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1اله زیدعلیاحسان ،1رضاییمسعود 

 3مژگان ویسی ،2*

 

 ایران م،ایال ایالم، دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه اگروتکنولوژی، ارشد کارشناسی آموخته. دانش1

 ایران ایالم، ایالم، دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصالح و زراعت گروه *. استادیار2

 ایران کرمانشاه، کرمانشاه، طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز . استادیار3
 

 15/09/1400 تاریخ دریافت:

 20/10/1400تاریخ پذیرش: 

 
 چکیده

صورت فاکتوریل آزمایشی به های هرز لوبیاسبز،عصاره گیاهان دگرآسیب تلخه، ماشک و چاودار بر مهار علفاثر  ارزیابیمنظور به

یقات کشاورزی و منابع طبیعی ایستگاه تحق در 1396سه تکرار در بهار سال  باهای کامل تصادفی در قالب طرح پایه بلوک

ها در دگرآسیب آن عصارهو چاودار، و   های هرز تلخه، ماشکعلفشامل آباد غرب انجام شد. تیمارهای آزمایش شهرستان اسالم

شان داد که نتایج ن .ندبودهای هوایی ماشک، تلخه و چاودار( های اندامدرصد عصاره 100و  50سطح شامل )غلظت صفر،  سه

های یولوژیک و وزن خشک علفدانه، عملکرد بو غلظت عصاره آللوپاتیک بر میزان عملکرد دانه، وزن صد علف هرزکنش گونه برهم

با افزایش  د.دار نبو، معنیهرز یاهانگی بر شاخص برداشت و ارزیابی چشمی خسارات داری داشت. ولهرز مزرعه، تأثیر معنی

کیلوگرم در  981انه )دکه بیشترین میزان عملکرد طوریآللوپاتیک، عملکرد دانه در گیاه لوبیاسبز افزایش یافت، بهغلظت عصاره 

 یهالفعیک مشاهده شد. کمترین میزان وزن خشک درصدی عصاره آللوپات 100هکتار( در گیاهان تحت تیمار تلخه و غلظت 

ه شد که با درصدی عصاره آللوپاتیک مشاهد 100( در گیاهان تحت تیمار با چاودار در غلظت مربعر متگرم در  33/12) هرز

الی غلظت با مزرعه لوبیا در هرز یاهانگداری نداشت. دلیل کاهش میزان وزن خشک تیمار ماشک در همان غلظت، تفاوت معنی

های ت عصارهدر مجموع افزایش غلظتوان به اثرات کنترلی عصاره گیاهان مورد آزمایش نسبت داد. عصاره آللوپاتیک را می

های هرز، اثر بازدارندگی و بر وزن صد دانه، طول غالف، عملکرد بیولوژیک و عملکرد آللوپاتیک بر میزان تراکم و وزن خشک علف

 داری داشتند. ایشی معنیدانه گیاه لوبیا سبز اثر افز
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  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 مقدمه 

مهم  لگوم دومین عنوانبه (.Phaseolus vulgaris Lلوبیا )

 از جهان سراسر در (.Cicer arietinum Lنخود ) از پس

 (. درSkryptez, 2004باشد )می اهمیت حائز ایتغذیه لحاظ

 کشت زیر سطح نظر این گیاه زراعی از آبی، حبوبات بین

 (.FAO, 2017مقام اول را در ایران داراست )

در سطح  ساالنه موجب میلیاردها دالر خسارت های هرزعلف

خسارت هم ناشی از افت عملکرد شوند که این جهانی می

علت های هرز و هم به علفحضور  یمحصول در نتیجه

ه در . در مجموع مشکالتی کهاستآنهای مبارزه با هزینه

اهش آید شامل کمی به وجود های هرزعلفحضور  ینتیجه

 عملکرد زراعی و دامی، کاهش بازدهی زمین، افزایش هزینه

های ی، تولید فرآوردهههای گیاکنترل آفات و بیماری

 باشد. امروزهو ایجاد مشکل در آبیاری محصول می نامرغوب

عیت و تغیر مداوم در جم هاکشعلفگسترش مقاومت به 

شیمیایی های های هرز، باعث کاهش تأثیر مدیریتعلف

اخیر، دانش کشاورزی  یهاسالکه در طوریهشده است ب

و  هاکشآفتها را در جهت کاهش مصرف شپایدار، تال

 Fasihfar and Hosseini) افزایش داده است هاکشعلف

Cici, 2015 .)ولید تای برای محدودیت عمده های هرزعلف

های کشاورزی کشورهای مویژه لوبیا هم در نظاحبوبات به

های کشاورزی معیشتی در پیشرفته و هم در سیستم

 ,.Siddique et al) آیندمی به شمار توسعهدرحالکشورهای 

 Saeedipourو   Jahanbakhshiهمین حال(. در 2012

رقابت  هایدوره طول افزایش با ( مشاهده کردند که2018)

 کاهش داریمعنی شکل به سبزلوبیا عملکرد ،هرز یهاعلف

 یافت.

 هرز یهاعلفبرای مبارزه با  اکولوژیککارهای یکی از راه

 یاست. مواد دگرآسیب ترشحات 1استفاده از مواد دگرآسیب

های هوایی یا زمینی گیاه ترشح شیمیایی هستند که از اندام

شوند و بر فعالیت و رشد و نمو گیاهان دیگر اثرهای می

 دهدیشواهدی وجود دارد که نشان ممثبت و منفی دارند. 

 ییبـاال ـکیآللوپات لیاز پتانـس یاهیگ یهااز گونهتعدادی 

 برخوردارنـد و منبـع هرز یهاعلفکنترل  در استفاده بـرای

 برای توسعه یعیطب ییایمیش باتیاز ترک ایالعادهفوق

-Islam and Kato) روندیم به شمار دیجد یهاکشعلف

Noguchi, 2012 .)ها در برگ، ریشه، ساقه، آللوکمیکال

                                                                                                                                                                                     
 

                                     1 Allelopathic 

د؛ ریزوم، بذر، گل، دانه گرده و جوانه مستقر هستن میوه،

 Rezaie) نوع اندام متفاوت است برحسب هاآنالبته غلظت 

et al. 2010 .)منابع  ینترمهمها طورکلی، برگاما به

داری طور معنیها بهباشند و ریشهمی ترکیبات آللوپاتیک

 (Clarka, 2006). ترکیبات آللوپاتیک کمتری دارند مقدار

 یهانظامبوم یعیتعادل طب یایمواد به اح یناستفاده از ا

د کنیباشند، کمک میشدن م رتیمکه در حال وخ یکشاورز

(Ghorbanali et al., 2008در ابتدا تصور م .)یانامید،س شدی 

 یصورت مصنوعهتنها ب ،ماشک یکالآللوکم یبعنوان ترکهب

اما نتایج تحقیقات نشان وجود دارد  یکشاورز یدر کودها

ماشک  یژهوهب یاهانتوسط گ یبترک ینکه ا داده است

و  Adamدر بررسی (. Kamo et al., 2008) شودیساخته م

Smith (2011 توانایی چاودار در بازدارندگی رشد )

مرغی پنجه ازجمله هرز یهاعلفمحصوالت زراعی و 

(.Ln Cyndon dactylo( یوالف ،).La Avena fatu سوروف ،)

(.Li gall-Echinochloa crus( آمبروزیا ،)Ambrosia 

artemisiifolia L.سلمه ،)( ترهChenopodium album L. ،)

 Solanumفرنگی )(، گوجه.Zea Mays Lذرت )

lycopersicum L.( و تنباکو )Nicotiana tabacum L. )

چاودار در  یشدهیهتجزگزارش شده است. وجود بقایای 

را  هرز یهاعلفدرصد وزن خشک  93 ،های بهارهکشت

کاهش داد. همچنین استفاده از بقایای گیاهی چاودار 

را کنترل  هرز یهاعلفدرصد از  63عنوان مالچ پوششی به

 ینترمهم. ترکیبات فنولیکی که (Rebery et al., 2005)کرد 

روند با کاستن از تنفس می به شمارترکیبات تلخه 

گردد، همچنین می ATPمیتوکندری موجب کاهش تولید 

میتوکندری و در  ها توانایی تغییر نفوذپذیری غشایکفنولی

نتیجه جلوگیری از انتقال انرژی الزم برای فرآیندهای 

 به دنبالضروری رشد را دارا هستند و این نابسامانی 

 از اثرات فیزیولوژیکی که موجب کاهش رشد ایمجموعه

چه خشک در گیاهشود، منجر به کاهش تجمع مادهمی

Ngouajio (2004 )و  Hill(. Yang et al., 2002گردد )می

موجود در  های هرزعلفهای هوایی دریافتند که رشد اندام

(، تحت تأثیر قابلیت .Cucumis sativus Lکشت خیار )

داری کاهش یافت که این طور معنیدگرآسیبی ماشک به

را در پی داشت،  های هرزعلفامر کاهش وزن خشک این 

بنابراین این محققان کاشت ماشک )در کشت مخلوط( را 



 
                                                                       های تلخهای عصارهتأثیر کاربرد مزرعه (Acroptilon repens L.ماشک ،)... 

معرفی  سازمشکل هرز یهاعلف کاری مؤثر برای کنترلراه

 نمودند.

هدف از این پژوهش بررسی امکان استفاده از خاصیت 

زرعه م هرز یهاعلفدگرآسیبی برخی گیاهان در مدیریت 

هایی با خاصیت آللوپاتیک عصاره منظور جایگزینیلوبیا به

های سنتتیک جهت کاهش مصرف سموم کشبه جای علف

 شیمیایی بود.

 

 هامواد و روش

 یستگاهادر  1395-1396این آزمایش طی سال زراعی 

آباد شهرستان اسالم یعیو منابع طب یکشاورز یقاتتحق

دقیقه و  26درجه و  47طول جغرافیایی  به مختصات ،بغر

متر  1346با ارتفاع  ،دقیقه 8درجه و  34جغرافیایی عرض 

متر، یلیم 5/418 سالهده یمتوسط بارندگاز سطح دریا، 

و بافت  گرادیدرجه سانت 2/14 سالهدهمتوسط درجه حرارت 

های صفات زراعی مرتبط رسی انجام شد. بررسییخاک لوم

شناسی و گیاه در آزمایشگاهعملکرد  یبا عملکرد و اجزا

در این پژوهش کشاورزی ایالم انجام شد.  زراعت دانشکده

 های هرزعلفهای هوایی اندامآللوپاتیک پاشی عصاره محلول

برگی لوبیا بر روی  4تا  2تلخه، ماشک و چاودار در مرحله 

پژوهش  اینمزرعه لوبیا رقم یکتا انجام گرفت.  های هرزعلف

تکرار انجام  3های کامل تصادفی در طرح بلوک صورتبه

 ییهوا یهااندام آللوپاتیکعصاره تیمار اول شامل گرفت. 

و چاودار  ایخوشههای هرز تلخه، ماشک گلعلفاز  هرکدام

 ودرصد  50 صفر )شاهد(، یهاغلظتتیمار دوم شامل  و

 Nikneshanروش  ر اساسب، رصد عصاره آللوپاتیکد 100

برای تهیه عصاره آللوپاتیک . بود (2011)و همکاران 

ای و چاودار از دستگاه خوشهتلخه، ماشک گل های هرزعلف

سوکسله موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 

دانشگاه ایالم استفاده شد. ابتدا بوته گیاهان )اندام هوایی 

در مرحله گلدهی و چاودار  %50تلخه، ماشک در مرحله 

درجه  50آوری و در آون با دمای تن( گردرفساقهبه

ساعت خشک گردید. سپس با  72به مدت  گرادیسانت

گرم پودر حاصل از آسیاب با حالل  100آسیاب پودر شد. 

صورت خمیر آمیخته شده تا به موردنظر( %80الکلی )اتانول 

درآمد و سپس خمیر را در ظرف مخصوص به اندازه 

                                                                                                                                                                                     
 
1  Week After Post Emergence 

های مختلف تهیه شده و ریخته شد. تا نصف حجم سوکسله

روی اجاق  شده ریخته شد و سوکسلهیهتهظرف از خمیر 

ی لهاده شد. سپس از باالی محفظه سوکسالکتریکی قرار د

اضافه شد تا حالل به  کمکم)الکل اتانول(  موردنظرحالل 

له بر روی لن رسید؛ پس از افزودن حالل، سوکسنصف با

 ( قرار داده شد و با جریان آب همراه شد،ردکنندهسمبرد )

نوع  برحسبگیری سپس حرارت داده شده و عمل عصاره

ساعت به طول انجامید. پس از پایان  50تا  5گیاه و حالل از 

گیاه که فاقد عصاره است را دور  یهاتفالهگیری عصاره

ریخته و عصاره مایع درون بالن را با قیف و کاغذ صافی صاف 

 کار برده شد.هوده و بر اساس روش آزمایش بنم

با  های هرز(علفپاشش محلول )عصاره دگرآسیب 

ر تقریبی پشتی شارژی )ماتابی( با فشا پاشسم یریکارگبه

 های هرزعلفتنها بر روی  شدهیتهدا صورتبهبار  5/2

یله وسبههای لوبیا که روی بوته صورتینبدانجام شد. 

که در  طورهمانف دیگر؛ وظروغن و ظروفی )مانند قوطی ر

شمال خوزستان و جنوب لرستان در مورد محصوالت 

وی ( پوشانده شده و سپس پاشش بر رشودیمجالیزی انجام 

 یافته انجام گرفت.های هرز رشدعلف

، دانه خشکال تیمارهای آزمایش، صفات وزن صدپس از اعم

لوبیا  شاخص برداشت ،عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیک

نیم در)توسط کادر نیم هرز یهاعلفوزن خشک و تراکم  و

( و های هرزعلفدر مرحله دو تا چهار برگی  یمترمربع

 یاهانگهای دگرآسیب به ارزیابی چشمی خسارت عصاره

( WAP3( و سه هفته )1WAP1مزرعه لوبیا یک هفته ) هرز

 انجام گرفت EWRCدهی با روش نمره پس از پاشش

(Sandral et al., 1997.) 

 محاسبه گردید. 1از رابطه  هرز یهاعلفتراکم 

                                (      1رابطه )
4
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Z
D i

k

                                                                            
Dk ( برای گونهربعر ممت: تراکم )تعداد بوته در k ح در سط

 50در  50های در کادر k : تعداد بوته از گونهZiمزرعه، 

 باشد.می شدهانداختهدرات : تعداد کواmمتر و سانتی

کردن توسط ی حاصل از این پژوهش پس از نرمالهاداده

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای Minitab افزار نرم

ها رسم نمودارها از اکسل استفاده گردید. مقایسات میانگین
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درصد  1و  5نیز از طریق آزمون توکی در سطح احتمال 

 انجام شد.

شده های هرز تیمارعلفتوده عالوه بر ارزیابی میزان زیست

دهی شاهد، از روش نمرههای در مقایسه با نمونه

های گیاهی ( جهت ارزیابی خسارت عصاره1EWRCارزیابی)

حوه عمل نیز استفاده شد. ن های هرزعلفروی  شدهپاشیده

و نتیجه تیمار  شودیماست که فرد وارد مزرعه  صورتینبد

 و هرز یهاعلفتعداد کل  کش را کوادرات انداخته وبا علف

 و عصاره آللوپاتیکبین رفته توسط  از هرز یهاعلف

وسیله هسپس ب ؛کندمانده را شمارش میهرز زنده یهاعلف

 هرز یهاعلفگردد که درصد کنترل تناسب مشخص می

سپس  به چه میزان بوده است و عصاره آللوپاتیکوسیله هب

کش دهی به کنترل علفنمره ،ذیل مقیاسبا استفاده از 

 ,.Sandral et al)گیرد انجام میصورت چشمی( )به

   (.1)جدول  (1997

 
 های هرز )به صورت چشمی(دهی میزان خسارت به علفمرهن -1جدول 

 نمره ارزیابی درصد مهار علف هرز توضیح

 1 100 نابودی کامل

 2 99-96 ببسیار خو مهار

 3 96-93 خوب مهار

 4 93-87 مطلوب مهار

 5 87-80 کمی مطلوب مهار

 6 80-70 نامطلوب مهار

 7 70-50 ضعیف مهار

 8 50-1 بسیار ضعیف مهار

 

      

 نتایج و بحث

 دانهوزن صد

ی پاشبا توجه به جدول تجزیه واریانس اثر اصلی محلول

کنش و همچنین برهم هرز یهاعلفهای آللوپاتیک عصاره

دانه در و غلظت عصاره بر صفت وزن صد هرز یهاعلفنوع 

دار شده سبز در سطح احتمال یک درصد معنیگیاه لوبیا

  (.2است )جدول 

کنش نوع برهم اصل از مقایسه میانگین تأثیرنتایج از ح

آللوپاتیک بر صفت وزن  و غلظت عصاره هرز یهاعلف

 ،1آورده شده است. مطابق با شکل  1دانه در شکل صد

 یلبه دلهای آللوپاتیک با افزایش غلظت عصاره یطورکلبه

در مزرعه بر  هرز یهاعلفو  سبزحذف رقابت بین گیاه لوبیا

که بیشترین طوریبه ؛سبز اضافه شده استمیزان وزن لوبیا

در  ی دگرآسیب گیاهان ماشکدانه در عصارهوزن صد

گرم مشاهده شد.  33/22یزان به مدرصد  100غلظت  

 یزانبه م ،غلظت صفر ین میزان آن درهمچنین کمتر

                                                                                                                                                                                     
 

                                                                     1 European Weed Research Council 

عصاره دگرآسیب تعداد  در کل،گرم مشاهده شد.  27/19

 هاآنهرز را کنترل کرده و اثر رقابتی  یهاعلفبیشتری از 

 را کاسته است.

توان ناشی از افزایش تخصیص دانه را میوزن صد افزایش

رشد و همچنین حالهای درمواد فتوسنتزی به سمت نیام

افزایش فتوسنتز بر اثر  یلبه دلافزایش سرعت رشد نیام 

 Zbiec etگیاه دانست ) یازموردناکسید کربن افزایش دی

al., 2003توان گفت در گیاهان (. با توجه به نتایج حاصل می

 یلبه دل% عصاره آللوپاتیک  50پاشی تحت تیمار محلول

، فرصت مناسب و بدون تنش برای گیاه هرز یهاعلفحذف 

مواد زراعی فراهم شده است و در نتیجه با افزایش 

ها افزایش رشد وزن دانهفتوسنتزی به سمت نیام درحال

دادند که وزن ( نشان 2009و همکاران ) Davisیافته است. 

پاشی شده با های مختلف نخود محلولدانه در تودهصد

دانه در فته و کمترین وزن صدیک افزایش یاعصاره آللوپات

گیاهان شاهد فاقد تیمار مشاهده شد. 



 

 
 

                                                                       های تلخهای عصارهتأثیر کاربرد مزرعه (Acroptilon repens L.ماشک ،)... 

 
 



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 
 سبزدانه گیاه لوبیایزان وزن صدغلظت عصاره آللوپاتیک اندام هوایی بر مکنش نوع علف هرز و یر برهمتأث -1شکل 

 

 عملکرد دانه

 یهاعلفبا توجه به جدول تجزیه واریانس برهمکنش نوع 

ه بر میزان عملکرد دانه گیاو غلظت عصاره آللوپاتیک  هرز

دار شده است سبز در سطح احتمال یک درصد معنیلوبیا

 (. 1)جدول 

کنش نوع برهم ،مطابق با نتایج حاصل از مقایسه میانگین

عملکرد دانه و غلظت عصاره آللوپاتیک بر میزان  علف هرز

یک اتآللوپ( با افزایش غلظت عصاره 2سبز )شکل گیاه لوبیا

که طوریسبز افزایش یافت، بهمیزان عملکرد در گیاه لوبیا

 علف هرزگیاهان تحت تیمار بیشترین میزان عملکرد در 

 یزانبه م تلخهدرصدی عصاره آللوپاتیک  100تلخه و غلظت 

با میزان آن در  کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که 981

درصدی عصاره  100گیاهان تحت تیمار ماشک با غلظت 

 کیلوگرم در هکتار تفاوت 1037 یزانبه مآللوپاتیک ماشک 

داری از نظر آماری نداشت. همچنین کمترین میزان معنی

 یزانبه م، عصاره آللوپاتیک عملکرد اقتصادی در غلظت صفر

 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.  663

گونه توان ایناز این تحقیق، می آمدهدستبهس نتایج بر اسا

)در رقابت با  های هرزعلفاستنباط کرد که با کاهش رشد 

ت محصول زراعی( در اثر پاشش عصاره دگرآسیب، فرص

سبز از منابع رشد مزرعه برداری محصول زراعی لوبیابهره

-فراهم شده و نهایتاً منجر به تولید اقتصادی بیشتری می

ر بمرغی تأثیر آللوپاتی پنجه حاصل از بر اساس نتایج .شود

های علفتوان گفت که می عملکرد گندمزنی، رشد و جوانه

مواد شیمیایی  از طریق تولید ،دارای ویژگی دگرآسیبی هرز

زنی و رشد و د جوانهنتوانبرخوردار از خاصیت آللوپاتیک می

قرار داده و منجر به  را شدیداً تحت تأثیر محصولعملکرد 

سبز مزرعه و رشد نامطلوب و تولید محصول  سطحکاهش 

 (Yarnia, 2011). دنبسیار اندک گرد

در شرایط عدم تنش میزان فتوسنتز و تولید مواد پرورده 

افزایش یافته و در نتیجه از طریق افزایش سرعت پر شدن 

یابد دانه، وزن دانه و در نهایت عملکرد آن افزایش می

(Faver and gerik, 2006 این روند تحت شرایط رقابت با .)

آن کاهش  یدچار اختالل شده و نتیجه هرز یهاعلف

 (. در اینWetson and duke, 2003عملکرد خواهد بود )

، هرز یهاعلفسبز تحت رقابت با میان، در گیاهان لوبیا

تیمار پاششی عصاره آللوپاتیک در عملکرد دانه، اثر مثبت 

دهد میداری افزایش طور معنیه و عملکرد دانه را بهداشت

های هرز به علفهای روی برگ چرا که عصاره آللوپاتیک

پاشیده شده و همین امر )با توجه به  شدهیتهداصورت 

برداری بیشتر از اثرات منفی مواد دگرآسیب( سبب بهره

سبز در امر رقابت با نابع رشدی توسط گیاه زراعی لوبیام

 شده است. های هرزعلف
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                                                                       های تلخهای عصارهتأثیر کاربرد مزرعه (Acroptilon repens L.ماشک ،)... 

 
 سبزن عملکرد اقتصادی گیاه لوبیاکنش نوع علف هرز و  غلظت عصاره آللوپاتیک اندام هوایی بر میزابرهم یرتأث -2 شکل

 

 

 عملکرد بیولوژیکی

کنش نوع نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که برهم

بر میزان عملکرد و غلظت عصاره آللوپاتیک  علف هرز

 چنیندرصد و هم 5سبز در سطح احتمال بیولوژیکی لوبیا

اثرات اصلی غلظت عصاره آللوپاتیک بر میزان عملکرد 

دار بیولوژیکی این گیاه در سطح احتمال یک درصد معنی

 (. 1شده است )جدول 

( 3)شکل بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات 

نه آللوپاتیک و تفاوت در گو با افزایش میزان غلظت عصاره

سبز افزایش ن عملکرد بیولوژیکی گیاهان لوبیامیزا علف هرز

که بیشترین میزان عملکرد بیولوژیکی در طورییافت، به

ماشک در غلظت عصاره  علف هرزگیاهان تحت تیمار با 

هکتار و  کیلوگرم در 2192 یزانبه مدرصد  100دگرآسیب 

 یزانبه مهمچنین کمترین میزان عملکرد در غلظت صفر 

 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.  1570

پاشی عصاره دگرآسیب باید توجه اثر محلول یدر مطالعه

داشت که اولین شرط تولید عملکرد باال افزایش مقدار ماده 

% وزن خشک گیاهان ناشی از  90خشک است. زیرا حدود 

کربن طی فتوسنتز است و در  اکسیدیدآسیمیالسیون 

ظرفیت تولید گیاهان  افزایشنتیجه سرعت تثبیت برای 

تواند مفید باشد. زراعی خصوصاً در شرایط تحت تنش می

های علفروی های آللوپاتیک پاشی عصارهمحلول در کل

موجب افزایش عملکرد بیولوژیک  یرمستقیمغطور به هرز

 و همکاران Rezvaniشود. طی یک پژوهش توسط می

 تداخل در سویا بیولوژیک مشاهده شد که عملکرد (2012)

 های هرزعلفیافت. زیرا با کنار زدن  هرز کاهش یهاعلف با

در رقابت با محصول، شرایط را برای استفاده بهتر این گیاه 

 ,.De Souza et al)کند فراهم می زراعی از منابع رشد

2006) . 
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  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 
 سبزکنش نوع علف هرز و غلظت عصاره آللوپاتیک اندام هوایی علف هرز بر میزان عملکرد بیولوژیک گیاه لوبیایر برهمتأث -3شکل 

 

 شاخص برداشت

کنش برهم تایج حاصل از جدول تجزیه واریانسمطابق با ن

و غلظت عصاره دگرآسیب بر میزان  هرز یهاعلفنوع 

دار نشده است ولی اثرات اصلی شاخص برداشت معنی

ی آللوپاتیک در سطح احتمال یک تیمارهای پاششی عصاره

 (.1دار شده است ) جدول درصد معنی

ها نشان داد که نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده

حت ( در گیاهان ت4بیشترین میزان شاخص برداشت )شکل

درصد  100عصاره آللوپاتیک در غلظت  پاشیمحلولتیمار 

مشاهده شد، همچنین کمترین میزان آن در گیاهان شاهد 

 هرز مشاهده شد. هایعلفتحت تنش با 

 
 لوبیا سبز بر میزان شاخص برداشت در گیاه های هرزعلفهای مختلف پاشی غلظت عصارهمحلول یرتأث  -4شکل 

 

های آللوپاتیک مطابق با نتایج حاصل با افزایش غلظت عصاره

میزان شاخص برداشت افزایش یافته است.  این موضوع 

های آللوپاتیک پاشی عصارهدهنده آن است محلولنشان

 های هرزعلفشده است و رقابت  های هرزعلفسبب حذف 

با محصول زراعی کاهش یافته است، که این موضوع باال 

کند. باید توجه بودن شاخص برداشت را تا حدی توجیه می

 منظور به زراعی گیاه برای اصلی ملزومات از یکی داشت که 

 بیشتر بیولوژیک و دانه عملکرد تولید در رقابت، پیروزی

 ,Harbur and Owenاست ) مزرعههرز  یهاعلف به نسبت

2004.) 

 

 هرز یهاعلفوزن خشک 

 یهاعلفکنش نوع برهم ،با توجه به جدول تجزیه واریانس

علف و غلظت عصاره آللوپاتیک همراه با اثرات اصلی نوع  هرز

و اثرات اصلی غلظت عصاره آللوپاتیک بر میزان وزن  هرز

دار در سطح احتمال یک درصد معنی هرز یهاعلفخشک 

 (. 1شده است )جدول 
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                                                                       های تلخهای عصارهتأثیر کاربرد مزرعه (Acroptilon repens L.ماشک ،)... 

 یهاعلفکنش نوع نتایج حاصل از مقایسه میانگین  برهم

-ماشک، تلخه و چاودار با غلظت عصاره آللوپاتیک اندام هرز

 5در شکل  هرز یهاعلفهای هوایی بر میزان وزن خشک 

داد که بیشترین میزان نشان داده شده است. این نتایج نشان 

 66/21 یزانبه مغلظت صفر  در هرز یهاعلفوزن خشک 

گرم در متر مربع مشاهده شد و کمترین میزان وزن خشک 

چاودار با  علف هرزدر گیاهان تحت تیمار با  هرز یهاعلف

گرم  33/12 یزانبه مدرصدی عصاره آللوپاتیک  100غلظت 

 یهاعلفکه با میزان وزن خشک  ،در متر مربع مشاهده شد

 100در گیاهان تحت تیمار ماشک با عصاره پاششی  هرز

گرم در متر مربع تفاوت  63/12 یزانبه مدرصدی 

های علفداری نداشت. دلیل کاهش میزان وزن خشک معنی

در غلظت باالی عصاره دگرآسیب را  سبزمزرعه لوبیا هرز

توان به اثرات کنترلی عصاره گیاهان مورد آزمایش نسبت می

روند تغییرات کل وزن ، 5مطابق نتایج حاصل از شکل  داد.

-در طول فصل رشد تحت تأثیر نسبت هرز یهالفعخشک 

های علفهای هوایی های مختلف عصاره دگرآسیب اندام

و  %50تلخه، ماشک و چاودار )در سه غلظت صفر،  هرز

( قرار گرفته است و با افزایش غلظت عصاره آللوپاتیک 100%

طور که گفته همان بنابراین ،میزان آن کاهش یافته است

در گیاهان شاهد  علف هرزشد بیشترین میزان وزن خشک 

شدن توان به جایگزینمشاهده شد. علت این امر را می

% درصدی  100تحت تأثیر غلظت  هرز یهاعلفسبز با لوبیا

در  ،. بر همین اساسهای دگرآسیب نسبت دادعصاره

 هرز در هایعلف ،Pisante  (2011)و Stagnari پژوهش

و  برگ سطح شاخص کاهش خشک، باعث رعه لوبیایمز

  و Ghamari شدند. عالوه بر آن بوته در غالف تعداد

Ahmadvand (2012) یهاعلف رقابت که کردند گزارش 

و در  خشک لوبیای بوته در غالف کاهش تعداد باعث هرز

 .نتیجه کاهش عملکرد نهایی محصول گردید

 
 هرز هایعلفکنش نوع علف هرز و غلظت عصاره آللوپاتیک اندام هوایی علف هرز بر میزان وزن خشک برهم یرتأث -5شکل 

 

اثر های باالتر عصاره عالوه بر رسد غلظتمی به نظر

، باعث کنـد شـدن جذب و ورود آب به داخل کیآللوپاتی

های زنده شـده اسـت و ایـن کـاهش جذب آب در بافت

در آزمایش دیگری کاهش شدید رشد بروز کرده است. 

د بـا کـاربرد مـوا خروستاجچه کـاهش وزن خشـک گیاه

ده از آفتابگردان نیز گزارش ش شدهاستخراجآللوپاتیـک 

 (Orooji et al., 2008). است

 

 علف هرزتراکم 

(  نشان داده 1نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس )جدول 

و غلظت عصاره  علف هرزاست که اثرات متقابل نوع 

های آللوپاتیک آللوپاتیک همراه با اثرات اصلی غلظت عصاره

در سطح احتمال یک درصد  هرز یهاعلفبر میزان تراکم 

بر میزان  هرز یهاعلفاصلی نوع دار است. ولی اثرات معنی

نتایج بررسی تراکم دار نشده است. معنی هرز یهاعلفتراکم 

)جدول  شاهد یهاکرتدر  علف هرزهای نسبی و نوع گونه

( نشان 6عصاره دگرآسیب )شکل  و با غلظت صفر درصد (3

خروس تاجهای هرز علفبیشترین تراکم مربوط به  داد که

به خوابیده و پیچک صحرایی و کمترین تراکم نسبی نیز 

خروس ریشه قرمز، کنف تاج های هرزعلفمربوط به  یبترت

 و توق بود.  یدگیاهبوحشی، 
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نوع علف هرز در غلظت عصاره های آللوپاتیک



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 
 های دگرآسیبهرز پیش از پاشش عصاره هایعلف یهاگونهو نوع  تراکم نسبی -3جدول 

 هرزگونه علف  خانواده در متر مبع تراکم

5/4 Solanacea تاج( ریزیSolanum nigrum) 

0/1 Amaranthaceae خروس ریشهتاج( قرمزAmaranthus retroflexus) 

2/7 Amaranthaceae خروس خوابیده تاج(A.bletoides) 

2/3 Malvaceae  پنیرک(Malva neglecta ) 

3/1 Asteraceae  توق(Xanthium stromarium) 

4/7 Convololaceae  پیچک صحرایی((Convolvolus arvensis 

7/1 Dipsaceae  سرشکافتهCephalaria syriaca)) 

7/2 Euphorbiaceae بره گوش(Chrozophora tinctoria)  

6/4 Chenopodiacea سلمه( ترهChenopodium album) 

2/1 Malvaceae  کنف وحشی(Hibiscus trionum) 

6/2 Apiacea  سوروف(Echinochloa crus-galli) 

2/1 Apiacea  بیدگیاه (Agropyron repense) 

8/1 Apiacea  چچم (Lolium rigidium) 

 

 

نشان داد که با افزایش غلظت عصاره  6نتایج حاصل از شکل 

تعداد و  علف هرزو تفاوت در نوع  ییاندام هواآللوپاتیک 

که بیشترین طوریکاهش یافته است، به علف هرزتراکم 

سبز شاهد فاقد تیمار در گیاهان لوبیا علف هرزمیزان 

در  علف هرزبوته  66/14پاششی عصاره آللوپاتیک به تعداد 

متر مربع مشاهده شد. کمترین میزان آن نیز در گیاهان 

درصدی عصاره آللوپاتیک  100تحت تنش ماشک و تیمار 

در متر مربع مشاهده شد که با  علف هرزبوته  9به تعداد 

تحت تنش تلخه و سبز اهان مزرعه لوبیازان تراکم در گیمی

به  درصد 100ششی عصاره آللوپاتیک در غلظت تیمار پا

در متر مربع از نظر آماری اختالف  علف هرزبوته  33/9تعداد 

 داری نداشت. معنی

 

 
 های هرزعلف تراکمکنش نوع علف هرز و غلظت عصاره آللوپاتیک اندام هوایی علف هرز بر یر برهمتأث -6شکل 

 

بر  های هواییدگرآسیب اندامنتایج حاصل از تأثیر عصاره 

 هرز یهاعلفتراکم نشان داد که  هرز یهاعلفتراکم میزان 

توجهی قابل کاهشبه شاهد  نسبت، در گیاهان تحت تیمار

در تراکم  کاهشهایی مبتنی بر چنین گزارشه .داشت

 Torabi) وجود داردکنش با مواد آللوکمیکال  ینتیجه

Jefrodi, 2005; Peng and When, 2004 .)رسد می به نظر

ره های مختلف عصاپاشش غلظتدر پژوهش حاضر 

 های هرز و کاستنعلف، تا حدی در مهار دگرآسیب

a

b

d

b bc b

d

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50% 100% 50% 100% 50% 100%

شاهد تلخه چاودار ماشک

رز 
 ه

ف
 عل

کم
ترا

(
بع

مر
ر 

مت
در 

د 
دا

تع
)

نوع علف هرز در غلظت عصاره های آللوپاتیک



 

 
 

                                                                       های تلخهای عصارهتأثیر کاربرد مزرعه (Acroptilon repens L.ماشک ،)... 

نتایج موفق بوده است. همچنین  هاآن ت ناشی ازکالمش

عصاره  تحت تیمار اننشان داد که در گیاهپژوهشی دیگر 

ها با افزایش غلظت عصاره هرز یهاعلفتراکم ، دگرآسیب

 (.Das et al., 2012) پیدا کرد کاهش

رشد و نمو گیاهان را از طریق تداخل ، ترکیبات دگرآسیب

ره تغییر ساختار دیوا ماننددر فرآیندهای مهم فیزیولوژیک 

 سلولی، نفوذپذیری و عمل غشاء، جلوگیری از تقسیم سلولی

طرق  وبرهم زدن تعادل هورمونی گیاه ها، ینپروتئو سنتز 

 (.Young et al., 2014) سازندیممختلف دیگر، مختل 

Azizi ( با بررسی اثر گیاه زیره سبز 2006) و همکاران

(Cuminum Cyminum L. بر )علف هرزچند نوع  یزنجوانه 

به  بیان کردند که عصاره گیاه زیره سبز پس از تماس با بذر

از  درون جنین نفوذ کرده و با تأثیر بر آنزیم آلفا آمیالز

کند. همچنین گزارش شده است که زنی جلوگیری میجوانه

( درصد .Brassica napus Lاز کلزا ) شدهاستخراجعصاره 

قرمز خروس ریشهتاج هرز یهاعلفبذر  یزنجوانه

(Amaranthus retroflexus L.علف ،)( پشمکیBromus 

tectorum L.کشیش )( و کیسهCapsella bursa-pastoris 

L..را کاهش داده است ) 

 

 های هرزعلفخسارت  یچشم یدهنمره

علف طبق نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثرات نوع 

و غلظت عصاره  هرز یهاعلفو اثرات متقابل نوع  هرز

دار معنی های هرزعلفآللوپاتیک بر میزان خسارت چشمی 

نشده است. ولی اثر اصلی غلظت عصاره آللوپاتیک بر میزان 

 (.1دار شده است )جدول ارزیابی خسارت معنی

 ها نشان داد کهنگین دادهنتایج مقایسه میا بر همین اساس

ه، تلخ های هرزعلفهای هوایی پاشی عصاره انداممحلول

درصد مؤثر واقع  100و  50های ماشک و چاودار در غلظت

که، بیشترین میزان خسارت چشمی بر طوریبهشده است؛ 

عصاره دگرآسیب و  درصد 100در غلظت هرز یهاعلف

 .(7)شکل  لظت صفر مشاهده شدکمترین میزان آن در غ

گیاهان دارای مواد آللوکیمیکال با تأثیر بر محتوای 

در نتیجه منجر  کلروفیـل بـرگ میزان فتوسنتز را کاهش و

هدف در رقابت با  عیف بنیه گیاهبه کاهش رشد و تض

نتایج این  (.Young et al., 2014) گردندمی محصول اصلی

دهد که با افزایش غلظت عصاره دگرآسیب بررسی نشان می

که طوریبه است، کاهش یافته علف هرزمیزان خسارت 

در تیمار شاهد  علف هرز تودهیستزبیشترین تراکم و 

 مشاهده شد. 

خروس و به دنبال آن زنی تاجدر یک مطالعه درصد جوانه

با کاربرد عصاره حاصل از ریشه، برگ و  هرز یهاعلفتعداد 

 ,.Ghorbanali et al)کاهش یافت  شدتبهساقه درمنه 

2008.) Porheidar Ghafarbi نیز  (2012) و همکاران

مشاهده کردنـد کـه عصاره آبی چاودار اثر منفی روی 

   .داشت یموردبررس هرز یهاعلفچه زنی و رشد گیاهجوانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبزلوبیا دهی خسارت چشمی به علف هرز در مزرعهبر نمره های هرزهای مختلف علفپاشی غلظت عصارهیر محلولتأث -7شکل 
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 گیرینتیجه

گیری نمود که عصاره گونه نتیجهتوان اینطور کلی میبه

 کنترلی تقریباً سبز اثرمزرعه لوبیا هرز یهاعلفآللوپاتیک بر 

 نتایج آزمایش فوق نشان داد که داشت، همچنین مطلوبی

زن بر میزان تراکم و و ،های آللوپاتیکافزایش غلظت عصاره

وزن  رندگی و بر میزان عملکرد،اثر بازدا هرز یهاعلفخشک 

ایشی سبز تأثیر افزعملکرد بیولوژیکی گیاه لوبیا دانه وصد

 داری داشتند.معنی

توان گفت در گیاهان تحت تیمار با توجه به نتایج حاصل می

حذف  یلبه دل ،های هرزعلف پاشی عصاره آللوپاتیکمحلول

هدف، فرصت مناسب و بدون تنش برای گیاه  هرز یهاعلف

مواد انتقال زراعی فراهم شده است و در نتیجه با افزایش 

عملکرد محصول  ،های درحال رشدفتوسنتزی به سمت اندام

 افزایش یافته است.

توان به با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، می ،نهایتدر 

 یژهوبهمورد آزمایش  های هرزعلف یتوانایی دگرآسیب

 ماشک در تحقیقات آینده امیدوار بود.

 

 سپاسگزاری

بدین وسیله از معاونت آموزش و تحصیالت تکمیلی، معاونت 

ی جهاد کشاورزپژوهش دانشگاه ایالم و همچنین سازمان 

نامه کارشناسی ارشد برد پایانآباد غرب در جهت پیشاسالم

، قدردانی آن استاگرتکنولوژی که مقاله حاضر حاصل 
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Abstract 

In order to evaluate the effect of harmful extracts of russian knapweed, vetch, and rye on weeds control of french 

bean, a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in 2017 

at the Agricultural and Natural Resources Research Station, West Islamabad. Experimental treatments included 

cranberry, vetch, and rye weeds and their other pest extracts at three levels (zero, 50, and 100% of vetch, cranberry, 

and rye aerial part extracts). The results showed that the interaction of weed species and the concentration of 

allopathic extract had a significant effect on grain yield, 100-grain weight, biological yield, and dry weight of field 

weeds but had no significant effect on harvest index and ocular assessment of plant damage. With increasing the 

concentration of allopathic extract, french bean grain yield increased. The highest grain yield (981 kg.ha-1) was 

observed in plants treated with crap and the concentration of 100% allopathic extract. The lowest dry weight of 

weeds (12.33 g.m-2) was observed in plants under rye treatment at a concentration of 100% of the allopathic extract, 

which was not significantly different from vetch treatment at the same concentration. The decrease in the dry 

weight of bean field plants at high concentrations of other harmful extracts can be attributed to the control effects 

of the tested plant extracts. In general, increasing the concentration of allopathic extracts had an inhibitory effect 

on the density and dry weight of weeds and had a significant increase in 100-seed weight, pod length, biological 

yield, and grain yield of french bean. 
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