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 هرز  یهاعلف بر گندم پسماند اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر 

   )Chenopodium album(ه ترسلمهو  )Amaranthus blitoides (خوابیدهخروس تاج
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 چكیده

خروس هرز تاج یهاعلف رستدانهی و رشد زنعصاره و مقادیر مختلف پسماند گندم، بر جوانه کمنظور بررسی اثر آللوپاتیبه

زراعت و اصالح  گروهاتی آزمایشگاه تحقیقدر  تکرار چهارتره چهار آزمایش جداگانه در قالب طرح کامالً تصادفی با خوابیده و سلمه

ر پنج سطح دپسماند گندم مختلف  مقادیرشامل پژوهش حاضر  تیمارهای نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد.

ح )شاهد، سط پنج در های مختلف عصاره اشباع پسماندغلظت( و اثر کیلوگرم در هکتار 5000و  3750، 2500، 1250 )شاهد،

 اشباع صارهعمختلف های غلظتتن در هکتار پسماند( بودند. نتایج این تحقیق نشان داد سطوح  5از  %100و  75%، 50%، 25%

تره تأثیر هخروس خوابیده و سلمهرز تاج یهاعلف رستدانهفات مورد مطالعه در بذور و تلف پسماند گندم بر صخو مقادیر م

، وزن تر رستدانهر زنی، وزن تزنی، سرعت جوانهو میزان پسماند، درصد جوانه اشباع فزایش غلظت عصاره. با اندداری داشتمعنی

داری کاهش یافت. اثر طور معنیچه در هر دو علف هرز بههمچنین طول ساقهو چه چه، طول ریشهچه، وزن تر ساقهریشه

چه چه بیشتر از ساقهشهری بود.ها زنی آنشدیدتر از جوانه ادشدهیدر گیاهان  رستدانهعصاره پسماند گندم بر رشد  بازدارندگی

 برخوردار خروس خوابیدهتره از حساسیت بیشتری در مقایسه با تاجتحت تأثیر خواص آللوپاتی پسماند گندم قرار گرفت و سلمه

های هرز از آن در مدیریت علفتوان ، میدمماند گنپسعصاره و با توجه به اثر آللوپاتیک  که طور کلی نتایج نشان دادبود. به

 استفاده کرد.
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 قدمهم

های مشابه در طول فصل کشکاربرد علفهای اخیر، در دهه

 هاکشبه علف های مقاومرشدی، باعث افزایش بیوتیپ

(Samadi Kalkhoran et al., 2021) مشکالت ،

 Mehdizadeh and)آلودگی خاک  ازجملهی طیمحستیز

Alebrahim, 2015; Mehdizadeh et al., 2017) های آب و

طوری که با کاربرد گسترده شود؛ بهزیرزمینی می

های با محل عمل مشابه و عدم کشف کشعلف

بیوتیپ از  515، 2021های جدید، تا سال کشعلف

ای هرز هگونه از علف 263های هرز که متعلق به علف

 152ها، ها شدند که از میان آنکشهستند، مقاوم به علف

گیاه زراعی  94هستند و در  لپهتکگونه  111و  دولپهگونه 

 ,Heap)کشور در سراسر جهان ایجاد شده است  71در 

های مهم برای جلوگیری از امروزه یکی از روش (.2022

ها، استفاده کشو کاهش مصرف علف های هرزمقاومت علف

های از خاصیت آللوپاتی برخی از گیاهان در کنترل علف

اختالط (. Motamedi et al., 2020)باشد می هرز

تواند با آزاد کردن مواد شیمیایی پسماندهای گیاهان می

های هرز سمی باشد. آللوپاتی مثال آللوپاتیک برای علف

آن در  های تداخل و کاربردمجالبی از چگونگی نقش مکانیز

 Sturm et al., 2018; Khattabاست ) اکولوژیک کشاورزی

et al., 2020گی (. استفاده از گیاهان پوششی که ویژ

های هرز طبیعی برای مدیریت علف یآللوپاتی دارند، روش

 .(Peerzada et al., 2017; Gurmani et al., 2021است )

 Azadbakht et) کشاین گیاهان باعث کاهش مصرف علف

al., 2013های هرز های مدیریت علف( و کاهش هزینه

تحقیقات (. Bogatek and Yaneccko, 2006)شوند می

فراوانی نشان داده است گیاهان زراعی متعددی وجود دارد 

توان ها میآن ازجملهکه خاصیت آللوپاتی شدیدی دارند که 

م، ذرت، آفتابگردان، کلزا، سویا، ارزن، گندم سیاه برنج، گند

(Jabran and Farooq, 2013; Jabran, 2017 و یونجه )

(Xuan et al., 2003 .را نام برد )چاودار (Jabran, 2017; 

Scavo and Mauromicale, 2021) ،( ماشکSisodia and 

Siddiqui, 2010و شبدرها ) (Jylha and Hytonen, 2006) 

های هرز محصوالت آمیزی در کنترل علفطور موفقیتبهنیز 

ترکیباتی که خاصیت آللوپاتی  شوند.متعدد استفاده می

 ازجملهدارند، فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی 

زنی و رشد، تقسیم سلولی، تنفس و فتوسنتز، توسعه جوانه

ها و سنتز پروتئین را ی غشاء، فعالیت آنزیمرینفوذپذریشه، 

گیاهان  (Jabran et al., 2015دهند )تحت تأثیر قرار می

های دارای خاصیت آللوپاتی قادرند از طریق تولید متابولیت

های هرز تأثیر منفی داشته زنی و رشد علفثانویه، بر جوانه

 Zaman et)شوند ها باشند و باعث کاهش تراکم و رشد آن

al., 2020). ها، های فنلهای ثانویه به گروهمتابولیت

ها ها، بنزوکساویونونفالونوئیدها، ترپنوئیدها، گلوکوزینوالت

 Alshahrani and)و ترکیبات سیانوژنیک تعلق دارند 

Suansa, 2020.)  ًمتعلق به گیاهان آللوپاتیک، اکثرا

 Fabaceaeو Asteraceae  ،Poaceae ، Brassicaceaهایتیره

تحقیقات  .((Scavo and Mauromical, 2021 باشندمی

دارای مواد  Asteraceaeنشان داده است آفتابگردان از تیره 

ها، هلیان نوئل ژهیوبهترپن سسکوئی آللوکمیکال

باشد ترپن و فالونوئیدها میها، تریترپن الکتونسسکوئی

(Macias et al., 2006) . گیاهان متعلق به تیرهPoacecea 

 ,Niemeyer)دارای مواد آللوکیمیکال بنزوکسازینوئیدها 

باشد فنوئیک اسیدها، فالونوئیدها و ترپنوئیدها می ،(2009

(Weston et al., 2003). دهد خاصیت تحقیقات نشان می

های هرز را کنترل درصد علف 88آللوپاتی برنج قادر است تا 

بقایای گندم سیاه باعث کنترل  .(Xuan et al., 2003)کند 

 Xuan and)های هرز مزرعه برنج شد درصدی علف 80

Tsuzuki, 2004).  محققان در پژوهشی به این نتیجه

رسیدند خاصیت آللوپاتی کل گیاه گندم )ریشه و شاخ و 

. (Zuo et al., 2007)باشد برگ( و سپس ریشه بیشتر می

راوانی گزارش خاصیت آللوپاتی گیاه گندم در تحقیقات ف

شده است. به عنوان مثال، در پژوهشی که در کانادا انجام 

خروس زنی تاجشد، گزارش شده است عصاره گندم از جوانه

( و چسبک .Amaranthus retroflexus Lریشه قرمز )

(Setaria viridis L.)  جلوگیری کرد(Flood and Entz, 

 (Lolium rigidium)تحقیقی که روی چچم (. نتایج 2009

ها انجام شد، نشان داد گیاه گندم تأثیر منفی بر رشد آن

ی . رابطه(Li et al., 2011)ها ایجاد کرد رشد ریشه ژهیوبه

داری بین جمعیت میکروبی خاک و خاصیت مثبت و معنی

های ژنوتیپ .(Zuo et al., 2014)آللوپاتی گندم وجود دارد 

مختلف گیاهان زراعی خاصیت آللوپاتی متفاوتی دارند. 

رقم گندم خاصیت آللوپاتی متفاوتی  38گزارش شده است 

الین  200. بیش از (Wu, 2003)روی چچم داشتند 

نوترکیبی که با گندمِ دارای خاصیت آللوپاتی تالقی داده 

 1-25-92517و  Xiaoyan 22های شده است، دارای ژنوتیپ

های متعددی خاصیت ژن(. Zuo et al., 2012) باشندمی



 
 خروس خوابیدههای هرز تاجآللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علفاثرات... 

به  2Bو  1Aکنند. کروموزوم آللوپاتی گندم را کنترل می

 Zuo et)درصد ژن آللوپاتی هستند  25و  75ترتیب دارای 

al., 2012.) ای که در ایران انجام گرفت، رقم آذر در مطالعه

گندم، دارای باالترین خاصیت آللوپاتی برای کنترل چچم  2

. مطالعه مشابهی در پاکستان (Mardani et al., 2014) دبو

توانست  Shafaq-06ژنوتیپ گندم انجام شد و رقم  10روی 

ی کنترل کند. دلیل خوببهرا  (Phalaris minor) فاالریس

، تولید مواد ذکرشدهکنترل بیشتر فاالریس توسط رقم 

بقایای  .(Kashif et al., 2015)فنولی فراوان عنوان شد 

درصد  78 معادل مترمربعکیلوگرم در  75/0میزان گندم به

 96و  (Digitaria ciliaris)ترکم علف هرز پنجه مرغی 

 ,.Li et al)درصد بیوماس آن علف هرز را کاهش دهد 

2005). Parandehafshar  وManoochehri kalantari 

 یزننتیجه گرفتند عصاره آبی بقایای گندم بر جوانه (2008)

 و جو وحشی (Sinapis arvensis) خردل وحشی

(Hordeum spontaneum )جوانهو بر  دارمعنی اثر کاهشی

. داشته استداری نمعنی اثر (Brassica napus) زنی کلزا

کش تداخل آللوپاتیکی بقایای گندم با علف این محققان،

کردند اثر  مشاهدهترفالن را نیز مورد بررسی قرار دادند و 

زنی و افزایش محتوای قند را توأم این دو باهم کاهش جوانه

آللوپاتی عصاره آبی سه گونه  از اثر محققان کند.تشدید می

زنی و گیاه پوششی )یونجه، شبدر برسیم و سویا( بر جوانه

و  (.Chenopodium album L)تره های سلمهرشد گیاهچه

 Takasi et)دادند گزارش  (.Solanum nigrum L) ریزیتاج

al., 2006)ها مشاهده کردند با افزایش غلظت عصاره، . آن

چه، وزن تر زنی، طول ریشهزنی، درصد جوانهسرعت جوانه

 ادشدهیو نسبت طول ریشه به ساقه دو علف هرز  رستدانه

عصاره گندم  در تحقیق دیگری مشاهده گردید کاهش یافت

زنی درصد جوانه 86کیلوگرم، گرم در میلی 500به میزان 

خروس ریشه قرمز را کاهش داد؛ در این تحقیق همچنین تاج

گرم در مترمربع از میلی 100گزارش شده است کاربرد 

درصد ارتفاع و وزن خشک  82و  78عصاره گندم به ترتیب 

 (. Ma, 2005خروس ریشه قرمز را کاهش داده است )تاج

ویژه گندم وسیع غالت و بهکشت با توجه به با این وصف و 

تره از خروس خوابیده و سلللمهتاج که،جاییدر ایران و از آن

همچنین  و هستند کشورهای هرز تابستانه رایج مزارع علف

                                                                                                                                                                                      
 
1 Seedling Growth 
2 Completely Randomazed Design (CRD) 

به  اطالعات کافی از اثر آللوپاتی عصلللاره  وجود عدمنظر 

سماند گندم بر جوانه شباع و مقادیر مختلف پ شد  یزنا و ر

 .به انجام رسید شاین آزمای ،ف هرزاین دو عل 1رستدانه

 

 هامواد و روش

د گندم بر منظور بررسی اثر آللوپاتی عصاره اشباع پسمانبه

تره و های هرز سلمهعلف رستدانه زنی و رشدجوانه

چهار آزمایش جداگانه در آزمایشگاه  ،خروس خوابیدهتاج

تحقیقاتی بخش زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی 

دانشگاه بیرجند انجام گرفت. هر چهار آزمایش در قالب طرح 

 تکرار انجام شدند. 4تیمار و  5با  2کاماًل تصادفی

 

 گیریروش عصاره

 توسطابتدا مقداری از پسماند گندم  ،گیریجهت عصاره

 100به منظور تهیه استوک، و به گردیدپودر  برقی آسیاب

 شد.لیتر آب مقطر اضافه میلی 1000از پودر موردنظر  گرم

دور در دقیقه در شیکر  130ساعت با  24به مدت  سپس

 ،کیقرار داده شد و پس از عبور از کاغذ صافی واتمن شماره 

درصد  100و  75،  50، 25های هایی با غلظتمحلول

 هعنوان تیمار شاهد در نظر گرفته و آب مقطر بهحجمی تهی

 شد. 

 

 روش اعمال مقادیر پسماند

ه، شدابتدا مقداری از پسماند گندم در آسیاب پودر 

و  3750، 2500، 1250، 0تیمارهای آزمایش که شامل 

 با محاسبه و ،کیلوگرم در هکتار پسماند گندم بودند 5000

ای که متری شیشهسانتی 9های دیشپتری ها، درتعمیم آن

د عد 20. تعداد شدند اعمالقبالً ضدعفونی گردیده بودند، 

تمن شماره روی کاغذ صافی وا ادشدهیهای هرز از بذور علف

ها نآب مقطر به آ تریلیلیم 10یک قرار داده شدند و میزان 

(. Ducke, 1985)اضافه شد 
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 روش عمومی آزمایش

های هرز ر علفوعدد از بذ 20 پیش از شروع آزمایش تعداد

 مترسانتی 9قطر  هب یاشهیش هایدیشداخل پتری ادشدهی

حاوی کاغذ صافی واتمن شماره یک که قباًل ضدعفونی  و

لیتر از محلول میلی 5گردیده بودند، قرار گرفتند و میزان 

ها اضافه شد. به آن )و در تیمار شاهد، آب مقطر(موردنظر 

در وضعیت نوری  1اتاقک رشد ها دردیشسپس پتری

)روز/  گرادیدرجه سانت 25/15)تاریکی/ روشنایی( و  12/12

 24روز قرار داده شدند. پس از گذشت 14 به مدت شب(

زده اقدام به شمارش بذرهای جوانه ،ساعت از شروع آزمایش

 چهاردهمگردید. شمارش بذرها هرروز انجام شد و تا روز 

چه و قابل نی بذرها خروج ریشهزادامه داشت. معیار جوانه

از هر  آزمایشدر پایان  متر( بود.میلی دوها )رؤیت شدن آن

طول  طور تصادفی انتخاب شدند ونمونه به پنجدیش پتری

چه و ساقه ه،چکش و وزن تر ریشهها توسط خطآن

گیری شدند. اندازه 0001/0توسط ترازو با دقت  رستدانه

محاسبه  یزنو درصد جوانه پس از پایان آزمایش سرعت

برای و  1زنی بذر از رابطه برای محاسبه درصد جوانهگردید. 

 Burnett)استفاده شد  2 رابطهاز  یزنمحاسبه سرعت جوانه

et al., 2005). 

 GP=S/T*100                                                (1)رابطه 

∑ =Rs (                             2)رابطه 
𝑆𝑖

𝐷𝐼

𝑛
𝑖=1 

تعداد کل بذور نمونه  Tو  زدهجوانهتعداد بذور  S، 1در رابطه 

 بذر تعداد ، یزنسرعت جوانه  ،2آزمایشی و در رابطه 

باشد. ام میتعداد روز تا شمارش  روز و زده در هرجوانه

زنی، گیری شامل درصد جوانهصفات موردنظر برای اندازه

                                                                                                                                                                                      
 
1 Growth Chamber  

چه، وزن تر چه، طول ساقهطول ریشهزنی، سرعت جوانه

 بود.  رستدانهوزن تر  و چهچه، وزن تر ساقهریشه

منظور در آزمایش، به یبردارآوری و اتمام دادهپس از جمع

استفاده شد  SAS ver. 9.2افزاراز نرم هاداده تجزیه واریانس

درصد و با آزمون  5 سطح احتمالو مقایسات میانگین در 

 ای دانکن انجام شد. دامنهچند

 نتایج و بحث

زنی و بر خصوصیات جوانه اثر عصاره اشباع پسماند گندم

  خروس خوابیدهتره و تاجسلمه رستیدانهرشد 

صد و  سماند گندم بر در شباع پ صاره ا سطوح مختلف ع اثر 

نه عت جوا با افزایش  طوریهب ؛دار بودزنی معنیسلللر که 

از میانگین درصد جوانه ،درصد عصاره اشباع پسماند گندم

خروس خوابیده کاسته شد. باالترین تره و تاجزنی در سلمه

خروس تره و تاجزنی در تیمار شللاهد در سلللمهمیزان جوانه

درصللد عصللاره  100خوابیده و کمترین میزان آن در تیمار 

 خروس خوابیده مشللاهده گردید.تره و تاجاشللباع در سلللمه

صد جوانه صاره  100و  75مار زنی در تیکاهش در صد ع در

سل شاهد در  سبت به تیمار  سماند گندم ن شباع پ تره به مها

صد و در تاج 62/84و  77/50ترتیب  به  خوابیده خروسدر

که  طورهمان (.1بود )شکل  درصد 43/61و  57/48ترتیب 

سلمه زنیجوانه ،شودمی الحظهم 1شکلدر  شتر در  تره بی

عصللاره اشللباع پسللماند  خروس خوابیده تحت تأثیراز تاج

گندم قرار گرفت.

 

 



 
 خروس خوابیدههای هرز تاجآللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علفاثرات... 

 
 خروس خوابیدهتره و تاجزنی سلمهدرصد جوانه های مختلف عصاره اشباع پسماند گندم براثر غلظتتأثیر  -1شکل 

 

نیز با افزایش  ادشلللدهیزنی در دو علف هرز سلللرعت جوانه

عصللاره اشللباع پسللماند گندم کاهش یافت؛ بیشللترین و 

ترتیب در زنی در هر دو علف هرز بهکمترین سللرعت جوانه

درصللد عصللاره اشللباع پسللماند  100تیمارهای شللاهد و 

(. این پارامتر نیز مانند درصلللد 2شلللکل مشلللاهده شلللد )

خروس تره کاهش بیشتری نسبت به تاجزنی در سلمهجوانه

درصد  100و  75که در تیمارهای  طوریهب ؛یده داشتخواب

تره نسبت به شاهد زنی سلمهسرعت جوانه ،از عصاره اشباع

صد و در تاج 58/86و  18/54 سبت به در خروس خوابیده ن

نتیجه درصللد بود.  58/65و  86/48تیمار شللاهد به ترتیب 

تایج با ن مایش   Manoochehriو   Parandehafsharاین آز

kalantari (2008) .مطابقت دارد

 

 

 
 خروس خوابیدهتره و تاجزنی سلمهسرعت جوانه های مختلف عصاره اشباع پسماند گندم براثر غلظتتأثیر  -2شکل 
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سلمه تره تاج خروس خوابیده



 
  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

چه با افزایش درصد عصاره چه و ساقهروند کاهش طول ریشه

که  طوریهب ؛اشباع پسماند گندم نیز مشاهده گردید

تره و چه در تیمارهای شاهد سلمهبیشترین طول ریشه

چه در تیمارهای خروس خوابیده و کمترین طول ریشهتاج

 خوابیده خروستره و تاجدرصد عصاره اشباع در سلمه 100

چه در تیمار طول ریشه کاهش (. میزان2و  1ول ابودند )جد

تره درصد عصاره اشباع نسبت به تیمار شاهد در سلمه 100

درصد بود.  64/75خروس خوابیده در تاج و درصد 99/99

چه تحت تأثیر چه نیز همانند طول ریشهطول ساقه

های مختلف عصاره اشباع پسماند گندم قرار گرفت. غلظت

 92/99تره نسبت به تیمار شاهد درصد سلمه 100در غلظت 

درصد کاهش نشان  04/68 خروس خوابیدهدرصد و در تاج

چه در دو علف هرز چه و طول ساقهداد. کاهش طول ریشه

چه و مانند وزن تر ریشههخروس خوابیده تره و تاجسلمه

طول مشخص گردید چه در هر دو گیاه بوده و وزن تر ساقه

 .باشدیچه متر از طول ساقهچه حساسریشه

همانند  رستدانهچه و چه، ساقهروند تغییرات وزن تر ریشه

صفت  شدهدو  منظور ارزیابی به(. 2و  1بودند )جداول  ذکر

بازدارندگی اثر آللوپاتی عصللاره اشللباع پسللماند گندم، یک 

تره خروس خوابیده و سلمهمقایسه گروهی مستقل بین تاج

زنی و وزن تر زنی، سللرعت جوانهد جوانهبر صللفات درصلل

ستدانه شد ) ر ستدادهانجام  شده ا شان داده ن (. نتایج ها ن

این مقایسلله نشللان داد عصللاره اشللباع پسللماند گندم اثر 

 خروستره نسلللبت به تاجبازدارندگی بیشلللتری بر سللللمه

زنی و زنی داشت ولی درصد جوانهخوابیده در سرعت جوانه

هرچند که  نداد، نشلللانداری وت معنیوزن تر گیاهچه تفا

خروس خوابیده کمتر تحت تأثیر عصلللاره اشلللباع قرار تاج

گرفت. این موضللوع نتایج مقایسلله میانگین در رابطه با هر 

کند.دو گیاه را تأیید می

 

 ترهسلمه یرستدانهزنی و رشد خصوصیات جوانههای مختلف عصاره اشباع پسماند گندم بر اثر غلظت 1جدول 

 های اشباع پسماندغلظت
 چهطول ریشه

(cm) 

چه ساقه طول

(cm) 

 چهوزن تر ریشه

(gr) 

چه ساقهوزن تر 

(gr) 

 رستدانهوزن تر 

(gr) 

 a 2667/2 a 4952/2 a 000860/0 a 001675/0 a 003390/0 شاهد

25% b 2500/1 ab 2300/1 ab 000490/0 ab 001415/0 ab 002370/0 

50% bc 8250/0 ab 0300/1 b 000370/0 ab 001055/0 ab 001940/0 

75% bc 7700/0 b 4850/0 b 000355/0  ab 000855/0 ab 001675/0 

100% c 1750/0 b 2150/0 b 000085/0 b 000195/0 b 000430/0 

 ندارند. یداریدرصد تفاوت معن 5 احتمال دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح یهانیانگیم       

 

 

 خروس خوابیدهتاج یرستدانهزنی و رشد خصوصیات جوانههای مختلف عصاره اشباع پسماند گندم بر اثر غلظت -2دولج

 چهطول ریشه های اشباع پسماندغلظت

(cm)

چه ساقهطول

(cm)

چه وزن تر ریشه

(gr)

چه ساقهوزن تر 

(gr)

 رستدانهوزن تر 

(gr)

 a 780/0 a 975/0 a 000650/0 a 00185/0 a 003267/0 شاهد

25% ab 530/0 ab 620/0 ab 000350/0 ab 00131/0 ab 002155/0 

50% ab 380/0 ab 545/0 ab000320/0 ab 00106/0 ab 001725/0 

75% ab 280/0 b 435/0 b 000230/0 b 00071/0 ab 001645/0 

100%  b 195/0 b 310/0 b 000215/0 b00058/0 b 001230/0 

 ندارند. یداریدرصد تفاوت معن 5 احتمال دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح یهانیانگیم        

 



 
 خروس خوابیدههای هرز تاجآللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علفاثرات... 

سماند گندم  قادیراثر م صیات جوانهمختلف پ صو زنی بر خ

 خوابیده خروستره و تاجسلمه یرستدانهو رشد 

در هر  یزنبا افزایش میزان پسماند از سرعت و درصد جوانه

زنی در که درصد جوانه طوریبه ؛دو گیاه کاسته شد

 5000)تیمار  5/17)تیمار شاهد( به  5/87تره از سلمه

 5/92 از خوابیدهخروس کیلوگرم در هکتار پسماند( و در تاج

کیلوگرم در هکتار  5000)تیمار  75/43)تیمار شاهد( به 

با افزایش  یزن(. کاهش درصد جوانه3شکل پسماند( رسید )

درصد پسماند نسبت  100و  75در دو تیمار  ،میزان پسماند

 و درصد 80و  29/54تره به ترتیب به تیمار شاهد در سلمه

درصد  70/52و  59/44به ترتیب  خوابیده خروسدر تاج

تره در مقایسه با زنی سلمهجوانه به عبارت دیگر، ؛بود

خروس خوابیده حساسیت بیشتری نسبت به افزایش تاج

زنی نیز سرعت جوانه .پسماند گندم از خود نشان داده است

و در  شتدر تیمار شاهد هر دو گیاه باالترین میزان را دا

ترین میزان را پایین ،کیلوگرم در هکتار پسماند 5000تیمار 

زنی در تیمارهای به خود اختصاص داد. کاهش سرعت جوانه

تره به کیلوگرم در هکتار پسماند در سلمه 5000و  3750

خروس خوابیده به در تاج و درصد 22/84و  21/58ترتیب 

)شکل  درصد نسبت به تیمار شاهد بود 68و  07/66ترتیب 

، ر هر دو علف هرززنی دکاهش سرعت جوانه بررسیدر  .(4

زنی، در سلمه تره کاهش این پارامتر نیز مشابه درصد جوانه

 ،رود با افزایش میزان پسمانداحتمال می بیشتری نشان داد.

های هرز علف یزنتجمع مواد سمی که از رشد و جوانه

.(4)شکل  یابدکند افزایش میممانعت می

 

 
 خروس خوابیدهتره و تاجزنی سلمهجوانه تأثیر میزان پسماند گندم بر درصد -3شکل 
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سلمه تره تاج خروس خوابیده



 
  1401، 2، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 
 خروس خوابیدهتره و تاجزنی سلمهتأثیر میزان پسماند گندم بر سرعت جوانه -4شکل 

 

چه و کاهش طول ریشللله ،با افزایش میزان پسلللماند گندم

تره هر دو گیاه مشلللاهده گردید. در سللللمهدر چه سلللاقه

در تیمار شلللاهد، کمترین طول  چهشلللهیترین طول رباال

کیلوگرم در هکتار پسللماند و در  5000در تیمار  چهشللهیر

خروس خوابیده باالترین همین روند مشلللاهده گردید تاج

شه4و  3 ولا)جد چه بر اثر افزایش (. کاهش میزان طول ری

کیلوگرم در هکتار  5000میزان پسلللماند گندم در تیمار 

درصد و در  37/88تره نسبت به تیمار شاهد پسماند سلمه

باشللد. بیشللترین و درصللد می 17/64 خوابیده خروستاج

ترتیب در تیمار شاهد تره بهچه در سلمهکمترین طول ساقه

کیلوگرم در هکتار پسماند مشاهده شد و در  5000و تیمار 

بود. میزان کاهش به همین ترتیب خروس خوابیده نیز تاج

در هکتار پسللماند  لوگرمیک 5000در تیمار چه طول سللاقه

سلمه شاهد در  سبت به تیمار  صد و  93/99تره گندم ن در

. هر دو باشلللدیدرصلللد م 82/99خروس خوابیده در تاج

خروس تره در مقایسلله با تاجنیز در سلللمه ادشللدهیپارامتر 

خوابیده به افزایش میزان پسلللماند گندم از حسلللاسلللیت 

(. البته بر خالف وزن 4و  3ول ا)جد بیشللتری برخوردار بود

چه که کاهش چه در مقایسللله با وزن تر سلللاقهتر ریشللله

 چهشهیبیشتری داشت، طول ساقه چه در مقایسه با طول ر

کاهش بیشللتری از خود نشللان داد. نتایج این دو آزمایش 

نشللان داد با افزایش میزان پسللماند گندم تمام فاکتورهای 

سلمهشده در هر دو علف  یریگاندازه خروس تره و تاجهرز 

فت یا کاهش  یده  مه ؛خواب به علف هرز سلللل بت  تره نسللل

شباع تاج صاره ا شتری به ع سیت بی سا خروس خوابیده ح

 .نشللان دادشللده یریگپسللماند گندم در پارامترهای اندازه

چه مشابه چه و ریشه، ساقهرستدانهت وزن تر اروند تغییر

(.4و  3صفات باال بودند )جداول 

 
 

 ترهسلمه یرستدانهزنی و رشد خصوصیات جوانهمختلف پسماند گندم بر  مقادیراثر  -3 جدول

 میزان پسماند گندم )کیلوگرم در هکتار(
چه طول ریشه

(cm)

 چهساقهطول

(cm)

چه وزن تر ریشه

(gr)

چه ساقهوزن تر 

(gr)

 رستدانهوزن تر 

(gr)

 

 a 720/1 a 220/3 a 000887/0 a 002065/0 a 003755/0 شاهد

1250 ab 045/1 b 165/1 b 000450/0 ab 001445/0 b 001960/0 

2500 bc 525/0 b 800/0 b 000270/0 b 000840/0 b 001640/0 

3750 bc 375/0 b 545/0 b 000200/0 b 000740/0 b 001285/0 

5000 c 200/0 b 225/0 b 000185/0 b 000385/0 b 000720/0 

 ندارند. یداریدرصد تفاوت معن 5 احتمال دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح یهانیانگیم
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سلمه تره تاج خروس خوابیده



 
 خروس خوابیدههای هرز تاجآللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علفاثرات... 

 خروس خوابیدهتاج یرستدانهزنی و رشد خصوصیات جوانهمختلف پسماند گندم بر  مقادیراثر  -4جدول

 در هکتار(میزان پسماند گندم )کیلوگرم 
چه طول ریشه

(cm)

چه ساقهطول

(cm)

چه وزن تر ریشه

(gr)

چه ساقهوزن تر 

(gr)

 رستدانهوزن تر 

(gr)

 a 2050/1 a 0800/2 a 001275/0 a 002460/0 a 005115/0 شاهد

1250 b 6700/0 b 8850/0 b 000685/0 ab 001505/0 b 002675/0 

2500 b 5250/0 b 6350/0 b 000580/0 ab 001420/0 b 002310/0 

3750 b 4950/0 b 6350/0 b 000335/0 b 001250/0 b 002130/0 

5000 b 4332/0 b 3963/0 b 000305/0 b 001050/0 b 001745/0 

 ندارند. یداریدرصد تفاوت معن 5 احتمال دارای حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح یهانیانگیم
 

زنی، طول و های درصد و سرعت جوانهمقایسه میانگین داده

نشان داد با  رستدانهچه و کل چه، ساقهوزن تر ریشه

افزایش غلظت و میزان پسماند، میزان کاهش و بازدارندگی 

( 2008و همکاران ) Hanیابد. زنی و رشد افزایش میاز جوانه

نیز به این نتیجه رسیدند که میزان کاهش و بازدارندگی 

مستقیم به غلظت عصاره وابسته است. کاهش در  طوربه

تواند به های هرز در اثر مواد آللوکمیکال میزنی علفجوانه

هایی که بر انتقال آمده در فعالیت آنزیم به وجودتغییرات 

رند، نسبت گذازنی اثر میدر طی جوانهایترکیبات ذخیره

کاهش (. از طرفی دیگر، Gronle et al., 2015داده شود )

به تواند زنی با افزایش غلظت اشباع پسماند میسرعت جوانه

که  (Beres and Kazinczi, 2000)ها باشد وجود ترپن لیدل

شود باعث جلوگیری یا به تأخیر انداختن تقسیم سلولی می

(Weston, 1996.)های هرز مربوط به علفزنی کاهش جوانه

زنی نقش آلفا آمیالز است که در جوانه کاهش فعالیت آنزیم

کاهش تقسیمات میتوز  ازجملهدیگری  متعدددارد. عوامل 

های معدنی که در در ریشه و ساقه، اختالل در جذب یون

( و Sturm et al., 2016دهد )ها رخ میحضور آللوکمیکال

های کاهش برگکاهش جذب عناصر غذایی، آب و 

شود ها میکننده سبب کاهش میزان رشد گیاهچهفتوسنتز

(El-Khatib et al., 2004 .) ترکیبات فنولی که در پسماند

گندم وجود دارد، باعث کاهش تنفس میتوکندریایی و 

، تغییر نفوذپذیری غشاء و جلوگیری از ATP کاهش تولید

در نتیجه  انتقال انرژی الزم برای فرآیندهای ضروری رشد و

 Yang et)شود باعث کاهش رشد و تجمع ماده در گیاه می

al., 2002) .چه تحت تأثیر چه و ساقهکاهش رشد ریشه

دلیل کاهش در تقسیم آللوپاتیک ممکن است به یهاعصاره

و  هاشهیکننده رشد رسلولی، کاهش در میزان اکسین القاء

د دخالت در تنفس و فسفوریالسیون اکسیداتیو باش

(Burgos and Talbert, 2000). Bohwmick  وDoll 

کنندگی بیشتر بقایا و بیان کردند اثرات ممانعت (1984)

های مورد آزمایش بر ریشه در مقایسه با های گونهعصاره

گر این حقیقت باشد که بیان تواندیهای هوایی جو، ماندام

در تماس مستقیم با عصاره و در نتیجه با عوامل  هاشهیر

شود هر دو گونه که مشاهده میکننده هستند. همانممانعت

خروس خوابیده تر از تاجتره حساسدر سلمه ادشدهیپارامتر 

و  1 ولا)جد باشدینسبت به عصاره اشباع پسماند گندم م

2.)Younesi   وFatahi (2008)  نیز گزارش دادند، درصد

تره سلمه رستدانهزنی و وزن تر زنی، سرعت جوانهجوانه

های حساسیت بیشتری در برابر غلظت ،ریزینسبت به تاج

هوایی سویا و سورگوم دارد.  یهامختلف عصاره آبی اندام

نتایج این دو آزمایش نشان دادند با افزایش غلظت عصاره 

شده در هر یریگتورهای اندازهاشباع پسماند گندم تمام فاک

خروس خوابیده کاهش یافت؛ تره و تاجدو علف هرز سلمه

خروس خوابیده حساسیت تره نسبت به تاجعلف هرز سلمه

بیشتری به عصاره اشباع پسماند گندم در پارامترهای 

سایر شده داشت. نتایج این آزمایش با آزمایش یریگاندازه

 Martin et al., 1990; Creamer et) مطابقت داردمحققان

al., 1996; Tokasi et al., 2006; Younesi and Fatahi., 

2008). 
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 DIBOA2، 1گندم و چاودار موادی چون اسللید هیدروکزامید

صل از تجزیه تولید می DIMBOA 3و  صول حا کنند که مح

که خاصللیت  باشللدیم BOA 4این ترکیبات عامل  یهردو

. دهدیسللمیت گیاهی را در چندین گونه گیاهی نشللان م

مقدار تولید و آزادسللازی اسللید هیدروکزامید به ژنوتیپ و 

محیط بسلللتگی دارد. اخیراً یللک نوع از اسلللیللدهللای 

شلللده که در  کشلللف GHDIBOA 5هیدروکزامید به نام 

 (.Rashed mohassel et al., 2007) شللودگندم تولید می

DIBOA  هفت برابرBOA  در بازدارندگی از رشللد ریشلله و

بازدارندگی رشلللد سلللاقه عمل م ماییچهار برابر در  . دن

فقط برای  DIMBOAو  BOAتوسط  یزنبازدارندگی جوانه

انگشلللتی، ارزن متوسلللط مثل پنجهریز و بذرهای بذرگونه

های و گونه باشدیو سیدا م یفرنگسرخ، کاهو، گوجهخوشه

شت مثل بذر سنا در در خربزه، خیار، طالبی، ذرت، حلفه و 

ست ستند. زی سیب مقاوم ه  سنجی تواناییبرابر مواد دگرآ

بذرکنترل علف بینیپیش هان زراعی های هرز  یا ریز در گ

 (.Burgos and Talbert, 2000) بللذر درشللللت را دارد

Abbasdoht  وChaichii (2003)  شاهده در آزمایش خود م

کاه و کلش ارقام نخود سلللیاه در کردند با افزایش میزان 

سویا و آفتابگردان کاهش  یزنخاک، درصد جوانه سورگوم، 

فت کاران Monem. یا ند  (2007) و هم نیز گزارش کرد

تن در  8و  6، 4، 2جو ) تودهسللتیکاربرد مقادیر مختلف ز

هکتار( حاصلللل از مراحل مختلف رشلللد، توانایی کنترل 

و وزن تر و خشللک  برگ را دارا هسللتندهای هرز پهنعلف

کاهش دادند.  یامالحظهطور قابلبه را های هرزاین علف

اظهار داشلللتند ( 1997و همکاران ) Bottenbergهمچنین 

سماند چاودار در کنترل گاوپنبه و ست که با پ سیدا مؤثر ا

  خوانی دارد.نتیجه این آزمایش هم

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
 
1 Hydroxamie acid 
2 (2,4- dihydroxy-1, 4(2H)-benzoxazin -3- one) 
3 (2,4- dihydroxy- 7- methoxy-1,4-benzoxazin -3- one) 
4 2(3H)- benzoxazolinone 
5 [(2R)-2-beta-D-glucopyranosyloxy-4,7 –dimethoxy-2H- 1,4 – benzoxainzin3 – (4H) – one] 

 گیری کلینتیجه

و  اشباع مختلف عصارهسطوح بر اساس نتایج این پژوهش، 

داری در باعث کاهش معنی تلف پسلللماند گندمخمقادیر م

چه و چه، سللاقهزنی، وزن تر ریشللهدرصللد و سللرعت جوانه

خروس خوابیده شد. تره و تاجهای هرز سلمهعلف رستدانه

صد  5000طوری که میزان به  100کیلوگرم در هکتار و در

سماند باالترین کاهش شباع پ صد غلظت ا و بازدارندگی  در

را ایجاد کردند. نتایج نشلللان داد کاهش پارامترهای مورد 

سلمه سی در  شتر از تاج مراتببهتره برر خروس خوابیده بی

بود. نتایج نشان داد عصاره اشباع پسماند و مقادیر مختلف 

های هرز چه علفپسللماند گندم تأثیر بیشللتری بر ریشلله

کلی، با  طوربهرد. خروس خوابیده ایجاد کتره و تاجسللللمه

از  توانیمتوجه به اثر آللوپاتیک عصللاره و پسللماند گندم، 

 های هرز استفاده کرد.آن در مدیریت علف

 سپاسگزاری

که  دانشللکده کشللاورزی دانشللگاه بیرجنداز  لهیوسللنیبد

یت ما با ح حاضلللر را  قاتی  مالی اجرای طرح تحقی های 

.گرددنمودند، قدردانی میمساعدت 
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Abstract 

In order to evaluate the allelopathic effect of wheat residue extracts and different rates of it on prostrate pigweed 

(Amaranthus blituides) and common lambsquarter (Chenopodium album) germination and seedling growth, four 

separate experiments were carried out on a completely randomized design with four replications in Laboratory of 

Agronomy and Plant Breeding of Birjand University. Treatments included the extracts of wheat residue in 5 levels 

[0(control), 25%, 50%, 75% and 100%] and the different rate of wheat residue in 5 levels [0(control), 1250, 2500, 

3750 and 5000kgh-1 residue]. Results indicated that all studied traits of prostrate pigweed and common 

lambsquarter were significantly affected by different concentrations of wheat residue extracts and different rates 

of it. By increasing the concentration of extract and rate of residue, germination percentage, germination rate, 

seedling weight, radicle weight, plumule weight, radicle length, and plumule length significantly decreased. 

Results showed that extracts of wheat residue had a more inhibitory effect on the vegetative growth than their 

germination in both weeds. Also, root length was more sensitive than shoot length to wheat residue extract. 

Common lambsquarters were more sensitive than prostrate pigweed. Results showed allelopathic effects of wheat 

residue can be used for weed management. 
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