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چکیده

به منظور بررس�ي اثرات بقاياي گیاهان سرمادوس�ت گندم ،جو و چاودار بر درصد جوانه زنی و رشد اوليه گياهان زراعي كه در
تناوب با آنها قرار مي گيرند ،آزمايش�ي در آزمايشگاه تحقيقات بذر و گلخانه دانشكده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی
و منابع طبیعی دانش�گاه تهران به صورت اس�پليت پالت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا
ش�د .بقاياي گياهان زراعي سرمادوس�ت (گندم ،جو و چاودار) به عنوان عامل اصلي و در س�طوح ( 10/55 ، 7/93 ، 5/3گرم
در کیلوگرم خاک ) همراه با ش�اهد (بدون بقایا) و گياهان زراعي (س�ويا ،س�ورگوم و ذرت) كشت شده در گلدان ها به صورت
فاكتوريل و به عنوان عوامل فرعي در نظر گرفته ش�دند .كليه صفات اندازه گيري ش�ده (درصد جوانه زنی ،ارتفاع بوته ،وزن
خش�ك ش�اخه و برگ  ،وزن خشك ريشه و نسبت وزن اندام هوایی به ریش�ه) تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار گرفتند .با
افزاي�ش مقدار بقای�ای گیاهی درصد جوانه زنی گياهان مورد ارزيابي از يك روند كاهش�ي پيروي كرد .درصد جوانه زنی بذور
س�ويا از حساسيت بيشتري نس�بت به دو گونه ديگر برخوردار بود و مواد آللوپاتيك آزاد شده از بقاياي تمامي گياهان زراعي
منجر به كاهش معني دار درصد جوانه زنی آنها نسبت به شاهد (بدون بقایا) گرديد .بيشترين اثرات آللوپاتيك بر ارتفاع بوته
گياهان مورد ارزيابي در تناوب با چاودار و در گياه سويا مشاهده گرديد .وزن خشك شاخه و برگ گياهان مورد ارزيابي عالوه
ب�ر اينك�ه متأثر از نوع گياه زراعي بود ،تحت تأثي�ر مقادير مختلف بقایا نيز قرار گرفت .با افزاي�ش مقادير بقایای گیاهی وزن
خش�ك ريشه سویا بطور معني داري نس�بت به ديگر گياهان مورد ارزيابي كاهش يافت و افزايش نسبت شاخ و برگ به ريشه
گياه سویا همگام با افزايش مقادير بقایای گیاهی مشاهده شد.
كلمات کلیدی :دگرآسیبی ،گياهان سرمادوست  ،ذرت ،سورگوم ،سويا
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Study of stubble allelopathic effects of cool season crops (wheat,barley and rye) on seedling emergence and early
)growth of sorghum (Sorghum bicolor), corn (Zea mays) and soybean (Glycine max
By: O.Younesi, phD Student of Tehran University (Corresponding Author; Tel: +989133058708), Haghpanah, A. Scientific
Member of Research Center of Seed and Plant, Yousefnejad S. and Moradi, A. PhD Student of Tehran University.
In order to evaluation the allelopathic effects of cool season crops stubble on seedling emergence and early growth
of sorghum, soybean and corn, an experiment was conducted in seed library research and greenhouse of College of
Agriculture, University of Tehran in 2006. The experiment consisted of cool season crops as main plots, four stubble
concentrations (5/3, 7/93, 10/55 and 0 (control) g/kg) and three crops (sorghum, soybean and corn) which were factorially
assigned to the main plots. The experiment was arranged as a split plot factorial in a completely randomized block design
with three replications. All traits (seedling emergence rate, plant height, shoot dry weight, root dry weight and shoot/
root ratio) were affected by experimental treatments. By an increase in stubble concentration to 20 g/pot germination,
percent of the studied crops significantly reduced. Germination of soybean was the most susceptible trait to allelopathic
mater. Rye had the highest allelopathic effects on plant height of the studied crops. Root dry weight of soybean was
significantly affected compared with that of corn and sorghum. The increase of stubble concentration led to the highest
shoot/root ratio in soybean.
Key words: : Seedling Emergence, Cool Season Crops, Corn, Sorghum, Soybean

مقدمه

دگرآس��یبی از دير باز توس��ط زارعين شناخته شده و مشاهده شده است
كه بس��ياري از گیاهان داراي اثرات ش��يميايي بر روي خود و ساير گونه هاي
گياهي مي باشند ( .)3دگر آسیبی عبارت است از اثرات بازدارنده و یا تحریک
کننده مس��تقیم یا غیر مس��تقیم یک گیاه بر روی گیاه دیگر یا موجود دیگر
که از طریق تولید و آزاد ش��دن ترکیبات ش��یمیایی توسط گیاهان در محیط
اعم��ال می گردد( .)19،9این پدیده در اکوسیس��تم های گیاهی وجود دارد و
به طور گس��ترده در اجتماعات گیاهی اتف��اق می افتد( .)10تحقیقات صورت
گرفته نش��ان می دهد که در گیاهان ترکیبات آلی مختلفی وجود دارد که بر
ش��یوه های رفتاری جوامع گیاهی تاثیر می گذارند .اين مواد جزء مواد ثانويه
گياهي بوده و ش��امل ترپن ها ،تان��ن ها،آلکالوئیدها فالونوئیدها کوئینون ها و
فنل ها هس��تند که از قسمت های مختلف گیاه از قبیل شاخه و برگ گیاهان
و ریش��ه تولید و به محیط وارد می ش��وند ( .)18وج��ود ترکیبات آللوپاتیک
در بس��یاری از گیاهان زراعی به اثبات رس��یده اس��ت .مشاهده شده است که
در ش��رایط مزرعه ای ترکیبات آللوپاتیک ناش��ی از تجزیه بقایا و آبشویی آنها
جوانه زنی و رش��د اولیه علف های ه��رز را کاهش می دهند (Perez .)11،8
و هم��كاران ( )1993گ��زارش كردند كه تراوش هيدروكس��اميك اس��يدها از
بقاي��اي چاودار موجب كاه��ش  83درصدي تراكم علف هاي هرز نس��بت به
واريته هاي گندم كه داراي اين ماده بودند ،گرديد .همچنين بر اساس تحقيقات
مزرعه اي گروهي از محققان بقاياي چاودار وآللوكيميكال هاي آن مي توانند،
بطور موثري تاج خروس را به مدت  4تا  8هفته بسته به شرايط آب و هوايي
كنترل كنند ( )1991( Omeno-Namez .)15با انجام آزمایش های گلدانی
بیان داش��ت که بقایای آفتابگردان نه تنها ارتفاع يوالف وحش��ي ،1بيد گياه،2
س��وروف 3و س��لمه تره 4را کم کرده بلکه بیوماس آنها را نیزکاهش داد .با این

(پژوهشوسازندگی)

وجود مواد آللوپاتیک ترش��ح شده از اندام هاي زنده و بقاياي گياهي عالوه بر
اثرات مثيت در كنترل علف هاي هرز مي توانند ،اثرات منفي را بر درصد جوانه
زنی و رشد اولیه گياهاني كه در تناوب زراعي با آنها كشت می شوند اعمال و در
نتيجه موجب عدم ايجاد پوشش سبز يكنواخت در اوايل فصل رشد ،مشکالت
کشت مجدد و كاهش ميزان عملكرد و بيوماس توليدي گردند ( .)8،2در اين
راستا عباس دخت و چائي چي ( )1382گزارش كردند ،كه بقایای ارقام نخود
در خاك منجر به كاهش درصد جوانه زني سورگوم و سويا گرديدTongma .
و همكاران ( )1999در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه مواد آللوپاتيك
حاصل از بقاياي گياهي تيتونيا 5باعث جلوگيري از رشد گياهچه برنج مي شود.
 Tongو  )1982( Youngپس از اس��تخراج و خالص سازی مواد آللوپاتیک
حاص��ل از خاک س��ویا ،آنه��ا را در آب حل ک��رده و بذور س��ویا را در زراعت
س��ال های بعد توس��ط آنها آبیاری نموده و مش��اهده کردند که این مواد در
غلظت های نس��بتا باال ،اثرات س��ویی از خود نشان دادند .گندم ،جو و چاودار
گياهان��ي زراعي و با توانمندي آللوپاتي��ك بوده و حضور مواد آللوكيميكال در
اندام هوايي و زير زميني آن به اثبات رسيده است ( .)15،11،5،4اين گياهان
در تناوب با محصوالت بهاره ای همچون س��ويا ،س��ورگوم ،ذرت و محصوالتي
ديگري كه براي رشد و نمو نياز به آب و هوايي گرم دارند كشت مي شوند .در
ش��رايط مزرعه اي و بعد از برداشت محصوالت زراعي بقاياي گياهي در سطح
مزرعه باقي مانده و تركيبات آللوپاتيك ناشي از تجزيه و آبشويي آنها مي تواند
در جلوگيري و يا تأخير درصد جوانه زنی و رشد اوليۀ محصوالت بعدي نقش
موثري را ايفا نماید و موجب كاهش ميزان رشد و عملكرد آنها گردد(.)2،1در
اين تحقيق پتانس��يل آللوپاتيك بقای��ای گياهان زراعي چاودار ،جو و گندم بر
ظهورگیاهچه و رش��د اوليۀ س��ويا  ،سورگوم و ذرت كه عمدتاً در تناوب با آنها
قرار مي گيرند ،مورد ارزيابي قرار گرفت.
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مواد و روش ها

اين آزمايش در س��ال زراعي 1385-1386در آزمايش��گاه تحقيقات بذر
و گلخانه دانش��كده علوم زراعی و دامی پردیس كش��اورزي و منابع طبیعی
دانشگاه تهران و به منظور بررسي اثرات آللوپاتيك مواد ترشح شده از بقایای
گياهان زراعي سرمادوس��ت بر جوانه زني رشد اوليه گياهان زراعي بهاره كه
در تناوب با آنها كش��ت مي گردند ،انجام گرديد .آزمايش به صورت اسپليت
پ�لات فاكتوريل و در قالب طرح بلوك های كام��ل تصادفي با  3تكرار اجرا
شد .گياهان زراعي سرمادوست (گندم ،جو و چاودار) به عنوان عامل اصلي و
مقادير مختلف بقایای گیاهی و گياهان مورد ارزيابي ،بصورت فاكتوريل و به
عنوان عوامل فرعي در نظر گرفته شدند .گياهان زراعي سويا ( رقم كالرك)،
س��ورگوم (رقم جامبو) و ذرت (رقم س��ینگل کراس )704به عنوان گياهان
مورد ارزيابي در نظر گرفته ش��دند .واحدهاي آزمايش��ي ش��امل گلدان هاي
سفالي حاوي خاك با بافت رسي لومي بودند .بقاياي گياهان سرمادوست در
چهار سطح  10/55 ، 7/93 ، 5/3گرم و شاهد (بدون كلش) در هر گيلوگرم
خاك گلدان مخلوط شدند .شايان ذكر است كه يك تيمار شاهد بدون كشت
گياه زراعي نيز در نظر گرفته ش��د .به منظور تعیین قوه ناميه بذرهاي س��ه
گياه س��ويا ،ذرت و س��ورگوم يك پيش آزمون در قالب طرح كامل تصادفي
با  3تكرار در آزمایش��گاه تحقیقات بذر انجام ش��د .به اين ترتيب كه بذرها
جهت ضدعفوني به م��دت  30ثانیه در محلول وایتکس  10درصد غوطه ور
ش��ده و بالفاصله توسط آب مقطر شستشو يافتند .سپس در هر پتري ديش
اس��تريل  15عدد بذر س��الم از هريك از گونه هاي قرار داده شد و  5ميلي
ليتر آب مقطر به هريك از ظروف پتري اضافه شد  .مجموع آنها به ژرميناتور
با رطوبت نس��بي  70درصد و درجه حرارت  20درجه س��انتي گراد با طول
روش��نايي  12ساعت منتقل ش��دند .بذرهاي جوانه زده در هر روز شمارش
شده و زماني كه در صد جوانه زني در دو روز متوالي يكسان بود آن روز پايان
دوره جوانه زني محسوب شد .با توجه به درصد جوانه زني هريك از گياهان
مورد ارزيابي (سورگوم و ذرت  100و سويا 93درصد جوانه زني) و بر مبناي
 5بذر سالم و زنده در هر گلدان 6 ،بذر سويا و  5بذر سورگوم و ذرت كشت
گرديد .برای اجرای طرح در ابتدا بقایای تازه هریک از گیاهان سرمادوس��ت
بطور کامل با خاک گلدان ها مخلوط ش��د .یک هفته پس از مخلوط کردن
بقایا ،بذور گیاهان بهاره س��ویا ،ذرت و سورگوم در گلدان های دارای بقایا و
بدون بقایا(شاهد) کاشته شد .كليه گلدان ها پس از كاشت به گلخانه منتقل
و آبياري گياهان بهاره مورد ارزيابي با دس��ت صورت گرفت .پس از اس��تقرار
كامل و تعيين درصد جوانه زنی ،تعداد بوته ها در حد  2بوته در گلدان تنك
و به مدت  20روز در اين گلدان ها رشد يافتند .مقدار رطوبت نسبي گلخانه
در ح��دود  65درصد در طول دوره آزمايش ثابت نگهداش��ته ش��د .ميانگين
دماي گلخانه در روز حدود  20درجه س��انتي گراد و در ش��ب در حدود 17
درجه س��انتي گراد در نوسان بود .صفات رويشي اندازه گيري شده در مورد
گياهان مورد ارزيابي به ترتيب عبارت بودند از:
 -1درصد جوانه زنی :تعيين نسبت تعداد بذور جوانه زده به كل بذور
 -2ارتفاع بوته :اندازه گيري از قاعده تا آخرين گره ساقه
 -3زيس��ت توده قس��مت هاي هوايي :تعيين ميانگين وزن قسمت هاي
هوايي شامل ساقه و برگ ها پس از پايان دوره  20روزه
 -4زيس��ت توده ريش��ه :تعيين ميانگين وزن ريش��ه بعد ازجداسازی و
شتشوي كامل و خشك كردن پس از پايان دوره  20روزه
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 -5نسبت وزن شاخه و برگ به ریشه
تجزي��ه تحليل داده هاي حاصل از اندازه گيري صفات توس��ط نرم افزار
انج��ام گرديد .قبل از انجام تجزيه واريانس داده ها نرمال بودن آنها بررس��ي
ش��د .براي نرمال بودن داده ها از نرم افزار استفاده گرديد .مقايسۀ ميانگين
هر صفت به كمك آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد انجام شد.

نتايج و بحث

درصد جوانه زنی

اث��رات كلي��ه تيمارهاي اصل��ي و برهمكنش آنها بر درص��د جوانه زنی
گياهان زراعي مورد ارزيابي ش��امل (ذرت سويا و سورگوم) در سطح احتمال
 0/01معن��ي دارب��ود (ج��دول  .)1با افزاي��ش مقدار بقای��ای گیاهی درصد
جوانه زنی گونه هاي مورد ارزيابي از يك روند كاهشي پيروي كرد .بيشترين
درصد جوانه زنی در گياهان مورد ارزيابي (ذرت ،سويا و سورگوم) تيمار شاهد
(بدون بقایا) و كمترين آن در تيمار  20گرم بقایای گیاهی مش��اهده شد .با
افزای��ش مقدار بقایای گندم كمترين و چاودار بيش��ترين اثرات آللوپاتيك را
بر درصد جوانه زنی گياهان مورد ارزيابي مش��اهده شد (جدول  .)2در تایید
نتایج این آزمایش )1987( Duke .به نقل از بارتون و رايس اثر بازدارندگي
م��واد آللوپاتيك را ب��ر جوانه زني بذور گياهاني همچ��ون چغندرقند و كاهو
گ��زارش كرد .عباس دخت و چائي چ��ي ( )1382گزارش كردند كه افزايش
مقدار بقایای ارقام نخود در خاك منجر به كاهش درصد جوانه زنی سورگوم و
سويا شد .واكنش گياهان مورد ارزيابي نسبت به گياهان زراعي سرمادوست
ب��ه لحاظ درصد جوانه زنی متفاوت بود(جدول  .)3جوانه زني بذور س��ويا از
حساس��يت بيشتري نس��بت به دو گونۀ ديگر برخوردار بود و مواد آللوپاتيك
آزاد ش��ده از بقاياي گياهان زراعي سرمادوس��ت منج��ر به كاهش معني دار
درصد جوانه زنی آنها نس��بت به شاهد شد .اين در حالي است كه سورگوم و
ذرت واكنش معني داري را نسبت به گياهان گندم و جو از خود نشان ندادند
و از درصد جوانه زنی باالي برخوردار بودند .كمترين درصد جوانه زنی س��ويا
در گل��دان هاي حاوي بقاياي چاودار بدس��ت آمد .اين گياه همچنین اثرات
محدود كننده اي را بر ذرت و س��ورگوم نيز اعمال نمود Perez .و همكاران
( )1993ني��ز گزارش كردند كه تراوش هيدروكس��اميك اس��يدها از چاودار
موجب كاهش  83درصدي تراكم علف هاي هرز نسبت به واريته هاي گندم
كه داراي اين ماده بودند ،ش��د .بدين ترتيب مي توان نتيجه گيري كرد ،كه
مواد بازدارنده ترش��ح ش��ده از بقایای گیاهی گياهان زراعي سرمادوست در
مزرع��ه باعث كاهش درصد جوانه زنی گياهان مورد ارزيابي ش��د و ش��دت
اين بازدارندگي با افزايش مقادير بقایای گیاهی افزايش يافته اس��ت .به نظر
می رس��د اثرات مشاهده شده ناش��ی از فعالیت مواد آللوپاتیکی که غالبا به
صورت تاخیر یا جلوگیری از جوانه زنی مش��اهده می ش��وند ناشی از اثرات
اولی��ه ای��ن مواد بر رونده��ای متابولیکی باش��د .از جمله اي��ن واکنش ها و
روندها :تقس��یم س��لولی ،تولید هورمون ها ،پایداری و نفوذپذیری غشاء كه
می توانند به عنوان هدف و نقطه اثر برای مواد آللوپاتیک مطرح باشند(.)1
ارتفاع بوته

تيماره��اي اصلي و برهمكنش آنه��ا بر روي ارتفاع بوت��ه گياهان مورد
ارزياب��ي اثر معني دار در س��طح احتمال  0/01درصد داش��تند (جدول .)1
ميانگي��ن ارتفاع بوته های گياهان مورد ارزيابي در گلدان هاي حاوي بقاياي

(پژوهشوسازندگی)

بررسی تاثیر دگرآسیبی ...

چاودار بطور معني داري كمتر از ساير گياهان بود (جدول  .)2كاهش ارتفاع
گياهان مورد مطالعه با چاودار نسبت به شاهد حدود  34درصد بود ،كه نشان
دهندۀ شدت اثر آللوپاتيك مواد ترشح شده از بقاياي اين گياه نسبت به ساير
گياهان زراعي سرمادوس��ت اس��ت .اين تفاوت در خصوصيات گياهان زراعي
را م��ي توان ب��ه خصوصيات ژنتيكي و توانايي آنه��ا در توليد مواد آللوپاتيك
نس��بت داد .همچنين ش��رايط اقليمي ،تنش و فاكتورهایي همانند سن گياه،
تغذي��ه گياهي ،نور و رطوبت مي توانند در ميزان توليد آللوكيميكال ها موثر
باش��ند( .)7واكنش منفي گياهان مورد ارزيابي نسبت به گياهان سرمادوست
تقريبا يكسان بود (جدول .)3با اين تفاوت كه گندم در مقايسه با ديگر گياهان
سرمادوس��ت روي ارتفاع س��ورگوم اثر منفي نداشت (در مقايسه با شاهد) .با
افزاي��ش مقدار بقای��ای گیاهی ارتفاع بوته گياهان م��ورد ارزيابي از يك روند
كاهش��ي پيروي كرد .سورگوم و ذرت نس��بت به افزايش مقدار بقایا واكنش
چنداني را نش��ان نداد ،اين درحالي است كه كاهش  20درصدي ارتفاع سويا
با افزايش مقدار بقایای گیاهی نس��بت به ش��اهد (بدون بقایا) مش��اهده شد
(جدول  .)4به نظر مي رس��د ،علت وقوع اين پديده احتماالً حساسيت بیشتر
سويا نسبت مواد مترشحه ،از بقاياي گياهان سرمادوست مي باشد(.)2
وزن خشك شاخ و برگ

اث��رات كليه تيمارهاي اصلي و برهمكنش آنها بر وزن خش��ك ش��اخ و
برگ گياهان مورد ارزيابي معني دار ش��د (جدول .)1کمترین وزن زيس��ت
توده گياهان مورد ارزيابي در تناوب با چاودار بدس��ت آمد (جدول  .)2ذرت
بيشترين وزن زيست توده را طي دورۀ آزمايش در مقايسۀ با دو گياه زراعي
ديگر توليد كرد .كمترين وزن زيس��ت توده ،در س��ويا و در تناوب با چاودار
بدس��ت آمد كه اين گياه همچنين اثرات محدود كننده اي را بر وزن زيست
تودۀ اندام هوایی س��ورگوم و ذرت اعمال نمود (جدول  .)3كاهش زيس��ت
ت��ودۀ گياهان مورد ارزيابي در تناوب با گياهان زراعي سرمادوس��ت نش��ان
دهنده ترشح مواد آللوشيميايي از اين گياهان و حساسيت رشد اوليه گياهان
مورد ارزيابي به اين مواد مي باش��د .تأثیر س��اير گياهان زراعي مانند كلم و
آفتابگردان بر كاهش زيس��ت توده علف هاي هرز گزارش ش��ده است (.)14
با افزايش مقادير بقایای گیاهی مقدار زيس��ت تودۀ گياهان مورد ارزيابي به
ص��ورت معني داري كاهش يافت (جدول  .)4اث��رات افزايش بقایای گياهان
سرمادوست بر وزن زيست توده گياهان مورد ارزيابي متفاوت بود .مقدار 20
گرم بقایای چاودار باعث توليد كمترين زيست توده در گياهان مورد ارزيابي
گرديد .افزايش مقدار بقایای گندم تا سطح  15گرم در گلدان اثر معني داري
روي وزن زيست تودۀ گياهان نشان نداد ،ولي به كارگيري  20گرم در گلدان
موجب كاهش وزن زيس��ت توده گياهان گرديد .بنابراين وزن خشك زيست
توده گياهان مورد بررس��ي عالوه ب��ر اينكه متاثر از نوع گياه بود ،تحت تاثير
مقادير مختلف بقایای گیاهی نيز قرار گرفت.
وزن خشك ريشه

اث��رات كلي��ه تيمارهاي اصلي و برهمكنش آنها بر وزن خش��ك ريش��ه
گياهان مورد ارزيابي معني دار بود (جدول .)1بيش��ترين وزن زيس��ت توده
ريشه گياهان مورد ارزيابي در تناوب گندم و كمترين آن در تناوب با چاودار
بدس��ت آمد .وزن خش��ك ريش��ه ذرت بطور معني داري بيشتر از سويا بود.
اين گياه بيش��ترين وزن زيست توده ريش��ه را در تناوب با گندم توليد كرد

(پژوهشوسازندگی)

(جدول  .)3با افزايش مقدار بقایای گياهان زراعي سرمادوس��ت وزن زيست
توده ريشه گياهان مورد ارزيابي كاهش يافت اين كاهش در سويا و سورگوم
كامال محس��وس و بارز بود و در خصوص ذرت تفاوت معني داري با افزايش
مقدار بقایای گياهان سرما دوست در سطح  10گرم بقايا و شاهد مشاهده نشد
(جدول  .)4به نظر مي رسد ،حساسيت بیشتر سويا وسورگوم به مواد آلوپاتيك
آزاد ش��ده از بقاياي گياهي علت وقوع اين پديده باشد Chung .و Miller
( )1995تأثير مواد آللوپاتيك ناشي از گونه هاي علف هرز را بر كاهش طول
ريش��ه چه يونجه گزارش كردند .همين پژوهش��گران اختالف در رشد ريشه،
تح��ت تاثير مواد آللوپاتيك ناش��ي از علف هاي هرز مختل��ف را نيز گزارش
كرده اند .مواد مترشحه از اندام هاي مختلف يك گياه مي تواند اثرات متفاوتي
بر روي رشد ريشه و توليد زيست توده آن در گياه مجاور و يا در تناوب داشته
باشد Oudhia .و همكاران ( )1998كاهش طول ريشه و زيست توده آن را
در نخود سياه تحت تاثير مواد آللوپاتيك برگ برخي از علف هاي هرز موجود
در مزرعه در مقايسه با آبياري با تيمار شاهد (آب خالص) گزارش كردند.
نسبت وزن خشك شاخ و برگ به ريشه

اث��رات كليه تيمارهاي اصلي و برهمكنش آنها بر روي نس��بت ش��اخ و
برگ به ريشه ،معني دار بود (جدول .)1با افزايش مقدار بقایای گیاهی تغيير
محسوس��ي در نسبت وزن شاخه و برگ به ريش��ۀ سورگوم و ذرت مشاهده
نگرديد .وليكن اين نس��بت در سویا بطور معني داري افزايش يافت .افزايش
نس��بت ( )Shoot/Rootدر س��ویا نس��بت به دو گونه ديگر نش��ان دهنده
حساس��يت بيشتر ريشه سویا نسبت به مواد آللوپاتيك می باشد (جدول .)4
تفاوت هاي ژنتيكي در گياه��ان مورد ارزيابي بخوبي تفاوت هاي موجود در
نسبت شاخه و برگ به ريشه را در ميان آنها توجيه مي كند .گياهان زراعي
سرمادوست تاثیرات متفاوتي را بر نسبت شاخه و برگ به ريشۀ گیاهان مورد
ارزیابی از خود نش��ان دادند (ج��دول  .)3در چاودار با افزايش مقادير بقایای
گیاهی نسبت شاخه و برگ به ريشه افزايش یافت .این در حالی است که در
گندم و جو تغيير چنداني در اين نس��بت مش��اهده نگرديد .به نظر مي رسد
ش��دت تاثير مواد بازدارنده بقایای چاودار بر روي ريشه گياهان مورد ارزيابي
بيش��تر از قسمت هاي هوايي مي باشد و اين پديده مي تواند توجيه كننده
افزايش نسبت شاخه و برگ به ريشه در اين گياه باشد .تفاوت نحوه و محل
اثر مواد آللوپاتيك در گياهان مورد مطالعه پديده اي است كه در تعدادي از
گياهان زراعي ديگر نيز تجربه شده است ( .)13با توجه به نتايج بدست آمده
از این آزمایش مواد آللوپاتيك ترشح شده از بقاياي گياهان زراعي سرمادوست
مي تواند ،به عنوان فاکتور موثر در ممانعت و جلوگيري از جوانه زني و رش��د
اوليه گياهان سورگوم ،ذرت و سويا كه در تناوب با آنها كشت مي شود مطرح
گردد و در نتيجه از ايجاد يك پوش��ش سبز يكنواخت در اوايل فصل رشد كه
بتواند حداكثر استفاده از منابع طبيعي را به عمل آورد جلوگيري نمايد .شدت
تأثير و مدت زمان الزم براي خنثي ش��دن اثر مواد آللوكيميكال مترش��حه از
ريش��ه ،در گياهان مختلف بس��يار متغير مي باش��د و عواملي همانند فعاليت
ميكروارگانيسم ها ،بافت خاك ،شرايط اقليمي منطقه و رطوبت خاك متفاوت
مي توانند بر مقدار و مدت زمان بقاء آنها در خاك موثر باشد ،بنابراين انتخاب
فاصله زمانی كش��ت مناس��ب با توجه به خصوصيات ژنتيكي و شرايط اقليمي
منطقه مي تواند موجب كاهش تأثيرات منفي مواد آللوپاتیک ترش��ح ش��ده از
بقایای گیاهی بر محصوالت بعدي گردد.
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درجه

منبع تغيير

درصد

ارتفاع بوته

وزن خشک 

وزن خشک 

وزن خشک شاخه

**0/11

**0/062

** 2/61

**0/29

** 1/74
** 40/89

شاخه و برگ

و برگ به ریشه

ریشه

آزادی

جوانه زنی

گیاه زراعي سرمادوست

2

**0/368

**5/314

مقادير بقایای گیاهی

3

**3/885

**31/72

**0/82

گياهان در تناوب

2

**1/15

**38/18

** 0/46

**0/96

گياه زراعي سرمادوست× مقادير بقایای گیاهی

6

**0/08

**0/97

0/02 ns

0/01 ns

** 0/76

گياه زراعي سرمادوست× گياهان در تناوب

4

**0/03

**1/22

**0/03

**0/002

** 2/89

مقادير بقایای گیاهی × گياهان در تناوب

6

**0/05

**3/33

**0/07

**0/004

**1/57

گياه زراعي سرمادوست × مقادير بقایای گیاهی × گیاه در تناوب

12

*0/02

0/68 ns

0/008 ns

0/002 ns

0/05 ns

* و ** به ترتيب ،اثر معني دار تيمار در سطح  5و  1درصد و  nsغير معني دار
جدول  – 2اثرات متقابل گياهان زراعي سرمادوست و مقادیر بقایای گیاهی  بر درصد جوانه زنی ،ارتفاع بوته و زيست توده اندام هوایی ،زیست توده ریشه و نسبت
اندام هوایی به ریشه ()Shoot/Root

مقادیر بقایای گیاهی

صفت اندازه گیری شده

چاودار

جو

گندم

درصد جوانه زنی

98

98

98

a

ارتفاع بوته (سانتی متر)
شاهد (بدون بقایا)

 10گرم

 15گرم

a

9

زیست توده اندام هوایی (گرم)

a

0/83

زیست توده ریشه(گرم)

a

0/52

a

9

a

9

a

0/83

a

0/52

1/59 c

a

0/83

a

0/52

نسبت اندام هوایی به ریشه

1/59 c

c

1/59

درصد جوانه زنی

82 c

81 c

ارتفاع بوته (سانتی متر)

7/5 b

8/1 ab

زیست توده اندام هوایی(گرم)

a

0/76

a

0/78

a

0/81

زیست توده ریشه(گرم)

b

0/39

b

0/42

ab

0/46

نسبت اندام هوایی به ریشه

a

1/98

c

1/69

bc

1/76

91 b
8/4

ab

درصد جوانه زنی

59 e

78 c

81 c

ارتفاع بوته (سانتی متر)

6/6 c

7/3 b

8/1 ab

زیست توده اندام هوایی(گرم)

0/55 c

b

0/69

0/79 a

زیست توده ریشه(گرم)

0/29

b

0/41

b

0/42

2

b

1/68

ab

1/83

c

نسبت اندام هوایی به ریشه
درصد جوانه زنی
 20گرم

a

a

a
f

45

d

70

c

78

ارتفاع بوته (سانتی متر)

6/1 c

7/2 b

7/4 b

زیست توده اندام هوایی(گرم)

0/52 c

0 /62 bc

0/51 c

زیست توده ریشه(گرم)

0/28 c

0/35 bc

0/3 c

1/85

1/71

1/71

نسبت اندام هوایی به ریشه

ab

b

b

برای هر صفت حروف غیر مشابه نشانگر اختالف معنی دار در سطح  5درصد با آزمون دانکن می باشد.
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 زیست،  زيس�ت توده اندام هوایی، ارتفاع بوته، – اثرات متقابل گياهان زراعي سرمادوس�ت و گیاهان مورد ارزیابی  بر درصد جوانه زنی3 جدول
)Shoot/Root(توده ریشه و نسبت وزن زیست توده اندام هوایی به ريشه

گندم

جو

چاودار

صفت اندازه گیری شده

81 b

70 c

58 d

درصد جوانه زنی

6/8 bc

5/2 d

4/9 d

)ارتفاع بوته (سانتی متر

0/72 bc

0/68 c

0/65 cd

)زیست توده اندام هوایی(گرم

0/29 bc

0/26 c

0/18 d

)زیست توده ریشه(گرم

2/48 b

2/63 b

3/61 a

نسبت اندام هوایی به ریشه

88 a

90 a

71 c

درصد جوانه زنی

8/66 a

7/38 b

6/11 c

)ارتفاع بوته (سانتی متر

0/77 b

0/79 b

0/58 d

)زیست توده اندام هوایی(گرم

0/46 ab

0/45 ab

0/34 b

)زیست توده ریشه(گرم

1/67 c

1/75 c

1/71 c

نسبت اندام هوایی به ریشه

93 a

91 a

79 bc

درصد جوانه زنی

7/3 b

6/8 bc

6/5 c

)ارتفاع بوته (سانتی متر

0/92 a

0/9 a

0/78 b

)زیست توده اندام هوایی(گرم

0/58 a

0/52 a

0/52 a

)زیست توده ریشه(گرم

1/58 c

1/73

1/51 c

نسبت اندام هوایی به ریشه

c

soils. J. Chem. Ecol.17:1575 – 1584.
6- Chung, I.M and Miller D.A. (1995) Allelopathic influence of nine
forage grass extracts on germination and seedling growth of alfalfa.
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7- Duke, S. (1987) Weed physiology. CRC PRESS.1: 131-155.
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 زیس�ت توده،  زيس�ت توده اندام هوایی، ارتفاع بوته،– اثرات متقابل گياهان مورد ارزيابي و مقادیر بقایای گیاهی  بر  درصد جوانه زنی4 جدول
                  )Shoot/Root( ریشه و نسبت وزن زیست توده اندام هوایی به ریشه
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