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چکيده
بهمنظور ارزیابی اثرات آللوپاتیک بقایای حاصل از اندامهاای آفتاابگردا

در مراحال رشادی ملتلا و باا مقاادیر

متفاوت) بر تاجخروس ریشه قرمز آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باا ساه تکارار در
مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سال  1333-1331اجرا گردید .تیمارهای آزمایش شاامل
بقایای حاصل از اندامهای ملتل آفتابگردا در چهار سطح بقایای حاصل از برگ ،ساقه ،ریشه و کل انادامهاا ،مقادار
بقایای اضافه شده به خاک در پنج سطح شامل صافر شااهد یاا عادم مصارق بقایاا) 105 ،155 ،05 ،و  255گارم در
مترمربع و بقایای مراحل ملتل رشدی آفتابگردا در سه سطح شامل شامل مراحل رویشی ،گلدهی و پار شاد داناه
بودند .نتایج نشا داد که افزود بقایای اندامهای آفتابگردا و بهویژه مقادیر آ ها به خاک ،دارای اثر کاهشی معنایدار
بر خصوصیات رویشی و زایشی تاجخروس بود .بیشترین کاهش سطح برگ ،وز خشک برگ و ساقه ،وز هازار داناه و
تولید دانهی تاجخروس با اضافه کرد  255گرم بقایای برگی آفتاابگردا  ،باه ترتیاب معاادل ،03/15 ،45/33 ،05/21
 05/13و  11/51درصد حاصل شد .وز خشک برگ و تولیاد بذر تاجخروس حساسیت بیشتری در برابر میزا بقایاای
آفتابگردا نسبت به سایر صفات از خود نشا دادند .در اثر بقایای آفتابگردا  ،تاودهی باذری تولیادی تااجخاروس در
نتیجه بذر اضافه شده به بانک بذر خاک) نیز از  25تا  15درصد کااهش یافات .بقایاای بارگ آفتاابگردا در مرحلاهی
رویشی بیشترین اثر کاهشی را بر صفات مورد بررسی و به خصوص میزا بذر اضافه شده به بانک بذر خاک داشت.
واژههای کليدی :آفتابگردا  ،آللوپاتی ،بانک بذری خاک ،بقایا ،تاجخروس
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کرد .فنولیکها و اسیدهای آلیفاتیک آزاد شده از
بقایای گیاهی میتواند دارای اثرات سمی برای جوانه-
زنی و رشاد گیاهچهها بوده و باعث کنترل عل های
هرز شوند ( .)Takikawa et al., 2003از گیاهانی که
خاصیت آللوپاتیک آ روی عل های هرز مورد تایید
قرار گرفته است ،آفتابگردا میباشد که عل های هرز
یا گیاها زراعی تحت تاثیر این خاصیت قرار می-
گیرند .ترکیبات موثره شناسایی شده در این گیاه در
جدول  1آورده شده است (.)Xuan et al., 2005
اولین گزارش از خاصیت آللوپاتیک آفتابگردا در سال
 1131منتشر گردید (.)Casas et al., 2009

مقدمه
تاجخروس ( )Amaranthus retroflexusیکی از
مهمترین و اصلیترین عل های هرز جها بوده و یکی
از عوامل خسارتزایی این گیاه ،توا رقابتی آ می-
باشد ( .)Patterson, 1976ویژگیهای فیزیولوژیکی
تاجخروس آ را بهعنوا رقیبی جدی برای گیاها
زراعی درآورده است .این عل هرز با توجه به اندازه
بوته توانایی زیادی در تولید بذر بین – 111555
 221110بذر در هر بوته را دارد (.)Weaver, 2001
با استفاده از خاصیت آللاوپاتیک بقاایای گیاهی
میتوا جمعیت عل های هرز را در مزرعه کنترل

جدول  -1اثرآللوپاتيک آفتابگردان روی گياهان و ترکيبات موثر آنها (.)Xuan et al., 2005
Table 1-Effects of sunflower allelopathic on plants and active components.

گیاها )(Plants

ترکیبات فعال )(active components

Amaranthus retroflexus, Brassica kaber, Ipomoea purpurea, Datura
stramonium, Chenopodium album, Cirsium arvense, Setaria faberi,
Stellaria media, Capsella bursapactoris, Nicotiana tabacum,
Triticum aestivum, Glycine max, Sorghum spp., Lycopersicon
esculentum, Hordeum vulgare, Phaseolus mungo, Trifolium
alexandrium

AnnuolidesA–E, tambulin, kukulcanin B,
heliannote A–C, guaianolides1–6,
germacranolides7 and 15, heliangolides8-11,
13, melampolide 16, cisgermacradiennolide 14

اوهنو و همکارا ( )Ohno et al., 2001از بذور
آفتابگردا ترکیبات آللوپاتیک مانند سسکویی ترپن-
ها را جداسازی نمودند .این ترکیبات آللاوپاتیک می-
تواناد در هنگام جاوانهزنی بذور آفتابگردا  ،از جوانه-
زنی بذور سایر گیاها جلوگیری کند .ساایر محققین
نیز اظهار داشتهاند که هلیانولز 1یکی از مهمترین
آللوکمیکالهای فنولیک آفتابگردا است که روی
گونههای دولپهای دارای خاصیت آللوپاتیک است
( .)Vyvyan & Looper, 2000در یک آزمایش
 2annuionone Hبهدست آمده از آفتابگردا از
ترکیبات بسیار فعال در کنترل عل های هرز معرفی
گردید ( .)Anjum & Bajwa, 2005در این آزمایش
،Chenopodium album L.
رشد گیاها
L.

didymus

،Coronopis

 Pharlaris minorبه طور معنیداری تحت تاثیر این
ترکیب آللوپاتیک جداسازی شده از آفتابگردا قرار
گرفت ( .)Anjum & Bajwa, 2005در یک آزمایش
بقایای خرد شده آفتابگردا تعداد عل های هرز را در
مزرعه بهمیزا  05درصد و بقایای پودر شده برگ
تعداد عل های هرز را بهمیزا  10درصد کاهش داد.
در بررسی دیگر ،عملکرد گندم نیز تحت تاثیر بقایای
آفتابگردا کاهش یافت ( Morris & Parrish,
 .)1992در آزمایشی توسط انجوم و بجوا ( & Anjum
 )Bajwa, 2007bعصاره برگ آفتابگردا بهشدت
رقابت سلمهتره را با گندم کاهش داد و منجر به
افزایش عملکرد در گندم گردید .آ ها همچنین
گزارش نمودند که در مللوط  2تا  15درصدی از
برگهای آفتابگردا با خاک ،ظهور گیاهچهها و رشد
سویا و سورگوم کاهش یافت .در آزمایش دیگری
توسط این محققین ،عصاره آفتابگردا تمام جمعیت
گیاهی ترشک را از بین برد ( Anjum & Bajwa,
 .)2007aهمچنین در آزمایش دیگری توسط اوم و
همکارا ( )Om et al., 2002استفاده از بقایای

Medicago

 Rumex dentatus L. ،polymorpha L.و
1- heliannuols

 -2یک ترکیب زیستی فعال مستلرج از برگهای آفتابگردا که
دارای انواع  A, B, F, G, Hمیباشد Anjum and Bajwa,
.)2005
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در مرحلااه اول از آزمااایش ،آفتااابگردا در قطعااه
زمیناای بااه مساااحت حاادود  455متاار مربااع در سااه
قطعهی  255متری با هدق تهیهی نمونههاای گیااهی
باار اساااس تیمارهااای مرحلااهی برداشاات آفتااابگردا
دوره ی رشد رویشی قبل از گلدهی ،شاروع گلادهی و
دوره ی پر شد دانه) کشات شاد .کشات باه صاورت
جوی -پشته با فاصله ردی های  45سانتیمتار و روی
ردی  25سانتیمتر انجام شد .پلش کودهاای پایاهی
مورد نیاز شامل سوپر فسفات تریپل ،سولفات پتاسایم
و اوره بر اساس توصیههاای کاودی بارای آفتاابگردا
انجام شد.
بهمنظور تهیاهی بقایاای گیااه جهات اساتفاده در
مرحله دوم آزمایش ،نمونههای آفتاابگردا در مراحال
ملتل ا رشاادی تعری ا شااده ،جمااعآوری و پااس از
جداکرد ساقه ،برگ و ریشه و زدود بقایای خااک و
مواد خارجی ،درآو الکتریکای باا دماای  45درجاهی
سانتیگراد بهمدت  53ساعت خشکانیده شدند .پس از
خشک شد کامل ،جهت تهیهی پاودر ،بقایاا آسایا
شده و برای پرهیز از آلودگی باا کوچاکتارین غرباال
موجود مش  )155غربال شادند (& Yarnia. 2013
 .)Chon et al., 2005در آزمایش کشت تااجخاروس
بر روی بقایای آفتابگردا  ،زمین طرح متشکل از 155
کرت به ابعاد  5/10×5متر بود .در هار کارت  0ردیا
کاشت بهصورت ردیفی باه فاصالهی  10ساانتیمتار و
فاصلهی کرتها از همدیگر یک خط نکاشات و فاصاله
تکرارهای آزمایشی دو متر منظور شد.
تیمارهای اضافه کرد بقایای اندامهای آفتابگردا
بهصورت پودر به خااک مزرعاه بار اسااس تیمارهاای
آزمایشاای در  10مهاار ماااه  1331در عمااح حاادود ده
سانتیمتری خاک انجام شد .کشت بذر تاجخاروس بار
روی بقایااای آفتااابگردا در فااروردین ماااه  ،1333بااا
آرایش کاشت  0×10سانتیمتر و تاراکم  135بوتاه در
متر مربع انجام و در اردیبهشات مااه ،عملیاات وجاین
برای ایجاد تراکم مورد نظر در تاجخاروس انجاام شاد.
آبیاری بهطور متوسط هر ده روز یکبار در کرتهاا باه
طور یکسا انجام پذیرفت .عملیات برداشت نهایی پس
از رسید بوتههای تاجخروس انجام و بهمنظور از باین

اندامهای ملتل آفتابگردا به میزا  255گرم در
متر مربع ،جمعیت  Phalaris minorرا از  55تا 33
درصد کاهش داد .گزارش شده است که مللوط
کرد  35گرم از بقایای خشک شده بلش هوایی
آفتابگردا در هر متر مربع از خاک نیز در شرایط
مزرعهای ،ارتفاع و وز زیست توده تاجخروس را به
ترتیب  03و  44درصد کاهش میدهد ( Ohno et al.,
.)2001

عص ا اره های آفتاابگردا  ،پوشش کلی عل -
های هرز را  33درصد کاهش بر این اساس هدق از
این بررسی ،مطالعهی اثرات آللوپاتی بقایای حاصل از
اندامهای ملتل گیاه زراعی آفتابگردا در مراحل
متفاوت رشدی بر توا تجمع ماده خشک و تولیاد
باذر در عل هرز تاجخروس ریشه قرمز بود.

مواد و روشها
ایااان آزماااایش در ساااال زراعااای  1333-31در
دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز با طاول
جغرافیااایی  54درجااه و  11دقیقااهی شاارقی ،عاار
جغرافیایی  33درجه و  0دقیقه شمالی و ارتفاع 1345
متر از سطح دریا اجرا گردید .آزمایشها در دو مرحله-
ی جداگانه شامل -1 :کاشت آفتابگردا در بهار 1331
و برداشت اندامهاای ملتلا آ در مراحال متفااوت
رشدی برای تهیاهی بقایاای پاودر شاده  -2آزماایش
مزرعهای با بقایای پودر شده آفتابگردا از پاییز 1331
تا اواخر تابستا  1333انجام گرفت.
آزماایش باهصااورت فاکتوریال و باار پایاهی طاارح
بلوکهای کامل تصاادفی باا ساه تکارار اجارا گردیاد.
تیمااارهااای شااامل عاماال اول :مرحلااهی برداشاات
آفتابگردا در سه سطح شامل مراحال رشاد رویشای
قبل از گلدهی ،آغاز گلدهی و دورهی پار شاد داناه)،
عامل دوم :بقایای خشک شدهی حاصال از انادامهاای
ملتل آفتابگردا در چهار سطح شامل برگ ،سااقه،
ریشه و مللوط کل اندامها) و عامل سوم :مقدار بقایای
اضافه شده به خاک در پنج سطح شامل  5شااهد یاا
عاادم مصاارق بقایااا) 105 ،155 ،05 ،و  255گاارم در
مترمربع) بود (.)James et al., 2005
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رشدی آفتابگردا بر صفات سطح بارگ ،وز خشاک
برگ ،و اندام هوایی تاج خروس در سطح احتمال یاک
درصد معنیدار بود .اثر متقابل این دو عامل بار های -
کدام از صفات بررسی شده معنایدار نگردیاد جادول
 .)2اثر مقدار بقایای آفتابگردا نیز بر سطح برگ ،وز
خشک برگ ،ساقه ،اندام هوایی و وز بذر تولیدی تاج
خروس در سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید.

باارد اثاارات حاشاایهای در هاار کاارت برداشاات از
ردی ا هااای میااانی صااورت گرفاات .پااس از برداشاات
صفااتی از قبیل ،سطااح و وز خشک برگ ،ساااقه و
اندامهای هوایی در بوته ،وز هزار دانه و مقادار تولیاد
بذر در تک بوته اندازه گیری شد .سطح برگ هار بوتاه
پس از جدا کارد کلیاهی بارگهاای سابز بوتاه ،باا
استفاده از دستگاه پرتابل اندازهگیری سطح برگ مادل
 ACD100انگلستا اندازهگیری شد.
تجزیه واریانس کلیهی دادهها با اساتفاده از برناماه
آماری  MSTAT-Cو مقایسه میانگینها باا اساتفاده از
آزمو دانکن در سطح احتمال  0درصد انجام گردید.

اثر متقابل بقایای اندامهای ملتل آفتاابگردا در
مقدار بقایا نیز بر کلیاه صافات باه غیار از وز 1555
دانه معنیدار بود .اثر متقابل بقایای حاصال از مراحال
ملتل رشادی در مقادار بقایاا بار ساطح بارگ ،وز
خشااک باارگ و انااادام هااوایی تاااجخااروس معناایدار
گاردید .اثرات متقابل سهجانبه عاوامل مورد ارزیابی بر
صفات بررسی شااده تااجخاروس در معنای دار نباود
جدول .)2

نتایج و بحث
اثر بقایای بلشهای ملتل آفتابگردا بار ساطح
برگ ،وز خشک برگ ،ساقه ،اندام هوایی ،وز 1555
دانه و وز بذر تولیدی تاجخاروس در ساطح احتماال
یاک درصااد و اثار بقایااای حاصال از مراحاال ملتلا

جدول  -1تجزیه واریانس صفات مورد بررسی مزرعه در تاج خروس.
وز هزار دانه
وز دانه
1000 grain seed weight
weight
0.003 ns

.002 ns

** 0.188

** 0.012

0.013 ns

0.002 ns

0.002 ns

0.001 ns

** 0.348

0.018 ns

** 0.025

0.002 ns

0.003 ns

0.001 ns

0.001 ns
0.006

0.002 ns
0.003

17.61

14.79

Table 2- Analysis of variance of evaluated traits in red root pigweed field.
منابع تغییر
وز خشک وز خشک سطح برگ درجه آزادی
وز خشک
Source of Variation
df
leaf area
برگ
ساقه
اندام هوایی
leaf dry stem dry shoot dry
weight
weight
weight
) (Replicationتکرار
2
159.79 ns
0.17 ns
0.35 ns
0.89 ns
بقایای اندامهای آفتابگردا
3
**7128.25
** 1.21
** 7.41
** 11.54
)Residuals of sunflower organs (R
مراحل رشدی بقایای
2
** 1493.99
0.23 ns
** 1.49
** 2.35
)Residuals growth stage (S
(بقایای اندامهای آفتابگردا × مراحل رشدی
بقایای))(RS
6
76.63 ns
0.06 ns
0.24 ns
0.41 ns
مقدار باقیمانده
4
** 14982.59 ** 1.36
** 8.75
** 16.65
)Residuals quantative (Q
مراحل رشدی بقایای × مقدار باقیمانده
12
** 837.31
** 0.29
** 1.46
** 2.35
)(SQ
مراحل رشدی بقایای× مقدار باقیمانده
)(SQ
8
** 431.75
0.06 ns
** 0.63
** 0.79
بقایای اندامهای آفتابگردا × مراحل رشدی
بقایای× مقدار باقیمانده
24
49.22 ns
0.05 ns
0.24 ns
0.38 ns
)(RSQ
) (Errorخطا
118
81.20
0.09
0.19
0.25
10.04

11.95

24.58

6.76

ضریب تغییرات )(% C.V

 * ،nsو ** به ترتیب نشانگر عدم اختالق آماری معنیدار و معنیداری در سطوح احتمال پنج و یک درصد میباشد.
ns, * and**: non –significant, significant at 5% and 1% levels, respectively
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بر اساس مقایسه میانگین دادههای حاصال از ایان
بررسی مشاهده شد که بیشترین میازا ساطح بارگ،
وز خشک برگ ،ساقه و اندام هوایی ،وز هزار دانه و
وز دانه در تاجخروس در تیمار شاهد بادو مصارق
بقایا) با اختالق معنی داری نسبت به تیمارهای مصرق
بقایای آفتابگردا حاصل گردید.
بیشااترین سااطح باارگ در شاارایط شاااهد معااادل
 115/1سانتیمتر مربع در بوته بهدست آمد .در تیماار
مقدار  05گرم بقایا ،تفاوت معنیداری بین انادامهاای
آفتابگردا وجود نداشت شکل  .)1اما با افزایش مقدار
بقایای اضافه شده به خاک تا سطح  255گارم در متار
Whole
a a a

مربع ،کاهش سطح برگ ایجاد شده توسط انادامهاای
ملتل ا آفتااابگردا معناایدار گردیااد .بقایااای برگاای
آفتابگردا در تمامی سطوح مقدار بقایا کمترین سطح
برگ تاجخروس را ایجاد کردناد شاکل  .)1در میازا
 255گرم بقایای ریشه ،ساقه ،بارگ و کال انادامهاای
آفتابگردا اضافه شده به خاک ،سطح برگ تاجخروس
بااه ترتیااب  05/21 ،21/53 ،33/55و  33/52درصااد
نسبت به شاهد کاهش یافت .بدین ترتیب ،کامتارین و
بیشترین اثر کاهشی بر ساطح بارگ تااجخاروس باه
ترتیب در تیماار باا بقایاای بارگ و سااقه آفتاابگردا
حاصل شد شکل .)1
Stem

Leaf

190

Root

a

f ef
g

def

f

gh

150
130

hi

hi

i

110
j

)Leaf Area (cm2/plant

bc

bcd
b-e
cde

bc

170

90

k

70
Control

200 g

100 g

150 g

50 g

)Residuals Ouantitive in Soil (g/m2

شکل  -1اثر مقادیر بقایای حاصل از اندامهای مختلف آفتابگردان بر سطح برگ تاجخروس.
Figure 1- Effect of different organs of sunflower residuals quantities on red root pigweed leaf area.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability

کاهشی بقایاای حاصال از مرحلاه رویشای نسابت باه
بقایای حاصل از سایر مراحل رشادی بار ساطح بارگ
تاجخروس بیشتر بود شکل  .)2چنین بهنظر میرسد
که این کاهش در سطح برگ تولیدی تاجخروس ناشی
از پیااری زودرس ،ریاازش زودتاار از موعااد و کااوچکی
برگهای تولید شده بود .از جمله عواملی که می تواناد
در تاثیر ترکیبات آللوپاتیک بر تعداد برگ نقش داشته
باشد تداخل ایان ترکیباات در فعالیات هورماو هاای

اثر بقایای حاصل از مراحل رشادی آفتاابگردا در
غلظتهای  05تا  255گرم اضافه شاده باه خااک بار
سطح برگ معنیدار بود جدول  .)2در مقاادیر پاایین
بقایا  05و  155گرم در متر مربع) ،بقایاای حاصال از
مرحله پر شد دانه و در مقادیر باایی بقایاای اضاافه
شده به خاک  105و  255گرم در متر مرباع) بقایاای
حاصل از مرحله رشاد رویشای اثار کاهشای معنایدار
بیشتری بر سطح برگ داشت شکل  .)2در مجموع اثر
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فرآیند میتوز توسط کومارینها ایجاد گردد ( Yang et

گیاهی اسات باه عناوا م اال فرولیاک اساید باعاث
افزایش سنتز  ABAبه عنوا هورمو ریازش و پیاری
ماایگااردد (.)De Neergard & Porter, 2000
ترکیبااات آللوپاتیااک همچنااین بااا کاسااتن از فعالیاات
میتوزی موجب کاهش گسترش سطح برگ و فتوسنتز
گیاها میگردند که این تاثیر می تواناد در اثار توقا
Grain filling

 .)al., 2002اسکوپولتین یکی از مشاتقات کوماارین و
گلیکوزید اسکوپولین از ترکیبات تنبااکو وآفتاابگردا ،
گسترش سطح برگ را در تااجخاروس و پنجاهمرغای
کاااهش میدهندد ( Inderjit & Duke, 2003و
.)Mallik, 2005
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e

f
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180

20
0
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100 g

150 g

50 g

)Residuals Quantitive in Soil (g/m2
شکل  -1اثر مقادیر بقایای حاصل از مراحل مختلف رشدی آفتابگردان بر سطح برگ تاجخروس.
Figure 2- Effect of sunflower residuals quantities in different growth stages on red root pigweed leaf area.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability

اثر کاهشی بر وز خشک برگ تااجخاروس از بقایاای
کاال اناادامهااای آفتااابگردا اضااافه شااده بااه خاااک و
کمترین آ از بقایای ریشه حاصل شد .روناد کاهشای
وز خشک برگ تاجخروس با افازایش مقادار بقایاای
اضافه شده به خاک از  05گرم باه  255گارم در متار
مربع ضمن شدت گرفتن ،تغییار یافات باهطاوریکاه
کمترین اثار کاهشای بار وز خشاک تااجخاروس در
تمامی غلظتها از بقایای ریشه و بیشترین اثر کاهشای
بر وز خشک برگ تاجخروس از مقادار  155تاا 255
گارم توسااط بقایااای باارگ باهدساات آمااد شااکل .)3
بنابراین میتاوا گفات کاه بقایاای آفتاابگردا  ،وز
خشک برگ تااجخاروس را حاداقل  05 35/34گارم
بقایای ریشه) و حاداک ر  45/33درصاد بقایاای 255
گرم برگ) کاهش میدهد شکل .)3

ترکیبات آللوپاتیاک مای توانناد باا تااثیر بار روی
همهی فازهای سیکل نیتروژ  ،باعث کااهش نیتاروژ
در دسترس گیاه گردیده و در نتیجه توسعه ی ساطوح
برگاای کاااهش مااییابااد  .)Adair, 1999ترکیبااات
آللوپاتیک با کاهش تقسیم سلولی و رشد در سالولهاا
توسعهی بلشهای ملتل از جمله برگها را محادود
میکنند ( .)El-Khatib et al., 2004کااهش ساطح
برگ این عل هرز مهم توا رقاابتی آ را در دریافات
نور نسبت به گیاها مجاور کاهش میدهد.
وز خشاک باارگ تاااجخااروس در شاارایط شاااهد
معادل  2/131گرم بود .با اضافه شد مقادار  05گارم
بقایای ریشه ،ساقه ،برگ و کل اندامهای آفتابگردا به
خاک ،این میزا بهترتیب باه  1/301 ،1/31 ،1/555و
 1/313گرم رسید شکل  .)3بدین ترتیب بیشاترین
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شکل  -0اثر مقادیر بقایای حاصل از اندامهای مختلف آفتابگردان بر وزن خشک برگ تاجخروس.
Figure 3- Effect of different organs of sunflower residuals quantities on red root pigweed leaf dry weight.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability

بدین ترتیب ،بیشتارین اثار کاهشای بار وز خشاک
ساقهی تاجخاروس نیاز همانناد وز خشاک بارگ از
بقایای برگهای آفتاابگردا اضاافه شاده باه خااک و
کمترین آ از بقایای کل اندامهای آفتابگردا حاصال
شد شکل .)5

تغییرات وز خشک ساقهی تاجخروس تحت تاثیر
تیمارهااای بقایااای آفتااابگردا مشااابه تغییاارات وز
خشک برگ بود .بیشترین وز خشاک سااقهی تااج-
خروس در شرایط شاهد معاادل  0/553گارم باود .باا
اضافه شد بقایای آفتابگردا از  05تاا  255گارم باه
خاک وز خشک ساقه تاجخروس باه صاورت معنای-
داری کاااهش یافاات شااکل  .)5میاازا کاااهش وز
خشک ساقه باا اضاافه شاد مقادار  05گارم بقایاای
ریشه ،ساقه ،برگ و کل اندامهای آفتابگردا به خااک،
بااهترتیااب بااه  20/41 ،23/31 ،23و  21/15درصااد
نسبت به شرایط شاهد بود .باا افازایش مقادار بقایاای
اضافه شده به خاک از  05گرم باه  255گارم در متار
مربع این کاهش نسبت به شاهد در تیماار باا بقااایای
ریشه ،ساقه ،برگ و کل اندامهای آفتابگردا بهترتیاب
بااه  03/15 ،51/21 ،33/41و  53/11درصااد رسااید.

اثر بقایای حاصل از مراحل رشادی آفتاابگردا در
غلظتهای  05تا  255گرم اضافه شاده باه خااک بار
وز خشک ساقه معنیدار بود جادول  .)2در مقاادیر
پایین بقایاا  05و  155گارم در متار مرباع) ،بقایاای
حاصل از مرحله آغاز گلدهی و در مقادیر بایی بقایاای
اضافه شده به خاک  255گرم در متار مرباع) بقایاای
حاصل از مرحله رشاد رویشای اثار کاهشای معنایدار
بیشتری بر وز خشک ساقه داشت شکل .)0
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. اثر مقادیر بقایای حاصل از اندامهای مختلف آفتابگردان بر وزن خشک ساقه تاجخروس-0 شکل
Figure 4- Effect of different organs of sunflower residuals quantities on red root pigweed stem dry weight.
. اختالق معنی دار ندارند%0 میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability
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. اثر مقادیر بقایای حاصل از مراحل مختلف رشدی آفتابگردان بر وزن خشک ساقه تاجخروس-5 شکل
Figure 5- Effect of sunflower residuals quantities in different growth stages on red root pigweed stem dry
weight.
. اختالق معنی دار ندارند%0 میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability

 مشاهده اثرات.خشک اندامهای هوایی این گیاه گردید
مشابه بقایاای آفتاابگردا بار وز خشاک انادامهاای

اثر معنیدار بقایای آفتابگردا بر وز خشک برگ
و ساقه تاجخروس منجر به تغییرات قابل توجه در وز
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هوایی تاجخروس با اجزای آ کامالً طبیعی است .اثار
کاهشی بقایای برگ بر وز خشک انادامهاای هاوایی
تاااجخااروس بااه مراتااب بیشااتر از سااایر اناادامهااای
آفتابگردا بود شکل  .)4ایان کااهش در اثار بقایاای
حاصل از مرحله رشد رویشی نسبت باه ساایر مراحال
Whole

رشدی آفتابگردا بیشتر بود شاکل ،)1بادین ترتیاب
استفاده از بقایاای بارگ آفتاابگردا در مرحلاه رشاد
رویشی بیشترین کاهش در تجماع مااده خشاک را در
اناادامهااای هااوایی تاااجخااروس فااراهم ماایکنااد.
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شکل  -6اثر مقادیر بقایای حاصل از اندامهای مختلف آفتابگردان بر وزن خشک اندام هوایی تاجخروس.
Figure 6- Effect of different organs of sunflower residuals quantities on red root pigweed shoot dry weight.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability
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شکل  -7اثر مقادیر بقایای حاصل از مراحل مختلف رشدی آفتابگردان بر خشک اندام هوایی تاجخروس.
Figure 7- Effect of sunflower residuals quantities in different growth stages on red root pigweed shoot dry
weight.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability
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چرخه ای و غیرچرخه ای و چه به طور غیر مساتقیم در
اثر بسته شد روزنهها تحت تاثیر ترکیبات آللوپاتیاک
ایجاد میگاردد (.)De Neergard & Porter, 2000
اسید های فنولیک که از مهم ترین ترکیبات آللوپاتیاک
این عل هرز میباشد که میتواناد باا کاساتن از رشاد
ریشه ها ،منجر به کاهش جذ ماواد معادنی و انتقاال
مواد غذایی از ریشهها به دیگر بلشهاای گیااه گاردد
(.)Costea et al., 2003
وز هازار دانه تاجخروس نیااز تحات تااثیر ناوع
بقایای آفتابگردا بهطور معنیداری کااهش یافات .در
شرایط شاهد وز هزار دانه تاجخروس  5/551گرم بود
که با اضافه شد بقایاای ریشاه ،سااقه ،باارگ و کال
اندامهای آفتابگردا به خااک ،این میازا باه ترتیاب
باااه  5/303 ،5/310 ،5/313و  5/310گااارم رساااید.
کاهش وز هزار دانه در اثر تیمار بقایای برگ معنای-
دار بود جدول  .)2میزا ایان کااهش معاادل 12/51
درصد بود شکل  .)3این میزا کااهش کمتارین اثار
کاهشی ناشی از افزود بقایاای برگای آفتاابگردا در
بین صفات مورد بررسی بود .بادین ترتیاب وز هازار
دانااه صاافتی اساات کااه چناادا تحاات تاااثیر اثاارات
آللوپاتیک بقایای این گیاه قرار نمیگیرد.

کاهش بیوماس تاجخروس با مللوط کرد  35گرم
از بقایای خشک شده بلش هوایی آفتاابگردا در هار
متر مرباع توساط اوهناو و همکاارا ( Ohno et al.,
 )2001گزارش شده است .عواملی که در ایان مراحال
می تواند باعث کاهش وز خشک بلش هوایی گاردد،
کاهش جذ ماواد ماورد نیااز از ریشاه و بارگ بارای
فتوسنتز و همچنین کاهش میزا فتوسنتز مایباشاد.
این امر می تواند در اثر تداخل ترکیباات آللوپاتیاک در
تقسیم سلولی و سنتز پروتئین ها و هورمو هاا کاه در
نهایت باعث کاهش رشد در سلولها مای شاود ،ایجااد
گردد ( .)El-Khatib et al., 2004در اثار اسایدهای
فنولیک که مهمترین گروه از ترکیبات آللوپاتیاک ایان
سه عل هرز هستند ،میازا مبادلاهی  CO2کااهش
می یابد که می تواند باعث کاهش وز خشاک گیاهاا
گردد (.)Colpas et al., 2003
فتوسنتز مهم ترین عاملی است که باعاث افازایش
میزا تجمع ماده ی خشاک تولیاد کربوهیادرات) در
گیاهااا ماایگااردد ( El-Khawas & Shehala,
 .)2005کاهش در میزا فتوسنتز چه بهطور مساتقیم
از طریح کاهش در میزا کلروفیل و تغییر شکل آنها و
تداخل در انتقال جفت الکترو ها و فتوفسفریالسایو

0.42
a

0.41

0.39
ab

0.38

ab

0.37
b

0.36
0.35

)1000 kernel weight (g

a

0.4

0.34
0.33
Control

Whole

Stem

Leaf

Root

Residuals

شکل  -8اثر مقادیر بقایای حاصل از اندامهای مختلف آفتابگردان بر وزن هزار دانه تاجخروس.
Figure 8- Effect of sunflower different organs residuals on red root pigweed 1000 seed weight.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability
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میزا تولید بذر تاجخروس در شرایط شاهد معادل
 5/413گرم در هر بوته بود .این مقادار تولیاد باذر در
بوته بر اثر اضافه شد میزا بقایای ریشه ،برگ و کال
a a
a a

Whole

اندامهای هوایی آفتابگردا به میزا  05گارم در متار
مربع از خاک باه ترتیاب باه  5/011 ،5/024و 5/534
گرم رسید شکل .)1
Stem

Leaf

0.8

Root
a

ef
g

g

fg

c-f

0.5
0.4

g

0.3

h

h

bc

0.6

0.2

)Grain weight (g/plant

def c-f

b-e
cde

bcd
b-e

0.7

0.1
0
Control

200 g

150 g

100 g

50 g

)Residuals Quantitive in Soil (g/m2

شکل  -9اثر مقادیر بقایای حاصل از اندامهای مختلف آفتابگردان بر ميزان توليد بذر تاجخروس.
Figure 9- Effect of different organs of sunflower residuals quantities on red root pigweed seed production.
میانگینهای با حداقل یک حرق مشترک در سطح احتمال  %0اختالق معنی دار ندارند.
Means with at least one similar letter are non significantly different at the 5% level of probability

کاهش جمعیت عل های هرز مزارع توسط بقایاای
خرد شده آفتابگردا بهمیزا  05درصد و بقایای پودر
شده برگ بهمیزا  10درصد توسط موریس و پااریش
( ،)Morris & Parrish, 1992کاااهش  55تااا 33
درصاااد جمعیاات  Phalaris minorبااا اسااتفاده از
بقایای اندامهای ملتل آفتابگردا به میزا  255گرم
در متار مرباع توساط اوم و همکاارا ( Om et al.,
 )2002گزارش شده است.
بر اساس نتایج حاصله ،بقایای برگ آفتاابگردا در
بایترین مقدار اضافه شده به خاک  255گرم بار متار
مربع) ،بیشترین اثر منفی بار صافات ماورد بررسای را
داشته است ،کاهش رشد رویشی و تجمع ماده خشاک
تا  45درصد شارایط شااهد ،زمیناهی کااهش رقابات
عل هرز و گیاه زراعی و کاهش تولید بذر تاجخروس تا
 15درصد زمینهی کاهش ذخایر بذری این علا هارز
بسیار مهم را در خاک برای سالهای بعدی فراهم می-
کند.

تغییر حاصله ناشی از بقایای سااقه آفتاابگردا بار
تولید بذر معنیدار نبود .افزایش مقادار بقایاای اضاافه
شده به  155تا  255گرم در هر متر مربع خاک اثارات
معنیدار قابل توجهی بر تولید بذر تاجخاروس نسابت
به شرایط شاهد داشت .با اضافه شد  155گرم بقایای
ریشه ،ساقه ،بارگ و کال انادامهاای آفتاابگردا ایان
کاااهش بااهترتیااب  05/13 ،32/53 ،24/13و 34/12
درصد بود .این کاهش در اضافه شد مقدار  105گارم
بقایای ریشه ،ساقه ،برگ و کل اندامهای آفتابگردا به
ترتیب  41/15 ،35/13 ،34/40و  50/20درصد بود .با
اضافه شد  255گرم بقایای ریشه ،ساقه ،برگ و کال
اناادامهااای آفتااابگردا بااه خاااک بااهترتیااب ،01/02
 11/51 ،31/31و  02/15درصد بود .بادین ترتیاب باا
افزایش مقدار بقایای اضاافه شاده هار بلاش از گیااه
آفتابگردا به خاک کاهش تولید بذر تاجخروس نسبت
به شاهد کاهش یافت .بدین ترتیاب بیشاترین کااهش
ایجاد شده در تولید بذر ناشی از بقایای اندام هاوایی و
برگ بود شکل .)1
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-ویژه برگهای این گیاه در مزارع آلوده باه گیااه تااج
 رشاد و تجمع ماده خشک ایان گیااه هارز را،خروس
 در افات، کاهش میدهاد و باا کااهش تولیاد باذر آ
ذخایر بانک بذری تاجخروس در خاک نیز بسیار ماوثر
 از آ جایی که ظرفیت بایی تولید م ل در.خواهد بود
عل های هرز یکی از دییل موفقیات ایان گیاهاا در
 لذا این کاهش در،رقابت با گیاها زراعی میباشااااد
میزا تولید بذر تاجخروس تاوسط ترکیبات آللوپاتیک
 تااثیر چشامگیاری را در، حاصل از بقایای آفتاابگردا
سالهای بعادی روی تاداخل تااجخاروس باا گیاهاا
.زراعی خواهد داشت

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این پاژوهش بیاانگر آ اسات کاه
، بقایای حاصل از اندامهای هوایی و ریشه ی آفتابگردا
رشد تاج خروس و تاولید بذر آ را تحات تااثیر قارار
 در کلیه ی صفات بررسی شاده باا افازایش مقادار،داد
بقایاای اضااافه شااده بااه خاااک تاااثیر منفاای آللوپاااتی
آفتابگردا بر این عل هرز بیشاتر شاد تاا حادی کاه
 تولید بذر این، اضافه کرد بقایای حاصل از آفتابگردا
، درصاد11  درصد تا حداک ر20 عل هرز را از حداقل
 بادین،بسته به ناوع انادام و میازا بقایاا کااهش داد
-ترتیب باقی ماند بقاایای قابل توجه آفتاابگردا باه
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Abstract
Because of prevalence and importance of redroot pigweed as weed in most fields, a factorial
experiment in three replication was conducted to evaluate the effect of residual of different parts
in growth stages and different level of sunflower on pigweed in field of Agricultural Faculty of
Islamic Azad University, Tabriz Branch during 2008-2009. Treatments were residual of
different parts of sunflower in four levels (root, stem, leaf and whole plant) and amount of
residuals of sunflower in five levels (residual as 0, 50, 100, 150 and 200 g/m2) and residual of
different growth stages of sunflower in three levels including vegetative, inflorescence and seed
filling. The results indicate that the effect of residual of different parts of sunflower decreased
significantly leaf area, leaf, stem and shoot dry weight, 1000 seed weight and seed production of
redroot pigweed. Increasing sunflower residuals in soil decreased all characters of pigweed.
Decreasing leaf area, leaf and stem dry weight, 1000 seed weight and seed production of redroot
pigweed by adding 200 g/m2 reduced as 54.29, 64.33, 58.14, 50.98 and 71.49% respectively, in
comparing with control. So, leaf dry weight and seed production of redroot pigweed were the
most susceptible attributes of pigweed. Seed bank of pigweed decreased from 24 to 71%.
Residuals of sunflower leaf in vegetative stage had the highest reduction effect on most
attributes and especially on soil seed bank.

Keywords: Allelopathy, Extract, Pigweed, Residuals, Seed bank, Sunflower.
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