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 :چکیذٌ

یٍ تًلیذ ضذٌ تًسط گیاَان، رضذ ي تکامل سایزگیاَان را تحت تاثیز قزار می دگزآسیبی بٍ مؼىی فزآیىذی است کٍ در آن متابًلیت َای ثاوً

ایه خصًصیت می تًاوذ در بزوامٍ َای مذیزیت . جًاوٍ سوی ي رضذ گًوٍ َای دیگز را مُار می کىذمًاد دگزآسیب گًوٍ َای بزاسیکا  .دَذ

  آسیب دگز تزکیبات باسداروذگی اثز بزرسی مىظًر بٍ .است جًدرٌ یک ػلف َزس جذی بزای مشارع  سػفزان. ػلف َای َزس استفادٌ ضًد

 تصادفی بصًرت کامال سوی جًاوٍ آسمایص .رسیذ اوجام بٍ گلذاوی ي سوی جًاوٍ آسمایص جذاگاوٍ جًدرٌ دي  َزس ػلف کىتزل بز بقایای کلشا

بقایای کلشا،  آبی َای ػصارٌ%( 100ي 55، 50، 20، 0)َای تیمارَاضامل غلظت گزفت، صًرت صرمیىاتًر بُیىٍ در ضزایط در تکزار چُار با

. ضذوذ گیزی اوذاسٌ َا رست داوٍ چٍ ي يسن تز ي خطک ریطٍ طًل ي چٍ ساقٍ طًل سوی، جًاوٍ يسزػت درصذ ريس َفت اس پس. ذبًدو

 آسمایص طزح. یافت کاَص کلشا آبی َای َای ػصارٌ سوی جًدرٌ، در َمٍ غلظت يیضگی َای جًاوٍ َمٍ کٍ داد وطان َا دادٌ وتایج آماری

، 5، 0)مختلف تیمارَا ضامل مقادیز گلذاوی در آسمایص.ضذ اوجام گلخاوٍ ضزایط در ي درچُار تکزار سوی جًاوٍ آسمایص ویش بصًرت گلذاوی

 ًَایی اوذام ًدرپ میشان افشایص با، داد وطانپس اس ضص َفتٍ، وتایج . بًد گلذان خاک در بقایای کلشا  پًدر(گزم در کیلً گزم خاک 20، 10

 درصذ کمتزیه بطًریکٍ .یافت کاَص ضذیذا ًَایی اوذام يسن خطک ،نضذ سبش درصذ َای ضاخص َا گلذان خاک بٍ ا کلش يریطٍ

 .مطاَذٌ ضذ شاپًدرکل %2 مقذار در بذير ضذن سبش يسزػت

 َزس َای ػلف مذیزیت جًدرٌ، کلشا، دگزآسیبی، :کلیذی ياصگان

 مقذمٍ

حفظ حزین فزدی خَد هَادی را ثِ هحیظ اضبفِ هی کٌٌذ، ثذیي تزتیت هی تَاًٌذ تغییزاتی را در گیبّبى هجبٍر  ثزخی اس گیبّبى ثزای

دگزآعیجی اثشار هٌبعجی ثزای کٌتزل سیغتی علف . (2009 فزگَعي ٍ ّوکبراى، ) ایجبد کٌٌذ، ثِ ایي خبصیت دگزآعیجی گفتِ هی ؽَد

 (.2007، کلزى) آعیت اغلت اًتخبة هٌبعجی ؽجیِ ثِ علف کؼ ّبی صٌعتی ّغتٌذتحت ؽزایظ هٌبعت، گیبّبى دگز .ّبی ّزس اعت

 هَاد کبرثزد.ت آفبت ٍ علف ّبی ّزس اعتآًْب در عیغتن ّبی هذیزیّبى دگزآعیت، تَاًبیی اعتفبدُ اسگیب یکی اس دالیل اّویت

را ثِ کوتزیي حذ ثزعبًذ، هیشاى آلَدگی هحیظ هی تَاًذ اعتفبدُ اس علف کؼ ّبی صٌعتی بى درکؾبٍرسی گیبّدگزآعیت تَلیذ ؽذُ اس

، ثزرعی اًجبم ایي آسهبیؼّذف اس (.2005، ثزٍى ٍ هَرا) را کبّؼ دادُ ٍ در عیغتن کؾبٍرسی پبیذار ًقؼ اعبعی داؽتِ ثبؽذ

 .اعتکؼ عجیعی، دُ اس ثقبیبی گیبّی ثعٌَاى یک علفاهکبى اعتفبَاًِ سًی ٍ رؽذ علف ّزس جَدرُ، جتَاًبیی دگزآعیجی ثقبیبکلشا ثز

 مًاد ي ريش َا

  .ؽذ اجزا هؾْذ اعالهی ٍاحذادآس داًؾگبُ علَم در داًؾکذُ ای ٍ گلخبًِ آسهبیؾگبّی ثخؼ دٍ در 1390درعبل تحقیق ایي
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. (1996 ًبرٍال ٍ تب ئَرٍ،)ثِ رٍػ ًبرٍال تْیِ ؽذ کلشای رٍغٌی گیبُ آثی عصبرُثزای آسهبیؼ جَاًِ سًی،  :آسهبیؾگبّی ثخؼ (الف

، 50، 25، 0)آثی عصبرُ ؽبهل غلظت ّبی هختلفب تیوبرّ .صَرت گزفت رتیوب 5ٍ تکزار 4 ثب تصبدفی عزح کبهالَ در قبلت سهبیؼآ

، کِ در ّز ثَدًذ هتز ٍ دٍ الیِ کبغذ صبفی عبًتی 3 عوق ٍ 9 قغز ثِ دیؼ ّبیی پتزی ؽبهل آسهبیؾیٍاحذّبی . ثَدًذ%( 100ٍ 75

ٍ درجِ عبًتی  25± 2پتزی دیؼ ّب در داخل صرهیٌبتَر ثب دهبی( رٍس7)در عَل هذت آسهبیؼ. تعذد ثذر جَدرُ قزار گزف10پتزی 

اًذاسُ  ٍ جَاًِ ّب ًْبیی ؽوبرػ، رٍس ّفتندر ؽوبرػ ثذرّبی جَاًِ سدُ رٍساًِ اًجبم ؽذ ٍ . درصذ قزار گزفتٌذ 75گزاد ٍ رعَثت 

تعذاد  nهحبعجِ ؽذ کِ در آى ( 1)ذ جَاًِ سًی اس راثغِدرص. گزفت صَرت عبقِ چِ ٍ ریؾِ چِ خؾک ٍ ٍسى تزل، عَ گیزی

سًی ًیش ثب اعتفبدُ تعییي عزعت جَاًِ (. 2004، ّوکبراى ٍعتَى ٍ) تعذاد کل ثذر ّبی کؾت ؽذُ هی ثبؽذ Nثذرّبی جَاًِ سدُ ٍ 

ؽزٍع آسهبیؼ ذُ استعذاد رٍسّبی عپزی ؽD  ٍDتعذاد ثذر ّبی جَاًِ سدُ در رٍس  nکِ در آى،  هحبعجِ ؽذ( 2)اس فزهَل 

 .(1988، رٍثزت ٍ ّوکبراى)اعت

=100( )                                                 (1)  R =               (2)  

پَدر  هختلف ل هقذارّبیؽبهب تیوبرّ. صَرت گزفت رتیوب 4ٍ تکزار 4 ثب تصبدفی عزح کبهالَ در قبلت آسهبیؼ :ای گلخبًِ ثخؼ(ة

هتز  عبًتی 20ارتفبع  16ٍز دّبًِ قغ ثب ّبییگلذاى  ؽبهل آسهبیؾیٍاحذّبی . ثَد( ٍسى خبک گلذاى% 2، 1، 5/0، 0)ثقبیبی کلشا 

 گلذاى .هخلَط ؽذ کبهل عَر ثِ گلذاى خبک ثب عبًتیوتزی 5 تب عوق آسهبیؼ تیوبرّبی ثقبیبی کلشا ثزحغت ؽذُ اس تْیِ پَدر .ثَدًذ

 در جَدرُ ثذر عذد 10 گلذاى ّز در رٍس،14 اس پظ. پَعیذگی پَدر ثقبیب ی کال آثیبری ؽذًذ جْت ّفتِ دٍ هذت ثِ ٍ آثیبری ّب

 آة کِ ای گًَِ ثِ ّب گلذاى ّز رٍس آسهبیؼ دٍرُ پبیبى تب سهبى ایي اس .ؽذ کبؽتِ عبًتیوتزی 2 هٌبعت عوق در ٍ ّبی یکغبى فبصلِ

 عغح ٍ خؾک ٍ تز ٍسى عبقِ، عَل ریؾِ، عپظ عَل اًجبهیذ عَل ثِ ؽؼ ّفتِ دٍرُ ایي ؽذًذ، د آثیبریًؾَ خبرج آًْب اًتْبی اس

 هقبیغِ ،تگزف قزار آهبری تجشیِ هَرد MSTAT-Cافشار ًزم تَعظ آسهبیؼ دٍ ّز اس آهذُ ثذعت ًتبیج. ؽذ گیزی ثزگ اًذاسُ

 .ؽذ اًجبمEXCEL افشار ًزم کوک ِث ّب ًوَدار رعن ٍ %05/0 درعغح داًکي آسهَى تَعظ ّب هیبًگیي

 :وتایج ي بحث

تبثیزغلظت عصبرُ آثی کلشا ثز درصذ ٍ عزعت جَاًِ سًی، عَل عبقِ چِ ٍ ریؾِ چِ، ٍسى تز عبقِ چِ ٍ  :سًی  جَاًِ آسهبیؼ ًتبیج

دّذ کِ عصبرُ ًتبیج ًؾبى هی . (1جذٍل) درصذ هعٌی دار ثَد 05/0ریؾِ چِ ٍ ّوچٌیي ٍسى خؾک عبقِ چِ ٍ ریؾِ چِ در عغح 

آثی کلشا ثز جَاًِ سًی ٍ رؽذ داًِ رعت ّبی جَدرُ اثز هٌفی قبثل هالحظِ ای دارد، ٍثب افشایؼ غلظت عصبرُ ایي اثز هْبری 

ایه وتیجه (. 1ًوَدار)کبّؼ داؽت% 52ًغجت ثِ ًوًَِ ؽبّذ%( 100غلظت)درصذ جَاًِ سًی در حضَر عصبرُ خبلص. ثیؾتزهی ؽَد

آوها گسارش کردود که بیشتریه کاهش جواوه زوی زماوی مشاهده می . تایید می شود( 3122)معمری و همکاران به کمک وتایج تحقیقات 

 (. 2ًوَدار)کبّؼ داؽت% 62ًغجت ثِ ؽبّذ %100عَل ریؾِ چِ ًیش در غلظت  .شود که بیشتریه غلظت عصاره مورد استفاده قرار گیرد
 جًدرٌ ػلف َزس رامتزَای جًاوٍ سوی ي رضذ بذرمقایسٍ میاوگیه تیمارَای مختلف بزای پا. 1جذيل

 .وذاروذ 05/0تیمارَای دارای حزيف مطتزک اختالف مؼىی داری در سطح

صفات مًرد        

بزرسی                

%غلظت   

سزػت جًاوٍ 

 سوی
جًاوٍ سوی % باسداروذگی %   

 طًل

ریطٍ چٍ   

 طًل

 ساقٍ چٍ

 يسن تز

 ریطٍ چٍ

 يسن تز

 ساقٍ چٍ

 يسن خطک

چٍ ي  ریطٍ

 ساقٍ چٍ

0 9/54a 100a 0d 35/01a 64/93ab 52/63a 132/50a 23/25a 

25 9/13a 95a 5d 28/71a 69/13a 42/50ab 127/50a 21/25a 

50 7/08b 75b 25c 15/35b 60/46bc 32/50bc 100/00b 33/50a 
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75 5/96c 65c 35b 10/52b 53/46c 22/50cd 72/50c 14/25a 

100 4/58d 47/5d 52a 7/44b 24/83d 15/00d 25/00d 5/50a 

: 1ومًدار 

 داوٍ رست َا چٍ ریطٍ طًلزب سطًح مختلف ػصارٌ تاثیز :2ومًدار  بذرجًدرٌ     سوی جًاوٍ درصذ بز ػصارٌ سطًح مختلفتاثیز

ًؾبى داد کِ ًتبیج . ًتبیج حبصل اس کؾت گلذاًی، ثب ًتبیج حبصل اس کؾت آسهبیؾگبّی هغبثقت داؽت: وتایج آسمایص گلخاوٍ ای

درصذ هعٌی  05/0ثز درصذ ٍ عزعت عجش ؽذى، ٍسى تز ٍ خؾک اًذام َّایی ٍ سهیٌی در عغح  پَدر ثقبیبی کلشا هختلف هقبدیزتبثیز 

 ّبی پَدراًذام هختلف هقبدیز ثب تیوبر عی هٌظن کبّؾی یک رًٍذ اس 3ًوَدار ثذٍر جَدرُ عجق عجشؽذى درصذ. (2جذٍل)دار ثَد 

،  ثخؼ َّایی ٍ سهیٌی جَدرُ، در تیوبر ثب هقبدیز هختلف پَدر ثقبیبی (4ًوَدار)ّوچٌیي ٍسى تز ٍ خؾک  .ثَد ارثزخَرد کلشا گیبُ

  .گزم، ثیؾتز ثَد 20هیشاى کبّؼ ثزای توبم پبراهتزّب در. کلشا کبّؼ یبفت
 رضذ گلذاوی ػلف َزس جًدرٌمقایسٍ میاوگیه تیمارَای مختلف بزای پارامتزَای . 2جذيل

 .وذاروذ 05/0ی دارای حزيف مطتزک اختالف مؼىی داری در سطحتیمارَا

صفات مًرد           

بزرسی             

g/kg-1soil 

سزػت سبش 

 ضذن
 درصذ سبش ضذن

 يسن تز

 بخص سمیىی

يسن تز بخص 

 ًَایی

يسن خطک 

 بخص سمیىی

 يسن خطک

 بخص ًَایی

0 7/313a 93/75a 72/5a 0/342a 42/25c 100/80a 

5 5/927b 87/5b 58/25b 0/300ab 45/00b 85/5b 

10 4/797c 77/5c 52/5c 0/2582bc 49/75a 62/75d 

20 2/352d 66/25d 45/25d 0/194c 29/00d 71/00c 

 
 زيسن تز ریطٍ گیاٌ جًدرٌب سطًح مختلف ػصارٌ تاثیز :4ومًدار          بذرجًدرٌ   سبشضذندرصذ بز ػصارٌ سطًح مختلفتاثیز: 3ومًدار

 رٍیؼ تبخیز یب هْبر. هی ؽَد هؾخص ّب داًِ حیبت ٍ رٍیؼ ثز آًْب آسهبیؼ تبثیز عزیق اس اغلت دگزآعیت تزکیجبت ثبلقَُ یتَاًبی

؛ جعفزی یشدی ٍ 1383ًصز اصفْبًی ٍ ّوکبراى، ) ؽذُ گشارػ دگزآعیت هَاد تَعظ ّب گًَِ اس چِ ثغیبری ریؾِ رؽذ ٍ داًِ

 ٍ چِ ریؾِ عَلی رؽذ ؽذیذ کبّؼ ثِ قبدر کلشاّبی  اًذام عصبرُ در هَجَد فٌَلی کیجبتتزتحقیقبت ًؾبى دادُ، (. 2011ّوکبراى، 

 ٍ حذادچی)راثغِ هغتقیوی دارد ّب عصبرُ غلظت افشایؼ ثب رؽذ پبراهتزّبی درایي کبّؼ . ذثبؽٌ هی عَیب ّب رعت داًِ چِ عبقِ
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در  .کب را ثزای هْبر تعذادی اس علف ّبی ّزس اعتفبدُ کزدپتبًغیل دگزآعیجی ثقبیبی ثزاعی( 2010)عوبر هغلَة  .(2009،ى ّوکبرا

  (.2009حذادچی ٍّوکبراى ،) ؽَد هی رؽذعَیب ٍکبّؼًی س درجَاًِ تأخیز عجتشاکل آثی عصبرُ کِ ؽذُ گشارػ هغبلعِ ای هؾبثِ،

 :وتیجٍ گیزی کلی
اعتفبدُ اس . رُ ثغَر قبثل هالحظِ ای، هؾبّذُ ؽذثزاعبط ًتبیج ایي پضٍّؼ، اثز هْبری گیبُ کلشا ثز جَاًِ سًی ٍ رؽذ علف ّزس جَ

 .ایي خبصیت دگزآعیجی هی تَاًذ گبهی هفیذ در جْت تَلیذ علف کؼ ّبی عجیعی ثبؽذ

 مىابغ
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Abstract 

Allelopathy means process involving secondar metabolites produced by plants that influence the 

growth and development of other plant. The toxic effect of Brassica spp. may inhibits  the 

germination and growth of other species. This characteristic could be used in weed management 

programmes. Hordeum spontaneum  is a serious weed in the Saffron fields. In order to study the 

allelopathic effects of residues of canola to control Hordeum spontaneum weed two separate 

experiments, germination and greenhouse, were done. Germination study was conducted as a 

completely randomized design and four replications under optimum conditions in germinator. The 

first factor was concentration in five different levels(0,25,50,75and100%)of stock solution of 

canola. After seven days some seed germination criteria including: germination percentage and rate, 

plumule and radical length and wet and dry weight of seedlings  were measured. Statistical analysis 

of data showed that all water extracts had negative effects on all of measured characteristics 

specially reduced radicle length of seedlings. Moreover, in order to study allelopathic effects of 

canola on growth of Hordeum spontaneum another experiment including combination of  residues  

canola  and four different amounts(0,5,10,20 gkg-1soil) of these sections was done.The design of 

this experiment was the same design of the germination study as a completely randomized design, 

with four replications under greenhouse conditions. After six weeks, the results revealed that with 
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increasing the amount of  residues of canola, emergence rate and  root dry weight significantly 

decreased, so that the minimum of emergence percentage and rate was in 2% treatment.  

Key words: Allelopathy, canola, Hordeum spontaneum, weeds 

 


