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 چكيذٌ
 Vigna) ي اػت وِ دس هضاسع حجَثبت اصجولِ دس هضاسع هبؽاص ػلفْبي ّشص(Acroptilon repens L)تلخِ 

radiata L.)  ثِ هٌظَس ثشسػي تأثيش هَاد آللَپبتيه هَجَد دس . وٌذ  ٍاسدؿذُ دس سؿذ هحصَل تذاخل ايجبد هي
دس هشحلِ اٍل يه آصهبيؾ فبوتَسيل .صًي ثزٍس هبؽ دٍ آصهبيؾ جذا اصّن طشاحي ؿذ  اًذاهْبي َّايي تلخِ ثش جَاًِ

شپبيِ طشح وبهل تصبدفي ثب دٍ فبوتَس طشاحي ؿذ فبوتَس اٍل ؿبهل دٍ ػطح، آة همطش ٍػصبسُ آثي اػتخشاج ؿذُ اص ث
آصهبيؾ دٍم ثصَست طشح وبهل .ٍ فبوتَس دٍم تبسيىي هطلك ثَد تلخِ ثَد ٍ فبوتَس دٍم ؿبهل ؿشايط ًَس هؼوَلي

ػبػت دس داخل ػصبسُ آثي ثَد وِ  24ٍ 72،48تصبدفي ثب چْبس تىشاسثَد وِ ؿبهل ؿبّذ ٍ ًگْذاسي ثزٍس دس 
ضهبيؾ اٍل ًـبى داد وِ ػصبسُ آثي تلخِ دس هَسد صفبت دسصذ  ًتبيج آ.  صًي آًْب هَسد ثشسػي لشاس گشفت جَاًِ

اثش هؼٌي داسي داسد ٍّيچ يه اص فبوتَسّب اثش هؼٌي داسي % 1چِ دس ػطح  صًي ٍطَل ّيپَوَتيل ٍ سيـِ ٍػشػت جَاًِ
چِ ٍػشػت  ًـبى داد وِ اػوبل تيوبسّبي فَق ثش طَل سيـِ دٍم ًتبيج آصهبيؾ. خـه گيبّچِ ًذاؿتٌذ  ثش سٍي ٍصى 

 .اثشهؼٌي داس داسد %1صًي  دس ػطح  ٍ دسصذ جَاًِ
  ، سؿذاٍليِصًي تلخِ ، هبؽ ، آللَپبتي ، جَاًِ :کلمات کليذی 

 

 مقذمٍ 
ثبؿٌذ وِ تلفبت ػولىرشدي سا افرشايؾ    دس وـَسّبي دس حبل تَػؼِ هيػلفْبي ّشص اص جولِ ػَاهل وبّؾ دٌّذٓ تَليذات وـبٍسصي 

ؿَد وِ ثيـتش تَػط صًربى ٍوَدوربى    هبلىي ،صشف ٍجيي ػلفْبي ّشص هي تمشيجبً ًيوي اص ًيشٍي وبسگشي دس وـبٍسصي خشدُ. دٌّذ  هي
 (.2)اصايٌشٍ ػلفْبي ّشص ثِ ػٌَاى هـىالت التصبدي ٍ اجتوبػي هطشح ّؼتٌذ . ؿَد  اًجبم هي

آٍسًذ ، اهب وبّؾ سؿرذ ٍ   ػلفْبي ّشص ثذليل سلبثت ثش ػش ػٌبصش غزايي ،آة ٍ ًَس ؿشايط وبّؾ ػولىشد گيبّبى صساػي سا فشاّن هي
ثبؿذ ثلىِ دسايي هيبى ػَاهل آللَپبتيه ًيض هوىري اػرت ورِ دس     ػولىشد هضسػِ تٌْب ثِ دليل سلبثت ثش ػش ًَس ، آة ٍ هَاد غزايي ًوي

داؿتِ ثبؿٌذ ٍ جذايي اص همَلِ سلبثت اثشات هٌفي خَد سا اػوبل ًوبيٌذ ، ثؼيبسي اص هَاسد ٍ هـىالت ثيوربسي ٍ   وبّؾ ػولىشد ًمؾ
 (.8)ثبؿذ  ػذم ػالهت صهيٌْبي وـبٍسصي هشثَط ثِ تشؿحبت گيبّبى هي

ّرشص ٍ دس ًتيجرِ تـرىيل     صًي ثشاي پيؾ افتبدى سؿذ گيبُ صساػي ًؼجت ثرِ ػلفْربي   ّوَاسُ سؿذ اٍل فصل ٍ ثبال ثَدى ػشػت جَاًِ
دس ايي هيبى اّويرت حورَس هرَاد    . وبًَپي يىٌَاخت ثشاي حصَل ػولىشد ثبال ضشٍسي اػت ٍّوَاسُ ثبيؼتي هَسد تَجِ لشاس ثگيشد

 .ثبؿذ  صًي ثزٍس ٍ اثش آى ثش سٍي ٍيظگي گيبّچِ هَضَع هْوي هي آللَپبتيه دس جَاًِ
لَؿيويبيي دس ػلفْبي ّشص ّؼتٌذ ، ثٌبثشايي ػصبسُ گيشي اص ثشگْب ٍاًرذاهْبي ّرَايي   هطبثك ثشخي گضاسؿبت ثشگْب ثضسگتشيي هٌبثغ آل. 

 (6)ثبؿذ  اص سايجتشيي سٍؿْبي اػتخشاج هَاد آللَؿيويبيي اص اًذاهْبي گيبّي هي
لخرِ داًرِ ٍ   گيبّي چٌذ ػبلِ اص خبًَادُ وبػٌي ثَدُ  ٍ دس صثبى فبسػري ثرِ ت  ( .Acrptilon repens L)ػلف ّشص تلخِ ثب ًبم ػلوي 

تَاًذ ثش سؿذ ثؼيبسي اص گيبّبى اثش ػَء داؿتِ ثبؿذ ثطَسيىِ دسهَسد  طجك گضاسؿبت هَجَد تلخِ هي. ثبؿذ  تلخِ گيجِ ًيض هؼشٍف هي
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% 88ٍ  73،  64ػذد دسهتشهشثغ ثَد ٍصى تش گيبُ رست ثرِ تشتيرت    19،32ٍ62رست گضاسؽ ؿذُ اػت وِ ٌّگبهي وِ تشاون ػبلِ تلخِ 
شثري ،ايرالم ٍاسدثيرل،دسهضاسع    غ ،طجك گضاسؿبت سػيذُ تلخِ دس اػرتبًْبي آرسثبيجربى ؿرشلي    . .(11)داد  وبّؾ ًـبى ًؼجت ثِ ؿبّذ
تَاًٌرذ ثرش    ثبؿذ وِ حذالل يىي اص ايي تشويجبت آللَپبتيره هري   ؿيويبيي هي تلخِ حبٍي چٌذ تشويت(.2)اػت  ػبص ثَدُ حجَثبت هـىل

آصهبيـربت ًـربى دادُ اػرت    . تَاًذ ثبؿذ حتوبالًيىي اص ػَاهل هَفميت ايي گيبُ ًيض ّويي هيسؿذ گيبّبى سليت اثشهٌفي داؿتِ ثبؿٌذ ٍا
وربّؾ  % 30ثبؿذ طَل سيـِ يًَجِ ،ػَسٍف ٍ اسصى ترب   ppm 4 ّبي ًبؿي اص ايي گيبُ دس خبن ثِ اًذاصُ وِ ٍلتي غلظت پلي اػتيلي

 .(12)پيذا ًوَد 
طمِ اػتَايي آػيب اػت وِ دس ػطح ٍػيؼي اص ٌّذٍػتبى ،چيي ، طاپري ، ثشصيرل ٍ   لگَم هٌ( .Vigna radiata L) هبؽ ثب ًبم ػلوي 

وٌٌذ ٌٍَّص ايي گيبُ جبيگبُ اصلي خرَد   دس ايشاى هبؽ سا ثؼذ اص جَ وـت هي. ؿَد  لؼوتْبي گشهؼيش ٍ ًيوِ گشهؼيش آفشيمب وـت هي
اص آًجب ورِ يىري اص هَاًرغ    .ثبؿذ  بثل ػلفْبي ّشص ضؼيف هيايي گيبُ ثذليل وٌذ ثَدى هشاحل اٍليِ سؿذ ، دسهم. سا ثذػت ًيبٍسدُ اػت

ثبؿرذ ، ثرذيْي اػرت ورِ اًجربم       تَليذ هَفك ايي هحصَل هؼئلِ تذاخل ثب طيف ٍػيؼي اص ػلفْبي ّشص پْي ثشي ٍ ثبسيه ثرشي هري  
هَفك ايي هحصَل ٍ افضايؾ   تَاًذ هب سا دس تَليذ تحميمي وِ ًـبى دٌّذُ چگًَگي اثش ػَاهل آللَپبت دس تلخِ سٍي ايي گيبُ اػت هي

 .ػولىشد آى دس وـَس،يبسي ًوبيذ

 
  

 مًاد ي ريضُا 
، آصهبيؾ اٍل ثصَست فبوتَسيل ثش پبيِ طشح  اًجبم پزيشفتآصهبيؾ دس دٍ لؼوت هجضا اص ّن . اًجبم ؿذ  1389ايي آصهبيؾ تبثؼتبى 

داساي دٍ ػطح وِ اص ػصبسُ آثري تلخرِ ٍ آة همطرش تـرىيل     وبهل تصبدفي ثب چْبس تىشاس اًجبم ؿذ وِ ؿبهل دٍ فبوتَس ، فبوتَس اٍل 
ٍ تبسيىي هطلك تـرىيل  ( ػبػت ؿت 8ػبػت سٍص ٍ  16)ؿذُ ثَد ٍ فبوتَس دٍم ػطَح ًَسي وِ اص دٍ ػطح ،ػبػبت ًَسي هؼوَلي 

ثرَد ٍ  % 84ٍس تؼييي ؿذ وِ اػتفبدُ ؿذ ٍلجل اص اًجبم آصهبيؾ لَُ ًبهيِ ثز گَّشسلن  هبؽثشاي اًجبم ايي آصهبيؾ اص ثزٍس . ؿذُ ثَد 
 .ثبؿٌذ  ثبلي هبًذُ فبلذ حيبت هي% 16هـخص ؿذ وِ 

جْت تْيِ ػصبسُ آثي تلخِ ، اًذاهْبي َّايي تلخِ دسهشحلِ اٍايل گلذّي اص هضسع تحميمبتي داًـىذُ وـبٍسصي جوغ آٍسي ؿذ ٍ اص 
ؿذًذ ، ثِ اصاي صذ گشم پرَدس تلخرِ ،ّضاسگرشم    ػبػت خـه ؿذًذ ٍتَػط آػيبة پَدس  48دسجِ ػبًتيگشاد ثِ هذت  72طشيك آٍى 

 .ػبػت دس ؿيىش لشاسدادُ ؿذ ٍ ػپغ ػصبسُ آثي آى اص طشيك فيلتش وشدى تْيِ ؿذ  48آة همطش اضبفِ ؿذ ٍ ثِ هذت 
اص ػصبسُ آثي يب آة همطرش ثرِ آًْرب اضربفِ ؿرذ ٍپترشي        cc5ثش سٍي وبغز صبفي لشاس دادُ ؿذ ٍ  هبؽػذدثزس  20دس ّش پتشي ديؾ 

دسجرِ   15ٍ  25ٍ دهربي  % 75صًي ثِ طسهيٌبتَس ثب سطَثت ًؼرجي   ّبي پالػتيىي ؿفبف لشاسدادُ ٍ ػپغ جْت جَاًِ ّب دس پبوت يؾد
سٍص تؼرذاد ثرزٍس جَاًرِ صدُ     10ؿرذًذ ٍ ثرِ هرذت      ػبػت لشاس اًتمبل دادُ 8ٍ  16ػبًتيگشاد ٍ ػبػبت سٍؿٌبيي ٍ تبسيىي ثِ تشتيت 

 .چِ دس ًظش گشفتِ ؿذ  ظَْس يه هيلي هتش اص سيـِ ؿوبسؽ ؿذًذ ٍ هميبع جَاًِ صًي
جْرت اجرشاي ػرطح تربسيىي هطلرك      . جْت جلَگيشي اص آلَدگي لبسچي اص لبسچ وؾ  ٍيتبٍاوغ ثب ًؼجت يه دس ّضاس اػتفبدُ ؿرذ 

ًرِ صدُ آًْرب ًيرض دس    ؿذًذ ٍ ؿوبسؽ ثزٍس جَا  ّب تَػط وبغز آللَهيٌيَهي وبهالً پَؿبًذُ ؿذًذ دس طسهيٌبتَس فَق لشاسدادُ ،پتشي ديؾ
 .صَست گشفت ( ًَسخيلي ون)ؿشايط تبسيىي

دس لؼوت دٍم ،يه آصهبيؾ ثصَست طشح وبهل تصبدفي ثب چْبس تىشاس ٍ چْبس تيوبسطشاحي ؿذ ٍ تيوبسّب  ؿبهل ؿبّذ ٍ ًگْرذاسي  
لرشاس دادُ ؿرذُ  ٍ آثيربسي    ػبػت دس ػصبسُ آثي تلخِ ثَدًذ ٍ ػپغ آًْب ثصَست ّوضهبى دس پتشي ديؾ  72،48،24ثزٍس ثِ هذتْبي 

ثرزٍس  . آة همطشصَست گشفت  ٍ دسًْبيت آًْب ثِ طسهيٌبتَس ثب ؿشايط ًَسي هؼوَلي ٍ دهبي روشؿرذُ اًتمربل دادُ ؿرذًذ     cc5آًْب ثب 
 .دسهَالغ هَسد ًيبص آثيبسي ؿذًذ

گيشي لرشاس    ـه گيبّچِ هَسد اًذاصُصًي ٍ ٍصى خ چِ ٍ طَل ّيپَوَتيل ٍ ػشػت ٍ دسصذ جَاًِ  صًي طَل سيـِ دس پبيبى دٍسُ جَاًِ
ًتربيج دٍ آصهربيؾ ثصرَست جذاگبًرِ ثرب      . اي اػرتفبدُ ؿرذ   ثشاي ًشهبل وشدى دادّبي وِ ثصَست دسصذ ثَدًذ اص تجذيل صاٍيِ. گشفت 

 .تجضيِ ٍتحليل ؿذ -MSTATC-Excelّبي  اػتفبدُ اص ثشًبهِ
 

 وتایج ي بحث 
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چِ ٍ ّيپَوَتيرل ٍ ّوچٌريي ثرش دسصرذ ٍػرشػت       سيـِ ثش طَل% 1ًتبيج آصهبيؾ اٍل ًـبى داد وِ ػصبسُ آثي تلخِ دس ػطح احتوبل 
اػت دس حبلي وِ ثش ٍصى خـه اثشهؼٌي داسي ًذاسد ّوچٌيي ػطَح ًرَسي ًيرض    داس داسد ٍ هَجت وبّؾ آًْب ؿذُ صًي اثش هؼٌي جَاًِ

صًي  چِ ٍ دسصذ جَاًِ سيـِ اثشات هتمبثل دٍفبوتَس ًيض ثش طَل. چِ اثش هؼٌي داس داؿت  طَل ػبلِ چِ ٍ سيـِ ثش سٍي طَل% 1دس ػطح 
 (.1جذٍل )داس ثَد  هؼٌي% 1دس ػطح 

ّب دس آصهبيؾ اٍل ًـبى داد وِ ثيي ثزٍس سؿذ وشدُ دس آة همطش ٍ ثزٍس تيوبسؿذُ ثب ػصبسُ تلخرِ ،تفربٍت هؼٌري داس     همبيؼِ هيبًگيي
 ( .2جذٍل ) داسي ٍجَد ًذاسد چِ تفبٍت هؼٌي حبليىِ ثيي ػطَح دٍفبوتَس ثجض دس هَسد طَل سيـٍِجَد داسد دس 

      ِ صًري ٍ   ًتبيج تجضيِ ٍاسيبًغ آصهبيؾ دٍم ًـبى داد وِ اثش تيوبسّبي ًگْذاسي دسهذت صهبًْربي هختلرف ثرش ػرشػت ٍدسصرذ جَاًر
ؿبيبى روش اػت وِ دس آصهبيؾ دٍم دسّيچ يره اص  ثرزٍسي   .ؿَد  داس داسد ٍ هَجت وبّؾ آًْب هي اثش هؼٌي% 1چِ دس ػطح  سيـِ طَل

ّب ثشاي ٍصى خـه گيبّچرِ   دسصهبًْبي هختلف دسػصبسُ لشاسگشفتِ ثَدًذ، ّيپَوَتيل تـىيل ًـذُ ثَد ٍ ثِ ّويي اص تجضيِ ٍاسيبًغ
 (.3جذٍل )ٍ ّيپَوَتيل صشف ًظش ؿذ 

گيشي ؿذُ ثب ػبيش تيوبسّب تفبٍت داسد ٍ ثب ٍجَدي  ؿبّذ دس توبم صفبت اًذاصُ ّب ثشاي آصهبيؾ دٍم ًـبى داد وِ ًتبيج همبيؼِ هيبًگيي
داسي  يبثذ ٍلي ثيي هذت صهبًْبي ًگْذاسي تفبٍت هؼٌري  ّب وبّؾ هي صهبى ًگْذاسي ثزٍس دس ػصبسُ همذاس هيبًگيي وِ ثب افضايؾ هذت

 (.  4جذٍل)ٍجَد ًذاسد

 
 

 
 

 (آزمایص ايل)خٍ بر ريی برخي صفات جًاوٍ زوي در ماشتجسیٍ ياریاوس اثر عصارٌ آبي  تل( 1)جذيل 
 ي هشثؼبتيبًگيه

 شاتييهٌجغ تغ دسجِ آصادي ـِ چِيطَل س ليپَوَتيطَل ّ جَاًِ صًي دسصذ جَاًِ صًي ػشػت ٍصى خـه
0/0ns **247/127 **822/0 **707/39 **291/23 1 (A) للَپبتيآفبوتَس 

100ns ns183/0 
ns0/0 **876/0 **774/9 1 (B)فبوتَس ًَسي 

225ns ns135/0 *3/0 
ns648/0 **243/6 1 (AB)اثشات هتمبثل 

 ـيياؿتجبُ آصهب 12 031/0 080/0 004/0 770/0 167/104
Ns 5داسي دس  هؼٌي* ٍ % 1داس دس هؼٌي**  داس، غيش هؼٌي% 

 
 

 (ايل آزمایص)مقایسٍ مياوگيه اثر ترکيبات تيماری بر ريی صفات جًاوٍ زوي در ماش( 2)جذيل 
 تيوبس ػشػت جَاًِ صًي دسصذ جَاًِ صًي طَل ّيپَوَتيل طَل سيـِ چِ ٍصى خـه

05/52a 96/3a 943/3 a 867/0 a 750/7a  آة همطش+ ًَس 
2/40a 164/1b 072/3 a 788/0 a 352/7a  آة همطش+تبسيىي 
7/45a 313/0c 389/0b 421/0b 915/1b  ػصبسُ تلخِ+ًَس 
6/47a 0/0d 323/0b 327/0b 885/1b  ػصبسُ تلخِ+تبسيىي 

 
 تجسیٍ ياریاوس آزمایص ديم ماش( 3)جذيل 

 
 
 

 
 

 ایص ديمَای آزم مقایسٍ مياوگيه( 4)جذيل 
 صًي دسصذجَاًِ چِ طَل سيـِ صًي ػشػت جَاًِ تيوبس

 338/7a 753/0a 11/2a ؿبّذ

 240/3b 334/0b 24/0b ػبػت24

 003/3b 273/b 23/0b ػبػت48

 840/2b 214/0b 21/0b ػبػت72

 

 هيبًگيي هشثؼبت
جَاًِ  ػشػت

 صًي
 هٌجغ تغييشات دسجِ آصادي سيـِ چِ طَل جَاًِ صًي دسصذ

684/18**
 24/0**

 تيوبس 3 **556/3 
 اؿتجبُ آصهبيـي 12 016/0 004/0 081/0
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ٍ ّيشوبًيي اػت وِ اص ثزسّب ٍ الوتَى ،ؿبهل سپيي ، اوشٍپتيليي  تشپي طجك گضاسؿبت ، اًذاهْبي َّايي تلخِ حبٍي ػِ ًَع ػؼىَيي
اػت وِ ايي تشويجبت هوىي اػت هؼئَل آللَپبتي ايي گًَِ  ًيض اظْبس وشدُ(1980)ٍاتؼَى (. 11)اػت  گلْبي تلخِ  اػتخشاج ؿذُ

 اػت وِ اغلت هَاد اللَپبتيىي اثشي سٍي تغييشات اػيذيتِ ٍفـبس اػوضي ًذاسًذ ثلىِ اص طشيك هوبًؼت اص سؿذ هـخص ؿذُ.ثبؿذ 
ّبي  احتوبالًهَاد آللَپبتيه دس ثيبى طًْبي الصم دس اٍايل سؿذ وِ هؼئَل وٌتشل ػيىل   .(5)ًوبيٌذ  ،اثشات هٌفي خَد سا اػوبل هي
ّب  ّبي ػلَلي ٍ يب وٌذ ؿذى آًْب ٍ هوبتؼت اص تـىيل ووپلىغ گزاسًذ ٍ هَجت ايؼت چشخِ تمؼين ػلَلي ّؼتٌذ اثش هي

ؿًَذ وِ ثشاي ؿٌبػبيي هىبًيضم اثش ايي  ص ًبٌّجبسيْبي وشٍهَصهي دس ثزٍس دس حبل جَاًِ صًي هييب ايٌىِ هَجت ثشٍ( 7)ؿًَذ ،هي
دسپبيبى ثبيؼتي اؿبسُ ًوَد وِ يىي اص هـىالت .ثبؿذ  هَاد ثشسٍي سؿذ اٍليِ ،ًيبص ثِ اًجبم آصهبيـْبي ػيتَطًتيىي دس ػطح ػلَل هي

اص طشفي (. 6)ت هَاد آللَپبتيه دس ؿشايط آصهبيـگبُ ثب ؿشايط هحيطي اػت اصلي دس آصهبيـبت آللَپبتي ػذم تطبثك هيضاى فؼبلي
ثبؿذ ٍ ػولىشد دس سؿذ گيبُ تحت  هطبلؼِ آللَپبتي دس هضسػِ وبس دؿَاسي اػت ، چَى تفىيه آثبس آللَپبتي ٍ سلبثت ثؼيبس دؿَاس هي

 (.8)ثبؿذ تأثيش ّش دٍ ايي هَاسد هي
لزا هجبسصُ ٍ هذيشيت ايي . داؿتِ ثبؿذ  هبؽصًي ٍ سؿذ اٍليِ  تَاًذ اثشات ًبهطلَثي ثشجَاًِ يسػذ وِ تلخِ ه ٍلي ثْش حبل ثِ ًظش هي

 .ثبؿذ ٍ الصم اػت هطبلؼبت ثيـتشي ٍ دليمتشي دسايي ثبسُ صَست پزيشد اهشي ضشٍسي ٍ اهىبى ًبپزيش هي هبؽػلف ّشص دس هضاسع 
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Water extract effect of Russian knapweed (Acroptilon repens L.)on germination 

and primary growth of green gram (Vigna radiata L.) 
 
 
 

Abstract 
Russian knapweed (Acroptilon repens L.) is one of weeds that introduced in legume 
fields, especially in green gram (Vigna radiata L.) fields that interferences with crops. 
To examine allelopathic effect of russian knapweed shoots on germination and primary 
growth of gram green seeds, two experiments designed. First experiment was factoriel 
in randomized completely design with two factors. First factor was dionized water and 
water extracted from russian knapweed. Second factor was light and dark. Second 
experiment was a randomized completely design with four replications, that included 
seed storage of green gram in water extract for 24, 48, 72 hours and check their 
germination. Result of first experiment showed that  russian knapweed water extract had 
significant effect on percent and rate germination of green gram and length hypocotyle 
and radicle. So reduced them. But non of factors had significant effect on seedlings dry 
weight. Result of second experiment showed that treatments had significant effect on 
percent and rate of germination and radicle length of green gram. 
 
Key words:  Russian knapweed (Acroptilon repens L.), Green gram (Vigna radiata L.), 
Allelopathy, germination, primary growth. 
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