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 مجله علوم كشاورزي ايران
 )٦١٧-٦٢٤ (۱۳۸۲سال ، ٣شماره ، ۳۴جلد 

 
 دش نخود سياه بر جوانه زني و ر ارقامآللوپاتيك كاه و كلشپتانسيل اثر 
  (.Glycine max L) سويا،  (Sorghum halepense)سورگوم

 (Helianthus annuus) آفتابگردانو
 

 ٢چي  و محمدرضا چائي١حميد عباس دخت
 استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، ٢، ات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهرودعضو هي، ١

 ١٤/١٢/٨١تاريخ پذيرش مقاله 
 

 خالصه
 

ارقام مختلف نخود سياه بر جوانه زني و رشد اوليه گياهان           ) كاه و كلش  (به منظور بررسي اثر بقاياي گياهي        
ايشي در گلخانه بخش حبوبات دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران          زراعي كه در تناوب با آن قرار مي گيرند آزم         

ارقام نخود سياه   . هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجرا شد        بصورت اسپليت پالت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك        
 ۵ گرم،   ۵/۲شاهد،  (به عنوان عامل اصلي و مقادير مختلف كاه و كلش             ) ۵۴۳۶،  ۴۴۸۸،  ۴۲۸۳،  ۴۳۴۸،  ۵۱۳۲(

به صورت فاكتوريل و به عنوان عوامل فرعي        )  آفتابگردان  و سويا، سورگوم (و گياهان   )  گرم در گلدان   ۵/۷گرم،  
 در سطوح   سويا و آفتابگردان  ، سورگوم كلش درصد جوانه زني گياهان       و با افزايش مقدار كاه    .در نظر گرفته شدند   

 كلش ارقام    و كاه ورد مطالعه نسبت به   واكنش گياهان م   . يك روند كاهشي پيروي كرد      از مختلف ارقام نخود سياه   
داري را نسبت به ارقام       گونه واكنش معني   سورگوم هيچ  .نخود به لحاظ درصد جوانه زني كامال  متفاوت بود         

 در حالي كه آفتابگردان در معرض كاه و         .صد برخوردار بود    در  صد مختلف نخود سياه نشان نداد و از جوانه زني       
ميزان توليد شاخ و برگ در گياهان        . شد برخوردار   ۴۳۴۸  درصدي نسبت به   ۳۰ از يك كاهش     ۴۴۸۸كلش رقم   

وزن خشك شاخ و برگ گياهان مورد         . متفاوت بود  كلش ارقام نخود سياه        و  در واكنش به كاه     مورد مطالعه 
با .  قرار گرفت   نيز بود تحت تأثير مقادير مختلف كاه و كلش        سياه  بررسي عالوه بر اينكه متأثر از ارقام نخود           

داری  معنی محسوس و    بطورسورگوم   خشك زيست توده ريشه گياه     افزايش مقدار كاه و كلش نخود سياه وزن        
 .افتا يش ياهان مورد مطالعه افزير گينسبت به سا

 
 سويا، آفتابگردان ،سورگوم، نخود سياه،  آللوپاتي:هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

مشاهده آللوپاتي از ديرباز توسط زارعين شناخته شده و             
گرديده كه بسياري از گونه هاي گياهي داراي اثرات شيميائي بر           

واژة آللوپاتي   .)٤(روي خود و يا ساير گونه هاي گياهي مي باشند         
وي . ح شد  مطر ١٩٣٧ توسط موليچ درسال        ربراي اولين با   

بخش اعمال شده از طرف گياهان عالي        آللوپاتي را به اثرات زيان    
رشد و يا نمو گياهان گونه ديگر تعريف         يك گونه بر جوانه زني،      

 در مطالعات خود به اين       ).١٩٩٩(اران  ونگما و همك  ت). ٩ (كرد
 نتيجه رسيدند كه مواد آللوپاتيك حاصل از بقاياي گياهي تيتونيا          

 

 تونگما و همكاران   .باعث جلوگيري از رشد گياهچة برنج مي شود      
تيك تراوش  د كه تركيبات آللوپا   نهمچنين اشاره مي كن  ) ١٩٩٨(

وي . شده به محيط خاك بتدريج اثرات خود را از دست مي دهند          
 .دليل اين كاهش اثرات را به فعاليت ميكروارگانيسم نسبت داد           

د پتانسيل آللوپاتيك را هم در گياهان در          وجو) ١٣٧٧(غديري  
بقاياي . حال رشد و هم در بقاياي گياهي پوسيده گزارش كرد            

گندم، جو، چاودار، برنج، نيشكر،      گياهاني همچون شبدر سفيد،      
ذرت، عدس و نخود و همچنين مواد شيميائي موجود در پوست            

 رشد  هدرختان هلو و سيب نيز به عنوان مواد آللوپاتيك بازدارند          
 .شناخته شده اند

 حميد عباس دخت: مكاتبه كننده 



 ١٣٨٢، سال ٣، شماره ٣٤مجله علوم كشاورزي ايران، جلد        ٦١٨

وجود برخي از تركيبات آللوپاتيك همچون آليل                   
 و  ١كلزايانات در اندام هاي     فنتيل ايزوتيوس  βايزوتيوسيانات و   

خردل قادر هستند كه از جوانه زني بذور ساير گياهان جلوگيري           
در  مولر و همكاران  به نقل از    ) ١٩٨٧(دوک  ). ٩(به عمل آورند    

تحقيقات خود در دانشگاه كاليفرنيا، وجود مواد بازدارندة                
شيميائي فر ار را در چندين گونه گياهي در صحراها و يا                    

به نقل  ) ١٩٨٧( دوک   .هاي چاپارل به اثبات رسانده اند    اكوسيستم 
وجود چندين اسيد آمينه سمي دارندة پتانسيل             ، از موج  

آللوپاتيك كه از آبشوئي بذور گاوپنبه بدست آمده بود را گزارش            
پس از استخراج و خالص سازي مواد      ) ١٩٨٢(تانگ و يانگ    .كرد  

ر آب حل كرده و     زراعت سويا، آنها را د    خاك  آللوپاتيك حاصل از    
و نموده  بذور سويا را در زراعت سالهاي بعد توسط آنها آبياري             

 اثرات سويي   ، كه اين مواد با غلظت هاي نسبتا  باال       ندمشاهده كرد 
  دوک  .به مراتب بيشتر از ديگر تيمارها از خود نشان دادند               

كرد كه آلكالوئيدها قادرند از     ي گزارش   ايواناربه نقل از    ) ١٩٨٧(
 .زني بذور تنباكو، قهوه و كاكائو جلوگيري به عمل آورند            جوانه 

كه ارقام   دنك مي  وك گزارش دفي و   به نقل از    ) ١٣٧٨(سبحاني  
مختلف يوالف سطوح متفاوتي از پتانسيل آللوپاتيك را بروز              

توانائي يوالف وحشي در كاهش رشد گياهان همجوار         . مي دهند
 كه آب   کردش  گزار) ١٩٨٧(دوک  . آنها به اثبات رسيده است     

خشكي، نور،  (ايستادگي و كمبود اكسيژن به همراه ساير تنش ها         
 .بر ميزان توليد مواد آللوپاتيك تأثير بسزائي دارند) مواد غذائي

تأثير مواد شيميائي آللوپاتيك بر برخي واكنش هاي                
فيزيولوژيك گياهي همچون جذب مواد غذائي، تقسيم سلولي،          

ز، سنتز پروتئين، نفوذپذيري      توسعه ريشه، تنف س و فتوسنت       
غشاء، جوانه زني و فعاليت آنزيم ها، و همچنين بر برخي                  

هاي اكوسيستم هاي طبيعي و زراعي همچون تأثير بر              ويژگي
توالي گياهي، تثبيت نيتروژن و نيتريفيكاسيون، اشكوب بندي          
رويش گياهان و مشكالت كشت مجدد به اثبات رسيده است              

انتخاب گياهاني پيش مي رود كه از         توالي به سمت      همچنين.
نيتريفيكاسيون جلوگيري كرده و نيتروژن آمونيومي را جهت            

كه جمعيت  هاي   و ديده شد       استفاده گياه نگهداري مي كنند     
بسيار كمي از انواع باكتريهاي نيتروسوموناز و نيتروباكترها كه از           

 واكنش نيتريفيكاسيون مي باشند در خاك    ه  باكتريهاي پيش برند 
                                                                                    

  . داراي قرابت زيادي با منداب است) رجي استكلزا لغت خا(گياه كلزا . ١

). ٩(مناطقي كه در حالت كليماكس وجود دارد موجود مي باشند        
 در مطالعات    ،معيني و خلدبرين   به نقل از     ) ١٣٧٨(سبحاني  

بر روي اثرات آللوپاتيك بخش هاي مختلف گياه           انجام شده    
درمنه اعم از ساقه، برگ، گل و ريشه بر فعاليت باكتريهاي                 

حاصل از گل، برگ    ، گزارش كرد كه مواد آللوپاتيك       زموناسونيترو
تشكيل نيتريت از آمونيوم و توليد        (و ساقه بر هر دو مرحله          

و بخصوص تشكيل نيترات اثر معني دار دارند       ) نيترات از نيتريت  
اما مواد آللوپاتيك حاصله از ريشه تأثير چنداني بر مراحل                 

 .فوق الذكر نداشتند
هاي  در برخي از گونه      ،آللوپاتي عالوه بر گونه هاي علف  هرز      

استفاده از آللوپاتي در    ). ٩(زراعي مهم نيز نشان داده شده است        
برنامه هاي كنترل علف هاي هرز، مديريت اكولوژيك آفات و              

تالش هاي . )٦(بيماريها و همچنين كنترل بيولوژيك مطرح است        
زيادي جهت استفاده از پتانسيل آللوپاتيك گياهان پوششي             

با توجه   ).١٠(ل اجرا است    هاي هرز در حا    جهت مبارزه با علف   
به مطالب باال و لزوم شناسايي امكان وجود پتانسيل آللوپاتيك            
گياهان زراعي و تعيين چگونگي تأثير آنها بر رشد و نمو گياهان             
مورد مطالعه، در اين تحقيق پتانسيل آللوپاتيك كاه و كلش               

كه عمدتا  در   سويا و آفتابگردان    ، روي رشد سورگوم  نخود سياه   
 .وب با آن قرار مي گيرند مورد ارزيابي قرار گرفتتنا
 

 مواد و روش ها
براي اجراي اين آزمايش پنج رقم از پرمحصول ترين ارقام            
نخود سياه موجود در بانك ژن حبوبات دانشكدة كشاورزي               

 هاي هاي زراعي در آزمايش     دانشگاه تهران كه به لحاظ ويژگي       
 مقدار كاه و     همحاسببراي  . قبلي برتري داشتند، انتخاب شدند     

كلش در سه وضعي ت رشد ضعيف، رشد متوسط و رشد مناسب             
 برابر عملكرد   ۵/۱ فرض بر اين شد كه مقدار كاه و كلش             ،نخود

متوسط عملكرد ديم در شرايط ضعيف با توجه به            . دانه است 
 كيلوگرم در هكتار، در شرايط متوسط         ۶۵۰نتايج در دسترس،     

 كيلوگرم  ۲۰۰۰شرايط مناسب    كيلوگرم در هكتار و در         ۱۳۰۰
 مقدار كاه و كلش به        بر اين اساس     لذا  . برآورد شد در هكتار   

 .صورت زير محاسبه و تعيين گرديد
مقدار كاه و كلش در      =۶۵۰×۵/۱=۹۷۵≅۱۰۰۰هكتار  /كيلوگرم

 شرايط عملكرد ضعيف
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مقدار كاه و كلش     =۱۳۰۰×۵/۱=۱۹۳۵≅۲۰۰۰هكتار  / كيلوگرم
 در شرايط عملكرد متوسط

مقدار كاه و كلش در        = ۲۰۰۰×۵/۱=۳۰۰۰هكتار  / كيلوگرم
 شرايط عملكرد مناسب

جهت بررسي اثر سطوح مختلف كاه و كلش، يك سطح هم            
مقدار كاه و   . در نظر گرفته شد    ) بدون كلش (به عنوان شاهد     

متر  سانتي ۲۲۵(هر گلدان با توجه به مساحت گلدان        براي  كلش  
 :به شرح زير بود) مربع
 )بدون كلش(ـ شاهد ۱
 ) گرم در سطح گلدان۵/۲(ـ ضعيف ۲
 ) گرم در سطح گلدان٥ (ـ متوسط۳
 ) گرم در سطح گلدان۵/۷(ـ مناسب ۴

سويا، سورگوم و آفتابگردان سه گياه مهم در تناوب با نخود            
 گياهان از مؤسسة اصالح      اين بذر. در مناطق كشت آن مي باشند    

سويا رقم  : اين ارقام عبارت بودند از     . هال و بذر كرج تهيه شد      ن
كالرك، سورگوم رقم جامبو و آفتابگردان رقم ركورد كه از ارقام            

براي . رايج مورد كشت بوسيله كشاورزان منطقه مي باشند            
بررسي درصد جوانه زني بذور گياهان مورد مطالعه براي تناوب            

و . اي استريل شده انجام شد    ديش ه  تكرار در پتري   ۴آزمايشي در   
با محلول ويتاواكس آبياري صورت گرفت و بر مبناي درصد               

 بذر سالم و زنده در هر         ۵جوانه زني بذور در ژرميناتور، تعداد        
 .گلدان كاشته شد

 در گلخانة طرح حبوبات      ۲۸/۴/۷۹عمليات كاشت در تاريخ      
طرح بصورت  . دانشكدة كشاورزي دانشگاه تهران صورت گرفت       

ليت پالت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل               اسپ
 ،٤٣٤٨، ٥١٣٢ (ارقام نخود . تصادفي با سه تكرار انجام شد       

 به عنوان عامل اصلي و مقادير مختلف          )٥٤٣٦، ٤٤٨٨، ٤٢٨٣
 مورد مطالعه به صورت فاكتوريل و به           انگياهو  كاه و كلش     

مل واحدهاي آزمايشي شا   .  فرعي انتخاب شدند      املو ع عنوان
متر   سانتي ۱۸متر و ارتفاع      سانتي ۱۸هاي سفالي به قطر       گلدان
 بذر  ۵ناي  ببا توجه به آزمايش درصد جوانه زني و بر م           . بودند

. سالم در هر گلدان، بذور گياهان مورد مطالعه كشت شدند               
كاه و كلش   ).  بذر ۵ بذر، آفتابگردان     ۶ بذر، سورگوم     ۷سويا  (

رعه دانشكده كوبيده شد و     جمع آوري شده از كشت نخود در مز       
به صورت يكنواخت و در مقادير مختلف ذكر شده در سطح                

ها پس از كاشت و اضافه نمودن        كليه گلدان . گلدان ها پخش شد  
بر مبناي اندازه گيري هاي   . كاه و كلش بر سطح آن آبياري شدند       

 ميلي متر آب جهت به      ۳۰۰انجام گرفته، در هر آبياري، مقدار         
ها  ها كفايت مي كرد گلدان     ساندن خاك گلدان  ظرفيت زراعي ر  

دو هفته پس از جوانه زني جهت جلوگيري از رشد بي رويه گياه             
درصد جوانه زني با توجه به تعداد بوتة         . به بيرون منتقل شدند    

 بوته  ۵ با   درصد برابر  ۱۰۰مبناي  ر  بسبز شده در هر گلدان و        
 هفته پس   سه(ارتفاع ساقه در دو نوبت       . شدمحاسبه  سبز شده   
ارتفاع بوته و   : اندازه گيري شد )  هفته پس از استقرار    ۶، از استقرار 

وزن خشك ريشه و ساقه و همچنين نسبت وزن خشك ساقه به            
ساقه گياه از   . هفته برداشت و اندازه گيري شد      ۶ريشه پس از     

محل طوقه قطع شد و ريشه نيز پس از شستشوي كامل جهت              
داده هاي آزمايش با    . شدخشك كردن به آزمايشگاه منتقل          

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و مقايسه           SASبرنامة آماري   
ميانگين هر صفت به كمك آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح           

نمودارها و گراف هاي مربوطه با استفاده از       . انجام شد % ۵احتمال  
 . رسم گرديدExcelنرم افزار 

 
 نتايج و بحث

 ـ درصد جوانه  زني١
 اثرات عوامل اصلي و فرعي و برهمكنش آنها به                  كليه

استثناي اثرات دوگانه مقادير كاه و كلش در گياهان مورد                 
با . )١جدول   (مطالعه بر روي درصد جوانه  زني معني دار بود          
سويا و  ، سورگومافزايش مقدار كاه كلش درصد جوانه زني گياهان        

 روند  يكاز   در سطوح مختلف ارقام نخود سياه             آفتابگردان
بيشترين درصد جوانه زني در تيمار شاهد و       . كاهشي پيروي كرد  

 از ميان   . گرم كاه و كلش مشاهده شد      ۵/۷كمترين آن در تيمار     
 ۵۱۳۲لوپاتيك و رقم    ل كمترين اثر آ   ۴۲۸۳ارقام نخود سياه رقم     

پاتيك را بر درصد جوانه زني گياهان مورد          لوبيشترين اثرات ال   
به ) ١٩٨٧(دوک  . كاه و كلش نشان داد    مطالعه با افزايش مقادير     

رايس اثر بازدارندگي مواد اللوپاتيك را بر            و    بارتوننقل از    
.  كرد جوانه زني بذور گياهاني همچون چغندرقند و كاهو گزارش        

نيز اختالف بين ارقام يونجه از نظر           ) ١٩٩٥ (رچونگ و ميل   
ياهان توانايي توليد مواد آللوپاتيك و تأثير بر جلوگيري از رشد گ          

واكنش گياهان مورد    . همجوار يا در تناوب را گزارش كردند         
مطالعه نسبت به ارقام نخود به لحاظ درصد جوانه زني كامال                
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  نتايج واريانس صفات مورد مطالعه-١جدول 

 
 

داري را نسبت به      سورگوم هيچگونه واكنش معني    . متفاوت بود 
 درصد   صد زنيارقام مختلف نخود سياه نشان نداد و از جوانه            

اين در حالي است كه آفتابگردان در معرض كاه و           . برخوردار بود 
  رقم  درصدي نسبت به    ۳۰ از يك كاهش       ۴۴۸۸كلش رقم    

 و  ۴۲۸۳ برخوردار بود و گياه سويا تحت تأثير ارقام                ۴۳۴۸
و در ساير     درصد جوانه زني داشت   ۶۰دود  ح نخود سياه    ۴۴۸۸

با  يج   تاناين  ). ١شكل  (موارد جوانه زني آن بشدت كاهش يافت        
مطابقت ) ١٩٧٤(نتايج حاصل از تحقيقات پوتنام و همكاران           

اين محققين گزارش كردند كه مواد شيميايي آللوپاتيك          . دارد
مترشحه از خيار باعث جلوگيري از جوانه زني بذور علفهاي هرز            

بدين ترتيب مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه مواد          . مي شود
نخود سياه در مزرعه باعث       كلش  حه از كاه و       بازدارندة مترش 

كاهش جوانه زني گياهان مورد مطالعه گرديده و شدت اين               
 .بازدارندگي با افزايش مقادير كاه و كلش افزايش يافته است              

شايان ذكر است كه وجود كاه و كلش و مواد مترشحه از آن                  
 كنندگي هميشه عامل بازدارنده نبوده و در مواردي اثرات تحريك        

) ١٩٩٨(اودهيا و همكاران    . نيز بر جوانه زني گياهان همجوار دارد     
 حاصله   عصاره افزايش درصد جوانه زني نخود سياه را تحت تأثير        

+ ريشه، ساقه، برگ، ساقه     (هاي مختلف علف هرز داتوره       از اندام 
 اودهيا در آزمايش ديگري كه توسط          . گزارش كردند ) برگ

صد جوانه زني نخود سياه متأثر      افزايش در  ،انجام گرفت ) ١٩٩٩(
هاي هرز موجود در مزرعه نخود        حاصله از برگ علف     ترشحات از

 .گزارش شد)  فرفيون وگاو پنبه، گل داوودي، النتانا(سياه 

 
 اثر برهمكنش ارقام نخود و گياهان در تناوب بر درصد -١شكل 

 جوانه زني گياهان در تناوب
 
 ـ ارتفاع بوته٢

 راكم كاه و كلش آن بر روي ارتفاع بوته          رقم نخود سياه و ت     
 اگرچه بسياري از     .اثر معني دار نداشتند   گياهان مورد مطالعه     

گياهان زراعي و غير زراعي واكنش هاي متفاوتي را به لحاظ               
به مواد مترشحه     نسبت    ارتفاع بوته و طول شاخه و ساقه           

 و   ماتونگ. داده انداللوپاتيك از ساير گياهان از خود نشان               
بچه، رند كه ارتفاع بوته گياهان ت        دنشان دا ) ١٩٩٨(كاران  هم

سورگوم و چند گياه ديگر تحت تأثير مواد مترشحه از گياه                 
تيتونيا به محيط كشت قرار گرفت و اين در حالي بود كه گياه                

نتايج اين  . گونه واكنشي را به تيمار از خود نشان نداد         برنج هيچ 
 . داردت برنج مطابقپژوهش با نتايج اين محققين در مورد

  و برگهـ وزن خشك شاخ۳
اثر عوامل و برهمكنش دوگانه و سه گانه آنها به استثناء               
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بر روي   مقادير كاه و كلش در گياهان مورد مطالعه         برهمکنش  
ميزان توليد شاخ و     .مقدار وزن خشك شاخ و برگ معني دار بود        

 از  برگ در گياهان مورد بررسي در واكنش به ارقام نخود سياه            
روند خاصي تبعي ت نكرد بطوريكه گياهان آفتابگردان و سورگوم          

 و در همين    ۴۴۸۸بيشترين زيست تودة خود را در تناوب با رقم          
حال سويا كمترين زيست توده را در تناوب با همين رقم توليد              

 ۴۳۴۸بيشترين زيست تودة سويا در تناوب با رقم              . نمودند
آفتابگردان كمترين زيست   در تناوب با همين رقم       . بدست آمد 

 ).٢شكل (توده را توليد نمود 

 
  اثر برهمكنش رقم و نوع گياه در تناوب بر وزن -٢شكل 

 خشك شاخ و برگ
با افزايش مقادير كاه و كلش نخود سياه مقدار زيست توده             
گياهان مورد مطالعه بطور كلي افزايش يافت، ام ا افزايش مقادير           

 مختلف روي زيست تودة گياهان      كاه و كلش در مورد نخودهاي     
 ۴۴۸۸ گرم كاه و كلش رقم        ۵مقدار  . مورد مطالعه متفاوت بود   

باعث بيشترين  )  كيلوگرم در هكتار   ۲۰۰۰معادل  (در هر گلدان    
افزايش كاه و   . توليد زيست توده در گياهان مورد بررسي شد          

 گرم در   ۵( تن در هكتار     ۲ تا سطح    ۴۳۴۸ و   ۴۲۸۳كلش ارقام   
 معني دار روي توليد زيست توده نشان نداد ولي در           اثر  ) گلدان

در گلدان بترتيب باعث افزايش و كاهش زيست تودة           گرم   ۵/۷
 هبنابراين وزن خشك زيست تود    ). ٣شكل  (گياهان درتناوب شد    

گياهان مورد بررسي عالوه بر اينكه متأثر از ارقام نخود بود تحت            
وايت و همكاران    .تقرار گرف  زي ن تأثير مقادير مختلف كاه و كلش     

كه در معرض    گزارش كردند كه وزن خشك ذرت زماني      ) ١٩٨٩(
.  درصد افزايش يافت   ۷۵ تا   ۲۰گرفتند بين   قرار  بقاياي لگومها   

چونگ . اين نتايج با نتايج بدست آمده از اين تحقيق تطابق دارد           
نيز در تحقيقات خود گزارش كردند كه             ) ١٩٩٥(و مايلر     

 بر رشد گياهچه يونجه اثرات متفاوتي       گونه هاي مختلف علف هرز   

هاي   علف  هايآنها همچنين نشان دادند كه رشد گياهچه       . دارند
 .هرز نيز تحت تأثير مواد مترشحه از ريشه يونجه قرار مي گيرند

 
 اثر برهمكنش ارقام نخود و مقادير مختلف كاه و كلش بر -٣شكل 

 وزن خشك شاخ و برگ گياهان در تناوب
 يشهرـ وزن خشك ۴

 نخود سياه ساير عوامل و برهمكنش            رقم به استثناء اثر   
دوگانه و سه گانه آنها داراي اثرات معني داري بر روي وزن ريشه            

ريشه سورگوم بطور    خشك  وزن   .گياهان مورد مطالعه بودند     
اين گياه بيشترين   . داري بيشتر از سويا و آفتابگردان بود         معني

 ۵۱۳۲كمترين آنرا با رقم      و   ۵۴۳۶زيست تودة ريشه را با رقم        
ريشه را با رقم    وزن خشك   گياه آفتابگردان كمترين    . توليد نمود 

 توليد نمود و سويا واكنش خاصي به نوع رقم نخود سياه             ۴۳۴۸
 ).٤شكل (در خصوص اين صفت از خود نشان نداد 

 
 اثر برهمكنش ارقام نخود و گياهان در تناوب بر وزن -٤شكل 

 خشك ريشه
قدار كاه و كلش نخود سياه وزن زيست توده            با افزايش م   

ريشه گياهان مورد مطالعه افزايش يافت ولي اين افزايش فقط             
در مورد گياه سورگوم كامال  محسوس و بارز بود و در خصوص               

 ).٥شكل (گياهان سويا و آفتابگردان تفاوت شديدي ديده نشد 
لوپاتيك در خاك مي تواند عامل تحريك كننده       لحضور مواد آ  

تاثير مواد  ) a١٩٩٥(نگ و مايلر    چو). ٩(و يا بازدارنده رشد باشد      
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چه ه  علف هرز را بر كاهش طول ريش        هايآللوپاتيك ناشي از گونه   
همين پژوهشگران اختالف در رشد ريشه       . يونجه گزارش كردند  

تحت تأثير مواد آللوپاتيك ناشي از علف هاي هرز مختلف را نيز             
صل از اين تحقيق را توجيه           گزارش كرده اند كه نتايج حا        

هاي مختلف يك گياه مي تواند       مواد مترشحه از اندام    . مي نمايد
اثرات متفاوتي بر روي رشد ريشه و توليد زيست تودة آن در                

) ١٩٩٨(اودهيا و همكاران  . گياه مجاور و يا در تناوب داشته باشد       
فزايش طول ريشه و زيست توده آنرا در نخود سياه تحت تأثير              ا

) برگ+ ساقه، برگ، ساقه      (د اللوپاتيك علف هرز داتوره         موا
ريشه داتوره باعث   آللوپاتيك  در اين آزمايش مواد     . گزارش كردند 

در آزمايش ديگري كه توسط     . كاهش طول ريشه نخود سياه شد     
انجام گرفت طول ريشه نخود سياه در حضور           ) ١٩٩٩(اودهيا  

اي هرز موجود در     آللوپاتيك برگ برخي از علف ه     آبياري با مواد  
كاهش و  ) آب خالص (با تيمار شاهد    مزرعه در مقايسه با آبياري      

 .تنها در يك مورد افزايش يافت

 
 اثر برهمكنش مقادير مختلف كاه و كلش و گياهان در -٥شكل 

 تناوب بر وزن خشك ريشه
 ـ نسبت وزن خشك شاخ و برگ به ريشه۵

برهمكنش به غير از عامل رقم نخود سياه ساير عوامل و                
دوگانه و سه گانه آنها داراي اثرات معني داري بر روي نسبت وزن           

با افزايش اين مقدار كاه و        .خشك شاخ و برگ به ريشه بودند        
فاوت معني داري در نسبت وزن     ت گرم در گلدان     ۵كلش تا سطح    

خشك شاخ و برگ به ريشه در گياه مورد بررسي مشاهده نشد              
گرم در گلدان اين نسبت كاهش         ۵/۷اما با افزايش تراكم به        

به نظر مي رسد كه شدت تأثير مواد بازدارنده كاه و كلش            . يافت
 ر از ــه بيشتــنخود سياه بر روي قسمت هوايي گياه مورد مطالع

كنندگي كاه و كلش     ريشه آن است و يا بعبارت ديگر اثر تحريك        
ن نخود بر روي رشد ريشه گياهان مورد مطالعه شديدتر از اثر آ             

 ).٦ شكل( بر روي قسمت هوايي آن مي باشد
 

 
 اثر برهمكنش مقادير مختلف كاه و كلش و گياهان در -٦شكل 

 تناوب بر نسبت وزن خشك شاخ و برگ به وزن خشك ريشه
 

 ارقام  ، شاخ و برگ به ريشه       خشك در خصوص نسبت وزن   
مختلف نخود واكنش هاي متفاوتي را از خود نشان دادند                 

 گرم كاه و كلش در         ۵/۷ نسبت در تراكم       بطوريكه كمترين 
 بدست آمد و باالترين نسبت در          ۴۴۸۸گلدان در مورد رقم       

 حاصل شد   ۵۴۳۶ گرم كاه و كلش در گلدان براي رقم           ۵تراكم  
اين پديده مبين تفاوت هاي اكوتيپي شديد در ارقام          ) ٧شكل  (

اين . باشد نخود سياه موجود در كلكسيون دانشكدة كشاورزي مي       
آوري و خصوصيات اكولوژيك       ها با توجه به منشاء جمع       تفاوت

 .بسيار متفاوت مناطق جمع آوري اين گياهان قابل توجيه است

 
 اثر متقابل ارقام نخود و مقادير مختلف كاه و كلش بر -٧شكل 

نسبت وزن خشك شاخ و برگ به وزن خشك ريشه
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SUMMARY 
 
To evaluate the allelopathic effects of chickpea stubble on germination and early 

growth of sorghum, soybean and sunflower, an experiment was conducted in Pulses 
Research Station greenhouse of College of Agriculture, University of Tehran in 2000. 
The experiment consisted of five chickpea accessions as main plots, four stubble 
concentrations (2.5 g/pot, 5 g/pot, 7.5 g/pot and control) and three crops (sorghum, 
soybean and sunflower) which were factorially assigned to the main plots. The 
experiment was arranged as a split plot factorial in a compeletly randomized block 
design with three replications. Germination percent, root dry weight and shoot/root ratio 
were significantly affected by stubble concentration of chickpea. Except for plant 
height, there was a significant interaction between chickpea x stubble concentration and 
chickpea x crops on percent germination, shoot dry weight, root dry weight and 
shoot/root ratio. The interaction of stubble concentration x crops was only significant on 
shoot dry weight as well as the shoot/root ratio. Plant height was only affected by crops. 

Key words: Allelopathy, Chickpea, Sorghum, Soybean, Sunflower. 


