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  چکیده
گیرد. به منظور مهمی است که تحت تاثیر خاصیت آللوپاتیک گیاهان مختلف قرار می زنی و رشد گیاهچه یکی از فرآیندهايجوانه

رقم گندم مروارید، کوهدشت، گنبد و  4زنی و رشد گیاهچه درصد بر جوانه 75و  50، 25، 0هاي بررسی اثر دگرآسیبی اسپند با غلطت
تکرار در آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزي گنبد کاووس  4تصادفی در  "آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال 17الین 

. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، غلظت عصاره اسپند و اثرات متقابل تیمارهاي آزمایش بر تمام صفات مورد بررسی به اجرا شد
دار بود. افزایش غلظت عصاره اسپند تاثیر درصد معنی 1زنی و رشد گیاهچه در سطح احتمال جزء وزن خشک گیاهچه در آزمون جوانه

مقایسه میانگین ارقام در سطح شاهد نشان داد که بین ارقام از نظر سرعت بررسی در همه ارقام گندم داشت.  منفی بر تمام صفات مورد
زنی رقم گنبد داري وجود نداشت اما از نظر یکنواختی جوانهزنی تفاوت معنیزنی و درصد جوانهزنی، شروع و پایان موثر جوانهجوانه

درصد غلضت عصاره اسپند رقم گنبد با کمترین زمان شروع  75درتیمار برخوردار بود. همچنین  نسبت به سایر ارقام از یکنواختی کمتري
زنی را در بین ارقام دارا زنی کمترین یکنواختی جوانهزنی و با افزایش زمان پایان موثر جوانهزنی داراي بیشترین سرعت جوانهموثر جوانه

زنی را داشتند. همچنین طبق نتایج مقایسه میانگین آزمون درصد بیشترین جوانه 85ید با درصد کمترین و رقم مروار 37بود. رقم گنبد با 
 75رشد گیاهچه در تیمار شاهد رقم مروارید و گنبد بیشترین طول گیاهچه، ضریب آلومتري و بنیه طولی گیاهچه را داشتند ولی در تیمار 

  کمترین مقدار را از نظر صفات مورد بررسی دارا بودند. 17نبد و الینعصاره اسپند دو رقم مرواید و کوهدشت بیشترین و دو رقم گ
  

  .زنی، ارقام گندماسپند، دگرآسیبی، جوانه کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
یعنی هرگونه اثر مستقیم یا غیر  اصطالح آللوپاتی

شیمیایی یک گیاه  مستقیم، مضر یا مفید ترکیبات
 ا،هروي محصول سایر گیاهان است و آللوشیمایی

مواد حاصل از عمل آللوپاتی به داخل محیط طبیعی 

 دگرآسیبی (Hejazi et al., 2012). باشند رشد گیاه می

 فعال بیولوژیکی توسط هايمولکول تولید نتیجه

 که باشد می هابقایاي آن یا رشد حال در گیاهان

 بر محیط به و ورود شکل تغییر از پس است ممکن

 تاثیر دیگر هاي یا گونه نههمان گو افراد توسعه و رشد
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 ).Machado., 2007( بگذارد مستقیم غیر یا مستقیم
شیمیایی  مواد از آن دسته شامل مواد آللوشیمیایی

 گیاهی سمیت فیزیولوژیکی فعالیت که گیاهی است

کنند می اعمال ها میکروب یا گیاهان بر خود را
)Rashed Mohasel et al., 2006 واژه آللوپاتی یا .(
-متابولیت به وسیله گیاهان کنش برهم به گرآسیبید

هایی  . متابولیت(Mighani., 2002)دارد  اشاره هایشان 
 و ها تانن ها، فنل  ها،ها، فالونوئیدمانند آلکالوئید

-جوانه هاي بازدارنده ترکیب عنوان به را هاگلیکوزید

در  ).Narwal andTauro., 1996کنند ( می معرفی زنی 
، زیست سنجی هاي متفاوتی وجود دگرآسیبی هزمین

بیشترین آن در خصوص سرعت و یا درصد ، دارد
جوانه زنی و پس از آن در ارتباط با میزان رشد 
 گیاهچه متأثر از توان آللوپاتیک گیاهان است

)Chon,et al., 2005(.  
 نظیر هاییاسپند به علت دارابودن آلکالوئید گیاه

الول مورد توجه خاص هارم و هارمالین هارمین،
باشد و تاکنون مطالعات فراوانی روي متخصصین می

زنی آن انجام گرفته و اثرات بازدارندگی آن بر جوانه
 Mahmoudian)و رشد گیاهچه به اثبات رسیده است. 

et al., 2002) تاواها و همکاران .)et al., 2007 
Tawaha در تحقیقی میزان فنل کل عصاره آبی و (

گرم در میلی 7/8و  9/10پند را به ترتیب الکلی اس
اثرات  اند.گرم وزن خشک گیاه گزارش کرده

 گندم عملکرد و زنیجوانه پیچک بقایاي آللوپاتیکی

 ,.Alam(دهد می کاهش درصد 80 و 14 ترتیب به را

 Jefferson andجفرسون و پنا چیو (. )2002

Pennacchio., 2003زنی، ) گزارش کردند جوانه
هاي باالي چه کاهو توسط غلظتچه و ساقهریشه
داشته شد. آقاجانی و هاي تیره اسفناجیان بازگونه

) دریافتند که بقایاي Aghajni et al., 2002همکاران (

آفتابگردان اثر بازدارندگی بر رویش، وزن خشک، 
ارتفاع و عملکرد پنبه دارد که این اثر با افزایش میزان 

خریب توازن هورمونی یکی از یابد. تبقایا افزایش می
باشد ترین دالیل کاهش رشد گیاهچه میمهم

)Tajbakhsh., 1997 .(زنی بذرها در بیشتر مرحله جوانه
ترین مراحل در چرخه زندگی گیاهان یکی از حساس

ها است و بخش مهمی از اثرات مواد دگر آسیب آن
ه ظاهر ـد گیاهچـی و رشـزنوانهـدر مراحل اولیه ج

ند که اختالل در تقسیم سلولی و متابولیسم شومی
 ,.Naseripour et alگیاهچه از جمله این آثار است. (

به هرحال، تاثیر مواد شیمیایی آللوپاتی در  )2007
هاي فیزیولوژي گیاهی همچون برخی از آزمایش

جذب مواد غذایی، تقسیم سلولی، توسعه ریشه، تنفس 
ی و فعالیت آنزیم به زنو فتوسنتز، سنتز پروتئین، جوانه

اثبات رسیده است و وقتی گیاهان در معرض مواد 
زنی، رشد و توسعه گیرند، جوانهآللوشیمیایی قرار می

 Djanagu etها ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد (آن 

al., 2005اي که توسط نقدي بادي و ). در مطالعه
) انجام شد بیان Naghdibadi et al., 2010همکاران (

هاي مختلف اسپند بر ي آبی اندامشتند که عصارهدا
تره هاي خرفه و سلمهزنی بذور و رشد گیاهچه- جوانه

اثر بازدارندگی داشت و همچنین بیشترین اثر 
بازدارندگی مربوط به عصاره کپسول گیاه اسپند بود. 
بررسی اثر دگرآسیبی مراحل فنولوژیکی اسپند بر 

) نشان داد Secale montanumروي چاودار کوهی (
که اثر بازدارندگی مرحله گلدهی ورویشی گیاه اسپند 

زنی و رشد ساقه زنی، درصد جوانهبر سرعت جوانه
 Bgheri and( بیشتر از مرحله بذردهی آن بود

Hamzehnejad, 2011 .( گندم در الگوي کشت
هاي دنیا از جمله ایران از جایگاه بسیاري از کشور

براي تامین گندم مورد نیاز اي برخوردار است. ویژه
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کشور و رسیدن به خودکفایی، باید به افزایش توان 
تولید و حفظ حداکثر پتانسیل موجود توجه داشت. 

هاي موثر در افزایش پتانسل تولید،  یکی از روش
 هاي هرز . علفهاي هرز است مدیریت علمی علف

 و ندنک با گیاهان زراعی رقابت می براي کسب منابع
گردند  اي می ایجاد خسارت اقتصادي گسترده باعث
 محصوالت هاي هرز با ایجاد اختالل در رشد علف

 در کاهشدرصد  15زراعی، ساالنه موجب  مختلف
با . )Rashed Mohasel et al., 2006( شوند عملکرد می

توجه به اینکه در بیشتر مزارع منطقه گنبد گیاه دارویی 
شود این انی یافت میاسپند به صورت خودرو به فراو

بررسی اثر آللوپاتی اسپند بر  پژوهش به منظور
زنی و رشد گیاهچه رقم جدید خصوصیات جوانه

گنبد در مقایسه با ارقام متداول گندم استان گلستان 
  انجام شد.

  
  ها مواد و روش

هاي گیاه به منظور بررسی اثر آللوپاتیک اندام
و رشد زنی دارویی اسپند بر خصوصیات جوانه

گیاهچه ارقام مختلف گندم آزمایشی به صورت 
تکرار  4فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی در 

در آزمایشگاه زراعت دانشکده  1392در سال 
انجام شد. عوامل آزمایش کشاورزي گنبد کاووس 

رقم گندم (کوهدشت، مروارید، گنبد و  4شامل 
 هاي مختلف عصاره اندام هوایی) و غلظت17الین

و  50، 25سطح شامل صفر (آب مقطر)،  4اسپند در 
  درصد بود. 75

گیاه اسپند در مرحله رسیدگی کامل از   نمونه
اراضی مزارع استان گلستان بخش هفت گنبد 

آوري شد. سپس براي گرفتن گرد غبار  کاووس جمع
داخل آون قرار در براي مدت کوتاهی شسته و بعد 

گیاه خشک . شدساعت خشک  72مدت  گرفته و به
پس همگن شدن  و جهت کردهآسیاب شده اسپند را 

متر میلی 1هاي با قطر از غربالی با سوراخاز آسیاب 
گرم  10، عبور داده شد. جهت تهیه عصاره از هر گیاه

-میلی 100وزن گردید و در ارلن ریخته شد و  پودر

مخلوط حاصل به  ،لیتر به آن آب مقطر اضافه شد
اه شیکر قرارداده شد. پس در دستگ ساعت 72مدت 

از گذشت مدت الزم مخلوط حاصل با کاغذ صافی 
هاي بدست  از عصاره. واتمن شماره یک صاف شد

 50، 25، 0آمده با کمک آب مقطر، غلظت مختلف (
ها و بذر گندم را  درصد) تهیه شد. پتري دیش 75و 
درصد ضدعفونی شد،  1وسیله هیپوکلرید سدیم   به

هایی به دیش عدد بذر در پتري  25سپس به تعداد 
متر روي کاغذ صافی قرار داده شد. به  سانتی 11قطر 

ها بطور  لیتر از هر یک از عصاره میلی 5دیش  هر پتري
جداگانه بر روي بذر گندم ارقام مورد کشت استان 

) 17گلستان (مروارید، کوهدشت، گنبد و الین
مقطر لیتر آب  میلی 5همچنین براي نمونه شاهد، 

ها در  دیش اعمال گردید. پس از اعمال تیمار پتري 
ژرمیناتور آزمایشگاه زراعت دانشکده کشاورزي با 

زنی  گراد جهت جوانهدرجه سانتی 25دماي ثابت 
یشه بلندتر ربا زده نه اجوور بذقرار داده شد. و روزانه 

شد. و تا زمانی که در دو  رش میلیمتر شمااز دو
زنی مشاهده ایش در جوانهشمارش متوالی، افز

هفت روز از هر   نگردید، ادامه یافت بعد ازگذشت
عدد گیاهچه به طور تصادفی انتخاب گردید 10پتري 

-چه، طول ساقه زنی از قبیل طول ریشه و صفات جوانه

زنی، سرعت  چه، وزن خشک گیاهچه، درصد جوانه 
زنی و شاخص بنیه بذر زنی، یکنواختی جوانه جوانه

  گیري شد. زهاندا
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زنی و زمان تا شروع براي محاسبه سرعت جوانه
زنی کشد تا جوانه(یعنی مدت زمانی که طول می

، تا میان مدت  D10)درصد حداکثر خود برسد؛ 10به
زنی به کشد تا جوانه(یعنی مدت زمانی که طول می

)، زمان تا پایان D50درصد حداکثر خود برسد؛  50
زنی کشد تا جوانهه طول میزنی (مدت زمانی کجوانه

)، یکنواختی  D90درصد حد اکثر خود برسد؛ 90به 
بذور از  )R90(زنی و سرعت جوانه )GU(زنی جوانه
  ) استفاده شد. Germin  )Soltani et al., 2002 برنامه

افزار براي تجزیه و تحلیل آماري از نرمهمچنین 
SAS )Soltani et al., 2007 (.استفاده شد  

  

  ج و بحثنتای
  زنیآزمون جوانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم، غلظت 
عصاره و اثر متقابل رقم و غلظت عصاره اسپند بر 

زنی، شروع و زنی، یکنواختی جوانهسرعت جوانه
-زنی تاثیر معنیزنی و درصد جوانهپایان موثر جوانه

). 1درصد داشت (جدول 1داري در سطح احتمال 
دار شدن اثرات متقابل رقم و با توجه به معنیبنابراین 

غلظت عصاره اسپند، براي هر رقم در هر سطح 
آللوپاتی تمام صفات مورد بررسی در آزمایش مقایسه 

  میانگین شدند.

  زنی تحت تاثیر رقم و غلظت هاي مختلف عصاره اسپندتجزیه واریانس پارامترهاي جوانه -1جدول
Table1- Analysis of variance germination parameters influenced by cultivar and of different concentration   

  منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 
  آزادي
D.f 

  زنیجوانه سرعت
Gernination 

rate 

  زنییکنواختی جوانه
Germination 
uniformituy  

  زنیشروع موثر جوانه
Start effective 
germination  

  زنیپایان موثر جوانه
The effective 
germination 

  زنیدرصد جوانه
Germination 

percent 

  رقم
Cultivar(C)  3  0.00044**  3838.63**  37.91**  323701**  1406.91**  

  عصاره
Extract(E)  
  اثرات متقابل

Interactions  

3  0.00056**  8585.42**  326.49**  11295.78**  447.25**  

(C×E) 
)Erroخطا ( 

9 
48 

0.00018* 
0.000017  

1013.88** 
152.45  

28.56** 
6.06  

927.93** 
146.28  

598.58** 
22.083  

CV(%)  7.83 22.10 19.22 42.20 19.50 

* ns درصد. 1 و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیب به ** و  
  

مقایسه میانگین ارقام در سطح شاهد نشان داد که 
-زنی، شروع موثر جوانههبین ارقام از نظر سرعت جوان

داري وجود زنی تفاوت معنیزنی و درصد جوانه
بذر در ساعت، باالترین  7/31ندارد. رقم گنبد با

زنی را  نسبت به سایر ارقام دارا بود یکنواختی جوانه
دهد این رقم هرچند که از نظر شروع که این نشان می

ایان زنی نسبت به سایر ارقام تفاوتی نداشت اما پجوانه
زنی در این رقم دیرتر اتفاق افتاد و این موثر جوانه

زنی در این دلیلی بر این است که دوره زمانی جوانه

رقم بیشتر بود و از کمترین یکنواختی برخوردار شد 
). جدول مقایسه میانگین بیان کننده آن است 2(جدول

که به تدریج با افزایش غلظت عصاره اسپند سرعت 
زنی زنی و یکنواختی جوانهجوانه زنی، درصدجوانه

زنی رقم یابد، به طوریکه سرعت جوانهکاهش می
 65درصد عصاره اسپند با حدود  75در تیمار  17الین 

درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد به کمترین سرعت 
زنی در بین ارقام مورد بررسی رسید. اما رقم جوانه

در تمام  زنی آنگنبد به دلیل اینکه شروع موثر جوانه
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سطوح تیمار سریعتر اتفاق افتاد باعث شد تا این رقم 
درصدي داراي بیشترین سرعت  40علیرغم افت 

  ).2زنی در بین ارقام باشد (جدولجوانه

  
  زنی تحت تاثیر رقم و مواد آللوپاتیک اسپندمقایسه میانگین پارامترهاي جوانه -2جدول

Table2- Comparing the mean germination parameters influenced by cultivar and  allelopatic material.  
  غلظت عصاره
Extract 

concentration  

  رقم
Cultivar 

  زنی سرعت جوانه
Germination 

rate 

  زنی یکنواختی جوانه
Germination 
uniformituy  

  زنی شروع موثر جوانه
Start effective 
germination 

  زنی پایان موثر جوانه
The effective 
germination  

  زنی درصد جوانه
Germination 

percent  
  Morvarid  0.076a 21.78b 2.61a  24.39b  98a  
0  Kohdasht  0.075a 25.68ab 2.68a  28.36ab  100a  

  Gonbad  0.072a 31.73a 2.76a  34.50a  100a  
  Lin17 0.076a  22.47b 2.64a  25.11b  100a  

(LSD 0.05)  
  1.77  8.93  0.196 8.78 0.0053    اريد حداقل اختالف معنی 

  Morvarid  0.051c  37.86cb  3.95a  41.82cb 97a  
25 Kohdasht  0.056c 50.08b  3.62a  53.70b  95a  
  Gonbad  0.064b  73.40a  3.09b  76.50a  90b 
  Lin17 0.072a  29.25c  2.74b  31.99c  97a  

 (LSD 0.05)  
 3.20  13.63  0.498  13.59  0.0077    داري حداقل اختالف معنی

  Morvarid 0.037b  76.37ab  5.53a  81.90a  89a  
50  Kohdasht  0.043b 53.30b 4.64b 57.94b  94a  
  Gonbad  0.057a 83.82a 3.48c  87.30a  71b 
  Lin17 0.053a  67.67ab  3.77c  71.44ab  78b  

(LSD 0.05)   
  10.29  23.40  0.754  23.20  0.0081    داري حداقل اختالف معنی

  Morvarid  0.026cb 67.82b 16.05a  83.73b  85a  
75  Kohdasht  0.029b  37.82c 12.39a  50.21c  84a  
  Gonbad  0.043a 120.12a  4.68b  124.80a  37c  
  Lin17 0.025c  78.36b  16.44a  94.80b  42b  

(LSD 0.05)  حداقل
  9.49  23.98  7.53  24.45  0.004    داري اختالف معنی

  
همچنین واکنش ارقام نسبت افزایش غلظت 

زنی متفاوت بود، به عصاره اسپند در یکنواختی جوانه
طوریکه با افزایش غلظت عصاره یکنواختی نیز 

زنی عبارت از قدر یکنواختی جوانه یابد.افزایش می
-درصد جوانه 90درصد تا10مطلق فاصله زمانی بین 

دي زنی است. هر چه فاصله این صفت از نظر عد
ي زمانی کمتري اتفاق زنی در فاصلهکمتر باشد، جوانه

برابري یکنواختی  4افتد. رقم گنبد نیز با افزایش می
زنی در بین ارقام از کمترین یکنواختی جوانه

 32برخوردار بود، در صورتیکه رقم کوهدشت نیز با 

شاهد درصد نسبت به تیمار  75درصد افزایش در تیمار
را در بین سایر ارقام دارا بود باالترین یکنواختی 

).از آنجایی که هر دو رقمی که داراي 2(جدول
واقع  زنی بودند دریکنواختی جوانهبیشترین و کمترین 

ي زمانی بیشتر و کمتر پایان موثر آن به ترتیب در بازه
ي برتري در این اتفاق افتاد که همین امر تعیین کننده

  صفت شد. 
میانگین در بین ارقام با توجه به جدول مقایسه 

زنی نیز با افزایش غلظت مورد بررسی درصد جوانه
عصاره اسپند کاهش یافت که این کاهش در ارقام 
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درصدي از  13مروارید و کوهدشت با افت حدود 
شدت کمتري برخوردار بود و سبب شد تا این دو 

درصد داراي بیشترین درصد  84و 85رقم به ترتیب با 
درصد عصاره اسپند باشند، اما  75ر زنی در تیماجوانه

درصد غلظت  50از تیمار  17دو رقم گنبد و الین 
عصاره اسپند شروع به کاهش نمود به طوریکه در این 
تیمار به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و درصد 

 63زنی این دو رقم نسبت به تیمار شاهد حدودجوانه
درصد کاهش یافت و بیشترین تغییر را نسبت به 

فزایش مواد آللوپاتیک در این صفت داشتند ا
توان اظهار ). بنابراین با توجه به نتایج می2(جدول

داشت که واکنش ارقام یک گونه هم به مواد 
تواند متغیر آللوپاتیک با توجه به ساختار ژنتیکی می

  ها،ها، فالونوئیدهاي مانند آلکالوئید باشد. متابولیت
هاي  ترکیب عنوان به را هاوزیدگلیک و ها تانن ها، فنل

 Narwal andکنند ( می معرفی زنی جوانه بازدارنده

Tauro., 1996.(  گیاه اسپند داراي میزان زیادي از
باشد آلکالوییدهاي هارمالین، هارمالول و هارمین می

که این ترکیبات سمی بوده و ممکن است روي 
 Giampietro etزنی بذور تاثیر منفی بگذارند (جوانه

al., 2008; Kartal et al., 2003.(  همچنین تحقیقات
نشان داده که اسانس و عصاره اکثر گیاهان دارویی از 
جمله اسپند روي فعالیت میتوکندري و اکسیداسیون 

توان از این مواد به عنوان ها تاثیر داشته و میچربی
 Ehlers andعلف کش بیولوژیکی استفاده نمود (

Thompson., 2004 .(  
  

  آزمون رشد گیاهچه 
نتایج تجزیه واریانس در آزمون رشد گیاهچه 
نشان داد که اثر رقم، غلظت عصاره و اثر متقابل رقم 
و غلظت عصاره اسپند بر طول گیاهچه، ضریب 

چه به ساقچه) و بنیه طولی آلومتري (نسبت طول ریشه
دار بود درصد معنی 1گیاهچه در سطح احتمال 

طبق نتایج تجزیه واریانس وزن  ). همچنین3(جدول
خشک گیاهچه تحت تاثیر هیچ یک از عوامل 

دار ). بنابراین با معنی3آزمایش قرار نگرفت (جدول
شدن اثرات متقابل رقم و غلظت عصاره اسپند براي 
هر یک از سطوح آللوپاتی در هر رقم صفات طول 
گیاهچه، ضریب آلومتري و بنیه گیاهچه مقایسه 

   میانگین شدند.
  

 تجزیه واریانس پارامترهاي رشد گیاهچه تحت تاثیر رقم و مواد آللوپاتیک اسپند -3جدول
Table-3 Analysis of variance seedling growth parameters influenced by cultivar and and  allelopatic material. 

  منابع تغییرات
S.O.V  

  درجه آزادي
D.f 

  وزن خشک گیاهچه
Seedling dry weight 

  طول گیاهچه
Seedling lenght  

 ضریب آللومتریک
Allometric growth 

coefficent  

  بنیه طولی گیاهچه
Seedling vigour 

index 
  رقم

Cultivar(C)  
3  0.020ns  **15.97  **0.087  **20.98  

  عصاره
Extract (E)   
اثرات متقابل 

Interactions  

3  0.032ns  **98.25 **0.500  **132.77  

C×E 
Erro (خطا) 

9 
48 

0.029ns  
0.019 

**5.51  

0.133  
**0.084  

0.007  
**5.05  

0.148  
CV(%)  19.22 6.33 13.22 7.35 

* ns درصد. 1 و درصد 5 احتمال سطح در دارمعنی دار،غیرمعنی ترتیب به ** و  
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  مقایسه میانگین خصوصیات رشد گیاهچه تحت تاثیر رقم و مواد آللوپاتیک اسپند. -4جدول
Table 4- Comparing the mean seedling growth parameters influenced by cultivar and  allelopatic material. 

  غلظت عصاره
Extract concentration  

  رقم
Cultivar  

  طول گیاهچه
  متر) (سانتی

Seedling lengh(cm)  

  ضریب آلومتري 
  چه) (طول ساقچه/طول ریشه

Allometric growth coefficent  

  بنیه طولی گیاهچه
Seedling vigour index  

  Morvarid  8.270ab  0.817ab  8.10a 
0  Kohdasht  7.970b  0.772b  7.97ab  

  Gonbad  8.54a  0.947a  8.54a 
  Lin17 7.40c 0.847ab  7.40b  

LSD 0.05 0.584  0.148  0.536   داري حداقل اختالف معنی  
  Morvarid  10.37a  0.777b  7.26b  
25 Kohdasht  7.48b  0.872a  10.81a  
  Gonbad  5.66c  0.497c  5.09d 
  Lin17 6.18c  0.782b  5.98 c  

LSD 0.05 0.737  0.086  0.741    داري حداقل اختالف معنی  
  Morvarid  4.03b  0.647a  3.59b  
50  Kohdasht  5.55a  0.478b  5.22a  
  Gonbad  4.04b  0.532ab  2.86c 
  Lin17 3.96b  0.625a  3.07cb  

LSD 0.05 0.573  0.131  0.426    داري حداقل اختالف معنی  
  Morvarid  3.40a  0.667a  2.89a  
75  Kohdasht  3.67a  0.595a  3.08a  
  Gonbad  2.43b  0.240b  0.89b  
  Lin17 2.46b  0.272b  1.03b  

LSD 0.05 0.442  0.152  0.503    داري حداقل اختالف معنی  

  
گونه ننتایج جدول مقایسه میانگین نشان داد، هما

زنی با افزایش غلظت عصاره اسپند که صفات جوانه
تحت تاثیر قرار گرفته و باعث افت در صفات مورد 
آزمایش شده بود، در آزمون رشد گیاهچه نیز در همه 

که رقم گنبد  ). به طوري4ارقام مشهود بود (جدول 
 54/8ه (ـاهچــول گیــرین طـترتیب داراي بیشت به

) و بنیه گیاهچه 94/0ومتري (متري)، ضریب آلسانتی
) در تیمار شاهد بود. اما با افزایش غلظت 54/8(

عصاره اسپند، میزان ترکیبات بازدارنده موجود در 
 75زنی بیشتر شده و باعث شد تا در تیمار محیط جوانه

 70و گنبد با افت حدود  17درصد، رقم الین 
درصدي نسبت به تیمار شاهد در صفات طول گیاهچه 

درصدي در صفت  85یب آللومتریک و کاهش و ضر
بنیه گیاهچه بیشترین تغییرات را نسبت به سایر ارقام 

). همچنین دو رقم کوهدشت و 4داشته باشند (جدول

مروارید در تمام سطوح تیمار کمترین تغییر را نسبت 
به افزایش مواد آللوپاتی نشان دادند و در نهایت باعث 

عصاره اسپند در  درصد غلظت 75شد تا در تیمار 
صفات طول گیاهچه، ضریب آللومتریک و بنیه 

) درصد 62) و (20)، (55گیاهچه به ترتیب به میزان (
داراي کمترین کاهش در بین سایر ارقام باشند 

). بنابراین با افزایش غلظت عصاره، میزان 4(جدول
زنی بیشتر ترکیبات بازدارنده موجود در محیط جوانه

چه و ندگی بیشتر در رشد ریشهشده که سبب بازدار
شود. از طرف دیگر به دلیل وجود آمدن چه میساقه

زنی، میزان تر در محیط جوانهپتانسیل اسمزي منفی
جذب آب توسط بذر کاهش و در نتیجه انجام 

هاي متابولیکی مانند تجزیه ترکیبات بزرگتر به فعالیت
مواد حد واسط و انتقال آنها به محل مصرف کاهش و 

چه به ترتیب دیرتر چه و ساقهدر نتیجه خروج ریشه
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آغاز شد و در نهایت رشد گیاهچه کاهش یافت 
)Ghaderi., 2008) جفرسون و پنا چیو .(Jefferson and 

Pennacchio., 2003زنی، ) گزارش کردند جوانه
هاي باالي چه کاهو توسط غلظتچه و ساقهریشه
شد. آقاجانی و هاي تیره اسفناجیان باز داشته گونه

) دریافتند که بقایاي Aghajni et al., 2002همکاران (
آفتابگردان اثر بازدارندگی بر رویش، وزن خشک، 
ارتفاع و عملکرد پنبه دارد که این اثر با افزایش میزان 

یابد. تخریب توازن هورمونی یکی از بقایا افزایش می
باشد ترین دالیل کاهش رشد گیاهچه میمهم

)Tajbakhsh., 1997.(  
  

  گیرينتیجه
د بر ـبا توجه به نتایج این تحقیق عصاره اسپن

زنی و رشد گندم اثر آللوپاتیک داشته و سبب جوانه
شود. با افزایش غلظت  کاهش رشد گیاهچه می

عصاره تاثیر بازدارندگی عصاره اسپند بر صفات مورد 
بررسی در ارقام مختلف متفاوت بود. بنابراین با توجه 

تایج بدست آمده رقم گنبد در شرایط مطلوب به ن
باشد اما در  17زراعی شاید هم سطح رقم الین 

هاي محیطی به خصوص آللوپاتی به شرایط تنش
گیرد. به شدت تحت تاثیر شرایط محیط قرار می

زنی آن به شدت نحوي که درصد و یکنواختی جوانه
ي آن است که این یابد که این نشان دهندهکاهش می

باشد. از م از خلوص ژنتیکی باالیی برخوردار نمیرق
طرف دیگر ارقام کوهدشت و مروارید از تحمل 
باالتري برخوردارند به نحوي که تحت سطوح 

زنی و رشد مختلف آللوپاتی، خصوصیات جوانه
گیاهچه این ارقام تغییرات کمتري داشت. بنابراین 

هی شود در مزارعی که آلوده به بقایاي گیاتوصیه می
باشد از ارقام مقاوم مروارید به خصوص گیاه اسپند می
  و کوهدشت استفاده شود.

  
  سپاسگزاري

مسئول محترم آزمایشگاه  از مساعدت و همکاري 
زراعت آقاي مهندس جعفر نژاد و همچنین ایستگاه 
تحقیقات کشاورزي گنبدکاووس بخش کنترل و 

دند گواهی بذر که در تهیه ارقام گندم ما را یاري نمو
  کمال تقدیر و تشکر را داریم.
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