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 چكيده

و برخي گونه كنش دگرآسيبي گندم رقم نيكآگار براي بررسي برهم- ارز كده روش هم ساز علف هاي مشكل نژاد

سهبه 1384آزمايش سال. هرز مزارع گندم مورد استفاده قرارگرفت صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با

شد هاي هرز مؤسسه تحقيقات گياه تكرار در آزمايشگاه بخش تحقيقات علف در اين آزمايش،. پزشكي كشور انجام

و علفميلي800اي گياهچه در بشر شيشه24و16نژاد در چهار تراكم صفر، هشت، تيمارها شامل رقم نيك  هاي ليتري

و ماشك گل خوشه(هرز رايج مزارع گندم كه از نظر رشد اوليه علف)اي چاودار، يوالف، پيچك صحرايي هاي بودند

و گندم مورد بررسي قرار گرفتند به. هرز به نتايج و دست آمده، طول علفباتوجه هاي هرز بيش از وزن خشك آنها

گ چه بيش از ساقه ريشه تك درمجموع، رشد گونه. رفتچه تحت تأثير تراوشات گندم قرار لپه بيشتر تحت تأثير هاي

به صفت مورد بررسي بستگي داشت پتانسيل دگرآسيبي گندم، كاهش نشان داد، اما واكنش گونه به استثناي. هاي دولپه

و وزن خشك ساقه بو چه، افزايش تراكم گندم با افزايش مواد آللوشيميايي بازدارنده رشد علف طول .دهاي هرز همراه

و وزن خشك گياهچه گندم اثر معني هاي علف هرز تنها بر طول ساقه گونه در اين ميان يوالف وحشي. داري داشتندچه

و وزن خشك گياهچه، تراكم جز طول ساقهبه. بيشترين بازدارندگي را نشان داد گياهچه گندم موجب افزايش رشد16چه

.و وزن خشك گندم شد

گ:كلمات كليدي  اي، يوالفندم، تراكم كندم، پيچك صحرايي، چاودار، ماشك گل خوشهدگرآسيبي

1 - Equal - compartment – agar method 
)مسئول مكاتبه*( ايران-تهران،پزشكي كشور هاي هرز، مؤسسه تحقيقات گياهيقات علفبخش تحق-1

و اصالح نباتات، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران-2  ايران-تهران، گروه علوم زراعي

 عضو هيأت علمي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي-3
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 مقدمه

هرز در مزرعه سبب كاهش عملكرد، كاهش وجود علف

و افزايش هزينه مي كيفيت محصول در چند. شودهاي توليد

ها باعث بروزكش دهه گذشته، استفاده مداوم از علف

د. محيطي شده است مشكالت زيست ر محيط مواد آزادشده

و يا محرك رشد علف توسط يك گياه مي هاي تواند بازدارنده

و ميكروارگانيزم  مزاياي).13(ها باشد هرز، گياهان زراعي

هاي هرز، براي كنترل علف1استفاده از مواد آللوشيميايي

بهكش درمقايسه با علف علت هاي مصنوعي در اين است كه

در پذيري زيستي ايمن تجزيه به تر هستند، طور دوزهاي كم

به انتخابي عمل مي و چون ها وسيله ميكروارگانيسم نمايند

مقدار. شوند لذا اثرات محيطي آن طوالني نيست تجزيه مي

و مرحله غلظت آللوشيميايي ها برحسب گونه گياه، اندام گياه

در اغلب مزارع گندم،).12و11(رشد آن متفاوت است 

آ و پيچك از نظر و به اهميت يوالف به گندم زياد سيب

و ماشك متوسط است . چاودار

هاي گندم حاوي پنجي ريشه گياهچههاتراوش

باشد كه اينو هفت اسيد فنلي مي2بنزوكسازينون

ها با توانايي بازدارندگي زياد، در تراوشات ريشه آللوشيميايي

تفاوت ژنتيكي ارقام گندم در دگرآسيبي).2(گندم وجود دارد 

يگندم بر  همچنين عصاره. دار است والف معنيرشد

هاي هرز يوالف وحشي، هاي مختلف گندم بر علف قسمت

و خردل وحشي اثر دگرآسيبي دارد  ).4(جو وحشي

و ماشك(هرز گندميها علف نظير چاودار

در اثر عصاره. داراي توانايي دگرآسيبي هستند)اي خوشه گل

و تريتيكاله رشد اوليه، وزن ساقه محصول دانه گندم كاهش چه

و ساقه گندم تحت كاهش رشد طولي ريشه).11(يافت  چه

و اندام هوايي هاي مختلف سلمه تأثير عصاره آبي اندام تره

 هاي بررسي اثر بقاياي علف).1(جارو گزارش شده است 

سه رقم گندم ايرانيبرهرز شرايطدرخصوصيات زراعي

 
1 - Allelochemicals 
2 - Benzoxazinones 

كه عملكرد در موارطبيعي  و دي نشان داد  موارديدرافزايش

.)3(داشته است كاهش

به هدف بررسي اثر تراكم هاي اين پژوهش باتوجه

و مختلف گندم بر ميزان دگرآسيبي گندم بر علف هاي هرز

و استفاده از روشهاي جديد در ارزيابي توانايي  بالعكس

.دگرآسيبي گياهان اجرا شد

و روش هامواد

آزمايشگاه بخشدر،1384پژوهش حاضر در سال

پزشكي كشور هاي هرز مؤسسه تحقيقات گياه تحقيقات علف

صورت فاكتوريل در قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار به

صفر،(نژاد اثر چهار تراكم گياهچه گندم رقم نيك.شد انجام 

متري بر ميلي800اي در بشر شيشه) گياهچه24و16هشت، 

ع رشد گياهچه لف هرز چاودار، يوالف هاي چهار گونه

گل)لپهتك( و پيچك صحرايي خوشه، ماشك ) دولپه(اي

و علف. بررسي شد هاي هرز سه دقيقه با اتانول بذور گندم

و سپس چهار بار با آب مقطر استريل شستشو 70 درصد

و پنج5/2دقيقه در هيپوكلريت سديم15سپس. شدند درصد

آب مقطر استريل شسته شدند راي شكستن خوابب. نوبت با

و علف هاي هرز بذور يوالف پس از جدا كردن پوسته رويي

آب مقطر در دماي پنج درجه24استريل كردن،  ساعت در

شد سانتي در. گراد قرار داده بذور پيچك صحرايي يك ساعت

آب) درصد98(اسيد سولفوريك غليظ  و سپس با قرار گرفت

و مشابه مراحل قبل، استريل   براي.شدمقطر شستشو

و علف3زني جوانهپيش در24هرز هاي، بذرهاي گندم ساعت

گراد قرار درجه سانتي25آب استريل در روشنايي در دماي 

و  آب استريل شسته شدند و سپس با ساعت ديگر48گرفتند

و دماي  در. گراد قرار گرفتنددرجه سانتي25در روشنايي

ليتري ميلي800اي يك بشر شيشه،آگار- ارز كده روش هم

فاقد مواد(درصد3/0ليتر محلول آگار ميلي50محتوي 

 
3 - Pre-germination 
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شد) غذايي هاي گندم زير دستگاه سپس گياهچه. اتوكالو

از. المينار ايرفلو روي نيمي از سطح آگار كشت شدند پس

با پوشاندن سطح بشر با فويل آلومينيومي، در اتاقك رشد

به/ دوره روشنايي و دمايس16/8ترتيب تاريكي اعت

يك. گراد قرار گرفت درجه سانتي25/18شبانه/روزانه پس از

گياهچه علف هرز در شرايط استريل روي نيمه16هفته، 

و در اتاقك رشد در شرايط مشابه  ديگر آگار كشت گرديد

از. قرار گرفت قبل، و وزن خشك10پس روز، طول

و ريشه گياهچه، ساقه و گندم چه علف چه هاي هرز

شد ندازها چه تا انتهاي از نوك بلندترين ريشه).16(گيري

و از طوقه تا محل به عنوان طول گياهچه بلندترين برگ

به عنوان طول ساقه شد آخرين گره هاي داده.چه درنظر گرفته

آناليز گرديد SASافزار آماري دست آمده با استفاده از نرمبه

شدو ميانگين .ها با روش دانكن مقايسه

و بحث  نتايج

 هاي هرز اثر گندم بر علف

و اثر تراكم:طول گياهچه هاي مختلف گندم، نوع علف هرز

نوع علف هرز بر طول گياهچه× اثر متقابل تراكم گندم 

بر رقم نيك).>01/0p(دار بودند هاي هرز معني علف نژاد

بهتمام علف كه پيچك طوريهاي هرز اثر بازدارندگي داشت

به شاهد حساس98/21صحرايي با ترين درصد كاهش نسبت

همكه)1جدول(هرز بود علف  -اين نتايج با ساير گزارشات

افزايش تراكم گندم موجب كاهش طول گياهچه. خواني دارد

به علف با24كه در تراكم طوريهاي هرز شد، 34/26گياهچه

به شاهد بدون گندم باعث بيشترين درصد كاهش نسبت

ش كه).1جدول(د بازدارندگي طي چند بررسي گزارش شد

هاي هاي گندم، غلظت آللوشيمياي با افزايش تراكم گياهچه

و توانايي بازدارندگي گندم با  رها شده در محيط افزايش يافته

كه با نتايج بررسي حاضر هم افزايش تراكم آن شدت يافت

گياهچه گندم باعث24تراكم).17و6،16(خواني دارد 

و چاودار بيشتر ين بازدارندگي طول گياهچه پيچك، ماشك

شد، اما درخصوص كاهش طول گياهچه يوالف نسبت به 

).2جدول(ها مشاهده نشد داري بين تراكم شاهد تفاوت معني

تك علف و دولپه از نظر طول گياهچه تفاوت هاي هرز لپه

).4جدول(داري را نشان ندادند معني

كه تراكم گندم نتايج تجزيه:چه طول ريشه واريانس نشان داد

نوع×و اثر متقابل تراكم گندم)>01/0p(و نوع علف هرز 

هاي هرز داشت چه علف دار بر طول ريشه علف هرز اثر معني

)05/0p<.(باچه تمامي علف طول ريشه هاي هرز در تماس

كاهش نسبت99/41كه پيچك با طوريگندم كاهش يافت، به

به مواد آزاد شده از ريشهبه شاهد بيشترين چه حساسيت را

گندم نشان داد، اما با يوالف در يك گروه آماري قرار گرفت

كه ضخيم بودندو ها كوتاه ريشه،اين بررسيدر).1جدول(

چه كاهش طول ريشه).15( دارد خوانيهمنتايج با ساير

به ها،گر اين نكته باشد كه طويل شدن سلولممكن است بيان

جو از طريق آللوشيميايي مواد يلهوس يبرلين بازدارندگي عمل

همانند. ثير قرار گرفته استأت دول اسيد استيك تحتنو اي

طول گياهچه، افزايش تراكم گندم با روندي نزولي طول 

،24كه در تراكم طوريبه هاي هرز را كاهش داد چه علف ريشه

 درصد كاهش نسبت به شاهد بيشترين42/48گندم با

روند كاهش رشد).1جدول(بازدارندگي را نشان داد

مي24و16هاي هشت، چه در تراكم ريشه توان چنين را

كه در تراكم هاي مختلف درصد وجود توجيه كرد

و چاودار در تراكم. ها متفاوت استآللوشيميايي 24ماشك

گندم بيشترين بازدارندگي را نشان دادند، اما در بررسي يوالف

چه نسبت به شاهد دار طول ريشهك با كاهش معنيو پيچ

هاي مختلف گندم مشاهده نشد داري بين تراكم تفاوت معني

تك هاي علف).2جدول( ها، تفاوت لپه درمقايسه با دولپه هرز

).4جدول(داري از نظر اثر بر اين صفت نداشتند معني

به طول در تجزيه واريانس داده:چه طول ساقه هاي مربوط

شد هاي علف هرز تفاوت معنيچه بين گونه اقهس دار مشاهده
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)05/0p<.(با و93/9گندم 79/15درصد بازدارندگي

و كمترين طول تحريك به شاهد باعث بيشترين كنندگي نسبت

شد ساقه و ماشك به گزارش).1جدول(چه در چاودار

هاي هوايي علف محققان عصاره كاه گندم بازدارنده رشد اندام

تك بين علف).4(هرز چچم است  با هاي هرز لپه درمقايسه

داري در سطح يك درصد وجود داشت ها تفاوت معني دولپه

به).4جدول( به نتايج دست آمده اثر گندم بر باتوجه

تك گونه لپه يا دولپه بودن آنها بستگي دارد، هاي علف هرز، به

تچه علف زيرا گندم باعث كاهش رشد ساقه لپهكهاي هرز

كه در مراحل ابتدايي رشد شد، اما طول ساقه چه گياهان دولپه

البته ممكن است نوع. هاي كوچك دارند را افزايش دادبرگ

مواد آللوشيميايي جذب شده توسط گياهان يا رقابت براي 

كسب نور باعث اين تفاوت شده باشد، اما گونه علف هرز 

و دولپه بودنتك( .نيز مؤثر است) لپه

تك علف:چه خشك ريشه وزن لپه درمقايسه با انواع هاي هرز

جدول(داري از نظر اين صفت نداشتند دولپه، تفاوت معني

به).4 هاي هرزچه علف دست آمده طول ريشهباتوجه به نتايج

به وزن خشك آنها حساسيت بيشتري به تراوشات  نسبت

.چه گندم داشت ريشه

كدام اثر ال شده، هيچاز تيمارهاي اعم:چه وزن خشك ساقه

در. هاي هرز نداشتندچه علف داري بر وزن خشك ساقه معني

خروس تيمار شده با عصاره گندم آزمايشي وزن خشك تاج

 درصد كاهش يافت كه با نتايج حاصل از اين آزمايش 82

دار نبودن تغييرات اين صفت معني).14(خواني ندارد هم

به مي مواد آللوشيميايي علت ناچيز بودن غلظتتواند

چه گياهچه درمقايسه با عصاره گندم باشد شده از ريشه تراوش

به گونه علف هرز مورد بررسي بستگي دارد .و يا

مي)4(طوركه در جدول همان هاي هرز شود علف مشاهده

و دولپه از نظر وزن خشك ساقه تك داريچه تفاوت معني لپه

.نشان ندادند

تج:وزن خشك گياهچه زيه واريانس وزن خشك گياهچه در

هاي علف هرز داري بين گونه هرز تفاوت معني هاي علف

95/14كه گندم با كاهش طوريبه)>05/0p(مشاهده شد 

به شاهد بيشترين درصدي وزن گياهچه يوالف نسبت

بازدارندگي را اعمال نمود كه اين نتيجه با نتايج بررسي ساير 

(1جدول(خواني دارد محققان هم تك علف).6) لپه هاي هرز

داري از نظر اين صفت ها، تفاوت معنيدرمقايسه با دولپه

در گزارشي اثر دگرآسيبي عصاره اندام).4جدول(نداشتند 

).4(گندم بر يوالف وحشي نشان داده شده است 

از اثر گندم بر طول علف،طوركليبه هاي هرز بيشتر

و ريشه و(چه وزن خشك آنها بود را بيشتر) وزن خشكطول

از پيچك حساس.چه تحت تأثير قرار داد از ساقه ترين گونه

و ريشه مجموع،در.چه بود نظر كاهش طول گياهچه

تك گونه لپه با يكنواختي بيشتري تحت تأثير گندم قرار هاي

و روند رو به كاهشي نشان دادند اما در گونه هاي گرفتند

صفت مورد بررسي دولپه واكنش مشاهده شده بستگي به

خش. داشت و وزن افزايش تراكمچه،ك ساقهبه استثناي طول

به علت  كه احتماالً گندم بازدارنده صفات مورد بررسي بود

. افزايش غلظت مواد آللوشيميايي در محيط آگار بوده است

و وزن خشك(چه ساقه ممكن است كه به علت كمبود) طول

ا به . فزايشي را نشان داده باشدنور با افزايش تراكم روند رو

با بر ريشهگندم آشكارتردگي بازدارناثرات چه در مقايسه

كهمي هاي هرز،چه علف ساقه  تواند بيانگر اين حقيقت باشد

بهرشد ريشه با علتچه بيشتر كاهش تراوشات،تماس مستقيم

 ممكن استچه ساقهوچه ريشه كاهش رشد.)10(يابد مي

كننده اكسين القاء غلظتكاهش يم سلولي،دليل كاهش تقسبه

يامم ها، رشد ريشه و مستقيم اثرانعت از جذب عناصر غذايي

.يالسيون اكسيداتيو باشدرتنفس يا فسفو بر
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ت-1جدول و گونه علف هرز بر صفات علف هرز نسبت به شاهد) نژاد رقم نيك(تراكم گندم ثيرأمقايسه ميانگين

 وزن خشك

)گرم(گياهچه

 وزن خشك

)گرم(چهساقه

 وزن خشك

)گرم(چهريشه

چه طول ساقه

)مترسانتي(

چه طول ريشه

)مترسانتي(

 طول گياهچه

)مترسانتي(
 گونه علف هرز

4/97 ± 8/3 ab 2/99 ± 5/7 a 9/96 ± 0/5 a 8/115 ± 8/8 a 8/82 ± 6/6 a 7/96 ± 7/2 a ماشك

0/85 ± 3/10 b 7/111 ± 6/13 a 5/84 ± 1/9 a 9/96 ± 7/2 bc 4/65 ± 4/6 b 2/82 ± 3/3 bc يوالف

0/106 ± 6/4 a 8/110 ± 6/5 a 9/92 ± 9/4 a 4/112 ± 9/5 ab 0/58 ± 6/8 b 0/78 ± 1/5 c پيچك

5/99 ± 9/2 ab 8/100 ± 7/4 a 0/92 ± 4/7 a 0/90 ± 2/4 c 0/83 ± 8/5 a 1/86 ± 4/3 b چاودار

تراكم گياهچه گندم

0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0a 0

45/94 ± 5/7 a 6/104 ± 0/7 a 9/88 ± 8/7 a 5/105 ± 2/4 a 2/68 ± 4/7 b 8/82 ± 0/4 b 8

29/97 ± 6/8 a 4/105 ± 3/13 a 7/87 ± 1/7 a 6/108 ± 5/9 a 5/70 ± 7/6 b 4/87 ± 5/3 b 16

38/96 ± 2/6 a 2/112 ± 9/9 a 3/89 ± 8/8 a 7/100 ± 5/6 a 5/51 ± 5/4 c 6/73 ± 2/3 c 24

05/0p(تنيسدارمعنيباشند،مييك حرف مشتركدارايكههاييتفاوت ميانگين >(

و گونه علف-2جدول نسبت به شاهدبر صفات علف هرزهرزمقايسه ميانگين اثر متقابل تراكم گندم

)مترسانتي(چهطول ريشه )مترسانتي(طول گياهچه تراكم گياهچه گندم گونه علف هرز

0/100 ±0a 0/100 ±0a 0

 ماشك
3/88 ± 6/2 ab 0/100 ± 6/1 a 8

0/85 ± 1/3 ab 2/103 ± 4/1 a 16

8/57 ± 3/2 b 6/83 ± 5/1 b 24

0/100 ±0a 0/100 ±0a 0

 يوالف
8/48 ± 7/1 b 0/73 ±1b 8

4/53 ± 5/1 b 9/75 ± 4/1 b 16

5/59 ±2b 0/80 ± 3/1 b 24

0/100 ±0a 0/100 ±0a 0

 پيچك
4/45 ± 2/2 b 2/69 ± 7/1 bc 8

6/50 ± 2/1 b 1/82 ± 9/0 b 16

4/33 ± 3/1 b 0/62 ±2c 24

0/100 ±0a 0/100 ±0a 0

 چاودار
3/90 ± 3/2 a 0/89 ± 9/0 b 8

2/86 ± 9/1 a 5/86 ±1b 16

5/55 ± 2/2 b 8/68 ± 8/0 c 24

05/0p( نيستدار معني مي باشند، يك حرف مشتركدارايكه هايي تفاوت ميانگين >(.

و تراكم گندم بر گندم اثر علف  هاي هرز

هاي هرز تأثيري روي طول گياهچه گندم علف:طول گياهچه

داري بر طول گياهچه گندم اكم گندم اثر معنينداشتند، اما تر

به)>05/0p(داشت  با16كه تراكم طوري، 31/7گياهچه

در).3جدول(درصد افزايش، بهترين تراكم شناخته شد

كه عصاره هاي هاي مختلف علف گزارشي نتيجه گرفته شده

كه با نتايج اين آزمايش   هرز اثري بر رشد گندم نداشتند

د ولي در گزارش ديگري بر كاهش رشد اوليه خواني دارهم

كه با نتايج -هبگندم تحت تأثير عصاره تريتيكاله تأكيد شد

عدم).12و8،9(خواني ندارد دست آمده در اين آزمايش هم
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تشابه نتايج اين بررسي با نتايج محققان ديگر، احتماالً به علت

ر يشه پايين بودن غلظت مواد آللوشيميايي تراوش شده از

بر هاي هرز درمقايسه با عصاره اندام علف هاي آنها، اثر گندم

و يا گونه علف هرز مورد بررسي رشد علف هاي هرز

. باشد مي

داري بين نتايج تجزيه واريانس، تفاوت معني:چه طول ريشه

چه تحت هاي مختلف گندم از لحاظ تغيير طول ريشه تراكم

هاي تمامي گونه).>01/0p(هاي هرز نشان داد تأثير علف

به شاهد باعث افزايش بيشتر رشد ريشه چه علف هرز نسبت

درصد افزايش نسبت67/13كه پيچك با طوريگندم شدند، به

جدول(به شاهد بيشترين اثر مثبت را بر صفت مذكور داشت 

كه عصاره آبي سلمه).3 تره در آزمايش ديگري بيان شد

كه با نتايج چه گندم موجب كاهش رشد طولي ريشه گرديد

با16تراكم).1(اين آزمايش مطابقت ندارد  گياهچه گندم

درصد افزايش نسبت به شاهد باالتر از دو تراكم ديگر68/16

و تفاوت معني ).3جدول(داري با آنها نشان داد قرار گرفت

تك هاي علف و شاهد در مقايسه با يكديگر لپه، دولپه هرز ها

از تفاوت معني جدول(چه نداشتند نظر اثر بر طول ريشه داري

4.(

هاي مربوط به طول در تجزيه واريانس داده:چه طول ساقه

هرز از نظر هاي علف داري بين گونه چه، تفاوت معني ساقه

به)>05/0p(اين صفت مشاهده شد  كه يوالف با طوري،

به شاهد باعث طول ساقه79/8كاهش چه گندم نسبت

هاي برخي ندگي شد كه با نتايج آزمايشبيشترين بازدار

و با گزارش برخي ديگر مغايرت محققان هم خواني داشته

(3جدول(دارد  تك بين علف).5و3) لپه درمقايسه هاي هرز

و بين علف با دولپه تك ها و شاهد تفاوت هاي هرز لپه

).4جدول(داري در سطح پنج درصد وجود داشت معني

هاي علف هرز بر طول دست آمده، اثر گونهباتوجه به نتايج به

تك ساقه به  لپه يا دولپه بودن آنها بستگي دارد،چه گندم

تك هايكه علفطوريبه لپه بازدارندگي بيشتري بر طول هرز

به ساقه كه با نتايج دست آمده در صفات علفچه نشان دادند

.خواني داردهرز هم

هاي اعمال شده اثرركدام از تيماهيچ:چه وزن خشك ريشه

داري بر وزن خشك ريشه گندم نداشت، همچنين معني

تك علف داري از نظرو شاهد تفاوت معني لپه، دولپه هاي هرز

و3جدول(چه نشان ندادند اثرگذاري بر وزن خشك ريشه

4.(

براساس نتايج تجزيه واريانس، اثر:چه وزن خشك ساقه

گ داري بين تراكم معني ندم از لحاظ تغيير وزن هاي مختلف

01/0(هاي هرز وجود داشت چه توسط علف خشك ساقه

p<(به با16كه تراكم طوري، درصد افزايش37/29گياهچه

شد وزن خشك ساقه ).3جدول(چه بهترين تراكم شناخته

تراكم هشت گياهچه گندم به علت توليد اندك مواد

و كاهش هاي هرز قرار گرف آللوشيميايي تحت تأثير علف ت

به معني دست آمده از وزن خشك داري نشان داد كه با نتايج

هم چه علفريشه تك علف. خواني داردهرز نيز لپه، هاي هرز

و شاهد از نظر اثر بر وزن خشك ريشه چه تفاوت دولپه

).4جدول(داري را نشان ندادند معني

براساس نتايج تجزيه واريانس،:وزن خشك گياهچه

داري بر وزن خشك گياهچه گندم مختلف اثر معني هاي تراكم

به)>05/0p(نشان دادند  چه با گياه16كه تراكم طوري،

ترين تراكم شناخته حساسدرصد كاهش صفت مذكور75/26

و ساقه برخالف وزن خشك ريشه).3جدول(شد  چه، چه

هاي هرز باعث كاهش وزن خشك هاي علف تمامي گونه

).3جدول(دار نبودي اين كاهش معنيگياهچه گندم شدند ول

ميباتوجه به نتايج به كه دست آمده به اين نتيجه رسيد توان

هاي هرز، بيشترين اثر را بر وزن مواد آللوشيميايي علف

كه ارقام گندم. خشك برگ داشتند محققان گزارش كردند

و رقم شيراز موجب نيك و طبسي باعث كاهش نژاد، روشن

داري بين چاودار شد، اما تفاوت معني افزايش وزن خشك

كه با نتايج به و شاهد مشاهده نشد  دست آمده ارقام گندم

تك همچنين علف).7(خواني دارد هم و هاي هرز لپه، دولپه

را شاهد از نظر اثر بر وزن خشك گياهچه تفاوت معني داري

).4جدول(نشان ندادند 
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بربه چه طول ساقه طوركلي، علف هرز مورد بررسي تنها

يوالف. داري داشتو وزن خشك گياهچه گندم اثر معني

و جز طول ساقهبه. وحشي باعث بيشترين بازدارندگي شد چه

گياهچه گندم16وزن خشك گياهچه، در بقيه موارد تراكم

و وزن خشك گندم گرديد .موجب افزايش رشد

هاي علفاثر دگرآسيبي گندم بر طول-1طوركلي، به

ب و ريشههرز از يشتر از وزن خشك آنها بود چه را بيشتر

تك گونه-2چه تحت تأثير قرار داد ساقه هم هاي گني لپه با

و روند رو به كاهشي  بيشتري تحت تأثير گندم قرار گرفتند

هاي دولپه، بستگي به صفت مورد نشان دادند اما واكنش گونه

و وزن خشك ساق-3. بررسي داشت چههبه استثناي طول

و بازدارنده را در به كاهش افزايش تراكم گندم يك روند رو

هاي علف گونه-4. صفات مورد بررسي علف هرز نشان داد

و وزن خشك گياهچه گندم اثر هرز تنها بر طول ساقه چه

و معني كه يوالف باعث بيشترين بازدارندگي شد داري داشتند

و وزن خشك گياهچه، جز طول ساقهبه–5 در ساير چه

و وزن16موارد تراكم  گياهچه گندم موجب افزايش رشد

.خشك گندم گرديد

ت-3دولج و گونه علف هرز بر صفات گندم نسبت به شاهد) نژاد رقم نيك(تراكم گندم ثيرأمقايسه ميانگين

وزن خشك

)گرم(گياهچه

وزن خشك

)گرم(چه ساقه

وزن خشك

)گرم(چه ريشه

چهطول ساقه

)مترنتيسا(

چهطول ريشه

)مترسانتي(

طول گياهچه

)مترسانتي(  هرز گونه علف

0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0a 0/100 ±0b 0/100 ±0a شاهد

9/89 ± 3/11 a 0/105 ± 2/10 a 4/103 ± 0/9 a 3/98 ± 5/2 a 8/103 ± 2/5 ab 6/102 ± 4/2 a ماشك

7/80 ± 4/9 a 5/101 ± 7/11 a 8/106 ± 6/10 a 2/91 ± 6/1 b 8/104 ± 7/6 ab 8/103 ± 7/3 a يوالف

3/95 ± 3/14 a 1/122 ± 5/12 a 1/100 ± 5/9 a 0/100 ± 9/1 a 6/113 ± 7/6 a 9/105 ± 3/3 a پيچك

0/96 ± 5/12 a 5/120 ± 5/14 a 0/105 ± 9/8 a 0/98 ± 1/2 a 3/106 ± 2/2 ab 4/103 ± 1/2 a چاودار

تراكم گياهچه گندم

8/102 ± 7/8 a 0/89 ± 1/8 b 8/101 ± 0/8 a 6/97 ± 9/1 a 0/100 ± 8/4 b 9/100 ± 9/2 b 8

2/73 ± 9/11 b 3/129 ± 1/12 a 7/107 ± 7/3 a 2/96 ± 1/2 a 8/116 ± 5/3 a 3/107 ± 4/2 a 16

1/103 ± 6/3 a 3/110 ± 8/4 ab 6/99 ± 2/4 a 7/98 ± 9/1 a 2/100 ± 0/3 b 2/101 ± 3/1 b 24

05/0p(نيستدارمعنيباشند،مييك حرف مشتركدارايكههاييتفاوت ميانگين >.(

و علف هرزهاي مختلف گونهاي متعامد بين تركيبهنتايج مقايسه-4جدول هاي مختلف علف هرز بر صفات گندم

وزن خشك

)گرم(گياهچه

وزن خشك

)گرم(چه ساقه

وزن خشك

)گرم(چه ريشه

چهطول ساقه

)مترسانتي(

چهطول ريشه

)مترسانتي(

طول گياهچه

)مترسانتي(
 هرز صفات علف

0/1028 ns 3/18 ns 3/524 ns 2/5006 ** 4/170 ns 4/119 ns لپه در برابر دولپههرز تكهايعلف

 صفات گندم

8/153 ns 9/57 ns 1/154 ns 2/184 * 8/92 ns 7/3 ns لپه در برابر دولپههرز تكهايعلف

1/793 ns 8/717 ns 9/211 ns 8/170 * 2/185 ns 7/79 ns لپه در برابر شاهدهرز تكهايعلف

9/317 ns 4/1114 ns 5/19 ns 9/3 ns 2/461 ns 3/110 ns لپه در برابر شاهدهرز دوهايعلف

8/639 ns 6/1089 ns 1/108 ns 0/68 ns 3/369 ns 3/113 ns هرز در برابر شاهدهايعلف
دارعدم تفاوت معني:ns،05/0دار در سطحمعني:*،01/0دار در سطحمعني:**
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م.6 ا.لبافي م.، حجازي ح.ميقاني مو باغستان.خلج )1378(ع.ي
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م.7 م،.لبافي ا. ميقاني ح. حجازي م. خلج داديو اله.ع.باغستاني

 كنش آللوپاتي گندمبررسي برهم) 1386(ا 

(Triticum aestivum)و چاودار)Secal cereale.( مجموعه

ص. مشهد.هاي هرز ايران مقاالت دومين همايش علوم علف

185.

م.8 ا.منتظري م.، زند و هايعلف)1384(ع.و باغستاني هرز

نشر آموزش. زارهاي گندم ايرانها در كشتكنترل آن

.فحهص85. كشاورزي

9. Alam SM and Azami AR (1990) Influence of wild plant 

residue (Abutilon indicum L.) on the germination and 

seedling growth of wheat and chickpea. Sarhad J. Agr. 

6: 385-387. 

10. Bohwmik PC and Doll JD (1982) Corn and soybean 

response to allelopathic effects of weed and crop 

residues. Agron. J. 74: 601-606.  

11. Jakuish D (1997) Allelopathic effect of spring barley, 

oats and spring wheat. Zeszty Naukowe Akademic 

Rolniczejw Szczecinie Rolnictwo. 65: 127-133. 

12. Kobayashi K (2004) Factors affecting phytotoxic 

activity of allelochemicals in soil. Weed Biol Manag. 

4: 1-7. 

13. Leela D (1995) Allelopathic effects of purple nutsedge 

(Cyperus rotundus L.) tubers on growth of field crops. 

Allelopathy J. 2: 89-92. 

14. Li SL, You ZG, Li SR and Zhang L (1996) Allelopathy 

of wheat extraction to the growth of two weeds. Chin. 

J. Biol. Control. 12: 168-170.  

15. Qasem JR and Abu-irmaleh BE (1985) Allelopathic 

effect of salvia syriaca L. (Syrian sage) in wheat. 

Weed Res. 25: 47-52. 

16. Wu H, Pratley J, Lemerle D and Haig T (2000) 

Laboratory screening for allelopathic potential of 

wheat (Triticum aestivum) accessions against annual 

ryegrass (Lolium rigidum). Aust. J. Agr. Res. 51: 259-

66.

17. Zhang X, Liang W, Kong C, Jiang Y and Wang P 

(2005) Screening of allelopathic wheat varieties from 

Chinese germplasm collection. Proceeding of the 4th 

Word congress on Allelopathy, Wagga Wagga, 

Australia. Pp. 324- 327. 
 



Journal of Crops Improvement, Vol 12, No 1, Spring 2010 

Study the effect of density on allelopathic of wheat (Triticum aestivum L.) "Niknejad 
cultivar" and some weed species using equal-compartment-agar method 

 

M. R. Labbafi1,2, F. Meighani1, H. Khalaj2, M. A. Baghestani1, I. Alahdadi2 and 
A. Mehrafarin3

E-mail: mohammad1700@yahoo.com  

Abstract 
Equal-compartment-agar method was used for studying the effect of allelopathic interaction 

of wheat and some problematic weeds in wheat. This experiment was accomplished as factorial 
in complete randomized design with 3 replications in weed research department of Crop 
Protection Research Institute, Tehran, Iran during 2006. The treatments were Niknejad cultivar 
in 4 densities 0, 8, 16 and 24 seedlings in glass tube and wheat weed spices: rye, oat, field 
bindweed and hairy vetch. The results indicated that the length of weeds was affected by wheat 
exudates more than their dry weight and similarly, rootlet was affected more than hypocotyl. In 
general growth of monocot species was decreased by wheat more than that of dicot species. 
Except hypocotyl length and dry weight, the increase in wheat density added the inhibition on 
weeds. Weed species had significant effect only on wheat hypocoty length and dry weight. 
mean while, oat was shown to be the most inhibitor. Except seedling hypocotyl length and dry 
weight, treatment of 16 wheat seedling density, caused the increase in wheat growth and dry 
weight. 
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