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  چکیده

همچنین مشخص شده است که بین . یده استسوجود پتانسیل آللوپاتیک در گندم در مطالعات متعدد به اثبات ر
به منظور شناسایی و جداسازي ارقام با پتانسیل . ارقام مختلف تنوع ژنتیکی زیادي از نظر این خاصیت وجود دارد

ژنوتیپ هاي گندم . هاي هرز مطالعه شدند گندم براي بررسی بازدارندگی در برابر برخی علفپ ژنوتی70یک باال، آللوپات
ها به تفکیک و در چهار اي خشک شده و عصاره آبی برگ، ساقه و ریشه آنپس از کشت در گلدان در مرحله گیاهچه

 اثر داده )جودره(جو وحشی   وهرز یوالف وحشیهاي علف درصد تهیه و بر بذر 100 و 50، 25، )شاهد(غلظت صفر 
و ساقه چه اندازه چه ریشه ساقه چه و وزن تر ،چهریشه ، طول زنی جوانه صفات درصد مذکور  هرز هاي علفدر. شد

همچنین بازدارندگی . رندگی دارندنتایج نشان داده که ارقام مختلف، تفاوت قابل توجهی از نظر میزان بازدا. گیري شد
در مورد . هاي مختلف، متفاوت بود، بطوریکه بیشترین بازدارندگی مربوط به عصاره برگ و ساقه بودبراي عصاره بافت

پارد، گاسکوژن، اروند، ، گاس1، عدل1بیشترین بازدارندگی مربوط به ارقام رسول، مهدوي، نوید، کرج هرز علفهردو 
-ژنوتیپ هاي گندم پتانسیل بازدارندگی بیشتري در برابر علفاز در مجموع نتایج نشان داد که برخی . بیات و آزادي بود

همچنین نتایج نشان داد که . هاي هرز گندم استفاده شودهاي هرز دارند که می توان از این خاصیت در مدیریت علف
  .عمل می کندانتخابی بصورت هاي هرز مختلف ر برابر علف گندم دخاصیت بازدارندگی

  
 مدیریت علف هرز عصاره آبی،، ، رشد گیاهچهزنیجوانه ، پاتی آللو:کلیديهاي واژه
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Abstract 

Allelopathic potential of wheat and genotypic variation among cultivars has been observed in 

several studies. An experiment was conducted using 70 wheat genotypes, in order to recognize and 

screening wheat cultivars with high allelopathic potential against Avena fatua and Hordeum 

spontaneum. Wheat genotypes sown in pot and after seedling development, they divided to different 

parts including leaf, stem and root. After drying four concentrations including 0, 25, 50 and 100% 

of water extract were studied on germination of wild barley and wild oat. For each weed 

germination percentage, radicle and hypocotyle length were measured. The results showed 

considerable variation in inhibitory potential of wheat genotypes. Among different plant parts, leaf 

and stem have higher allelopthic effects than root. The highest inhibitory effects on observed in 

Rasool, Mahdavi, Navid, Karaj1, Adl1, Gaspard, Gascogen, Arvand, Baiat and Azadi respectively 

against the both weeds. The results indicated that some wheat genotypes had more allelopathic 

potential that can be used in weed management programs. There is also, a selective inhibitory in 

wheat allelopathic properties.  

 

Key words: Allelopathy, Germination, Seedling growth, Water extract, Weed management 

 
 
 

  مقدمه
 توسط 1937واژه آللوپاتی اولین بار در سال 

 آللوپاتی معموالً با بر. مولیش مورد استفاده قرار گرفت
ها در همکنش بین گیاهان زنده همراه است و براي قرن

با توجه به اهمیت . هاي کشاورزي دیده شده استزمین
سالمت عمومی و حفاظت محیط زیست، راه هایی براي 

ها و استفاده از تکنولوژي هاي کشکاهش مصرف علف
سازگار با محیط زیست و ایمن موضوع اصلی پیش 

توانایی . هرز بوده استهاي علفروي پژوهشگران 
برخی ترکیبات طبیعی گیاهی که بصورت موثر از رشد 

 را در يهاي هرز جلوگیري می کند، افق جدیدعلف
 رایس(ینه باز کرده است تحقیقات آینده در این زم

1984.( 
هاي هرز بدون استفاده از کنترل بیولوژیک علف

ها است که مورد  کش براي مدتترکیبات شیمایی علف
. توجه متخصصان علف هرز و زراعت قرار گرفته است

ات گیاهی که داراي حاستفاده از آللوپاتی یا ترش
 یکی هاي هرز باشد پتانسیل بازدارندگی در برابر علف

از روش هاي بیولوژیک کنترل علف هاي هرز است 
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  وو و همکاران،1998   آن و همکاران،1995 رایس(
1999.(  

 ترین گیاهان زراعی تأمین کننده غذايگندم از مهم
هاي هرز گندم بخش قابل انسان است و کنترل علف

. شودرا شامل می هاي تولیدي آنتوجهی از فعالیت
 که عصاره آبی گیاهچه ها، کلش، و مشاهده شده است

هاي علفبقایاي گندم اثر آللوپاتیک بر رشد تعدادي از 
  مومینوویک،1985 شیلینگ و همکاران(د نهرز دار

همچنین ). a2000، b2000 ،1998  وو و همکاران، 1991
آللوپاتی گندم با کاهش شدت آفات و بیماري ها همراه 

لزینسکی و  ،1994 و همکارانگیوویچ (بوده است 
  . )1995 همکاران

در طی سال هاي گذشته با توسعه سریع مفاهیم و 
 که در آن معموالٌ بقایاي 1هاي کشاورزي حفاظتیروش

 حفظ می شوند، باعث انجام ،گندم بجاي از بین بردن
. مطالعات زیادي روي آللوپاتی بقایاي گندم شده است

مل بررسی آللوپاتی گندم در مطالعات آللوپاتی گندم شا
هرز، آفات و هاي علفمقابل دیگر گیاهان زراعی، 

ها، جداسازي و شناسایی ترکیبات آللوپاتیک، بیماري
ي یا و مدیریت بقا2اثرات سمیت گندم روي خود گیاه

مقایسه و ). 2001 وو وهمکاران(گندم می باشد 
یک متفاوت جداسازي ارقام گندم براي پتانسیل آللوپات

هرز از هاي علفبه منظور استفاده از آن در مدیریت 
مشاهده . وپاتی گندم استلهاي مطالعه آلجمله زمینه

شده اختالف ژنتیکی قابل توجهی از نظر پتانسیل 
 وو وهمکاران(آللوپاتیک بین ارقام گندم وجود دارد 

  ).2007  زو و همکاران،2003 اوسالتی، ،2000 ،1998
گندم بطور موفقیت آمیزي به عنوان یک گیاه 

هرز در سیستم هاي هاي علف کنترلپوششی براي 
 پوتنام و همکاران(زراعی مختلف استفاده شده است 

پوتنام و همکاران ). 2005  هوانگ و همکاران،1983
گزارش کردند که بقایاي گیاهی باقیمانده روي ) 1983(

 روز پس از خشک شدن گیاه 60  تا30سطح زمین براي 
. هرز را کنترل می کنندهاي علف درصد 95پوششی تا 

، 3 گیاه پوششی آزمایش شده گیاهان رایگراس9از میان 

                                                           
1Conservation farming 
2 Autotoxicity 
3Lolium moltiflorum 

، گندم، 6، شبدر سفید5، فستوك بلند4فستوك قرمز
بسیار موثر بودند زیرا کنترل  9 و جو8، یوالف7چاودار

ترل خوبی علیه علف هرز راحت بوده، کنها آنشیمایی 
، سویا، 10داشته و کمترین بازدارندگی را براي خیار

  .لوبیا، نخود فرنگی و ذرت داشتند
مشاهده شده است که عصاره آبی بقایاي گندم 

هرز خاصیت آللوپاتیک داشته هاي علفبراي تعدادي از 
هرز را هاي علفو بطور قابل توجهی ظهور و رشد 

تحت شرایط آزمایشگاه عصاره آبی . ی دهدکاهش م
حاصل از بقایاي گندم براي طیف وسیعی از گونه هاي 

استینسیک و (هرز خاصیت آللوپاتیک داشت هاي علف
 ،1983  لیبل و ورشام،1982 ،1980 همکاران

  الحمدي و همکاران،1991 رامباکوزیبگا و همکاران
2001.(  

هرز هاي علفدم نیز در مقابل آللوپاتی گیاهچه گن
 )1984(اسپرول . خاص مورد بررسی قرار گفته است

ژنوتیپ گندم را براي پتانسیل آللوپاتی  286طی تحقیقی 
ترشحات ریشه . در ایاالت متحده مورد مطالعه قرار داد

 مقایسه شده و T64هر ژنوتیپ با نژاد تجاري 
 و 11هرز بروموسهاي علفدر براي ها آنبازدارندگی 
در پنج ژنوتیپ ترشحات .   بررسی شد12سلمه تره

. داري بیش از ژنوتیپ تجاري بودریشه بطور معنی
علف هرز  درصدي 53باعث کاهش  CI3633ژنوتیپ 

  . شدT64در مقایسه با ژنوتیپ بروموس 
 رقم گندم مشاهده 58همچنین در بررسی آللوپاتی 

 رقم اثرات بازدارندگی 58ریشه شده که اثرات آللوپاتی 
وو و (متفاوتی بر رشد علف هرز رایگراس یکساله دارد 

) 2002(عالوه بر این وو و همکاران ). 2002 همکاران
مشاهده کردند که ترکیبات آللوپاتیک متفاوتی در ارقام 

پتانسیل ) 2007(زو و همکاران  .مختلف گندم وجود دارد
ورد کشت در مناطق  رقم م15ژنتیکی آللوپاتی در 

مشاهده ها آن. خشک چین را مورد بررسی قرار دادند
                                                           

4Festoca rubra 
5Festuca arundinacea 
6Trifolium repense 
7Secale cereale 
8Avena sativa 
9Hordeum vulgare 
10Cucumis sativu 
11Bromus japonicus 
12Chenopodium album 
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بین ارقام مختلف داري معنیکردند که اختالف ژنتیکی 
همچنین اثرات آللوپاتیک . شتاز نظر آللوپاتی وجود دا

در طی دوره )  درصد59 تا 55( پذیري باالیی ثتوار
ر طی دوره پنجه توارت پذیري د. رشد گندم نشان داد

زو و (ر شدن دانه حداقل بود پزنی حداکثر و در دوره 
در ارقام مختلف ) 2003(اوسالتی ). 2007همکاران، 

. گندم دوروم نیز پتانسیل آللوپاتی متفاوتی مشاهده کرد
همچنین ژنوتیپ هاي گندم براي بررسی آللوپاتی 

 Sisymberiumگیاهچه بر رشد یوالف وحشی و 
orientaleهاشم و ادکینس(فتند ررد بررسی قرار گ مو 

 ژنوتیپ طول ریشه 17مشاهده شد که یکی از ). 1998
 چهریشهیوالف وحشی و دو ژنوتیپ طول 

Sisymberium orientaleرا کاهش دادند .  
  2)جودره(جو وحشی  و 1علف هرز یوالف وحشی

هاي هرز مشکل ساز در کشور و بویژه استان از علف
در برخی ها آنباشند که کنترل شیمایی فارس می

هاي انتخابی مناسب یا کش بدلیل نبود علفشرایط
. شودجه میابا مشکل مو کشعلفنژادهاي مقاوم به 

تحقیق حاضر به منظور بررسی پتانسیل آللوپاتیک 
هاي مختلف گندم کشور به منظور  ارقام و ژنوتیپ

هاي  تم مدیریت تلفیقی علفاستفاده از آن ارقام در سیس
  . شده استطراحی و اجراهرز 

  
  هامواد و روش

 در دانشگاه آزاد اسالمی 1388آزمایش در سال 
 رقم و 68تیمارها شامل . واحد ارسنجان اجرا شد

  :ژنوتیپ گندم به شرح زیر بودند
نیک نژاد، تورجیدوم، خزر، رسول، امید، شهریار، 

بیات، کراس داري، ، اروند، نوید، سر1تجن، داراب 
، 2، پیشتاز، استار، زرین، داراب 2020آزادي، شیراز، 

 ،1ی، مارتوك، هیرمند، عدلسرحدي، مهدوي، رضاخان
، بم، 3، مغان2، مغان1کاسپارد، آرتا، هامون، مغان

سیستان، گاسکوژن، سایسون، اکبري، آریا، بهار، شعله، 
یر، ، اینیا، کو3 کرج،2 کرج ،1، کرج2طبسی، الموت، عدل

کراس شاهی، سبالن، روشن، مرودشت، اترك، 
شیرودي، شاه پسند، البرز، سیمینه، چمران، بزوستایا، 

                                                           
1Avena fatua 
2Hordeum spontaneum 

-mv-17 ،mآذر، گلستان، فالت، کاوه، قدس، یاواروس، 
79-6 ،m-84-6 و m-83-6.  

 و 25ارقام گندم در گلدان هاي پالستیکی با قطر 
که در هر بطوري. متر کشت شدند سانتی35ارتفاع 

 پس از استقرار بوته . بذر گندم کشت شد15ان گلد
 بوته در 12( بوته در مترمربع 250تراکم نهایی به 

 براي داشتن جمعیت گیاهی کافی هر .ده شدرسان) گلدان
کود اوره و سوپر فسفات .  گلدان کشت شدسهرقم در 

 کیلو گرم در هکتار محاسبه 30 و 80به ترتیب بر حسب 
پس از اینکه ارتفاع بوته هاي . دو به گلدان ها اضافه ش

 سانتیمتر رسید آبیاري گلدان ها قطع 15گندم به حدود 
شده و با خارج کردن بوته هاي گندم از گلدان ها ابتدا 

تمیز و سپس به اجزاي ریشه، ساقه و  هاآنریشه هاي 
 70دماي  (برگ تفکیک شده و براي خشک شدن در آون

پس .  قرار داده شدند)ت ساع48درجه سانتیگراد براي 
از خشک شدن، نمونه هاي هر اندام جداگانه آسیاب 

  . شده و تا زمان تهیه عصاره نگهداري شدند
 براي .عصاره هر اندام در زمان مصرف تهیه شد

هر بذر علف هرز مقدار عصاره مورد نظر از هر اندام 
که عصاره ها تنها براي یک محاسبه و تهیه شد، بطوري

هرز  هايعلفبذر  زنیجوانه روزه هفتتا  پنجدوره 
به عبارت دیگر براي هر مرحله عصاره . نگهداري شدند

تازه تهیه شد تا عصاره براي مدت طوالنی نگهداري 
براي تهیه عصاره، بافت آسیاب شده با نسبت . نشوند

 با آب مقطر مخلوط شده و پس از مخلوط 20 به یک
 ساعت در دماي 24 براي مدت shakerه کردن با دستگا

 ساعت عصاره ها با 24پس از . اتاق نگهداري شدند
 هاعصاره. صاف شدند) 42واتمن شماره (کاغذ صافی 

در حین مصرف همواره در ظروف سر بسته و در 
  . یخچال نگهداري شدند

 یوالف وحشی که از  وهرز جو دره هايعلفبذر 
عمدتاً گندم تهیه و هان زراعی سال قبل از مزارع گیا

 هاآنشده بودند پس از اعمال تیمار سرما دهی رکود 
-جوانهسپس تست . در صورت وجود از بین برده شد

و در صورت  در شرایط نرمال از بذرها تهیه شد زنی
مورد استفاده قرار  زنیجوانهمناسب بودن درصد 

 عدد بذر در پتري دیش 15 هرز از هر بذر علف. گرفتند
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پس از قرار دادن .  سانتیمتري قرار داده شدند10هاي 
  .اثر داده شد هاآنبذر ها در ظروف پتري عصاره ها بر 

 و 50، 25، 0عصاره هر رقم گندم در چهار غلظت 
 0براي غلظت .  درصد مورد استفاده قرار گرفت100

این تیمارهاي بنابر. از آب مقطر استفاده شد) شاهد(
 رقم 70 غلظت عصاره و 4( تیمار 270آزمایشی شامل 

که با استفاده از آزمایش فاکتوریل مورد استفاده ) گندم
انجام  زنیجوانهبراي هر بذر پس از اینکه . قرار گرفت

با اندازه ( چهریشه، طول زنیجوانه شد، صفات درصد 
 ) بذر تصادفی در هر پتري دیش10 چهیشهرگیري طول 

 بذر 10با اندازه گیري طول ساقه در ( طول ساقه چه و
  . اندازه گیري شد)تصادفی

براي مشخص کردن اثر اسمزي عصاره، پتانسیل 
ها اندازه گیري شد و پتانسل مشابه آن اسمزي عصاره

تهیه و اثر آن بر صفات ) PEG(با پلی اتیلن گلیکول 
داده ها با استفاده از تجزیه .  ارزیابی شدمورد بررسی

واریانس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی 
الزم به .  تجزیه شدندGenstatبا استفاده از نرم افزار 

ذکر است بدلیل حجم زیاد داده ها و زیاد بودن تعداد 
شکل ها، بخشی از داده ها ارایه نشده و تنها در مورد 

  . درمتن توضیح داده شده است هاآننتایج 
  

  نتایج و بحث
  تأثیر عصاره ارقام گندم بر یوالف وحشی

  عصاره برگ ارقام گندم
اثر عصاره برگ ارقام مختلف گندم بر  -زنیجوانه

یوالف وحشی در سطح یک درصد زنی جوانهدرصد 
بین ارقام مختلف از نظر تأثیر ). 1جدول (معنی دار بود 

اختالف قابل توجهی وجود داشت زنی جوانهدرصد بر 

در ارقام زنی جوانهکاهش درصد ). اندداده درج نشده (
بیشترین .  درصد متفاوت بود58از کمتر از یک تا 

و نوید به ترتیب در ارقام گاسپارد زنی جوانهکاهش 
 2/55( 1، کرج) درصد3/55(، گاسکوژن ) درصد3/58(

همچنین . مشاهده شد)  درصد2/55 (1و عدل) درصد
نزدیک به شاهد کمترین زنی جوانهرقم امید با 

یوالف وحشی را نشان زنی جوانهبازدارندگی بر درصد 
اد، امید، گلستان و بهار ژدر عین حال ارقام نیک ن. داد

در زنی وانهج  درصد درصد کاهش30نیز با کمتر از 
  . ، بازدارندگی اندکی داشتندمقایسه با شاهد
هاي  عصاره ارقام مختلف، غلظت-چهطول ریشه

چه ریشهها بر طول مختلف عصاره و اثر متقابل آن
ارقام مختلف ). 1 جدول(یوالف وحشی معنی دار بود 

شدند، بطوریکه در چه ریشهباعث کاهش معنی دار طول 
در مقایسه با شاهد کاهش چه ریشهه ارقام طول کلی

در ارقام چه ریشهمیزان کاهش طول ). 1شکل (یافت 
کمترین کاهش .  درصد متفاوت بود67 تا 11مختلف بین 

اد، اترك، یاواروس، ژدر ارقام نیک نچه ریشهطول 
اکبري و شیرودي مشاهده شد، در حالیکه ارقام 

، نوید و رسول به ترتیب با 1، بیات، کرجگاسکوژن
نسبت به کاهش  درصد 6/64 و 1/65، 8/66، 3/67، 4/67

چه را باعث شدند شاهد بیشترین کاهش رشد ریشه
فراوانی ارقام مختلف از نظر میزان ). 1شکل (

 درصد، 20 رقم کمتر از 1اي بود که بازدارندگی به گونه
-60 رقم بین 29، 40-50 رقم بین 17، 30-40 رقم بین 7

چه یوالف  درصد طول ریشه60-70 رقم بین 14 و 50
  ). 2شکل (را در مقایسه با شاهد کاهش دادند 

  یوالف وحشی تحت تأثیر عصاره برگ گندم زنیجوانهصفات ) MS( میانگین مربعات -1جدول 
  چهطول ساقه  چهطول ریشه  زنیجوانه  درجه آزادي  منابع تغییر
  7/64  6/326  5/2186  67  رقم
  2/7344  4/12194  0/32953  3  غلظت
  1/55  4/298  3/1254  201  غلظت*رقم

  8/26  3/93  6/212  544  خطا
CV (%)    2/15  3/4  7/6  

  . دار است درصد معنی1 در سطح MSتمام مقادیر                  
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  )LSD=4.12 (ی وحشوالفیچه شهی عصاره برگ ارقام گندم بر طول رری تأث-1شکل 
، الموت، mv-17، استار، اینیا، 2، قدس، شهریار، امید، آرتا، مغان1نیک نژاد، اترك، یاواروس، اکبري، شیرودي، تجن، مغان: ارقام به ترتیب از چپ به راست

گلستان، سرداري، مارتوك، ، آذر، 1، داراب 2020هامون، شعله، کویر، خزر، رضاخانی، شاه پسند، ، m-83-6، آریا،  3فالت، سرحدي، بهار، مرودشت، کرج
، تورجیدوم، 2سبالن، بم، کاوه، روشن، سیمینه، زرین، پیشتاز، هیرمند، طبسی، کراس شاهی، البرز، سیستان، کرج، m-79-6 ،m-84-6، 2، داراب 3مغان

  اسکوژن، بیات، گ1، رسول، نوید، کرج1، عدل2سایسون، چمران، بزوستایا، شیراز، اروند، مهدوي، کاسپارد، آزادي، عدل
  
  

شکل 2- فراوانی ارقام از نظر بازدارندگی رشد ریشه چه  یوالف وحشــی در 
محدوده مشخص ( عصاره برگ )
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 اثـر عـصاره ارقـام مختلـف، غلظـت           -چهطول ساقه 
یـوالف  هـا بـر طـول سـاقه چـه           عصاره و اثر متقابل آن    

). 1جـدول  (در سطح یک درصـد معنـی دار بـود         وحشی  
 در   یوالف وحشی  ام باعث کاهش طول ساقه چه     کلیه ارق 

. )انـد داده درج نـشده     (مقایسه با شاهد آب مقطر شـدند        
 درصــد بــراي ارقــام 58 تــا 15مقــدار ایــن کــاهش بــین 

بیشترین کاهش طول سـاقه چـه بـا         . مختلف متفاوت بود  
، گاسکوژن، شیراز   1کاربرد عصاره ارقام گاسپارد، کرج    

 7/57 و 9/57، 9/57، 58، 58و مهــدوي بــه ترتیــب بــا    
همچنین ارقام  . درصد کاهش نسبت به شاهد حاصل شد      

نیک نژاد، اترك، تجن، امید و یـاواروس کمتـرین کـاهش            
  .رشد ساقه چه را باعث شدند

 زنـی جوانـه با افزایش غلظت عـصاره بـرگ درصـد          
بطوریکـه  . )3شکل  (یوالف وحشی به شدت کاهش یافت       

زنی جوانهد عصاره برگ،     درص 100 و   50،  25در غلظت   
 درصــد در مقایــسه بــا 78 و 52، 32یــوالف بــه ترتیــب 

همچنین بـا افـزایش غلظـت       . شاهد آب مقطر کاهش یافت    
 70چـه از     درصـد طـول ریـشه      100عصاره از صفر بـه      

عـالوه بـر ایـن شـیب     .  میلیمتر کاهش یافـت 4میلیمتر به   
 کـه    نـشان مـی دهـد      )3شـکل   (زیاد منحنی طول ریـشه      

به افزایش غلظت عصاره بـیش      چه  ریشهحساسیت طول   
   .استزنی جوانهاز درصد 

در مطالعات متعدد وجود خاصـیت بازدارنـدگی در         
 ،1386 کیارســتمی و همکــاران (عــصاره بــرگ گنــدم   
ــاران  ــالتی و همک ــاران،2003 اواس و ) 2007  زو و همک

) 2001 بانـا و همکـاران     ا ،1986 پیدرسـون (گیاهان دیکر   
نـشان  ) 2003(براي مثـال اواسـالتی      . گزارش شده است  

 چـه ریشهداد که عصاره برگ دو رقم گندم دوروم طول          
  .  درصد کاهش دادند64 و 43جو و گندم را به ترتیب 

همچنین نتایج حاصل از بررسی عصاره برگ ارقام        
 گندم در آزمـایش حاضـر مـشاهده شـد کـه بـین ارقـام           
مختلف از نظر میزان بازدارندگی عـصاره بـرگ تفـاوت           

) 1386(کیارسـتمی و همکـاران   . قابل توجهی وجود دارد  
 رقم گندم مورد بررسی تفاوت      10نیز نشان دادند که در      

از نظر بازدارندگی عصاره اندام هاي هـوایی         داريمعنی
در برنج نیـز مـشاهده شـده اسـت کـه بـین              . وجود دارد 

مختلف از نظر بازدارندگی عـصاره بـرگ اخـتالف          ارقام  
  ).2001 ابانا و همکاران(وجود دارد  داريمعنی

  
  عصاره ساقه ارقام گندم

 اثر رقم، غلظت عصاره سـاقه و        - زنی جوانه درصد  
بـر درصـد جوانـه یـوالف وحـشی در           هـا   آناثر متقابل   

درصــد ). 2ل جــدو(ســطح یــک درصــد معنــی دار بــود  
تحــت تــأثیر عــصاره ســاقه کلیــه ارقــام در زنــی جوانــه

). انـد داده هـا درج نـشده     (مقایسه با شاهد کـاهش یافـت        
 درصد بـراي ارقـام      83 تا   12از  زنی  جوانهمیزان کاهش   

زنـی  جوانـه بیشترین کاهش درصد    . مختلف متفاوت بود  
ات، آرتا و هـامون     سپارد، بی ، گا 1به ترتیب در ارقام عدل    

   .مشاهده شد
داري تحت  چه بطور معنی   طول ریشه  -چهطول ریشه 

هـا قـرا گرفـت      تأثیر رقم، غلظت عصاره و اثر متقابل آن       
 از نظـر    قابل توجهی بین ارقام مختلف تفاوت     ). 2جدول  (

  .)4شکل (چه وجود داشت تأثیر بر طول ریشه

  
   یوالف وحشی تحت تأثیر عصاره ساقه گندمزنیجوانهات صف) MS( میانگین مربعات -2جدول 
  چهطول ساقه  چهطول ریشه  جوانه زنی%   درجه آزادي  منابع تغییر
  1/218  4/175  2/155  67  رقم
  0/45335  0/4066  2/2746  3  غلظت
  1/260  1/146  4/91  201  غلظت*رقم

  2/55  7/33  1/29  544  خطا
CV (%)    4/10  8/4  8/6  

   درصد معنی دار است1 در سطح MSتمام مقادیر         
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شکل 3- واکنش صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه یوالف وحشی 
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  )LSD=2.48 (ی وحشوالفیچه ریشه عصاره ساقه ارقام گندم بر طول ری تأث-4شکل 
، 2، چمران، قدس، کرج2، نیک نژاد، روشن، هیرمند، شعله، کویر، یاواروس، کراس شاهی، بهار، کاوه، مغان2020اینیا، گلستان، : ارقام به ترتیب از چپ به راست

، m-83-6، آریا، سیمینه، آذر، m-84-6، الموت، شهریار، شاه پسند، بزوستایا، سایسون، مرودشت، سیستان، پیشتاز، 3، مغان3، کرجmv-17سبالن، زرین، استار، 
m-79-6شیراز، البرز، امید، اروند، ، تورجیدوم، رضاخانی، اترك، بم، طبسی، خزر،2، شیرودي، عدل1، داراب1، مغان2، هامون، اکبري، فالت، آزادي، داراب 

   ، مهدوي، گاسپارد، نوید، رسول1، کاسکوژن، تجن، بیات، مارتوك، عدل1سرداري، آرتا، سرحدي، کرج
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عصاره ساقه کلیه ارقام در مقایسه با شاهد باعث 
 66 تا 14میزان کاهش بین . شدچه ریشهکاهش طول 

ن کاهش بیشتری. درصد براي ارقام مختلف متفاوت بود
در اثر کاربرد عصاره ساقه ارقام رسول، چه ریشهطول 

 مشاهده شد که به 1نوید، گاسپارد، مهدوي و عدل
 62 و 2/64، 5/64، 3/66، 3/66ترتیب باعث کاهش 

. در مقایسه با شاهد شدندچه ریشهدرصد کاهش طول 
 50 رقم بیش از 24فراوانی نسبی ارقام نشان داد که 

همچنین ). 5شکل (شدند چه ریشهصد کاهش طول در
 درصد 30-40 رقم بین 19 درصد و 40-50 رقم بین 16

  . را کاهش دادندچه ریشهطول 
ها  اثر رقم، عصاره و اثر متقابل آن-طول ساقه چه

عصاره کلیه ). 2جدول (بر طول ساقه چه معنی دار بود 
ر مقایسه با شاهد ارقام باعث کاهش طول ساقه چه د

کمترین کاهش طول . )اندداده درج نشده (آب مقطر شد 
ساقه چه در مقایسه با شاهد به ترتیب در ارقام اینیا، 

در حالیکه . کویر، قدس، گلستان و چمران مشاهده شد
، نوید، گاسکوژن و آزادي به ترتیب 1ارقام رسول، عدل

 درصد کاهش 4/53 و 3/54، 3/54، 3/68، 5/68با 
  . بیشترین کاهش را باعث شدند

اثر افزایش غلظت عصاره بر درصد جوانه زنی، 
با افزایش . و ساقه چه معنی دار بودچه ریشهطول 

 داريمعنی بطور  زنیغلظت عصاره درصد جوانه
 درصد عصاره 100در غلظت ). 6شکل (کاهش یافت 

هاي غلظت .  درصد کاهش یافت62ساقه، جوانه زنی 
-ریشهبر طول داري معنیمختلف عصاره همچنین تأثیر 

داشتند، بطوریکه با افزایش غلظت عصاره طول چه 
با افزایش غلظت . ریشه کاهش قابل توجهی نشان داد

 6/53 درصد طول ساقه چه از 100عصاره از صفر به 
  .متر کاهش یافت میلی7/6میلیمتر به 

از نظر بازدارندگی آللوپاتیک در وجود تنوع ژنتیکی 
برابر علف هرز یوالف هاي مختلف گندم در ژنوتیپ

نیز ) 1386(کیارستمی و همکاران وحشی در آزمایش 
نشان دادند که هر چهار رقم  هاآن. مشاهده شده است

) طبسی، شیراز، روشن و نیک نژاد(گندم مورد بررسی 
یوالف  چهریشهباعث کاهش معنی دار طول ساقه چه و 

نشان ) 2000(همچنین وو و همکاران . و حشی شدند
هاي گندم از نظر کاهش رشد چچم دادند که بین ژنوتیپ

مشابهی نیز در   نتایج.وجود دارد داريمعنیاختالف 
، ریزوي و )1982( استینسیک و همکاران آزمایشات
ده شده مشاه) 2007(و زو و همکاران ) 2000(همکاران 

  .است
  

  دره تأثیر عصاره ارقام گندم بر جو
  عصاره برگ ارقام گندم

 اثر رقم و غلظت  هاي مختلف -زنیدرصد جوانه
عصاره بر درصد جوانه زنی جودره معنی دار بود اما 

عصاره برگ ). 3جدول (معنی دار نبود ها آناثر متقابل 
زنی جودره ارقام مختلف تأثیر متفاوتی بر درصد جوانه 

نشان دادند، بطوریکه در کلیه ارقام درصد جوانه زنی 
). اندداده ها درج نشده(در مقایسه با شاهد کاهش یافت 

 50 تا 6کاهش درصد جوانه زنی براي ارقام مختلف بین 
بیشترین کاهش جوانه زنی در ارقام . درصد متفاوت بود

، گاسپارد، مهدوي، اروند و گاسکوژن مشاهده 1عدل
 8/44 و 8/44، 9/44، 49، 3/50 که به ترتیب باعث شد

. درصد کاهش جوانه زنی در مقایسه با شاهد شدند
کمترین کاهش جوانه زنی نیز در ارقام تجن، شیرودي، 

  .اد مشاهده شدژنیک ن گلستان، اترك و
 غلظت عصاره برگ و اثر متقابل ، اثر رقم-چهطول ریشه

 یک درصد جودره در سطحچه ریشهبر طول ها آن
کلیه ارقام در مقایسه با شاهد ). 3جدول (معنی دار بود 

میزان ). 7شکل (شدند چه ریشهباعث کاهش طول 
 69 تا 21براي ارقام مختلف بین چه ریشهکاهش طول 

گاسپارد،  ارقام مهدوي، آزادي،. درصد متفاوت بود
 و 3/64، 5/64، 8/68، 3/69 به ترتیب با 1اروند و عدل

در مقایسه با شاهد چه ریشهکاهش طول  درصد 8/63
همچنین کمترین . بیشترین کاهش را به همراه داشتند

قدس،  در ارقام اینیا،چه ریشهمیزان بازدارندگی طول 
از بین ارقام مورد . تجن، شهریار و البرز مشاهده شد

 درصد کاهش طول ریشه را 50 رقم بیش از 44آزمایش 
 40-50 رقم بین 18همچنین ). 8شکل (ایجاد کردند 

 درصد کاهش طول ریشه را 30 رقم کمتر از 5درصد و 
  . به همراه داشتند
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شکل 5- فراوانی ارقام از نظر بازدارندگی طول ریشه چه در محدوده مشخص    
(عصاره ساقه)
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شکل 6- واکنش صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه یوالف وحشی به 
افزایش غلظت عصاره ساقه ارقام گندم
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  .صفات جوانه زنی جودره تحت تأثیر عصاره برگ گندم) MS( میانگین مربعات -3جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  دار است درصد معنی1 در سطح ns، بجز مقادیر مشخص شده با MSتمام مقادیر 

  چهطول ساقه  چه ریشهطول   درصد جوانه زنی درجه آزادي  منابع تغییر
  2/219  3/423  6/129  67  رقم

  2/7782  3/24974  4/12786  3  غلظت
  ns2/7  5/242  8/209  201  غلظت*رقم
8/51  2/78  6/42  544  خطا  

CV (%)   6/8  7/5  5/3  
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  )LSD=3.78(جودره  چهریشه عصاره برگ ارقام گندم بر طول ری تأث-7شکل   
، یاواروس، سبالن، بزوستایا، 2، کرج2، آرتا، مغان2اینیا، قدس، تجن، شهریار، البرز، زرین، اترك، شاه پسند، شیرودي، داراب: ارقام به ترتیب از چپ به راست

، آذر، فالت، اکبري، شیراز، m-83-6، تورجیدوم، بهار، طبسی، mv-17، 1، دارابm-84-6، خزر، گلستان، پیشتاز، استار، 3، نیک نژاد، چمران، بم، کرج3کرج
، کراس شاهی، 2، سایسون، امید، سیستان، روشن، هامون، عدل3، مغان1، سرداري، آزادي، کاوه، الموت، سیمینه، سرحدي، مغان2020کویر، آریا، مرودشت، 

  ، اروند، گاسپارد، مارتوك، مهدوي1، بیات، هیرمند، کاسکوژن، رسول، نوید، عدل1شعله، کرج
  

شکل 8- فراوانی ارقام از نظر بازدارندگی رشد ریشه چه  جودره در محدوده 
مشخص (عصاره برگ)
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داري تحت   طول ساقه چه بطور معنی     -چهطول ساقه 
هـا  آنهاي مختلف عصاره و اثر متقابل        غلظت ،تأثیر رقم 

ارقام مورد آزمـایش طـول سـاقه        ). 3جدول  (قرار گرفت   
 درصد در مقایسه بـا شـاهد        57 تا   10چه جودره را بین     

بیشترین کاهش طـول    . )اندداده درج نشده    (دند  کاهش دا 
ــام مهــدوي، آزادي      ــرگ ارق ــصاره ب ــه از ع ــاقه چ  ،س

، 2/57 حاصل شد کـه بـه ترتیـب          1گاسپارد، نوید و عدل   
 درصد کاهش طول ساقه چـه       8/51 و   9/51،  7/53،  9/54

کمتـرین میـزان   . در مقایسه با شاهد را به همراه داشـتند   
 نیـز از عـصاره ارقـام        بازدارندگی در مقابل رشد سـاقه     

  .شهریار، اینیا، بزوستایا، زرین و قدس بدست آمد
باعـث  داري  معنـی افزایش غلظت عصاره نیز بطـور       

ــی جــو   ــه زن ــاهش درصــد جوان ). 9شــکل (دره شــد  ک
 درصـد   100بیشترین بازدارندگی جوانه زنـی از غلظـت         

 65عصاره برگ بدسـت آمـد کـه در مقایـسه بـا شـاهد                
همچنـین  . جوانه زنی را بـه همـراه داشـت        درصد کاهش   

 28 و   14 درصـد بـه ترتیـب باعـث          50 و   25هـاي   غلظت
 در  .درصد کاهش جوانه زنی در مقایسه با شاهد شـدند         

با افزایش غلظت عصاره بـرگ از     چه  ریشهرابطه با طول    
 میلیمتـر بـه   4/55از چـه  ریشه درصد طول   100صفر به   

 15با توجه بـه شـکل       ). 9شکل  (افت   میلیمتر کاهش ی   6/1
و سـاقه چـه در    چـه   ریـشه مشاهده می شـود کـه طـول         

مقایسه بـا درصـد جوانـه زنـی حـساسیت بیـشتري بـه         
  .افزایش غلظت عصاره داشته اند

تأثیر بازدارندگی ارقام گندم بر علف هـرز جـو دره           
گـزارش  نیـز  ) 1386(در آزمایش کیارستمی و همکـاران       

 رقـم گنـدم     10بـین   مشاهده کردند کـه      هاآن. شده است 
داري از نظـر کـاهش جوانـه        مورد بررسی تفاوت معنـی    

بطوریکه ارقام  . جودره وجود دارد   چهریشهزنی و رشد    
چمــران و پیــشتاز نــسبت بــه ســایر ارقــام بازدارنــدگی 

ــشتري داشــتند ــین ارقــام مرودشــت و اســتار  . بی همچن
نتایج مشابهی نیز در    .  دادند کمترین بازدارندگی را نشان   

وو و همکـاران   ،)1984(آزمایشات اسـپرول و همکـاران    
  . مشاهده شده است) 2009(و ناکان و همکاران ) 2003(

  
  

  عصاره ساقه ارقام گندم
دره بطـور    زنی جـو   درصد جوانه  -زنیدرصد جوانه 

داري تحت تأثیر رقم، غلظـت عـصاره سـاقه و اثـر             معنی
عصاره ساقه ارقـام    ). 4جدول  ( قرار گرفت    هاآن متقابل  

زنـی در    درصـد جوانـه    58 تا   5مختلف باعث کاهش بین     
بیــشترین کــاهش ). انــدهــا درج نــشدهداده(جــودره شــد 

زنــی بــه ترتیــب در ارقــام بیــات، آزادي، درصــد جوانــه
، 58مهدوي، رسول و گاسپارد مشاهده شد که به ترتیب          

اهش نسبت به شاهد را باعـث    درصد ک  51 و   54،  56،  58
  .شدند

ها آن اثر رقم، غلظت عصاره و اثر متقابل -چهطول ریشه
بر طول ریشه جودره در سطح یک درصد معنی دار بود 

  از  بین ارقام مختلف اختالف قابل توجهی). 4جدول (
، )10شکل  (. داشت وجود  چهریشه  طول  بر نظر تأثیر

 74 تا 13بطوریکه میزان کاهش براي ارقام مختلف بین 
چه در بیشترین کاهش طول ریشه. درصد متفاوت بود

 و بم مشاهده شد 1ارقام مهدوي، بیات، گاسپارد، کرج
 3/56 و 3/56، 6/57، 3/60، 1/74که به ترتیب باعث 
کمترین کاهش . ایسه با شاهد شدنددرصد کاهش در مق

چه نیز با کاربرد عصاره ارقام یاواروس، طول ریشه
از نظر  . مشاهده شد2020بهار، قدس، طبسی و 
داراي بازدارندگی بین )  رقم30(فراوانی، بیشترین ارقام 

شکل ( درصد کاهش در مقایسه با شاهد بودند 50-40
 60-70ن  رقم بی2 و 50-60 رقم بین 10همچنین ). 11

  . درصد کاهش طول ساقه چه را باعث شدند
 طول ساقه چه نیز بطور معین داري -طول ساقه چه

ها قرار تحت تأثیر رقم، غلظت عصاره و اثر متقابل آن
در بین ارقام مختلف بیشترین کاهش ). 4جدول (گرفت 

طول ساقه چه با کاربرد عصاره ارقام مهدوي، اروند، 
، )اندداده درج نشده (ده شد  مشاه1رسول، بیات و کرج
 درصد 49 و 5/49، 5/49، 1/5، 3/68که به ترتیب باعث 

کمترین میزان کاهش طول . کاهش نسبت به شاهد شدند
، 2020ساقه چه نیز مربوط به ارقام یاواروس، طبسی، 

  .  و قدس بود2مغان
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  ساقه گندمصفات جوانه زنی جودره تحت تأثیر عصاره ) MS( میانگین مربعات -4جدول 
  چهطول ساقه  چهطول ریشه  جوانه زنیدرصد   درجه آزادي  منابع تغییر
  9/196  6/347  4/271  67  رقم
  8/46462  9/30493  4/1243  3  غلظت
  4/128  5/199  0/55  201  غلظت*رقم

  6/85  2/71  3/42  544  خطا
CV (%)    2/7  5/2  3/7  

   درصد معنی دار است1 در سطح MSتمام مقادیر          
  

با افزایش غلظت عصاره نیز درصد جوانه زنی 
همچنین با ). 12شکل (داري کاهش یافت بطور معنی

 درصد، 100افزایش غلظت عصاره ساقه از صفر به 
 میلیمتر و طول ساقه چه از هفت به 59چه از طول ریشه

  . میلیمتر کاهش یافت10 به 92
 وجود تنوع از نظر بازدارندگی آللوپاتیک بین ارقام
. گندم در مطالعات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است

 رقم گندم مشاهده شده که 58در بررسی آللوپاتی 
 رقم اثرات بازدارندگی متفاوتی 58اثرات آللوپاتی ریشه 

وو و (بر رشد علف هرز رایگراس یکساله دارد 
 453در آزمایشی آللوپاتی گیاهچه ). 2002همکاران، 

جمع )  کشور53( مختلف جهان ژنوتیپ گندم که از نقاط
آوري شده بودند در برابر علف هرز چچم مورد 

نتایج نشان ). b2000وو وهمکاران، (استفاده قرار گرفت 
هاي گندم از نظر آللوپاتی گیاهچه اختالف داد که ژنوتیپ

داري با یکدیگر داشتند بطوریکه رشد ریشه چچم معنی
 ژنوتیپ 453ین از ب.  درصد کاهش دادند91 تا 10را بین 

 ژنوتیپ آللوپاتی قوي داشته و بیش 63مورد بررسی، 
 درصد  رشد ریشه چچم را کاهش دادند، در 81از 

 45 ژنوتیپ آللوپاتی ضعیف داشته و کمتر از 21 هحالیک
آللوپاتی گیاهچه . درصد رشد ریشه را کاهش دادند

-ژنوتیپ. گندم بسته به کشور مبدأ ژنوتیپ متفاوت بود
نستان، کانادا و لهستان آللوپاتی ضعیفی داشته هاي افغا

و ژنوتیپ هاي آلمان، مکزیک و آفریقاي جنوبی آللوپاتی 
  .قوي داشتند

پتانسیل ) 1998(اي دیگر وو و همکاران در مطالعه
 ژنوتیپ گندم در برابر علف هرز چچم 38آللوپاتیک 

نتایج نشان داد که اختالف . مورد بررسی قرار دادند
ی بین ارقام مختلف وجود دارد و کاهش طول قابل توجه

 7/98 تا 2/19چه چچم براي ارقام مختلف بین ریشه
 2/73 تا 2/4درصد و براي درصد جوانه زنی بین 

چه چم را شش ژنوتیپ رشد ریشه. درصد متفاوت است
 رقم، 6 درصد کاهش دادند که از میان این 90بیش از 

  . نی شدند درصد جوانه ز66-73سه رقم باعث کاهش 
 2با مطالعه پتانسیل آللوپاتیک در ) 2003(اواسالتی 

رقم گندم دوروم در مقابل جوانه زنی و رشد جو و 
گندم نان مشاهده کرد که درصد بازدارندگی رشد در 
دو رقم و بسته به بافت ریشه، برگ و ساقه متفاوت 

همچنین میزان ترکیبات بازدارنده در برگ بیش از . بود
  .و ریشه گندم بودبافت ساقه 

با مطالعه پتانسیل ) 1387(لبافی و همکاران 
آللوپاتیک چهار رقم گندم شیراز، نیک نژاد، طبسی و 

اي روشن در برابر علف هرز یوالف و ماشک گل خوشه
مشاهده کردند که در بین چهار رقم، نیک نژاد بیشترین 

همچنین از دو . بازدارندگی را در برابر یوالف داشت
 بیشتري نسبت تز مورد مطالعه یوالف حساسیعلف هر

چه در مقایسه با ساقه به ماشک داشت و ریشه
حساسیت بیشتري در برابر بازدارندگی حاصل از گندم 

  . داشت
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شکل 9- واکنش صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه جودره به افزایش 
غلظت عصاره برگ ارقام گندم

0

16

32

48

64

80

0 25 50 100
غلظت عصاره (درصد)

ی 
ه زن
جوان

صد 
در

(m
m

ه (
ه چ
ساق
  و
چه

شه 
 ری
ول
ط

Germination

Root lenght

Shoot lenght

  
  

0

10

20

30

40

50

60

70

co
ntr

ol 25 30 62 26 63 59 55 15 45 48 33 40 18 50 67 17 68

رقم

(m
m

ه ( 
ه چ

یش
ل ر

طو

  
  )LSD=3.61(چه جودره شهی عصاره ساقه ارقام گندم بر طول رری تأث-10شکل 

، شیراز، ، شهریار، روشن، سرحدي2، داراب2، هیرمند، کویر، شعله، کرج2، مغان2020یاواروس، بهار، قدس، طبسی، : ارقام به ترتیب از چپ به راست
، پیشتاز، اکبري، 3، مغان3الموت، زرین، آزادي، آرتا، تجن، استار، فالت، نیک نژاد، تورجیدوم، خزر، کراس شاهی، آریا، سرداري، مرودشت، سیمینه، کرج

، کاوه، سیستان، شاه 1مغان، m-83-6، سبالن، سایسون، شیرودي، هامون، البرز، m-79-6، اترك، 1، دارابmv-17اینیا، گلستان، امید، رضاخانی، آذر، 
  ، کاسپارد، بیات، مهدوي1، گاسکوژن، بم، کرج1، نوید، رسول، چمران، عدل2، مارتوك، عدلm-84-6پسند، اروند، بزوستایا، 
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 10هاي هوایی در یک بررسی عصاره آبی اندام
، 2اترك، استار، دز، پیشتاز، چمران، داراب(رقم گندم 

بر جوانه زنی و ) شیراز، شیرودي، مرودشت و تجن
هرز جودره و چچم بررسی شد هاي علفرشد 

نتایج نشان داد که ارقام ). 1386کیارستمی و همکاران، (
گندم پتانسیل بازدارندگی متفاوتی داشتند، بطوریکه 

 و برگ طولی رشد زنی، جوانهارقام چمران و پیشتاز 
 را چچم جودره و ریشه و برگ خشک و تر وزن ، ریشه
 و مرودشت رقم دو. دادند کاهش داري معنی بطور
چچم  و وحشی برجو را آللوپاتی اثر کمترین استار
  .دادند نشان

بطور کلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که 
بین ارقام مختلف گندم از نظر پتانسیل بازدارندگی 

که بطوری. آللوپاتیک اختالف قابل توجهی وجود دارد
برخی ارقام به میزان قابل توجهی جوانه زنی و رشد 

از بین ارقام . هاي هرز مطالعه شده را کاهش دادندعلف
بررسی شد بیشترین بازدارندگی مربوط به ارقام 

، گاسپارد، گاسکوژن، 1، عدل1رسول، مهدوي، نوید، کرج
همچنین نتایج نشان داد که . اروند، بیات و آزادي بود

 بازدارندگی مربوط به عصاره بافت برگ بیشترین میزان
است که پس از آن ساقه داراي درصد بیشتري از 

میزان بازدارندگی ریشه در . ترکیبات بازدارنده است
برابر صفات مورد بررسی کمتر از ساقه و برگ بود 

در مطالعات دیگر نیز گزارش ). اند نشدهدرجها داده(
گ گندم بیش از ها در برشده است که غلظت بازدارنده

  .)2003 اوسالتی(ها است دیگر اندام
چه گیري شده طول ریشه   ن صفات اندازه  در بی   

در هـر دو    (زنـی      و درصد جوانـه    چهنسبت به طول ساقه   
حساسیت بیـشتري   ) علف هرز یوالف و حشی و جو دره       

در مطالعـات   . نـشان داد  عـصاره ارقـام گنـدم       نسبت بـه    
چه به مـواد      یشهرسیت  حسامتعدد گزارش شده است که      

بیش از ساقه چه یا درصـد جوانـه زنـی اسـت             بازدارنده  
 و  ناکـان  ،1986  پدرسـون  ،1982 استینسیک و همکـاران   (

  وو و همکـاران ،1990  مارتین و همکاران   ،2006 همکاران

انـد    در همین زمینه بعضی محققین پیشنهاد کرده      .  )2007
توانـد    ي طول ریشه می   گیر  که براي چنین مطالعاتی اندازه    

زنـی    شاخص بهتري نسبت به طول ساقه و درصد جوانه        
  .باشد

بطورکلی نتایج آزمایش حاضر نشان داد که برخی 
-ارقام گندم پتانسیل بازدارندگی بیشتري در برابر علف

 دارا می باشند، که  هرز یوالف وحشی و جو درههاي
ور این موضوع می تواند در برنامه هاي اصالحی به منظ

ایجاد ارقام با پتانسیل آللوپاتیک باال مورد استفاده قرار 
آگاهی از این موضوع بویژه در بحث مدیریت . گیرد

از طرف دیگر . هاي هرز اهمیت زیادي داردپایدار علف
و نیز  کشعلفهاي هرز مقاوم به با توجه به وجود علف

هاي خی علفهاي انتخابی براي برکش علفعدم وجود 
  .هرز این موضوع می تواند اهمیت زیادي داشته باشد

 
  

  سپاسگزاري
ه از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد لبدینوسی

اسالمی واحد ارسنجان به خاطر تأمین اعتبار این تحقیق 
  .گردددر قالب طرح پژوهشی سپاسگزاري می
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شکل 11- فراوانی ارقام از نظر بازدارندگی طول ریشه چه جودره در محدوده     
مشخص (عصاره ساقه)
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شکل 12- واکنش صفات درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه جودره به افزایش 
غلظت عصاره ساقه ارقام گندم
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