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کص سولفوسولفورون )آپیروس( در  ( به علفHordeum spontaneumهای جودره ) مقاومت توده

 استان فارس

 
*فروغ فرامرزی

 2مهذی مذنذوست، 1
 ّبي ّشص داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ فؼب داًـجَي كبسؿٌبػي اسؿذ ؿٌبػبيي ٍ هجبسصُ ثب ػلف -1

 ،ػضَ ّيئز ػلوي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ فؼب -2

 orooghfaramarzi@gmail.comf، يؼٌذُ هؼئَلًَ*

 

 خالصه

كؾ ػَلفَػَلفَسٍى ثب ًبم سجبسي آديرشٍع، آصهبيـري    ّبي جَدسُ اػشبى فبسع ثِ ػلف ثِ هٌظَس ثشسػي هقبٍهز سَدُ

دس گلخبًرِ سققيقربسي    1392-93سکرشاس دس ػربل صساػري     4ّبي كبهرل سلربدفي دس    ثِ كَسر فبكشَسيل ٍ دس قبلت طشح ثلَک

جبم ؿذ. فبكشَسّبي آصهبيؾ ؿبهل سَدُ ـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ فؼب ًا ّبي فؼب، اقليرذ، رس، صسقربى    ّبي ثزس جَدسُ ؿْشػشبى دًا

كررؾ  ػلررفثشاثررش درص سَكرريِ ؿررذُ  16ٍ  8، 4، 2، 1، 5/0، 25/0ٍ جْررشم ثررِ ػٌررَاى فرربكشَس اٍل ٍ درصّرربي كررفش  ؿرربّذ ،  

سرشيي   ّبي فؼب ٍ جْشم هقربٍم  ّبي هَسد آصهبيؾ، سَدُ ػَلفَػَلفَسٍى ثِ ػٌَاى فبكشَس دٍم ثَد. ًشبيج ًـبى داد كِ اص ثيي سَدُ

ّبي ثب دسجِ هشَػط هقبٍهز قشاس گشفشٌرذ ٍ سرَدُ رس ثرِ ػٌرَاى سرَدُ حؼربع        ّبي صسقبى ٍ اقليذ دس گشٍُ سَدُ ّب ٍ سَدُ سَدُ

 .اسصيبثي ؿذ
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 مقذمه

ّربي   ّبي ّشص اص ديش ثربص ثرِ ػٌرَاى جضيري ًربهالَة اص ثرَم ًظربم        ُ دليل آثبس هخشة ًبؿي اص سقبثز ثش ػولکشد هقلَرر صساػي، ػلف

ًٍرذ. سلفربر ػولکرش    سشيي ػَاهل كبّؾ دٌّذُ هيضاى هقلَل ثرِ ؿروبس هري    كـبٍسصي ؿٌبخشِ ؿذُ ٍ يکي اص هْن د جْربًي ًبؿري اص   س

ثبؿذ كِ ايري خؼربسر دس كـرَسّبي     دسكذ ػولکشد قبثل حلَل هقلَرر صساػي اقشلبدي ٍ غزايي اكلي هي 15سب  10ّبي ّشص  ػلف

ّبي ّشص ًيبصهٌذ ؿٌبخز دقيق ٍ كبهرل گيربُ، خربک،     . اهشٍصُ هذيشيز ػلف]6[ثبؿذ  دس حبل سَػؼِ ثيؾ اص كـَسّبي سَػؼِ يبفشِ هي

سػرذ دس   ثبؿذ كِ ثرِ ًظرش هري    ّشص هي ّبي شيز صساػي ٍ ثؼيبسي دبساهششّبي ديگش هقياي هشسجط ثب ػوليبر كٌششل ػلفّبي هذي ػبهبًِ

جربم هري   ّبي ّشص هضاسع ثِ سٍؽ هجوَع كٌششل ػلف  .]5[ثبؿرذ   سرشيي ؿريَُ آى، سٍؽ سلفيقري هري     گيرشد كرِ هٌبػرت    ّبي هخشلفي ًا

گيشًرذ. ػرالٍُ ثرش     ًـبًي ٍ يب اص ثيي ثشدى گيبّبى ًبخَاػشِ هَسد اػرشفبدُ قرشاس هري   ّب سشكيجبر ؿيويبيي ّؼشٌذ كِ ثشاي فشٍ  كؾ ػلف

شيي دريلري ّؼرشٌذ كرِ ثربصًگشي دس     سر  ّبي صيشصهيٌي اص هْن ّب، آلَدگي هقيط صيؼز ٍ آلَدگي آة كؾ ّبي ّشص ثِ ػلف هقبٍهز ػلف

. ؿريَُ ػورل ػروَم ؿريويبيي ثرِ هلرشه كٌٌرذُ احؼربع         ]3[ػبصًذ  ًبدزيش هي ّبي ّشص سا هاشح ٍ اجشٌبة ّبي ثشخَسد ثب ػلف ؿيَُ

اػبع ثذثيٌبًِ سلقري ؿرذُ ٍ ثرِ     كِ اثشار ًبهـخق ٍ دساص هذر آًْب سخيالر ثي ثخـذ، ثِ طَسي فشيجٌذُ هَفقيز دس ثشاثش طجيؼز سا هي

ّربي آًري ٍ هـرخق، كوشرش      سيآٍس دس هقيط ثِ ػلز ػذم ايجبد سلفربر ٍ ثيورب   ؿَد، الجشِ سَصيغ هَاد ػوي ٍ صيبى فشاهَؿي ػذشدُ هي
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گرشدد كرِ اثرشار دا وري ٍ سرذسيجي آًْرب ثرِ كرَسر ػرَاسم ٍ           كٌذ، صيشا غلظز كن ايي هرَاد دس هقريط، ػرجت هري     جلت سَجِ هي

ؼبى هـبّذُ ؿَد  هؼوَهيز بر ٍ ثِ ٍيظُ ًا الؼربدُ   ثب ايري حربل ٍ ثرب سَجرِ ثرِ هقبػري ٍ سربثيش فرَ          .]7[ّبي هضهي دس گيبّبى، حيًَا

ِ     ،دس دػشيبثي ثِ حرذاكرش ػولکرشد  ّب  كؾ ػلف ثٌربثشايي سَليرذ    ،ّربي هرذيشيشي هؼقَرًرِ ٍ ػولري ًيؼرز      حرزه كبهرل آًْرب اص ثشًبهر

هلرشفي   دصّبي قَي ٍ هَثش ثب  كؾ ّبي جذيذ ٍ ػَ  دادى سققيقبر دس جْز اػشفبدُ حذاقل اص هَاد ؿيويبيي ثب كبسثشد ػلف كؾ ػلف

ّربي   ّبي هقبٍم اثشار كوشش ثش هقيط صيؼز ٍ كٌششل سَأم ػلف  ط ثِ هٌظَس كبّؾ ثيَسيخكوشش ٍ ّوچٌيي كبسثشد آًْب ثِ كَسر اخشال

كرؾ   يرک ػلرف   ثب ًبم سجبسي آديشٍع ػَلفَػَلفَسٍى. ّب هذ ًظش اػز دبؿي ٍ كبّؾ ّضيٌِ ّشص دْي ثشگ ٍ ثبسيک ثشگ ثب يک ثبس ػن

شخبثي اص گشٍُ ػَلفًَيل اٍسُ هي يٌشبص يب اػشَّيذسٍكؼي اػيذ ػيٌشبص اػز كِ سَقف سقؼين ػرلَل ٍ  ثبؿذ كِ ثبصداسًذُ اػشَركشبر ػ ًا

شقبل دس آدَدالػز ٍ ػيوذالػز هي سؿذ سا ثبػث هي جرَدسُ  جرَ ٍحـري  اص     .]4[ ثبؿذ ؿَد. جزة آى اص طشيق ثشگ ٍ سيـِ ٍ قبثل ًا

جرَدسُ داساي سٌرَع   ثبؿرذ.   َدگـي هري گيبّي يک ػبلِ، ديذلَ يذ، خ Hordeum spontaneumًبم ػلوي  ثب   Poaceaeٍخبًَادُ غالر  

رذ اؿرلبل كٌرذ. ايري ػلرف ّرشص دس اكررش         ّربي هخشلرف سا هري    ثبؿذ ثِ طَسي كِ داهٌِ ٍػيؼي اص صيؼشگبُ طًشيکي ثؼيبس ثبريي هي سًَا

ّذُ كـَسّبي خبٍسهيبًِ ثِ خلَف فلؼايي اؿلبلي ٍ ػَسيِ ٍجَد داسد. داهٌِ دشاكٌؾ ٍ گؼششؽ آى دس ايشاى دس اكررش هٌربطق هـرب   

ّربي فربسع،    اهب ًَاحي ؿوبل غشة ٍ غشة، جٌَة غشثي ٍ جٌَة دشاكٌؾ ثيـششي داسد. ثيـششيي سشاكن آى هشثَ ط ثِ اػشبى ،ؿذُ اػز

جربم     ٍسٍد ايي ػلف ّرشص ثرِ هضسػرِ اص سٍؽ    ٍ كٌذ ثبؿذ. جَدسُ اص طشيق ثزس سکريش ديذا هي قضٍيي، خشاػبى ٍ سجشيض هي ّربي هخشلفري ًا

. گيربُ جرَدسُ يکري اص    ]2[ّب دس دشاكٌؾ اٍليِ ايي ػلف ّشص ًقرؾ هْوري داسًرذ     كـبٍسصي ثِ خلَف كوجبيي هبؿيي آرر ٍ ؿَد هي

دس ّوريي ساػرشب، ايري درظٍّؾ ثرِ هٌظرَس ثشسػري         .]1[آيذ  اػشبى كـَس ثِ ؿوبس هي 16ّبي ّشص هْبجن هضاسع گٌذم دس ثيؾ اص  ػلف

 سيضي ٍ اجشا گشديذ. لفَسٍى طشحكؾ ػَلفَػَ ّبي جَدسُ اػشبى فبسع ثِ ػلف هقبٍهز سَدُ

 

 ها مواد و روش

ـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ فؼب ثب ػربصُ فلرضي ٍ دَؿرؾ دالػرشيکي سقرز       1392-93ايي دظٍّؾ دس ػبل صساػي  دس گلخبًِ سققيقبسي دًا

جبم آصهبيؾ ثِ اجشا دس آهذ. ايي آصهبيؾ ثِ كَسر فبكشَسيرل ٍ دس قبلرت طر    25دهبي  ّربي   شح ثلرَک دسجِ ػلؼيَع دس طَل هذر ًا

جبم ؿذ. فبكشَسّبي آصهبيؾ ؿبهل سرَدُ  5ّبي دالػشيکي  سکشاس دس گلذاى 4كبهل سلبدفي دس  ّربي  دصّربي ثرزس جرَدسُ ٍ     كيلَگشهي ًا

ّربي فؼرب، اقليرذ، رس، صسقربى ٍ      اص ػرا  هرضاسع ؿْشػرشبى    1392كؾ ثَد. فبكشَس اٍل ؿبهل سَدُ ثزس جَدسُ ثَد كِ دس ثْبس ػبل  ػلف

ّبي كرفش  ؿربّذ ،   دص ػبخز ؿشكز گل ػن ايشاى  ؿبهل  كؾ ػَلفَػَلفَسٍى ػلف دص 8آٍسي گشديذ ٍ  ى فبسع جوغجْشم دس اػشب

كٌري دػرشي    گشم دس ّکشبس  ثِ ػٌَاى فبكشَس دٍم ثرَد. ثؼرذ اص دَػرز    25سَكيِ ؿذُ  هؼبدل  دصثشاثش  16ٍ  8،  4،  2،  1،  5/0،  25/0

دقيقرِ ثرب    3دسجِ ػلؼيَع  قشاس دادُ ؿذ، ػذغ ثرِ هرذر    4سٍص دس يخچبل  ثب دهبي  4ثزسّب ثِ هٌظَس ؿکؼشي خَاة ثزس ثِ هذر 

دسجرِ ػلؼريَع    20دسكذ ضذ ػفًَي گشديذ ٍ دٍثبسُ ؿؼشِ ؿذ. ػذغ ثرشاي يرک سٍص دس طسهيٌربسَس ثرب دهربي       1ّيذَكلشيز ػذين 

ِ ًگِ ِ 10ّب اص ثزسّب ػجض ؿًَذ. دس ّش گلذاى  داسي ؿذ سب جًَا ؿذُ جرَدسُ كـرز گشديرذ ٍ ثؼرذ اص اطويٌربى اص ػرجض        داس ػذد ثزس جًَا

ِ ليشرشي   20دبؽ دـشي  دبؿي سَػط ػن ػذد اص آًْب ثبقي گزاؿشِ ٍ ثقيِ حزه ؿذًذ. ػن 4ّب اص خبک ثؼذ اص دٍ ّفشِ، سؼذاد  ؿذى جًَا

جبم ؿذ. ثشگي ػلف 4ليشش دس ّکشبس دس هشحلِ  300اي ثب هلشه هؼبدل  ثب ًبصل ؿشُ ّربي ٍاكرٌؾ    ثشاي سجضيِ آهبسي هٌقٌري  ّبي ّشص ًا

ثرشاصؽ   Sigma plotافرضاس   سَػط ًشم   1كؾ ػَلفَػَلفَسٍى اص هؼبدلِ چْبس دبساهششي لجؼشيک  فشهَل  ّبي جَدسُ ثِ ػلف سَدُ دصثِ 

 xكرؾ    ُ ثرب ػلرف  هشليش ٍاثؼشِ  ٍصى خـک يب سؼذاد ثَسِ صًذُ هبًذُ ثِ كَسر دسكذ اص ؿربّذ سيوربس ًـرذ    yدادُ ؿذ. دس ايي هؼبدلِ، 

 GR50هقرذاس   eؿيت خرط،   bثبرسشيي حذ ٍاكٌؾ سَدُ،  dسشيي حذ ٍاكٌؾ سَدُ  ٍصى خـک يب سؼذاد ثَسِ   دبييي cكؾ،  غلظز ػلف
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كرؾ   ّبي ػلرف دصّبي جَدسُ ٍ  دسكذ كبّؾ دس ٍصى خـک ًؼجز ثِ ؿبّذ ؿذُ اػز. ًشبيج اثش سَدُ 50كؾ كِ ثبػث  ي اص ػلفدصيب 

 ، هَسد سجضيِ آهبسي قشاس گشفز.  SASاػشفبدُ اص ًشم افضاس ػَلفَػَلفَسٍى ثب 

y= c + (d – c) / 1 + exp {b [log (x) – log (e)]}   :                                       1فشهَل  

  

 نتایج و بحث

  1هؼبدلِ لجؼشيک  فشهرَل  كؾ آديشٍع ثب اػشفبدُ اص ثشاصؽ  ّبي جَدسُ ثِ دصّبي هخشلف ػلف ثشسػي سًٍذ ٍاكٌؾ ٍصى خـک سَدُ

رذ  ؿرکل    كؾ آديرشٍع ًـربى دادُ   ّبي هخشلف جَدسُ ٍاكٌؾ هشفبٍسي ثِ دصّبي هخشلف ػلف ًـبى داد كِ سَدُ  . دبساهششّربي ثرِ   1ًا

 گش آى ثرَد كرِ سَاثرغ ثرشاصؽ دادُ ؿرذُ،       . آصهَى فقذاى ثشاصؽ، ثيبى1ّب ثَد  جذٍل  دػز آهذُ اص سَاثغ لجؼشيک ًيض هؤيذ ايي سفبٍر

ّبي اقليذ ٍ صسقبى ثِ سشسيرت ثيـرششيي ٍ    ؿَد حذ ثبر دس سَدُ طَسي كِ هالحظِ هي كٌذ. ّوبى ّب اسا ِ هي سَجيِ قبثل قجَلي اص سًٍذ دادُ

كرؾ ثيـرششيي ٍ    اقليرذ ٍ صسقربى دس ؿرشايط ثرذٍى هلرشه ػلرف      ّربي   كِ سَدُ ايي هؤيذ آى اػز. كوششيي هقذاس سا سـکيل دادُ اػز

ذ. ًشبيج ًـبى داد كِ حذ دبييي دس هَسد ّوِ سَدُ ِ سا داؿشِكوششيي ٍصى خـک ثَس ّرب، هٌفري هري ثبؿرذ ٍ ايري ثرذيي هؼٌرب ثرشآٍسد          ًا

 سًٍذ. ثشاثش ثِ طَس كبهل اص ثيي هي 16ّب قجل اص دص  ؿَد كِ سوبهي سَدُ هي

گش هيضاى حؼبػريز   ثيبى e ثبؿذ. ؿيت ّيل يب ؿيت دس ًقاِ ّبي هقبٍم كوشش اص سَدُ حؼبع هي هؼوَرً ؿيت هٌقٌي دس سَدُ

ّرب ثرِ دصّربي هخشلرف ثرِ دصّربي هخشلرف         كؾ ثَدُ ٍ دس ٍاقغ ػشػز سًٍذ دبػخ سرَدُ  ّبي هَسد ثشسػي ثِ دصّبي هخشلف ػلف سَدُ

ّربي هقربٍم ثيـرشش اػرز. ثرِ       ؿَد ػشػز ًضٍل هٌقٌي دس سَدُ حؼبع رس اص ّورِ سرَدُ   ديذُ هي 1گًَِ كِ دس ؿکل  ثبؿذ. ّوبى هي

كٌرذ.   ّبي هقبٍم طري هري   ّبي هشثَ ط ثِ سَدُ سش اص هٌقٌي ٌي هشثَ ط ثِ سَدُ رس فبكلِ ثيي حذاكرش سب حذاقل دبػخ سا ػشيغػجبسسي هٌق

 دّذ.   سشي اص اؿکبل اسا ِ هي ايي دبساهشش دسک ثْششي اص هَضَع ٍ ًيض ثشداؿز هٌبػت

اطالػربر ثيـرششي دس    GR50يري ٍ ثرِ دليرل آى كرِ     ثبؿذ. ثب ٍجَد ا ًيض هؤيذ ايي هَضَع هي 1ثشآٍسدّبي اسا ِ ؿذُ دس جذٍل 

ًَرِ كرِ    ّب اػشفبدُ هي ّب ٍ ًيض سؼييي دسجِ هقبٍهز سَدُ كؾ دّذ اص آى ثشاي ثشسػي هيضاى هقبٍهز ثِ ػلف اخشيبس قشاس هي ؿَد. ّوبى گ

ّبي جرَدسُ، سرَدُ    س ثيي سَدُّبي هقبٍم ٍجَد داسد. د سَدُ حؼبع ٍ سَدُ GR50اي ثيي  ّبي ػوذُ ؿَد، سفبٍر هـبّذُ هي 1دس جذٍل 

گرشم   200كؾ آديشٍع ًـبى داد. ثِ طَسي كِ ايي سَدُ حشي دس دص ّـز ثشاثش سَكريِ ؿرذُ  هيرضاى     فؼب ثيـششيي هقبٍهز سا ثِ ػلف

ؼز ًضديک ثِ  گرشم هربدُ    50دسكذ اص ٍصى خـک خَد سا ًؼجز ثِ ؿبّذ حفظ كٌذ. دس حبلي كِ هيرضاى   50هبدُ هؤثشُ دس ّکشبس  سًَا

ّربي صسقربى ٍ جْرشم     دسكذ كبّؾ دس ٍصى خـک سَدُ حؼبع رس ؿذ. ايري هقرذاس كربّؾ ثرشاي سرَدُ      03/44ؤثشُ دس ّکشبس ثبػث ه

گشم هبدُ هؤثش دس ّکشربس اؿربسُ كرشد     50سَاى ثِ كوي ثيـشش اص  گشم هبدُ هؤثش دس ّکشبس اسفب  افشبد ٍ ثشاي سَدُ اقليذ هي 100ًضديک ثِ 

  .1  جذٍل

 . دسجرِ  1 ّرب ثرَد  جرذٍل    ّبي هخشلفي دس ثيي ايري سرَدُ   گش ثشٍص هقبٍهز ثب دسجِ ّبي ٍاكٌؾ ثِ دص ثيبى ٌيسفبٍر هيبى هٌق

دّرذ كرِ اص ثريي     ّبي هقبٍم ثِ سَدُ حؼبع رس ثِ دػز آهرذ ًـربى هري    سَدُ GR50كؾ آديشٍع كِ اص ًؼجز  ّب ثِ ػلف هقبٍهز سَدُ

ّبي صسقربى ٍ اقليرذ ثرب     ّب ٍ سَدُ سشيي سَدُ هقبٍم 21/5ٍ  26/5سا ثَدى دسجِ هقبٍهز ّبي فؼب ٍ جْشم ثب دا ّبي هَسد آصهبيؾ، سَدُ سَدُ

  .1 ّبي ثب دسجِ هشَػط هقبٍهز قشاس گشفشٌذ  جذٍل دس گشٍُ سَدُ 83/1ٍ  26/2ّبي هقبٍهز  داسا ثَدى دسجِ
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 کص آپیروس های جودره به دزهای مختلف علف بررسی رونذ واکنص وزن خطک توده -1ضکل 

 
 

های جودره در  های وزن خطک توده ضاخص مقاومت و پارامترهای برآورد ضذه از برازش توابع لجستیک به داده -1جذول 

 کص آپیروس سنجی گیاه کامل با علف زیست

GR50 ؿيت هٌقٌي حذ ثبر حذ دبييي سَدُ
a 

b  ِدسج

 هقبٍهز

  اقليذ

d 21/0 87/0- 
 06/0 51/

4 

 06/0 02/1-  60/7 92/80 **83/1 

35/2 64/0  جْشم

- 

 05/0 94/

3 

 06/0 83/0-  02/58 93/230 *21/5 

10/0 15/0  صسقبى

- 

 06/0 15/

3 

 37/0 45/2-  98/6 07/100 **26/2 

20/0 24/1  فؼب

- 

 09/0 14/

4 

 47/0 62/1-  69/93 11/233 ns26/5 

 c24/0 15/0  رس

- 

 06/0 54/

3 

 08/0 99/0-  84/4 29/44 - 

a  ؿبخقGR50 ثبؿذ. گشم هبدُ فؼبل دس ّکشبس هي 180دسكذ كبّؾ داد. دص سَكيِ ؿذُ،  50ظشي اص آديشٍع اػز كِ ٍصى خـک سا ثِ هيضاى غل 
b ّبي  ًؼجزR/S  ثش اػبع ؿبخقGR50 ُّب ًؼجز ثِ سَدُ حؼبع هقبػجِ ؿذ. سَد 
c سَدُ حؼبع 
d ثبؿٌذ. اػذاد داخل دشاًشض هيضاى خابي اػشبًذاسد هي 
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