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  ها ترین یافته مهم
که منجر به بروز ) ACCase(آ کربوکسیالز  علیرغم وقوع جهش در ژن کدکننده آنزیم استیل کوآنزیم◄

شده است، اختالفی در  ACCaseهاي بازدارنده  کش به علفAR  و MR4 ،SR3هاي  مقاومت در بیوتیپ
   .به وجود نیامده است) ES(ها نسبت به بیوتیپ حساس  شایستگی نسبی این بیوتیپ

  

  ، تنش خشکیزنی، تنش شوري ، جوانه)ACCase(آ کربوکسیالز  استیل کوآنزیم : کلیديهاي واژه

 91-306-106طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  پور امید انصاري، معصومه عبدالهیجاوید قرخلو،  ):گان(نویسنده

هـاي آریلوکـسی    کـش  حساس و مقاوم به علـف ) Phalaris minor(هاي فاالریس  شایستگی نسبی توده :عنوان
  فنوکسی پروپیونات

  91-306- 106 :شماره

 4/12/1393   :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته
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 ) و سایر مستنداتها جدولها،  مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
 

  خـونی  علـف  و مقـاوم  هـاي حـساس     زنـی بـذرهاي تـوده       اي براي توصیف سرعت جوانه       ضرایب معادله دوتکه   -1-4جدول  
)Phalaris minor( . 

  Tb  To  Fo  Tc  R2  P-value  بیوتیپ
AR )34/1 (22/3  )79/0 (61/22  )10/0 (86/1  )63/0 (77/33  90/0  0001/0<  
MR4  )27/1 (78/2  )84/0 (19/19  )14/0 (41/2  )66/0 (14/33  92/0  0001/0<  
SR3  )62/0 (02/3  )44/0 (22/21  )08/0 (17/2  )31/0 (00/30  97/0  0001/0<  
ES  )68/0 (34/2  )24/0(24/21  )07/0 (44/2  )40/0 (54/34  97/0  0001/0<  

   .اعداد داخل پرانتز خطاي استاندارد تخمین ضرایب رگرسیون است
Tb : ،دماي پایهTo : ،دماي مطلوبTc : ،دماي سقفfo :زنی حداقل زمان جهت رسیدن به حداکثر جوانه.  

  

  اهمیت موضوع
آگاهی از خصوصیات . باشد گندم کشور می پدیده رو به گسترش در مزارع اه کش هاي هرز به علف مقاومت علف

   .کش مفید خواهد بود هاي هرز مقاوم به علف هاي مقاوم در مدیریت علف بیولوژیکی بیوتیپ
 

  )شرح مساله(مقدمه 
 با نحوه هایی کش  از کاربرد مستمر علفی ناشی است که در اثر فشار انتخابی تکاملاي دهپدی کش مقاومت به علف

 يها کاربرد مداوم بازدارنده .دآی ی به وجود مهرز هاي  علفهاي تی در جمعیکی وجود تنوع ژنتلیدل  و بهکسانیعمل 
ساز در مزارع گندم کشور موجب بروز مقاومت در   مشکلهاي برگ کی کنترل باري براالزیکربوکس آ میکوآنز لیاست

 ).1389قرخلو و زند، ( مختلف کشور شده است هاي  و چچم در استانسی فاالر،یوحش  والفی از هایی توده
هاي  و آگاهی از تواناییشناخت . دشون محسوب میهاي مقاوم مشکلی بسیار جدي براي کشاورزي  بیوتیپ

از انجام این پژوهش، بررسی هدف . دشابمیها  هاي مقاوم، گام مهمی در راستاي مدیریت آن اکوفیزیولوژیکی توده
  .کش بوده است خونی حساس و مقاوم به علف هاي علف شایستگی توده


