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 چکیده

پاسخ حاضر، شود. در پژوهش های هرز، به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست در نظر گرفته میراستای کنترل علف در، دگرآسیبی

 Avena ludoviciana) یوالف وحشی (ACCase)کربوکسیالز آکوآنزیماستیلهای بازدارنده آنزیم کشهای حساس و مقاوم به علفبیوتیپ

Durieu.)  و نیز یوالف زراعی(Avena sativa L.)برازمبل گیاه های هوایی ، نسبت به بقایای اندام(Karel. Perovskia abrotanoides)  

که در آن گلدان های پالستیکی نیم کیلویی به عنوان واحدهای آزمایشی در نظر گرفته  آزمایش گلدانی یکمورد بررسی قرار گرفت. 

 برازمبل در پنجگیاه های هوایی بقایای اندام تاثیرو با پنج تکرار به اجرا درآمد  به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفیشدند، 

 (به علف کش یوالف زراعی، یوالف وحشی حساس و یوالف وحشی مقاوم)گونه یوالف بر سه ( درصد وزنی/ وزنی 8و  4، 2، 1، 0سطح )

مخلوط مشخص بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل ها با ماسه شسته شده، پر شدند و با درصدهای وزنی ابتدا گلدان. مطالعه شد

های موجود در آن آزاد شوند. ه روز به صورت روزانه انجام شد تا بقایای گیاه برازمبل پوسیده و آللوکمیکالآبیاری به مدت دگردیدند. 

برداشت و بخش هوایی و ریشه پس از یک ماه گیاهان  ها کشت شدند.در گلدانمورد بررسی، یوالف سه گونه بذور جوانه زده  سپس

اندازه گیری  سطح برگمجموع  و ها، مجموع طول ریشهبخش هوایی ارتفاع مانند های رشدشاخص برخی از و از یکدیگر تفکیکآنان 

بخش  ، سبب کاهش ارتفاعدرصد 8به میزان  هوایی گیاه برازمبل به خاک گلدان هااندام هایی بقایای پودر شدهاضافه کردن شدند. 

درصد(  33بیشترین کاهش در ارتفاع گیاه نسبت به شاهد ). p<0.01)) شد نسبت به شاهد به طرز معنی دار گیاهان مورد بررسیهوایی 

های درصد(، به شدت مجموع طول ریشه 1مربوط به یوالف زراعی بود. تیمار بقایای اندام های هوایی برازمبل حتی در کمترین مقدار )

های بیوتیپمجموع سطح برگ مبل بر ی گیاه برازتاثیر بازدارندگی بقایایوالف زراعی را تحت تاثیر قرار داد و موجب کاهش آن شد. 

هوایی های  بنابراین به منظور استفاده از بقایای اندام بود.از تاثیر آنان بر یوالف زراعی بیشتر حساس و مقاوم به علف کش یوالف وحشی 

 های بیشتری انجام شود.برازمبل به عنوان یک روش کنترل بیولوژیک علف هرز یوالف وحشی، باید پژوهش
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  کشیوالف، علف،  Karel. Perovskia abrotanoides ،بقایای اندام های هواییدگرآسیبی، کلیدی:  واژه های 
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 مقدمه -1

که موجب کاهش شدید عملکرد گیاهان زراعی  استبیولوژیکی مهم  تنش یک ،های هرز در اکوسیستم های کشاورزیحضور علف

تواند تأثیر زیادی در افزایش تولید گیاهان زراعی داشته باشد. ساالنه بخش اعظمی از هزینه تولید محصوالت ها میگردد و کنترل آنمی

های هرز رل شدید علفشود. با وجود کنتعملکرد و کیفیت گیاهان زراعی میکاهش  علف های هرز و جلوگیری اززراعی صرف کنترل 

های هرز نسبت داده شده به تأثیر رقابتی علف ،تولیدات کشاورزیدر خسارت جهانی از درصد  10های کشاورزی، در بسیاری از نظام

های زیست محیطی ناشی از مصرف ها و افزایش آلودگیکشمقاوم به علفعلف هرز های به دلیل ظهور گونه 1790از اوایل دهه  .است

 مورد توجه محققین قرار گرفته است ،ها متکی باشندکشهای جدید که کمتر به کاربرد علفویه علف کش ها، تمایل به روشربی
. در حقیقت شودبرای کنترل علف هرز یاد میی حل جدیدعنوان راه به یا دگرآسیبی للوپاتیپدیده آاز  امروزه .(1370 ،)محمد دوست

ان )آللوکمیکال ی گیاهشده یا مواد تجزیهدانه های گرده بذور،  میوه هاها، گل، هاریشه ،هاساقهها، مواد شیمیایی آزاد شده توسط برگ

 ی گیاهی بر روی سایرگونه آللوپاتی به اثرات یک .(Soltys et al., 2013) کش طبیعی عمل نمایندکش یا آفتنوان علفبعتوانند ، میها(

کردن ترکیبات دگرآسیب به  از طریق آزادعلفخواران،  –حشرات و گیاهان  –میکروارگانیسم ها، گیاهان  –، تعامل بین گیاهان گیاهان

صورت تحریک یا بازدارندگی از رشد  ی هدف، ممکن است بهشده و نوع گونه آزادمحیط اشاره دارد و این تأثیر بسته به نوع مواد 

زراعی ،  انگیاهمتناوب یا همراه با گیاهان دگرآسیب به صورت کشت  .(;Scognamiglio et al., 2013 Ma et al., 2014)خودنمایی کند 

های خصوصیات دگرآسیبی از طریق تکنیک واجدتولید گیاهان زراعی بقایای گیاهان آللوپات و عصاره های آنان و همچنین  استفاده از 

 .(1370 ،و شاو آپادیا)است های هرز های نوین در مدیریت علفاز روشاصالح نباتات 

میزان  .(1391 ،یدزفول)علف هرز کشیده برگ در مزارع گندم در سراسر جهان، است  نیترمهم دیتردیب،  (.Avena spp)یوالف وحشی 

تا  10های ایران، در تراکم مثال میزان خسارت یوالف وحشی در مزارع گندمعنوان خسارت این علف هرز بستگی به تراکم آن دارد. به 

 مقاومت با ارتباط در های متعددیگزارش دیگر سوی از .(1397 ی،میسل)ده است درصد برآورد ش 33تا  12بوته در مترمربع، بین  200

 و خود مجاور زراعی گیاهان بر گیاه منفی این تأثیر به توجه با .(1381 ی،باغستانو  زند) است دست در هاکشعلف به وحشی یوالف

 امری هرز علف این مدیریت غیر شیمیایی در هایروش از استفاده مختلف، هایکشعلف خصوص مقاومت آن به در متعدد هایگزارش

 علف این مدیریت در تواندزیاد می به احتمالمعطر تولید کننده اسانس و ترکیبات سمی،  گیاهان از استفاده .رسدمی نظر به ضروری

  .(1384 ،باغستانی وصمدانی )طور مستقیم و غیرمستقیم مفید واقع شود به  هرز

P. abrotanoides   ،نعناعی آبی مایل به بنفش که متعلق به تیره هاگلی با ادرختچه)برازمبل( گیاهی است پایا (Lamiaceae) 

ی خراسان هااستاندر ایران، در برازمبل است.  شده گزارشایران، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان  . پراکنش این گیاه درباشدیم

زینتى نیز  گیاه عنوان به ،و در بعضى از مناطق دیرویمرضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران، سیستان و بلوچستان و اصفهان 

انواع متابولیت های ثانویه از قبیل ترپنوئیدها، ساپونین ها، آلکالوئیدها، تانن ها،  این گونه می تواند .(1398 )قهرمان، شودکاشته مى

این گیاه نیز گزارش شده است  سلولی نیز برای ضد میکربی و سمیت خواص .(1371)شکری،  ترکیبات فنلی و فالونوئیدها را تولید نماید
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(Bolourian,  2007; Parvez, 1996.)  حاکی از این است که، گیاه  هاگزارشبرخی ازKarel. Perovskia abrotanoides  در شمار

  .(1370)امینی، گیاهان معطر و دارویی دگرآسیب قرار دارد 

گزارش های مختلفی در رابطه با تاثیر بازدارنده عصاره و بقایای گیاهان مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های یوالف وحشی ارائه 

)مرادی و همکاران،   ( .Cicer arietinum L)نخودو  (.Bunium persicum L) میان می توان به تاثیر عصاره زیره سیاهشده اند که از آن 

در این بررسی ها، استفاده  اشاره کرد.( 1370)آرامش،  (Capparis spinosa) (، کور1370میری، )(Triticum aestivum)  (، گندم1387

از گیاهان دگرآسیب به شکل پودر بقایای گیاهی، کاه و کلش و مالچ سطحی، به طرز معنی داری موجب اختالل در جوانه زنی )درصد و 

 سرعت جوانه زنی( و کاهش رشد گیاهچه های یوالف وحشی شد.

نظیر گندم و یوالف زراعی و وجود بیوتیپ های مقاوم به علف  شیوع گسترده یوالف وحشی به عنوان علف هرز در مزارعیبا توجه به 

در یوالف وحشی، پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر بقایای گیاه معطر و آللوپات  (ACCase)آکربوکسیالز کش های بازدارنده استیل کوآنزیم

ایسه آن با تاثیر این بقایا بر گونه زراعی برازمبل بر جوانه زنی و رشد دانه رست های یوالف وحشی حساس و مقاوم به علف کش و مق

یوالف پرداخت تا امکان استفاده از آن را به عنوان یک علف کش بیولوژیکی دوستدار محیط زیست با حداقل تاثیر بر جوانه زنی و رشد 

 گیاهچه های یوالف زراعی ارزیابی نماید.

 

 مواد و روش ها: -2
 یوالف)سطح  3هدف در  گیاه تیماری از نوع تکرار اجرا شد. سطوح 3طرح کامالً تصادفی در این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب 

ی هوایی گیاه هااندامدرصد وزنی بقایای  و( کشعلف به وحشی مقاوم یوالف بیوتیپ و کشعلف به وحشی حساس یوالف بیوتیپ زراعی،

از   ACCaseهای بازدارنده کشتشکیل شده بود. بذور یوالف های وحشی حساس و مقاوم به علف (8و  4، 2، 1، 0)سطح  3در برازمبل 

مشهد و بذور یوالف زراعی از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه شد. جمع  فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده بانک بذر علف های هرز

انجام گرفت. اندام های  )اواخر بهار( ی گل دهیمرحلهسان رضوی در استان خراآوری و نمونه برداری گیاه برازمبل از منطقه کالت در 

در این آزمایش گلدان های پالستیکی  توسط آسیاب پودر شدند. و پس از خشک شدن در محیط تاریک و خنک، هوایی جمع آوری 

و پودر  ماسه شسته شدهمخلوط ها با نیم کیلویی پر شده با ماسه شسته شده، به عنوان واحدهای آزمایشی در نظر گرفته شدند. گلدان 

. گلدان های فاقد پودرگیاهی به عنوان شاهد در نظر گرفته پر شدند (وزنی/ وزنی 8و  4، 2، 1، 0) مختلف، و با درصدهای گیاه برازمبل 

به مدت ده روز به طور روزانه گلدان ها ، از آن ها  و آزاد شدن آللوکمیکال هابقایای گیاهی پودر شده پوسیدگی شدند. سپس به منظور 

به شکل سطحی در گلدان ها  ،های استریل داخل پتری دیشدر جوانه زده  وحشی و زراعی . پس از ده روز، بذور یوالفشدندآبیاری 

گراد، سانتی درجه 23 دمای و تاریکی ساعت 8 نور، ساعت 11 نوری دوره کشت شدند. گلدان ها در اتاق کشت با سانتی متر(  1)عمق 

تفکیک و گیاهان برداشت آغاز شد. )روز در میان(  ها، آبیاری با محلول هوگلندهچه نگهداری شدند. پس از رویش بذرها و استقرار گیا

، مجموع طول ریشه گیاهبخش هوایی ارتفاع شاخص های رشد مانند  و برخی ازماه پس از کاشت بذرها انجام  یک ،بخش هوایی و ریشه
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سطح برگ توسط دستگاه اندازه گیری سطح مجموع  ،با خط کش میلی متری بخش هواییاندازه گیری شدند.  ع سطح برگمجمو و ها

 Delta- SCANساخت شرکت ریشه و مجموع طول ریشه ها با دستگاه اسکنر  Light Boxانگلستان مدل  ADCبرگ ساخت شرکت 

معنی داری تفاوت بین داده . شدانجام  Minitab 16 با استفاده از نرم افزار ها و تحلیل آماری دادهتجزیه  انگلستان، اندازه گیری شدند.

با استفاده از  زنمودارها نی انجام گرفت. LSDه میانگین ها توسط آزمون مقایس ، بررسی شد.(ANOVA) ها توسط آزمون آنالیز واریانس

 .ندرسم گردید  Excelنرم افزار 

   

 نتایج و بحث: -3

   گیاهارتفاع  -3-1

که تیمار بقایای اندام های هوایی برازمبل به تنهایی و اثر متقابل آن با گونه بر ارتفاع حاکی از آن بود تجزیه و تحلیل واریانس داده ها 

یوالف در هر  ارتفاع گیاه. دارد در حالیکه تاثیر گونه گیاهی به تنهایی بر این صفت معنی دار نبود p<0.01)) دارتاثیر معنییوالف گیاه 

و سایر به طور معنی دار نسبت به شاهد کاهش یافت درصد از بقایای گیاه برازمبل،  8گلدان های حاوی فقط در سه گونه مورد بررسی، 

بر  دانگرآفتاب قایایب به طور مشابه استفاده از (.1-3)شکل تیمار شاهد نداشتندیکدیگر و با تیمارها از این نظر تفاوت معنی داری با 

 قالیحاج محمد نیا . (Zia Hoseini and Bararpour, 2002) پنبه تاثیر دگرآسیبی داشت و باعث کاهش ارتفاع این گیاه شدگیاه روی 

   .ارقام نخود مشاهده کردند هریشرا در نتیجه کاربرد بقایای  ذرت بوته( نیز، کاهش ارتفاع 1387باف و همکاران )
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 بخش هوایی میانگین ارتفاع بر (Karel. Perovskia abrotanoides)تاثیر بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل مقایسه  -1شکل 

حساس و مقاوم به علف کش های  (.Avena ludoviciana Durieu)یوالف وحشی بیوتیپ های  و (.Avena sativa L)یوالف زراعی 

 .هستندانحراف معیار  ± تکرار 5داده ها میانگین  .گیاهتحت تاثیر متقابل گونه و درصد بقایای اندام های هوایی  ACCaseبازدارنده  

 .P<0.01)) دار می باشندستون های واجد حرف یا حروف مشترک، فاقد تفاوت معنی

 

 

  مجموع طول ریشه ها -3-2

بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل بر مجموع طول ریشه های گونه بذرهای یوالف با که تیمار  بودنتایج این بررسی موید این مطلب 

بر طبق نتایج، تمام درصدهای بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل نسبت  .دارد p<0.01))دار معنیتاثیر یوالف،  وحشی و زراعیهای 

زراعی داشتند و سبب کاهش آن شدند، هر چند که بین تیمارهای  دار بر روی مجموع طول ریشه های یوالفبه شاهد، تاثیر معنی

چهارگانه درصد بقایا در کاهش مجموع طول ریشه های یوالف زراعی تفاوت معنی دار وجود نداشت. کاهش مجموع طول ریشه ها در 

نتایج این  (.2-3صد بود )شکل در 73و   71، 87، 89درصد یوالف زراعی نسبت به شاهد به ترتیب در حدود  8و  4، 2، 1تیمارهای 

ترکیبات دگرآسیب ( 1384) برای مثال طبق گزارش صمدنی و باغستانی. ت دارد، با نتایج بدست آمده در سایر پژوهش ها مطابقمطالعه

نتایج  .می توانند موجب کاهش طول ریشه چه در یوالف وحشی شوند (.Artemisia spp)گونه های مختلف درمنه ره موجود در عصا
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، درجات متفاوتی از نیز بر روی یوالف وحشی ((Eucalyptus citriodora دگرآسیبی اکالیپتوس ریتأثحاصل از یک پژوهش در ارتباط با 

یوالف وحشی، در  چه شهیرطول  مقدار بازدارندگی از نیترشیبی آبی نشان داد. عصارهرا با توجه به غلظت  شهیربازدارندگی طول 

رشد طولی ریشه و ساقه تحت تاثیر هورمون  .(El-Rokiek and Eid, 2009)ثبت گردید  ی برگی اکالیپتوسعصارهدرصد  23غلظت 

 ،تحقیقات نشان داده اند که برخی از ترکیبات دگرآسیب .تنظیم کننده رشد طولی سلول و تقسیمات سلولی یعنی اکسین قرار می گیرد

از طریق بازدارندگی در انتقال اکسین، در سطوح طبیعی این هورمون اختالل ایجاد کرده و منجر به توقف رشد و ساختار غیر طبیعی 

 (.Turk and Tawaha, 2003)د نریشه می شو

 

 

 یمیانگین مجموع طول ریشه ها بر (Karel. Perovskia abrotanoides)تاثیر بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل مقایسه  -2شکل 

حساس و مقاوم به علف کش های  (.Avena ludoviciana Durieu)بیوتیپ های یوالف وحشی  و (.Avena sativa L)یوالف زراعی 

 .هستندانحراف معیار  ± تکرار 5داده ها میانگین  .گیاهتحت تاثیر متقابل گونه و درصد بقایای اندام های هوایی  ACCaseبازدارنده  

 .P<0.01)) دار می باشندستون های واجد حرف یا حروف مشترک، فاقد تفاوت معنی
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بر مجموع سطح ، هر کدام به تنهایی به ماسه ی اندام های هوایی گیاه برازمبلبقایا نسبتگونه و تاثیر مطابق با آنالیز واریانس داده ها، 

مجموع بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل، در حالیکه اثر متقابل آن دو بر این صفت معنی دار نبود. . p<0.01))بود معنی دار برگ 

بیشترین و . دادنسبت به یوالف زراعی بیشتر تحت تاثیر قرار به علف کش را  سطح برگ یوالف وحشی حساس و یوالف وحشی مقاوم

حساس و بیوتیپ های والف وحشی حساس مشاهده شد. در حالیکه بین سطح برگ به ترتیب در یوالف زراعی و یمجموع کمترین 

سطح برگ به ترتیب مجموع و کمترین  بیشتریندار وجود نداشت. از نظر این صفت تفاوت معنیبه علف کش یوالف وحشی، مقاوم 

درصد با شاهد تفاوت  8تیمار  فقطدر حالی که بود  ی اندام های هوایی گیاه برازمبلدرصد بقایا 8درصد و تیمار  1مربوط به تیمار 

 8از طرفی، افزایش بقایا به میزان سطح برگ نسبت به شاهد کاهش یافت. مجموع ، درصد بقایا 8و  4، 2تیمارهای دار داشت. در معنی

( در تحقیقی 1370جعفرپور و همکاران ) (.3شکل)درصد( نسبت به شاهد گردید  37/13درصد، منجر به بیشترین کاهش سطح برگ )

و  (.Achillea millefolium L)، بومادران زرد (.Sinapis alba L)گیاهان خردل سفید یشده پودربقایای در ارتباط با بررسی دگرآسیبی 

گیاهان  یشده پودر بقایای مقداردریافتند که با افزایش  (.Phaseolus coccineus L)بر لوبیای قرمز  (.Salvia nemarosa L) مریم گلی

داری کاهش می یابد. در پژوهشی دیگر، اضافه کردن بقایای تازه و پوسیده اندام های مختلف مذکور، سطح برگ لوبیا به طرز معنی

، (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus)به خاک گلدان های تاج خروس  (Helianthus annus) آفتابگردان

  .(2008)اروجی و همکاران،  باعث کاهش سطح برگ این دو علف هرز شد

 

 نتیجه گیری کلی -4
درصد، هرچند موجب  8بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، استفاده از بقایای پودر شده اندام های هوایی گیاه برازمبل به میزان 

به علف کش و بیوتیپ حساس به علف کش یوالف وحشی گردید، درصدی ارتفاع گیاه به ترتیب در بیوتیپ مقاوم  23و  29کاهش 

درصد(  1درصدی ارتفاع یوالف زراعی را نیز سبب شد. مجموع طول ریشه های یوالف زراعی، حتی در کمترین درصد بقایا ) 33کاهش 

ف وحشی حتی در به شدت کاهش یافت در حالی که کاهش مجموع طول ریشه های بیوتیپ های حساس و مقاوم به علف کش یوال

بیشترین درصد بقایا نسبت به شاهد معنی دار نبود. نتایج مربوط به مجموع سطح برگ امیدوار کننده تر بود، زیرا مجموع سطح برگ 

ی دیگر بود، در حالی که بین بیوتیپ های یوالف وحشی حساس و مقاوم به علف کش یوالف زراعی به طرز معنی دار بیشتر از دو گونه

شی، تفاوت معنی دار وجود نداشت. بنابراین در استفاده از بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل با هدف مدیریت بیوتیپ های یوالف وح

در اکوسیستم های زراعی، باید احتیاط الزم بکار گرفته شود و  ACCaseیوالف وحشی حساس و مقاوم به علف کش های بازدارنده 

 آزمایش های تکمیلی بیشتری صورت گیرد. 
 

 
 ب الف
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 Avena ludoviciana)بیوتیپ های یوالف وحشی  و (.Avena sativa L)میانگین مجموع سطح برگ یوالف زراعی مقایسه  -3شکل 

Durieu.)   حساس و مقاوم به علف کش های بازدارندهACCase  نسبت بقایای اندام های هوایی به ماسه )درصد  -الفتحت تاثیر

ستون های واجد حرف یا حروف مشترک، فاقد  .هستندانحراف معیار  ± تکرار 5داده ها میانگین  .گیاهی گونه -وزنی/ وزنی( ب

 .P<0.01)) دار می باشندتفاوت معنی

 

 مراجع -5
 جهاد انتشاراتمین، مین باشی، م.، زند، ا.، میقانی، ف.، ترجم، «زهر یهاعلف شیمیایی غیر یریتمد» ؛(1370. )ب. ا. ر، شاو و .ک. م ،آپادیا

  .صفحه 334، مشهد دانشگاهی

رشته  کارشناسی ارشد نامهانیپا ،هرزی دو گونه علف هیاولبررسی خصوصیات آللوپاتی گیاه کور بر روی جوانه زنی و رشد  ؛(1370م. ) ،رامشآ

 .دانشگاه یزد، منابع طبیعی و کویر شناسیدانشکده ، مهندسی منابع طبیعی

، کارشناسی ارشدبررسی اثرات آللیوپاتیک آفتاب گردان بر جوانه زنی و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره، پایان نامه  ؛(1381. )ک ،اروجی

 مشهد. دانشگاه فردوسی ،دانشکده کشاورزی

دانشکده کارشناسی ارشد،  نامهانیپا ،دارویی و معطر اهانیبر گ دیتأکبررسی خواص دگرآسیبی برخی از گیاهان ایران با  ؛(1370امینی، س. )

 .دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم باغبانی، ی،اورزکش

 ،«دگرآسیبی خردل سفید، بومادران زرد، مریم گلی، درمنه و برگ گردو بر لوبیا قرمزاثرات » ؛(1370عیوضی، ع. ) و ، ر.، تاج بخش، م.جعفرپور

  .37-47، صفحات 1، شماره 7پژوهش های زراعی ایران، جلد  نشریه 

 
هار رقم نخود بررسی دگرآسیبی چ» ؛(1387راشد محصل، م. ح. )و  باف، ک.، کازرونی منفرد، ا.، تکاسی، س.، نصیری محالتی، م.حاج محمد نیا قالی

 .199-183، صفحات 4، شماره 8نشریه پژوهش های زراعی ایران، جلد  ،«بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده
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 صفحه. 291، مرکز نشر دانشگاهی تهران ،«گیاهان هرز کشیده برگ گندمیان ایران» ؛(1391م. ا. ) ،دزفولی

 صفحه. 191، مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات، «هاکشعلف به هرز یهاعلفمقاومت » ؛(1381. )ع .م ،باغستانی و .ا ،زند

خالصه مقاالت دوازدهمین  ،مختلف یوالف وحشی در زراعت آبی گندم یهابررسی بیولوژی، میزان رقابت و خسارت تراکم ؛(1397ح. ) ،سلیمی

 .384 ، صفحهکنگره گیاه پزشکی ایران

 نامه پایان ،(Perovskia abrotanoides)در سه جمعیت برازمبل  بررسی کمی و کیفی برخی ترکیبات فیتوشیمیایی ؛(1371شکری، م. )

 .تهران ، دانشگاه الزهرا)س(دانشکده علوم، فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد

چه یوالف  اهیروی جوانه زنی بذور و رشد گ (.Artemisia spp)مختلف درمنه  یهااثرات آللوپاتیک گونه» ؛(1384باغستانی, م. ) و ب. ،صمدانی

 .17-94، صفحات  18، جلد پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی ،«(Avena Ludoviciana)وحشی 

 .و مراتع هاجنگل. انتشارات موسسه تحقیقات 20جلد  ،«فلور رنگی ایران» ؛(1398قهرمان، احمد. )

 231، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، اردبیل، «های هرزای بر اصول علمی و عملی کنترل علفمقدمه» ؛(1370محمد دوست چمن آباد، ح. ر. )

 .صفحه

چه های یوالف وحشی  اهیبررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گ» ؛(1387ر. ) ،قربانی و ی.اده، علی ز ،پ. مقدم، رضوانی ،ر. ا. ،مرادی

(Avena ludoviciana)  و خردل وحشی(Sinapis arvensis)هوایی زیره سیاه  یهاعصاره آبی حاصل از اندام ری، تحت تأث(.persicum L 

Bunium) نخود ،(.Cicer arietinum L) 879-708، صفحات 1، شماره 8، جلد زراعی ایران یهانشریه پژوهش ،«هاو مخلوط عصاره آن. 

بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز یوالف وحشی ( Tiriticum aestivum)ژنوتیپ گندم  18بررسی اثر آللوپاتیک » ؛(1370میری، ح. ر. )

(Avena fatua)  و جوی وحشی(Hordeum spontaneum)» ،  38-94، صفحات 3، شماره 21نشر دانش کشاورزی و تولید پایدار، جلد. 
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