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 چکیده

در آزمایشگااه بگ ر    1392هرز پیچک این تحقیق در سال بی بقایای دو رقم بومی و اصالح شده جو بر رشد ریزوم علفبه منظور بررسی اثر دگرآسی
ود. دانشااه آزاد اسالمی واحد شوشتر و در محیط کشت گلدان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کگامال تاگادفی بگا ر گار ت گرار بگ      

گرم در هگر کیلگوگرم    40و  30، 20، 10سراسری( و تیمار بقایای جو مخلوط شده با خاک شامل  10رقم جو )توده بومی و فاکتورهای آزمایش شامل دو 
یگت پراکیگیداز،   خاک بودند. همچنین یک تیمار شاهد بدون بقایا نیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اثر رقم، مقدار بقایا و برهم نش آن گا بگر فلال  

های جیبرلین و آبییزیک اسید در سگح  احتمگال یگک    کتاز، کاتاالز، آلفا آمیالز، درصد اسیدهای ررب، غلظت مالون دی آلدهید و هورمونگالیتیتون رد
تر از رقم جو های آلفا آمیالز و کاتاالز شد. اثر بقایای توده بومی بر فلالیت آلفاآمیالز بیشدار بود. افزایش مقدار بقایا باعث کاهش فلالیت آنزیمدرصد ملنی

درصد  5/79و  38سراسری در کیلوگرم خاک، به ترتیب فلالیت این آنزیم را  10گرم بقایای توده بومی و رقم  40که اختالط سراسری بود، به نحوی 10
د شگد. شگیب تیییگرات    نیبت به شاهد بدون بقایا کاهش داد. افزایش مقدار بقایا باعث کاهش غلظت هورمون جیبرلین و افزایش هورمون آبییزیک اسی

های آنتی اکییدان در واکگنش  سراسری بود. فلالیت آنزیم 10کاهش غلظت هورمون جیبرلین و افزایش آبییزیک اسید در رقم توده بومی بیشتر از رقم 
اکییدان در مقادیر های آنتینزیمدار کاهش یافتند. کاهش فلالیت آگرم در کیلوگرم خاک افزایش و سپس به طور ملنی 20به افزایش مقدار بقایا تا حدود 

آلدهید شد که بر پراکییداسیون غشای سلولی داللت داشت. بحور کلی، بقایای رقم بگومی  دیباالی بقایا جو باعث افزایش مقدار اسیدهای ررب و مالون
رسد در مناطقی کگه  یچک برخوردار بوده و به نظر میسراسری از اثر زیانبار بیشتر در تمامی صفات مورد محالله ریزوم و گیاهچه پ 10در مقاییه با رقم 

 هرز استفاده نمود.های این علفتوان از این بقایای این رقم برای کاهش خیارتباشد میهرز پیچک غالب میعلف
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 23  1  مقدمه

 عوامگل  م متگرین  از ی گی  با گیگاه زراعگی   هرز هایعلف تداخل

رویگه  و بیمارف روز افزون . است زراعی تولید گیاهان کننده محدود
 هگا زییت بگوم  های هرز اثر نامحلوبی بربرای کنترل علفها کشعلف

هگگای هگگرز بگگه و موجگگب افگگزایش مقاومگگت علگگف داشگگتهبگگه دنبگگال 
سازگار بگا محگیط   های زییتی ده از روش. استفااست شدهها کشعلف

هگای هگرز باعگث کگاهش میگزان ماگرف       برای کنترل علگف زییت 
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شگود. برخگی از   ناشگی از آن مگی  اثگر نگامحلوب   ها و کاهش کشعلف
ایگن  هگای دگرآسگیبی )آللوپگاتی( هیگتند کگه از      گیاهان دارای ویژگی

 توان برای کاهش و یا توقف رشد سگایر گیاهگان بگه ویگژه    ویژگی می
  (.29و  14) های هرز استفاده نمودعلف

هگگای دگرآسگگیبی آن در گیگگاهی اسگگت کگگه ویژگگگی 4زراعگگی جگگو
در ایگن ارتبگاط   (. 12 و 10به اثبات رسگیده اسگت )   متلددیتحقیقات 

گزارش شده که بقایای این گیگاه دارای سگازوکارهای مختلگف بگرای     
جزیه است. ترکیبات دگرآسیب جو از طریق ت دگرآسیبرهاسازی مواد 

( و شیتشگوی مگواد   7) 5(، تراوش از ریشه21ها در خاک )بقایای اندام

                                                           
4- Hordum vulgare L. 

5- Root exudates 
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( در محیط رها شده و بر 19های هوایی و زیرزمینی )از اندام 1آلی فرار
. تجزیه بقایای گیاه جگو  دارندرشد سایر گیاهان در تناوب اثر بازدارنده 

، 2را نظیگگر ترکیبگگات فنولیگگک دگرآسگگیبدر خگگاک، ترکیبگگات متلگگدد 
 6آمگین و پلگی  5، ترکیبات آل الوییدی4، ساینوگالی وزیدها3الونوئیدهاف

ترکیب با ویژگگی   44(. بحور کلی تا کنون 22 و 15گ ارد )برجای می
( 26(. کرمر و بن حمود )26دگرآسیبی از گیاه جو استخراج شده است )

 قبیگل  از زراعگی  جگو  هگای انگدام  دگرآسگیب  مگواد  کگه  گزارش دادنگد 

 و زنگی جوانگه  کگاهش  باعث فالونوئیدها و فنلی سیدهایآل الوئیدها، ا
8وحشی خردل ،7تره گیاهچه سلمه رشد

شگد. همچنگین    9روباهی دم و 
های مختلف جو بگه همگراه گیاهچگه رچگم     در یک تحقیق، رشد رقم

(. اشگرفی و  5باعث کاهش رشد این علف هگرز شگده اسگت )    10دائمی
هوایی و ریشه جگو در   هایاختالط بقایای اندام از طریق( 3هم اران )

را  11هگرز بیگد گیگاه   سیبی بقایا بر رشگد گیاهچگه علگف   آخاک، اثر دگر
زنی، رشد گیاهچه و ارتفگا   محالله کرده و نتیجه گرفتند، درصد جوانه

کاهش یافت. در این پگژوهش، عاگاره    داربه طور ملنیهرز بوته علف
و رشگد  زنگی بگ ر   های دگرآسگیبی بگر جوانگه   آبی جو نیز دارای ویژگی

( نتیجه گرفت که بقایگای  22گیاهچه علف هرز م کور بود. جلفرزاده )
و داری روی تلگداد  ملنیداری اثر ملنیتن در ه تار  8/4به میزان جو 

 13علگف هفگت بنگد   و  12های هرز ی یاله گوش خرگوشعلفوزن تر 
یی ارسد ارقام مختلف جگو دارای توانگ  از سوی دیار به نظر می داشت.

  یک تحقیگق ، به نحوی که دارندهای هرز اوتی بر علفدگرآسیبی متف
با بررسی توان دگرآسیبی ارقام جو کاشته شده در ایران گزارش دادنگد  

زنگی بگ ر و   که ارقام قدیمی جو از ویژگی بازدارندگی بیشتری بر جوانه
رشد گیاهچه خردل وحشی در مقاییه بگا ارقگام اصگالح شگده جدیگد      

هگای  یقی دیاگر نیگز بگا محاللگه ویژگگی     در تحق. (31) برخوردار بودن
دگرآسیبی ارقام قدیم و جدید جو در تونس نتیجه گرفتند کگه واکگنش   

(. 7بگه ارقگام قگدیمی بیشگتر بگود )      14هرز پشگم ی رشد گیاهچه علف
گگگزارش شگگده اسگگت کگگه ترکیبگگات دگرآسگگیب قادرنگگد فرآینگگدهای   

هگای رشگد   فیزیولوِژیک گوناگونی نظیر غلظت درونگی تنظگیم کننگده   
سالمت غشاهای سلولی و فلالیت آنزیم ها را تحت تاثیر قگرار   گیاهی،

                                                           
1- Volatile organic compounds 

2- Phenolic 

3- Flavonoids 

4- Cyanoglucosides 

5- Alkaloids 

6- Polyamines 

7- Chenopodium album L. 

8- Sinapis arvensis L. 

9- Alopecurus myosuroides L. 

10- Lolium perenne L. 

11- Agropyon repens L. 

12- Conringia orientalis L. 

13- Polygonum aviculare L. 

14- Bromus diandrus Roth 

 (.   27دهند )

 گیاهگان،  بر دگرآسیبترکیبات  زایخیارت اصلی عوامل از ی ی 

(. 17است ) تنش اکییداتیو بروز و اکییژن آزاد هایرادی ال انوا  تولید
 تخریگب  سگبب  سگلولی،  محگیط  در اکیگیژن  فلگال  هگای گونه حضور

 هگای و آنگزیم  RNAو  DNAنظیگر   سگلولی  عمده هایل ولماکروم

زاده (. فرهگودی و م گی  29) شودمی رابیی و و آمیالز آلفا نظیر حیاتی
 یگوالف  گیاهچگه  رشگد  و زنگی هجوان بر جو عااره ( با بررسی اثر 15)

 غشا تخریب با جودگرآسیب  ترکیبات نمودند بیان 16رچم و 15وحشی

 گیاهگان  گیاهچگه  رشد و آمیالز آلفا آنزیم فلالیت سبب کاهش سلولی

( گزارش نمودند ترکیبات دگرآسیب جگو  14فرهودی و لی ). شد هدف
شد در حالی وحشی یوالف گیاهچهزراعی موجب تخریب غشا سلولی 

اکیگگیدان کاتگگاالز و پراکیگگیداز در  هگگای آنتگگی کگگه فلالیگگت آنگگزیم 
ر های یوالف وحشی افزایش یافت و ایگن افگزایش فلالیگت د   گیاهچه

واکنش به ترکیبات دگرآسگیب جگو بیگانار بگروز تگنش اکیگیداتیو در       
هگا،  گیاهچه یگوالف وحشگی اسگت. ترکیبگات دگرآسگیب نظیگر فنگل       

فالنوییدها و آل الوییدها قادرند با اثر منفی بر ساختار آنزیم آلفا آمیالز، 
(. ترکیبگگات دگرآسگگیب  25فلالیگگت ایگگن آنگگزیم را کگگاهش دهنگگد )   

اکیگیدان گیاهچگه   های آنتیر در فلالیت آنزیمسبب تییی 17آفتاباردان
توانند بر غلظت درونی (. ترکیبات دگرآسیب می29خردل وحشی شد )

تنظیم کنندگان رشد گیاهی اثرگگ ار بگوده و از ایگن طریگق بگر رشگد       
گیاهان را تحت اثر قرار دهند. بگه عنگوان ملگال ترکیبگات آللوپاتیگک      

اسگید جیبرلیگک و اکیگین     آفتاباردان با اثر منفی بگر غلظگت درونگی   
کگه  شگوند در حگالی  زنی و رشد گیاهچه گندم میموجب کاهش جوانه

 (.23غلظت درونی اسید آبیزیک در این حالت افزایش یافت )
کگه   یگد آمی شمار به ج ان خحرناک هرز علف 10 از ی ی پیچک

 درصگد  80 تا ردیفی هایکشت در و درصد 60 تا را عمل رد غالت در

با پیچش بگه دور بوتگه غالتگی نظیگر      (. این علف32) دهدمی کاهش
شود. از سوی باعث خیارت در هناام برداشت می 18گندم، جو و ذرت

دیار، این گیاه دارای رقابت غیر میتقیم برای منبع محیحی و غگ ایی  
و همچنین اثر دگرآسیبی بر برخی غالت زمیتانه نظیگر گنگدم اسگت    

های احتمگالی  برای کاهش خیارت هرز(. بنابراین کنترل این علف32)
رسد. این پژوهش به منظور بررسی اثر دگرآسگیبی  ضروری به نظر می

هگای  بقایای دو رقم بومی و اصالح شده جو بر رشد گیاهچه و ویژگی
 هرز پیچک به مرحله اجرا درآمد. فیزیولوژی ی علف

 
 
 

                                                           
15- Avena fatua L. 

16- Lolium temulentum L. 

17- Helianthus annuus L. 

18- Zea mays L. 
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 هامواد و روش

ااه آزاد اسالمی در آزمایشااه ب ر دانش 1392این تحقیق در سال  
واحد شوشتر و در محیط کشت گلدان انجام شد. آزمایش بگه صگورت   
فاکتوریل در قالب طرح کامال تاادفی با ر ار ت رار بگود. فاکتورهگای   

سراسری( و تیمار بقایگای   10آزمایش شامل دو رقم جو )توده بومی و 
گرم در هر کیلگوگرم   40و  30، 20، 10جو مخلوط شده با خاک شامل

متگر بگا   ک بودند. بقایا به صورت سححی تا عمق حدود ر ار سانتیخا
ها مخلوط شدند. همچنین یک تیمار شاهد بدون بقایا نیگز  خاک گلدان

در نظر گرفته شد. بقایای دو رقم م کور از دو مزرعه مختلف با شرایط 
کشت فاریاب در ش رستان شوش ت یه شد. بافت خاک مگزار  جگو از   

و تاریخ کاشت ارقام اواسگط آبگان مگاه     4/7اسیدیته رسی، با نو  لومی
های جو در اواسط اردیب شت ماه از سگح   بود. در مرحله برداشت بوته

ها سگایر بقایگا   های هوایی پس از ح ف سنبلهبر شده و اندامزمین کف
 48گگراد بگه مگدت    درجگه سگانتی   60ها در دمگای  شامل ساقه و برگ

 ساعت در آون خشک شدند. 
متر خاک با استفاده از سانتی 30ت یه ریزوم پیچک از عمق برای  

های بگه  بیل از سح  مزار  ش رستان شوش برداشت شده و در گلدان
متگر بگا محگیط کشگت خگاک رو و کگود       سانتی 30و قحر  40ارتفا  

های در طول پوسیده حیوانی به نیبت دو به یک کشت گردید. گلدان
داده شگدند. بگه منظگور ی نگواختی      دوره رشد گیاه در فضای آزاد قرار

هگای یگک بوتگه پیچگک مگورد اسگتفاده قگرار        ها، ریزومژنتی ی نمونه
متر و گرفتند. در هر گلدان حاوی سه قحله ریزوم به طول شش سانتی

متگری  گره در عمق سه سانتی 3-4متر با حداقل میلی 2-3قحر حدود 
رطوبت خاک گلگدان  قرار داده شد. آبیاری بر اساو نیاز گیاه و شرایط 

ها نیبت به بررسگی  روز پس از رویش پیچک در گلدان 30انجام شد. 
ر و طگگول گیاهچگگه( و فیزیولگگوژی ی  صگگفات مرفولگگوژی ی )وزن تگگ 

اکییدان( اقدام شد. صفات مورد محالله شگامل وزن و  های آنتیآنزیم)
آلدهید، درصگد اسگید رگرب، فلالیگت     طول گیاهچه، غلظت مالون دی

کاتاالز، پراکییداز، آلفا آمگیالز، گالتیگون ردکتگاز و غلظگت     های آنزیم
های اسید جیبرلیک و آبییزیک اسید بافت ریزوم بودنگد. وزن  هورمون

گرم برای هر بوته در گلدان تر گیاهچه با ترازوی حیاو با دقت میلی
متگر  تلیین شد. طول گیاهچه نیز توسط خح ش مدرج با دقت سگانتی 

 گیری شد. اندازه
ای بررسی گالتیتیون ردکتاز ابتدا پروتئین ریزوم استخراج شگد  بر 

ها بگا بگافر   می رولیتر محلول پروتئینی استخراج شده از ریزوم 50(. 1)
مگگوالر میلگگی NADPH ،10-2مگگوالر، محلگگول  میلگگی 10فیگگفات 

مول کلرید منیزیم با هم ترکیگب شگدند. میگزان    گالتیتیون و سه میلی
ثانیگه   30ردکتاز به مدت شگش دقیقگه و هگر    فلالیت آنزیم گالتیتیون 

(. برای بررسی فلالیت 29نانومتر بررسی شد ) 340ی بار در طول موج 
از می رو مگول از محلگول پروتئینگی اسگتخراج شگده       50 آنزیم کاتاالز

لیتگر   می گرو  30و سگپس مول بافر فیفات اضگافه  میلی 100به ریزوم 
در  در ن ایت این مخلگوط  شد. افزودهبه مخلوط  نیز پراکیید هیدروژن

نگانومتر فلالیگت    240در طول مگوج  و  کورت اسپ توفتومتر ریخته شد
(. برای بررسگی فلالیگت   9) آنزیمی بر اساو تیییرات ج ب قرائت شد

 8مگوالر،  میلگی  10فیفات  مخلوط واکنش شامل بافر پراکییداز آنزیم
می گرو  50موالر پراکیید هیدروژن و میلی 75/2موالر گویاکول، میلی
بگود. پگس از    ابتگدای آزمگایش  محلول پروتئینی استخراج شده در لیتر 

اضافه کردن پراکیید هیدروژن بالفاصله افزایش ج ب در طول مگوج  
 (.9ثانیه خوانده شد ) 60نانومتر به مدت  470
لیتگر  برای ت یه محلول استخراج آنزیم آلفا آمیالز ابتدا پنج میلگی  

ها اضافه شد و به ریزوم pH 6.8)ر فیفات )موالر بافمیلی 60محلول 
دور در دقیقگه سگانترفیوژ    12000دقیقه با  15سپس گیاهچه به مدت 

 محلگول  لیترمیلی 5/0 ابتدا آمیالز -αگیری آنزیم ج ت اندازهگردید. 
از لیتگر  میلگی  5/0سگپس  شگد   منتقگل  آزمگایش  لوله داخل به نشاسته

دقیقگه   30شگده و بلگد از   بگه آن اضگافه   عاگاره ت یگه شگده در بگاال     
لیتگر اسگید   میلگی  یگک گگراد بوسگیله   درجه سگانتی  37ان وباسیون در 

و در ادامگه یگک   کگرده  نرمال واکنش را متوقف  1/0هیدروکلریدریک 
لیتر از ملرف ید به آن اضافه شد. پس از آن حجم محتوی لوله را میلی

را بگا   رسانده و میگزان جگ ب رنگ    لیتر میلی 10با آب مقحر به حدود 
نانومتر خوانده و با نمونگه   620فتومتر در طول موج واستفاده از اسپ تر

 (.34قرار گرفت )مقاییه مورد شاهد 
هگرز، نگیم   ج ت بررسی درصد اسید ررب آزاد بافت ریگزوم علگف  

 تگر یلیلگ یم 10قرار داده شد و  ریدرون ارلن ما ریزوم تازه نمونه گرم از
فنگل   قحگره  2بگا افگزودن    شگد و ه به آن اضاف درصد 70اتانول ال ل 

درصد تیتر کرده تا رن  صورتی کگم رنگ     1/0فتالئین آن را با سود 
ثانیه باید پایدار باشد و بگر اسگاو    30حاصل شود و این رن  حداقل 

بگه منظگور   (. 33های مربوط درصد اسید ررب آزاد بررسی شد )فرمول
را بافت ریگزوم   مرنیم گ ابتدا گیاهچه،ید هدی آلد مالون غلظتتلیین 

درصگد   5/0اسگتیک اسگید کگه حگاوی      درصد تیگوکلرو  20در محلول 
این مخلوط به مگدت   آنااهپودر کرده و  کامالً بودتیوباربیتوریک اسید 

حرارت داده ماری در حمام بنگراد درجه سانتی 95دقیقه در دمای  25
آلدئیگد  ی د مالون شد غلظتدر حمام یخ سرد این مخلوط شد. سپس 

 یدرونگ  لظگت (. غ33گردیگد ) گیگری  انگدازه نانومتر  532ر طول موج د
بگر اسگاو روش کمگال     دیاس کیبرلیج و دیاس کیآبیز یهاهورمون

 .شدند یبررس( 23)
و SPSS Ver.13 افگزار  ها با اسگتفاده از نگرم  نس دادهاتجزیه واری

در سح  احتمگال   LSDها با استفاده از آزمون ی میاناین دادهمقاییه
 رسم شدند.  Excelدرصد انجام شد. نمودارها با استفاده از پنج 
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 نتایج و بحث

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر مقدار بقایگای جگو و   
برهم نش مقدار بقایا و نو  جو بر وزن تر گیاهچگه و طگول گیاهچگه    

که اثگر رقگم   دار بود در حالیپیچک در سح  احتمال یک درصد ملنی
 10 بیشترین وزن تر گیاهچه پیچک در تیمار(. 1شد )جدول دار نملنی

سراسری مشاهده شد. افزایش میزان بقایا در رقم  10گرم بقایای رقم 
دار وزن تر گیاهچه را به دنبگال داشگت. کمتگرین    بومی، کاهش ملنی

گرم بقایگای رقگم بگومی بگود بگه       40وزن تر گیاهچه پیچک در تیمار 
درصگد نیگبت بگه شگاهد      6/73م کور نحوی که این صفت در تیمار 

(. نتایج نشان داد، بین میاناین وزن 2بدون بقایا کاهش یافت )جدول 
( با بررسی 22جلفرزاده )مشاهده نشد. داری تفاوت ملنیدو رقم جو تر 

های هگرز ی یگاله و رندسگاله نتیجگه     اثر بقایای جو در خاک بر علف
 تگار باعگث کگاهش    تن در ه 8/4گرفت که پیماندهای جو به مقدار 

شد. فرهودی و هم اران دار وزن تر گیاهچه علف هرز هفت بند ملنی
( با بررسی اثر ترکیبات آللوشیمیایی جو گزارش دادند که ترکیبات 16)

دار وزن تگر  اسگتری نین باعگث کگاهش ملنگی     و آتگروپین  آل الوئیگدی 
 تره شد.  گیاهچه سلمه

ی در خگاک باعگث   سراسگر  10افزایش مقدار بقایای جو بگومی و  
(. اشگرفی و  2دار طگول گیاهچگه پیچگک شگد )جگدول      کاهش ملنگی 

( گزارش دادند کگه بقایگای جگو در خگاک باعگث کگاهش       2هم اران )
 10شد. اگررگه اثگر بقایگای جگو      1روباهیدار طور گیاهچه در دمملنی

گرم در کیلوگرم خگاک گلگدان بگر     30سراسری بر این صفت تا مقدار 
گرم پیمان جو توده بومی  40ر نبود، اما مارف داطول گیاهچه ملنی
 درصد نیبت به شاهد کاهش داد. در یک تحقیق، 50طول گیاهچه را 

ارقام قدیمی جو از ویژگی بازدارندگی بیشتری بر رشد گیاهچه خگردل  
در . (31) وحشی در مقاییه با ارقام اصالح شده جدید برخوردار بودنگد 

های دگرآسیبی ارقام قدیم و جدیگد  تحقیقی دیار نیز با محالله ویژگی
جو در تونس نتیجه گرفتند که واکنش رشد گیاهچه علف هرز به ارقام 

 (.   7قدیمی بیشتر بود )
نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مورد محالله و برهم نش آن ا بر 

آلدهید ریزوم پیچک در سگح  احتمگال یگک درصگد     دیغلظت مالون
فزایش مقدار بقایای جو در هر دو رقم بگومی  (. ا1دار بود )جدول ملنی

 نظگر  (. بگه 2دی آلدهید شد )جگدول  و اصالح شده باعث افزایش مالو

رها شگده در   ترکیبات آللوشیمیایی توسط شده ایجاد آسیب که رسدمی
 نتیجه و در سلولی دیواره تخریب آزاد و هایرادی ال تولید خاک باعث

 ( گزارش14و لی ) (. فرهودی27شد ) آلدهیددیمالون افزایش غلظت

 غلظگت  باعگث افگزایش   زراعگی  جگو  عاگاره  غلظت افزایش که دادند

اثگر ترکیبگات    .شگد  وحشی و رچم یوالف در گیاهچه آلدهیددینمالو

                                                           
1- Setaria viridis L. 

آلدهیگد و تخریگب غشگای    دیآللوشیمیایی بر افگزایش غلظگت مگالون   
(. بررسی 16و  15، 14ها گزارش شده است )سلولی در برخی آزمایش

روند تیییرات رگرسیونی اثر بقایای در دو رقم بر این ترکیب نشان داد 
که شیب تیییرات افزایش در واکنش به بقایای جو بومی بیشتر از رقم 

( که مم ن است به دلیل برخورداری این 1جو اصالح شده بود )ش ل 
رقم از ترکیبات آللوشیمیایی بازدارنده رشد در مقاییه بگا رقگم اصگالح    

 شد.شده با
افگگزایش درصگگد اسگگیدهای رگگرب بگگه مگگوازات افگگزایش غلظگگت  

هگا  آلدهید در واکنش به افزایش مقدار بقایای جگو در گلگدان  دیمالون
رسگد غلظگت بگاالی اسگیدهای     (. به نظر مگی 2صورت گرفت )جدول 

آدهید به دلیل افزایش پراکییداسیون اسیدهای ررب دیررب و مالون
بات آللوشیمیایی و تنش اکیگیداتیو  غشای سلولی و در واکنش به ترکی

ناشی از بقایای جو بود. افزایش این دو ترکیگب در واکگنش بگه تولیگد     
های آزاد ناشی از مواد آللوشیمیایی و ایجاد تگنش اکیگیداتیو،   رادی ال

 (.20و  13توسط برخی محققان گزارش شده است )
ره ، اثر مخرب بقایای جو بومی بگر دیگوا  2با توجه به نتایج جدول 

سلولی و تولید اسید ررب بیشتر از جو اصالح شده بود کگه شگاید بگه    
غلظت و نیبت ترکیبگات آللوشگیمیایی موجگود در ایگن رقگم مربگوط       

( گگزارش دادنگد کگه برخگی     16(. فرهگودی و هم گاران )  23شود )می
فنگل بیشگتر از    و اسگتری نین  و موجود در جو نظیگر آتگروپین  ترکیبات 

ت سبب تخریب غشاهای سگلولی در گیاهچگه   کونیئین بود. این ترکیبا
علف های هرز شدند و میان تخریب غشای سلولی تحت اثگر کگاربرد   

 آن ا افزایش یافت.
اثر تیمارهای آزمایشی و برهم نش آن ا بر فلالیت آنزیم آلفاآمیالز 

(. با افگزایش مقگدار   1دار بود )جدول در سح  احتمال یک درصد ملنی
دار کاهش یافت )جدول لفا آمیالز به طور ملنیبقایا جو فلالیت آنزیم آ

سراسگری   10(. اثر بقایای توده بومی بر آلفاآمیالز بیشتر از رقم جگو  2
سراسگری بگه    10گرم بقایای توده بومی و رقگم   40که بود، به نحوی

درصگد نیگبت بگه شگاهد کگاهش داد       5/79و  38ترتیب این آنزیم را 
 40و  30گگرم و همچنگین    20 و 10(. تفاوت بین تیمارهای 2)جدول 

دار سراسری از نظر میزان فلالیت آلفاآمیالز ملنگی  10گرم بقایا در جو 
هگای نشاسگته را بگه    نبود. آلفاآمیالز آنزیمی کلیدی است که مول گول 

های کور تر نظیر گلوگز تجزیگه کگرده و انگرژی الزم بگرای     مول ول
ن آنزیم در واکنش کند. تخریب ایزنی رشد گیاهچه را فراهم میجوانه

زنگی، رشگد گیاهچگه و تولیگد     به حضور ترکیبات آللوشگیمیایی، جوانگه  
( 15زاده )فرهودی و م گی (. 16دهد )توده گیاهان را کاهش میزییت

گزارش نمودند عااره گیاه جو موجب کاهش فلالیت آنزیم آلفگاآمیالز  
نشان نتایج یک تحقیق  شد.رچم  و وحشی یوالفزنی و کاهش جوانه

داد ترکیبات آللوشیمیایی اثر منفی بر فلالیت آلفاآمیالز سگبب کگاهش   
 (.11زنی و رشد گیاهچه لوبیا، ذرت و گوجه فرنای شد )کاهش جوانه
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  های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه و ریزوم پیچکتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر دگرآسیبی بقایای جو بر برخی ویژگی -1جدول 

Table 1- Analysis of variance of (mean of squares) the effect of a barley residual on some morphological and physiological 

attributes of field bindweed seedling and rhizome  

آمیالز -فعالیت آلفا

 ریزوم

Rhizome α-

amylase activity 

 درصد اسید چرب

 ریزوم
Rhizome Fatty 

acid percent 

 ریزوم غلظت مالون دی آلدهید
Rhizome 

Malondialdehyde 

concentration 

 طول گیاهچه
Seedling 

length 

 وزن تر گیاهچه
Seedling 

fresh weight 

درجه 

 آزادی
Df. 

 منابع تغییرات
S.OV 

ns2.1 ns801.5  **0.001 **101.1 ns0.12 3 
 بلوک 

 Block 

**41.0 **10022.1 **0010.0 **328.0 **1.9 3 
 مقدار بقایای جو

 Barley residual 

amount (BRA) 

**24.5 **8272.5 **0.0001 **381.5 ns0.95 1 
 رقم

 Genotype  (G) 

**38.1 **5128.9 **0.0001 **221.1 **0.99 3 
 مقدار بقایا ×رقم
 G×BRA 

3.7 85.81 0.00001 18.1 0.17 21 
 خحا

Error 

2.8 7.0 3.10000 12.1 8.90  
 CVضریب تیییرات  

(%) 

n.s  آماری پنج و یک درصد هیتند. سح  در دارملنی تفاوت دار،ملنی تفاوت عدم ترتیب **: به و * و 

ns, * and**: indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively. 
 

 های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه و ریزوم پیچک برخی ویژگیاثر مقدار یقایای دو رقم جو بر  گینمقایسه میان -2جدول 
Table 2- Comparison effect of barley genotype residual amount on some morphological and physiological attributes 

bindweed rhizome 
-فعالیت آلفا

 آمیالز 

Α-amylase  

activity  

(1-minnmol  ) 

درصد اسید 

 چرب
Fatty acid 

percent 

  غلظت مالون دی آلدهید
Malondialdehyde 

concentration (nmol g-1)  

 طول گیاهچه
Seedling 

length (cm) 

  وزن تر گیاهچه
Seedling fresh 

weight (mg) 

 مقدار بقایا 

Residual  

amount  
(g per kg 

soil) 

 

 رقم
Genotypes 

7.4 9.7 0.12 3.0 0.050 10 
 سراسری 10

10 Sarasari 

7.3 8.5 0.32 2.7 0.035 20 
4.6 14.0 0.55 3.1 0.040 30 
4.8 28.6 0.48 2.2 0.040 40 
 توده بومی 10 0.040 3.0 0.32 6.1 6.8

Local 

ecotype 

3.2 11.0 0.62 2.9 0.040 20 
2.4 26.0 0.63 1.7 0.030 30 
1.6 33.8 0.87 1.0 0.029 40 

 Controlشاهد   0.11 4.2 0.004 4.3 7.8

1.3 6.5 0.002 3.0 0.29  LSD (0.05) 

 
هگای آنتگی   اثر مقدار بقایا، رقم و برهم نش آن ا بر فلالیت آنگزیم 

دار بگود )جگدول   اکییدان گلوتاتیون ردکتاز، کاتاالز و پراکییداز ملنگی 
در ابتدا تحت اثگر افگزایش مقگدار    های آنتی اکییدان (. فلالیت آنزیم3

رسگد  (. به نظر مگی 4بقایای جو افزایش و سپس کاهش یافت )جدول 
هگگا باعگگث حگگ ف اکیگگیداندر مقگادیر پگگایین بقایگگای جگگو، ایگگن آنتگی  

های آزاد اکییژن و کاهش اثگر تگنش اکیگیداتیو شگدند، امگا      رادی ال
هگا  یمافزایش مقدار مواد آللوشیمیایی موجب کاهش فلالیگت ایگن آنگز   

 10هگای جگو   گردید. بیشترین میزان فلالیت آنزیم پراکیگیداز در رقگم  
گگرم مشگاهده    20و  30سراسری و توده بومی به ترتیب در تیمارهای 

پاشگی  (. همچنین محققگان گگزارش دادنگد کگه محلگول     4شد )جدول 
یوالف وحشی و جودره توسگط عاگاره جگو باعگث تحریگک فلالیگت       

داز شدند اما افزایش عاگاره جگو، کگاهش    های کاتاالز و پراکییآنزیم
هگای  دار فلالیت این دو آنگزیم را بگه دنبگال داشگت زیگرا آنگزیم      ملنی
تواند تحت اکییدان دارای ساختار پروتیینی بوده و این ساختار میآنتی
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( 4(. بگن حمگودا و هم گاران )   14تاثیر ترکیبات آللوپاتیک قرار گیگرد ) 
تگونس بگه دلیگل برخگورداری از      های بومی جگو در نتیجه گرفتند رقم

های مختلف ترکیبات آللوشیمیایی به ویژه مواد فنلی، دارای اثگر  نیبت
دگرآسیبی متفاوتی بر گیاهان هدف بودنگد. فلالیگت آنگزیم گالتیتگون     

گگرم   40و  30ردکتاز با افزایش مقدار بقایای هر دو رقم در تیمارهای 
گزارش دادند کگه   (18(. فرهودی و هم اران )4کاهش داشت )جدول 

درصد باعث افزایش فلالیگت   20افزایش غلظت عااره آبی گلرن  تا 
های باالتر، میزان فلالیت این آنزیم گالیتیتون ردکتاز شد اما در غلظت

دار کاهش یافت. بیشترین فلالیت گالیتیتگون ردکتگاز در   به طور ملنی
ترین سراسری مشاهده شد، کم 10گرم بقایای جو  20ترکیب تیماری 

گرم بقایای تگوده بگومی بگود. اثگر      40فلالیت این آنزیم نیز در کاربرد 
 10بقایای توده بومی بگر فلالیگت آنگزیم گالیتیتگون ردکتگاز بگیش از       

سراسری بود. در یک تحقیق مشخص شد که تخریب غشای سگلولی  
های خردل وحشی تحت اثر بقایای آفتاباردان عامل اصلی در گیاهچه

خردل وحشگی بگود. فلالیگت آنگزیم هگای آنتگی        کاهش رشد گیاهچه
اکییدان پراکییداز وکاتاالز تحت تاثیر ترکیبات دگرآسیب آفتاباردان 
در گیاهچه خردل وحشی کاهش یافگت کگه منجگر بگه عگدم توانگایی       

های آزاد اکییژن و در نتیجه تخریب غشگای  گیاهچه در دفع رادی ال
 (.29سلولی شد )

 

 
 مقدار بقایا 

)1-amount (g kg Residual 

 آلدهید در واکنش به مقادیر مختلف بقایای دو رقم جودیروند تغییرات رگرسیونی غلظت مالون -1شکل 
Figure 1- Regression trend of Malondialdehyde concentration under different amount of residual of barley genotypes  

 
 های فیزیولوژیکی ریزوم پیچک مربعات( اثر دگرآسیبی جو بر برخی ویژگی تجزیه واریانس )میانگین -3جدول 

Table 3- Analysis of variance (mean of squares) of the effect of a barley residual on some attributes of field bindweed rhizome 
غلظت هورمون 

 آبسیزیک اسید
ABA 

concentration 

غلظت هورمون اسید 

 یبرلیکج
GA 

concentration 

فعالیت گالیتیتون 

 ردوکتاز
Glutathione 

reductase activity 

فعالیت 

 سیدازپراک
Peroxidase 

activity   

فعالیت 

 کاتاالز 
Catalase 

activity 

درجه 

 آزادی
Df. 

 منابع تغییرات
S.OV 

ns109.2 ns221.6 **2.1 ns2.5 *0.97 3   بلوکBlock 

**2228.1 **2158.6 **5.2 **108.8 **2.8 3 
 Barleyمقدار بقایای جو  

residual amount(BRA) 
 Genotype (G)رقم  1 1.5** 71.7** 3.9** 2342.0** 2711.2**

 G×BRAمقدار بقایا  ×رقم 3 1.8** 29.0** 3.7** 1725.1** 2318.5**

 Errorخحا  21 0.34 5.1 0.18 241.3 185.0

 (%) CVضریب تیییرات    1.50 5.3 1.70 8.1 11.7

ns  و یک درصد هیتند. آماری پنج سح  در دارملنی تفاوت دار،ملنی تفاوت عدم ترتیب و * و**: به  

ns, * and**: indicate an insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively. 
 

ظت مالون غل
  دی آلدهید

Malondiald

ehyde 

concentrati

on  
(nmol g-1) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=glutathione+reductase&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiv0cPNorzbAhVKvhQKHYR0COUQkeECCCMoAA&biw=1093&bih=501
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=glutathione+reductase&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiv0cPNorzbAhVKvhQKHYR0COUQkeECCCMoAA&biw=1093&bih=501
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 های فیزیولوژیکی گیاهچه و ریزوم پیچک برخی ویژگیهای اثر مقدار یقایای دو رقم جو بر مقایسه میانگین -4جدول 
Table 4- Comparison effect of barley genotype residual amount on some physiological attributes of field bindweed rhizome 

غلظت هورمون 

  آبسیزیک اسید
ABA 

concentration 
)1-(Mmol g 

غلظت هورمون 

 اسید جیبرلیک
GA 

concentration 

)1-(Mmol g 

فعالیت گالیتیتون 

 ردوکتاز 
Glutathione 

reductase activity 

)1-(NADPH mg pro 

 فعالیت پراکسیداز 
Peroxidase 

activity (mg 

)1-min 

 فعالیت کاتاالز 

Catalase 

activity (nmol 

mg pro-1 min-2) 

 مقدار بقایا 

Residual  

amount 
 (g per kg 

soil) 

 رقم
Genotypes 

34 81 7.0 12.5 7.1 10 
 سراسری 10

10 Sarasari 
44 62 12.1 22.5 13.7 20  
50 62 10.3 25.1 13.3 30  
65 43 5.6 15.0 9.0 40  

42 79 11.5 14.0 5.0 10 
 توده بومی
Local 

ecotype 
52 59 12.3 23.7 12.8 20  
52 58 4.0 8.0 3.3 30  
75 38 3.8 8.6 2.8 40  

32 82 7.0 12.5 7.3  
شاهد 

Control 
9.6 10.9 0.3 1.59 0.41  LSD (0.05) 

 
دار آبییزیک اسید و جیبرلین بگه طگور ملنگی   های غلظت هورمون

کگه  ( بگه طگوری  3تحت اثر تیمارهای آزمایشی قگرار گرفگت )جگدول    
افزایش مقدار بقایای جگو باعگث افگزایش غلظگت آبیگیزیک اسگید و       

(. این نتایج 3و  2های و ش ل 4کاهش هورمون جیبرلین شد )جدول 
( مبنگی بگر اثگر زیانبگار ترکیبگات      18با گزارش فرهودی و هم گاران ) 

آللوشیمیایی جو و ایجگاد شگرایط تگنش اکیگیداتیو در ریگزوم پیچگک       
(. بیشترین و کمترین مقدار جیبرلین در هر دو رقگم  8محابقت داشت )

گگرم در کیلگوگرم خگاک گلگدان      40و  10جو به ترتیب در تیمارهای 
گگرم   30و  20بدست آمد. به طوری که مقدار جیبرلین در تیمارهگای  

 47و  24، 24سراسری( نیبت بگه شگاهد بگه ترتیگب      10بقایای جو )
درصگد کگاهش    53و  29 ،28درصد و در رقم توده بگومی بگه ترتیگب    

(. شیب تیییرات منحنی کگاهش هورمگون جیبگرلین و    4یافت )جدول 
افزایش آبییزیک اسید تحت تاثیر بقایای رقم توده بومی بیشتر از رقم 

های رشد گیاه نظیر (. تنظیم کننده3و  2 هایسراسری بود )ش ل 10
جیبرلین، آبیگزیک اسگید و اینگدول اسگتیک اسگید نقگش م مگی در        

ندهای فیزیولوژی ی گیاهگان و پاسگخ آن گا بگه شگرایط پیرامگون       فرآی
که ترکیبات دگرآسیب مانند سایر عوامگل  (. به طوری23گیاهان دارند )

هگای گیگاهی در گیاهگان    محیحی بر غلظت درونی این تنظیم کننگده 
گ راند و سبب بروز تیییراتی نظیر کاهش فلالیگت آنگزیم   هدف اثر می

های آنتی اکییدان زنی، تیییر در فلالیت آنزیمهآلفا آمیالز، کاهش جوان
و تشدید تخریب غشاهای سلولی گیاهان پیرامون گیگاه تولیگد کننگده    

هگای محیحگی   (. پاسخ گیاهان به تنش6شوند )ترکیبات دگرآسیب می
هگای گیگاهی ارتبگاط میگتقیم     نظیر دگرآسیبی با تلادل میان هورمون

زنگی، تقیگیم میتگوز و رشگد     انگه جیبرلین در فرآینگد جو  دارد. هورمون

گیاهچه نقس اساسی دارد. بنابراین کاهش غلظت این هورمون موجب 
شگود کگه بگا آزمگایش حاضگر      زنی و رشگد گیاهچگه مگی   کاهش جوانه

همخوانی دارد. گزارش شده است که ترکیبات دگرآسیب با اثگر منفگی   
زنگی و رشگد   بر غلظت درونی هورمون جیبرلین باعگث کگاهش جوانگه   

 ( که با نتایج این تحقیق محابقت داشت. 23شود )چه میگیاه
هورمون آبیزیک اسید یک هورمون کلیگدی در تنظگیم واکگنش    

های محیحی اسگت لگ ا هورمگون تگنش نیگز نامیگده       گیاهان به تنش
 (. 28شود )می

ترکیبات دگرآسیب سبب افزایش غلظگت درونگی آبیگزیک اسگید     
ید نیز منجر به کگاهش  گیاهچه گندم شد. افزایش غلظت آبیزیک اس

(. ترکیبات آللوشیمیایی گیاهان 23زنی و رشد گیاهچه گندم شد )جوانه
های محیحی با اثر بر محتوای درونی آبیزیک قادرند مانند سایر تنش

عااره آبی  (.24شوند )اسید گیاهان هدف سبب کاهش رشد گیاهچه 
 زنگی و رشگد ریشگه رگه خگردل     آفتاباردان سبب کاهش شدید جوانگه 

وحشی شد زیرا غلظت درونی آبیزیک اسید گیاهچه خردل وحشی در 
 (. 6واکنش به ترکیبات دگرآسیب افزایش یافت )

 

 گیری  نتیجه

بحور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بقایای جو در خاک اثگر   
دگرآسیبی بر رشد ریزوم و گیاهچه پیچک دارد به نحوی که ماگرف  

هگای رشگد   باعث کاهش فلالیت آنزیمبقایای کاه و کلش جو در خاک 
 نظیر آلفا آمیالز شده و زییت توده و طول گیاهچه پیچک کاهش داد.

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=glutathione+reductase&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiv0cPNorzbAhVKvhQKHYR0COUQkeECCCMoAA&biw=1093&bih=501
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=glutathione+reductase&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiv0cPNorzbAhVKvhQKHYR0COUQkeECCCMoAA&biw=1093&bih=501
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 مقدار بقایا 

)1-Residual amount (g kg 

 روند تغییرات رگرسیونی غلظت آبسیزیک اسید در واکنش به مقادیر مختلف بقایای دو رقم جو -2شکل 
Figure 2- Regression trend of ABA under different amount of residual of barley genotypes  

 

   
 

 مقدار بقایا 
)1-Residual amount (g kg 

 روند تغییرات رگرسیونی غلظت جیبرلین در واکنش به مقادیر مختلف بقایای دو رقم جو -3شکل 
Figure 3- Regression trend of GA under different amount of residual of barley genotypes  

 
هگگای افگگزایش مقگگدار بقایگگا  کگگاه و کلگگش جگگو فلالیگگت آنگگزیم  

نظیر پراکییداز، کاتاالز و گالیتیتون ردکتگاز را تگا تیمگار     اکییدانآنتی
گرم در هر کیلوگرم خاک افزایش داد اما در مقادیر باالتر بقایا جگو   20

رکیبات باعگث شگد   در خاک، اثر بازدارندگی مواد آللوشیمیایی بر این ت
که ریزوم قادر به مقابله بگا تگنش اکیگیداتیو نبگوده و رشگد آن درگار       

اکییدان در واکگنش بگه   های آنتیاختالل گردید. کاهش فلالیت آنزیم

بقایای جو باعث ایجاد شرایط تنش اکییداتیو، پراکییداسیون غشگای  
سگگلولی و در نتیجگگه افگگزایش درصگگد اسگگیدهای رگگرب و غلظگگت     

دهید شد. از سوی دیار غلظت هورمون رشگد جیبگرلین در   آلدیمالون
واکنش به مارف بقایای جو کاهش یافته و مقدار هورمون آبیگیزیک  
اسید به عنوان هورمون تگنش، افگزایش یافگت. نتگایج ایگن پگژوهش       

 10همچنین نشگان داد کگه بقایگای رقگم بگومی در مقاییگه بگا رقگم         

غلظت هورمون 
  آبییزیک اسید

ABA 

concentrati

on 
 (Mmol g-1) 

غلظت هورمون 
  جیبرلین
GA 

concentrati

on  
(Mmol g-1) 
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صگفات مگورد محاللگه     سراسری از اثر بازدارندگی بیشگتری در تمگامی  
رسگد در مزارعگی کگه    ریزوم و گیاهچه برخوردار بوده و بگه نظگر مگی   

توان از ایگن بقایگای ایگن رقگم بگرای      هرز پیچک غالب است میعلف

هرز استفاده نمود. به هر حال، بررسی اثر های این علفکاهش خیارت
 بقایای جو بر گیاه زراعی کاشته شده در تناوب پس از آن نیز ضروری

 است.
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Introduction: Barley is known to be an allelopathic plant and its allelopathic potential on weeds, and some 

other crops has been proven. Increasing use of herbicides has an adverse environmental impact and increases the 
weed resistance to herbicides. Eco-friendly methods for controlling weeds reduce the amount of herbicide use 
and reduce the damage caused by it. Some plants have alternate properties (allelopathies) that can be used to 
reduce or stop the growth of other plants, especially weeds. Allelopathy is an interference mechanism based on 
any direct or indirect effect (primarily inhibitory) by one plant on another through the release of chemicals that 
escape into the environment. Barley (Hordeum vulgare L. ssp. vulgare) is well known for its allelopathic 
compounds. The decomposition of barley plant residues in the soil, release numerous allelochemical compounds 
such as phenolic compounds, flavonoids, synoglycosides, alkaloids and polyamines. Till now 44 chemicals have 
been identified as potential allelochemicals that contribute to its allelopathic activity in Hordeum vulgare. The 
present work aimed to study the allelopathy potentials expressed by residues as straw among two barley 
genotypes on rhizome growth and physiological attribute of bindweed (Convolvulus arvensis L.).  

Materials and Methods: This experiment was conducted in 2013 at Islamic Azad University, Shoushtar 
Branch. The experiment was factorial based on completely randomized design (CRD) with four replications. 
Four different amounts (10, 20, 30 and 40 g per one kg soil) of two barley cultivars (local ecotype and Sarasary 
10) residual were prepared. Rhizomes were harvested from a depth of 30 cm soil and cultivated in the pot. The 
culture medium included plastic pots of 30 cm in diameter. The traits included seedling weight and length, 
malondialdehyde concentration, fatty acid percent, α-amylase activity, catalase activity, peroxidase activity, 
glutathione reductase activity, GA and ABA concentration of bindweed rhizome. The concentration of GA and 
ABA hormones was investigated based on the Kamal method. Statistical analysis was made using the SPSS 
Ver.13 statistical program. Significantly different means were separated at the 0.05 probability level (p = 0.05) 
by the least significant difference (LSD) test. Pearson’s correlation analysis was also conducted among different 
variables. 

Results and Discussion: Results indicated the effect of genotype, residual amount and their interaction on 
rhizome malondialdehyde concentration, fatty acid percent, α-amylase activity, catalase activity, peroxidase 
activity, Glutathione reductase activity, GA and ABA concentration. Increasing the amount of residues for the 
local genotype caused a significant decrease in seedling fresh weight. The lowest fresh weight of bindweed was 
40 g residues of local genotypes, in which was 73.6% lower than the control without residues. Increasing the 
amount of local and Sarasary 10 residues in the soil caused a significant reduction in the length of the bindweed 
seedlings. The negative effect of local ecotype residual on α-amylase activity was more than modern genotype. 
The mixing of 40 g residues of local ecotype and Sarasary10 genotype with soil decreased this enzyme by 38% 
and 79.5%, respectively, compared to the control without residues. Increasing the amount of residuals, reduces 
gibberellin hormone and increased rhizome the ABA content. The slope of the changes in gibberellin hormone 
and the increase of ABA in the local ecotype was higher than the modern genotype. Antioxidant enzymes 
increased in response to an increase in the amount of residues up to about 20 grams in the pot and then decreased 
significantly. Reducing antioxidant enzymes at high levels of barley residues led to an increase in the amount of 
fatty acids and Malondialdehyde, indicating the peroxidation of the cell membrane. In general, the residuals of 
local genotype compared to cultivar Sarasary 10 had a more harmful effect on all studied traits of bindweed 
rhizome and seedling. It seems that in areas where bindweed is dominant, it is possible to use local barley 
residuals to reduce the damages. 
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