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 چکیده

ار  هاایی شیآزماا  ،ACCaseهاا  بازاررنا     کشعلف به (.Avena ludoviciana Dur)ی زمستانه وحش والفیبروز مقاومت  یبررس منظوربه
 کی.  یگرا آور مشکوک به مقاومت رز مزررع گن م شهرستان جمع ها پیوتیار ارنشگا  علوم کشاورز  و منابع طبیعی گرگان رنجام ش . ب 1396سال 
مورا  کنن   به است آم  ،غلظت تفکیکمشکوک با  ها پیوتیش . ربت ر ب آور ن رشتن  جمع یگونه سابقه سمپاشکه هیچ یزررعرز م زیحساس ن پیوتیب

باروز   ،قیا تحق نیا ر جی. نتاا بررسی شا   کشمختلف علف ازها  مقابل ارعلف هرز  نیمقاوم و حساس ر ها پیوتیغربال قررر گرفتن . سپس ورکنش ب
 هاا  کاش علاف  ارجه مقاومات باه  . نموارر تأیی   پیوتیب 58 ار لیمتکلوفوپیو ا لیرتیپفنوکساپروپ ل،یپروپارژنافوپیکلوا  اهکشمقاومت به علف
. باوا  >90/1443تاا   27/310و  >57/752تاا   57/52، >33/851تاا   69/48بین  بیبه ترت لیپروپاژنافوپیکلوا و لیمتکلوفوپیارتیل، پیفنوکساپروپ
رنتخاب ش ن .    ایشپتر آزمونجهت  نوکساانیو پ میرستر، کلتوالآر متی-فوپهالوکسی کشمقاوم، سه علف ها پیوتیورکنش ب شتری بیجهت بررس

باه عناورن    (,ram4) ram15 یشاخص مقاومت نیبا کمتر ها پیوتیرز ب موراو او  (ram1, ram18) باال یبا شاخص مقاومت ها پیوتیرز ب مورااو 
 پیا وتیو ب 35/424 به میازرن  ram1 پیوتیببیشترین و کمترین ارجه مقاومت ار  رستر،آر متیل-فوپار تیمار هالوکسی .طالعه قررر گرفتن نمونه مورا م

ram 15 هاا   علاف نقشه پررکنش مزررع آلوا  باه   .ن رشت 1ارر  با ارجه مقاومت تفاوت معنی گریکش ابه است آم . ار او علف 50/284 به میزرن
یاوالف وحشای   ار کنترل  یرنفعال تیریم   ایارجات مقاومت گو  برآورا باالو مشخص ش .  میترس ییایجغررفرطالعات  رزسامانه رستفاا  با قاومم هرز

 کار روا.به مناطق  ریبه سا هاآنمقاوم و ممانعت رز توسعه  هرزها علف تیریم  ها برنامه  جهت رجرر تورن یم قیتحق نیر جی. نتاباش یمزمستانه 

 
 کش، نقشه پررکنشارجه مقاومت، مقاومت به علفپاسخ، -آزمایش غلظت کلیدی: هایواژه
 

   1 مقدمه

ها  گیاهی وحشی هستن  که ته یا    ها  هرز رغلب گونهعلف
(. 23آینا  ) ج   برر  تولی  پای رر محصوالت کشاورز  به حساب می

 باه  متعلاق لف هرز گونه ع 400ار مزررع گن م و جو کشور متجاوز رز 
 خاانورا   6 ار هاا گوناه  نیر ارص  74وجوااررا که یاهگی خانورا  44
اراسرساازترین   رز یکی عنورنبه یوالف وحشی (.22) قررراررن  یاهگی

رسات  شا    غالت گزررش کشاورز  مزررع ار ار پاییز  هرز ها علف
 Avena) زمساتانه  وحشای یاوالف  ریاررن،  ار ( کاه گوناه غالاب   11)

                                                           
آموخته کارشناسی ررش  شناسایی و مباارز  باا علاف   ترتیب ارنشبه -5و  4، 3، 2، 1

آموخته اکتر  رکولوژ  گیاهان زررعای،  ها  هرز، ارنشیار، رستاایار، ارنشیار و ارنش
 رنشگا  علوم کشاورز  و منابع طبیعی گرگانارنشک   تولی  گیاهی، ا
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ludoviciana Dur. .رست ) 
ها  عمل مختلف ار کش با جایگا علف 108سال گذشته،  40ار

ها  مورا برر  کنترل رنتخابی علف 28ریررن به ثبت رسی   رست که 
کنتارل علاف    روش بارر  تارین ( عمومی5باش  )هرز گن م و جو می

 میآناز   هاا برگ ار مزررع گن م، رستفاا  رز بازاررنا   کیهرز بار ها
 نیا شا   رز ر گارو  شاناخته  ساه   باش .یم کربوکسیالزآمیکو آنزلیترس

 ،(APP) وناااتیپروپ یفنوکساا یلوکساایهااا عبارتناا  رز آرکااشعلااف
ساختمان  رغمیکه علها و فنیل پیررزولین( CHD) ونیا کلوهگزرنیس

 ACCaseارشته و هر او مانع عمال   یمشابه عمل سمیمتفاوت، مکان
 (.9شون  )یم یکلروپالست
کش عبارت رست رز تورنایی وررثتی یاک بیوتیاپ   قاومت به علفم

کش که باعث علف هرز ار زن   مان ن، پس رز کاربرا مق رر  رز علف
(. رولین ماورا مقاومات باه    14شوا )ها  وحشی میرز بین رفتن گونه

گزررش مریکا آکاج ار کشور  یک نهالستان رز 1970کش ار سال علف
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کاش  باه علاف   (.Senecio vulgaris L)علف هرز زلف پیار   ش  که
-پس رز آن و با رفزریش مصارف علاف   (.6) مقاومت نشان ارا آتررزین

هارز مقااوم بتا ریج رفازریش     ها ها  مربوط به علفها، گزررشکش
 اانی ار کشعلف بهمورا مقاومت علف هرز  512ار حال حاضر . یافت

گوناه   110و گونه اولپه  152گونه ) 262گزررش ش   رست که شامل 
 167 هارز نسابت باه    هاا  علاف  هاا  پیوتیب نی. رباش می( لپهتک
کش موجوا، مقاوم ش   و حضاور  گرو  علف 26گرو  رز  23کش علف
 ررنریا  ار. رسات    کشور گزررش ش 70و ار  یزررع ا گی 92 ار هاآن
شا    گازررش  هاا کشهرز به علف ها مورا رز مقاومت علف 16 زین

نوع ژنتیکی ار جورمع علاف هارز، باه همارر  فشاار      وجوا ت (.6) رست
-ترین عورمل تکامل مقاومت به علفها، رصلیکشرنتخاب ش ی  علف

  (.22ها هستن  )کش
طور که ار فوق ذکر ش ، یوالف وحشای زمساتانه یکای رز    همان

روا که ار صورت ع م کنتارل  ها  هرز مهم غالت به شمار میعلف
آورا. کشااورزرن رساتان   وررا مای  خسارت ج   به عملکرا محصاول 

کاش گلستان معموال جهت مبارز  با رین علف هرز ار گنا م رز علاف  
 لیا متکلوفوپیا ل،یپروپارژنافوپیکلوانظیر  ACCaseها  بازاررن   
نماین . هرچن ، کااربرا متاورلی ریان    رستفاا  می لیرتیپو فنوکساپروپ

حشی زمستانه ار مزررع ها منجر به بروز مقاومت ار یوالف وکشعلف
 (.6گن م رستان گلستان ش   رست )

یوالف وحشای زمساتانه    هرز علف مقاومت بروز رز گزررش نیرول
رز  1998مربوط باه ساال   ACCaseبازاررن    ها کشنسبت به علف

مای  2006باش  و نخستین گزررش رز ریررن مربوط به سال یمفررنسه 
ربوط به مقاومت چن گانه علف نیز گزررشی م 2010ار سال  (.6) باش 

(. رز ساال  6هرز یوالف وحشی زمستانه رز ریررن به ثبت رسی   رست )
هاا  هارز مازررع گنا م ار     زمینه مقاومات علاف   ار تحقیقاتی 1392

هاا   بیوتیاپ   نقشه پاررکنش  به همرر  رستان گلستان ها شهرستان
لاف باه ع  هارز هاا  گسترش مقاومت علف انگرمقاوم رنجام ش  که بی

تاورن ار  هاا  هارز مای   رز نقشه ها  پررکنش علاف  .باش می هاکش
م یریت متناسب با مکان برر  رعمال صحیح عملیات مختلف کنترل، 

(. تحقیق 8) ها رستفاا  کراکشکاهش مصرف و رفزریش کارریی علف
هارز یاوالف   هاا  هاا  مقااوم علاف   شناسایی بیوتیپ پیشرو با ه ف

هنقشا و تهیاه   ACCaseبازاررنا     ها  کشوحشی زمستانه به علف
گنا م شهرساتان ررمیاان    مقااوم ار مازررع     هابیوتیپپررکنش ها  

 رنجام ش .

 

 
 مزارع گندم مورد بررسی در این شهرستانو نقشه پراکنش  استان گلستاندر  انیشهرستان رام موقعیت جغرافیایی -1شکل 

Figure 1- Geographical position of Ramiyan in Golestan Province and distribution map of surveyed wheat fields in this 

Township 
 

 

 

 



 387 ...    ي بازدارندههاكشهاي یوالف وحشی زمستانه به علفبررسی مقاومت بیوتیپ

 در مطالعه شیکش مورد آزمامشخصات سموم علف یبرخ -1جدول 
Table 1- Common properties of the herbicides applied in the experiment 

 دز توصیه شده

 (هکتار ثر درؤ)گرم ماده م 
)1-ended dose (g ai.haRecomm 

 ونیفرموالس
Formulation 

 ییایمیخانواده ش
Chemical family 

 ینام تجار
Trade name 

 ینام عموم
Common name 

0.8-1  *EC (8%) 

 )فوپ( پروپیوناتفنوکسیکسیوآریل
Aryloxyphenoxypropianate 

(Fop) 

 تاپیک
Topik 

 کلواینافوپ پروپارژیل
Clodinafop propargyl 

2.5 EC (36 %) 

 پروپیونات)فوپ(فنوکسیکسیوآریل
Aryloxyphenoxypropianate 

(Fop) 

 ریلوکسان
Iloxan 

 ایکلوفوپ متیل
Diclofop methyl 

0.8-1 EC (7.5 %) 

 )فوپ( پروپیوناتفنوکسیکسیوآریل
Aryloxyphenoxypropianate 

(Fop) 

 پوماسوپر
Puma super 

 رتیلپیفنوکساپروپ
Fenoxaprop-P ethyl 

1.5 EC (4.5%) 
 فنیل پیررزولین )ان(

Phenyl pirazoline (Den) 

 آکسیال
Axial 

 پینوکساان
Pinoxaden 

0.8-1  EC (12%) 
 سیکلو هگزرن یون)ایم(

Cyclohexanedione (Dim) 

 سلکت سوپر
Select super 

 کلتوایم
Clethodim 

0.75 EC (10.8%) 

 پروپیونات)فوپ(فنوکسیکسیلوآری
Aryloxyphenoxypropianate 

(Fop) 

 گاالنت سوپر
Gallant super 

 رسترمتیل آر -فوپهالوکسی
Haloxyfop-R methyl ester 

 شون   ونیرمولس عی* ما
* Emulsifiable concentrate 

 

 هامواد و روش

گلخاناه و آزمایشاگا     ار 1396-97الها  سا  یپژوهش حاضر ط
گرگان  یعیمنابع طب و  ارنشگا  علوم کشاورز ها  هرزپژوهش علف
توا  یوالف وحشی  80 بذر پژوهش شامل نیر یاهیگ مورارنجام ش . 
گن م  هزرعم100زمستانه مشکوک به مقاومت بوا که رز سطح  وحشی

ررمیان  شهرستان موقعیت جغررفیایی .ش   آورجمع  انیشهرستان ررم
 نیمچنهنشان ارا  ش   رست.  1ار شکل  و مزررع مورا نمونه برارر 

مناطقی ار شهرساتان ررمیاان   بیوتیپ به عنورن بیوتیپ حساس رز کی
)مناطق غیرزررعی نظیار حاشایه    ن رشتن  یگونه سابقه سمپاشچیکه ه
باذور    ،بارارر شا . پاس رز نموناه     آور، جماع ها(ها و ارمنه تپهجاا 
ش   و تاا زماان   قررر ارا    کاغذ  هاش  ، ار ارخل پاکت  آورجمع

  ش ن .  رتاق نگه رر  ار اما شیشروع آزما
 آ میکاوآنز  لیکاش بازاررنا   رسات   پاژوهش رز ساه علاف    نیر ار
 کلوفاوپ یا ل،یا پروپارژ ناافوپ ی( شاامل کلوا ACCase) الزیکربوکس

ار مزررع  جیرر  هاکشبرگکیکه رز بار ل،یرتیپو فنوکساپروپ لیمت
  هاا پباروز مقاومات ار بیوتیا    یبررسا   بارر  باشن ،یگن م کشور م
کاش پینوکسااان،   رز ساه علاف   .شا   اا زمستانه رستف یوالف وحشی
جهت بررسی رمکان رستفاا  به  رسترآر متیل-فوپهالوکسیکلتوایم و 
ها  مقاوم رساتفاا  گرایا .   ها  جایگزین ار بیوتیپکشعنورن علف

 1ار مطالعه ار ج ول  شیکش مورا آزمامشخصات سموم علف یبرخ
 خالصه ش   رست.

کنی ش ن . بارر   بت ر بذور یوالف وحشی زمستانه با است پوستر
پوشینه رز بذور ج ر ش ن . بارر  تحریاک   پوشینه و برونرین کار ارون

متار  حااو  یاک الیاه     ساانتی  9ها  ایشزنی، بذور به پتر جورنه
متار آب  میلای  5/2کاغذ صافی منتقل ش   و پس رز مرطوب ش ن با 

گاررا ار شارری    ارجاه ساانتی   5تاا   4ار اما  روز  3مقطر به م ت 
(. بعا  رز تیمااار  20تااریکی )ارخال یخچااال معماولی( قاررر گرفتناا  )    

زنی ار اماا  رتااق   ها  حاو  بذر جهت جورنهایشسرما، پتر پیش
 نگه رر  ش ن .

برگ نسبت هرز باریکها ها  علفبرر  مطالعه مقاومت بیوتیپ
سنجی ار پتار  رز روش زیست ACCase   ها  بازاررنکشبه علف

شاامل ساه مرحلاه     ایشسنجی بذر ار پتر زیست .ش  ایش رستفاا 
ها  مشکوک به مقاومت با کنن  ، غربال بیوتیپتعیین غلظت تفکیک

ها  پاسخ ار بیوتیپ-کنن   و آزمایش غلظترستفاا  رز غلظت تفکیک
هرز یاوالف  نن   برر  علفکمنظور تعیین غلظت تفکیکبه مقاوم بوا.

کش ار نظار  برر  هر علف 2هایی طبق ج ول وحشی وحشی غلظت
 خطاا  و آزماون  و رولیاه  هاا  آزماایش  رسااس  بر هاگرفته ش . غلظت

 ش ن . رنتخاب
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 های اعمال شده بر بیوتیپ حساس یوالف وحشی وحشی کشهای مورد استفاده از علفغلظت -2جدول 
Table 2- Concentrations of the herbicides applied on the susceptible winter wild oat biotype  

 (mg a.i.L-1غلظت )
)1-Concentration (mg a.i.L 

 کشعلف
Herbicide 

- - 10.24 5.12 1.28 0.32 0.08 0.02 0.005 0 
 کلواینافوپ پروپارژیل

Clodinafop propargyl 

- - 16 8 4 2 1 0.5 0.1 0 
 وپ متیلایکلوف

Diclofop methyl 

- - - 8 4 2 1 0.5 0.25 0 
 رتیلپیفنوکساپروپ

Fenoxaprop-P ethyl 

- - - 1.28 0.64 0.32 0.16 0.08 0.01 0 
 پینوکساان

Pinoxaden 

- - - 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 0.001 0 
 کلتوایم

Clethodim 

 0.32 0.16 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 0.001 0.0001 0 
 رسترمتیل آر-فوپهالوکسی

Haloxyfop-R methyl ester 

 
ارر رز بیوتیاپ حسااس   جورناه برر  رنجاام آزماون، ا  باذر پایش    

متر  سانتی 9ها  ایشهرز رو  یک الیه کاغذ صافی ار پتر علف
لیتار محلاول رز هار    میلی 5/2قررر گرفت و سپس کاغذها  صافی با 

ایاش باه   هر غلظت، سه پتار  کش مرطوب ش ن . برر  غلظت علف
مقطار باه عناورن    منزله سه تکررر ار نظر گرفته شا . همچناین رز آب  

ها ار اما  رتاق قررر ارا  ش ن . ایشمحلول شاه  رستفاا  ش . پتر 
 گیر  ش .رن رز  چهروز طول ساقه 7بع  رز گذشت 

آور  شا    هاا  جماع  کنن   بر رو  تمامی تاوا  غلظت تفکیک
کننا  ، طاول   مشابه باا آزماون رعماال غلظات تفکیاک      رعمال ش  و

گیار  ار معار    گیر  شا . بعا  رز قاررر   روز رن رز  7چه بع  رز ساقه
ارر  رز نظر متوسا   هایی که رختالف معنیکنن  ، توا غلظت تفکیک
چه با بیوتیپ حساس ارشتن  جهت تعیین ارجه مقاومت ار طول ساقه

 فتن .مرحله بع   مورا آزمایش قررر گر

هاا  مقااوم و حسااس ار معار      پس رز آزمون غربال، بیوتیاپ 
کش که بر رسااس غلظات تفکیاک   چن ین غلظت مختلف رز هر علف

کنن   رنتخاب ش   بوا، قررر گرفتن  تا ارجه مقاومت آنها تعیین شاوا.  
-کش برر  بیوتیاپ ها  مورا رستفاا  رز هر علفبر رین رساس غلظت

هاا بارر    ، خالصه ش   رست. غلظت3ول هرز ار ج ها  مقاوم علف
هاا  رساتفاا  شا   بارر  تعیاین      ها  حساس، مشابه غلظتبیوتیپ

هاا  ماورا   غلظات  3 ج ول . ار(2 )ج ول کنن   بوان غلظت تفکیک
ها  مقاوم یوالف وحشای  ها  مختلف برر  بیوتیپکشرستفاا  علف
 رست. ذکر ش  
 

 ار مرحله غرباال  تکررر 3تصاافی با  آزمایش ار قالب طرح کامالً
رجرر ش  که ار آن هر پتر  )ار آزمون سریع( یا هر گلا رن )آزماایش   

هاا باا رساتفاا  رز     ر ( به منزله یک تکررر بوا. مقایسه میانگینگلخانه
  SAS رفازرر ارص  با رساتفاا  رز نارم   5ار سطح رحتمال  LSD روش

v.9  نجام ش ر. 
 آناالیز  رز کاش علاف  ظتغل به ورکنش منحنی آمار  تجزیه برر 
 تاابع ) شا   رستفاا  (18) م ل لگ لجستیک چهار پاررمتر  و رگرسیون

، شیب منحنی bکه پاررمترها  رررئه ش   ار رین تابع عبارتست رز:  (.1
، e، ح  پایین منحنی پاسخ و c، ح  باال  منحنی پاسخ؛ d؛ eارنقطه 

ن پااررمتر رز  باشا ، ریا    c=0ار موررا  که  50GR .کنن   غلظت بیان
هاا   ( باه ارا  2حذف و ار حالت ج ی ، تابع سه پاررمتر  )تابع  1تابع 

تار  رز ساایر پاررمترهاا    تا بارآورا اقیاق   شوایمربوطه بررزش ارا  م
 (.17است آی  )به

 (1) تابع

 
     exb

cd
cedbxf

loglogexp1
,,,




       

 drc رفزرر نرم بسته و R رفزرر نرم محی  رز رستفاا  با فوق م ل
 و باررزش  حاصال،  ها ارا  به رست ش   طررحی منظور همین به که

 هاا  ارا  رز حاصال  نماوارر  باا  شا    ارا  نمواررها  بررزش رختالف

 فاکتور یا و ارجه. گیرامی قررر بررسی مورا حساس بیوتیپ به مربوط

 حسااس  بیوتیاپ  50GR به مقاوم بیوتیپ 50GR نسبت یعنی مقاومت
 کشعلف به  مقاومت میزرن مقایسه و بررسی برر  که رست شاخصی
 .گیرامی قررر رستفاا  مورا

کاش ماورا   ها  مقاوم به علاف برر  تهیه نقشه پررکنش بیوتیپ
 GPSنظر ربت ر مختصات جغررفیایی محل مورا نظر با رستفاا  استگا  

map6  رفازرر     به فرم قابل رجرر ار نارم ها  ثبت شثبت گرای . ارا
GIS رفزرر توس  نرمmapsource      تبا یل شا ن . جهات رطمیناان رز

برارر ، مختصاات نقااط ثبات شا   باا نقشاه      صحت مح وا  نمونه
 ار هاا  ارا گاا  یپا جاایر رز پس. ش  ارا تطبیق   Google earthها 
 ساتم یس رسااس  بار  پاررکنش   هانقشه هیته ،ArcMap10.3  یمح

 .رفتیپذ صورت UTM مختصات
 



 389 ...    ي بازدارندههاكشهاي یوالف وحشی زمستانه به علفبررسی مقاومت بیوتیپ

 

 های مقاوم یوالف وحشی وحشیهای اعمال شده بر بیوتیپکشهای مورد استفاده از علفغلظت -3جدول 

Table 3– Concentrations of the herbicides applied on the resistant winter wild oat biotypes 

 (mg a.i.L-1غلظت )
)1-Concentration (mg a.i.L 

 کشفعل
Herbicide 

- 81.92 40.96 20.48 10.24 2.56 0.64 0 
 کلواینافوپ پروپارژیل

Clodinafop propargyl 

- 640 320 160 80 40 20 0 
 ایکلوفوپ متیل

Diclofop methyl 

102.4 51.2 25.6 12.8 6.4 3.2 1.6 0 
 رتیلفنوکساپروپ پی

Fenoxaprop-P ethyl 

- 20.48 10.24 12.5 1.28 0.32 0.08 0 
 پینوکساان

Pinoxaden 

- 0.08 0.04 0.02 0.01 0.005 0.001 0 
 کلتوایم

Clethodim 

512 163.84 81.92 40.96 20.48 10.24 5.12 0 
 رسترمتیل آر-فوپهالوکسی

Haloxyfop-R methyl ester 
 

های حساس یوالف وحشی وحشی برای بیوتیپ ــلیاتیپــو فنوکســاپروپ لیمتکلوفوپید ل،یپروپارژنافوپیکلود کنندهغلظت تفکیک -5جدول 

 زمستانه

Table 5- Discriminating concentration of clodinafop propargyl, diclofop methyl and fenoxaprop-P ethyl for the susceptible 

winter wild oat biotype 

80EC 
1-mg a.i.L 

50EC 
1-mg a.i.L 

 (b) شیب منحنی
Slope (b) 

 (d) حد باال
Upper limit (d) 

 (c) حد پایین
Lower limit (c) 

 کشعلف
Herbicide 

0.05 (0.01) ** 0.01(0.00)** 0.81(0.12) 99.14(5.04) - 
 کلواینافوپ پروپاژیل

Clodinafop propargyl 

1.7 (0.48) ** 0.13(0.05) ** 0.66(0.66) 98.85(5.86) - 
 فنوکساپروپ پی رتیل

Fenoxaprop-P ethyl 

1.08 (0.18) ** 0.3 (0.05) ** 1.06  (0.18) 99.41 (5.84) - 
 ایکلوفوپ متیل

Diclofop methyl 

   p≤0.01** معنی ارر  ار سطح رحتمال 
** Significant at p≤0.01 

    .باش رع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار می

The values in the parentheses denote standard error.   
 

 نتایج و بحث

  هاااا غرباااال تاااوا     بااارر بر رساس نتاایج تحقیاق حاضر  
بر مبنا  زمستانه  یوحشیوالف وحشیمشکوک به مقاومت علف هرز 

80 EC و  لیا متکلوفاوپ یا ل،یا پروپارژناافوپ یکلوا  هاا کاش علفرز
 7/1و  08/1، 05/0به میزرن  اابیبااه ترت االیرتیپاافنوکساااپروپ

مزرعاه   100(. رز 5 )جا ول  رساتفاا  شا    تریار ل ر ماا  مؤث گرمیلیم
مزرعه آلوا  به علف هرز یوالف وحشی وحشی  80برارر  ش  ، نمونه

 5/72باا فررورنای    ارا نشاان  هیرول غربال آزمون جینتاکه زمستانه بوا 
 ار اهچاه یگ رشا   ارصا   80 رز شیب حفظ به قاار بیوتیپ 58ارص ، 
، لیا پروپارژ ناافوپ یکلوا هاا  کاش علف کنن  کیتفک غلظت حضور

 .(6 )ج ول1باشن می متیلایکلوفوپو  رتیلپیفنوکساپروپ

                                                           
 .ش  خواارر  رشکال رررئه به الیل زیاا بوان تع را رشکال و ج رول، رز -1

 فنوکساپروپ پی اتیلکش علف
ها  حساس طبق نتایج نیاز باه  ارص   بیوتیپ 50جهت کنترل 

کش فنوکساپروپ پی رتیال  گرم ماا  موثر  ار لیتر رز علفمیلی 13/0
هاا   ص  کاهش طول گیاهچه بیوتیپار 50برر  (.7 )ج ول باش می

هاا   مقاوم یوالف وحشی وحشی زمستانه نسابت باه شااه ، غلظات    
طاور  کاه   کش فنوکساپروپ پی رتیل الزم باوا. باه  مختلفی رز علف

ها  مقاوم یوالف وحشی وحشای زمساتانه   برر  بیوتیپ 50ECمقاایر 
 69/48با شاخص ارجه مقاومات   تریماا  موثر  ار ل گرمیلیم 43/6رز 

با شاخص ارجه مقاومات   تریماا  موثر  ار ل گرمیلیم 4/102تا بیش 
آنهاا   50ECهاایی کاه   (. بیوتیاپ 7 باش  )جا ول متفاوت می 33/851

هاایی  باشا ، بیوتیاپ  گرم ماا  موثر  بر لیتر مای میلی4/102بزرگتر رز 
رن  ار باالترین غلظت رعمال شا   طاول گیاهچاه    هستن  که تورنسته

شاخص مقاومت باه اسات آما   بارر       33/851کنن  و خوا رر حفظ 
رست، رین بیوتیپ بااالترین شااخص مقااومتی رر ار     ram 20بیوتیپ 

هاا  رعماال شا   حا رقل طاول      هایی اررا که با غلظات بین بیوتیپ
 .رن گیاهچه رر ارشته
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های فنوکساپروپ پی اتیل، کشعلف کنندهتفکیکلظت های مشکوک به مقاومت یوالف وحشی  وحشی با غنتایج حاصل از غربال بیوتیپ -6جدول 

 است( دیکلوفوپ متیل و کلودینافوپ پروپارژیل )نتایج بر اساس طول گیاهچه برحسب درصد از شاهد محاسبه شده
Table 6- Results obtained from the screening of putatively resistant winter wild oat biotypes with the discriminating 

concentrations of fenoxaprop-P ethyl, diclofop methyl and clodinafop propargyl (The results are calculated as percent of 

control) 

پبیوتی  
Biotype 

کشعلف  
Herbicide 

پبیوتی  
Biotype 

کشعلف  
Herbicide 

 فنوکساپروپ پی

 اتیل
Fenoxaprop-P 

ethyl 

دیکلوفوپ 

 متیل
Diclofop 

methyl 

کلودینافوپ 

 پروپارژیل
Clodinafop 

propargyl 

 فنوکساپروپ پی

 اتیل
Fenoxaprop-P 

ethyl 

دیکلوفوپ 

 متیل
Diclofop 

methyl 

کلودینافوپ 

 پروپارژیل
Clodinafop 

propargyl 

ram1 90.54)R) 84.05) )R) 85.55)R) ram41 12.05)S) 8.83)S) 12.76)S) 

ram2 87.44)R) 91.43)R) 91.55)R) ram42 91.87)R) 90.54)R) 91.03)R) 

ram3 85.03)R) 91.05)R) 86.04)R) ram43 84.67)R) 84.33)R) 87.06)R) 

ram4 87.70)R) 83.34)R) 90.33)R) ram44 90.54)R) 91.43)R) 85.12)R) 

ram5 88.65)R) 91.54)R) 88.87)R) ram45 87.33)R) 84.54)R) 85.17)R) 

ram6 86.76)R) 88.06)R) 86.90)R) ram46 90.43)R) 90.45)R) 89.22)R) 

ram7 91.87)R) 85.07)R) 90.00)R) ram47 87.56)R) 86.06)R) 91.43)R) 

ram8 10.09)S) 9.78)S) 12.06)S) ram48 86.77)R) 88.30)R) 91.67)R) 

ram9 90.01)R) 91.43)R) 90.54)R) ram49 88.87)R) 91.55)R) 90.54)R) 

ram10 15.43)S) 10.13)S) 12.67)S) ram50 88.90)R) 91.89)R) 90.43)R) 

ram 11 87.43)R) 86.07)R) 91.98)R) ram51 83.09)R) 85.90)R) 90.39)R) 

ram12 84.07)R) 87.09)R) 85.09)R) ram52 86.12)R) 83.08)R) 91.65)R) 

ram 13 86.09)R) 91.32)R) 83.32)R) ram53 85.10)R) 83.08)R) 91.73)R) 

ram 14 83.43)R) 91.05)R) 90.65)R) ram54 17.54)S) 11.05)S) 13.23)S) 

ram15 90.55)R) 90.07)R) 87.07)R) ram55 9.87)S) 10.22)S) 16.23)S) 

ram16 14.67)S) 16.32)S) 9.08)S) ram56 11.09)S) 12.04)S) 14.44)S) 

ram17 90.06)R) 90.12)R) 88.54)R) ram57 88.06)R) 88.56)R) 86.32)R) 

ram 18 85.08)R) 91.04)R) 84.43)R) ram58 84.03)R) 90.02)R) 91.07)R) 

ram 19 89.81)R) 89.44)R) 90.23)R) ram59 14.54)S) 11.22)S) 7.11)S) 

ram 20 87.90)R) 87.54)R) 86.22)R) ram60 83.56)S) 84.02)S) 86.06)S) 

ram 21 88.50)R) 87.06)R) 86.78)R) ram61 9.75)S) 12.04)S) 13.66)S) 

ram 22 90.05)R) 86.56)R) 89.98)R) ram62 13.43(s) 85.34(R) 88.87)R) 

ram 23 85.08)R) 90.78)R) 89.11)R) ram63 83.35)R) 88.45)R) 91.08)R) 

ram24 90.40)R) 89.90)R) 86.12)R) ram64 91.56)R) 88.78)R) 83.05)R) 

ram25 85.54)R) 86.08)R) 87.43)R) ram65 12.09)S) 16.09)S) 7.57)S) 

ram26 8.90)S) 14.55)S) 12.89)S) ram66 85.50)R) 88.76)R) 86.90)R) 

ram27 11.08)S) 13.78)S) 7.05)S) ram67 12.98)S) 10.77)S) 9.01)S) 

ram28 90.04)R) 83.98)R) 90.04)R) ram68 83.07)R) 88.08)R) 84.45)R) 

ram29 86.89)R) 88.45)R) 91.23)R) ram69 11.11)S) 16.00)S) 13.23)S) 

ram30 83.09)R) 86.65)R) 89.12)R) ram70 9.45)S) 12.00)S) 10.44)S) 

ram 31 83.65)R) 85.87)R) 83.16)R) ram71 91.67)R) 86.00)R) 87.65)R) 

ram 32 83.77)R) 87.56)R) 90.45)R) ram72 16.09)S) 13.00)S) 9.07)S) 

ram33 15.89)R) 11.08)R) 14.32)R) ram73 88.65)R) 88.00)R) 86.06)R) 

ram34 83.90)R) 90.76)R) 90.12)R) ram74 10.05)S) 6.00)S) 11.11)S) 

ram35 86.76)R) 91.63)R) 90.11)R) ram75 85.10)R) 83.00)R) 85.43)R) 

ram36 91.66)R) 88.45)R) 91.11)R) ram76 5.23)S) 7.00)S) 6.33)S) 

ram37 89.08)R) 83.09)R) 85.32)R) ram77 91.23)R) 85.00)R) 85.06)R) 

ram38 13.31)S) 9.06)S) 7.34)S) ram78 14.04)S) 12.00)S) 12.07)S) 

ram39 84.65)R) 85.06)R) 87.43)R) ram79 90.45)R) 85.00)R) 88.60)R) 

ram40 10.98)S) 14.67)S) 11.45)S) ram80 87.45)R) 86.00)R) 87.11)R) 

LSD 12.11 10.80 13.50 LSD 12.11 10.80 13.50 

 (R)              مقاوم(R) Resistant 
 (S) حساس         (S) Susceptible 
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 وحشی در یوالف وحشی های مقاوم و حساس علف هرزلجستیک  به طول گیاهچه بیوتیپ -پارامترهای برآورد شده از برازش تابع لگ -7 جدول

 است(. )نتایج بر اساس طول گیاهچه برحسب درصد از شاهد محاسبه شده کش فنوکساپروپ پی اتیلعلف به پاسخ
Table 7- Parameters estimated from the fitting of log-logistic function to coleoptile length of susceptible and resistant biotypes 

of winter wild oat in response to of fenoxaprop-P ethyl herbicide (The results are calculated as percent of control).  

 کد بیوتیپ
Biotype code 

GR50 (mg a.i.L-1) 
 درجه مقاومت

Resistance factor 

 کد بیوتیپ
Biotype code 

GR50 (mg a.i.L-1) 
 درجه مقاومت

Resistance factor 

حساس   (S)  0.13(0.05)** - ram37 >102.4** 133.85(55.29)** 

ram1 64.88(21.47)** 491.39(249.07)** ram38 30.36(7.02)** 63.28(30.41)** 

ram2 43.78(13.46)** 331.54(162.13)** ram39 57.82(15.03)** 360.89(176.2)** 

ram3 6.43(2.03)** 48.69(24.05)** ram40 40.80(4.90)** 309.04(112.74)** 

ram4 17.33(4.53)** 131.26(60.57)** ram43 **>102.4 >851.33** 

ram5 >102.4** >851.33** ram44 7.65(1.70)** 147.26(68.62)** 

ram6 >102.4** 367.46(173.39)** ram45 >102.4** >851.33** 

ram7 48.52(13.55)* 355.62(141.72)** ram46 8.22(1.43)** 62.25(26.78)** 

ram9 46.95(5.59)** 256.43(113.12)** ram47 **19.44(4.85) 57.96(26.20)** 

ram11 33.86(8.52)** 515.04(210.35)** ram48 60.39(13.42)** 457.40(193.98)** 

ram12 68.00(12.81)** >851.33** ram49 **11.34(1.33) 85.86(32.61)** 

ram13 >102.4** >851.33** ram50 11.14(1.27)** 74.695(31.12)** 

ram14 >102.4** 68.25(28.08)** ram51 100.65(37.94)** 762.33(398.01)** 

ram15 9.01(1.41)** 168.57(77.19)** ram52 44.00(10.32)** 333.21(156.79)** 

ram17 22.26(5.68)** >851.33** ram53 16.86(3.30)** 127.69(52.47)** 

ram18 >102.4** 97.17(36.50)** ram54 85.70(36.52)** 649.09(382.90)** 

ram19 12.83(1.27)** 84.33(31.87)** ram57 >102.4** >851.33** 

ram20 11.14(1.18)** 851.33(420.08)** ram58 30.36(7.53)** 229.93(106.01)** 

ram21 >102.4** 304.71(118.76)** ram60 12.48(2.91)** 94.56(42.84)** 

ram22 40.23(7.33)** 127.8(52.62)** ram62 18.06(4.65)** 136.78(60.68)** 

ram23 16.86(3.31)** 288.29(116.96)** ram63 17.77(3.53)** 134.57(55.49)** 

ram24 38.06(8.16)** 811.28(342.07)** ram64 >102.4** >851.33** 

ram25 38.06(8.16)** 229.93(98.82)** ram66 9.61(2.12)** 72.75(33.75)** 

ram29 10.62(1.83)** 80.46(31.08)** ram68 49.93(13.88)** 378.19(186.66)** 

ram30 >102.4** 133.85(55.29)** ram71 8.57(1.75)** 64.941(29.64)** 

ram31 30.36(7.02)** 63.28(30.41)** ram73 100.69(36.07)** 752.33(298.01)** 

ram32 57.82(15.03)** 360.89(176.2)** ram75 73.58(25.77)** 170.79(89.49)** 

ram33 40.80(4.90)** 309.04(112.74)** ram77 21.89(4.42)** 159.44(75.23)** 

ram35 >102.4** >851.33** ram79 22.55(7.42)** 170.79(89.49)** 

ram36 7.65(1.70)** 147.26(68.62)** ram80 51.92(13.24)** 159.44(75.23)** 

                     p≤0.01ارر  ار سطح رحتمال   معنی **
** Significant at p≤0.01 
    .باش رع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار می

The values in the parentheses denote standard error.   

 

 کش دیکلوفوپ متیلعلف

کاش  پاسخ حاکی رز بروز مقاومت به علاف -نتایج آزمون غلظت  
وحشاای زمسااتانه هااا  یااوالف وحشاایاربیوتیااپ لیاامت کلوفااوپیا

باه اسات    50ECآور  ش   رز مزررع گن م شهرستان ررمیان بوا. جمع
کاش  گارم مااا  ماوثر  رز علاف    میلای 3/0آم   برر  بیوتیپ حساس، 

هاا   برآورا ش   برر  بیوتیاپ  50ECباش  مقاایرایکلوفوپ متیل می
گارم  میلای  92/81تا بیشتر رز  82/2ن مقاوم یوالف وحشی زمستانه بی

آور  ش   رز ماا  موثر  ار لیتر متفاوت بوا. رز میان بیوتیپ ها  جمع
بیوتیپ یوالف وحشی وحشی زمستانه باه ریان    58شهرستان ررمیان، 

کش مقاومت نشان اران . بر رساس بررزش تابع لگ لجستیک به علف
ی زمساتانه ار برربار   ها  یوالف وحشها  طول گیاهچه بیوتیپ ارا 

ها  متفاوتی برر  بیوتیپ 50ECکش، مقاایر ها  مختلف علفغلظت
گرم ماا  موثر  ار لیتار  میلی 22/43 مقاوم به است آم . رین مقاایر رز

گارم مااا  ماوثر  ار    میلای  640تا بیش رز  57/52با شاخص مقاومت 
هاایی  (. بیوتیپ8 )ج ول متفاوت بوا 57/752لیتر با شاخص مقاومت 

باشا ، بیوتیاپ  گرم ماا  موثر  مای میلی 640آنها بزرگتر رز  50ECکه 
رنا  ار بااالترین غلظات رعماال شا   طاول       هایی هستن  که تورنسته

شاخص مقاومت به است آما     57/752گیاهچه خوا رر حفظ کنن  و 
باش ، رین بیوتیپ باالترین شاخص مقاومتی می ram 60برر  بیوتیپ 
ها  رعماال شا   حا رقلی رز    هایی اررا که با غلظتتیپرر ار بین بیو

 رن .طول گیاهچه رر حفظ کرا 
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 وحشی در یوالف وحشی های مقاوم و حساس علف هرزلجستیک به طول گیاهچه بیوتیپ-پارامترهای برآورد شده از برازش تابع لگ -8جدول 

 است(. سب درصد از شاهد محاسبه شده)نتایج بر اساس طول گیاهچه برح کش دیکلوفوپ متیلعلف به پاسخ
Table 8- Parameters estimated from the fitting of log-logistic function to coleoptile length of susceptible and resistant biotypes 

of winter wild oat in response to diclofop methyl herbicide (The results are calculated as percent of control).  

 کد بیوتیپ
Biotype code 

GR50 (mg a.i.L-1) 
 درجه مقاومت

Resistance factor 

 کد بیوتیپ
Biotype code 

GR50 (mg a.i.L-1) 
 درجه مقاومت

Resistance factor 

حساس   (S)  0.3 (0.05) - ram37 403.66(117.28)** >752.57** 

ram1 >640** >752.57** ram38 >640** >752.57** 

ram2 >640** >752.57** ram40 442.73(157.77)** >752.57** 

ram3 52.021(10.97)** 174.26(51.29)** ram43 43.23(6.72)** 144.79(91.33)** 

ram4 176.88(44.49)** 592.53(181.35) ram44 **499.43(10.00) >752.57** 

ram5 >640** >752.57** ram45 >640** >752.57** 

ram6 >640** >752.57** ram46 77.16(11.08)** 258.49(68.17)** 

ram7 442.73(175.38)** >752.57** ram47 >640** >752.57** 

ram9 194.93(30.68)** 652.99(168.95)** ram48 **134.50(21.99) 450.61(123.94)** 

ram11 372.09(55.78)** >752.57** ram49 374.33(136.13)** >752.57** 

ram12 >640** >752.57** ram50 **158.1(9.60) 529.60(146.52)** 

ram13 >640** >752.57** ram51 218.32(9.60)** 731.33(200.00)** 

ram14 >640** >752.57** ram52 264.14(10.00)** >752.57** 

ram15 69.92(6.64)** 234.20(52.99)** ram53 >640** >752.57** 

ram17 317.53(111.86)** >752.57** ram54 >640** >752.57** 

ram18 >640** >752.57** ram57 92.72(9.50)** 310.59(65.89)** 

ram19 323.74(56.81)** >752.57** ram58 >640** >752.57** 

ram20 143.78(23.14)** 481.62(125.66)** ram60 224.65(31.56)** 752.57(174.52)** 

ram21 >640** >752.57** ram62 85.37(13.03)** 286.00(68.47)** 

ram22 >640* >752.57** ram63 109.15(22.78)** 365.63(118.68)** 

ram23 186.00(45.36)** 623.06(186.8) ram64 106.35(14.34)** 356.25(81.40)** 

ram24 387.98(77.09)** >752.57** ram66 >640** >752.57** 

ram25 349.00(44.62)** >752.57** ram68 463.81(78.70)** >752.57** 

ram29 400.95(79.34)** >752.57** ram71 561.53(146.73)** >752.57** 

ram30 109.15(15.98)** 365.62(83.26)** ram73 >640** >752.57** 

ram31 105.92(13.03)** 354.81(75.736)** ram75 278.68(49.90)** >752.57** 

ram32 82.04(15.86)** 274.83(72.71)** ram77 165.23(49.88)** 553.50(476.06)** 

ram33 159.66(31.42)** 534.88(158.35)** ram79 142.11(31.51)** 365.63(118.68)** 

ram35 52.43(8.80)** 175.62(62.42)** ram80 451.35(193.85)** >752.57** 

ram36 193.11(72.13)** 646.95(280.83)**    

                     p≤0.01ارر  ار سطح رحتمال   معنی **
** Significant at p≤0.01 

    .باش رع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار می

The values in the parentheses denote standard error.   
 

 لیپروپارژ نافوپیکلودکش علف

الف وحشی ها  حساس و مقاوم یوورکنش طول گیاهچه بیوتیپ
 نااافوپیکلوا کااشهاا  مختلااف علااف وحشای زمسااتانه بااه غلظاات 

لجستیک بررسی ش . نتاایج   -با رستفاا  رز بررزش م ل لگ لیپروپارژ
 نافوپیکلوا کشحاکی رز بروز مقاومت به علف پاسخ -غلظت شیآزما

هاا  ها  مورا آزمون بوا. با رین حال پاسخ بیوتیپار بیوتیپ لیپروپارژ
و ار نتیجاه   لیا پروپارژ ناافوپ یکلوا کش  مختلف علفهابه غلظت

 50کش متفاوت باوا. بارر  کنتارل    ها به رین علفمیزرن مقاومت آن
 01/0حساااس یااوالف وحشاای وحشاای زمسااتانه   بیوتیااپ ارصاا  
الزم  لیا پروپارژ ناافوپ یکلواکش گرم ماا  موثر  ار لیتر رز علفمیلی
 .بوا

 وحشی یوالف مقاوم ها یپبیوت برر  ش   برآورا EC50 مقاایر
 لیتار  ار ماوثر   مااا   گارم میلی 92/81 رز بیشتر تا 82/2 بین زمستانه
 بارر   متفااوتی  مقاومات  ارجاه  شااخص  رساس، رین بر. بوا متفاوت
 رز آما    اسات  به ها شاخص. آم  است به آزمون مورا ها بیوتیپ
 (.9 جا ول ) رسات  باوا   متغیار  90/1443 رز بایش  تاا  27/310 مق رر
 ماوثر   مااا   گارم میلای  92/81 رز بزرگتر آنها EC50 که هاییبیوتیپ
 رعماال  غلظت باالترین ار رن تورنسته که هستن  هاییبیوتیپ باش ،می
 به مقاومت شاخص 90/1443و کنن  حفظ رر خوا  گیاهچه طول ش  
 بااالترین  بیوتیاپ  ریان  باشا ، مای  ram 63 بیوتیاپ  برر  آم   است
 رعماال  ها غلظت با که اررا هاییبیوتیپ بین ار رر مقاومتی شاخص
 .رن ارشته رر گیاهچه طول ح رقل ش  
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 است(. یاهچه برحسب درصد از شاهد محاسبه شده)نتایج بر اساس طول گ کش کلودینافوپ پروپاژیلعلف به پاسخ
Table 9- Parameters estimated from the fitting of log-logistic function to coleoptile length of susceptible and resistant biotypes 

of winter wild oat in response to of clodinafop propargyl herbicide (The results are calculated as percent of control).  

 کد بیوتیپ
Biotype code 

GR50 (mg a.i.L-1) 
 درجه مقاومت

Resistance factor 

 کد بیوتیپ
Biotype code 

GR50 (mg a.i.L-1) 
 درجه مقاومت

Resistance factor 

 **0.01(0.00)** - ram37 12.25(1.38)** 1386.4(371.27) (S) حساس

ram1 >81.92** >1443.9** ram38 >81.92** >1443.9** 

ram2 >81.92** >1443.9** ram40 17.03(3.45)** >1443.9** 

ram3 2.82(0.67)** 310.27(104.52)** ram43 11.86(2.59)** 1302.90(429.37)** 

ram4 8.58(2.42)** 942.24(348.10)** ram44 58.01(11.97)** >1443.9** 

ram5 65.88(15.82)** >1443.9** ram45 44.84(17.54)** >1443.9** 

ram6 >81.92** >1443.9** ram46 3.73(1.24)** 409.48(185.10)** 

ram7 25.41(6.69)** >1443.9** ram47 >81.92** >1443.9** 

ram9 9.03 (1.62)** 992.12(305.68) ram48 3.68(0.71)** 405.04(128.28)** 

ram11 33.31(6.34)** >1443.9** ram49 34.00(7.48)** >1443.9** 

ram12 >81.92** >1443.9** ram50 8.61(2.40)** 945.31(391.01)** 

ram13 >81.92** >1443.9** ram51 11.01(1.07)** 1209.5(292.12) 

ram14 >81.92** >1443.9** ram52 36.26(8.24)** >1443.9** 

ram15 5.98(1.47)** 656.91(224.63)** ram53 18.27(1.55)** >1443.9** 

ram17 15.01(3.41)** >1443.9** ram57 >81.92** >1443.9** 

ram18 13.26(3.32)** >1443.9** ram58 >81.92** >1443.9** 

ram19 12.74(2.11)** 1400.00(388.25)** ram60 19.53(3.13)** >1443.9** 

ram20 40.44(5.72)** >1443.9** ram62 79.48(17.90)** >1443.9** 

ram21 31.04(4.93)** >1443.9** ram63 13.14(2.97)** 1443.90(497.68)** 

ram22 >81.92** >1443.9** ram64 10.58(1.74)** 1162.4(335.89)** 

ram25 19.53(3.74)** >1443.9** ram66 32.83(6.57)** >1443.9** 

ram23 >81.92** >1443.9** ram68 23.55(4.99)** >1443.9** 

ram24 75.36(24.15)** >1443.9** ram71 56.42(21.65)** >1443.9** 

ram29 >81.92** >1443.9** ram73 >81.92** >1443.9** 

ram30 13.25(2.54)** >1443.9** ram75 20.52(3.75)** >1443.9** 

ram31 13.88(3.70)** >1443.9** ram77 19.31(3.95)** >1443.9** 

ram 32 20.32(4.63)** >1443.9** ram79 32.38(4.56)** >1443.9** 

ram 33 21.31(4.44)** >1443.9** ram80 >81.92** >1443.9** 

ram35 2.82(0.70)** 310.26(108.44)**    

ram36 8.95(2.63)** 983.48(377.37)**    

                     p≤0.01ارر  ار سطح رحتمال   معنی **
** Significant at p≤0.01 
    .باش رع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار می

The values in the parentheses denote standard error.   
                                                 

 کلوایناافوپ  هاا  کاش علاف  باه  مقاومت بروز تحقیق رین نتایج
 بیوتیاپ  58ار متیال  ایکلوفاوپ  و رتیال  پی فنوکساپروپ پروپارژیل،
 شهرساتان  گنا م  مازررع  رز شا    آور جماع  زمساتانه  وحشی یوالف
 وحشای  یاوالف  مقااوم  هاا  بیوتیاپ  میان ار. کن می تأیی  رر ررمیان
 هاا  کاش علاف  باه  متفاوتی مقاومت ارجه شاخص زمستانه، وحشی

 باه  متیال  ایکلوفاوپ  و رتیل پی فنوکساپروپ پروپارژیل، کلواینافوپ
 . آم  است
 مقااومتی  شااخص  اررر  کاش علف سه هر ار هابیوتیپ رز خیبر
 بیوتیاپ  42پروپاژیال  کلوایناافوپ  کاش علف ار. رن بوا  باالیی بسیار
علاف  ار همچناین  و باوا  90/1443 بااالتررز  مقاومتی شاخص اررر 
 بیوتیاپ  11 و 38 ترتیب به فنوکساپروپ و متیل ایکلوفوپ ها کش

 .   رن ارشته  33/851 و 57/752 باال  مقاومتی شاخص

 هاا  بازاررنا    به نسبت زمستانهوحشیوحشی یوالف ار مقاومت
ACCase   (1) همکاااررن و بناکاشااانی ،(21) وباغساتانی  زناا  توسا، 
 وحشی یوالف عرضی مقاومت. رستش   گزررش و تائی ( 15) ررستگو
 قاال  آق شهرستان ار( 13) نجار  توس  گلستان رستان ار رر وحشی
( 20) طاطار  ارص ، 21 کراکو  شهرستان ار( 7)  ،کالمیارص 30
 49 آبااا علای  شهرستان ار( 16) ررزقن   ارص ، 6 گنب  شهرستان ار

. کراناا  گاازررش ارصاا  43/11 کاللااه ار( 19) زرا صااوفی و ارصاا 
 وحشای وحشای  یاوالف  بیوتیپ 58 ررمیان، شهرستان نتایج به باتوجه
پای  فنوکساپروپ پروپارژیل، وپکلوایناف کشعلف سه هر به زمستانه
 بیاانگرتکوین  که بوان  عرضی مقاومت اررر  متیل ایکلوفوپ و رتیل
 .باش می گذشته ها سال ار شهرستان رین مقاومت پ ی  
ها  یوالف ها  مقاومتی ار بیوتیپبا توجه به باال بوان شاخص 
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ز وحشی برر  ارشتن یک برنامه م یریتی، نیازمنا  رطالعاات بیشاتر ر   
هاا  کشها  یوالف وحشی زمستانه ار برربر سایر علفورکنش بیوتیپ

ها  مقااوم،  باش . به رین منظور و ار جهت بررسی ورکنش بیوتیپمی
رساتر، کلتاوایم و پینوکسااان رز    آر متیل-فوپکش هالوکسیسه علف

خانورا  آریلوکسی فنوکسای پروپیوناات، سایکلو هگزرنا یون و فنیال      
تسات پتار  رنتخااب شا ن . او بیوتیاپ رز باین        ها جهات پیررزولین
و او بیوتیپ رز   ram 1 , ram 18هایی با شاخص مقاومتی باالبیوتیپ

باه   ram15و ram4هایی باا کمتارین شااخص مقااومتی     بین بیوتیپ
( 12، 11، 10) عنورن نمونه مورا مطالعه قررر گرفتن . نتایج ار جا رول 

 گنجان   ش   رست. 

لجساتیک   -بررسی باتوجه به بررزش تابع لاگ  بیوتیپ مورا 4ار 
ها، طول گیاهچاه بیوتیاپ یاوالف وحشای زمساتانه ار برربار       به ارا 
بارر    50EC  ررمقا  رساتر آر متیال -فوپها  مختلف هالوکسیغلظت

 )ج ول میلی گرم ماا  موثر  ار لیتر برآورا ش  013/0بیوتیپ حساس 
باا شااخص مقااومتی     58/3برربار   50ECمق رر ram1(. ار بیوتیپ 10

 50/284و کمترین مقا رر شااخص مقااومتی معااال      35/454معاال 

به است آم . ار او علف کش ایگار شااخص    ram 15برر  بیوتیپ 
ها  ماورا بررسای تفااوت    بیوتیپ  50ECها  مقاومتی پایین بوا  و 

 (. 12و  11ول ر)ج  معناارر  با بیوتیپ حساس ن رشتن 
ار آزمون ساریع ار بیوتیاپ    50EC سبررسا کنن  تفکیکغلظت 
کاش  باا رساتفاا  رز علاف    (.Sorghum halepense L)مقاوم قیااق  

(. ریان غلظات   3میلی گرم ار لیتر به است آم  ) 09/0کلتوایم معاال 
 Setaria)کش ستوکسای یم و ار علاف هارز ام روبااهی     برر  علف

faberi Herrm.)  طالعاه رثار   (. م16گرم ار لیتر بوا )میلی 10برربر با
ها  شیمیایی مختلف رز خاانورا  بازاررنا    کش متعلق گرو چن  علف
 (.Avena fatua L)رو  یاوالف وحشای وحشای     ACCaseهاا   

هاا  فنوکسااپروپ   کشبرر  علف کنن  تفکیکنشان ارا که غلظت 
پااای رتیااال، کلوایناااافوپ پروپارژیااال، کلتاااوایم، ستوکسااای یم و  

طول گیاهچه نسبت باه شااه     کاهش %80تررلکوکسی یم که موجب 
میکروماول ار لیتار باوا     5و  5، 5.1، 3، 10شوا به ترتیب برربر با می
(2.) 

 

وحشی  یوالف وحشی های مقاوم و حساس علف هرزلجستیک  به طول گیاهچه بیوتیپ -پارامترهای برآورد شده از برازش تابع لگ -10جدول 

 ستراآر متیل -فوپبه هالوکسی پاسخ زمستانه در
Table 10- Parameters estimated from the fitting of log-logistic function to coleoptile length of susceptible and resistant 

biotypes of winter wild oat in response to haloxyfop-R methyl ester  
 شاخص مقاومت

Resistance factor 

50EC 
1-mg a.i.L 

 ((b شیب منحنی

Slope (b) 

 (d)  حد باال

Upper limit (d) 

 کد بیوتیپ
Biotype code 

حساس   (2.14)98.84 (0.05)0.65 (0.0007)0.013 - (S)  
424.35(69.45) 3.58(0.62) 1.23(0.23) 99.97(3.67) ram1 

284.50(52.27) 5.35(0.81) 0.92(0.11) 100.05(3.67) ram15 

292.93(53.03) 3.69(0.62) 1.33(0.28) 100.12(3.67) ram4 

403.11(67.31) 5.08(0.79) 0.93(0.12) 99.92(3.68) ram18 

 p≤0.01ارر  ار سطح رحتمال ** معنی

 باش .رع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار می )(
** Significant at p≤0.01 

() values in parentheses denote standard error. 
 

وحشی  یوالف وحشی های مقاوم و حساس علف هرزلجستیک به طول گیاهچه بیوتیپ -آورد شده از برازش تابع لگپارامترهای بر -11جدول 

 کلتودیم به پاسخ زمستانه در
Table 11- Parameters estimated from the fitting of log-logistic function to coleoptile length of susceptible and resistant 

biotypes of winter wild oat in response to clethodim  

 شاخص مقاومت

Resistance factor 

50EC 

1-mg a.i.L 
 ((b شیب منحنی

Slope (b) 

 (d)  حد باال

Upper limit 

(d) 

 کد بیوتیپ
Biotype code 

حساس   (6.35)99.52 (0.12)0.64 (0.0004)0.0011 - (S)  
1.96(1.07) 0.0021((0.0007) 0.68(0.12) 99.05(6.40) ram1 

1.48(0.81) 0.0016(0.0006) 0.69(0.12) 99.25(6.38) ram15 

1.16(0.71) 0.0012(0.0006 0.55(0.11) 99.43(6.36) ram4 

1.20(0.73) 0.0013(0.0006) 0.55(0.11) 99.47(6.35) ram18 

 p≤0.01ارر  ار سطح رحتمال ** معنی
 باش .ر میع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار )(

** Significant at p≤0.01 

() values in parentheses denote standard error. 
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وحشی  یوالف وحشی های مقاوم و حساس علف هرزلجستیک به طول گیاهچه بیوتیپ-پارامترهای برآورد شده از برازش تابع لگ -12جدول 

 به پینوکسادن پاسخ زمستانه در
Table 12- Parameters estimated from the fitting of log-logistic function to coleoptile length of susceptible and resistant 

biotypes of winter wild oat in response to pinoxaden 
 شاخص مقاومت

Resistance factor 

50EC 

1-mg a.i.L 

 ((b شیب منحنی

Slope (b) 

 (d)  حد باال

Upper limit (d) 

 یپکد بیوت
Biotype code 

حساس   (4.32)94.68 (0.34)1.71 (0.01)0.10 - (S)  
1.34(0.40) 0.14(0.04) 0.75(0.14) 100.71(5.48) ram1 

1.10(0.25) 0.11(0.02) 1.18(0.32) 100.56(5.51) ram15 

1.15(0.26) 0.12(0.02) 1.384(0.32) 100.29(5.53) ram4 

1.16(0.25) 0.12(0.02) 1.30(0.29) 100.30(5.53) ram18 

                  p≤0.01ارر  ار سطح رحتمال ** معنی    
 .باش )( رع را ارخل پررنتز نماینگر خطا  معیار می     

** Significant at p≤0.01 

() values in parentheses denote standard error. 

 

 
 های یوالف وحشی زمستانه مشکوک به مقاومت جمع آوری شده از مزارع شهرستان رامیانبیوتیپ )الف( نقشه پراکنش -2شکل 

 و دیکلوفوپ متیل لیات یفنوکساپروپ پهای یوالف وحشی مقاوم  به کلودینافوپ پروپاژیل، )ب( نقشه پراکنش بیوتیپ
Figure 2- a) Distribution map of the fields putatively infested with winter wild oat 

b) Distribution map of winter wild oat biotypes resistant to fenoxaprop-P ethyl, diclofop methyl and clodinafop propargyl 

 

هاا   کاش بررسی نتایج، بیانگر ارجه مقاومت باال نسبت به علف
چنین سعی شا  باا   باش . همار رین شهرستان می  ACCaseخانورا  

 یان نتایج تحقیقاتی که ار رستان گلستان ار رین ساطح رنجاام شا     ب
رلاذکر رسات ار   رست ای   رز کل رستان پیش رو باش . رین نکته قابل

هاا   ها  گل رنی همورر  شاخصآزمون تست پتر  نسبت به آزمایش
. بارآورا بااال  ارجاات    شاوا مقاومتی باالتر  رز مقاومت برآورا مای 

بوان و ارشتن نگا  م یریت رنفعالی ار کنتارل   مقاومت گویا  ایرینه

م یریتی رسات کاه رز یاک     1باش . م یریت رنفعالی می`زها  هرعلف
شوا و سپس با شکساته شا ن   ربزرر تا زمان ارشتن کارریی رستفاا  می

شوا. رماا ما یریت   کارریی رین ربزرر به فکر جایگزینی با ربزرر ایگر می

با رجتنااب رز شکساتن ربازرر ساعی ار      م یریتی رست که 2غیر رنفعالی
(. جهت ارشتن یک برنامه برپایه م یریت غیار  12حفظ رثر ربزرر اررا )

                                                           
1- Reactive management 

2- Proactive management 

 ب رلف
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 رنفعالی نکات بسیار  بای  بررسی و م نظر قررر گرفته شوا.
ار مزررع شهرستان ررمیان، تناوب زررعی شامل گن م، کلزر، تاوت  

شاای    .باشا  مای فرنگی، نخوافرنگی، باقال، گوجه فرنگای، خیاار و...   
کشی مصرفی ار محصوالت ذکر ب ون ار نظر گرفتن نوع سموم علف

هاا   ش   برنامه تناوبی مناسبی ار است رجرر باشا . رماا باا بررسای    
یااابیم ار میاا رنی و پرسااش و پاسااخ رز کشاااورزرن منطقااه ار ماای  

رن  برخالف رنتظاار،  محصوالتی که ار برنامه تناوبی با گن م قرررگرفته
برگ رستفاا  رز ساموم  ها  هرز باریکرن جهت مبارز  با علفکشاورز

هاا   شیمیایی رر ب ون توجه به نوع خانورا  شیمیایی جاایگزین روش 
هاا  شایمیایی ار   رن . به صارفه باوان روش  مکانیکی و زررعی نموا 

ها  مکاانیکی و زررعای کااربرا    کنار سهولت رستفاا  نسبت به روش
تار  رر ار ریان محصاوالت پررناگ    ACCaseها  بازاررن   کشعلف

ها  ریز  کشاورزرن ار م یریت علفچنین ع م برنامهکرا  رست. هم
هرز محصوالت سبب ش   رست به عنورن رستررتژ  اقیقه آخر، مبارز  

کشای رجارر   شیمیایی رنتخاب ش   و ب ون ار نظر گرفتن تناوب علاف 
کاه تاک   شوا. همین عامل سبب فشار گزینشی ش ی   ش   بطاور  

ها  ژنوتیپی ها  باقیمان   رز کنترل شیمیایی قاار به تغییر نسبتبوته
 باشن . ها  هرز منطقه میو فنوتیپی فلور علف

ها  مقااوم نسابت باه    ت روم رین فشار باعث رفزریش فررورنی آلل

هایی کاه نحاو  عمال    کش(. رستفاا  رز علف5 و 10شوا )حساس می
ها  حساس و مقاوم نجر به رز بین رفتن بوتهتورن  ممتفاوت اررن ، می

شوا، ولی رز سو  ایگر رین رمر به منزله رعمال فشار گزینشی ج ی   
خوره  بوا که ار نهایت باعث تش ی  مقاومت و حتای باروز مقاومات   

( و به همین الیل توجه به ساایر  4ها  عرضی و چن گانه خوره  ش  )
یی بارر  جلاوگیر  و یاا باه     رجزر  م یریت تلفیقی رز رهمیت به سزر
 باش .ها برخورارر میتاخیر رن رختن پ ی   مقاومت به علفکش

باه ما یررن    GISرفازرر  نقشه ها  پررکنش رسم ش   توس  نارم 
اه  که با ار نظر گرفتن مزررع آلاوا  باه   کشاورز  رین تورنایی رر می

هاا  ما یریتی ار جهات کااهش فشاار      ها  هرز مقاوم برناماه علف
کشی کاه باعاث توساعه    شی ارشته باشن . ع م توزیع سموم علفگزین

شوا رز استرس کشااورزرن ار کناار روش  مقاومت ار مناطق آلوا  می
شوا. باه کاارگیر  رصال    ها  زررعی سبب کاهش فشار گزینشی می

ربزرر  رست جهت برهم زان تعااال و   تنوع گیاهان زررعی ار حقیقت
زریش تورن رقابتی گیا  زررعای کاه   رف ها  هرز و نیزثبات جورمع علف

کاهش حضور و باه حا رقل رساانی ن     رین فررین  ار اررز م ت موجب
مقاوم و جلوگیر   ها  هرزخسارت ناشی رز حضور علف تع را و میزرن
 ها  مقاوم خوره  ش .رز رفزریش آلل
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Introduction: Weeds are wild plant species which grow in agricultural ecosystems and compete with crops 

for resources such as water, nutrients, light, and space. Wild oat is reported as one of the most troublesome 
autumn weeds in croplands and its dominant species in Iran is winter wild oat (Avena ludoviciana Dur.). 
Herbicide resistance is the inherent ability of a weed biotype in survival after being exposed to a rate of herbicide 
which would be lethal to the wild type species. In the recent years, there have been several reports on the 
occurrence of herbicide resistance in Golestan province. The following research was conducted to identify the 
ACCase- resistant winter wild oat biotypes and generation of distribution map for the resistant biotypes in wheat 
fields of Ramian Township.  

Materials and Methods: The present study was conducted in 2017-2018 at the greenhouse and Weed 
Science laboratory of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Plant material included 
80 putatively resistant winter wild oat biotypes which were collected from 100 wheat fields of Ramian 
Township. The susceptible biotype was also collected from the regions with no history of herbicide spray. Three 
Acetyl coenzyme A carboxylase (ACCase) inhibiting herbicides including clodinafop propargyl, fenoxaprop-P 
ethyl, and diclofop methyl which are common graminicides applied in wheat fields of the country were used to 
confirm the occurrence of resistance in winter wild oat biotypes. Three herbicides including pinoxaden, 
clethodim, and haloxyfop-R methyl ester were also applied on the biotypes as the possible alternative herbicides. 
First the winter wild oat seeds were hulled by hand. To obtain a more uniform germination, the seeds were 
placed in 9 cm Petri dishes topped with a filter paper and 2.5 mL of distilled water was added to the Petri dishes. 
Then, the Petri dishes were transferred to a refrigerator with a temperature of 4-5°C under darkness conditions. 
After pre-chilling, the petri dishes were incubated at the room temperature to germinate. To perform the 
discriminating concentration, pre- screening and concentration- response assays, 10 pre- germinated seeds from 
each biotype were placed on the Petri dishes as described above, then were treated with various concentrations of 
the mentioned herbicides. Three Petri dishes were used for each concentration, with each Petri dish serving as a 
replicate. Also, the Petri dishes treated with distilled water were regarded as control. The Petri dishes were kept 
at the room temperature for seven days and then the length of their coleoptile was measured. Four parametered 
log-logistic function was fitted to the data using R software (drc package). ArcGis V.10.3 was used to generate 
the distribution map of the herbicide- resistant biotypes. 

Results and Discussion: Results of the present study indicate the confirmation of resistance to clodinafop 
propargyl, fenoxaprop-P ethyl, and diclofop methyl herbicides in 58 out of 80 winter wild oat biotypes gathered 
from wheat fields of Ramian Township. Resistance factor to clodinafop propargyl, fenoxaprop-P ethyl, and 
diclofop methyl herbicides were 48.69 to >851.33, 52.57 to >752.57, and 310.27 to >1443.90, respectively. For 
further investigation on the response of these resistant biotypes, three herbicides including pinoxaden, clethodim, 
and haloxyfop-R methyl ester were applied on the biotypes as a Petri dish assay. Two biotypes with the highest 
resistance factors (ram1, ram18) and two with the lowest resistance factors (ram15, ram4) were selected for this 
assay. In the haloxyfop-R methyl ester treatment, the highest and lowest resistance factors were observed in 
ram1 with 423.35 and ram15 with 284.50, respectively. In the other two herbicide however, resistance factor had 
no significant difference with the value 1.  Application of herbicides possessing different modes of action may 
lead to elimination of both susceptible and resistant biotypes. However, this will serve as a new selective 
pressure which will eventually result in intensification of resistance and furthermore, evolution of cross and 
multiple- resistant species. Thus, meticulous application of integrated weed management methods are of great 
importance to prevent or delay the evolution of resistance to herbicides. 

Conclusion: Implementation of cultural methods for weed management and preventing the distribution of 
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herbicides to which the weeds have readily developed resistance will lead to reduction of selective pressure. 
Adoption of crop and herbicide rotation principles will serve as a tool to debilitate the weed in competition with 
the crop, which in long term may contribute to reduced frequency of resistant alleles. 
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