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های کلودینافوپ کشبه علف (Avena ludoviciana)های یوالف وحشی بررسی مقاومت بيوتيپ

 پروپارژیل، پينوکسادن و مخلوط آنها

 3، اسکندر زند2، سيد وحيد اسالمی1زینب نجفی
های هرز موسسه عضو هیئت علمی بخش تحقیقات علف3 ،استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند 2 ،کشاورزی دانشگاه بیرجندهای هرز دانشکده کارشناس ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف1
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 چکیده

پروپارژیل، پینوکسادن و مخلوط های کلودینافوپکشو فارس به علفهای خوزستان های یوالف وحشی جمع آوری شده از استانبه منظور بررسی مقاومت بیوتیپ

دیش بر روی هشت بیوتیپ یوالف وحشی مشکوک به مقاومت و یک بیوتیپ حساس به های زیست سنجی بذر در گلدان و در پتری، آزمایش)تراکسوس(آنها 

های کامل های زیست سنجی گلدانی که در قالب طرح بلوکدر آزمایش.  گرفتدر موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور انجام  1399-98های کش، طی سالعلف

کش سم پاشی برابر دز توصیه شده از هر علف 11تا  22/0برگی در دامنه ای از  4تا  2های یوالف وحشی در مرحله تکرار انجام گرفت، بیوتیپ 4تصادفی با 

دزهای ( پروپارژیل ،پینوکسادن و تراکسوسلیتر در هکتار به ترتیب برای کلودینافوپ 2/1و 42/0، 9/0)ش کبر این اساس با توجه به دز توصیه شده هر علف. شدند

، 80، 42، 2/22، 22/11، 0کش پینوکسادن گرم ماده موثره در هکتار، علف 1024و  212، 221، 129، 14، 32، 11، 0پروپارژیل شاملبه کار رفته برای کلودینافوپ

در .  گرم ماده موثره در هکتار بودند 1090و  240، 200، 132، 2/10، 02/33، 90/11، 0کش تراکسوس م ماده موثره در هکتار و علفگر 020و  310، 190

پارژیل پروگرم ماده موثره در لیتر به ترتیب برای کلودینافوپمیلی 01/0و  03/0، 02/0) سنجی در پتریدیش، بعد از تعیین غلظت تفکیک کنندههای زیستآزمایش

ها نتایج حاصل از این آزمایش. کش بر روی بذور جوانه زده اعمال شدبرابر غلظت تفکیک کننده از هر علف 11تا  22/0ای از دامنه( ، پینوکسادن و تراکسوس

وپارژیل، پینوکسادن و مخلوط آنها پرهای کلودینافوپکشباشند و مقاومت عرضی به علفپروپارژیل مقاوم میها به کلودینافوپنشان داد که تمام بیوتیپ

ها توسط پینوکسادن و یا تراکسوس کنترل شدند و درجه مقاومت تمام درصد بیوتیپ% 30بیش از .  های مورد مطالعه خوزستان وجود داشتدر بیوتیپ( تراکسوس(

 .  ها بودکشها به تراکسوس پایین تر از درجه مقاومت آنها به سایرعلفبیوتیپ

 .پاسخ-مقاومت عرضی، دز تفکیک کننده، دز: لیديک هايواژه
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 مقدمه

ای هستند كه وارد هرز معموال گياهان ناخواستههایعلف

شوند و برای كسب منابع محدود های زراعي ميزيست بوم

اين گياهان عملكرد محصوالت زراعي را .  كنندميرقابت 

آوری دهند و بخش قابل توجهي از نيروی كار و فنكاهش مي

-صرف جلوگيری از كاهش عملكرد ناشي از رقابت با علف

-يوالف وحشي از مهم(. Akboundu, 1991)شود هرز ميهای

گونه   .شودهرز خانواده گندميان محسوب ميهایترين علف

          وحشي زمستانه يار ايران، يوالفغالب د

Duriue))Avena ludoviciana  اين گياه اواسط ارديبهشت . است

گردند و بذور قبل از رسيدن خوشه گندم وارد دوره زايشي مي

گردند به زمين ريخته و موجب آلودگي مزرعه گندم مي

((Dezfooli, 1997  و همچنين به عنوان يكي از دردسر سازترين

علف های هرز پاييزه در در مزارع كشاورزی غالت استان 

هر چه (. Montazeri et al., 2005)خوزستان گزارش شده است 

ی رشد داده شود مدت زمان بيشتری به يوالف وحشي اجازه

شود به طوری كه بيشترين كاهش عملكرد گندم بيشتر مي

 10در رشد تمام فصل يوالف وحشي به ميزان كاهش عملكرد 

 .David et al., 1991)) درصد گزارش شده است

های با نحوه عمل كشكش يا علفتكرار استفاده از يك علف

های مقاوم، مشابه، از طريق فشار انتخاب بر روی بيوتيپ

های مقاوم زياد شده شود كه با گذشت زمان جمعيتباعث مي

كش مورد نظر تاثيری بر ال، علفو پس از گذشت چند س

                           روی اين جمعيت نداشته باشد 

((Mallory –Smith & Namuth, 2006 .های كشعلف

ها بيش از ديونپروييونات و سيكلوهگزانفنوكسيآريلوكسي

رويشي در كنترل های پسكشدو دهه است كه به عنوان علف

ای و برخي ر محصوالت دولپهبرگ دهای هرز باريكعلف

هر دو علف كش از لحاظ شيميايي . ها كاربرد دارندایتك لپه

( ACCase) 0كربوكسيالزآكوانزيمهای استيلبه عنوان بازدارنده

                                                 
 
Acetyl- CoAcarboxylase 

كوآنزيم آ آنزيم استيل(. Moss, 1995)كنند عمل مي

كربوكسيالز در اولين مرحله ساخت اسيدهای چرب مشاركت 

كوآنزيم آ به مالونيل م سبب تبديل استيلكند، اين آنزيمي

موفقيت گسترده (. Sasaki & Nagano, 2004)شود كوآنزيم آ مي

هرز در سراسر دنيا باعث هایكش در كنترل علفاين دو علف

هرز مقاوم شده است، به ظهور تعداد زيادی جمعيت علف

-آكوآنزيمطوری كه مقاومت به بازدارنده های استيل

-برگ در حال توسعه ميهرز باريكهایدر علف كربوكسيالز

 .(Tharayil-Santhakumar, 2002)باشد 

( Zand et al., 2006a)های زند و همكاران نخستين بار بررسي

-ها در برخي استانكشدر زمينه پي جوئي مقاومت به علف

، هيچ علف هرزی 0971های كشور نشان داد كه تا اواخر دهه 

قاوم نشده بودند و زند و همكاران ها مكشنسبت به علف

(Zand et al., 2006b )های كشمقاومت يوالف وحشي به علف

ACCase كش كلودينافوپرا پس از ده سال از ثبت علف-

 امروزه با.  پروپارژيل در مزارع استان خوزستان گزارش كردند

های مصرفي در مزارع گندم از برگ كشتوجه به اينكه باريك

از تنوع مناسبي برخوردار نيستند و مبارزه با نظر محل عمل 

های متعلق به يك گروه كشها عمدتاً توسط علفباريك برگ

گيرد و باتوجه به سطح وسيع با نحوه عمل يكسان صورت مي

های زيركشت گندم و جو كشور، احتمال بروز مقاومت زمين

 ACCaseهای هرز اين مزارع نسبت به بازدارنده های در علف

 & Gherekhloo)ذهن و تعجب برانگيز نيست  ان دور ازچند

Zand, 2010 .) 

های يوالف هدف از پژوهش حاضر بررسي مقاومت بيوتيپ

های كلودينافوپ كشبه علف Avena ludovicianaوحشي 

 .  پروپارژيل ، پينوكسادن و مخلوط آنها است

 هامواد و روش

تحقيقات در بخش 0988-83های پژوهش حاضر طي سال

های هرز، واقع در موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، علف

بيوتيپ  8مواد گياهي اين پژوهش، شامل بذر . انجام گرفت
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بيوتيپ  0هرز يوالف وحشي مشكوک به مقاومت و علف

های تمامي بيوتيپ (.0جدول )كش بود حساس به علف

سال مصرف علف كش  5مشكوک به مقاومت حداقل سابقه 

در اين آزمايش . اندافوپ پروپارژيل را در مزارع داشتهكلودين

كربوكسيالز كه شامل آكوآنزيمكش بازدارنده استيلاز سه علف

از  EC8%) با نام تجاری تاپيك، )پرورپارژيل كلودينافوپ

، پينوكسادن (فوپ)پروپيونات فنوكسيخانواده آريلوكسي

-و علف( دن)ها از خانواده فنيل پيرازولين( EC 10%آكسيال، )

پروپارژيل و كش جديدی كه تركيبي از كلودينافوپ

از نام تجاری تراكسوس )( EC 4.5%،  تراكسوس)پينوكسادن 

 .باشد، استفاده شدمي.( به جای نام عمومي استفاده شده است

 .برخی از مشخصات بیوتیپ هاي مورد آزمایش -1جدول 

Table 1-Some characteristics of studied biotypes. 
R or S Province Location Year Code 

R Khozestan Dezfool 1386 D2 
R Khozestan Andimeshk 1385 AN3 
R Khozestan Shosh 1386 SH1 
R Khozestan Shosh 1386 SH2 
R Fars Sepidan 1385 S1 
R Fars Sepidan 1385 S2 
R Fars Marvdasht 1385 M4 
R Fars Marvdasht 1385 M5 
S Fars Marvdasht 1385 S 

های گلداني و پتری ديش، بذور پيش از اجرای آزمايش

كني شد و لما و پالئا پوستهای وحشي توسط دست، يوالف

سپس به منظور (. Beckie et al., 2000)از بذرها جدا شدند 

ضدعفوني بذرها و جلوگيری از آلودگي احتمالي قارچي، 

 0سديم دقيقه در محلول هيپوكلريت 9تا  8بذرها به مدت 

درصد قرار گرفته، آنگاه به ترتيب توسط آب معمولي و آب 

         يقه شستشو داده شدنددق 0مقطر، هر يك به مدت 

(Kern et al., 1996.) 

به منظور حذف خواب بذرها و تحريك : های گلدانيآزمايش

جوانه زني، به بذرهای ضدعفوني شده، اسيد جيبرليك با 

قسمت در ميليون اضافه شد و سپس به منظور  01غلظت 

سازی شرايط الزم برای شروع جوانه زني، بذرها به مدت شبيه

درجه  81در دمای ( بسته به نوع بيوتيپ بذر)روز  5 تا 8

گراد به مدت درجه سانتي 01ساعت و  01گراد به مدت سانتي

 ,.Beckie et al)ساعت و در شرايط تاريكي قرار داده شدند  8

های كامل سه آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوک(. 2000

ه انجام خانكش در گلتصادفي و با چهار تكرار برای هر علف

، 85/1، 1)كش تيمارها شامل هشت دز از هر علف.  گرفت

بر اين اساس . بود( برابر دز توصيه شده 01و  8، 1، 8، 0، 5/1

 5/0و 15/1، 8/1)كش با توجه به دز توصيه شده هر علف

پروپارژيل ليتر در هكتار به ترتيب برای كلودينافوپ

رای دزهای به كار رفته ب( ،پينوكسادن و تراكسوس

 508، 851، 088، 11، 98، 01، 1پروپارژيل شاملكلودينافوپ

كش پينوكسادن گرم ماده موثره در هكتار، برای علف 0181و 

گرم ماده  781و  911، 081، 31، 15، 5/88، 85/00، 1شامل 

، 87/01، 1كش تراكسوس شامل موثره در هكتار و برای  علف

ماده موثره در گرم  0181و  511، 871، 095، 5/17، 75/99

متر و با سانتي 08های پالستيكي با قطر گلدان.  هكتار بود

قسمت  0قسمت خاک رس،  0ميلي ليتر با  511حجم حدود 

قسمت كود پوسيده دامي به همراه مقداری  0خاک شن و 

ده عدد بذر .  پرشدند( به منظور حفظ رطوبت خاک)پرليت 

-خانهها به گلانها كاشته شد، سپس گلدجوانه زده در گلدان

درجه  81ساعت روشنايي با درجه حرارت  01ای با شرايط 

درجه  05ساعت تاريكي با درجه حرارت  8گراد و سانتي

در  5كود مايع كامل زربار با غلظت .  گراد منتقل شدسانتي

هزار نيز به منظور جلوگيری از هر گونه كمبود احتمالي 

ها توزيع در گلدانعناصر غذايي، در طي دوره رشدی گياه 

های داخل هر گلدان تنك شده و پاشي بوتهپيش از سم.  شد

بوته در هر  8ها به تعداد به منظور كاهش رقابت بين بوته
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هفته پس  1كش حدود تيمارهای علف.  گلدان كاهش يافت

برگي يوالف وحشي و توسط  1 تا 8از كاشت در مرحله 

ل بادبزني يكنواخت پاش ثابت خودكار دارای نازدستگاه سم

ليتر در هكتار و  811با حجم كاربردی ( 00119:شماره نازل)

پاشي، در هفته دوم و چهارم پس ازسم.  بار اعمال شد 8فشار 

ارزيابي  EWRCبندی استاندارد  گياهان بر اساس سيستم درجه

دهي شدند و در هفته چهارم بعد از سم پاشي، چشمي و نمره

های مربوط به هر نمونه.  اشت شدندگياهان از سطح خاک برد

 18های جداگانه قرار داده شدند و به مدت گلدان درون پاكت

درجه سانتي گراد منتقل و  75ساعت به دستگاه آون با دمای 

. خشك شده و سپس وزن خشك آنها اندازه گيری شد

بوته، از طريق ميانگين وزن خشك اندام هوائي برای هر تك

.  عداد بوته زنده مانده محاسبه شدتقسيم وزن خشك بر ت

كش سپس وزن خشك تك بوته هر بيوتيپ تيمارشده با علف

كش از همان نشده با علف تيمار)نسبت به شاهد خودش 

 (. Beckie et al., 2000)بر حسب درصد محاسبه شد ( بيوتيپ

در اين مرحله : ديشهای زيست سنجي بذر در پتریآزمايش

آزمايش اول برای تعيين دز تفكيك .  دو آزمايش انجام شد

پاسخ در پتری ديش  -كننده و آزمايش دوم برای انجام دز 

ها در زير به تفصيل توضيح داده هر يك از اين آزمايش.  بود

 .  شده است

دز تفكيك كننده غلظتي : های تعيين دز تفكيك كنندهآزمايش

ين باشد كه بيشترين اختالف عمودی را باز سم مورد نظر مي

های مقاوم و حساس پاسخ مربوط به بيوتيپ-های دزمنحني

درصد بازدارندگي رشد  81ايجاد كند و حداقل باعث 

(GR80 ) در بيوتيپ حساس شود(Beckie et al., 2000; 

Bourgeois & Morrison, 1997 .) بدين منظور سه آزمايش

جداگانه در قالب طرح كامال تصادفي با چهار تكرار بر روی 

به منظور جلوگيری .  انجام گرفت( S)بيوتيپ حساس  بذور

از احتمال واكنش اسيد جيبرليك با محلول های علف كشي، 

از تيمار سرمادهي و نيترات پتاسيم به منظور شكستن خواب 

بالفاصله پس از مشاهده (. Sasanfar, 2008)بذور استفاده شد 

-پتری ها را بهی بذرها، آنچههای خروج ريشهاولين نشانه

متر و حاوی كاغذ صافي واتمن سانتي 3هائي با قطر ديش

عدد بذر با آرايش  8ديش در هر پتری.  منتقل شدند 0شماره 

ابتدا به صورت  GR80 یبرای محاسبه.  منظم قرار داده شد

تجربي و بر اساس نتايج ساير پژوهشگران، چند دزغلظت 

اين . دكش، بر بيوتيپ حساس اعمال شمختلف از هر علف

 81ها تا رسيدن به دز مورد نظر، يعني دزی كه باعث آزمايش

دزهای به كار رفته شده . درصد بازدارندگي شود، تكرار شد

، 01/1، 18/1، 15/1، 19/1برای كلودينافوپ پروپارژيل شامل 

كش پينوكسادن گرم ماده موثره در ليتر، علفميلي 5/1و  98/1

گرم ماده موثره در ميلي 5/0و  0، 15/1، 19/1، 10/1شامل 

، 10/1، 110/1، 115/1كش تراكسوس شامل ليتر و علف

گرم ماده موثره در ليتر بود كه با استفاده ميلي 5/0و  0، 15/1

ميلياز هر   8های تجارتي تهيه شده و به ميزان از محلول

ها به مدت ديشسپس پتری.  ها افزوده شدمحلول به پتريديش

درجه با  01ساعت روشنائي و  01درجه با  81شرايط )روز  7

در داخل ژرميناتور قرار داده شدند ( ساعت تاريكي 8

(Sasanfar, 2008  .) پس از اين مدت، طول گياهچه تك تك

ها نيز در اين آزمايش.  گيری شدديش اندازهبذرهای هر پتری

ها بصورت درصد نسبت به شاهد تيمارنشده از همان داده

 .  دبيوتيپ بيان ش

بعد از تعيين دز تفكيك : های دز پاسخ در پتريديشآزمايش

های گلداني به منظور كش، مشابه آزمايشكننده برای هر علف

های تعيين درجه مقاومت و الگوهای مقاومت عرضي، بيوتيپ

.  سنجي بذر قرار گرفتمختلف يوالف وحشي مورد زيست

برای هر بدين منظور سه آزمايش جداگانه با چهار تكرار 

ها، چند دز باالتر و در اين آزمايش.  كش، انجام گرفتعلف

 81كش كه باعث تر از دز تفكيك كننده برای هر علفپايين

شود، به كار گرفته درصد بازدارندگي در بيوتيپ حساس مي

، 1كش هشت دز شامل بر اين اساس برای هر علف.  شد

كش كننده علف برابر دز تفكيك 01و  8، 1، 8، 0، 5/1، 85/1

بر اين اساس دزهای به كار رفته برای .  مورد نظر اعمال شد
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، 0/1، 15/1، 185/1، 1085/1، 1پروپارژيل شاملكلودينافوپ

كش ميلي گرم ماده موثره در ليتر ، علف 8/1و  1/1، 8/1

و 81/1، 08/1، 11/1، 19/1، 105/1، 1175/1، 1پينوكسادن 

، 1كش تراكسوس يتر و علفميلي گرم ماده موثره در ل 18/1

ميلي گرم  01/1و  18/1، 11/1، 18/1، 10/1، 115/1، 1185/1

ها نيز طول گياهچه، در اين آزمايش. ماده موثره در ليتر بودند

كش تعيين و به صورت هفت روز بعد از اعمال تيمار علف

 .  درصد از شاهد برای هر بيوتيپ محاسبه گرديد

ی آزمايشي از تجزيه رگرسيوني هاجهت تجزيه و تحليل داده

های چهار اين كار از طريق برازش معادله.  استفاده شد

لجستيك ( 8معادله)و سه پارامتره ( 0معادله )پارامتره 

(Streibig, 1988 Seefeldt et al., 1995; ) به داده ها و با استفاده

 . انجام گرفت Sigma plot ver.10از نرم افزار 

                       (0)معاله 

در دز ( درصد نسبت به شاهد)ميزان پاسخ = Yدر اين معادله 

x ،x =كش، دز علفc = ،حد پايين منحنيd = حد باالی

 .  باشدمي GR50ميزان = eو  eشيب منحني در نقطه = bمنحني، 

 (               8معادله )

 GR50ار پس از اطمينان از مناسب بودن تابع مورد نظر، مقد

برای هر بيوتيپ ( 9معادله )برآورد شد و ميزان درجه مقاومت 

 (.Beckie et al., 2000)تعيين شد 

               )9معادله )

 نتایج و بحث

 هاي گلدانیآزمایش

ها درجات مقاومت متفاوتي بر اساس وزن خشك بيوتيپ

جدول )پروپارژيل ديده شد كش كلودينافوپنسبت به علف

از سپيدان بيشترين درجه مقاومت و بيوتيپ  S1بيوتيپ (.  8

M5  از مرودشت فارس كمترين درجه مقاومت را نسبت به

-ساير بيوتيپ.  پروپارژيل به خود اختصاص دادندكلودينافوپ

همچنين .  های نسبتا بااليي را نشان دادندها نيز درجه مقاومت

كش علف ها درجات مقاومت مختلفي را نسبت بهبيوتيپ

، به طوری كه درجه (8جدول )پينوكسادن نشان دادند 

تقريبا چهار برابر بيشتر از بيوتيپ  AN3مقاومت در بيوتيپ 

نسبت به   M5و S2 ،M4های حساس بود در حاليكه بيوتيپ

اولداگ و . بيوتيپ حساس، حساسيت بيشتری نشان دادند

در يك زيست سنجي ( Uludag et al ., 2008)همكاران 

را  L.) )Avena fatuaبيوتيپ يوالف وحشي 5لداني، مقاومت گ

های خانواده فوپ، ديم و دن مورد بررسي كشنسبت به علف

برابر مقاومت  1تا  8های مورد بررسي بيوتيپ.  قرار دادند

بيشتری نسبت به فنوكساپروپ، ديكلوفوپ و كوئيزالوفوپ، 

ها، بيوتيپدر بين .  در مقايسه با بيوتيپ حساس نشان دادند

های ترالكوكسيديم و كشدر برابر علف R2فقط بيوتيپ 

بار مقاومت بيشتری نسبت به  01و 95پينوكسادن به ترتيب 

        كوک و همكاران . بيوتيپ حساس از خود نشان داد

(Kuk et al., 2008 ) بيوتيپ چچم 91با بررسي                     

(Lolium multiflorum L. )ی مقاومت برای علفهاشاخص-

های ديكلوفوپ، كلودينافوپ و پينوكسادن را به ترتيب كش

در تحقيق .  برآورد كردند 08و  015و بيش از  111باالتر از 

گرم ماده موثره پينوكسادن در  19/75تا  81/1حاضر مقدار 

درصدی وزن خشك بيوتيپ ها شد  51هكتار باعث كاهش 

              مكاران در حاليكه در مطالعات اولداگ و ه

(Uludag et al., 2008 ) گرم ماده موثره پينوكسادن در  11مقدار

.  شد R2درصدی وزن خشك بيوتيپ  51هكتار باعث كاهش 

كش تراكسوس گرم ماده موثر در هكتار از علف 88/98مقدار 

درصد وزن خشك بيوتيپ حساس شد كه  51باعث كاهش 

گرم ماده  13/81در دز   AN3اين مقدار كاهش برای بيوتيپ

موثره در هكتار رخ داد و بيشترين درجه مقاومت را به خود 

حساسيت  M5 وS1 ، S2های اختصاص داد، همچنين بيوتيپ
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(. 0شكل )كش تراكسوس از خود نشان دادند باالئي به علف

بيوتيپ نشان از كارائي موثر تراكسوس  9حساسيت شديد اين 

 . اشدبها ميدر كنترل اين بيوتيپ

 

پاسخ و نسبت هاي مقاومت به حساسیت بر اساس وزن خشک بیوتیپ هاي یوالف وحشی مقاوم و -پارامترهاي برآورد شده از تابع دز -2جدول 

 .ACCaseهاي حساس به بازدارنده

Table 2- Estimated parameters from dose-response functions and resistant/susceptible ratios based on the above-ground biomass of the 

resistant and susceptible biotypes to ACCase inhibitors.   

     

Herbicide Biotype d)SE) C(SE) b(SE) GR50(SE) R2 R/S ratio 

 D2 74.72(3.23) 24.45(2.59) 5.36(1.42) 215.27(12.65) 0.99 25.06 

 AN3 91.57(1.14) 8.82(0.88) 4.85(0.39) 145.98(2.35) 0.99 16.99 

 SH1 104.47(6.440 - 1.31(0.29) 211.75(41.77) 0.94 24.65 

 SH2 100.23(1.10) - 2.40(0.15) 376.94(11.94) 0.99 43.88 

Clodinafop 

propargyl 
S1 100.17(0.45) 60.76(0.49) 6.16(1.61) >376.94 0.99 >43.88 

 S2 103.26(4.24) - 1.19(0.17) 228.69(31.68) 0.97 26.62 

 M4 103.27(3.73) - 1.48(0.20) 188.73(20.59) 0.98 9.17 

 M5 70.79(8.27) 28.71(4.13) 1.90(0.68) 26.27(5.48) 0.94 3.06 

 S 99.96(2.74) - 1.56(0.32) 8.59(1.61) 0.99  

 

 
D2 97.60(6.59) - 1.22(0.23) 62.07(12.52) 0.96 2.93 

 AN3 102.98(4.10) - 1.99(0.32) 75.43(7.36) 0.98 3.55 

 SH1 97.78(7.21) - 1.77(0.39) 31.44(5.14) 0.96 1.48 

 SH2 101.04(8.75) - 1.12(0.25) 31.54(8.14) 0.94 1.49 

Pinoxaden S1 95.82(8.20) - 1.19(0.26) 46.17(11.61) 0.95 2.18 

 S2 99.20(7.30) - 0.74(0.15) 18.19(5.63) 0.95 0.86 

 M4 99.59(1.00) - 0.73(0.09) 0.84(0.34) 0.99 0.04 

 M5 99.79(4.87) - 0.68(0.11) 8.66(2.57) 0.98 0.41 

 S 98.88(8.35) - 1.41(0.34) 21.19(4.47) 0.95  

 

 
D2 100.22(7.40) - 1.54(0.34) 67.76(12.62) 0.96 2.06 

 AN3 98.33(6.29) - 2.01(0.48) 84.69(12.49) 0.97 2.58 

 SH1 102.39(9.81) - 2.05(0.64) 47.91(9.43) 0.94 1.46 

 SH2 99.60(8.51) - 0.98(0.21) 61.21(17.27) 0.94 1.86 

Traxos S1 99.26(4.98) - 1.24(0.18) 28.65(3.99) 0.98 0.87 

 S2 99.99(0.19) - 4.16(0.04) 18.20(0.04) 1 0.55 

 M4 101.56(4.56) - 1.89(0.29) 66.84(6.78) 0.98 2.03 

 M5 99.78(3.39) - 1.77(0.18) 27.97(2.01) 0.99 0.85 

 

 
S 97.87(0.19) - 7.82(0.59) 32.82(0.86) 1  

d=upper asymptote, c=lower asymptote, b= relative slope around GR50 and GR50 is the rate required to 50% growth reduction. 
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 (AN3)و مقاوم ( S,S1,S2,M5)هاي حساساثر تراکسوس بر روي وزن خشک شاخساره بیوتیپ -1شکل 

 .یوالف وحشی 

Figure 1-The effect of traxos on the shoot dry weight of susceptible (S, S1, S2, M5) and resistant (AN3) wild oat biotypes 

تنوع درجات ( Mengistu et al., 2003)منگيستو و همكاران 

-كشبيوتيپ يوالف وحشي را نسبت به علف 9مقاومت برای

وكوآت، ديكلوفوپ، فنوكساپروپ، های ايمازامتابنز، دايفنر

و  01، 01، 9، 05سيتوكسيديم و ترالكوكسيديم به ترتيب 

در مطالعه حاضر درجه مقاومت .  اعالم كردند 5و  01بيش از 

و در مطالعه  88/19تا بيش از  9كش فوپ بين برای علف

درجات مقاومت ( Heap & Morrison, 1996)هيپ و موريسون 

های فوپ بين كشسبز نسبت به علف های دم روباهيبيوتيپ

 و راستگو. بار نسبت به بيوتيپ حساس گزارش شد 51تا  8

های يوالف مقاومت بيوتيپ (Rastgoo et al., 2006)همكاران

ها را در استان خوزستان مورد بررسي وحشي زمستانه به فوپ

ها به قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه اغلب بيوتيپ

در اين .  پوماسوپر و تاپيك مقاومت نشان دادندايلوكسان، 

( كلودينافوپ پروپارژيل)ها به تاپيك مطالعه نيز تمامي بيوتيپ

 .مقاومت نشان دادند

 دیشهاي پتريآزمایش

-در اين آزمايش غلظت تفكيك كننده برای كلودينافوپ

و  19/1، 15/1پروپارژيل، پينوكسادن و تراكسوس به ترتيب 

بورجيوس و .  ماده موثره در ليتر برآورد شدگرم ميلي 10/1

های كشنيز برای علف( Bourgeois et al., 1997)همكاران 

 5و  9های پروپارژيل و ستوكسيديم غلظتكلودينافوپ

های تعيين غلظت تفكيك كننده بر ميكرومول را در آزمايش

همانند روش گلداني .  روی يوالف وحشي، عنوان كردند

تفاوتي در بين بيوتيپ ها مشاهده گرديد درجات مقاومت م

بيشترين درجه  81با درجه مقاومت  S1بيوتيپ (.  9جدول )

پروپارژيل ها نسبت به كلودينافوپمقاومت را در بين بيوتيپ

ای نيز باالترين های گلخانهاين بيوتيپ در آزمايش. داشت

نيز همانند روش  M5درجه مقاومت را نشان داد و بيوتيپ 

اين بيوتيپ .  ای كمترين درجه مقاومت را نشان دادگلخانه

همانند روش . تر بودحتي از بيوتيپ حساس هم، حساس

بيشترين  88/1با درجه مقاومت  AN3ای، بيوتيپ گلخانه

ها را نسبت به سم پينوكسادن درجه مقاومت در بين بيوتيپ

ميلي گرم ماده موثره  1109/1در حاليكه مقدار .  داشت

درصدی بيوتيپ حساس شده  51باعث كاهش تراكسوس 

 AN3ميلي گرم ماده موثره بر روی بيوتيپ 1197/1است، مقدار

(. 9جدول ) درصدی طول گياهچه شد 51نيز باعث كاهش 

نسبت به تراكسوس، از بيوتيپ  M5 S2, S1های بيوتيپ

اين سه بيوتيپ در آزمايشهای .  باشدتر ميحساس هم حساس

وضيعتي را نسبت به بيوتيپ حساس ای هم چنين خانهگل

های ، مقاومت M4 SH2 D2ها يعني وبقيه بيوتيپ. داشتند
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.  كش نشان دادندمتوسط تا ضعيفي را نسبت به اين علف

ديش كمتر از درجات مقاومت بدست آمده در آزمايش پتری

.  باشندای ميدرجات مقاومت به دست آمده در روش گلخانه

-درجات مقاومت بيوتيپ(  Tal et al., 2000)تال و همكاران 

های فاالريس، چچم و دم روباهي كشيده را به ترتيب نسبت 

های فنوكساپروپ، ديكلوفوپ و كلودينافوپ كشبه علف

برآورد كردند، همچنين به اين نتيجه رسيدند كه  9و  5/9، 9/3

مقادير درجه مقاومت در روش گلداني نسبت به روش زيست 

 .التر مي باشدسنجي پتری ديش با

 

هاي یوالف وحشی  مقاوم و پاسخ و نسبت هاي مقاومت به حساسیت بر اساس طول گیاهچه بیوتیپ-پارامترهاي برآورد شده از تابع دز -3جدول 

 ACCaseهاي حساس به بازدارنده

Table 3- Estimated parameters from dose-response functions and resistant/susceptible ratios based on the seedling length of the resistant and 

susceptible biotypes to ACCase inhibitors.  

 

 

آوری شده از استان های جمعبيوتيپها، با توجه به آزمايش بررسی مقاومت عرضی

.  كش مقاومت عرضي نشان دادندخوزستان به هر سه علف

Herbicide Biotype d)E) B(E) GR50(E) R2 R/S ratio 

 D2 96.86(7.62) 0.77(0.15) 0.06(0.018) 0.94 6 

 AN3 98.49(4.42) 2.05(0.29) 0.03(0.002) 0.99 3 

 SH1 99.35(3.28) 1.09(0.1) 0.020(0.002) 0.99 2 

 SH2 98.57(0.18 0.91(0.18) 0.021(0.005) 0.95 2.1 

Clodinafop propargyl S1 87.14(4.22) 2.46(0.69) 0.20(0.035) 0.95 20 

 S2 99.14(4.45) 1.52(0.21) 0.019(0.002) 0.98 1.9 

 M4 99.31(7.91) 0.91(0.246) 0.011(0.004) 0.95 1.1 

 M5 99.89(5.52) 1.23(0.42) 0.006(0.0024) 0.97 0.06 

 S 99.62(6.53) 1.51(0.43) 0.010(0.002) 0.97 - 

 D2 93.94(7.99) 1.43(0.34) 0.026(0.005) 0.95 2.89 

 AN3 84.25(5.68) 3.95(1.5) 0.038(0.004) 0.95 4.22 

 SH1 97.51(8.32) 2.02(0.55) 0.012(0.002) 0.95 1.33 

 SH2 99.19(5.04) 1.38(0.23) 0.009(0.001) 0.98 1 

Pinoxaden S1 99.96(6.51) 1.45(0.29) 0.01(0.0010) 0.97 1.11 

 S2 99.96(2.47) 1.60(0.27) 0.004(0.0006) 0.99 0.44 

 M4 99.81(1.86) 1.61(0.11) 0.008(0.0004) 0.99 0.89 

 M5 100.13(2.54) 1.85(0.19) 0.007(0.0005) 0.99 0.78 

 S 99.85(2.57) 1.85(0.16) 0.009(0.0005) 0.99 - 

 D2 99.05(6.63) 1.22(0.26) 0.0026(0.0005) 0.97 2 

 AN3 98.94(5.95) 1.05(0.17) 0.0037(0.0007) 0.97 2.85 

 SH1 99.78(5.26) 1.04(0.22) 0.0015(0.0004) 0.98 1.15 

 SH2 99.91(3.20) 1.18(0.16) 0.0020(0.0002) 0.99 1.54 

Traxos S1 99.87(5.03) 1.07(0.3) 0.0010(0.0004) 0.98 0.77 

 S2 99.92(4.390 1.07(0.28) 0.0009(0.0003) 0.98 0.69 

 M4 99.58(6.19) 0.96(0.22) 0.0017(0.0005) 0.97 1.31 

 M5 99.98(52.45) 1.18(0.29) 0.0006(0.0002) 0.99 0.46 

 S 99.82(5.92) 1.22(0.36) 0.0013(0.0004) 0.97 - 
d=upper asymptote, b= relative slope around GR50 and GR50 is the rate required to 50% growth reduction. 
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-از استان فارس مقاومت باال به كلودينافوپ S1بيوتيپ 

پروپارژيل ، مقاومت بسيار پايين به پينوكسادن و عدم مقاومت 

های استان فارس ساير بيوتيپ. نسبت به تراكسوس را داشت

پروپارژيل و عدم متوسط به كلودينافوپ مقاومت پايين تا

كش پينوكسادن و مقاومت تا مقاومت پاييني به دو علف

ها، دو در مجموع در ميان تمام بيوتيپ.  تراكسوس نشان دادند

از خوزستان، مقاومت بااليي به سه علف  AN3و   D2بيوتيپ 

   منگيستو و همكاران (. 1جدول )كش نشان دادند 

(Mengistu et al., 2003  )كشعلت فراواني مقاومت به علف-

های يوالف اند كه بيوتيپهای فوپ را اين گونه عنوان كرده

هائي انتخاب كش های ديم از بيوتيپوحشي مقاوم به علف

.  اندكش فوپ مقاوم شدهاند كه در ابتدا به يك علفشده

های مورد آزمايش اين تحقيق وجود چنين روندی در بيوتيپ

  . داشت

         

 . هاي مورد آزمایشکشهاي یوالف وحشی در زیست سنجی گلدانی نسبت به علفدرجات مقاومت بیوتیپ -4جدول    

Table 4- Resistance indices of wild oat biotypes to studied herbicides in pot bioassay.    
Herbicide    Biotype  AN3 D2 SH1 SH2 S1 S2 M4 M5 

Clodinafoppropagyl 
 

25.06 17 24.65 43.88 >43.88 26.62 9.17 3.06 

pinoxaden 2.93 3.55 1.48 1.49 2.18 - - - 

Traxos 2.06 2.58 1.46 1.86 - - 2.03 - 

 

 دیشهاي گلدانی و پتريهمبستگی بین آزمایش

شود، درجات مقاومت بر اساس وزن مشاهده مي همانگونه كه

ديش دارند و اين های پتریخشك همبستگي باالئي با آزمايش

كش تراكسوس مشهودتر از ساير همبستگي نسبت به علف

            ماری و همكاران (.  8شكل )ها بود كشعلف

(Murry et al., 1996 )همبستگي خوبي را بين نتايج آزمايش-

  تال و همكاران .  ديش گزارش دادندي و پتریهای گلدان

(Tal et al., 2000 ) همبستگي نزديكي بين زيست سنجي

گلداني و سنجش آنزيم را گزارش دادند و آزمون زيست 

سنجي بذر را به عنوان روشي مطمئن، سريع و ارزان به منظور 

های هرز به ويژه مقاومت های مقاوم علفشناسائي بيوتيپ

های بازدارنده كشای هرز باريك برگ به علفهعرضي علف

ACCase اگر چه روش زيست سنجي بذر نمي.  عنوان كردند 

 

 

 سنجي گلدان، يك روش دقيق باشد و تواند مانند زيست

ليكن يك آزمون سريع و ارزان برای غربال تعداد زيادی نمونه 

 (.Beckie et al., 2000)باشد مي

 نتیجه گیري

كش پينوكسادن و تركيب دو علفرسد به نظر مي

بسيار موفق تر از هر كدام ( تراكسوس)پروپارژيل كلودينافوپ

باشد و قابل توصيه برای بيوتيپ كش ها به تنهايياز اين علف

 ACCaseهای بازدارنده كشهای يوالف وحشي مقاوم به علف

البته با توجه به درجات پايين مقاومت مشاهده شده در .  باشد

ها، در صورتيكه استفاده از راكسوس در برخي بيوتيپمورد ت

كش همراه با اعمال مديريتي مناسب صورت نگيرد اين علف

ای نه چندان كش در آيندهاحتمال بروز مقاومت به اين علف

 .  دور وجود خواهد داشت
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( c)پینوکسادن و ( b)پروپارژیل، کلودینافوپ( a)دیش هاي گلدانی و پتريضریب هبستگی پیرسون بین درجات مقاومت حاصل از آزمایش -2شکل 

 .تراکسوس

Figure 2- Pearson’s correlation coefficient between resistance levels of pot and Petri dish studies (a)clodinafoppropargyl (b) pinoxaden and 

(c) traxos. 
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Investigation of Wild Oat (Avena ludoviciana) Biotypes Resistance to the 

Clodinafoppropargyl, Pinoxaden Herbicides and their Mixture. 

Zeinab Najafi
1
, seyed Vahid Eslami
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Abstract 

In order to evaluate the resistance of wild oat bitypes to clodinafop-propargyle, pinoxaden and their mixture (traxos), collected 

from Fars and Khoozestan provinces, pot and Petri dish bioassay studies were conducted on 8 suspected to resistance wild oat 

biotypes as well as one susceptible biotype at Iranian Research Institute of Plant Protection during 2008-2009. In pot bioassay 

experiments which were conducted as RCBD with four replications, wild oat plants were sprayed during 2-4 leaves stage using 

0.25-16 times the recommended dose. Based on herbicide recommended rates (0.8, 0.45 and 1.5 l/ha for clodinafop-propargyle, 

pinoxaden and traxos, respectively), the applied doses were 0, 16, 32, 64, 128, 256, 512 and 1024 g ai ha-1 for clodinafop-

propargyle, 11.25, 22.5, 45, 90, 180, 360 and 720 g ai ha-1 for pinoxaden and 16.87, 33.75, 67.5, 135, 270,540 and 1080 g ai ha-1 

for traxos. In Petri dish bioassay studies, after determination of discriminating dose for each herbicide (0.05, 0.03 and 0.01 mg 

ai/l for clodinafop-propargyle, pinoxaden and traxos respectively), dose response experiments using 0.25-16 times of the 

discriminating dose were conducted on germinated seeds. The results indicated that all biotypes was resistant to clodinafop 

propargyl and cross resistance to clodinafop-propargyle, pinoxaden and their mixture (traxos) in Khoozestan populations were 

confirmed. Greater than 37% of biotypes were controlled by pinoxaden or traxos herbicides and the resistance level  of all 

biotypes to traxos was lower than other herbicides. 

Key words: cross resistance, discriminate dose, dose-response 

 

 

 


