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سسه تحقيقات گياهپزشكي ؤم, هرز هاي بخش تحقيقات علف  -2

- آوري شده از مزارع گندم استان خوزستان به علفمشكوك به مقاومت جمع

 1388هاي اين آزمايش طي سال. انجام شد) پاسخ -

غربال در گلدان با دز توصيه شده  كش در آزمايشچهار هفته پس از مصرف علف

دهي و نمره مانده، گيري درصد وزن تر، وزن خشك، و تعداد گياه زنده

- گيري طول اندام هوايي دز تفكيككش، با اندازه، هفت روز پس از تيمار بذرهاي جوانه زدة تودة حساس با علف

،  KHI ،KHBآزمايش، مقاومت چهار تودة در اين . 

بنابر نتايج اين آزمايش، . سنجي بذر در پتري نيز تأييد شد
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  كشور

  9/9/89: تاريخ دريافت

  4/3/90: تاريخ پذيرش

مشكوك به مقاومت جمع) Avena ludoviciana(هشت تودة يوالف وحشي 

غربالگري و دز(سنجي بذر سنجي گياه كامل و زيستهاي زيستيدوسولفورون، آزمايش

چهار هفته پس از مصرف علف. پزشكي كشور انجام شدهاي هرز مؤسسة تحقيقات گياه

گيري درصد وزن تر، وزن خشك، و تعداد گياه زندهبرابر دز توصيه شده در مرحلة دو تا چهار برگي، اندازه

، هفت روز پس از تيمار بذرهاي جوانه زدة تودة حساس با علف در زيست سنجي بذر در پتري

. ها نسبت به آن سنجيده شدپاسخ واكنش كلية توده-گري و دزهاي غربال

سنجي بذر در پتري نيز تأييد شداين نتايج در آزمايش زيست. ادكينز و روش موس مشخص شد

  . در كشور به ثبت رسيد )يدوسولفورون+ مزوسولفورون (نخستين مقاومت يوالف وحشي به علف كش شواليه

ALS كش، گندم، مقاومت به علف  
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هايمقاومت توده

زهره آقاجاني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -1

  چكيده

هشت تودة يوالف وحشي  به منظور بررسي مقاومت

يدوسولفورون، آزمايش+كش مزوسولفورون

هاي هرز مؤسسة تحقيقات گياهدر بخش علف 1389و 

برابر دز توصيه شده در مرحلة دو تا چهار برگي، اندازه 32تا  1پاسخ با دامنةدز - و در دز

در زيست سنجي بذر در پتري. چشمي انجام شد

هاي غربالكننده را تعيين و سپس در آزمايش

KHC و ،KHA ادكينز و روش موس مشخص شد بر اساس روش

نخستين مقاومت يوالف وحشي به علف كش شواليه

ALSهاي بازدارنده: واژه هاي كليدي
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  مقدمه

ساز در مزارع گندم اغلب هرز مشكليوالف وحشي يك علف

،  )Deihim fard & Zand, 2005(هاي ايران است استان

بنابراين كنترل مطلوب آن به افزايش عملكرد مزرعه كمك 

- ها مهمترين وسيلة كنترل اين علفكشايران علفدر . كندمي

).  Zand et al., 2007(اند هرز در طي سي سال گذشته بوده

هرز در ايران به هاي مختلفي براي كنترل اين علفكشعلف

-هايي كه براي كنترل باريككشاز جمله علف. اندثبت رسيده

اند،  هاي هرز در مزارع گندم كشور به ثبت رسيده و رايجبرگ

1هاي توان به بازدارندهمي
ACCase  2هاي و بازدارنده

ALS 

كنترل بسيار  ACCaseهاي در ايران بازدارنده. اشاره كرد

اند كه باعث هرز باريك برگ نشان دادههاي مؤثري در علف

 ,.Zand et al(وابستگي شديدكشاورزان به آنها شده است

به منظور  ALSدة هاي بازدارنكشبه همين دليل علف). 2007

ها طي دو دهة اخير در كشور به ثبت كشايجاد تنوع در علف

ار  ACCase هاي اند، اما اين گروه نيز همانند بازدارندهرسيده

-هاي پرخطر طبقهكشنظر پتانسيل ايجاد مقاومت جزء علف

  ).Beckie,  2007(شوند بندي مي

يك موفقيت چشمگير  ALSهاي بازدارندة كشكشف علف  

استفاده از اين . رودهاي هرز به شمار ميدر تاريخ علم علف

ها، به ميزان چند گرم در هكتار، برخالف ديگر كشعلف

ها كه مقدار مصرفشان چند كيلوگرم بر هكتار است، كشعلف

باعث كاهش مقدار كلي مادة مؤثره استفاده شده در گياهان در 

-به عالوه اين علف).  Bellinder 1994(شد  1980طول دهة

به دليل مصرف كم و سميت پايين براي پستانداران و ها كش

خاصيت انتخابي مناسب، مصرفشان در جهان رو به افزايش 

-است كه اين مسئله سبب تسريع بروز مقاومت به اين علف

امروزه ). Heap, 2006(هرز شده است هايها در علفكش

مقاوم به حداقل يكي از  بيوتيپ علف هرز 107مقاومت 

                                                 
1 Acetyl Co A Carboxylase 
2 AcetoLactate Synthase 

سنتتاز گزارش شده هاي شيميايي بازدارندة استوالكتاتخانواده

  ).Heap, 2010(است 

 1987در سال  ALSاولين مورد مقاومت به بازدارنده هاي 

سال پس از معرفي كلروسولفورون در علف هرز  5يعني تنها 

-Mallory(مشاهده شد) Lactuca serriola(كاهوي وحشي

Smith et al., 1990 ( كه اين مدت كوتاه بروز مقاومت، شدت

  .دهدانتخاب اين گروه را نشان مي

كش ثبت شده از در ايران نيز تري بنورون متيل اولين علف

است كه با وجود گذشت تقريباً دو دهه از  ALSهاي بازدارنده

زمان ثبت آن تاكنون گزارشي مبتني بر بروز مقاومت به اين 

مزارع گندم و جو كشور ارائه نشده است كش از علف

)Gherekhloo & Zand, 2010 .(هاي كشپس از آن علف

- توتال،)سولفوسولفورون(ديگري از اين گروه مانند آپيروس

،و )سولفوسولفورون+متيلمتسولفورون(

در گندم به  80در دهة ) يدوسولفورون+مزوسولفورون(شواليه

وز مدت زيادي از ورود هن). Zand et al., 2007(ثبت رسيد 

هايي در برخي گذرد كه نارضايتيها به بازار نميكشاين علف

شواليه  كشمزارع گندم استان خوزستان از مصرف علف

اين تحقيق به منظور بررسي مقاومت . گزارش شده است

كش هاي يوالف وحشي مزارع استان خوزستان به علفتوده

  .اجرا شد ALS هايشواليه از گروه بازدارنده

  هامواد و روش

  )(A. ludovicianaتودة يوالف وحشي  8در اين پژوهش بذر 

تودة حساس  1و  ALSهاي به بازدارنده مشكوك به مقاومت

در سال ) استان خوزستان(از مزارع گندم شهرستان شوش 

اساس هاي هرز و بربا نظارت بخش تحقيقات علف 1387

بذرهاي مشكوك به . معيارهاي معين جمع آوري شدند

مانده در مزارعي آوري شده، از گياهان باقيمقاومت جمع

در آنها اَ به مدت سه سال شواليه مكرر كشبودند كه علف

استفاده شده بود و كشاورزان و پژوهشگران منطقه به مقاومت 

ايي كه تاكنون آنها مشكوك بودند و تودة حساس از منطقه
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آوري  جمع  ف وحشي را نداشتهسابقه مبارزه شيميايي با يوال

  .)Tal et al., 1996(شده است 

- هاي علفگذاري مربوط به نمونهها بر اساس روش نامتوده

هاي هرز مقاوم موجود در بانك بذر بخش تحقيقات علفهاي

گذاري از حرف اول نام بر اساس اين نام. گذاري شدندهرز نام

تاني و نام اس) W=يوالف وحشي(انگليسي علف هرز 

كه توده از آن  جمع آوري شده بود استفاده  KH)=خوزستان(

  ) 1جدول(شد 

 كشفحساس به عل وحشي مشكوك به مقاومت و هرز يوالف  هاي علف توده  - 1جدول

  آوري شده از خوزستان جمع

Table1. Resistant and susceptible wild oat biotypes that  were collected from Khuzestan 

   
Population code Collected site 

W/KH/A Shoosh,Ben Mala village 
W/KH/B  Shoosh, Abuzar-e Ghaffari village  
W/KH/C  Shoosh,Ben Karim village 
W/KH/D  Shoosh, Shahrak-e Bahram village 
W/KH/E Shoosh, Ben Mala village 
W/KH/F  Shoosh, Abuzar-e Ghafari village  
W/KH/S Shoosh, Abuzar-e Ghafari village 
W/KH/H   Dezful, Keshto sanat-e Shahid Beheshti 
W/KH/I  Shoosh 

ها، پوست بذرها براي شكستن خواب بذور، در تمام آزمايش

و روي كاغذ ) Beckie et al., 2000( توسط دست جدا شد

قسمت در ميليون  10اسيد جيبرليك با غلظت  ml 8 صافي با

كه پيش از هر آزمايش توسط ( cm 9اي هاي شيشهپتريدرون 

 15گراد به مدت درجة سانتي 121دستگاه اتوكالو در دماي 

حاوي كاغذ صافي قرار گرفته و ) شدندعفوني ميدقيقه ضد

 16(آوردن شرايط جوانه زني به ژرميناتور وجود به منظور به

 10ساعت در دماي  8گراد و درجه سانتي 20ساعت در دماي 

 Beckie et(منتقل شدند ) د در تاريكي مطلقدرجه سانتيگرا

al., 2000.(  

اين پژوهش با چهار آزمايش جداگانه در دو بخش زيست 

سنجي بذر به ترتيب در قالب طرح سنجي گياه كامل و زيست

هاي كامل تصادفي و طرح كامالَ تصادفي با در نظر بلوك

 گرفتن يك شاهد بدون تيمار براي هر توده و با چهار تكرار

هاي يوالف وحشي، از نظر بروز مقاومت، با براي بررسي توده

با ) شواليه(يدوسولفورون +مزوسولفورون كشعلف

 .انجام شد%  WG 6فرموالسيون 

  آزمايش زيست سنجي گياهچه در گلدان  

  آزمايش غربالگري 

  8هاي يوالف وحشي تودهبه منظور بررسي مقاومت در بين

پالستيكي كه با خاك رس، شن و  گلدانزده در هر بذر جوانه

شد بودند كاشتهپر شده 1:1:1پيت ضد عفوني شده با نسبت 

)Beckie et al., 2000 .(16ها در گلخانه با شرايط گلدان 

ساعت  8درجه سانتيگراد و  20ساعت روشنايي با دماي 

درجه سانتيگراد منتقل و هر روز تا حد  15تاريكي در دماي 

در  5كود مايع كامل با غلظت . آبياري شدند ظرفيت مزرعه

هزار نيز، به منظور مواجه نشدن با كمبود مواد غذايي در طي 

سم پاشي در .  ها ريخته شددورة رشدي گياه، در گلدان

كش شواليه توسط برگي يوالف وحشي با علف 4تا  2مرحله 

پاش ثابت خودكار با نازل بادبزني يكنواخت به دستگاه سم

 .بار انجام شد 2ليتر در هكتار و فشار  200حجم 

-كش به مدت چهارهفته هر دو هفته يكبعد از پاشش علف 

 (EWRC)ها بر اساس سيستم استاندارد اروپايي بار گلدان

چهار هفته بعد، با ). Sandral et al., 1997(دهي شدند نمره

ها از سطح ثبت تعداد گياهان زنده مانده درون هر گلدان، بوته

ها در گيري وزن تر، نمونهخاك برداشت شده و پس از اندازه
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گراد درجة سانتي 75ساعت در دماي  48دستگاه آون به مدت 

  . ها محاسبه شدقرار گرفتند و وزن خشك آن

  Adkins et al., 1997تعيين تودة مقاوم بر اساس روش

هايي كه درصد وزن خشك آنها نسبت صورت گرفت و توده

و درصد بقاء آنها نسبت به شاهد سم % 80قل به شاهد حدا

كش شناخته شدند و بود مقاوم به علف%  50نخورده بيش از 

و درصد %  50در صورتي كه درصد وزن خشك آنها حداقل 

ها كش بود آن تودهدرصد از شاهد بدون علف 50بقاء بيش از 

وزن تر  در محاسبة . مشكوك به مقاومت در نظر گرفته شدند

هايي كه درصد كاهش وزن تر آنها نسبت به شاهد بين بيوتيپ

كش را مقاومت باال، اثر علف(  RRRبود در گروه   36%تا  %0

هاي كه درصد كاهش وزن ترشان و بيوتيپ) دهندكاهش مي

(  RRبود در گروه  72%تا  36%نسبت به شاهد آنها بين 

-تيپ، بيو)دهدكش را كاهش ميمقاومت باال، احتماالً اثر علف

هايي كه درصد كاهش وزن ترشان نسبت به شاهد سم 

مشكوك به (  ?Rبود در گروه  81%تا  72%نخورده بين 

-و بيوتيپ) دهدكش را كاهش ميمقاومت، احتماالً اثر علف

هايي كه درصد كاهش وزن تر آنها نسبت به شاهد آنها بين 

 Moss( قرار گرفتند ) حساس( Sبود در گروه  100%تا  %81

et al., 2007 .(پاسخ براي  _در آزمايش دز هاي مقاوم بيوتيپ

  .تعيين سطح مقاومت استفاده شدند

  پاسخ در گلخانه -آزمايش دز 

به منظور بررسي درجة مقاومت، در آزمايش واكنش به دز هر 

  كش هاي مختلف علف ها جداگانه در معرض دز يك از توده

شده يك گلدان پاشي ضمناً براي هر گلدان سم. قرارگرفتند

  .پاشي نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدشاهد بدون سم

داركردن بذور و كلية شرايط كشت تا رسيدن به مرحله جوانه 

كش  علف. گري بودبرگي مشابه آزمايش غربال 2-4

، 4، 2، 1، 0دز به ترتيب  7يدوسولفورون در  +مزوسولفورون

برابر دز توصيه شده اعمال شد بر اين اساس  32، 16 ، 8

، 192، 96، 48،  24، 0 :كش عبارتند از مقادير بكار رفته علف

اما براي تودة حساس . گرم مادة مؤثره در هكتار 768،  384

  .يك دز نيز زير دز توصيه شده اعمال شد

-ها بر اساس سيستم نمره ، گلدانچهار هفته پس از سم پاشي

 Beckie et( دهي شدندنمره  (EWRC) اروپايياستاندارد  دهي

al., 2000 (مانده در هر گلدان ياداشت و و تعداد گياهان زنده

به صورت درصدي از كل گياهان داخل يك گلدان مربوط به 

 .شد پاشي شمارش شده بودند، محاسبههر توده كه قبل از سم

هاي برداشت شده از سطح خاك با قرارگرفتن در آون  بوته 

 شدهگراد خشك درجة سانتي 75ساعت در دماي  48ه مدت ب

سپس درصد . شد گيريو وزن خشك آنها نيز با ترازو اندازه

كش نسبت  وزن خشك تك بوتة هر تودة تيمار شده با علف

محاسبه )  كش نخورده از همان توده علف(به شاهد خودش 

  .شد

  آزمايش زيست سنجي بذر 

هدف از اين ): 1GR50(آزمايش تعيين دز تفكيك كننده 

قسمت از آزمايش تعيين دزي از علف كش است كه در آن 

ايجاد  (GR50)كاهش طول كلئوپتيل در جمعيت حساس % 50

به منظور رسيدن به اين دوز در آزمايشي با چهار . كندمي

هايي دار از جمعيت حساس در پتريدانه جوانه 10تا 7تكرار 

 8سپس . قرارداده شدند متر روي كاغذ صافيسانتي 9با قطر 

در چند دز و  كشليتر امولسيون آبي از فرموالسيون علفميلي

دزهاي . ها اضافه شدميلي ليتر آب مقطر به پتري 8براي شاهد 

، 06/0، 03/0، 0:كش مورد آزمايش عبارت بودند ازعلف

گرم ماده مؤثره در يك ليتر ميلي( 48/0، 225/0، 15/0، 12/0

 10ساعت با دماي  8روز در ژرميناتور  7ا هاين پتري). آب

داري گراد نگهدرجة سانتي 20ساعت با دماي  16درجه و 

- بعد از پيدا كردن دزي از علف). Zand et al., 2007(شدند

بازدارندگي از رشد اندام هوايي تودة % 50كه باعث كش

شود، اين دز در حساس نسبت به شاهد بدون سم مي

                                                 
1 Growth reduction 



  83                                                                                                    ...هرز يوالف وحشي  هاي علف مقاومت توده

 

 

 (هاي موجود اعمال شد تمام تودههاي بعدي بر آزمايش

Moss, 1995 ؛Beckie et al., 2000     .(  

كننده را در اين قسمت دز تفكيك: آزمايش غربال در پتري

هاي آزمايشي اعمال بر بذور تازه جوانه زدة سالم تمام توده

كش نيز در نظر نموده و براي هر توده يك شاهد بدون علف

سازي و تكرار و شرايط آماده 4ا ها بتمام تيمار. شدگرفته 

. كننده بودها عيناً مانند مرحلة تعيين دز تفكيكداري پترينگه

ها طول اندام هوايي كشروز از مصرف علف 7پس از گذشت 

شود گيري آنها و نسبت به شاهد بدون سم سنجيده مياندازه

بود %  50هايي كه توانايي رشد اندام هواييشان بيش از توده

 ,Moss(وم شناخته شدند و  به مرحلة بعد راه يافتند مقا

1995(    .  

تعيين درجه (پاسخ در ظروف پتري  _آزمايش دز  

هاي مقاوم و پس از آماده سازي بذرهاي توده: )مقاومت

كه باعث  كشجوانه زدن آنها، براي پيداكردن دزي از علف

شود و هاي مقاوم ميبازدارندگي رشد اندام هوايي توده% 50

هايي جداگانه، ها در آزمايشارزيابي درجة مقاومت اين توده

رشد در تودة % 50چندين دز باالتر از دزي كه باعث كاهش 

 11/0، 1/0، 09/0، 07/0، 06/0.، 0حساس شده بود، شامل 

هاي مقاوم اعمال ميلي گرم ماده مؤثره در پي پي ام  روي توده

  ).Cirujeda et al., 2001(شد 

 SASافزار گري از نرمدر مرحلة غربال: هاي آماريمحاسبه

براي بدست آوردن . ها استفاده شدبراي تجزية آماري داده

هاي مقاوم و حساس در هر دو پاسخ توده _هاي دز منحني

هاي از معادله) زيست سنجي در گلدان و پتري ديش(آزمايش 

) 2ة معادل(و چهار پارامترة رگرسيوني ) 1معادلة (سه 

 Sigma plot به كمك نرم افزار) Streibig, 1988(لجستيكي 

ver.10 افزار رسم شكلها با نرم. استفاده شدExcel انجام شد .  

  Y=y0+a/(1+abs(x/x0)^b)) 1معادله (

  Y=a/(1+abs(x/x0)^b))2معادله (

طول ساقچه يا وزن خشك يا (متغير وابسته  = Yدر اين معادله 

صدي از شاهد بدون مانده به صورت درباقي تعداد گياهان زنده

مطلق، قدر=  absكش، غلظت علف=  x ،xدر دز ) علف كش

y0  =ترين حد واكنش، پايينa  = ،باالترين حد واكنشx0  =

  . شيب خط= b و    GR50 ميزان

  نتايج و بحث

  اي گلخانههاي آزمايش

  آزمايش غربال گري

-ها چهار هفته پس از سمنتايج جدول تجزية واريانس توده

ها از نظر وزن كش شواليه نشان داد كه بيوتيپپاشي با علف

مانده نسبت به خشك در زمان برداشت، درصد گياه زنده

با يكديگر  EWRC دهي استاندارد بر اساس شاهد و نمره

  ).2جدول ( داري دارنداختالف معني

هاي حاصل از درصد وزن خشك پس از بررسي ميانگين داده

درصد وزن خشك  100با ميانگين  KHIمشخص شد كه تودة 

 و  KHBهاي خود را نسبت به شاهد حفظ كرده است و توده

KHC  از لحاظ آماري تفاوت   79/91و  29/96با ميانگين

راه با تودة ها هماين توده. ندارند  KHIداري با تودة معني

KHA  درصد از وزن خشك خود را نسبت به  80حداقل

كش شواليه موفق دهد علفاند كه نشان ميشاهد حفظ كرده

هاي ديگر اما توده). 3جدول (شود ها  نميبه كنترل اين توده

اند يا از نظر وزن خشك خود را حفظ كرده% 80يا كمتر از 

ارند و خود در آماري تفاوت معني داري با تودة حساس ند

  .آيندكش تودة حساس به شمار ميمقابل اين علف

پاشي، مانده پس از سمبا مقايسة ميانگين درصد بوتة زنده 

، كه به ترتيب KHI، و KHA ،KHB ،KHCهاي براي توده

مانده درصد بوتة باقي 67/71، و 32/83، 44/94، 66ميانگين 

ها پس از تودهنسبت به شاهدشان داشتند كنترل ناموفق اين 

ها طبق روش اين توده. شودكش را تأييد ميمصرف علف

1997)(Adkins et al.,  شدهگيريبا هر دو فاكتور اندازه ) وزن
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. مقاومت خود را تثبيت كردند) خشك و تعداد گياه زنده مانده

داري با تودة تفاوت معني  KHHها به جز تودة بقية توده

كش شواليه به خوبي كنترل حساس ندارند يعني توسط علف

  .شوندمي

هاي مشاهدة در قسمت سوم نيز پس از بررسي ميانگين      

ها از نظر دار ميان تودهچشمي، نتايج نشان از اختالف معني

، KHBهاي كش شواليه داشت و فقط تودهواكنش به علف

KHC و ،KHI  درصد  18تا  7با دريافت نمرات حد فاصل

- در مقابل توده. كش شواليه پذيرفتنداز علفترين تأثير را كم

هايي كه نمره مشاهدات چشمي باالتري كسب كردند با 

  .كش شواليه كنترل شدندعلف

هاي ها، در تودهگيري وزن تر و مقايسه ميانگين دادهبا اندازه

كاهش درصد  KHA، و KHB ،KHC ،KHI مورد آزمايش

ر اساس روش ها نسبت به شاهد سم نخورده بوزن تر توده

 RRRها را در گروه بوده است كه اين توده% 36موس كمتر از 

كش نشان دهد كه مقاومت بااليي نسبت به اين علفقرار مي  

-كش حساس بودهها نسبت به اين علفاما ديگر توده. اندداده

ها كاهش درصد وزن ترشان نسبت به شاهد اند زيرا اين توده

در اين آزمايش . قرار گرفتند S بود و در گروه%  81بيش از 

كش شواليه مقاومت نشان دادند به هايي كه به علفتوده

آزمايش دز پاسخ وارد شدند كه در اين ميان كار با تودة 

KHA با مقايسه نتايج اين دو . به علت كمبود بذر ادامه نيافت 

هايي هاي مقاوم و حساس در روش ادكينز تودهروش توده

 Sو  RRRهاي موس به ترتيب در گروه بودند كه در روش

  . قرار داشتند

  كش شواليهپاشي با علفهفته پس از سم 4هاي يوالف وحشي شده تودهگيريتجزيه واريانس صفات اندازه  - 2جدول

Table 2- Analysis of variance of characteristics of wild oat populations 4 weeks after treating by Chevalier herbicide  

Mean square  
Fresh weight 

percent of control  
EWRC 

Visual rate  
Survived plant 

percentage  
Dry weight  

 Percent of control 
Degree of freedom  Source of variation 

50953.74**  88**.6240  55**.4208  19**.6345 8 Weed 

194.21 97.228 37.324  75.1399  3  Replication  
107.59 80.42  55.78  56.82  14  Error  

** In each column values are not significantly different at the 1%,  

 

  كش شواليهپاشي با علفهفته پس از سم 4هاي يوالف وحشي شده تودهگيريمقايسه ميانگين صفات اندازه  -3جدول

Table 3- Means Comparison of characteristics of wild oat populations 4 weeks after treating by Chevalier herbicide  
Mean  

Fresh weight percent of 

control 
EWRC  

Visual rate 
Dry weight percent of 

control 
Survived plant percent  

of control  
Population 

97.50a  58b.26   79b.82 66 b  KHA 

88.42ab 16c.9  ab 29.96  a 44.94 KHB  
77.72b 06c.7  ab 79.91  ab 32.83 KHC 

6.41c a 95  80cd.9 33.80d    KHD  
0c  a 100  50d.1  0d KHE 

12.35c 44a.89  22c.22 11 cd.11 KHF 

0.78c   100a   88cd.4  0d  KHS 

11.82c 88a.93  86cd.12  66c.26  KHH 

100a  22bc.18  100a  77.67 b KHI 

 Means followed by same letters in each column are not significantly different at the 1%, (Duncan) 
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  هاي دز پاسخ نتايج آزمايش

هاي اعمال شدة ها، تودة حساس در تمامي دزدر اين آزمايش

هاي مقاوم با افزايش دز در اين تودهكش كنترل شد، ولي علف

صفات روند سيگموئيدي كاهشي نشان دادند و همگي از 

-توابع لجستيك سه يا چهارپارامتره پيروي كردند اما تفاوت

ها مشاهده شد كه هايي در روند نمودارهاي مقاومتي اين توده

  :به شرح زير است 

 با توجه به :ها نسبت به شاهدمقايسة وزن خشك توده

ها پاسخ در آزمايش درصد وزن خشك توده _نمودار دز

كش شواليه، پاشي با علفنسبت به شاهد چهارهفته پس از سم

هاي مقاومتي تفاوت زيادي از نظر درجة مقاومت با منحني

  ). 1نمودار (يكديگر و با تودة حساس داشتند 

شيب منحني مقاومتي تودة حساس بسيار باالست كه نشان از 

كه اين توده ن توده در دز توصيه شده دارد به طوريكنترل اي

گرم مادة مؤثره ميلي 09/13درصد وزن خشك خود را در  50

  .از دست داد) يعني نيمي از دز توصيه شده(

نسبت به 79/17با درجة مقاومت  KHIدر اين مرحله تودة 

 KHBهاي توده. ترين توده شناخته شدكش شواليه مقاومعلف

هاي در مقام 20/4و   78/11درجة مقاومت  نيز با  KHCو

  ).4جدول (بعدي قرار گرفتند 

  

  ها نسبت به شاهدعلف كش شواليه بر درصد وزن خشك توده هاي مختلفتأثير غلظت-  1شكل

Figure1. Effect of different concentrations of Chevalier herbicide on shoot dry weight of Wild oat populations, as a percentage of control. 
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هاي يوالف وحشي هاي درصد وزن خشك اندام هوايي تودهپارامترهاي برآورد شده از برازش توابع لجستيك به داده -4جدول 

  كش شواليه نسبت به شاهد در زيست سنجي گلداني با علف

Table 4. Log logistic parameters for shoot dry weight of Wild oat populations as a percentage of untreated control in pot 

bioassay with Chevalier herbicide  

**R/S
  

R2 
*GR50

  
b  a    Population 

KHS    ***(1.26)100     13.(6.06)38 13.(5.15)09  1  ـ
 

78.11 96.0 19(14.86).154 08(0.35).2  )07.4(80.10   KHB  

20.4 98.0 55(8.29)  7.74(8.30) .84.4(50.90   KHC 

79.17  92.0  87(6.70).232  36(0.48).1 )67.9(38.99    KHI 

*: GR50 value is  Chevalier herbicide concentration that reduced population's dry weight by 50%.  

**: R/S ratios were calculated based on  GR50 values of populations relative to the   susceptible population.  

***: Values in the parenthesis are standard error. 

 

 2پاسخ شكل  - هاي دزنتايج حاصل از اين آزمايش در منحني

دهد كه درصد گياهان زنده مانده، چهارهفته پس از نشان مي

كش شواليه، در تودة حساس حتي در دز پاشي با علفسم

- ش نميادرصد از شاهد سم نخورده 50توصيه شده نيز به 

گرم مادة مؤثره  04/33خود را در  LD50رسد و اين توده 

هاي قبلي منحني اين توده مانند آزمايش.  حفظ كرده است

  ).5جدول (همراه با شيب زياد و افت ناگهاني است 

آمده دستبه 5ها در جدول اما آنچه در مورد مقاومت اين توده

اي درصد تعداد گياه زنده مانده نسبت به هو از برازش داده

را با درجة  KHIشاهد با معادالت لجستيكي نمايان است تودة 

-كش شواليه نشان ميترين توده به علف، مقاوم37/4مقاومت 

البته اين توده از شيب منحني بااليي نيز برخوردار است . دهد

ليه  كش شواپاشي با علفبه اين دليل كه چهار هفته پس از سم

برابر دز توصيه  4تا   KHIهاي تودة درصد از بوته 86/92

برابر دز توصيه  8(شده، زنده باقي مانده بودند اما در دز بعدي 

نخورده ها نسبت به شاهد سمدرصد از بوته 43/21تنها ) شده

  . زنده بودند و اين مسئله علت افت ناگهاني منحني بود

 25/2درجات مقاومت با  KHCو  KHBدر اين آزمايش توده 

مقاومت كمتري داشتند اما با توجه به درصد وزن  10/1و

با وجود تعداد كم  KHBتوان نتيجه گرفت تودة خشك مي

هاي قوي با وزن خشك باال توليد كرده گياه زنده مانده بوته

  .توانند رقابت بااليي را در مزرعه ايجاد كنندبود كه مي

هاي يوالف وحشي نسبت به شاهد در مانده تودههاي در صد تعداد بوتة زندهپارامترهاي برآورد شده از  توابع لجستيك داده -5جدول 

  كش شواليه زيست سنجي گلداني با علف

Table 5- Log logistic  parameters for Survived plant of Wild oat populations as a percentage of untreated control in pot 

bioassay with Chevalier herbicide  

R/S**
  

R2 
*GR 50

   b  a   y0  Population 

_ 1  04(0.01).33 87(0.63).6  ***)04.0(99.99  _  KHS
 

25.2  96.0 42(16.06).74 17(0.96).2  )23.14(43.91  )60.8(05.12 KHB  

10.1 99.0 49(2.37).36  72(0.38).2 )04.4(02.99  _  KHC 

37.4  99.0  5(15.06).147  24(2.06).6 )88.5(39.91  )53.4(91.6  KHI 

* GR50 value is Chevalier herbicide concentration that reduced survival by 50%.  

* R/S ratios were calculated based on  GR50 values of populations relative to the   susceptible population.  

*** Values in the parenthesis are standard error. 
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پس از مطالعة كل نتايج اين آزمايش مشخص شد كه درجه  

مقاومتي هر توده در هر دو معيار وزن خشك و تعدادبوته 

كش يكسان بود مثالَ زنده مانده نسبت به شاهد بدون علف

در هر دو معيار سنجيده شده اگرچه با مقادير  KHIتودة 

رين كمت KHCترين توده شناخته شد و تودة متفاوت، اما مقاوم

  .كش نشان دادمقاومت را به اين علف

  

  شاهدنسبت به  هاي يوالف وحشي گياه زنده مانده در تودهدرصد  بر شواليهعلف كش هاي متفاوت تأثير علطت. 2شكل 

Figure2 .Effect of different concentrations of Chevalier herbicide on Wild oat populations survived plants, as a percentage of control.  

 

  سنجي بذر زيست 

هاي سنجي بذر در پتري ديش يكي از روشآزمون زيست

هاي مقاوم از حساس است كه زيست سنجي براي غربال توده

در اين قسمت . شودروشي ساده، ارزان، و سريع محسوب مي

حساس از آزمايش به تعيين دز تفكيك كننده روي تودة 

كش مصرف شده كه بعد از يافتن دزي ازعلف. پرداخته شد

-بازدارندگي رشد اندام هوايي تودة حساس مي% 50باعث 

هاي موجود هاي بعدي بر تمام تودهشود، اين دزها در آزمايش

هاي و توده) Beckie et al., 2000 ؛ Moss, 1995(اعمال شد 

  .جدا شدند ها به اين روش نيزمقاوم از ميان باقي توده

هاي حاصل از قرارگيري تفكيك كننده پس از بررسي داده دز

هاي افزايشي به هاي سم با دزبذر تودة حساس در ظرف

ها با معادالت لجستيكي سه پارامتره برازش دست آمد اين داده

گرم مادة موثره از ميلي 057/0اين توده  GR50داده شدند و 

مرحلة بعد براي جدا كردن  كش شواليه بود كه اين دز درعلف

 3شكل ). 6جدول (هاي مقاوم از حساس استفاده شد توده

روز پس از كاربرد  7 هاي بدست آمده از اين آزمايشمنحني

بدون (بر تودة حساس را نسبت به شاهدش  كشهاي علفدز

  .  كشدبه تصوير مي) كشعلف
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يوالف وحشي در تعيين دز ) S(هاي طول اندام هوايي تودة حساس پارامترهاي برآوردشده از برازش تابع لجستيك داده - 6جدول

  كش شواليه در زيست سنجي بذر در پتري ديشتفكيك كننده علف

Table 6- Log logistic parameters for length of  coleoptiles in wild oat sensitive population in discriminating dose of Chevalier 

herbicide in seed bioassay   

R2 
*GR50

  
b  a  Herbicide 

1  06 (0.004).0 52(0.02).0  12(1.41)**.100 Chevalier  
* GR50 value is Chevalier herbicide concentration that reduced shoot dry susceptible population's weight by 50%.   

** Values in the parenthesis are standard error. 

  

  

  نسبت به شاهد  S توده حساس اندام هواييدرصد طول  كش شواليه برهاي متفاوت علفتأثير غلظت . 3شكل

Figure3-.Effect of different concentrations of Chevalier herbicide on sensitive populations length of coleoptile, as a percentage of control.  

  غربالگري

بر اساس جدول تجزيه واريانس هفت روز پس از كاربرد دز 

ها ازنظر درصد طول اندام هوايي نسبت به تفكيك كننده، توده

  ). 7جدول(داري داشتندشاهد خود با هم اختالف معني
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  كشهاي يوالف وحشي نسبت به شاهد هفت روز پس از تيمار با علفتجزيه واريانس درصد طول اندام هوايي توده - 7جدول 

Table 7- Variance analesis data for length of Wild oat populations coleoptiles as percent of control, 7 days after treating 

by Chevalier herbicide  

Mean squares for coleoptile length  degree of freedom   Sources of variation  
56**.1497  8 Weed populations  
62 ns .590  3 Replication  
21.192  14    Error 

** In each column values are not significantly different at the 1%,  

Ns: Not significantly  

ها هفت روز پس از با بررسي جدول تجزيه واريانس داده

هاي آزمايشي و يافتن كننده روي همة تودهاعمال دز تفكيك

ها تفاوت آماري معني داري از اين مطلب كه ميان اين توده

هاي حاصل از نظر طول اندام هوايي وجود دارد ميانگين

  ).8جدول(بازبيني شدند گري غربالآزمايش 

هاي يوالف ميانگين در صد طول اندام هوايي توده  8جدول 

% 57هاي مقاوم از حساس در دز وحشي براي تفكيك توده

  .دهدگرم مادة مؤثره را نشان ميميلي

ها به دو گروه آماري كامالَ متمايز كش شواليه تودهبراي علف 

 KHI، و KHA ،KHB ،KHCتفكيك شدند به طوري كه تودة 

درصد طول  33/94و  24/82و 55/80و  37/78هاي با ميانگين

كش شواليه واكنشي نشان ندادند و كنترل اندام هوايي به علف

، KHD ،KHE ،KHF ،KHHها ديگر، چون توده. نشدند

كش نداشتند و علف KHSتفاوت معني داري با تودة حساس 

-در بين توده KHSتودة . استشواليه در كنترل آنها موفق بوده

از طول اندام هوايي خود را در دز تفكيك كننده حفظ % 50ها 

  . كرد

  پاشيهاي يوالف وحشي نسبت به شاهد هفت روز پس از سممقايسه ميانگين درصد طول اندام هوايي توده- 8جدول 

Table 8- Means comparison of coleoptiles length as percent of control in Wild oat populations 7 days after treating by Chevalier 

herbicide  

populations Mean of coleoptiles length 
KHA 37 a*.78 

KHB  55 a.80 

KHC 24 a.82  
KHD  38.45 b 
KHE 50.37 b  
KHF  04 b.29  
KHS b 28.50 

KHH  11.49 b  
KHI 33 a.94  

 *Means followed by same letters in each column are not significantly different at the 1%, (Duncan) 

  پاسخ-دز

هاي آزمايشي از نظر تأثير افزايش روند واكنش توده 4شكل 

ها را كش شواليه بر بازدارندگي رشد اندام هوايي آندز علف

كش شاهدشان هفت روز بعد از كاربرد تيمار علفنسبت به 

هاي مقاومتي نشان در اين شكل تفاوت منحني. دهدنشان مي

كش ها در روند واكنش به دزهاي علفدهندة تفاوت توده

داراي  KHBها براي تودة منحني حاصل از برازش داده. است

درصدي طول اندام  12شيب تندي است كه علت آن كاهش 

و   گرم مادة مؤثرهميلي 09/0به شاهدش در دز  هوايي نسبت

  .مادة مؤثره بود 21/0درصدي آن در دز  73كاهش 

 50هاي ديگر مقاومت بيشتري دارد و از توده KHIتودة 

ماده مؤثره نسبت به  18/0درصد طول اندام هوايي خود را در 

 76كه در همين دز در تودة حساس شاهد حفظ كرده در حالي

درصد بازدارندگي طول اندام هوايي نسبت به شاهد از خود 
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و  83/2با درجة مقاومت KHCو  KHBهاي توده. نشان داد

هاي دوم و سوم قرارگرفتند در مقام KHIپس از تودة  33/2

  ).9جدول(

هاي ها در آزمايشمقاومت و مراتب آن براي همة اين توده

  .   نيز ثابت و به همين ترتيب تعيين شده بود ايگلخانه

   
  نسبت به شاهد اندام هواييهاي متفاوت علف كش شواليه بر درصد طول تأثير غلظت -4شكل 

Figure 4- Effect of different concentrations of Chevalier herbicide on length of coleoptiles, as a percentage of control  

  

هاي يوالف وحشي در زيست هاي طول  اندام هوايي  تودهبرآورد شده از برازش توابع لجستيك داده پارامترهاي -9جدول 

  كش شواليهسنجي بذر با علف

Table 9- Log logistic parameters for Wild oat  populations  coleoptiles length  treated by Chevalier herbicide in seed 

bioassay  

R/S**  
  

R2 
b  *GR50

  
a Population 

_  98.0  06(0.19).1  06.0 *** )3.1 (83 .99  KHS
 

83.2 98.0 13(0.71).4  17.0 )56.3(19.95  KHB  

33.2 99.0  05(0.11).1  14.0  )44.2(85.99  KHC 

3  97.0  65(0.53).2  .18.0  )31.4(57.99  KHI 

* GR50 value is  Chevalier herbicide concentration that reduced shoot length by 50%.  

** R/S ratios were calculated based on  GR50 values of populations relative to the   susceptible population.  

*** Values in the parenthesis are standard error. 

نتايج حاصل از زيست سنجي بذر و زيست سنجي با بررسي 

، KHA(هاي آزمايشي گلداني مقاومت چهار توده از توده

KHB ،KHC و ،KHI (در اين . كش شواليه تأييد شدبه علف

هاي در آزمايش نيز وجود داشت كه KHSها تودة آزمايش

شد اين توده در يافتن دز تفكيك كننده گلداني كامالً كنترل مي

هاي ديگر در زيست سنجي بذر در پتري غربال تودهبراي 

  .ديش استفاده شد

و همسوئي نتايج  سنجي در پتريهاي زيستپس از آزمايش 

هاي هاي گلداني مقاومت برخي از تودهآن با نتايج آزمايش

يوالف وحشي موجود در مزارع گندم استان خوزستان به 

ست سنجي بذر روش زي. كامالً تأييد شد ALSهاي بازدارنده
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تاكنون براي نشان دادن نمونه هاي زيادي از مقاومت در 

 Setaria viridis (L.)هاي هرز مانند دم روباهي سبز     علف

P. Beauv.) ( مقاوم به تريفلورالين,(Beckie et al., 1996) 

هاي كشمقاوم به علف  (.Avena fatua L) الف وحشيو

 Murray)پروپيونات  سيكلوهگزنديون و آريل اكسي فنوكسي

et al., 1996) استفاده شده است  .  

جويي براي پي) Kuk et al., 2003(و همكاران  1كوك 

هرز در علف هاي سولفونيل اورهكشمقاومت به علف

آوري شده از مزارع برنج كره از روش مونوكارياي جمع

زيست سنجي گلداني استفاده كردند، در اين آزمايش مقاومت 

برابري  3200كش پيرازوسولفورون اتيل و برابري به علف 7

كش ايمازاسولفورون نسبت به تودة حساس مشاهده به علف

در ) Lolium rigidum(اي بر چچمدر  همين سال مطالعه. شد

و %  68كمربند گندم در غرب استراليا انجام شد و مقاومت 

متيل كش ديكلوفوپ هاي مطالعه شده را به علفاز توده% 88

هاي و سولفومتورون از بازدارنده ACCaseهاي از بازدارنده

ALS ها به از اين توده% 64همچنين مشخص شد . نشان داد

%  8و % 24از ميان آنها . كش مقاومت داشتندهر دو علف

هايي با ها به تريفلورالين و كلتوديم كه براي كنترل تودهتوده

استفاده  ALSو ACCase هاي مقاومت چندگانه به بازدارنده

  .    Owen,2003)(شدند نيز مقاوم بودندمي

هاي خويش براي نيز در بررسي) Gherekhloo, 2008(قرخلو 

كش تودهاي مقاوم فاالريس در زيست سنجي گلداني در علف

؛  9/8و  67/7كلودينافوپ پروپارژيل شاخص مقاومتي بين  

-ي علفو برا  87/11و  32/4كش ديكلوفوپ بين در علف

البته موارد . به دست آورد 4/9و  71/1كش فنوكساپروپ بين 

در يوالف  ACCaseهاي ديگري از مقاومت به بازدارنده

 Rastgoo et؛ BenaKashani et al., 2006(وحشي زمستانه 

al., 2006 ( و فاالريس)Phalaris minorRetz)(Elahi Fard 

et al., 2006 (ستان نيز در برخي مناطق ايران مانند خوز

اما تاكنون در مزارع گندم ايران مقاومتي به . گزارش شده است

گزارش نشده است اين پژوهش براي  ALSهاي بازدارنده

كش شواليه را نخستين بار مقاومت يوالف وحشي به علف

كش در اين نشان داد كه با بررسي سوابق مصرف اين علف

اومت را ايجاد مزارع احتماالً سه سال مصرف آن زمينة بروز مق

  .كرده است

در مزرعة گندم، از اين منظركه  ALSهاي مقاومت به بازدارنده

-يك محصول استراتژيك در ايران است، مسئلة پيش پا افتاده

رسد از اين رو با حساس بودن به مسئلة اي به نظر نمي

جويي مداوم آن و همچنين بررسي راهكارهاي مقاومت و پي

توان از بروز و ريت صحيح مزرعه ميپيشگيري كننده، با مدي

  .آميز جلوگيري كردگسترش اين پديدة مخاطره
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Abstract 

In order to investigate the resistance of 8 suspected Wild oat populations (Avena ludoviciana), collected from Shoosh, 

to Chevalier herbicide a whole plant bioassay and seed bioassay (screening and dose response tests) were carried out in 

4 replication. This investigation was conducted during 1388 and 1389 in the Department of Weed Research, in Plant 

Protection Research Institute of Iran. Four weeks after herbicide application in the screening test in pots with 

recommended dose and in dose response assay with 1-32 fold of recommended dose at 2-4 leaf stage, plant fresh and 

dry weight percent, survived plant rate, and EWRC visual rating were measured. In seed bioassay in petri dish with the 

measurement of  coleoptile length seven days after treating germinated seeds of sensitive population, discriminating 

dose was determined and used to treat all other populations. This survey, demonstrated the resistance of KHI, KHB, 

KHC, and KHA populations in Adkins methode and moss methode. These results were also confirmed by petri dish 

bioassay. On the base of these results, it is the first report of resistance of wild oat population to 

Iodisulfuron+Mezosulfuron (ALS inhibitor) herbicide in Iran.   
Key words: ALS Inhibitors, Resistance to herbicide, wheat 

 


