
  

هاي  كش مشكوك به مقاومت به علف

  خوزستان و كرمانشاه يها كربوكسيالز و استوالكتات سينتاز در استان

  1و نوشين نظام آبادي

 عضو هيات علمي پژوهشكده زيست فناوري و مهندسي زيستي دانشگاه صنعتي اصفهان

 1389استوالكتات سينتاز در كشور، در سال  كربوكسيالز و

مشكوك به ) .Avena ludoviciana Durieu(در اين بررسي بذور يوالف وحشي 

كامل تصادفي مورد آزمايش قرار گرفت و برخي اطالعات مهم مديريتي مزارع جمع آوري و مورد 

ها  درصد توده 14، حدود كلودينافوپ پروپارژيلكش  

درصد از مزارع  66در اين استان، در . ها نيز نسبت به هر دو علف كش مقاوم بودند

ها براي كاهش  صد مزارع مورد مطالعه، تناوب زراعي كه از مهمترين توصيه

درصد مزارع مورد مطالعه از  75بود و  وضعيت تناوب زراعي در مزارع بهتر

درصد از مزارع علف كش تري  45تقريبا  كش كلودينافوپ پروپارژيل و در

ها در مزارع گندم شده  كشبه طور كلي، به نظر مي رسد علي رغم توصيه هاي خوبي كه در خصوص مديريت مقاومت به علف

 اند و و به نظر مي رسد، در صورتي كه اين وضعيت ادامه يابد، مقاومت به علف كش در چند گونه علف هرز باريك برگ

  ، مقاومت چند گانهمفن پير دي اتيل+ 
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مشكوك به مقاومت به علف (Triticum aestivum)بررسي وضعيت مزارع گندم 

كربوكسيالز و استوالكتات سينتاز در استانآ  آنزيم

و نوشين نظام آبادي 2، فاطمه بناءكاشاني1، محمد علي باغستاني*1اسكندر زند

عضو هيات علمي پژوهشكده زيست فناوري و مهندسي زيستي دانشگاه صنعتي اصفهان -2عضو هيات علمي موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، 

كربوكسيالز و آ آنزيمهاي بازدارنده استيل كو به منظور بررسي وضعيت مزارع گندم مشكوك به مقاومت به علف كش

در اين بررسي بذور يوالف وحشي . مزرعه از استان كرمانشاه مطالعه شد 54مزرعه از استان خوزستان و 

كامل تصادفي مورد آزمايش قرار گرفت و برخي اطالعات مهم مديريتي مزارع جمع آوري و مورد  يها مقاومت از اين مزارع جمع آوري و در قالب طرح بلوك

 ها نسبت به علف درصد توده 66نتايج نشان داد كه در استان خوزستان حدود 

ها نيز نسبت به هر دو علف كش مقاوم بودند درصد توده 11و حدود  يدوسولفورون+ 

صد مزارع مورد مطالعه، تناوب زراعي كه از مهمترين توصيهدر 80توالي رعايت شده بود، ولي در ( با محل عمل متفاوت

وضعيت تناوب زراعي در مزارع بهتردر استان كرمانشاه  .هاي هرز مقاوم به علف كش است، رعايت نشده بود

كش كلودينافوپ پروپارژيل و درعلفدرصد از مزارع  77ان، در در اين است. تناوب زراعي قابل قبولي برخوردار بودند

به طور كلي، به نظر مي رسد علي رغم توصيه هاي خوبي كه در خصوص مديريت مقاومت به علف

اند و و به نظر مي رسد، در صورتي كه اين وضعيت ادامه يابد، مقاومت به علف كش در چند گونه علف هرز باريك برگ نداشته

  .پايداري زراعي و اقتصادي توليد گندم در برخي از استان هاي ايران را تهديد خواهد كرد

+ يدوسولفورون متيل سديم+ متيل مزوسولفورون، ، كلودينافوپ پروپارژيل

                                                 
mail: eszand@yahoo.com 

بررسي وضعيت مزارع گندم 

آنزيمبازدارنده استيل كو

اسكندر زند

عضو هيات علمي موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور،  -1

  چكيده

به منظور بررسي وضعيت مزارع گندم مشكوك به مقاومت به علف كش

مزرعه از استان خوزستان و  30تعداد 

مقاومت از اين مزارع جمع آوري و در قالب طرح بلوك

نتايج نشان داد كه در استان خوزستان حدود . تجزيه و تحليل قرار گرفت

+ مزوسولفوروننسبت به علف كش 

با محل عمل متفاوت يها استفاده از علف كش

هاي هرز مقاوم به علف كش است، رعايت نشده بود جمعيت علف

تناوب زراعي قابل قبولي برخوردار بودند

به طور كلي، به نظر مي رسد علي رغم توصيه هاي خوبي كه در خصوص مديريت مقاومت به علف. بودبنورون متيل مصرف شده 

نداشتهاست، كشاورزان به آن توجه زيادي 

پايداري زراعي و اقتصادي توليد گندم در برخي از استان هاي ايران را تهديد خواهد كرد

، كلودينافوپ پروپارژيلكش تناوب علف: كليديهاي واژه
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  مقدمه

اي تكاملي است كه در اثر فشار  ها پديده مقاومت به علف كش
هايي با نحوه عمل  انتخاب ناشي از كاربرد مستمر علف كش

هاي  هاي علف يكسان و بدليل وجود تنوع ژنتيكي در جمعيت
مقاومت به ) . ,Cobb & Read 2010( آيد  هرز بوجود مي

 2013كش يك پديده جهاني است و تا اواسط سال علف
هرز نسبت به  يها گونه از علف 217بيوتيپ از  400دود ح
در . (Heap, 2013)ها مقاوم شده اند  كشگروه از علف 21

هاي هرز به علف  ايران اولين مورد در خصوص مقاومت علف
در ). Zand et al., 2006(گزارش شد  2006ها، در سال  كش

 هاي هرز مقاوم به حال حاضر در ايران سطح آلوده به علف
كش در محصوالت زراعي مختلف، بخصوص گندم رو علف

انجام شده حاكي از آن است كه  يها برآورد. به افزايش است
هاي بازدارنده  هاي هرز باريك برگ مقاوم به علف كش علف

، سطحي وسيعي از )ACCase(استيل كو آنزيم آكربوكسيالز 
و هاي خوزستان، فارس، كرمانشاه، گلستان  مزارع گندم استان

و اخيرا ) Gherekhloo & Zand, 2010(ايالم را آلوده كرده 
برگ  هاي هرز پهن هايي درخصوص مقاومت علف نيز گزارش

) ALS(هاي بازدارنده استوالكتات سينتاز  نسبت به علف كش
هاي فارس، گلستان و خوزستان منتشر شده است  در استان

)Heap, 2013.(  

علف كش به يكي از هرز مقاوم به  يها اكنون مديريت علف
هرز تبديل شده  يها مهم در مبحث مديريت علف يها چالش

و كاهش فشار انتخاب به عنوان اصلي ترين راهكار براي به 
هرز مقاوم  يها تعويق انداختن يا جلوگيري از گسترش علف

براي كاهش ). ;Moss, 1997 Naylor, 2002(مطرح است 
يي و غير شيميايي شيميا يها توان از روش فشار انتخاب، مي

توان به تناوب  كشي ميعلف  يها از جمله روش. استفاده كرد
-ميزان كاربرد علف  ها، اختالط علف كش  و توالي علف كش،

كش و گياهان زراعي مقاوم به علف كش، كاربرد دقيق علف
غيرعلف كشي نيز  يها از مهمترين روش. كش اشاره كرد

وجين، تاخير در كشت،   توان به تناوب زراعي، خاكورزي، مي
هرز مقاوم و ميزان بذركاري  جلوگيري از انتشار بذر علف 

  ). Beckie, 2006(اشاره كرد 

سال است كه مقاومت علف هرز يوالف  10از آنجا كه حدود 
در ايران به  ACCaseبازدارنده  يها وحشي به علف كش

مديريتي  يها ن مدت توصيهياثبات رسيده است و در ا
ز جمله رعايت تناوب، توالي در مصرف علف كش متعددي ا

هاي غير شيميايي از طرف محققان  و استفاده از ساير روش
براي به تعويق انداختن پديده مقاومت به علف كش و يا 
جلوگيري از آن ارائه شده است، اين تحقيق با هدف بررسي 
وضعيت مديريت علف هرز يوالف وحشي مقاوم به علف 

ك به مقاومت و ميزان كاربردي شدن كش در مزارع مشكو
  .ارائه شده انجام شد يها توصيه

  ها مواد و روش

جمع آوري بذور مشكوك ) 1اين تحقيق در سه مرحله شامل 
جمع آوري اطالعات مديريتي مزارع ) 2به مقاومت از مزارع، 

) 3و تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از مزرعه و 
 يها ي در گلخانه براي نمونهغربال گر يها انجام آزمايش

جمع آوري شده، انجام شد كه هر روش به اختصار در زير 
  .شود توضيح داده مي

جمع آوري بذور در  :جمع آوري بذور مشكوك به مقاومت
هاست مقاومت علف  دو استان خوزستان و كرمانشاه كه سال

در  ACCaseبازدارنده  يها هرز يوالف وحشي به علف كش
مزرعه از استان  30. آنها گزارش شده است، انجام شد

سال  5مزرعه از استان كرمانشاه كه حداقل  54خوزستان و 
 ACCaseهاي بازدارنده  سابقه مصرف متوالي باريك برگ كش
كنترل كننده  يها كشرا داشتند، كشاورزان از كارايي علف

عه علف هرز باريك برگ رضايت نداشتند و علت آلودگي مزر
به علف كش به عواملي مانند كيفيت علف كش و كيفيت 
سمپاشي مربوط نبود، انتخاب و از طريق روش نمونه گيري 

W )Harvey & Wagner, 1994  (هرز يوالف وحشي از علف 
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بذور جمع آوري شده از مزارع . موجود در آنها بذرگيري شد
هاي كاغذي مخصوص ريخته و به آزمايشگاه  در درون پاكت

هاي هرز  هاي بخش تحقيقات علف كشمقاومت به علف ملي
 يها از نمونه. موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور منتقل شد

ها به  حساس موجود در آزمايشگاه ملي مقاومت به علف كش
  .عنوان شاهد استفاده شد

جمع آوري اطالعات مديريتي مزارع و تجزيه و تحليل 

رسي وضعيت مديريت از آنجا كه اين تحقيق با هدف بر :آنها
علف هرز يوالف وحشي مقاوم به علف كش در مزارع 
مشكوك به مقاومت و ارزيابي ميزان استقبال كشاورزان از 

مديريتي ارائه شده انجام شد، همزمان با جمع  يها توصيه
آوري نمونه بذور، برخي اطالعات شامل مساحت مزرعه، 

مع هاي مصرف شده در مزرعه در سال ج وضعيت علف كش
آوري نمونه ، درصد آلودگي و پراكنش يوالف وحشي در 
مزرعه و وضعيت تناوب زراعي رايج در مزرعه نيز جمع 

 .آوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

براي اطمينان از مقاوم  :گري در گلخانه هاي غربال آزمايش 
بودن بذور مشكوك به مقاومت و اطالع از اينكه چند درصد 

 يها ه مقاومت واقعا مقاوم هستند، نمونهمزارع مشكوك ب
اي مورد  هاي گلخانه جمع آوري شده از مزارع در آزمايش

ترين روشها براي  معموال يكي از مرسوم. بررسي قرار گرفتند
پاسخ - ها استفاده از روش غلظت اثبات مقاومت به علف كش

هاي  ، ولي از آنجا كه آزمايش)Beckie et al., 2000(است 
خ زمان بر و جاگير بوده و نسبتا گران تمام پاس-غلظت
شوند، بنابراين هنگامي كه هدف غربال كردن تعداد زيادي  مي

نمونه مشكوك به مقاومت است، استفاده از يك غلظت 
 Moss et(كاربرد وسيعي دارد ) معموال غلظت توصيه شده(

al., 2007 .(هاي  در اين تحقيق نيز به منظور تشخيص توده
براي هر استان آزمايش جداگانه در قالب طرح مقاوم، 
در هر . كامل تصادفي با چهار تكرار انجام شد يها بلوك

آزمايش به ازاي هر گلدان سم پاشي شده، يك گلدان شاهد 

 Beckie et(بدون تيمار نيز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد 

al., 2000 .(  

زستان يوالف وحشي جمع آوري شده از استان خو يها توده
كلودينافوپ به همراه توده حساس، توسط علف كش 

ليتر در  8/0به ميزان ) EC%8 با نام تجاري تاپيك(پروپارژيل
يدوسولفورون متيل  +علف كش مزوسولفورون متيل و هكتار
گرم از  WG (350% 3%+3شواليه، (اتيل پيرديمفن+  سديم

انه بطور جداگ در هزار 2سيتوگيت +  ماده تجاري در هكتار
مزوسولفورون علت استفاده از . مورد آزمايش قرار گرفتند

در مفن پير دي اتيل + يدوسولفورون متيل سديم +متيل
سال است كه علف  4آزمايش خوزستان اين است كه بيش از 
هاي يوالف  توده. شود كش مذكور در اين استان مصرف مي

به همراه توده استان كرمانشاه وحشي جمع آوري شده از 
مورد  كلودينافوپ پروپارژيل كشحساس، فقط توسط علف

تا سال انجام از آنجا كه در كرمانشاه . آزمايش قرار گرفتند
سابقه مصرف نداشتند،  ALSبازدارنده  يها كش، علفآزمايش

 .در آزمايش استفاده نشد يها از اين گروه از علف كش

 12هاي پالستيكي با قطر براي كشت در گلخانه از گلدان
 1قسمت شن و  1قسمت رس،  1سانتي متر كه حاوي 

عدد بذر  10در هر گلدان . قسمت كود دامي بود استفاده شد
سپس . سانتي متري خاك كشت شد 5/1جوانه زده در عمق 

ساعت  16اي با شرايط  هاي كشت شده در گلخانهگلدان
ساعت  8درجه سانتي گراد و  20روشنايي با درجه حرارت 

درجه سانتيگراد قرار داده شده و  15ه حرارت تاريكي با درج
ها نيز روزانه به ميزان الزم بر اساس مشاهده آبياري گلدان

  .رطوبت سطح خاك انجام شد

هاي هرز و با  برگي علف 2- 3ها در مرحله  سم پاشي گلدان
روز پس  30.دستگاه سم پاش ثابت با نازل متحرك انجام شد

اقي مانده داخل هر گلدان از سم پاشي تعداد گياهان زنده ب
شمارش و درصد تعداد گياهان زنده باقي مانده در هر گلدان 

بعد از ثبت تعداد گياهان زنده داخل هر گلدان، . محاسبه شد
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گيري و ها از سطح خاك برداشت شد، وزن تر آنها اندازه بوته
 درجه 75ساعت در آون در دماي  48ها به مدت  نمونه
توسط با ترازوي حساس با دقت  گراد خشك و سپس سانتي
هاي داخل هر گلدان  بر اساس تعداد بوته. گرم وزن شد 01/0

هاي داخل هر گلدان،  و وزن تر و خشك كل اندام هوايي بوته
سپس . وزن تر و وزن خشك اندام هوايي تك بوته بدست آمد

درصد وزن تر و وزن خشك تك بوته هر توده تيمار شده با 
تيمار نشده با علف كش از (د خودش كش نسبت به شاهعلف

  . محاسبه شد) همان توده

 Adkins et(هاي مقاوم بر اساس روش آدكينز و همكاران  توده

al., 1997 ( و موس و همكاران)Moss et al., 2007 (
) Adkins et al., 1997(ادكينز و همكاران . تشخيص داده شد
اي به  تودهكش، هفته بعد از اعمال علف 4 بيان كرده اند كه

درصد وزن % 80شود كه حداقل عنوان توده مقاوم شناخته مي
درصد گياهان زنده خود را نسبت به شاهد % 50خشك و

اي  در اين روش اگر توده. بدون علف كش حفظ كرده باشد
گياهان زنده خود را نسبت به % 50درصد وزن خشك و% 50

مالي كش حفظ كرده باشد نشانه مقاومت احتشاهد بدون علف
اين توده در نظر گرفته شد و در غير اين دوحالت، توده به 

  . عنوان توده حساس شناخته شد

، براي مشخص كردن )Moss et al., 2007(موس وهمكارا ن 
تفاوت درجه مقاومت بر اساس پاسخ گياه به تك غلظت 

هاي مقاوم از سيستم رتبه  استفاده شده در غربال كردن توده
در اين سيستم درصد كاهش وزن . ه كردندبندي ستاره استفاد

از يك تا پنج ( قسمت  5تر بين بيوتيپ حساس و شاهد، به 
در سيستم ديگري به نام سيستم رتبه بندي . تقسيم شد) ستاره

R 4اي است،  كه در واقع بازبيني شده سيستم رتبه بندي ستاره 
شمايي از اين دو سيستم رتبه  1در شكل . بخش وجود دارد

  .ديده مي شودبندي 

  

 ها گياهان از نظر مقاومت به علف كش Rسيستم رتبه بندي ستاره و  -1شكل 

Figure1- Star rating and R rating systems for plant herbicide resistance detection. 

هايي كه درصد كاهش وزن تر بيوتيپ Rدر روش رتبه بندي 
 RRRبود در گروه  درصد 36صفر تا آنها نسبت به شاهد بين 

-و بيوتيپ) دهندمقاومت باال، اثر علف كش را كاهش مي( 

تا  36د كاهش وزن ترشان نسبت به شاهد بين هاي كه درص
مقاومت باال، احتماالً اثر علف (  RRدرصد بود در گروه  72

هايي كه درصد كاهش وزن ، بيوتيپ)دهدكش را كاهش مي
  ?Rدرصد بود در گروه  81تا  72ترشان نسبت به شاهد بين 

- مشكوك به مقاومت، احتماالً اثر علف كش را كاهش مي(

هايي كه درصد كاهش وزن ترشان نسبت به تيپو بيو) دهد
قرار ) حساس(  Sدرصد بود در گروه  100تا  81شاهد بين 
  .گرفتند

هاي حاصل از  محاسبات آماري و مقايسه ميانگين داده
  .انجام شد SASها با استفاده از نرم افزار آزمايش

  نتايج و بحث 

ه مورد در اين قسمت نتايج مربوط به هر استان به طور جداگان
در هر استان نيز ابتدا نتايج آزمايش . بحث قرار خواهد گرفت

والف وحشي جمع يگلخانه اي انجام شده بر روي بذور 
گيرد و سپس نتايج  آوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار مي

اطالعات مديريتي جمع آوري شده از مزارع ارائه و بحث 
  .خواهد شد

  استان خوزستان
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اي انجام شده بر  آزمايش گلخانهتجزيه و تحليل : الف

  روي بذور جمع آوري شده از مزارع

ها بر اساس دو روش موس و  در اين قسمت نتايج آزمايش
 Adkins(و ادكينز و همكاران ) Moss et al., 2007(همكاران 

et al., 1997 ( مورد مطالعه قرار گرفت كه در ادامه نتايج هر
در نهايت جمع  روش به تفكيك مطرح و بحث خواهد شد و
  .بندي از هر دو روش ارائه خواهد گرديد

مطابق اين روش، در آزمايش تيمار  :روش موس و همكاران
+ والف وحشي با علف كش مزوسولفورون متيلي

، 10، 4 يها مفن پير دي اتيل توده+ يدوسولفورون متيل سديم
عني احتماالً اثر علف يمقاومت باال، (  RRدر گروه  25و  21

والف يدر آزمايش تيمار . قرار گرفتند) دهدكاهش مي كش را
، 4 يها وحشي با علف كش كلودينافوپ پروپارژيل نيز توده

عني اثر يمقاومت باال، ( RRRدر گروه  25و  24، 21، 18، 14
، 9، 8، 7، 6، 3، 2 يها و توده) دهندعلف كش را كاهش مي

(  RR در گروه 28و  26، 23، 22، 20، 16، 15، 13، 12، 10
قرار ) دهدمقاومت باال، احتماالً اثر علف كش را كاهش مي

  ).1جدول (گرفتند 

و  21، 10، 4 يها توان نتيجه گرفت كه توده به طور كلي مي
 يها خانواده يها كشاحتماال مقاومت چند گانه به علف 25

ACCase  وALS  بر اساس روش موس ). 3جدول (ها دارند
 :روش ادكينز و همكاران 21و  10 يها و همكاران توده

درصد گياه زنده  ،)Adkins et al., 1997(ادكينز و همكاران 
بوته توده تيمارشده نسبت به مانده و درصد وزن خشك تك

مطابق . شاهد را به عنوان معيار رتبه بندي خويش قرارداده اند
به ) توده 18(هاي يوالف وحشي  درصد توده 60اين روش، 

ها  درصد توده 16و حدود ينافوپ پروپارژيل علف كش كلود
نيز به علف كش شواليه مقاوم و احتماال مقاوم ) توده 5(

به عبارت ديگر مقاومت يوالف وحشي نسبت به علف . بودند
+ ها كلودينافوپ پروپارژيل و مزوسولفورون متيل كش

درصد از  86مفن پير دي اتيل در + يدوسولفورون متيل سديم
مزرعه  7مورد مطالعه به اثبات رسيد و در ) عهمزر 23(مزارع 

نيز علت عدم كنترل يوالف ) درصد مزارع 24(باقيمانده 
كش، مانند دقت در وحشي به عواملي غير از مقاومت به علف

ضمنا از . شود كش و غيره مربوط ميسمپاشي، كيفيت علف
يدوسولفورون + هاي مقاوم به مزوسولفورون متيل بين توده
كلودينافوپ توده به  3مفن پير دي اتيل ، + ممتيل سدي
 10حدود دين صورت نيز مقاومت نشان دادند كه ب پروپارژيل
هاي  كشها داراي مقاومت چند گانه به علف درصد توده
  ). 2جدول (بودند  ACCaseو  ALSبازدارنده 

در ايران موضوع مقاومت چندگانه، موضوعي است كه براي 
زند . م استان خوزستان مشاهده شداولين بار در مزارع گند

)Zand, 2010( مزارعي از استان خوزستان كه  1387، در سال
 ALSهاي بازدارنده   سه سال سابقه مصرف علف كش

مفن پير + يدوسولفورون متيل سديم+ مزوسولفورون متيل(
- را داشتند، مورد مطالعه قرار داد و مقاومت به علف) دي اتيل

مفن + يدوسولفورون متيل سديم+ مزوسولفورون متيلكش 
از آنجا در استان . مزرعه گزارش كرد 4را در  پير دي اتيل

هاي هرز باالست و وابستگي  خوزستان آلودگي مزارع به علف
هاي هرز بسيار زياد است،  به مبارزه شيميايي براي كنترل علف

رسد كه مقاومت چند گانه نيز همانند مقاومت به  به نظر مي
به سرعت گسترش پيدا   ACCaseبازدارنده هاي كشعلف

براي كنترل  يكشعلف يها كند، كه در آن صورت گزينه
هرز باريك برگ اين استان بسيار محدود خواهد  يها علف

شد و توليد محصوالت اساسي مثل گندم تحت تاثير قرار 
  .خواهد گرفت
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يدوسولفورون تيل + كلودينافوپ پروپارژيل و مزوسولفورون متيل يها مشكوك به مقاومت به علف كش يها مقايسه توده -1جدول 

  1389مفن پير دي اتيل با استفاده از روش موس در استان خوزستان در سال + سديم

Table 1- Comparison of suspected resistance wild oat populations to Clodinafop- propargyl and Mesosulfuron-methyl + 

Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl based on R rating system in 2010 

Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl-sodium + 

Mefenpyr-diethyl (Chevalier)ِ  Clodinafop- propargyl (Topik)  

Rating system 
Fresh weight  

reduction (% of control) 
Rating system 

Fresh weight  

reduction (% of control) 

Wild oat 

biotype 

R? 80.674 S 91.14 1 

S 95.238 RR 40.92 2 

S 81.151 RR 44.98 3 

RR 67.44 RRR 30.22 4 

S 93.353 R? 76.56 5 

S 83.971 RR 64.59 6 

R? 78.698 RR 67.8 7 

S 83.451 RR 48.4 8 

S 89.509 RR 42.37 9 

RR 55.295 RR 50.51 10 

S 90.878 S 87.57 11 

S 90.313 RR 61.39 12 

S 84.834 RR 46.42 13 

S 84.603 RRR 26.88 14 

R? 78.317 RR 45.63 15 

S 86.054 RR 42.81 16 

S 83.23 R? 73.33 17 

R? 77.702 RRR 29.13 18 

S 88.51 S 81.37 19 

S 85.099 RR 58.34 20 

RR 71.665 RRR 4.6 21 

S 90.26 RR 69.81 22 

S 85.19 RR 38.81 23 

S 81.954 RRR 33.04 24 

RR 61.374 RRR 28.17 25 

S 82.681 RR 71.39 26 

S 93.928 S 83.01 27 

S 93.5 RR 64.95 28 

S 85.412 R? 73.07 29 

S 85.27 S 89.79 30 

RRR = resistance confirmed (highly likely to reduce herbicide performance); RR =resistance confirmed (probably reducing herbicide performance); 

R?= early indications that resistance may be developing ( possibly reducing herbicide performance); and S =susceptible 
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+ يدوسولفورون متيل سديم+ وحشي مشكوك به مقاومت به كلودينافوپ پروپارژيل و مزوسولفورون متيل يوالف يها مقايسه توده -2جدول 

 1389مفن پير دي اتيل بر اساس روش ادكينز در استان خوزستان در سال 

Table 2- Comparison of suspected resistance wild oat populations to clodinafop- propargyl and Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-

methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl based on R rating system and the Adkins method in 2010 

Clodinafop- propargyl (Topik)  Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl-sodium + 

Mefenpyr-diethyl (Chevalier)   

 
 Dry matter 

(% of control) 
 Survival plant 
(% of control)  

 Dry matter 
(% of control) 

 Survival plant 
(% of control) 

Wild oat 

biotype 

S 39.25 26.667 S 28.54 83.33 1 

P R 60.18 100 S 14.32 0 2 

P R 65.44 100 P R 61.11 50 3 

P R 67.63 100 S 39.5 94.44 4 

S 41.79 100 S 11.35 16.67 5 

P R 50.98 100 S 48.76 47.22 6 

S 44.37 100 S 47.39 33.33 7 

P R 65.87 100 S 38.22 61.11 8 

P R 74.56 100 S 21.4 43.33 9 

P R 57.67 100 P R 80.13 100 10 

S 43.98 100 S 22.25 26.67 11 

S 45.64 100 S 20.9 8.33 12 

P R 57.57 100 S 43.21 81.11 13 

P R 78.26 100 S 37.78 66.67 14 

P R 55.88 100 S 41.36 86.67 15 

S 45.96 100 S 43.69 48.33 16 

S 36.49 100 S 39.29 41.67 17 

P R 60.12 100 S 36.39 47.22 18 

S 30.49 20 S 25.39 83.33 19 

P R 54.75 100 S 48.27 27.3 20 

R 80.15 100 P R 66.97 26.67 21 

S 45.21 100 S 19.77 88.89 22 

P R 77.45 100 S 28.11 83.33 23 

R  84.55 100 S 33.26 59.37 24 

P R 79.21 100 P R 50.4 71.11 25 

S 33.18 100 P R 50.08 11.11 26 

S 34.26 75 S 17.65 86.67 27 

P R 57.03 100 S 22.75 100 28 

S 46.35 100 S 24.07 83.33 29 

S 38.75 56.667 S 30.15 82.22 30 

S= Susceptible   R= Resistance   PR= possibly resistance 

  تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده از مزارع: ب

هكتار  150مزرعه با سطحي معادل  30در استان خوزستان  
 55هكتار،  6درصد از اين مزارع كمتر از  41. مطالعه شد

درصد مزارع بيشتر  4هكتار و فقط  10تا  6درصد مزارع بين 

درصد  38در اين ميان، حدود . هكتار مساحت داشتند 10از 
درصد مربوط به  38از مزارع مربوط به شهرستان شوش، 

 8درصد مربوط به شهرستان اهواز،  8شهرستان انديمشك، 
درصد مربوط به  4درصد مربوط به شهرستان رامهرمز، 
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. درصد مربوط به شهرستان آبادان بود 4شهرستان خرمشهر و 
در اين استان غالب ترين علف هرز مشكوك به مقاومت 

اين موضوع قبال نيز به اثبات رسيده بود . يوالف وحشي بود
)Zand et al., 2007(. 

درصد آلودگي و وضعيت پراكنش يوالف وحشي در مزارع 

درصد از مزارع مورد  52ها نشان داد در  بررسي: مورد مطالعه
گذشته به  يها مطالعه، علف هرز يوالف وحشي در سال

درصد از زارعين از  87نيز  89خوبي كنترل نشده و در سال 
  . ها ناراضي بودند عملكرد علف كش

ساس نتايج بدست آمده آلودگي به يوالف وحشي بر ا 
درصد،  20درصد از مزارع حدود  13مشكوك به مقاومت، در 

درصد مزارع حدود  7درصد، در  25درصد مزارع حدود  7در 
 60درصد، در  40درصد مزارع حدود  7درصد ، در  30

درصد از مزارع نيز در  7درصد و در  50درصد مزارع حدود 
درصد از مزارع  3د كه در اين بين در درصد بو 60حدود 

درصد از مزارع  36آلودگي به صورت يك لكه متراكم، در 
درصد مزارع  60آلودگي به صورت چند لكه متراكم و در 

  .آلودگي به صورت يكنواخت در سراسر مزرعه مشاهده شد

هرز مقاوم ابتدا به صورت  يها با توجه به اين كه علف
رت چندين لكه و در نهايت با كوچك، سپس به صو يها لكه

ها به يكديگر به صورت يكنواخت كل مزرعه را  اتصال لكه
رسد كه آلودگي اين مزارع به  فرا خواهد گرفت، به نظر مي

يوالف وحشي مقاوم بسيار باال بوده و پديده مقاومت 
هاست در اين مزارع وجود داشته و به شدت نيز رو به  مدت

  .افزايش است

 :هاي مصرف شده در مزارع مورد مطالعه كش وضعيت علف
استفاده شده در مزارع مورد مطالعه نشان  يها كشسابقه علف

كش آتالنتيس درصد از مزارع علف 50داد كه در 
درصد از مزارع علف  16، در )مزوسولفورون+ يدوسولفورون(

+ يدوسولفورون متيل سديم+ مزوسولفورون متيل(كش شواليه 
درصد از مزارع علف كش اكسيال  34در و ) مفن پير دي اتيل

رسد در  به نظر مي) . 3جدول (استفاده شده بود ) پينوكسادن(
مربوط به استفاده از تناوب  يها اين استان كشاورزان توصيه

اند و تالش هاي هرز را بكار برده كش براي مهار علفعلف
كلودينافوپ پرويارژيل و  يها كشاند كه بجاي علفكرده

هاي رايج در  ديكلوفوپ متيل كه در دهه اخير از علف كش
جديد  يها كشاستان خوزستان بودند، از علف

+ مزوسولفورون، مزوسولفورون متيل+ يدوسولفورون
مفن پير دي اتيل و پينوكسادن + يدوسولفورون متيل سديم

وكسادن از البته هر چند علف كش پين). 3جدول (استفاده كنند 
ها است، ولي از آنجا كه اين علف كش  خانواده فنيل پيرازولين

است و مقاومت عرضي آن به اثبات  ACCaseبازدارنده 
رسد  ، به نظر مي)Sasanfar et al., 2009(رسيده است 

كلودينافوپ  يها كشكش با علفجايگزيني اين علف
در . تپروپارژيل و ديكلوفوپ متيل اقدام علمي و درستي نيس

+ مزوسولفورون متيل(كش آتالنتيس خصوص استفاده از علف
نيز بايد توجه ) مفن پير دي اتيل+  يدوسولفورون متيل سديم

هستند و  ALSها بازدارنده  كشچند اين علف داشت كه هر
 يها هرز مقاوم به بازدارند يها تواند براي كنترل علف مي

ACCase  اده متوالي از استفمناسب باشند، ولي از آنجا كه
براي كنترل يوالف وحشي،  ALSبازدارنده  يها علف كش

 ,Beckie(ممكن است باعث ايجاد مقاومت چندگانه شود 

ها نيز بايد بسيار دقت  ، در استفاده از اين علف كش)2006
كرد و آنها را بيش از سه سال متوالي و آن هم فقط به منظور 

. استفاده نكرد هاي هرز مقاوم،  كاهش دادن جمعيت علف
، مزارعي از )Aghajani et al., 2010(آقاجاني و همكاران 

هاي   استان خوزستان كه سه سال سابقه مصرف علف كش
يدوسولفورون متيل + مزوسولفورون متيل( ALSبازدارنده 
را داشتند و مشكوك به مقاومت به ) مفن پير دي اتيل+ سديم

رسيدند را مورد مطالعه قرار دادند  ها به نظر مي اين علف كش
يدوسولفورون + مزوسولفورون متيلو مقاومت به علف كش 

مزارع  را در تعدادي از اينمفن پير دي اتيل + متيل سديم
  .اثبات كردند
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 1389مزرعه مشكوك به مقاومت در استان خوزستان در سال  30در به كار رفته  يها وضعيت علف كش -3جدول 

Table 3- The situation of applied herbicides in 30 suspected fields of Khuzestan province in 2010  

%   Common name (Trade name)  

50  Iodofulfuron+Mezosulfuron+Mefen diethyl (Atlantis)  

16  Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl (Chevalier) 
34  Pinoxaden (Axial)  

نتايج نشان داد : بررسي تناوب زراعي در مزارع مورد مطالعه
درصد از اين مزارع سيستم تك كشتي گندم اعمال  81كه در 

 15در . شده و هيچ گونه تناوب زراعي وجود نداشته است
مزارع عالوه بر گندم گياه ديگري در تناوب قرار داشته درصد 

درصد از مزارع سه گياه زراعي با هم در تناوب  4و فقط در 
 يها اوب زراعي يكي از روشاز آنجا كه تن .قرار داشته اند

هرز به علف  يها مهم در به تعويق انداختن مقاومت علف
رسد اگر در استان خوزستان اين نظام  به نظر مي. هاست كش

هاي هرز مقاوم و حتي در ساير  تناوبي در مزارع آلوده به علف
هرز يوالف نسبت  يها مزارع ادامه داشته باشد، مقاومت علف

افت و بعيد به ياز اين افزايش خواهد ها بيش  به علف كش
هاي هرز به علف  رسد كه موضوع مقاومت علف نظر نمي
  .ها توليد پايدار گندم در اين استان را تهديد كند كش

در مجموع ميانگين دو : جمع بندي نتايج استان خوزستان: ج
ها  درصد توده 66روش موس و ادكينز نشان داد كه حدود 

درصد  14نافوپ پروپارژيل، حدود نسبت به علف كش كلودي
+ ها نسبت به علف كش مزوسولفورون متيل توده

 11مفن پير دي اتيل و حدود + يدوسولفورون متيل سديم
به . درصد توده نيز نسبت به هر دو علف كش مقاوم بودند

مزرعه مشكوك به مقاومت مطالعه شده در  30عبارت ديگر از 
به علف كش درصد مزارع يا  80استان خوزستان، 

+ كلودينافوپ پروپارژيل و يا به علف كش مزوسولفورون
  ). 5جدول (مفن پير دي اتيل مقاومت داشتند + يدوسولفورون

هاي هرز  ها از مقاومت علف كه اولين گزارش 1380از سال 
باريك برگ در مزارع خوزستان منتشر شد تا به حال حدود 

سال،  12در طي اين ). Zand, 2002(سال مي گذرد  12
هاي تحقيقاتي، اجرايي و ترويجي گستردهاي براي  فعاليت

هاي هرز مقاوم در اين استان  شناسايي و مديريت علف
صورت گرفته است، ولي نتايج اين تحقيق حاكي از آن است 

هاي هرز به علف كش در استان  كه موضوع مقاومت علف
  :هاي زير روبروست خوزستان هنوز با چالش

هاي هرز باريك برگ  قاومت چند گانه در علفدر اين استان م
در حال  ACCaseو  ALSهاي بازدارنده  نسبت به علف كش

درصد از  10گسترش است و بر اساس نتايج اين آزمايش 
 .هاي مورد مطالعه داراي مقاومت چند گانه بودند نمونه

هاي هرز مقاوم به علف  علي رغم اينكه براي مديريت علف
ي شيميايي و غير شيميايي بسياري تدوين ها كش، دستورالعمل

دهد كه اين شده است، نتايج اين تحقيق نشان مي
ها در حد رضايت بخشي توسط كشاورزان استان  دستورالعمل

يا به (چند در اين استان توالي  هر. خوزستان عمل نمي شوند
ها رعايت شده بود، ولي  در مصرف علف كش) عبارتي تناوب

مورد مطالعه، تناوب زراعي كه از درصد مزارع  80در 
هاي هرز مقاوم  ها براي كاهش جمعيت علف مهمترين توصيه

 .به علف كش است، رعايت نشده بود

هاي هرز مقاوم به  در نهايت توصيه مي شود كه مديريت علف
تر از قبل گرفته  ها در استان خوزستان بسيار جدي علف كش

مقاومت شود، چرا كه در غير اين صورت ممكن است 
ها توليد پايدار محصوالت مهمي  كش هاي هرز به علف علف

  .مانند گندم را در اين استان تهديد كند
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مفن پير دي اتيل + يدوسولفورون+ هاي كلودينافوپ پروپارژيل و مزوسولفورون هاي مقاوم به علف كش تعداد بيوتيپ -5جدول 

  ز در روش موس و ادكين

Table 5- Number of resistant wild oat populations to clodinafop- propargyl and Mesosulfuron-methyl + Iodosulfuron-

methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl based on R rating system and the Adkins method 

clodinafop- propargyl + Mesosulfuron-

methyl + Iodosulfuron-methyl-sodium + 

Mefenpyr-diethyl(% of total) 

Mesosulfuron-methyl + 

Iodosulfuron-methyl-sodium + 

Mefenpyr-diethyl (% of total) 

clodinafop- 

propargyl (% of 

total) 
Methods 

13  13  73  Adkins 
10  16  60  Moss 

11.5  14.5  66.5  Means 

  استان كرمانشاه

اي انجام شده بر ه تجزيه و تحليل آزمايش گلخانه: الف

 : روي بذور جمع آوري شده از مزارع

بر اساس روش موس و همكاران  :روش موس و همكاران
)Moss et al., 2007 ( كه درصد كاهش وزن تر اندام هوايي

 54رتبه بندي است، از  گياهان نسبت به شاهد به عنوان معيار
توده يوالف وحشي مورد بررسي در استان كرمانشاه كه از 

درصد كاهش هاي مختلف جمع آوري شده بودند،  شهرستان
درصد  36توده بين صفر تا  5وزن تر نسبت به شاهد براي 

. (RRR)باال بود ). 52و  20،  5، 4، 3، 2هاي شماره  توده(بود 
ها نسبت بعه  ومت اين تودهاين به آن معني است كه مقا

اثر علف كش را (پروپارژيل باالست -علفكش كلودينافوپ
توده  7همچنين درصد كاهش وزن تر ). دهندكاهش مي

نسبت به شاهد نيز ) 26و  25، 15،23، 11، 8، 3هاي توده(
كه اين نيز نشان ) 6جدول (درصد بود  36-72درحدود 

اثر علف كش را احتماال (دهنده محتمل بودن مقاومت است 
، 9، 1هاي  توده(توده ديگر  6همچنين در ). دهندكاهش مي

 (?R)هاي مقاومت وجود داشت  نيز نشانه) 21، 19، 13، 12
ها از نظر اين روش ارزيابي، به عنوان  ساير توده). 7جدول (

پروپارژيل - هاي حساس به علف كش كلودينافوپ توده
خيص داده تش) درصد 81درصد كاهش وزن تر بيش از (

  ).6جدول (شدند 

هاي  از توده) توده 54توده از  18(درصد  33/33كلي  بطور
پروپارژيل -مورد بررسي اين استان، به علف كش كلودينافوپ

هاي مقاوم به ترتيب مربوط به  مقاوم بودند و بيشترين توده

هاي  درصد از توده 56با دربرگرفتن (شهرستان سرپل ذهاب 
درصد از  39با دربرگرفتن (الن غرب و شهرستان گي) مقاوم
هاي  از توده درصد 77در شهرستان سرپل ذهاب  .بود) ها توده

مقاوم بودند كه اين ) توده 13توده از  10(جمع آوري شده
موضوع نشانه گستردگي مقاومت يوالف وحشي به علف 

در شهرستان . باشد اين شهر ميدر ACCaseهاي بازدارنده  كش
توده  7(هاي جمع آوري شده  توده درصد 54گيالن غرب نيز 

پروپارژيل مقاوم -به علف كش كلودينافوپ) توده 13از 
بنابراين مقاومت در اين شهرستان نيز رو به گسترش . بودند

است و بايد تمهيدات مديريتي الزم جهت جلوگيري از 
  .گسترش هرچه بيشتر مقاومت اتخاذ گردد

ومت تشخيص داده اقدر شهرستان قصر شيرين نيز يك مورد م
هاي استان كرمانشاه مقاومت ديده  شد، اما در ساير شهرستان

نظير (نشد و عدم كنترل يوالف وحشي احتماال به ساير عوامل 
مربوط ...) كيفيت سم، زمان سمپاشي، كاليبراسيون سمپاش و 

از اين رو به منظور افزايش كنترل يوالف وحشي، . شود مي
  . روري استبررسي اين عوامل بسيار ض

در ارزيابي بر اساس روش ادكينز و : روش ادكينز و همكاران
، درصد گياه زنده باقيمانده و درصد وزن )1997(همكاران 
بوته توده تيمارشده نسبت به شاهد به عنوان معيار خشك تك

درصد  15براساس اين روش، تنها  .شد رتبه بندي قرارداده
م و احتماال مقاوم بودند مقاو) توده 7(هاي يوالف وحشي  توده
هايي كه در روش موس و  ، زيرا بسياري از توده)6جدول (

هاي مقاومت شناخته  هاي داراي نشانه همكاران به عنوان توده
شدند، در روش ادكينز و همكاران به عنوان توده حساس رتبه 
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اما نتايج تحقيقات مختلفي نشان داده است كه . شوند بندي مي
وزن خشك و تعداد گياهان باقي مانده معيار وزن تر نسبت به 

ها از نظر مقاومت است  دقيق تري براي رتبه بندي توده
)Moss et al., 2007.(  

يوالف مشكوك به مقاومت به علف كش كلودينافوپ پروپارژيل، با استفاده از روش  يها مقايسه توده -6جدول 

  همكاران و ادكينز و همكاران  موس و
Table 6- Comparison of suspected resistance wild oat populations to clodinafop- propargyl and Mesosulfuron-

methyl + Iodosulfuron-methyl-sodium + Mefenpyr-diethyl based on R rating system and Adkins 

Adkins rating  
system  

Survival 

plant 
(% of 

control)  

Dry 

matter 
(% of 

control)  

Moss 

rating 

system  
Fresh weight  
(% of control)  Biotypes  Location  

S 66.67 31.76 R? 72.45 1 

Sarpol-e- 

Zahab  

RR 100 100 RRR 11.78 2 
S 38.89 32.62 RR 51.36 3 

RR 100.00 83.33 RRR 5.13 4 
RR 96.15 90.58 RRR 23.11 5 
S  0.00 0.00 S 100 6 
S  0.00 0.00 S 100 7 

R? 83.33 55.25 RR 59.13 8 
S 50.00 44.66 R? 76.91 9 
S 50.00 28 S 81.43 10 

R? 57.89 49.03 RR 69.48 11 
S 50.00 28.85 R? 80.57 12 
S 33.33 41.67 R? 57.18 13 
S 0.00 0.00 S 100 14 

Gilan-e- 

Gharb  

S 75.00 24.88 RR 69 15 
S 0.00 0.00 S 100 16 
S 0.00 0.00 S 100 17 
S 0.00 0.00 S 100 18 
S 83.33 37.03 R? 76.31 19 

RR  63.16 100 RRR 0 20 
S 25.00 38.54 R? 76.43 21 
S 0.00 0.00 S 100 22 

RR 100.00 85.19 RR 46.93 23 
S 0.00 0.00 S 100 24 
S 45.00 54.17 RR 66.31 25 
S 33.33 50.00 RR 57.18 26 
S 0 0 S 100 27 

Kermanshah  

S 0 0 S 100 28 
S 0 0 S 100 29 
S 0 0 S 100 30 
S 0 0 S 100 31 
S 0 0 S 100 32 
S 0 0 S 100 33 
S 0 0 S 100 34 

Ravansar  

S 0 0 S 100 35 
S 0 0 S 100 36 
S 0 0 S 100 37 
S 0 0 S 100 38 
S 0 0 S 100 39 
S 0 0 S 100 40 
S 0 0 S 100 41 
S 0 0 S 100 42 
S 0 0 S 100 43 

Kangavar  S 0 0 S 100 44 
S 0 0 S 100 45 
S 0 0 S 100 46 

S 0 0 S 100 47 

Sahneh S 0 0 S 100 48 

S 0 0 S 100 49 

S 0 0 S 100 50 
Ghasr-e- 

Shiein  
  

S 0 0 S 100 51 
RR 100 100 RRR 0 52 
S 0 0 S 100 53 
S 0 0 S 100 54 
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تجزيه و تحليل بر اساس اطالعات جمع آوري شده از : ب

 427مزرعه با سطحي معادل  54در استان كرمانشاه : مزارع
هكتار و  5درصد مزارع زير  64حدود . هكتار مطالعه شد

هكتار مساحت  12تا  5درصد مزارع نيز بين  22حدود 
از اين . هكتار بود 50تا  12سطح بقيه مزارع نيز بين . داشتند

مربوط به شهرستان ) نمونه 13(درصد  24تعداد نمونه حدود 
 17مربوط به شهركرمانشاه، ) نمونه 7(درصد  13گيالن غرب، 

مربوط به شهرستان سرپل ذهاب، حدود ) نمونه 13(درصد 
 4(درصد  9مربوط به شهرستان روانسر ، ) نمونه 9(رصد د16
) نمونه 3(درصد  5مربوط به شهرستان كنگاور ، ) نمونه

نيز ) نمونه 5( درصد  9مربوط به شهرستان صحنه و حدود 
  .مربوط به شهرستان قصرشيرين بود

هرز يوالف وحشي  اولين گزارش در خصوص مقاوت علف
و مربوط به شهرستان سرپل  1387در استان كرمانشاه در سال 

قرخلو و زند ). Zand, unpublished data(ذهاب بود 
)Gherekhloo & Zand 2010 (هاي  سطح مزارع آلوده به علف

 ACCaseبازدارنده  يها هرز باريگ برگ مقاوم به علف كش
. هكتار برآورد كردند 2000را براي استان كرمانشاه حدود 
هايي است كه سابقه و مقدار  استان كرمانشاه از جمله استان

 & Deihim Fard(ها در آن زياد است  مصرف علف كش

Zand, 2005(.  

درصد آلودگي و وضعيت پراكنش يوالف وحشي در مزارع 

هاي هرز  آلودگي مزارع مورد مطالعه به علف: مورد مطالعه
درصد،  10درصد از مزارع كمتر از 18مشكوك به مقاومت در 

درصد از  18درصد، در  30تا  10بين  درصد از مزارع 24در 
درصد از مزارع بيش از  39درصد و در  40تا  30مزارع بين 

هاي هرز در مزارع  وضعيت پراكنش علف. درصد بود 50
درصد از مزارع  54مورد مطالعه نيز حاكي از آن بود كه در 

درصد مزارع  8هاي هرز به صورت چند لكه متراكم، در  علف
درصد مزارع به صورت  38تراكم و در به صورت يك لكه م

اين موضوع . يكنواخت در سراسر مزرعه بوده مشاهده شدند

هاي هرز  حاكي از آن است كه در اين استان آلودگي به علف
مقاوم شديدا در حال گسترش است و چنانچه گسترش 

هاي هرز مقاوم كنترل نشود در آينده نزديك كنترل آنها  علف
هرز مقاوم ابتدا به صورت  يها فعل. تر خواهد شد مشكل
هاي كوچك، سپس به صورت چندين لكه و در نهايت با  لكه

ها به يكديگر به صورت يكنواخت كل مزرعه را  اتصال لكه
معموال كشاورزان زماني متوجه حضور . فرا خواهد گرفت

-30شوند كه حدود  هاي هرز مقاوم در مزرعه خود مي علف
اند به علفكش مقاوم شدههاي هرز مزرعه  درصد علف 10
)Mousavi et al., 2005.( 

 :هاي مصرف شده در مزارع مورد مطالعه كش وضعيت علف
- نتايج مربوط به وضعيت رضايتمندي كشاورزان از علف

درصد از  76كنند نشان داد كه حدود  هايي كه مصرف مي كش
هايي كه مصرف كرده بودند  كشاورزان از كارايي علف كش

 74بر اساس نظر سنجي به عمل آمده حدود . نداشتندرضايت 
ها در زمين  كشدرصد از كشاورزاني كه سابقه مصرف علف
هاي گذشته از  آنها زياد بود چنين اظهار داشتند كه در سال

- ها رضايت داشته اند، ولي به تدريج علف كشكارايي علف

-وضعيت علف. اند ها كارايي خود را از دست داده كش

درصد  77مصرف شده در مزارع نيز نشان داد كه در هاي  كش
- هاي هرز باريك برگ از علف از مزارع براي مبارزه با علف

درصد از مزارع  45كش كلودينافوپ پروپارژيل و در تقريبا 
كش تري برگ از علف هاي هرز پهن براي مبارزه با علف

با توجه به اينكه هيچ گونه . بنورون متيل مصرف شده بود
شود  ها در اين استان مشاهده نمي كشبي در مصرف علفتناو

سال و  7و با عنايت به اينكه كلودينافوپ پروپارژيل پس از 
سال مصرف متوالي باعث بروز  5تري بنورون متيل پس از 

بنابراين احتمال گسترش  شوند، هاي هرز مي مقاومت در علف
نچه هاي هرز مقاوم در اين استان بسيار باالست و چنا علف

روند گسترش مقاومت به علفكش مديريت نشود، استان 
كرمانشاه در آينده نزديك با مشكل جدي مقاوم شدن 

  .ها مواجه خواهد شد هاي هرز نسبت به علف كش علف



  51...                                                                                                         بررسي وضعيت مزارع گندم

 

درصد  25در : بررسي تناوب زراعي در مزارع مورد مطالعه
از مزارع مورد مطالعه هيچ گونه تناوب زراعي رعايت نشده 

گندم در آنها به صورت تك كشتي كشت شده بود و فقط 
درصد مزارع عالوه بر گندم، گياه ديگري در  42در . است

درصد مزارع بيش از دو گياه  33تناوب قرار داشته و در 
در بيشتر موارد گياه  .زراعي با هم در تناوب قرار داشته اند

. بود) مانند نخود و عدس(موجود در تناوب از بقوالت 
هاي مناسب براي به تعويق انداختن  يكي از ابزار تناوب زراعي
 & Beckie(ها است  هاي هرز به علف كش مقاومت علف

Tardif, 2012 ( و وجود تناوب زراعي مناسب در مزارع استان
كرمانشاه توانسته است بروز مقاومت در اين استان را در 

ا مانند خوزستان، كه تناوب زراعي در آنه ييها  مقايسه با استان
ازآنجا كه . سال به تاخير اندازد 5كمتر رعايت ميشود، حدود 

علي رغم وجود تناوب زراعي، باز هم تعداد مزارع آلوده به 
هاي اين استان زياد  هاي هرز مقاوم در برخي از قسمت علف

رسد اگر تدابير جدي انديشيده نشود،  است، به نظر مي
سترش هاي هرز مقاوم به علف كش در اين استان گ علف

  .خواهد يافت

كه اولين  1387از سال : جمع بندي نتايج استان كرمانشاه: ج
يوالف (هاي هرز باريك برگ  ها از مقاومت علف گزارش
 3در مزارع كرمانشاه منتشر شد تا به حال، حدود ) وحشي

هاي تحقيقاتي ،  سال فعاليت 3در طي اين . سال مي گذرد
شناسايي و مديريت اي براي  اجرايي و ترويجي گسترده

هاي هرز مقاوم در اين استان صورت گرفته است و  علف
نتايج اين تحقيقات حاكي از آن است كه موضوع مقاومت 

هاي  هاي هرز به علف كش در استان كرمانشاه با چالش علف
  :زير روبروست

مطالعه  يها با توجه به اينكه در اين استان نسبت به بقيه استان
وضعيت تناوب زراعي در مزارع بهتر شده در اين تحقيق 

درصد مزارع مورد مطالعه از تناوب زراعي قابل  75است و در
قبولي برخوردار بودند، مقاومت در اين استان ديرتر از 

فارس، خوزستان و گلستان گسترش يافته و به نظر  يها استان

در اين استان از مزيت تناوب زراعي بيشتر  رسد كه اگر مي
هرز  يها بهترين روش براي مديريت علف استفاده شود،
 .مقاوم است

درصد از مزارع علف كش  77در استان كرمانشاه، در 
درصد از مزارع علف  45كلودينافوپ پروپارژيل و در تقريبا 

از ). 11جدول (كش تري بنورون متيل مصرف شده است 
درصد و  33در  (Moss et al., 2007)آنجا كه بر اساس روش 

درصد از مزارع مورد مطالعه،  15ش ادكينز در بر اساس رو
يوالف وحشي مقاوم به كلودينافوپ پروپارژيل وجود داشت، 

ها به همين  رسد كه اگر روند مصرف علف كش به نظر مي
 يها اي براي مديريت علفمنوال باشد و برنامه حساب شده

كش هرز مقاوم وجود نداشته باشد، در آينده مقاومت به علف
  .ان بيشتر گسترش خواهد يافتاين است

در شهرستان سرپل ذهاب و در شهرستان گيالن غرب 
 ACCaseه بازدارند يها مقاومت يوالف وحشي به علف كش

رو به گسترش است و بايد تمهيدات مديريتي الزم جهت 
استان و  يها جلوگيري از گسترش مقاومت به ساير شهرستان

 .ها اتخاذ گردد نيز در درون مزارع همين شهرستان

هاي هرز مقاوم به علف  علي رغم اينكه براي مديريت علف
هاي شيميايي و غير شيميايي خوبي تدوين  كش دستورالعمل

دهد كه اين شده است، نتايج اين تحقيق نشان مي
در شهرستان سرپل ذهاب و در شهرستان ها  دستورالعمل
در حد رضايت بخشي توسط كشاورزان عمل رب، گيالن غ
 .نمي شوند

در مصرف علف ) يا به عبارتي تناوب(در اين استان توالي 
ها كمتر رعايت مي شود، ولي تناوب زراعي كه از  كش

هاي هرز مقاوم  ها براي كاهش جمعيت علف مهمترين توصيه
در مجموع . شود به علف كش است، تا حدودي رعايت مي

هاي متعدد از گروههاي  شود با وجود علف كش پيشنهاد مي
مقاوم به  يها مختلف علف كشي براي مديريت باريك برگ

علف كش، در مزارع گندم وجود دارد، بايد در استان كرمانشاه 
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ها به  كش در مصرف علف) يا به عبارتي تناوب(برنامه توالي 
در نهايت توصيه مي شود كه  .طور جدي تر رعايت شود

ها در استان  كش هاي هرز به علف اومت علفموضوع مق

كرمانشاه بسيار جدي تر از قبل گرفته شود كه در غير اين 
صورت اين مشكل تهديد كننده توليد گندم در اين استان 
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Abstract 

To survey herbicide resistant weeds in wheat fields an experiment was conducted on suspected biotypes collected 

from Khuzestan and Kermanshah provinces of Iran during 2010. Seeds of 30 and 50 suspected resistant wild oats 

biotypes collected from wheat fields of Khuzestan and Kermanshah provinces, respectively. In this study, Seeds of 

suspected resistance to wild oat (Avena ludoviciana) were gathered and tested in a randomized complete blocks 

design. Management information of fields were collected and analyzed. According to the results of Khuzestan, 66% 

of biotypes were resistant to Clodinafop- propargyl (Topik), 14% resistant to Iodosulfuron-methyl-sodium + 

Mefenpyr-diethyl (Chevalier) ِ and about %11 resistant to both herbicides. Furthermore, 66% of fields used 

herbicides with different sites of action, but in 80% of the fields, crop rotation, the most important recommendations 

for reducing weed population resistant to the herbicide, was not observed. Kermanshah province had a better crop 

rotation in comparison with Khuzestan, and 75% of the crop rotation in this province was acceptable. On the other 

hand, herbicide rotation was not acceptable in this province. Thus, Clodinafop- propargyl was the main graminicide 

that was used in the wheat fields (77% of fields) and Tribenuron-methyl was used in 45% of the field. Generally, it 

seems that, in spite of the good recommendations that have provided for management of herbicide resistance in 

wheat fields, farmers do not fallow the recommendations. If this situation continues, herbicide resistance in several 

grass weed species will threaten the agronomic and economic sustainability of wheat production in some provinces 

of Iran. 

Key words: Clodinafop-propargyl, herbicide rotation, iodosulfuron-methyl-sodium + mefenpyr-diethyl, multiple 

resistances  

 


