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ABSTRACT 

To investigate the resistance of wild oat (Avena ludoviciana) accessions collected from wheat fields of Kerman 

province to clodinafop-propargyl herbicide, whole-plant bioassay pot experiment was performed on 16 winter wild oat 

accessions (15 suspected and one sensitive accessions) in a research greenhouse in Jiroft, Kerman during 2019-2020. 

First, the screening test was performed with the recommended dose (1 L/ha) of clodinafop-propargyl (EC 8%) herbicide 

in a randomized complete block design with four replications. Then, in a dose-response experiment, wild oat accessions 

were sprayed at 2- to 4-leaf stage with 9 doses of clodinafop-propargyl including 0, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, and 32 

times of recommended dose for resistant accessions and 0, 0.0625, 0.0125, 0.25, 5) 0, 1, 2 and 4 times of recommended 

dose for the susceptible accessions. Four weeks after spraying, fresh and dry weights and survival percentage of the 

plants were measured. According to the results, the resistance of 14 accessions to clodinafop-propargyl was confirmed 

according to the Adkins and Moss methods. The results of the dose-response test based on the fresh weight showed that 

F3 (14.3) and R4 (3.9) had the highest and lowest resistance index, respectively. Furthermore, based on the survival, M3 

and M4 accessions with 14.1 and 2.4 resistance index showed the highest and lowest resistance level to the herbicide, 

respectively. Therefore, the first case of wild oat resistant to clodinafop-propargyl was recorded in Kerman province. 

Key words: Dose-response, herbicides resistance, screening test, Topik.  

 چکیده
به جنوب استان کرمان  آوری شده از مزارع گندمجمع (Durieu Avena ludoviciana.وحشی زمستانه )یوالفهرز های علفتودهبررسی مقاومت  منظوربه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  تحقیقاتی در گلخانه 7931-7931 در سالگیاه کامل در گلدان سنجی آزمایش زیست، پروپارژیل-کلودینافوپ کشعلف

کش گری با علفابتدا آزمایش غربال .دانجام شتوده مشکوک و یک توده حساس(  71وحشی )توده یوالف 71جیرفت، روی در  منابع طبیعی جنوب استان کرمان

-های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. سپس در آزمایش دُز( با دُز توصیه شده )یک لیتر در هکتار( در قالب طرح بلوکEC 8%پروپارژیل )-کلودینافوپ

، 0151/0صفر، و برای توده حساس نیز از مقادیر  رابر مقدار توصیه شدهب 95، و 71، یک، دو، چهار، هشت، 1/0، 51/0صفر، کش در مقادیر نُه دُز علفپاسخ، از 

ها مانی تودهر و خشک و درصد زندهتوزن ،کشچهار هفته پس از مصرف علفاستفاده شد. ، یک، دو و چهار برابر مقدار توصیه شده 1/0، 51/0، 0751/0

تر . نتایج وزنیید شدأتو روش ماس روش ادکینز مطابق پروپارژیل -کش کلودینافوپعلفتوده به  71مقاومت  ،گریغربال آزمایش گیری شد. بر اساس نتایجاندازه

مانی، ( تعلق داشت. همچنین براساس زنده3/9) 4R(، و 9/71) 3Fهای ترتیب به تودهبیشترین و کمترین شاخص مقاومت، بهپاسخ نشان داد که -در آزمایش دُز

هرز مقاومت علفمورد ، نخستین اینبنابرکش داشتند؛ ، بیشترین و کمترین مقاومت را به این علف1/5و  7/71درجه مقاومت  ترتیب بابه 4Mو  3Mهای توده

 .به ثبت رسید کرمانپروپارژیل در استان -کش کلودینافوپبه علف وحشی زمستانهیوالف

 کش.اومت به علفگری، تاپیک، جو دوسر، مقآزمایش غربالپاسخ، -آزمایش دُز: كلمات كليدي:
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 مقدمه

تیره از  (.Avena ludoviciana Durieu) زمستانهیوحشوالفی

که  استمزارع گندم ساز مساله هرزیهاعلفیکی از،1انیگندم

هرز در مزارع گندم کشور، بیش زایی این علفمقدار خسارت

(. Zand et al., 2007)درصد گزارش شده است  42از 

 یونجه، ،ازارع گندم، جو و کلزمهرز در پراکنش این علف

های پسته، گزارش شده باغو  زمینیسیب، نیشکر، چغندر

گونه غالب ترین (. مهمSanei Shariat Panahi., 1998ت )اس

 4وحشی زمستانه، یوالفدر ایرانهرز این علف

هرز ترین روش کنترل علف(. عمدهDezfuli, 1998)است

های کشاده از علفوحشی در دنیا  و ایران، استفیوالف

های ثبت شده کشکه با برخی علفطوریشیمیایی است، به

سه برگی تا  هرز را در مرحلهتوان این علفدر کشور می

(. Zand et al., 2020) خوبی کنترل نمود زنی بهاواسط پنجه

، یکی از 2استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز بازدارنده یهاکشعلف

هرز هایکشی برای کنترل علففهای علترین گروهمهم

ها دارای سه خانواده کشباشند. این گروه از علفمیباریک 

(، APPپروپیونات )فنوکسیمهم شیمیایی آریلوکسی

( است که PZZ( و فنیل پیرازولین )CHD) سیکلوهگزاندیون

 Montazeri et)ها معروفند ها و دنها، دیمترتیب به فوپبه

al., 2006) .ها در کنترل کشد مزایای کاربرد علفباوجو

به، ها با نحوه عمل مشاکشرویه علفهرز، کاربرد بیهایعلف

عالوه بر مشکالت زیست محیطی، سبب بروز مقاومت در 

اولین (. Murry et al, 1996شود )هرز میهایجمعیت علف

های کشوحشی به علفگزارش مربوط به مقاومت یوالف

در استرالیا  1811در جهان، در سال  ACCase بازدارنده

Heap, 2021))  گزارش شده است  4442و در ایران در سال

(Heap, 2021 همچنین گزارشات متعددی از مقاومت .)

که در طوریها منتشر شده است، بهکشوحشی به علفیوالف

های بازدارنده کشمورد مقاومت به علف 21حال حاضر، 

                                                 
1Poacea 
2A.ludoviciana 
3ACCase 

ACCase گزارش شده است و وج( ود داردHeap, 2021 در .)

( اظهار Zand et al., 2007این ارتباط، زند و همکاران )

کش وحشی مقاوم به علفهای یوالفنمودند که بیوتیپ

پروپارژیل در استان خوزستان در حال -کلودینافوپ

های مقاوم را در که وجود بیوتیپاند، به طوریگسترش

رامهرمز تائید  شهرهای دزفول، اندیمشک، دشت آزادگان و

(، Kalami et al., 2014نمودند. همچنین کالمی و همکاران )

 کشوحشی زمستانه مقاوم به علفتوده یوالف 21

از شهرستان کردکوی گزارش  پروپارژیـل-کلودینـافوپ

 ( نیز باSasanfar et al., 2009فر و همکاران )ساسانکردند. 

دندکه تمامی دا نشانوحشی از فارس یوالفتوده  14بررسی 

پروپارژیل -کش کلودینافوپهای مورد مطالعه، به علفتوده

( Rastgoo et al., 2009راستگو و همکاران ) .باشندمقاوم می

وحشی از نقاط مختلف استان نیز مقاومت پنج توده یوالف

را تأیید پروپارژیـل -کـش کلودینـافوپعلـفخوزستان به 

(، مقاومت Najafi et al., 2010نجفی و همکاران )کردند. 

 زمستانه وحشیهای یوالفبیوتیپدرصد از  23عرضی 

های خوزستان و فارس به آوری شده از استانجمع

را گزارش پینوکسادن و  پروپارژیل-های کلودینافوپکشعلف

 Sasanfar etفر و همکاران )کردند. در پژوهشی دیگر، ساسان

al., 2017های بازدارنده کش( بروز مقاومت عرضی به علف

ACCase و پینوکسادن یل،پروپارژ-شامل کلودینافوپ 

 از شده آوریجمع وحشی یوالف ایهدر توده را ستوکسیدیم

 .کردند گزارش فارس استان

جهت  ACCaseی های بازدارندهکشعلفجا که کارآیی از آن

وحشی در مزارع گندم استان کرمان کاهش یافته کنترل یوالف

 ظارتانی بروز مقاومت در چنین شرایطی دور از است، پیش بین

جویی مقاومت به که پینیست. همچنین با توجه به این

ها، یکی از اجزای مهم در مدیریت پایدار کشعلف

تعیین مقاومت و این آزمایش با هدف باشد، هرز میهایعلف

وحشی هرز یوالفهای مقاوم علفدرجه مقاومت توده



 32 .  .. کشوحشی زمستانه به علفهای یوالفمقاومت توده

 

پروپارژیل در مزارع گندم -لودینافوپکش کزمستانه به علف

 جنوب استان کرمان در شهرستان جیرفت انجام شد.

 

 هاروش و مواد
وحشی زمستانه های یوالفمنظور بررسی بروز مقاومت تودهبه

در ( ECدرصد  1تاپیک ) پروپارژیل-فوپکلودینا کشعلفبه 

وحشی توده یوالف 11، 1282مزارع گندم کرمان در سال 

)بر اساس گزارش کشاورزان مبنی بر  ک به مقاومتمشکو

از هفت  های مصرفی(کشعدم کنترل مناسب با علف

گنج، منوجان، فاریاب، شهرستان )جیرفت، عنبرآباد، قلعه

کش از رودبار و کهنوج( و یک توده حساس به علف

شهرستان ماهان کرمان که سابقه مبارزه شیمیایی با 

های کددار در آوری و در پاکتعوحشی را نداشتند، جمیوالف

 دمای یخچال نگهداری شدند. 

 طرحصورت ی بهپژوهشگری، برای انجام آزمایش غربال

مرکز  گلخانه در تکرار چهار بای تصادف کاملهای بلوک

 سالدرکشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان  قاتیتحق

 لما) پوستبرای این منظور، ابتدا . شد انجام 1283-81 یزراع

با شکستن خواب  آوری شده جهتی جمعبذرها( پالئا و

و بذرها به ( Beckie et al, 2000)شد  جداو  کنده دست

 سانتی گراد قرار گرفتند. درجه در دمای چهار یک هفته مدت 

متر با ترکیب سانتی 14های پالستیکی با قطر کشت در گلدان

همراه مساوی خاک زراعی، ماسه بادی و کود دامی پوسیده به 

بذر  14که در هر گلدان، طوریمقداری پرلیت انجام شد، به

 1/1دار با در نظر گرفتن فاصله مناسب در عمق جوانه

پاشی، تعداد گیاهان در متری خاک کشت شد. قبل از سمسانتی

 سهتا دو پاشی در مرحله سمگلدان به سه عدد تنک شد. 

-ینافوپکش کلودبا مقدار توصیه شده علف برگی یوالف

گرم ماده موثر در هکتار(  14پروپارژیل از شرکت سینجنتا )

مجهز  )شرکت ماتابی اسپانیا( برقی پشتیپاش سمبا استفاده از 

لیتر در هکتار و  444با حجم کالیبره  1444به نازل بادبزنی 

ارزیابی چشمی با  .کیلوپاسکال انجام گرفت 444فشار ثابت 

چهار مانی گیاه و زنده EWRCاستفاده از روش استاندارد 

 سمپاشی ثبت شد. سپس گیاهان هر گلدان ازپس از  هفته

ها توسط ترازویی گیاهچه تروزنشدند و سطح خاک برداشت 

ها نیز نمونهگیری شد. وزن خشک گرم اندازه 41/4دقت  با

 21 گراد به مدتیدرجه سانت 31دمای  بعد از قرار گرفتن در

 .گیری شداندازهساعت 

 Mossروش ماس و همکاران )از دو توده مقاوم ای ارزیابی بر

et al., 2007نزی( و ادک ( و همکارانAdkins et al., 1997 )

کاربرد از  پسهفته چهار برای این منظور، شد. استفاده 

 14رصد وزن خشک ود 14 ای که حداقل، تودهکشعلف

 (کشبدون علف)درصد گیاهان زنده خود را نسبت به شاهد 

. ، به عنوان توده مقاوم معرفی شدظ کرده باشدحف

گیاهان زنده درصد  14درصد وزن خشک و 14که صورتیدر

حفظ شده باشد، به عنوان  (کشبدون علف)نسبت به شاهد 

 شود و در غیر اینصورت،توده مقاوم احتمالی در نظرگرفته می

 شد.خواهد به عنوان توده حساس شناخته 

ها از نمونه ،(Moss et al., 2007در روش ماس و همکاران )

که طوریبه شوند،بندی مینظر مقاومت، به چهار قسمت دسته

)بدون ها نسبت به شاهد تر آنکه کاهش وزن هاییتوده

 RRRگروه بود، به عنوان درصد  22صفر تا  ینبسمپاشی( 

نسبت  هاآن ترکه درصد کاهش وزن هایتوده ،(باال )مقاومت

(، مقاوم) RRدر گروه  بود،درصد  34تا  22 ینبه شاهد ب

 یننسبت به شاهد ب هاآن ترکه درصد کاهش وزن هاییتوده

( و مشکوک به مقاومت) ?Rدر گروه  بود،درصد  11تا  34

 یننسبت به شاهد ب هاآن که درصد کاهش وزن تر هاییتوده

 گرفتند.حساس( قرار توده ) Sدر گروه  بود،درصد  144تا  11

 پاسخ-زدُ شیآزما
ها مقاومت بین تودهدرجه برای تعیین  پاسخ-زدُهای آزمایش

وحشی که در یوالف هایتوده ،هادر این آزمایش. انجام شد

گری مورد استفاده قرار گرفتند، انتخاب شدند و آزمایش غربال

، یک، دو، چهار، 1/4، 41/4صفر،  ز شاملدُنُه  در معرض

)یک لیتر در هکتار شده  ز توصیهبرابر دُ 24، و 12هشت، 

 پروپارژیل-کلودینافوپ کشعلفگرم ماده موثره(  14معادل 

کش نیز در معرض همچنین توده حساس به علف قرار گرفتند.
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، یک، دو و 1/4، 41/4، 4141/4، 4241/4(، 4دزهای صفر)

، 24، 44، 14(، پنج، 4چهار برابر دز توصیه شده معادل صفر )

موثره قرار گرفت. سایر مراحل  گرم ماده 244و  124، 14

شامل طرح آزمایشی، تکرار، کشت، سمپاشی و یادداشت 

ها گری بود. تجزیه و تحلیل دادهبرداری مشابه آزمایش غربال

و لگ لجستیک از معادالت غیرخطی چهار پارامتره با استفاده 

در صورت عدم برازش مدل چهار پارامتره )در صورت منفی 

)معادالت ا لگ لجستیک مدل سه پارامتره بودن حد پایین( از 

( 3.5.1)نسخه   Rدر نرم افزار drc( با استفاده از بسته 4و 

 ,.Streibigپارامترهای تعیین شد ) 50LDو   50EDانجام شد و 

1993 .) 

𝑌 =  
𝑑−𝑐

1+𝑒𝑥𝑝 [𝑏 (log (𝑥)−log ( 𝐸𝐷50))
         (1معادله )

𝑌 =  
𝑑

1+exp [𝑏(log(𝑥)−log (𝐸𝐷50))]
          (4معادله )

زهای مختلف نماینده دُ :x، تروزن:y ،هااین معادله در

ترتیب به:d و  c کش )برحسب گرم ماده موثره درهکتار(،علف

 14 الزم برای کاهش کشعلفمقدار : ED50 و باال،  حدپایین

است. در صورت  50EDدر نقطه  شیب :bوزن گیاه و  درصد

دار نشدن حد پایین، از مدل سه پارامتری استفاده شد. معنی

توده مقاوم به  50EDهمچنین درجه مقاومت نیز از نسبت 

50ED .توده حساس حاصل شد 

 

 بحث و نتایج

 یگرلمایشغرباآز
کش، تاثیر کاربرد علفداد  نیانس نشاوار تجزیة ولنتایج جد

خشک زن وکه طوریهای یوالف نداشت، بهداری بر تودهمعنی

، 3M ،3F ،5G ،3A ،4F ،4A ،6G ،4GHهای هدتومانی و زنده

3K ،5GH ،3R ،4K ،4G 4وR    حفظ شد. صد در 144تا  14بین

-کلودینافوپعلفکشاین مطلب بیانگر آن است که 

نشد. ها دهینتوا لکنتربه موفق پروپارژیل در دُز توصیه شده، 

، 4M تودهمانی وزن خشک و زنده همچنین کاهش درصد

درصد نسبت به شاهد بودکه حاکی ازآن  4/12و  12ترتیب به

کش احتماالً مقاوم است. است که این توده به این علف

 بر اساسها دهتوو حساس، سایر  4Mهای بنابراین بجز توده

با هر دو  (Adkins et al., 1997و همکاران )ادکینز  روش

ده گیری شده )وزن خشک و تعداد گیاه زنشاخص اندازه

 (.1کش قرار گرفتند )جدول م به علفومقامانده( در گروه 

 ،(Moss et al., 2007و همکاران )ماس  روش سساا بر

، 3M ،3F ،5G ،3A ،4F ،4A ،6Gهای هدتو وزن صد کاهشدر

4GH ،3K ،5GH ،3R ،4K ،4G  4وR ز ا کمتر، نسبت به شاهد

رفتند گارقر RRR وهگردر  هادهینتوادرصد بود؛ بنابراین  22

که درحالی .دارندینعلفکش ا مت باالیی نسبت بهوکه مقا

قرار  ?Rتر، در گروه درصد کاهش وزن 11تا 34با  4Mتوده 

بنابراین  .باشدنشان دهنده احتمال بروز مقاومت میگرفت که 

که در  4Mبر اساس ارزیابی هر دو روش، بجز توده حساس و 

ها قاومت سایر تودهگروه احتماالً مقاوم قرار گرفتند، بروز م

با که طوریپروپارژیل قطعی بود، به-کش کلودینافوپبه علف

کینز در روش اد وممقا یهادهتومذکور، دو روش  مقایسه نتایج

بودند که در یی هاهدتو، (Adkins et al., 1997و همکاران )

 RRRدر گروه  (Moss et al., 2007و همکاران )روش ماس 

براساس روش  4Rهای مقاوم، توده ودهقرار داشتند. در بین ت

تر )با کاهش وزن (Moss et al., 2007و همکاران ) ماس

 ,.Adkins et alو همکاران )( و براساس روش ادکینز -23/21

 144و  23/121مانی ترتیب با وزن خشک و زنده)به ،(1997

کش را نشان داد درصد(، بیشترین سطح مقاومت به علف

شود، که در جدول یک مشاهده می (. همانطور1 جدول)

ها نسبت به توده حساس تر و خشک برخی تودهکاهش وزن

و منفی میبودباشد که این مطلب  144ترتیب باالی منفی، به

پروپارژیل -کش کلودینافوپبیانگر آن است که مصرف علف

که در دُز توصیه شده این ها، عالوه بر ایندر این توده

است، حتی باعث رشد بیشتر این گیاه کش کنترل نداشته علف

 نیز شده است.

  پاسخ-دُز آزمایش
 وحشییوالف مختلف هایتوده تروزن

های اثر دُزهای برازش مدل چهار پارامتره لگ لجستیک به داده

-برابر دز توصیه شده( کلودینافوپ 24افزایشی )صفر تا 

وحشی نشان های مختلف یوالفتر تودهپروپارژیل بر وزن
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-کش کلودینافوپوحشی به علفهای یوالفدکه تودهدا

تر توده حساس یا شاهد ارزیابی وزن. بودند پروپارژیل مقاوم

که طوری(، نشان ازکنترل کامل آن داشت، بهSبدون سمپاشی )

پروپارژیل -کش کلودینافوپگرم ماده مؤثره علف 2/2کاربرد 

درصد  14 تر توده حساس را به میزاندر هکتار توانست وزن

 .کاهش دهد

هاي در جمعيت یلپروپارژ –كلودینافوپكشعلفبندي مقاومت به مانی، وزن تر و وزن خشک نسبت به شاهد و دستهكاهش درصد زنده -1جدول

 وحشییوالف

Table 1. Reduction of survival, fresh and dry weights percentages compared to control and herbicide resistance classification of  winter wild 

oat populations to Clodinafop-propargyl herbicide 
 Population Clodinafop - propargyl (Topik) 

% of control  Rating system * 

Survival Dry weight 

 

Fresh weight reduction  Adkins Moss 

 

F3 100 114.71 -14.71  Resistant RRR 
F4 93.75 137.65 -37.65  Resistant RRR 

R4 100 141.47 -41.47  Resistant RRR 

R3 87.50 108.45 -8.45  Resistant RRR 
GH3 100 87.32 12.68  Resistant RRR 

GH4 87.50 84.75 35.25  Resistant RRR 

K3 81.25 105.04 -5.04  Resistant RRR 
K4 100 116.01 -16.01  Resistant RRR 

M3 100 95.91 4.09  Resistant RRR 

M4 54.20 53.00 72.34  Resistant? R? 
A3 80 84.25 33.75  Resistant RRR 

A4 81.25 82.22 34.78  Resistant RRR 
G4 93.75 83.48 29.52  Resistant RRR 

G5 100 99.28 0.72  Resistant RRR 

G6 80 81.15 35.85  Resistant RRR 
S 43.75 16.57 83.43  Succeptable S 

 ؛مقاوم باشد، درصد 10و  10از  یشب یبها نسبت به شاهد به  ترتآن یخشک و زنده ماندرصد وزن  که ییهاتوده ،( 1997et alAdkins ,.و همکاران )ینز بر اساس روش ادک* 
درصد  که هاییتوده ،(Moss et al., 2007و همکاران ) سما روشاساس  . برهستند حساس باشد، درصد 10 زیر دو هر اگراحتمااًل مقاوم و  باشد، درصد 10از  یشو ب 10حداقل 

 S یاحساس  ،درصد 700تا  17 ینو ب ?R یامشکوک به مقاوم ، 17تا  15 ؛بینRR یامقاوم ، 15 تا 91ینب ؛RRR یامقاومت باال  باشد، 91 -صفر ینها نسبت به شاهد بتر آنوزن
 .هستند

*According to the Adkins et al. (1997)method, accessions with a dry weight and survival percentages greater 80 and 50%  than control are resistant; 

those with at least 50 and more than 50% are possibly resistant, and those with both below 50% are sensitive. According to Moss et al., (2007) 

method, the accessions with fresh weight between 0% -36% compared to the control are high resistance or RRR); between 36% to 72% are resistant 
or RR; between 72% to 81% are suspected to be resistant or R? and between 81% to 100% aresensitive or S. 

 

توده  50EDای بین تفاوت عمدهبر اساس نتایج آزمایش، 

های مقاوم )بجز ( با توده2/2حساس یا شاهد بدون سمپاشی )

(، به 4( وجود دارد )جدول 41/14حدود  50EDبا  4Mتوده 

ترتیب با شاخص مقاومت به 4Mو  3Mهای که تودهطوری

و سه برابر نسبت به توده حساس )شاهد بدون  2/12

 کش، بیشترین و کمترین درجه مقاومت را به علفسمپاشی(

، بیشترین 3Mداشتند. بعد از توده  لیپروپارژ-نافوپیکلود

3F (2/12 ،)5G (3/11 ،)ترتیب مربوط به شاخص مقاومت به

3A (2/11 ،)4F (2/8 ،)4A (1/8 ،)5G (1/8،)3GH (2/1 ،)3K 

(2/3 ،)4GH (4/3 ،)3R (8/2 ،)4K (2/2،)4G (1/2 و )4R  

های مقاومت (. با توجه به شاخص4( بود )جدول 8/2)

توان بیان کرد های مورد آزمایش، میدست آمده برای تودهبه

کش که برای رسیدن به کارآیی دُز توصیه شده از علف

برابر از این  12پروپارژیل باید در محدوده سه تا -کلودینافوپ

کش مصرف شود که این به نوبه خود، عالوه بر علف

های اقتصادی، اثرات زیست محیطی را نیز به دنبال دارد نههزی

 و بنابراین قابل توصیه نیست.

وحشی به مقادیر کاربرد تر توده یوالفپاسخ واکنش وزن

در مقایسه با توده حساس  لیپروپارژ-نافوپیکلودکش علف

نشان داده شده است. اختالف بین پاسخ  4و  1های در  شکل

های کش، نشان دهنده درجهاربرد علفها به مقادیر کتوده

کش است. در این ارتباط، ها به این علفمختلف مقاومت توده

( بابررسی مقاومت Najafi et al., 2010نجفی و همکاران )

-کش کلودینافوپوحشی به علفهای یوالفعرضی توده
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از سپیدان با درجه مقاومت  1Sپروپارژیل نشان دادند که توده 

تر(، بیشترین درجه مقاومت را داشت و نای وزن)بر مب 43/31

، کمترین مقاومت 41/3از مرودشت با درجه مقاومت  Mتوده 

را داشته است. این آزمایش،  با توجه به تأیید مقاومت 

های ما در این پژوهش مطابقت وحشی زمستانه با یافتهیوالف

های های باال در بین تودهدارد. بروز مقاومت با درجه

تواند های مختلف و به ویژه شهرستان منوجان میتانشهرس

کش توسط رابطه مستقیمی با کاربرد مداوم این علف

های گذشته در مزارع داشته باشد. کشاورزان در طی سال

ها، باید بنابراین و با توجه به تأیید مقاومت در اکثر شهرستان

کش کشاورزان در این منطقه به دنبال جایگزینی برای علف

وحشی باشند و پروپارژیل برای مقابله با یوالف-کلودینافوپ

هرز از جمله های مدیریت و کنترل علفبا اعمال سایر روش

هرز را کنترل کنند. تناوب زراعی بتوانند هر چه بهتر این علف

، زنگ خطری برای 2Mهمچنین مشکوک به مقاوم بودن توده 

حد این  کشاورزان این منطقه است که از مصرف بیش از

-کش کلودینافوپکش ممانعت کنند و برای حفظ علفعلف

کش را در پروپارژیل در بسته سموم خود، بایستی این علف

هرز استفاده کنند.  هایهای کنترل علفتلفیق با سایر روش

 
و برآورد زمستانه  هاي یوالف وحشی تر تودههاي وزنلجستيک چهار پارامتره به دادهلگ پارامترهاي برآورد شده از برازش تابع  -2جدول 

 لیپروپارژ-نافوپیكش كلودعلف هها بهاي مقاومت تودهشاخص

Table 2. Estimated parameters of four-parameter log-logistic function fitted to the fresh weight data of winter wild oat populations and 

estimation of accessions resistance indices to clodinafop-propargyl. 

R/S (e) 
50ED 

 (b) 

slope 
 (d) 

Upper limit 
 (c) 

Lower limit 
Population 

414.3 47.46 31.50(0.45) 30.21(0.02) 30.08 (0.01) 3F 

9.6 31.72 2.36(0.23) 0.31 (0.01) 0.02(0.00) 4F 
6.9 23.09 3.12(0.25) 0.53(0.01) 0.04(0.00) 4R 

3.9 13.11 1.19(0.20) 0.77(0.02) 0.05 (0.01) 3R 

8.4 27.88 1.03(0.30) 0.32(0.02) 0.04 (0.01) 3GH 
7.2 24.04 1.10(0.10) 0.32(0.01) 0.03(0.00) 4GH 

7.4 24.67 3.19(0.80) 0.23 (0.01) 0.04(0.00) 3K 

6.4 21.12 2.21(0.30) 0.27(0.01) 0.03 (0.00) 4K 
16.4 54.15 1.99(0.33) 0.28 (0.01) 0.04(0.01) 3M 

3 10.21 0.77(0.21) 0.27 (0.01) 0.02 (0.01) 4M 
11.3 37.36 2.63(0.88) 0.30(0.02) 0.03(0.01) 3A 

9.5 31.55 2.23(0.24) 0.244(0.01) 0.02(0.00) 4A 

4.88 16.12 0.98(0.23) 0.52(0.02) 0.034(0.01) 4G 
11.7 38.64 1.20(0.10) 0.30(0.01) 0.03(0.00) 5G 

9.1 30.34 1.2(0.03) 0.43(0.03) 0.03(0.02) 6G 

- 3.3 0.93 (0.19) 0.47(0.02) - S 

ED50 ،نسبت. دهدمیدرصد کاهش  10ها را توده ییهوا یهاتر اندامکه وزن است لیپروپارژ-نافوپیاز کلود یغلظتR/S ی هابر اساس شاخصGR50 ها نسبت به توده توده
 لحاظ از وبودند ب مقاوم زینی آمار لحاظ از هاتودهین ا که است نیااعداد ایتالیک، نشان دهنده  .باشدیم استانداردی خطا نشانگر، پرانتز داخلاعداد   (.RIساس محاسبه شد )ح

 .است نداشته هاتوده نیا کنترل دری داریمعن ریتأث شکعلف زینی آمار
ED50 is concentrations of clodinafop-propargyl, which reduces the shoot fresh weight accessions by 50%.  R/S ratio was calculated based on GR50 

indices of accessions relative to sensitive accession (RI). Numbers in the parentheses indicate the standard error. Italic numbers indicate that these 

accessions were statistically resistant and herbicides did not have a statistically significant effect on the control of these accessions. 

 
شود، پارامتر حد پایین مشاهده می 4همانطور که در جدول 

داری با صفر تفاوت معنی ،Sبرآورد شده در مورد توده 

های مربوط به این منظور برازش دادهرو و به اشت؛ از اینند

توده، از تابع لگ لجستیک سه پارامتره که حد پایین آن 

ذکر مساوی با صفر فرض شده است، استفاده شد. الزم به 

ها دارای تعداد بوته یکسانی بودند، است که چون همه گلدان

ر گلدان های زیر، واحد براساس گرم ددر محور عمودی شکل

 نوشته شده است.
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(، 4Rو  3R) رودبار ،(4Fو  3F) ابیفار هايآوري شده از شهرستانجمع)از تابع چهار پارامتره لگ لجستيک( هاي وحشی مقاوم توده پاسخ -1شکل 

سنجی پروپارژیل در آزمایش زیست-افوپكش كلودینزهاي مختلف علف( به د  Sبه همراه توده حساس ) (4GHو  3GH) گنج قلعه( و 4Kو  3K) كهونج

 با گياه كامل
Figure 1. Response of resistant wild oat biotypes (from four parameters log-logistic function) collected from Faryab (F3, F4), Roodbar (R3, 

R4), Kahnuj (K3, K4) and Ghaleh Ganj (GH3, GH4) with susceptible biotype (S) to different doses of clodinafop-propargyl in the whole plant 

bioassay. 

 
 وحشیهای مختلف یوالفمانی تودهزنده

ها نشان مانی بوتهپاسخ بر مبنای درصد زنده-نتایج آزمایش دُز

های مقاومت وحشی زمستانه، شاخصهای یوالفداد که توده

دارند  لیپروپارژ-نافوپیکلودش کنه چندان متفاوتی به علف

 1/12با درجه مقاومت  3Mکه توده طوری(، به2)جدول 

، کمترین مقاومت 2/4با شاخص مقاومت  4M بیشترین و توده

های مورد را داشت. حد پایین برآورد شده در مورد اکثر توده

داری با صفر نداشت، ، تفاوت معنی3M بررسی بجز توده

لجستیک سه پارامتره استفاده شد )جدول  بنابراین از تابع لگ

وحشی به مقادیر کاربرد های یوالفمانی توده(. پاسخ زنده2

در مقایسه با توده حساس  لیپروپارژ-نافوپیکلودکش علف

 نشان داده شده است. 2و  2های در  منحنی

( نیز درجات متفاوتی Najafi et al., 2010نجفی و همکاران )

وحشی از لحاظ های مختلف یوالفهاز مقاومت، بین تود

های زنده مانده گزارش کردند. نامبردگان، بیشترین تعداد بوته

های زنده مانده و کمترین درجه مقاومت بر اساس تعداد بوته

 از سپیدان و 1Sهای برای توده 11/1و  28/41ترتیب را به

3AN دست آوردند. همچنین بیان کردند که از اندیمشک به

ها )بجز قاومت بر مبنای وزن خشک، در عمده تودهدرجه م

(، بیش از درجه مقاومت براساس 5Mو  4Mهای توده

 باشد. مانی گیاه میزنده
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منوجان  ،(4Aو  3Aعنبرآباد ) هايشده از شهرستان يآورجمع )از تابع چهار پارامتري لگ لجستيک( مقاوم وحشیي یوالفهاپاسخ توده -2شکل 

(4M 3 وM،و ج )رفتي (4G ،5G  6وG) ( به همراه توده حساسS  به د )شیدر آزما يديتر تولاز نظر وزن لیپروپارژ-نافوپیكش كلودمختلف علف يزها 

 .كامل اهيبا گ یسنجستیز
Figure 2. Response of resistant wild oat biotypes (from four parameters log-logistic function) collected from Anbarabad (A3, A4), Manojan 

(M3, M4) and Jiroft (G4, G5, G6)) with susceptible biotype (S) to different doses of Clodinafop-propargyl based on fresh weight production in 

the whole plant bioassay

 هها بهاي مقاومت تودهو برآورد شاخص زمستانههاي یوالف وحشی توده ینمادرصدزندهبه پارامتره  سهلجستيک لگ ابع وبرازش ت -3 جدول

 لیپروپارژ-نافوپیكش كلودعلف
Table 3. Fitting of three parameters log logistic functions to survival percentage of winter wild oat accessions and estimation of accessions 

resistance indices to Clodinafop-propargyl 

R/S LD50
 (e) 

(b) 
slope 

(d) 
Upper limit 

Population 

8.3 121.4 31.25(5.59) 3102.49(5.59) 3F 

6.9 100.2 1.27 (0.17) 10.36 (5.5408) 4F 

6 87.8 1.44(0.20) 105.11(5.42) 4R 
5 72.8 1.01 (0.14) 98.10(6.35) 3R 

6.7 98.5 1.27(0.17) 101.92(5.84) 3GH 

6.2 90.3 1.38(0.021) 101.86 (5.62) 4GH 
5.2 75.4 0.83 (0.11) 98.80(6.45) 3K 

3.5 51.3 1.24(0.18) 102.335(6.06) 4K 

14.1 205.7 1.42(0.33) 103.9822(4.70) 3M 
2.4 35.5 0.81(0.13) 99.30(6.43) 4M 

7.2 105.3 1.38(0.19) 103.50(5.45) 3A 

6 87.5 1.40(0.20) 104.54(5.52) 4A 
5.9 86.4 1.19(0.1790) 99.06(6.11) 4G 

7 102.7 1.11(0.17) 97.58(6.35) 5G 
6.2 91.09 1.54(0.23) 105.39(5.26) 6G 

- 14.6 1.89(0.32) 102.64 (5.71) S 

 ED50 ،نسبت. دهدمیدرصد کاهش  10ها را توده ییهوا یهاتر اندامکه وزن است لیپروپارژ-نافوپیاز کلود یغلظتR/S ی هابر اساس شاخصGR50 ها نسبت به توده توده
 لحاظ از وبودند ب مقاوم زینی آمار لحاظ از هاتودهین ا که است نیااعداد ایتالیک، نشان دهنده  .باشدیم استانداردی خطا نشانگر، پرانتز داخلاعداد   (.RIحساس محاسبه شد )

 .است نداشته هاتوده نیا نترلک دری داریمعن ریتأث شکعلف زینی آمار
ED50 is concentrations of clodinafop-propargyl, which reduces the shoot fresh weight accessions by 50%.  R/S ratio was calculated based on GR50 

indices of accessions relative to sensitive accession (RI). Numbers in the parentheses indicate the standard error. Italic numbers indicate that these 
accessions were statistically resistant and herbicides did not have a statistically significant effect on the control of these accessions. 

 

ی در تحقیق دیگری، نتایج بررسی مقاومت عرضی بر مبنا

آوری شده وحشی جمعهای یوالفزنده مانده توده تعداد بوته

نشان داد  لیپروپارژ-نافوپیکلودکش از استان فارس به علف

از مرودشت، درجه مقاومت بیشتری نسبت به  2Mکه توده 

برابر دز توصیه  12که حتی در طوریسایر توده ها داشت، به

وانست تعداد بوته گرم ماده مؤثره در هکتار( نیز ت 1442شده )

 Sasanfar etدرصد حفظ کند ) 14زنده مانده خود را بیش از 

al., 2007 همچنین درجه مقاومت محاسبه شده بر اساس .)

تر از درجه مقاومت محاسبه شده بر مبنای وزن تر، پایینوزن

خشک بود. نتایج تحقیقات نامبردگان نشان داد که بر مبنای 
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کش شی به سطوح مختلف علفوحهای یوالفتر، تودهوزن

کلودینافوپ پروپارژیل مقاومت دارند، ولی توده حساس در 

دست تر از توصیه شده کنترل شد که با نتایج بهدزهای پایین

آمده از این تحقیق مطابقت دارد. همچنین اظهار کردند که 

کش مذکور گرم ماده مؤثره در هکتار از علف 33/1کاربرد 

درصد کاهش  14حساس را به میزان تر توده توانست وزن

دهد. نتایج این گزارشات، بیانگر درجه مقاومت باالی 

پروپارژیل است که حتی -کلودینافوپوحشی به علفیوالف

کش نیز مقاومت برابر دُز توصیه شده این علف 24در مقادیر 

 های آزمایش ما مطابقت دارد.دهد که با یافتهنشان می

 

 
 

و  3F) ابیفار هايشهرستانشده از  يآورجمع )از تابع سه پارامتري لگ لجستيک( مقاوم وحشییوالف يهاتودهی ماناسخ درصد زندهپ -3شکل  

4F)، رودبار (3R  4وR ،)كهونج (3K  4وK ،)گنج قلعه (3GH  4وGH) ( به همراه توده حساسS به د )لیپروپارژ-نافوپیكش كلودمختلف علف يزها 
Figure 3.Survival percentage response of resistant wild oat populations (from three parameters log-logistic) collected from Faryab (F3, F4), 

Roodbar (R3, R4), Kahnuj (K3, K4) and Ghaleh Ganj (GH3, GH4) with susceptible one (S) to different doses of clodinafop-propargyl herbicide. 
 

، 3Fی هانتایج حاصل از پارامتر حد پایین برآورد شده از توده

4F ،3GH ،4R ،3R ،5GH ،3K ،4K ،4M ،3M ،3A ،4A ،4G ،5G ،

6G  وS  داری با صفر نداشتند؛ از نشان داد که تفاوت معنی

ها با تابع لگ های مربوط به این تودهاین رو برازش داده

 که درجهطوری، به( 2جدول انجام شد ) لجستیک سه پارامتره

تر محسابه شد و همچنین درجه مقاومتی که بر مبنای وزن

زنده مانده نشان داد  دست آمده بر مبنای تعداد بوتهمقاومت به

زنده  دست آمده بر اساس تعداد بوتههای مقاومت بهکه درجه

تر ب کوچکمراتها بهتر، در بیشتر تودهمانده در مقایسه با وزن

 (. 2، 4 بود )جدول

زنده مانده  تر و تعداد بوتهدر مجموع و بر اساس نتایج وزن

(، مقاومت 3Mنسبت به شاهد، توده منوجان از مزرعه یک )

های ها از خود نشان داد. در شکلباالتری نسبت به سایر توده

مقاوم  وحشییوالفی هاتوده یمانپاسخ درصد زنده، 2و  2

 رودبار ،(4Fو  3F) ابیفار یهاشهرستانشده از  یآورجمع

(3R  4وR ،)کهونج (3K  4وK ،)گنج قلعه (3GH  4وGH) ،

 4G ،5G) رفتی( و ج،3Mو  4Mمنوجان ) ،(4Aو  3Aعنبرآباد )
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 .آورده شده است لیپروپارژ-نافوپیکلودکش مختلف علف ی( به دزهاSبه همراه توده حساس ) (6Gو 

 

  
 

و  3Aعنبرآباد ) هايشده از شهرستان يآورجمع )از تابع سه پارامتري لگ لجستيک( مقاوم وحشیي یوالفهاتودهی مانخ درصد زندهپاس -4شکل 

4A)، ( 4منوجانM  3وM،و ج )رفتي (4G ،5G  6وG) ( به همراه توده حساسS به )لیپروپارژ-نافوپیكش كلودمختلف علفمقادیر 
Figure 4. Response of resistant wild oat populations (from three parameters log-logistic)  collected from Anbarabad (A3, A4), Manojan (M3, 

M4) and Jiroft (G4, G5, G6) with susceptible one (S) to different doses of clodinafop propargyl herbicide. 

 

 گيري كلی نتيجه

 مانی بوتهتر و درصد زندهنتایج وزندر مجموع و بر اساس 

(، مقاومت 3Mنسبت به شاهد، توده منوجان از مزرعه یک )

طورکلی ها از خود نشان داد. بهباالتری نسبت به سایر توده

-کش کلودینافوپنتایج این آزمایش، بروز مقاومت به علف

های مورد آزمایش بجز توده پروپارژیل را در تمامی توده

 های متفاوت تأیید کرد. ( و با درجه4Mمزرعه دو )منوجان از 

توده مشکوک  11وحشی زمستانه از توده یوالف 12مقاومت 

درصد( مورد آزمایش، حتی در دُزهای باالتر از دُز  22/82)

توصیه شده، نشان دهنده عدم توجه کشاورزان و مدیران 

باشد. هرز در این استان میمسئول به پدیده مقاومت علف

هرز جا که این اولین گزارش مقاومت علفنین، از آنهمچ

پروپارژیل در استان -کش کلودینافوپوحشی به علفیوالف

رود از این پس، کشاورزان از باشد، امید آن میکرمان می

کش در مناطق مورد مطالعه خوداری کنند و مصرف این علف

، در مناطق دیگر استان نیز با توجه به پدیده گسترش مقاومت

های صورت بهینه و در تلفیق با سایر روشها بهکشعلف

 مدیریتی استفاده شوند تا مقاومت به حداقل ممکن برسد.
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