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 چكيده
درجه مقاومت به علف كش ديكلوفوپ متيل در توده هاي يوالف وحشي مزارع گندم استان خوزستان، مطالعه اي در طي سال به منظور تعيين

توده از توده هاي يوالف وحشي جمع آوري9در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد. در اين مطالعه 1385و 1384هاي 

ن حاصل از آزمايش هاي غربال اوليه، به همراه يك تودة حساس، به منظور تعيين درجه مقاومت در مختلف استان خوزستا شده از شهرهاي

برابر دز توصيه شده32تا25/0معرض آزمايش زيست سنجي قرار گرفتند. توده هاي يوالف وحشي مذكور در دامنه اي از دزها بر اساس

ش 900( رايط گلخانه قرار گرفتند. بطور كلي نتايج اين پژوهش نشان دهنده، درجات بااليي گرم ماده موثره در هكتار) مورد زيست سنجي در

 از مقاومت به علف كش ديكلوفوپ متيل در تمامي توده هاي يوالف وحشي مورد آزمايش بود. 

دز كلمات كليدي:  پاسخ، زيست سنجي، شاخص مقاومت–آريلوكسي فنوكسي پروپيونات، آزمايش هاي

Determination of resistance index to diclofop-methyl herbicide in wild oat (Avena ludoviciana)
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Abstract 
To determination of resistance index to diclofop-methyl herbicide in wild oat populations of wheat field of Khuzestan 
province, an experiment was conducted in Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, during 2005-2006. In 
this study, to determination of resistance index, 9 wild oat populations of collected population from different cites of 
Khuzestan province, which selected from preliminary screening experiments, with a susceptible population, used in bioassay 
experiment.  Mentioned wild oat populations were sprayed with arrange of 0.25 to 32 times the recommended field rate of 
diclofop herbicides (900 g. a.i. ha-1) in greenhouse bioassay. Totally, our results showed high degree of resistance to 
diclofop-methyl in all of studied wild oat populations.  
Keywords: Aryloxyphenoxypropionate, Dose-response experiments, Bioassay, Herbicide index 

 مقدمه
از 2011،363آگوست سال براساس تحقيقات انجام شده تا و 115گونه مختلف( 198بيوتيپ علف هرز گونه تك لپه اي)83گونه دولپه اي

آ كربوكسيالز استيل. علف كشهاي بازدارنده آنزيم)2011هيپ، سبت به علف كش هاي مختلف مقاوم شده اند(ن به شكل گسترده1كوآنزيم

و نيز باريك برگ  اي بصورت علف كشهاي انتخابي پس رويشي براي كنترل علفهاي هرز باريك برگ در محصوالت زراعي پهن برگ

و همكاران، مورد استفا (فريزن و هال، 2000ده قرار مي گيرند ). اين نوع علف كشها فرايند بيوسنتز اسيدهاي چرب را مختل 1997؛ اينكلدون

و از اين طريق منجر به (كوكو همكاران، كرده و شيب پروتوني را دچار اختالل مي كنند 40تا كنون). 2000اختالل در غشاي سلولي شده

ه ). پي جويي 2011اي هرز باريك برگ در اثر كابرد مداوم اين گروه از علف كش ها در سرتاسر دنيا مقاوم شده اند( هيپ، بيوتيپ از علف

يوالف وحشي ). گونه هاي 1995مقاومت به علف كش ها يكي از موارد مهم مورد نياز در مديريت پايدار علفهاي هرز مي باشد(ماس، 

(Avena spp.)و دم در جهان يافت مي شوددر اكثر مناطق رشد گن و بعنوان يكي از مهمترين علفهاي هرز مشكل ساز در مزارع غالت

و وادن بورن، (شرما اين نوع علف مبني بر بروز مقاومت اين علف هرز به در سالهاي اخير گزارشاتي).1987بخصوص گندم بحساب مي آيد

و همكاران،  ياد شده نيز به دليل سابقه مصرف نسبتا طوالني اين نوع علف كشها احتمال بروز ). در مزارع2006كشها ارايه شده است ( زند

(ايلوكسان) در پديده مقاومت وجود دارد ، اين پژوهش با هدف تعيين درجه مقاومت توده هاي يوالف وحشي به علف كش ديكلوفوپ متيل

 مزارع گندم استان خوزستان به كمك زيست سنجي گلداني انجام شد.

1 Acetyl Coenzyme A Carboxylase (ACCase) 
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هام و روش  واد
در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد.مواد گياهي اين پژوهش 1385و 1384اين پژوهش طي دوسال

و يك توده حساس از اين علف هرز بود كه در ارديبهشت ماه سال52شامل  توسط بخش 1384توده يوالف وحشي مشكوك به مقاومت

يقات گياهپزشكي كشور از مزارع گندم شهرهاي مختلف استان خوزستان جمع آوري شده بودند. از ميان تحقيقات علف هاي هرز موسسه تحق

(9)، 1385توده طي آزمايش غربال اوليه ( راستگو،52اين  گرم ماده موثره در هكتار) بودند، 900توده كه قادر به تحمل نسبي دز توصيه شده

(ايلوكسان) كه از بهمراه توده حساس جهت تعيين درجه مقاوم ت مورد آزمايش قرار گرفتند. در اين پژوهش از علف كش ديكلوفوپ متيل

و از جمله استان خوزستان مي باشند، استفاده شد. مشخصات مر بوط به اين علف كش در باريك برگ كش هاي رايج در مزارع گندم كشور

 ارايه شده است.1جدول 

.ه در آزمايشعلف كش مورد استفاد : مشخصات1جدول

(تجاري) سال ثبت در ايرانزمان مناسب كاربردمقدار توصيه شدهفرموالسيوننام عمومي

(ايلوكسان) (ليتر در هكتارEC 5/2%36ديكلوفوپ متيل 1359برگي علف هرز)4تا2پنجه زني گندم

و سبز يكنواختي از بذرها حاصل شود. براي اين كار جهت اجراي آزمايش، الزم بود تا با حذف خواب بذرهاي يوالف وحشي، جوانه زني

آ) به كمك استراتيفيكاسيون و پاله (جداسازي لما (سرما دهي مرطوب) خواب بخش عمده اي از بذرها حذف شد ( زند1پس از پوست كني

ش3). سپس به منظور شروع جوانه زني، بذرها به مدت 2006و همكاران، درجه20ساعت نور با دماي12رايط روز داخل ژرميناتور در

و  و دماي12سانتيگراد به9درجه سانتيگراد قرار داده شد. به منظور كاشت بذرها، گلدانهاي پالستيكي با قطر16ساعت تاريكي و سانتيمتر

و با خاك مخلوطي به نسبت 500حجم حدود  خ2قسمت ماسه،1شامل1:2:1ميلي ليتر انتخاب شدند و قسمت قسمت1اك مزرعه

) 20ساعت روشنايي با درجه حرارت16بذر جوانه دار در هر گلدان) در داخل گلخانه با شرايط5خاكبرگ پر شدند. گلدانهاي كشت شده

و (4درجه سانتيگراد قرار داده شدند. حدود15ساعت تاريكي با درجه حرارت8درجه سانتيگراد يوالف برگي4تا3هفته پس از كاشت

) و فشار 8001وحشي) سمپاشي انجام شد( سمپاش پشتي شارژي با نازل باد بزني 9ليتر در هكتار). در اين آزمايش 153و حجم پاشش2بار2)

(ايلوكسان) شامل: گرم ماده موثره در هكتار اعمال 28800،و 14400، 7200، 3600، 1800، 900، 450، 0،225دز علف كش ديكلوفوپ متيل

و به مدت4 شد. درجه سانتيگراد خشكو75ساعت در داخل آون48هفته پس از سمپاشي گياهان زنده هر گلدان از سطح خاك بريده شد

و تحليل داده هاي مربوط به آزمايش زيست سنجي از تجزيه رگرسيوني001/0توسط ترازوي ديجيتالي با دقت  گرم، وزن شدند. جهت تجزيه

ا (معادله1ز طريق برازش داده ها به معادالت چهار پارامتره ( معادله استفاده شد. اين كار و سه پارامتره لجستيكي و2) (ريتز ) انجام شد

). 1988؛ استريبيگ، 2005استريبيگ،

})1( معادله }))log()(log(exp1 exb
cdcY
−+

−+=

(درصد نسبت بهYدر اينجا  منحني،4حد باالييdمنحني،3حد پايينيx،cشاهد) در دز ميزان پاسخ

eميزانGR50 وbشيب نسبي حول نقطهeمي باشد. اين تابع حول نقطهe.متقارن مي باشد 

})2( معادله }))log()(log(exp1 exb
dY

−+
=

و پارامترهاي آن مشابه و يا صفر مي شود استفاده مي شود  اين معادله در شرايطي كه ميزان پاسخ در باالترين دز اعمال شده به صفر نزديك

(استريبيگ، GR50تابع قبلي است. پس از اطمينان از مناسب بودن تابع مورد نظر، مقدار ). آنگاه ميزان درجه مقاومت براي 1988تعيين شد

 تعيين شد:3هاي مختلف با استفاده از معادله توده

1 Stratification 
2 Bar 
3 Lower limit 
4 Upper limit 
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)3(معادله
50

50

GR
GR

 = درجه مقاومت 

و تحليل داده هاي زيست سنجي توسط نرم افزار و استريبيگ، drcو بسته نرم افزاريRتجزيه  ). 2005انجام شد ( ريتز

و بحث  نتايج
و توده  DR4نتايج آزمايش زيست سنجي نشان داد كه درجات مختلفي از مقاومت به علف كش ديكلوفوپ متيل در بين توده ها وجود دارد

(بيشترين درجة مقاو توده حساس GR50).2برابر نسبت به توده حساس) نسبت به علف كش ديكلوفوپ متيل را نشان داد ( جدول28/7مت

05/0p(اختالف معني داري  و توده≥ درصد بازدارنگي در رشد اختالف50نيز از نظر دز مورد نياز براي DR4) با توده هاي مقاوم داشت

05/0p(معني داري  (جدول ) با ساير تود≥ ). بطور كلي داده هاي مربوط به درجه مقاومت نشان مي دهد كه توده هاي2ه هاي مقاوم داشت

DR4 ،NR11 ،NR14 وSTR1 ) و مورسيون 5) 1996از درجة مقاومت بااليي نسبت به علف كش ديكلوفوپ متيل برخوردار مي باشند. هيپ

و از مناطق غرب(Setaria viridis)توده دم روباهي سبز كانادا را از نظر مقاومت به علف كشهاي ديكلوفوپ متيل، فنوكساپروپ، ستوكسيديم

ترالكوكسيديم مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس نتايج آنها درجه مقاومت توده مقاوم نسبت به توده حساس براي علف كشهاي ديكلوفوپ، 

و ترالكوكسيديم به ترتيب  ا11،5فنوكساپروپ، ستوكسيديم (27و35ز، بيش و همكاران ) نيز مقاومت 2000برابر توده حساس بود. فريزن

و فنوكساپروپ پي مورد بررسي قرار دادند. در آزمايش آنها  چندگانه سه توده يوالف وحشي را نسبت به علف كشهاي ايمازامتابنز، فلم پروپ

( حساس تعيين شد.برابر توده9/2تا2درجه مقاومت نسبت به علف كش فنوكساپروپ در حدود  و همكاران و زند 1384بناكاشاني (

) ) نيز مشابه نتايج اين پژوهش را در آزمايش غربال توده هاي يوالف وحشي با استفاده از علف كشهاي كلودينافوپ 2006وهمكاران

و فنوكساپروپ پي اتيل بدست آوردند. به نتايج اين آزمايش بروز مقاومت در پروپارژيل، ديكلوفوپ متيل توده هاي يوالف وحشي نسبت

و نيز جلوگيري  علف كش ديكلوفوپ متيل را بشدت اثبات نمود، لذا مي بايست هر چه سريعتر در جهت حذف بيوتيپ هاي مقاوم ايجاد شده

 از توسعه آنها به ساير مناطق، اقدامات مديريتي فشرده اي صورت پذيرد. 

و : پارامترهاي حاصل از برازش معادل2جدول (وزن خشك بوته نسبت به شاهد) و چهارپارامتره لجستيكي در آزمايش زيست سنجي گلداني ه سه
 درجه مقاومت توده هاي موردآزمايش به علف كش ديكلوفوپ متيل.

 نام توده
محل جمع

 آوري

 حد پايين

)c(

 حد باال

)d(

 شيب منحني

)b(

GR50 
)*e(

 ضريب تبيين

(R2)
 درجه مقاومت#سطح احتمال

)R/S(

DR4 10/0( 00/100)86/2(- دزفول(80/0a)94/426 (07/1940 96/0n.s.191/028/7

NR11 11/0( 46/100)84/2(- انديمشك(75/0cd)49/392 (14/1562 95/0n.s.101/086/5

NR13 09/0( 24/101)76/2(- انديمشك(89/0c)04/277 (87/1681 94/0n.s.085/031/6

NR14 10/0(81/99)92/2(- انديمشك(84/0c)34/276 (67/1608 96/0n.s.209/003/6

SOR1 12/0( 56/100)78/2(02/15)67/3*( شوش(00/1d)75/195 (45/1329 94/0n.s.097/099/4

SOR5 11/0( 50/100)80/2(80/12)60/3( شوش(99/0e)26/171 (10/1184 96/0n.s.117/044/4

STR1 11/0( 51/100)80/2(96/7)70/4( شوشتر(92/0bc)39/293 (72/1772 95/0n.s.124/065/6

VR1 11/0( 72/100)88/2(52/3)17/0( اهواز(77/0de)04/272 (09/1246 94/0n.s.099/067/4

ZR5 09/0( 48/100)85/2(- رامهرمز(78/0d)26/289 (98/1399 94/0n.s.103/025/5

S--)92/2(87/99)21/0(92/1f)54/16(42/266 99/0n.s.478/0-

با5: بي معني در سطح .Lack of fit ،n.s: سطح احتمال معني داري آزمون#* : اعداد داخل پرانتز خطاي استاندارد است، :اعداد * درصد.

 درصد اختالف معني داري ندارند.5در سطحtحروف يكسان بر اساس آزمون 

موردتوده

حساستوده
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