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 چکیده
 سالهیك چچم( Avena ludoviciana) زمستانه وحشیساز یوالفبرگ مشكلهرز باریكهاياین پژوهش با هدف بررسی مقاومت علف

(Lolium rigidum )معمولی واشخونی و (Phalari minor )تحقیقات مؤسسه در ،8931 سال در كلزا مزارع رایج هايكشعلف به 
 هشت و چچم توده 81 زمستانه، وحشییوالف توده 93 منظور، بدین. شد انجام تكرار چهار با تصادفی كامالً طرح صورتبه كشور، پزشكیگیاه
 در رشد از پس هرزعلف گونه سه هر هايگیاهچه. شدند آوريجمع اردبیل و مازندران فارس، هاياستان در كلزا مزارع از واشخونی توده

 سیكلوكسیدیم ستوكسیدیم، متیل،-آر-فوپهالوكسی هايكشعلف شدهتوصیه دُزهاي معرض در برگی سه تا دو مرحله در شده، كنترل شرایط
 بر. شد انجام شاهد با مقایسه در گیاهان مانیزنده و خشك و تروزن درصد گیرياندازه پاشی،سم از پس هفته چهار. گرفتند قرار كلتودیم و

 و ستوكسیدیم متیل،-آر-فوپهالوكسی هايكشعلف به ترتیببه چچم هايتوده درصد 86 و 7/88 ،7/18 تر،وزن كاهش مبناي
 متیل-آر-فوپهالوكسی كشعلف به تر،وزن كاهش مبناي بر واشخونی هايتوده از درصد 91 همچنین. دادند نشان مقاومت سیكلوكسیدیم

 بر و زمستانه وحشییوالف توده 93 بین از. گرفتند قرار ستوكسیدیم به مقاومت به مشكوک گروه در هاتوده از درصد 1/89 و داشتند مقاومت
 مقاوم گروه در  وحشییوالف هايتوده از یكی تنها و گرفتند قرار متیل-آر-فوپهالوكسی به مقاوم گروه در هاتوده از درصد 98 تر،وزن اساس

 دركل،. نشد تایید آزمایش مورد دیم كشعلف سه به زمستانه وحشییوالف هايتوده سایر در قطعی مقاومت بروز. گرفت قرار كلتودیم به
 توصیه بنابراین است، یافته توسعه كلزا مانند برگپهن تناوبی محصوالت در رایج هايكشبرگباریك به برگباریك هرزهايعلف مقاومت

 .شود محدود یكسان عمل مكانیزم با هاییكشعلف كاربرد زراعی، تناوب رعایت ضمن كه شودمی
  زمستانه وحشییوالف كش،علف به مقاومتواش، خونی ساله،یك چچم ،ACCase بازدارنده کلمات کليدي:
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ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the resistance of problematic grass weeds including winter wild 
oat (Avena ludoviciana), annual ryegrass (Lolium rigidum) and canary grass (Phalari minor) to 
commonly used herbicides in canola fields at Iranian Research Institute of Plant Protection in 2019 in a 
completely randomized design with four repetitions. For this purpose, 29 accessions of wild oat, 15 
accessions of ryegrass and 8 accessions of canary grass were collected from canola fields located in Fars, 
Mazandaran, and Ardabil provinces. After growing under controlled conditions, seedlings of the weed 
species were exposed to the recommended doses of haloxyfop-R-methyl, sethoxydim, cycloxydim and 
clethodim herbicides at 2-3 leaf stage. Fresh and dry weights and survival percentage of plants were 
measured four weeks after treatment. Based on fresh weight reduction, 86.7%, 66.7% and 60% of annual 
ryegrass accessions were resistant to haloxyfop-R-methyl, sethoxydim and cycloxydim, respectively. 
Also, 25% of canary grass accessions were resistant to haloxyfop-R-methyl, based on fresh weight loss, 
while 12.5% of accessions were classified as suspected resistant to sethoxydim. Based on fresh weight 
reduction, 31% of 29 wild oat accessions were resistant to halloxypop-R-methyl and only one accession 
was resistant to clethodim. The occurrence of definite resistance in other wild oat accessions to the three 
dim herbicides was not confirmed. Generally, resistance of narrow-leaved weeds to some commonly used 
graminicides in broadleaf crops such as canola has been developed; Therefore, it is recommended to 
restrict application of herbicides with the same mechanism of action, while following crop rotation.  
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 مقدمه
 كلزا روغني گياهكشت  گذشته، هايسال در

(Brassica napus L. )مورد توجه  گندم، با تناوب در

اما حضور  است، بوده كشور در بردارانبهره از بسياري

 محسوب كلزا كشت ضالتیكي از مع هرز،هايعلف

 ترینمهم(. Shimi et al., 2014) شودمي

گونه  11هرز مزارع كلزاي كشور شامل هايعلف

پنج گونه  ویكساله  برگبرگ، چهار گونه باریكپهن

(. Zand et al., 2019) باشندمي چندساله

 به سالهیكچچم  ،1كوچك واشخوني هرزهايعلف

 ینترمهم از ،زمستانه وحشيیوالفهمراه 

 محسوب كشورساز مشكل برگباریك هرزيهاعلف

 يهاگونه ينب در(. Montazeri et al., 2005) شوندمي

 گونه چهار واش،يهرز خونمختلف علف

Phalaris minor ،P. brachystachys P.canariensis  
  دارند وجود كشور مزراع در  P. paradoxaو

(Shimi & Terme., 2004; Jamali, 2013 .)همچنين 

 گونه چهار نيز چچمهرز جنس علف از

 Lolium rigidum، L. perenne، L. persicum و 

 L. temulentum یرانا در يشتريب اهميت داراي 

 ,.Mirkamali., 2000; Shimi & Terme) باشندمي

نيز  وحشيیوالفهاي بين گونه در. (2004

( در Avena ludovicianaزمستانه ) وحشيیوالف

 غالبيت از ،(A. fatuaبهاره ) وحشيیوالفمقایسه با 

 & Shimi) باشدمي برخوردار كشور مزارع در بيشتر

Terme., 2006; Jamali, 2013 .)فوق هرزهايعلف 

 گندم، مزارع خصوصبه پایيزه هايكشتاغلب  در

 كشورمناطق مختلف  درو كلزا  چغندرقند جو،

هرز علف پراكنش كهطوريبه اند،یافته گسترش

 زیر سطح با كشور هایياستان برخي از واشخوني

 گزارش شده است گندم يعوس كشت

                                                                               
1 Little seed canary grass 

 (Keshavarzi et al., 2007) .هاياستان همچنين 

و  يلسمنان، اردب مازندران، گلستان،خوزستان، فارس، 

 چچمهرز به علف يو بلوچستان از نظر آلودگ سيستان

 برخوردارند بيشتري اهميت از سالهیك

 (Mirkamali., 2000)هاي كنترل . برخالف محدودیت

خانواده هم ویژهبهبرگ و هرز پهنهايشيميایي علف

 وسيلهبهبرگ در كلزا باریك هرزهايعلف مهار ،كلزا

 ها چندان مشكل نيست.كشعلف
ارنده استيل كوآنزیم بازد هايكشعلف گذشته، دهه طي

 گروه پركاربردترین ،(ACCaseآ كربوكسيالز )

از  ،برگیكبار هرزيهاكنترل علف يبرا كشيعلف

 در واشيو خون سالهیك چچم وحشي،یوالفجمله 

گروه از  این. (Zand et al., 2019) اندبودهكشور 

علق به شدند، مت يمعرف 1718در دهه  كه هاكشعلف

شيميایي  تركيبات ترینمهمبه  كه باشندي( میك) Aگروه 

 هرزعلف هايگونهمؤثر  كنترل منظوربه تجاري

 & Mallory-Smith) اندشده تبدیل برگباریك

Retzinger, 2003) .پروپيوناتفنوكسيآریلوكسي 

 و( هادیم) هاسيكلوهگزانيدیون(، هافوپ)

 ینخانواده مهم از ا سه (دن،) هاپيرازولينفنيل

(. Vencill et al, 2012) هستندها كشعلف

ها و متيل از گروه فوپ-آر-فوپهالوكسي هايكشعلف

براي  نيزها سيكلوكسيدیم و ستوكسيدیم از گروه دیم

 به كشور دربرگ مزارع كلزا هرز باریكهايكنترل علف

 دهگستراستفاده  اما ،(Zand et al., 2019) اندرسيده ثبت

 بروز سبب ،ACCase يبازدارنده يهاكشاز علف

 كشور در رایج برگباریك هرزهايعلف درمقاومت 

 . (Zand & Baghestani,2008) است شده

در مزارع  هرزيهااز مقاومت علف يمختلف هايگزارش

 منتشر ACCaseبازدارنده  يهاكشگندم و كلزا به علف

 چچمهرز علف مقاومت بروز مورد اوليناست.  شده

این گروه از  به( Lolium rigidum) سالهكی
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 گزارش استراليا كلزاي و گندم مزارع درها كشعلف

 مقاومت بروز بار اولين براي نيز 1774 سال در. شد

 هايكشعلف به معمولي واشخوني هرزعلف

در مزارع گندم هندوستان گزارش  ACCaseبازدارنده 

)استراليا( ولز يوساوتدر ن همچنين (.Heap, 2020شد )

 چچممقاومت  ،1701بار در سال  ينبراي نخست

-ایكلوفوپسولفورون، دروهاي كلكشبه علف سالهیك

، متيلمت-فوپي، هالوكسيلبوت-پي-فوپی، فلوازيلمت

 توكسيدیم، سيلات-پي-ویيزالوفوپ، كيلمت-سولفورون

 كرد پيدا بروز كلزا مزارع در يدیمالكوكسرو ت

 (Stanton et al., 2008 .)دیگر پژوهش یك نتایج 

 هايكشعلفعرضي به  مقاومت بروز از حاكي

، يلمت-یكلوفوپ، دژیلپروپار-ینافوپكلود

 يل،مت-فوپ ي، هالوكسيلات- يپ- روپپكسافنو

یك گونه  در يدیمالكوكسرو ت يدیم، ستوكسينوكسادنپ

 ,.Kotoula-Syka et al) بود زمستانه وحشيیوالف

2012 .) 

موارد مربوط به مقاومت به  بيشتر ایران، در

از مزارع گندم گزارش شده  هاكشعلف هرزهايعلف

 و زند 1303سال  دربار  اولين(. Heap, 2020است )

بروز مقاومت  ،(Zand et al., 2004) همكاران

-فنوكساپروپ كشبه علف وحشيیوالفهرز علف

را در مزارع  ACCase هايبازدارنده گروه ازاتيل -پي

بعد  چند سالگزارش كردند.  فارستان گندم اس

 بروز ،(Elahifard et al., 2008) همكاران و فردالهي

( به Phalaris minor) واشخوني هرزعلف مقاومت

اتيل را از مزارع گندم -پي-كش فنوكساپروپعلف

هاي فارس، خوزستان و گلستان گزارش كردند. استان

 و همكاران  زندبعدي توسط  هايبررسي

(Zand et al., 2009)، كش مقاومت به علف بروز

هرز هايپروپارژیل را در علف-كلودینافوپ

( و .Phalaris spp) واشخوني ،زمستانه وحشيیوالف

 فارس، هاياستان گندم مزارع از سالهیك چچم

 و فرساسان همچنينكرد.  تأیيد گلستان و خوزستان

ومت مقا بروز( Sasanfar et al., 2017) همكاران

هاي بازدارنده كشعلف بهسطوح مختلف  باعرضي 

ACCase (پروپارژیل-از سه گروه فوپ )كلودینافوپ، 

دن )پينوكسادن( را در  ودیم )ستوكسيدیم( 

شده از  آوريزمستانه جمع وحشيیوالفهاي جمعيت

 مزارع گندم استان فارس گزارش كردند. 

گندم و  تناوببر بكارگيري  تأكيد گذشته، هايسال در

 كشور در كارشناسان از بسياري مهم هايتوصيهكلزا از 

 غالب هرزيهاعلف وجود دیگر، منظر از. است بوده

در هر دو  برگباریك هرزهايعلف ویژهبه مشابه

 ناپذیر اجتناب را شيميایي كنترل راهكارمحصول پایيزه، 

ثبت شده  هايكشبرگباریك كهینا وجود با. نمایدمي

از نظر  همگي اما برد، بكارتوان در گندم در كلزا را نمي

 هايكشبرگباریك مشابه(، ACCaseگروه )بازدارنده 

توجه  با دیگر و سوي از. باشندمي گندم مزارع در رایج

هاي بازدارنده كشبه سابقه طوالني مصرف علف

ACCase هاي متعدد از در مزارع گندم و كلزا و گزارش

ها در مزارع گندم به این برگز مقاومت باریكبرو

هرز هايها، احتمال بروز مقاومت علفكشعلف

 نيز كلزا مزارع درهاي رایج كشبه علف برگباریك

گزارش گذشته، هايسال طي كهطوريبه ،وجود دارد

 هرزهايعلف مناسب كنترل عدم با رابطه در هایي

مناطق كشور  برخياز  كلزا مزارع در برگباریك

هدف  بااین پژوهش  رو،این از. است شده دریافت

 هرزهايعلف مقاومت بروزبررسي الگوهاي 

 وحشيیوالفو  واشخوني یكساله، چچم برگباریك

در  ACCaseهاي رایج بازدارنده كشبه علف زمستانه

 انجام شد. كشورهاي مهم مزارع كلزاي برخي استان

 

 هاروش و مواد
 بذر، 1370جویي مزارع كلزا در بهار پي با

 از معمولي واشيخون هرزيهاعلف هايجمعيت
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پنج و سه  يبترت)به اردبيل و مازندران هاياستان

هاي فارس، مازندران و از استان یكساله چچم ،توده(

 وحشيیوالف وتوده(  یك، سه و 11 يبترت)به يلاردب

 يلن و اردبفارس، مازندرا يهازمستانه از استان

 مقاومت به مشكوك كه، سه و سه توده( 23 يبترت)به

 جمع كارشناسان توسط بودند، رایج هايكشعلف به

 به اتاق دماي در نگهداري از پس بذرهاشد.  يآور

 مقاوم هرزهايعلف بذر بانكتا دو ماه، به  یك مدت

 منتقل هرزهايعلف تحقيقات بخش در كشعلف به

 انجام از پيش تا كد، اختصاص از پس و شدند

 درجه 4±1 دماي در سنجيزیست هايآزمایش

 برخي. شدند نگهداري مناسب تهویه و گرادسانتي

برداري شده در مزارع نمونه درها مشخصات توده

 است. آمده 1 جدول

، 1370شروع فصل پایيز و خنك شدن هوا در سال  با

با  سنجيیستز هايآزمایشارزیابي مقاومت با انجام 

 چهار شدهتوصيه يكامل در گلدان با كاربرد دُزها ياهگ

 با و نظر مورد هايتوده روي( 2)جدول  كشعلف

در گلخانه  يتصادف كامالً طرح قالب در تكرار چهار

 يقاتمؤسسه تحق هرزيهاعلف يقاتبخش تحق

 .شد انجامكشور  پزشكيگياه
و  واشخوني هرزهايعلف بذرهاتوجه به این كه  با

 از قبل باشند،مي خفتگيزمستانه داراي  وحشيیوالف

 واشخوني مختلف هايتوده بذرهاي آزمایش، انجام

)  اسيد یكسولفور با خفتگي رفع منظوربه معمولي،

 سپس. شدن و تيمار يقهدق یكمدت  به( %70 غلظت

 Zand) شدند شسته معموليآب  بابه مدت یك دقيقه 

et al., 2009 .)هر توده روي كاغذ  بذرهاياز آن،  پس

و  گرفتند قرارمتري سانتي نُههاي پتري دیش درصافي 

شد. افزوده  هاآنليتر آب مقطـر به ميلي پنجحدود 

در دماي  شدند و منتقلیخچال  بهها دیشپتري سپس

روز  دوگراد به مدت درجه سانتي چهارثابت 

 . پس از طي شدن این مدت زمان،شدندنگهداري 

در داخل یك ژرميناتور با دماي متناوب  هادیشپتري

 12( و روشنایيساعت  11) گرادسانتي درجه 28

( منتقل شدند تاریكي ساعت هشت) گرادسانتيدرجه 

(Gherekhloo et al., 2012همچن .)غلبه  منظوربه ين

پوست زمستانه،  وحشيیوالف يبذرها خفتگيبر 

و  شد جدا بذر از پالئا و لما ،شد كندهبا دست  بذرها

شده در  یلآب مقطر استر يترل يليبه همراه پنج م

متري حاوي كاغذ سانتي نُههاي دیشيدرون پتر

به مدت سه  گراديچهار درجه سانت يدما بهصافي 

انجام یك  با. (Beckie et al., 2000)روز منتقل شد 

در  سالهیكچچم  يبذرها يزناز جوانه یش،آزماپيش

 بنابراینحاصل شد.  ينانو گلدان اطم دیشيداخل پتر

 خفتگينياز به رفع  سالهیكهرز چچم علف بذر

زني هاي جوانهمشاهده اولين نشانه محض به. نداشت

هر گونه  از(، متريليیك م یباًتقر چهیشه)طول ر

و  سالهیك چچم ي،معمول واشخوني هرزهايعلف

 ليتري نيم گلدان هر دربذر  18 ،زمستانه وحشيیوالف

 یك حدود عمق در( مترسانتي 18 دهانه قطر)با 

 بستر كه است ذكر به الزم. شد كشت متريسانتي

 دامي كود شن، مزرعه، خاك از مخلوطي شامل كاشت

كه  بودمقداري پرليت  و( یك:یك:یك) پوسيده

 با خاك استریل دستگاهبه  ،بالفاصله بعد از اختالط

 منتقل ساعت 24 مدت به گرادسانتي درجه 11 دماي

 براي دستگاه، درون از شدن خارج از پس شد و

 .شد استفاده گياهان كشت

 هرزهايعلف بذرهاتوجه به این كه  با

زمستانه داراي  وحشيیوالفو  واشخوني

 آزمایش، انجام از قبل باشند،مي خفتگي

 معمولي، واشخوني مختلف هايتوده بذرهاي

 اسيد یكسولفور با خفتگي رفع منظوربه

  دشدن تيمار يقهدق یكمدت  به( %70 غلظت)
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 هرزيهاعلف هايدهتو که مناطقیدر  1331 تا 1332سال  از( کشگیکبرربا) هاعلفکش فمصرو  عیزرا یخچهرتا -1جدول

 شدندآوري  جمع نجااز آ برگیکبار
Table 1. Herbicide application (graminicide) and cropping histories from 2012 to 2018 at the locations where winter wild oat 

populations were collected 
Weed 

species 

Province 

sampled 

   Crop planted (Year) Graminicide used (Year) Accession 

Code 

Coordinates 

Longitude Longitude 

Avena 

ludoviciana 

Fars F5 
673878.31 3305402.51 

wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), 

haloxyfop-r-methyl (3) 
F6 

675546.66 3301733.36 
wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), 

haloxyfop-r-methyl (3) 

F7 
664191.10 3307102.69 

wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), 
haloxyfop-r-methyl (3) 

F8 
648315.76 3290252.53 

wheat (1), canola (4) clodinafop-propargyl (1), 

haloxyfop-r-methyl (4) 
F9 

653323.61 3279245.34 

wheat (3), canola (2) haloxyfop-r-methyl (2), 

sulfosulfuron+metsulfuron, 

clodinafop-propargyl 
F10 

653303.61 3279235.34 
wheat (1), canola (4) clodinafop-propargyl (1), 

haloxyfop-r-methyl (4) 
F11 

653333.61 3279255.34 
wheat (1), canola (4) clodinafop-propargyl (1), 

haloxyfop-r-methyl (4) 

F12 653343.61 3279265.34 canola (3), wheat-maize (2) pinoxaden (2), cycloxydim (3) 
F13 651389.24 3301378.37 canola (4), wheat-maize (1) pinoxaden (1), cycloxydim (4) 

F14 
651399.24 3301398.37 

canola (2), rice, fallow, wheat cycloxydim (2), clodinafop-

propargyl, butachlor 
F15 

628193.57 3216118.36 
canola (2), rice (2), wheat cycloxydim (2), clodinafop-

propargyl, butachlor (2) 

F16 
617023.60 3197529.78 

wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), 
haloxyfop-r-methyl (2) 

F17 
617043.60 3197549.78 

wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), 

haloxyfop-r-methyl (2) 
F18 

647224.48 3371527.62 
wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), 

haloxyfop-r-methyl (3) 

F19 
577353.13 3295076.45 

wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), 
haloxyfop-r-methyl (3) 

F20 564571.60 3276526.66 canola (5) haloxyfop-r-methyl (5) 

F21 
577353.13 3295076.45 

wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), 
haloxyfop-r-methyl (3) 

F22 
564591.60 3276546.66 

canola (3) clodinafop-propargyl (2), 

haloxyfop-r-methyl (3) 
F23 559691.30 3283886.89 canola (5) haloxyfop-r-methyl (5) 

F24 
559701.30 3283896.89 

canola (5) clodinafop-propargyl (2), 

haloxyfop-r-methyl (3) 
F25 636530.37 3330743.81 canola (5) haloxyfop-r-methyl (5) 

F26 
639648.66 3338172.66 

wheat (2), canola (3) haloxyfop-r-methyl (2), 

sulfosulfuron+metsulfuron 
F27 

647574.33 3345666.45 
wheat (2), canola (3) haloxyfop-r-methyl (2), 

sulfosulfuron+metsulfuron (2) 

Mazandaran M1 4046501 702825.2 wheat (4), canola (1) - 
M2 4047084.32 

700633.21 

wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), 

haloxyfop-r-methyl (2) 

M3 4048125.10 703753.11 - - 
Ardabil AR1 4384580.02 744410.15 wheat (5) clodinafop-propargyl + pinoxaden 

AR2 4389059.21 246874.42 wheat (4), canola (1) clodinafop-propargyl (2), 

pinoxaden (2), haloxyfop-r-
methyl (1yr) 

AR3 4384465.76 744700.41 wheat (4), canola (1) - 

Lolium 
rigidum 

Fars F10 660799.95 3205445.08 wheat, fallow, rice, canola (2) clodinafop-propargyl, butachlor, 
cycloxydim (3) 

F11 665937.43 3187044.81 wheat, rice (2), canola (2) clodinafop-propargyl, butachlor (2), 

cycloxydim (3) 
F12 662502.19 3199927.08 wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), cycloxydim 

(2) 

F13 667430.73 3196302.83 wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), cycloxydim 
(3) 

F14 3197529.78 617023.60 wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), haloxyfop-

r-methyl (3) 
F15 3206866.44 626672.75 wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), haloxyfop-

r-methyl (3) 

F16 3195733.44 621918.34 wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), haloxyfop-
r-methyl (3) 

F17 3208610.14 616911.23 wheat (2), canola (3) clodinafop-propargyl (2), haloxyfop-
r-methyl (3) 
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F24 3241938.05 624666.06 wheat (2), canola (3) sulfosulfuron (2), clethodim (3) 

F32 3360239.15 631357.03 wheat (2), canola (3) sulfosulfuron (2), clethodim (3) 

F33 3395677.49 656477.18 wheat (2), canola (3) sulfosulfuron (2), clethodim (3) 
Mazandaran M1 3994405.94 663861.22 wheat (4), canola clodinafop-propargyl (2), 

mesosulfuron+idosulfuron (2), 

haloxyfop-r-methyl 
M2 4025041.12 559142.34 wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), clethodim 

M3 4022173.84 543015.19 wheat (4), canola clodinafop-propargyl (2), clethodim 

Ardabil AR1 4280351.08 754225.37 wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (2), pinoxaden, 
haloxyfop-r-methyl (2) 

Phalaris 

minor 

Mazandaran M1 4008227 723811.9 wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (2), 

mesosulfuron + idosulfuron, 
haloxyfop-r-methyl (2) 

M2 4052273.94 639479.61 wheat (3), canola clodinafop-propargyl (2), 

mesosulfuron + idosulfuron, 
haloxyfop-r-methyl 

M3 4053587.36 638550.3 wheat (5) clodinafop-propargyl (3), 
mesosulfuron + idosulfuron (2) 

M4 4054425.36 640091.21 wheat (4), canola haloxyfop-r-methyl (4), clethodim 

M5 638471.79 4054651.43 wheat (4), canola clodinafop-propargyl (4), haloxyfop-

r-methyl 

Ardabil AR1 4391027.71 752095.04 wheat (5) clodinafop-propargyl (4), pinoxaden 

AR2 4391882 753206.7 wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), haloxyfop-
r-methyl, cycloxydim 

AR3 4388365.66 754827.59 wheat (3), canola (2) clodinafop-propargyl (3), haloxyfop-

r-methyl, cycloxydim 
 .نبود دسترس در اطالعات -

-No information available. 

 آزمایش مورد استفاده در ACCase بازدارنده يهاکشمشخصات علف -2 جدول
Table 2. Specifications of ACCase inhibitor herbicides used in the experiment 

 

 شدند شسته معموليآب  بابه مدت یك دقيقه  سپس. و

(Zand et al., 2009.) هر توده روي  بذرهاياز آن،  پس

 گرفتند قرارمتري سانتي نُههاي پتري دیش دركاغذ صافي 

شد. افزوده  هاآنليتر آب مقطـر به ميلي پنجو حدود 

در دماي  شدند و منتقلیخچال  بهها دیشپتري سپس

روز نگهداري  دوگراد به مدت درجه سانتي چهارثابت 

در  هادیشپتري. پس از طي شدن این مدت زمان، شدند

 گرادسانتي درجه 28داخل یك ژرميناتور با دماي متناوب 

 هشت) گرادسانتيدرجه  12( و روشنایيساعت  11)

 et alGherekhloo ,.( منتقل شدند )تاریكي ساعت

 بذرهاي خفتگيغلبه بر  منظوربه ين(. همچن2012

 ،شد كندهبا دست  پوست بذرهازمستانه،  وحشيیوالف

آب  يترل يليو به همراه پنج م شد جدا بذر از پالئا و لما

متري سانتي نُههاي دیشيشده در درون پتر یلمقطر استر

به  گراديرجه سانتچهار د يدما بهحاوي كاغذ صافي 

انجام  با. (Beckie et al., 2000)مدت سه روز منتقل شد 

در  سالهیكچچم  يبذرها يزناز جوانه یش،آزمایك پيش

 بنابراینحاصل شد.  ينانطمو گلدان ا دیشيداخل پتر

. نداشت خفتگينياز به رفع  سالهیكهرز چچم علف بذر

زني )طول هاي جوانهمشاهده اولين نشانه محض به

 هرزهايعلفهر گونه  از(، متريليیك م یباًتقر چهیشهر

 وحشيیوالفو  سالهیك چچم ي،معمول واشخوني

 18 دهانه قطر)با  ليتري نيم گلدان هر دربذر  18 ،زمستانه

. شد كشت متريسانتي یك حدود عمق در( مترسانتي

 خاك از مخلوطي شامل كاشت بستر كه است ذكر به الزم

مقداري  و( یك:یك:یك) پوسيده دامي كود شن، مزرعه،

 استریل دستگاهبه  ،كه بالفاصله بعد از اختالط بودپرليت 

 تساع 24 مدت به گرادسانتي درجه 11 دماي با خاك

 براي دستگاه، درون از شدن خارج از پس شد و منتقل

 . شد استفاده گياهان كشت

هاي گياهچه ي،ااز رقابت درون گونه يريجلوگمنظور به

 در يمعمول واشيو خون سالهیك چچم هرزهايعلف

Family name Common Name Trade Name Formulation Recommended field 
rate (L ha-1) 

Aryloxyphenoxypropionate Haloxyfop-R-methyl Gallant Super EC 10.8% 0.75-1 

Cyclohexanedione Clethodim Select Super EC 12% 1 
Sethoxydim Nabu-S  EC 12.5% 3 

Cycloxydim Focus EC 10% 2 
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. شدند تنك گلدان هر در بوته هشتبه  يبرگ یكمرحله 

 درجه 28) روشنایيساعت  11 با ايدر گلخانه هاگلدان

 درجه 12 دماي) تاریكي ساعت هشت و( گرادسانتي

 هرزيهاعلف يهاتوده پاشيسم. گرفتند قرار( گرادسانتي

 وحشيیوالف و معمولي واشيخون ساله،یك چچم

)جدول  مذكور يهاكشعلف شدهيهتوص دُزهاي بازمستانه 

برقي مجهز  پشتيسمپاش  بامرحله دو تا سه برگي  در( 1

در هكتار  ليتر 280و حجم محلول مصرف  يبه نازل بادبزن

 . گرفت صورت بار( يلوپاسكالك 288) دو ثابتدر فشار 

 گياهانشمارش و ثبت تعداد  پاشي،سم از پس هفتهچهار 

هر  هايبوته سپس. شد انجام گلدان هر در مرده و زنده

 ند وشدجدا  يچيطوقه از سطح خاك با ق يهگلدان از ناح

حساس با دقت  يترازو توسط هابوته تروزن بالفاصله

ها در دستگاه آون به شد. نمونه يريگگرم اندازه 81/8

قرار  گراديدرجه سانت 11 يساعت در دما 40مدت 

ذكرشده در  يها توسط ترازوگرفتند و وزن خشك توده

 زنده گياه درصد پایان، درشد.  گيري اندازه یشگاهآزما

به شاهد  نسبتو خشك  تروزن  گلدان و هر در مانده

  .(Beckie et al., 2000) شد محاسبهتيماره نشده 

سيستم ارائه شده  دو از مقاومت، وضعيت تعيين منظوربه

 ماس و (Adkins et al., 1997) همكاران و ادكينزتوسط 

شد. در روش  استفاده (Moss et al., 2007) همكاران و

 ،(Adkins et al., 1997) و همكاران ينزپيشنهادي ادك

 هانآ انيمكه درصد وزن خشك و زنده یيهاتوده

 شاهد به نسبت درصد 18 و 08 از بيش ترتيببه

، اگر درصد "مقاوم"( باشد، به عنوان توده نشده پاشيسم)

و  08كمتر از  ترتيبها بهتوده يمانوزن خشك و زنده

 "مقاوم احتماالً" توده عنوان به باشد، درصد 18 از بيشتر

 ماندهيباق ياهانوزن خشك و درصد گ كهدرصورتي و

به عنوان  باشند،درصد  18از  كمتر شاهدبه  نسبت هاتوده

 وضعيت تعيين امادر نظر گرفته شدند. "حساس"توده 

 همكاران و ماس بنديرتبه روش اساس بر مقاومت

(Moss et al., 2007) بندي رتبه سيستم به كه R نيز 

 این درباشد. مي تروزنبر مبناي كاهش  است، معروف

 به نسبت هاآن تروزن كاهش درصد كه هایيتوده سيستم،

 RRR گروه در هستند، درصد 31 تا صفر بين شاهد

 هاآن تروزن كاهش درصد كه هایيتوده و( باال مقاومت)

 RR گروه در هستند، درصد 12 تا 31 بين شاهد به نسبت

 به نسبت هاآن تروزن كاهش درصد كه هایيتوده(، مقاوم)

 مشكوك) ?Rگروه در هستند، درصد 01 تا 12 بين شاهد

 هاآن تروزن كاهش درصد كه هایيتوده و( مقاومت به

 S گروه در هستند، درصد 188 تا 01 بين شاهد به نسبت

 . گرفتند قرار( حساس)

 
 بحث و نتایج

  فوپ خانواده كشعلف به سالهیك چچم هايتوده مقاومت
بر اساس سيستم نشان داد كه  گريغربال آزمایش نتایج

كه  سالهیك چچم( توده 11) هايتوده همه بندي ماس،رتبه

 كشعلف به ند،شده بود يآوراز استان فارس جمع

 فنوكسياكسيآریل خانوادهمتيل )از -آر-فوپيهالوكس

( نشان دادند RRRباال ) مقاومتها(( )فوپ پروپيونات

در واكنش  F17توده  تنها ينز،روش ادك اساس بر(. 3)جدول 

 هايتوده گروه درمتيل -آر-فوپيهالوكس كشعلف به

 در. گرفت قرارها در گروه مقاوم سایر توده ومقاوم  احتماالً

 وزن ، 0/10 يمانبا زنده F16توده  مقاوم، هايتوده بين

با شاهد  یسهتر صفر در مقادرصد و كاهش وزن 188خشك 

هالوكسيكش مقاومت را به علف يشترینب پاشي،سم بدون

 از گزارشي ونتاكن(. 3)جدول  داد نشانمتيل -آر-فوپ

 به یرانا دردر مزارع كلزا  سالهیك چچم مقاومت

 نشده منتشر آزمایش این در استفاده مورد هايكشعلف

 سهمقاومت چندگانه )به  ،1702بار در سال  ين. اولاست

 هايكشعلفدر برابر  سالهیك چچمكش( محل عمل علف

، يلبوت-پي-فوپی، فلوازيلمت-ایكلوفوپسولفورون، دروكل

 ايدر غرب استرال یفلورالينو تر يدیمالكوكسر، تيدیمستوكس

 (. Llewellyn et al., 2001) شد گزارش

 مورد( M3و  M1، M2) سالهیك چچم توده سه از

 بر M2و  M1 هايتوده مازندران، استان در آزمایش

 يبندرتبه يستمس اساس برحساس و  ينز،روش ادك اساس
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( به ?Rمشكوك به مقاومت ) يهادر گروه توده ،ماس

مقاومت توده  يقرار گرفتند، ول فوپيكش هالوكسعلف

M3 هر دو  اساس برمتيل -آر-فوپيكش هالوكسبه علف

(. 3شد )جدول  یيدتأ یشآزما ینروش مورد استفاده در ا

 كلزاي مزرعه از( AR1) سالهیك چچمتوده  یك بررسي

 ادكينز روش اساس برتوده  یننشان داد كه ا يلاستان اردب

 به (RRدر گروه توده حساس و مقاوم ) يبترتبه ماس، و

(. 3)جدول  گرفت قرارمتيل -آر-فوپهالوكسي كشعلف

، كلزا مزارع در 1778بار در سال  يناول يدر انگلستان برا

 به (Lolium multiflorumچندساله ) چچمگونه  مقاومت

، يلمت-یكلوفوپ، ديكلوكسيدیمس يهاكشعلف

 شد گزارش يدیمالكوكسرو ت يلبوت-پي–یفوپفلواز

(Heap, 2020.) 

 هايكشت مزارع در فوپ خانواده هايكشعلف مصرف

 بررسي. استاز سابقه طوالني مدتي برخوردار  پایيزه،

در مزارع كلزا به  سالهیك چچمهرز مقاومت علف

بار در  ينپژوهش كه اول ینمورد استفاده در ا يهاكشعلف

هرز به علف ینكه ا دهديصورت گرفت، نشان م یرانا

متيل، از -آر-فوپكش رایج مزارع كلزا، هالوكسيعلف

توسعه  رو،این از. است داده نشان مقاومتها گروه فوپ

 ،مزارع كلزا به گندم مزارع ازهز علف اینمقاومت  یدهپد

تناوب  از صحيح وريبهرهكه  باشدمينكته مهم  این بيانگر

هاي مناسب دقت الزم در انتخاب گزینه يازمندنزراعي، 

كنترل  يهاروش یرسا از كناراستفاده در كشعلف

پيشگيري و مدیریت مقاومت  منظوربه ،هرزعلف

هرز چچم بهتر علف یریتمنظور مدبه همچنين.باشدمي

از مصرف  یدفارس و مازندران با يهادر استان سالهیك

اي با مكانيزم عمل هكشكش و یا سایر علفعلف ینا

 یگر،د يهامشابه ممانعت كرد و در كنار استفاده از روش

 هايكشعلف كاربرد رویكرد با زراعي تناوب ازوري بهره

 پيوند محل كه جاآن از. باشد متنوع عمل محل با

 ترانسفرازكربوكسيل دامنه روي فوپ خانواده هايكشعلف

(CT آنزیم )ACCase بروز بنابراین ،باشدمشابه مي 

 سبب تواندمي خانواده این در كشعلف یك به مقاومت

 خانواده این دیگر هايكشعلف به عرضي مقاومت ظهور

 طوالني سابقه به توجه با(. Powles & Yu, 2010) شود

پروپارژیل، -فوپ مانند كلودینافوپ هايكشعلف مصرف

 ،اتيل در مزاع گندم-پي-متيل و فنوكساپروپ-دیكلوفوپ

سبب بروز مقاومت به  ،فشار انتخاب باالكه رسد نظر ميبه

هاي دیگر فوپ مانند كشبرگبرخي باریك

 و كلزا مزارع دراستفاده  موردمتيل -آر-فوپهالوكسي

هاي ها در گزارشباشد. بروز مقاومت به فوپ شده چغندر

 ,.Zand et alشده است  ) یيدمتعدد قبلي در مزارع گندم تأ

2007; Sasanfar et al., 2009; Gherekhloo et al., 2012; 

Sasanfar et al., 2017.) 

 خانواده يهاكشعلف به سالهیك چچم هايتوده مقاومت
 دیم

سه  بهاز استان فارس  يچچم مورد بررس توده 11 واكنش

 ستوكسيدیم،) هايكلوهگزانيدیونكش خانواده سعلف

فوپ  كش( در مقایسه با علفسيكلوكسيدیمو  كلتودیم

 F12و  F10، F16 هايتودهمورد آزمایش متفاوت بود. 

كش به علف ينزو ادك ماسروشهر دو  برمبناي

 يهاتوده كهدرحالي ،مقاومت نشان دادند ستوكسيدیم

F14، F15،  F17 وF33 تردرصد كاهش وزن اساس بر 

كش ( به علفRR) مقاومنسبت به شاهد درگروه 

 هايتوده ،F17جز توده  بهقرار گرفتند،  دیميستوكس

 قرارمقاوم  در گروه احتماالً ينزروش ادك مبناي بر مذكور

 ينزروش ادك اساس بر F32 توده ،سوي دیگر از. گرفتند

به  مشكوكروش ماس در گروه  اساس برحساس و 

 توده سه. بود يدیمكش ستوكسعلف به( ?Rمقاومت )

 شاخص سه هر اساس بر F24 و F11، F13دیگر 

به  نسبت تروزن كاهش و خشك وزن ماني،زنده

كش علف به( S) حساسگروه  در يدیم،كش ستوكسعلف

 (.4 جدول) گرفتند قرار

به  ينزماس و ادك هايروش اساس بركه  F15جز توده  به

 یكسان واكنشو سيكلوكسيدیم  ستوكسيدیمكش علف دو

روش  اساس برمقاوم و  احتماالً ينزروش ادك اساس بر)

كش ها به علفتوده يهبق دادند، نشان(( RR) مقاومماس 

 كهطوريبه ،نشان دادند يواكنش متفاوت يكلوكسيدیمس
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 ينز،روش ادك اساس بر F13و  F11، F10 يهاتوده

مقاوم و حساس و بر  احتماالً حساس،  گروه در ترتيببه

 .گرفتند قرار( RR) مقاومروش ماس در گروه  اساس

 
 

 کشعلف به مقاومت بنديدسته در مقایسه با شاهد و سالههاي چچم یکخشک توده  وزن و تروزن کاهش مانی،زنده ددرص -3 جدول

 همكاران و ادکينزروش  اساس بر ACCase هايبازدارنده)فوپ(( از گروه  پروپيوناتفنوکسیآریلوکسی خانوادهمتيل )-آر-فوپهالوکسی

(Adkins et al., 1997) همكاران و ماس و (Moss et al., 2007). 

Table 3. Annual ryegrass accessions survival, fresh and dry weight reductions compared to control  and herbicide resistance 

classification to haloxyfop-r-methyl (aryloxyphenoxypropionate (fop) familly herbicid) from ACCase inhibitors according to the 

resistance rating systems designed by Adkins et al. (1997) and Moss et al. (2007). 
Chemical 
family 

Herbicide Province  Accession % of control Rating system * 

Survival Dry weight Fresh weight 
reduction 

Adkins Moss 
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ry
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x
y

p
h
en
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x

y
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n

ate (A
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P
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H
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x
y

fo
p

-r-m
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y
l (G

allan
t S

u
p

er) 

Fars F10 62.5 86.0 12.6 R RRR 

F11 68.7 100 8.4 R RRR 

F12 68.7 94.9 5.9 R RRR 

F13 62.5 100 6.1 R RRR 

F14 55.0 89.9 9.4 R RRR 
F15 55.0 83.5 30.5 R RRR 

F16 78.7 100 0.0 R RRR 

F17 65.0 62.0 26.4 R? RRR 
F24 59.2 83.2 28.7 R RRR 

F32 63.7 81.5 4.6 R RRR 

F33 78.3 87.5 10.3 R RRR 
Mazandaran M1 29.2 48.3 72.6 S R? 

M2 37.5 27.3 72.7 S R? 

M3 82.5 84.8 24.5 R RRR 
Ardabil AR1 36.6 44.2 61.6 S RR 

 
 ماسروش  اساس بر F33و  F16، F24 هايتوده همچنين

روش  اساس بر يول مقاوم قرار گرفتند،گروه احتماال ً در

 سيكلوكسيدیم كشعلف به( S) حساس گروه در ادكينز،

 و F12، F17 يهاشامل توده هاتوده بقيه. بندي شدندطبقه

F32 كشو ماس به علف ينزهر دو روش ادك اساس بر 

(. الزم به ذكر 4 جدول) بودند حساس يكلوكسيدیمس

چچم  يهاتوده ياست كه تفاوت مشاهد شده در برخ

 ارزیابيتفاوت در دو روش  از ناشي تواندمي سالهیك

كه در در  صورت ینا به باشد؛پژوهش  ینمقاومت در ا

توده به  یكمقاومت در  يصاحتمال تشخ ينز،روش ادك

 بهبا روش ماس كمتر است.  یسهكش در مقاعلف یك

هشدارها براي  ،به روش ماس بنديرتبه در گر،دی عبارت

تواند زودتر رخ دهد كه در مشكوك شدن به مقاومت مي

 بهباشد. داراي اهميت مي مدیریتي سریع راهكارهاي ارائه

روش ماس در گروه توده  اساس بركه  F16 توده استثناي

قرار  یمكش كلتود( به مقاومت به علف?Rمشكوك )

در  یشساله مورد آزماتوده چچم یك 18گرفت، سایر 

 حساس بودند یمكش كلتودبه علف ،استان فارس

 (. 4)جدول  

 كشعلف به مقاومت بروز از قبلي هايگزارش به توجه با

آوري شده جمع وحشيیوالفهاي ستوكسيدیم در نمونه

( و Sasanfar et al., 2017از مزارع گندم استان فارس )

تقریباً در طول  ،برداري شدهبررسي سوابق مزارع نمونه

دوره پنج ساله، غالب تناوب زراعي مورد استفاده كشت 

پي گندم و كلزا بوده است كه به دليل كاربرد درپي

با نحوه عمل یكسان )بویژه  يهایكشعلف

متيل، سيكلوكسيدیم و كلتودیم( براي -آر-فوپهالوكسي

برگ، فشار انتخاب براي هرز باریكهايمهار علف

بروز مقاومت چچم  بنابراینمقاومت افزایش یافته است. 

در مزارع كلزا و گندم  يدیمكش ستوكسبه علف یكساله

 ینمناطق مورد بررسي، نشان از گسترش مقاومت به ا

كه  دارد برگیكبار هرزهايعلف در هاكشگروه از علف

و  يتناوب زراع یدبا یده،پد ینممانعت از ا منظوربه

 ايهوه عمل متفاوت در برنامهحبا ن يهایكشتناوب علف

 شود. داده قرار مدیریتي



 (2) 11هرز هايدانش علف(/ مجله 1488) ساسانفر و همكاران 00

 
  به مقاومت بنديدسته در مقایسه با شاهد و سالههاي چچم یکخشک توده  وزن و تروزن کاهش مانی،زنده ددرص -4 جدول

 و (Adkins et al., 1997) همكاران و ادکينزروش  اساس بر ACCase هايبازدارندهسيكلوهگزاندیون )دیم(، از گروه  خانواده هايکشعلف

 .(Moss et al., 2007) همكاران و ماس

Table 3. Annual ryegrass accessions survival, fresh and dry weight reductions compared to control  and herbicide resistance 

classification to cyclohexanedione (dim) from ACCase inhibitors according to the resistance rating systems designed by Adkins et al. 

(1997) and Moss et al. (2007) 
Chemical 

family 

Herbicide Province  Accession % of control Rating system* 

Survival Dry weight Fresh weight reduction Adkins Moss 

C
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ex

an
ed
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n
 (C

H
D

) 

S
eth

o
x

y
d
im

 (N
ab

u
-S

 ) 

Fars F10 64.1 83.1 50.6 R RR 
F11 5.0 46.5 81.9 S S 

F12 73.7 85.6 23.6 R RRR 

F13 16.7 44.4 81.1 S S 
F14 55.0 55.5 45.0 R? RR 

F15 63.3 54.1 62.1 R? RR 

F16 91.7 86.1 19.6 R RRR 
F17 47.5 44.0 70.5 S RR 

F24 17.5 40.7 81.0 S S 

F32 40.7 39.1 76.0 S R? 

F33 56.7 51.5 60.2 R? RR 

Mazandaran M1 83.3 85.2 14.1 R RRR 

M2 95.8 91.7 10.2 R RRR 
M3 88.7 88.3 9.9 R RRR 

Ardabil AR1 10.0 34.1 81.7 S S 

C
y
clo

x
y
d

im
 (F

o
cu

s) 

Fars F10 50.0 64.5 50.7 R? RR 

F11 39.6 66.4 65.0 S RR 
F12 31.3 46.8 81.1 S S 

F13 16.7 50.5 65.4 S RR 

F14 55.0 82.4 41.5 R RR 
F15 55.0 60.9 71.4 R? RR 

F16 32.9 54.3 72.4 S R? 

F17 47.5 47.9 81.0 S S 
F24 18.3 50.0 80.5 S R? 

F32 3.6 42.3 88.6 S S 

F33 35.0 47.7 71.4 S RR 
Mazandaran M1 88.7 81.2 25.6 R RRR 

M2 78.6 63.0 51.8 R? RR 
M3 76.2 76.6 37.2 R? RR 

Ardabil AR1 39.7 46.3 72.2 S R? 

C
leth

o
d

im
 (S

elect S
u

p
er) 

Fars F10 0.0 26.8 83.6 S S 
F11 0.0 30.8 88.1 S S 

F12 0.0 24.4 84.4 S S 

F13 0.0 23.6 87.8 S S 
F14 0.0 21.5 92.0 S S 

F15 0.0 32.3 91.9 S S 

F16 0.0 41.1 80.6 S R? 
F17 25.0 33.3 83.5 S S 

F24 0.0 13.9 89.8 S S 

Fars F32 0.0 26.1 89.3 S S 
F33 0.0 25.1 85.0 S S 

Mazandaran M1 0.0 29.1 93.1 S S 

M2 0.0 39.9 86.7 S S 
M3 0.0 40.9 85.0 S S 

Ardabil AR1 36.6 10.6 95.6 S S 

 
 بهمقاومت  بررسياستان فارس،  هايتوده مشابه

با كدهاي  سالهیك چچم توده سهدر  كلتودیم كشعلف

M1، M2  وM3 نشاناستان مازندران  ازشده  آوريجمع 

را  سالهیك چچم يهاتوده يكش به خوبعلف ینكه ا داد

 برمبناي توده، سه هراستان كنترل كرده است و  ینا در

 یمكش كلتودبه علف حساسارزیابي با هر دو روش، 

 بر مازندران، استان ازتوده  سه این(. 4)جدول  بودند

كش به علف، ماس يبندرتبه يستمو س ينزروش ادك مبناي

ها توده ینواكنش ا يول ،مقاومت نشان دادند ستوكسيدیم

كش تر از علفمتفاوت يكم يكلوكسيدیمكش سبه علف

 بر M3و  M2 يهاتوده كهطوريبه ،بود يدیمستوكس

 اساس بر ليو ،مقاوم در گروه احتماالً ينزروش ادك اساس

 ستوكسيدیم كشعلف به( RR) مقاومروش ماس در رتبه 

 اساس بر يزن M1قطعي توده  مقاومت البته. گرفتند قرار

 تأیيد يدیمكش ستوكسبه علف یشهر دو روش مورد آزما

 (. 4 جدولشد )

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR807IR807&sxsrf=ALeKk02KbHGnzC_4wksBWVg-WtmIyqO0GQ:1589474810319&q=cyclohexane+dion+herbicide&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwih6cqL57PpAhUtzIUKHfMjDpgQkeECKAB6BAgLECY
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 بهشده از استان اردبيل  آوريجمع AR1توده  واكنش

 یكسان تقریباً سيكلوهگزاندیون خانواده هايكشعلف

 سهبه هر  ينزروش ادك اساس بر مذكور تودهبود. 

و  ستوكسيدیم كلتودیم،كش كش شامل علفعلف

 اساس بر توده ایننشان داد، اما  حساسيت مسيكلوكسيدی

بر  ودر گروه مشكوك به مقاومت  تر، وزن كاهش درصد

 كشعلف بهدر گروه حساس  ،مبناي روش ادكينز

 (. 4قرار گرفت )جدول  يكلوكسيدیمس

توده چچم  11از  تر،وزن كاهش مبناي و بر طوركليبه

بررسي  مورد هايتوده درصد 18و  1/11، 1/01 ساله،یك

متيل، -آر-فوپهالوكسي يهاكشبه علف يبترتبه

 به ولي دادند، نشان مقاومت سيكلوكسيدیمو  ستوكسيدیم

 چچم هايتوده بقيه فارس، استان از(  F16) توده یك جز

. بودند حساس كلتودیم كشعلف به آزمایش مورد سالهیك

 چچم هايتوده واكنش ،3با توجه به جدول  همچنين

كش علف به اردبيل و مازندران فارس، هاياستاناز  سالهیك

، 188 ترتيببهبود كه  صورتینا بهمتيل -آر-فوپهالوكسي

 این به فوق هاياستان از هاتوده ایندرصد  188و  33

از گسترش  يموضوع حاك ین. ابودند مقاوم كشعلف

خانواده از  ینبه ا سالهیكچچم  يهامقاومت توده

. بررسي استمناطق  ینهاي پایيزه اتها در كشكشعلف

ها در مزارع مورد نمونه برداري كشسوابق مصرف علف

واسطه هفشار انتخاب ب افزایش(، به روشني بيانگر 1)جدول 

متيل و سایر -آر-فوپمصرف متوالي هالوكسي

هرز هايهاي فوپ بر علفخانواده هاي همكشعلف

 (. 1)جدول  باشدهاي گذشته ميطي سال برگباریك

خانواده  ازمتيل -آر-فوپهالوكسيكش از علف بعد

از خانواده  يدیمكش ستوكسها، علففوپ

را در كنترل  یيكارآ ینكمتر ،ها()دیم يكلوهگزاندیونس

توده  11كه از طوريبه ،نشان داد سالهیكچچم  يهاتوده

 11هرز در سه استان، تقریبا آوري شده این علفجمع

مقاومت نشان دادند. در  يدیمكش ستوكسدرصد به علف

( درصد 188) توده سه هر ي،سه استان مورد بررس ينب

 تر،وزن كاهش مبناي بر ،مازندران استان از بررسي مورد

 چنينهم. داد نشان مقاومت يدیمكش ستوكسبه علف

از استان  سالهیكچچم  هاييوتيپدرصد از ب 14 حدود

( به RRو  RRRمقاوم ) يهادر گروه توده ،فارس

بر  و قرار گرفتند. از سوي دیگر يدیمكش ستوكسعلف

 از درصد صفر و 188، 1/41 تر،وزن كاهش درصد اساس

هاي ترتيب در استانبه ،چچم مورد مطالعه هايتوده

 يكلوكسيدیمكش ساردبيل به علففارس، مازندران و 

حاصل  یجبا توجه به نتا ینمقاومت نشان دادند. بنابرا

چچم  يهادر توده يكرد كه مقاومت عرض يانب توانيم

هر  يهاكشفارس و مازندران به علف يهااستان سالهیك

( در حال ACCase)بازدارنده  یمفوپ و د دو خانواده

ها توده يبرخ يريرگقرا يلهمچنين به دلگسترش است. 

احتماالً مقاوم یا مشكوك به مقاومت به  يهادر گروه توده

 یناز مصرف متوالي ا یدمورد مطالعه، با يهاكشعلف

 یجادا يها در مزارع ممانعت كرد تا فشار انتخابكشعلف

ها كاهش یابد و بتوان دوباره كشعلف یناز ا يشده ناش

كنترل  منظورهب و ها در سبد سمومكشعلف یناز ا

سه  بين درهرز چچم در مزارع كلزا بهره گرفت. علف

 ترتيببه اردبيل و فارس هاياستان ي،استان مورد بررس

 مقاوم سالهیكچچم  هايتوده تعداد كمترین و بيشترین

. داشتند را یشآزما یندر ا استفاده مورد يهاكشعلف به

 يهاكشبه علف يبا توجه به بروز مقاومت عرض البته

 كه شودمي پيشنهادپژوهش،  یندر ا ACCaseبازدارنده 

 از چندگانه، مقاومت بررسي منظوربه بعدي و مطالعات در

 .شود استفاده نيز كشيعلف هايگروه سایر

 خانواده كشعلف به معمولی واشخونی هايتوده مقاومت
  فوپ
 يمعمول واشيپنج توده خون گريغربال یشاتآزما نتایج

(M1 ،M2 ،M3 ،M4  وM5 )استان از شده آوريجمع 

 آزمایش، مورد هايتوده از یك هيچ كه داد نشان مازنداران

ندادند  نشانمتيل -آر-فوپهالوكسي كشعلف به مقاومتي

 (. 1)جدول 

 ،AR1واشخونيسه توده  مقاومتبروز  وضعيت بررسي

AR2  وAR3 به يلاز استان اردب شده آوريجمع 



 (2) 11هرز هايدانش علف(/ مجله 1488) ساسانفر و همكاران 78

 

تر ر اساس كاهش وزنبمتيل -آر-فوپيكش هالوكسعلف

ها به ترتيب در گروه این توده كهنسبت به شاهد نشان داد 

( به RR) مقاوم و( RR) مقاوم(، ?Rمشكوك به مقاومت )

 اساس بر مذكور هايتوده. گرفتند قرار مذكوركش علف

 گروه در يبترتو وزن خشك( به يمان)زنده ادكينز روش

 به مشكوك و مقاومت به مشكوك حساس، يهاتوده

 ،بار يناول يبرا بنابراین(. 1)جدول  گرفتند قرار مقاومت

كش به علف يمعمول واشيهرز خونمقاومت علف بروز

 و تأیيد كشور كلزامتيل در مزارع -آر-فوپهالوكسي

 . شد گزارش
 

 کشعلف  به مقاومت بنديدسته در مقایسه با شاهد و هاي خونی واشخشک توده  وزن و تروزن کاهش مانی،زنده ددرص -5 جدول

 همكاران و ادکينزروش  اساس بر ACCase هايبازدارندهپروپيونات )فوپ((، از گروه فنوکسیمتيل )خانواده آریلوکسی-آر-فوپهالوکسی

(Adkins et al., 1997) همكاران و ماس و (Moss et al., 2007). 

Table 5. Canary grass accessions survival, fresh and dry weight reductions compared to control  and herbicide resistance 

classification to haloxyfop-r-methyl (aryloxyphenoxypropionate (fop) familly herbicid) from ACCase inhibitors according to the 

resistance rating systems designed by Adkins et al. (1997) and Moss et al. (2007) 

Chemical 

family 

Herbicide Province Accession % of control Rating system * 

Survival Dry weight Fresh weight reduction Adkins Moss A
ry

lo
x
y

p
h
en

o
x

y
p

ro
p

i

o
n
ate (A

P
P

) 

H
al

o
x
y

fo
p

-m
et

h
y

l 

(G
al

la
n
t)

 

Mazandaran M1 0 24.4 90.7 S S 

M2 0 16.5 93.3 S S 
M3 0 17.1 93.4 S S 

M4 0 20.3 92.8 S S 

M5 0 16.8 94.2 S S 
Ardabil AR1 17.5 32.0 73.1 S R? 

AR2 50.0 53.9 48.4 R? RR 

AR3 51.7 59.9 64.9 R? RR 

 
 يهاكشعلف به معمولی واشخونی هايتوده مقاومت
  دیم خانواده

، M1 ،M2) معمولي واشيپنج توده خون يگرغربال نتایج

M3 ،M4  وM5 )مازندران نشان  شده از استان آوريجمع

هاي ماس و ها بر مبناي روشاز توده یك يچداد كه ه

 سيكلوهزاندیون خانواده يهاكشبه علف يمقاومت ،ادكينز

 ستوكسيدیم،شامل  ،( مورد استفاده در آزمایشدیم)

(. تاكنون 1)جدول  ندادند نشان سيكلوكسيدیمو  یمكلتود

سایر  یا معمولي واشيهرز خونمقاومت علف

استان در  ینها در اكشگروه از علف ینها به ابرگباریك

 توده سه همچنيننشده است.  یيدمزارع گندم و كلزا تأ

آوري شده از ( جمعAR3و  AR1، AR2واش )خوني

نيز هيچ گونه مقاومت قطعي به  اردبيل استان

نشان ندادند.  سيكلوكسيدیمو  ستوكسيدیم يهاكشفعل

 2/11روش ماس )با كاهش  اساس بر AR2فقط توده 

تر نسبت به شاهد( در گروه توده مشكوك وزن يدرصد

قرار گرفت.  يدیمكش ستوكس( به علف?Rبه مقاومت )

 واشيهرز خونسه توده علف ینواكنش ا ينهمچن

ماني، وزن خشك و زنده اساس بر اردبيل استان معمولي

یك از  هيچتر نسبت به شاهد نشان داد كه كاهش وزن

نشان  كلتودیمكش مقاومتي به علف ،هاي آزمایشتوده

در  ارزیابي،ندادند و بر مبناي ارزیابي با هر دو روش 

 ؛(1 جدولقرار گرفتند ) هاكشگروه حساس به این علف

 هايكشعلف به واشهرز خونيمقاومت علف ینبنابرا

 كلزا مزارع در سيكلوكسيدیم و ستوكسيدیم كلتودیم،

 جنس از  Lolium perenneگونه مقاومت البته. نشد تأیيد

در مزارع كلزا در  برگ،یكهرز بارعلف یگرد چچم،

 كرد پيدا ظهور 1771بار در سال  يناول يگرجستان برا

(Heap, 2020.) 

 ي،معمول واشخوني هرزعلف هايتوده بين از طوركليبه

 به( Rمشكوك به مقاومت )؟ درصد در گروه  1/12

 قرار ستوكسيدیم ومتيل -آر-فوپهالوكسي هايكشعلف

 يهادرصد از نظر مقاومت در گروه توده 21 گرفتند و

متيل قرار -آر-فوپهالوكسيكش ( به علفRR) مقاوم

از مزارع كلزاي استان درصد،  21این گرفتند كه همگي 

آوري شده بودند. با توجه به سوابق كنترل يل جمعاردب

هاي كششيميایي مزارع، در استان مازندران از علف

نيز در تناوب گندم استفاده شده است  ALSبازدارنده 
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از  منفرد كه استفاده متواليدر حالي ،(1)جدول 

در گندم و كلزا )بویژه  ACCaseهاي بازدارنده كشعلف

سبب فشار  ،متيل( در استان اردبيل-آر-فوپهالوكسي

از جمله  برگهرز باریكهايانتخاب مضاعف روي علف

 واش شده است. خوني
 

 

 هايکشعلف  به قاومتم بنديدسته در مقایسه با شاهد و هاي خونی واشخشک توده  وزن و تروزن کاهش مانی،زنده ددرص -1 جدول

 همكاران و ماس و (Adkins et al., 1997) همكاران و ادکينزروش  اساس بر ACCase هايبازدارندهسيكلوهگزاندیون )دیم(، از گروه  خانواده

(Moss et al., 2007). 

Table 6. Canary grass accessions survival, fresh and dry weight reductions compared to control  and herbicide resistance 

classification to cyclohexanedione (dim) from ACCase inhibitors according to the resistance rating systems designed by Adkins et al. 

(1997) and Moss et al. (2007) 

Chemical 

family 

Herbicide Province name Accession % of control Rating system * 

Survival Dry weight Fresh weight reduction Adkins Moss 

C
y
clo

h
ex

an
ed

io
n
 (C

H
D

) 

S
eth

o
x

y
d
im

 (N
ab

u
-S

) 

Mazandaran M1 0 22.0 90.7 S S 

M2 0 28.9 90.8 S S 

M3 0 16.5 87.9 S S 

M4 0 17.4 91.7 S S 

M5 0 25.6 89.6 S S 

Ardabil AR1 9.2 25.0 83.3 S S 

AR2 12.5 30.3 77.2 S R? 

AR3 4.2 33.6 82.6 S S 

C
y
clo

x
y
d

im
 (F

o
cu

s) 

Mazandaran M1 0 39.8 94.3 S S 

M2 0 37.0 90.7 S S 

M3 0 21.5 87.3 S S 

M4 0 23.3 93.8 S S 

M5 0 29.8 92.3 S S 

Ardabil AR1 0 20.1 91.1 S S 

AR2 0 25.8 82.4 S S 

AR3 0 32.5 86.2 S S 

C
leth

o
d

im
 (S

elect 

su
p
er) 

Mazandaran M1 0 26.4 96.2 S S 

M2 0 15.5 96.5 S S 

M3 0 12.0 93.9 S S 

M4 0 13.2 95.6 S S 

M5 0 16.3 95.3 S S 

Ardabil AR1 9.2 27.3 84.4 S S 

AR2 9.2 20.8 82.7 S S 

AR3 4.2 22.5 87.4 S S 

 
 كشعلف بهزمستانه  وحشییوالف هايتوده مقاومت
  فوپ خانواده

 زمستانه وحشيیوالف هايتوده گريغربال آزمایش نتایج

 كه داد نشان فارس استان كلزاي مزارع از شده آوريجمع

 زمستانه، وحشيیوالف توده 23 از ،بر اساس روش ماس

با  يهاترتيب در گروه تودهتوده به 11دو، چهار و 

( به S) ( و حساسRR) (، مقاومRRRمقاومت باال )

 متعلق ،)گاالنت سوپر( يلمت-آر-فوپ يكش هالوكسعلف

)فوپ(، قرار  پروپيوناتفنوكسيآریلوكسي خانوادهبه 

آوري جمع وحشيیوالفهاي توده در همچنينگرفتند. 

سه، سه و  ينز،بر اساس روش ادكو شده از استان فارس 

 احتماالً ،(Rمقاوم ) يهاترتيب در گروه تودهتوده به 11

-فوپ يكش هالوكسعلف( به S) حساس و( ?Rمقاوم )

 وحشيیوالف تودهسه  ينقرار گرفتند. از ب يلمت-آر

توده  يل،مت-آر-فوپيكش هالوكسمقاوم به علف زمستانه

F26  نسبت به شاهد  درصدي 13/31تر با كاهش وزن

كش علف ینمقاومت را به ا يشترینسمپاشي، ب بدون

 (.1جدول نشان داد )

آوري ستانه جمعزم وحشيیوالفهر سه توده  همچنين

شده از مزارع كلزاي استان مازندران بر اساس هر دو 

حساس به  يهادر گروه توده ينز،روش ماس و ادك

 ،قرار گرفتند.  برعكس يلمت-آر-فوپ يكش هالوكسعلف

كش علف به يلآوري شده از استان اردب جمعتوده  ههر س

ها مقاومت نشان از گروه فوپ يلمت-آر-فوپ يهالوكس

در گروه  ،بر اساس روش ماس كه طوري به ،دادند

 ينز،)مقاومت باال( و بر اساس روش ادك RRR يهاتوده

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR807IR807&sxsrf=ALeKk02KbHGnzC_4wksBWVg-WtmIyqO0GQ:1589474810319&q=cyclohexane+dion+herbicide&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwih6cqL57PpAhUtzIUKHfMjDpgQkeECKAB6BAgLECY
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كش مذكور قرار علف به( R) مقاوم هايدر گروه توده

مقاوم از  زمستانه وحشيیوالف يهاتوده ينگرفتند. در ب

وزن خشك  ،1/12ماني با زنده AR13توده  يل،استان اردب

 ،سبت به شاهدن درصد 2/2كاهش وزن تر  و 188

 يلمت-آر-فوپيكش هالوكسعلف مقاومت را به يشترینب

 (.1جدول نشان داد )

 
  به مقاومت بنديدسته در مقایسه با شاهد وزمستانه  وحشیهاي یوالفخشک توده  وزن و تروزن کاهش مانی،زنده ددرص -7جدول 

 و ادکينزروش  اساس بر ACCase هايبازدارندهپروپيونات )فوپ((، از گروه فنوکسیمتيل )خانواده آریلوکسی-آر-فوپهالوکسی کشعلف

 .(Moss et al., 2007) همكاران و ماس و (Adkins et al., 1997) همكاران

Table 7. winter wild oat accessions survival, fresh and dry weight reductions compared to control  and herbicide resistance 

classification to aryloxyphenoxypropionate (fop) from ACCase inhibitors according to the resistance rating systems designed by 

Adkins et al. (1997) and Moss et al. (2007) 
Chemical 

family 
Herbicide Province  Accession % of control Rating system * 

Survival Dry 

weight 

Fresh weight 

reduction 

Adkins Moss 

A
ry

lo
x
y

 p
h
en

o
x
y

 p
ro

p
io

n
ate (A

P
P

) 

H
alo

x
y

fo
p

-r-m
eth

y
l (G

allan
t S

u
p

er) 

Fars F5 0.0 30.8 86.5 S S 

F6 0.0 41.9 82.1 S S 

F7 8.3 34.5 85.1 S S 

F8 58.3 55.3 55.8 R? RR 

F9 0.0 45.5 81.3 S S 

F10 4.2 34.0 87.0 S S 

F11 0.0 40.6 83.9 S S 

F12 0.0 30.8 84.5 S S 

F13 62.5 57.5 56.7 R? RR 

F14 54.2 58.6 62.7 R? RR 

F15 0.0 40.4 84.9 S S 

F16 4.2 38.5 86.8 S S 

F17 0.0 31.4 86.5 S S 

F18 0.0 39.0 84.5 S S 

F19 0.0 23.4 91.0 S S 

F20 4.2 36.1 86.3 S S 

F21 0.0 28.3 87.9 S S 

F22 4.2 33.5 86.9 S S 

F23 4.2 23.9 86.9 S S 

F24 0.0 28.1 86.3 S S 

F25 62.5 83.5 35.9 R RRR 

F26 66.7 86.9 35.7 R RRR 

F27 54.2 89.2 39.1 R RR 

Mazandaran M1 0.0 34. 8 84.3 S S 

M2 0.0 33.8 84.8 S S 

M3 12.5 44.4 85.0 S S 

Ardabil AR13 62.5 100.0 2.2 R RRR 

AR14 66.7 100.0 28.2 R RRR 

AR15 75.0 100.0 10.2 R RRR 

 

 يهاكشعلف بهزمستانه  وحشییوالف هايتوده مقاومت
 دیم خانواده
كش از به سه علف وحشيیوالفتوده  27 گريغربال

 يدیم)دیم( شامل ستوكس يكلوهگزاندیونخانوده س

)سلكت  یم)فوكوس( و كلتود يكلوكسيدیم)نابواس(، س

از استان  یشتوده مورد آزما 23 ينسوپر( نشان داد كه از ب

بر اساس روش ماس در گروه توده  F25فارس، فقط توده 

R? (به علفتمقاوم به مشكوك )قرار  يدیمكش ستوكس

استان بر اساس هر دو روش  ینا يهاتوده يهبق و گرفت

كش حساس به علف يهادر گروه توده ينرماس و ادك

توده مورد  شش ينقرار گرفتند. همچن يدیمستوكس

بر اساس هر دو  يلمازندران و اردب يهااز استان یشآزما

حساس به  يهادر گروه توده ينزروش ماس و ادك

 همكاران و فرساسانقرار گرفتند.  يدیمكش ستوكسعلف

(Sasanfar et al., 2017بروز مقاومت به علف ) كش

زمستانه  وحشيیوالفهاي ستوكسيدیم را در برخي توده

 را بوند آوري شدهكه از مزارع گندم استان فارس جمع

 گزارش كردند.

ذكر شده از  زمستانه وحشيیوالف يهامقاومت توده بررسي

د كه )فوكوس( نشان دا يكلوكسيدیمكش سسه استان به علف
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بر اساس روش ماس در گروه  F27و  F26فقط توده 

كش ( به علفتمقاوم به مشكوك) ?R يهاتوده

 وحشيیوالف يهاتوده يهبق و قرار گرفتند يكلوكسيدیمس

 وده از استانتتوده از استان فارس و سه  21 یعنيزمستانه 

 یابيبر اساس هر دو روش ارز يلمازندران و سه توده اردب

 يهادر گروه توده یش،آزما ین( در اينز)روش ماس و ادك

 قرار گرفتند.  يدیموكسيكلكش سحساس به علف

ذكر شده از  زمستانه وحشيیوالف يهامقاومت توده بررسي

)سلكت سوپر( نشان داد كه  یمكش كلتودسه استان به علف

درصدي نسبت به  2/11با درصد كاهش وزن تر  F13 توده

كش كلتودیم (  به علفRRهاي مقاوم )در گروه توده ،شاهد

ماني ارزیابي بر مبناي زنده اساس برقرار گرفت. همين توده 

كش و وزن خشك )روش ادكينز( در گروه حساس به علف

استان  از F26و  F14كلتودیم قرار داشت. همچنين توده 

 )احتماالً  ?R يهابر اساس روش ماس در گروه توده ،فارس

 يهاتوده يهبق و قرار گرفتند یمكش كلتودم( به علفمقاو

توده از استان فارس و سه  28 یعنيزمستانه  وحشيیوالف

بر اساس هر  يل،مازندران و اردب يهاوده هر كدام از استانت

 ین( در اينزمقاومت )روش ماس و ادك یابيدو روش ارز

 یمكش كلتودحساس به علف يهادر گروه توده یش،آزما

 (. 0جدول گرفتند ) قرار

 

   به مقاومت بنديدسته در مقایسه با شاهد وزمستانه  وحشیهاي یوالفخشک توده  وزن و تروزن کاهش مانی،زنده ددرص -8جدول 

 و (Adkins et al., 1997) همكاران و ادکينزروش  اساس بر ACCase هايبازدارندهسيكلوهگزاندیون )دیم(، از گروه  خانواده هايکشعلف

 .(Moss et al., 2007) همكاران و ماس

Table 8. winter wild oat accessions survival, fresh and dry weight reductions compared to control  and herbicide resistance 

classification to cyclohexanedione (dim) from ACCase inhibitors according to the resistance rating systems designed by Adkins et al. 

(1997) and Moss et al. (2007) 
Chemical 

family 
Herbicide Province  Accession % of control Rating system * 

Survival Dry 
weight 

Fresh weight 
reduction 

Adkins Moss 

C
y
clo

h
ex

an
e d

io
n

 (C
H

D
) 

S
eth

o
x

y
d
im

 (N
ab

u
-S

 ) 

Fars 

F5 4.2 41.8 83.9 S S 

F6 4.2 41.9 82.2 S S 

F7 4.2 44.9 85.4 S S 

F8 8.3 39.0 83.5 S S 

F9 4.2 41.1 82.1 S S 

F10 8.3 38.0 86.5 S S 

F11 8.3 41.7 82.3 S S 

F12 8.3 31.8 84.3 S S 

F13 4.2 29.0 87.0 S S 

F14 8.3 28.4 85.9 S S 

F15 4.2 34.8 85.5 S S 

F16 12.5 46.9 85.3 S S 

F17 12.5 33.3 85.0 S S 

F18 12.5 40.8 83.5 S S 

F19 20.8 44.5 83.3 S S 

F20 16.7 44.7 85.0 S S 

F21 0.0 34.7 87.7 S S 

F22 4.2 34.3 87.0 S S 

F23 4.2 28.8 87.7 S S 

F24 0.0 26.3 87.5 S S 

F25 37.5 44.1 79.6 S R? 

F26 25.0 36.1 81.2 S S 

F27 20.8 37.5 83.9 S S 

Mazandaran M1 8.3 38.4 81.8 S S 

M2 8.3 44.0 81.5 S S 

M3 12.5 31.2 82.4 S S 

Ardabil AR13 4.2 47.9 81.7 S S 
AR14 4.2 43.9 82.3 S S 
AR15 4.2 37.1 82.6 S S 

C
y
clo

x
y
d

im
 

(F
o

cu
s) 

Fars F5 8.3 45.4 81.7 S S 

F6 8.3 46.6 81.1 S S 
F7 8.3 36.8 85.2 S S 

F8 12.5 39.2 81.4 S S 

F9 16.7 42.4 81.5 S S 
F10 16.7 38.0 85.5 S S 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIR807IR807&sxsrf=ALeKk02KbHGnzC_4wksBWVg-WtmIyqO0GQ:1589474810319&q=cyclohexane+dion+herbicide&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwih6cqL57PpAhUtzIUKHfMjDpgQkeECKAB6BAgLECY
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F11 12.5 43.3 85.9 S S 

F12 4.2 31.4 85.1 S S 

F13 12.5 32.0 86.9 S S 
F14 4.2 35.0 84.9 S S 

F15 8.3 44.3 85.2 S S 

F16 4.2 34.2 85.7 S S 
F17 8.3 33.8 86.3 S S 

F18 4.2 39.0 84.6 S S 

F19 12.5 27.4 90.0 S S 
F20 4.2 29.4 86.3 S S 

F21 8.3 33.7 85.5 S S 

F22 8.3 34.5 89.5 S S 
F23 0.0 23.0 89.1 S S 

F24 4.2 30.7 87.2 S S 

F25 4.2 33.7 85.1 S S 
F26 20.8 46.9 73.3 S R? 

F27 12.5 40.6 76.8 S R? 
Mazandaran M1 0.0 25.4 90.2 S S 

M2 0.0 32.3 86.7 S S 

M3 4.2 34.2 86.1 S S 

Ardabil AR1 8.3 47.9 82.0 S S 

AR14 12.5 44.8 81.3 S S 

AR15 8.3 48.0 81.9 S S 

C
leth

o
d

im
 (S

elect S
u

p
er) 

Fars F5 4.2 34.1 84.9 S S 

F6 8.3 36. 6 81.4 S S 

F7 8.3 33.0 85.6 S S 
F8 12.5 47.4 81.5 S S 

F9 8.3 42.7 81.1 S S 

F10 8.3 32.9 86.8 S S 
F11 4.2 38.3 85.3 S S 

F12 8.3 32.2 85.3 S S 

F13 37.5 49.7 66.2 S RR 
F14 41.7 49.1 75.1 S R? 

F15 4.2 35.1 84.9 S S 

F16 8.3 38.0 85.9 S S 
F17 8.3 32.9 85.7 S S 

F18 4.2 43.6 83.4 S S 

F19 8.3 31.9 84.3 S S 
F20 4.2 39.5 85.7 S S 

F21 9.2 43.6 81.8 S S 

F22 5.0 43.9 82.7 S S 
F23 20.8 42.9 81.0 S S 

F24 8.3 27.1 83.9 S S 

F25 25.0 41.0 81.3 S S 
F26 20.8 28.1 72.7 S R? 

F27 4.2 40.3 83.5 S S 

Mazandaran M1 12.5 36.5 82.1 S S 
M2 8.3 44.0 81.5 S S 

M3 4.2 31.0 83.2 S S 

Ardabil AR1 16.7 36.4 81.4 S S 
AR14 8.3 41.6 88.8 S S 

AR15 12.57 36.0 85.7 S S 

 

 برزمستانه،  وحشيیوالف یشتوده مورد آزما 27 ينب از

درصد  31حدود  ،روش درصد كاهش وزن تر اساس

خانواده  از لمتي-آر-فوپهالوكسيكش ها به علفنمونه

 به مربوط توده سهكه ها مقاومت نشان دادند. درحاليفوپ

 لمتي-آر-فوپهالوكسيكش استان اردبيل به علف

 هايتودهمقاومت نشان دادند، در هيچ یك از 

 ،زمستانه مورد مطالعه در استان مازندران وحشيیوالف

 ين. همچننشدكش تایيد ز مقاومت به این علفبرو

 يهاكشزمستانه به علف وحشيیوالف يهاواكنش توده

توده  27توده از  یكصورت بود كه  ینبه ا ،یمخانوده د

روش ماس در گروه  اساس برزمستانه  وحشيیوالف

و  يدیمستوكس هايكشعلف به( ?Rمشكوك به مقاومت )

 بر یشتوده مورد آزما 20سيكلوكسيدیم قرار گرفت و 

كش دو علف ینبه ا ينزهر دو روش ماس و ادك اساس

مورد  وحشيیوالفعالوه، دو توده حساس بودند. به

روش ماس در گروه  اساس بر یش،در این آزما يبررس

 قرار كلتودیم كشعلف به( ?Rمشكوك به مقاومت )

 یك در كشعلف این به مقاومت بروز كهدرحالي گرفتند،
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( RRبر اساس روش ماس ) وحشيیوالف( F13) توده

تایيد شد. بررسي تاریخچه زراعي و سابقه مصرف 

كه طي یك دوره پنج  دادها در این مزرعه نشان كشعلف

ساله، در چهار سال گياه زراعي كلزا در این مزرعه كشت 

كش كلتودیم براي كه هر بار نيز تنها از علف بود شده

( كه 1)جدول  بوداستفاده شده ها برگمبارزه با باریك

تواند منجر به افزایش فشار انتخاب براي مقاومت مي

كش شده زمستانه به این علف وحشيیوالفهرز علف

 باشد. 

 

 کلی گيرينتيجه
 یشآزما ینمورد استفاده در ا يهاكشعلف طوركليبه

 وحشيیوالف و معمولي واشيهرز خونعلف يرو

و كنترل  یيكارآ سالهیكبا چچم  یسهزمستانه در مقا

 كلتودیم، هايكشعلف دیگر، سوي ازداشتند.  يبهتر

 ترتيببه فوپ،وهالوكسي ستوكسيدیم سيكلوكسيدیم،

 واشيخون هرزيهاعلف يتا كمترین كنترل را رو يشترینب

چهار  يننشان دادند. در ب سالهیكچچم  و معمولي

 يززمستانه ن وحشيیوالفكنترل  منظوربه يكش مصرفعلف

 فوپ،هالوكسيو  یمكلتود يكلوكسيدیم،س يدیم،ستوكس

 يترین كنترل را روتا پایين  يشترینب يبترتبه

تر نيز طور كه پيشزمستانه داشتند. همان وحشيیوالف

 معمولي واشيهرز خونتر علفاشاره شد، كنترل مناسب

 ،د استفادهمور يهاكشبا علف سالهیكبا چچم  یسهمقا در

هرز چچم بروز مقاومت در علف بيشترنشان از گسترش 

( و يمثل )دگرگرده افشان يدتول يستمس يلدلبه ساله،یك

 هايتوده ينمقاومت در ب يهاآلل ي) فراوان يكيساختار ژنت

 معمولي واشيبا خون یسههرز در مقاعلف ینگونه( ا ینا

 .داشت

 هرزهايعلفدر  فوپهالوكسي كشمقاومت به علف بروز

 و يلاردب استان از سالهیك چچم ،يمعمول واشخوني

 فوپيكش هالوكسزمستانه به علف وحشيیوالفمقاومت 

 يبرا يزنگ خطر يل،فارس، مازندران و اردب يهااز استان

 مصرف پایداري منظوربهكه  باشدميمناطق  ینا كشاورزي

در  هااز كاربرد متوالي آن ،در سبد سموم هاكشعلف ینا

منظور كنترل بهتر به ین. بنابراشودمزارع خودداري 

و  سالهیك چچم ،يمعمول واشيهرز خونعلف

 يشترب گسترشاز  يريجلوگ وزمستانه  وحشيیوالف

ها با رعایت تناوب كشعلف ینا شوديم يهتوص ،مقاومت

هرز مانند مدیریت علف هايروش دیگرهمراه با 

 مشاهدهشوند.  تلفيق يرهو غ يكيمكان ي،زراع هاييكتاكت

 مقاومت وضعيتها و كشمصرف علف كشت، الگوهاي

 مازندران و فارس يهادر استان سالهیك چچم يهاتوده

 نحوه با هایيكشعلف  متوالي كاربردكه  دهدينشان م

 براي انتخاب فشار افزایش سبب مزارع، در یكسان عمل

 يكه به جا شوديم يهتوص ینبنابرا. است شده مقاومت

با  يتناوب زراع مشابه، يهاكشعلف مصرف استمرار

استفاده از  و غيرشيميایي هايروش بكارگيري رویكرد

تا فشار  گيرد قرار توجه مورد يكشعلف هايگروه یگرد

 سال در بررسي یك در. یابد كاهشانتخاب براي مقاومت 

 این كشاورزان از درصد 18 ، آیووا كشاورزان از2814

 را تلفيقي مدیریت یا متنوع هايروش از استفاده منطقه

 هاكشعلف به مقاوم هرزهايعلف مدیریت و كنترل براي

رسد عوامل مي نظربه(. Owen et al., 2016) كردند پيشنهاد

اقتصادي كه بر سيتره كشاورزي به -مختلف اجتماعي

نقش كليدي در  ،باشدفرما مياي یا ملي حكمصورت منطقه

 كه دارد كشاورزان توسط نهایي مدیریتي هاياتخاذ تصميم

 در مرتبط تمهيدات الزم، هايپشتيباني با ضروري است

 .شود تسهيل كشاورزان منطقي و درست گيريتصميم اتخاذ

ها در كشمصرف علف سابقهكشت و  الگويتوجه به  با

 بيشتر در ،هاي مختلفاستان دربرداري شده مزارع نمونه

 یك متوالي مصرفكشت،  نوعمستقيمي بين  روابطموارد 

 ،عنوان مثالدارد. به وجودمقاومت  بروزو  كشعلف

 كشعلف مصرفمتوالي گندم و كلزا به همراه  كشت

-متيل در كلزا و كلودینافوپ-آر-فوپ-هالوكسي

 سایر با مقایسه در بيشترياز فراواني  ،پروپارژیل در گندم

. عدم آگاهي كافي از بروز باشدمي برخوردار هاكشعلف

 سابقههاي متداول به دليل به روش عادتپدیده مقاومت، 
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)كارشناسان  محلي نادرستهاي توصيه ،از گذشته مصرف

 وها روش سایردسترس بودن  در عدم ،فروشان(یا خرده

باشند كه عواملي مي ترینمهماز  اقتصادي،یا فاكتور مهم 

و یا مصرف متوالي  كشتنتخاب تواند در امي

توسط كشاورزان متقاعد كننده  پرخطر هايكشعلف

تواند یك برنامه مدیریتي در صورتي مي بنابراینباشد. 

كه تاثير این عوامل واكاوي شود و سپس با در  شودموفق 

 در اجرایي قابليت با هایيتوصيه ،نظر گرفتن این عوامل

یك  ،مدیریت پدیده مقاومت بنابراین. شوند معرفي عرصه

 مختلف هايبخشعمليات چندجانبه با مشاركت 

مقاومت سه گونه از  يكل يتوضع يطوركل. بهباشدمي

و  سالهیكزمستانه، چچم  وحشيیوالف هرزيهاعلف

بازدارنده  يهاكشاز علف يبه برخ يمعمول واشيخون

ACCase 7) يهاپژوهش در جدول یندر ا یشمورد آزما 

 ( آورده شده است.18و 

 
 شاهد به نسبت تروزن کاهش اساس بر ،ACCaseبازدارنده  يهاکشبه علف برگیکبار هرزيهامقاومت علف یکل وضعيت -3 جدول

Table 9. General status of narrow-leaved weeds resistance to ACCase inhibitor herbicides, based on fresh-weight loss compared to 

control 

Species 

name 

Province Numb

er 

Herbicides 

Haloxyfop-R-methyl Clethodim Sethoxydim Cycloxydim 

RR

R 

R

R 

R

? 

S RR

R 

R

R 

R

? 

S RR

R 

R

R 

R

? 

S RR

R 

R

R 

R

? 

S 

Lolium 
rigidum 

Fars 11 11 0 0 0 0 0 
1 

1
0 

2 
5 1 

3 0 
6 

2 3 

Mazandar

an 

3 1 0 2 0 0 0 

0 

3 
3 

0 0 
0 1 

2 

0 0 
Ardabil 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Phalaris min

or 

Mazandar

an 

5 0 0 0 5 0 0 

0 

5 
0 

0 0 
5 0 

0 

0 5 
Ardabil 3 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 3 

Avena 

ludoviciana 

Fars 23 2 4 0 1

7 

0 1 

2 

2

0 
0 

0 1 2

2 
0 

0 

2 

2

1 

Mazandar

an 

3 0 0 0 3 0 0 

0 

5 
0 

0 0 
3 0 

0 

0 3 

Ardabil 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 

Total 52 17 7 3 2

5 

0 1 

1 

5

0 
5 

5 3 3

9 
1 

8 

5 

3

8 
 

 
 به نسبت خشک وزن کاهش اساس بر ،ACCaseبازدارنده  يهاکشبه علف برگیکبار هرزيهامقاومت علف یکل يتوضع -11 جدول

 شاهد
Table 10. . General status of narrow-leaved weeds resistance to ACCase inhibitor herbicides, based on dry-weight loss compared to 

contro 
 

Species name Province  Herbicides 

Haloxyfop-R-

methyl 

  Clethodim 
Sethoxydim Cycloxydim 

R R? S RR R? S R R? S R R? S 

Lolium rigidum Fars 11 10 1 0 0 0 11 3 3 5 1 2 8 

Mazandaran 3 1 0 2 0 0 3 3 0 0 1 2 0 
Ardabil 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Phalaris minor Mazandaran 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 

Ardabil 3 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 

Avena ludoviciana Fars 23 3 3 17 0 0 23 0 0 23 0 0 23 

Mazandaran 3 0 0 3 0 0 5 0 0 5 0 0 5 

Ardabil 3 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 

Total 52 17 6 29 0 0 52 6 3 43 0 4 48 
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