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 و .Phalaris minor Retz فاالریس گونه دو مقاوم هایبیوتیپ پراکنش نقشه تهیه و جوییپی

P. paradoxa L. قالآق شهرستان گندم مزارع در پروپارژیل کلودینافوپ کشعلف به 

Tracing and map of canary grass (Phalaris minor) and hood grass (P. paradoxa) biotypes 

resistant to clodinafop-propargyl herbicide in wheat fields of Aq-qala 
 

 1کامکار بهنام ، 1قرخلو جاوید ،*1کالنتری نجاری نیکتا

 چكیده:
 مقاوم به  .P. paradoxa Lو .Phalaris minor Retz فاالریسگونه  دو هایبیوتیپ جوییپی منظور به

قال، آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ستان آقمزارع گندم شهر درکلودینافوپ پروپارژیل  کشعلف

 41و  P. minorبیوتیپ  14با حرکت روی دو قطر فرضی بر روی نقشه این شهرستان، طبیعی گرگان انجام شد. 

های گیاهی یک از هر یک از گونهآوری شدند. مشكوک به مقاومت از مزارع گندم جمع P. paradoxaبیوتیپ 

ها شامل تعیین آوری شد. آزمایشمزارعی که هیچ گونه سابقه سمپاشی نداشتند، نیز جمع بیوتیپ حساس از

های بیوتیپ برایپاسخ -غلظت آزمونکننده و ها توسط غلظت تفكیککننده، غربال بیوتیپغلظت تفكیک

 .Pونه گهای حساس دو کننده برای بیوتیپسنجی بذر، غلظت تفكیکد. براساس نتایج آزمون زیستبومقاوم 

minor  وP. paradoxa  نتایج آزمون گرم ماده موثره در لیتر محاسبه شد. میلی 40/4و  41/4به ترتیب معادل

 بیوتیپ از گونه 2و  P. minorبیوتیپ از گونه  41های مورد بررسی، پاسخ به غلظت نشان داد که از بین بیوتیپ

P. paradoxa های مقاوم درجات مقاومت متفاوتی به بودند. بیوتیپکلودینافوپ پروپارژیل مقاوم کش به علف

با  یسفاالرمقاوم این دو گونه از  هایبیوتیپکش کلودینافوپ پروپارژیل نشان دادند. نقشه پراکنش علف

بیانگر وجود بیشترین پراکنش  نتایج بدست آمده م شد.سیتر ییافیتم اطالعات جغرایسس استفاده از سامانه

 یهاتواند جهت اجرای برنامهاین تحقیق می در جنوب غربی این شهرستان بود. نتایجهای مقاوم بیوتیپ

 د.گیرمناطق مورد استفاده قرار  یربه سا هاآن یمقاوم و ممانعت از توسعههای بیوتیپ مدیریت

 .، مقاومتالزآ کربوکسیهای آنزیم استیل کوآنزیمپراکنش، بازدارنده وضعیتکننده، دز تفكیکهای کلیدی: واژه   

 
مقدمه

 عوامفف  تففری مهفف  از کففیی هففرز هففایعلففف

. ففارری   باشفند مفی  غفالت  تولیفد  در محدودکننده

(Phalaris spp.علففففف ) سففففاله، کیفففف هففففرز

( اسفت  Poaceae) گندمیان خانوادهاز  برگاریکب

که به دلی  نیازهای مورفولوژیکی و رشفدی مشفابه،   

شفده   زاتحضور آن در مفاار  گنفدم بسفیار خسفار    

 ففارری   جفن   از گونفه  11 حاضر، حال دراست. 

 منففاط  بففومی آن گونففه 11 کففه اسففت شففده شففناخته
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 آبفی  نیاز(. Singh et al., 1999) است ایمدیترانه

  را شففرای  گنففدم، پاکوتففاه ارقففام بففارتر کففودی و

 بفرای . اسفت  آورده فراه  فارری  بهتر رقابت برای

 فففتا موجفف  توانففدمففی P. minorگونففه  مثففال

 شففود گنففدم در درصففد 35 درحففدود عملکففردی

(Chhokar et al., 2006.) 

 هفرز  هایعلف کنترل روش تری عمده ایران در

 ویفژه  بفه  و شفیمیایی  مواد از استفاده گندم ماار  در

آ هففای آنففای  اسففتی  کففوآنای اسففتفاده از بازدارنففده

هفا  کفش . ای  علفف است( ACCase)1کربوکسیالز

 سبا شدن و به صورت انتخابی معمول پ  از  به طور

 هففای هففرز باریففک بففرگ در   بففرای کنتففرل علففف 

 شففوند. گیاهففان زراعففی پهفف  بففرگ اسففتفاده مففی    

شفان در  برنج، گنفدم، جفو و ترت بفه دلیف  توانفایی     

به ترکیبات غیر فعال، نسفبت   کشتجایه سریع علف

باشففند هففا متحمفف  مففیکففشبففه برخففی از ایفف  علففف

(Burton et al., 1989ع .)هفففای کفففشلفففف

( و APP) 1فنوکسفففففی پروپیونفففففاتآریلوکسفففففی

( که به طفور عمفومی بفا    CHD) 9نهکساندیوسیکلو

 شفوند،  هفا شفناخته مفی    "دیف  "هفا و  "ففو  "عنوان 

رغف   باشفند کفه علفی   دو گروه شیمیایی مختلف مفی 

 سففاختمان متفففاوت، مکانیسفف  عمفف  مشففابهی داشففته

 فعالیففففففت اسففففففتی   بففففففازداری و از طریفففففف   

کننفد  بوکسیالز کلروپالستی عم  میکوآنای  آ کر

(2008 et al.,Zand   بفففه تففازگی خفففانواده .)

هففای کففش( بففه گففروه علفففPPZ) 4پیففرازولی فنیفف 

اضفافه شفده اسفت و بفا عنفوان       ACCaseبازدارنده 

(. Porter et al., 2005شفود ) شفناخته مفی   "دن"

                                                 
1 - Acetyl- coenzyme A carboxylase inhibiting 
2 - Aryloxyphenoxypropionate 
3 - Cyclohexanedione 
4 - Phenlypyrazolin 

 بازدارنفده  هفای کفش علف کردن عم  انتخابی دامنه

ACCase بفرگ پهف   زراعفی  گیاهفان  تحمف   نیا و 

 هفا کشعلف ای  که است شده باعث هاآن به نسبت

 ابفاار  مفیفدتری   از کفی ی عنوان به کشورها برخی در

 بفرگ باریفک  هفرز  هفای علفف  کنترل برای شیمیایی

 .باشند مطرح

 هفففایهفففا در علففففکففش مقاومففت بفففه علفففف 

 طففور معمففول بففه دلیفف  اسففتفاده مففداوم    هففرز بففه  

 هفففایی کفففشلففففکفففش و یفففا عاز یفففک علفففف 

 آیفففدعمففف  مشفففابه بفففه وجفففود مفففی    بفففا نحفففوه 

 (Gherekhloo & Derakhshan, 2012 .) 

برخففی در  کففشدر ایففران مقاومففت بففه علففف  

 هففایی از هففای هففرز بففروز کففرده و در بیوتیففپعلففف

 هففرز توسفف  برخففی محققففی     چنففد گونففه علففف  

از جملفففففه قرخلفففففو  .گفففففاارش شفففففده اسفففففت 

(Gherekhloo, 2011 مقاومفففت علفففف ) هفففرز

( بففففه .Phalaris minor Retzفففففارری  )

 یفنوکسفاپرو  پف   ، یف   متیکلوفود یهاکشعلف

قرخلفو و درخشفان    ، یف نافو  پروپارژی  و کلودیات

(Gherekhloo & Derakhshan, 2012) 

هفففرز ففففارری  بفففه  عرضفففی علفففف  مقاومفففت

 ،ACCase بازدارنفففففده یهفففففاکفففففشعلفففففف

 (Elahifard et al., 2009ففرد و همکفاران )  الهی 

 کففففففش مقاومففففففت فففففففارری  بففففففه علففففففف 

کلودینففافو  پروپارژیفف ، بناکاشففانی و همکففاران    

(Benakashani et al., 2006  و راسففتگو و )

( مقاومففت Rastgoo et al., 2006همکففاران )

( به .Avena  ludoviciana Durورف زمستانه )ی

، زنففد و ACCaseهففای هففای بازدارنففدهکففشعلففف

قاومفففت ( مZand et al., 2010همکفففاران )

( بففه .Lolium rigidium Lهففرز چ فف  ) علففف
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کففش کلودینففافو  پروپارژیفف  را گففاارش و علففف

 اند. تایید کرده

و سفامانه اطالعفات    1GPSبا استفاده از دستگاه  

نقشفه پفراکنش    یتوان به تهیه( میGIS)1جغرافیایی 

دسفت آمفده   ه هفای بف  های هرز پرداخت. نقشفه علف

هفای  بفا مکفان علفف    توانند در مدیریت متناسف  می

های دقی  در مکان مورد نیفاز،  هرز و کاربرد فعالیت

 مفید واقع شوند. 

هفای  بیوتیفپ  ییمطالعفه حاضفر بفا هفدف شناسفا     

 P. paradoxaو  P. minor  مقففاوم دو گونففه 

کفش  قال به علفآوری شده از ماار  گندم آقجمع

هفای  کلودینافو  پروپارژی  و هم نفی  تهیفه نقشفه   

مقاوم در مفاار  ایف     هایبیوتیپراکنش مربوط به پ

 شهرستان انجام شد. 
 

 هامواد و روش
 گیاهی مواد

 بیوتیففپ 41مففواد گیففاهی ایفف  پففژوهش شففام    

 P. minor  بیوتیپ  15وP. paradoxa  مشکوک

به مقاومت بود که از سفط  مفاار  گنفدم شهرسفتان     

)مختصففففففات  آوری شففففففدندقففففففال جمففففففعآق

(. x=700035/175218،y=17085/4127230منطقففه

برداری از ماار  گندم با حرکت روی دو قطفر  نمونه

فرضی بر روی نقشه ای  شهرستان انجام شفد )شفک    

هفای گیفاهی یفک    (. هم نی  از هر یفک از گونفه  1

هفی    ای کفه منطقفه بیوتیپ به عنوان توده حسفا  از  

آوری شفد. پف    گونه سابقه سمپاشی نداشتند، جمع

هففا بففه آزمایشففگاه،   نبففرداری و انتقففال آ از نمونففه

آوری شففده در داخفف   هففای گیففاهی جمففع  نمونففه

شفد و تفا زمفان شفرو      های کاغذی قرار داده پاکت

                                                 
1 Global Positioning System 
2 Geographic Information System 

 آزمایش در دمای اتاق نگهداری شدند.
 

 کننده تعیین غلظت تفكیک

جهففت اجففرای آزمففایش رزم بففود تففا بففا حففذف 

زنفی و سفبا شفدن یکنفواختی از     خواب بفذر، جوانفه  

ی حفذف خفواب و تحریفک    بذرها حاص  شود. برا

دهی هرز فارری  از تکنیک خراشزنی علفجوانه

 ( %38شفففیمیایی بفففا اسفففید سفففولفوریک غلفففی  )    

 9تا  1هرز فارری  به مدت استفاده شد. بذور علف

ور شفده و  دقیقه در اسفید سفولفوریک غلفی  غوطفه    

سففففپ  بففففا آب فففففراوان شستشففففو داده شففففدند  

(Gherekhloo, 2008).  3های دیشبذور به پتری 

متففری حففاوی دو ریففه کاغففذ صففافی واتمفف   سففانتی

لیتفر آب مقطفر بفه    میلفی  5شماره یک منتق  شفده و  

روز  9ها به مفدت  دیشها افاوده شد. سپ  پتریآن

گفراد، در شفرای  تفاریکی    درجفه سفانتی   5در دمای 

 )داخفف  یخ ففال معمففولی( قففرار گرفتنففد. جهففت    

  زنفففی، بفففذرها بفففه انکوبفففاتوری   شفففرو  جوانفففه  

 ،گفففراددرجفففه سفففانتی 15/15بفففا دمفففای متنفففاوب 

نور/تففففاریکی( منتقفففف  شففففدند   ) 10/8شففففرای  

(Gherekhloo, 2008  بعفد از .)سفاعت، بفذور    48

دار شده و برای انجام آزمفایش تعیفی  دز   جوانهپیش

 کننده مورد استفاده قرار گرفتند.تفکیک

( Gherekhloo, 2008بر اسا  نتایج قرخلفو ) 

کففش کلودینففافو  از علففف هففای مختلفففیغلظففت

، 91/2، 28/2، 21/2، 225/2، 2پروپارژیففف  )شفففام 

گرم مفاده مفوهره در   میلی 42و  48/12، 11/5، 18/1

دو گونففه  یکننففدهلیتففر( بففرای تعیففی  دز تفکیففک  

 فارری  مورد استفاده قرار گرفت. 

دار از جوانففهبففرای انجففام آزمففون، ده بففذر پففیش

و ریفه کاغفذ   هفرز روی د بیوتیپ حسا  هفر علفف  
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 3هففای دیففشصففافی واتمفف  شففماره یففک در پتففری 

متری قرار گرفت و سپ  کاغذهای صفافی بفا   سانتی

کفش مرطفوب   لیتر محلول از هر غلظت علفمیلی 5

دیفش بفه منالفه سفه     شدند. برای هر غلظت، سه پتری

مقطفر بفه    تکرار در نظر گرفته شفد. هم نفی  از آب  

هفا در  دیفش یعنوان محلول شاهد اسفتفاده شفد. پتفر   

 در بفار  همان شرای  نوری و دمفایی توصفیف شفده   

  فه گیاهروز طول  7شدند. بعد از گذشت ده رار داق

 گیری شد.اندازه
 

 کنندهها با استفاده از غلظت تفكیکغربال بیوتیپ

پفف  از تعیففی  غلظففت تفکیففک کننففده، ایفف       

 آوری شفده هفای جمفع  تمامی بیوتیپبرای ها غلظت

روز  7 فه بعفد از   گیاهوطفول   مفال دیش اعدر پتری

هففایی کففه اخففتالف   گیففری شففد. بیوتیففپ  انففدازه

بفا بیوتیفپ     فه گیاهوس  طفول  مت داری از نظرمعنی

جهت تعیفی    مقاوم بیوتیپ عنوان به  حسا  داشتند،

درجه مقاومت در مرحله بعدی مورد آزمفایش قفرار   

 گرفتند.
 

 های مقاومآزمایش پاسخ به غلظت در بیوتیپ

هففای مقففاوم شناسففایی شففده در معففر   بیوتیففپ

 کلودینفافو  کفش  چندی  غلظت مختلفف از علفف  

که بر اسا  دز تفکیفک کننفده انتخفاب     پروپارژی 

هفای  شده بود،  قرار گرفتند. بر ایف  اسفا ، غلظفت   

، 2شفام    P. minorهفرز  مورد استفاده برای علفف 

 50/1و  04/2، 10/2، 24/2، 21/2، 2215/2

 P. paradoxaدر لیتر و بفرای   گرم ماده موهرهمیلی

و  30/2، 14/2، 0/2، 215/2، 22975/2، 2شففففففام  

 آزمفایش  ای گرم ماده موهره در لیتر بود. میلی 84/9

شفد.   انجام تکرار سه با تصادفی کامالً طرح قال  در

 12هر تکرار شام  یک پتری دیش بفود کفه تعفداد    

عففدد بففذر جوانففه دار درون آن و بففر روی دو ریففه   

 از صففافی واتمفف  قففرار داده شففده بففود. پفف  کاغففذ 

 کففشعلففف هففایغلظففت ازتیمففار روز 7 گذشففت

 گیفری انفدازه  طول گیاه هکلودینافو  پروپارژی ، 

 . شد
 

 آماری تحلیل و تجزیه  

اففاار  هفا بفا اسفتفاده از نفرم    تجایه واریفان  داده 

SAS  و با رویهGLM  ها به روش و مقایسه میانگی

LSD  درصففد  5احتمففال  محافظففت شففده در سففط

بففه هفای حاصفف  از آزمفایش پاسففخ   انجفام شففد. داده 

ه صورت درصد نسبت به شاهد بیفان شفدند.   غلظت ب

 غلظففت بففه واکففنش منحنففی آمففاری تجایففه بففرای

 سفه  تفابع  اسفتفاده، و  رگرسفیون  آنفالیا  از کشعلف

 شد داده برازش مربوطه هایهداد به( 1 تابع) پارامتره

(Ritz & Streibig, 2005). 

 :(1) تابع
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 و R اففااری نفرم  محفی   از اسفتفاده  با فوق مدل

 طراحفی  منظفور  همفی   بفه  کفه  drc افاارینرم بسته

 اخفتالف  و بفرازش  حاص ، یهاداده به است، شده

 از حاصف   نمفودار  بفا  شده داده برازش نمودارهای

 بررسفی  مفورد  حسفا   بیوتیفپ  به مربوط هایداده

 همامفان  بطور 1برازش فقدان آزمون از .گرفت قرار

 مربوط هایمنحنی برازش بودن مناس  آزمون برای

 مقابفف  در مقففاوم و حسففا  یهففابیوتیففپ پاسففخ بففه

 کلودینففافو  کففشعلففف مختلففف هففایغلظففت

 1مقاومفت  فاکتور یا و درجه. شد استفاده پروپارژی 

(RF) 50 نسفبت  یعنیEC 50 بفه  مقفاوم  بیوتیفپEC

                                                 
1- Lack of fit test 
2 - Resistance Factor 
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 و بررسفی  بفرای  کفه  بفود  خصیشا حسا ، بیوتیپ

 کفش علفف  بفه  هفا بیوتیفپ  مقاومفت  میفاان  مقایسفه 

 .شد استفاده کلودینافو  پروپارژی 
 

 

 های هرز مقاومتهیه نقشه پراکنش علف

منفاط   ، مختصات جغرافیایی بردارینمونه هنگام

 GPS Map60دسففتگاه   بففا اسففتفاده از  آلففوده 

هبت  یهاتبدی  دادههبت گردید.  1گ صورت پلیبه

به فرم قاب  اجفرا در   GPS map60دستگاه شده در 

انجام  MapSource توس  نرم افاار GIS افاار نرم

های هرز بفا اسفتفاده از نفرم    شد. نقشه پراکنش علف

جهففت اطمینففان از  .تهیففه گردیففد  ArcGisافففاار 

صففحت مختصففات نقففاط نمونففه بففرداری، مختصففات 

داده تطبیف    Google earthهای هبفت شفده بفا    داده

شد.

 و بحث نتایج
  کنندهتفكیک غلظت

کففش کلودینففافو   بففا افففاایش غلظففت علففف  

پروپارژیففف ، طفففول گیاه فففه در هفففر دو گونفففه از  

هرز فارری  کاهش یافت. براسفا  خروجفی   علف

کفش  تابع سفه پفارامتره لجسفتیک، غلظتفی از علفف     

درصد کفاهش   52کلودینافو  پروپارژی  که سب  

وتیپ حسفا  ففارری    ( بی50ECدر طول گیاه ه )

  P. minorنسففبت بففه شففاهد شففد، بففرای گونففه     

گفرم مفاده مفوهره در لیتفر و بفرای      میلفی  24/2معادل 

گفرم مفاده   میلفی  20/2معفادل   P. paradoxaگونه 

 (. 1مفففففوهره در لیتفففففر بفففففرآورد شفففففد )شفففففک  

کففش کننففده حفداق  دزی از علففف غلظفت تفکیففک 

 هففای  اسففت کففه بیشففتری  اخففتالف بففی  منحنففی     

های حسا  و مقاوم را موج  پاسخ بیوتیپ-غلظت

                                                 
1 Polygon 

( و براسففففا  Hugh et al., 2000شففففود )

 پاسفففخ بفففرای  -هفففای مقفففدماتی غلظفففتآزمفففایش

 شففففود. قرخلففففو تففففوده حسففففا  تعیففففی  مففففی   

 (Gherekhloo, 2008 بفففر مبنفففای )درصفففد  52

بازدارنفففدگی در رشفففد بیوتیفففپ حسفففا ، غلظفففت 

را بفرای   P. minorهفرز  کننده بفرای علفف  تفکیک

هففففای کلودینففففافو  پروپارژیفففف ، شکففففعلففففف

 فنوکسففاپرو  پففی اتیفف  و دایکلوفففو  متیفف  بففه      

گفرم مففاده  میلفی  10/2و  25/2، 21/2ترتیف  معفادل   

ففرد و همکفاران   موهره در لیتفر گفاارش کفرد. الهفی    

(Elahifard et al., 2009  نیففا در آزمففایش )

، غلظفت  P. minorهفرز  سنجی خود با علفزیست

های کلودینفافو   کشعلفبرای را  کنندهتفکیک

پروپارژیفف ، فنوکسففاپرو  پففی اتیفف  و دایکلوفففو  

درصففد بازدارنففدگی در رشففد   52بففر مبنففای   متیفف 

 28/2، 21/2ترتی  معادل   ه بیوتیپ حسا  بهگیاه

 گرم ماده موهره در لیتر گاارش کردند. میلی 4/2و 
 

توسط  شده آوریجمع مشكوک هایبیوتیپغربال 

       کننده غلظت تفكیک

نتایج آزمون غربفال اولیفه نشفان داد کفه از میفان      

 آوری شففده گونففه هففای مشففکوک جمففع  بیوتیففپ

 P. minor ،18   هففای بیوتیففپ و از میففان بیوتیففپ

بیوتیفپ قفادر بفه     P. paradoxa ،1مشکوک گونه 

درصفد رشفد گیاه فه در حضفور      52حف  بفیش از  

کففش کلودینففافو   کننففده علففف غلظففت تفکیففک 

 منظفور  بفه اد شفده  یف هفای  بیوتیفپ . ندپروپارژی  بود

وارد مرحلفه بعفدی آزمفایش     مقاومفت  درجفه  تعیی 

 کش شدند. یعنی پاسخ به غلظت علف
 

 پاسخ  -آزمایش غلظت

 غلظفففتبففا اففففاایش   گونفففه، دو هفففر مففورد  در

 گیاه فه  طفول کلودینفافو  پروپارژیف ،    کشعلف
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اففت، بفا ایف     یکفاهش   مقفاوم  و حسا  هایبیوتیپ

های مورد آزمفایش از نظفر طفول    حال پاسخ بیوتیپ

متفاوت بود )شک   کشعلف هایغلظتگیاه ه به 

(. به عبارت دیگر، در مقایسفه بفا بیوتیفپ حسفا ،     9

هفففای مقفففاوم در کفففاهش طفففول گیاه فففه بیوتیفففپ

کففش کلودینففافو  هففای بیشففتری از علففف غلظففت

وجفه بفه   پروپارژی  اتفاق افتاد. بفر ایف  اسفا  و بفا ت    

برازش معادله سه پارامتره لجستیک، مقادیر متففاوت  

50EC هرز ففارری   های مختلف علفبرای بیوتیپ

، مقففادیر P. minor بدسففت آمففد. در مففورد گونففه

50EC 25/2های مقفاوم بفی    برآورد شده برای توده 

تفا   M164گرم ماده موهره در لیتفر بفرای تفوده    میلی

لیتففر بففرای تففوده   گففرم مففاده مففوهره در میلففی 87/4

M192  (. هم نفی ، در مفورد   1متفاوت بود )جدول

 50EC، مقادیر P. paradoxaهای مقاوم گونه توده

بفه ترتیف  معفادل     P752و  P281های برای بیوتیپ

گرم ماده مفوهره در لیتفر بفرآورد    میلی 28/2و  15/2

 (. 1شد )جدول 

های مورد مطالعه از هفر دو  طور همسان بیوتیپبه

هفرز ففارری  شفاخر درجفه مقاومفت      علف گونه

کش کلودینافو  پروپارژی  متفاوتی نسبت به علف

، M192 ،M242هفای  طوری که، بیوتیپ. بهداشتند

M261 ،M251  وM481  از گونفه P. minor   بفه

، 17/7، 41/10، 23/119ترتیفف  بففا درجففه مقاومففت  

کففش بیشففتری  مقاومففت را بففه علففف  55/5و  45/0

(. 1پارژیفف  نشففان دادنففد )جففدول  کلودینففافو  پرو

هففای مشففکوک هم نففی ، درجففه مقاومففت بیوتیففپ 

P281  وP752  از گونهP. paradoxa    بفه ترتیف 

 (. 1بدست آمد )جدول  98/1و  55/1 معادل

تففری  هففای هففرز مقففاوم از مهفف تشففخیر علففف

های هرز مقاوم اسفت و بفرای   مراح  مدیریت علف

هفای  مونیک تشخیر صحی  و کارآمد، نیاز به آز

دقی ، سریع، ارزان و آسفان اسفت. تفال و همکفاران     

(Tal et al., 2000از روش ز )سفففنجی سفففتی

هفای مقفاوم چ ف     دیش برای شناسایی بیوتیپپتری

(Lolium rigidum ،) ففففارری P. minor  و

( Alopecurus myosuroidesروباهی کشیده )دم

های دایکلوففو  متیف ، فنوکسفاپرو     کشبه علف

  و کلودینفافو  پروپارژیف  اسفتفاده کردنفد.     اتیپی

های هرز چ  ، فارری  ایشان درجه مقاومت علف

های دایکلوفو  کشروباهی کشیده را به علفو دم

متی ، فنوکساپرو  پی و کلودینافو  پروپارژی  بفه  

گاارش کردنفد. قرخلفو    9و  5/9، 9/3ترتی  معادل 

ا بفا  ( نیف Gherekhloo et al., 2008و همکفاران ) 

دیفش درجفه   اسفتفاده از روش زیسفت سفنجی پتفری    

شفده از  آوری جمع P. minorهای مقاومت بیوتیپ

 کففشفففار  و گلسففتان را بففه علففف    هففایاسففتان

گفاارش   35/03و59/11کلودینافو  پروپارژی  بی 

 کردند.

کفش  نتایج ای  تحقیف  بفروز مقاومفت بفه علفف     

ای هف کلودینافو  پروپارژی  را در برخی از بیوتیفپ 

آوری شده از ماار  گنفدم شهرسفتان   فارری  جمع

کند. نقشه پراکنش مفاار  آلفوده بفه    قال تایید میآق

ایف    P. paradoxaو  P. minorهای مقفاوم  گونه

ارائفه شفده اسفت. بفا توجفه بفه        4شهرستان در شک  

 نقشه بدسفت آمفده، بیشفتری  پفراکنش مقاومفت در     

اسفت کفه از   ای قاب  مشفاهده  برداری شدهقطر نمونه

شمال شرقی تا جنوب غربفی ایف  منطقفه را پوشفش     

های مقاوم دهد، به عبارتی محدودیت تعداد تودهمی

تفوان بفه   در قطر شمال غربی تا جنوب شفرقی را مفی  

کففش کلودینففافو  عفدم اسففتفاده مکففرر از از علففف 

پروپارژی  نسبت داد. نقشه ترسی  شده بیانگر وجفود  
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مقفاوم ایف  شهرسفتان    های هرز بیشتری  تراک  علف

باشد، بنابرای  با توجه در جنوب غربی ای  منطقه می

کش و شناسایی دقی  به بروز پدیده مقاومت به علف

تففوان هففای هففرز مففی مففاار  آلففوده بففه ایفف  علففف  

راهبردهففای مناسففبی بففرای مففدیریت مقاومففت بکففار 

بفا   یهاکشگرفت. راهبردهایی از قبی  تناوب علف

 یهفففاسفففتفاده از اخفففتالطنحفففوه عمففف  متففففاوت، ا

 کفش ، کشت ارقام زراعی مقاوم به علفکشیعلف

هفرز مقفاوم در    یهفا توان برای مدیریت علفف را می

 کار بست.ه مارعه ب
 

 

        
 از ای  شهرستان )ب( شده یبردارنمونه مناط  پراکنش مح  قرار گیری شهرستان آق قال در ایران )الف( و نقشه  -1 شک 

Figure 1 - Aqqala city located in iran (A), and  Distribution map of samples in Aqqala city (B). 
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نسبت به شاهد )آب مقطر( در  P. paradoxaو  P. minorهای حسا  دو گونه تغییرات طول گیاه ه بیوتیپ -1شک  

 .روز پ  از تیمار 7کش کلودینافو  پروپارژی  در های مختلف علفغلظت
Figure 2 - Changes in susceptible biotypes seedling length of P. minor and P. paradoxa compared to control 

(distilled water) at different concentrations of clodinafop propargyl herbicide at 7 days after treatment. 
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)د( به  P. paradoxa)الف، ب و ج( و  P. minorهای های مقاوم گونهگیاه ه بیوتیپروند پاسخ طول  -9شک  

 روز پ  از تیمار. 7کش کلودینافو  پروپارژی  در های مختلف علفغلظت

Figure 3 - The response of resistant biotypes seedling length of P. minor (A, B and C) and P. paradoxa 

(D) to different concentrations of clodinafop propargyl herbicide at 7 days after treatment. 
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 (.ب)Phalaris paradoxa و(الف)Phalaris minor مقاوم یهابیوتیپ پراکنش نقشه -4 شک 
Figure 4 - Resistant biotypes distribution of Phalaris minor (A) and Phalaris paradoxa (B). 
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 هفای هفای مقفاوم گونفه   طول گیاه فه بیوتیفپ   به پارامتره سه لجستیک-لوگ تابع برازش از شده برآورد پارامترهای  -1جدول 

 P. minor روز پ  از تیمار. 7کش کلودینافو  پروپارژی  در های مختلف علفدر پاسخ به غلظت 

Table 1 - Estimated  parameters by fitting the log - logistic three parameters function to resistant biotypes 

seedling length of P. minor in response to different concentrations of clodinafop propargyl herbicides at 

7 days after treatment. 

 درجه مقاومت

Resistance 

factor 

 احتمال فقدان برازش

P-value of the lack 

of fit test 

50EC 

)1-(mg ai.lit 

 شیب منحنی

Hill’s slope 

 حد باال

Upper limit 

 بیوتیپ

Biotype 

2.56 ± 0.18 0.1 0.1 ± 0.004 1.58 ± 1.12 100.01 ± 0.33 M201 

2.41 ± 0.15 0.3 0.09 ± 0.004 1.72 ± 0.12 98.1 ± 1.18 M611 

2.86 ± 0.24 0.11 0.11 ± 0.01 1.26 ± 0.08 100.02 ± 1.55 M122 

1.57 ± 0.11 0.3 0.06 ± 0.003 1.4 ± 0.07 96.56 ± 1.37 M472 

1.99 ± 0.15 0.8 0.08 ± 0.004 1.58 ± 0.1 97.57 ± 1.46 M602 

1.3 ± 0.08 0.12 0.05 ± 0.002 1.5 ± 0.07 99.83 ± 1.27 M164 

4.44 ± 0.04 0.27 0.17 ± 0.01 1.18 ± 0.07 98.56 ± 1.86 M591 

2.94 ± 0.21 0.3 0.11 ± 0.1 1.16 ± 0.06 100.16 ± 1.32 M631 

1.94 ± 0.14 0.21 0.07 ± 0.004 1.51 ± 0.09 97.96 ± 1.4 M1251 

123.09 ± 13.08 0.17 4.87 ± 0.42 0.89 ± 0.10 95.17 ± 1.34 M192 

16.42 ± 1.58 0.14 0.65 ± 0.05 1.27 ± 0.10 95.39 ± 1.39 M242 

5.55 ± 0.49 0.16 0.22 ± 0.02 0.93 ± 0.05 97.82 ± 1.43 M481 

2.29 ± 0.14 0.11 0.09 ± 0.01 1.22 ± 0.06 99.42 ± 1.16 M121 

6.45 ± 0.55 0.21 0.26 ± 0.02 1.43 ± 0.10 95.46 ± 1.34 M251 

7.17 ± 0.07 0.25 0.28 ± 0.02 1.01 ± 0.07 96.42 ± 1.62 M261 

4.28 ± 0.40 0.22 0.17 ± 0.02 1.16 ± 0.08 97.4 ± 1.59 M291 

2.62 ± 0.25 0.24 0.10 ± 0.01 1.07 ± 0.06 100.03 ± 1.90 M601 

2.95 ± 0.29 0.22 0.12 ± 0.01 1.05 ± 0.06 100.07 ± 1.88 M661 

- - 0.04 ± 0.002 1.42 ± 0.08 100.72 ± 1.6 Control 1 
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 هفای مقفاوم گونفه   هفای طول گیاه فه بیوتیفپ   به پارامتره سه جستیکل-لوگ تابع برازش از شده برآورد پارامترهای  -1جدول 

 P. paradoxa روز پ  از تیمار. 7کش کلودینافو  پروپارژی  در های مختلف علفدر پاسخ به غلظت 

Table 2 - Estimated  parameters by fitting the log - logistic three parameters function to resistant biotypes 

seedling length of P. paradoxa in response to different concentrations of clodinafop propargyl herbicides 

at 7 days after treatment. 

 

 درجه مقاومت

Resistance 

factor 

احتمال فقدان 

 برازش

P-value of the 

lack of fit test 

50EC 

)1-(mg ai.lit 

 شیب منحنی

Hill’s slope 

 حد باال

Upper limit 

 بیوتیپ

Biotype 

2.55 ± 0.39 0.33 0.15 ± 0.02 1.04 ± 0.10 97.25 ± 2.51 P281 

1.38 ± 0.15 0.12 0.08 ± 0.01 1.07 ± 0.07 100.22 ± 1.94 P752 

  0.06 ± 0.01 1.43 ± 0.10 97.08 ± 2.54 Control 
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