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شناسایی تودههای مقاوم یوالفوحشی زمستانه ) (Avena ludoviciana Durبه علفکشهای
بازدارنده  ACCaseدر مزارع گندم شهرستان گنبدکاووس و تهیه نقشه پراکنش آنها
1

شهناز طاطاری ،4جاوید قرخلو ،*2آسیه سیاهمرگویی 3و حسین کاظمی

 -4دانشآموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز ،گروه زراعت ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوو کشواورزی و منوابب طبی وی
گرگان ،گرگان ،ایران
* -2نویسنننده مسنن و
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تاریخ پذیرش4371/81/41 :

تاریخ دریافت4375/44/80 :

چکیده
به منظور پیجویی تننودههای یوالفوحشنی زمسنتانه ( )Avena ludoviciana Dur.مقناوم بنه علنفکنشهنای
کلودیننناپو -پروپارژی ن

دایکلوپننو

متی ن و پنوکسنناپرو

پننی اتی ن در مننزارع گننندم شهرسننتان گنبنندکاووس

آزمایشهایی در سا  3131در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر روی  331توده یوالف وحشی زمسنتانه
مشکوک به مقاومت انجام شد .از روش زیستسنجی بذر در پتریدیش برای تعیین تودههای مقاوم بنه بازدارنندههنای
استی کوآنزیمآ کربوکسیالز ( )ACCaseاستفاده شد .که شام اعما غلظت تفکین
غلظت تفکی

کنننده غربنا تنودههنا توسن

کننده و آزمون غلظت-پاسخ برای تودههای مقاوم بود .بر این اسناس بنهترتین

علفکشهای کلودیناپو پروپارژی

دایکلوپو

متی و پنوکساپرو

 72 84و  73تنوده بنه

پی اتین  +مفنن پنایردی اتین مقناوم بودنند.

تودههای مقاوم شاخص درجه مقاومت متفاوتی به علفکشهای مورد آزمون نشنان دادنند .بنر اسناس مقنادیر EC50
توده  28با شاخص درجه مقاومت  3/33کمترین و توده  6با شاخص درجه مقاومت  13/87بیشنترین مینزان مقاومنت بنه
علفکش کلودیناپو -پروپارژی را دارا بودند .همچنین برای علفکش دایکلوپو

متی

مقادیر EC50از  7/44بنرای

توده  301با شاخص مقاومت  3/18تا  36/07برای توده  33با شاخص درجه مقاومت  2/81متفاوت بود .همچننین مقندار
 EC50برآوردشده به علفکش پنوکساپروپپیاتی  +مفن پایردیاتی از  0/378برای توده  70با شاخص مقاومت  3/06تنا
 0/46برای توده  6با شاخص درجه مقاومت  2/11متغیر بود .بررسی نقشه پراکنش تودههنای مقناوم حناکی از پنراکنش
یکنواخنت ایننن تننودههننا در سنشه شهرسننتان گنبنندکاووس بننود .وجننود مقاومنت عرضننی در بع ننی از تننودههننای
جمعآوریشده به علفکشهای مورد بررسی نیز اثبات گردید .نتایج این تحقیق میتواند جهنت اجنرای برنامنههنای
صحیه در مدیریت علفهای هرز مقاوم به علفکش و ممانعت از توسعه این گیاهان به سایر مناطق مورد اسنتفاده رنرار
گیرد.

کلید واژهها سامانه اطالعات جغراپیایی شاخص مقاومت مدیریت علفهای هرز مقاوم

مقدمه

خسارت ناشی از این گیاهوان در مورارگ گنود کشوور بسوته

خسارت ناشوی از ایون علوفهوای هورز در محصووتت

به اقلیم متفواوت بووده و بوهطوور متوسوح حودود  23درصود

زراعووی مختلووف در میایسووه بووا سووایر آفووات بیشووتر اسووت

اسوت ( )Zand et al., 2004در مورارگ گنود و جوو

طاطاری و همکاران :شناسایی تودههای میاو یوتفوحشی زمستانه
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استان گلسوتان 52 ،گونوه علوفهورز مت لو بوه  40خوانواده

در ایران برای اولین بار در سال  ،4303گرارشی مبنی بور

گیوواهی شناسووایی شووده اسووت ()Bagherani, 2014

وجود میاومت یوتفوحشی به علفکشهای دایکلوفوو

در بین این گونهها ،یوتفوحوووشی زمسوووتانه ( Avena

متیووا ،فنوکسوواپرو پوویاتیووا و کلودینووافو -پروپارژیووا

 )ludoviciana Dur.از پوووراکنش نسوووبتاً یکنوووواختی

(بهترتی  42 ،21و  48سال پس از ثبت این علفکشها در

در کووا اسووتان برخوووردار بوووده و بووهعنوووان مهوومتوورین

کشوور) از اسوتان خوزسوتان ارائوه گردیود ( Zand et al.,

علووفهوورز باری و

ب ورگ موورارگ گنوود ایوون اسووتان ب وه

)2007

شمار میآیود ( )Zand et al., 2004ایون علوفهورز

از آن پس گرارشهای مت ددی مبنی بر وجود میاوموت

از طریوو رقابوووت و آللوپوواتی ،عملکووورد دانووه و حتوووی

در علووفهووای هوورز باریو

برگووی ماننوود یوووتف وحشوی،

درصوود پووروتدین دانووه ووهت را کوواهش داده و اخووته

فاتریس و چچم به این گروه از علفکشها منتشور گردیود

بووذور آن بووا بووذور ووهت در زمووان برداشووت سووب

(Banakashani, 2005؛Banakashani et al., 2007؛

افت ارزش تجاری و کیفیت لوه تولیودشوده ،مویگوردد

Gherekhloo et al., 2010؛ Kalami et al., 2014؛

()Abrahimpour Noorabady et al., 2006

Miri and Momtazi, 2014؛ Najari Kalantari et al.,

روشهای کنترل علفهایهرز شواما کنتورل فیریکوی،

2013؛ Rastgoo, 2006؛ )Rastgoo et al., 2009

مکانیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی است اما از آنجوایی کوه در

که نشاندهنده سرعت باتی گسترش این پدیوده بووده و بور

گند عملیات وجوین م موول نبووده و روشهوای مکوانیکی

لرو تجدیدنظر در مورد مصرف یر اصولی این نهوادههوای

مبارزه با علفهای هورز نیور کوارایی ندارنود ،بنوابراین بورای

شوویمیایی و ارائووه راهکارهووای موودیریتی جدیوود و صووحی از

موودیریت آنهووا بایوود از روشهووای پیشووگیری ،زراعووی و

جمله اعمال تناوب زراعی ،اجرای تناوب علفکشهوای بوا

شیمیایی استفاده کرد ( )Zand et al., 2009در این بوین،

نحوه عما متفواوت ،اسوتفاده از اخوته علوفکوشهوا ،بوه

علفکشها بهدلیا کارایی و صرفه اقتصادی ،نیش محوری

کارگیری برنامه های مدیریت تلفییوی علوفهوای هورز و
برناموه

در مدیریت علفهای هرز ایفوا مویکننود و اموروزه بوهطوور

تأکید مینماینود اولوین گوا در جهوت تودوین یو

گستردهای در اکثر محصوتت زراعی از جمله گند  ،موورد

مدیریتی صحی در مهار گیاهان هرز میواو بوه علوفکوش،

استفاده قرار میگیرند ()Zand et al., 2007

شناسایی گیاهان هورز میواو در منواط مختلوف و مشوخ

با وجود آنکه علفکوشهوا ابورار بسویار موؤثری در

نمودن علفکشهای پرخطر از این نظر اسوت از ایونرو در

مدیریت علفهای هرز به شمار میروند ،اما تکیه بیش از

این تحییو بوه شناسوایی توودههوای میواو یووتف وحشوی

علوفکوش بوه احتموال زیواد منجور بوه بوروز

زمستانه به علفکوشهوای بازدارنوده  ACCaseدر مورارگ

حد به ی

میاومت در جم یوت علوفهوایهورز خواهود شود بوروز
پدیده میاومت به علفکشها در سالهای اخیور بوهدلیوا
مصرف مکرر و مداو آنها موج

عد کنتورل مناسو

گند شهرستان گنبدکاووس پرداخته شده است

مواد و روشها
پووهوهش حاضوور در سووال  4373در دانشووگاه علووو

علووفهووای هوورز در بسوویاری از نیووا دنیووا شووده اسووت

کشاورزی و منابب طبی ی گرگان انجا شد نمونهبورداری

بهطوریکه در حال حاضر  105توده مت ل به  252گونوه

از سط مرارگ گند شهرستان گنبودکاووس انجوا شود

برگ) از علفهای

این شهرستان بوا طوول جغرافیوایی  55درجوه و  40دقییوه

هورز در میابووا علوفکووشهوا در جهووان میواو شوودهانوود

طول و عرض جغرافیایی  39درجه و  49دقییه عورض در

()Heap, 2017

قسمت شمالی استان گلستان واقب شده است

مختلف ( 411پهنبرگ و  481باری
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مووواد گیوواهی ایوون پووهوهش شوواما بووذور  445توووده

علووفهوورز نسووبت بووه شوواهد در نظوور گرفتووه شووده اسووت

یوتفوحشی زمستانه مشکوک به علفکشهای بازدارنوده

( )Beckie et al., 2000بوورای ربووال تووودههووای

 ACCaseبودنوود کووه پووس از بررسووی  418مررعووه گنوود

مشکوک به میاومت علفهرز یوتفوحشی زمسوتانه در

شهرسووتان گنبوودکاووس جمووبآوری شوودند همچنووین یو

خصوووع علووفکووشهووای کلودینووافو -پروپارژیووا،
متیوا و فنوکسواپرو

پوی اتیوا بوهترتیو

از

توده بهعنوان توده حساس از مرارعوی کوه هوی گونوه سوابیه

دایکلوفو

سمپاشی نداشوتند ،جموبآوری شود پوس از نمونوهبورداری،

 1/2 ،8/82و  8/2میلیگر ماده مؤثره در لیتر استفاده شد

بذور جموبآوریشوده در داخوا پاکوتهوای کا وذی قورار

()Rastgoo, 2006

دادهشده و تا زمان شروگ آزمایش در دموای اتوان نگهوداری

این لظتها بر روی تمامی تودههوای جموبآوریشوده

شوودند در ایوون پووهوهش از سووه علووفکووش بازدارنوووده

اعمووال شوود بووهطوووری کووه  48بووذر پوویشجوانووهدار از توووده

استیاکوآنریمآکربوکسیهز استفاده گردیود کوه مشخصوات

حساس هر علفهرز روی کا ذ صافی در پتریدیشهوای 7

سوومو علووفکووشهووای مووورد آزمووایش در ایوون مطال ووه در

سووانتیمتووری قوورار گرفووت و سووپس کا ووذهای صووافی بووا 5

جدول ( )4خهصه شده است

میلیلیتر محلول از هور لظوت علوفکوش مرطووب شودند

در شروگ آزمایش ابتدا بخشهای لموا و پالدوا از بوذور

برای هر لظت ،سه پتریدیش بوه منرلوه سوه تکورار در نظور

جوانهزنوی ،بوذور

گرفته شد همچنین از آب میطر بهعنوان شاهد استفاده شود

بووه ظووروف  7سووانتیمتووری حوواوی دو تیووه کا ووذ صووافی

پتریدیشها در انکوباتوری با دموای متنواوب  22/41درجوه

منتیاشده و پس از مرطوب شدن با  5میلیلیتور آب میطور

سووانتیگووراد قوورار داده شوودند ب وود از گذشووت  9روز طووول

به مدت  92ساعت در دمای  5درجه سانتیگراد در شرایح

گیاهچه اندازهگیری شد ب د از قرارگیری در م رض لظت

تاریکی قرار گرفتند ب د از تیمار پیشسرما ،پتریدیوشهوا

تفکی

کننده ،توودههوایی کوه اخوتهف م نویداری از نظور

به انکوباتوری با دمای متناوب  22/41درجه سانتیگراد در

طول گیاهچه بوا تووده حسواس داشوتند جهوت ت یوین درجوه

شرایح نور /تاریکی منتیا شدند ()Kalami, 2014

میاومت در مرحله ب دی مورد آزمایش قرار گرفتند

یوتفوحشی جدا شدند برای تحری

برای مطال ه میاومت تودههای علفهای هرز باری
برگ نسبت به علفکش هوای بازدارنوده  ،ACCaseاز

آزمایش غلظت-پاسخ در تودههای مقاوم
پس از تفکی

تودههای میاو از تودههای مشکوک

روش زیستسنجی در پتریدیش استفاده شود ایون کوار

به میاومت بر اساس آزمون ربوال ،توودههوای میواو در

در دو مرحلووه ،ربووال تووودههووای مشووکوک بووه میاومووت

م رض چنودین لظوت مختلوف از هور علوفکوش قورار

کننده و آزمایش لظت-پاسوخ در

گرفتند تا درجه میاومت آنها ت یین گردد بر این اسواس

توسح لظت تفکی

لظتهای مورد استفاده از هر علفکش برای علفهورز

تودههای میاو انجا شد
غربا تنودههنای مشنکوک بنه مقاومنت توسن
غلظت تفکی
لظت تفکی

کننده

یوتفوحشی زمستانه در جدول ( )2خهصه شده است
تجریه واریانس داده های مربو بوه درصود تغییورات

کننوده حوداقا لظتوی از علوفکوش

طول گیاهچه نسبت به شواهد در آزموون ربوال اولیوه بوا

است که بیشترین اختهف بین منحنیهای لظت-پاسخ

استفاده از نر افورار SASو بوا رویوه  GLMانجوا شود

موویشووود و بوور

برای انجا میایسه میانگین از آزمون  LSDمحافظتشده

تووودههووای حسوواس و میوواو را موج و

مبنووای  08درصوود کوواهش طووول گیاهچووه توووده حسوواس

در سط احتمال پنج درصد استفاده شد

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  14شماره  ،2تابستان 79

جدو  -3برخی مشخصات سموم علفکشهای مورد آزمایش در مشالعه
Table 1. Some characteristics of used herbicides in the study
نام عمومی
Common name

طاطاری و همکاران :شناسایی تودههای میاو یوتفوحشی زمستانه

خانواده شیمیایی
Chemical family

پرموالسیون
Formulation

دز توصیهشده (لیتر در هکتار)
)Recommended Dose (L. ha-1

آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

امولسیون شونده  0درصد

Clodinafop-propargyl

Topik
ایلوکسان

Aryloxyphenoxy propionate
آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

EC 8%
امولسیون شونده  0درصد

0.6-0.8

Diclofop-methyl
فنوکساپرو پی اتیا  +مفن پایردی اتیا

Iloxan
پوماسوپر

Aryloxyphenoxy propionate
آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

EC 36%
امولسیون رو ن در آب  9/5درصد

Fenoxaprop-P ethyl+ Mefen pair di ethyl

Puma super

Aryloxyphenoxy propionate

EW 7.5%

تاپی

کلودینافو -پروپارژیا
دیکلوفو متیا

جدو  -7غلظتهای مورد استفاده از علفکشهای کلودیناپو پروپارژی

دایکلوپو

متی و پنوکساپرو

2.5
0.8-1

پی اتی  +مفن پایردی اتی برای آزمون غلظت-پاسخ بر روی تودههای مقاوم یوالف

وحشی زمستانه
Table 2. Different concentrations of clodinafop propragyl, diclofop methyl and Fenoxaprop-P ethyl+ Mefen pair di ethyl used for dose-response assays on
resistant populations of Avena ludoviciana
غلظت علفکش (میلیگرم ماده مؤثره در لیتر)
)Herbicide concentration (mg.ai.lit-1

علفکش
Herbicide

کلودینافو -پروپارژیا
Clodinafop-propargyl
دایکلوفو متیا
Diclofop-methyl
فنوکساپرو پی اتیا  +مفن پایردی اتیا
Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl
*محلول فاقد علفکش (آب میطر)
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نام تجاری
Trade name

*D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

0

0.005

0.01

0.02

0.04

0.08

0.16

0.32

0.64

0

1

2

4

8

16

24

32

48

0

0.05

0.1

0.2

0.4

0.8

1.6

3.2

6.4

)*Without herbicide(distilled water
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بوورای تجریووه آموواری منحنووی واکوونش بووه لظووت

نتایج و بحث
نتایج ربال تودههای مشوکوک بوه میاوموت نشوان داد

بور اسواس توابب ( )4اسوتفاده شود ( Ritz and

که از میان  445توده یوتفوحشیزمستانه ،بترتیو 29 ،10

علووفکووش از تجریووه رگرسوویون و موودل چهووار پووارامتره
لجستی

و  24توده قادر به حفظ بیش از  58درصد از رشد ساقچه

.)Streibig, 2005

خود را در حضور لظوت تفکیو کننوده علوفکوشهوای

تابب )4

کلودینافو -پروپارژیا ،دایکلوفو متیوا و فنوکسواپرو

که پارامترهوای ارائوهشوده در ایون توابب عبارتسوت از،b :
شی

منحنوی درنیطوه e؛  ،dحودباتی منحنوی پاسوخ؛ ،c

حدپایین منحنی پاسخ و  ،eلظت بیانکننده
در مواردی که  c=0باشد ،این پارامتر از تابب ( )4حذف
و در حالت جدیود ،توابب سوه پوارامتره توابب ( )2بوه دادههوای
مربوطه برازش داده میشوود توا بورآورد دقیو توری از سوایر
پارامترها بهدست آید (.)Ritz and Streibig, 2005
تابب )2

پیاتیا  +مفن پایردی اتیا بودند تودههای یادشده بوهمنظوور
ت یین درجه میاومت وارد مرحله ب دی آزمایش شدند
کلودیناپو -پروپارژی
واکوونش طووول گیاهچووه تووودههووای حسوواس و میوواو
یوتفوحشی زمستانه بوه لظوتهوای مختلوف علوفکوش
کلودینوووافو -پروپارژیوووا بوووا اسوووتفاده از بووورازش توووابب
سوه پوارامتره بررسوی شود نتوایج آزموایش

لوگ-لجستی

لظووت-پاسووخ نشووان از بووروز میاومووت بووه علووفکووش
کلودینافو -پروپارژیا در تودههای موورد آزموون بوود بوا

موودل فووون بووا اسووتفاده از محوویح نوور افووراری  Rو بسووته
نر افراری  drcکه بههمین منظور طراحی شده است ،بهطوور
جداگانه به دادههای حاصا از طول ساقهچوه و وزن خشو
تودههای مشکوک و حساس بورازش داده شود درجوه و یوا
شاخ
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میاوموت ( )Resistance Factorنسوبت EC50

توده مشکوک به  EC50میاومت به توده حسواس شاخصوی
بود که برای بررسی و میایسه میران میاوموت توودههوا موورد
استفاده قرار گرفت ()Ritz and Streibig, 2005
بووورای تهیوووه نیشوووه پوووراکنش توووودههوووای میووواو بوووه
علفکشهای مختلف در ابتدا مختصوات جغرافیوایی محوا
نمونووهبوورداری بووا اسووتفاده از دسووتگاه  GPS map6ثبووت
گردید به نمونههای گیاهی مربو به گونههای مختلف کوه
دارای مختصات یکسانی بودند ،کدهای مشوابهای داده شود

این حال پاسخ تودهها بوه لظوتهوای مختلوف علوفکوش
کلودینافو -پروپارژیا و در نتیجه میران میاوموت آنهوا بوه
این علفکش متفاوت بود برای کنتورل  58درصودی تووده
حساس یووتفوحشوی زمسوتانه بوه  8/889میلویگور مواده
مؤثره در لیتر از علفکش کلودینافو پروپارژیا تز بود،
حال آنکه کاهش  58درصدی در طول گیاهچه توودههوای
میاو میوادیر بیشوتری از علوفکوش تز بوود جودول ()3
میوووادیر  EC50بووورآوردشوووده بووورای توووودههوووای میووواو
یوتفوحشی زمستانه بین  8/841میلویگور مواده موؤثره در
لیتر برای توده  ،91تا  8/22میلیگر ماده مؤثره در لیتر بورای
توده  1متغیر بوود بور ایون اسواس ،شواخ

درجوه میاوموت

متفاوتی برای تودههای مورد آزمون بهدست آمد بور اسواس
میووادیر  ،EC50توووده  91بووا شوواخ

درجووه میاومووت 4/77

دادههای ثبتشده در دستگاه  GPS map60بوه فور قابوا

کمترین و توده  1با شاخ

اجوورا در نوور افوورار GISتوسووح نوور افوورار mapsource

میران میاومت به علفکش کلودینافو -پروپارژیوا را دارا

تبدیا شدند جهت اطمینوان از صوحت مختصوات محودوده

بودند (شکا )4

درجه میاوموت  34/12بیشوترین

4

نمونهبورداری ،مختصوات دادههوای ثبوتشوده بوا نیشوههوای
 Google earthتطبی داده شد پس از ایجاد پایگواه دادهای
در محیح  ،ArcMap10تهیه نیشههای پراکنش بور اسواس
سیستم مختصات  UTMبه تفکی

گونه صورت پذیرفت

 -4به دلیا زیاد بودن ت داد اشکال ،تنها نمونههایی از توابب برازش
داده شده در تودههای یوتف وحشی زمستانه مشکوک به میاومت
به علفکشهای کلودینافو -پروپارژیا (تاپی ) ،دایکلوفو متیا
(ایلوکسان) و فنوکساپرو پیاتیا (پوماسوپر) در شکا ( )4نشان
داده شده است
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پروپارژی-  پارامترهای برآوردشده طو گیاهچه تودههای مقاوم و حساس در پاسخ به علفکش کلودیناپو-1 جدو
Table 3. Estimated parameters for resistant and susceptible accession of Avena ludoviciana in response to
clodinafop propargyl based on seedling shoot length
شاخص مقاومت

احتما پقدان برازش

Factor Resistance

Lack of fit

EC50 (e)
(mg a.i.lit-1)

6.85(0.54)
5.85(0.46)
31.42(2.74)
13.14(1.15)
5.85(0.45)
11.43(1.08)
10.21(0.97)
3.85(0.26)
5.57(0.37)
10.28(1.07)
4.40(0.30)
8.57(0.78)
11.28(1.11)
5.42(0.41)
4.71(0.37)
7.57(0.72)
6.71(0.49)
8.28(0.77)
4.67(0.35)
12.14(1.13)
17.57(2.03)
3.71(0.28)
5.19(0.46)
7.42(0.66)
5.14(0.43)
2.85(0.26)
8.18(0.78)
3.44(0.32)
5.43(0.50)
1.99(0.14)
17.14(1.77)
10.28(0.87)
4.16(0.33)
5.28(0.38)
9.14(0.84)
4.85(0.39)
7.28(0.78)
7.13(0.60)
4.57(0.39)
3.14(0.26)
9.57(0.82)
7.57(0.71)
7.24(0.69)
9.13(0.85)
6.71(0.48)
6.13(0.46)
6.14(0.50)
5.43(0.46)
-

0.12
0.16
0.15
0.14
0.16
0.19
0.18
0.23
0.19
0.18
0.13
0.14
0.18
0.19
0.18
0.15
0.13
0.14
0.22
0.19
0.12
0.14
0.15
0.18
0.17
0.54
0.35
0.19
0.14
0.45
0.15
0.45
0.56
0.37
0.16
0.29
0.35
0.64
0.16
0.18
0.28
0.37
0.46
0.25
0.13
0.26
0.49
0.17
0.45

0.048(0.003)
0.041(0.002)
0.220(0.02)
0.092(0.007)
0.041(0.002)
0.080(0.006)
0.070(0.006)
0.027(0.001)
0.039(0.002)
0.072(0.006)
0.030(0.001)
0.060(0.004)
0.079(0.006)
0.038(0.002)
0.033(0.002)
0.053(0.004)
0.047(0.002)
0.058(0.004)
0.03(0.002)
0.085(0.006)
0.123(0.001)
0.026(0.001)
0.035(0.002)
0.052(0.003)
0.036(0.002)
0.020(0.001)
0.056(0.004)
0.024(0.002)
0.038(0.003)
0.014(0.003)
0.120(0.01)
0.072(0.005)
0.028(0.001)
0.037(0.002)
0.064(0.005)
0.034(0.002)
0.051(0.003)
0.049(0.004)
0.032(0.002)
0.022(0.001)
0.067(0.004)
0.053(0.004)
0.049(0.004)
0.063(0.005)
0.047(0.002)
0.042(0.002)
0.043(0.003)
0.038(0.003)
0.007(0.0002)

* The numbers in parentheses indicates the standard error

)b( منحنی

)d( حد باال

کد توده

Hill's slope

Upper limit

Accession code

0.95(0.04)
0.93(0.04)
0.65(0.03)
0.70(0.03)
0.89(0.04)
0.60(0.03)
0.59(0.03)
1.11(0.05)
1.28(0.06)
0.55(0.02)
1.07(0.04)
0.71(0.03)
0.57(0.02)
1.09(0.05)
0.81(0.03)
0.62(0.03)
0.95(0.04)
0.64(0.03)
0.89(0.04)
0.63(0.03)
0.55(0.03)
1.34(0.08)
0.80(0.04)
0.87(0.04)
1.00(0.05)
0.78(0.04)
0.71(0.03)
0.73(0.03)
0.71(0.03)
1.38(0.07)
0.61(0.03)
0.90(0.05)
0.98(0.05)
1.17(0.06)
0.84(0.04)
1.02(0.05)
0.63(0.03)
0.94(0.04)
0.94(0.05)
0.98(0.05)
0.92(0.05)
0.82(0.04)
0.68(0.03)
0.78(0.03)
1.31(0.07)
1.14(0.05)
1.03(0.05)
0.94(0.04)
1.69(0.11)

98.03(1.73)
98.78(1.74)
101.90(1.58)
100.30(1.69)
99.63(1.72)
100.48(1.75)
100.99(1.75)
100.30(1.69)
98.24(1.61)
100.76(1.76)
99.12(1.73)
99.88(1.75)
101.94(1.72)
96.55(1.77)
101.29(1.73)
101.04(1.75)
101.03(1.63)
100.55(1.75)
99.48(1.75)
101.33(1.71)
100.54(1.95)
96.76(1.97)
100.68(1.94)
99.25(1.91)
98.64(1.95)
100.39(1.99)
100.18(1.94)
100.61(1.99)
102.69(1.89)
99.35(2.00)
100.64(1.91)
99.81(1.81)
99.72(1.95)
102.12(1.75)
98.99(1.93)
99.24(1.92)
99.96(1.99)
98.56(1.93)
98.68(1.98)
99.70(1.97)
99.42(1.82)
98.52(1.83)
101.29(1.92)
98.98(1.94)
98.29(1.75)
99.79(1.81)
99.42(1.87)
99.15(1.94)
100.09(1.82)

1
5
6
8
10
12
17
18
24
26
27
29
30
31
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
49
55
57
70
74
78
83
89
90
91
93
94
95
99
100
101
102
104
105
107
108
110
115
Control

شی

دهنده خطای استاندارد میباشند* اعداد داخا پرانتر نشان
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طو گیاهچه بر حس درصد از شاهد
)Seedling length (% of control

طو گیاهچه بر حس

)Seedling length (% of control
غلظت کلودیناپو -پروپارژی (میلیگرم ماده مؤثر در لیتر)
)Dose clodinafop propargyl (mg.ai.lit-1





طو گیاهچه بر حس درصد از شاهد
)Seedling length (% of control

طو گیاهچه بر حس

)Seedling length (% of control

درصد از شاهد

غلظت دایکلوپو متی (میلیگرم ماده مؤثر در لیتر)
)Dose diclofop- methyl (mg.ai.lit-1

غلظت دایکلوپو متی (میلیگرم ماده مؤثر در لیتر)
)Dose diclofop- methyl (mg.ai.lit-1




طو گیاهچه بر حس درصد از شاهد
)Seedling length (% of control

شک  -3نمونههایی از پاسخ طو گیاهچه تودههای مقاوم یوالفوحشی زمستانه به غلظتهای مختلف علفکش
کلودیناپو -پروپارژی دایکلوپو متی و پنوکساپرو پی اتی  +مفن پایردی اتی
Figure 1. Samples of response of seedling shoot length of resistant and susceptible accessions of
Avena ludoviciana to different concentrations of clodinafop propargyl, diclofop- methyl
and Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl

طو گیاهچه بر حس

)Seedling length (% of control
غلظت پنوکساپرو پی اتی (میلیگرم ماده مؤثر در لیتر)
)Dose Fenoxaprop-P ethyl (mg.ai.lit-1

درصد از شاهد

غلظت پنوکساپرو پی اتی (میلیگرم ماده مؤثر در لیتر)
)Dose Fenoxaprop-P ethyl (mg.ai.lit-1

درصد از شاهد

غلظت کلودیناپو -پروپارژی (میلیگرم ماده مؤثر در لیتر)
)Dose clodinafop propargyl (mg.ai.lit-1
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دایکلوپو متی
نتایج آزمون لظت-پاسخ حواکی از بوروز میاوموت بوه

تودههای یوتفوحشی زمستانه در برابر لظتهای مختلوف

علفکش دایکلوفوو متیوا در توودههوای یووتفوحشوی

علفکش ،میوادیر  EC50متفواوتی بورای توودههوای میواو

زمسووتانه جمووبآوریشووده از موورارگ گنوود شهرسووتان

بهدست آمد جودول ( )1این میادیر از  2/00برای تووده 483

لوووگ-لجسووتی

سووه پووارامتره بووه دادههووای طووول گیاهچووه

گنبوودکاووس بووود همووانگونووه کووه گکوور گردیوود از میووان

با شاخ

تودههای جمبآوریشده 29 ،تووده یووتفوحشوی زمسوتانه

درجه میاومت  9/15متفاوت بود (شکا )4

میاومت  4/31تا  41/82برای توده  74بوا شواخ

به این علفکش میاومت نشان دادند بر اساس بورازش توابب
جدو  -8پارامترهای برآوردشده طو گیاهچه تودههای مقاوم و حساس یوالفوحشی زمستانه در پاسخ به علفکش
دایکلوپو متی
Table 4. Estimated parameters for resistant and susceptible accession of Avena ludoviciana in response to
diclofop- methyl based on seedling shoot length
کد توده
Accession code

منحنی()b

Curve slope

Upper limit

)EC50 (e
)(mg a.i.lit-1

حد باال ()d

شی

احتما پقدان برازش

شاخص مقاومت

Lack of fit

Resistance Factor

6

)101.49(2.06

)0.80(0.04

)10.41(0.81

0.1

)4.84(0.44

10

)95.84(1.89

)1.43(0.09

)10.89(0.66

0.15

)5.06(0.38

12

)101.52(2.03

)0.80(0.04

)12.72(0.98

0.18

)5.91(0.53

15

)98.12(2.19

)1.03(0.05

)5.73(0.43

0.19

)2.66(0.23

17

)98.61(2.18

)0.85(0.05

)9.42(0.78

0.30

)4.38(0.41

22

)99.59(2.18

)1.03(0.05

)3.84(0.27

0.28

)1.78(0.15

26

)100.52(2.14

)0.86(0.04

)5.87(0.46

0.14

)2.73(0.25

28

)101.42(2.13

)0.98(0.05

)3.49(0.24

0.16

)1.62(0.13

29

)100.49(2.18

)0.67(0.03

)6.86(0.64

0.15

)3.19(0.33

30

)101.43(2.04

)0.76(0.04

)15.57(1.25

0.06

)7.24(0.66

33

)99.60(2.19

)0.73(0.05

)9.47(0.85

0.25

)4.41(0.44

38

)92.67(2.21

)1.61(0.11

)5.42(0.36

0.12

)2.52(0.20

42

)98.52(2.15

)1.28(0.07

)4.06(0.25

0.27

)1.89(0.15

46

)101.66(2.12

)0.74(0.04

)7.79(0.66

0.17

)3.62(0.35

55

)99.15(2.14

)0.84(0.05

)13.12(1.06

0.13

)6.10(0.56

67

)96.51(2.27

)0.97(0.05

)7.71(0.64

0.52

)3.59(0.34

73

)100.59(1.99

)1.13(0.06

)7.21(0.46

0.35

)3.35(0.26

75

)97.06(1.87

)1.36(0.06

)5.10(0.28

0.25

)2.37(0.16

78

)100.78(1.84

)0.81(0.04

)11.21(0.78

0.19

)5.21(0.42

89

)98.78(1.95

)0.78(0.03

)8.38(0.65

0.16

)3.89(0.34

91

)100.03(1.72

)0.95(0.05

)16.02(0.95

0.17

)7.45(0.53

94

)99.77(1.67

)1.29(0.06

)7.65(0.39

0.73

)3.55(0.23

100

)98.44(1.85

)1.45(0.07

)4.02(0.20

0.25

)1.87(0.12

103

)99.89(1.91

)1.30(0.06

)2.88(0.15

0.29

)1.34(0.09

104

)99.50(1.71

)1.26(0.06

)7.95(0.42

0.17

)3.69(0.24

105

)100.99(1.87

)0.83(0.04

)6.33(0.44

0.35

)2.95(0.24

115

)99.36(1.93

)0.74(0.04

)9.93(0.78

0.14

)4.62(0.41

)1.96(0.13

)2.15(0.09

0.45

-

Control

)99.43(2.19

* اعداد داخا پرانتر نشاندهنده خطای استاندارد میباشند

* The numbers in parentheses indicates the standard error
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پی اتی  +مفن پایردی اتی

یوتفوحشی به علفکش کلودینوافو -پروپارژیوا در

از میان تودههای جمبآوریشده 24 ،توده یوتفوحشوی

جنوب ایران گرارش شده اسوت (Banakashani, 2005؛

زمستانه به این علفکش میاومت نشان دادنود بور اسواس

Banakashani et al., 2007؛ Miri and Momtazi,

سه پارامتره به داده های طول

2014؛  )Rastgoo et al., 2009از ایوونرو محییووین

گیاهچه تودههای یوتفوحشی زمستانه در برابر لظتهوای

موودیریت دقیوو و تنوواوب زراعووی را بوورای اجتنوواب از

مختلووف علووفکووش ،میووادیر متفوواوتی از  EC50بوورای

میاومت به علفکشها در یوتفوحشی امری ضوروری

توده های میاو بهدست آمد این میوادیر از  8/421بورای

دانستند

برازش تابب لوگ-لجستی

توده  28با شاخ
شاخ

میاومت  4/81تا  8/01برای توده  1بوا

این موضوگ مویدی بر اهمیت بررسی و پایش مستمر

درجه میاومت  9/35متفاوت بود جدول ( )5بور

مرارگ نسبت به پدیده میاومت به علف کشهای مختلف

درجه میاومت متفواوتی بورای

زودهنگا آن و بوا اتخواگ تودابیری از

این اساس ،میادیر شاخ

است تا با تشخی

تودههوای میواو بوه علوفکوش فنوکسواپرو پوی اتیوا

قبیا تناوب زراعی ،تناوب در استفاده از علفکشهوایی

بهدست آمد (شکا )4

با نحووه عموا مختلوف از گسوترش آن جلووگیری نموود
درجوه

( )Gerekhloo et al., 2010نیشه پوراکنش توودههوای

میاوموووت متفووواوتی در بوووین توووودههوووای مختلوووف بوووه

یوتف وحشی زمستانه در سط شهرستان گنبدکاووس و

علفکش های مختلف بوهدسوت آمود بوه نظور مویرسود

تووودههووای میوواو بووه علووفکووشهووای کلودینووافو -

تفاوت در اعداد بوهدسوت آموده ناشوی از نووگ مکانیسوم

پروپارژیا ،دایکلوفو متیا و فنوکساپرو پی اتیوا در

میاومتی موجود در تودههای مختلف است که اثبوات آن

شکا ( )2آورده شده است با توجه به نیشههای موردنظر

با توجه به نتوایج ارائوهشوده ،میوادیر شواخ

است که توده های یوتف وحشی زمستانه میاو

می تواند در اولویت تحیییاتی محییان حاضر قرار گیورد

مشخ

 )2010( Gherekhloo et al.در مطال های به پیجوویی

به علفکشهای مورد مطال ه از توزیوب نسوبتاً یکنوواختی

میاومووت علووفهوورز فوواتریس بووه علووفکووشهووای

در منطیه مورد مطال ه برخوردارند

متیوا پرداختنود و

نتایج نشان داد کوه هفوت تووده ،21،27 ،49 ،42 ،41

دریافتند که توده  SR3باتترین درجه میاومت را در بین

 488و  485دارای میاومت عرضی 4به هر سه علوفکوش

توده های مورد آزمایش دارا بود نامبردگان اظهار داشتند

مورد مطال ه بودنود  44تووده (،55 ،11 ،12 ،30 ،38 ،48

که احتمات این توده دارای دو یا چند مکانیسوم میواومتی

 481 ،71 ،74 ،07و  )445به علفکوشهوای کلودینوافو -

بوده و یا ژن کدکننده آنریم  ACCaseدر این تووده در

متیا میاوموت عرضوی داشوتند

کلودینافو -پروپارژیا و دایکلوفو

پروپارژیا و دایکلوفو

نیطووه دچووار جهووش شووده اسووت وجووود

میاوت عرضی به علفکشهای کلودینافو -پروپارژیا

گرارشوووات مت ووودد از میاوموووت یووووتفوحشوووی بوووه

و فنوکساپرو پی اتیا  +مفن پایردی اتیا در تودههوای

علفکشهوای بازدارنوده آنوریم  ACCaseدر ایوران و

 59 ،18 ،98و  489مشاهده شد همچنوین توودههوای ،45

سایر کشوورهای جهوان بور توسو ه چشومگیر ایون پدیوده

 93 ، 33 ،20و  483به علفکشهوای فنوکسواپرو پوی

تأکید مینماید

اتیا  +مفون پوایردی اتیوا و دایکلوفوو متیوا میاوموت

بیشووتر از ی و

در سووالهووای اخیوور میاومووت یوووووتف وحشووی بووه
علف کش کلودینافو -پروپارژیوا و دایکلوفوو

عرضی نشان دادند

متیوا

در مرارگ گند خوزسوتان ،و همچنوین بررسوی میاوموت

 -4تودههای که به بیش از ی

علفکش میاوت نشان دادند ،بهعنوان

تودههای دارای میاومت عرضی م رفی شدند
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این امر میتواند در انتشار سریبتر این نوگ میاومتها

گوورارش کردنوود کووه سووه توووده یوووتفوحشووی از اسووتان

در منطیه بسیار موثر باشد و بر لرو به ت وی انداختن این

خوزسووتان بووه کلودینووافو -پروپارژیووا میاومووت نشووان

پدیده از طری تغییر در نوگ مدیریت اتخواگشوده ،تأکیود

دادند پیش از این میاومت عرضی یوتفوحشی زمستانه

می نماید بوروز میاوموت عرضوی پدیوده رایجوی در بوین

به بازدارندههای  ACCaseدر تودههای جمبآوریشده

علف های هرز میاو به علفکش بوده و این پدیده برای

از استان های فارس ،گلستان و خوزستان گرارشاتی ارائوه

توده های یوتفوحشی زمسوتانه در سوایر نیوا دنیوا نیور

شووده اسووت ( )Rastgoo, 2006همچنووین میاومووت

گرارش شده است ()Heap, 2017

یوووتفوحشووی زمسووتانه بووه بازدارنوودههووای ACCase

طب بررسی های بینالمللی میاومت علف های هرز به

در توودههوای جموبآوریشووده از شهرسوتانهوای آنقووه

علفکوشهوا ( )Heap, 2017بویش از  11گورارش از

و کردکوووی از اسووتان گلسووتان نیوور ارائووه شووده اسووت

میاومت توده های یوتفوحشی بوه گوروه هوای مختلوف

(Kalami, 2014؛ .)Najari Kalantari, 2013

علفکشی وجوود دارد )2006( Banakashani et al.
جدو  -1پارامترهای برآوردشده طو گیاهچه تودههای مقاوم و حساس یوالفوحشی زمستانه در پاسخ به علفکش
پنوکساپرو پی اتی  +مفن پایردی اتی
Table 5. Estimated parameters for resistant and susceptible accession of Avena ludoviciana in
response to Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl based on seedling shoot length
منحنی()b

Accession code

Curve slope

Upper limit

)EC50 (e
)(mg a.i.lit-1

کد توده

حد باال ()d

شی

احتما پقدان برازش

شاخص مقاومت

Lack of fit

Resistance Factor

6

)101.13(1.97

)0.76(0.04

)0.860(0.07

0.18

)7.35(0.69

12

)103.30(2.01

)0.65(0.03

)0.538(0.05

0.14

)4.58(0.46

15

)101.04(2.06

)0.65(0.03

)0.590(0.06

0.51

)5.04(0.52

17

)101.9(2.04

)0.58(0.03

)0.792(0.08

0.45

)6.76(0.75

20

)100.99(2.13

)1.04(5.78

)0.124(0.008

0.19

)1.06(0.08

26

)102.96(1.97

)0.66(0.03

)0.784(0.07

0.16

)6.70(0.66

28

)101.8(2.11

)0.68(0.03

)0.290(0.026

0.18

)2.47(0.25

29

)100.36(2.12

)0.59(0.03

)0.591(0.061

0.24

)5.05(0.57

33

)102.40(2.08

)0.58(0.029

)0.307(0.03

0.22

)2.61(0.28

40

)100.61(2.16

)6.39(0.03

)0.143(0.01

0.14

)1.22(0.13

57

)101.05(2.08

)0.62(0.03

)0.571(0.06

0.52

)4.88(0.52

70

)101.55(2.09

)1.02(0.06

)0.158(0.01

0.17

)1.35(0.10

73

)100.18(2.16

)1.00(0.05

)0.135(0.009

0.35

)1.15(0.09

78

)101.98(2.09

)0.51(0.03

)0.409(0.05

0.19

)3.49(0.42

87

)100.13(2.17

)0.83(0.04

)0.136(0.01

0.62

)1.16(0.11

97

)100.45(2.12

)1.4(0.06

)0.166(0.01

0.17

)1.41(0.11

100

)102.22(2.04

)0.57(0.03

)0.764(0.08

0.16

)6.52(0.73

103

)101.39(2.08

)0.90(0.04

)0.204(0.01

0.45

)1.74(0.15

105

)101.41(2.02

)0.66(0.03

)0.752(0.07

0.33

)6.42(0.65

107

)104.07(1.98

)0.70(0.03

)0.464(0.04

0.25

)3.96(0.37

112

)102.71(1.96

)0.79(0.04

)0.549(0.04

0.26

)4.69(0.42

Control

)100.57(2.09

)1.88(0.11

)0.117(0.005

0.65

-

* اعداد داخا پرانتر نشاندهنده خطای استاندارد میباشند

* The numbers in parentheses indicates the standard error
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شک  -7نقشه پراکنش تودههای یوالفوحشی زمستانه در سشه شهرستان گنبدکاووس (الف) مقاوم به
کلودیناپو -پروپارژی یا تاپی

(ب) مقاوم به دایکلوپو متی یا ایلوکسان (ج) و مقاوم به

پنوکساپرو پی اتی  +مفن پایردی اتی یا پوماسوپر(د).
Figure 2. Distribution map of Avena ludoviciana in Gonbad-e-Kavus (a), resistant to
clodinafop propargyl (b), resistant to diclofop methyl (c) and resistant to
)Fenoxaprop-P ethyl+ Mefen pair di ethyl (d
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یکنواخت این توده ها در منطیه مورد مطال ه است

نتیجهگیری
نتایج این آزمایش وجوود میاوموت در توودههوایی از

نتووایج تحییوو حاضوور وجووود میاومووت عرضووی بووه

یوووتف وحشووی زمسووتانه جمووبآوریشووده از شهرسووتان

علفکشهای موورد مطال وه را در ب ضوی از توودههوا موورد

گنبدکاووس به علفکشهای کلودینافو -پروپارژیوا،

تأیید قرار داد بهطورکلی از بین  445توده جموبآوریشوده،

متیا و فنوکساپرو پی اتیا  +مفن پوایردی

هفت توده بوه هور سوه علفکوش موورد مطال وه 44 ،تووده بوه

در

علفکشهای کلودینافو -پروپارژیا و دایکلوفو متیوا،

سالهای  4392 ،4357و  4393در ایران به ثبت رسیدهاند

چهار توده بوه علوفکوشهوای کلودینوافو -پروپارژیوا و

استفاده متوالی و مکرر این علفکوشهوا در مورارگ گنود

فنوکساپرو پی اتیا  +مفن پوایردی اتیوا و چهوار تووده بوه

شهرستان گنبدکاووس ،از مهمترین دتیوا بوروز میاوموت

علفکشهای فنوکساپرو پی اتیا  +مفن پوایردی اتیوا و

در ت دادی از توده های یوتف وحشی زمستانه در منطیوه

دایکلوفووو متیووا میاومووت عرضووی نشووان دادنوود ایوون اموور

درجه میاومت متفواوتی نیور بوین توودههوای

میتواند در انتشار سریبتر این نوگ میاومتها در منطیه بسیار

دایکلوفو

اتیا را مورد تأیید قرار داد این علفکشها بهترتیو

بود شاخ

مختلف مشاهده شد به نحوی که میدار شاخ

میاومت

تودههای یوتفوحشی زمستانه میواو بوه کلودینوافو -
پروپارژیا ،دایکلوفوو
بهترتی

متیوا و فنوکسواپرو پوی اتیوا

بوین  4/77توا  4/31 ، 34/12توا  9/15و  4/81توا

موثر باشد و بر لرو به ت ویو انوداختن ایون پدیوده از طریو
تغییر در نوگ مدیریت اتخاگشده ،تأکید مینماید
بووا توجووه بووه ایوونکووه علووفکووشهووا اولووین و شوواید
متداول ترین ابرار جهت مدیریت جوامب علف هرز میاو

 9/35در نوسان بود بوه نظور مویرسود تفواوت در اعوداد

به حساب میآیند به منظور استفاده مؤثر علفکشها در

بهدست آمده ناشی از نوگ مکانیسوم میواومتی موجوود در

سیستمهوای مودیریتی مبوارزه بوا علوفهوای هورز میواو ،

توده های مختلف است نیشه پراکنش تودههای میاو بوه

بکارگیری ترکیبات جدید علفکش هوا ،شوناخت نحووه

علوفکوشهوای کلودینوافو -پروپارژیوا ،دایکلوفوو

عمووا علوفکووشهووا و تنوواوب آنهووا بووا یکوودیگر امووری

متیووا و فنوکسوواپرو پووی اتیووا حوواکی از توزیووب نسووبتاً

ضروری میباشد
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Abstract
Background and Objectives
Wheat is the most important crop in Iran and every year about 6.5 million ha of arable lands in the
country is cultivated by this strategic crop. Weeds cause 23 to 30% reduction in yield of wheat
annually. Winter wild oat is the most serious grass weed of wheat fields of Iran. Chemical method is
the common way to weed control in wheat fields. ACCase inhibitors such as clodinafop-propargyl,
diclofop-methyl and Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl are widely used for control of grasses
in this regard. Continuous application of herbicides with the same mode of action has resulted in
developing herbicide resistant biotypes of weeds such as Avena ludoviciana. The objectives of the
current study were: 1) to screen the collected accession of A. ludoviciana suspected to resistance to
FOP herbicides, 2) to determine the resistance factor of resistant biotypes and 3) mapping distribution
of resistant biotypes.

Materials and Methods
In order to survey Avena ludoviciana resistance to clodinafop-propargy, diclofop-methyl and
Fenoxaprop-P ethyl+ Mefen pair di ethyl herbicides in wheat fields of Gonbad-e Kavus, several
experiments were conducted in 2014 at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources. (115 populations). The seed bioassay in Petri dish and pot experiment was conducted
to determine resistance to acetyl coenzyme Acaboxylase inhibitors (ACCase), respectively. The
seed bioassay experiment consisted of screening the suspected populations with discriminating
concentration and concentration-response bioassay for resistant populations.

Results
In 48, 27 and 21 populations of A. ludoviciana were resistant to clodinafop-propargyl,
diclofop-methyl and Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl herbicides. Resistance accessions
indicated varying degrees of resistance to tested herbicides. Based on EC50, the lowest and highest
resistance to Clodinafop-propargyl herbicide was shown in Accessions of 74 and 6 with resistance
factors of 1.99 and 31.42, respectively. Also for Diclofop- methyl herbicide, EC50 values from 2.88
for accession of 103 (with 1.34 resistanc factor) to 16.02 for accession of 91 (with 7.45 resistance
factor) were different. In addition, EC50 estimated for Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl
herbicide was different from 0.124 to 0.86 for 20 and 6 accessions, respectively. Checking the
distribution map of resistance accessions showed these accessions had uniform distribution in this
city.

Discussion
Based on these observations, the existence of cross-resistance to herbicides was proved in some of the
collected accessions. The results of this study can be used to correct programs designed to manage
weeds herbicide resistance and prevent of the development of the plants in other areas.
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