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 چکیده 

 کستیولاهبته  ()جهت انجام آزمون سریع تشخیص مقاومت یوالف وحشی زمستتانه 

 1396، آزمایشی درسال  واقع در استان گلستان  ی شده از مزارع کلزای شهرستان کاللهآورجمعآر متیل استر  -فوپ 

انجام شد که شتامل هتتت تتوده   علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانی هرز دانشگاه  هاعلفدر آزمایشگاه علوم  

حستاس   تتودهروی    شیدیپتتردر    کشلتفعف  لتخمی  هاغلظتمشکوک به مقاومت و یک توده حساس بود. ابتدا  

متاده مترهره در   گرمیلیم  0/ 106معادل  کننده  شدند، و غلظت تتکیک  یریگاندازهروز بعد    7  هاساقچهو طول    اعمال

 7غربال شدند که بین  کننده  با با غلظت تتکیک  شیدیپتری مشکوک به مقاومت در  هاتودهآمد. سپس  دستبهلیتر  

پاستخ در -شده و به همراه بیوتیپ حساس تحت آزمتون غلظتتمقاوم شناخته پیوتیب 5، متاومق توده مشکوک به

متغیر بود کته   3421/ 414تا    2783/ 054بین    هاپیوتیبآمده، درجات مقاومت  دستپتری قرار گرفتند. طبق نتایج به

پاسخ بتا -نیز آزمایش دز  ت ومواقی مشکوک به مهاتوده. غربال  مشاهده نشد  هاپیوتیبی بین  داریمعنالبته تتاوت  

برآورد شد.  18/ 54تا  14/ 19ی مقاوم بین هاپیوتیبی در گلخانه نیز انجام شد و درجه مقاومت امزرعهدز توصیه شده 

با نتایج آزمون در گلخانته بودنتد و در نتیجته،   داریمعندارای همبستگی مثبت و    شیدیپترآمده در  دستنتایج به

با اطمینان باال جهت تشخیص سریع مقاومت یوالف وحشی زمستانه بته هالوکستی   توانیم  را  شیدیپترآزمون در  

 آر متیل استر به کار گرفت. -فوپ 

 
 کشعلف به مقاومت گیاهچه، پاسخ،-غلظت پتری، آزمونها:  کلیدواژه 
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 مقدمه 
 1940های انتخابی به بازار در اواخر دههه  کشمعرفی علف

های بعد، باعه  دهد سال  در  دیدجهای  کشو ورود مداوم علف
ههای و ردد علف  مسلح ددهکشاورزان به ابزار دیمیایی جدید  

هرز را کهاهش و در نتیههه تولیهد گیاههان زراعهی را افهزایش 
ها باع  تغییر در فلور علف ههرزی کشدهند، ولی اتکا به علف
 کش دهده اسههتههای مقههاوم بهه علهفو نیهز گهزینش بیوتی 

تشهخیص اولیههه مقاومهت بههه  (.)
مشکوک به مقاومهت مسهتلزم  هرز علف کش در یک بیوتی  علف

العمه  بیوتیه   انهام یک سری آزمایش است کهه بتوانهد عک  
کش را نشهان دههد.  هرز نسهبت بهه دزههای مختلهف علهف علف 
ماه بهه طهول  سنهی گیاه کام  در گلدان معمواًل حدود دو زیست 
ریع جهت تسریع کار ابداع ددند. در  ی س ا ه ن انهامد، لذا آزمو می 

ها در بسهترهای  هها از که  گیهاه، بهذرها، یها گیاه هه این آزمون 
 . ( دود ) مختلف ردد استفاده می 

امکهان ارزیهابی  دیش  پتهری زنی در  استفاده از آزمون جوانهه 
تر نسبت بهه آزمهون گیهاه کامه  را  تعداد زیادی بذر در زمان کم 

  هههای جمعیت دیش،  هههای پتههری ده اسههت. در آزمون نمههو   م ه ا فههر 
مشکوک به مقاومت و حساس نیز قب  از اجرای آزمون مقاومهت  

ای از دزها بهرای تعیهین  در مقیاس وسیع، ابتدا با دامنه گسترده 
(.  دههوند ) کننههده آزمههون می دز تفکیک 

ین  تعیهه  ی ا ر را بههدیش  پتههری آزمههون    (  ) 
های یهوال   الگوهای مقاومت عرضی مهموعهه بزرگهی از نمونهه 

طهی ایهن کهار،    به کهار بردنهد.   های  وحشی به بازدارنده 
ههای مختلهف  بذرهای یوال  وحشی در بستر آگار حاوی غلظت 

های کلودینافوپ پروپارژی  و کلتودیم ردهد یافتنهد تها  کش علف 
ومت بر اساس  مقا   ح ط س تعیین دود. سپ   کننده  غلظت تفکیک 

دده در مقایسه بها  چه بذرهای تیمار چه و ساقه طوی  ددن ریشه 
کننده غلظتهی از  بذرهای تیمار نشده ارزیابی دد. غلظت تفکیک 

بادهد کهه بیشهترین اخهتال  عمهودی را بهین  نظر می سم مورد 
های مقاوم و حساس ایههاد  پاسخ مربوط به توده -های دز منحنی 
صهد بازدارنهدگی در ردهد تهوده  در   ۸0    کند و حهداق  باعهمی 

(. البته باید در نظر دادهت  دود ) حساس می 
با درایط واقعی در مزرعه متفهاوت  دیش  پتری که درایط آزمون  

آمده در آزمهون سهریع  دست بادد، بنابراین الزم است نتایج به می 
ه  رع مز  با نتایج آزمون درگلخانه که درایط آن دباهت بیشتری با 

ییهد نمهود ) أ دارد مقایسه گردد تا بتهوان درسهتی آن را ت 
 .) 

ههای ههرز رایهج در محتهوالت یوال  وحشی یکی از علف
زراعی مختلف است که به علت توان رقهابتی بهاال، قهادر اسهت 

خسارت جدی به گیاه زراعی وارد نماید )

( بها ار متی  استر )-فوپ یسککش هالو(. علف
کش مورد استفاده برای ترین علفنام تهاری گاالنت سوپر رایج

ههای ههرز باریهک بهر  بهه ویهفه یهوال  وحشهی کنترل علف
( در مههزارع کلههزای زمسههتانه )

سال اخیر بوده است، و متهر  متهوالی   10استان گلستان در  
مهورد مقاومهت در ایهن   ههایی درشارگز  کش باعه این علهف
دههده اسههت )هرز علههف

(. اگرچه تعیهین غلظهت 
دیش بهرای برخهی و انهام آزمون سریع در پتریکننده  تفکیک
 توسط محققین متعهددی انههام دهده  های  بازدارنده
اسههت )

  )
 آر متیه  اسهتر -فوپ کش هالوکسهی ولی این امر تاکنون برای علف 

  رو این پفوهش پیش در یوال  وحشی زمستانه رخ نداده است. بنابر 
هد  تشخیص سریع بروز مقاومت در ایهن گیهاه بها اسهتفاده از  ا  ب 

 و آزمون سریع انهام دد. کننده  تعیین غلظت تفکیک 

 ها مواد و روش
توده بذری یوال  وحشی زمسهتانه   7ها، جهت اجرای آزمایش 

از سههطح مههزارع کلههزای    1394مشههکوک بههه مقاومههت در سههال  
بهذرهای    ند. د ده  ی آور دهرستان کالله در اسهتان گلسهتان جمهع 

کش نیههز از منههاطقی از دهرسههتان  بیوتیهه  حسههاس بههه علههف 
آوری ددند که تهاکنون سهابقه مبهارزه دهیمیایی را بها ایهن  جمع 
بها    طرح کام  تتادفی آزمون سریع در قالب  های هرز ندادت.  علف 

دیش به منزله یک تکرار محسوب  سه تکرار انهام دد که هر پتری 
گردیهد. سهپ  بهذرها جههت   جدا  ت س د دد. ابتدا پوسته بذرها با 
در یخ ال قهرار    4  ساعت در دمای    72دکستن خواب به مدت  

  منتقه  دهدند   20گرفتند و سهپ  بهه انکوبهاتوری بها دمهای  
  0/ 5بهه حههدود    چه کههه طهول ریشههه (. زمانی ) 

ههای حهاوی  دیش تهایی در پتری صورت ده متر رسید بذرها به میلی 
کننهده،  ده ددند. بهرای تعیهین غلظهت تفکیک دا   ر ا ر ق کاغذ صافی  

کش هالوکسی فوپ آر متی  اسهتر دهام   های مختلف علف غلظت 
  ، 0/ 16،  0/ 0۸،  0/ 04،  0/ 02،  0/ 01،  0/ 001،  0/ 005،  0/ 0001صههفر،  
میلی گرم ماده مهثرره در لیتهر روی تهوده حسهاس   1/ 32و  0/ 32

  ار قهر  هها بها ایهن غلظهت مهورد غربهال اعمال ددند و سپ ، توده 
ههای مختلهف  رفتند. به منظهور تعیهین درجهه مقاومهت، بیوتی  گ 

ار    -ههای مختلهف علهف کهش هالوکسهی فهوپ هرز، با غلظت علف 
دیش قههرار گرفتنههد.  سههنهی در پتههری متیهه  اسههتر مههورد زیست 

ار متی  اسهتر    -کش هالوکسی فوپ های مورد استفاده علف غلظت 
و    ۸1/ 92،  40/ 96،  20/ 4۸،  10/ 24های مقهاوم صهفر،  برای بیوتی  

ههای بهه کهار رفتهه  و برای بیوتی  حساس مشابه غلظت  163/ ۸4
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چه هفهت روز  بهود. طهول سهاقه کننده  جهت تعیین غلظت تفکیک 
صهورت درصهد از دهاهد  کش تعیهین و به بعد از اعمال تیمار علهف 

 (. برای هر توده محاسبه دد ) 
در گلخانهه،    اوم قهم   ی هها چنین به منظور غربال اولیهه توده هم 

آزمایشی در قالب طرح کامالً تتادفی انههام دهد. در ابتهدا خهواب  
دده در فوق دکسته دهد و سهپ  بهه دمهای   بذرها با روش ذکر 

دار  عدد بذر جوانهه   10ساعت منتق  ددند. تعداد    24اتاق به مدت  
  1:1بر  بهه نسهبت  هایی حاوی خاک و خاک از هر توده در گلدان 

متر کشت ددند. هر گلدان به منزله یهک  انتی س  15 ر د  12با ابعاد 
تکرار بوده و آزمایش با سه تکرار برای هر توده انهام دد. برای ههر  

پادی نشده در نظهر گرفتهه  عنوان داهد سم تکرار نیز یک گلدان به 
پادهی  های حاص  برحسب درصد نسبت بهه دهاهد سم دد تا داده 

پادهی  برگهی، سم   4ا  ته  3  ه ل ح نشده مورد ارزیابی قرار گیرند. در مر 
ار متی  اسهتر )بها نهام تههاری گاالنهت   -کش هالوکسی فوپ علف 
گهرم    ۸1دهده ) ، درکت آریادیمی( بها دز توصیه سوپر  

پاش اسهتاندارد و کهالیبره  ماده مثرره در هکتار( و بها دسهتگاه سهم 
بها فشهار پادهش    ۸003مههز به نازل بادبزنی    دده مدل  

لیتر در هکتهار انههام    250و حهم کالیبراسیون  ال ک س ا پ کیلو  200
پادی تعداد گیاهان زنده در ههر گلهدان  دد. چهار هفته پ  از سم 

پادهی  صورت درصد از تعداد گیاهان قب  از سم یاددادت دده و به 
های باقیمانهده، په  از گهذاردن  محاسبه دهد. وزن خشهک بوتهه 

گراد  سهانتی جهه  ر د   ۸0ساعت در آون با دمهای    4۸ها به مدت  بوته 
های دهاهد  توزین دده و بر حسهب درصهد بهه وزن خشهک بوتهه 

 پادی نشده محاسبه دد. سم 
کش مقاومت نشهان  هایی که در برابر دز توصیه دده علف توده 
درصد وزن خشک خود را نسهبت بهه    ۸0درصد بقاء و    50دادند و  
پادی نشهده حفهک کهرده بودنهد، انتخهاب و بهه منظهور  داهد سم 
  -سهنهی دز هها آزمهایش زیست قاومت این بیوتی  م   جه در   بررسی 

صهورت جداگانهه انههام دهد  پاسخ گیاه کام ، برای هر بیوتیه  به 
(. به منظور یکنهواختی در سهبز دهدن  ) 

ها و به حداق  رساندن واریان  نادی از عدم همزمهانی در  گیاه ه 
ه دهده در قبه ،  داد  ح ی ضهزنی، ابتدا خواب بذرها بها روش تو جوانه 

دار دهده بهه  بذر پهیش جوانهه   10دکسته دده و پ  از آن تعداد  
هایی با اندازه مناسب منتق  ددند. هر گلدان به منزلهه یهک  گلدان 

تکرار در نظر گرفته دد. بها توجهه بهه    3تکرار بوده و برای هر توده  
گونه علف هرز، در مرحله رددی سه تها چههار برگهی بها دسهتگاه  

تر از دز توصهیه دهده  ندارد و با دزهای باالتر و پهایین تا اس ش ا پ سم 
ههای  پادی انهام دد. مقادیر در نظهر گرفتهه دهده بهرای توده سم 

برابر دز توصیه دهده    2،  1  0/ ۸،  0/ 6،  0/ 4،  0/ 2،  0/ 1، صفر حساس 
  162و    ۸1،  64/ ۸،  4۸/ 6،  32/ 4،  16/ 2،  ۸/ 1،  صههفر یهها بههه عبههارتی  

ههای مقهاوم  ادیر بهرای توده مقهن  ایه  گرم ماده مثرره در هکتار بود. 

،  صهفر برابر دز توصهیه دهده یها    32و    16و    ۸،  4،  2،  1،  0/ 5،  صفر 
گرم ماده مهثرره در    2592و    1296،  64۸،  324،  162،  ۸1،  40/ 5

هکتار در نظر گرفته دد. با توجه به نوع سم استفاده دهده په  از  
  و  ه هفته تعداد گیاهان زنده باقیمانهده یاددادهت دهد  4طی مدت 

صورت درصد نسبت به دهاهد  های هوایی بوته به خشک اندام   وزن 
 بیان دد. 
ها بهرای  ترین روش برخورد با تفاوت ردد در بین جمعیت رایج 

صهورت درصهد از دهاهد تیمهار  هها به ها، ارزیابی آن محاسبه پاسخ 
 در   100نشده اسهت، اگهر چهه در روش دیگهر همیشهه دهاهد را 

 کننهد. از  بهه آن محاسهبه می   نسهبت   ا ر نظر گرفته و بقیه تیمارهها  
کش که موجب کهاهش ردهد  این روش جهت برآورد دزی از علف 

( در مقایسهه بها دهاهد  ( ) )   درصهد   50گیاه تها  
 در هههر دو بیوتیهه     دههود. مقههادیر گههردد، اسههتفاده می می 

(  ( بههرای محاسههبه درجههه مقاومههت ) حسههاس )   ( و )   مقههاوم 
مهورد اسهتفاده قهرار      با رابطه (  ) 

خطهی  گیرند. این داخص از طریق برازش مدل رگرسیونی غیر می 
های وزن خشک یها  ( به داده 1لگ لهستیک چهار پارامتره )رابطه  

 (. دود ) وزن تر هر بیوتی  برآورد می 

 ( 1رابطه ) 

 
 

صهورت  به   ی ی ا و وزن خشک یا وزن تهر بخهش هه  که در این تابع:  
  ضرایب مربوط بهه حهد پهایین و بهاال،  و   درصد از تیمارداهد،  

درصد پاسخ   50رر برای حتول ث میزان دز م  کش، میزان دز علف 
  دهیب خهط در نقطهه   مشاهده دده بین حهد پهایین و بهاال و 

 بادد. می 
کنهد، از در مواردی که حد پایین به سمت صهفر میه  می

 .( استفاده گردید2ه )رابطه متراراپ لهستیک سه رابطه لگ

 (2رابطه )

 
ها با استفاده از نرم افهزار برازش تابع لگ لهستیک به داده

انههام دهد. رسهم نمهودار مربهوط بهه  و بسهته  

نیز با دیش پتریها در گلخانه و زنی بیوتی مقایسه پاسخ جوانه

 صورت پذیرفت.  افزار کمک نرم

 ث حنتایج و ب
چه بیوتیه  حسهاس نسهبت بهه تغییرات طول سهاقه  روند

کش هالوکسهی ههای مختلهف علهفداهد در پاسهخ بهه غلظت

آورده دده است. بها توجهه بهه   1دک   آر متی  استر در  -فوپ

بیوتیه   و دیب در نقطهه   مقدار حد باال،    1جدول  
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کش هالوکسی حساس یوال  وحشی زمستانه در پاسخ به علف

میلی گهرم مهاده   012/0،  ۸4/96ترتیب  تر بهاس   یتمآر  -فوپ

کننده بود. برای محاسبه غلظت تفکیک  649/0مثرره در لیتر و  

یهابی منحنهی دده که از طریهق درون  استفاده  از پارامتر  

گهرم میلی  106/0آمد و مقدار آن برابهر بها  دستیافته بهبرازش

 ماده مثرره در لیتر بود.

 درصهد بازدارنهدگی   50بر مبنای    (  ) 

کننهده در ردد بیوتی  حساس یوال  زمستانه، غلظت تفکیک

پهی -های کلودینافوپ پروپارژیه ، فنوکسهاپروپکشبرای علف

 4و  1/0، 01/0ترتیب معههادل اتیهه  و دیکلوفههوپ متیهه  را بههه

 (  در لیتر گزارش کردنهد. )مثرره    گرم مادهمیلی

کننهده بههرای  سهنهی خههود، غلظهت تفکیک زیست   ش ی مها آز   نیهز در 

پههی اتیهه  و  -هههای کلودینههافوپ پروپارژیهه ، فنوکسههاپروپ  کش علف 

درصهد    ۸0یوال  وحشی بر مبنای  هرز  علف دیکلوفوپ متی  را برای  

،  0/ 2ترتیب معهادل بازدارندگی در ردد گیاه ه بیوتی  حسهاس بهه 

غلظههت    ود. مههن   ش رره در لیتهر گههزار ث گهرم مههاده مههمیلی   4/ 2و   0/ 02

 (  در تحقیهق )   بهر مبنهای  کننده  تفکیک 

یههوال  وحشههی زمسههتانه بههرای کلودینههافوپ هرز علههفروی 

ترتیب بههپی اتی  و دیکلوفوپ متی     -پروپارژی ، فنوکساپروپ

 عنوان دد.  ۸7/14و  ۸7/0، 21/0

درصهد بازدارنهدگی در   50بر مبنای    (  )
فاالری  هرز علفکننده برای حساس، غلظت تفکیک  توده  ددر

پهی -های کلودینافوپ پروپارژی ، فنوکساپروپکشرا برای علف
 44/2و    29/0،  02/0معهادل  ترتیب  بههاتی  و دیکلوفوپ متی   

 در لیتر گهزارش کردنهد. مثرره  گرم مادهمیلی
هرز، فعلهن  ایه  سهنهی خهود بها( نیز در آزمایش زیست)

هههای کلودینههافوپ کشکننههده را بههرای علفغلظههت تفکیک
پی اتی  و دیکلوفوپ متی  بر مبنای   -پروپارژی ، فنوکساپروپ

درصههد بازدارنههدگی در ردههد گیاه ههه بیوتیهه  حسههاس  50
در مهثرره    گهرم مهادهمیلی  4/0و    0۸/0،  01/0معادل  ترتیب  به

آوری مع  جیرالهای حساس فادر بیوتی لیتر گزارش کردند.
کننههده بههرای آبههاد، غلظههت تفکیکدههده از دهرسههتان علی

پهی اتیه ،   -های کلودینافوپ پروپاژی ، فنوکسهاپروپکشعلف

دههد گزارش ۸/0و  35/0، 01/0ترتیب بهههدیکلوفههوپ متیهه  
از  ( چنهین )(. هم)

یهاد دهده   ههایشکرا بهرای علف  دهرستان کالله مقدار  
 ( و ) 5۸/0، 35/0، 92/0ترتیب بهههه

 67/1و 04/0، 06/0بههرای دهرسههتان کردکههوی ایههن مقههدار را 
 (  در لیتهر برآوردکهرد. )مهثرره    میلی گهرم مهاده

پروپاژیه ، کش کلودینافوپسه علهفکننده مقدارغلظت تفکیک

، براسههاس را   یههتامتیهه  و فنوکسههاپروپ پیدیکلوفوپ
در لیترگزارش کرد. مثرره    گرم مادهمیلی  21/1،  7۸/0،  069/0

در   های  این روش برای آزمون مقاومهت بهه بازدارنهده

( و قیهاق ( )دم روبهاهی )
( نیهز اسهتفاده ( ))

 .دده است

ههای حسهاس و  کننهده، بیوتی  غلظهت تفکیک   یین ع ت   ز پ  ا 

کننهده قهرار  مشکوک به مقاومت در معهر  ایهن غلظهت تفکیک 

  و    ،  ،  ،  ههههای  گرفتنهههد. بیوتی  

چه خود نسبت به تیمهار  همگی موفق ددند صد درصد طول ساقه 

پاسهخ  -مقطر( را حفهک نماینهد و بهرای آزمهون غلظهت داهد )آب 

و    و    هههای  کههه در بیوتی  درحالی   ند، د دهه  ب انتخهها 

چه مشاهده دهد  بیوتی  حساس، کاهش قاب  توجه در طول ساقه 

کش هالوکسی فهوپ آر  های مختلف علف (. اعمال غلظت 2جدول  ) 

چه بیوتیه  حسهاس بهه سهرعت  متی  استر باع  دد طول ساقه 

  ق فهههای مقهاوم مو که بیوتی  نسبت به داهد کاهش یابد، درحالی 

بهاال حفهک کننهد   های نسبتًاچه خود را تا غلظت طول ساقه   ددند 

طهول    درصهد   50کش الزم بهرای کهاهش  مقهدار علهف   (. 2دک   ) 

میلی گهرم مهاده مهثرره در    0/ 012چه نسبت به داهد برابر با  ساقه 

،  ،  ههای مقهاوم لیتر بود. این مقدار بهرای بیوتی  

،  41/ 743،  40/ 9۸7  ا بههه  ر ترتیب برابهههبهههه   و    ،  

میلی گرم ماده مثرره در لیتر ربهت   35/ 077و  37/ 414،  43/ 125

،  3251/ 323ترتیب برابر با ها نیز به دد. درجه مقاومت این بیوتی  

بود )جهدول   27۸3/ 054و    296۸/ 762،  3421/ 414،  3331/ 275

های مورد  آمده، درجه مقاومت بیوتی  دست (. با توجه به نتایج به 3

 باال و از نظر آماری یکسان بودند.   بتًاس ن   ه مطالع 

 

 

S
ee

d
li

n
g

 l
en

g
th

 (
%

 o
f 

co
n

tr
o

l)
 

Haloxyfop-R methyl ester (mg ai. L-1)  



 273                                                              1401  تابستان،  2دماره    45تولیدات گیاهی، جلد  

 

آمده دسهتهدر دهرستان گنبد باالترین درجهه مقاومهت ب

 با    42/31های مقاوم یوال  وحشی زمستانه  برای بیوتی 

گرم مهاده مهثرره در لیتهر بهود )میلی ۸6/0برابر 

های اسهتان گلسههتان (. ایهن مقهادیر در سهایر دهرسهتان

بهاالترین مقهدار     (متفاوت گزارش دهده اسهت) )

هههای مقههاوم یههوال  وحشههی زمسههتانه بههرای بیوتی  

گرم ماده میلی  52/56آوری دده از دهرستان کردکوی را  جمع

چنهین گزارش کهرد. هم 62/12مثرره در لیتر با درجه مقاومت 

آبهاد (، علیقهال )های آق در دهرستان

 ( بهاالترین )   لهه ال ک   و (  ) 

محاسههبه دههده بههرای یههوال  وحشههی زمسههتانه  مقههدار 

میلهی گهرم مهاده مهثرره در   39/4۸و  30/20،  62/91ترتیب  به

گهرم   ۸1دهده )پادی یا مقهدار توصیهبادد. پ  از سملیتر می

آوری دهده یهوال  توده جمهع  7ماده مثرره در هکتار(، از بین  

 ،  ،  ،  توده دام     5تانه،  وحشی زمس

موفق ددند وزن خشهک و درصهد بقهای خهود را در   و  

ترتیب بهاالی آر متی  استر به-کش هالوکسی فوپمعر  علف

درصههد نسههبت بههه دههاهد حفههک کننههد و در نتیهههه  50و  ۸0

انتخاب ددند.  پاسخ-های مقاوم برای آزمون دزعنوان بیوتی به

درصد بقاء بودنهد و   100الی    ۸0های مقاوم دارای   همه بیوتی

درصد نسبت به داهد نبود.   100ها نیز کمتر از  وزن خشک آن

رفهت طور کهه انتظهار میچنین بیوتی  حساس نیهز همهانهم

 کش دوام بیاورد )جهدولدده علف  نتوانست در برابر دز توصیه

4.) 
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های مشکوک به مقاومهت فهاالری  ) غربالگری توده 

های گلستان و فارس نشان داد که از بهین  ( در استان 

تهوده    4(،  درصهد   41  ) پی اتی -توده به فنوکساپروپ   14توده،  34

تهوده بهه دیکلوفهوپ   17( و درصهد  10کلودینافوپ پروپارژی  ) به  

(.  ( مقههاوم بودنههد ) درصههد   50متیهه  ) 

کش  ( بهه علهف بررسی مقاومهت دهلمی ) 

در استان گلسهتان    های  بنورون متی  از خانواده بازدارنده تری 

نهد ) هها مقهاوم بود درصهد توده   33نشهان داد کهه  

آوری  های یوال  وحشی جمهع ای دیگر، جمعیت (. در مطالعه 

،  47دده از استرالیا مورد غربال قرار گرفتنهد و مشهخص دهد کهه  

بههه دیکلوقههوپ متیهه ،  ترتیب  بههه درصههد جمعیههت    2و    23،  2،  17

یدیم و  پهی اتیه ، کلودینهافوپ پروپارژیه ، ستوکسه-فنوکساپروپ 

(. دادتند )   پینوکسادن مقاومت 

هههای مقههاوم و حسههاس یههوال  وحشههی  رونههد پاسههخ بیوتی  

آر متی  استر  -کش هالوکسی فوپ زمستانه به دزهای مختلف علف 

معههادل    آورده دههده اسههت. بیشههترین مقههدار    3  دههک  در  

  گههرم مههاده مههثرره در هکتههار بههرای بیوتیهه     26۸/ 41

بها    و    ،  ،  ،  ههای   آمد و بیوتی  دست به 

  14/ 47و    205/ 53،  222/ 33،  253/ 44،  260/ 60برابهههر بههها    

های بعدی قرار گرفتنهد. بیوتیه   گرم ماده مثرره در هکتار در رتبه 

بهه    1/ 59را معهادل   حساس بیشترین مقدار دیب در نقطهه 

ردد بهه ازای ههر گهرم   ربت رساند که نشان دهنده کاهش بیشتر 

آر متی  اسهتر در مقایسهه بها  -کش هالوکسی فوپ ه مثرره علف ماد 

بادد. به عبارت دیگر، سهرعت نهزول منحنهی  های می سایر بیوتی  

ههای  ها بود. همهه بیوتی  در بیوتی  حساس بیش از سایر بیوتی  

تها    14/ 19باالیی بودنهد کهه از   مقاوم دارای درجات مقاومت نسبتًا

هها از  داری بهین بیوتی  معنهی تغیر بود، هر چند تفهاوت م   1۸/ 54

 . ( 5نظر درجه مقاومت مشاهده نشد )جدول 

ههای مقهاوم یهوال   نتایج مربوط بهه درجهه مقاومهت بیوتی  
آر متیه  اسهتر در  -کش هالوکسهی فهوپ وحشی زمستانه به علهف 

آمده در گلخانهه قهرار داده دهد.  دسهت دیش در برابر نتایج به پتری 
ی این صفات انهام دهد و بهر  رسیون و همبستگی نیز برا تهزیه رگ 

آمد  دسهت به   0/ 99اساس نتایج، ضریب تبیین بسیار باال و برابهر بها  

دیش  درصد تغییرات در نتایج آزمهون پتهری   99دهد  که نشان می 
آمده در گلخانه توجیهه کهرد. هم نهین  دست توان با نتایج به را می 

دار بود کهه نشهان  و معنی و مثبت  0/ 99ضریب همبستگی معادل 

 (. 4دک  دیش دارد ) از ارتباط بسیار باالی نتایج گلخانه و پتری 
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زمهان    مهاه   دو به    سنهی گیاه ه در گلخانه حدوداً زیست 

های سریع جهت تسهریع  احتیاج دارد، به همین خاطر آزمون 

  اید توجه دادت که معموالً (. ب کار ابداع ددند ) 

مطالعات مربوط به بروز مقاومت، بر اساس آزمون در گلخانهه  

بادد، زیرا گیاهان ردهد یافتهه در گلخانهه از نظهر  استوار می 

اندازه و حالت رددی تا حدود زیادی مشهابه گیاههان مزرعهه  

چنهد، آزمهون سهریع بها اسهتفاده از بهذرهای    بادند. ههر می 

سهریع و    توانهد رودهی دیش نیهز می ی دار دده در پتهر جوانه 

بادهد. البتهه  های هرز مقاوم می مطمئن جهت تشخیص علف 

بههرآورد درجههه مقاومههت در آزمههون پتههری بههیش از مقههدار  

بادد. این نتیهه توسهط محققهین  آمده در گلخانه می دست به 

اسهت ) گزارش دده دیگر نیز  

 .) 

 گیرینتیجه
کننهده هالوکسهی  آمده، غلظت تفکیک دست طبق نتایج به 

های یوال  وحشی زمسهتانه  فوپ آر متی  استر برای بیوتی  

آوری دده از مزراع کلزای دهرسهتان کاللهه معهادل بها  جمع 

آمد. با استفاده از  دست گرم ماده مثرره در لیتر به میلی  0/ 106

آوری  ومت جمهع های مشکوک به مقا توان توده این غلظت می 

هههای  نهایهت بیوتی  منطقهه را غربههال نمهود و در دهده از آن  

مقاوم با سرعت بسیار بیشتری نسبت به آزمهایش در گلخانهه  

پاسهخ در  -چنین با انهام آزمهون دز مشخص خواهند دد. هم 

آمده در آزمون سهریع،  دست ه گلخانه، مشخص دد که نتایج ب 

بقت دارد. با توجه به  با نتایج آزمون گیاه کام  در گلدان مطا 

ههای روزافهزون از  ترش معض  مقاومت و دریافت گزارش گس 

هها، تشهخیص سهریع  کش بروز موارد جدید مقاومهت بهه علف 

بادهد، بنهابراین اسهتفاده از  مقاومت بسیار حهازز اهمیهت می 

 . تواند بسیار کارساز بادد سریع می هایی نظیر آزمون  روش 

گزاریسپاس
ده و  و اله دکتهری نگارنهده اول بهپفوهش حاضر بخشهی از رسه

مین مهالی  أ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ت 

چنین نگارندگان مراتب تشکر و قهدردانی خهود را از  هم دده است.  

فر بابهت همراههی و  آقایان محمد طهاهری و محمهدعلی محبهوبی 

 دارند. مساعدت ایشان در انهام این پفوهش اعالم می 
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