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چکيد ه 

ب�ه منظور بررس�ي مقاومت علف هرز فاالريس به علف کش ديکلوفوپ-متيل، آزمايش�ي در قال�ب طرح کاماًل تصادفي با 

چهار تکرار، در گلخانه تحقيقاتي بخش علف هاي هرز موسس�ه تحقيقات گياهپزش�کی کشور، در سال 84-1383 انجام 

شد. آزمايش شامل شانزده توده فاالريس بود که با مقدار توصيه شده علف کش ديکلوفوپ- متيل )9g ai/ha 900( تيمار 

ش�دند. در اين آزمايش هش�ت توده KhR5 ،GR12 ،FR4 ،FR2 ،FR7 ،KhR2 ،GR13 و KhR3 با دارا بودن GR50 و 

LD50 بيش�تر از 0 5% به تيمار با مقدار توصيه ش�ده علف کش از خود مقاومت نش�ان دادند. درجه مقاومت محاسبه شده 

براي درصد وزن خشك توده ها به ترتيب برابر با 7/26، 8/11، 9/36، 11/18، 12/66، 16/77، 20/35 و 24/25 و براي درصد 

بوته هاي زنده مانده به ترتيب برابر با 8/65، 10، 10/82، 12/54، 14/15، 15/06، 16/14 و 20/32 بود.

 )Phalaris minor( بررسي مقاومت فاالريس
به علف کش ديكلوفوپ - متیل 

کلمات کليد ي: فاالريس، ديکلوفوپ- متيل، مقاومت
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مقد مه 
 فاالری��س عل��ف  ه��رزي كش��یده ب��رگ و یكس��اله با ن��ام علمي 

.Phalaris minor RETZ از خانواده گندمیان مي باشد )2(.
  نظ��ر ب��ه اینكه فاالری��س تحمل خوبی ب��ه عملیات زراع��ی دارد، 
م��ی تواند به عنوان یک گیاه مهاجم مطرح ش��ود. این علف هرز یكی از 
رقیبان جدی گندم می باش��د كه در س��طوح باالی تهاجم ممكن است 

منجر به نابودی كل محصول گندم شود )13(.
علف كش ه��ای متع��ددی ازجمل��ه ایزوپروتیورون، متوكس��ورون، 
متابنزتی��ازورون، پندیمتالین و دیكلوفوپ-متی��ل به منظور كنترل این 

علف  هرز توصیه شده اند )5 ،11(.
كارایی و بهره مالی اس��تفاده از علف كش ها منجر به ایجاد اطمینان 
باال به آنها در كش��ورهای توس��عه یافته شده است. با این وجود، یكسری 
مش��كالت به علت كاربرد علف كش ها مشاهده شده است. در سال های 
اخیر مس��ئله بقایای علف كش، س��المت مواد غذایی و تاثیر علف كش ها 
بر محیط زیس��ت و همچنین بروز پدیده جهانی علف های  هرز مقاوم به 

علف كش ها مورد توجه قرار گرفته است )4(.
 به منظور كنترل این علف هرز در كشور هندوستان و تا قبل از سال 
1993، طی پانزده سال از علف كش ایزوپروتیورون استفاده می شد، اما 

امروزه این علف هرز به این علف كش مقاوم شده است )11(.
به منظ��ور كنترل فاالریس مقاوم به ایزوپروتیورون علف كش هایی 
با نحوه عمل مختلف ش��امل علف كش های بازدارنده اس��تیل كوآنزیم 
– آ – كربوكس��یالز )ACCase( از جمله ترالكوكس��یدیم و دیكلوفوپ 
 - متیل بكار گرفته ش��دند؛ هرچند اخیرا گزارش ش��ده است كه بعضی 
بیوتی��پ های مقاوم به ایزوپروتی��ورون، مقاومت عرضی به دیكلوفوپ - 

متیل و احتماالً به كلودینافوپ - پروپارژیل نشان داده اند )15(.
از آفریقای جنوبی، آمریكا، اس��ترالیا، اسراییل و مكزیک نیز گزارش 

ش��ده اس��ت كه فاالریس به علف كش های بازدارنده ACCase مقاوم 
شده است )7(.

در ای��ران نیز بن��ا به گ��زارش Zand و همكاران در س��ال 2006 
علف  هرز یوالف  وحش��ی )Avena ludoviciana( نس��بت به كاربرد 
 ،)900 g ai/ha( مقدار توصیه ش��ده س��ه علف كش دیكلوفوپ-متی��ل
 فنوكس��اپروپ-پی-اتیل )g ai/ha 75( و كلودیناف��وپ - پروپاِرِژی��ل  

)g ai/ha 64( مقاومت نشان داده است )16(.
ب��ا توجه به مطالب فوق و از آنجاییكه Ph. minor در بس��یاري از 
گن��دم زارهاي ایران، علف هرزي جدي به ش��مار مي آید و نیز به دلیل 
مص��رف ممتد علفكش دیكلوفوپ - متی��ل در این مزارع1، احتمال بروز 
مقاوم��ت به این علف كش  در پاره اي از موارد وجود دارد. این آزمایش با 
هدف بررس��ي مقاومت جمعیت هاي مشكوك این گونه به علف كش  یاد 
ش��ده در گلخانه تحقیقاتي موسس��ه تحقیقات گیاه پزشكی كشور اجرا 

شد.

مواد  و روش ها
در ای��ن پژوه��ش به منظ��ور بررس��ی چگونگی پاس��خ ش��انزده توده 
بذر فاالریس جمع آوری ش��ده از س��ه استان خوزس��تان، فارس و گلستان 
 )جدول 1( نسبت به كاربرد مقدار توصیه شده علف كش دیكلوفوپ – متیل 
)gai/ha 900( آزمایش��ی در قال��ب طرح كامال تصادفی ب��ا چهار تكرار در 
س��ال 84-1383 انجام شد. كلیه داده های بدست آمده با استفاده از برنامه 
SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و میانگین ها نیز با آزمون چند 

دامنه ای دانكن مقایسه شد.
به منظور بدس��ت آوردن درجه مقاومت )R/S( )6( )كه برابر اس��ت با 
نسبت GR50  توده مقاوم به GR50 توده حساس( توده هایي كه در برابر 
مقدار توصیه شده علف كش دیكلوفوپ- متیل مقاومت نشان دادند، آزمایش 
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The investigation of the resistance against diclofop – methyl herbicide in littleseed canarygrass (Phalaris 
minor)
By: E. Elahifard, M. H. RashedMohassel, M. Nassiri Mahallati, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, 
Ferdowsi University, Mashhad, Iran and E. Zand, Department of Weed Research, Plant Protection Research 
Institute.
In order to study the littleseed canarygrass (Phalaris minor) resistance to diclofop - methyl herbicide an experiment was 
conducted at Department of Weed Science, Plant Protection Research Institute greenhouse in 2004-2005. The type of 
design was completely randomized design, with four replications per treatment. Treatments included sixteen Phalaris 
populations treated with recommended dose of diclofop - methyl (900 gr ai/ha). In this experiment eight populations: 
GR13, KhR2, FR7, FR2, FR4, GR12, KhR5 and  KhR3 that contain GR50 and LD50 more than 50%, showed resistancy 
when treated with recommended dose with diclofop - methyl. The rate of resistancy for above mentioned populations dry 
weight was 7.26, 8.11, 9.36, 11.18, 12.66, 16.77, 20.35 and 24.25, and for the number of survived plants was 8.65, 10, 
10.82, 12.54, 14.15, 15.06, 16.14 and 20.32 respectively.

Key words: Littleseed canarygrass (Phalaris minor), Diclofop - methyl, Resistance.
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واكنش ب��ه كاربرد مقادیر مختلف علف كش با مقادیر زیر صورت گرفت)6(: 
0�225�450�900�1800� 3600-5400�7200� 14400- 28800 گرم 

ماده مؤثره در هكتار .
در ای��ن آزمایش ، ب��ذور فاالریس در گلدان هاي پالس��تیكي با قطر 12 
س��انتیمتر كه محتوی مخلوطی از ماسه، رس و خاك برگ به نسبت 2:1:1 
بودند )14( كاشته شده و سپس گلدان ها به گلخانه اي با رژیم حرارتی 16/20 
درجه سانتیگراد روز/شب و 8/16 ساعت روشنایی/تاریكي )كه توسط نوری 
با شدت 200µ0 mol m -2 s-1 تشعشع فعال فتوسنتزی شرایط فتوپریودی 
تقویت ش��د( منتقل شدند )10(. سم پاش��ي گلدان ها در مرحله 4-3 برگي 
فاالریس )حدودا 3-2 هفته بعد از كاش��ت( با دستگاه سم پاش داراي اتاقک 
س��م پاش مجهز به نازل متحرك با الگوی پاشش بادبزني یكنواخت2 كه به 
منظور پاش��ش L/ha 200 محلول سم با فش��ار  KPa 210 كالیبره شده 

جدول 1- اسامي توده هاي علف هرز فاالريس مشکوک به مقاومت و حساس به علف کش جمع آوري شده از استان هاي مختلف )1(.

توده های منتخب جهت تيمار با علف کش 

ديکلوفوپ - متيل

وضعيت تودهمنطقه جمع آوري شده ) استان(

Sحساس به علف کشخوزستان، فارس

KhR2مشکوک به مقاومتخوزستان

KhR3مشکوک به مقاومتخوزستان

KhR5مشکوک به مقاومتخوزستان

KhR12مشکوک به مقاومتخوزستان

KhR13مشکوک به مقاومتخوزستان

FR2مشکوک به مقاومتفارس

FR4مشکوک به مقاومتفارس

FR5مشکوک به مقاومتفارس

FR6مشکوک به مقاومتفارس

FR7مشکوک به مقاومتفارس

GR3مشکوک به مقاومتگلستان

GR4مشکوک به مقاومتگلستان

GR8مشکوک به مقاومتگلستان

GR12مشکوک به مقاومتگلستان

GR13مشکوک به مقاومتگلستان

بود، انجام ش��د )البته قبل از س��م پاش��ي تعداد گیاهان داخ��ل هر گلدان 
شمارش شد(. پس از سم  پاشي سه نوبت نمره دهي بوته ها بر اساس سیستم 
ارزش��یابي با اس��تفاده از روشEWRC 3  به فاصله یک هفته انجام ش��د 
)12(. چهار هفته بعد از سم پاشي، تعداد گیاهان زنده مانده داخل هر گلدان 
ش��مارش و به صورت درصد نسبت به شاهد خود)مقدار صفر( محاسبه شد. 
سپس بوته ها از سطح خاك برداشت شده و وزن خشک بوته ها پس از 48 
ساعت قرار گرفتن در آون در دماي 75 درجه سانتي گراد اندازه گیري شد و 

به صورت وزن خشک نسبت به شاهد )مقدار صفر( محاسبه شد )9 ،10(.
براي بدست آوردن منحني هاي پاس��خ توده هاي مقاوم و توده حساس 
به مقادیر مختلف علف كش مورد آزمایش، از معادله رگرس��یوني غیر خطي 
)س��یگموئیدی( ارئ��ه ش��ده توس��ط Heap و Morrison )9( به كمک 

نرم افزار SigmaPlot استفاده شد:

 Y = K /(1+e(bg) xb )+ d                                   )1 معادله( 

در ای��ن معادل��ه  Yمتغیر وابس��ته )طول س��اقه چه یا وزن خش��ک یا 
 : K،))تعداد بوته هاي زنده مانده )به صورت درصد از ش��اهد بدون علف كش
 :g و b ،پایه لگاریتم طبیعي :e ،باالتری��ن حد داده هاي مربوط به یک توده
ضرای��ب معادله،  x: غلظت علف كش و d: پایین ترین حد داده هاي مربوط 

به یک توده است.

نتايج و بحث
همانطوركه در جدول )2( مش��اهده مي شود، چهار هفته پس از پاشش 
علف كش دیكلوفوپ – متیل، از نظر درصد وزن خش��ک نس��بت به ش��اهد 

.)p >0/05(تفاوت معني داري بین توده ها وجود داشت )سمپاشي نشده(
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جدول 2- تجزيه واريانس داده هاي صفات اندازه گيري شده توده هاي فاالريس سه استان فارس، خوزستان و گلستان تيمار شده با علف کش 

)1( )900  ai/ha )g ديکلوفوپ – متيل

جدول 3- تجزيه واريانس داده هاي صفات اندازه گيري شده توده هاي فاالريس سه استان فارس، خوزستان و گلستان تيمار شده با علف کش 

)1( )64 g ai/ha( ديکلوفوپ – متيل

درجه آزادیمنابع تغييرات

ميانگين مربعات

درصد وزن خشك نسبت به 

شاهد )بدون علف کش( چهار 

هفته پس از سمپاشی

درصد گياهان زنده مانده 

چهار هفته پس از سمپاشی 

نسبت به پيش از سمپاشی

ارزيابی چشمی بر اساس 

استاندارد EWRC سه هفته 

پس از سمپاشی

*34/93*7726/97*153029/53توده علف هرز

4871/71112/310/78خطا

633101/247839/2835/71کل

)p >0/05(  معنی دار در سطح احتمال :*

همچنی��ن توده ها از نظ��ر درصد گیاهان زنده مان��ده، چهار هفته پس 
از سمپاش��ي نس��بت به قبل از سمپاش��ي و ارزیابي چشمي، سه هفته پس 
از اعم��ال علف كش، بر اس��اس ج��دول EWRC نیز ب��ا یكدیگر اختالف 

 .)p >0/05( معني داري داشتند
در مقایس��ه میانگین توده ها از نظر درصد وزن خش��ک نسبت به شاهد 

)ب��دون علف كش( چهار هفته پس از سمپاش��ي، اخت��الف معني داري بین 
توده ها از نظر س��طوح آماري وجود داش��ت)p >0/05(، بطوریكه سه توده 
KhR5 ،KhR3 و GR12 ب��ا دارا بودن به ترتی��ب 90، 81/37 و 77/75 
درصد وزن خش��ک، بیش��ترین مقادی��ر را به خود اختص��اص داده و با هم 
اختالف معني داري نداشتند. دو توده FR7 و FR2 با دارا بودن درصد وزن 

تودهاستان

مقايسه ميانگين

درصد وزن خشك نسبت به شاهد 

بدون علف کش چهار هفته پس 

از سمپاشی

درصد گياهان زنده مانده چهار 

هفته پس از سمپاشی نسبت به 

پيش از سمپاشی

ارزيابی چشمی بر اساس 

استاندارد EWRC  سه هفته پس 

از سمپاشی

خوزستان

S12/75 g0 c1f

KhR264/125 d80 b6/5 c

KhR390 a100 a8/5 a

KhR581/ 37 ab100 a8ab

KhR1215/75 fg0 c1f

KhR13 30/25 e17/32 c3d

فارس

FR270bcd/25100 a7bc

FR467/25 cd87/ 5 ab7bc

FR522/75 efg10/ 41 c1/75 def

FR624/25 efg11/66 c  1def/75

FR773/75 bcd100 a7/5 abc

گلستان

GR3 19/25 efg7/ 74 c1/5 ef

GR425/5 efg12/ 95 c2def

GR827 ef14/79 c2/5 de

GR1277/75 abc100 a8ab

GR1363/ 37 d76/25 b6/5 c

SEM4/255/30/44

 . )a = %5 در هر ستون، ميانگين هاي داراي حروف مشترک، اختالف معني داري با يکديگر ندارند)دانکن
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خش��ک ب��ه ترتیب 73/75 و 70/25 با دو ت��وده KhR5 و GR12 و نیز با 
یكدیگر از نظر سطوح آماري اختالف معنی داری نداشتند )جدول 3(.

توده هاي KhR2 ،FR4 ،FR2 ،FR7 و GR13 با دارا بودن 73/75، 
70/25، 67/25، 64/12 و 63/37 درصد وزن خشک، از نظر سطوح آماري 
ب��ا هم اختالف معني داري نداش��تند. در حالیكه كلیه این توده ها )هش��ت 
ت��وده( با توده حس��اس اختالف معني داري داش��تند و ب��ا دارا بودن %50 
GR50< نس��بت به تیمار با مقدار توصیه شده علف كش حساسیت كمتری 

تشان دادند)جدول 3(.
هفت توده GR3 ،FR5 ،FR6 ،GR4 ،GR8 ،KhR13 و Khr12به 
ترتیب با دارا بودن درصد وزن خش��كي برابر با 30/25، 27، 25/5، 24/25، 
22/75، 19/25 و 15/17 با دارا بودن GR50%50 >  نسبت به تیمار علف 

كش از خود حساسیت نشان دادند )جدول 3(. 
 ،GR12 ،KhR5 ،KhR3 بنابرای��ن مي توان گفت كه هش��ت ت��وده
KhR2 ،FR4 ،FR2 ،FR7 و GR13 كاهش رش��د كمتري را نس��بت به 
 GR50 ش��اهد نش��ان داده اند وهش��ت توده دیگر نیز با توجه به دارا بودن
كمتر از 50% كه نشانه توقف شدید رشد و حساس بودن این توده ها نسبت 
به علف كش دیكلوفوپ – متیل مي باش��د نس��بت به این علف كش حساس 

مي باشند.
مقایس��ه میانگین توده ها از نظ��ر درصد گیاهان زن��ده مانده هر توده، 
چهار هفته پس از پاش��ش علف كش نس��بت به قبل از سمپاشي، نشان داد 
كه واكنش توده ها نس��بت ب��ه تیمار علف كش، با هم اخت��الف معني داري 
 ،FR2 ،FR7 ،GR12 ،KhR5 ،KhR3 توده ه��اي .)p >0/05(داش��ت
KhR12 ،FR4 و GR13 ب��ا دارا بودن LD    50<%50 و س��ایر توده ها از 
جمله KhR12 ،GR3 ، FR5،FR6 ،GR4 ،GR8 ،KhR13، و S با دارا 
بودن LD50 كمتر از 50% بوته هاي زنده به ترتیب نسبت به تیمار با علف 

كش مقاوم و حساس بودند)جدول 3(.
مقایس��ه میانگین داده هاي ارزیابي چش��مي نیز موی��د وجود اختالف 
 ،FR4 ،FR2 ،FR7 ،GR12 ،KhR5 ،KhR3 معني داري بین هشت توده
 ، FR5،FR6 ،GR4 ،GR8 ،KhR13  ب��ا هفت ت��وده GR13 و KhR2
KhR12 ،GR3 و S مي باش��د )p >0/05(؛ بطوریكه هشت توده مقاوم در 
ارزیابی های قبلی، در ای��ن ارزیابی نیز با دارا بودن رنج نمده دهی 8/5-6/5 
كه عبارت از 80-1% كنترل توسط علف كش می باشد، مهار بسیار ضعیف تا 
نامطلوبی را از خود نش��ان دادند. هشت توده دیگر نیز در این مرحله با قرار 
گرفتن در رنج نمره دهی 1-3 در حدود 100-93% كنترل ش��دند )جداول 

.)EWRC 3 و
بنابر این مي توان نتیجه گرفت كه علف كش دیكلوفوپ – متیل قادر به 
كنترل مطلوب هشت توده از شانزده توده مورد آزمایش نبوده است كه این 
امر به علت مقاومت این هش��ت توده در برابر علف كش مذكور مي باشد؛ در 
حالیكه هش��ت توده دیگر )هفت توده مشكوك و یک توده حساس( بشدت 
تحت تاثیر علف كش دیكلوفوپ – متیل قرار گرفته اند. در نهایت با توجه به 
نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین سه صفت ذكر شده در باال 
 ،FR7 ،GR12 ،KhR5 ،KhR3 مي توان به این نتیجه رسید كه توده هاي
KhR2 ،FR4 ،FR2 و GR13 ب��ه علف كش دیكلوفوپ- متیل مقاوم بوده 
در حالیكه س��ایر توده ها به این علف كش حساس مي باشند. به عبارت دیگر 
م��ي توان به بروز مقاومت فاالریس به علف كش دیكلوفوپ- متیل در س��ه 

استان خوزستان، فارس و گلستان مطمئن شد.
Malik و Singh )11( بروز مقاومت به دیكلوفوپ- متیل در دم روباهي 
كشیده )Alopecurus myosuroides( را به علت افزایش فعالیت آنزیم 
س��یتوكروم P450 )كه س��بب كاتالیز واكنش س��میت زدایي دیكلوفوپ – 

متیل مي شود؛ مانند آنچه درگندم اتفاق مي افتد( دانستند )11(.
Divine و هم��كاران گ��زارش كردن��د كه بروز مقاوم��ت در توده هاي 
 )ACCase( یوالف وحش��ي كانادا به علت كاهش حساس��یت آنزیم هدف
به علف كش ه��اي فوپ و دیم و تاثیر متقابل علف كش ها بر روي پتانس��یل 

الكتروژنیک غشاهاي سلولي مي باشد )9(.
نتای��ج آزمایش های واكن��ش به مقادیر مختلف عل��ف كش توده های 
مقاوم - با توجه به ش��كل 1 نش��ان می دهد كه واكنش هش��ت توده مقاوم 
مذكور، نسبت به افزایش مقدار علف كش دیكلوفوپ – متیل با واكنش توده 
حس��اس )S(، كامال متفاوت است؛ به طوري كه با افزایش مقدار علف كش، 
درصد وزن خشک توده حساس به طور ناگهاني كاهش یافته در حالیكه در 

رابطه با توده هاي مقاوم چنین حالتي مشاهده نمي شود.
به طوري كه در شكل 1 دیده می شود توده KhR3 با دارا بودن درصد 
وزن خش��كي مع��ادل 89/64% در مقدار توصیه ش��ده علف كش دیكلوفوپ 
– متی��ل )معادل 900 گرم ماده موثره در هكت��ار(، فقط به میزان %10/36 
نسبت به ش��اهد خود كاهش وزن نشان داد. در صورتیكه وزن خشک توده 
حس��اس با بكار بردن 276 گرم ماده موثره علف كش دیكلوفوپ – متیل به 
نصف وزن خش��ک ش��اهدش )GR50( كاهش پیدا كرد و در مقدار توصیه 
ش��ده به ش��دت كاهش یافته و تقریبا معادل 10% ش��اهد خود بود و در دو 
برابر مقدار توصیه ش��ده تقریبا به صفر رسید. توده   KhR5 نیز با دارا بودن 
86/26 درصد وزن خش��ک نسبت به شاهد خود پس از اعمال مقدار توصیه 
شده و دارا بودن درجه مقاومت 20/35 پس از توده KhR3 باالترین درجه 
مقاوم��ت را دارا بود. توده KhR2 نیز دربین توده هاي خوزس��تان كمترین 
درج��ه مقاومت )R/S = 8/11( و پس از توده GR13 در بین كلیه توده ها، 

كال درجه متوسطي از مقاومت را از خود نشان داد )جدول 4(.
در توجی��ه علت متفاوت ب��ودن درجه مقاومت ه��ا در میان توده هاي 
مذكور، همانطور كه در مباحث قبلي نیز مطرح ش��د، مي توان گفت به نظر 
مي رس��د كه مقاومت به بازدارنده هاي ACCase از طریق چندین جهش 
مختلف كه هر كدام س��طوح مختلفي از مقاومت عرضي را عرضه مي كنند، 

بوجود مي آید )3(.
س��ه توده اس��تان فارس )FR2 ،FR7 و FR8( با دارا بودن به ترتیب 
75/1، 71/84 و 79/54 درصد وزن خش��ک نس��بت به شاهد خود، حدودا 
30-20% بازدارندگي نس��بت به تیمار علف كش از خود نشان دادند )شكل 
1( و ب��ا دارا ب��ودن درجه مقاومت هاي 12- 9 درجه متوس��طي از مقاومت 

نسبت به تیمار علف كش از خود نشان دادند )جدول 4(.
دو توده اس��تان گلس��تان )GR12 و GR13( نیز ب��ا دارا بودن درجه 
مقاومت )R/S(، 16/77 و 7/26 به ترتیب درجه باال و متوس��طي از مقاومت 

به علف كش نشان دادند )جدول 4(.
همانطور كه در ش��كل )1( دیده مي ش��ود ت��وده GR12 با دارا بودن 
76/55 و GR13 نیز با دارا بودن 73 درصد وزن خشک،30-20 بازدارندگی 
نشان دادند و در باالترین مقدار بكار رفته از علفكش نیز GR12، 20/68% و 
GR13، 14/01 وزن خش��ک نس��بت به شاهد خود دارا بوده در صورتي كه 
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 ،)FR7 ،FR2 ،FR4( ،)KhR2 و KhR5 ،KhR3( شکل 1- تاثير علف کش ديکلوفوپ – متيل بر روي وزن خشك توده هاي مقاوم

)GR12 و GR13( و حساس )S(، چهار هفته پس از پاشش علف کش تحت شرايط گل خانه اي.
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درصد وزن خش��ک توده حساس در دو برابر مقدار توصیه شده تقریبا صفر 
شده است؛ در حالي كه دو توده مقاوم GR12 و GR13 در دو برابر مقدار 
توصیه شده علف كش دیكلوفوپ- متیل قادر به دارا بودن به ترتیب 73/23 

و 59/69 درصد وزن خشک نسبت به شاهد خود بودند )شكل 1(.
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توده هاي با درجه متوسط مقاومت قرار گرفتند )جدول 4(.
در آزمایش هاي انجام ش��ده توسط Heap و همكاران )9( بر روي 
س��ه توده یوالف وحش��ي مقاوم )UM3 ،UM2 و UM33( مشخص 
ش��د كه درجه مقاومت این توده ها نسبت به علف كش هاي دیكلوفوپ 
– متیل، فنوكس��اپروپ – پي – اتیل و ستوكسي دیم بطور قابل توجهي 
 )UM33 و UM3 ،UM2( متفاوت بود. درجه مقاومت سه توده مقاوم
ب��ه عل��ف كش دیكلوفوپ – متیل بیش��تر از 20، نس��بت به علف كش 
فنوكس��اپروپ – پ��ي – اتیل ب��ه ترتیب برابر ب��ا 9، 16 و 74<  و براي 
ستوكس��ي دیم برابر با 8، 9 و 1 بدس��ت آمد. همچنی��ن این محققین 
ب��ا اعم��ال مقادیر 0- 1 -2 - 4 و 8 برابر مقدار توصیه ش��ده علف كش 
دیكلوف��وپ- متیل )700 گرم ماده موثره در هكتار( و فنوكس��اپروپ – 
پي- اتیل )100 گرم ماده موثره در هكتار( بر روي توده حس��اس یوالف 
وحش��ي )UM5( با باال بردن مقدار علف كش، واكنش توده حساس از 
نظر درصد وزن خش��ک نسبت به شاهد، تقریبا به صفر رسید. به عنوان 
مثال در مورد علف كش فنوكس��اپروپ – پي – اتیل با باال بردن مقدار 
توصیه شده علف كش )دو برابر مقدار توصیه شده معادل 200 گرم ماده 

موثره در هكتار( درصد وزن خشک به صفر رسید )10(.
روند واكنش توده ها به افزایش مقدار علف كش دیكلوفوپ – متیل از 
نظر درصد گیاهان زنده  مانده هر توده نسبت به شاهد صفر خود حاكي 
از تف��اوت هایي در بین توده ها ب��ود. بصورتیكه تفاوت توده هاي مقاوم و 
حس��اس بخوبي از روي نمودار مشهود است؛ بطوریكه مشاهده مي شود 
س��ه توده خوزستان به ترتیب با دارا بودن نسبت )R/S( برابر با 20/32، 
 > KhR3(16/14 و 15/06 داراي باالتری��ن درجه ه��اي مقاومت بودند

KhR2 > KhR5( )جدول 5(.
در حالي كه توده حساس با بكار بردن مقدار 378 گرم ماده موثره از 
علف كش )معادل نیم برابر مقدار توصیه شده علف كش( تعداد بوته هاي 
زنده اش )LD50( 50% كاهش نش��ان داد و تیمار توده حساس با مقدار 
توصیه ش��ده و دو برابر این مق��دار منجر به از بین رفتن كلیه بوته هاي 
توده حس��اس ش��د. در حالیكه توده هاي مذكور با بكار بردن 900 گرم 
م��اده موثره در هكتار )معادل مقدار توصیه ش��ده عل��ف كش(، %100 
بوته هاي خود را حفظ كرده بودند و فقط اعمال مقادیر باالي علف كش 
)14400 و 28800 گ��رم م��اده موثره در هكتار مع��ادل 16 و 32 برابر 
مقدار توصیه شده علف كش( توانست تعداد بوته هاي زنده این توده ها را 

به صفر كاهش دهد )شكل 2(. 
در ش��كل 2 واكن��ش توده ه��اي فارس نی��ز به كارب��رد علف كش 
دیكلوفوپ- متیل بطوریكه دیده مي ش��ود روند نزولي داشته و با كاربرد 
عل��ف كش بش��دت كاهش یافت��ه و در مقادیر باالي عل��ف كش تعداد 
بوته هاي زنده به صفر رس��ید )شكل 2(. درجه مقاومت توده هاي فارس 
از نظر درصد بوته هاي زنده نس��بت به شاهد بطوریكه در جدول 5 دیده 

مي شود بین 14-10 متغیر بود.
با توجه به جدول 5 در مورد توده هاي گلس��تان مش��اهده ش��د كه 
ت��وده  GR12 در رده توده هاي داراي درج��ه مقاومت باال و GR13 در 
رده توده ه��اي داراي درجه مقاومت متوس��ط ق��رار گرفت. همانطور كه 
در ش��كل )2( نیز دیده مي ش��ود روند واكنش این دو توده كامال با هم 

متفاوت است.

 درجه مقاومت توده ها به علف كش دیكلوفوپ – متیل كه از نسبت 
GR50 توده مقاوم بر توده حس��اس بدس��ت آمد نش��ان مي دهد كه در 
 GR12 وKhR5  ،KhR3 بی��ن توده هاي م��ورد آزمایش، توده ه��اي
ب��ا دارا بودن درجه مقاومت ه��اي 24/25، 20/35 و 16/77 مقاومترین 
توده ها بوده و توده ه��اي KhR2 ،FR7 ،FR2 ،FR4 و GR13 با دارا 
بودن درجه مقاومت هاي 12/66، 11/18، 9/36، 8/11 و 7/26 در گروه 
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جدول 5- پارامترهاي بدست آمده1 )انحراف معياردر پرانتزها( از معادله برازش داده شده به داده هاي درصد گياهان زنده  مانده توده هاي 

مقاوم و حساس و نسبت به شاهدشان، چهار هفته پس از سمپاشي با علف کش ديکلوفوپ – متيل )1(.

bgdkR2LD50R/Sتوده

S3/17 )0/44(-5/93 )0/05(01000/99 hs378-

GR133/17 )0/37(-8/09 )0/04(01000/99 hs32708/65

KhR25/10)0/76(-8/24)0/03(01000/99 hs378110

FR71/82 )0/3(-8/31 )0/1(01000/97 hs409210/82

FR25/003 )0/8(-8/46 )0/03(01000/98 hs474212/54

FR42/72 )0/54(-8/58 )0/07(01000/97 hs534814/15

GR127/31 )1/5(-8/65 )0/03(01000/98 hs569415/06

KhR57/18 )2/1(-8/74 )0/04(01000/96 hs610016/14

KhR32/91 )0/25(-8/95 )0/03(01000/99 hs768120/32

1hs: highly significant: توضيح مدل برازش داده شده در بخش مواد و روش ها آورده شده است.

و  GR13 ت��وده  دو  پاس��خ  ب��ودن  متف��اوت  عل��ت  توجی��ه  در 
KhR2 نس��بت ب��ه دیگ��ر توده ه��اي جمع آوري ش��ده از همی��ن مكان ها 
از  پ��س  نی��ز   )11(  Singh و   Malik ك��ه  داش��ت  اظه��ار  مي ت��وان 
 بررس��ي ب��روز مقاوم��ت ب��ه علف كش ه��اي دي نیتروآنیلی��ن در علف غاز 
)Eleusine indica )L.( Gaertn. # ELEIN( 

در ای��االت متح��ده، دم روباه��ي س��بز )Setaria viridis( در كان��ادا، 
 چمن یكس��اله )Lolium rigidum( در اس��ترالیا و دم روباهي كش��یده

)Alopecurus myosuroides( در انگلستان، دریافتند دو بیوتیپ علف 
غاز داراي مقاومت بس��یار زیاد ومتوس��ط و دم روباهي س��بز و علف چاودار 
یكس��اله داراي درجه مقاومت متوس��طي بودند كه در توجیه علت س��طوح 
مقاوم��ت متف��اوت در میان دو بیوتیپ علف غاز اظهار داش��تند كه افزایش 
و كاهش مكانیس��م س��میت زدایي در دو بیوتیپ مذكور علت بروز س��طح 

مقاومت باال و پایین در این دو بیوتیپ مي باشد )11(.  
بطور كلي با توجه به نتایج بدس��ت آمده از جدول 5 مش��اهده شد 
 KhR5 > KhR3 :ك��ه ترتیب درجه مقاومت توده ها به این صورت بود
< GR13 > KhR2 > FR7 > FR2 > FR4 > GR12. توده ه��ا 
از نظر س��طوح مقاومت اختالفات عمده اي با یكدیگر دارا بودند و در كل 
نسبت )R/S( یا درجه مقاومتشان با توجه به نوع توده بین 24-7 بدست 
آمد. در اغلب موارد درجه مقاومت گیاه به برخي علف كش ها وابستگي 
كامال نزدیكي با مقاومت در س��طح آنزیم هدف دارد. چرا كه مقاومت به 
بازدارنده هاي ACCase مي تواند توسط چندین جهش متفاوت ایجاد 
ش��ود كه هر كدام سطح متفاوتي از مقاومت و الگوي مقاومت عرضي به 

علف كش هاي فوپ و دیم را بوجود مي آورند )8(.
با توجه به نتایج مندرج در دو جدول 4 و 5 مش��اهده شد كه درجه 
مقاومت س��ه توده مقاوم KhR5 ،KhR3 و GR12 از نظر درصد وزن 
خش��ک آنها نسبت به شاهد از درجه مقاومت این دو توده، از نظر تعداد 
بوته هاي زنده مانده، نس��بت به قبل از پاش��ش علف كش، بیش��تر بود 
در حالیكه براي پن��ج توده KhR2،FR7 ،FR2 ،FR4  و GR13 این 

موضوع برعكس بود.
 همانط��ور كه قباًل نیز گفته ش��د روند واكن��ش دو توده GR12 و 
GR13 از نظر تعداد بوته هاي زنده مانده پس از تیمار با مقادیر مختلف 
عل��ف كش با یكدیگر و با توده حس��اس كامال متفاوت بود )ش��كل 2(. 
بطوریكه در شكل )2( دیده مي شود توده GR13 در حدود هشت برابر 
مقدار توصیه ش��ده علف كش هیچ بوته زنده اي نداشته در حالیكه توده 
مقاوم GR12 با بكار بردن همین مقدار از علف كش در حدود 10-20 
درصد بوته زنده داشته است و فقط در مقادیر باالي علف كش، به عنوان 
مثال حدود ش��انزده برابر مقدار توصیه ش��ده علف كش، قادر به كنترل 

كلیه بوته هاي موجود در گلدان شد.
نهایت اینكه با اعمال مقدار توصیه ش��ده علف كش )900 گرم ماده 
 ،GR13 ،GR12 ،FR7 ،FR4 ،FR2موث��ره در هكتار( هش��ت ت��وده
KhR3  ،KhR2 و KhR5  ب��ا دارا بودن GR50 و LD50 بیش��تر از 

50%، در برابر تیمار با علف كش مذكور مقاومت نشان دادند.
آزمایش واكنش به كاربرد مقادیر مختلف علف كش اعمال و با توجه 
به درجه مقاومت هاي بدس��ت آمده براي توده هاي مذكور، این توده ها 
 >FR4 >GR12 >KhR5 >KhR3:به ش��كل روبرو رده بندي شدند

.GR13 >KhR2 >FR7 >FR2
الزم به ذكر اس��ت تفاوت در س��طوح و الگوهاي مقاومت عرضي در 
عل��ف هاي هرز، فرضیه وجود اختالف در پاس��خ گیاه��ان، به علت بروز 
موتاس��یون هاي مختلف را تایید مي كند )9(. در اغلب موارد، آنزیم هاي 
ACCase جهش یافته، س��طح قابل توجه��ي از مقاومت به اغلب علف 
كش هاي فوپ و دیم را ایجاد مي كنند و مواردي كه بیوتیپ هاي مقاوم 
هیچ گونه مقاومت عرضي به بازدارنده هاي ACCase  ندارند، استثناء 
مي باش��ند. این حالت مانع كاربرد ه��ر بازدارنده ACCase دیگري به 
منظور كنترل بیوتیپ هاي مقاوم ش��ده و اس��تفاده از علف كش هاي با 
نحوه عمل متفاوت یا روش هاي دیگر كنترل را ضروري مي س��ازد )8(. 
الگوهاي متف��اوت مقاومت عرضي در میان توده ه��اي علف هرز، توصیه 
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شکل 2- تاثير علف کش ديکلوفوپ – متيل بر روي تعداد بوته هاي توده هاي مقاوم )KhR5 ، KhR3 و FR2، FR4( ،)KhR2  و 

GR12( ،)FR7 و GR13( و حساس )S(، چهار هفته پس از پاشش علف کش تحت شرايط گل خانه اي.
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قابل اجرا و عملي به كشاورز را پیچیده و مشكل مي سازد )10(.
  همچنی��ن دانس��تن این نكته حایز اهمیت اس��ت ك��ه بروز چنین 
پاس��خ هایي از جانب توده هاي علف هرز ممكن اس��ت تاثیر معكوس بر 
برنام��ه هاي كنترل ش��یمیایي علف هاي هرز بگ��ذارد )14(. چرا كه از 
جمله مشكالت مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها، یافتن جایگزین 
هایي براي كنترل ش��یمیایي، حذف یک علف كش یا یک خانواده علف 

كش و هزینه باالي جایگزین كردن علف كش جدید مي باشد )4،3(. 
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