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-کش دیکلوفوپمقاوم به علف(Phalaris minor)فاالریسهايبیوتیپپراکنشنقشهتهیه

متیل در مزارع گندم شهرستان کالله 
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چکیده
هاي مقاوم آن به مزارع گندم و تهیه نقشه پراکنش بیوتیپواش در براي مطالعه مقاومت علف هرز خونی1393آزمایشی در سال

مشکوك به مقاومت Phalaris minorنمونه علف هرز 48ابتدا تعداد.انجام شدمتیل سطح شهرستان کاللهکش دیکلوفوپعلف
-سمپاشی نداشت جمعگونه سابقه که هیچاطقییک نمونه حساس نیز از من.آوري شداز سطح مزارع گندم شهرستان کالله جمع

- واش به علفبیوتیپ علف هرز خونی9نتایج نشان داد که.متیل انجام شدها با غلظت تفکیک دایکلوفوپغربال بیوتیپ.آوري شد

23/11تا88/2ها داراي درجه مقاومتی بین پاسخ نشان داد که بیوتیپ-نتایج آزمایش غلظتد.انمتیل مقاوم شدهکش دیکلوفوپ
.هاي مقاوم با استفاده از سامانه سیستم اطالعات جغرافیایی تهیه شدانتها نقشه پراکنش مزارع آلوده به بیوتیپدر .بودند

.متیل، نقشه پراکنشعلفهرز مقاوم، دیکلوفوپ:هاي کلیديواژه

Mapping the distribution of littleseed canarygrass (Phalaris minor) biotypes resistant to
diclofop-metilyl in wheat fields of Kalaleh

Tashli Soofizadeh1, Javid Gherekhloo2, Naser Bagherani3

M.Sc. Student of Weed Science, 2. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources (GUASNR), and 3. Agricultural and Natural Resources Research Center of Gorgan

Abstract
An experiment was conducted to study the resistance of littleseed canary grass to diclofop methyl and preparing
distribution map of the resistant biotypes in wheat fields of Kalaleh. At first seeds of 48 suspected resistant biotypes
of Phalaris minor were collected from 150 wheat fields of Kalaleh. One susceptible biotype was also collected from
areas which has never been treated by herbicides. Screening of the suspected biotypes was done using discriminating
concentration of diclofop methyl. Results showed that 9 biotypes of littleseed canarygrass were resistant to diclofop
methyl. Results of dose-response assay revealed that the resistance factors of resistant biotypes are between 2.88 and
11.23. Finally distribution map of infected wheat fields prepared using geographical information systems.
Keywords: Resistant weed, diclofop-methyl, distribution map.
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مقدمه
استاندرآنکشتزیرسطحکهطوريبهباشدمیکشتسطحبیشترینباواصلیمحصوالتازیکیگلستاناستاندرگندم

وجود.داردمهمیبسیارنقشمنطقهاقتصاددروبودههکتار54206کاللهشهرستاندروهکتار380000حدودگلستان
.داردخاصیاهمیتداشتهزینهافزایشومحصولکاهشدرچچموخونیعلفوحشی،یوالفمانندبرگباریکهرزعلفهاي

درهرزعلفاینکنترلشیوهترینرایج.داردقراراهمیتدومدرجهدربرگهاباریکبقیهبامقایسهدرکاللهشهرستاندرخونیعلف
ایندر(ACCase)کوآنزیمآکربوکسیالزاستیلآنزیمهايبازدارندهگروهازعمدتاًوبودهشیمیاییسمومازاستفادهگندممزارع
عملنحوهباسمتناوبرعایتعدمومتوالیسالچندینطیسمومگروهاینازمدواماستفادهدلیلبه.شودمیاستفادهراستا

شها کعلفمقابلهرزدرعلفهايازبیوتیپ457حاضرحالدرکهبطورياستشدهسموماینبرابردرمقاومتبروزسببمتفاوت
مقاومت در استان گلستان گزارش ). 2015، هیپ،(باشدمی)برگباریک103برگ وپهن(143گونه246اند کهدر جهان مقاوم شده

).1387قرخلو،(شده است
شها، استفاده از سموم با جایگاه عمل متفاوت و تواند با مصرف بهینه علفکمی(GIS)نقشه تهیه شده با سامانه اطالعات جغرافیایی 

.هاي قبلی کردتري را جایگزین شیوهراههاي مدیریتی مناسبکارایی خوب میزان هزینه و خسارت وارده را کاهش دهد از طرفی 

متیل در سطح شهرستان کالله کش دیکلوفوپهاي فاالریس مقاوم به علفهدف از انجام آزمایش حاضر تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ
.باشدآنها میبا توجه به درجه مقاومت 

مواد و روشها
ها در خرداد ماه مشکوك به مقاومت بود که بذور این بیوتیپ(P. minor)واش خونیبیوتیپ 48مواد گیاهی این پژوهش شامل

آوري شده با دستگاههاي جمعمختصات نقاط محل نمونه.آوري شدمزرعه گندم شهرستان کالله جمع150از سطح1393سال
GPSثبت گردید.

ها توسط غلظت تفکیک کنندهغربال گیاهچه بیوتیپ
داري از نظر متوسط طول هایی که اختالف معنیآوري شده در معرض غلظت تفکیک کننده قرار گرفتند، بیوتیپجمعهاي بیوتیپ

.گیاهچه با بیوتیپ حساس داشتند، جهت تعیین درجه مقاومت در مرحله بعدي، مورد آزمایش قرار گرفتند

هاي مقاوم شدهدر گیاهچه بیوتیپپاسخ -آزمون غلظت
کننده، تر از غلظت تفکیکهاي مقاوم در معرض چندین غلظت باالتر و پایینها بر اساس آزمون غربال، بیوتیپبیوتیپپس از تفکیک 

گرم ماده میلی64و 32، 16، 8، 4، 2، 1، 5/0صفر، هاي مورد استفاده شاملغلظت. قرار گرفت تا درجه مقاومت آنها بدست آید
.متیل در لیتر بودموثره دیکلوفوپ

در محیط نرم )2005(ریتز و استریبیگ،) 1(کش از آنالیز رگرسیون و تابعبراي تجزیه آماري منحنی واکنشی به غلظت علف
.استفاده شدdrcو بسته نرم افزاريRافزاري

]1[

:که پارامترهاي این تابع عبارتند از bشیب منحنی در نقطه،e؛d حد باالي منحنی پاسخ؛ و ،eغلظت بیان کننده ،EC50
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بحثونتایج
چه در درصد رشد ساقه50آوري شده، قادر به حفظ بیش ازبیوتیپ مشکوك جمع48بیوتیپ از 9بر اساس غلظت تفکیک کننده

مقاومت وارد مرحله بعدي بیوتیپ مشکوك براي تعیین درجه 14 .متیل بودندکش دیکلوفوپحضور غلظت تفکیک کننده علف
بیشترین مقاومت را 64/3، 68/4، 01/7، 98/8، 23/11به ترتیب با درجه مقاومت36،4، 85، 72، 57هاي بیوتیپ.آزمایش شدند

).1(جدولمتیل نشان دادنددیکلوفوپکشبه علف

هايپهاي مقاوم گونهگیاهچه بیوتیلجستیک سه پارامتره به طول -هاي بر آورد شده از برازش تابع لوگپارامتر:1جدول
P. minorروز پس از تیمار7متیل در کش دیکلوفوپهاي مختلف علفدر پاسخ به غلظت.

بیوتیپ حدباال شیب منحنی EC 50 احتمال فقدان 
برازش

درجه مقاومت

Biotype Uppe limit Hills   slope (mg   a.i.lit-1) p-Value  of
the  lack of

fit test

Resistance
factor

59 99/32(2/72) 1/44(0/11) 2/64(0/20) 0/1 2/88(0/28)
33 100/52(2/76) 1/10(0/07) 3/06(0/27) 0/08 3/43(0/36)
85 100/59(2/89) 0/60(0/04) 6/42(0/91) 0/12 7/01(1/08)
7 103/23(2/84) 1/49(0/11) 1/18(0/08) 0/1 2/99(0/28)
4 101/95(2/81) 0/79(0/05) 3/71(0/41) 0/12 3/64(0/47)

36 102/22(2/78) 0/77(0/05) 4/28(0/48) 0/10 4/68(0/60)
51 100/25(2/71) 1/20(0/08) 3/03(0/25) 0/08 3/31(0/34)
72 100/97(2/91) 1/55(0/12) 1/15(0/08) 0/09 8/98(1/43)
57 100/11(2/75) 0/73(0/06) 10/27(1/25) 0/1 11/23(1/53)

Control 99/65(3/00) 1/89(0/16) 0/92(0/06) ----- ------

این ).1شکل(هاي مقاوم در سطح مزارع گندم شهرستان کالله ترسیم شدبا استفاده از اطالعات بدست آمده، نقشه پراکنش بیوتیپ
آورده و به جلوگیري از توصیه و کاربرد سموم هاي هرز مقاوم را فراهم نقشه امکان پیش آگاهی از مزارع آلوده به علف

هاي مقاوم و کاهش مصرف سموم در این مزارع کمک نموده و این امر در راستاي شکستن مقاومت در بیوتپACCaseبازدارنده
(1392).کالنترينجاري). .موثر خواهد بود
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کشخونی حساس و مقاوم به علفعلفهاي پراکنش مزارع آلوده بیوتیپ:1شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1110

هاعلفکشمدیریت شیمیایی علفهاي هرز و  هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 
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