مجله پژوهش علفهای هرز
جلد  ،11شماره 1398 ،1
صفحات 1-16

شناسایی مقاومت  Phalaris brachystachys Link.به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در مزارع
استان گلستان
Identification of Phalaris brachystachys Link. resistance to haloxyfop-Rmethyl herbicide from fields of Golestan province
ساجده گل محمد زاده ،1جاوید قرخلو ،*2آنتونیا روخانو-دلگادو ،3ماریا اسونا ،4بهنام کامکار ،5فرشید قادری فر ،6راقائل دپرادو7

چکیده
به منظور بررسی مقاومت بیوتیپهای فاالریس ) (Phalaris brachystachys Link.به علفکش هالوکسی فوپ آر
متیل ،آزمایشی در سال  1396در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .تیمارهای آزمایش
شامل  36بیوتیپ فاالریس مشکوك به مقاومت و یک بیوتیپ حساس بودند که از مزارع گندم استان گلستان
جمعآوری شدند .آزمایشها شامل تعیین غلظت تفکیککننده ،غربال بیوتیپها با غلظت تفکیککننده ،آزمون
غلظت-پاسخ و دز-پاسخ برای بیوتیپهای مقاوم بود .در آزمون زیستسنجی بذر در پتریدیش ،بعد از تعیین
غلظت تفکیککننده و غربالگری همه بیوتیپها ،دامنهای از غلظتهای مختلف علفکش اعمال شد .در آزمایش
دز-پاسخ واکنش بیوتیپهای فاالریس در دامنهای از دزها شامل  0/25تا  8برابر دز توصیه شده علفکش بررسی
شد .براساس نتایج آزمون زیستسنجی بذر ،غلظت تفکیککننده برای بیوتیپ حساس  0/03میلی گرم ماده
مؤثره در لیتر بود .نتایج آزمون غربالگری نشان داد که از بین بیوتیپهای مورد بررسی 19 ،بیوتیپ مقاوم بودند.
درجه مقاومت به دست آمده از آزمایشهای گلخانهای برای بیوتیپهای مقاوم فاالریس بین  2و  4بود.
همچنین ،همبستگی باالیی بین درجات مقاومت به دست آمده از روش گلخانهای و آزمایشگاهی مشاهده شد
( .)%87بررسی نقشه پراکنش بیوتیپهای مقاوم حاکی از پراکنش غیریکنواخت این بیوتیپها در سطح مزارع
گندم استان گلستان بود.
کلمات کلیدی :غلظت تفکیک کننده ،زیست سنجی بذر ،دز-پاسخ ،نقشه پراکنش
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مقدمه

علیه علفهای هرز باریک برگ و امکان مصرف این گروه از
علفکشها به صورت پسرویشی در گیاهان زراعی مختلف

یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد گیاهان زراعی،

از عوامل مهم تأثیرگذار در استفاده گسترده از آنها طی

تداخل علفهای هرز است که به عنوان یک موضوع کلیدی

سالهای گذشته محسوب میشود

در مباحث اکوفیزیولوژی جوامع گیاهی محسوب میشود

) ،2015امروزه نقش محوری در مدیریت علفهای هرز ایفا

) .(Ghorbani et al.,2012حضور علفهای هرز با توجه به

میکنند و به طور گسترده در اکثر محصوالت زراعی از جمله

اثرات رقابتی باعث افزایش تلفات ،کاهش قابلتوجه در
بازدهی و سودآوری نظامهای کشاورزی میشود

(Cruz Hipolito et al.,

گندم ،مورد استفاده قرار میگیرند.

(Rosario et

) .al., 2011به همین دلیل ،امروزه مبارزه با علفهای هرز

با وجود آنکه علفکشها ابزار بسیار مؤثری در مدیریت

جزو جدایی ناپذیر کشاورزی نوین محسوب میشود.

علفهای هرز به شمار میروند استفاده مکرر و غیراصولی از
علفکشها با نحوه عمل یکسان سبب بروز پدیده مقاومت به

فاالریس ) (Phalaris sp.علف هرزی یکساله ،باریک برگ

علفکشها شده است و از طریق فشار انتخاب بر روی

از خانواده گندمیان ) (Poaceaeاست که به دلیل نیازهای

بیوتیپهای مقاوم ،باعث میشود که با گذشت زمان

رشدی و مورفولوژیکی مشابه ،حضور آن در مزارع غالت

جمعیتهای مقاوم زیاد شده و پس از گذشت چند سال،

خسارتزا شده است ) .(Sing et al.,1999در حال حاضر 22

علفکش مورد نظر تأثیری بر روی این جمعیت نداشته باشد

گونه از جنس فاالریس شناخته شده است که  11گونه آن
بومی مناطق مدیترانهای است و  3گونه
 Phalaris paradoxa L ،Retzو

) .(Delye et al., 2013کاربرد مدیریت نشده علفکشها در

Phalaris minor

دهههای اخیر ،مقاومت علفهای هرز به علفکشها را به

Phalaris brachystachys

یک معضل جهانی تبدیل کرده است .بررسیهای انجام شده

 Linkبه عنوان علف هرز مزارع در مناطق مختلف ایران

حاکی از آن است که حدود  500گونه علف هرز ( 261تک

پراکنده هستند ) .(Keshavarzi et al., 2012علفکشهای

لپهای و  239دو لپهای) در  93محصول در  70کشور نسبت به

مختلفی در ایران برای کنترل این باریک برگها به ثبت

علفکشهای مختلف مقاوم شدهاند .کاربرد مداوم علف

رسیده است ،از جمله علفکشهایی که برای کنترل باریک

کشهای بازدارنده  ACCaseمنجر به بروز مقاومت در 48

برگهای هرز در مزارع کشور به ثبت رسیده است ،میتوان به

علفهرز باریک برگ در  41کشور شده است

بازدارندههای  ACCaseاشاره کرد ) .(Zand et al., 2007این

(Heap,

) .2019در ایران مقاومت به علفکشهای باریک برگ

علفکشها شامل سه خانواده شیمیایی آریلوکسی فنوکسی

نسبت به علفکشهای بازدارنده  ACCaseبرای اولین بار در

پروپیونات ) ،(APPسیکلوهگزاندیون ) (CHDو فنیل

سال  1383گزارش شد ) (Zand et al., 2007و تا کنون

پیرازولین ) (PPZاست که با وجود ساختمان متفاوت،

مقاومت علفهای هرز یوالف وحشی

مکانیسم عمل مشابهی داشته و مانع فعالیت آنزیم استیل

) ،Dur.خونی واش

کوآنزیم آ کربوکسیالز ) (ACCaseکلروپالستی میشوند

(Avena ludiciana

(P. minor, P. paradoxa, P.

) brachystachysو چچم ) (Lolium rigium Gud.در سطح

) .(Powles and Yu, 2010بازدارندههای  ACCaseاز کارایی

وسیعی از مزارع گندم کشور گزارش شدهاست

باالیی در کنترل گیاهان هرز باریک برگ برخوردار هستند و

) .(Gherekhloo et al., 2016به نظر میرسد که برای بروز

از اینرو ،باعث وابستگی شدید کشاورزان به این گروه از

مقاومت به علفکشهای بازدارنده  5 ،ACCaseتا  7سال

علفکشها شدند ) .(Collavo et al., 2011کارآیی باال بر

گزینش توسط این علفکشها کافی باشد .البته در صورتی
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که علفکش بیش از یک بار در سال مصرف شود ،این

) .2006از این نظر پایش مستمر مناطقی که در معرض خطر

دوره کوتاهتر میشود ).(Topuz et al., 2015

بروز پدیده مقاومت به علفکشها میباشند و بررسی توده-
های مشکوك به مقاومت و شناسایی تودههای مقاوم ،به

امروزه با توجه به اینکه باریک برگکشهای مصرفی از نظر

منظور جلوگیری و یا به تعویق انداختن بروز مقاومت و

محل عمل از تنوع مناسبی برخوردار نیستند و مبارزه با باریک

گسترش آن ،ضروری مینماید .اولین گام در جهت تدوین

برگها عمدتاً توسط علفکشهای متعلق به یک گروه با

یک برنامه مدیریتی صحیح در مهار علفهای هرز مقاوم به

نحوه عمل یکسان صورت میگیرد ) (Zand et al., 2010و با
توجه به سطح وسیع زمینهای زیرکشت گندم

علفکش ،شناسایی علفهای هرز مقاوم در مناطق مختلف و

(Triticum

مشخص نمودن علف کشهای پرخطر از این نظر است.

) aestivum L.و کلزا ) (Brassica napus L.در کشور،

بررسی بروز مقاومت به علفکشها ،شناسایی مزارع آلوده به

احتمال بروز مقاومت در علفهای هرز این مزارع نسبت به

علفهرز مقاوم و حساس و همچنین تهیه نقشه پراکنش آنها

بازدارندههای  ACCaseچندان دور از ذهن نیست

اطالعات مفیدی در خصوص مدیریت موثر علفهرز ،به

) .(Gherekhloo et al., 2008با توجه به مدت زمان طوالنی

خصوص مدیریت مقاومت در اختیار قرار خواهد داد .با

که از به ثبت رسیدن باریک برگکشهای گروه  APPدر

استفاده از دستگاه  GPSو سامانه اطالعات جغرافیایی

ایران میگذرد و نیز اتکای شدید کشاورزان به این باریک

میتوان به تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز پرداخت .از این

برگکشها برای مبارزه با علفهای هرزی چون یوالف،

رو این تحقیق با هدف شناسایی بیوتیپهای مقاوم فاالریس

علف خونی و  ،...وقوع مقاومت به این گروه از علفکشها

( )P. brachystachysجمعآوری شده از مزارع گندم استان

در برخی از مناطق و استانهای کشور قطعی و در برخی مناطق
نیز محتمل میباشد

گلستان به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل استر و همچنین،

(Elahifard et al., 2008; Aghajani et

تهیه نقشههای مربوط به پراکنش بیوتیپهای مقاوم در استان

) .al., 2009; Gherekhloo et al., 2011در استان گلستان

گلستان انجام شد.

سابقه مصرف علفکشهای بازدارنده  ACCaseبه بیش از

مواد و روشها

سه دهه میرسد .در سالهای اخیر گزارشهایی مبنی بر
نارضایتی کشاورزان در خصوص عدم کارایی مناسب این نوع

مواد گیاهی :در این تحقیق آزمایشها بر روی بذرهای

علفکشها در کنترل علف هرز فاالریس و گسترش آلودگی

بیوتیپهای  P. brachystachysجمعآوری شده از مزارع

آن در برخی از مناطق استان گلستان ارائه شده است و بروز

گندم برخی شهرستانهای استان گلستان صورت گرفت .بدین

مقاومت علفهای هرز به این گروه از علفکشها به دلیل

منظور بذرهای  36بیوتیپ مشکوك به مقاومت در سال 1396

مصرف متوالی ،در برخی از مناطق استان گلستان گزارش

از سطح مزارع گندم شهرستانهای گرگان ،کردکوی ،رامیان،

شدهاست ).(Gherekhloo et al., 2008; Najari et al., 2013

علیآباد و بندر ترکمن استان گلستان جمعآوری شدند .بذر

وقوع پدیده مقاومت تبعات اکولوژیکی از قبیل تغییر در فلور

بیوتیپ حساس نیز از مناطقی که تاکنون سابقه مبارزه شیمیایی

گیاهی ،امکان جریان ژن مقاومت به خویشاوندان نزدیک،

با این علف هرز را نداشتد ،جمعآوری شد .الزم به ذکر است

عواقب زیست محیطی وخیم به دلیل افزایش مصرف سموم

بیوتیپهای جمعآوری شده براساس حرف اول نام شهرستانی

علفکشی جهت کنترل علفهای هرز مقاوم و مصرف چند

که بیوتیپها از مزارع آن جمعآوری شدند (علیآباد (،)AL

نوع علفکش در مورد علفهای هرز دارای مقاومت
چندگانه را در بر خواهد داشت

GIS

(Kaundun and Windass,
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گرگان ( ،)Gکردکوی ( ،)Krرامیان ( )Rmو بندرترکمن

پتری دیشهایی به قطر  9سانتیمتر و حاوی کاغذ صافی منتقل

())Bکدگذاری شدند.

شدند .در هر پتریدیش  10بذر با آرایشی منظم قرار دادهشد،
سپس برای هر غلظت علفکش در هر پتریدیش  5میلیلیتر

آماده سازی و جوانهزنی بذرها :جهت اجرای آزمایش-

محلول علفکش و برای تیمار شاهد  5میلیلیتر آب مقطر

های مقاومت از جمله زیستسنجی بذر و آزمون دز پاسخ ،به

افزوده شد .پتریدیشها در انکوباتوری با دمای متناوب

منظور یکنواختی در جوانهزنی و سبز شدن گیاهچهها ،ابتدا

 25/15درجه سانتیگراد قرار داده شدند و بعد از هفت روز

بذرها جوانهدار شدند تا واریانس ناشی از عدم همزمانی

طول ساقهچهها اندازهگیری شد و به صورت درصد نسبت به

جوانهزنی به حداقل مقدار خود برسد .بدین منظور خواب

شاهد محاسبه گردید ).(Burgos, 2015

بذرهای فاالریس که عمدتاً ناشی از پوسته سخت آن میباشد،

غربال بیوتیپهای مشکوك به مقاومت توسط

شکسته شد .برای این کار ابتدا بذرها به مدت  3/30دقیقه در

غلظت تفکیککننده :بعد از مشخص نمودن غلظتی از

سولفوریک اسید غلیظ ( )98%غوطهور و سپس با آب مقطر

علفکش که باعث  %50بازدارندگی در رشد ساقهچه بیوتیپ

شستشو داده شدند .پس از رفع خواب ،بذرها بر روی کاغذ

حساس شده بود ،این غلظت بر روی تمامی بیوتیپهای

صافی در پتریدیشهایی به قطر  12سانتیمتر قرار داده شدند.

فاالریس جمعآوری شده اعمال شد و برای هر بیوتیپ یک

به هر پتری دیش مقدار هشت میلیلیتر آب مقطر اضافه شد و

شاهد بدون علفکش نیز در نظر گرفته شد .این آزمایش

پس از آن به انکوباتوری با دمای  20درجه سانتیگراد منتقل

بصورت طرح کامالً تصادفی با  4تکرار انجام شد .همچنین ،از

شدند .در نهایت بذرهای جوانهزده جدا و در آزمون

آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد و پس از آمادهسازی

زیستسنجی مورد استفاده قرار گرفتند .معیار جوانهزنی خروج

بذرها به روش ذکر شده در آزمایش قبل ،غلظت

ریشهچه و رسیدن طول آن به یک میلیمتر در نظر گرفته شد.

تفکیککننده بر تمامی بیوتیپهای آزمایش اعمال شد .بعد از

تعیین غلظت تفکیککننده :غلظت تفکیککننده ،غلظتی

قرارگیری در معرض غلظت تفکیککننده ،بیوتیپهایی که

از علفکش مورد نظر میباشد که بیشترین اختالف عمودی

اختالف معنیداری از نظر طول ساقهچه با بیوتیپ حساس

را بین منحنیهای دز-پاسخ مربوط به تودههای مقاوم و

داشتند ،جهت تعیین درجه مقاومت در مرحله بعدی مورد

حساس ایجاد میکند و حداقل باعث  80درصد بازدارندگی

آزمایش قرار گرفتند.

در رشد توده حساس میشود ) .(Bekie et al., 2000به منظور

آزمون غلظت -پاسخ در پتریدیش :پس از تفکیک

تعیین غلظت تفکیککننده ،آزمایشی به صورت طرح کامالً

بیوتیپهای مقاوم از بیوتیپهای مشکوك به مقاومت براساس

تصادفی با سه تکرار بر روی بذرهای بیوتیپ حساس ( )Sانجام

آزمون غربال ،بیوتیپهای مقاوم در معرض چندین غلظت

شد .تیمارهای آزمایش شامل ده غلظت ،0/02 ،0/01 ،0

مختلف از علفکش قرار گرفتند تا درجه مقاومت آنها

 1/28 ،0/64 ،0/32 ،0/16 ،0/08 ،0/04و  5/12میلیگرم ماده

تعیین شود .در این آزمایش ،چند دز باالتر و پایینتر از غلظت

مؤثره در لیتر از علفکش هالوکسی فوپ آر متیل بود .الزم

تفکیککننده در بیوتیپ حساس به کار گرفته شد .بر این

به توضیح است که جهت انتخاب غلظتهای مناسب ،ابتدا

اساس نه غلظت شامل ،0/32 ،0/16 ،0/04 ،0/02 ،0/01 ،0

چندین غلظت به صورت تجربی بر روی بیوتیپ حساس اعمال

 5/12 ،1/28و  10/24میلیگرم ماده مؤثره هالوکسی فوپ آر

شد و بر اساس نتایج بدست آمده ،غلظتهای مذکور در نظر

متیل است اعمال شد .در این آزمایش نیز طول ساقهچه ،هفت

گرفته شد .بذرهای فاالریس بالفاصله بعد از جوانهزنی ،به
4

شناسایی مقاومت  Phalaris brachystachys Link.به علفکش ...
روز بعد از اعمال تیمار علفکش تعیین و به صورت درصد

ارائه شده توسط  )2005( Ritz and Streibigاستفاده شد (تابع

از شاهد برای هر بیوتیپ محاسبه شد.

)1
تابع (:)1

آزمون دز-پاسخ در گلدان :در این آزمایش واکنش
بیوتیپهای حساس و بیوتیپهایی که در آزمون غلظت پاسخ
مقاومت نشان دادند ،در مقابل دزهای در نظرگرفته شده
علفکش (شامل هفت دز صفر 8 ،4 ،2 ،1 ،0/5 ،0/25 ،برابر

که پارامترهای ارائه شده در این تابع عبارتست از y :وزن

دز توصیه هالوکسی فوپ آر متیل) مورد بررسی قرار گرفتند.

خشک بخش هوایی یا طول ساقهچه به صورت درصد از تیمار

دزهای مورد استفاده شامل  432 ،216 ،108 ،54 ،27 ،0و 864

شاهد ،b ،شیب منحنی درنقطه e؛  ، dضریب مربوط به حد باال

گرم ماده مؤثره علفکش در هکتار بود .این آزمایش در

منحنی پاسخ؛ و  ،eمیزان غلظت با دز موثر برای حصول 50

قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .تعداد  5عدد بذر جوانه-

درصد پاسخ مشاهده شده میباشد .مدل فوق با استفاده از

دار از هر بیوتیپ در گلدانهایی با قطر  12سانتیمتر و ارتفاع

محیط نرمافزاری  Rو بسته نرمافزاری  drcکه به همین منظور

 20سانتیمتر کشت شدند .هر گلدان به منزله یک تکرار بوده

طراحی شده است به دادههای حاصل ،برازش و اختالف

و آزمایش با سه تکرار برای هر بیوتیپ انجام شد .برای هر

نمودارهای برازش داده شده با نمودار حاصل از دادههای

تکرار نیز یک گلدان به عنوان شاهد سمپاشی نشده در نظر

مربوط به بیوتیپ حساس مورد بررسی قرار میگیرد .مقادیر

گرفته شد تا دادههای حاصل برحسب درصد نسبت به شاهد

 GR50و  EC50هر دو بیوتیپ مقاوم و حساس برای محاسبه

سمپاشی نشده مورد ارزیابی قرار گیرند .تیمار غلظتهای

شاخص مقاومت ) (GR50R/GR50S) (RFو

مختلف علفکش در مرحله  4-3برگی علف هرز با استفاده

مورد استفاده قرار گرفت .هنگام نمونهبرداری ،مختصات

از دستگاه سمپاش استاندارد مجهز به نازل تی جت  8001که

جغرافیایی مناطق آلوده با استفاده از دستگاه

در فشار  2بار و برای میزان پاشش  250لیتر محلول سم در

ثبت گردید .تبدیل دادههای ثبت شده به فرم قابل اجرا در نرم

هکتار کالیبره شده بود ،انجام شد .چهار هفته بعد از سمپاشی

افزار  GISتوسط نرم افزار  MapSourceانجام شد .نقشه

بوتههای باقیمانده از سطح خاك برداشت شده ،در آون به

پراکنش علف های هرز با استفاده از نرم افزار  ArcGISتهیه

مدت  48ساعت در دمای  75درجه سانتیگراد قرار گرفتند و

گردید.

وزن خشک آنها محاسبه شدند.

)(EC50R/EC50S

GPS Map60

نتایج و بحث

تجزیه آماری :تجریه واریانس دادههای مربوط به درصد
تغییرات طول ساقهچه نسبت به شاهد در آزمون غربال اولیه با

با برازش مدل سه پارامتره لگ لجیستیک ،غلظتی از

استفاده از نرم اقزار ) SAS (Ver. 9.2انجام شد و برای انجام

علفکش که سبب  50درصد کاهش در طول ساقهچه

مقایسه میانگین از آزمون حداقل اختالف معنیدار ( )LSDدر

) (EC50بیوتیپ حساس فاالریس نسبت به شاهد شد ،حدود

سطح احتمال پنج درصد استفاده شد .برای تجزیه آماری

 0/03میلی گرم ماده مؤثره در لیتر برآورد شد (شکل .)1

غلظت یا دزی از علفکش که موجب کاهش رشد گیاه تا

غلظت تفکیککننده حداقل دزی از علفکش است که

 (EC50/GR50) %50در مقایسه با شاهد میگردد ،از برازش

بیشترین اختالف بین منحنیهای غلظت-پاسخ بیوتیپهای

مدل مدل رگرسیونی غیر خطی لگ لجستیک سه پارامتره

حساس و مقاوم را موجب شود و براساس آزمایشهای
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مقدماتی غلظت-پاسخ برای بیوتیپ حساس تعیین میشود .این

مقایسه میانگین بیوتیپها از نظر درصد کاهش طول ساقهچه

غلظت در مرحله بعدی برای غربال بیوتیپهای مقاوم از

نسبت به شاهد هر بیوتیپ بعد از اعمال غلظت تفکیککننده

حساس استفاده میشود.

علفکش ) (EC50=0.03 mg ai.L-1هالوکسی فوپ آر متیل
نشان داد که بیوتیپهای  Kr15و  AL33و  AL06بیش از 80
100

درصد از طول ساقهچه را نسبت به شاهد حفظ کردند (جدول

80

40

)Shoot length(%of control

60

 .)1به طور کلی ،نتایج غربال بیوتیپهای مشکوك به مقاومت
نشان داد که از میان  37بیوتیپ مورد مطالعه 19 ،بیوتیپ قادر
به حفظ بیش از  50درصد از رشد ساقهچه خود در حضور
غلظت تفکیککننده علفکش بودند که این امر نشاندهنده

20

مقاومت این بیوتیپها نسبت به این علفکش میباشد .الزم

0
1

0.1

0.01

0

به ذکر است که به دلیل کمبود بذر در  4بیوتیپ

)Haloxyfop-r-methyl concentration (mga.i L-1

(Kr14,

) ،Rm18, AL03, AL34این بیوتیپها در آزمایش بعدی

شکل  -1تغییرات طول ساقهچه بیوتیپ حساس فاالریس در پاسخ به

استفاده نشدند و  15بیوتیپ باقیمانده جهت آزمایشهای

غلظتهای مختلف علفکش هالوکسی فوپ آر متیل
Figure 1. Changes in shoot length of susceptible P. brachystachys
in response to different haloxyfop-r-methyl
Concentrations

بعدی و تعیین درجه مقاومت انتخاب شدند.

جدول  -1نتایج حاصل از آزمون غربالگری بیوتیپهای مشکوك به مقاومت فاالریس با غلظت تفکیککننده علف کش هالوکسی فوپ آر متیل
Table 1- Results of screening test for suspected resistance of P. brachystachys biotypes with haloxyfop-R-methyl discrimination concentration
طول ساقهچه
طول ساقهچه
کد بیوتیپ
مقاومت
وضعیت
بیوتیپ
کد
وضعیت مقاومت
(درصد از شاهد)
(درصد از شاهد)
Resistance status

Shoot length
)(% of control

Biotypes code

Resistance status

Shoot length
)(% of control

Biotypes code

S
R
S
R
R
S
S
S
R
R
S
R
R
R
R
R
S
R

37c
69bc
36c
65c
70b
37c
33c
42c
85a
68c
47d
71b
65c
66c
74b
81a
36d
73b

AL20
AL21
AL22
AL23
AL24
AL28
AL31
AL32
AL33
AL34
B02
B03
Rm17
Rm18
Kr14
Kr15
Kr16
G04

S
S
R
R
R
R
R
R
S
S
S
S
R
R
S
S
S
S

42d
37d
71b
58cd
62c
82a
72b
76b
41d
41d
43d
40d
64c
56cd
44d
38d
46d
35d

AL01
AL02
AL03
AL04
AL05
AL06
AL07
AL08
AL09
AL10
AL12
AL13
AL14
AL15
AL16
AL17
AL18
AL19

حروف کوچک هر ستون نشاندهنده وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار بین بیوتیپهای تیمار شده با شاهد تیمار نشده بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیدار
)(LSD α=0.05
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واکنش طول ساقهچه بیوتیپهای حساس و مقاوم فاالریس به

غلظت برای سایر بیوتیپها بین  0/05تا  0/09میلیگرم ماده

غلظتهای مختلف علفکش هالوکسی فوپ آر متیل با

مؤثره در لیتر بود .بر این اساس ،شاخص درجه مقاومت

استفاده از برازش تابع لگ لجستیک سه پارامتره بررسی شد.

متفاوتی برای بیوتیپهای مورد آزمون بدست آمد .بر اساس

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت علفکش ،طول ساقهچه

مقادیر  ،EC50بیوتیپ  Kr15از شهرستان کردکوی با شاخص

بیوتیپهای حساس و مقاوم کاهش یافت ،با این حال پاسخ

درجه مقاومت 3/10بیشترین و بیوتیپ  AL23از شهرستان علی

بیوتیپهای مورد آزمایش از نظر طول ساقهچه به غلظت

آباد با شاخص درجه مقاومت 1/30کمترین میزان مقاومت به

علفکش متفاوت بود (شکل .)2

علفکش را نشان دادند (جدول  .)2روش زیست سنجی بذر

به عبارت دیگر ،در مقایسه با بیوتیپ حساس ،کاهش طول

تاکنون برای نشان دادن نمونههای زیادی از مقاومت در علف

ساقهچه بیوتیپهای مقاوم در غلظتهای بیشتری از علفکش

هرزهایی مانند یوالف وحشی ) (Avena ludovicianaمقاوم به

اتفاق افتاد .در بیوتیپ حساس ،هالوکسی فوپ آر متیل در

پینوکسادن و سیکلوکسیدیم ) ،(Sasanfar et al., 2017دم

غلظت  0/03میلیگرم ماده مؤثره در لیتر باعث بازدارندگی 50

روباهی ) (Alopecurus japonicasمقاوم به علفکش

درصدی طول ساقهچه نسبت به شاهد شد در حالی که این

هالوکسی فوپ ) (Yang et al., 2007استفاده شد.

60

40

1

0.1

0.001

)Shoot length(%of control

80

80

60

40

20

20

0

0
1

0

0.1

0.001

)Haloxyfop-r-methyl (mga.i L-1

)Haloxyfop-r-methyl (mga.i L-1
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0

)Shoot length(%of control

AL04
AL05
B03
AL06
AL15
S

100

Kr15
AL33
AL08
AL24
AL21
S

100
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100

80

60

40

)Shoot length(%of control

G04
AL14
AL07
AL23
Rm17
S

20

0
1

0.001

0.1

0

)Haloxyfop-r-methyl (mga.i L-1

شکل  -2منحنی پاسخ طول ساقهچه بیوتیپهای فاالریس به غلظتهای مختلف علفکش هالوکسی فوپ آر متیل
Figure 2- Response of shoot length of P. brachystachys biotypes to different holaxyfop-r-methyl concentrations

بررسی منحنی واکنش وزن خشک بیوتیپهای فاالریس به
دزهای مختلف علفکش با استفاده از برازش معادله لگ
لجستیک نشان داد که بیوتیپهای فاالریس واکنش متفاوتی به
دزهای مختلف علفکش نشان دادند ،با افزایش دز علف-
کش وزن خشک بیوتیپهای حساس و مشکوك به مقاومت
به صورت سیگموئیدی کاهش یافت (شکل .)3اختالف بین
منحنیهای واکنش به دز بیانگر این مساله میباشد که درجات
مقاومت مختلفی به علفکش هالوکسی فوپ آر متیل در بین
بیوتیپهای مورد مطالعه وجود داشت ،پارامترهای بدست
آمده از توابع لجستیک مؤید این اختالف میباشد (جدول .)2
دز مؤثری که باعث  % 50کاهش در وزن خشک اندام هوایی
در بیوتیپ حساس میشود 34/82،گرم ماده مؤثره در لیتر
(کمتر از نیمی از دز توصیه شده) است .این مقدار کاهش
برای بیوتیپ  Kr15در دز 157/10گرم ماده مؤثره در لیتر رخ
داد و بیشترین درجه مقاومت را به خود اختصاص داد .مقدار
 GR50در بیوتیپهای  B03 ،AL05و  AL24به ترتیب برابر
 119/81 ،95/06و  125/84گرم ماده مؤثره بود که از نظر

با توجه به جدول  2شاخص درجه مقاومت در تمامی
بیوتیپهای مورد مطالعه بیشتر از یک بوده که نشاندهنده
معنیدار بودن مقاومت از نظر آماری میباشد .شیب منحنی در
نقطه  EC50یا  GR50بیانگر میزان حساسیت بیوتیپهای مورد
بررسی به دزهای مختلف علفکش میباشد و معموال شیب
منحنی در بیوتیپ مقاوم کمتر از بیوتیپ حساس میباشد.
همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود ،سرعت نزول منحنی
در بیوتیپی با درجه مقاومت باال ) (Kr15, AL33کمتر و در
بیوتیپ حساس بیشتر از سایر بیوتیپها میباشد .به عبارتی
هرچه درجه مقاومت باالتر باشد پاسخ کاهش طول ساقهچه و
یا وزن خشک به افزایش دز علفکش با سرعت کمتری
نسبت به بقیه صورت میگیرد .به طور کلی نتایج نشان داد15 ،
بیوتیپ از  36بیوتیپ مورد مطالعه ،به علفکش هالوکسی
فوپ آر متیل درجات مقاومتی بین حدود  2تا  4نشان دادند.
این تفاوت در درجات مقاومت ممکن است به دلیل تفاوت در
جهش منجر به بروز مقاومت یا مربوط به نوع مکانیسمهای
مقاومتی در بیوتیپهای مورد مطالعه باشد (Wrzesin et al.,

آماری معنیدار بوده و بیانگر مقاومت در بیوتیپهای مورد
مطالعه میباشد .در بین بیوتیپهای فاالریس ،بیوتیپ  Kr15با
شاخص  4/51بیشترین درجه مقاومت را داشت ،این بیوتیپ در
زیستسنجی بذر در پتری دیش هم باالترین درجه مقاومت را
نشان داد و بیوتیپ  AL23همانند روش زیستسنجی بذر
کمترین درجه مقاومت ( )2/23را نشان داد.

).2016
با توجه به شکل  4مشاهده میشود که درجات مقاومت
براساس وزن خشک همبستگی باالیی با آزمایشهای غلظت
پاسخ داشتند .در مقایسه روش ارزیابی گیاه کامل در شرایط
گلخانهای و زیستسنجی بذر مشاهده شد که درجه مقاومت
بیوتیپهای مقاوم در روش زیستسنجی بذر همواره کمتر از
8
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درجه مقاومت آنها در روش گلخانهای بود (جدول  .)2در

مقاومت میباشد ،اما اخذ روشهای سریعتر و کم هزینهتر

آزمایشی درجات مقاومت بیوتیپهای فاالریس
) ،minorچچم ) (Lolium rigidumو دم روباهی کشیده
) (Alopecurus myosuroidesرا به ترتیب  5/45 ،3/31و 3/4
نسبت به علفکشهای فنوکساپروپ پی اتیل ،دیکلوفوپ متیل
و کلودینافوپ پروپارژیل برآورد کردند )(Tal et al., 2000
همچنین به این نتیجه رسیدند که مقادیر درجه مقاومت در
روش گلدانی نسبت به روش زیستسنجی بذر باالتر است و
علت این امر را به دلیل تفاوت در شرایط (نوع جذب
علفکش) و متدولوژی (نحوه کاربرد علفکش) بیان داشتند.

برای بررسی بیوتیپهای مشکوك به مقاومت بسیار با اهمیت
میباشد ) .(Gherekhloo et al., 2008روش زیستسنجی بذر
نمیتواند مانند زیستسنجی گلدانی ،یک روش دقیق باشد،
اما یک آزمون سریع و ارزان برای غربال تعداد زیادی نمونه
میباشد ) .(Sasanfar et al., 2017در بررسی مقاومت
جمعیتهای مقاوم دم روباهی نتایج نشان داد که سطح
مقاومت به هالوکسی فوپ در دم روباهی در آزمون پتری
دیش کمتر از آزمون دز-پاسخ گلدانی در گلخانه بود و با
وجود پایین برآورد کردن درجه مقاومت،آزمون پتریدیش را

آزمایشهای گلخانهای به زمان و مکان بیشتری نیاز دارند و از
آنجایی که شبیهسازی بهتری از شرایط مزرعه میباشند ،نتایج
بدست آمده قابل اعتمادتر و حساستر به تغییرات درجه

روشی مناسب برای جداسازی جمعیتهای حساس و مقاوم
دانستند ).(Yang et al., 2007

(Phalaris
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Figure 3- Response of dry weight of P. brachystachys biotypes to different holaxyfop-r-methyl doses

9

)Dry weight(%of control

Kr15
AL33
AL08
AL21
AL24
S

AL04
AL05
B03
AL06
AL15
S

1398 ،1  شماره،11 مجله پژوهش علفهای هرز جلد

 پاسخ بیوتیپهای فاالریس در زیستسنجی گیاه کامل و زیستسنجی بذر با علفکش هالوکسی فوپ آر متیل- پارامتره در آزمون دز3  پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش تابع لگ لجستیک-2جدول
Table 2- Estimated parameters by fitting 3 parameters log logistic function for P. brachystachys biotypes in response to haloxyfop-R- methyl dose response experiments, based on the whole plant assay
and seed bioassay experiments

کد بیوتیپ
Biotype code

AL04
AL05
AL06
AL07
AL08
AL14
AL15
AL21
AL23
AL24
AL33
B03
G04
Kr15
Rm17
S

(b) شیب منحنی

(d) حد باال

Hills slope

Upper limit

شاخص مقاومت

GR50/EC50

Resistance Factor

زیست سنجی کل گیاه

زیست سنجی بذر

زیست سنجی کل گیاه

زیست سنجی بذر

زیست سنجی کل گیاه

زیست سنجی بذر

زیست سنجی کل گیاه

زیست سنجی بذر

Whole Plant Assay

Seed Bioassay

Whole Plant Assay

Seed Bioassay

Whole Plant Assay

Seed Bioassay

Whole Plant Assay

Seed Bioassay

2.01 (0.40)
1.66 (0.28)
2.10 (0.42)
3.07 (0.81)
2.12 (0.50)
2.05 (0.54)
2.19 (0.68)
2.18 (0.47)
2.15 (0.38)
1.59 (0.28)
2.16 (0.67)
2.06 (0.52)
1.56 (0.25)
1.61 (0.30)
1.72 (0.30)
2.78 (0.61)

0.99 (0.12)
0.86 (0.09)
0.87 (0.10)
0.89 (0.10)
0.87 (0.10)
0.89 (0.10)
0.91 (0.11)
0.83 (0.09)
0.87 (0.11)
0.86 (0.09)
1.09 (0.08)
0.79 (0.08)
1.29 (0.22)
0.80 (0.02)
0.88 (0.10)
1.16 (0.06)

96.45 (6.39)
99.14 (5.96)
97.30 (5.39)
96.06 (5.39)
96.03 (6.04)
96.59 (5.81)
93.80 (6.47)
97.68 (5.84)
98.97 (5.93)
98.89 (5.71)
95.63 (4.72)
95.67 (5.56)
99.71 (6.03)
97.18 (5.70)
98.14 (5.96)
99.85 (6.33)

103.41 (5.16)
102.60 (5.32)
100.76 (5.33)
101.52 (5.24)
102.03 (5.25)
102.46 (5.20)
103.24 (5.20)
100.31 (5.43)
102.21 (5.41)
102.57 (5.15)
100.61 (5.06)
102.40 (5.27)
102.74 (4.90)
103.89 (5.09)
102.46 (5.32)
100.90 (1.96)

85.79 (12.70)
95.06 (13.87)
114.10 (14.26)
98.20 (10.47)
98.72 (13.38)
98.10 (10.81)
98.49 (14.41)
80.21 (9.55)
79.02 (9.93)
125.84 (18.59)
138.65 (14.08)
119.81 (15.11)
89.63 (13.50)
157.10 (24.64)
102.87 (15.11)
34.82 (4.01)

0.05 (0.009)
0.06 (0.001)
0.07 (0.001)
0.07 (0.001)
0.06 (0.001)
0.06 (0.013)
0.05 (0.001)
0.06 (0.001)
0.04 (0.008)
0.09 (0.002)
0.07 (0.001)
0.07 (0.016)
0.05 (0.008)
0.09 (0.002)
0.05 (0.001)
0.03 (0.005)

2.46 (0.46)
2.73 (0.51)
3.27 (0.56)
2.82 (0.44)
2.83 (0.50)
2.55 (0.43)
2.82 (0.53)
2.30 (0.38)
2.26 (0.38)
3.61 (0.68)
3.98 (0.61)
3.44 (0.59)
2.57 (0.49)
4.51 (0.88)
2.95 (0.55)
-

1.70 (0.4)
1.91 (0.49)
2.23 (0.58)
2.33 (0.54)
2.17 (0.56)
2.12 (0.48)
1.79 (0.43)
2.14 (0.59)
1.30 (0.29)
2.97 (0.79)
2.22 (0.53)
2.34 (0.62)
1.84 (0.35)
3.10 (0.83)
1.71 (0.38)
-

اعداد داخل پرانتر نشان دهنده خطای استاندارد می باشند

•

The numbers in parentheses indicates the standard error
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با استفاده از روش زیستسنجی بذر در پتریدیش سرعت

) .al., 2015با توجه به اهمیت محصول گندم و خسارت ناشی

عمل غربال کردن بیوتیپهای مقاوم و حساس نسبت به

از ظهور علفهای هرز مقاوم بر عملکرد آن ،به نظر میرسد

آزمایشهای گلخانهای افزایش خواهد یافت که در نتیجه ،از

تهیه نقشه پراکنش علفهای هرز مقاوم در گندم به عنوان

نظر اقتصادی میتوان تعداد بیشتری از بیوتیپهای مشکوك به

اقدام اساسی در مدیریت تلفیقی علفهای هرز آن به شمار

مقاومت را با هزینه پایینتر غربال کرد .این موضوع توسط

میرود .همچنین ،اطالعاتی نظیر تراکم علفهای هرز مقاوم

محققین دیگر نیز به اثبات رسیدهاست ) .(Beckie, 2000از

در مکان نقطهیابی شده نیز بسیار مهم است .نقشه پراکنش

این تحقیق مشخص شد که زیستسنجی بذر میتواند به عنوان

بیوتیپهای فاالریس جمعآوری شده از سطح مزارع گندم

یک روش عملی برای تشخیص جمعیتهای مقاوم فاالریس

شهرستانهای استان گلستان در شکل  4نشان داده شده است.

استفاده نمود.

در پژوهش حاضر با توجه به پراکنش غیریکنواخت

محققان دیگر نیز از روش زیستسنجی بذر در پتریدیش

بیوتیپهای مقاوم فاالریس به علف کش هالوکسی فوپ آر

برای تشخیص مقاومت گونههای دیگر فاالریس به

متیل در نقشه  5به نظر میرسد که مقاومت به این علفکش

(Gherekhloo et al.,

در حال گسترش میباشد و بیشترین بیوتیپهای مقاوم مربوط

2008; Najari et al., 2013; Bhasker et al., 2004;Tatari
).et al., 2018

به شهرستان علی آباد میباشد ضمن آنکه تعداد مزارع آلوده

بازدارندههای  ACCaseاستفاده کردند

به فاالریس در این شهرستان بیشتر از شهرستانهای دیگر بود،

4

3

2

1

resistant factor based on seedling length

y = 0.38+0.59x
2
R = 0.87

به طوری که پراکندگی بیوتیپهای مقاوم بیشتر از بیوتیپهای
حساس بود .بنابراین ،الزم است لکهی مقاوم یا مشکوك به
مقاومت پایش شده و از مصرف علف کشهایی با مکانیسم
مشابه با علفکشهای بازدارنده  ACCaseاجتناب شود.
متخصصین جهاد کشاورزی با اتکا به این نقشهها میتوانند
نسبت به توصیه سموم علفکش مناسب برای مناطق آلوده
اقدام نمایند .همچنین در پژوهشی مشابه ،پراکنش
غیریکنواخت گونههای مقاوم  P.minorو  P. paradoxaبه

0
6

5

4

3

1

2

0

بازدارندههای  ACCaseدر مزارع گندم شهرستان آق قال

Resistant factor based on dry weight

گزارش شد ) .(Najari et al., 2013هالوکسی فوپ آر متیل

شکل  .4ضریب همبستگی پیرسون بین ضریب درجه مقاومت حاصل از

علفکشی انتخابی و سیستمیک از گروه آریلوکسی فنوکسی

آزمایشهای گلدانی و پتری دیش

پروپیونات (فوپ) میباشد که در سال  1387برای کنترل

Figure 4. Pearson's correlation coefficient between resistance
factors based on pot and petri dish assays

علفهای هرز یکساله باریک برگ مزارع کلزا در ایران به
ثبت رسیده است ) .(Zand et al., 2010از آنجایی که در

مدیریت کالن علفهای هرز مقاوم از اهمیت ویژهای

استان گلستان الگوی کشت محصوالت زراعی به نحوی است

برخوردار است به طوریکه اطالع از ظهور بیوتیپهای جدید

که امکان قرارگیری کلزا و گندم در تناوب با یکدیگر وجود

و شناسایی محل ظهور و گستردگی نواحی آلوده از اصول
اولیه مدیریت این بیوتیپها به شمار میرود

دارد ،انتظار میرود که بروز پدیده مقاومت فاالریس به

(Derakhshan et

علفکش هالوکسی فوپ آر متیل استفاده مکرر از این
11
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علفکش در مزارع کلزا باشد .از طرف دیگر ،نتایج پژوهش

گلستان مقاومت داشتند و نتایج زیست سنجی گلدانی با

اخیر ،حاکی از بروز مقاومت در برخی بیوتیپهای این گونه

زیستسنجی بذر در پتری دیش همسویی باالیی داشتند .علت

علفهرز نسبت به دیگر علفکشهای گروه فوپ در مزارع

افزایش بیوتیپهای مقاوم این علف هرز که از علفهای هرز

گندم استان گلستان میباشد .مقاومت عرضی در بین علف-

مهم باریک برگ مزارع گندم کشور هستند ،مصرف متوالی و

کشهای بازدارنده  ACCaseدر بین علفهای هرز باریک

مدیریت نشده علفکشهای بازدارنده  ACCaseدر طی

برگ پدیدهای معمول است و علفهای هرز باریک برگ

سالهای گذشته در مزارع کشور است ،مقاومت در گونههای

مقاوم به علفکشهای بازدارنده  ACCaseدارای تنوعی از

دیگر فاالریس به بازدارندههای استیل کوآنزیم آ به دلیل

الگوهای مقاومت عرضی میباشند ) (Devine, 1997و احتمال

استفاده مداوم در سایر تحقیقات نیز به اثبات رسیدهاست

وجود بیوتیپهای فاالریس مقاوم به دیگر علفکشهای

;(Gherekhloo et al., 2011; Najari et al., 2013
) .Elahifard et al., 2008این موضوع مؤیدی بر اهمیت

بازدارنده  ACCaseنیز دور از انتظار نیست .پیش از این نیز

بررسی و پایش مستمر مزارع نسبت به پدیده مقاومت به

گزارشهایی مبنی بر بروز مقاومت برخی از بیوتیپهای

علفکشهای مختلف است ،تا با تشخیص زودهنگام آن از

فاالریس در استان گلستان ارائه شد .نجاری و همکاران

گسترش آن جلوگیری نمود .از اینرو ،بایستی با اتخاذ تصمیم

( )2013بروز مقاومت در  P. minorو  P. paradoxaرا به

مدیریتی مناسب از گسترش ژن مقاومت به مزارع و مناطق

علفکشهای بازدارنده  ، ،ACCaseقرخلو و درخشان

دیگر جلوگیری به عمل آید .در نهایت توصیه میشود به

( )2013مقاومت عرضی علف هرز  P. minorبه

منظور کاهش سرعت گسترش مقاومت به علفکشها در

علفکشهای سایکلوهگزادیونین و فنیل پیرازولین را در

فاالریس و سایر گونههای علف هرز با تغییر الگوی مصرف

مزارع گندم گلستان گزارش و تأیید کردند.

علفکشها از روشهایی مانند تناوب و اختالط علفکش-

بر اساس این نتایج میتوان اظهار داشت که با ادامه روشهای

ها ،تناوب زراعی ،شخم ،آیش و دیگر عملیات مدیریتی برای

جاری در مدیریت علفهای هرز ،مقاومت به علفکشهای

پیشگیری و به تأخیر انداختن مقاومت به علفکشها استفاده

گروه فوپ در بیوتیپهای نمونهبرداری شده از این مناطق در

شود تا از فشار انتخاب مقاومت به سایر تودهها بکاهد .با این

حال گسترش میباشد ،گندم از محصوالت عمده این مناطق

حال بهتر است به منظور جلوگیری از افزایش مقاومت به

بوده است و این اراضی به طور مداوم مورد کشت گندم واقع

علفکشهای خانواده  ACCaseکه بر اساس این تحقیق به

شده و تنها روشی که برای مبارزه با علف هرز در این مزارع

ویژه در استان گلستان رو به افزایش است از سایر

استفاده میشود ،کاربرد علفکشها میباشد .بروز مقاومت

علفکشها با محل اثر متفاوت نیز استفاده نمود.

در فاالریس به علفکشهای گروه فوپ ،نیاز به اجرای
تناوب زراعی و علفکشی در استان گلستان را مشخص
مینماید .اجرای تناوب میتواند با کاهش فشار گزینش از
سرعت بروز آللهای مقاوم در منطقه بکاهد

(Scursoni et

).al., 2014
نتیجهگیری کلی
در این تحقیق مشخص شد که بیوتیپهای مختلف فاالریس به
علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل در مزارع گندم استان
12
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 جمعآوری شده از مزارع گندم در استان گلستانP. brachystachys  موقعیت جغرافیایی شهرستان های مورد مطالعه و نقشه پراکنش بیوتیپهای.5 شکل
Figure 5. Geographical location of the studied city and distribution map of P. brachystachys biotypes collected from wheat fields of Golestan
province counties.

. مقاوم به هالوکسی فوپ آر متیل در استان گلستانP. brachystachys  نقشه پراکنش بیوتیپهای.6 شکل
Figure 6. Distribution map of P. brachystachys resistant biotypes to haloxyfop-R-mehyl in Golestan province
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Identification of Phalaris brachystachys Link. resistance to haloxyfop-Rmethyl herbicide from fields of Golestan Province
S. Golmohammadzadeh1, J. Gherekhloo2*, A. Rojano-Delgado3, M. Osuna4, B. Kamkar5, F.
Ghaderi-Far6, R. De Prado7
Abstract
In order to investigate the resistance of Phalaris brachystachys Link. to haloxyfop-R-methyl
herbicide, a test was conducted at Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources in 2017. Experimental treatments included 36 biotypes of P. brachystachys suspected
resistance and one susceptible biotype which were collected from wheat fields in Golestan
province. The experiments included determination of discriminating concentration, screening all
biotypes with discriminating concentration, concentration-response and dose-response tests for
resistant biotypes. In the seed bioassay, after determining the discriminating concentration and
screening all biotypes, a range of herbicide concentrations were applied. In the dose-response
test, the response of P. brachystachys biotypes in a range of doses from 0.25 to 8 times the
recommended dose herbicide was investigated. The resistance factor obtained of whole plant
assay was 2 to 4. Also, there was a high correlation between resistance factor obtained from
whole plant and seed bioassay methods (87%). Checking the distribution map of resistant
biotypes indicated that these biotypes were not uniform in the wheat fields of Golestan province.
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