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 چکیده

 هنای  کنش  علنف ( مقناوم بنه   Avena ludoviciana Dur). زمسنتانه  وحشنی  یوالف های تننوده جویی پی منظور  به

در مننزارع گننندم شهرسننتان گنبنندکاووس   اتینن  پننی   پنوکسنناپرو و  متینن  دایکلوپننو  پروپارژینن   -کلودیننناپو 

توده یوالف وحشی زمسنتانه   331بر روی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  3131سا  در هایی  آزمایش

هنای   بازدارننده مقاوم بنه   های تودهبرای تعیین  دیش پتریبذر در  سنجی زیستاز روش مشکوک به مقاومت انجام شد. 

هنا توسن       غربنا  تنوده  کنننده  تفکین   شام  اعما  غلظت کهاستفاده شد. ( ACCaseکربوکسیالز ) آ کوآنزیم استی 

تنوده بنه    73و  72  84ترتین    بنه بر این اسناس  مقاوم بود.  های تودهپاسخ برای -و آزمون غلظت کننده تفکی غلظت 

مقناوم بودنند.    مفنن پنایردی اتین     + اتین   پی   پنوکساپرو و  متی  دایکلوپو    پروپارژی  کلودیناپو  های کش علف

  EC50بنر اسناس مقنادیر    مورد آزمون نشنان دادنند.    های کش علفص درجه مقاومت متفاوتی به مقاوم  شاخ های توده

بیشنترین مینزان مقاومنت بنه      87/13با شاخص درجه مقاومت  6کمترین و توده  33/3با شاخص درجه مقاومت  28 توده

بنرای   44/7از  EC50مقادیر دایکلوپو  متی   کش علفبرای همچنین . را دارا بودند پروپارژی -کلودیناپو  کش علف

همچننین مقندار    متفاوت بود. 81/2با شاخص درجه مقاومت  33برای توده  07/36تا  18/3با شاخص مقاومت  301توده 

EC50 تنا   06/3با شاخص مقاومت  70برای توده  378/0از اتی   مفن پایردی + پنوکساپروپپیاتی  کش علف شده به برآورد

حناکی از پنراکنش   هنای مقناوم    نقشه پراکنش تودهبررسی  .بودمتغیر  11/2درجه مقاومت  با شاخص 6برای توده  46/0

هننای  ت عرضننی در بع ننی از تننودهمن مقاو وجننود بننود. گنبنندکاووسهننا در سنشه شهرسننتان   یکنواخنت ایننن تننوده 

 هنای  نامنه براجنرای   جهنت  تواند مینتایج این تحقیق  .نیز اثبات گردیدمورد بررسی  های کش علفشده به  آوری جمع

این گیاهان به سایر مناطق مورد اسنتفاده رنرار    توسعهو ممانعت از  کش علفبه هرز مقاوم  های علفمدیریت صحیه در 

 گیرد.

 

 هرز مقاوم های علفمدیریت شاخص مقاومت   سامانه اطالعات جغراپیایی   ها کلید واژه
 

 مقدمه
در محصووتت   هوای هورز   علوف خسارت ناشوی از ایون   

 لووف در میایسووه بووا سووایر آفووات بیشووتر اسووت     مختزراعووی 

 خسارت ناشی از این گیاهوان در مورارگ گنود  کشوور بسوته      

 درصود   23طوور متوسوح حودود     به اقلیم متفواوت بووده و بوه   

در مورارگ گنود  و جوو    (  Zand et al., 2004) اسوت 
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خوانواده   40مت لو  بوه    هورز  علوف گونوه   52گلسوتان،  استان 

   (Bagherani, 2014) گیوواهی شناسووایی شووده اسووت   

 Avena) زمسوووتانه   وحوووشی  یوتفها،  در بین این گونه

ludoviciana Dur.)  یکنوووواختی نسوووبتاًاز پوووراکنش  

توورین  عنوووان مهووم در کووا اسووتان برخوووردار بوووده و بووه  

   هموورارگ گنوود  ایوون اسووتان بوورگ هوورز باریوو  بوو علووف

  هورز  علوف (  ایون  Zand et al., 2004)د آیو  شمار می

 حتوووی و   رقابوووت و آللوپوواتی، عملکووورد دانووه   از طریوو 

 درصوود پووروتدین دانووه  ووهت را کوواهش داده و اخووته   

 بووذور آن بووا بووذور  ووهت در زمووان برداشووت سووب        

 گوردد  موی شوده،   افت ارزش تجاری و کیفیت  لوه تولیود  

(Abrahimpour Noorabady et al., 2006)  

شواما کنتورل فیریکوی،     هرز های علفکنترل  های روش

کانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است  اما از آنجوایی کوه در   م

مکوانیکی   هوای  روشگند  عملیات وجوین م موول نبووده و    

هورز نیور کوارایی ندارنود، بنوابراین بورای        های علفمبارزه با 

ی، زراعووی و پیشووگیر هووای روشبایوود از  هووا آنموودیریت 

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

دلیا کارایی و صرفه اقتصادی، نیش محوری  به ها کش فعل

 طوور  بوه کننود و اموروزه    ا موی هرز ایفو  های علفدر مدیریت 

موورد  گند ،  لهدر اکثر محصوتت زراعی از جمای  گسترده

 (   Zand et al., 2007) گیرند میاستفاده قرار 

ثری در ؤابورار بسویار مو    هوا  کوش  علفکه  آن با وجود

، اما تکیه بیش از روند میبه شمار  هرز  های علفمدیریت 

 بوه احتموال زیواد منجور بوه بوروز       کوش  علوف حد به ی  

خواهود شود  بوروز     هورز  هوای  علوف میاومت در جم یوت  

دلیوا   اخیور بوه   های سالدر  ها کش علفه پدیده میاومت ب

موج  عد  کنتورل مناسو     ها آنمصرف مکرر و مداو  

شووده اسووت    در بسوویاری از نیووا  دنیووا هوورز  هووای علووف

گونوه   252توده مت ل  به  105در حال حاضر  که طوری به

  های علفاز  (برگ باری  481و  برگ پهن 411مختلف )

 انوود شوودهدر جهووان میواو    هوا  کووش علوف در میابووا  هورز 

(Heap, 2017 ) 

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

ایکلوفوو   د های کش علفبه  وحشی یوتفوجود میاومت 

 پروپارژیووا-کلودینووافو و  اتیووا پووی  فنوکسوواپرو ، متیووا 

ها در  کش علفاین از ثبت پس سال  48و  42، 21ترتی   )به

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

2007 )   

ت ددی مبنی بر وجود میاوموت  م یاه از آن پس گرارش

ی، هووای هوورز باریوو  برگووی ماننوود یوووتف وحشوو در علووف

 منتشور گردیود   ها کش علففاتریس و چچم به این گروه از 

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

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

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

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

بور  باتی گسترش این پدیوده بووده و    دهنده سرعت که نشان

هوای   تجدیدنظر در مورد مصرف  یر اصولی این نهواده  لرو 

از صووحی  جدیوود و ارائووه راهکارهووای موودیریتی  شوویمیایی و

بوا   هوای  کش علفتناوب  اعمال تناوب زراعی، اجرای جمله

، بوه  هوا  کوش  علوف  اخوته  نحوه عما متفواوت، اسوتفاده از   

و     هورز   هوای  علوف ت تلفییوی  کارگیری برنامه های مدیری

جهوت تودوین یو  برناموه     اولوین گوا  در     نماینود  میکید أت

کوش،   مدیریتی صحی  در مهار گیاهان هرز میواو  بوه علوف   

در منواط  مختلوف و مشوخ      شناسایی گیاهان هورز میواو   

رو در  این نظر اسوت  از ایون  های پرخطر از  کش نمودن علف

وحشوی  یووتف  یواو   مهوای   تووده  این تحییو  بوه شناسوایی   

در مورارگ   ACCaseهوای بازدارنوده    کوش  به علفزمستانه 

 است  گند  شهرستان گنبدکاووس پرداخته شده

 ها روش و مواد
در دانشووگاه علووو    4373پووهوهش حاضوور در سووال  

بورداری   ابب طبی ی گرگان انجا  شد  نمونهکشاورزی و من

انجوا  شود     سط  مرارگ گند  شهرستان گنبودکاووس  از

دقییوه   40درجوه و   55 جغرافیوایی طوول   ن شهرستان بوا ای

دقییه عورض در   49درجه و  39 عرض جغرافیایی طول و

  قسمت شمالی استان گلستان واقب شده است
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توووده  445 بووذور مووواد گیوواهی ایوون پووهوهش شوواما   

های بازدارنوده   کش به علفزمستانه مشکوک  وحشی یوتف

ACCase  گنوود   مررعووه 418 بودنوود کووه پووس از بررسووی

همچنووین یوو   شوودند آوری  جمووبن گنبوودکاووس شهرسووتا

سوابیه   گونوه  هوی  توده حساس از مرارعوی کوه    عنوان بهتوده 

، بورداری  نمونوه شود  پوس از    آوری جموب سمپاشی نداشوتند،  

کا وذی قورار    هوای  پاکوت شوده در داخوا    آوری جموب بذور 

شده و تا زمان شروگ آزمایش در دموای اتوان نگهوداری     داده

بازدارنوووده  کووش  علووف ایوون پووهوهش از سووه     در شوودند  

استفاده گردیود کوه مشخصوات     آکربوکسیهز کوآنریم استیا

مووورد آزمووایش در ایوون مطال ووه در  هووای کووش علووفسوومو  

  ( خهصه شده است 4جدول )

لموا و پالدوا از بوذور     های بخشدر شروگ آزمایش ابتدا 

، بوذور  زنوی  جوانهجدا شدند  برای تحری   وحشی یوتف

حوواوی دو تیووه کا ووذ صووافی  متووری سووانتی 7 وفبووه ظوور

آب میطور   لیتور  میلی 5شده و پس از مرطوب شدن با  منتیا

در شرایح  گراد سانتیدرجه  5ساعت در دمای  92به مدت 

 هوا  دیوش  پتری، سرما پیشتاریکی قرار گرفتند  ب د از تیمار 

در  گراد سانتیدرجه  41/22به انکوباتوری با دمای متناوب 

 ( Kalami, 2014ور/ تاریکی منتیا شدند )شرایح ن

 باری  هرز  های علف های تودهبرای مطال ه میاومت 

، از ACCase بازدارنوده  هوای  کش علفنسبت به  برگ 

استفاده شود  ایون کوار    دیش  پتریدر  سنجی زیستروش 

مشووکوک بووه میاومووت  هووای تووودهدر دو مرحلووه،  ربووال 

پاسوخ در  -و آزمایش  لظت کننده تفکی توسح  لظت 

 میاو  انجا  شد  های توده

مشنکوک بنه مقاومنت توسن       هنای  تنوده غربا  

  کننده تفکی  غلظت

کوش   کننوده حوداقا  لظتوی از علوف      لظت تفکی 

پاسخ -های  لظت ترین اختهف بین منحنی است که بیش

 شووود و بوور  هووای حسوواس و میوواو  را موجوو  مووی   توووده

درصوود کوواهش طووول گیاهچووه توووده حسوواس  08مبنووای 

  هوورز نسووبت بووه شوواهد در نظوور گرفتووه شووده اسووت  علووف

(Beckie et al., 2000  ) هووای  بوورای  ربووال توووده

وحشی زمسوتانه در   هرز یوتف مشکوک به میاومت علف

پروپارژیووا، -هووای کلودینووافو   کووش خصوووع علووف 

ترتیو  از   اتیوا بوه   پوی   متیوا و فنوکسواپرو     دایکلوفو 

 در لیتر استفاده شدگر  ماده مؤثره  میلی 2/8و  2/1، 82/8

(Rastgoo, 2006)  

شوده   آوری هوای جموب   ها بر روی تمامی توده این  لظت

دار از توووده  جوانووه بووذر پوویش 48طوووری کووه  اعمووال شوود  بووه

 7هوای   دیش هرز روی کا ذ صافی در پتری حساس هر علف

 5متووری قوورار گرفووت و سووپس کا ووذهای صووافی بووا   سووانتی

کوش مرطووب شودند      لیتر محلول از هور  لظوت علوف    میلی

دیش بوه منرلوه سوه تکورار در نظور       برای هر  لظت، سه پتری

عنوان شاهد استفاده شود    چنین از آب میطر به گرفته شد  هم

درجوه   41/22ها در انکوباتوری با دموای متنواوب    دیش پتری

روز طووول  9گووراد قوورار داده شوودند  ب وود از گذشووت  سووانتی

رگیری در م رض  لظت گیری شد  ب د از قرا گیاهچه اندازه

داری از نظور   هوایی کوه اخوتهف م نوی     کننده، تووده  تفکی 

طول گیاهچه بوا تووده حسواس داشوتند جهوت ت یوین درجوه        

 میاومت در مرحله ب دی مورد آزمایش قرار گرفتند 

 های مقاوم پاسخ در توده-آزمایش غلظت

های مشکوک  های میاو  از توده پس از تفکی  توده

هوای میواو  در    اس آزمون  ربوال، تووده  به میاومت بر اس

کوش قورار    م رض چنودین  لظوت مختلوف از هور علوف     

ها ت یین گردد  بر این اسواس   گرفتند تا درجه میاومت آن

هورز   کش برای علف های مورد استفاده از هر علف  لظت

 ( خهصه شده است 2در جدول ) وحشی زمستانه یوتف

تغییورات   های مربو  بوه درصود   تجریه واریانس داده

طول گیاهچه نسبت به شواهد در آزموون  ربوال اولیوه بوا      

 انجوا  شود    GLM و بوا رویوه  SASافورار   استفاده از نر 

شده  محافظت LSDآزمون برای انجا  میایسه میانگین از 

 شد  درصد استفادهپنج در سط  احتمال 



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

 

 مورد آزمایش در مشالعه های کش علفبرخی مشخصات سموم  -3 جدو 

Table 1. Some characteristics of used herbicides in the study 

 هکتار( )لیتر در شده توصیه دز

Recommended Dose (L. ha-1) 

 پرموالسیون

Formulation 

 خانواده شیمیایی

Chemical family 

 نام تجاری

Trade name 

 نام عمومی
Common name 

0.6-0.8 
 درصد 0امولسیون شونده 

EC 8% 

 ی فنوکسی پروپیوناتآریلوکس

Aryloxyphenoxy propionate 

 تاپی 
Topik 

 پروپارژیا- کلودینافو 
 Clodinafop-propargyl 

2.5 
 درصد 0امولسیون شونده 

EC 36% 

 آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

Aryloxyphenoxy propionate 

 ایلوکسان

Iloxan 

 متیا  دیکلوفو 

 Diclofop-methyl 

0.8-1 
 درصد 5/9 ر آبدامولسیون رو ن 

EW 7.5% 

 آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

Aryloxyphenoxy propionate 

 پوماسوپر

Puma super 

 اتیا مفن پایردی + اتیا پی   فنوکساپرو 

 Fenoxaprop-P ethyl+ Mefen pair di ethyl  

 

 
یوالف  مقاوم های توده بر رویپاسخ -غلظتآزمون  برای مفن پایردی اتی  + اتی  پی   پنوکساپرو و  متی  دایکلوپو    پروپارژی  کلودیناپو  های کش علفمورد استفاده از  های غلظت -7جدو  

 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 

 کش علف
Herbicide 

 ثره در لیتر(ؤگرم ماده م )میلی کش غلظت علف
 Herbicide concentration (mg.ai.lit-1) 

D1* D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 

 پروپارژیا-کلودینافو 

Clodinafop-propargyl 
0 0.005 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16 0.32 0.64 

 دایکلوفو  متیا
Diclofop-methyl 

0 1 2 4 8 16 24 32 48 

 مفن پایردی اتیا + اتیا پی   فنوکساپرو 

Fenoxaprop-P ethyl + Mefen pair di ethyl 
0 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.4 

 Without herbicide(distilled water)*                                                                                                                                                                                                          )آب میطر( کش علف*محلول فاقد 
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بوورای تجریووه آموواری منحنووی واکوونش بووه  لظووت     

هووار پووارامتره رگرسوویون و موودل چکووش از تجریووه  علووف

 Ritz and)( اسوتفاده شود   4لجستی  بور اسواس توابب )   

Streibig, 2005). 
 

 

 (4ابب ت
 

 
  

، bعبارتسوت از:  توابب  شوده در ایون    که پارامترهوای ارائوه  

، c، حودباتی منحنوی پاسوخ؛    d؛ eشی  منحنوی درنیطوه   

  کننده ،  لظت بیانeحدپایین منحنی پاسخ و 

( حذف 4) پارامتر از تابباین ، باشد c=0مواردی که  در

هوای   ( بوه داده 2و در حالت جدیود، توابب سوه پوارامتره توابب )     

توری از سوایر    شوود توا بورآورد دقیو      برازش داده میمربوطه 

 .(Ritz and Streibig, 2005دست آید ) پارامترها به
 

 

 (2ابب ت
 

 
 

و بسووته  Rافووراری  فووون بووا اسووتفاده از محوویح نوور موودل 

طوور   همین منظور طراحی شده است، به ه بهک drcافراری  نر 

چوه و وزن خشو     های حاصا از طول ساقه جداگانه به داده

های مشکوک و حساس بورازش داده شود  درجوه و یوا      توده

 EC50( نسوبت  Resistance Factorشاخ  میاوموت ) 

 توده حسواس شاخصوی  میاومت به  EC50توده مشکوک به 

هوا موورد    بود که برای بررسی و میایسه میران میاوموت تووده  

 (   Ritz and Streibig, 2005استفاده قرار گرفت )

هوووای میووواو  بوووه  توووودهتهیوووه نیشوووه پوووراکنش بووورای 

بتدا مختصوات جغرافیوایی محوا    در اهای مختلف  کش علف

ثبووت  GPS map6بوورداری بووا اسووتفاده از دسووتگاه  نمونووه

مختلف کوه   های گونهاهی مربو  به گی های نمونهگردید  به 

داده شود    ای مشوابه دارای مختصات یکسانی بودند، کدهای 

بوه فور  قابوا     GPS map60 شده در دستگاه ثبت های داده

  mapsource افوورار توسووح نوور   GISافوورار نوور اجوورا در 

تبدیا شدند  جهت اطمینوان از صوحت مختصوات محودوده     

 هوای  نیشوه شوده بوا    ثبوت هوای   دادهبورداری، مختصوات    نمونه

Google earth   ای دادهتطبی  داده شد  پس از ایجاد پایگواه 

اسواس   پراکنش بور  های نیشه، تهیه ArcMap10در محیح 

 به تفکی  گونه صورت پذیرفت  UTMسیستم مختصات 

 نتایج و بحث
نشوان داد   مشوکوک بوه میاوموت     های توده ربال نتایج 

 29، 10ترتیو    ، بتانهزمس وحشی یوتف توده 445 که از میان

 ساقچهدرصد از رشد  58توده قادر به حفظ بیش از  24و 

 هوای  کوش  علوف  کننوده  تفکیو  در حضور  لظوت  خود را 

  فنوکسواپرو  و  متیوا  دایکلوفو  ، پروپارژیا-کلودینافو 

منظوور   شده بوه  یاد های توده  بودند مفن پایردی اتیا + اتیا پی

 دی آزمایش شدند ت یین درجه میاومت وارد مرحله ب 

 پروپارژی -کلودیناپو 
حسوواس و میوواو    هووای توووده گیاهچووهواکوونش طووول  

 کوش  علوف مختلوف   هوای   لظوت بوه   زمستانه  وحشی یوتف

 پروپارژیوووا بوووا اسوووتفاده از بووورازش توووابب   -کلودینوووافو 

لجستی  سوه پوارامتره بررسوی شود  نتوایج آزموایش       -لوگ

کووش  علووفپاسووخ نشووان از بووروز میاومووت بووه    - لظووت

موورد آزموون بوود  بوا      های تودهدر  پروپارژیا -ودینافو کل

 کوش  علوف مختلوف   هوای   لظوت بوه   ها تودهاین حال پاسخ 

بوه   هوا  آنو در نتیجه میران میاوموت   پروپارژیا- کلودینافو 

درصودی تووده    58متفاوت بود  برای کنتورل   کش علفاین 

مواده   گور   میلوی  889/8بوه  زمسوتانه   وحشوی  یووتف حساس 

تز  بود،  پروپارژیا  کلودینافو  کش علفلیتر از ثره در ؤم

 هوای  تووده در طول گیاهچه  درصدی 58 کاهش که آنحال 

(  3تز  بوود جودول )   کوش  علوف میاو  میوادیر بیشوتری از   

میووواو   هوووای توووودهشوووده بووورای  بووورآورد EC50میوووادیر 

در  موؤثره مواده   گور   میلوی  841/8زمستانه بین وحشی  یوتف

در لیتر بورای   مؤثرهماده  گر  میلی 22/8تا  ،91لیتر برای توده 

بوود  بور ایون اسواس، شواخ  درجوه میاوموت        متغیر  1توده 

آمد  بور اسواس    دست بهمورد آزمون  های تودهمتفاوتی برای 

 77/4بووا شوواخ  درجووه میاومووت  91 توووده، EC50میووادیر 

بیشوترین   12/34با شاخ  درجه میاوموت   1کمترین و توده 

را دارا  پروپارژیوا - کلودینافو  کش لفعمیران میاومت به 

  4(4 )شکا بودند

                                                 
هایی از توابب برازش  به دلیا زیاد بودن ت داد اشکال، تنها نمونه -4

های یوتف وحشی زمستانه مشکوک به میاومت  داده شده در توده
متیا  یکلوفو دایا )تاپی (، ارژپروپ-ینافو کلودهای  کش به علف

( نشان 4اتیا )پوماسوپر( در شکا ) یپ فنوکساپرو )ایلوکسان( و 
 داده شده است 
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 پروپارژی -کش کلودیناپو  های مقاوم و حساس در پاسخ به علف پارامترهای برآوردشده طو  گیاهچه توده -1جدو  

Table 3. Estimated parameters for resistant and susceptible accession of Avena ludoviciana in response to 

clodinafop propargyl based on seedling shoot length 

 کد توده

Accession code 

 (  dحد باال )

Upper limit 

 (b) شی  منحنی

Hill's slope 

EC50  (e) 

(mg a.i.lit-1) 

 احتما  پقدان برازش 

Lack of fit 

 شاخص مقاومت

Resistance Factor 

1 98.03(1.73) 0.95(0.04) 0.048(0.003) 0.12 6.85(0.54) 

5 98.78(1.74) 0.93(0.04) 0.041(0.002) 0.16 5.85(0.46) 

6 101.90(1.58) 0.65(0.03) 0.220(0.02) 0.15 31.42(2.74) 

8 100.30(1.69) 0.70(0.03) 0.092(0.007) 0.14 13.14(1.15) 

10 99.63(1.72) 0.89(0.04) 0.041(0.002) 0.16 5.85(0.45) 

12 100.48(1.75) 0.60(0.03) 0.080(0.006) 0.19 11.43(1.08) 

17 100.99(1.75) 0.59(0.03) 0.070(0.006) 0.18 10.21(0.97) 

18 100.30(1.69) 1.11(0.05) 0.027(0.001) 0.23 3.85(0.26) 

24 98.24(1.61) 1.28(0.06) 0.039(0.002) 0.19 5.57(0.37) 

26 100.76(1.76) 0.55(0.02) 0.072(0.006) 0.18 10.28(1.07) 

27 99.12(1.73) 1.07(0.04) 0.030(0.001) 0.13 4.40(0.30) 

29 99.88(1.75) 0.71(0.03) 0.060(0.004) 0.14 8.57(0.78) 

30 101.94(1.72) 0.57(0.02) 0.079(0.006) 0.18 11.28(1.11) 

31 96.55(1.77) 1.09(0.05) 0.038(0.002) 0.19 5.42(0.41) 

32 101.29(1.73) 0.81(0.03) 0.033(0.002) 0.18 4.71(0.37) 

34 101.04(1.75) 0.62(0.03) 0.053(0.004) 0.15 7.57(0.72) 

35 101.03(1.63) 0.95(0.04) 0.047(0.002) 0.13 6.71(0.49) 

36 100.55(1.75) 0.64(0.03) 0.058(0.004) 0.14 8.28(0.77) 

38 99.48(1.75) 0.89(0.04) 0.03(0.002) 0.22 4.67(0.35) 

40 101.33(1.71) 0.63(0.03) 0.085(0.006) 0.19 12.14(1.13) 

42 100.54(1.95) 0.55(0.03) 0.123(0.001) 0.12 17.57(2.03) 

44 96.76(1.97) 1.34(0.08) 0.026(0.001) 0.14 3.71(0.28) 

45 100.68(1.94) 0.80(0.04) 0.035(0.002) 0.15 5.19(0.46) 

46 99.25(1.91) 0.87(0.04) 0.052(0.003) 0.18 7.42(0.66) 

48 98.64(1.95) 1.00(0.05) 0.036(0.002) 0.17 5.14(0.43) 

49 100.39(1.99) 0.78(0.04) 0.020(0.001) 0.54 2.85(0.26) 

55 100.18(1.94) 0.71(0.03) 0.056(0.004) 0.35 8.18(0.78) 

57 100.61(1.99) 0.73(0.03) 0.024(0.002) 0.19 3.44(0.32) 

70 102.69(1.89) 0.71(0.03) 0.038(0.003) 0.14 5.43(0.50) 

74 99.35(2.00) 1.38(0.07) 0.014(0.003) 0.45 1.99(0.14) 

78 100.64(1.91) 0.61(0.03) 0.120(0.01) 0.15 17.14(1.77) 

83 99.81(1.81) 0.90(0.05) 0.072(0.005) 0.45 10.28(0.87) 

89 99.72(1.95) 0.98(0.05) 0.028(0.001) 0.56 4.16(0.33) 

90 102.12(1.75) 1.17(0.06) 0.037(0.002) 0.37 5.28(0.38) 

91 98.99(1.93) 0.84(0.04) 0.064(0.005) 0.16 9.14(0.84) 

93 99.24(1.92) 1.02(0.05) 0.034(0.002) 0.29 4.85(0.39) 

94 99.96(1.99) 0.63(0.03) 0.051(0.003) 0.35 7.28(0.78) 

95 98.56(1.93) 0.94(0.04) 0.049(0.004) 0.64 7.13(0.60) 

99 98.68(1.98) 0.94(0.05) 0.032(0.002) 0.16 4.57(0.39) 

100 99.70(1.97) 0.98(0.05) 0.022(0.001) 0.18 3.14(0.26) 

101 99.42(1.82) 0.92(0.05) 0.067(0.004) 0.28 9.57(0.82) 

102 98.52(1.83) 0.82(0.04) 0.053(0.004) 0.37 7.57(0.71) 

104 101.29(1.92) 0.68(0.03) 0.049(0.004) 0.46 7.24(0.69) 

105 98.98(1.94) 0.78(0.03) 0.063(0.005) 0.25 9.13(0.85) 

107 98.29(1.75) 1.31(0.07) 0.047(0.002) 0.13 6.71(0.48) 

108 99.79(1.81) 1.14(0.05) 0.042(0.002) 0.26 6.13(0.46) 

110 99.42(1.87) 1.03(0.05) 0.043(0.003) 0.49 6.14(0.50) 

115 99.15(1.94) 0.94(0.04) 0.038(0.003) 0.17 5.43(0.46) 

Control 100.09(1.82) 1.69(0.11) 0.007(0.0002) 0.45 - 

   باشند دهنده خطای استاندارد می                                               The numbers in parentheses indicates the standard error*اعداد داخا پرانتر نشان *
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 گرم ماده مؤثر در لیتر( )میلی پروپارژی -کلودیناپو   غلظت
Dose clodinafop propargyl (mg.ai.lit-1) 

 گرم ماده مؤثر در لیتر( )میلی پروپارژی -کلودیناپو   غلظت 
Dose clodinafop propargyl (mg.ai.lit-1) 
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 گرم ماده مؤثر در لیتر( )میلی متی  دایکلوپو    غلظت
Dose diclofop- methyl (mg.ai.lit-1) 

 گرم ماده مؤثر در لیتر( )میلی متی  دایکلوپو    غلظت 
Dose diclofop- methyl (mg.ai.lit-1) 
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 گرم ماده مؤثر در لیتر( )میلی اتی  پی   پنوکساپرو   غلظت
Dose Fenoxaprop-P ethyl (mg.ai.lit-1) 

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

 

 

نمونه -3شک    کش علفمختلف  های غلظتزمستانه به  وحشی یوالفمقاوم  های تودههایی از پاسخ طو  گیاهچه 

 اتی   پایردی مفن  + اتی  پی   پنوکساپرو و  متی  لوپو  دایک  پروپارژی -کلودیناپو 

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 
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 متی  دایکلوپو  
پاسخ حواکی از بوروز میاوموت بوه     -نتایج آزمون  لظت

وحشوی   هوای یووتف   متیوا در تووده   کش دایکلوفوو    علف

شووده از موورارگ گنوود  شهرسووتان     آوری زمسووتانه جمووب 

گونووه کووه گکوور گردیوود از میووان   بووود  همووان گنبوودکاووس

وحشوی زمسوتانه    تووده یووتف   29شده،  آوری های جمب توده

کش میاومت نشان دادند  بر اساس بورازش توابب    به این علف

هووای طووول گیاهچووه  لجسووتی  سووه پووارامتره بووه داده-لوووگ

های مختلوف   وحشی زمستانه در برابر  لظت های یوتف توده

هوای میواو     متفواوتی بورای تووده    EC50 کش، میوادیر  علف

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

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

 ( 4 شکا)متفاوت بود  15/9درجه میاومت 

 

 کش علفزمستانه در پاسخ به  وحشی یوالفمقاوم و حساس  های تودهگیاهچه طو   شده برآورد پارامترهای -8جدو  

 متی  دایکلوپو  

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 

 ( dحد باال )

Curve slope 

 (bشی  منحنی)

Upper limit 

EC50  (e)  

(mg a.i.lit-1) 

 احتما  پقدان برازش

 Lack of fit 

 شاخص مقاومت

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) 

Control 99.43(2.19) 1.96(0.13) 2.15(0.09) 0.45 - 

   باشند دهنده خطای استاندارد می                                               The numbers in parentheses indicates the standard error*اعداد داخا پرانتر نشان *
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 اتی   پایردی مفن  + اتی  پی   پنوکساپرو 

 وحشوی  توده یوتف 24شده،  وریآ های جمب از میان توده

کش میاومت نشان دادنود  بور اسواس     زمستانه به این علف

های طول  لجستی  سه پارامتره به داده-برازش تابب لوگ

 هوای  زمستانه در برابر  لظت وحشی های یوتف گیاهچه توده

بوورای  EC50متفوواوتی از  کووش، میووادیر  مختلووف علووف 

بورای   421/8دیر از دست آمد  این میوا  های میاو  به توده

بوا   1برای توده  01/8تا  81/4با شاخ  میاومت  28توده 

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

این اساس، میادیر شاخ  درجه میاومت متفواوتی بورای   

اتیوا   پوی    کوش فنوکسواپرو    هوای میواو  بوه علوف     توده

 ( 4 شکا)دست آمد  به

میوادیر شواخ  درجوه    شوده،   با توجه به نتوایج ارائوه  

هوووای مختلوووف بوووه   میاوموووت متفووواوتی در بوووین تووووده 

رسود   دسوت آمود  بوه نظور موی      های مختلف بوه  کش علف

دسوت آموده ناشوی از نووگ مکانیسوم       تفاوت در اعداد بوه 

اثبوات آن  های مختلف است که  میاومتی موجود در توده

تواند در اولویت تحیییاتی محییان حاضر قرار گیورد    می

Gherekhloo et al. (2010در مطال ه ) جوویی   ای به پی

هووای  کووش هوورز فوواتریس بووه علووف    میاومووت علووف 

متیوا پرداختنود و    پروپارژیا و دایکلوفو  -کلودینافو 

باتترین درجه میاومت را در بین  SR3دریافتند که توده 

های مورد آزمایش دارا بود  نامبردگان اظهار داشتند  توده

ی دو یا چند مکانیسوم میواومتی   که احتمات این توده دارا

در این تووده در   ACCaseکننده آنریم  بوده و یا ژن کد

وجووود  بیشووتر از یوو  نیطووه دچووار جهووش شووده اسووت   

وحشوووی بوووه   گرارشوووات مت ووودد از میاوموووت یووووتف  

در ایوران و   ACCaseآنوریم  هوای بازدارنوده    کش علف

سایر کشوورهای جهوان بور توسو ه چشومگیر ایون پدیوده        

 اید نم تأکید می

هووای اخیوور میاومووت یوووووتف وحشووی بووه    در سووال

متیوا   و دایکلوفوو    پروپارژیوا -کش کلودینافو  علف

میاوموت   در مرارگ گند  خوزسوتان، و همچنوین بررسوی   

پروپارژیوا در  -کلودینوافو  کش  به علفوحشی  یوتف

 ؛Banakashani, 2005)جنوب ایران گرارش شده اسوت  

Banakashani et al., 2007 ؛Miri and Momtazi, 

محییووین  رو از ایوون ( Rastgoo et al., 2009؛ 2014

 موودیریت دقیوو  و تنوواوب زراعووی را بوورای اجتنوواب از     

وحشی امری ضوروری   ها در یوتف کش میاومت به علف

 دانستند  

این موضوگ مویدی بر اهمیت بررسی و پایش مستمر 

های مختلف  مرارگ نسبت به پدیده میاومت به علف کش

با تشخی  زودهنگا  آن و بوا اتخواگ تودابیری از     است تا

هوایی   کش قبیا تناوب زراعی، تناوب در استفاده از علف

با نحووه عموا مختلوف از گسوترش آن جلووگیری نموود       

(Gerekhloo et al., 2010  نیشه پوراکنش تووده  )  هوای 

وحشی زمستانه در سط  شهرستان گنبدکاووس و  یوتف

-ای کلودینووافو هوو کووش هووای میوواو  بووه علووف   توووده

اتیوا در   پی   متیا و فنوکساپرو  پروپارژیا، دایکلوفو  

های موردنظر  ( آورده شده است  با توجه به نیشه2شکا )

های یوتف وحشی زمستانه میاو   مشخ  است که توده

یکنوواختی   نسوبتاً های مورد مطال ه از توزیوب   کش علف به

 در منطیه مورد مطال ه برخوردارند 

، 21،27، 49، 42، 41ان داد کوه هفوت تووده    نتایج نش

کوش   به هر سه علوف  4دارای میاومت عرضی 485و  488

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

-کلودینوافو  هوای   کوش  ( به علف445و  481، 71، 74، 07

متیا میاوموت عرضوی داشوتند      پروپارژیا و دایکلوفو  

پروپارژیا -کلودینافو های  کش میاوت عرضی به علف

هوای   در توده اتیا  پایردی مفن  + اتیا پی   و فنوکساپرو 

، 45هوای   مشاهده شد  همچنوین تووده   489و  59، 18، 98

پوی    هوای فنوکسواپرو    کش به علف 483و  93،  33، 20

متیوا میاوموت    دایکلوفوو   اتیوا و    پوایردی  مفون   + اتیا 

 عرضی نشان دادند  

                                                 
عنوان  کش میاوت نشان دادند، به های که به بیش از ی  علف توده -4

 های دارای میاومت عرضی م رفی شدند   توده
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ها  تر این نوگ میاومت در انتشار سریب تواند این امر می

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

کیود  أشوده، ت  پدیده از طری  تغییر در نوگ مدیریت اتخواگ 

نماید  بوروز میاوموت عرضوی پدیوده رایجوی در بوین        می

کش بوده و این پدیده برای  های هرز میاو  به علف علف

حشی زمسوتانه در سوایر نیوا  دنیوا نیور      و های یوتف توده

 (  Heap, 2017گرارش شده است )

های هرز به  المللی میاومت علف های بین طب  بررسی

گورارش از   11( بویش از  Heap, 2017هوا )  کوش  علف

هوای مختلوف    وحشی بوه گوروه   های یوتف میاومت توده

 et al. Banakashani (2006)کشی وجوود دارد    علف

وحشووی از اسووتان  سووه توووده یوووتف گوورارش کردنوود کووه

پروپارژیووا میاومووت نشووان   -خوزسووتان بووه کلودینووافو  

وحشی زمستانه  دادند  پیش از این میاومت عرضی یوتف

شده  آوری های جمب در توده ACCaseهای  به بازدارنده

گرارشاتی ارائوه  های فارس، گلستان و خوزستان  از استان

اومووت نووین میچهم( Rastgoo, 2006شووده اسووت ) 

  ACCaseهووای  وحشووی زمسووتانه بووه بازدارنووده  یوووتف

 قووه  هوای آن  شووده از شهرسوتان  آوری هوای جموب   در تووده 

 ارائووه شووده اسووت   و کردکوووی از اسووتان گلسووتان نیوور    

(Kalami, 2014 ؛Najari Kalantari, 2013). 

 
 کش علفزمستانه در پاسخ به  وحشی یوالفمقاوم و حساس  های تودهشده طو  گیاهچه  برآورد پارامترهای -1جدو  

 اتی   پایردی مفن  + اتی  پی   پنوکساپرو 
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 

 کد توده

Accession code 

 ( dحد باال )

Curve slope 

 (bشی  منحنی)

Upper limit 

EC50  (e)  

(mg a.i.lit-1) 

 احتما  پقدان برازش

 Lack of fit 

 شاخص مقاومت

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 - 

   باشند دهنده خطای استاندارد می                                               The numbers in parentheses indicates the standard error*اعداد داخا پرانتر نشان *
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 )الف(  مقاوم به  وحشی زمستانه در سشه شهرستان گنبدکاووس های یوالف نقشه پراکنش توده -7شک  

 و مقاوم به  متی  یا ایلوکسان )ج(پروپارژی  یا تاپی  )ب(   مقاوم به دایکلوپو -کلودیناپو 

 (.ی  یا پوماسوپر)دات یردیمفن پا + اتی   یپ  پنوکساپرو 

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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 گیری نتیجه
هوایی از   هنتایج این آزمایش وجوود میاوموت در توود   

شووده از شهرسووتان  آوری یوووتف وحشووی زمسووتانه جمووب 

پروپارژیوا،  -کلودینافو های  کش گنبدکاووس به علف

  پوایردی  مفن  + اتیا پی   متیا و فنوکساپرو  دایکلوفو  

ترتیو  در   بهها  کش یید قرار داد  این علفأمورد تاتیا را 

 اند  در ایران به ثبت رسیده 4393و  4392، 4357های  سال

هوا در مورارگ گنود      کوش  استفاده متوالی و مکرر این علف

 ترین دتیوا بوروز میاوموت    شهرستان گنبدکاووس، از مهم

های یوتف وحشی زمستانه در منطیوه   در ت دادی از توده

هوای   شاخ  درجه میاومت متفواوتی نیور بوین تووده    بود  

مختلف مشاهده شد  به نحوی که میدار شاخ  میاومت 

-وحشی زمستانه میواو  بوه کلودینوافو     یوتفهای  توده

اتیوا   پوی    متیوا و فنوکسواپرو    پروپارژیا، دایکلوفوو   

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

رسود تفواوت در اعوداد     نظور موی    در نوسان بود  بوه  35/9

دست آمده ناشی از نوگ مکانیسوم میواومتی موجوود در     به

های میاو  بوه   ت  نیشه پراکنش تودههای مختلف اس توده

پروپارژیوا، دایکلوفوو    -هوای کلودینوافو    کوش  علوف 

 نسووبتاًاتیووا حوواکی از توزیووب  پووی   متیووا و فنوکسوواپرو  

 یکنواخت این توده ها در منطیه مورد مطال ه است  

نتووایج تحییوو  حاضوور وجووود میاومووت عرضووی بووه        

موورد  هوا   های موورد مطال وه را در ب ضوی از تووده     کش علف

شوده،   آوری توده جموب  445طورکلی از بین  تأیید قرار داد  به

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

، متیوا  دایکلوفو  و  پروپارژیا-کلودینافو های  کش علف

و  پروپارژیوا -کلودینوافو  هوای   کوش  چهار توده بوه علوف  

وده بوه  و چهوار تو   اتیوا   پوایردی  مفن  + اتیا پی   فنوکساپرو 

و  اتیوا   پوایردی  مفن  + اتیا پی   فنوکساپرو های  کش علف

ایوون اموور میاومووت عرضووی نشووان دادنوود   متیووا دایکلوفووو  

ها در منطیه بسیار  تر این نوگ میاومت تواند در انتشار سریب می

موثر باشد و بر لرو  به ت ویو  انوداختن ایون پدیوده از طریو       

 نماید  کید میأشده، ت تغییر در نوگ مدیریت اتخاگ

هووا اولووین و شوواید  کووش کووه علووف بووا توجووه بووه ایوون

هرز میاو    ترین ابرار جهت مدیریت جوامب علف متداول

ها در  کش منظور استفاده مؤثر علف  آیند  به به حساب می

 ،هوای هورز میواو     هوای مودیریتی مبوارزه بوا علوف      سیستم

هوا، شوناخت نحووه     کش بکارگیری ترکیبات جدید علف

هووا بووا یکوودیگر امووری  هووا و تنوواوب آن کووش فعمووا علوو

   باشد ضروری می
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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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