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  :چکیده

از مزارع  شدهيآورجمعي مختلف چچم هاتودهبررسی مقاومت، مبناي مولکولی مقاومت و شایستگی نسبی  منظوربه

) (کلودینافوپ پروپارژیل و ACCaseهاي آکربوکسیالز (بازدارندکوآنزیمبازدارنده استیل هايکشعلفگندم استان خوزستان به 

ي هاسالسنجی در پتري دیش و مولکولی طی یستزی گیاه کامل، سنجستیزهاي ي با استفاده از آزمایشامطالعهپینوکسادن)، 

در دانشکده کشاورزي دانشگاه رامین و مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان خوزستان انجام  1395تا  1392

یري صفات مختلف و برخی اطالعات گاندازهي و پتري دیشی با اگلخانهتوده چچم در آزمایش  30در این مطالعات مقاومت  شد.

تشخیص مکانیزم احتمالی مقاومت بر  منظوربعد بهوتحلیل قرار گرفت. در مرحله آوري و مورد تجزیهمهم مدیریتی مزارع جمع

به  هاآني هاواکنش، با بررسی هاتودهاستفاده شد. بررسی مقاومت عرضی  dCAPSو  CAPSي هاروشاز  عمل اساس محل

ي زنده نسبت به شاهد ارزیابی هابوتهیري تعداد گاندازهبه روش گلدانی و با  ACCaseمختلف شیمیایی بازدارنده  هايکشعلف

ین توده نسبت به ترمقاومحساس و  ي عمل مختلف براي کنترل تودههامحلبا  هايکشعلفشد. در آزمایشی دیگر کارایی 

کلودینافوپ پروپارژیل انجام شد. در پایان وجود یا عدم هزینه شایستگی در سه توده (دو توده مقاوم و یک توده  کشعلف

ی بذور در شرایط تنش شوري و خشکی، آزمایش زنجوانهی و سرعت زنجوانهحساس) ارزیابی شد. در آزمایش شایستگی، درصد 

در شرایط رقابتی و  هاتودههاي حساس و مقاوم و همچنین رشد ب بذر، تأثیر عمق کاشت بر سبز شدن در تودهشکست خوا

و درصد تعداد بوته زنده مانده نسبت به شاهد  تروزنیررقابتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد کاهش غ

 8 شد که. در بررسی نتایج مولکولی مشاهده هستند هاکشعلفشدت اثر  از نظر مقاومت و هاتودهبهترین صفات براي ارزیابی 

و یک توده داراي هر دو لوسین - 1781- داراي جهش ایزولوسین  یک تودهلوسین و -2041-مقاوم داراي جهش ایزولوسین توده

ی داراي الگوهاي مقاومت متفاوتی نسبت به سه بررس موردي هاتوده شد که. در بررسی مقاومت عرضی مشاهده هستندجهش 

ستوکسیدیم،  هايکشعلفمختلف نشان داد که  هايکشعلفند. بررسی کارایی هست ACCaseبازدارنده  کشعلفخانواده 

ررسی ی کنترل نمودند. نتایج بخوببهي حساس و مقاوم چچم را هاتوده، پاراکوات و گلیفوزیت ایزوپروتون+دیفلوفنیکانکلتودیم، 

ي حساس و مقاوم هاتودهیررقابتی نیز نشان داد که در شرایط رقابتی، بین غي چچم در شرایط رقابتی و هاتودهشایستگی نسبی 

. توده حساس در شرایط تنش شوري و خشکی و در شرایط رقابت در مراحل رویشی ردیی وجود داهاتفاوتبرخی صفات  نظر از

حل عمل هاي با مکشدرصد از مزارع استفاده از علف 75توده مقاوم بود. در این استان، در تري نسبت به دو يقوو زایشی رقیب 

جمعیت  یمدیریت يهاترین توصیهدرصد مزارع مورد مطالعه، تناوب زراعی که از مهم 84ولی در  متفاوت (توالی) رعایت شده

هاي خوبی که در خصوص رغم توصیهیعلرسد ر میی، به نظطورکلبه. نمی شودکش است رعایت هاي هرز مقاوم به علفعلف

  .رند، کشاورزان به آن توجه زیادي نداصورت گرفتهها در مزارع گندم کشمدیریت مقاومت به علف

مقاومت،  پروپارژیل، -سنجی، شایستگی، کلودینافوپیستز ، پینوکسادن، تناوب،ACCaseي هابازدارنده :هاکلیدواژه

CAPS ،dCAPS.  
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  9  ي گندم و جو.......................................................................هازراعتشده براي یهتوصهاي کش: علف1-1جدول 

  46  هاي مورد آزمایش...............................................................................................: برخی مشخصات توده1-2جدول 

  EWRC(...........................  48کش (هاي هرز نسبت به علف: معیارهاي ارزیابی میزان واکنش علف2-2جدول 

  CTAB.............................................................................................................  53 : ترکیبات بافر استخراج3-2جدول 

  PCR....................................................................................  55کاررفته در واکنش هاي بهمواد و غلظت :4-2جدول 

  56  میکرولیتر.................................. 30حجم مواد موردنیاز براي یک واکنش آنزیمی با حجم کلی  -5–2جدول 

  CAPS....................................................................  57: نام و توالی پرایمرهاي بکار برده شده در روش 6-2جدول 

  CAPS.............................................................................  57شده در آزمایش هاي برشی استفاده: آنزیم7-2جدول 

  dCAPS.................................................................  58: نام و توالی پرایمرهاي بکار برده شده در روش 8-2جدول 

  dCAPS..........................................................................  58شده در آزمایش هاي برشی استفاده: آنزیم9-2جدول 

  60  .......................................................در آزمایش..... مورد استفادههاي کش: مشخصات عمومی علف10-2جدول 

یمارشده تهاي چچم استان خوزستان گیري شده تودهي صفات اندازههادادهتجزیه واریانس : 1- 3جدول 

  68  پینوکسادن........................................................................................................کش کلودینافوپ پروپارژیل و با علف

هاي کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادن کشهاي مشکوك به مقاومت به علف: مقایسه توده2-3جدول 

  71  خوزستان............................................................................................................با استفاده از روش ادکینز در استان 

هاي کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادن کشهاي مشکوك به مقاومت به علف: مقایسه توده3-3جدول 

  74  ........................................................................................92با استفاده از روش موس در استان خوزستان در سال 

 هرزعلفهاي هاي درصد وزن خشک توده: پارامترهاي برآورد شده از توابع لجستیک داده4- 3جدول 

  77  ......................................کلودینافوپ پروپارژیل....... کشی گلدانی با علفسنجستیزچچم نسبت به شاهد در 

چچم  هرزعلفهاي توده تروزنهاي درصد : پارامترهاي برآورد شده از توابع لجستیک داده5- 3جدول 

  79  کلودینافوپ پروپارژیل........................................................ کشی گلدانی با علفسنجستیزنسبت به شاهد در 

هاي هاي درصد تعداد بوته زنده مانده توده: پارامترهاي برآورد شده از توابع لجستیک داده6-3جدول 

  81  کلودینافوپ پروپارژیل........................... کشسنجی گلدانی با علفچچم نسبت به شاهد در زیست هرزعلف
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هاي درصد وزن خشک استفاده از شاخص هاي مقاوم با: مقایسه نتایج مربوط به معرفی توده7- 3جدول 

پاشی نسبت به قبل از چچم باقیمانده نسبت به شاهد و تعداد بوته زنده مانده بعد از سم تروزنچچم و 

  82  ...................................................................................................................................پاسخ به دز، در آزمایش پاشیسم

هاي مورد آزمایش نسبت به شاهد خود (آب توده چهساقه: مقایسه میانگین درصد طول 8-3جدول 

  85  هاي کلودینافوپ پروپارژیل و پینوکسادن............................................کشمقطر)، هفت روز بعد از کاربرد علف

در  چهساقههاي طول : پارامترهاي برآورد شده از برازش توابع لجستیک سه پارامتره به داده9- 3جدول 
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  PCR...........................................................  93از با استفاده  CAPSآنالیز از  شدهمشاهده: باندهاي 10-3جدول 

  PCR............................................................  96 ازبا استفاده  dCAPSاز آنالیز  شدهمشاهدهباندهاي  :11-3جدول 

 بازدارنده هايکشعلفچچم مشکوك به مقاومت و حساس به  هرزعلفهاي : معرفی توده12-3جدول 

ACCase 98  ..شده از استان خوزستان.........................................................................................................آوريجمع  

  100  ...............در استان................................ بررسیمورد در مزارع  کاررفتهبههاي کش: وضعیت علف13-3جدول 

هاي حساس و مقاوم چچم از نظر هاي مختلف در کنترل تودهکشمقایسه میانگین علف: 14- 3جدول 

مانده، درصد تعداد چچم باقیپاشی، پس از سم روز 30و  14در  EWRCخسارت بر اساس درصد 

  112  ..........................................................................خشک تک بوته چچم نسبت به شاهددرصد وزن تر و درصد وزن

  113  .........حساس و مقاوم هايتودهتر هاي مختلف بر درصد کاهش وزنهاي گروهکشتأثیر علف :15-3جدول 

از نظر  هاي حساس و مقاوم چچمتودهکنترل کش بر تیمارهاي مختلف علف: میزان کارایی 16-3جدول 

  114  .....................................................میزان کنترل..................................................................................................................

)، تعداد و (درصد) در هر 1395- 1392شده در استان (آوريچچم جمع هرزعلفهاي : توده17-3جدول 

درصد بوته زنده) براي هر  20≥بوته زنده یا  درصد 20کمتر از  بخش مقاومت (حساس،

  118  ....................................................کش...........................................................................................................................علف

هاي بازدارنده شکهاي مختلف علفهاي چچم سخت به گروه: وضعیت مقاومت عرضی توده18-3جدول 
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یا کامالً حساس  باال، با مقاومت کمساله داراي مقاومت هاي چچم یکاز توده درصد (%) :19- 3جدول 

  119  ...............................................................................................هاي آزمون شده در آزمایش...........کشبراي کل علف

هاي زنی تودههاي درصد جوانهشده به دادهآمده از معدل برازش دادهدستپارامترهاي به :20-3جدول 
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هاي زنی تودههاي سرعت جوانهشده به دادهآمده از معدل برازش دادهدستمترهاي بهپارا :23-3جدول 

  124  ...............هاي مختلف خشکی...............................................................................................................چچم در غلظت

  126  زنی در تیمارهاي مختلف شکست خواب بذر....یانس صفات درصد و سرعت جوانهتجزیه وار :24-3جدول 

هاي حساس زنی نهایی بذر تودهثر تیمارهاي مختلف شکست خواب بذر بر درصد و سرعت جوانه: ا25 –3جدول 

  127  ........................................................................................................................................................................و مقاوم چچم
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  131  کاشت.......................................................................................................................هاي مختلف چچم در تیمار عمق
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  137  هاي حساس و مقاوم چچم حساس....................مقایسه طول خوشه گیاه زراعی گندم و توده :30-3جدول 

  139  قاوم چچم حساس و گندم..........................هاي حساس و متعداد بذر (تولید بذر نسبی) توده :31-3جدول 

هاي مقاوم : مقایسه عملکرد نسبی و ضریب ازدحام نسبی بر اساس وزن خشک گندم و توده32- 3جدول 
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براي تشخیص تفاوت درجه مقاومت، بر اساس واکنش به تک  Rبندي ستاره و : سیستم رتبه1-1شکل 

  27  .................ها در آزمایش غربال مقاومت....................................................................................................کشدز علف

نسبت به  هاتودهکش کلودینافوپ پروپارژیل بر درصد وزن خشک دزهاي مختلف علف تأثیر :1-3شکل 
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کش کلودینافوپ پروپارژیل بر درصد تعداد بوته زنده مانده دزهاي مختلف علف تأثیر :3-3شکل 

 دهندهنشان هاعالمتخط برازش شده و  دهندهنشانچچم نسبت به شاهد. خطوط  هرزعلفهاي توده

  81  ..................................................................................................................................................باشندیمهاي واقعی داده

  83  هاي مختلف چچم بر روي ژل آگارز..............................ه تودهشداستخراج DNAارزیابی کیفی  :4-3شکل 

  83  ها..در تمامی توده bp492 چچم و تشکیل باند هرزعلفهاي در توده PCRنتیجه آزمایش  :5-3شکل 

  EcoR1.......................  89هاي چچم توسط آنزیم برشی توده PCRنتیجه هضم آنزیمی محصول  :6-3شکل 

  90  چچم و تشکیل باند.................................................... هرزعلفهاي در توده PCRنتیجه آزمایش  :7-3شکل 

  Eco47III......  91هاي چچم با استفاده از آنزیم برشی توده PCRنتیجه هضم آنزیمی محصول  :8-3شکل 

  Nsil..................  92 هاي چچم با استفاده از آنزیم برشیتوده PCRنتیجه هضم آنزیمی محصول  :9-3شکل 
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  Nsil................  94 هاي چچم با استفاده از آنزیم برشیتوده PCR: نتیجه هضم آنزیمی محصول 12-3شکل 

  95  ها..................در تمامی توده bp353 هاي چچم و تشکیل بانددر توده PCRنتیجه آزمایش  - 13-3شکل 

  EcoRV.......  95هاي چچم با استفاده از آنزیم برشی توده PCRنتیجه هضم آنزیمی محصول  - 14-3شکل 
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متر)، سانتی 4عمق ( (C)متر)، سانتی 2عمق ( (B)متر)، سانتی 0سطح خاك ( (A)(دایره).  حساس

(D) ) و سانتی 6عمق (متر(E) ) 130  .............................................................متر)...................................سانتی 8عمق  

  132  هاي حساس و مقاوم چچم...................هاي مختلف بر سرعت سبز شدن توده: تأثیر تیمار عمق22-3شکل 

  134  چچم..................................................................هاي حساس و مقاوم : مقایسه صفت ارتفاع در توده23-3شکل 

  S................................................................................  134و  R2 ،R1هاي : مقایسه صفت ارتفاع در توده24-3شکل 

  136  چچم.........................مقاوم هاي حساس و : مقایسه وزن خشک نسبی گیاه زراعی گندم و توده25-4شکل 

  138  چچم.....................................مقاوم هاي حساس و : مقایسه طول خوشه گیاه زراعی گندم و توده26-3شکل 

  140  حساس و مقاوم چچم و گیاه زراعی گندم.............................. هاي: مقایسه تولید بذر نسبی توده27-3شکل 

  



 

 
١ 

  ��ل اول

  �ر�ی �نا�ع



 

 
٢ 

  

  

  

  مقدمه

میلیون  225با سطح زیر کشت حدود  (.Triticium aestivum L)گیاه زراعی گندم با نام علمی 

از ) و در ایران نیز 2009ترین غالت در دنیا (فائو، تن در هکتار یکی از مهم 3هکتار و متوسط عملکرد 

 84/11شود. از مجموع حدود ترین محصول کشاورزي محسوب میمهم کشت ریزتولید و سطح  نظر

درصد به غالت اختصاص  21/72میلیون هکتار اراضی تحت کشت محصوالت زراعی کشور در حال حاضر 

میلیون هکتار بوده است (آمارنامه کشاورزي،  06/6حدود  93-92سال دارد. سطح زیر کشت گندم در 

1395.(  

هاي هرز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تولید گندم کشور، علف هندهدکاهشدر میان عوامل 

کربن، مواد غذایی و فضا بر رشد، نمو و تولید گیاهان زراعی  دیاکسيد، آب با رقابت براي نور، توانندیم

منفی گذاشته و همچنین از طریق ایجاد اختالل در امر برداشت عملکرد را کاهش دهند. از طرفی  تأثیر

، و همکاران زراعی کاهش کیفی محصول را به دنبال دارد (زندگیاهان با بذور  هاآنر اختالط بذر دیگ

درصد  23در مزارع گندم کشور حدود  هاآنهاي هرز و رقابت ). خسارت ناشی از حضور علف1387

هاي هرز جزء ). به همین دلیل، امروزه مدیریت علف2016است (قرخلو و همکاران،  گزارش شده

 هاکشعلفهرز، هاي هاي کنترل علفشود. در میان تمام روشکشاورزي نوین محسوب می ریناپذییجدا

ی نیز قابل کاربرد بوده و تقریباً مورد استقبال آسانبهیی باال و اقتصادي بوده که کارااي مطمئن با وسیله

درصد سموم  50بیش از  هاکشعلف کهيطوربهاست.  قرارگرفته افتهیتوسعهتمام کشاورزان در کشورهاي 

  ).2008 ،1ویالایوب و همکاران؛ 1381زند و همکاران، اند (کشاورزي را به خود اختصاص داده

و  ستیزطیمحبر  هاکشعلف تأثیر، سالمت مواد غذایی و کشعلفاخیر مسئله بقایاي  هايسالدر 

که این امر مشکالت فراوانی در  هاکشعلفهاي هرز به بروز پدیده جهانی مقاومت علف خصوصبه

                                                             
1 Vila-Aiub et al  



 

 
٣ 

در مقابله  کشعلفواقع عدم کارایی  در کشعلفهاي هرز به همراه داشته است. مقاومت به مدیریت علف

 درباشد که این پدیده اکتسابی و شدند، میکنترل می کشعلفهرزي که قبالً توسط همین هاي با علف

 Powles et a,l 1997; Barth) آیدهایی با نحوه عمل یکسان به وجود میکشاستفاده مداوم از علف جهینت

et al, 2002; Chaudhry 2008) هاي هرز قابل توارث بوده و از نسلی به نسل بعد منتقل مقاومت در علف

شوند، زیرا سرعت گسترش هاي مقاوم مشکلی بسیار جدي براي کشاورزان محسوب میشود. تودهمی

  .(Chaudhry 2008)باشد هاي مقاوم بسیار سریع میتوده

  

  اند از:لذا اهداف این تحقیق عبارت

 ACCaseهاي بازدارنده کشبه مقاومت به علفمشکوك ساله یکچچم هاي ارزیابی توده - 1

  هاي مقاوم.جویی تودهشده از استان خوزستان و پیآوريجمع

  .هاي مولکولیي از روشریگبهرههاي مقاوم چچم با بررسی مکانیزم هاي مقاومت در توده - 2

جایگزین براي  هايکشعلف عنوانبه هاي مختلف خانواده هايکشعلف تأثیرارزیابی میزان  - 3

  هاي مقاوم.تودهکنترل 

  ACCaseبازدارنده  هايکشعلفهاي مقاوم به بررسی احتمال بروز مقاومت عرضی در توده - 4

  زادآوري. از نظرهاي حساس و مقاوم مقایسه شایستگی توده - 5
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  گندم و اهمیت آن -1-1

). از 2016شود (فائو، ترین غله در جهان محسوب میسطح زیر کشت و میزان تولید مهم از لحاظ 2گندم

درصد  21/72میلیون هکتار اراضی تحت کشت محصوالت زراعی ایران در حال حاضر  84/11مجموع حدود 

سال شود. سطح زیر کشت گندم در درصد آن گندم کشت می 50به غالت اختصاص دارد که از این سطح 

صورت درصد آن به 48/55درصد آن آبی و  52/44میلیون هکتار بوده است که حدود  06/6حدود  93-94

درصد کل اراضی گندم کشور، بیشترین سطح را به خود اختصاص داده  10دیم است. استان خوزستان با 

  ).1395است (آمارنامه کشاورزي، 

غذایی مردم نقش اساسی دارد و زراعت آن توسط کشاورزان ایرانی از  يیرهجگندم در  کهییازآنجا

اختصاص دارد  گندمآبی و دیم کشور به زراعت  هايینزماز  یتوجهقابلاهمیت حیاتی برخوردار است، بخش 

پوشیده نیست و تمامی  کسیچهبنابراین، اهمیت محصول گندم بر ؛ )2010(بایرام نژاد و محتشمی، 

. از این گذشته، گندم باشدیممحصول کشاورزي، گندم ترین مهمتوافق دارند که  مسئلهاین  در نظرانصاحب

در کشور ایران از اهمیت به مراتب باالتري برخوردار است، چرا که ایرانیان تنها یک درصد از جمعیت جهان را 

  .(Anonymous, 2003) کنندیمدرصد از کل گندم جهان را مصرف  5/2اما  دهندیمتشکیل 

  

  هاي هرز مزارع گندم در ایرانعلف - 1-2

هاي هرز پزشکی، شمار علفگرفته توسط محققین موسسه تحقیقات گیاههاي انجامبر اساس بررسی

 رقابت ها از نظر، ولی در هر منطقه تنها تعدادي از آناندبرآورد کردهگونه  200مزارع گندم ایران را بیش از 

عوامل متعدد . )1384ي و همکاران، منتظر؛ 1382،ترمه یمی وشیت هستند (با گیاه زراعی داراي اهم

یره بر و غهاي زراعی یوهش هاي تناوبی،یستمس دریا، از سطح ارتفاع یزان مواد آلی خاك،و ممحیطی، بافت 

                                                             
2 Triticium aestivum 
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ي با حدودتا نقاط مختلف  ها درآنی هریک از فراوان رو،ینازا دارند. تأثیرهرز  هايعلفروي تنوع و تراکم 

  .)1386، میر کمالی( یکدیگر متفاوت است

 ،6ییصحرا یچکپ ،5یوحش یوالف ،4یخردل وحش ،3ییکنگر صحراهاي هرز همچون برخی از علف

بیشتر  در اند،یکی سازش یافتهو اکولوژکه با شرایط گوناگون زیستی  8یسفاالر ،7یدهکش یروباهدم ،چچم

هاي هرز اگرچه ی از علفبرخ ).1384شوند (منتظري و همکاران، یمیافت  هرزعلفصورت ایران به هاياستان

ها فراهم بوده و ي که شرایط براي رویش آناآلودهشوند ولی در مناطق یمدیده ن گندمدر همه مزارع 

 در قزوین، 9تلخههرز  هايعلف .اندبرخوردار شدهنیستند از گسترش و تراکم بیشتري  کنترل قابلی سادگبه

هاي ي بارز چنین علفهانمونهدر غرب از  12بیانیرینشدر مناطق گرمسیري و  11یركپندر فارس،  10جودره

  ).1394؛ موسوي،1394باشی و همکاران، هرزي هستند (مین

  

  چچم هرزعلف - 1-3

، چچم شکننده 14، چچم ایرانی(چچم ایتالیایی) 13داراي چهار گونه مهم شامل چچم پرگل جنس چچم

هاي هرز ترین علفسمی) است که سه گونه اول جزء مهم چچم( 15ساله یا سخت) و چچم مسکریک چچم(

هاي خوزستان، فارس، سمنان و سیستان و بلوچستان شوند. استانمزارع گندم ایران محسوب می کشیده برگ

  ).1389 ب همکاران، ؛ زند و1386از اهمیت بیشتري برخوردارند (میر کمالی،  هرزعلفاز نظر آلودگی به این 

                                                             
3 Cirsium arvense L. 
4 Sinapis arvensis L. 
5 Avena ludoviciana Durieu. 
6 convolvulus arvensis L. 
7 Alopecurus myosuroidesHuds. 
8 Phalaris minor Retz. 
9 Acroptilon repens L. 
10 Hordeum spontaneum K. 
11 Malva spp. 
12 Glycyrrhiza glabra L. 
13 Lolium multiflorum Lam. 
14 Lolium persicum Boiss. & Hohen. 
15 Lolium temulentum L. 
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رود هاي هرز مهم مناطق گندم خیز به شمار میچچم گیاهی از تیره گندمیان است و یکی از علف

(Styles, 1986; Monaghan; 1980).  اي آن درصدي عملکرد دانه 92کاهش  قادر بهچچم در رقابت با گندم

حضور و رقابت چچم در مزارع گندم باعث کاهش  .(Appleby et al, 1976; Hashem et al, 1998) است

یتروژن و فسفر خاك در مزارع گندم نو همچنین باعث کاهش منابع  (Appleby et al, 1976)ی گندم زنپنجه

از طریق رقابت و آللوپاتی، عملکرد دانه و حتی  هرزعلفاین  .(Perez-Fernandez & Coble, 1998) شودمی

با بذور غالت در زمان برداشت، سبب  هرزعلفدرصد پروتئین دانه غالت را کاهش داده و اختالط بذور این 

ندم موجب گهرز در مزارع بنابراین کنترل این علف؛ شودافت ارزش تجاري و کیفیت غله تولیدشده می

 & Cousense)ها به حداقل برسد کشهم هزینه ناشی از مصرف علفشود که هم افت عملکرد و می

Mokhtari, 1998).  

  

 هاي هرز گندممدیریت علف- 1-4

(استفاده توان پیشگیري یمشود که یمي هرز مزارع گندم انجام هاعلفي مختلفی براي مدیریت هاروش

ارقام با توانایی رقابت  استفاده از زراعی، ، کنترل زراعی (مثل تناوب)آالتاز بذور بوجاري شده، کنترل ماشین

برد کاشت)، مکانیکی و کنترل شیمیایی را نام  مناسب باال، مدیریت کاربرد کودهاي شیمیایی، تاریخ و تراکم

، کنترل هاکشعلف، با توجه به سهولت کاربرد متأسفانه). Loux et al, 2016 ؛1390، آبادچمن محمد دوست(

  شود.یمي هرز در کشور محسوب هاعلفین روش براي کنترل ترمهمشیمیایی 
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  کنترل شیمیایی - 1-5

یافته کاهشدهنده فعال جدید تا حد زیادي در دهه گذشته با مواد تشکیل هاییکشعلفتوسعه تجاري 

شد یمدهنده فعال جدید سالیانه معرفی با مواد تشکیل کشعلفچندین  1980و  1970ي هادههاست. در 

میلیون  300تا  240دهنده فعال با مواد تشکیل هايکشعلفتولید  و). در حال حاضر، کشف 2012ك، ا(د

 ;R¨uegg et al, 2007; Duke, 2012; Lamberth et al, 2013; Kraehmer et al, 2014) دالر هزینه دارد

Castello et al, 2015). عناصر فعال جدید در خط با  هايکشعلفیاد تعداد زاحتمالبههاي زیاد توسعه ینههز

یژه براي محصوالت خاص که سطح هکتار آن نسبت به محصوالت زراعی وبهتولید را محدود خواهد کرد، 

هاي عمل جدید در اروپا معرفی شد، اما کش با محلعلف 15، 1991- 1970باشد. در طول دوره یممحدود 

 137، 2009تا  1980در طول دوره  .(R¨uegg et al, 2007)دیگر این اتفاق تکرار نشد 1991بعد از سال 

حال، در دوره  ینا با (Duke, 2012; Kraehmer et al, 2014)کش جدید در سراسر جهان معرفی شد علف

). شاید افزایش مشکالت در مدیریت 2016کش جدید معرفی شد (جشکی، علف 4فقط  2014تا  2010

مواد  یدکنندهتولهاي ها باعث تالش برخی شرکتکشیفوزیت و دیگر علفکش گلهاي هرز مقاوم به علفعلف

 جدید شود يهاکشعلفخود جهت تولید  هايیرساختزشیمیایی کشاورزي را براي تقویت و توسعه 

(Shaner et al, 2000, Duke, 2012; Fennimore et al, 2016).  

استفاده قرار  مورد باغی و گیاهان زراعی گیاهان درسموم کشاورزي هزار تن  27در ایران در هرسال 

به خود کشور  سموم کشاورزي را در درصد کل 7معادل  ،تن 1900با در استان خوزستان  و گیردمی

درصد  11کش، درصد حشره 19در استان خوزستان  مصرف شده. در هرسال از کل سموم دهداختصاص می

میلیون هکتار  14باشد. چنانچه کل وسعت اراضی کشاورزي ایران حدود کش میدرصد علف 70کش و قارچ

شود که این مقدار در استان گرم ماده مؤثره مصرف می 780باشد، در این سال به ازاي هر هکتار زمین 

  ).1395نام، بیباشد (گرم می 750خوزستان معادل 
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شود یمبا محل عمل مختلف استفاده  هايکشعلفهاي هرز گندم از براي کنترل شیمیایی علف

(Gherekhloo et al, 2016; Loux et al, 2016). ترکیبات شیمیایی در مزارع، جداي از هزینه مالی، کاربرد 

در  تنهانه ها،کشیري علفکارگبهاکنون  متأسفانه حال،شود. ولی بااینیم یزنمحیطی آلودگی زیست موجب

 ؛1384منتظري و همکاران،( باشدهاي هرز میراه کنترل علف ترینمتداول یزن هازراعتگندم بلکه در سایر 

از شده براي یک گیاه زراعی هاي ثبتکشعلف هرچه هاي هرز،دیدگاه مدیریت علف از ).1386 ی،کمال یرم

با  هاییکشعلف ي جلوگیري از مقاومت،برا تواندیم و کشاورزبوده  بهتر باشند، ترمتنوعیسم اثر نظر مکان

  مصرف نماید. تناوببههاي متفاوت را مکانیسم

ها باریک مورد آن 11که است رسیده  ثبتکش انتخابی براي مزارع گندم در کشور به علف 28تاکنون 

یف ط .(Gherekhloo et al, 2016)هستند  دومنظورههم  کشعلف 7و کش برگمورد پهن 10کش، برگ

ها را در تناوب مصرف توان آنرسد که میانتخابی در مزارع گندم متنوع است و به نظر می يهاکشبرگپهن

یستند. از برخوردار نهاي انتخابی گندم از نظر مکانیسم اثر از تنوع چندانی باریک برگ کش متأسفانه کرد.

) و تري BWکش بنزوئیل پروپ اتیل (سافیکس)، تریاالت (آوادکس ، سه علفهاکشمجموع باریک برگ 

هاي هرز گندم در کشور از گردونه کنترل شیمیایی علف عمالًجی)  95کلرواستات سدیم (اربیتاکس تی 

 کارایی) نیز از BW یکسسافایزوپروپیل ( - ام-دیفنزوکوآت (آونج) و فلم پروپ کشدو علفشده و حذف

باقیمانده همگی متعلق  هايکشعلف). 1389 زند، و ؛ قرخلو1386وردار نیستند (زند و همکاران، مناسبی برخ

با توجه به اینکه این  ).1- 1) هستند (جدول ACCaseآ کربوکسیالز ( یمکو آنز هاي استیلبه گروه بازدارنده

ها در یک مزرعه احتمال هاي پرخطر از نظر مقاومت هستند، در صورت مصرف مکرر آنخانواده جزء گروه

  .(Beckie, 2007)زمان نسبتاً کمی وجود دارد وقوع این پدیده در مدت

هاي مهم تجاري هستند که کشهاي بازدارنده استیل کو آنزیم آ کربوکسیالز گروهی از علفکشعلف

ها کشمعرفی شدند. این علف 1970بوده و در دهه  هرزعلفهاي باریک برگ قادر به مدیریت مؤثر گونه
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ها داراي سه خانواده مهم از آن .(Mallory-Smith & Retzinger, 2003) باشند) میA )1متعلق به گروه 

) و خانواده فنیل CHDها ()، سیکلوهگزان دیونAPPي آریلوکسی فنوکسی پروپیونات (هانامها با کشعلف

  .(Hofer et al, 2006; Vencill et al, 2012) هستند )PPZها (پیرازولین

در بریتانیا ثبت  )Poa annua( 16سالهو چمن یک چچم هرزعلفکش پینوکسادن براي کنترل علف

در گیاهان  ACCaseکه مانع از فعالیت آنزیم  هافنیل پیرازولینکش متعلق به خانواده گردید. این علف

هاي چچم یتجمعبراي کنترل بعضی  2006کش در سال این علف .(Elmore et al, 2016) شودحساس می

 معرفی شد (.Hordeum spp)و جو  (.Triticum spp)در گندم  ALSهاي بازدارنده کشمقاوم به علف

(Muehlebach et al, 2011). شده از پینوکسادن (آکسیال و رسکیو) همراه با ماده ایمن فرموالسیون ثبت

 .(Anonymous, 2008, 2010) کش: ایمن کنندهعلف 4:1کننده کلوکوینتوست مکسیل در نسبت 

بوده و محل اتصال آن به آنزیم با  ACCase هايهاي بازدارندهکشکش جدید از علفپینوکسادن یک علف

هاي چچم مقاوم به هاي شیمیایی دیم و فوپ متفاوت است؛ بنابراین، بیوتیپهاي خانوادهکشعلف

با این حال،  .(Porter et al, 2005) هاي دیم و فوپ الزاماً به پینوکسادن مقاوم نخواهند بودکشعلف

از  شدهيآورجمع سالهیکچچم  هرزعلفبیوتیپ  12بیوتیپ از  4) مقاومت 1390و همکاران ( زادهیلاسماع

  کش پینوکسادن گزارش کردند.استان فارس را به علف

  

  )1388در ایران (زند و همکاران، آ  شدهثبت ACCaseهاي بازدارنده کشعلف فهرست :1- 1جدول شماره 

  

  نام تجارتی  عمومی نام  خانواده شیمیایی  نحوه عمل  گروه

1 (A)  

  هايبازدارنده

استیل کو آنزیم آ 

کربوکسیالز 

)ACCase(  

ها آریل اکسی فنوکسی پروپیونات (فوپ

)AOPPs((  

  ایلوکسان  متیل-دیکلوفوپ

  گاالنت  اتیل -اتوکسی فوپ هالوکسی

  فوزیلید  بوتیل -پی-فلوازیفوپ

 يد یرپا مفن اتیل+-پی-فنوکساپروپ

  اتیل
  سوپر پوما

                                                           
16 Poa annua 
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  یکتاپ  پروپارژیل کلودینافوپ

  سوپر گاالنت  متیل استر -آر - هالوکسی فوپ

  آژیل  کوییزآفوپ پروپا

  تارگا  اتیل-کوییزالوفوپ

  سوپر تارگا  اتیل-پی-کوییزالوفوپ

  پنترا  تفوریل-پی-کوییزالوپ

  سوپر ویپ فنوکساپروپ پی اتیل

  )CHDsها (سیکلوهگزانیدیون دیم

  نابواس  ستوکسیدیم

  فوکوس  سیکلوکسیدیم

  گراسپ  ترالکوکسیدیم

  سلکت  کلتودیم

  آکسیال  پینوکسادن  ))PPZ( هافنیل پیرازولین (دن

AOPPs+ PPZ  تراکسوس  پروپارژیل+ پینوکسادن-کلودینافوپ  

  

باریک برگ کش مزارع  ینترمهم به عنوانپروپارژیل (تاپیک)  گندم، کلودینافوپ يهاکشعلفدر بین 

مهم مزارع  يهابرگدر کنترل باریک  کشعلف. دلیل این امر باال بودن کارایی این باشدیمگندم کشور مطرح 

مختلف  يهانامباریک برگ کشی است که با  کلودینافوپ). 1386(باغستانی و همکاران،  باشدیمگندم 

، دیس کاور (در ایاالت متحده آمریکا)، کارنت (در استرالیا)، بهپیک، (در ایران و اروپا) کلودینافوپتجارتی نظر 

از گروه  کشعلف). این 1384، و همکاران بت رسیده است (منتظريثهوریزون (در کانادا) و غیره به 

فرموله  کلوکوینتوست سازیمناآریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید بوده و براي استفاده در گندم، همراه با 

هرز گندمیان نظیر  يهاعلفقادر به کنترل بسیاري از  کشعلف). این 2007(باغستانی و همکاران،  شودیم

  ).1384(منتظري و همکاران،  باشدیمیوالف وحشی، خونی واش و چچم در گندم 

رویشی براي کنترل انتخابی صورت پسها معروف هستند بهکه به گراس کش AOPPهاي کشعلف

ها و کشروند. انتخابی عمل کردن این علفاي بکار میباریک برگ در غالت و گیاهان دولپههاي هرز علف

 ها در بسیاري از محصوالت زراعی گردیده استآن کارآمد بودنها باعث برگ به آنتحمل گیاهان زراعی پهن

(Walker & Ridly, 1989). صورت سیستمیک عمل شده بهها توسط برگ و ریشه جذبکشاین علف

شوند. هاي ضعیفی محسوب میها در گیاه زیاد نبوده و سیستمیککشکنند. قدرت جابجایی این علفمی
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توجه نیست و تنها دایکلوفوپ متیل تا حدودي از طریق ریشه مؤثر ها از طریق ریشه قابلکشجذب این علف

ها در کشها بر روي گیاهان شاداب، جوان و بدون استرس اثر بهتري دارند. دوام این علفکشاست. این علف

هفته گیاه  3تا  1کند. در گیاه پس از جذب به نقاط مریستمی رسیده و در ظرف خاك از چند روز تجاوز نمی

  ).1386(باغستانی و همکاران،  کنندحساس را خشک می

  

  

 

  17هاکشبه علفهاي هرز علفمقاومت  -1-6

انتخاب و تکامل یک  اي مقاومت راعده .است شده ارائهبراي پدیده مقاومت تاکنون تعاریف مختلفی 

در  هرزعلفکش که سبب پایداري توده در پاسخ به کاربرد مکرر یک علف هرزعلفمکانیزم در یک جمعیت 

مقاومت زنده ماندن و  همچنین .(Holt & LeBaron, 1990) کنندشود تعریف میمی موردنظرکش برابر علف

 & Holt)شده است کش تعریف و معمول یک علف مؤثر، پس از کاربرد مقدار هرزعلفرشد طبیعی یک 

LeBaron, 1990). کش کمیته کاري مقاومت به علف(HRAC)  مقاومت را توانایی قابل توارث یک گیاه براي

براي نوع وحشی آن گیاه کشنده باشد  عموماًکش که ، پس از مصرف غلظتی از علفدمثلیتولزنده ماندن و 

  .(Poston et al, 2000) تعریف کرده است

  کش مقاوم شود سه شرط زیر باید وجود داشته باشد:به علف هرزعلفقبل از آنکه هر 

  بوده باشد. هرزعلفکش قادر به کنترل آن طورمعمول علفباید به - 1

  شده است، از بین نرود.کش که قبالً باعث مرگ آن میدر حال حاضر در غلظتی از علفباید  - 2

  هاي گیاهان مقاوم نیز باید مقاوم باشند.دانه رست دیگر عبارتبهتغییرات ایجادشده باید توارثی باشد،  - 3
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کش عبارت است از توانایی ذاتی یک گیاه براي بقاء و مقاومت به علف ؛شده ارائهبا توجه به مطالب 

کش که در شرایط عادي براي گونه حساس کشنده است. تولیدمثل پس از قرارگیري در معرض دزي از علف

شود که بتواند به مقداري از یک نوع اطالق می هرزعلفکش به توانایی قابل توارث یک مقاومت به علف

مقاومت در یک گیاه . دهدنشان  مقاومت برد،یمرا از بین  گونهآنر حالت معمول اغلب گیاهان کش که دعلف

ژنتیک یا انتخاب در بین  نظیر مهندسی هاروشیجادشده باشد یا توسط برخی اطور طبیعی ممکن است به

 .(Vencill et al, 2012; Kaundun, 2014)یی باشدزاجهشهاي حاصل از کشت بافت یا توده

  

  کشي کاربردي در مبحث مقاومت به علفهاواژه-1-7

کش کش توانایی ذاتی گیاه براي باقی ماندن و تولیدمثل با تیمار علفتحمل به علف :18کشتحمل به علف

کش توسط یی متابولیسم سریع علفتوانا دیگر عبارتبه .(Vargas & Wright, 2004) باشددر دز نرمال می

غیر ها را کشبرخی علف سریعاًگیاهان زراعی باریک برگ مثل گندم  مثال عنوانبه گیاه را تحمل گویند.

 ,Grownwald) آورندیمکنند و از خسارت احتمالی جلوگیري به عمل یرفعال میغها را نموده و آن سمی

1994).  

که منجر به ينحوبه هرزعلفکش توسط گیاه زراعی یا ظرفیت تحمل علف فقدان :19کشحساسیت به علف

  ).Holt & LeBaron, 1990؛ 1386زند و همکاران، ( شودخسارت 

کش بر آن تأثیر مستقیم علف طوربهشود که محل شیمیایی در گیاه اطالق می به :20کشمحل عمل علف

که محل عمل برخی دیگر از یدرصورت است، شدهشناختهها کامالً کشعمل برخی از علف محل گذارد.یم

هایی هستند که براي ینپروتئها یا یمآنز ي عمل،هامحلیاري از بس مانده است.چنان ناشناخته باقیهمها آن
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دارند (زند و باغستانی، ها هم چندین محل عمل کشین برخی علفهمچن باشند.یاه ضروري مینمو گ رشد و

1386(.  

کش با یک مکانیزم به بیش از یک علف هرزعلفی که یک بیوتیپ زمان :21کشمقاومت عرضی به علف

 .(Murray et al, 1995) شودکش گفته میعرضی به علف مقاومت گونه مقاومت،ینا به مقاومت نشان دهد،

  ).1386(زند و باغستانی،  شودهاي درون یک گروه ایجاد میکشاین مقاومت نسبت به علف عمدتاً

یا گیاه زراعی، مقاومت نسبت به چند  هرزعلفکه در یک بیوتیپ : وقتی22کشمقاومت چندگانه به علف

ها از هاي عمل مختلف) به وجود آمده باشد و این مکانیزمهاي مختلف و با محلکش (عمدتاً از گروهعلف

هاي علف اي ایجادشده باشند، در آن صورت مقاومت از نوع چندگانه است.طریق فرایندهاي انتخابی جداگانه

  .)1386(زند و باغستانی،  شوندسختی کنترل میها دارند، بهکشهرزي که مقاومت چندگانه به علف

ها از هاي مقاوم و حساس کمی نمود. در این روش بیوتیپبیوتیپ توان از طریق مقایسهمقاومت را می

بیوماس گیاهی را کاهش  %50)، یا 50LD( کندرا کنترل می هرزعلفجمعیت  %50کشی که نظر میزان علف

  گیرند.) مورد مقایسه قرار می50Iکند (فعالیت آنزیم را کم می %50دهد یا می

  

  کشعلفدر تکامل مقاومت به  مؤثرعوامل  -1-8

  براي مقاومتمنابع تنوع ژنتیکی -1-8-1

کش در آن به یک علف، تنوع ژنتیکی براي مقاومت هرزعلفبراي افزایش مقاومت در یک جمعیت 

توسط  مقاومت باعث القاهایی که ژنحداقل چند گیاه و بیان یک ژن یا . باید وجود داشته باشدجمعیت 

هاي مقاومت در جمعیت شود باید وجود داشته باشد. منابع اصلی ژنکش میها به علفبرخی مکانیسم

                                                           
21 Herbicide cross resistance 
22 Herbicide multiple resistance 



 

 
١٤ 

 ;Christoffers, 1999) باشدیا دانه میپراکندگی ژن از طریق گرده و  )2) جهش در ژن و (1( هرزعلف

Hanson et al, 2014).  

  

  جهش و جریان ژنی -1-8-1

ی دمثلیتولهاي یک ژن در بافت DNAجهش در ژن فرایندي است که حاصل رخداد یک تغییر در توالی 

تمام طور مستمر در سراسر ژنوم و به صورت تصادفیخود، بههاي ژنی خودبه(گرده یا تخمک) است. جهش

دهد. گهگاه، جهش در جایگاه ژن خاص ممکن است موجب یک موجودات زنده، ازجمله گیاهان رخ می

کش خاص) در نسل بعدي شود. در ابتدا، مثال، مقاومت در برابر علف عنوانبهویژگی جدید یا صفت (

. دیآیم به وجودش کزیاد تنها در تعداد کمی از گیاهان یک جمعیت جهش در ژن مقاومت به علفاحتمالبه

گیاهان حساس  کهیدرحالکنند، کش زنده مانده و بذر تولید می، چند گیاه مقاوم در برابر تیمار علفحالنیباا

هاي مقاومت به نتاج منتقل خواهد شد و بنابراین، ژن؛ کنندتیمارشده از بین رفته و بذري هم تولید نمی

 ;Jasieniuk et al, 1996) هاي آتی افزایش خواهند یافتسالکش در جمعیت در نسبت گیاهان مقاوم به علف

Christoffers, 1999; Hanson et al, 2014).  

  

  پراکندگی گرده یا دانه- 1-8-2

هاي مقاومت از گیاهان مقاوم در یک جمعیت جداگانه هستند پراکندگی گرده و یا دانه که حامل ژن

هاي مقاومت ممکن است جمعیت حساس را فراهم کند. ژنهاي مقاومت در یک ممکن است یک منبع از ژن

هاي مقاومت ژن .طور طبیعی پراکنده شوندافشانی بههاي گردهو یا دیگر راه توسط گرده از طریق باد، حشرات

تواند با مسیرهاي طبیعی می هرزعلفپراکندگی دانه در جمعیت  نیز ممکن است از طریق دانه پراکنده شوند.

مثال،  عنوانبه .وسیله انسان اتفاق افتدو همچنین به و غیره خوار، پستاندارانآب، حشرات گیاهمانند باد، 
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و یا تجهیزات برداشت  کشاورزان معموالً بذر مقاوم از یک مزرعه را به مزرعه دیگر توسط بذر، کشت و زرع

جاي تعجب نیست، گسترش ژن مقاومت توسط  .محصول و یا با کاشت بذر آلوده به بذر مقاوم گسترش دهند

ساله و خود ناسازگار یک هرزعلفمانند  افشان هستند،شدت دگر گردهکه به هرزعلفهاي گرده براي گونه

 هرزعلفهاي گونه ي ازتر است در مقابل، براي بسیارشایع کندمیطورمعمول تولید گرده بسیاري چچم که به

درجه اول توسط بذر گسترش در هاي مقاومت . ژن24و علف اسب سمی 23خودگشن، مانند علف اسب

یابند. درك سهم نسبی جهش در ژن در مقابل جریان ژن و یا پراکندگی دانه در گسترش مقاومت مهم می

مثال، کاهش شدت انتخاب  عنوانبهمختلف (هاي هاي مدیریتکننده موفقیت شیوهاست، زیرا تعیین

در جلوگیري از گسترش مقاومت به ( باشدمی ود کردن جابجایی بذور مقاومکش) در مقابل محدعلف

  .(Jasieniuk et al, 1996; Hanson et al, 2014) هاي مجاور در سراسر منطقه)سایت

کش به مزارع مجاور که حاوي وسیله گرده یا بذر از یک مزرعه حاوي گیاهان مقاوم به علفجریان ژن به

شود. کش میهاي مقاوم باشد که منجر به بروز مقاومت به علفتواند منبعی از ژنگیاهان حساس هستند می

ود که خودگشنی باالیی شهایی میها در گونهجریان ژن سبب گسترش مقاومت در جمعیت در بین جمعیت

قدري کم باشد که با میزان جهش ها بهرود که میزان مؤثر بودن جریان ژن در بین جمعیتدارند. انتظار می

  .(Jasieniuk et al, 1996)برابري نماید 

  

  کشفشار انتخاب توسط علف- 1-8-2

ها در شرایط بسیاري از آن کنند.هاي هرز تحمیل میها فشارهاي انتخابی قوي بر روي علفکشعلف

هاي مقاومت در یک اگر ژن برند.گونه را از بین میدرصد از جمعیت گیاهان حساس از یک 99تا  90مطلوب 

  به دلیل جهش یا جریان ژن وجود داشته باشند، حتی در فراوانی بسیار پایین، تکرار تیمار  هرزعلفجمعیت 
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was conducted. In the end, whether or not the fitness cost in three biotypes (two-resistant and susceptible 
biotypes) were evaluated. In experiment fitness an evaluation of germination and seedling emergence 
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much attention to it. According to the results, the first cross-resistance to herbicides inhibiting ACCase 
Ryegrass was registered in Iran. 

Keywords: ACCase inhibitor, bioassay, CAPS and dCAPS markers, clodinafop-propargyl, cross- resistance, 
fitness, pinoxaden, rotation. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agricultural and Natural Resources 

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the 

degree of Ph. D in the field of agronomy the tendency of weed science 

 

Title: 

Investigation of the relative fitness and molecular base of resistant and 

susceptible rigid ryegrass (Lolium rigidum) biotypes to Acetyl Co-A- 

carboxylase herbicides 

 

Supervisors: 

Hamid R. Mohammaddust Chamanabad (Ph.D) 

Eskandar Zand (Ph.D) 

 

Advisors: 

Ali Asghari (Ph.D) 

Khalil Alamisaeid (Ph.D) 

 

By: 

Hossein Sabet Zangeneh 

January – 2018 


