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  چکیده

به  هاي گذشتهها در سالکشهرز به علفهاي قاي   علف
به  ک  يضل ها، کشنش ه علف    ر    ايم ي  صرف دلرل 

برش از  اس . در ا ران نرز با يجود گذش  ش هجهانض تب  ل 
ها در برگسال از ايلرن گزارش  ربوط به  قاي   بار ک 15

هاي هاي فارس ي خوزستان، هنوز بسراري از توصرهاستان
به خوبض  ورد توجه    ر تض براي  قابله با گسترش  قاي   

اعمال تمن دق  در  شودتوصره  ضري . از ا نگرفته اس قرار 
غرر ق ا ات ا، کش انن  رعا   تنايب علف شرمرا ض هايريش

جه  ي غرره،  ، شخمتنايب زراعض  ناسب  انن  شرمرا ض
در  زارع برگ  قايم بار کهرز هايگسترش علف جلوگرري از

 .شود انجامگن م 

 

 : کلیدیهایواژه

،  کانرسم کشبرگ، گن م،  قاي   به علفهرز بار کهايعلف
  قاي  
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 مقدمه

 واد غذا ض بشر ي تر ن تر ن ي پرارزشگن م  کض از  هم
از  هرزهايتر ن  حصول زراعض ا ران ي جهان اس . علف هم
تر ن عوا ل اثرگذار در کمر  ي کرفر  گن م هستن  که  هم

در صورت ع م کنترل،  حصول گن م را به ش ت کاهش 
هرز گن م هايشروه در    ر   علف تر نرا ج دهن . ض

ها کشعلف  توالض صرف  . ا اباش ها  ضکشاستفاده از علف
هرز هايهاي گذشته سبب بريز  قاي   علفدر سال

با توجه به نقش ش ه اس . در گن م ها کشبه علفبرگ بار ک
 در تا رن ا نر  غذا ض ي تاثرر بريز  قاي   در کاهشگن م 

هاي بکارگرري ريشدر با   ا ن  حصول، کمر  ي کرفر  
بريز عواقب ت گررد تا از دق  الزم صور هرزهاي   ر   علف

 شود. کاستهها کش قاي   به علف
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 چیست؟ کشمقاومت به علف

هرز پس از کاربرد  ان ن ي رش  علفزن هذاتض توانا ض 
قادر به کنترل جمير  کش اس  که ش ه علف  ق ار توصره

 باش .هرز  ضآن گونه علف حساس
که پس  هرز کنترل نش ههايبه علف با س  ض کشايرزان

بوته از سمپاشض در حاشره  ا د گر نواحض  زرعه به صورت تک
د يجو ز را؛ داشته باشن  اي قابل  شاه ه هستن  توجها لکه 

طق  زرعه  مکن در برخض  نا هاي کنترل نش هبوتهتکهمرن 
 (. 1باش  )شکل  کشنقطۀ شريع  قاي   به علفاس  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
کش در هرز  قايم به علفهايهاي علف. ظهور لکه1شکل 

 .فر()عکس از ساسان هاي ابت ا ض بريز  قاي   در  زرعهسال
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هرز مقاوم در مزرعههایمنشا علف   

کش بطور طبريض به علف هرز  زرعههايعلفتي ادي از 
ه هاي  قايم در  زرع قايم هستن ، ا ا چون تي اد ا ن بوته

 بسرار ان ک اس ، قابل تشخرص نرستن .
کش  انن  کلر ي اس ، که با   خود را به قفل علف

ن اختصاصض خود درگراه برسان  ي آن را باز کن . بازش ن ا 
کن . اي حراتض گراه را قطع  ضقفل ارتباط فرا ن هاي زنجرره

فل قريد. در گراهان  قايم نوع ا ن در نترجه گراه از برن  ض
ابر     نرس ، بنکش قادر به بازکردن قفل جتغررر  افته ي علف

ر دهاي زنجرر را از برن ببرد توان  پرون  برن حلقها ن نمض
 ان  نترجه گراه عمل طبريض خود را انجام داده ي زن ه  ض

 (. 2)شکل 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

کش در نما ض از  حل ه ف ي نحوه عمل علف. 2شکل 
  .فر()طراحض از ساسان هرز حساس ي  قايمعلف

 

تغییر محل 

 هدف

  ررد(.شود )گراه  ض توقف  ض فرا ن  محل هدف 

  ان (.شود )گراه زن ه  ض توقف نمضفرا ن  

 

 حساس

  
 

 
 مقاوم
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 هرز مقاوم در مزرعههایگسترش علف

در شکل طض ز ان در  زرعه هرز  قايم هايگسترش علف

 داده ش ه اس .نشان  3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هرز  قايم پس از چن  هاي. چگونگض گسترش علف3شکل 
 .فر()طراحض از ساسان سال در  ک  زرعه

 

 سال اول سمپاشی: 

های حساس بوته
روند میاز بین 

بوته مقام ولی 
و  ماندزنده می

 کند.بذر تولید می
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 سال دوم سمپاشی:

های مقاوم بوته
بیشتری سبز 

. در شوندمی
حالی که 

کش روی علف
آن ها اثری 

 ندارد.
  

 
  

پس از چند سال 

 سمپاشی:

اکثر در نهایت 

هرز هایعلف

موجود در مزرعه 

 .خواهند بودمقاوم 
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 کشانواع مقاومت به علف

هرز تنها به حالتض اسيي  که  ک علف مقاومت ساااده.
شييود، در حالض کش از  ک خانواده  ا گريه  قايم  ضعلف  ک

 انن   قاي    والف  باش .ها حساس  ضکشکه به سا ر علف
 کش تاپرک.يحشض به علف

ضي. س  که  ک علف مقاومت عر هرز به دي  ا حالتض ا
کش، که نحوه عمل  شيييابه دارن ،  قاي   نشيييان چن  علف

 توان به  قاي    والف يحشييض بهبه عنوان نمونه  ضده .  ض
هاي تاپرک، ا لوکسان، پو اسوپر، آکسرال، فوکوس ي کشعلف

( قرار ACCaseکه همگض در  ک گريه )بازدارن ه سيييلک  
ه ککش آتالنترس ي اتللو دارن   ا  قاي   چچم به هر دي علف

باشييين ، اشييياره (  ضALS تيلق به گريهض د گر )بازدارن ه 
 کرد.

هرز به دي حالتض اسيي  که  ک علف مقاومت چندگانه.
کش که نحوه عمل  تفايت دارن ،  قاي   نشييان  ا چن  علف

هاي کشده .  انن   قاي   همز ان  والف يحشض به علف ض
 کشض  ختلف هستن . دي گريه علف ازتاپرک ي آتالنترس که 
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 گندم کشت برگ مقاوم درهرز باریکهایترین علفمهم
هرز هايتر ن علف والف يحشض، چچم ي فاالر س از  هم

 هستن . برگ  قايم شناخته ش ه در  زارع گن م ا رانبار ک
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (فاالر س )علف خونض
 

  زبانک غشایی -

 کفاقد گوشوار -
قرمز رنگ در طوقه  -

 گیاه جوان

  
 

 

 
 
 
 
 

 

  والف يحشض )جوديسر(
 

نگرزبانک زرد  -  

کفاقد گوشوار -  
حاشیه برگ  - 

 پرزهای مژه مانند

  
 

 

 
 
 
 
 

 چچم )لولروم(
 

 زبانک کوتاه -

های گوشوارک -
 رویهم افتاده

 ها درخشانبرگ -
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 دستورالعمل
 در گندمکش به علفهرز مقاوم هایمدیریت علف

هرز از هايها در علفکشبراي    ر    قاي   به علف
توان بهره برد هاي  ختلف شرمرا ض ي غررشرمرا ض  ضريش

 اس .ها اشاره ش ه که در ادا ه به برخض از ا ن ريش
های مشکوک به مقاومت و پایش مزارع. جویي تودهپي

صح    زارع ي پس از اطمرنان از پا ش   ايمکشايرزان با   با 
سمپاشض، ع م رتا   خود را نسب  به کنترل  ناسب 

 ناسان برسانن  تا با بررسض  وتوعهرز، به اطالع کارشهايعلف
وک به  زارع  شکهرز از هايبذر علف بردارينمونهنسب  به 

شود کشايرزان پس از همچنرن توصره  ض  قاي   اق ام شود.
هاي بوتهزنض در  زرعه درصورت ا کان سمپاشض با گش 

 کنن .کنترل نش ه را با دس  يجرن 
هاي کشتر ن بار ک برگ هم ها.کشعلفکاربرد تناوب 

سرال  ورد استفاده در گن م، تاپرک، پو اسوپر، ا لوکسان ي آک
بريز  قاي   باشن . با توجه  ض  ک گريههستن  که  تيلق به 
، هاي ا ن گريهکشعلفسال  ا بار(  5-7پس از کاربرد  کرر )

 ح يد شود. از  با  در  زارع گن م ها  صرف آنلذا 
هستن   گريه  تفايتهاي آتالنترس  ا اتللو که از کشعلف
سال  3-5البته کاربرد  توان به صورت تنايبض استفاده کرد. ض

شود. بنابرا ن ها نرز سبب بريز  قاي    ضکش)بار( ا ن علف
هاي  شابه کشکشض با   از کاربرد علفبا رعا   تنايب علف

 (.4 توالض در  ک  زرعه خوداري شود )شکل  هايدر سال
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کشض  وثر در به تاخرر ان اختن  قاي   علف. تنايب 4شکل 
 .فر()طراحض از ساسان در گن م

  

تغررر الگوي کش  ي رعا   تنايب زراعض، تناوب زراعي. 
هاي غررشرمرا ض را در کنترل  قاي   استفاده از ريش

شود در  ناطق آلوده به توصره  ض. کن پذ ر  ضا کان
گراهان زراعض د گر هاي  قايم، از کش  گن م  ا برگبار ک

ها کش انن  جو ي چايدار که از لحاظ    ر تض ي  صرف علف
يجرنض  گراهان شابه گن م هستن ، خودداري شود. کاش  

در تنايب، به دلرل ا ن که ا کان استفاده از  چغن رقن  انن  
هاي  وثر د گر را کشراهکارهاي غررشرمرا ض  ا کاربرد علف

ده ، ز  قايم در اخترار  ا قرار  ضهرهايدر جه  کنترل علف
 سود ن  اس .

آکسیال

(سال3حداکثر )

آتالنتیس

(سال2حداکثر )

تراکسوس

(سال2حداکثر )

اتللو

(سال2حداکثر )

تاپیک

(سال3حداکثر )
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 های غیر انتخابي در محصول و آیش. کشکاربرد علف
هرز  قايم در  زرعه به سرع  گسترش هايهاي علفلکه
ز اهرز  قايم پس علفهاي کنترل نش ه لکهبنابرا ن   ابن . ض

 سمپاشض را با   در صورت ا کان به صورت دستض يجرن  ا با
هاي عمو ض  انن  گلرفوسر  )ران اپ(  ا کشکاربرد علف

  (.5کنترل کرد )شکل به صورت ه ا   ش ه پاراکوآت 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

کش عمو ض گال فوسر  براي جلوگرري . کاربرد علف5شکل 
 کش در گن مهرز  قايم به علفهاي علفاز گسترش لکه

 انن  هاي عمو ض کشبرخض علف توانهمچنرن در آ ش  ض 
هرز  قايم بکار هايگال فوسر   ا پاراکوات را براي کنترل علف

ها با   هنگا ض باش  که کشبرد. البته ز ان کاربرد ا ن علف
هرز  زرعه پس از بارن گض  ا آبراري سبز ش ه هايبرشتر علف

 هرز انجام شود. هايباشن  ي سمپاشض پرش از به بذررفتن علف
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 ناطق که در برخض از کاری(. کاری )ماخار، نمهیرم
 4-3توان با انجام   ک آبراري ) ض  ح يد   آبض يجود ن ارد

هرز  قايم ي حساس هايهفته قبل از کش ( سبب ري ش علف
ها کش عمو ض )پاراکوات( آنش  ي با انجام شخم  ا کاربرد علف

 را  هار کرد ي سپس کاش   حصول را انجام داد.

زش ن اکثر ز ان آ ش ي پس از سبدر ورزی در آیش. خاک
ه  ناسب اق ام ب توان با استفاده از  ک شخمهرز،  ضهايعلف

هرز هايها کرد. شخم همچنرن سبب دفن بذر علفحذف آن
ها در فصل تر خاک  زرعه ي ري ش کمتر آنهاي پا رنبه ال ه

 (.6جاري نرز خواه  ش  )شکل 
 هرز مزرعه.هایعلفآوری کاه و کلش و انهدام بذر جمع
کاهش  ،هرز  قايمهايتر ن  وارد در    ر   علفاز  هم کض 

 آنهرز  قايم در  زرعه ي جلوگرري از انتشار بذر علفبانک 
ن آاس . از ا نري بهتر اس  پس از برداش  گن م، کاه ي کلش 

هرز نرز هايآيري شود. با ا ن کار، بذر علفتا ح  ا کان جمع
شود. همچنرن در برخض ي کلش از  زرعه خارج  ضهمراه با کاه 

گام هنياگن  انن ي که در  کشورها  انن  استرالرا با تجهرزات
هرز پس از هايشود، بذر علفبرداش  به کمبا ن  تصل  ض

 (.7رين  )شکل يريد به ا ن دستگاه شکسته ش ه ي از برن  ض
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  ا قبل از کش کاري ي خاکورزي در آ ش . هررم6شکل 

  
 
 
 
 
 
 

هرز در هايآيري کاه ي کلش ي انه ام بذر علف. جمع7شکل 
 ز ان برداش 

  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

13 

 نبایدهای مدیریتي

ها برش از  ق ار توصره ش ه. کاربرد کشع م استفاده از علف
ش ه راهکار  ناسبض  صرهدر  قاد ر برش از دز تو هاکشعلف

هاي  قايم،  سبب کارا ض بر تودهنرس ، ز را عاليه بر ع م 
هاي با  قاي   باالتر خواه  ش . در نترجه  با گسترش توده

 ها    ر    زرعه نرز دشوارتر خواه  ش . گسترش ا ن توده
 دار توصیه شده.ها کمتر از مقکشعدم استفاده از علف

هاي نرمه کاربرد ديزهاي کاهش  افته تاثرري  ناسبض بر توده
ا ن   ان ن ي تلقرحرمه حساس ن ارد. در نترجه زن ه قايم  ا ن

شود هاي  قاي ض  ضهاي بي  سبب ا جاد تودهها در نسلتوده
هاي  قاي   از هر دي يال  که دربردارن ه ترکربض از ژن

 .کش دارن باشن  که درجه  قاي   باالتري نسب  به علف ض
 براي کاهش حضور  عدم استفاده از بذور سال گذشته.

ش ه  ا هرز  قايم در  زرعه بهتر اس  از بذر گواهضهايعلف
ر کا ال بوجاري ش ه استفاده شود تا حتض اال کان  ق ار بذ

 هرز کمتري اعم از  قايم  ا حساس يارد  زرعه شود.علف
های های مشابه در سالکشعدم استفاده از علف

هرز هايجه  جلوگرري از ا جاد ي گسترش علف متوالي.
گريه را هاي  شابه همکشکش  ا علفايم نبا    ک علف ق

پش  سر هم در  ک  زرعه استفاده کرد.  ثال از کاربرد 
گريه  هاي تاپرک، پو اسوپر ي آکسرال که در  ککشعلف

م گريه( به صورت پش  سر ه)هم هستن   ا آتالنترس ي اتللو
 شود. خودداريدر  ک  زرعه 
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کشايرزان با   به ا ن نکته  های خودسرانه.عدم توصیه
هاي    ر تض همواره از توجه کنن  که در اتخاذ تصمرم

هاي کارشناسان  ربوطه در ا ن ز رنه بهره ببرن  ي از توصره
هرگونه اق ام  ا توصره خودسرانه که  مکن اس   نجر به ب تر 

 . ش ن ايتاع شود، خودداري کنن 

  

 منابع
هرز ترره يها. شناسا ض علف1391جمالض، م.  .1

 گن  ران در  زارع، باغها ي  راتع استان فارس. نشر
 ص. 159پزشکض کشور.  وسسه تحقرقات گراه

ها کش.  قاي   به علف1381 ي م. ع. باغستانض. .زن ، ا .2
 هرز )گردآيري(. جهاد دانشگاهض  شه .هايعلف در

 صفحه. 176

 ، م.زن ، ا.، م. ع. باغستانض، ف. دستاران، ع. ر. عطري .3
. 1387ر. لبافض حسرن آباد، م. م. خرا ض ي م. پوربرگ. 

ها در کنترل کشبررسض کارا ض تي ادي از علف
(  قايم ي Lolium rigidumهاي چچم )بروترپ

-آ-هاي بازدارن ه استرل کوآنز مکشحساس به علف
کربوکسرالز.  جله حفاظ  گراهان )علوم ي صنا ع 

 .129-145( 2)22کشايرزي(. 



 

 

15 

هرز هاي.    ر   علف1388، ح. ر. ي ا. زن . ساسان فر .4
هاي زراعض.  جله ز تون. کش در نظام قايم به علف

196 .13-1. 

فر، ح. ر.، ا. زن ، م. ع. باغستانض ي م. ج. ساسان .5
هاي  والف يحشض .  قاي   توده1388 ررهادي. 

(Avena ludovicianaبه علف ) کش پرنوکسادن
 . 1-13: 5هرز. هايعلفدر استان فارس.  جله دانش 

. 1384 وسوي، س. ک.، ا. زن ، ي ح. صار ض.  .6
ها، کارکرد فرز ولوژ ک ي کاربرد. انتشارات کشعلف

 ؤسسه تحقرقات آفات يبرمار هاي گراهض ي انتشارات 
 صفحه. 286دانشگاه زنجان. 

7. Beckie, H. J., L. M. Hall, S. Meers,  J. 
J. Laslo, and F. C. Stevenson. 2004. 
Management practices influencing 
herbicide resistance in wild oat. Weed 
Technology. 18:853-859. 

8. Sasanfar, H., E. Zand, M. A. 
Baghestani, M. J. Mirhadi, And M. B. 
Mesgaran. 2017. Cross-resistance 
patterns of winter wild oat (Avena 
ludoviciana) populations to ACCase 
inhibitor herbicides. Phytoparasitica. 
45:419-428.   



 

 

16 

Abstract 
 
Herbicides resistance in weed has become a 
global problem due to the continuous and 
unmanaged use of herbicides in past years. 
Despite the fact that more than 15 years has 
passed since the first report on the resistance 
of grasses in the provinces of Fars and 
Khuzestan, Iran, recommendations to combat 
the resistant weeds are still not considered by 
many farmers. Therefore, to prevent the 
evolution of resistant grass weeds in wheat 
fields, besides the proper use of chemical 
control methods such as herbicide rotation, 
non-chemical measures such as crop rotation, 
tillage, and etc. are recommended. 
 
Key words: Grass weeds, herbicide 
resistance, resistance mechanism, wheat. 
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