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 چکيده

کش یدوسولفورون+مزوسوولفورون )آتالنتویس( و   دوزهای مختلف علفاثر های دوبار خردشده به منظور ارزیابی صورت کرت آزمایشی به

. دوزهوای مختلوف   شددر شرایط مزرعه در استان فارس انجام  1313-1312در سال زراعی یوالف بر دو توده فارس و کردستان آنها زمان کاربرد 

آوری شوده از فوارس و تووده    وحشی )تووده معوع  عنوان کرت اصلی، دو توده یوالف گرم ماده مؤثره در هکتار( به 22و  11، 12، 6، 0) کشعلف

عنووان   زنوی( بوه  زادوکس )مرحله پنجوه  23برگی( و )هشت 11علف کش مرحله  عنوان کرت فرعی و زمان کاربرد آوری شده از کردستان( بهمعع

گورم در هکتوار( در دو زموان کواربرد     22کرت فرعی فرعی درنظر گرفته شد. درصد رشد مجدد در دو توده فارس و کردسوتان در بواالترید دوز )  

وحشوی در دوزهوای   درصد به دست آمد. درصد رشود مجودد یووالف    6و  23 زنیدرصد و پنجه 2/ 5و  6/16ترتیب  برگی بهکش در هشتعلف

پاسخ نشان داد که  -برگی در دو توده کردستان و فارس بیشتر بود. معادالت دوززنی نسبت به هشتگرم در هکتار( در زمان پنجه12کاهش یافته )

 31/1و  13/7زنی معادل برگی و پنجهوحشی در توده کردستان در دو زمان کاربرد هشتدرصد وزن خشک یوالف 50دوز مورد نیاز برای کاهش 

گرم ماده مؤثره در هکتار بوود. کواربرد    66/1و  11/1زنی به ترتیب برابر برگی و پنجههکتار و در توده فارس در دو زمان هشتگرم ماده موثره در 

 گردد. زادوکس )هشت برگی( توصیه می 11گرم ماده مؤثره در هکتار(، در مرحله  12های کاهش یافته )دوز

 کش، وزن خشککارایی علف، ععلکرد دانهپاسخ، دوزهای کاهش یافته، -دوزهاي کليدي:  واژه
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Abstract 

To evaluate the different doses of mesosulfuron + iodosulfuron (Atlantis) and application time on two Kurdistan and Fars populations in 

crop year 2013-2014, a split spilt plot experiment was carried out in the field in Fars province. The different doses of herbicide (0, 6, 12, 18, 

24 g ai/ha) as the main plot, two populations of wild oat (Kurdistan and Fars respectively) as sub-plot and application time at stages of 18 (8 

leaves) and 23 zadoks (tillering) as sub-sub plot were considered. The regrowth percentage of wild oat Fars and Kurdistan populations in 

highest dose (24 g ai/ha) at two herbicide application times in 8 leaves (16.16 and 4.5%) and tillernig (23 and 6%) were obtained 

respectively. It is remarkable that the regrowth percentage of wild oat at reduced dosage (12 g ai/ha) at tillernig time was more than 8 leaves 

in two Kurdistan and Fars populations. Dose-response equations for dry weight of wild oat showed that the required level of dose for 

reaching a 50% decrease in two populations of wild oat and application times was different. Doses of 7.93 and 8.38 g ai/ha in order to 

achieve a 50% decrease in the dry weight of Kurdistan population in two application times of 8 leaves and tillering was required. These 

amounts for a 50% reduction in dry weight of Fars were 9.89 and 9.66 g ai/ha, respectively. In reduced doses of herbicide with delayed 

application time, regrowth and dry weight of wild oat increase and effect on grain yield and number of spike in wheat. The application of 

reduced doses (12 g ai/ha) is recommended at stages of 18 zadoks (8 leaves). 
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 مقدمه

هوای  ناپوذیر از اکوسیسوت    هورز موزو مودایی   هایعلف

زراعی و غیرزراعی و یکی از مهعترید عوامل کواهش دهنوده   

وحشوی  (. یوالفKirkland, 1993) آیندمحصوالت به شعار می

برگ مزارع مو، گندم و سایر غالت هرز باریکمهعترید علف

کشوور مهوان    55گیاه زراعی و  20در سرتاسر دنیاست که در 

 ه غووالت شووده اسووت  منجوور بووه کوواهش ععلکوورد دانوو    

(Gonzalez‐Andujar et al., 2010  کنترل .)های هورز  علف مؤثر

رویشوی  هوای پوس  کشبرگ گندم متکی بر کاربرد علفباریک

هوا( و  متعلق به گوروه آریلوکسوی فنوکسوی پروپیونوات)فو     

باشود  هوا( موی  ها( و فنیل پیرازولید )دنسیکلوهگزادیون )دی 

(Hofer et al., 2006  ؛Powles and Yu., 2010   مقاوموت بوه .)

کشوور دنیوا و    31های بازدارنده اسیدهای چرب در کشعلف

 (Heap, 2011برگ مشخص شوده اسوت )  گونه باریک 20برای 

هورز  ها مربوط بوه سوه علوف   و بیشترید مقاومت در بید گونه

 باشوووودوحشووووی موووویروبوووواهی و یوووووالفچچوووو ، دم

(Powles, and Yu., 2010 ( از کانوادا .)Beckie, et al.,  2008 ،)

(، Sattin, et al., 2001(، ایتالیوا )  Uludag et al., 2008آمریکوا ) 

 ,Owen, and Powles(، اسوترالیا ) Uludag et al., 2007ترکیوه ) 

هوای مختلوف   ( تووده Zand, et al., 2014( و کشور ایران )2009

کش بازدارنده اسویدهای چورب )گوروه    وحشی به علفیوالف

هوای  کوش به علف وحشی های یوالفتوده هستند.فو ( مقاوم 

و ایود   (Beckie et al., 2008) ها کعتر مقاوم هستندخانواده دی 

Valverde  (2007 ،)Uludag et al. (2008 )در حووالی بووود کووه

وحشی دارای مقاومت های مختلف یوالفدریافتند که مععیت

 ی فو  و دی  مقاوم هسوتند و ها کشعرضی هستند و به علف

ی هوا  کوش وحشی بوه علوف  های مختلف یوالفبعضی از توده

هوا(  های آمینه )ایعیدازولینون و سوولفونیل اوره بازدارنده اسید

کوش بخصوو    مقاومت نشان دادند. کاربرد زود هنگام علف

شود هایی که مشکوک به مقاومت هستند، توصیه میبرای گونه

نامناسوب   شووند، کنتورل  های هرز بزرگتر میو زمانی که علف

 (.Collings et al., 2003هووای هورز را بووه هعوراه دارد )  علوف 

تواند به عنوان وحشی حساس، مرحله رشدی نعیبرای یوالف

کوش کلودینوافو  در   فاکتور اصولی در میوزان فعالیوت علوف    

اما نتایج در انگلویس نشوان   ، (Medd et al., 2001) استرالیا باشد

روبوواهی کشوویده بووا  هوورز دمکووه کنتوورل علووف  ه اسووتداد

فلوپیرسولفورون متیول و کلودینوافو  پروپارلیول در مرحلوه     

(. با تومه به Medd et al., 2001تواند متفاوت باشد )رشدی می

هورز  مبنی بر عدم سبزشدن علوف  Zare et al. (2014) تحقیقات

هوای سبزشودن   کش )فلوش وحشی بعد از کاربرد علفیوالف

گردد کوه دالیول   ال مطرح میکش( اید سوبعد از کاربرد علف

آلووودگی مووزارع غووالت اسووتان فووارس بووا تومووه بووه کوواربرد  

تواند در نظر گرفته شوود،  های مختلف چه عاملی میکش علف

ای مدیود  از طرف دیگر مشاهدات شخصی نیز نشان از پدیده

کوش در  وحشی بعد از کواربرد علوف  به نام رشد مجدد یوالف

که پدیده رشد مجدد بعد شد مزارع بود و اید سوال مطرح می

هوای بازدارنوده   کوش کوش در خوانوداه علوف   از کاربرد علوف 

توده یوالف وحشی  تأثیرتواند تحت ( میALSاسیدهای آمینه )

. بنوابراید هودف از   باشود )فارس و کردستان( و زمان کواربرد  

وحشوی کردسوتان و   انجام اید تحقیق بررسی دو توده یووالف 

 کووش مزوسووولفورون علووففووارس بووه دوزهووای مختلووف   

هوای مختلوف کواربرد    + یدوسولفورون )آتالنتویس( در زموان  

 باشد.براساس مراحل زادوکس می

 

 روش بررسي

هووای دوبووارخرده شووده صووورت کوورت ایوود آزمووایش بووه

اسپلیت پالت( در سه تکورار در موزارع کشواورزی     -)اسپلیت

فاکتور اصلی شوامل پونج دوز    شد. شهرستان مرودشت انجام 

( ODکووش مزوسووولفورن+ یدوسووولفورون )آتالنتوویس  علووف

لیتوور در هکتووار بووه میلووی 2000و  1500، 1000، 500)صووفر، 

گورم   22)دوز توصیه شده( و  11، 12، 6ترتیب معادل )صفر، 

ه در هکتووار(، کوورت فرعووی شووامل دو توووده     مووؤثرموواده 

وحشی )توده فارس )از شهرستان مرودشوت بوا سوابقه     یوالف

ای کوه کواربرد   توده کردسوتان )از منطقوه  کش( و کاربرد علف
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کشوی  کش در آن مزارع انجام نشده است و سابقه علوف علف

کش در دو ندارد(( بود و کرت فرعی فرعی زمان کاربرد علف

زنوی )مرحلوه   زادوکس( و پنجه 11برگی )مرحله مرحله هشت

زادوکس( بود. گندم رق  پیشتاز بوه عنووان رقو  رایوج در      23

گرفتوه شود. زموید موورد مطالعوه بوا گواوآهد        منطقه در نظر 

دار شخ  زده شد و سپس دو دیسوک ععوود بوره  و    برگردان

. بافوت خواک   شدیک لولر مهت انجام ععلیات تسطیح انجام 

و  5/1درصد، اسیدیته خاک  06/0رسی، نیترولن خاک  -لومی

 دیسی زیعنس بر متر بود. 12/0شوری خاک 

لووگرم در هکتوار در   کی 300مقدار بذر مصرفی در هکتار 

نظر گرفته شد. ععلیات کاشت با بذرپاش سوانتریفول انجوام و   

سپس با یک دیسک سبک بذور در خاک دفد شودند. بعود از   

متور در نظور    2متر و طول  2های به عرض کاشت گندم کرت

آوری و به مدت وحشی از مزارع مععگرفته شد. بذور یوالف

پس مهت کشوت بوه   سه هفته در دمای یخچال نگهداری و س

آوری مزرعه انتقال داده شدند. قابل ذکر است که بوذور معوع  

شده از مزارع در مرحله اول مداسازی، تعیوز و سوپس بوذور    

زنی بهتر به یخچال انتقوال داده شود. بوذور    سال  مهت موانه

بوته در مترمربوع در ععوق    100وحشی بر اساس تراک  یوالف

-)هر کرت بوه کووادرات   شدها کشت متری در کرتدو سانتی

های کوچکتر تقسی  و بذرها بر اساس توراک  در مترمربوع در   

خاک قرار داده شدند. البته بعد از سبزشدن توراک  شوعارش و   

بوته در مترمربع متغیر بود(. سبزشودن   110تا  10ها بید تراک 

. زمان مبوارزه در مرحلوه   شدتوسط آب باران در آذرماه انجام 

زادوکوس )مرحلوه    23گوی( و مرحلوه   برزادوکس )هشوت  11

. سعپاشی با سعپاش پشتی با فشار متناوب شدزنی( انجام پنجه

. میزان کوود  انجام شدلیتر در هکتار  250و میزان آب مصرفی 

کیلوگرم در هکتار کوود سووپر فسوفات تریپول،      200مصرفی 

 100درصد( که  26کیلوگرم در هکتار کود نیترولن )اوره  300

کاشوت و موابقی در دو   کتوار بوه صوورت پویش    کیلوگرم در ه

. کنترل آفوت  انجام شددهی زنی و ساقهمرحله در مرحله پنجه

 200کوش دلتوامترید بوه میوزان     سد در دو مرحلوه بوا حشوره   

 هرز یووالف لیتر در هکتار انجام گرفت. وزن خشک علف میلی

و از یوک  انجام شود  وحشی دو هفته قبل از برداشت محصول 

رت تخریبی برداشوت و سوپس خشوک و وزن    مترمربع به صو

. برای صفت تعداد سنبله در مترمربع از یک شدگیری آن اندازه

هووا متوور اسووتفاده و تعووداد سوونبلهسووانتی 75در  75کوووادرات 

. بورای ععلکورد دانوه بوا در نظرگورفتد اثورات       شود شعارش 

ای از یک مترمربع برداشت و پس از مدا کردن دانوه از   حاشیه

. شود گیوری  ععلکورد دانوه، کواه و کلوش انودازه      سنبله مقودار 

وحشوی پوس از کواربرد    های رشد یافتوه یووالف  شعارش بوته

 شود.  کش در یک کوادرات ثابت یک متر مربعوی انجوام  علف

وحشوی  های رشد مجدد )ریکاوری شده( یوالفشعارش بوته

 شد.کش انجام روز پس از کاربرد علف 25

دالت مختلفووی هووای مربوطووه از معووامهووت بوورازش داده

استفاده گردید که نوع معادله و پارامترهای مربوطوه بوه شورح    

 باشد.ذیل می

وحشی و منظور بررسی رابطه وزن خشک یوالف به

درصد رشد مجدد )ریکاوری( از معادله لجستیک سه پارامتره 

 :استفاده گردید که برابر است با

:  
    

   
 

    
  

 

Ymax  برابر است با حداکثر صفات اندازه گیری شده )وزن

وحشوی( در تیعوار عودم    خشک و درصد رشد مجدد یووالف 

 کش  کاربرد علف

X کش و برابر است با دوز علفEC50 کش دوزی از علف

 رسد.درصد می 50به  Ymaxکه در آن 

منظور بررسی رابطه ععلکورد دانوه و تعوداد سونبله در      به

 .شدمترمربع از معادله چهار پارامتره لجستیک استفاده 

       
           

    
    

  
 

 

Ymin  گیوری شوده در   برابر است با کعترید صفات انودازه

گیری   بیشترید صفات اندازه Ymaxکش، تیعار عدم کاربرد علف

برابور اسوت دوز موورد     EC50کش، شده در بیشترید دوز علف

و  Ymaxدرصد صفات )مابید  50نیاز برای ملوگیری از کاهش 



  ...کش در دوتوده فارس و کردستانوحشي بعد از کاربرد علفاي به نام رشد مجدد یوالف ارزیابي پدیده: زارع و همکاران

Ymin  )b     در واقع شویب خوط در نقطوهX50  باشود. میوزان   موی

هعبستگی بید مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده با استفاده 

 و هعچنید مذر میوانگید مربعوات خطوا   ( R2از ضریب تبیید)

(RMSE)  تعیید شد. در واقع شاخصی است که اختالف نسبی

سازی شده و مشاهدات را نشوان موی دهود و    بید مقادیر شبیه

 باشد.بینی مدل میتوصیفی از قابلیت پیش

 







 2)(

1
predobs YY

n
RMSE

 
Yobs  برابر است با مقادیر مشاهده شده 

Ypred بینی شدهبرابر است با مقادیر پیش 

N برابراست با تعداد مشاهدات 

دهنده آن است که مودل   کعتر باشد نشان RMSEهر چه مقدار 

 تری داشته است. برازش مناسب

 
 نتایج و بحث

 وحشي و درصد رشد مجددوزن خشک یوالف

کوش )دوز صوفر( بیشوترید    در شرایط عدم کاربرد علف

وحشی مربوط به توده کردستان بود. رونود  وزن خشک یوالف

ه موؤثر کاهش وزن خشک نشان داد که در دوز شش گرم ماده 

لیتر در هکتار( کاهش وزن خشوک بسویار   میلی 500درهکتار) 

کش نتوانسته اسوت  ناچیز بود و از اید رو اید مقدار دوز علف

(. وزن 1وحشوی را کواهش بدهود )شوکل     وزن خشک یوالف

گورم   12میوزان   بوه کوش  ر کاربرد علفوحشی دخشک یوالف

لیتور در هکتوار( در تووده    میلوی  1000ه در هکتوار)  موؤثر ماده 

 11میوزان   بوه کش برگی برابر با کاربرد علفکردستان در هشت

لیتور در هکتوار( در   میلوی  1500ه در هکتوار )  موؤثر گرم مواده  

اثور  برگی در توده فارس بود. در کل نتایج نشان داد کوه  هشت

میزان وزن خشوک در  بر زنی کش در مرحله پنجهعلف کاربرد

برگوی بیشوتر   مرحله هشت بهدو توده کردستان و فارس نسبت 

 & Harker  (1991)(. هووارکر و بلووک شوواو 1بووود )شووکل  

Blackshaw کشدریافتند که کاربرد علفICIA 0604  در مرحله

وحشی برگی یوالفمرحله چهار تا پنج بهدوتا سه برگی نسبت 

 هعراه داشته است. رشد مجدد یووالف  بهتری را کنترل مناسب

عنووان مهعتورید شواخص    کش بوه وحشی بعد از کاربرد علف

گیری شده اید تحقیق نشان داد که در توده کردسوتان در  اندازه

زنوی  برگی و پنجهکش در دو مرحله هشتشرایط کاربرد علف

رایط رشد مجدد یوالف کعتر بود و بورای تووده فوارس در شو    

-مرحله پنجوه  بهبرگی نسبت کش در مرحله هشتکاربرد علف

(. هعچنید در شرایط 1)شکل زنی درصد رشد مجدد کعتر بود

ه در هکتار درصود  مؤثرگرم ماده  12میزان  بهکش کاربرد علف

 22وحشی در تعامی تیعارها نسبت بوه دوز رشد مجدد یوالف

کواهش یافتوه    گرم در هکتار بیشتر بود و نشان داد که دوزهای

(. در تووده  1باشوند )شوکل    موؤثر توانند در کنترل یوالف نعی

زنی درصد رشد مجودد  برگی و پنجهکردستان در مرحله هشت

درصد بود و اید در حوالی   2تا  3کش بید بعد از کاربرد علف

برگی درصد رشد مجدد بعد از کاربرد بود که در مرحله هشت

 دسوت آمود   بوه درصد  20تا  11علف کش در توده فارس بید

آوری شوده از  (. در واقع نتایج نشان داد که توده معع1)شکل

مزارع گندم استان فارس دارای رشد مجدد بیشتری نسبت بوه  

آوری شده کردستان بود و اید شرایط احتعاال بر اثر توده معع

باشد که بعود از  وحشی میها بر یوالفکشفشار انتخابی علف

-های مدیود موی  کش توانایی تولید پنجهمدتی از کاربرد علف

نعایند. هعچنید درصد رشود مجودد در دو تووده کردسوتان و     

برگی بود، اموا  زنی بیشتر از مرحله هشتفارس در مرحله پنجه

زنوی در تووده فوارس    میزان درصد رشد مجدد در مرحله پنجه

پارامترهووای بوورآورده شووده از معادلووه . (1بیشووتر بووود )شووکل

د کوه در شورایط عودم کواربرد علوف کوش       لجستیک نشان دا

وحشوی در تووده   ( وزن خشوک یووالف  Ymax)پارامتر حد بواال 

کردستان نسبت به توده فارس دارای وزن خشک بیشتری بوود  

درصودی   50کاهش  به(. دوز مورد نیاز برای رسیدن 1)مدول 

( در مرحلووه EC50)پووارامتر  وحشوویوزن خشووک یوووالف 

(. در شرایط 1ر بود )مدولزنی کعتبرگی نسبت به پنجه هشت

کش در مرحله هشت برگی در تووده کردسوتان و   کاربرد علف

درصود وزن خشوک    50فارس دوز مورد نیواز بورای کواهش    
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 ه در هکتووار بووودمووؤثرگوورم موواده  11/1و  13/7ترتیووب  بووه

(. دوز مووورد نیوواز بوورای کوواهش وزن خشووک    1)موودول 

کردستان زنی در دو توده فارس و وحشی در زمان پنجه یوالف

ه در هکتوار بوود   موؤثر گرم ماده  31/1و  66/1ترتیب معادل  به

+ یدوسوولفورون   کش مزوسوولفورون (. کاربرد علف1)مدول

باشود کوه در    موؤثر توانود  یافته زموانی موی  در دوزهای کاهش

-کار رفته باشد و با کاربرد در زموان  بهمرحله اولیه رشد چچ  

کوش  در زمان کاربرد میزان کوارایی علوف   تأخیرهای بعدی و 

 کوواهش و هعچنووید میووزان ععلکوورد دانووه نیووز کوواهش یافووت

(Barros et al., 2003وزن خشک یوالف ).)   50وحشوی بوا دوز 

درصد بیشوتر   200تا  20درصد نسبت به دوز توصیه شده بید 

 25هعچنوید کواربرد دوز    . ,.Barton et al) .1992) ه اسوت  بود

شوووده ترالکوکسووویدی  بووور وزن خشوووک درصووود توصووویه 

ه گوذار نبوود   توأثیر بوته در مترمربع(  50وحشی )تراک   یوالف

 (.Donovan et al., 2001) است

دوزهای کعتر ترالکوکسیدی  منجر به افزایش تعوداد بوذر   

شوده  بوته در مترمربوع   131در بانک بذر خاک و ایجاد تراک  

که در سال بعد نیازمنود دوزهوای توصویه شوده مهوت      است 

موفقیوت نسوبی    .(.et al., 2002) Belles  بوود  بوده استکنترل 

باشود کوه توراک      موؤثر توانود  دوزهای کاهش یافته زمانی موی 

 هوای  بوته در مترمربع باشد و در توراک   55تا  30وحشی بید یوالف

 بوواالتر کووارایی دوزهووای کوواهش یافتووه کوواهش خواهوود یافووت

(O`Donovan et al., 2001). 

 50بیشووترید دوز مووورد نیوواز بوورای رسوویدن بووه کوواهش 

درصدی رشد مجدد مربوط به توده فارس و در زموان کواربرد   

ه در هکتوار بوود و   مؤثرگرم ماده 66/13زنی بود که برابر پنجه

مورد نیاز بورای رسویدن بوه     اید در حالی بود که کعترید دوز

درصدی رشد مجدد مربوط بوه تووده کردسوتان در     50کاهش 

(. نتوایج نشوان داد کوه در تووده     2زنی بود )مدول زمان پنجه

فارس نسبت به توده کردستان دوز موورد نیواز بورای رسویدن     

برگوی و  درصود رشود مجودد در مرحلوه هشوت      50کاهش  به

ه در هکتوار  موؤثر مواده   گورم  35/3و  10/1ترتیب  بهزنی  پنچه

بیافتود در   توأخیر  بهبیشتر بود و در واقع هر چه زمان سعپاشی 

باشد میوزان رشود   های که در آنها فشار انتخابی زیادتر میتوده

باشد. میزان پارامتر یافته نیز بیشتر میمجدد در دوزهای کاهش

b عنووان شویب خوط در نقطوه     بهEC50      نیوز نشوان داد کوه در

کش میزان کواهش  ازای افزایش دوز علف بهدستان ی کرها توده

 .(2 -درصد رشد مجدد بیشتر از توده فارس بود )مدول
 

 .وحشیوحشی و زمان های کاربرد بر وزن خشک یوالفپارامترهای حاصل از برازش داده به معادله لجستیک در توده های مختلف یوالف -1جدول
Table1. Estimated of parameters fitted to logistic equation in wild oat different populations and application times on biomass of wild oat. 

Population Application time Ymax B EC50 R2 RMSE 

Fars 8leaves 923.89(52.23) 6.13(2.45) 9.89(0.95) 0.94 94.27 

Tillering 913.43(55.46) 3.77(0.80) 9.66(0.82) 0.93 98.39 

Kurdistan 
 

8leaves 1007.35(36.94) 4.71(0.58) 7.93(0.37) 0.97 64.05 

Tillering 959.60(43.42) 4.06(0.58) 8.38(0.50) 0.96 75.42 

The values in parentheses are standard errors 

 

 

 وحشی واز برازش داده به معادله لجستیک در توده های مختلف یوالف پارامترهای برآورد شده حاصل -2جدول

 .وحشیهای کاربرد بر درصد رشد مجدد یوالف زمان
Table2. Estimated of parameters fitted to logistic equation in wild oat different populations and application times 

on regrowth percentage of wild oat. 

Population Application time B EC50 R2 RMSE 

Fars 8leaves 3.22(0.45) 11.62(0.56) 0.95 8.20 

Tillering 2.70(0.38) 13.66(0.68) 0.93 8.44 

Kurdistan 
 

8leaves 4.84(0.39) 10.52(0.20) 0.99 3.40 

Tillering 4.94(0.52) 10.31(0.26) 0.98 4.41 

The values in parentheses are standard errors 
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 تعداد سنبله بارور در متر مربع و عملکرد دانه

میوزان شوش گورم     بوه کش نتایج نشان داد که کاربرد علف

برگوی و چوه در   ه در هکتوار چوه در مرحلوه هشوت    مؤثرماده 

کاهش تعداد سنبله گندم گردید و اید  بهزنی منجر مرحله پنجه

وحشوی در  باال بوودن وزن خشوک یووالف    بهتوان نتیجه را می

(. از نکوات قابول   1نتیجه کنترل نامناسوب نسوبت داد )شوکل    

ه در هکتوار  موؤثر گرم ماده  11بحث، کاربرد دوزهای باالتر از 

کاهش تعداد سونبله   بهبرگی منجر باشد که در شرایط هشتمی

در اید مرحله با تومه به سرد بودن شورایط آب و   گندم شد و

کوش منجور بوه گیواه سووزی      هوایی، میزان کاربرد بیشتر علف

(. در دوزهای 2گندم و در نتیجه کاهش تعداد سنبله شد)شکل

ه در هکتوار میوزان ععلکورد دانوه     مؤثرکعتر از شش گرم ماده 

 کیلوگرم در هکتار بود و در حالی کوه در  3000گندم کعتر از 

گورم در هکتوار ععلکورد     12میزان  بهکش شرایط کاربرد علف

کیلوگرم در هکتوار بوود )شوکل     5000تا  2000دانه گندم بید 

ه در هکتوار  موؤثر گرم مواده   12(. قابل ذکر است که در دوز 2

کوار بورده شود،     بوه برگی کش در مرحله هشتزمانی که علف

بود. در کول   زنی بیشترمرحله پنجه بهمیزان ععلکرد دانه نسبت 

گورم   22میوزان   بوه کوش  بیشترید ععلکرد دانه در کاربرد علف

زنوی در شورایط توداخل    ه در هکتار در مرحله پنجوه مؤثرماده 

(. ععلکرد دانه گندم 2وحشی توده کردستان بود )شکل یوالف

برگوی در تووده   کش در مرحلوه هشوت  در شرایط کاربرد علف

ه موؤثر گرم ماده  11یزان م بهکش کردستان برابر با کاربرد علف

زنوی در  کش در مرحله پنجوه در هکتار در شرایط کاربرد علف

وحشوی فوارس بوود. هعچنوید در کواربرد      تداخل توده یوالف

برگی میزان ععلکورد گنودم در دوز   کش در مرحله هشتعلف

ه مؤثرگرم ماده  11ه در هکتار نسبت به دوز مؤثرگرم ماده  22

کوش بوروی   اید کاهش اثور علوف   در هکتار کعتر بود و دلیل

 سوزی شده بود.تواند باشد که منجر به گیاهخود گندم می

 داد نشوان  لجستیک مدل از شده برآورد پارامترهای نتایج

 شرایط در( سطح واحد در سنبله 231) سنبله تعداد کعترید که

 در و بوود  تووده کردسوتان   بوه  مربوط کش¬علف کاربرد عدم

 و 256 برابور  مترمربوع  در سنبله تعداد فارس توده در که حالی

 تعوداد  بیشوترید  که داد نشان باال حد پارامتر برآورد. بود 253

 در کوش ¬علوف  کواربرد  اثور  بوه  مربوط سطح واحد در سنبله

 برابر که بود وحشی کردستانیوالف توده در زنی¬پنجه مرحله

 در کوش ¬علوف  کواربرد  شرایط در(. 3 مدول) بود عدد 511

 مترمربوع  در سونبله  تعداد نیز فارس توده در زنی¬پنجه مرحله

 در کوش ¬علوف  کاربرد شرایط در کل در. بود عدد 212 برابر

 مرحله در کاربرد زمان به نسبت سنبله تعداد برگیهشت مرحله

 ایود  در کوه  داد نشان نتایج و بود کعتر حدودی تا زنی¬پنجه

 تأثیرگوذار  گندم رشد بر حدودی تا کش¬علف کاربرد مرحله

 کواهش  از ملووگیری  برای نیاز مورد دوز بیشترید. است بوده

 کش¬علف کاربرد به مربوط مترمربع در سنبله تعداد درصد 50

 گورم  66/11 برابر که بود فارس توده در زنی¬پنجه مرحله در

 در کردستان توده برای که حالی در و بود هکتار در مؤثره ماده

 در موؤثره  مواده  گورم  25/1 برابور  مقدار اید زنی¬پنجه مرحله

  (.3 مدول)بود  هکتار

-کعترید ععلکرد دانه گندم در شرایط عدم کاربرد علوف 

تووده   کیلوگرم در هکتار بوود کوه مربووط بوه     1166کش برابر 

برگی بود و بیشترید ععلکرد دانه در کردستان در مرحله هشت

توده فوارس در مرحلوه    کش مربوط بهشرایط عدم کاربرد علف

کیلوگرم در هکتار بود  2312دست آمد که برابر  بهبرگی هشت

(. نتایج نشان داد کوه بور اسواس پوارامتر حود بواال       2-)مدول

کوش در  بیشترید ععلکرد دانه گندم مربوط بوه کواربرد علوف   

کیلووگرم   6177زنی در توده کردستان بود که برابر مرحله پنجه

زنوی،  کوش در مرحلوه پنجوه   در هکتار بوود. در کواربرد علوف   

برگی تا حدودی بیشتر بود. مرحله هشت ععلکرد دانه نسبت به

دوز مورد نیاز برای ملوگیری از کاهش  EC50بر اساس پارامتر 

درصدی ععلکرد دانه در بید تیعارهای مختلوف متفواوت    50

 50بود و بیشترید دوز مورد نیاز بورای ملووگیری از کواهش    

کوش در  درصد ععلکرد دانه مربووط بوه تیعوار کواربرد علوف     

گورم مواده    20/11زنی در توده فارس بود که برابر مرحله پنجه

زنوی بورای   مؤثره در هکتار بود و در حالی که در مرحله پنجوه 
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گرم ماده مؤثره در هکتار بود. در  57/10توده کردستان برابر با 

برگی در دو توده کردسوتان و فوارس دوز موورد    مرحله هشت

درصودی ععلکورد دانوه     50نیاز بورای ملووگیری از کواهش    

گرم ماده مؤثره در هکتار بوود. بوا    15/1و  17/1ترتیب برابر  به

ععلکرد  کش در مراحل اولیه برای رسیدن بهزمان کاربرد علف

 باالتر نیاز به دوزهای کعتری خواهد بود.
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 .های کاربرد علف کش و زمان های مختلف یوالف وحشی کش با وزن خشک و درصد رشد مجدد در تودهرابطه بید دوزهای مختلف علف -1شکل 

Fig. 1. Relationship between dosage herbicide with biomass and regrowth percentage in wild oat populations and herbicide application times. 
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 کشوحشی و زمان کاربرد علفهای مختلف یوالفکش و ععلکرد دانه گندم در تودهرابطه بید دوزهای مختلف علف -2شکل 

 بر تعداد دانه در سنبله و ععلکرد دانه گندم.
Fig. 2. Relationship between dosage herbicide and grain yield and number of spike in wild oat different populations and herbicide application times. 
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( نشان داد کوه در دوزهوای   2000نتایج هل  و هعکاران )

وحشوی افوزایش و در نتیجوه بوا     یافتوه وزن تور یووالف   کاهش

وحشی ععلکرد دانه گنودم کواهش یافوت.    افزایش وزن یوالف

قابل ذکر است که نتایج تحقیقات ایود محققوید در دو مکوان    

. هعچنوید نتوایج ایود    بووده اسوت  مورد مطالعه نیوز متفواوت   

کوش  دانشعندان نشان داد که کاربرد زود هنگام در مورد علف

کواهش وزن خشوک    ایعازامتابنز در مرحله دوبرگوی منجور بوه   

در زمان کواربرد   تأخیریش ععلکرد دانه و وحشی و افزایوالف

افووزایش وزن خشووک  بووهبرگووی( منجوور کووش )شووشعلووف

 وحشووی و کوواهش ععلکوورد دانووه گنوودم گردیوود     یوووالف

(Holmet et al., 2000در صفات اندازه .)  گیری شده، نتایج رشد

تواند مورد تأمل قورار گیورد   کش میمجدد بعد از کاربرد علف

چرا که در توده توده فارس در دو زمان کاربرد نسبت به تووده  

کردستان بیشتر بود و اید احتعال ومود دارد که رشود مجودد   

دلیل فشار انتخابی بیشتر باشود و ایود خوود     بهدر توده فارس 

عودم مقاوموت بوه     بوه زنگ خطری دیگر است کوه بوا توموه    

مودت دو   بهمینه کاربرد دراز مدت و های اسیدهای آکش علف

هوا را  کوش تواند بروز مقاوموت بوه ایود علوف    سال متوالی می

تسریع نعاید. از طرف دیگر نتایج تحقیقات انجام شوده نشوان   

کوش در  داد که با تومه به رشد مجودد بعود از کواربرد علوف    

در هکتوار اسوتفاده از سوایر    میلی لیتور   1000مانند  بهدوزهای 

مانند افزایش تراک  بوته در واحود سوطح،    بهاعی های زرروش

هوای  استفاده از ارقام با خصوصیات رقابتی باالتر و سایر روش

 دادتوان رقابتی را افزایش  ، توانزراعی از معله اندازه بذر می

(Blackshaw et al., 2006نتایج کاربرد دوزهای کاهش .) یافته در

بووده اسوت و بنوابراید    تحقیقات انجام شوده بسویار متفواوت    

یافتووه بایسووتی موود نظوور ریسووک اسووتفاده از دوزهووای کوواهش

هورز بوا   هوای گرفته شود و در برنامه مدیریت تلفیقی علفقرار

 ترالکوکسویدی  درصود دوز   پنجواه  شوود.  دقت بیشتری انجام

 ه استوحشی مزارع مو راکنترل کرددرصد یوالف 15بیش از 

et al., 2002)  Belles  .)  فاده از اطالعوات مختلوف در   بوا اسوت

کوه تغییورات اساسوی در     شده است چندید محصول مشاهده 

هورز در شورایط دوز توصویه شوده و     هوای کارایی کنترل علف

 .Zhang et al) درصد متفواوت بوود   100تا  20یافته بید کاهش

حسواب   بوه تواند مهت ایود تغییورات   . چندید دلیل می(2002

بیاید اما، آنها پیشنهاد دادند که زمان کاربرد و مقدار کاربرد دو 

-هوا در دوزهوای کواهش   کشگذار بر کارایی علفتأثیرفاکتور 

کووش د کووه علووفشوو باشوود. در اسووترالیا مشووخص یافتووه مووی

-زمانی که بورای کنتورل یووالف    ترالکوکسیدی کلودینافو  و 

د دوز درصوو 75تووا  50وحشووی و علووف قنوواری در دوزهووای 

 Walkere) ه انود توصیه شده به کار رفتند، کارایی بهتری داشتن

et al., 2002) تواند با دوزهوای  وحشی زمانی می. کنترل یوالف

کوش در یوک توا    یافته انجام گیرد که زمان کاربرد علفکاهش

وحشی در مقایسه با کنتورل در چهوار توا پونج      برگی یوالفسه

 (.and Howatt, 2004 Lockhartبرگی انجام گیرد )

کش در مراحل اولیوه رشود و در   کاربرد زود هنگام علف

تواند کنترل مناسبی از علف هورز اویارسوالم را   غلظت باال می

 ,.Wille et al . نتوایج ( et al. Burke  (2008هعراه داشته باشود  به

کووش یافتووه علووفنشووان داد کووه در دوزهووای کوواهش (1998)

، 5675، 10150وحشوی برابور   یوالفایعازامتابنز که تولید بذر 

، 25بذر در مترمربع در دوزهای صوفر،   3310و  3665، 2370

درصد دوز توصیه شده بود، نتیجه گرفتنود کوه    100و  75، 50

هورز قوادر   دوزهای ایعازامتابنز در تراک  متوسط تا پایید علف

وحشوی نیسوتند و از ایود رو    ملوگیری به بذر رفتد یووالف  به

افزایش بانک بوذر   بهتواند منجر یافته میای کاهشکاربرد دوزه

 .هرز گرددعلف

هوای  کوش وحشی به علفدر آخر، بحث مقاومت یوالف

و  1500یید گردد، چرا کوه بوا دوز   أتواند تاسیدهای آمینه نعی

ه در هکتوار( کنتورل   موؤثر گرم مواده   22و  11لیتر )میلی 2000

ید و با توموه  هزر یوالف وحشی مشاهده گردمناسبی از علف

درصود نتوایج    50کواهش   بوه غلظت مورد نیاز برای رسویدن   به

ه در هکتوار حوداکثر   موؤثر گرم ماده  11نشان داد که با کاربرد 

درصد( و بیشترید ععلکرد دانوه )بویش از    15کنترل )بیش از 

و فرضویه مقاوموت   شود کیلوگرم در هکتار( حاصل می 5500
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بازدارنوده اسویدهای آمینوه رد    هوای  کوش ها به علوف اید توده

دسوت   بوه گردد چرا که در دوز توصیه شده کنترل مناسوبی   می

نشوان داد کوه دوز     Ahmad-Hamdani et al., (2012)آمد. نتوایج 

درصود وزن   50مورد نیاز علف کوش دیکلوفوو  بورای کواهش     

گورم در هکتوار و در    221وحشی خشک در توده حساس یوالف

گورم در هکتوار بوود و     1100کوش برابور    ی مقاوم به علفها توده

کوش سیتوکسویدی  نیوز    برابر بوود و در علوف   20درمه مقاومت 

 تووده حسواس بیشوتر بوود.     بهبار نسبت  5/10تا  3میزان مقاومت 

هوای   کش وحشی به علفهای مختلف یوالفهعچنید پاسخ توده

و  ترالکوکسووویدی کلودینوووافو  پروپارلیووول، فنوکسووواپرو ،  

کووش علووف ن از مقاومووت بووود و کوواربرد  پینوکسووادید نشووا 

مزوسولفورون متیل+ یدوسولفورون و ایعازاماکس کنتورل خووبی   

کش، اید علف وحشی را نشان داد و برای برنامه تناوباز یوالف

 وحشووی پیشوونهاد دادنوودکووش را بوورای کنتوورل یوووالفعلووف

(Aristeidis et al., 2012کاربرد دو فرموالسیون علف .) های کش

و  1:2نسووبت  بووهمزوسوولفورون )مزوسووولفورون+ مفوود پوایر   

( بور  1:6نسوبت   بوه فرموالسیون مزوسولفورون+ مفد پایر دی اتیول  

پوس از   روز 21وحشی در مزارع موو در  هرز یوالفکنترل علف

 روز 56درصود کنتورل را داشوت و در     16تا  15اععال تیعار بید 

 (. King, 2007) درصد بود 11تا  12کش پس از اععال علف
 

 وحشی و زمان کاربرد بر تعداد سنبله در متر مربع.های مختلف یوالف پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش داده به معادله لجستیک در توده -9جدول
Table 3. Estimated of parameters fitted to logistic equation in wild oat different populations and application times on number of spike per m2. 

Population Application time Ymin Y max B EC50 R2 RMSE 

Fars 8leaves 256.51(13.20) 465.24(10.23) 7.01(3.40) 9.45(1.19) 0.94 22.96 

Tillering 253.29(11.28) 514.18(21.20) 4.27(1.40) 11.66(0.69) 0.96 210.01 

Kurdistan 
8leaves 239.11(14.24) 494.20(11.50) 5.78(1.43) 8.77(0.78) 0.95 24.68 

Tillering 239.59(14.59) 519.67(13.08) 5.19(1.37) 9.45(0.74) 0.96 25.39 

 .باشد دهنده خطای استاندارد می پرانتز نشاناعداد داخل 
The values in parentheses are standard errors. 

 

 .ععلکرد دانه گندمبر  های کاربردوحشی و زمانهای مختلف یوالف پارامترهای برآورد شده حاصل از برازش داده به معادله لجستیک در توده -4جدول
Table 4. Estimated of parameters fitted to logistic equation in wild oat different populations and application times on grain yield of wheat. 

Population Application time Ymin Y max B EC50 R2 RMSE 

Fars 8leaves 2384.87(139.44) 5751.70(110.93) 7.38(3.41) 9.85(0.93) 0.97 244.29 

Tillering 2221.96(92.21) 5954.44(142.27) 7.00(3.02) 11.40(0.30) 0.98 202.43 

Kurdistan 
 

8leaves 1966.68(156.81) 5924.07(126.63) 5.88(1.11) 8.97(0.57) 0.97 271.98 

Tillering 2037.70(139.63) 6177.55(156.90) 5.37(1.47) 10.57(0.47) 0.98 251.81 

 دهنده خطای استاندارد می باشداعداد داخل پرانتز نشان 
The values in parentheses are standard errors 

 

کوش  وحشوی بعود از کواربرد علوف    رشد مجودد یووالف  

هوای  تواند مورد تععق باشد چرا کوه ایود پدیوده در تووده     می

فارس نسبت به توده کردستان بیشتر بوود و بایسوتی در موورد    

ها دقت الزم مبذول و از کاربرد متوداوم یوک   کشاربرد علفک

کوش  کش پرهیز نعود. از طرف دیگر زمان کاربرد علوف علف

 نیز نشان داد کوه هرچوه زموان کواربرد زودتور باشود، درصود       

 بوود و در  وحشی کعتر خواهدرشد مجدد و وزن خشک یوالف 

نتیجه ععلکرد دانه گندم نیز افزایش خواهد یافت. نکتوه قابول   

باشود کوه بایسوتی    تومه، استفاده از دوزهای کاهش یافته موی 

بسیار دقت گردد چرا که با کاربرد دوزهای کاهش یافته ورشد 

هوایی کوه کوابرد    خصوو  در زموان   بوه وحشوی  مجدد یوالف

دالیول مختلوف )مناسوب نبوودن شورایط آب و       بوه کوش   علف

کواهش ععلکورد دانوه و     بهتواند منجر بیافتد می تأخیرهوایی( 

هرز )تولیود بوذر توسوط    هایهعچنید افزایش بانک بذر علف

. بنوابراید اسوتفاده از   شودهای رشد مجدد( در سال آینده بوته

توانود مثعرثعور باشود کوه در     دوزهای کاهش یافته زمانی موی 



  ...کش در دوتوده فارس و کردستانوحشي بعد از کاربرد علفاي به نام رشد مجدد یوالف ارزیابي پدیده: زارع و همکاران

ر گیورد و یوا از   کش مورد استفاده قورا مراحل اولیه رشد، علف

هورز  هوای های زراعی در مودیریت تلفیقوی علوف   سایر روش

کش استفاده گردد. از طرف دیگور  منظور مبران کاهش علف به

کووش وحشووی توسووط علووف بووا تومووه بووه کنتوورل یوووالف  

توان بیوان نعوود کوه فرضویه     یدوسولفورون+ مزوسولفورن می

 گردد.کش رد میوحشی به اید علفمقاومت یوالف

 

 

 

References 

 

AHMAD-HAMDANI, M. S., J. MECHELLE, Q. Y. OWE 

and S. B. POWLES. 2012. Accase-Inhibiting 

Herbicide-Resistant Avena spp. Populations From 

The Western Australian Grain Belt. Weed 

Technology, No. 26:130–136. 

ARISTEIDIS, P., PAPAPANAGIOTOU, N and S. 

KALOUMENOS. 2012. Sterile Oat (Avena Sterilis 

L.) Cross-Resistance Profile to Accase-Inhibiting 

Herbicides in Greece .Crop Protection, No. 35:118-

126. 

BARROS, J. F. C., G. BASCH, R. FREIXIAL and M. DE 

CARVALHO. 2009. Effect of reduced doses of 

mesosulfuron + iodosulfuron to control weeds in no-

till wheat under Mediterranean conditions Spanish 

Journal of Agriculture Research, No. 7(4): 905-912. 

BARTON, D. L., D. C. THILL and B. SHAFII. 1992. 

Integrated wild oat (Avena fatua) managementaffects 

spring barley (Hordeum vulgare) yield and 

economics. Weed Technology, No. 6: 129-135. 

BECKIE, H. J., J. Y. LEESON, G. THOMAS, C. A. 

BRENZIL, L. M. HALL, G. HOLZGANG, C. 

LOZINSKI and S. SHIRRIFF. 2008. Weed resistance 

monitoring in the Canadian prairies. Weed 

Technology, No. 22: 530-543. 

BELLES, D. S., D. C. THILL and B. SHAFII. 2000. PP-604 

rate and (Avena fatua) density effects on seed 

production and viability in (Hordeum vulgare). Weed 

Science, No. 48: 378-384. 

BLACKSHAW, R. E., J. T. O`DONOVAN, N. HARKER, G. 

W. CLAYTON and R. N. STOUGAARD. 2006. 

Reduced herbicide doses in field crops: A review. 

Weed Biology and Management, No. 6: 10-17. 

 

 

BURKE, I. C., C. S. TROXLER, J. W. WILCUT and W. D. 

SMITH. 2008. Purple and yellow nutsedge (Cyperus 

rotundus and C. esculentus) response to post 

emergence herbicides in cotton. Weed Technology, 

No. 22, 615–621. 

COLLINGS, L. V., A. M. BLAIR, A. P. GAY, C. J. DYER 

and N. MACKAY. 2003 The effect of weather 

factors on the performance of herbicides to control 

Alopecurus myosuroides in winter wheat. Weed 

Research, No.43:165–174. 

GONZALEZ‐ANDUJAR, J. L., C. FERNANDEZ‐

QUINTANILLA and F. BASTIDA.  2010. Field 

evaluation of a decision support system for herbicidal 

control of Avena sterilis ssp. ludoviciana in winter 

wheat. Weed Research, No. 50 (1): 83-88. 

HARKER, K. N. and R. E. BLACKSHAW. 1991. Influence 

of growth stage and broadleaf herbicides on 

tralkoxydim activity. Weed Science, No. 39, 650–

659. 

Heap, I. 2011. International Survey of Herbicide Resistant 

Weeds. http://www. weed science.org.  

HOFER, U., M. MUEHLEBACH, S. HOLE and A. 

ZOSCHKE. 2006. Pinoxadendfor broad spectrum 

grass weed management in cereal crops. Journal of 

Plant Diseases. Protection, No. 20: 989-995. 

HOLM, F. A., K. J. KIRKLAND and F. C. STEVENSON. 

2000. Defining optimum herbicide rates and timing 

for wild oat (Avena fatua) control in spring wheat 

(Triticum aestivum). Weed Technology, No. 14: 167–

175. 

KING, S. R. 2007. Effect of Mesosulfuron Rate and 

Formulation on Wild Oat (Avena Fatua) Controland 

Malt Barley Tolerance .Weed Technology, No. 21(3): 

771-776.  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=s-D0wI4AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=s-D0wI4AAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=s-D0wI4AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=s-D0wI4AAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=s-D0wI4AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=s-D0wI4AAAAJ:4TOpqqG69KYC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=s-D0wI4AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=s-D0wI4AAAAJ:4TOpqqG69KYC


   9911 اسفند، 2، شماره 88هاي گياهي: جلد     آفات و بيماري

KIRKLAND, K. J. 1993. Spring wheat (Triticum aestivum 

L.) growth and yield as influenced by duration of 

wiled oat (Avena fatua L.) competition. Weed 

Technology, No. 7: 890- 893. 

LOCKHART, S. J. and K. A. HOWATT. 2004. Split 

Applications of Herbicides at Reduced Rates Can 

Effectively Control Wild Oat (Avena fatua) in Wheat. 

Weed Technology, No. 18: 369–374. 

MEDD, R. W., R. VANDEVEN, D. I. PICKERING AND T. 

L. NORDBLOm. 2001. Determination of 

environment-specific dose response relationships for 

Clodinafop-propargyl on Avena spp. Weeds 

Research, No. 41: 351-368. 

O`DONOVAN, J. T., T. K. N. HARKER, G. W. CLAYTON, 

J. C. NEWMAN, D. ROBINSON and L. M. HALL. 

2001. Barely seeding rate influences the effects of 

variable herbicide rates on wild oat. Weed Science, 

No. 49: 746-754. 

OWEN, M. J. and POWLES, S. B. 2009. Distribution and 

frequency of herbicide resistant wild oat (Avena spp.) 

across the Western Australian grain belt. Crop 

Pasture Science, No. 60: 25–31. 

POWLES, S. B. and Q. YU. 2010. Evolution in action: plants 

resistant to herbicides. Annual. Revolution. Plant 

Biology, No. 61: 317–347. 

SATTIN, M., M. A. GASPARETTO and C. CAMPAGNA. 

2001. Situation and management of Avena sterilis 

spp. ludoviciana and Phalaris paradoxa resistant to 

ACCase inhibitors in Italy. In: Proceedings of 

Brighton Crop Protection Conference- Weeds. British 

Crop Protection Council, Farnham, UK, pp. 755-762. 

ULUDAG, A., Y. NEMLI, A. TAL, and B. RUBIN. 2007. 

Fenoxaprop resistance in sterile wild oat (Avena 

sterilis) in wheat fields in Turkey. Crop protection, 

No. 26: 930-935. 

ULUDAG, A., K. W. PARK, J. CANNON and A. 

MALLORY-SMITH. 2008. Cross resistance of 

Acetyl-CoA carboxylase (ACCase) inhibitor resistant 

wild oat (Avena fatua) biotypes in the Pacific 

Northwest. Weed Technology, No. 22: 142-145. 

VALVERDE, B. E. 2007. Status and management of grass-

weed herbicide resistance in Latin America. Weed 

Technology, No. 21: 310-323 

WALKER, S. R., R. W. MEDD, G. R. ROBINSONAND and 

B. R. CULLIS. 2002. Improved management of 

(Avena fatua) and (Phalaris paradoxa) with more 

density sown wheat and less herbicide. Weed 

Research, No. 42: 257-270. 

WILLE, M. J., D. C. THILL and W. J. PRICE. 1998. Wild 

oat (Avena fatua) seed production in spring barley 

(Hordeum vulgare) is affected by the interaction of 

wild oat density and herbicide rate. Weed Science. 

No. 46: 336–343. 

ZADOKS, J. C., T. T. CHANG and C. F. KONZAK. 1974. A 

decimal code for the growth stages of cereals. Weed 

Research, No. 14, 415–421. 

ZAND, A., M. A. BAGHESTANI, F. BANAKASHANI and 

F. DASTARAN. 2011. Study on the efficacy of some 

current herbicides for control of wild oat (Avena 

ludoviciana Durieu) biotypes resistant and 

susceptible to Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) 

inhibitors. Journal. Plant Protection, No. 24: 242-251. 

ZARE, A., H. RAHIMIAN MASHHADI, M. OVEISI and R. 

HAMIDI. 2014. Evaluation of wild oat seedling 

emergence after herbicide application in wheat. 

Iranian Journal of weed science. No. 11(1): 37-49. (in 

Persian with English summary). 

ZHANG, J., S. E. WEAVER and A. S. HAMIL. 2000. Risks 

and reliability of using herbicides at below-labeled 

rates. Weed Technology, No. 14: 106-115. 

 


