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  هرزهايمديريت علف  ٢٥٤

به عنوان علف هرز مزاحم  (.Glycyrrhiza glabra L)شيرين بيان  )شيميايي و زراعي(مديريت تلفيقي 
  ندمبرداشت گ

  1، پيمان ثابتي 2خلقاني ، جواد1مژگان ويسي
  موسسه تحقيقات گياه پزشكي، بخش تحقيقات علف هاي هرز تهران، اوين 2مركز تحقيقات كشاورزي و منايع طبيعي كرمانشاه، 1

  كيده چ
به عالوه اين . يكي از علفهاي هرز مسئله ساز در گندم بوده و همواره در حال گسترش مي باشد  (Glycyrrhiza  glabra)شيرين بيان 

علف هرز در مزارع گندم به هنگام برداشت محصول در كار ماشين هاي برداشت مزاحمت ايجاد نموده و بر كيفيت محصول توليدي نيز 
 تكرار در مزارع كشاورزان 4در  6با يشي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي بدين منظور در استان كرمانشاه آزما. تأثير سوء مي گذارد 

+ ، توفوردي درصد سولفات امونيوم 2/0+ كتار ليتر در ه 4 تيمارها شامل گليفوسيت .در دو منطقه سرارود و ماهيدشت به اجرا گذاشته شد
در صد  5/0+ليتر در هكتار 4 )گارلون(، تري كلوپير  ليتر در هكتار 1هر كدام  ، مخلوط گليفوسيت و توفوردي ليتردر هكتار 2 ام پي سي آ

  طي سه سال اجراي طرح  .ها دو هفته قبل از برداشت گندم اعمال شدند و شاهد بدون كنترل مي باشد علفكش سولفات آمونيوم 
ارزيابي تعداد بوته و وزن خشك شيرين  .اجرا شد در ماهيدشتگندم  -چغندر قند -سرارود و گندمگندم  در  –نخود  -تناوب هاي گندم

% 2/95سولفات آمونيوم با + نتايج نشان داد كه مخلوط تريكلوپير. مترمربع در سه سال اجراي آزمايش در كرت ها صورت گرفت 1بيان در 
خود و چغندر قند نيز در سال كنترل تعداد بوته در سال اول بهترين تيمار قبل از برداشت گندم مي باشد تاثير اين علفكش در  تناوب هاي ن

پي ا ام سي + علفكش توفوردي. دشت رسيددر ماهي% 5/94مي باشد و در گندم در سال سوم اين كنترل به % 1/93و % 7/94بعد به ترتيب 
  .يان بودبر روي كنترل شيرين ب سولفات آمونيوم داراي كمترين تاثير+ تيمار گليفوسيت . پس از تريكلوپير  از نظر كنترل قراردارد

  

 Integrated management ( chemical and rotation) of Glycyrrhiza  glabra  L. as a troubeling 
weed in wheat harvest 

Mozhgan Veisi1, Javad Khalghani 2, Peyman Sabeti1 
1Agricultural Reserch Center of Kermanshah 2Iranian Research of Plant Protection 

Abstact 

Licorce (Glycyrrhiza glabra L.) is one of the noxious weeds in wheat which is increasingly expanding. This weed cause 
inconvenience for harvesting machines and leaves an unfavorable impression on crop quality. This experiment 
conducted as a randomized complete block design with six treatments and four replications in Sararood and Mahidasht. 
Treatments included application of Glyphosate + 0.2% Solphate ammonium, 2, 4-D + MCPA at lit/ha, glyphosate + 2, 
4-D + MCPA at 1+ 1 lit/ha, tryclopyr + Solphate ammonium at 4lit/ha+ 0.2% Solphate ammonium and check without 
control. Herbicides were applied two weeks before wheat harvesting time. During 3 years rotations were wheat-
chickpea-wheat in Sararood, wheat-sugarbeet-wheat in Mahidasht. Density and dry weight of G. glabra were 
investigated during three rotations. Results showed that the best pre harvest control was tryclopyr + Solphate 
ammonium (95.2%) and the herbicide effect on G. glabra control was 54.7 and 93.1 percent in sugar beet and chickpea 
respectively. Tryclopyr + Solphate ammonium controlled G. glabra at 94.5 percent in third rotation (wheat). The lowest 
control was obtained in Glyphosate + Solphate ammonium. 

  مقدمه 
م برداشت محصول در كار ماشين هاي در مزارع گندم به هنگا يكي از علف هاي هرز مهم  در استان كرمانشاه مي باشد كه شيرين بيان

از آن جا كه كاربرد علفكش هاي متداول در مزارع   .برداشت مزاحمت ايجاد نموده و بر كيفيت محصول توليدي نيز تأثير سوء مي گذارد
فصل نمي باشد لذا انجام گندم كه معموال در اواخر زمستان و اوايل بهار مورد استفاده قرار مي گيرند ، قادر به كنترل گونه مذكور در طي 

بررسي هايي به منظور دستيابي به بهترين روش كنترل آنها در قبل از كاشت گندم جهت رفع مزاحمت در كار ماشين هاي برداشت و 
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1388ماه هرز ايران، بهمنهايسومين همايش علوم علف  ٢٥٥ 

نيز در يك مطالعه دو ساله در چهار منطقه  نا و همكارانشسك.همچنين كنترل آنها در محصول بعدي يا در زمان آيش ضروري مي باشد
در (ليتر در هكتار از ماده مؤثره در مرحله قبل از برداشت گندم  7/1تا  45/0لف كانادا با مصرف علفكش گليفوسيت در مقادير بين مخت

مالحظه نمودند كه ميزان باقيمانده اين علفكش و عمده ترين متابوليت آن يعني ) درصد بود 12تا  52دامنه زماني كه رطوبت دانه بين 
در دانه گندم هاي تيمار شده ، با افزايش ميزان علفكش مصرفي افزايش اما با كاهش ميزان رطوبت  (AMPA)ك اسيد آمينومتيل فسفوني
درصد  40ليتر در هكتار از ماده مؤثره در زماني كه رطوبت دانه  7/1در حداكثر ميزان مصرف علفكش گليفوسيت يعني . دانه كاهش يافت

ويسي و همكاران . آن پنج ميلي گرم در كيلوگرم بود كه از نظر سالمت انسان فاقد تأثير سوء مي باشد يا كمتر بود ، مقدار باقيمانده مجاز
ليتر در هكتار از ماده مؤثره به فاصله يك هفته از هم  5/2به ميزان  ام سي پي ا + توفوردي  مالحظه نمودند كه مصرف دوبار علفكش

داشت و توانست اين علف هرز را نسبت به شاهد به ميزان  (.Glycyrrhiza  glabra L)بيشترين ميزان كنترل را روي علف هرز شيرين بيان 
ليتر  5/3ام سي پي ا  به ميزان + كاربرد توفوردي . ترل نموداين علف هرز را كن  %25 فقط  درصد كنترل نمايد ؛ اما علفكش گليفوسيت  65

. درصد اين علف هرز را كنترل نمايد  43درصد و  46درصد ،  67غالف دهي توانست به ترتيب برگي و 4در هكتار در مراحل غنچه دهي، 
  . درصد كنترل نمود  98همچنين علف كش تري كلوپير نيز علف هرز شيرين بيان را 

  وش هامواد و ر
در هر مزرعه كرت هايي به .  اجرا شد  سرارود ماهيدشت تكرار و در مزارع كشاورزان در منطقه  4آزمايش در قالب طرح كامال تصادفي با 

كرت هاي آزمايشي بوسيله ميخ چوبي  .باشد انتخاب شد داشته وضعيت نسبتا مشابهي  شيرين بيان متر كه از نظر تراكم علف هرز 3*6ابعاد 
علفكش  -1: تيمارهاي مورد بررسي عبارت بودند از  .شد تا پس از برداشت محصول امكان اندازه گيري الزم در آنها ميسر باشد مشخص

 2به ميزان  ام سي پي ا + توفوردي علفكش  -2درصد  2/0سولفات آمونيوم + ليتر در هكتار از ماده تجارتي  4به ميزان %) 41(گليفوسيت 
علف  -4ليتر در هكتار از ماده تجارتي  1هر كدام به ميزان توفوردي مخلوط علفكش هاي گليفوسيت و  -3ده تجارتي ، ليتر در هكتار از ما
آزمايش در دو . شاهد بدون كنترل -5درصد  2/0سولفات آمونيوم   +ليتر در هكتار از ماده تجارتي  4به ميزان ) گارلون(كش تري كلوپير 

در سال . اجرا شد ) چغندرقند –آيش –نخود و مزرعه تحت تناوب گندم -آيش-زرعه تحت تناوب گندمم(مزرعه با تناوب هاي متفاوت 
در مرحله سخت شدن دانه و زماني كه (تيمار فوق در حدود يك تا دو هفته قبل از برداشت گندم  5اول آزمايش ، در هر دو مزرعه گندم 

حدود دو هفته پس از سمپاشي به منظور ارزيابي ميزان تأثير علفكشها بر علف هرز در . اعمال شد ) درصد باشد 30ميزان رطوبت دانه حدود 
 يكمتر ، تعداد علف هرز زنده مانده در هر يك از كرت هاي آزمايشي شمارش در 5/0*5/0مورد بررسي ، با استفاده از دو كوادرات 

اندازه گيري ) بر حسب گرم در مترمربع(ت ، وزن خشك آنها ساع 72مترمربع و سپس با كف بر نمودن آنها و قرار دادن در آون به مدت 
علف هرز ، در هر يك از  (re growth) ماه بعد از برداشت گندم و در زمين تحت آيش ، جهت بررسي ميزان رشد مجدد 3در حدود . شد 

پس از . و تعداد آن ثبت خواهد شد ) بر حسب تعداد در مترمربع(تيمارها اندام هاي هوايي بوته هايي كه مجددا رشد كرده اند شمارش 
تيمار مذكور مجددا در همان كرت هاي قبلي اعمال شد تا اثرات آنها بر ميزان حضور علف  5شمارش اندام هاي هوايي علف هرز ، تمامي 

  . هرز در محصول بعدي مورد بررسي قرار گرفت 

  بحث نتايج و
مي باشد به  ليتر در هكتار بهترين تيمار از نظر كنترل شيرين بيان  4ميزان  به  يكلوپيرنتايج به دست آمده از آزمايش نشان داد كه علفكش تر

در %  1/93ودر تناوب چغندرقند % 7/94، در سال دوم در تناوب  نخود % 06/96نحوي كه در سال اول با سم پاشي  قبل از برداشت گندم 
ام + توفوردي . نترل تراكم شيرين بيان را نسبت به شاهد كاهش داده استنسبت به شاهد بدون ك%  8/93سال سوم در تناوب مجدد گندم 

كاربرد علفكش . ميانگين تراكم اين علف هرز را كاهش داد%  6/90و در سرارود % 82/80در سال سوم در تناوب گندم در ماهيدشت 
رد آن ها هيچ گونه اختالف معني داري بين تيمارها ايجاد ام تاثيري بر روي كاهش شيرين بيان نداشتند و كارب-لتلنتاگران و بتانال پروگرس ا

نيز نشان داد بهترين تيمارها در كنترل سه ماهه بازهم تريكلوپير و  در سال اول  ماه پس از برداشت گندم 3رويش مجدد شيرين بيان . نكرد
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لوپير در جلوگيري از رويش مجدد شيرين بيان اين بررسي نشان داد علفكش تريك. درصد مي باشد  05/84و  4/93توفوردي به ميزانهاي 
  .بهترين تيمار بوده است 

   

  .سرارود Bماهيدشت،   Aتاثير علفكش ها بر تعداد بوته شيرين بيان- 1شكل
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  تاثير تيماره بر وزن خشك شيرين بيان و در صدهاي كنترل ان ها -1جدول 

  تيمار
  )نخود(  سال دوم  )قبل از برداشت گندم(سال اول 

  ماهيدشت  سرارود  ماهيدشت  سرارود

  كنترل%  ميانگين  كنترل%  ميانگين  كنترل%  ميانگين  كنترل%  ميانگين  
  25/31d 23/95  46d 46/89  59d 33/87  5/81d 6/85  ام سي پي ا+ توفوردي
  57d 31/91  25/52d 58/92  75/47d 74/89  42e 64/92  سولفات آمونيوم+ تريكلوپير

  2/25c 16/96  75/154c 09/70  5/128c 41/72  7/15c 24/97  توفوردي+ گليفوسيت 
  5/36b 29/44  5/291b 57  5/208b 2/55  25/321b 71/43  سولفات آمونيوم+ گليفوسيت 

 - 5/656a - 5/721a - 75/465a - 75/570a  شاهد
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