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و ميزان مصرف علف  كش گليفوسيت اثر زمان

و زايشي قياق  Sorghum halepense در كنترل رشد رويشي

3و حميد رحيميان مشهدي*2، حسن عليزاده1زهرا فرخي

و3و1،2 و اصالح نباتات، پرديس كشاورزي و استاد گروه زراعت  دانش آموخته كارشناسي ارشد، دانشيار
ه تهرانمنابع طبيعي كرج، دانشگا

)24/3/90 تاريخ تصويب؛–12/8/89؛ تاريخ دريافت(

 چكيده

و ميزان مصرف علف سه قياق، در كنترل رشد كش گليفوسيت به منظور بررسي تاثير زمان
و اصالحو آزمايشگاه مزرعهگلخانه، در 1388و 1387هاي آزمايش طي سال گروه زراعت

شد) كرج(نباتات، دانشگاه تهران  و در قالب طرح آزمايش. انجام ها به صورت فاكتوريل
عوامل. اجرا شدند) مزرعه(هاي كامل تصادفيو بلوك)و آزمايشگاهگلخانه(كامل تصادفي 

 برگي، آبستني خوشه، گلدهي، شيري9تا7 برگي،5تا3(پاشي آزمايش شامل مراحل سم
دز)دانه در2+1،4،2+5/0،2،1+0,1،5/0(كش گليفوسيت هاي مختلف علفو  ليتر

و)هكتار و آزمايشگاه در) ليتر در هكتار4+3،8،4+2،6،3+1،4،2+0,2،1(در گلخانه
و مزرعه به وسيله نمره. بودمزرعه دهي ميزان خسارت گليفوسيت بر روي قياق در گلخانه

و  از4 نسبت به شاهددرصد كاهش وزن خشك اندام هواييتعيين چشمي  تيمار، هفته بعد
شد روز بعد از برداشت اندام42ها از ريزوم،و رشد مجدد شاخهتعيين .هاي هوايي بررسي

قياق زني بذور خصوصيات جوانه اشاره شده گليفوسيت بر روي هايدزاثر, در آزمايشگاه
شداي گلخانه هاي آزمايشبدست آمده از  و شيري دانه بررسي نتايج. در دو مرحله گلدهي

با5تا3كشي در مرحلهد كه در گلخانه، تيمار علفنشان دا  ليتر در هكتار2+2دز برگي
را فراهم  در مزرعه، نتايج تا حدي مشابه گلخانه بوده.كندميبهترين كنترل اندام هوايي قياق

كش گليفوسيت اما ترين مرحله كاربرد علف برگي از نظر كنترل چشمي مناسب5تا3و مرحله
 از نظرمرحله گلدهي. تر بود هش وزن خشك اندام هوايي مرحله گلدهي مناسبكا از نظر

 از اين گليفوسيتو دزهاي شكستهه بودمناسبترها در هر دو مكان كنترل رشد مجدد ريزوم
در آزمايشگاه نيز مرحله گلدهي از نظر كنترل. نظر نسبت به دزهاي كامل بهتر عمل نمودند

و دز رشد زايشي قياق بهترين مرح  ليتر در هكتار گليفوسيت در اين مرحله2له محسوب شده
ب در خصوصيات جوانهبيشترين كاهش را شدزني بذور هاي انجام بطور كلي در آزمايش. اعث

و زايشي بهترين مرحله براي كنترل قياق به شمار  شده، مرحله گلدهي از نظر كنترل رويشي
را نسبت به مراح و خسارت قابل توجهي .كندميل ديگر فراهم رفته

. قياق ريزوم، رشد مجدد،دز شكسته،: كليديواژه هاي

 مقدمه
، Sorghum halepense (L.) Persقياق با نام علمي

و چند گياهي تك يا Poaceaeخانوادهاز ساله لپه

Graminae ده.باشدمي  اين گياه، به عنوان يكي از
در30در هرز مهم علف مختلفر كشو53 گياه زراعي

هرز داراي در ايران نيز اين گونه علف. باشد جهان مي
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قند مشهد، فارس، اهميت اقتصادي در مزارع چغندر
ب خصوصه آذربايجان غربي، مزارع پنبه سراسر ايران

و  و كرج، جاليز گرگان، ذرت اصفهان، يونجه ورامين
فرنگي ورامين، سوياي دشت مغان، گندم گوجه

بكرمانشاه، نيشكر خوز وه ستان خصوص در كشت
و جنگل و باغ صنعت كارون، مراتع هاي هاي گيالن

و مركبات شمال، فارس، جيرفت، باغ هاي پسته كرمان
). Najafi & Zand, 2007(باشدميهاي جنگلي نهالستان

واز طريق ريزوم توسعه قياق عمدتا  يك صورت گرفته
ي90تا40 آن قادر به توليدبوته ك فصل متر ريزوم در
.باشدميرشد

هاي مختلفي براي كنترل قياق پيشنهاد شده روش
و تر، سريع ارزاناست كه از بين آنها كنترل شيميايي تر

هايكش گليفوسيت از جمله علف.باشد موثرتر مي
سيستميك است كه به طور گسترده براي كنترل 

مي علف اين. شود هاي هرز دائمي از جمله قياق استفاده
هاي آبكش، به همراه مواد فتوسنتزي در آوندكش علف

و محل ذخيره مواد  و در نقاط رشد گياهان حركت
و سبب از بين رفتن مهم ترين غذائي تجمع پيدا كرده

 ,.Granelli et al(گرددمي)ها ريزوم(قسمت اين گياهان 

1992(.
مبارزه با قياق در فصل آيش، به دليل عدم وجود

كش عمومي مثل كاربرد علفگياه زراعي، شانس 
و. نمايد گليفوسيت را فراهم مي در اين مورد مشكالت

هاي خاصي نيز وجود دارد كه از جمله محدوديت
آن مهم مي ترين و عدم توان به هزينه مصرف علف ها كش

كش اشاره كرد هرز توسط اين علف كنترل مناسب علف
علكه اين  رفمص-الف:تعدم كنترل مناسب، عمدتا به

وها شده كه منجر به از بين رفتن آوندهاي باال دز
 كه به هرز كاربرد آن در مرحله رشدي نامناسب علف-ب

اي هاي ذخيره كش به سمت اندام عدم انتقال كافي علف
مي منجر مي و زمان. باشد شود، از اين رو تعيين دز

پاشي از اهميت زيادي برخوردار است مناسب سم
)Jordan et al., 1997.( 

در غلظت باالي كربوهيدرات, از سويي ديگر ها
 آنها(Regrowth)مجدد هاي قياق به توانايي رشد ريزوم

ميك از در نتيجه، در حالي.كند مك كه بسياري
اين هوايي مصرف در كنترل بخش هاي برگكش علف

 انتقال كافي موثر هستند اما به دليل عدمهرز علف
آن ها، به قدر كافي رشد به ريزومكش علف را مجدد ها

 نيازمند،كنترل قياق در طول فصل. كنند كنترل نمي
كش براي خاكورزي مداوم يا استفاده شكسته از علف

مي جلوگيري از رشد مجدد شاخه يك توضيح. باشد ها
با علفاين گونه احتمالي براي كنترل بيشتر  هاي هرز

م كاربرد شكسته علف قدار بيشتري كش اين است كه
ساله هاي چند گراساين كش به سمت ريزوم علف

دار در رشد كند كه منجر به كاهش معني حركت مي
.)Banks & Tripp, 1983(شود مجدد مي

از سويي ديگر، در اكثر تحقيقات مربوط به مديريت
و عملكرد هاي هرز، ميزان كنترل علف علف هاي هرز

و به ند رت كيفيت محصول محصول در نظر گرفته شده
و توليد بذر علف و يا كارآيي برداشت هرز برداشت شده

يا84قياق، قادر به توليد. گيرد مدنظر قرار مي  گرم
 عدد بذر به ازاي هر گياه در يك فصل رويش 80000

و باعث مي و بقاي آن بوده باشد كه از ابزار مهم پراكنش
شوند ايجاد مشكالت جدي در فصول بعدي مي

)Arderson, 1996 .( 
هاي مصرف شدهكش آگاهي داشتن از اثرات علف

مي پيش از برداشت بر روي توليد بذر علف در هرز تواند
آن مشي تكامل خط ها مفيد هاي دراز مدت مديريت

ها زمانيكش ثابت شده است كه بسياري از علف. باشد
روند باعث كاهش كه نزديك مرحله گلدهي به كار مي

و قوه مي توليد  ).Clay & Griffin, 2000(شوند ناميه بذر
همچنين نشان داده شده است كه بقاياي

و متابوليت ثانويه آن  آمينو متيل فسفونيك(گليفوسيت
بعد از مصرف به صورت پيش از برداشت، در بذور)اسيد

و  گندم وجود داشته اما غلظت اين مواد با توجه به زمان
). Cessna et al., 1994(يابد نيز دز مصرف تغيير مي

و دز علف در بنابراين زمان كاربرد كش، دو فاكتور مهم
ميكش تاثير علف  Thomas et(باشند ها بر روي بذور

al., 2005.( 
تعيين بهترين: اهداف اين مطالعه عبارت بود از

و همچنين بهترين ميزان مصرف علف كش زمان
و در نهايت مقاي سه گليفوسيت جهت كنترل قياق

و شكسته گليفوسيت براي كنترل رشد  مصرف دز كامل
و زايشي اين علف . هرز رويشي



و ميزان مصرف علف:و همكارانفرخي 15 ...كش اثر زمان

و روش ها مواد
و ميزان مصرف به منظور تعيين بهترين زمان

در, كش گليفوسيت بر روي قياق علف سه آزمايش
و مزرعه 1388و 1387هاي سال  در گلخانه، آزمايشگاه

و منابع طبيع ي كرج انجام تحقيقاتي پرديس كشاورزي
. شد

)گلخانه(آزمايش اول
اين آزمايش، به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل
و اصالح  تصادفي در چهار تكرار در گلخانه گروه زراعت
و منابع طبيعي دانشگاه تهران  نباتات پرديس كشاورزي

فاكتور اول، مرحله رشدي. به صورت گلداني انجام شد
 برگي، آبستني9تا7ي، برگ5تا3( سطح5قياق در 

كشو فاكتور دوم دز علف) خوشه، گلدهي، شيري دانه
2+1،4،2+5/0،2،1+0،1،5/0( سطح7گليفوسيت در
و دزهاي شكسته با فاصله) ليتر در هكتار از5بود  روز

در. يكديگر مصرف گرديد بدين منظور، ريزوم قياق
و از مزرعه تحقيقاتي پرديس كشا1387خرداد ماه  ورزي

و به قطعات با طول منابع طبيعي كرج جمع 7(آوري
و تعداد گره يكسان) متر سانتي1(، قطر)متر سانتي

و در گلدانِ)گره3(  ليتري حاوي تركيب7هاي، تقسيم
و كود دامي كاشته شدند1:1:2  آبياريو شن، ماسه

شدگياهان بر حسب نياز �50 زماني كه حداقل. انجام
سمگياهان به مر پاشي مورد نظر رسيدند تيمار حله

شد سم از. پاشي اعمال براي تاثير بهتر گليفوسيت،
 گرم در ليتر20آمونيم به ميزان افزودني سولفات

4ميزان خسارت چشمي وارده به قياق.استفاده شد
و با روش هفته پس از سم پاشي، به صورت چشمي
شد(EWRC)استاندارد اروپايي  كا. انجام هش درصد

)نسبت به شاهد(وزن خشك بخش هوايي، ريزوم 
ها از سطح خاك گلدان،، ساقهبدين منظور. محاسبه شد

و پس از قرار دادن در آون كف  درجه70بر شده
ها نيز ريزوم. ساعت، توزين شدند72سانتيگراد به مدت

و به دقت شسته شدند با،از خاك خارج  سپس در آون
و وزن آن شرايط مذكور خشك شده اه خشك

شد اندازه . گيري
هاي هرز هاي كنترل علف در بيشتر آزمايش

مي ساله، تنها اندام چند گيرند هاي هوايي مورد توجه قرار
هاي هاي هرز از طريق اندام در حالي كه اين گونه علف

مي زير ها اين در اين آزمايش بنابر؛يابند زميني توسعه
ارها در كاهش رشد به منظور تعيين نقش تيمها ريزوم

م توانايي رشد. سنجي قرار گرفتند ورد زيستمجدد،
هاي جديد توليد، با تعيين وزن اندام مجدد ساقه از ريزوم

سم70شده در   روز بعد از برداشت42( پاشي روز بعد از
بدين. مورد بررسي قرار گرفت) هاي هوايي قبلي اندام

كف منظور ساقه ازبر ها از سطح خاك گلدان و پس شده
. توزين شدند دادن در آون قرار

هوايي ميزان رشد مجدد از اختالف وزن خشك اندام
شد) هفته4( روز28و70 در . بعد از تيمار محاسبه

و لزوم خاطر بررسي ريزومشايان ذكر است كه به ها
و8اين آزمايش در زدن خاك، برهم 4 تكرار انجام شد

بررسي خسارت ظاهري،(اوليه برداري تكرار، براي نمونه
و ريزوم كاهش وزن خشك اندام از4،ها هوايي  هفته بعد

ميزان(برداري دوم تكرار ديگر، براي نمونه4و) پاشي سم
 روز بعد70هوايي از گياهان تيمار شده، رشد مجدد اندام

ق) پاشي از سم  Rosales-Robles( رار گرفتمورد استفاده

et al., 1999 .( 
ش دومآزماي

 به منظور بررسي اثر گليفوسيت بر روي خصوصيات
و جوانه زني بذور گياهان تيمار شده در مراحل گلدهي

شيري دانه، آزمايشي به صورت فاكتوريل با دو فاكتور در 
قالب طرح كامال تصادفي با چهار تكرار در آزمايشگاه 

سم. انجام شد پاشي در دو سطح فاكتور اول، مرحله
و فاكتور دوم، دز علفشامل گلدهي كشو شيري دانه

،5/0،2+0،1،5/0گليفوسيت در هفت سطح شامل
. كش گليفوسيت بود ليتر بر هكتار علف1+1،4،2+2

به دست آمده از گياهان تيمار) غير پوك(بذور سالم
و وزن شده در دو مرحله فوق الذكر جمع و تعداد آوري

شد آن .ها تعيين
از ايشقبل از انجام آزم هاي بعدي، ابتدا بذور، به منظور

به بين بردن خواب خراش و پس از ضدعفوني، دهي
زني در ژرميناتور قرار داده منظور تعيين درصد جوانه

. شدند
و تعيين پس از شمارش بذور جوانه زده به صورت روزانه

و سرعت جوانه و زني، بذور جوانه نزده جمع درصد آوري
رو آزمون زنده آنماني شدي بدين منظور بذور. ها انجام

 ساعت در محلول تترازوليوم كلرايد24فوق به مدت 
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و زنده)�1( آن قرار گرفته ها بر اساس درصد قرمز ماني
.شدن جنين تعيين شد

 آزمايش سوم
و به صورت فاكتوريل در  اين آزمايش در مزرعه

هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام قالب طرح بلوك
در.شد 5-3( سطح4فاكتور اول، مرحله رشدي قياق

و فاكتور دوم)خوشه، گلدهي برگي، آبستني9-7برگي،
در ميزان علف ،1،4+0،2،1( سطح9كش گليفوسيت

 بدين منظور،. بود) ليتر در هكتار2+2،6،3+3،8،4+4
 مترمربع، با آلودگي طبيعي 900قطعه زميني با مساحت

شدو يكدست به قياق به. انتخاب سپس زمين مورد نظر
و هر بلوك به واحدهايي با ابعاد  4×5/1سه بلوك

و بلوك فاصله بين كرت. مترمربع تقسيم شد به ها ها
و دو متر در نظر خاطر تيمار سم پاشي، به ترتيب يك

. گرفته شد
در صفات بررسي  مشابه با صفات مزرعه نيزشده

و تجزيه شد؛ با اين مورد بررسي در گلخانه اندازه گيري
بودن با شرايط تفاوت كه در اين قسمت به دليل روبرو

و همچنين گستردگي  شبكهو پيچيدگيطبيعي مزرعه
از،ها ريزوم عالوه بر دزهاي مورد استفاده در گلخانه

بر اين، عالوه.ددزهاي باالتر گليفوسيت هم استفاده گردي
ك، به دليل شرايط مذكور و امكان خروج امل ريزوم

.گيري وزن آن ممكن نبود اندازه
 تجزيه آماري

از كليه صفات اندازه گيري شده به صورت درصد
و)تيمار نشده(شاهد و سپس مورد تجزيه ، محاسبه

افزار ها با نرمتجزيه واريانس داده. تحليل قرار گرفتند
SAS شد؛ قبل از تجزيه واريانس، نرمال انجام1/9 نسخه

 نسخه Minitabها با استفاده از نرم افزار يع دادهبودن توز
شد14 . بررسي

 در سطح Duncanها با آزمون مقايسه ميانگين
افزار با استفاده از نرمو نمودارها انجام05/0احتمال
Excel گرديدترسيم.

و بحث  نتيجه گيري
 آزمايش اول

گيري شده نتايج تجزيه واريانس، بر صفات اندازه
و خسارت( و ريزوم چشمي، وزن خشك اندام هوايي

.دار بين تيمارها بود بيانگر تفاوت معني) رشد مجدد
 خسارت چشمي

پاشي ميزان خسارت وارده به قياق بين مراحل سم
 100تا75/58از) ليتر در هكتار4(در بيشترين دز 

و در كمترين دز 90تا25/1از) ليتر در هكتار1(درصد
 با افزايش دز گليفوسيت، تفاوت بين.درصد متغير بود

در4مراحل رشدي از بين رفت، به طوري كه در دز  ليتر
 مرحله رشدي3هكتار ميزان خسارت وارده به قياق در

و9تا7 برگي،5تا3 و گلدهي، با يكديگر برابر  برگي
).الف-1شكل( درصد بود 100به ميزان

د همچنين بهترين مرحله رشدي از نظر ايجا
و سپس, خسارت به قياق  برگي9تا7مرحله گلدهي

سم مطالعه ديگري نيز مناسب. بود پاشي ترين زمان براي
با گليفوسيت را مرحله گلدهي يا درست پس از آن نشان 
داده ولي ميزان قابل قبولي از كنترل را همچنين با 

اند كش در اوايل فصل به دست آورده كاربرد علف
)Diyanat et al., 2007.( 

 وزن خشك ريزوم
دز5تا3 در مرحله ها خسارت برگي در تمامي

و حداكثر خسارت مربوط  نسبت به مراحل ديگر، بيشتر
).ب-1شكل(بود%)67/98( ليتر در هكتار2+2به دز 

هاي نسبت ريزوماين مسئله احتماال به دليل پايين بودن
كهميجديد به قديمي  هاي از يك سو ريزومباشد

و از سويي ديگر توليد ريزوم جديد،ق ديمي از بين رفته
كش علفتوسطبين بردن ساختارهاي هوايي با از

نتايج بدست ).Ghersa et al., 1990(شود محدود مي
 شكستههاي هرز را با كاربرد كنترل بهتر علفآمده
. ها تاييد كردكش علف

هرز هاي علف نتايج مشابهي نيز در كنترل جمعيت
 با استفاده از گليفوسيت گزارش شده است مرغ

)Dinelli, 2000.( 
 وزن خشك اندام هوايي

ها نشان داد كه حداكثر خسارت مقايسه ميانگين
 برگي5تا3 ليتر در هكتار در مرحله2+2مربوط به دز 

دز%)1/91(بوده %)88/90( ليتر در هكتار4كه البته با
ري نداشتدا مربوط به همين مرحله تفاوت معني

).ج-1شكل(
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ا گآش بذور بدستين آزمايدر تيمده از مارياهان

ش و  مورد,ري دانه در گلخانهيشده در مراحل گلدهي
بيآزما زني درصد جوانه, وزن, از نظر تعدادشتريش هاي

و نتايج زير بدست آمدقرار گرفت...و  و وزن بذور.ه تعداد
و درصد  در: زني جوانهسالم بذور ميزان اين صفات
كسممرحله گلدهي گياهاني كه در  متر پاشي شده بودند

دار معنياز نظر آماري تفاوت از مرحله شيري بوده ولي 
قايسهم: زني سرعت جوانه.ها مشاهده نشد در بين آن

زني بذور كمترين سرعت جوانهها نشان داد ميانگين
كههدر مرحله گلدهي بود ليتر در هكتار1دزمربوط به 

 ليتر در هكتار در همان مرحله1+1و2هايدزالبته با
هم بيشترين سرعت جوانه. داري نداشت تفاوت معني زني
 ليتر در هكتار در مرحله5/0+5/0دزمربوط به 

مي شيري در.)الف-3شكل(باشد دانه  خسارت به بذور

ه مراه مرحله گلدهي احتماال به علت حركت گليفوسيت
) بذور(اي هاي ذخيره شيره پرورده به سمت اندام

بررسي ديگري نيز نتيجه مشابهي گزارش نمود, باشد مي
)Clay & Griffin, 2000.(در مرحله: ماني بذور زنده

و كمترين گلدهي، درصد زنده ماني بذور، كاهش يافته
و در مرحله گلدهي1ميزان، مربوط به دز   ليتر در هكتار

دزبود%)65( در%)75( ليتر در هكتار2هاي كه با
و در مرحله%)7/69( ليتر در هكتار2+2همين مرحله

دز كاربرد).ب-3شكل(داري نداشت شيري، تفاوت معني
ماني بسيار دانه، زنده ليتر در هكتار در مرحله شيري4

 در حاليكه داشتي بذور برداشت شده را به همراهباال
كمتر ليتر در هكتار اين مرحله2+2 اين ميزان در دز

كش علف احتماال به دليل مصرف شكسته بود كه
كه مي تر در گياه، بيش ايجاد سميت به علتباشد
.ه استسارت بيشتري را وارد آوردخ
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)ليتر در هكتار(مختلف علف كش در مراحل مختلف رشديدزهاي
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 آزمايش سوم
و به منظور بررسي تيمارهاي اعمال شده در گلخانه

هاي فوق در شرايط مزرعه در شرايط طبيعي، آزمايش
.نيز انجام گرفت

 خسارت چشمي
دز بيشتري در8ن درصد خسارت مربوط به  ليتر

و در مراحل و گلدهي9تا5،7تا3هكتار  برگي
در2دز ). الف-4شكل(بود %) 100(  ليتر در هكتار

و بدون اختالف5تا3مرحله  برگي نيز خسارت مشابه
 ليتر در هكتار به دليل2دز. داري را ايجاد كرد معني

براي كنترل اين كش از نظر كاربردي كاهش مصرف علف

. برگي قياق قابل توجه است5-3هرز در مرحله علف
معموال توليدكنندگان به منظور اطمينان از كنترل موثر

و محيطي، علف هرز در دامنه وسيعي از شرايط مديريتي
مي هاي باالي علف دز كنند اما با اعمال كشي را توصيه

هم تر علف هاي پايين مديريت مناسب، دز توانندميكشي
و كاهش مصرف افزايش منفعتعالوه بر كننده

كن هاي زيست آلودگي .ترل موثري داشته باشندمحيطي،
كش تفاوت بين مراحل كاهش با افزايش دز علف

يافت، به طوري كه حداكثر خسارت در همه مراحل 
دز سم و دزهاي8و6هاي پاشي در  ليتر در هكتار

شد شكسته آن .ها حاصل
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 وزن خشك اندام هوايي
4 بيشترين درصد كاهش وزن خشك مربوط به دز

در. بود%)63/78(ليتر در هكتار در مرحله گلدهي
ها مرحله گلدهي، ميزان خسارت وارده در تمامي دز

دز نسبت به ساير مراحل سم و بين هاي پاشي بيشتر بوده
داري مشاهده نشد لف از اين نظر تفاوت معنيمخت

).ب-4شكل(
ها به دليل حركت شيره اين مرحله در چندساله

اي در كنترل شيميايي هاي ذخيره پرورده به سمت اندام
هاي سيستميك نظير گليفوسيت از اهميتكش با علف

در تحقيق ديگري نيز، نتايج. زيادي برخوردار است
هرز چند رد گليفوسيت بر روي علفمشابهي از تاثير كارب

 Diyanat(ساله ني در مرحله گلدهي گزارش شده است 

et al., 2007.( 
 رشد مجدد

سم در تمامي دز پاشي در مرحله گلدهي، موثرتر ها،
و كمترين ميزان رشد مجدد ساقه ها مربوط به اين بوده

كاربرد دزهاي شكسته).ج-4شكل(مرحله بود 
و كش، تاثير بهت علف ري نسبت به دزهاي كامل داشت

. رشد مجدد را از گياهان تيمار شده بيشتر كاهش داد
چون كاربرد دز شكسته، عالوه بر افزايش سميت در

هاي رها شده از غالبيت گياه، باعث از بين رفتن جوانه
 Granelli et(شود انتهايي در نتيجه كاربرد ابتدايي مي

al., 1992.(مج دد، مربوط به مرحله كمترين ميزان رشد
و دز  در07/25( ليتر در هكتار4+4گلدهي  گرم

دز) مربع متر 5تا3 در مرحله3+3بوده است كه البته با
داري تفاوت معني) گرم در متر مربع71/25(برگي

.نداشت
 كليگيري نتيجه

دز بررسي نتايج آزمايش ها نشان داد كه افزايش
 كاهشراديرشه مرحلاهميت فاكتوركش، علف
هاي هوايي در صفات مربوط به خسارت اندام. دهد مي

و درصد كاهش وزن خشك( درصد خسارت ظاهري
و كامل تفاوت معني) اندام هوايي داري بين دز شكسته

 وجود نداشت اما در صفات مربوط به كنترل ريزوم
و رشد مجدد ريزوم( )ها درصد كاهش وزن خشك ريزوم

تري را در مقايسه با دزهاي دزهاي شكسته عملكرد به
كامل از خود نشان دادند كه علت آن احتماال به دليل 
حركت مقادير بيشتر گليفوسيت به سمت ريزوم است كه 

مي منجر به كاهش معني در.شود دار در رشد مجدد
اي بهترين مرحله رشدي از نظر هاي گلخانه آزمايش

دز5تا3كنترل قياق، مرحله  و بهترين  ليتر2+2 برگي
به. در هكتار بود در مزرعه نيز بيشترين ميزان خسارت

دز5تا3اندام هوايي در مرحله  و  ليتر در هكتار4 برگي
به دست آمد كه اين مسئله به علت) كامل يا شكسته(

و باال بودن علف كش دريافتي كوچك بودن اندازه گياه
نسبت به جثه گياه قابل انتظار بود؛ البته كاربرد 

دزلفع  ليتر در هكتار نيز4كش در مرحله گلدهي با
نتايج. برگي فراهم كرد5تا3نتايجي مشابه با مرحله

و مزرعه، مزيت مرحله سنجي ريزوم زيست ها در گلخانه
در گلدهي را در تمامي دز ها نسبت به مراحل ديگر

كاهش رشد مجدد ساقه ها از ريزوم نشان داد كه علت 
ها كربوهيدراتبايل حركت گليفوسيت آن احتماال به دل

 ).Granelli et al., 1992(باشدمي به سمت ريزوم
در2+2در گلخانه ميزان رشد مجدد با دز  ليتر

بردن هكتار تقريبا به صفر رسيد در حالي كه براي از بين
به) شرايط طبيعي(اين رشد مجدد در مزرعه  نياز

دز علف و در4+4كش بيشتري بود  هكتار آن، رشد ليتر
بنابراين طبق نتايج بدست.مجدد را تقريبا به صفر رساند

اي، اگر امكان آيش زمين وجود مزرعه آمده از آزمايش
ترين مرحله كاربرد داشته باشد مرحله گلدهي مناسب

مي علف  كه عالوه آيد كش گليفوسيت در قياق به شمار
مخ بر كنترل ريزوم رب قابل ها، بر روي بذور نيز اثرات

 اما اگر امكان آيش گذاشتن زمين وجود توجهي دارد؛
و يا زارع نمي هرز تواند تا اين مرحله از رشد علف نداشته

براي برگي بهترين مرحله5تا3صبر كند، مرحله 
. كنترل قياق خواهد بود

REFERENCES 
1. Arderson, W. P. (1996). Weed science: principles and applications (3rd ed.). West Publishing, 

Hineapolis, MN. 
2. Banks, P. A., & Tripp, T. N. (1983). Control of johnsongrass (Sorghum halepense) in soybean (Glycine 

max) with foliar- applied herbicides. Weed Science, 31, 628-633. 



و ميزان مصرف علف:و همكارانفرخي 21 ...كش اثر زمان

3. Cessna, A. J., Darwent, A. L., Kirkland, K. J., Townley-Smith, L., Harker, K. N. & Lefkovitch, L. P. 
(1994). Residues of glyphosate and its metabolite AMPA in wheat seed and foliage following preharvest 
applications. Canadian Journal of Plant Science, 47, 653-661. 

4. Clay, P. A., & Griffin, J. L. (2000). Weed seed production and seedling emergence responses to late-
season glyphosate applications. Weed Science, 48, 481-486. 

5. Dinelli. G. (2000). Response to glyphosate and electrophoretic variation of Cynodon dactylon (L.) Pers 
populations. Pest Management Science, 56, 327-335. 

6. Diyanat, M., Booshehri, A. A. S., Alizadeh, H. M., Naghavi, M. R. & Mashhadi, H. R. (2009). 
Molecular characterization and sensivity of common reed (Phragmites australis) clones to glyphosate in 
Iran. Entomology and Phytopathology, 77(2), 137-161. (In Farsi). 

7. Ghersa, C. M., Satorre, E. H., van Esso, M. L., Pataro, A. M. & Elizagaray, R. (1990). The use of a 
thermal calendar model to improve the efficiency of herbicide applications in Sorghum halepense (L.) 
Pers. Weed Research, 30, 153-160. 

8. Granelli, W., Weisner, E. B. S. & Systsma, D. (1992). Rhizome dynamic and resource storage in 
Phragmites australis. Wetland Ecology and Management, 1, 239-247. 

9. Jordan, D. L., York, A. C., Griffin, J. L., Clay, P. A., Vidrine, P. R. & Reynolds, D. B. (1997). Influence 
of application variables on efficacy of glyphosate. Weed Technology, 11, 354-362. 

10. Najafi, H. & Zand E. (2007). Study of possibility of integrating chemical and non-chemical methods in 
management of johnsongrass (Sorghum halepense L.) and herbicides evaluation in corn field. 
Pajouhesh-va- Sazandegi, 76, 148-156. (In Farsi) 

11. Rosales-Robles, E., Chandler, J. M., Senseman, S.A., Prostko, E. P. (1999). Influence of growth stage 
and herbicide rate on post emergence johnsongrass (Sorghum halepense) control. Weed Technology, 13, 
525-529.  

12. Thomas, W. E., Pline-Srnic, W. A., Viator, R. P. & Wilcut, J. W. (2005). Effects of glyphosate 
application timing and rate on sicklepod (Senna obtusifolia) fecundity. Weed Technology, 19, 55-61. 

 


