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 چکیده

های هرزی است که موفق به فررار از علف زنی بذرروشی برای کاهش تولید بذر، بنیه بذر و جوانه ، (Spray-topping) سمپاشی پیش از برداشت گندم

برر  از برداشرت شییر سمپاشری پرثأتر یبررسرهرد  از ایرت تیقیرق، شروند  اند و با تولید بذر، باعث افزایش بانک بذر خاک میهای کنترل شدهروش

دوبرار  یهرابه صورت کررت ،1394در سال  یش مزرعه ایآزما ،منظور باشد  به ایتمیدر مراحل مختلف رشد گندم های بذر گندم و شیریت بیان ویژگی

مراحل مختلرف رشرد دانره گنردم شامل  یشآزما یمارهایانجام گرفت  ت، در شهرستان شهرکرد در استان چهارمیال و بختیاری در سه تکرارو خرد شده 

های به عنوان کرت( SL 20%)( و پاراکوات SL 41%های گالیفوسیت )کشی، کاربرد علفاصل یهابه عنوان کرتشامل شیری، خمیری و رسیدگی، 

 دو نشان داد کره اعمرال شیآزما جینتا های فرعی فرعی بودند کش )صفر، یک، دو و سه لیتر در هکتار( به عنوان کرتهای مختلف علففرعی و غلظت

 تیرر ادداشرت   زنی و بنیره برذر(زنی، سرعت جوانه)درصد جوانه انیب تیریبذر گندم و ش یهایژگیبر و یمتفاوت ریکش در مراحل مختلف رشد، تاثعلف

 یهایژگیو یرا بر رو یمنف ریحداقل تأث ،ردر هکتا تریل کی به میزان تیفوسیکش گالدانه گندم، کاربرد علف یدگیمطالعه مشخص شد که در مرحله رس

  داشت انیب  تیریش ذرب یهایژگیو یرا بر رو یمنف ریتأث تیشتریبذر  گندم و ب

 گالیفوسیت های بذر،شاخص سمپاشی در مرحله رسیدگی،، پاراکوات :یدیکل هایواژه
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ABSTRACT 

Pre-harvest application of herbicides is considered as a way for decreasing seed production, vigour and 
germination of the weeds that have escaped from weed control methods and have the ability to increase 

the soil seed bank s by producing their seeds. This study conducted to investigate the effects of pre-

harvesting spraying on properties of wheat and Glycyrrhiza glabra seeds in different growth stages of 

wheat. This method also may cause damages to the crop seeds. A field experiment was carried out in split -

split plot design with three replications. Experiment treatments consisted of different growth stages of 

wheat (milk y, dough and seed ripening) as main plots, application of glyphosate (SL 41% ) and  paraquat 

(SL 20% ) herbicides as sub-plots and different concentrations of herbicides (0, 1, 2 and 3 liters per 

hectare) as sub-sub plots. The results indicated that herbicides applied at different growth stages showed 

different effects on the properties of wheat and G. glabra seeds. Glyphosate and paraquat had different 
effects on the properties of wheat and G. glabra seeds. Given the various concentration levels of herbicides 

applied, different results related to different concentrations of herbicide were obtained. Application of 1 

l/ha glyphosate at the seed ripening stage showed the lowest negative impact on the properties of wheat 

seeds and the highest negative effect on the properties of of G. glabra seeds.  
Key words: Glyphosate, Paraquat, Seed index, Spray-topping. 
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کش در سمپاشی پیش از برداشت، یک روش کاربرد علف

در مرحله رشد زایشی و  های کمتر از غلظت کشندهغلظت

این روش برای کاهش  از باشد. استفادهگلدهی محصول می

زنی، استقرار و رشد گیاهچه تولید بذر و بنیه بذر، جوانه

های محصول ندارد یا ی روی بذریرثأتبوده و  علف هرز

(. کاهش Bennett & Shaw, 2000) آن ناچیز است یرثأت

های هرز، یک استراتژی کاهش مانی بذر علفدرصد زنده

های هرز است های آلوده به بذر علفآلودگی در زمین

(Clay & Griffin, 2000 این روش، باعث کاهش تراکم .)

شود. در های بعدی میهای هرز در کشتو حضور علف

های کشبرداشت، بیشتر از علفروش سمپاشی پیش از 

شود غیر انتخابی مثل گالیفوسیت و پاراکوات استفاده می

(Zagonel, 2005 Bennett & Shaw, 2000, چرا که این )

های انتخابی، بر طیف کشها نسبت به علفکشعلف

دارند؛ هدف دیگر از کابرد  یرثأتهای هرز وسیعی از علف

 علف هرزهای بذر کش بر ویژگیعلف یرثأتاین روش، 

کش مانی و بنیه آن است. گالیفوسیت یک علفمانند زنده

غیر انتخابی و سیستمیک است که به صورت پس رویشی، 

رود. این های هرز چند ساله به کار میجهت کنترل علف

شود و به کش، جذب شاخ و برگ گیاه میعلف

شود های فعال و در حال رشد منتقل میقسمت

(Amrhein, 1980 &Hollander  .) گالیفوسیت در

 -3انول پیروات شیکیمات  -5گیاهان مانع عمل آنزیم 

( شده و باعث جلوگیری از ساخته EPSPSفسفات سنتاز )

 (. Franz, 1979) شودهای آمینه آروماتیک میشدن اسید

کش این علف .کش غیر انتخابی استپاراکوات یک علف

برد و برای کنترل های سبز گیاهان را از بین میقسمت

 Harris, & Dodge) رودساله به کار میهای هرز یکعلف

ها و مختل کننده پیریدیلیومپاراکوات از گروه بای. (1970

باشد و از طریق ایجاد فتوسنتز در فتوسیستم یک می

های آزاد، سبب پراکسیداسیون چربی و اختالل در رادیکال

 cher Fis&د )شوغشا و در نهایت خشک شدن گیاه می

Summers, 1980, Halliwell, 1984 .) معموال پاراکوات

یجذب م زنده و فعال گیاه یهاتوسط شاخه ی،به آسان

یابد انتقال میدر حال توسعه  هایبه دانهو  شود

(Lock  & W ilk s, 2001, Vaughan, 2003.)  

استفاده از روش سمپاشی پیش از برداشت گندم در مراحله 

قرار خواهد  یرثأتمانی بذر گندم را تحت ندهگلدهی آن، ز

های مانی بذرداد و اعمال دیر هنگام آن، روی زنده

مطالعات  ،نهیزم نیدر ای نخواهد داشت. یرثأت هرزعلف

که گیاهان در اوایل گلدهی، حساسیت باالیی به  نشان داد

 et al.,Madafiglio  ,1999دارند ) کشاعمال علف

Griffin et al., 2010.) های باالی استفاده از غلظت

منفی داشت.  یرثأتمحصول  مانی بذرکش، روی زندهعلف

( روی Bennett & Shaw, 2000مطالعات بنت و شاو )

سویا نشان داد که کاربرد گالیفوسیت قبل از برداشت و 

قبل از مرحله رسیدگی محصول، اثر نامطلوبی بر عملکرد و 

زنی، سبز شدن و رشد ز جوانهاندازه بذر داشت و نیز مانع ا

Wهای تولیدی شد. والکر و الیور )بذر alk er & Oliver, 

 یرثأتنیز  علف هرز( بیان کردند که این روش، روی 2008

داشته است. کاربرد گالیفوسیت در اواخر فصل رشد، بر 

تولید بذر سوروف، تاج خروس، پیچک و گاوپنبه اثر 

 84/0تیمار، کاربرد ترین داشت. نتایج نشان داد مناسب

کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار گالیفوسیت در مرحله 

گلدهی پیچک بود که تولید بذر سوروف، تاج خروس، 

درصد  95و  98، 83، 88پیچک و گاوپنبه را به ترتیب 

Wکاهش داد ) alk er & Oliver, 2008.) 

است  هرزی( علف LGlycyrrhiza glabra.) انیب نیریش

که ارتفاع آن  (Fabaceae)نواده بقوالت چندساله و از خا

شیرین بیان در اکثر مناطق کشور سد. برمتر  یکبه  تواندمی

(Bahrami & Mirkamali, 1993, Mirheidar, 1994 ،)

هرز مشکل ساز در مزارع گندم، صیفی، به عنوان یک علف

 Karimiجالیز و دیگر محصوالت معرفی شده است )
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Alizi, 1989 در مرحله برداشت  هرزفعل(. وجود این

گندم، باعث ایجاد مشکالت برداشت )مشکل ورود کمباین 

به زمین، شکسته شدن تیغه کمباین، اختالل در خرمن 

کوبی و...(، کاهش کیفیت محصول )بخاطر آلودگی 

های هرز و افزایش رطوبت و کاهش محصول به بذر علف

خلوص محصول گندم بخاطر وجود شاخه و برگ سبز 

)برداشت با قیمت ز( و افزایش هزینه برداشت هرعلف

( و حمل های غیر آلودهباالتر در زمین آلوده نسبت به زمین

های برداشت (. اگر از بذرMusavi, 2011)شود و نقل می

های هرز( جهت کشت بعدی شده )مخلوط با بذر علف

استفاده شود، این موضوع اهمیت بیشتری دارد و باعث 

شدن به بانک بذر و ایجاد ایجاد فرصت اضافه 

 (. Rastegar, 2007شود )های رقابتی در آینده میمجموعه

کش هدف از این تحقیق، مقایسه کارآیی دو علف

از  شیپ یروش سمپاشگالیفوسیت و پاراکوات در 

و نیز شناخت زمان و غلظت مناسب کاربرد این  برداشت

 یرثأتها در این روش است به نحوی که بیشترین کشعلف

شیرین بیان و  هرزعلفهای بذر بازدارنده زا روی شاخص

های بذر گندم بازدارنده را روی شاخص یرثأتکمترین 

داشته باشد تا از اضافه شدن بذر شیرین بیان به بانک بذر 

های رقابتی شیرین بیان در کشت خاک و ایجاد مجموعه

 بعدی گندم جلوگیری به عمل آید. 

ارع گندم آلوده به در مز، 1394در سال ای مزرعهزمایش آ

هرز شیرین بیان در شهرستان شهرکرد واقع در استان علف

 قهیدق 22درجه و  49 یطول شرق) چهارمحال و بختیاری

طرح  در قالب. آزمایش اجرا شد( قهیدق 49درجه و  50تا 

انجام شد.  در سه تکرارو  های دوبار خرد شدهکرت

 رحله زندگی دانه گندم آبی رقم امیدسه مسمپاشی در 

شامل مراحل شیری )مصادف با هفته دوم خرداد ماه(، 

مرحله خمیری )مصادف با هفته اول تیر ماه( و مرحله 

های کرترسیدگی )مصادف با نیمه دوم تیر ماه( بعنوان 

کش گالیفوسیت و با استفاده از دو نوع علفاصلی 

 20گراماکسون ( و پاراکوات )SLدرصد  41)رانداپ 

های فرعی، در چهار غلظت ( بعنوان کرتSLدرصد 

کش )صفر، یک، دو و سه لیتر در هکتار ماده تجاری( علف

انجام شد. زمین انتخاب شده های فرعی فرعی کرتبعنوان 

، از بین هشت قطعه زمین زراعی آزمایشبرای اجرای 

 علف هرزتحت کشت گندم در سال قبل که آلوده به 

ان بودند انتخاب شد. پس از انجام یک آبیاری و شیرین بی

رسیدن رطوبت خاک به حد گاورو، زمین با گاوآهن 

 12مایشی ی آزهاتکرطول برگردان دار شخم زده شد. 

هرز شیرین گندم و علف)شامل  مترسه  آن، ضعرو  متر

کاشت در اواسط تا اواخر مهرماه، نظر گرفته شد. ( در بیان

ت انجام شد. آبیاری با استفاده از کار غالبا دستگاه خطی

روز، تا  15روش آبیاری تحت فشار بارانی، با دور آبیاری 

های پاراکوات کشعلفخشک شدن برگ پرچم انجام شد. 

در مراحل  های مشخص شدهو گالیفوسیت در غلظت

با یک سمپاش پشتی شیری، خمیری و رسیدگی دانه گندم، 

 ز شیرین بیان سمپاشیموتور دار، بر روی گندم و علف هر

بیعی گندم به ها از آلودگی طبرای اعمال تیمار .شدند

 شیرین بیان استفاده شد. 

 در منطقه شهرکرد کشهای مختلف کاربرد علفمراحل رشد گندم و علف هرز شیرین بیان در تاریخ

Table 1. W heat and Glycyrrhiza glabra growth stages at different herbicide applications date in Shahrekord city. 

Date June 1-5, 2015 June 21-26, 2015 July 10-15, 2015 

wheat M ilky stage Dough stage R ipening stage 

Glycyrrhiza glabra Flowering Pod formation grain filling 

 

های مختلف و در مراحل مختلف، بر در غلظتهای گالیفوسیت و پاراکوات کشعلف یرثأتبررسی  برای
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شیرین بیان، دو هفته  و علف هرز گندمهای بذر شاخص

های پس از آخرین سمپاشی و در اوایل مرداد ماه، بذر

های شیرین بیان موجود در هر کرت در کیسه تمام بوته

 100ای جمع آوری شد. از هرکرت، حدود جداگانه

-اشت شد. در هر نمونهعنوان نمونه برده خوشه گندم ب

های گندم و علف هرز شیرین بیان در هر برداری، بذر

گندم و های مربوط به نمونه واحد آزمایشی برداشت شد و

قرار گرفت  های جداگانهدر کیسهشیرین بیان،  هرز علف

تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و به آزمایشگاه 

زنی، آزمون جوانهه، د. در آزمایشگاشمنتقل دانشگاه تهران 

هرز شیرین زنی و بنیه بذر گندم و علفسرعت جوانه

از آنجا که بذر  .یری شدگاندازه بیان، به صورت جداگانه

هرز شیرین بیان داری خواب فیزیکی مربوط به علف

پوسته بذر است، از روش شکست خواب با خراش دهی 

 فیزیکی، برای رفع خواب بذرها استفاده شد.

های گندم و زنی، ابتدا بذرگیری درصد جوانهبرای اندازه

شیرین بیان با هیپوکلریت سدیم )آب ژاول( پنج درصد، 

ثانیه، ضدعفونی شدند و سپس در پتری  60به مدت 

 25دیش، های استریل شده کشت شدند. در هر پتریدیش

اضافه قرار داده شد و پنج میلی لیتر آب مقطر به آن بذر 

ها در ژرمیناتور قرار داده شدند و با توجه دیششد. پتری

به دمای بهینه رشد هر گیاه، دمای ژرمیناتور تنظیم شد. 

درجه  25شیرین بیان،  علف هرزدمای بهینه برای گندم و 

 در نظر گرفته شد.

و تعداد بذر  شدها را بررسی پتری دیش ،ساعت 24هر 

مدت  به عملاین  شد؛ یادداشتجوانه زده در هر روز 

با . در انتهای این دوره، شدتکرار  روز برای هر گیاه هفت

های ها و تعداد کل بذرتعداد کل بذردر دست داشتن 

های گندم و شیرین بیان، بذر زنیجوانه زده، درصد جوانه

 قرار گرفت:محاسبه  مورد 1با استفاده از معادله 

 Pg  = (%)                        : 1 معادله

های ، تعداد بذرniزنی؛ ، درصد جوانهPg در این معادله:

ها ، تعداد کل بذرNiزنی و جوانه زده طی دوره جوانه

 باشد.می

های ها، با در دست داشتن تعداد بذرزنی بذرسرعت جوانه

 محاسبه شد: 2جوانه زده در هر روز، با استفاده از معادله 

 (:Ghalambaz & Fateh, 2011) 2 معادله

 Vger =          

 )واحد: بذر جوانه زده در روز(

زنی بر حسب تعداد ، سرعت جوانهVgerدر این معادله: 

، روز diزده در روز و ، تعداد بذر جوانهniبذر در روز، 

 باشد.پس از شروع آزمایش می

ها از زنی بذربذر، ابتدا درصد جوانهگیری بنیه برای اندازه 

گیری شد و طول زنی اندازهآزمایش درصد جوانه

زنی ها پس از اتمام آزمون درصد جوانهگیاهچه

گیری شد. شاخص بنیه بذر با استفاده از میانگین اندازه

 محاسبه شد: 3طول گیاهچه در هر تیمار و معادله 

 : (Ghalambaz & Fateh, 2011) 3 معادله

Vig =  

 )واحد: درصد بذر زنده مانده( 

، Ls، شاخص ویگور )بنیه بذر(؛ Vigدر این معادله: 

چه( چه و ریشه)مجموع طول ساقه گیاهچهمیانگین طول 

 باشد.ها میزنی بذردرصد جوانه ،Pgمتر و بر حسب میلی

و  SASتجزیه و تحلیل نتایج آزمایش از طریق نرم افزار 

ثرات متقابل، از روش رگرسیون غیر خطی و با تجزیه ا

برای بدست ، انجام شد. Sigmaplotاستفاده از نرم افزار 

های گالیفوسیت کشغلظت علف یرثأتهای یمنحنآوردن 
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های شده بذرگیری اندازههای و پاراکوات بر شاخص

 معادلهگندم و شیرین بیان در مراحل مختلف رشد گندم، 

برازش داده ( 5ندارد دو پارامتره )معادله استا 1نمایی نزولی

 شد:

 f = a*exp (-b * x)                              : 5 معادله

، حد باالی مقادیر مربوط a، متغیر وابسته؛ fدر این معادله: 

در حالتی که  به صفات گندم و علف هرز شیرین بیان

، شیب منحنی در bو  کش صفر باشدغلظت علف

برای  باشد.گردد، مییمروند نمودار خطی  ای کهناحیه

های کشغلظت علف یرثأتهای یمنحنبدست آوردن 

شده گیری اندازههای گالیفوسیت و پاراکوات بر شاخص

های شیرین بیان در مرحله شیری دانه گندم، معادله دو بذر

 :( برازش داده شد6استاندارد دو پارامتره )معادله  2تکه

 : 6 معادله

Region1(t) = (y1*(T1-t) + y2*(t-t1))/(T1-t1)  

Region2(t) = (y2*(t2-t) + y3*(t-T1))/(t2-T1) 

، حد باالی مقادیر مربوط به y1در این معادله: 

در حالتی که  های بذر علف هرز شیرین بیانشاخص

، کمترین مقادیر مربوط T1و  کش صفر باشدغلظت علف

ر حالتی که د های بذر علف هرز شیرین بیانبه شاخص

باشد. برای کش بیشترین حد باشد، میغلظت علف

و ضریب تبیین  RMSEها، از شاخص ارزیابی مدل

 ( استفاده شد. Adj2 Rتصحیح شده )

 نتایج و بحث 

های بذر گندم و شیرین نتایج نشان داد که تغییر ویژگی

کش و مرحله سمپاشی تواند بسته به نوع علفبیان می

(. با توجه به تفاوت غلظت 2ل متفاوت باشد )جدو

های بکار برده شده، نتایج متفاوتی از کاربرد کشعلف

دست آمد. از آنجا که کش بههای مختلف علفغلظت

                                                                                 
1 - Exponential Decay 
2 - Piecewise 

دار بود وتأثیر های آزمایشی معنیاثرات متقابل تیمار

کش یا کش بسته به نوع علفهای مختلف علفغلظت

راه داشت، کش نتایج متفاوتی به همزمان کاربرد علف

های آزمایشی مورد بررسی و تفسیر قرار برهمکنش تیمار

 گرفت.

 

کش گالیفوسیت و علف مقادیر مختلف کاربرد  :

یری ثأتپاراکوات در مراحل خمیری و رسیدگی دانه گندم، 

های گندم نداشت اما در مرحله زنی بذربر درصد جوانه

های گندم شد نی بذرزشیری، باعث کاهش درصد جوانه

خوبی توصیف نزولی به -با مدل نمایی ،که این کاهش

های گالیفوسیت و کششد. در مرحله شیری، علف

زنی گندم را با شیب یکسانی پاراکوات، درصد جوانه

های کاهش دادند. در این مرحله، اختالف بین غلظت

دار بود های گالیفوسیت و پاراکوات معنیکشعلف

 (.1شکل و  3)جدول 

کش، با کاربرد غلظت سه لیتر در هکتار از هر دو علف

گندم و با  هایبذرزنی بیشترین کاهش درصد جوانه

کش، حداقل کاهش کاربرد غلظت یک لیتر در هکتار علف

گندم مشاهده شد. در مراحل  هایبذرزنی درصد جوانه

های خمیری و رسیدگی دانه گندم، اختالف بین غلظت

دار نبود های گالیفوسیت و پاراکوات معنیکشعلفمختلف

کش، تغییری از نظر کاهش و با افزایش غلظت علف

 گندم مشاهده نشد. هایبذرزنی درصد جوانه

های گالیفوسیت و کشاستفاده از علف 

پاراکوات در مرحله شیری دانه گندم، حتی به میزان یک 

بذر علف هرز  لیتر در هکتار، باعث جلوگیری از تولید

( که این کاهش با مدل 3، جدول 1شیرین بیان شد )شکل 

کش ای به خوبی نشان داده شد. کاربرد علفدوتکه

گالیفوسیت و پاراکوات در مراحل خمیری و رسیدگی 

شیرین  هایبذرزنی دانه گندم، باعث کاهش درصد جوانه

نزولی بخوبی  -بیان شد که این کاهش با مدل نمایی

 .توصیف شد
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یر زمان کاربرد و ثأتهای بذر گندم و علف هرز شیرین بیان، تحت ویژگی( اثرات اصلی و متقابل p-valueتجزیه واریانس )

 های گالیفوسیت و پاراکوات.کشغلظت علف

Table 2. Analysis of variance (p-value) of wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristic affected by date of applications and dose 

of glyphosate and paraquat herbicides. 

 

های گالیفوسیت و پاراکوات کشافزایش غلظت علف

های علف هرز شیرین زنی بذرباعث شد که درصد جوانه

بیان در مرحله خمیری دانه گندم نسبت به مرحله 

، با شیب بیشتری کاهش یابد. در مراحل آنرسیدگی 

ی گالیفوسیت و هاکششیری و رسیدگی دانه گندم، علف

شیرین بیان را با شیب زنی درصد جوانهپاراکوات، 

یکسانی کاهش دادند. در مرحله خمیری دانه گندم، 

درصد پاراکوات نسبت به گالیفوسیت،  کشعلف

شیرین بیان را با شیب بیشتری کاهش داد. در  زنیجوانه

های مرحله شیری دانه گندم، اختالف بین غلظت

دار نبود ولی سیت و پاراکوات معنیهای گالیفوکشعلف

کش در این مرحله، بین کاربرد و عدم کاربرد علف

داری مشاهده شد. با کاربرد غلظت سه لیتر اختالف معنی

کش، بیشترین کاهش درصد در هکتار از هر دو علف

شیرین بیان و با کاربرد غلظت یک لیتر  هایبذرزنی جوانه

زنی رصد جوانهکش، حداقل کاهش ددر هکتار علف

 (. 3، جدول 2شیرین بیان مشاهده شد )شکل  هایبذر
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Figure 1. Germination percentage of wheat seeds affected by different  date of applications and dose of glyphosate and paraquat 

herbicides. 

  Germination  Seedling length Seed vigour Germination rate 1000 Seed weight  

S.O.V. df wheat  Liquorice wheat  Liquorice wheat  Liquorice wheat  Liquorice wheat  Liquorice 

Rep 2 0.33 0.1736 0.4534 0.5153 0.4980 0.2184 0.4534 0.2264 0.2429 0.2721 

Stage 2 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Error 6 - - - - - - - - - - 

Herbicid

e 
1 0.6847 0.0018 0.0001 0.0241 0.0073 0.0418 0.0058 0.0002 0.0001 0.0001 

Stage*H

erbicide 
2 0.5831 0.0004 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.1273 0.0005 0.0001 0.0001 

Error 6 - - - - - - - - - - 

Dose 2 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Dose*sta

ge 
4 0.0001 0.0001 0.3126 0.0001 0.0001 0.0001 0.0009 0.0001 0.0001 0.0001 

Dose*He

rbicide 
2 0.0031 0.0148 0.0001 0.0001 0.0616 0.0001 0.8257 0.0328 0.0001 0.0001 

Dose*Sta

ge*Herbi

cide 

4 0.0007 0.0119 0.0807 0.0001 0.0001 0.0001 0.0363 0.0970 0.0001 0.0001 

Error 24 - - - - - - - - - - 

C.V .  2.01 6.16 2.45 0.02 2.80 10.59 4.28 8.53 0.67 1.17 
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کش گالیفوسیت و پاراکوات در کاربرد علف 

مراحل شیری، خمیری و رسیدگی دانه گندم، باعث 

، 4های گندم شد )جدول زنی بذرکاهش سرعت جوانه

نزولی بخوبی  -مدل نمایی(که این کاهش با 3شکل 

های گالیفوسیت و کشتوصیف شد. کاربرد علف

پاراکوات در مرحله شیری دانه گندم نسبت به مراحل 

های گندم را با زنی بذرخمیری و رسیدگی، سرعت جوانه

های زنی بذرشیب بیشتری کاهش داد. سرعت جوانه

های کشیر افزایش غلظت علفثأتگندم، تحت 

اراکوات در مراحل خمیری و رسیدگی، گالیفوسیت و پ

 با شیب یکسانی کاهش یافت.

 

گالیفوسیت و  هایکشعلف مختلف یهاغلظتهای گندم و علف هرز شیرین بیان و زنی بذرجوانه درصد به مربوط پارامترهای

 ای.نمایی نزولی و دو تکه هایمدل پاراکوات با استفاده از

Table 3. Parameters of germination percentage of wheat and Glycyrrhiza glabra seeds affected by different date of applications and 

dose of glyphosate and paraquat herbicides using piecewise and exponential decay functions.  

  Germination 

  glyphosate paraquat  
W heat maturing 

stage 

parameters wheat  Liquorice wheat  Liquorice 

 W 0 98.73 (1.15) 66.66 (0.59) 97.62 (2.77) 66.66 (0.59) 
M ilky  b  0.48 (0.01) - 0.48 (0.02) - 

R 2 0.99 0.99 0.97 0.99 
RM SE 2.75 1.03 5.04 1.03 

 T1 - 1 - 1 

 W 0 100 66.53 (1.23) 100 64.58 (2.19) 
Dough  b  0 0.36 (0.01) 0 0.51 (0.03) 

R 2 1 0.98 1 0.96 
 RM SE 0 2.28 0 3.97 
 W 0 100 66.21 (1.18) 100 66 (1.16) 

Ripening  b  0 0.33 (0.01) 0 0.33 (0.01) 
R 2 1 0.98 1 0.98 

 RM SE 0 2.21 0 2.18 
W 0: The highest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics, without herbicide. 

T1: The Lowest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics in highest concentration of herbicide. 
b: Slope of the curves. 
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 گالیفوسیت و پاراکوات. کشهای مختلف علفغلظتزمان مصرف و یر ثأتهای شیرین بیان، تحت زنی بذردرصد جوانه -2شکل 

Figure 2. Germination percentage of Glycyrrhiza glabra seeds affected date of applications and dose of glyphosate and paraquat 

herbicides. 

خمیری و شیری، کش پاراکوات در مراحل علف کاربرد

رسیدگی دانه گندم، نسبت به گالیفوسیت، سرعت 

زنی گندم را با شیب بیشتری کاهش داد. در مراحل جوانه

شیری، خمیری و رسیدگی دانه گندم، اختالف بین 
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های گالیفوسیت و کشهای مختلف علفغلظت

کش، کاهش دار بود. با افزایش غلظت علفپاراکوات معنی

های گندم مشاهده شد. با کاربرد زنی بذرسرعت جوانه

کش، بیشترین غلظت سه لیتر در هکتار از هر دو علف

گندم و با کاربرد غلظت  هایبذرزنی کاهش سرعت جوانه

کش، حداقل کاهش سرعت یک لیتر در هکتار علف

  گندم مشاهده شد.  هایبذرزنی جوانه

دلیل حساس ی دانه گندم، بهدر مرحله شیر شیرین بیان

کش کش، کاربرد علفبودن گیاهان در این مرحله به علف

گالیفوسیت و پاراکوات، حتی به میزان یک لیتر در هکتار، 

باعث جلوگیری از تولید بذر علف هرز شیرین بیان در 

(. این 4، شکل 4برداری شد )جدول طی دوره نمونه

شد. کاربرد ای بخوبی توصیف کاهش، با مدل دوتکه

کش گالیفوسیت و پاراکوات در مراحل خمیری و علف

زنی رسیدگی دانه گندم، باعث کاهش سرعت جوانه

نزولی  -شیرین بیان شد که این کاهش با مدل نمایی

 بخوبی توصیف شد.

گالیفوسیت و  هایکشلفع مختلف یهاغلظتهای گندم و علف هرز شیرین بیان و زنی بذرسرعت جوانه به مربوط پارامترهای -4جدول

 ای.نمایی نزولی و دو تکه هایمدل پاراکوات با استفاده از

Table 4. Parameters of germination rate of wheat and Glycyrrhiza glabra seeds affected by date of applications and dose of 

glyphosate and paraquat herbicides using piecewise and exponential decay functions. 

  Germination rate 

  glyphosate paraquat 
W heat maturing 

stage 

parameters wheat Liquorice wheat Liquorice 

 W 0 98.86 (1.70) 35.97 (0.41) 97.66 (2.62) 35.97 (0.41) 
M ilky  B 0.68 (0.02) - 0.70 (0.03) - 

2R 0.99 0.99 0.98 0.99 
RM SE 3.03 0.71 4.65 0.71 

 T1 - 1 - 1 
 W 0 100.15 (1.42) 35.91 (1.09) 101.33 (1.66) 35.42 (1.24) 

Dough  B 0.10 (0.008) 0.49 (0.03) 0.13 (0.01) 0.70 (0.05) 
2R 0.92 0.96 0.94 0.96 

 RM SE 2.83 1.98 3.28 2.20 
 W 0 100.85 (1.44) 35.88 (0.90) 100.25 (1.45) 35.53 (0.97) 

Ripening  B 0.10 (0.008) 0.44 (0.02) 0.13 (0.009) 0.49 (0.02) 
2R 0.93 0.97 0.95 0.97 

 RM SE 2.86 1.65 2.85 1.76 
W 0: The highest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics, without herbicide. 

T1: The Lowest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics in highest concentration of herbicide. 

b: Slope of the curves.  
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Figure 3. Germination rate of wheat seeds affected by date of applications and dose of glyphosate and paraquat herbicides. 
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Figure 4. Germination rate of Glycyrrhiza glabra seeds affected by date of applications and dose of glyphosate and paraquat 

herbicides.  

های گالیفوسیت و کشدر مرحله شیری دانه گندم، علف

زنی شیرین بیان را با شیب پاراکوات، سرعت جوانه

یکسانی کاهش دادند. در مرحله خمیری دانه گندم نسبت 

 هایکشبه مرحله رسیدگی، افزایش غلظت علف

زنی شیرین بیان را گالیفوسیت و پاراکوات، سرعت جوانه

هش داد. در مراحل خمیری و رسیدگی با شیب بیشتری کا

پاراکوات نسبت به  کشدانه گندم، افزایش غلظت علف

زنی شیرین بیان را با شیب گالیفوسیت، سرعت جوانه

بیشتری کاهش داد. در مرحله شیری دانه گندم، اختالف 

های گالیفوسیت و پاراکوات کشهای علفبین غلظت

کش در کاربرد علفدار نبود ولی بین کاربرد و عدم معنی

داری مشاهده شد. در مراحل این مرحله، اختالف معنی

های خمیری و رسیدگی دانه گندم، اختالف بین غلظت

دار بود. با های گالیفوسیت و پاراکوات معنیکشعلف

زنی شیرین بیان کش، سرعت جوانهافزایش غلظت علف

ز بیشتر کاهش یافت. با کاربرد غلظت سه لیتر در هکتار ا

زنی کش، بیشترین کاهش سرعت جوانههر دو علف

شیرین بیان و با کاربرد غلظت یک لیتر در هکتار 

زنی شیرین بیان کش، حداقل کاهش سرعت جوانهعلف

 مشاهده شد. 

 بنیه بذر

کش گالیفوسیت و پاراکوات در کاربرد علف 

مراحل شیری، خمیری و رسیدگی دانه گندم، باعث 

های گندم شد که این کاهش با مدل کاهش بنیه بذر

(. با 5 ، شکل5نزولی بخوبی توصیف شد )جدول  -نمایی

کش گالیفوسیت در مرحله شیری افزایش غلظت علف

نسبت به مراحل خمیری و رسیدگی دانه گندم، بنیه بذر 

گندم را با شیب بیشتری کاهش یافت. همچنین در مرحله 

سیدگی، افزایش خمیری دانه دانه گندم نسبت به مرحله ر

کش گالیفوسیت، بنیه بذر گندم را با شیب غلظت علف

کش پاراکوات در بیشتری کاهش داد. افزایش غلظت علف

مرحله شیری دانه گندم نسبت به مراحل خمیری و 

رسیدگی، بنیه بذر گندم را با شیب بیشتری کاهش داد. 

همچنین در مرحله خمیری دانه گندم نسبت به مرحله 

کش پاراکوات، بنیه بذر فزایش غلظت علفرسیدگی، ا

گندم را با شیب یکسانی کاهش داد. در مرحله شیری و 

کش پاراکوات نسبت به رسیدگی دانه گندم، علف

گالیفوسیت، بنیه بذر گندم را با شیب بیشتری کاهش داد. 
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گالیفوسیت  کشدر مرحله خمیری دانه گندم، علف

ا با شیب بیشتری نسبت به پاراکوات، بنیه بذر گندم ر

 کاهش داد.

گالیفوسیت و پاراکوات با  هایکشعلف مختلف یهاغلظتهای گندم و علف هرز شیرین بیان و بنیه بذر به مربوط پارامترهای -5جدول

 ای.نمایی نزولی و دو تکه هایمدلاستفاده از 

Table 5. Parameters of seed vigor of wheat and Glycyrrhiza glabra affected by date of applications and dose of glyphosate and 

paraquat herbicides using piecewise and exponential decay functions. 

  Seed vigor 

  glyphosate paraquat 

W heat maturing 

stage 

parameters wheat Glycyrrhiza glabra wheat Glycyrrhiza glabra 

 W 0 308.96 (6.05) 34.91 (0.56) 306.48 (10.56) 34.91 (0.56) 
M ilky  B 0.68 (0.02) - 0.78 (0.05) - 

2R 0.98 0.99 0.97 0.99 
RM SE 10.75 0.97 18.62 0.97 

 T1 - 1 - 1 

 W 0 302.99 (5.73) 34.61 (0.83) 316.18 (3.25) 34.85 (0.70) 
Dough  B 0.09 (0.01) 0.70 (0.03) 0.08 (0.006) 1.17 (0.05) 

2R 0.86 0.98 0.95 0.99 
 RM SE 11.43 1.48 6.50 1.21 
 W 0 315.2 (2.19) 34.66 (1.28) 311.73 (3.37) 35.20 (0.97) 

Ripening  B 0.03 (0.003) 1.30 (0.12) 0.08 (0.006) 0.60 (0.03) 
2R 0.90 0.97 0.94 0.97 

 RM SE 4.46 2.22 6.75 1.75 
W 0: The highest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics, without herbicide. 

T1: The Lowest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics in highest concentration of herbicide. 

b: Slope of the curves.  

دانه گندم، اختالف  یدگیو رس یریخم ،یریدر مراحل ش

و  تیفوسیگال یهاکشعلفمختلف  یهاغلظت نیب

کش، کاهش غلظت علف شیبود. افزا داریپاراکوات معن

. با کاربرد غلظت سه را در پی داشتگندم  یهابذر بنیه

 یهابذر بنیهکاهش  نیشتریکش، بدر هکتار علف تریل

کش، علفدر هکتار  تریل کیگندم و با کاربرد غلظت 

  گندم مشاهده شد. یهابذر بنیهحداقل کاهش 

دلیل حساس بودن گیاهان در مرحله به شیرین بیان

های کشکش، کاربرد علفشیری دانه گندم به علف

گالیفوسیت و پاراکوات، حتی به میزان یک لیتر در هکتار، 

باعث جلوگیری از تولید بذر علف هرز شیرین بیان در 

(؛ این 6، شکل 5داری شد )جدول برطی دوره نمونه

ای بخوبی توصیف شد. کاربرد کاهش با مدل دوتکه

کش گالیفوسیت و پاراکوات در مراحل خمیری و علف

شیرین بیان  هایبذررسیدگی دانه گندم، باعث کاهش بنیه 

نزولی بخوبی توصیف  -شد که این کاهش با مدل نمایی

له کش گالیفوسیت در مرحشد. افزایش غلظت علف

رسیدگی دانه گندم نسبت به مرحله خمیری، بنیه بذر 

شیرین بیان را با شیب بیشتری کاهش داد. بنیه بذر شیرین 

کش پاراکوات در مرحله بیان با افزایش غلظت علف

خمیری دانه گندم نسبت به مرحله رسیدگی، با شیب 

بیشتری را کاهش یافت. در مرحله شیری دانه گندم، 

سیت و پاراکوات، بنیه بذر شیرین های گالیفوکشعلف

بیان را با شیب یکسانی کاهش دادند. در مرحله خمیری 

پاراکوات نسبت به گالیفوسیت، بنیه  کشدانه گندم، علف

بذر شیرین بیان را با شیب بیشتری کاهش داد. در مرحله 

گالیفوسیت نسبت به  کشرسیدگی دانه گندم، علف

 را با شیب بیشتری کاهش پاراکوات، بنیه بذر شیرین بیان

 داد.
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Figure 5. Wheat Seed vigour affected by date of applications and dose of glyphosate and paraquat herbicides. 

گالیفوسیت و پاراکوات با  هایکشعلف مختلف یهاغلظتهای گندم و علف هرز شیرین بیان و بنیه بذر به مربوط پارامترهای -5جدول

 ای.نمایی نزولی و دو تکه هایمدلاستفاده از 

Table 5. Parameters of seed vigor of wheat and Glycyrrhiza glabra affected by date of applications and dose of glyphosate and 

paraquat herbicides using piecewise and exponential decay functions. 

  Seed vigor 

  glyphosate paraquat 

W heat maturing 

stage 

parameters wheat  Glycyrrhiza glabra wheat  Glycyrrhiza glabra 

 W 0 308.96 (6.05) 34.91 (0.56) 306.48 (10.56) 34.91 (0.56) 
M ilky  B 0.68 (0.02) - 0.78 (0.05) - 

R 2 0.98 0.99 0.97 0.99 
RM SE 10.75 0.97 18.62 0.97 

 T1 - 1 - 1 

 W 0 302.99 (5.73) 34.61 (0.83) 316.18 (3.25) 34.85 (0.70) 
Dough  B 0.09 (0.01) 0.70 (0.03) 0.08 (0.006) 1.17 (0.05) 

R 2 0.86 0.98 0.95 0.99 
 RM SE 11.43 1.48 6.50 1.21 
 W 0 315.2 (2.19) 34.66 (1.28) 311.73 (3.37) 35.20 (0.97) 

Ripening  B 0.03 (0.003) 1.30 (0.12) 0.08 (0.006) 0.60 (0.03) 
R 2 0.90 0.97 0.94 0.97 

 RM SE 4.46 2.22 6.75 1.75 
W 0: The highest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics, without herbicide. 

T1: The Lowest values of the wheat and Glycyrrhiza glabra seeds characteristics in highest concentration of herbicide. 

b: Slope of the curves.  

 

 

 گیرینتیجه

یدگی دانه گندم، کاربرد در مراحل خمیری و رس

های های گالیفوسیت و پاراکوات در غلظتکشعلف

را بر درصد  یرثأتیک، دو و سه لیتر در هکتار، کمترین 

گندم داشت. مرحله خمیری دانه گندم  هایبذرزنی جوانه

با مرحله تشکیل غالف شیرین بیان همزمان است. در این 

کش پاراکوات، مرحله، با کاربرد سه لیتر در هکتار علف

شیرین بیان  هایبذرزنی بیشترین کاهش درصد جوانه

کش مشاهده شد. کاربرد یک لیتر در هکتار علف

گالیفوسیت در مراحل خمیری و رسیدگی دانه گندم، 

زنی بذر گندم را در پی منفی بر سرعت جوانه یرثأتحداقل 

کش پاراکوات در هکتار در داشت. کاربرد سه لیتر علف

خمیری دانه گندم که با مرحله تشکیل غالف دانه مرحله 
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شیرین بیان همزمان است، بیشترین کاهش سرعت 

شیرین بیان را در پی داشت. کاربرد  هایبذرزنی جوانه

کش گالیفوسیت در هکتار در مرحله یک لیتر علف

رسیدگی دانه گندم که همزمان با مرحله پر شدن دانه 

های نفی را بر بنیه بذرم یرثأتشیرین بیان است، حداقل 

در  گندم و بیشترین کاهش بنیه بذر شیرین بیان نشان داد.

 توان نتیجه گرفت در مرحله رسیدگی دانه گندمنهایت می

که مصادف با مرحله پر شدن دانه شیرین بیان در 

کش گالیفوسیت استفاده از علف شهرستان شهرکرد است،

منفی بر  یرثأت به میزان یک لیتر در هکتار، باعث حداقل

منفی  یرثأتهای بذر گندم و همچنین بیشترین روی ویژگی

 های بذر علف هرز شیرین بیان شد. بر روی ویژگی
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Figure 6. Seed vigour of Glycyrrhiza glabra affected by date of applications and dose of glyphosate and paraquat herbicides. 

 

های کشحساسیت گندم نسبت به کاربرد علف

گالیفوسیت و پاراکوات در اوایل مراحل گلدهی و شیری 

دانه نسبت مراحل خمیری و رسیدگی آن بیشتر است و 

کش در این مرحله، باعث تأثیر منفی بیشتری برد علفکار

 et al., Madafiglio)شود های بذر گندم میبر ویژگی

2010 et al., Griffin1999, کش گالیفوسیت، از (. علف

های شود و به قسمتطریق شاخ و برگ گیاه جذب می

 & Hollanderشود )فعال و در حال رشد منتقل می

Amrhein, 1980.) تر، گیاه جوانتر است راحل ابتداییدر م

دارد. در این بالغ  اهانیگ نسبت به بیشتری سرعت رشدو 

برگ و سبزینه بیشتری برای جذب بهتر و  مراحل، گیاه،

کش و انتقال آن به بذر دارد و باعث تأثیر بیشتر علف

های بذر گندم مانند سرعت و گذاری بیشتر بر ویژگی

 ,Devine, 1989) شودمیزنی و توان بذر درصد جوانه

nder & aW anamarta & Penner, 1989, Holl

Amrhein, 1980.)  

پوسته بذر سخت تر ، در مراحل خمیری و رسیدگی دانه

یکمتر جذب دانه م ،کشو ماده مؤثره علفاست شده 

و  ابدییکمتر در بذر تجمع م کش، علفجهیدر نت ؛شود

ارند؛ بنابراین، کش دبیشتری به کاربرد علف تحملگیاهان 

های مختلف، کاربرد گالیفوسیت و پاراکوات در غلظت

گیری شده در این اندازههای تأثیر ناچیزی بر ویژگی

Yگذارد )می آزمایش enish & Y oung, 2000, Y oung, 

در این مرحله، پر شدن دانه کامل شده همچنین  (.2001
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 ی بر تغییرکم کش گالیفوسیت، تأثیراست و کاربرد علف

های پروتیین دانه گندم دارد و تأثیرات آن بر ویژگی

 et al.,Preston ) گیری شده بذر گندم کمتر استاندازه

کش در مرحله گلدهی شیرین بیان کاربرد علف. (1991

)مصادف با مرحله شیری دانه گندم( نسبت به مراحل پر 

هرز، بدلیل حساس بودن این مرحله به شدن دانه این علف

کش، باعث جلوگیری از تشکیل بذر شیرین لفکاربرد ع

et al.,Griffin 1999, et al.,  Madafiglio )شود بیان می

در مراحل خمیری و رسیدگی دانه، حساسیت . (2010

Y)شود کش کمتر میگیاهان به کاربرد علف enish & 

Y oung, 2000.) 

های گالیفوسیت و پاراکوات کشتفاوت در تأثیر علف

طر تفاوت اثر خابذر گندم و شیرین بیان، به هایبر ویژگی

Y, 2012)کش استاین دو علف oung &W alters ) .

های سبز کشی تماسی است و قسمتپاراکوات، علف

کشی برد ولی گالیفوسیت، علفگیاهان را از بین می

تواند از طریق شاخ و برگ گیاه سیستمیک است و می

شد منتقل های فعال و در حال رجذب شود و به قسمت

Dodge & , Hollander & Amrhein, 1980شود )

Harris, 1970) 

آن )آمینو  درمراحل شیری دانه، گالیفوسیت و متابولیت

 جنین بذر و آندوسپرم توانند درمتیل فسفونیک اسید(، می

بافت  تمایز عدم همانند تجمع یابند و موجب اختالالتی

 نتیجه آن، که ناقص جنین شوند توسعه و جنین در آوندی

بذر است. در مراحل خمیری و  بنیه زنی و جوانه کاهش

کش در دانه، این تأثیر رسیدگی، بدلیل تجمع کمتر علف

Shuma  et al., Cessna ,2002 ,2000 ,1994) کمتر است

& Raju, 1993های (. در این دو مرحله، استفاده از غلظت

 کش و افزایشکش، تأثیری بر کارآیی علفباالتر علف

های بذر گندم ندارد چرا که در اثرگذاری آن بر ویژگی

این مراحل، پر شدن دانه تقریبا کامل شده است و پوسته 

تر شده بذر نیز نسبت به مرحله شیری دانه گندم، سخت

افتد کش به دانه کمتر اتفاق میاست و فرآیند انتقال علف

(2001 Y oung,1991, et al., Preston  همانظور که .)

یابند بذر تجمع می آن، در کش و متابولیته شد، علفگفت

شوند. های بذر گیاه میو باعث ایجاد اختالالتی در ویژگی

کش، ماده مؤثره تر علفهای پایینبا کاربرد غلظت

شود و کش، کمتر جذب اندوسپرم و جنین بذر میعلف

یابد و باعث کاهش کش کمتری در بذر تجمع میعلف

افزایش شود. های بذر گیاه میویژگی کش برتأثیر علف

های بذر گندم نداشت. کش، تأثیری بر ویژگیغلظت علف

های پایین تر، برای کاهش توان از غلظتاز این رو می

کش و کاهش تأثیر منفی احتمالی بر دیگر مصرف علف

et al., Cessna ) های بذر گندم استفاده نمودویژگی

ju, 19931994, 2000, 2002, Shuma & Ra.) 
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