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   چكيده

يكي از . مي باشد) Asteraceae(علف هرزي با توانايي رقابتي زياد از خانواده آفتابگردان )  .Acroptilon repens L(گياه تلخه
 طي سال هاي(اين تحقيق . ستميك استئمي نظير تلخه استفاده از علف كش هاي سيمهمترين شيوه هاي كنترل علف هاي هرز دا

آزمايش به منظور بررسي . در گلخانه هاي آزمايشي پژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي كرج انجام شد) 1384- 1385
گياهان در مرحله رزت، غنچه . جام گرديدتاثير مراحل رشد تلخه در ميزان جذب و انتقال علف كش هاي توفوردي و گاليفوسيت ان
به ازاي هر ده (ميكروكوري  085/0و  08/0دهي و گلدهي مورد تلقيح علف كش هاي نشان دار توفوردي و گاليفوسيت  با اكتيويته  

و تيمار علف اين آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي انجام شده  و شامل د. قرار گرفتند) ميكروليتر محلول
جداسازي و شمارش علف كش نشان دار . تكرار بود 4با ) رزت غنچه دهي و گلدهي( و مرحله رشد) توفوردي و گاليفوسيت( كش

اما . نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميزان انتقال علف كش هاي توفوردي و گاليفوسيت وجود ندارد) ساعت 168پس از گذشت (
شان دار در مرحله رزت گياه تلخه بيشتر از ساير مراحل بوده و بيشترين ميزان تجمع گاليفوسيت نشان دار تجمع ريشه اي توفوردي ن

مقايسه نتايج حاصل از اين آزمايش با گزارشات ساير محققين در زمينه كنترل . در ريشه مربوط به مراحل غنچه دهي و گلدهي مي باشد
بر اين اساس . ين ميزان انتقال علف كش به ريشه و توانايي كنترل علف هرز وجود داردمزرعه اي تلخه نشان داد كه رابطه مستقيمي ب

  .مناسبترين زمان كاربرد علف كش توفوردي و گاليفوسيت به ترتيب در مراحل رزت و غنچه دهي گياه تلخه مي باشد
  14- هاي  نشانداربه كربن علفكشو  ، گاليفوسيتتوفوردي تلخه، : كليديواژگان 

 
  مقدمه
ارتفاع گياه ، علف هرز دائمي پهن برگي مي باشد كه به وسيله بذر و اندام هاي غير جنسي توسعه مي يابد (.Acroptilon repens L)تلخه 

) طي مدت دو سال(تا نيم متر هم رسيده و داراي ريشه اي راست و عميق مي باشد كه قادر است بيش از هفت متر در زير سطح خاك 
له در همه سا ن، قزاقستان و افغانستان مي باشد،جغرافيايي رشد گياه تلخه مربوط به نواحي جنوب اكراين، روسيه، ايرا محدوده، گسترش يابد

در ايران  .ده توليد محصوالت كشاورزي مي گردهاي هرز دائمي متوج به سبب وجود علف %)20حدود (ي كشور ما خسارت قابل توجه
در مبارزه با علفهاي هرز چند ساله  نسبتا وسيعيصورت ه ب )از دو گروه شيميايي متفاوت(سيت توفوردي و گاليفو علف كش هاي سيستميك

توفوردي علف كشي انتخابي است كه با ايفاي نقش  ).2004و گراهام و همكاران، 1381اهري مصطفوي و همكاران، (بكار گرفته مي شود
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اكسين  هورمون 

گاليفوسيت تركيبي شيميايي با دامنه اثر وسيع ). 2005وايت، (شودمرگ گياه حساس مي در نهايت سبب موجب رشد خارج از كنترل شده و 
  است كه با 

  
  

به دليل دارا بودن سيستم ريشه اي قوي، حتي  تلخهدر اين رابطه گياه ). 2004دمو و همكاران، (جذب از طريق اندام هاي هوايي عمل مي كند
از ، جوانه زده و گياه جديدي توليد نمايد“ مجددا ،از منابع غذايي ذخيره شده در ريشه استفاده بادر صورت نابودي اندامهاي هوائي قادر است 

و  بنز .انتقال و تجمع علف كش در سيستم ريشه و نهايتا تخريب آن مي باشد ،اين رو هدف اصلي در راه كنترل شيميايي اين علف هرز
آنها نشان دادند كه كاربرد علف كش  زان كنترل علف هرز تلخه موثر است ودر مي گزارش كردند كه زمان كاربرد اغلب علف كش هاهمكاران 

ي با ساير مراحل رشد اختالف طور معني داره در انتهاي مرحله غنچه دهي بسيار كارآمد بوده و ب هاي توفوردي، كالپي راليد و متسولفوران
اهري مصطفوي و همكاران، (ا قدرت بيشتري عمل كرده و موثرتر ظاهر شدالبته در ميان اين علف كشها تركيب شيميايي توفوردي ب دارد كه

كاربرد علف كش توفوردي در فصل بهار و ابتداي تابستان سبب كنترل گياه تلخه دايلي و همكاران بر اساس نتايج تحقيقات . )1381
اهري مصطفوي و (مي شود           نترل تلخه نشان داد كه استفاده از گاليفوسيت در مرحله غنچه دهي سبب كبكو، . )1980، وايت(شد

كاربرد گاليفوسيت در انتهاي تابستان و اوائل پائيز رشد اين گياه را به خوبي محدود گراهام و همكارن بر اساس بررسي هاي . )1381همكاران
ايي مختلفي كه در ساختمان مولكولي كشف و توليد راديوايزوتوپ ها و متعاقب آن ساخت تركيبات شيمي .)2004گراهام و همكاران(مي كند

اي مختلف گياه تعيين ميزان نفوذ و تجمع در اندام ه ،امكان رديابي مسير حركت ،آنها يك عنصر راديواكتيو جايگزين ايزوتوپ خود شده باشد
علف كش ها با استفاده از  مراجعه به منابع علمي نشان مي دهد كه امروزه حجم قابل توجهي از پژوهش هاي مرتبط با مي سازد، را فراهم

با چيري و همكاران . )204و گراهام و همكاران،  2005دمو و همكاران، ، 1381اهري مصطفوي و همكاران، (كنيك رديابي صورت مي گيردت
ت آن به بررسي مناسبترين تركيب شيميايي و بهترين غلظ14گاليفوسيت و دي كامبا نشاندار به كربن  ،بكارگيري سه علف كش توفوردي

آنها نشان دادند كه تركيب نمودن گاليفوسيت با دو علف كش توفوردي و دي  در علف هرز دائمي پيچك پرداختند، براي جذب و انتقال
با استفاده از علفكش  اهري مصطفوي و همكاران. )2005دمو و همكاران، (كامبا سبب افزايش قدرت جذب و تجمع در ريشه پيچك مي گردد

لف هرز شيرين بيان بذري ردي و گاليفوسيت به مطالعه مناسبترين زمان كاربرد آنها جهت انتقال به سيستم ريشه عهاي نشاندار توفو
آنها گزارش نمودند كه عليرغم جذب بيشتر گاليفوسيت از سطح برگ به سيستم داخلي گياه، علف كش نشاندار توفوردي از قدرت  پرداختند،

اهري (ر بوده و مرحله هشت برگي علف هرز مناسب ترين دوره رشد براي اين منظور مي باشدبيشتري جهت انتقال به ريشه برخوردا
مقايسه كارايي دو علف كش سيستميك توفوردي و گاليفوسيت از جهت ميزان جذب و اين تحقيق به منظور  .)1381مصطفوي و همكاران، 

  .انتقال به سيستم ريشه اي گياه تلخه انجام شد
 

  ها مواد و روش
رزت، ( و زمان رشد) توفوردي و گاليفوسيت( ن آزمايش بصورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با تيمارهاي، نوع علف كشاي

استخراج و شـمارش   ،جداسازي ،مراحل مختلف تحقيق شامل پرورش گياه و تلقيح سم نشاندار. تكرار انجام شد 4در ) غنچه دهي و گلدهي
از  1383بذور تلخه طي نمونـه بـرداري در تابسـتان سـال زراعـي       :پرورش علف هرز و تلقيح علف كش نشاندار. به صورت زير اجرا گرديد

بذور به وسيله تيـغ خراشـيده شـده و در گلـدان هـاي      . تهيه شدقزوين  -جاده كرج 20مزرعه تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي واقع در كيلومتر 
و رطوبت نسبي  C 23ساعت تاريكي با  8و  C 28ساعت روشنايي در  16(روز در اتاق رشدگلدان ها به مدت ده . پالستيكي كشت گرديد

و  C 25ساعت روشـنايي در   16( گلدان ها به گلخانه پالستيكي انتقال يافتند ،روز از جوانه زني 14پس از گذشت . قرار گرفتند) درصد 75
و مقـدار   سانتيمتر حاوي خاك الك شدة مزرعـه  50سانتيمتر و ارتفاع  20قطر  گلدانهائي به ،كشتبراي تهيه بستر ). درصد 75رطوبت نسبي 
  شده تهيه  كافي كود برگي



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(مي واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسال

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و          ایده     ی   
  

  
5gN/L , 4(گياهان هر دو هفته يكبار با محلول غذايي .و انتقال جوانه ها به گلدان ها صورت پذيرفت

gP
2

O
5/L   3وgK

2
O/L (پس . تغذيه شدند

سه مرحله رويشي گيـاه تلخـه   . جدا شده تا مجددا ريشه گياه تحريك به جوانه زني شود) جز دو برگ به(از گذشت يك ماه اندام هوايي گياه 
منظور شده كه با احتسـاب دو  ) هر گلدان حاوي يك گياه( گلدان 4براي هر يك از مراحل رشد . شامل رزت، غنچه دهي و گلدهي توليد شد

جوانترين و كامل ترين برگ گياه براي تلقيح علف كش نشاندار انتخاب .  قرار گرفتگلدان در آزمايش مورد استفاده  24نوع علف كش تعداد 
كه  نحويه به منظور تطبيق با شرايط كنترل شيميايي در سطح مزرعه ابتدا سمپاشي عمومي گياهان انجام شد، ب). 18(و با پالستيك پوشانده شد

بـه محـض اتمـام    . سمپاشـي شـدند  ) گرم در ليتر 800هر يك به غلظت ( ت گلدان ديگر با گاليفوسي 12گلدان با علف كش توفوردي و  12
يـك از  ميكروپيپت بر سطح رويي برگ هـر   ريزش قطرات سم، پوشش پالستيكي از روي برگ هدف برداشته شده و عمل تلقيح با بكارگيري

 10در هـر  (ميكروكـوري    0/ 08و   0/ 085تـه  نحوي كه يك قطره سم اكتيو توفـوردي يـا گاليفوسـيت بـا اكتيوي    ه بتيمارها انجام پذيرفت، 
ساعت تحت شرايط كنترل شدة گلخانـه نگهـداري    168سپس گلدانها به مدت . قرار گرفتدر هر دو سوي رگبرگ اصلي ) ميكروليتر محلول

  . شد
هر . شدرا از خاك خارج نمونه هاي گياهي   ،ساعت از زمان تلقيح علف كش نشاندار 168با گذشت : و شمارش استخراج علف كش نشاندار

  . تقسيم گرديدجزء  4گياه به صورت زير به 
  

  .كه علف كش نشاندار در سطح آن قرار داده شده بود برگ مورد تلقيح، - 1
 . از محل جدا شدن برگ تلقيحي به سمت باال اندام گياه  - 2

 .از محل جدا شدن برگ تلقيحي به سمت پائين تا محل طوقه اندام گياه - 3

 .گياهريشه   - 4

  :حل بعدي كار بصورت زير به اجراء در آمد مرا
و ) براي تيمارهاي گاليفوسيت(درصد  10محلول اتانول  cc  10با ،جهت آگاهي از ميزان علف كش جذب نشده و باقيمانده در سطح برگ -

سطح برگ جدا شده تا سمومي كه هنوز جذب نشده اند از انجام پذيرفت عمل شستشوي برگ تلقيحي) براي تيمارهاي توفوردي(درصد  90
   .و جداگانه مورد شمارش قرار گيرند

محلول يكنواخت  .يكنواخت درآمد“ اتانول بصورت محلولي تقريبا cc15هر يك از اجزاء چهارگانه گياه جداگانه در بوته چيني و به همراه  -
تا محلول حاوي  اتانول فيلتر گرديد cc10پس از افزودن “ خالء گذرانده و بقاياي حاصل نيز مجددا صافيشده مربوط به هر جزء را از 

  .مل از بافت گياهي جدا گرددبطور كا 14توفوردي يا گاليفوسيت نشاندار به كربن 
بمدت  ،ريخته آشكارسازمايع  cc3حاوي  ازمحلول شستشوي سطح برگ سوم و محلولهاي فيلتر شده را در ويالهاي شمارش cc5/0مقدار   -

در نهايت عمل شمارش با قراردادن  .د تا شمارشهاي حاصل از پديدة فلوئورسانس و زمينه كاهش يابددو ساعت در تاريكي قرار داده ش
در مقايسه با اكتيويته (ميزان علف كش نشاندار به صورت درصد اكتيويته در هر نمونه . دشويالهاي تهيه شده، در دستگاه شمارنده بتا انجام 

 33/89و  83/82شاندار از بافت اجزاي گياه تلخه در مورد توفوردي و گاليفوسيت به ترتيب ميانگين بازيافت علف كش ن. محاسبه شد) كل
و مقايسه ميانگين  Fه و از آزمون پذيرفت انجام SASو  MSTATC هاينرم افزار تجزيه و تحليل آماري بادر نهايت  .درصد بدست آمد

 . استفاده شد% 5به روش دانكن در سطح 
 

  نتايج و بحث
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بايد در ). 2جدول(علف كش نشاندار گاليفوسيت در مرحله رزت بطور معني داري در مقايسه با مراحل غنچه دهي و گلدهي بيشتر مي باشد 

  نظر داشت كه وجود چنين اختالفاتي در روش استخراج شيميايي دور از ذهن نخواهد بود زيرا 
  
  

منجر به بازيافت صددرصد تركيب نشان دار از بافت مي شود، هميشه بايد انتظار كه ) دستگاه اكسيدايزردر(  بر خالف روش سوزاندن
باقيماندن مقداري از علف كش در بقاياي گياهي را در جداسازي شيميايي داشت كه در نمونه هاي مختلف ممكن است اين مقدار اندكي 

غنچه دهي و گلدهي در مقايسه با مرحله رزت سبب از دست دادن  اين احتمال نيز وجود دارد كه افزايش توسعه ريشه در مراحل. تغيير نمايد
شده و در نتيجه مقداري از علف كش نشاندار در محاسبه اكتيويته كل منظور نشده ) به هنگام خارج سازي از خاك(اجزايي از ريشه گياه تلخه 

بيشترين ميزان ). 2و1جداول(ه وسيله تلخه وجود داردبين جذب توفوردي و گاليفوسيت نشاندار ب) 05/0در سطح (اختالف معني داري. باشد
در ي توسط اهري مصطفوي و همكاران گزارش مشابه).  2جدول(جذب علف كش در مورد گاليفوسيت و در مرحله غنچه دهي بدست آمد
بررسي مقايسه جذب  آنها در رين بيان بذري نيز ارائه شده است،زمينه جذب مناسب تر گاليفوسيت نسبت به توفوردي از سطح برگ شي

برگي گياه مي  3توفوردي و گاليفوسيت نشاندار نشان دادند كه باالترين ميزان جذب مربوط به علف كش گاليفوسيت و در مرحله 
نيز نشان دهنده باال بودن مقادير توفوردي و چيري و همكاران نتايج حاصل از تحقيقات . )1381اهري مصطفوي و همكاران، (باشد

با توجه به مقايسه ميانگين اثرات متقابل علف . )2005دمو و همكاران، (گاليفوسيت در برگ تلقيحي نسبت به ساير اندام هاي گياه مي باشد
اندام هاي داخلي گياه تلخه به كش و زمان رشد، باالترين درصد انتقال علف كش هاي نشاندار توفوردي و گاليفوسيت از برگ هدف به 

بيشترين مقدار اكتيويته در هر دو علف كش توفوردي و گاليفوسيت اختصاص به ). 2جدول(شددر مراحل رزت و غنچه دهي مشاهده  ترتيب
اي ميزان تجمع ريشه  .به عبارت ديگر قسمت اعظم علف كش جذب شده از سطح برگ در داخل آن باقي مانده است. برگ تلقيحي دارد

در حاليكه گاليفوسيت نشاندار بيشترين تجمع در ) 2جدول(توفوردي نشاندار در مرحله رزت گياه تلخه نسبت به ساير مراحل رشد بيشتر بود
نشان داد كه علف كش هاي انتخابي نظير توفوردي در مراحل  والدونتايج تحقيقات ). 2جدول( ريشه را طي مرحله غنچه دهي انجام داد

گزارش كردند كه كاربرد علف كش توفوردي ريان و تل نيز . )2004گراهام و همكاران،(بسيار موثر مي باشند) رزت( گياه تلخهابتدايي رشد 
اثير به تنهايي قادر است گياه تلخه را در مرحله رزت كنترل نمايد در حاليكه پس از تشكيل ساقه اصلي و عبور از مراحل ابتدايي رشد ت

طور ه ب) ابتداي رشد(علف كش توفوردي در زمان رشد فعال گياه تلخهروبين و اسكات بر اساس گزارش  يابد وتوفوردي بسيار كاهش مي 
در مطالعات خود اثبات كردند كه تاثير علف كش گاليفوسيت گراهام و همكاران  ).1980وايت، (.موثري در كنترل اين علف هرز موثر است
گراهام و همكاران، (فزايش سن گياه اثر اين علف كش در كنترل علف هرز تلخه بيشتر مي شوددر مراحل ابتدايي رشد تلخه كم بوده و با ا

مقايسه نتايج حاصل از اين آزمايش در زمينه ميزان انتقال علف كش هاي نشاندار به سيستم ريشه گياه تلخه در دوره هاي مختلف . )2004
ن كنترل اين علف هرز نشان مي دهد كه ميزان انتقال به ريشه گياه رابطه مستقيم با رشد با گزارش هاي ساير محققين در ارتباط با بهترين زما

تاثير در كنترل علف هرز دارد بنحويكه مناسب ترين زمان كنترل تلخه با استفاده از علف كش هاي توفوردي و گاليفوسيت به ترتيب مربوط 
در %) 1در سطح احتمال ( ش در ريشه همبستگي مثبت و معني داريين درصد جذب و تجمع علف ك .به مراحل رزت و غنچه دهي مي شود

و غير معني داري بين  r2)/.=689(وجود دارد درحاليكه طي مرحله گلدهي، همبيتگي مثبت r2)/.=983(و غنچه دهي r2)/.=888(مراحل رزت
ايش مي يابد ميزان تجمع در ريشه گياه افز) علف كش( يعني هر چه ميزان جذب). 3جدول( درصد جذب و تجمع در ريشه مشاهده مي شود

در علف كش % ) 1در سطح احتمال ( ريشه همبستگي مثبت و معني داري بين درصد جذب و تجمع علف كش در. تلخه نيز بيشتر مي شود
ميزان  يعني هر چه ميزان جذب هر دو علف كش افزايش مي يابد). 3جدول( وجود دارد r2)/.=931(و گاليفوسيت r2)/.=875(توفوردي

  . تجمع در ريشه گياه تلخه نيز افزايش پيدا مي كند
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  .منعكس گرديده است 3نتايج همبستگي ميان تمامي صفات با تفكيك تيمارهاي اعمال شده، در جدول

  
  تجزيه واريانس ميانگين درصد بازيافت، جذب و توزيع علف كش هاي نشاندار توفوردي و گاليفوسيت  - 1جدول

 ساعت از زمان تلقيح 168گياه تلخه پس از گذشت  درقسمت هاي مختلف

  

  

  

  
  

  

  

  

                         و  :و   و ا درصد 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معنيns غير معني دار  

  
  ي نشاندار توفوردي و گاليفوسيتتاثير مراحل مختلف رشد بر  ميانگين درصد بازيافت، جذب و توزيع علف كش ها - 2جدول 

  ساعت از زمان تلقيح 168در قسمت هاي مختلف گياه تلخه پس از گذشت 

  تيمار
  )درصد علف كش نشاندار(صفات 

  بازيافت  جذب  انتقال  ريشه  پائين برگ تلقيحي  باالي برگ تلقيحي برگ تلقيحي

  علف كش
  H1(  a083/21 a 491/1  a 691/2  a 925/2  a 108/7  b 192/28  b 833/82(توفوردي
  H2( a667/24 a700/1 a875/2 a 091/3  a 600/7  a 333/32  a 333/89(گاليفوسيت

  زمان رشد
  T1(  a 500/22  a 475/1  a 725/2  a 350/3  a 362/7  a 050/30  a 750/88(مرحله رزت

  T2(  a 375/23  a 887/1  a 812/2  a 862/2  a 650/7  a 938/30  a 375/84(مرحله غنچه دهي
  T3(  a 750/22 a 425/1  a 812/2  a 812/2  a 050/7  a 800/29  a 125/85(مرحله گل دهي

  زمان رشد* علف كش 

H1T1 
a500/21 a b975/1 a025/3 a 275/4  a 275/9  a b 775/30  b 250/85  

H1T2 
a 500/21 bc250/1  a 525/2  d975/1  c750/5  a b 250/27  b 250/81  

H1T3 
a250/20 bc250/1 a525/2 dc525/2  c 300/6  b 550/26  b 000/82  

H2T1 a 500/23 c 975/0  a 425/2  dc 425/2  c 450/5  a b 325/29  a 250/92  
H2T2 a 250/25 a 525/2  a 100/3  ab750 /3  a 550/9  a 625/34  b 500/87  
H2T3 a 250/25 bc 600/1  a 100/3  bc 100/3  b800/7  a b 050/33  b 250/88  

  اختالف معني داري ندارند% 5مشترك هستند در سطح احتمال  فميانگين هائي كه داراي حداقل يك حر               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Df  منابع تغييرات
  )M S(ميانگين مربعات 

  بازيافت  انتقال  جذب  ريشه  پائين برگ تلقيحي  باالي برگ تلقيحي  برگ تلقيحي

  944/132  983/0  547/63  096/0  096/0  301/0  819/48  3  بلوك

  n.s260/0  n.s201/0  n.s166/0  *920/102  n.s450/1  *500/253 041/77* 1  علف كش
  n.s625/1  n.s515/0  n.s0204/0  n.s705/0  n.s858/2 n.s720/0  n.s791/43  2  زمان رشد

  n.s541/4  **617/2  *920/0 **820/6  n.s282/47  **595/30  n.s375/0  2  زمان مصرف* علف كش 
  011/31  663/0  927/12  246/0  186/0  334/0  252/13  15  خطا
C.V %   - 91/15  24/36  52/15  49/16  88/11  07/11  46/6  
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ضريب    - 3جدول

  )بر اساس دو تيمارعلف كش و مرحله رشد(همبستگي صفات اندازه گيري شده 

  صفات
  )درصد علف كش نشاندار(

 بازيافت  نتقالا  جذب  ريشه  پائين برگ تلقيحي  برگ تلقيحي  تيمار

  برگ تلقيحي
          1 مرحله رزت

          1 مرحله غنچه دهي
          1 مرحله گل دهي

  پائين برگ تلقيحي تا طوقه
         n.s259/0 1 مرحله رزت

         1 720/0* مرحله غنچه دهي
         n.s001/0 1 مرحله گل دهي

  )از ناحيه طوقه به پايين(ريشه 

        n.s 561/0-  n.s 365/0  1  مرحله رزت
        n.s637/0 *784/0 1 مرحله غنچه دهي

 مرحله گل
  
  
  
  
  
  دهي

n.s 685/0  n.s 353/0  1        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 جذب

      n.s259/0- n.s704/0 **888/0  1 مرحله رزت
      n.s653/0 *786/0 **983/0  1 مرحله غنچه دهي

      n.s 217/0  n.s 587/0  n.s 689/0  1  مرحله گل دهي

 لانتقا
    n.s657/0 n.s 061/0-  n.s 276/0  1 847/0** مرحله رزت

    1  838/0**  821/0* 806/0* 959/0** مرحله غنچه دهي
    n.s106/0 *771/0  n.s 384/0  1 984/0** مرحله گل دهي

 بازيافت
  n.s429/0 n.s372/0 **863/0  *768/0  n.s 017/0  1 مرحله رزت

  n.s 467/0  **884/0  *799/0  *804/0  n.s 626/0  1  مرحله غنچه دهي
  n.s279/0 n.s349/0- n.s 021/0-  n.s 464/0-  n.s 181/0  1 مرحله گل دهي

 برگ تلقيحي
          1 توفوردي
          1 گاليفوسيت

 پائين برگ تلقيحي تا طوقه
         n.s135/0 1 توفوردي
         n.s374/0 1 گاليفوسيت

 )از ناحيه طوقه به پايين(ريشه 
        n.s064/0- n.s403/0 1 ورديتوف

        1 592/0* 636/0* گاليفوسيت

 جذب
      n.s 059/0-  *661/0  **875/0  1  توفوردي
      n.s523/0 *688/0 **931/0  1 گاليفوسيت

 انتقال
    n.s377/0 n.s 266/0  n.s 318/0  1 927/0** توفوردي
    n.s543/0 **820/0  **749/0  1 951/0** گاليفوسيت

 يافتباز
  n.s012/0- *590/0 **949/0  **858/0  n.s 310/0  1 توفوردي
  n.s032/0 n.s435/0- n.s 535/0-  *664/0-  n.s 256/0-  1 گاليفوسيت

                و  :و   و ا درصد 5دار در سطوح احتمال  به ترتيب معنيns غير معني دار 

   كلي گيري يجهنت
آن در و مقدار بيشترين ميزان جذب علف كش توفوردي نشان مي دهد كه باتوجه به نتايج حاصل از مقايسه ميانگين اثرات متقابل تيمارها

آن در ريشه و  جذب علف كش گاليفوسيت و مقدارو بيشترين ميزان  علف هرز تلخه در مرحله رزت اين علف كشريشه و ميزان جذب 
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اين  جذب ميزان 

گردد در صورت امكان از علف كش مي باشد، لذا جهت كنترل علف هرز تلخه پيشنهاد مي علف كش در زمان غنچه دهي علف هرز تلخه 
تفاده قرار مي گيرد درمرحله مورد استوفوردي  علف هرز تلخه استفاده گردد و در صورتي كه علف كشگاليفوسيت و در مرحله غنچه دهي 

  .كار رود خه بهرزت علف هرز تل
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Abstract 
Knapweed (Acroptilon repens L.) plants are highly competitive weeds in the sunflower family 
(Asteraceae). Using systemic chemicals is one of the most important methods to control perennial weeds 
such as Russian knapweed. This study (during2005-2006)was performed in experimental greenhouse of 
Agriculture, Medicine and Industry Research School-Karaj. Experiments were conducted to examine the 
influence of Russian knapweed growth stage on 2,4-D and Glyphosate absorption and translocation. 
Russian knapweed plants were inoculated with 14C-2,4-D and 14C-glyphosate with activity of 0/080 and 
0/085 micro curi (in each 10 ml of solution)in rosette, bud and bloom growth stages. This experiment was 
arranged as factorial with four replications in a randomized complete block design and inclouded 
herbicide(2,4-D and glyphosate) and growth stage (rosette, bud and bloom stages) as trials. Extraction and 
counting of labeled herbicide (After 168 hours) showed that, there was no significant difference between 
translocated amount of 2,4-D and glyphosate. But, Root accumulation of 14C-2,4-D by Russian knapweed 
was greater in rosette stage, and  root accumulation of  14C-Glyphosate was greater in bud and bloom 
stages. The comparison of our results and other studies in the field control of Russian knapweed showed 
that root accumulation of 2,4-D and glyphosate are directly dependent to ability of Russian knapweed 
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control. It is 

expected that the best application time to chemical control of Russian knapweed by 2,4-D and glyphosate 
is at rosette and bloom stages, respectively.  
Keywords: Russian Knapweed,  14C-2,4-D and 14C-glyphosate, 14C-labeled herbicides. 


