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در محصول ذّرت، به  D-2,4آش بررسي آاربرد انتخابي علف 

منظور آنترل علفهاي هرز تاج خروس و سلمه تره با 
  ١٤- آشهاي نشاندار به آربناستفاده از روش رديابي علف
 

، هادي فتح اللهي، بهنام ناصريان، حميد رفيعي، ميترا *حسين اهري مصطفوي
 مطلوبي، محمد بابايي

، ٣١٤٨٥ -٤٩٨، صندوق پستي:  اي،  سازمان انرژي اتمي ايرانورزي و پزشكي هستهمرآز تحقيقات آشا
  ايران -آرج 

 
هاي ذّرت، بــه يكي از راههاي آنترل علفهاي هرز پهــن بــرگ در مزرعــهچكيده: 

ترين زمــان هاي انتخابي است. اين پژوهش به منظــور بررســي مناســبآاربردن سم
علفهاي هرز تاج خروس و سلمه تره در مزرعــه  ، براي آنترل D-2,4آش آاربرد علف

اي ســازمان در مرآز تحقيقات آشاورزي و پزشكي هســته ١٣٨٠-٨١ذّرت، طي سالهاي 
انرژي اتمي ايران به اجرا درآمد. بر اساس اين تحقيق، مراحل مختلف رشد ذّرت 

پاشــي و تاج خروس و سلمه تره در شرايط طبيعي طي شده و اين گياهان پس از سم
نشاندار به آربن  D-2,4آش ، در سطح رويي برگها مورد تلقيح علف D-2,4ا محلول ب
ميكروليتر محلول، قرار  ١٠ميكروآوري، در هر  ٠٥/٠ -١٢/٠هاي با آآتيويته ١٤

ساعت برداشت و به بخشهاي شــامل بــرگ تلقــيح  ٤٨گرفتند. گياهان پس از گذشت 
ند. نتايج حاصــل از شــمارش ســّم شده و اندامهاي بااليي و پاييني آن تقسيم شد

برگــي ذّرت بهتــرين هنگــام بــراي  ٣برگي تــا  ٢دهند آه مراحل آآتيو نشان مي
 باشند.آنترل انتخابي علفهاي هرز تاج خروس و سلمه تره مي

 
 ١٤ذّرت، روش رديابي، نشاندار به آربن ،  D-2,4 هاي آليدي:واژه
 

Study on Selective Application of 2,4-D on Corn in Order to Control of 
Red Root Pigweed and Common lambsquarters, by Using of 14C 

labelled Herbicide Tracer Technique 
 

H. Ahari Mostafavi*, H. Fathollahi, B. Naserian, H. Rafiee, M. Matloobi, M. Babaee 
Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine, AEOI, P.O.Box: 31485 -498, Karaj – Iran 

 
Abstract: One of the suitable way to control the perennial weeds in the corn production is the application of 
selective  herbicides. In order to study the best application time of 2,4-D to control red root weed and common 
lambsquarters an experiment was carried out at the Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine in Karaj 
(2001-2002). Based on our research study, different growth stages of corn and two weeds were produced under the 
green house condition and all of plants were inoculated (after treating by 2,4-D) by labelled herbicide 2,4-D with 
activity of 0.05-0.12 µCi (in each 10 ml of solution), through the adaxial surface. The plants were harvested 48 hours 
after the treatment and divided into inoculated leaf, plant above and under the inoculated leaf. This study shows that 
2-3 leaf stages of corn is the best application time of selective control of red root pigweed and common 
lambsquarters. 
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 مقدمه  -١
ذّرت گياهي تك لپه و يكساله از     

تيره غالت است. اين گياه به لحاظ 
، در سطح زير آشت و مقدار توليد

جهان، مقام سّوم را پس از گندم و 
برنج دارد. علفهاي هرز عوامل 
بسيار مؤّثري در آاهش محصول ذّرت 

شوند و گياهان تاج خروس محسوب مي
ترين و سلمه تره از جملة رايج

علفهاي هرز پهن برگ يكساله در 
. ]٢[آـشتـزارهـاي ذّرت هـسـتـنـد 

 نـتـايـج حـاصـل از تـحـقيقات        
Nieto and Agundis  در مكزيك نشان

دهند آه علفهاي هرز برگ پهن، مي
به ويژه انواع تاج خروس، ممكن 

 ٩٠است محصول ذّرت را تا بيش از 
. عّلت اين امر ]١٥[درصد آاهش دهند 

توان باالي علفهاي هرز در جذب 
عناصر اصلي غذايي از خاك در 
برابر محصول اصلي است. نتيجة 

نشان  Lozanovski and Jekicآزمايشهاي
دهد آه علفهاي هرز مختلف در مي

مقايسه با گياه ذّرت، در شرايط 
برابر  ٣بدون وجين تا پايان رشد، 

 ٣/٣برابر فسفر و     ٧/١ازت، 
. ]١٣[آنند برابر پتاسيوم جذب مي

Fisyunov  مقدار درصد ازت اندامهاي
هوايي ذّرت، تاج خروس و سلمه تره 

وجين به ترتيب را در شرايط بدون 
، ]١٤[بدست آورد  ٤٤/٢، ٥٩/١، ٣٤/١

آه بيانگر ضريب جذب باالي ازت در 
سلمه تره و تاج خروس نسبت به ذّرت 

 است.
امروزه آنترل شيميايي از     

متداولترين روشهاي مبارزه با 
شود و ترآيب علفهاي هرز محسوب مي

آش به عنوان علف D-2,4شيميايي 
ر آنترل انتخابي، آاربرد وسيعي د

علفهاي هرز پهن برگ در آشتزارهاي 
. نكته قابل توّجه ]٣و  ١[ذّرت دارد 

در اين مورد، زمان مناسب استفاده 
آش است. نتايج حاصل از از علف

دهند آزمايشهاي گوناگون نشان مي
هاي آه گياه ذّرت در نخستين هفته

ترين دوره را در مقابل رشد، حساس
ز طي آسيبهاي ناشي از علفهاي هر

آند. بر اساس تحقيقات مفّصل و مي
در چهار  Michel and etalاي آه گسترده

منطقه جغرافيايي مختلف انجام 
دادند، مشخّص شد آه تا پيش از 

برگي ذّرت بايد نسبت به  ١٤مرحلة 
آنترل علفهاي هرز اقدام آرد و پس 
از گذشت اين زمان، مبارزه با 
علفهاي هرز تأثيري در بهبود 

ذّرت نخواهد داشت. نتايج محصول 
اين پژوهش، بيانگر اين مطلب است 

ترين مرحله رشد گياه ذّرت آه حساس
را نسبت به علفهاي هرز بايد تا 

شدن گياه جستجو برگي ١٠قبل از 
 .]١٦[آرد 

آش چون در آاربرد انتخابي علف    
2,4-D عالوه بر اثر اين سّم بر ،

علفهاي هرز تاج خروس و سلمه، 
ثير آن بر محصول ذّرت نيز ميزان تأ

داراي اهمّيت بوده و طي مراحل 
باشد، مختلف رشدشان متغّير مي

تعيين بهترين زمان آاربرد آن به 
ترين اي آه ذّرت در مقاومگونه

ترين حالتش و علفهاي هرز در حساس
آش باشند، حالتشان نسبت به علف

ضروري است. به همين جهت آگاهي از 
مولكولهاي سم  ميزان جذب و انتقال

در اندامهاي علف هرز طي مراحل 
رشد آن نتايج مفيدي دربرخواهد 
داشت. در اين تحقيق با استفاده 

آش نشاندارشده از روش رديابي علف
با يك عنصر راديوآآتيو (معموالً 

)، ميزان انتقال ١٤-آربن
آش در بخشهاي مختلف مولكولهاي علف

اندام علفهاي هرز تاج خروس، سلمه 
و همچنين در گياه ذّرت طي  تره

 شود.مراحل مختلف رشدشان مشخّص مي
     

 مواد و روشها -٢
در اين آزمايش به منظور آگاهي 

آش به از ميزان جذب و انتقال علف
گياهان ذّرت و تاج خروس و سلمه 
تره در مراحل مختلف رشد، از 

 -نشاندار شده با آربن D-2,4آش علف
ژي توليد شده در سازمان انر ١٤

اتمي ايران شد. مراحل تحقيق، 
آش شامل پرورش گياهان، تلقيح علف

نشاندار، جداسازي، استخراج و 
 باشد.شمارش مي

     

٢
٩
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آش پرورش گياهان و تلقيح علف  -  ١ - ٢
  نشاندار

براي بستر آاشت بذر، از 
 ٥٠و ارتفاع  ٢٠گلدانهايي به قطر 

متر استفاده شد و پس از سانتي
حد اشباع، مرطوب آردن خاك به 

بذرهاي تاج خروس، سلمه تره و ذّرت 
آاشته شدند. مرحله پرورش گياهان 
درون گلخانة داراي پوشش پالستيكي، 

گراد و درجه سانتي ٣٠در دماي 
درصد انجام گرفت.  ٧٠رطوبت نسبي 

تا  ٢در مورد ذّرت، مراحل پنجگانه 
ترين دوره رشد برگي، آه حساس ١٠

رز اين گياه نسبت به علفهاي ه
باشند، براي آزمايش انتخاب مي

شدند. در مورد علفهاي هرز تاج 
خروس و سلمه تره هم مراحل رويشي 
و زايشي آنها در نظر گرفته شد. 

تكرار  ٣براي هر يك از تيمارها، 
نمونه به منظور مشاهده  ٣و 

ناشي از  )١(شناختياثرهاي ريخت
آش مورد نظر قرار آاربرد علف

ين تيمارها، گرفت. پس از پرورش ا
به  D-2,4آش ابتدا گياهان با علف

گرم در ليتر (معادل  ٧٧/١غلظت 
گرم در هكتار) سمپاشي شدند،  ٥٠٠

سپس عمل تلقيح سم به وسيلة 
ميكروپيپت بر سطح رويي جوانترين 

و  sherrickو آاملترين برگ، طبق روش 
انجام گرفت. به اين  ]٧[همكاران 

ه طريق آه يك قطره سم نشاندار شد
در هر دو سوي رگبرگ اصلي قرار 
داده شد. انتخاب برگ براي عمل 
تلقيح، بر اساس يافتن مناسبترين 

آش نشاندار شده مكان انتقال علف
به سيستم آوند آبكش گياه و فراهم 
آوردن وسيلة بيشترين تحّرك و 
جابجايي براي مولكولهاي سّم است 

. در ادامه آار، گلدانها به ]٤[
اي در شرايط گلخانهساعت  ٤٨مّدت 

 قرار گرفتند.
 

  جداسازي، استخراج و شمارش - ٢- ٢  
هاي پس از گذشت زمان الزم، نمونه

گياهي از خاك خارج و به قسمتهايي 
شامل برگ تلقيح شده و اندامهاي 
بااليي و پاييني آن تقسيم شدند. 
مراحل بعدي به ترتيب زير به اجرا 

 درآمدند:

  سطح برگ تلقيحي باccول اتان ٥
شسته شد تا مولكولهاي سّم جذب 
نشده و باقيمانده بر سطح برگ 
 گردآوري و جداگانه شمارش شوند.

  هر يك از اجزاي سه گانه گياه
اتانول به صورت محلول  cc١٥در 

تقريبًا يكنواخت در آمده و با 
عبور از صافي خالء، محلولي حاوي 

2,4-D  نشاندار شده از بافت گياهي
 .]١٢و   ٨[جدا شد     

  مقدارccمحلول حاصل از  ٥/٠
شستشوي سطح برگ و محلولهاي صاف 
شده را در ظروف مخصوص شمارش 

مايع آشكارساز ريخته،  cc٣حاوي 
مّدت دو ساعت در تاريكي قرار 
داديم تا شمارش حاصل از پديده 
فلوئورسانس و زمينه آاهش يابد 

 .]٦و  ٥[
 ها در نهايت، عمل شمارش نمونه

ه شمارندة به وسيلة دستگا
سنتيالسيون مايع (شمارنده بتا)  

 انجام گرفت.
اين تحقيق به صورت طرح قالبهاي      

آامالً تصادفي دو فاآتوري اجراشده و 
ها تجزية واريانس و مقايسه ميانگين

  MSTATCافزار با استفاده از نرم
 حساب شده است. 

 
 گيريبحث و نتيجه -٣

با توّجه به اينكه مقدار       
آتيويته سّم تلقيحي در تاج خروس، آ

، ٠٥/٠سلمه تره و ذّرت به ترتيب 
ميكروآوري (در هر   ٠٩٤/٠و  ١٢٨٦/٠

ده ميكروليتر محلول) بود، مقدار 
درصد ميانگين سّم بازيافتي از 
تيمارهاي مختلف تاج خروس، سلمه 

و   ٨٦،  ٧/٨٤تره و ذّرت به ترتيب 
بدست آمد آه بيانگر دّقت   ٤/٨٦

 ر آزمايش است: مناسب د
 آش از باالترين مقدار جذب علف

سطح برگ تلقيحي، در هر دو علف 
هرز تاج خروس و سلمه تره، 
مربوط به مرحله رشد رويشي است 

). چون هيچگونه ٤و جدول ١(شكل
داري در مورد انتقال اختالف معني

آش به اندام گياه در زير علف
محل تلقيح سم (ساقه و ريشه) 

شاهده نشد، طبيعي بين تيمارها م
است آه معيار اندازه انتقال سّم 
به سيستم دروني گياه، مقدار سّم 

٣
٠ 
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استخراجي از اندام گياه در 
باالي برگ تلقيحي منظور گردد. 
با توّجه به اين مطلب، بيشترين 

به سيستم  D-2,4مقدار انتقال 
دروني علفهاي هرز تاج خروس و 
سلمه تره در مرحله تشكيل اندام 

و   ٣گيرد (جدولانجام ميزايشي 
). نتايج حاصل از اثرهاي ٢شكل

آش به وضوح نشان شناختي علفريخت
در تخريب  D-2,4دهد آه آارآيي مي

اين دو علف هرز، طي مراحل رشد 
يابد و زايشي افزايش چشمگيري مي

توان آنرا مرتبط با افزايش مي
انتقال مولكولهاي سم به سيستم 

 دروني گياه دانست. 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نتايج حاصل از شمارش گياه ذّرت
دهند آه با افزايش رشد نشان مي

برگي،  ١٠برگي به  ٢رويشي از 
از سطح برگ و  D-2,4مقدار جذب 

انتقال آن به آوند آبكش، طي دو 
يابد به نحويكه مرحله افزايش مي

برگي آمترين و  ٦و  ٤، ٢مراحل 
ار جذب برگي بيشترين مقد ١٠و ٨

 ٣دهند (شكلو انتقال را نشان مي
). بر پايه اين نتايج و ٢و جدول

توان شناختي، ميمشاهدات ريخت
 ٦گفت آه با عبور از مرحله  

برگي، حساسيت گياه ذّرت به سّم 

2,4-D  به طور چشمگيري نمايان
 ٦شود، به عبارت ديگر، مرحله مي

توان به عنوان مرز برگي را مي
 D-2,4آش بت به علفمقاومت ذّرت نس

 منظور داشت.
  به دليل همزماني رشد زايشي

تاج خروس و سلمه تره با دورة 
 D-2,4آش زاي علفحسّاس و خسارت

 ٦بر محصول ذّرت (پس از مرحله 
برگي)، با وجود اين آه مرحلة 
گلدهي بهترين زمان براي آنترل 

باشد، براي اين دو علف هرز مي
به جلوگيري از واردشدن خسارت 

ترين محصول اصلي، بايد مناسب
را در دوره  D-2,4زمان آاربرد 

رشد رويشي اين گياهان جستجو 
 آرد.

  با اينكه اختالف چندان زيادي
آش بين در مقدار انتقال علف

برگي تاج  ٦برگي و  ٤مراحل 
شود خروس وسلمه تره مشاهده نمي

شناختي )، اثرهاي ريخت٤(جدول
شده ناشي از آاربرد سّم آآتيون

دهد آه نقش تخريبي نشان مي
برگي بيشتر   ٤آش در مرحله علف

برگي علفهاي هرز  ٦از مرحله 
است. به عبارت ديگر، با وجود 
جذب و انتقال مقدار مساوي سم، 

برگي   ٤مقاومت گياه در مرحله 
 آمتر است.

  ٤با توّجه به اينكه مرحله 
برگي تاج خروس و سلمه تره 

برگي  ٣تا  ٢مصادف با مرحله 
توان گفت آه گياه ذّرت است، مي

ترين زمان بكارگيري مناسب
      D-2,4آش علف
  

(به نحوي آه بيشترين خسارت به 
علفهاي هرز وارد شود و ذّرت در 
باالترين درجه مقاومت قرار 

تا  ٢داشته باشد) دورة زماني 
 برگي محصول ذّرت است. ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣
١

به  D-2,4مقايسه درصد انتقال  -٢شكل 
باالي محل تلقيح طي مراحل رشد دو علف 

هرز

از سطح  D-2,4مقايسه درصد جذب  -١شكل 
 برگ تلقيحي طي مراحل رشد دو علف هرز
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ال
تق
 ان
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تاج خروس

سلمه تره

جذب سطحي

انتقال



 ١٣٨٢، ٢٨اي، شماره مجله علوم و فنون هسته

 

 
 
 
 
 

تحليل واريانس براي خالصه تجزيه و   -١جدول 
در پنج  D-2,4تعيين ميزان جذب و انتقال سّم   

 مرحله رشد گياه ذّرت
                    

منابع 
 تغيير

درجه 
 آزادي

ميانگين 
مربعات جذب 

 سطحي

ميانگين 
مربعات 
 انتقال

مراحل 
 رشد

٧٨٣/٤** ٧٦٢/١١** ٤ 

٠١٧٥/٠./٥٨٥ ٨خطا
ضريب 
 %١٢ %٧/٨  تغيير

 %١در سطح معني دار ٭٭
 

مقايسه ميانگين درصد جذب و انتقال  -٢جدول 
 طي مراحل       پنج گانه رشد ذّرت D-2,4آش علف
 

 انتقال جذب سطحي مراحل رشد
دو 
 ١٤/٧ (B) برگي

(B) 
٣٢/٢ 

چهار 
 ٤٢/٧ (B) برگي

(B) 
٨٢/٢ 

شش 
 ٥٥/٧ (B) برگي

(B) 
٩١/٢ 

هشت 
 برگي

(A) 
٣٤/١٠ 

(A) 
٤٨/٥ 

ده 
 برگي

(A) 
٤٧/١١ 

(B) 
٩٨/٣ 

 
) Bيا  Aميانگينهايي آه دست آم يك حرف (
اختالف  %٥مشترك دارند در سطح احتمال 

 داري ندارند.معني

مرحله  ٤در  D-2,4آش خالصه تجزيه و تحليل واريانس براي تعيين درصد جذب و انتقال علف -٣جدول
  رشدي علفهاي هرز تاج خروس و سلمه تره.

تقال به باالي انجذب سطحيدرجه آزادي منابع تغيير
 محل تلقيح

انتقال به 
زير محل 

 تلقيح
 ٤١٣/٠ ** ٥٨٣/١٧٨n.s١٩٩/٠**١ علف هرز

 ٠٨٧/٠ n.s ٧٦٥/١ ** ١١٧/٦١٠**٣ مراحل رشد
علف هرز  مراحل 

 رشد
٣n.s٦١٠/٠ ** ٣٦٤/٢٤ n.s ٠٦١/٠ 

 ٠٣٧/٠ ١٤٣٢٣/٨٠٤٤/٠ خطا
ضريب 

 تغييرات %
 ٧٩/٦ ١/١١٨٧/١٦ 

                %٥معني دار در سطح    ٭                 %١معني دار در سطح   **                 
  n.sغير معني دار 

گانه رشد تاج خروس و  ٤طي مراحل  D-2,4آش مقايسه ميانگين درصد جذب و انتقال علف -٤جدول 
 سلمه تره

 

 مراحل رشد
ي ( تاج جذب سطح

 خروس)
انتقال(تاج 

 خروس)
جذب سطحي 
 (سلمه)

انتقال 
 (سلمه)

 ٠١٤/١ (B) ٦٣٧/٣٥ (A) ٤٢/٠ (B) ٥٣٣/٣١ (A) چهار برگي
 ٣٢/١ (B) ٦٩٨/٣٦ (A) ٤٧٣/٠(B) ٣٣٣/٣٤(A) شش برگي
قبل از 
 ٧٨٦/١ (A) ٥٥٨/٢١ (B) ٠٢/٢ (A) ٥٨٧/١٧ (B) گلدهي

 ٢٢٩/١ (B) ٩٣٧/٢٠ (B) ٧٠٧/١(A)٥٥٣/٩(C) گلدهي
اختالف  %٥ايي آه دست آم يك حرف مشترك دارند در سطح احتمال ميانگينه -                
 معني داري ندارند.

 ها:نوشتپي
- ١  Morphological 
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