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 چکیده
هرز دائمی در بسیاري از  یک علف) .Glycyrrhiza glabra L( بیان شیرین
غالب در هرز  علف .G. glabra Lگونه . ها از جمله گندم می باشد زراعت
شیرین بیان بـومی منـاطق معتدلـه بـا آب و هـواي      . ایران استگندم مزارع 
در ایران تقریباً در تمام مناطق غـرب، شـمال، شـرق و    اما . اي است مدیترانه

هـاي آیـش    روید و اغلب اراضی زراعی در سـال  مرکز و جنوب کشور می
در زمـان آیـش    بیـان  شیرینکنترل شیمیایی . از این گیاه پوشیده شده است

) SL 67.5%( آ پـی  سـی  ام+  توفوردي کش علف ریا ده از یکشامل استفا
لیتـر در   7بـه میـزان   ) SL 41%(لیتـر در هکتـار، گالیفوسـیت     4بـه میـزان   

در مرحلـه غنچـه     کیلوگرم در هکتار 6ونیوم به میزان مسولفات آ+ هکتار 
کلزا به دلیل قدرت رقابت بـاالي   –تناوب گندم  .باشد می بیان شیریندهی 

را در  بیـان  شـیرین کلزا و کاربرد علف کشی مثل کلو پیرالید که می تواند 
 .است بیان شیرینکلزا کنترل کند، تناوب مناسبی براي کاهش جمعیت 

 
نترل زراعی، آیش، مزاحم ککنترل شیمیایی،: کلیدي  هاي واژه

  برداشت
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 مقدمه
کـه   Fabaceae گیاهی از تیره . باشد می Glycyrrhizaجنس بیان شیرین

             نگر ذکـــــر شـــــده اســـــت یفلـــــور رشـــــ شـــــش گونـــــه از آن در
)Rechinger, 1984.( گونهG.glabra   ایرانـی   بیـان  شـیرین که به عنـوان

مـی  علف هرزغالب مـزارع مختلـف   است و  پایا گیاهیمعروف است، 
به عنوان یک گیاه مفید دارویی شـناخته شـده    بیان شیریناگر چه . باشد

یک علف هرز سـمج در مـزارع مختلـف ، از جملـه     است، اما این گیاه 
 سهاي کرمانشاه ، ایـالم، فـار   استانگندم، نخود، ذرت و چغندرقند در 

ــی ــد و اراك مـ ــی،  (باشـ ــی معینـ ــین باشـ ــی و مـ ــی،  ;1390ویسـ ویسـ
1393;Parsa, 1978(. در منـاطق معتدلـه و    تاریخ سبز شدن شیرین بیان

زمـان سـاقه دهـی     مصادف با، هاي کرمانشاه و کردستان سرد مثل استان
کـش هـاي پهـن بـرگ      ، به همین دلیل بسـیاري از علـف  باشد گندم می

کش که در زمان پنجه دهی گنـدم کـاربرد دارنـد، قـادر بـه کنتـرل آن       
افـزایش  باعـث   ،آبیـاري و سطحی ، شخمزیادبطور کلی چراي . نیستند

درجــه حــرارت بهینــه بــراي جوانــه زنــی بــذور .گــردد مــی گیــاهکم تــرا
درجــه ســانتیگراد  2/29هــاي فــارس و کرمانشــاه  در اســتان بیــان شــیرین

ی ف هـرز بـه دالیلـ   مبارزه بااین عل). 1384قنبري و همکاران، (باشد  می
از دســترس شــخم در امــان  کــه هــاي بســیار عمیــق آن ریشــه از جملــه

 آبـی  نامساعد محیطی مثـل کـم   گیاه به شرایطاین زیاد تحمل ، مانند می



 

 

۴ 
 

 ،)Gladyshev, 1991(هــا  ریشــه زیــاد طــول عمــر ،)1373میرحیــدر، (
 ،هـاي هـرز   علـف بـا  محصوالت ضعیف در رقابت با هایی  تناوب وجود

هـاي سـطحی و    هـاي آن بـا شـخم    ، قطعه قطعه شـدن ریـزوم  مانند نخود
در گنـدم   گرانسـتار هایی مانند  کش برگ هاي پهن کش استفاده از علف
برند، زمینه را براي غالبیـت   هاي هرز یکساله را از بین می که فقط علف

همچنین این علف هرز  .کرده استهرز دائمی شیرین بیان مساعد  علف
ــاین     ــدم و نخــود توســط کمب باعــث ایجــاد مزاحمــت در برداشــت گن

در مـزارع گنـدم منـوط بـه      بیان شیرینکنترل مناسب از طرفی  .شود می
و  که در تنـاوب بـا گنـدم   است  هرز در زراعت هایی مدیریت این علف

یکی از روش هاي مدیریت شـیرین بیـان، کنتـرل    . باشند می یا در آیش
در این مرحلـه از   زیرا.شیمیایی و مکانیکی آن در تناوب آیش می باشد

زي در آن هاي کربن به سمت ریشه و ذخیره سـا  انتقال هیدرات ،رویش
هاي سیستمیک در این مرحله نـه   کشبا کاربرد علف. گیرد صورت می

تنها سموم را به ریشه ها منتقل می شوند بلکه مانع از این ذخیـره سـازي   
نیـز  هـا  کننـده  افزودن تسـهیل  .شویم هیدرات هاي کربن در ریشه نیز می

کلسیم یون هاي . شود بیان میها بر شیرین کشعلفثیر أباعث افزایش ت
آ  پـی  سـی  ام+ توفـوردي   کش علفثیر أو منیزیم در آب باعث کاهش ت

  .)Nosrati et al., 2012( شود می بیان شیرینبر روي علف هرز 
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  ).Glycyrrhiza glabra L( بیان شیرینگیاه 

  دستورالعمل
  کنترل در تناوب آیش-1

بـه    (SL 67.5%)آ پـی  سـی  ام+ کـش توفـوردي    از علفاستفاده  -1-1
ثر تـا  و حـداک  بیان شیرین غنچه دهیمرحله در ، لیتر در هکتار 4 میزان

 .غالف دهی از لقب

لیتـر در   7به میزان  (SL 41%)  گلیفوسیت کش علفاستفاده از  -1-2
کیلوگرم در هکتار به منظـور تـأثیر    4هکتار به همراه سولفات آمونیم 

و حـداکثر تـا قبـل از     بیـان  شیریندهی  ،در مرحله غنچهکش بهتر علف
فـوق الـذکر    هـاي  کش علفالزم به ذکر است با کاربرد . غالف دهی

در گندم سال بعـد تـا حـد زیـادي کـاهش       بیان شیریندر آیش تراکم 
 .یابد می
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لیتر در  4ام سی پی آ به میزان + توفوردي  کش علفاستفاده از  -1-3
سـه ماهـه تابسـتان در فاصـله بـین دو      (در زمان نیمه آیش  هکتار
در مرحلـه   پاشـی  سـم زدن شخم عمیق دو هفته پس از + ) کشت
 .بیان شیریندهی  غالف

کاربرد دو بار شخم عمیق در زمان آیش و جمـع آوري بقایـاي    -1-4
 .آن در زمین توسط هرس

در اراضی دیسک یا کولتیواتور  مانندهاي سطحی  کاهش شخم -1-5
شـخم سـطحی، باعـث افـزایش     .زیاد است بیان شیرینکه تراکم 

زنـی ریشـه هـا شـده و بـه طبـع        قطعات ریزوم و تحریـک جوانـه  
 .تراکم شیرین بیان را باال می برد

  در تناوب با گندم زراعی نترل در محصوالتک -2
پس از برداشت نخـود بـا همـان میـزان      ،گندم –تناوب نخود  در -2-1

فاصـله زمـانی   (ا نیمـه آیـش   یـ  هایی که در زمان آیـش  علفکش
توان  می ،شود میتوصیه  )برداشت گندم تا کشت نخود در پاییز

 . کنترل نمودبعدي شیرین بیان را جهت کشت گندم 

 گندم -  ذرتتناوب در  -2-2

 (EC 82%) شت مانند ارادیکـان اهاي پیش ک کش کاربرد علف -4-2-1
همـراه بـا زدن دیسـک ضـربدري     ، لیتر در هکتـار   4- 5به میزان 

این عمل بـه  . سانتیمتري خاك 10جهت مخلوط نمودن تا عمق 
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هـاي بـذور شـیرین     منظور آغشته کردن قطعات ریزوم و گیاهچه
 .باشد می کش علفبیان با 

لیتـر در   5/1بـه میـزان    آ  پـی  سـی  ام + اربرد علفکش توفورديک -4-2-2
 .بیان شیرینجهت کنترل  تبرگی ذر 5- 7در مرحله هکتار 

لیتـر در   2بـه میـزان    )SC 4%( کاربرد علفکش نیکوسـولفورون  -4-2-3
 .ذرتبرگی  4تا  2هکتار در زمان 

بـه میـزان   ) gr.L-15/22 OD ( کاربرد علفکش فورام سولفورون -4-2-4
 6تـا   2برگـی ذرت و   6تـا   2لیتر در هکتـار در مرحلـه    5/2تا  2

 بیان شیرینبرگی 

 کنترل زراعی -3

کلزا به دلیل قدرت رقابت باالي کلزا و کـاربرد   –تناوب گندم  -3-1
را در کلـزا   بیـان  شـیرین تواند  کشی مثل کلو پیرالید که می علف

 بیـان  شـیرین کنترل کند، تناوب مناسـبی بـراي کـاهش جمعیـت     
 .است
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Abstract 
 

Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) is a perennial weed in many 
crops including wheat.G. glabra L. is the dominant weed of 
wheat fields of Iran. The Licorice isa native plant to temperate 
regions with Mediterranean climates. Licorice in Iran is 
growing in almost all regions of the west, north, east, center 
and south of the country and most of the agricultural lands in 
fallow years is covered with this plant.Chemical control of 
Licorice in fallow rotation, included application of 2, 4-D + 
MCPA (SL 67.5%) at 4 lit.ha-1, Glyphosate (SL 41%) at 7 
lit.ha-1 + amonium sulphate at 6 kg.ha-1. Due to the high 
competition of canola and the use of clopyralid, which can 
control the licorice in canola, the wheat-canola rotation is a 
good alternative to reducing the population of licorice. 
 
Key words: Chemical control, Cropping control, Fallow, 
Troubling harvest. 
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