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  چکیده 
کاشت و مسـتقر طـی   تکرار در یونجه تازه 4تیمار و  12برگ با هرز پهنهايکنترل علف کش دراین آزمایش با هدف بررسی کارایی تعدادي علف

گـرم در   750بیوزین لیتر در هکتار، متري 5سی تیپیکاشت عبارت بودند از ايشده در یونجه تازه در کرج اجرا شد. تیمارهاي اعمال 92-93هاي سال
هرز. در یونجه مستقر از لیتر در هکتار و شاهد بدون کنترل علف 1و  5/0لیتر در هکتار، ایمازتاپیر  3نتازون لیتر در هکتار، ب 5/3و  3بی هکتار، توفوردي

لیتر در هکتار و  3گرم در هکتار، بنتازون  750بیوزین کاشت، متريسی استفاده نشد. بر اساس نتایج آزمایش یونجه تازهتیپیبیوزین و ايکش متريعلف
 Malcolmia) و درشـتوك ( Descurania sophia)، خاکشیر تلـخ ( Sisymbrium irio( لیتر در هکتار، در کاهش تراکم خاکشیر ایرانی 1ایمازتاپیر 
africanaلیتر در هکتار، خاکشیر تلخ  1و  5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  3توده خاکشیر ایرانی، بنتازون بودند. بهترین تیمارها براي کاهش زیست ) موفق

ترین تیمار لیتر در هکتار بودند. مناسب 5/3و  3بی (عالوه بر تیمارهاي ذکر شده) توفوردي درشتوكگرم در هکتار و  750بیوزین (عالوه بر آنها) متري
لیتر در هکتار و  3ار، بنتازون لیتر در هکت 1و  5/0لیتر در هکتار، در چین دوم، ایمازتاپیر  1کاشت در چین اول، ایمازتاپیر براي افزایش عملکرد یونجه تازه

لیتـر در هکتـار بودنـد.     3لیتر در هکتار و بنتازون  5/3و  3بی لیتر در هکتار، توفوردي 1و  5/0لیتر در هکتار و در چین سوم، ایمازتاپیر  3بی توفوردي
لیتـر در   5/3بـی  هش تراکم کاهوي وحشی، توفورديکاشت شد. در یونجه مستقر، بهترین تیمار براي کابیوزین باعث کاهش عملکرد یونجه تازهمتري

لیتر در هکتار بود. بهترین تیمار بـراي افـزایش    1و  5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  5/3بی توده آن، توفورديهکتار و بهترین تیمار براي کاهش زیست
بـی  لیتر در هکتار و توفوردي 3لیتر در هکتار، بنتازون  1دوم، ایمازتاپیر لیتر در هکتار و در چین  1و  5/0عملکرد یونجه مستقر در چین اول، ایمازتاپیر 

گرم در هکتار بود. در مجموع کاربرد دز مناسـب   750بیوزین لیتر در هکتار و متري 3بی لیتر در هکتار و در چین سوم، تمام تیمارها بجز توفوردي 5/3
در افزایش عملکرد علوفه یونجه  هرز،هايتواند عالوه بر کنترل مطلوب علفهرز میب نوع علفبی بر حسهاي ایمازتاپیر، بنتازون و توفورديکشعلف

 ثر باشد.مؤ
  

 برگ، عملکردهرز پهنعلفکش، توده، علفتراکم، زیست: هاي کلیديواژه
  

  ١ مقدمه
اي است ترین گیاهان علوفهو از قدیمی Fabaceaeیونجه از تیره 

کند. قش مهمی در تأمین گوشت و شیر ایفا می) که با تعلیف دام ن10(
زارها خاك را در مقابل شود. یونجهیونجه باعث حاصلخیزي خاك می

هاي علوفهکنند. یونجه یکی از مهمترین لگومفرسایش محافظت می
). در کشور ما به تولید و مـدیریت  16شود (اي در جهان محسوب می

والت زراعی کمتر توجه شده اي در مقایسه با سایر محصگیاهان علوفه
است. به این ترتیب از یک سو عدم توجه کافی بـه افـزایش کمـی و    
کیفی علوفه، موجب کمبود گوشت و مواد لبنی و افت کیفیت آنها و از 
سوي دیگر فشار دام به مراتع منجـر بـه نـابودي بخـش عظیمـی از      
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 شود. از این رو بذل توجه به کشتپوشش گیاهی و فرسایش خاك می
اي با شیوه علمی به خصوص در کشور ما که با رشد محصوالت علوفه

 ).13باشد، اهمیت خاصی دارد (جمعیت و کمبود مراتع غنی روبرو می
سطح برداشـت یونجـه کشـور حـدود      ،1392-1393 سال زراعیطی 
درصد از کـل سـطح برداشـت     5/41هزار هکتار برآورد شده که  640

-علوفهگیاهان کل سطح برداشت  درصد از 62/8 محصوالت زراعی و
میلیون تن برآورد شده  8/5تولید یونجه در کشور حدود  .باشداي می

. سـطح زیـر   باشـد اي مـی علوفه گیاهاندرصد از کل تولید  7/31که 
تن در  21452هکتار و تولید یونجه  2210کشت یونجه در استان البرز 

  ).2باشد (هکتار می
باشد. آنهـا  هرز میهايد علوفه، علفتأثیرگذار بر عملکر لاز عوام

اکسـیدکربن  با رقابت براي کسب آب، عناصر غذایی، فضا، نور و دي
هاي تولید باعث کاهش رشد و ارزش علوفه و در نهایت افزایش هزینه

ها را مسموم و شیر و گوشت آنها شوند، دامو کاهش کیفیت علوفه می

  یع کشاورزي)(علوم و صناحفاظت گیاهان  نشریه
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سال پـس از   3تا  2غلب ). مزارع یونجه ا19و  3دهند (را کاهش می
برداري از آنها ناممکن و زار، بهرههرز، تبدیل به علفهايهجوم علف

). بیشـترین  18شـود ( زدن مزرعـه مـی  زارع ناخواسته مجبور به برهم
هرز مزارع یونجه، مربوط به چین اول است و عمدتاً هايخسارت علف

ه دلیل دائمی ). ب13گیرد (هرز زمستانه صورت میهايبه وسیله علف
هرز گوناگونی اعم از انواع یک و چند سـاله در  هايبودن یونجه علف

هرز برحسب شرایط اقلیمـی منطقـه،   هايرویند. البته نوع علفآن می
هـرز  هـاي شـده علـف   متفاوت است. بطور کلی در مزارع تازه احـداث 

 هرز چندساله در مزرعـه هايساله غالبیت دارند، اما به تدریج علفیک
  ).23شوند (غالب می

مستقر یونجه توانایی کافی براي  روییده و تازه هاي تازهگیاهچه
هرز با یونجه طی هاي). رقابت علف9هرز را ندارند (هايرقابت با علف

درصدي عملکرد یونجه و  60فصول بهار و تابستان منجر به کاهش 
یونجـه  پروتئین  .)12شود (توده یونجه میدرصد کاهش زیست 75تا 

  .)20و  17یابد (هرز کاهش قابل توجهی میهايدر اثر رقابت با علف
رود کار میهاي مختلفی بههرز یونجه روشهايبراي کنترل علف

هـرز  هاي). البته بدلیل فواصل کم در یونجه، کنترل مکانیکی علف4(
آن دشوار است و وجین دستی نیز عـالوه بـر سـرعت کـم صـرفا در      

هـا بـراي   کـش ل اجراست. بنابراین استفاده از علفسطوح کوچک قاب
-هرز در یونجه در سطوح بزرگ راهکاري مناسبی میهايکنترل علف

هـرز یونجـه در   هاي). با وجود اهمیت کنترل شیمیایی علف12باشد (
کش براي یونجه برگباریک 2کش و پهن برگ 5دنیا، در ایران تنها 
  ). 22توصیه شده است (
تـوان بـه بنتـازون    هاي انتخابی در یونجه مـی کشاز جمله علف

رویشی هستند. (پرسوییت) اشاره کرد که پس 2(بازاگران) و ایمازتاپیر1
 2ها قرار دارد، بازدارنـده فتوسیسـتم   بنتازون در خانواده بنزوتیادیازول

برگ تیره نخـود بکـار   هرز پهنهاياست و براي کنترل انتخابی علف
شـود عالیـم   تماسی از طریق برگ جـذب مـی  کش رود. این علفمی

  ). 23شدن است (سمپاشی شامل زردي و سپس نکروزه
هــا از جملــه ایمازتــاپیر هــاي خــانواده ایمیــدازولینونکــشعلــف

هایی با کارایی مناسب در دزهاي پایین، طیف وسیع کنترل کشعلف
 شوند. دوام ایمازتـاپیر هرز و دوام باال در خاك، محسوب میهايعلف

، مواد آلی و نوع خاك pHدر خاك تحت تأثیر عواملی مانند رطوبت، 
  ). 8روز است ( 360تا  60گیرد و قرار می

کش است که در علفبا نام تجاري بوترس یک پیش 3بیتوفوردي
شود و از این گیاه از طریق عمل بتااکسیداسیون تبدیل به توفوردي می

علـت  ان تیـره بقـوالت بـه   گذارد. گیاهطریق بر گیاهان هدف اثر می
کش، به آن مقاومند. بـه همـین   ممانعت از بتا اکسیداسیون این علف

                                                        
1- Bentazone 
2- Imazathapyr 
3- 4-(2,4-dichlorophenoxy) butanoic acid 

ــف ــن عل ــل ای ــرل انتخــابی اي کــش بطــور گســتردهدلی ــراي کنت ب
  ). 23گیرد (مورد استفاده قرار میهرز پهن برگ این تیره هايعلف

کشـی از گـروه تریـازینون بـا خاصـیت      علـف نیـز  بـوزین  متري
هـرز پهـن  هايطیف وسیعی از علفاسست که  انتخابی سیستمیک و

 بیوزینمتري .کندبرگ را در بسیاري از محصوالت زراعی کنترل می
و داراي  2 هـاي بازدارنـده فتوسیسـتم   کـش یکی از مهمتـرین علـف  

   .)14( باالیی در خاك استنسبتا ماندگاري 
بسـیار  به خانواده شیمیایی تیوکاربامات تعلق دارد و  سیتیپیاي

کش فرار است. بنابراین، باید بالفاصله با خاك مخلوط گردد. این علف
هـاي  برگ و همچنین چندسالههرز پهن و باریکهايبسیاري از علف

  ). 6کند (ساز از جمله اویارسالم را کنترل میمشکل
هرز هايهاي جامعی درباره مدیریت علفتوجه به اینکه دستاورد با

و کـاربردي در ایـن    هدفـدار هاي ت، اجراي طرحیونجه در دست نیس
رسد. پژوهش حاضر با هدف معرفی بهترین زمینه ضروري به نظر می

کاشـت و  هرز پهن برگ یونجـه تـازه  هايکش براي کنترل علفعلف
 مستقر انجام شد.

 

 هامواد و روش
در مزرعـه آزمایشـی    1393و  1392هاي بررسی حاضر طی سال

دقیقـه   57درجـه و   50رج با طول جغرافیایی دشت کواقع در مشکین
دقیقـه شـمالی در ارتفـاع     45درجـه و   35شرقی و عرض جغرافیایی 

متري از سطح دریا، داراي بافت خاك لومی و بـا آب و هـواي    1270
ــی  ــرا و بررس ــدل اج ــگاهی معت ــاي آزمایش ــات   ه ــش تحقیق در بخ

  پزشکی کشور انجام شد.سسه تحقیقات گیاههرز در مؤهايعلف
هاي کامل تصادفی بـا چهـار تکـرار    آزمایش در قالب طرح بلوك

کاشت عبارت بودند انجام شد. تیمارهاي اعمال شده روي یونجه تازه
لیتر در هکتـار   EC( 5درصد  82سی (ارادیکان، تیپیکش اياز علف

مصـرف،  صـورت خـاك  هـرز بـه  هـاي قبل از رویـش یونجـه و علـف   
گـرم در هکتـار قبـل از     WP (750درصـد   70بیوزین (سنکور، متري

 3/42بـی (بـوترس،   رویشـی، توفـوردي  صورت پیشرویش یونجه به
رویشی (هر دز دو بار لیتر در هکتار بصورت پس 5/3و  3) ECدرصد 

هرز زمستانه و اردیبهشت براي هايسمپاشی: اسفند براي کنترل علف
لیتر  SL (3درصد  48هرز بهاره)، بنتازون (بازاگران، هايکنترل علف

هرز زمستانه و هايدر هکتار (دو بار سمپاشی: اسفند براي کنترل علف
 10هرز بهاره)، ایمازتاپیر (پرسـوییت، هاياردیبهشت براي کنترل علف

لیتـر مویـان   میلـی  200لیتـر در هکتـار (بـه همـراه      5/0) SLدرصد 
لیتر در هکتار (هر دز دو بـار سمپاشـی: اسـفند بـراي      1سیتوگیت) و 

هـرز  هايهرز زمستانه و اردیبهشت براي کنترل علفهاينترل علفک
هـرز. در یونجـه مسـتقر تیمارهـاي     بهاره) و شاهد بدون کنترل علف

رویشــی کــش پـیش کــش تنهـا یکبــار بکـار رفتنــد و از علـف   علـف 
سی نیز اسـتفاده نشـد. توضـیح    تیپیمصرف ايبیوزین و خاكمتري
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مایش در زمین یونجه تازه کاشـت، از  اینکه بعد از اجراي سال اول آز
 عنوان یونجه مستقر در سال دوم آزمایش استفاده شدهمان زمین به

و با اجراي شـخم   1392سازي بستر اواخر تابستان عملیات آماده
کرت به  32بندي انجام شد. کشی، تسطیح و کرتعمیق، دیسک، ماله

 8ت داراي متر در نظر گرفته شـد، هـر کـر    4/2متر و عرض  8طول 
متر و  3متر، فاصله بین دو تکرار سانتی 60ها خط کاشت، فاصله پشته

متر بود. خاك محل آزمایش بـر اسـاس نتـایج     1ها فاصله بین کرت
گرم/کیلوگرم فسـفر و  میلی 406و  66/32آزمون خاك بترتیب داراي 

 32/7درصد ازت کل و اسیدیته کل اشباع  11/0پتاسیم قابل استفاده، 
درصد  26براي تقویت خاك قبل از کاشت، کود فسفات آمونیوم ( بود.

کیلـوگرم در   150درصد نیترات خالص) به میـزان   18فسفر خالص و 
  هکتار به خاك داده شد.

انجام شـد. بـذر یونجـه رقـم      1392مهر سال  14کاشت یونجه 
ها به صورت کیلوگرم در هکتار در دو طرف پشته 30همدانی بر مبناي 

 7یده شد. عملیات داشت با آبیاري آغاز شد. فواصل آبیاري دستی پاش
هرز زمستانه) اسفندماه هايروز بود. اولین سمپاشی (براي کنترل علف

انجام و کل کرت سمپاشی شد. دومین سمپاشی (براي کنتـرل   1392
انجـام شـد. بـه ایـن      1393هرز تابستانه و رشد آنها) بهـار  هايعلف

پایین بـا   "کرتنیم"مت مساوي تقسیم و منظور، هر کرت به دو قس
کش مورد نظر سمپاشی شد. البته قبل از دومین سمپاشی با توجه علف

درصد به  46دار اوره کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن 50به نیاز کودي، 
هاي آزمایشی اضافه شد. سـه چـین   صورت سرك به تمام همه کرت

  له یک ماه برداشت شد. به فاص 1393یونجه از اردیبهشت تا تیرماه 
بـرداري بـا اسـتفاده از    کش، نمونهبراي تعیین اثر تیمارهاي علف

پـس از حـذف اثـر     "کـرت نـیم "متر در هر  5/0×5/0کادرهاي ثابت 
بر انجام شد. صفات متر مربع به صورت کف 25/0اي در سطح حاشیه

تـوده انـدام هـوایی یونجـه و تـراکم و      مورد ارزیابی عبارت از زیست
توده بودند. زیست برگ به تفکیک گونههرز پهنهايتوده علفیستز

گراد به مدت درجه سانتی 70کردن آنها در آون ها پس از خشکنمونه
  شد. ساعت تعیین  48

ها و مقایسه میانگین  SAS Ver. 9افزارها با نرمآنالیز آماري داده
شـد. کـارایی   درصـد انجـام    5اي دانکن در سطح با آزمون چند دامنه
کش کش به همراه شاهد بدون علفتیمار علف 12تیمارهاي آزمایش (

کـش بـه همـراه شـاهد بـدون      تیمار علـف  6کاشت و در یونجه تازه
صـورت درصـد کـاهش تـراکم و وزن     به کش در یونجه مستقر)علف

هرز نسبت به شاهد بدون کنترل سنجیده شـد و بـه   هايخشک علف
ن تیماري مستقل بیان نشده است. بنابراین، عنواهمین علت، شاهد به

در جدول تجزیه واریانس، درجه آزادي تیمارها یکی کمتر از عدد مورد 
 انتظار است. 

  

  نتایج و بحث
هرز مربوط به چین اول هايبا توجه به اینکه بیشترین تراکم علف

ی تـوجه  قابـل  کاهشهرز در چین دوم و سوم هايبود و تراکم علف
هرز هايتوده علفکش بر تراکم و زیستاثر تیمارهاي علفنشان داد، 

کش صرفا در چین اول، اما عملکرد یونجه تحت تأثیر تیمارهاي علف
  در هر سه چین بررسی شد.

 

  کاشتیونجه تازه
هرز خاکشیر ایرانـی، خاکشـیر   يهاها بر تراکم علفکشاثر علف

  ).2دار بود (جدول تلخ و درشتوك معنی
 

  یرانیا خاکشیر
گرم در هکتار باعث بیشـترین کـاهش تـراکم     750بیوزین متري

بار سمپاشی با  2و  1درصد) خاکشیر ایرانی شد که البته با  75(حدود 
بار سمپاشی  2و  لیتر در هکتار 1لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  3بنتازون 

ر لیتر در هکتـا  5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  5/3و  3بی با توفوردي
لیتـر در هکتـار کمتـرین     5سـی  تـی پیداري نداشت. ايتفاوت معنی

درصد) را در کاهش تراکم خاکشیر ایرانی نشان داد  27توانایی (حدود 
 ).3(جدول 

 موجود در آزمایش زهرهايعلف - 1جدول 
Table 1- The weeds in the experiment 

  فراوانی نسبی   نام علمی  نام فارسی
Relative frequency 

Persian name  
 

Scientific name 
 

  یونجه مستقر  یونجه تازه کاشت
New Seeded alfalfa Established alfalfa  

 *  ***   Descurania sophia  خاکشیر ایرانی
 *  ***  .Sisymberium irio  خاکشیر تلخ
 *  **   Malcolmia africana  درشتوك

 **  *  Lactuca serriola  کاهوك وحشی
 ** *  .Sonchus asper  یغکشیرت

  * Veronica persica  سیزاب
   *  Carthamus oxyacantha  گلرنگ وحشی

 *** High, ** Medium, * Low 
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 کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفأهرز تحت تهايتجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد کاهش تراکم علف - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance (MS) of decrease percentage of weeds density in response to herbicide treatments in comparison 

to weedy check  
  منبع تغییرات
Source of  
variation 

 درجه آزادي
DF 

  خاکشیر ایرانی
Descurania 

 sophia 

 خاکشیر تلخ
Sisymbrium 

 irio 

 درشتوك
Malcolmia 
 africana 

 بلوك
Replication 

3 5919.10614 940.33277 144.29420 

  تیمار
Treatment 

11 932.32830** 2465.29638* 4884.45826* 

 خطا
Error 

33 108.56378 195.37041 197.49875 

  ضریب تغییرات
C.V.(%) 

 17.67 19.12 23.59 

 .                 significant at level 0.05 and 0.01, respectively :**, *درصد 1و  5دار در سطح ، به ترتیب معنی**و *
  

 کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفهرز تحت تأهايصد کاهش تراکم علفدرمقایسه میانگین  - 3جدول 
Table 3- Mean comparison of weed density decrease percentage in response to herbicide treatments in comparison to weedy check  

 درشتوك
Malcolmia 
africana  

 خاکشیر تلخ
Sisymbrium irio 

  خاکشیر ایرانی
Descurania 

 sophia 

  هکتار /دز 
Dose/ha  

  زمان مصرف
Use Time 

  کشتیمار علف
Herbicide 
Treatment 

  

c 24.34  bc 71.67  d 26.7  5 لیتر 
5 L  

  قبل ازکاشت
PPI 

  EPTCسی تیپیاي

کبا
ی

شی
سمپا

ر
  

Sp
ra

y
 

(1
tim

e)
 

ab 90.95  ab 90.47  a 75.34 750 گرم 
750 g 

  قبل از رویش
PRE 

بیوزینمتري
Metribuzin  

ab 82.06  e35.42  cd 41.36  3 لیتر 
3L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
 DB 2,4-  

ab 94.28  e 34.62  c 48.41  5/3 لیتر 
3.5 L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
  DB 2,4-  

a 100  ab91.09   ab 70.22  3 لیتر 
3 L 

 بعد از رویش
POST 

  Bentazoneبنتازون 

c 21.01  b 83.57  b 60.57  5/0 لیتر  
0.5 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر 
Imazathapyr  

b 77.12  ab 92.71  ab 70.22  1 لیتر  
1 L  

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر 
Imazathapyr  

            
c 23.46  d44.22  ab 70.68  3 لیتر  

3 L 
 بعد از رویش

POST 
  بیتوفوردي

 2,4-DB  

شی
سمپا

بار 
دو 

  Sp
ra

y 
(2

 ti
m

es
)

  

b 75.78  c63.31  ab 73.64  5/3 لیتر  
3.5 L  

 بعد از رویش
POST 

  DB-2,4   بی توفوردي

c 28.34  a98.13  ab 70.34 3 لیتر  
3 L 

 بعد از رویش
POST 

  Bentazone بنتازون 

c 17.35  a 98.07  ab63.18  5/0 لیتر  
0.5 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر
Imazathapyr  

ab 88.89  a 98.13  ab 66.59 1 لیتر 
1 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر
Imazathapyr   

 باشنددرصد می 5اي دانکن فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون چنددامنهستون
Within each column, means followed by the same letter are not significantly different based on Duncans Multiple Range Test at  the 

0.05 level  
  

  تلخ خاکشیر
لیتر  1و  5/0خاکشیر تلخ تحت تأثیر دو بار سمپاشی با ایمازتاپیر 

تار تقریبا به طور کامل کنترل شـد.  لیتر در هک 3در هکتار و بنتازون 
لیتـر   1بار سمپاشی با ایمازتاپیر  1تیمارهاي مناسب بعدي عبارتند از 

گرم در هکتار.  750بیوزین لیتر در هکتار و متري 3در هکتار، بنتازون 



  1396 زمستان، 4 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)     596

 44لیتـر در هکتـار باعـث کـاهش      3بـی  بار سمپاشی با توفوردي 2
ی کنتـرل خاکشـیر تلـخ    درصدي تراکم خاکشیر شد. کمتـرین توانـای  

لیتر در هکتار (حدود  5/3و  3بی بار سمپاشی با توفوردي 1مربوط به 
 ). 3درصد کاهش تراکم) بود (جدول  35

  
 درشتوك
بار سمپاشی با  1هرز، ترین تیمار در کاهش تراکم این علفموفق
درصد کنترل) بـود کـه البتـه تفـاوت      100لیتر در هکتار ( 3بنتازون 

لیتر در هکتـار و   3و  5/3بی بار سمپاشی با توفوردي 1ا داري بمعنی
لیتـر   1بار سمپاشی با ایمازتاپیر  2گرم در هکتار و  750بیوزین متري

ترین تیمارها در کاهش تراکم درشـتوك، اي در هکتار نداشت. ضعیف
بار سمپاشی با ایمازتاپیر  2و  1درصد)،  24لیتر در هکتار ( 5سی تیپی

لیتـر در هکتـار (بـه     3بار سمپاشی با بنتازون  2هکتار و لیتر در  5/0
 ).3درصد) بودند (جدول  29و  17، 21ترتیب 

هـرز  هـاي ) با بررسی کنترل شیمیایی علـف 11فقیه و همکاران (
لیتـر را   1تـا   75/0کاشت در آذربایجان شرقی، ایمازتـاپیر  یونجه تازه

برگ یونجه هرز پهنهايکش مناسبی براي کنترل سس و علفعلف
لیتر در هکتار باعـث   1معرفی کردند. در پژوهش حاضر نیز ایمازتاپیر 

  هرز مورد بررسی شد. بیشترین کاهش تراکم هر سه علف
  

  هرز  هايتوده علفکش بر زیستهاي علفاثر تیمار
خاکشیر ایرانی هرز هايتوده علفکش بر زیستهاي علفاثر تیمار

دار درصد معنی 5در سطح و درشتوك  درصد، خاکشیر تلخ 1در سطح 
 ). 4بود (جدول 

  
  کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفأهرز تحت تهايتوده علفتجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد کاهش زیست - 4جدول 

Table 4- Analysis of variance (MS) of decrease percentage of weeds biomass  in response to herbicide treatments in 
comparison to weedy check   

 درشتوك
Malcolmia africana  

 خاکشیر تلخ
Sisymbrium irio  

 خاکشیر ایرانی
Descurania sophia 

 درجه آزادي
DF  

 منبع تغییرات
Source of 
variation  

  بلوك  3 188.51482 1388.37937 33.50177
Replication 

*6130.80290 *.133173713 **1450.55267  11 
 

  تیمار
Treatment 

 خطا 33 108.56378 195.37041 197.49875
Error  

  ضریب تغییرات   17.67 19.12 20.94
C.V.(%) 

  significant at level 0.01and 0.05, respectively :*, **درصد                                            1و  5دار در سطح ، به ترتیب معنی**و *
  

   خاکشیر ایرانی
درصد) خاکشیر ایرانی در پاسـخ   97توده (بیشترین کاهش زیست

 2و  1لیتر در هکتار بدست آمد که با  1بار سمپاشی با ایمازتاپیر  1به 
لیتر در هکتار  3لیتر در هکتار و بنتازون  5/0بار سمپاشی با ایمازتاپیر 

در هکتار در یک گروه آماري قرار لیتر  1بار سمپاشی با ایمازتاپیر  2و 
لیتر در هکتار باعث کاهش  5/3بی بار سمپاشی با توفوردي 2گرفتند. 

 1داري با توده خاکشیر ایرانی شد که تفاوت معنیدرصدي زیست 77
گرم در  750بوزین لیتر در هکتار و متري 3بی بار سمپاشی با توفوردي

لیتر در هکتار بود که  5سی یتپیترین تیمار، ايهکتار نداشت. ضعیف
  ).5توده خاکشیر ایرانی شد (جدول درصدي زیست 31باعث کاهش 

سی (ارادیکان) بصورت پـیش تیپیهاي ايکشدر کالیفرنیا علف
 4تا  2رویشی در مرحله بی و ایمازتاپیر بصورت پسرویشی، توفوردي
-پـیش کـش  سی علفتیپیرود. ايکاشت بکار میبرگی یونجه تازه

هـرز را قبـل از سبزشـدن    هـاي کاشتی است که طیف وسیعی از علف
) 17( و تائبی و همکـاران ) 14( وسوي و رستگار). م6کند (کنترل می
مـاده   کیلـوگرم  8/4با دوز  کاشتپیش صورتسی بهتیپیکاربرد اي

 برگی یونجه 2در مرحله لیتر در هکتار  1ایمازتاپیر و  مؤثره در هکتار
اند. البته در پژوهش نمودههرز یونجه توصیه هايعلف ترلبراي کنرا 

هـرز  هـاي کش مناسبی براي کنتـرل علـف  علف سیتیپیايحاضر  
  شود.محسوب نمی

 
  خاکشیر تلخ

بـار   2تـوده خاکشـیر تلـخ،    ترین تیمار در کـاهش زیسـت  موفق
 لیتر در هکتار 1و  5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  3سمپاشی با بنتازون 

بار سمپاشی  1درصد کاهش) بودند. البته تفاوت تیمارهاي اخیر با  98(
بیـوزین  لیتر در هکتار و متري 3لیتر در هکتار، بنتازون  1با ایمازتاپیر 

 3بی بار سمپاشی با توفوردي 2و  1دار نبود. گرم در هکتار معنی 750
 44 و 35دار باعث کاهش به ترتیب لیتر در هکتار بدون تفاوت معنی

بـار   2تـرین تیمـار،   توده خاکشیر تلخ شـدند. ضـعیف  درصدي زیست
درصد کاهش  35لیتر در هکتار با توانایی  5/3بی سمپاشی با توفوردي

لیتر  3بی بار سمپاشی با توفوردي 1توده خاکشیر تلخ بود که با زیست
 ).5در هکتار در یک گروه آماري قرار گرفت (جدول 
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 کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفأهرز تحت تهايتوده علفدرصد کاهش زیستین مقایسه میانگ - 5جدول 

Table 5- Mean comparison of weed biomass decrease percentage in response to herbicide treatments in comparison to weedy 
check  

 درشتوك
Malcolmia 
africana  

 خاکشیر تلخ
Sisymbrium irio 

  خاکشیر ایرانی
Descurania 

sophia 

  دز/ هکتار
Dose/ ha  

  زمان مصرف
Use Time  

  کشتیمار علف
Herbicide 
Treatment 

  

ef 2.8  bc 71.67  e 30.60  5 لیتر 
5 L 

  قبل ازکاشت
PPI 

  Eradicanارادیکان 

شی
مپا

ر س
کبا

ی
  Sp

ra
y 

(1
 ti

m
e)

  

a 100  ab 90.47  c 73.97  750 گرم 
 750 g 

  رویشقبل از 
PRE 

بیوزینمتري
Metribuzin    

ab 89.14  de 35.42  c 72.31  3  لیتر 
3L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
 DB 2,4-  

a 96.52  c 63.31  d 59.41  5/3  لیتر 
3.5 L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
  DB 2,4-  

a 100  ab 91.09  ab 89.77  3  لیتر 
3 L 

 بعد از رویش
POST 

   Bentazoneبنتازون 

d 43.78  b 83.57  ab 95.66  5/0  لیتر  
0.5 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر 
Imazathapyr   

ab 88.94  ab 92.71  a 97.32  1  لیتر  
1 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر 
Imazathapyr   

       

f 0  d 44.22  b 82.01  3  لیتر  
3 L 

 بعد از رویش
POST  

 

  بیتوفوردي
 2,4-DB   

دو ب
شی

سمپا
ار 

  Sp
ra

y 
(2

 ti
m

es
)

  

e 83.08  e 34.62  bc 76.83  5/3  لیتر  
3.5 L 

  قبل ازکاشت
PPI 

   DB-2,4   بیتوفوردي

d 48.62  a 98/.13  ab 90.78  3  لیتر  
3 L 

  قبل از رویش
PRE 

   Bentazone بنتازون 

e 8.52  a 98.07  ab 94.43  5/0  لیتر  
0.5 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر
Imazathapyr   

a 99.60  a 98  ab 87.59  1 لیتر 
 1 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر
Imazathapyr   

  باشنددرصد می 5اي دانکن فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون چنددامنهستون
Within each column, means followed by the same letter are not significantly different based on Duncans Multiple Range Test at  the 

0.05 level   

  
  درشتوك

گرم  750بیوزین لیتر در هکتار و متري 3بار سمپاشی با بنتازون  1
 2داري با هرز را کامال کنترل کرد، اما تفاوت معنیدر هکتار، این علف

لیتر در هکتار  3بی تر در هکتار، توفورديلی 1بار سمپاشی با ایمازتاپیر 
لیتر  5/3بی لیتر در هکتار و توفوردي 1بار سمپاشی با ایمازتاپیر  1و 

بار  2لیتر در هکتار و  5/0بار سمپاشی با ایمازتاپیر  1در هکتار نداشت. 
دار باعـث  لیتر در هکتـار بـدون تفـاوت معنـی     3سمپاشی با بنتازون 

بـار   2توده درشتوك شـد.  درصدي زیست 49و  44کاهش به ترتیب 
لیتـر در   5 سـی تـی پـی لیتر در هکتار و اي 5/0سمپاشی با ایمازتاپیر 

تـوده درشـتوك   درصد کاهش زیست 3و  5/8هکتار باعث به ترتیب 
لیتر در هکتار قادر بـه کنتـرل    3بی بار سمپاشی با توفوردي 1شدند. 

  ).5(جدول  درشتوك نبود

  کش در پاسخ به تیمارهاي علفبررسی عملکرد یونجه 
کش مورد آزمایش بر عملکرد یونجه در چـین  هاي علفاثر تیمار

دار بـود  درصد معنی 1درصد و در چین دوم در سطح  5اول در سطح 
 ).6(جدول 

 

  چین اول 
تـن   10در چین اول، بهترین تیمار براي افزایش عملکرد یونجه (

تیمارهـاي  لیتر در هکتار بود.  1ایمازتاپیر  بار سمپاشی با 2در هکتار) 
بـار   1لیتر در هکتار و  5/0بار سمپاشی با ایمازتاپیر  2مناسب بعدي، 
کش بود کـه بـدون تفـاوت    لیتر در هکتار این علف 1سمپاشی با دز 

تن در هکتـار یونجـه    4/9و  8/9دار منجر به عملکرد به ترتیب معنی
 5/3و  3بی ر و توفورديلیتر در هکتا 3بار سمپاشی با بنتازون  2شد. 

لیتر در هکتـار   5/3و  3بی بار سمپاشی با توفوردي 1لیتر در هکتار و 
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 3/9و  7/9، 8/8، 3/8، 3/8دار به ترتیب باعث تولید بدون تفاوت معنی
لیتـر در هکتـار منجـر بـه      5سـی  تـی پیتن در هکتار یونجه شد. اي

جه (حـدود  د یونتن در هکتار یونجه شد. کمترین عملکر 6/9عملکرد 

گرم در هکتار حاصل  750بیوزین ثیر متريتن در هکتار) تحت تأ 5/8
 ).7شد (جدول 

  

  کش طی سه چینثیر تیمارهاي علفأتجزیه واریانس عملکرد یونجه تحت ت - 6جدول 
Table 6- Analysis of varianve (MS) of Alfalfa yield  in response to herbicide treatments during 3 harvestings  

 Source منبع تغییرات
of 

variation  
 درجه آزادي

DF  
  چین اول

First Harvesting 
  چین دوم

Second Harvesting 
  چین سوم

Third Harvesting 

  تکرار
 Replication  3  191.3600 861.538 2612.820 

  تیمار
Treatment 

12 *15988.789 **4964.102 *10302.5641 

  خطا
Error 

36 1701.291 1617.094 2246.1538 

  ضریب تغییرات
C.V.(%) 

0  16.8 19.80  21.5 
  

 درصد 1و  5دار در سطح معنی ، به ترتیب**,**و *
** ,*: significant at level 0.01and 0.05, respectively 

  

 ینچکش طی سه ثیر تیمارهاي علفملکرد یونجه (تن در هکتار) تحت تأع مقایسه میانگین - 7جدول 
Table 7- Mean comparison of Alfalfa yield in response to herbicide treatments during 3 harvestings  

  چین سوم
First 

Harvesting  

  چین دوم
Second 

Harvesting 

  چین اول
First 

Harvesting  
  دز/ هکتار
Dose/ha  

  زمان مصرف
Use Time  

  کشتیمار علف
Herbicide  
Treatment  

  

b 9.80  b 9.3  e 8.61  5 لیتر 
5 L 

  قبل ازکاشت
PPI 

  EPTCاي پی تی سی 

شی
مپا

ر س
کبا

ی
  Sp

ra
y 

(1
 ti

m
e)

  

c 8.1  c 8/41  f 8.48 750 گرم 
750 g 

  قبل از رویش
PRE 

بیوزینمتري
Metribuzin  

ab 10.13  b 9.41  cd 8.73  3 لیتر 
3L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
DB 2,4-  

ab 10.52  b9.10   cd 8.28  5/3 لیتر 
3.5 L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
DB 2,4-  

ab 10.20  ab 10.01  d 5.15  3 لیتر 
3 L 

 بعد از رویش
POST 

  بنتازون
Bentazone  

ab 10.50  ab 10.30  c6.62   5/0 لیتر  
0.5 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر 
Imazathapyr  

a 10.63  ab 10.4  bc 8.43  1 لیتر  
1 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر 
Imazathapyr  

              

ab 10.45  b 9.10  cd 7.33  3 لیتر  
3 L 

 بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
2,4-DB  

شی
مپا

ر س
و با

د
  Sp

ra
y 

(2
 ti

m
es

)
  

ab 10.49  b 9.14  c 7.77  5/3 لیتر  
3.5 L 

 قبل ازکاشت
PPI 

  بیتوفوردي
2,4-DB  

b 9.4  b 9.20  cd 7.27  3 لیتر  
3 L 

  قبل از رویش
PRE 

  بنتازون
Bentazone  

ab10.3   a 10.94  b 8.8  5/0 لیتر  
0.5 L  

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر
Imazathapyr  

ab 10.01  ab 10.2  a9.99   1 لیتر 
1 L 

 بعد از رویش
POST 

ایمازتاپیر
Imazathapyr  

  باشنددرصد می 5انکن فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال اي دهایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون چنددامنهستون              
Within each column, means followed by the same letter are not significantly different based on Duncans Multiple Range Test at  the 

0.05 level   
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  چین دوم

لیتر در  5/0ر بار سمپاشی با ایمازتاپی 2در چین دوم، بهترین تیمار 
بار  2و  1تن در هکتار شد. البته  9/10هکتار بود که منجر به عملکرد 

 3بار سمپاشی بـا بنتـازون    1لیتر در هکتار و  1سمپاشی با ایمازتاپیر 
داري با تیمار لیتر در هکتار، تفاوت معنی 5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر 

لیتر در هکتار  5/3و  3بی بار سمپاشی با توفوردي 2و  1برتر نداشتند. 
لیتر در  5سی تیپیلیتر در هکتار و اي 3بار سمپاشی با بنتازون  2و 

داري با تیمارهاي اخیر نداشت. کمتـرین عملکـرد   هکتار، تفاوت معنی
 750بیـوزین  تن در هکتار) ناشی از سمپاشی با متري 9یونجه (حدود 

  ).7گرم در هکتار بود (جدول 
برگ هرز پهنهايعلف ) ایمازتاپیر11همکاران ( به گزارش فقیه و

کاشت را بخوبی کنترل کرد. بهترین عملکرد یونجه مربوط یونجه تازه
درصد افزایش عملکرد یونجه به  192و  76لیتر با  125/0به ایمازتاپیر 

 1ترتیب در چین اول و دوم بود. البته در بررسی حاضر ایمازتاپیر با دز 
 عنوان تیمار برتر در افزایش عملکرد علوفه عمل کرد.لیتر در هکتار به

  
  چین سوم 

لیتر در  1بار سمپاشی با ایمازتاپیر  1در چین سوم، بهترین تیمار 
تن در هکتار یونجه شد کـه البتـه    6/10هکتار بود که باعث عملکرد 

بـار   2و  1کـش و  بار سمپاشی با همین علـف  2داري با تفاوت معنی
ترین لیتر در هکتار نداشت. نامناسب 5/3و  3بی يسمپاشی با توفورد

تن در هکتار  4/8گرم در هکتار با عملکرد  750بیوزین تیمارها، متري
  ). 7بود (جدول 
 1و  75/0، 5/0) ضمن بررسی دزهاي 1دخت و ممنوعی (عباس

کاشـت در  هـرز یونجـه تـازه   لیتر در هکتار ایمازتاپیر بر کنترل علـف 
لیتـر در هکتـار    5/0که وجین دستی و ایمازتاپیر جیرفت بیان کردند 

شود. در بررسی حاضر نیز ایمازتاپیر باعث بیشترین عملکرد یونجه می
لیتر در هکتار طی هر سه چـین جـزو تیمارهـاي برتـر در افـزایش       1

لیتـر در هکتـار    1و  5/0ایمازتـاپیر   عملکرد یونجه بود. در مجمـوع، 
شـود.  رد یونجـه محسـوب مـی   کش مناسبی براي افزایش عملکعلف

) ضمن بررسی کارایی ایمازتاپیر در یونجه نشان 8دارونت و همکاران (
خـروس و  هـرز خـردل وحشـی، تـاج    هـاي کش علفداد که این علف

) 7درصد کنترل کرد. کوران و همکاران ( 60سلمک و پیچک را حدود 
برگ هرز پهنهايکش مناسبی براي کنترل علفرا علف ایمازتاپیرنیز 

 یونجه معرفی کردند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. 
  

  ب) یونجه مستقر 
  هرزهايکش بر تراکم علفاثر تیمارهاي علف

هـرز  يهـا مورد آزمایش بر تـراکم علـف   کشهاي علفاثر تیمار
 کاهوك وحشی در سطح یک درصد و شیرتیغک در سطح پنج درصـد 

     ).        8دار بود (جدول معنی

                     
  کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفأهرز تحت تهايتجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد کاهش تراکم علف - 8جدول 

Table 8- Analysis of varianve (MS) of decrease percentage of weeds density in response to herbicide treatments in comparison 
to weedy check  

 شیر تیغک
Sonchus asper  

 کاهوك وحشی
Lactuca serriola  

 درجه آزادي
DF  

  منبع تغییرات
Source of 
variation  

3327.97 1666.67  5 
 بلوك

Replication 

141.37*  533.34**  3 
  تیمار

Treatment 

280.10  333.34  15 
 خطا

Error 

  ضریب تغییرات  -  32.2  31.96
C.V.(%) 

                                              .significant at level 0.01and 0.05, respectively :*, **درصد  1و  5دار در سطح به ترتیب معنی **، *
  

  کاهوك وحشی
لیتر در هکتار با بیشترین کاهش تراکم کاهوك  5/3بی توفوردي

لیتـر در   1ز آن ایمازتاپیر درصد) بهترین تیمار بود. پس ا 90وحشی (
ــراکم کــاهوك وحشــی شــد.  70هکتــار باعــث کــاهش  درصــدي ت

 5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  3لیتر در هکتار، بنتازون  3بی توفوردي
 55، 40دار باعث کاهش بـه ترتیـب   لیتر در هکتار بدون تفاوت معنی

تـرین تیمـار،   توده کاهوك وحشی شدند. ضـعیف درصدي زیست 50و
درصدي تراکم کاهوك وحشی بود  35بیوزین با توانایی کاهش تريم
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باعـث  بـوزین  متري) 15( نقشبندي و همکاران). به گزارش 9(جدول 
) ایـن  5بهـارات و کـاچرو (  و به گـزارش   هـرزهايعلفثر ؤکنترل م

 .شودبـرگ میهرز پهـنهايعلفکنترل مناسب  باعثکش علف

  
  کش نسبت به شاهد بدون کنترلهرز تحت تأثیر تیمارهاي علفهايکاهش تراکم علف مقایسه میانگین درصد - 9جدول 

Table 9- Mean comparison of decrease percentage of weeds density in response to herbicide treatments in comparison to 
weedy  

 شیر تیغک
Sonchus asper  

 کاهوك وحشی
Lactuca serriola  

  کتاردز / ه
Dose / ha 

  زمان مصرف
Use Time 

  کشتیمار علف
Herbicide Treatment  

a 100 e 35  750 گرم 
750 g 

  قبل از رویش
PRE 

  Metribuzinبیوزینمتري

b 50/75  e 40 3  3لیتر L بعد از رویش  
POST 

  بیتوفوردي
 DB 2,4-  

b 55/15  a 90 5/3 لیتر 
3.5 L 

  بعد از رویش
POST 

  بیتوفوردي
  DB 2,4-  

c 23/75  c 55 3 لیتر  
 3 L 

  بعد از رویش
POST 

  بنتازون
 Bentazone  

c 33/25 c 50 5/0 لیتر  
 0.5 L 

  بعد از رویش
POST 

 Imazathapyrایمازتاپیر 

b 53/6  b 70 1 لیتر  
1 L 

  بعد از رویش
POST 

  Imazathapyrایمازتاپیر 
  باشنددرصد می 5اي دانکن فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال دامنههایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون چندستون

Within each column, means followed by the same letter are not significantly different based on Duncans Multiple Range Test at  the 
0.05 level  

 
  شیرتیغک  

یرتیغک شـد.  درصدي تـراکم شـ   100بیوزین باعث کاهش متري
 1و  5/0لیتر در هکتـار و ایمازتـاپیر    5/3و  3بی پس از آن توفوردي

، 55، 50دار باعث کاهش به ترتیـب  لیتر در هکتار بدون تفاوت معنی
لیتر در هکتار بـا   3درصدي تراکم شیرتیغک شدند. بنتازون  54و  33

درصدي تـراکم شـیرتیغک شـد     14کمترین کارایی منجر به کاهش 

  ).9(جدول 
  

  هرز      هايتوده علفکش بر زیستاثر تیمارهاي علف
توده کاهوك وحشی و شیرتیغک بر زیست کشهاي علفاثر تیمار

 ).                           10دار بود (جدول در سطح پنج درصد معنی

  
  کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفأهرز تحت تهايتوده علفتجزیه واریانس (میانگین مربعات) درصد کاهش زیست - 10جدول 

Table 10- Analysis of varianve (MS) of decrease percentage of weeds biomass  in response to herbicide treatments in 
comparison to weedy check  

 شیر تیغک
Sonchus asper  

 کاهوك وحشی
Lactuca serriola  

 درجه آزادي
DF  

  تغییرات منبع
Source of 
variation  

  بلوك 5 2975/27 927/17
Replication 

  تیمار 3 *129/69 *120/56
Treatment 

 خطا 15 464/27 73/73
Error 

  ضریب تغییرات              38/7 12/2
C.V.(%) 

                                    significant at level 0.01and 0.05, respectively :*,*:* درصد 1و  5دار در سطح ، به ترتیب معنی**و * 
  

  کاهوك وحشی
توده کاهوك لیتر در هکتار با بیشترین کاهش زیست 1ایمازتاپیر 

 5/3بـی  شود. توفورديدرصد) بهترین تیمار محسوب می 81وحشی (
دار بـا  لیتر در هکتار بدون تفاوت معنی 5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر 
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تـوده کـاهوك   درصـدي زیسـت   70ر منجر به کاهش حدود تیمار برت
گرم در هکتار بـا   750بیوزین ترین تیمار، متريوحشی شدند. ضعیف

  ).11توده کاهوك وحشی بود (جدول درصدي زیست 40کاهش 
ها و برخی از برگکش انتخابی است که اغلب پهنایمازتاپیر علف

برگی یونجه روي علـف کند. در مرحله دو ها را کنترل میبرگباریک

اسـت و   ALSشود. ایمازتاپیر بازدارنده هرز کوچک سمپاشی میهاي
). 6کش شود (مصرف مداوم آن ممکن است منجر به مقاومت به علف

در بررسی حاضر نیز ایمازتاپیر جزو تیمارهاي برتر در کنترل کـاهوك  
  شود.وحشی محسوب می

  
 کش نسبت به شاهد بدون کنترلثیر تیمارهاي علفأهرز تحت تهايخشک علفمقایسه میانگین درصد کاهش وزن  - 11جدول 

Table 11- Means Comparison of  weed density decrease percent in comparison to weedy check 
 شیر تیغک

Sonchus asper  
 کاهوك وحشی

Lactuca serriola  
  دز /هکتار        

Dose / ha 
  زمان مصرف
Use Time  

  کشتیمار علف     
Herbicide Treatment  

a100  d40  750  گرم 
750 g 

  قبل از رویش
PRE  بیوزینمتريMetribuzin    

c 60.5 bc 51 3 لیتر  
 3 L 

  بعد از رویش
POST  

  بیتوفوردي
 2,4-DB   

b 70 ab 69.75 5/3  لیتر  
3.5 L 

  بعد از رویش
POST  

  DB-2,4   بی توفوردي

c60.25  b 59.75 3 ر لیت  
3 L 

  بعد از رویش
POST  

   Bentazoneبنتازون 

c61.50  ab68.25  5/0 لیتر  
 0.5 L 

  بعد از رویش
POST  

   Imazathapyrایمازتاپیر 

bc68.75  a81.25  1 لیتر  
 1 L 

  بعد از رویش
POST  

   Imazathapyrایمازتاپیر 
  باشنددرصد می 5فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال  اي دانکنهایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون چنددامنهستون 

Within each column, means followed by the same letter are not significantly different based on Duncans Multiple Range Test at  the  
 0.05 level   

  

  شیرتیغک  
باعـث   عنوان بهتـرین تیمـار،  گرم در هکتار به 750بیوزین متري

لیتر در هکتار  5/3بی کنترل کامل شیرتیغک شد. پس از آن توفوردي
دار باعث کاهش حدود لیتر در هکتار بدون تفاوت معنی 1و ایمازتاپیر 

لیتـر در   3بی توده شیرتیغک شدند. البته توفورديدرصدي زیست 70
ن لیتر در هکتار بـدو  5/0لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  3هکتار، بنتازون 

 70تـا   60لیتر در هکتار باعث کـاهش   1دار با ایمازتاپیر تفاوت معنی
 ). 11توده شیرتیغک شدند (جدول درصدي زیست

  
  چینکش طی سه ثیر تیمارهاي علفأتحت تتجزیه واریانس عملکرد یونجه  - 12جدول 

Table 12- Analysis of varianve (MS) of Alfalfa yield in response to herbicide treatments during 3 harvestings  
  

  چین سوم
First Harvesting  

  

  چین دوم
Second Harvesting  

  چین اول
First Harvesting  

  
 درجه آزادي

DF 

      
  منبع تغییرات          

Source of 
variation  

 بلوك 6 1121.85 9396 5018.75
Replication 

  تیمار 3 1025.38* 69.90* 9150.79*
Treatment 

 خطا  18 1357.38 2368 5142.81
Error 

  ضریب تغییرات     15.5 9.22 39.54
C.V.(%) 

     significant at level 0.05 :*درصد                                                                                                                    5دار در سطح معنی *
  

) بـه منظـور   16طی آزمایش سه ساله پاکانوسـکی و همکـاران (  
بیوزین بـراي کنتـرل   هاي ایمازتاپیر و متريکشبررسی کارایی علف

هـا در کنتـرل   کـش هرز یونجه در زمان استراحت، این علفهايعلف
درصد کارایی داشتند. در بررسی حاضر نیز  100تا  5/48هرز هايعلف
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هاي برتـر در کنتـرل شـیرتیغک    کشی از علفعنوان یکایمازتاپیر به
 عمل کرد.

  
  کشبررسی عملکرد یونجه در پاسخ به تیمارهاي علف

 5مورد آزمایش بر عملکرد یونجـه در سـطح    کشاثر تیمارهاي علف
 ).12دار بود (جدول درصد معنی

  چین اول
لیتر در هکتار بود  1و  5/0در چین اول، بهترین تیمار، ایمازتاپیر 

لیتر  3تن در هکتار عملکرد یونجه شد. البته بنتازون  8اعث حدود که ب
 5/7تا  7لیتر در هکتار نیز با عملکرد  5/3و  3بی در هکتار و توفوردي

داري با آن نشـان ندادنـد. کمتـرین    تن در هکتار یونجه تفاوت معنی

گرم  750بیوزین ثیر متريأتن در هکتار) تحت ت 4/6عملکرد یونجه (
  ). 13ر حاصل شد (جدول در هکتا

) در بررسـی کـارایی ایمازتـاپیر در یونجـه     21زامورا و همکاران (
کـش خـردل وحشـی،    مستقر در کالیفرنیا نشـان داد کـه ایـن علـف    

 1خروس و سلمک را کنترل کرد. باالترین غلظت ایمازتاپیر یعنی تاج
ار + لیتر در هکت 1لیتر در هکتار باعث کوتولگی یونجه شد. ایمازتاپیر 

لیتر در هکتار باعث زردي و کوتولگی یونجه شد. البتـه در   3بنتازون 
کش بر یونجه مشاهده نشـد. بـه   بررسی حاضر اثر سویی از این علف

چهار طی  کیلوگرم در هکتار 6/1بوزین متري )18گزارش وادینگتون (
سال باعث کنترل گل قاصدك و جارو علفی و افزایش عملکـرد بـذر   

  .یونجه شد
  

 چینکش طی سه ثیر تیمارهاي علفأعملکرد یونجه (تن در هکتار) تحت ت مقایسه میانگین- 13دول ج
Table 13- Mean comparison of Alfalfa yield in response to herbicide treatments during 3 harvestings 

  چین سوم
Third  

Harvesting  

  چین دوم
Second 

Harvesting  

  چین اول
First  

Harvesting  

  دز / هکتار
Dose/ ha  

    زمان مصرف
Use Time  

  کشتیمار علف
Herbicide  
Treatment  

c7.5  c6.35  c6.42           
  گرم  750

750 g 
  قبل از رویش

PRE بیوزینمتريMetribuzin   

b 8.7 b8.9 b 7.49 
  لیتر 3
 3 L 

  بعد از رویش
POST 2,4 بیتوفوردي-DB   

ab9.3  ab 9.38  b 7.5 5/3 لیتر  
 3.5 L 

  بعد از رویش
POST 

  DB-2,4   بی توفوردي

ab 9.66 ab 9.33 b 7.15 3 لیتر  
 3 L 

  بعد از رویش
POST 

   Bentazoneبنتازون 

ab 9.1  b8.7 ab 8.01 5/0 لیتر  
 0.5 L 

  بعد از رویش
POST 

   Imazathapyrایمازتاپیر 

a 9.7 ab 9.6  ab 8.33 
  لیتر 1
 1 L 

  بعد از رویش
POST زتاپیر ایماImazathapyr   

ab 9.5 a 9.9 a 8.4   نیبا وج شاهد weed-free 
control  

  باشددرصد می 5هایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس آزمون چند دامنه دانکن فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال ستون
With each colum means followed by the same letter are not significantly different based on Duncans Multiple Range Test at the 0.05 

 
   چین دوم

 5/9تا  9در چین دوم، بهترین تیمار براي افزایش عملکرد یونجه (
بـی  لیتر در هکتار، توفـوردي  1تن در هکتار) عبارت بود از ایمازتاپیر 

ن لیتـر در هکتـار. همچنـان کمتـری     3لیتر در هکتار و بنتـازون   5/3
ــا   6عملکــرد یونجــه (حــدود  ــار) ناشــی از سمپاشــی ب ــن در هکت ت

  ).13گرم در هکتار بود (جدول  750بیوزین متري
بی بـر یونجـه   ) ضمن بررسی اثر بنتازون و توفوردي4محققان (

بی باعث کاهش عملکرد یونجه در چـین  مستقر بیان کردند توفوردي
تیمار هـیچ اثـر   اول یونجه شد. در صورتی که در بررسی حاضر، این 

  سویی بر یونجه نداشت. 
  

   چین سوم
لیتـر در هکتـار منجـر بـه بیشـترین       1در چین سوم، ایمازتـاپیر  

لیتر در هکتـار،   5/0تن در هکتار) شد. ایمازتاپیر  7/9عملکرد یونجه (
لیتر در هکتار نیز تفـاوت   5/3بی لیتر در هکتار و توفوردي 3بنتازون 

 5/7داشتند. کمترین عملکرد یونجه (حـدود  داري با تیمار برتر نمعنی
گرم در هکتار  750بیوزین ثیر سمپاشی با متريأتن در هکتار) تحت ت

  ).13حاصل شد (جدول 
هـرز  هاي) با بررسی کنترل شیمیایی علف13میقانی و همکاران (
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کـش  ترین علفلیتر در هکتار را مناسب 5/3و  3بی یونجه، توفوردي
نجه معرفی کردند. در بررسی حاضـر نیـز ایـن    در افزایش عملکرد یو

بـی  کش در چین دوم و سوم جزو تیمارهاي برتر بود. توفـوردي علف
گـراد در زمـان   درجـه سـانتی   27ممکن اسـت در دماهـاي بـاالتر از    

هـا  کـش ها وارد کند. کارایی علـف سمپاشی خسارت شدیدي به لگوم
اننـد رطوبـت   رویشی) تحت تأثیر عوامـل محیطـی م  (بویژه انواع پس

گیرد. شرایط محیطی بر فرایندهاي نسبی، دما و رطوبت خاك قرار می
ثرند که این امر موجب تغییـر  ؤمورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهان م

). البتـه در  2شـود ( هـا مـی  کـش در جذب، انتقال یا متابولیسم علـف 
که شاید به  سوزي بر یونجه مشاهده نشدپژوهش حاضر اثري از گیاه

  اقلیم نسبتا خنک کرج باشد. علت
ثر ؤبی ممرحله فنولوژي یونجه در تعیین مقاومت آن به توفوردي

تر حساسیت کمتري به ایـن  است. یونجه جوان نسبت به یونجه مسن
تر داراي سیسـتم بتـا اکسیداسـیون    کش دارد، زیرا گیاهان مسنعلف

بی را به تري هستند و با کارایی بیشتري توفورديکارآمدتر و گسترده
). در تایید این نتایج مشاهده شد که اثر 23کنند (تبدیل می توفوردي
بی بر افزایش عملکرد یونجه مستقر کمتر از اثر آن بر یونجه توفوردي

تـوان بـه حساسـیت کمتـر یونجـه      کاشت بود. این تفاوت را مـی تازه
کش در مقایسه با یونجه مستقر نسـبت  کاشت نسبت به این علفتازه

 د. دا
  

  گیرينتیجه
  کاشتیونجه تازهدر 

لیتر در  1و ایمازتاپیر  3گرم در هکتار، بنتازون  750بیوزین متري
هرز خاکشیر هايکش ها براي کاهش تراکم علفهکتار بهترین علف

لیتـر در   5/3و  3بـی  توفوردي بودند. درشتوكایرانی، خاکشیر تلخ و 
مارهاي برتر بودند. هـم  جزو تی درشتوكهکتار تنها در کاهش تراکم 

لیتر  1لیتر در هکتار و ایمازتاپیر  3هاي بنتازون کشچنین کارایی علف
هرز خاکشیر ایرانی، خاکشیر هايتوده علفدر هکتار در کاهش زیست

  آمیز بود.موفقیت درشتوكتلخ و 

در ارزیابی عملکرد، بهترین تیمار براي افزایش عملکرد یونجه در  
 1و  5/0لیتر در هکتار، در چین دوم، ایمازتاپیر  1اپیر چین اول، ایمازت

لیتر در هکتار،  3بی لیتر در هکتار و توفوردي 3لیتر در هکتار، بنتازون 
 5/3و  3بی لیتر در هکتار، توفوردي 1و  5/0و در چین سوم، ایمازتاپیر 
لیتر در هکتار بودند. کاهش عملکرد یونجه  3لیتر در هکتار و بنتازون 

گرم در هکتار در هر سه چـین مشـاهد    750بیوزین پاسخ به متري در
  شد.

  
  یونجه مستقردر 

لیتر در هکتار با بیشترین توانایی کاهش تـراکم   5/3بی توفوردي
گرم در هکتار با کنترل کامل شیر  750بیوزین کاهوي وحشی و متري

تـاپیر  لیتر در هکتار، ایماز 5/3بی تیغک بهترین تیمار بودند. توفوردي
لیتر در هکتار با کاهش قابل توجه وزن خشک کاهوي وحشی  1و 5/0

گرم با کنترل کامل شـیرتیغک، تیمارهـاي برتـر     750بیوزین و متري
بودند. با توجه به نتایج مربوط به عملکرد یونجه، بهترین تیمار بـراي  

لیتر در هکتار،  1و  5/0افزایش عملکرد یونجه در چین اول، ایمازتاپیر 
لیتـر در هکتـار و    3لیتر در هکتار، بنتازون  1چین دوم، ایمازتاپیر  در

لیتر  1و  5/0لیتر در هکتار و در چین سوم، ایمازتاپیر  5/3بی توفوردي
لیتر در هکتـار   3کتار و بنتازون لیتر در ه 5/3بی در هکتار، توفوردي

بیوزین، کاهش عملکرد یونجـه  کش متريبودند. بدلیل خسارت علف
گرم در هکتار در هر سه چـین مشـاهد    750بیوزین پاسخ به متريدر 
  شد.

به  بی و ایمازتاپیربنتازون، توفورديهاي کشبنابراین، کارایی علف
هرز بستگی دارد. همین تیمارها براي افـزایش  دز مصرف و گونه علف

بیوزین در عملکرد یونجه نیز قابل توصیه هستند. با وجود کارایی متري
بیوزین هرز، بدلیل کاهش عملکرد یونجه کاربرد متريهايلفکنترل ع

بیـوزین بـه   شود. البته در بررسی حاضر، متـري در یونجه توصیه نمی
مورد استفاده قرار گرفت. شاید اگر به صـورت   "رویشیپیش"صورت 

شد. دستیابی به رفت، نتیجه بهتري حاصل میبکار می "مصرفخاك"
 هاي تکمیلی دارد.ینتیجه قطعی نیاز به بررس
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