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  ونجهی عملکرد و هرزهایعلف کنترل در هاکشعلفبرخی  ییکاراتعداد سمپاشی و  بررسی

(Medicago sativa ) 

 
 2و فریبا میقانی 1*ابراهیم ممنوعی

یقات ، موسسه تحقی و منابع طبیعی استان فارسآموزش کشاورزاستادیار، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و  -1

هرز، موسسه هایبخش تحقیقات علف ،دانشیار -2، قات، آموزش و ترویج کشاورزی شیرازسازمان تحقی  گیاهپزشکی کشور،

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران.  تحقیقات گیاهپزشکی کشور،

 (7/10/1398 تاریخ پذیرش: - 19/4/1397)تاریخ دریافت:  

 چکیده
بلوك کامل تصادفی با سه تكرار، در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش  صورتبههرز يونجه در جنوب کرمان، آزمايشی هایکنترل علف منظوربه

سی تیپیی ایهاکشعلفپاشی و دوبار سم ککاربرد ي شد. تیمارهای آزمايش، شاملاجرا  1392-93کشاورزی جنوب کرمان، در سال زراعی 
لیتر در هكتار، بنتازون به مقدار سه لیتر  5/3بی به مقدار سه و گرم در هكتار، توفوردی 750بیوزين به مقدار به مقدار پنج  لیتر در هكتار، متری

به مقدار يک لیتر در هكتار و شاهد بدون کنترل  ، ايمازتاپیرلیتر سیتوگیتمیلی 200همراه لیتر در هكتار به 5/0در هكتار، ايمازتاپیر به مقدار 
که طوریهرز و خشک يونجه داشتند، بههایداری بر تراکم و وزن خشک علفمعنی ریتأثها، کشعلفهرز بود. نتايج نشان داد که کاربرد هایعلف

ر ايمازتاپی کشعلفبار سمپاشی با داری کاهش يافت. دوبار و يکیطور معنهرز بههایکش، تراکم و وزن خشک علفبا کاربرد تیمارهای علف
كتار( ايمازتاپیر )يک لیتر در ه کشعلفبا   بار سمپاشیهرز داشت. دوبار و يکهایلیتر در هكتار(، کارايی مطلوبی در کنترل علف 5/0)يک و 

درصد  82و  86درصد و در چین سوم  77و  78صد، در چین دوم در 77و  78ترتیب های اول، بههرز را در چینهایتوانست وزن خشک علف
 کشلفعداری افزايش دادند. طور معنیسی، خسارتی بر يونجه نداشتند و عملكرد يونجه را بهتیپیهای ايمازتاپیر و ایکشکاهش دهد. علف

بار سمپاشی و خسارت در چین اول شد. تیمارهای دوبار و يکسوزی هرز داشت، اما سبب گیاهبی، اگرچه کارايی مطلوبی در کنترل علفتوفوردی
و  32ترتیب با ايمازتاپیر )يک لیتر در هكتار(، بیشترين عملكرد وزن خشک را داشتند. اين تیمارها توانستند وزن خشک يونجه را در چین اول، به

هرز و افزايش های؛ بنابراين به دلیل کارايی کنترل علفدرصد افزايش دهند 30و  33درصد و در چین سوم  27و  30درصد، در چین دوم  28
 شودايمازتاپیر )يک لیتر در هكتار( توصیه می کشبار سمپاشی با علفعملكرد، کاربرد يک

 بی، وزن خشکسی، ايمازتاپیر، تراکم، توفوردیتیپیای کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
To study the effect of herbicides in alfalfa weed control in South Kerman, an experiment was conducted in 
a randomized complete blocks design with three replications in the Agricultural Research and Education 
Center, Jiroft, Iran during 2013-2014. Treatments included application of once and twice 5 L/ha EPTC 
herbicide, 750 g/ha metribuzin, 3 and 3.5 L/ha 2, 4-DB, 3 L/ha bentazon, 0.5 L/ha imazethapyr plus 200 
ml/ha Citogate and 1 L/ha imazethapyr as post- emergence, and weed infested as control. Results showed 
that herbicide applications had significant effects on density and dry weight of weeds and alfalfa dry weight. 
Herbicide applications significantly decreased density and dry weight of weeds. Once and twice spray 
application of imazethapyr (1 and 0.5 L/ha) had a good efficiency in weed control. Also, once and twice 
spray application of 1 L/ha imazethapyr reduced weed dry weights 78 and 77% in the first, 78 and 77% in 
the second, and 86 and 82% in the third alfalfa harvest . Imazethapyr and EPTC herbicides had no alfalfa 
leaf injury and increased dry weight of alfalfa during three harvests. Although, 2, 4-DB herbicide showed 
good weed control, but these treatments had leaf injury in the first alfalfa harvest. Twice and once spray 
application of imazethapyr (1 L/ha) resulted in the highest alfalfa yield. This treatment increased alfalfa 
biomass 32 and 28% in the first, 30 and 28% in the second and 33 and 30% in the third harvests. Therefore, 
once spray application of 1 L/ha imazethapyr is recommended because of its efficiency in weed control and 
yield increasing.  
Keywords: 2, 4-DB, density, dry matter, EPTC, harvest, imazethapyr. 
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 مقدمه

 ی است که بااعلوفهگیاهان  نیترمهمیونجه یکی از 

شر نقش بدر امنیت غذایی  ،و لبنی ینیمواد پروتئ نیتأم

این گیاه با کاهش فرسایش و افزایش ماده آلی . دارند

 داردحاصلخیزی خاک مهمی در  خاک، نقش

 (Barnes & Sheaffer, 1995). در  آنکشت  ریسطح ز

 13جنوب استان کرمان،  هزار هکتار و در 660ایران، 

 نیترمهم(. یکی از MAJ, 2017هزار هکتار است )

ای، حضور تولید در گیاهان علوفه محدودکنندهعوامل 

هرز عملکرد علوفه های. علفاستهرز هایعلف

( و کیفی کاهش Wilson, 1997طور کمی )یونجه را به

ی را کوتاه میاعلوفهدهند و عمر اقتصادی این گیاه می

اولیه  (. یونجه در مرحلهCurran et al., 1999کنند )

هرز آسیب پذیر هایای، در مقابل علفرشد و گیاهچه

که بیشترین مقدار خسارت طوریاست، به

ی، ناشی از اعلوفههرز در این گیاه هایعلف

 ساله در چین اول است یک هرزهایعلف

(Meighani et al., 2010بنابراین کنترل علف .)ز هرهای

در مراحل اولیه رشد گیاه، ضروری است. از 

توان به مهم این گیاه در جنوب کرمان میهرز هایعلف

، 3خوابیده خروستاج، 2بدل خروستاج، 1ارزن وحشی

، 6ای مصریپنجه، علف5تره، سلمه4خروس سبزتاج

، 11، پیچک10بارهنگ، 9، خرفه8پنیرک، 7سوروف

، 15بند، هفت14، فرفیون13شیر تیغک، 12پرستآفتاب

اشاره  18زردو اویارسالم  17، پنجه مرغی16زرد ونجهی

                                                                                                                                                                          
1 Setaria viridis L. 
2 Digera muricata L. 
3 Amaranthus blitoides S. Watson 
4 Amaranthus viridis L. 
5 Chenopodium album L. 
6 Dactyloctenium aegypticum (L.) P.Beauv 
7 Echinochloa colonum. (L.) Link 
8 Malva parviflor L. 
9 Portulaca oleracea L. 
10 Plantago lanceolata L. 
11 Convolvulus arvensis L. 

 (.Mamnoie & Baghestani, 2014کرد )

بهداشت  شامل هرزهایعلف مدیریت هایروش

بیولوژیکی و شیمیایی  مکانیکی، زراعی، کنترل زراعی،

ها، یکی از کش(. کاربرد علفGhadiri, 2004است )

هرز در هایهای کنترل شیمیایی علفترین روشمتداول

یی که در هاکشعلفباشد. از جمله مزارع یونجه می

توان به است، می شدهثبتمزارع یونجه کشورمان 

و  ر، ایمازتاپیتیفوزیگل، پاراکوات، تلیمیدکلرتال

(. مطالعات قبل Zand et al., 2010بنتازون اشاره نمود )

ا یی یتنهابهایمازتاپیر  کشعلفنشان داده است که 

های بروموکسینیل، کشمخلوط با یکی از علف

قادر است  نیمتالیپندتوفوردی استر، بنتازون یا 

 ،19ی خردل وحشیهاگونههرز ارزن وحشی، هایعلف
 21تره، یوالف وحشیو سلمه 20ریشه قرمز خروستاج

(. Zamora et al., 1991د )کنو پیچک را کنترل 

( نیز Mamnoie & Shimi, 2013ممنوعی و شیمی )

 تواندیمایمازتاپیر  کشعلفگزارش کردند که 

 در یونجه رابدل  خروستاجو  ترهسلمه هرزهایعلف

 Canevariکانواری و همکاران )تازه کشت، کنترل کند. 

et al., 2003 )ایمازاموکس کشعلفکه  کردند انیب، 

. کندیدرصد کنترل م 100تا  95یونجه را هرز هایعلف

 گزارش( نیز Amiri et al., 2012امیری و همکاران )

ایمازتاپیر در هکتار،  تریلیلیم 750کردند که کاربرد 

شده بود.  22هرز در اسپرسهایباعث کنترل علف

12 Heliotropium lasiocarpum Fish. 
13 Sonchus oleraceus L. 
14 Euphorbia helioscopia L. 
15 Polygonum aviculare L. 
16 Melilotus officinalis L. 
17 Cynodon dactylon L. Pers. 
18 Cyperus esculentus L. 
19 Brassica sp. 
20 Amaranthus retroflexus L. 
21 Avena fatua L. 
22 Onobrychis sativa L. 
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آن است که کاربرد نشان دهنده  مطالعات دیگر

بی در یونجه، کارایی مطلوبی در کش توفوردیعلف

تیره شب بو، کاهوی  برگپهنهرز هایکنترل علف

و  2پنیرک ،(Mirvakili & Meighani, 2010) 1وحشی

( دارد. در تحقیقات Meighani et al., 2010پیچک )

های کشاست که کاربرد علف شدهدیگر بیان 

بیوزین (، متریSilva et al., 2004ایمازتاپیر، بنتازون )

هرز های(، علفRaj & Patel, 1995متالین )و پندی

راکم کند. با توجه به تانتخابی کنترل می طوربهیونجه را 

هرز در مزارع یونجه جنوب کرمان، این هایزیاد علف

پاشی و مقایسه بی تعداد سمآزمایش با هدف ارزیا

هرز و هایدر کنترل علف هاکشعلفکارایی برخی 

 عملکرد علوفه یونجه تازه کاشت و مستقر انجام شد.

 هامواد و روش

پژوهش در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش  این

 57با مختصات جغرافیایی  کشاورزی جنوب کرمان،

درجه و  28ثانیه طول شرقی و  31دقیقه و  32درجه و 

متر از  628ثانیه عرض شمالی و ارتفاع  48دقیقه و  32

در سال  متریلیم 160سطح دریا با میانگین بارندگی 

برخی از خصوصیات انجام شد.  1392-93زراعی 

 1فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش در جدول 

 است. آمده

های کامل تصادفی با سه تکرار بلوک صورتبهآزمایش 

 دوباربار و انجام شد و تیمارها شامل کاربرد یک

زین، بیوسی، متریتیپیهای ایکشعلفپاشی با سم

 بی، بنتازون، ایمازتاپیر )به تنهایی(، ایمازتاپیرتوفوردی

ودند. هرز بهمراه سیتوگیت و شاهد بدون کنترل علفبه

آمده  2ها در جدول کشقدار مصرف هر یک از علفم

 است.

 

 برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش. 1جدول 
Table 1. Soil physiochemical properties of the experimental location 

Soil texture 
Organic carbon 

(%) 

P2O5 
 (mg/kg) 

K2O 

(mg/kg) PH 
EC 

(ds/m) 

Dept  
(cm) 

Sandy loam 0.1 4.2 205 7.4 1.57 0-30 

 

 کشی به کاربرده شده در آزمایشمشخصات تیمارهای علف -2جدول 
Table 2. Characteristics of herbicide traetmeants applied in the experiment 

Company (a.i. g/ha) Formulation Application Rate Trade Name Common Name 

Stauffer, USA 4100 82% EC 5 (l/ha) 
 

Eradicane 
EPTC 

Bayer, Germany 525 70% WP 750 (g/ha) Sencorc Metribuzin 

Nufarm, Australia 1296 42.3 % EC 3 (l/ha) 
 

Butress 

 

2,4-DB 

Nufarm, Australia 1480 42.3 % EC 3.5 (l/ha) 
 

Butress 
 
2,4-DB 

BASF, Germany 1440 48% SL 3 (l/ha) 
 

Bazagran 

 

Bentazone 

BASF, Germany 50 10% SL 
0.5 (l/ha) + 200 

(ml/ha) 
Pursuit + Citogate 

 

Imazethapyr 

BASF, Germany 100 10% SL 1 l/ha 
 

Pursuit 
 
Imazethapyr 

و دوبار سمپاشی )نوبت اول(، در پاییز  تیمارهای یک

روی یونجه تازه کاشت انجام شد. در این  1392سال 

                                                                                                                                                                          
1 Lactuca serriola L. 

سی قبل از کاشت تیپیای کشعلفمرحله، سمپاشی با 

بیوزین (، متری10/7/1392یونجه و مخلوط با خاک )

2 Malva neglecta Wallr. 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Silva%2C+W.+da%22
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( 10/7/1392یونجه ) سبز شدنو قبل از  از کاشتبعد 

بی، بنتازون و ایمازتاپیر در های توفوردیکشو علف

سانتی متری یونجه و سه تا چهار برگی  15تا  10مرحله 

(. 3( انجام شد)جدول 25/8/1392هرز )هایعلف

پاشی نوبت دوم تیمارهای دوبار سمپاشی، همچنین، سم

ای که شش ماه از و در مرحله 1393در بهار سال 

تقرار یونجه گذشته بود انجام شد؛ بدین صورت که اس

ل از بیوزین قبسی و متریتیپیهای ایکشعلفتیمار 

هرز هایرشد مجدد یونجه و قبل از رویش علف

( اعمال شد و بالفاصله آبیاری شد. 15/1/1393)

ازون بی، بنتهای توفوردیکشعلفهمچنین سمپاشی با 

یونجه در مرحله سه تا و ایمازتاپیر بعد از رشد مجدد 

( انجام شد )جدول 20/2/1393هرز )چهار برگی علف

(. شایان ذکر است که در این آزمایش، سه چین اول 3

اشی( بار سمپبعد از سمپاشی در یونجه تازه کاشت )یک

و سه چین اول بعد از نوبت دوم سمپاشی در یونجه 

 مستقر، مورد ارزیابی قرار گرفت. 

، ابتدا قطعه زمینی با سابقه آلودگی برای اجرای آزمایش

سازی بستر کاشت شامل هرز انتخاب شد. آمادهبه علف

شخم نیمه عمیق و دوبار دیسک عمود بر هم بود. هر 

ها( دارای هشت متر طول و دو واحد آزمایشی )کرت

ها، یک متر و بین متر عرض بود. فاصله بین کرت

جموع، ابعاد ها دو متر در نظر گرفته شد و در مبلوک

 صورتبهمتر مربع بود. کاشت بذر  1440کل آزمایش 

انجام شد. رقم مورد  10/7/1392پاش در تاریخ دست

کیلوگرم در هکتار  20نظر بغدادی و مقدار بذر مصرفی 

در نظر گرفته شد. آبیاری بسته به نیاز گیاه در طول 

صل که در فطوریغرقابی بود، به صورتبهفصل رشد، 

بار و در فصل سرد، هر پنج تا هفت روز یک گرم، هر

 بار آبیاری انجام شد. دو تا سه هفته یک

 رثابتفشا اپشتی ب پاشسمکشی با اعمال تیمار علف

                                                                                                                                                                          
1 Elegance 18 plus 

با فشار دو  8002ای ، مجهز به نازل شره1مدل الگانس

انجام شد.  لیتر آب در هکتار 350و حجم پاشش بار 

ن خشک ی شده شامل تراکم، وزریگاندازهصفات 

ها طی سه چین متوالی هرز و درصد کنترل آنهایعلف

بعد تیمارهای سمپاشی بود. تراکم و وزن خشک 

های مختلف، در کادری به ابعاد در چین هرزهایعلف

 نمونهی شد. ریگاندازهمترمربع  5/0در  5/0

پس از برداشت وخشک شدن در دمای  هرزهایعلف

اعت، با دقت گرم س 48گراد به مدت درجه سانتی 75

 وزن خشکوزن شدند. درصد کنترل تراکم و 

محاسبه شد  1( با معادله WCE2هرز )هایعلف

(Baghestani et al., 2007): 

𝑊𝐶𝐸 = (
𝐴−𝐵

𝐴
) × 100      (1معادله ) 

ترتیب بیانگر تراکم و یا وزن : بهBو  Aدر این معادله، 

ترتیب در ی شده، بهریگاندازههرز هایخشک علف

ودند. پاشی شده بپاشی و تیمار سمتیمار شاهد بدون سم

همچنین، وزن خشک یونجه و درصد تغییرات علوفه 

عیین ت مترمربعطی سه چین، در مساحتی به ابعاد چهار 

شد. درصد تغییرات وزن خشک یونجه با استفاده از 

  شد:محاسبه  2معادله 

% 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 100 ×  
𝐶

𝐷
(2ه )معادل   

: درصد تغییرات عملکرد یونجه Yieldدر این معادله، 

پاشی ترتیب وزن خشک یونجه در تیمار سم: بهDو  Cو 

 پاشی بودند. شده و تیمار شاهد بدون سم

 SAS 9.1افزار تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم

 تفاوت و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون حداقل

( در سطح پنج درصد انجام شد. شایان LSDدار )معنی

ذکر است که در این آزمایش، تراکم و وزن خشک 

هرز باریک برگ، به دلیل پایین بودن فراوانی هایعلف

برگ کش بودن برخی تیمارهای ها و نیز ماهیت پهنآن

2 Weed Control Efficacy 
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در نظر گرفته نشده  بی، ایمازتاپیر(آزمایش )توفوردی

 است.

 نتایج و بحث

های مختلف در چین هرزهایعلفسبی نوع و فراوانی ن

آمده است. نتایج نشان داد که  3یونجه در جدول 

تره برگ خروس بدل، سلمهخروس خوابیده، تاجتاج

ای، خرفه و پنیرک، بیشترین فراونی نسبی را در گزنه

 (.3های اول، دوم و سوم داشتند )جدول چین

 

 ی یونجه در مزرعه آزمایشیهانیچدر  هرزهایعلفوع و درصد  فراوانی نسبی ن -3جدول 
Table 3. List and relative frequency of weeds in alfalfa harvests in the experiment field 

Relative frequency 
Family Scientific name Third 

harvest 
Second 

harvest 
First 

harvest 
21 11 19 Amaranthaceae Amaranthus viridis L. 

8 6 3 Brassicaceae Brassica. Tourenforti Guoan.. 
22 19 11 Chenopodiaceae Chenopodium murale L 

1 2 1 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

3 8 10 Asteraceae Conyza bonariensis (L.) Cronquist. 

4 3 4 Poaceae Cynodon dactylon L. 
2 3 3 Poaceae Dactyloctenium aegypticum (L.) P.Beauv 

4 10 17 Amaranthaceae Digera muricata. (L.) Mart. 

4 2 3 Poaceae Echinochloa colonum (L.) Link 

18 19 14 Malvaceae Malva parviflor L. 

15 17 15 Portulacaceae Portulaca oleracea L. 

صل از تراکم و وزن نتایج تجزیه واریانس داده های حا

ی مختلف نشککان داد هانیچهرز در هایخشککک علف

( بر P≤01/0ی )داریمعن ریتأث، کشعلفی مارهایتکه 

 (.4صفات گفته شده داشتند )جدول 

 

 ی مختلف یونجههانیچدر  هرزهایوزن خشک علف و تراکم واریانس تجزیه جینتا -4 جدول
Table 4. ANOVA results of density and dry weight of weeds in diferent alfalfa harvests 

(Mean  of Squares)    

df Sources of variation Dry matter of weed Number of weed 

Third harvest Second harvest First harvest Third harvest Second harvest First harvest 

20.83ns 1.68ns 142.95ns 5.84ns 20.32 ns 10.69ns 2 Replication 
1472.55** 1810.92** 2027.91** 791.04** 731.33** 888.98** 14 Treatment 

25.85 38.39 61.98 11.94 24.41 39.55 28 Error 

13.57 13.21 15.04 22.82 23.1 22.18   (CV %) 

ns ** درصد یک و پنج سطح در دارنیمع ی ودارمعنی عدم ترتیببه: ، * و. 
ns * and **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

 

دار تراکم و وزن ها سبب کاهش معنیکشکاربرد علف

شک علف سه هایخ شد. با مقای سه چین  هرز در هر 

بار سککمپاشککی در ها در تیمارهای یککشکارایی علف

 ریمازتاپیا کشعلفیونجه تازه کاشت مشخص شد که 

یک و  کارایی را در  5/0) تار(، بیشکککترین  لیتردر هک

هککای مختلف هرز در چینهککایکککاهش تراکم علف

داشککت. این تیمارها در چین اول و دوم، تفاوت معنی 

اری با سکککایر تیمارها داشکککتند اما در چین سکککوم با د

و سککه  لیتر در هکتار( در  5/3بی )تیمارهای توفوردی

ند. از سکککوی دیگر، در  ماری قرار داشکککت یک گروه آ

تیمارهای دوبار سککمپاشککی در یونجه مسککتقر نیز علف

در هکتار(، بیشترین کارایی  5/0)یک و  ریمازتاپیاکش 

های های مختلف دکنترل در چین مار با تی اشکککت و 

و سه  لیتر در هکتار در سه چین( و  5/3بی )توفوردی

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Convolvulaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SC9JM1jEyuecn1eWn1NWmpOYnJqYCgA0n5HfHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-ke6pkYvgAhVQM-wKHSffDNQQmxMoATAcegQIBhAH
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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بیوزین )چین اول و سکککوم( در یک گروه آماری متری

 بودند. 

بار و دوبار سمپاشی نشان داد که مقایسه تیمارهای یک

های مختلف یونجه تازه کاشت و مستقر شده، در چین

شی ایمازتاپیر کاربرد یک سمپا  5/0 )یک وبار و دوبار 

تر از سکککایر تیمارها در کاهش لیتر در هکتار(، مطلوب

با این وجود، مطلوبهایتراکم علف ترین هرز بود؛ 

های هرز در چینهایتیمار از نظر کاهش تراکم علف

یک بار و  کاربرد دو تاپیا کشعلفبار مختلف،   ریماز

مار توانسکککت تراکم  یک لیتر در هکتار( بود. این تی (

ی هانیچدرصد در  80و  78ترتیب را به رزههایعلف

صد در چین دوم و  87و  89اول ،  صد  87و 92در در

در چین سککوم نسککبت به شککاهد کاهش دهد. همچنین 

یک بار و  کاربرد دو های  مار با تی ها  مار بار این تی

پاشکککی تاپیا سکککم تار بعالوه  5/0) ریماز لیتر در هک

شی سمپا س 5/3بی )توفوردی سیتوگیت(، دوبار  ه و 

لیتر در هکتار( در هر سکککه چین و دوبار سکککمپاشکککی 

بیوزین )چین اول و سکککوم(، تفاوت معنی داری متری

نداشکککتند. در مقابل، کمترین کارایی در کاهش تراکم 

تازون  کشعلفبار هرز، در کاربرد یکهایعلف هببن

مد؛  دسکککت مار، تراکم یطوربهآ کاربرد این تی با  که 

ترتیب ول دوم و سککوم، بهی اهانیچهرز در هایعلف

درصککد نسککبت به شککاهد کاهش یافت  74و  52، 33

 (.5)جدول 

 

 ی مختلف یونجههانیدر چ هرزهایعلفی بر تراکم و درصد کنترل کشعلفاثر تیمارهای  -5جدول 
Table 5. The effect of herbicide treatments on weeds density and control percentageof in the different alfalfa harvests. 

Third harvest Second harvest First harvest 
Treatments 

% m2 % m2 % m2 

77.8 cd 16 bc 61.34 fg 29.34 bc 36.34 d 46 b EPTC (OS) 

79.31 dc 14.67 b-d 61.46 e-g 26.67 cd 39.62 d 43.34 b Metribuzin (OS) 
82.97 bc 12e c-f 69.79 d-f 20 d-f 58.21 c 29.34 c 2,4-DB 3 (OS) 

84.88 bc 10e df 71.93 c-e 18 ef 69.44 bc 24 c-e 2,4-DB 3.5 (OS) 

74.41 d 19.34 b 52.43 g 36 b 30.34 d 52 b Bentazon (OS) 
84.12 bc 10e df 81.34 a-c 12 f-g 75.33 ab 17.34 ef Imazethapyr+ Cit. (OS) 

87.3 ab 7.34 ef 87.12 ab 8.67 h 80.44 ab 12 f Imazethapyr(OS) 

84.01 bc 10.67 c-f 70.88 c-f 19.34 d-f 60.3 c 28 cd EPTC (TS) 
85.21a-c 10 d-d 77.12 b-d 17.34 e-g 76 ab 16 ef Metribuzin (TS) 

87.56 ab 8.67 ef 80.58 a-c 13.34 e-h 74.59 ab 18 d-f 2,4-DB 3 (TS) 

87.97 ab 8.67 ef 85.86 ab 12 f-g 79.69 ab 13.67 ef 2,4-DB 3.5 (TS) 
82.22 bc 12.67 c-e 68.53 d-f 20.67 de 56.25 c 30.67 c Bentazon (TS) 

88.58 ab 8 ef 86.1 ab 9.34 gh 78.01 ab 14 ef Imazethapyr+ cit. (TS) 

92.68 a 6.67 f 89.07 a 8.34 h 83.37 a 11.67 f Imazethapyr (TS) 
- 72.5 a - 69.92 a - 69.34 a Control 

7.54 5.78 10.55 8.27 13.9 10.52 LSD (0.05) 

دوبار (، OS) پاشیبار سمیک(، .Citباشند؛ سیتوگیت )نمی (P<0.05دار )های دارای حروف مشترک در هر ستون، دارای اختالف معنیمیانگین

 (.TS) پاشیسم
Means with the same letter(s) in the same column are not significantly differentns (P<0.05), Cit. (Citogate), Once spray (OS), Twice 
spray (TS). 

 

زن وکش بر از تاثیر تیمارهای علف آمدهدسککتبهنتایج 

نیز نشککان داد که در تیمارهای  هرزهایعلفخشککک 

کش ایماز بار سمپاشی در یونجه تازه کاشت، علفیک

لیتر در هکتار(، مطلوب تر از سکککایر  5/0تاپیر )یک و 

های مختلف بود و تفاوت کش در چینتیمارهای علف

داشکککت، اما در تیمارهای داری با سکککایر تیمارها معنی

کش دوبار سککمپاشککی در یونجه مسککتقر، اگر چه علف

یک و  تاپیر ) ماز تار( مطلوب 5/0ای تر از لیتر در هک

هرز بود، هایسایر تیمارها در کاهش وزن خشک علف

هرز هایولی از نظر کارایی در کاهش وزن خشک علف

کشککی )بجز بنتازون( در چین با سککایر تیمارهای علف

ول و دوم، در یک گروه آماری قرار داشکککتند؛ با های ا

داری با سکککایر این حال در چین سکککوم، تفاوت معنی

 (.6تیمارها نشان دادند )جدول 
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 ی مختلف یونجههانیدر چ هرزهایعلفبر وزن خشک و درصد کنترل  کشعلفاثر تیمارهای  -6جدول 
Table 6. The effect of herbicide treatments on weeds dry matter and control percentage in different alfalfa harvests 

Third harvest Second harvest First harvest 
Treatments 

% g/m2 % g/m2 % g/m2 

68 d-f 32.8 ef 47.66 de 63.34 bc 47.27 f 63.7 c EPTC (OS) 
56.89 g 44.47 b-d 53.99 c-e 54.07 cd 56.69 d-f 56 c Metribuzin (OS) 

66.38 ef 37.94 c-e 58.04 cd 50.67 d 61.81 c-e 54.14 c 2,4-DB 3 (OS) 

67.79 d-f 36.07 de 60.41 bc 47.34 d 63.13 b-e 52.14 cd 2,4-DB 3.5 (OS) 
48.65 h 52 b 44.24 e 67.34 b 33.23 g 79.4 b Bentazon (OS) 

76.82 bc 25.4 f-h 73.15 a 32.2 ef 72.45 a-c 37.2 e Imazethapyr+ Cit. (OS) 

82.14 ab 19.74 hi 77.67 a 26.74 ef 77.07 a 32.54 e Imazethapyr(OS) 

75.58 b-d 27.47 f-h 71.19 a 33.94 ef 67.14 a-d 40.17 de EPTC (TS) 

60.36 fg 43.8 b-d 72.09 a 33.74 ef 68.26 a-d 39.14 de Metribuzin (TS) 

69.5 c-e 30.94 e-g 69.99 ab 36.34 e 69.29 a-d 38.4 e 2,4-DB 3 (TS) 
77.54 b 23.5 h-g 75.38 a 29.24 ef 74.98 ab 33.14 e 2,4-DB 3.5 (TS) 

55.35 gh 45.34 bc 53.1 c-e 54.67 cd 53.85 ef 61.37 c Bentazon (TS) 

80.55 ab 20.14 hi 75.67 a 27.94 ef 72.87 a-c 35.47 e Imazethapyr+ cit. (TS) 
86.39 a 15.34 i 78.63 a 25.74 f 78.14 a 30.97 e Imazethapyr (TS) 

- 107.45 a - 120.67 a - 131.43 a Control 

7.83 8.51 10.53 10.37 12.69 13.17 LSD (0.05) 

دوبار (، OS) پاشیبار سمیک(، .Citباشند؛ سیتوگیت )( نمیP<0.05دار )اختالف معنیهای دارای حروف مشترک در هر ستون، دارای میانگین

 (.TS) پاشیسم
Means with the same letter(s) in the same column are not significantly differentns (P<0.05), Cit. (Citogate), Once spray (OS), Twice 
spray (TS). 

کش ایمازتاپیر بار و دوبار سککمپاشککی علفکاربرد یک

لیتر در هکتار( در یونجه تازه کاشکککت و  5/0)یک و 

تر از سکککایر تیمارها در کاهش وزن مسکککتقر، مطلوب

های مختلفی بود. با این وجود، هرز در چینهایعلف

یر )یک لیتر کش ایمازتاپبار و دوبار علفتیمارهای یک

ترین تیمار از نظر کارایی درکاهش در هکتار(، مطلوب

های مختلف، بود، هرز در چینهایوزن خشککک علف

کککه این تیمککار توانسککککت وزن خشککککک طوریبککه

درصکککد در چین  78و  77ترتیب،  هرز را بههایعلف

درصد  86و  82درصد در چین دوم و   78و  77اول ، 

شاهد سبت به  سوم ن کاهش دهد. در مقابل،  در چین 

هرز، در کمترین کارایی در کاهش وزن خشکککک علف

شی تیمار یک سمپا شاهده هاکشعلفبار  ی بنتازون م

شک علف ست وزن خ هرز را هایشد. این تیمار توان

 48و  44، 33ترتیب ی اول، دوم و سککوم، بههانیچدر 

درصد نسبت به شاهد بدون کنترل کاهش دهد )جدول 

6 .) 

 ،هرزهایعلف، بیشترین تراکم و وزن خشک درمجموع

                                                                                                                                                                          
1 Lactuca serriola L. 
2 Descurania sophia L. 

سوم به در چین ست آمد. اول و کمترین آن در چین  د

ککه توان رقکابکت یونجکه در برابر بکا توجکه بکه این

های تر از چینهرز در چین اول، ضکککعیفهایعلف

نظر ، به(Wilson & Burgener, 2009)بعدی اسکککت 

همراه  با  کشعلفرسککد که تأثیر کاربرد تیمارهای می

بهبود توان رقابتی یونجه به دلیل اسکککتقرار و توسکککعه 

ی بعدی، دالیل احتمالی هانیچی هوایی آن در هااندام

در چین های دوم  هرزهایعلفکاهش مقدار آلودگی 

ش در کاه هاکشعلف ریتأثو سوم باشد. در این راستا، 

شک  یونجه در مطالعات  هرزهایعلفتراکم و وزن خ

ست. در همین ارتباط، میقانی  سید ا مختلف به اثبات ر

 Meighani et al., 2010, Meighani etو همکاران )

al., 2012 یتوفورد کشعلف( نشککان دادند که کاربرد

رز ههایی در یونجه، کارایی مطلوبی در کنترل علفب

شی شیر تلخ1پنیرک، کاهوی وح دارد.  2، پیچک و خاک

یز  ن یی علفدر گزارش هککای دیگر  کش بککه کککارا

شیر 3یروباهدمهرز هایایمازتاپیر در کنترل علف ، خاک

3 Alopecurus myosuroides Huds. 
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شتوک صد1تلخ، در شتر2، گل قا شور 3، خار  4و علف 

 Meighani & Karaminejad, 2017اشاره شده است )

Ghazanfar et al., 2013; ماده کاربرد  با  (. همچنین 

ون و ایمازتاپیر، بنتاز کشعلفافزودنی سکککیتوگیت به 

 هرزهایعلفتوان کارایی کنترل پریدیت در یونجه، می

شیر معمولی شیر تلخ، خاک شک 5خاک را افزایش  6و تر

 داد 

(Raoofi & Alebrahim, 2017.)  در بررسککی دیگری

کارایی  تازون در کنترل  کشعلفمشکککخص شکککد  بن

هرز خاکشکککیر تلخ و درشکککتوک در یونجه هایعلف

(. Meighani & Karaminejad, 2017) مطلوب اسککت

بیکانگر آن اسککککت ککه ککاربرد  هکاگزارشسککککایر 

 Mamnoie & Shimi, 2013) ریمازتاپیای هاکشعلف

تریCurran et al., 1999؛ م ین )(،  یوز -Hosseinب

Noori et al., 2013 ؛Meighani & Karaminejad, 

ین )( و تری2017 ل لورا (، Nakamura et al., 1998ف

 هرز یونجه دارند.هایمطلوبی در کنترل علف کارایی

 یونجه وزن خشک

نشککان داد  آمدهدسککتبههای نتایج تجزیه واریانس داده

 وزن خشککک( بر P≤01/0ی )داریمعن ریتأثکه تیمارها 

ی اول، دوم و سککوم داشککتند )جدول هانیچیونجه در 

7 .) 

ها در چین اول کشنتایج حاصل از تاثیر کاربرد علف

یونجه نشان داد که اثر تیمارها بر وزن خشک یونجه 

 بار سمپاشیکه با یکطوریتاثیر متفاوت بود، به

 5/0ها در یونجه تازه کاشت، تیمارهای یک و کشعلف

تن  62/7و  99/7ترتیب با لیتر ایمازتاپیر در هکتار، به

یونجه را داشتند که  وزن خشکدر هکتار، بیشترین 

درصد افزایش وزن  22و  28ترتیب ت به شاهد، بهنسب

                                                                                                                                                                          
1 Malcolmia africana (L.) R.Br. 
2 Taraxacum officinale (L.) H. Karst. 
3 Alhagi sp. 
4 Salsola akali L. 

درصد  20سی با تیپینشان دادند. پس از آن، ای

افزایش عملکرد، بیشترین افزایش وزن در چین اول 

یونجه تازه کاشت را داشت. در مقابل، سایر تیمارهای 

سوزی، سبب کاهش وزن کشی با ایجاد گیاهعلف

زین بیومتری هایکه تیمارطوریخشک یونجه شدند، به

 3و  21ترتیب با بی )سه لیتر در هکتار(، بهو توفوردی

درصد، بیشترین و کمترین وزن خشک را داشتند. 

ر کش دهمچنین، اثر تیمارهای دوبار سمپاشی با علف

یونجه مستقر شده نیز روند مشابهی با چین اول داشتند، 

یر ایمازتاپ کشلیتر علف 5/0که کاربرد یک و طوریبه

 25و  25، 32ترتیب با سی، بهتیدر هکتار و ای پی

درصد افزایش وزن خشک نسبت به شاهد، بیشترین 

علوفه خشک در چین اول استقرار یافته را داشتند. در 

درصد کاهش وزن  25بیوزین و بنتازون با مقابل، متری

نسبت به شاهد، از کمترین علوفه خشک برخوردار 

کش در باط با خسارت علف(. در ارت8بودند )جدول 

 Karaminejad, 2017 &یونجه نیز میقانی و کرمی نژاد )

Meighani یمتر کشعلف( نیز گزارش کردند که

ی هانیچیونجه در  وزن خشک، سبب کاهش نیوزیب

 Meighaniشدند. همچنین میقانی و همکاران ) مختلف

et al., 2012 ؛Meighani et al., 2010 در گزارش )

ی در بیتوفوردکش دیگری اظهار داشتند که علف

شود. سوزی در یونجه میمناطق گرم، سبب بروز گیاه

 ویلسون و بورگنر 

(Wilson & Burgener, 2009 ) نیز گزارش کردند

ی زیچنای سوزاهیگایمازتاپیر و ایمازامکس، اثر کاربرد 

به همراه  لینیبروموکسدر یونجه دارند اما کاربرد 

  شد.بی، سبب بروز خسارت در یونجه توفوردی

ک کش بر وزن خشنتایج بررسی تاثیر تیمارهای علف

یونجه تازه کاشت و مستقر در چین دوم و سوم نیز 

5 Sismbrium irio L.  
6 Rumex crispus L.  
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که تیمارهای ایمازتاپیر طوریچین اول بود، به مشابه

ترتیب سی، بهتیپیلیتر در هکتار( و ای 5/0)یک و 

بیوزین، کمترین وزن خشک علوفه را متریبیشترین و 

سوزی یونجه در اثر کاربرد داشتند. خسارت گیاه

ها در این دو چین، کاهش و وزن خشک کشعلف

که مقدار خسارت طوریعلوفه افزایش یافت، به

 در اثر بیوزین به یونجه در چین دومکش متریعلف

بار درصد و یک 10دوبار سمپاشی در یونجه مستقر، 

بود. در درصد  مپاشی در یونجه تازه کاشت، پنجس

ها در چین سوم در یونجه کشمقابل، اثر خسارت علف

تازه کاشت و مستقر، کامالً برطرف شد و حتی وزن 

خشک علوفه نسبت به شاهد نیز افزایش یافت )جدول 

(. این نتایج بیانگر آن است که یونجه، از طریق باززایی 8

 های آسیبقادر است، بخش های جانبیو تولید پنجه

ی دوم و سوم جایگزین کند و هانیچدیده خود را در 

کش را جبران کند. مقدار خسارت حاصل از کابرد علف

 در این ارتباط، ویلسون و بورجنر 

(Wilson & Burgener, 2009 گزارش کرد که ) رقابت

با یونجه در چین اول، سبب کاهش  هرزعلفشدید 

، اما بعد از استقرار یونجه، مقدار شودمقدار علوفه می

 یابد.علوفه افزایش می

 

 ی مختلفهانیچیونجه در  وزن خشک واریانس تجزیه جینتا -7 جدول
Table 7. ANOVA results of alfalfa dry matter in different harvests 

(Mean  of Squares) 

df Sources of variation Dry matter of alfalfa 

Third harvest Second harvest First harvest 

0.13 ns 0.16 ns 0.23 * 2 
 

Replication 

3.69 ** 7.1 ** 5.73 ** 14 Treatment 

0.06 0.06 0.06 28 
 

Error 

2.24 2.25 3.72  (CV %) 

ns ** درصد یک و پنج سطح در دارنیمع ی ودارمعنی عدم ترتیببه: ، * و. 
ns * and **: non-significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 

 

در مجموع، بر اساس نتایج حاصل از افزایش وزن 

های مختلف یونجه تازه کاشت خشک علوفه در چین

ر قر )دوبار سمپاشی( و با در نظبار سمپاشی( و مست)یک

هرز در هایکش در کنترل علفگرفتن کارایی علف

زایی در یونجه، های مختلف و عدم خسارتچین

کش ترتیب کاربرد علفترین تیمارها بهمطلوب

بار ایمازتاپیر به مقدار یک لیتر در هکتار )دوبار و یک

به  لیتر در هکتار 5/0سمپاشی(، ایمازتاپیر به میزان 

کش بار سمپاشی( و علفهمراه سیتوگیت )دوبار و یک

ابراین ودند. بنبار سمپاشی( بسی )دوبار و یکتیپیای

ر باکه بین تیمارهای دوبار و یکو  با توجه به این

کش گفته شده از نظر کارایی کنترل سمپاشی با علف

داری هرز و افزایش عملکرد، تفاوت معنیهایعلف

بنابراین از دیدگاه زیست محیطی و مشاهده نشد، 

بار سالمت کیفیت علوفه مصرفی در تعلیف دام، یک

های گفته شده در یونجه کافی کشپاشی با علفسم

یر در کش ایمازتاپاست. در ارتباط با تاثیر مطلوب علف

های متعددی موجود افزایش عملکرد یونجه، گزارش

 ;Wilson, 1994; Nakamura et al., 1998است )

Curran et al., 1999; Hoy et al., 2000; Amiri et al., 

2012; Ghazanfari et al., 2013; Hossein-Noori et 

al., 2013; Mamnoie & Shimi, 2013; Mamnoie & 

Baghestani, 2014; Raoofi & Alebrahim, 2017; 

Meighani & Karaminejad, 2017) . در در بررسی

( Raoofi & Alebrahim, 2017رئوفی و آل ابراهیم )

ایمازتاپیر به همراه  کشعلفنیز مشاهده شد که کاربرد 

 درصد افزایش داد.  95یونجه را  وزن خشکبنتازون، 
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 ی مختلفهانیدر چی بر وزن خشک و درصد تغییرات وزن یونجه کشعلفاثر تیمارهای  -8جدول 

Table 8. Effects of herbicide treatments on alfalfa dry matter and percentage of dry matter changes in different harvests 

Third harvest Second harvest First harvest  

Treatments % ton/ha % ton/ha % ton/ha 

21.27 d 11.53 d 19.06 c 11.44 b 20.33 c 7.47 c EPTC (OS) 
4.74 g 9.96 hi -10.53 h 8.14 f -21.62 gh 4.87 gh Metribuzin (OS) 

16.32 e 11.06 e 8.95 d 10.48 c -2.91 d 6.03 de 2,4-DB 3 (OS) 

11.69 f 10.62 fg 5.06 e 10.11 cd -12.75 ef 5.42 f 2,4-DB 3.5 (OS) 
7.37 g 10.22 gh 2.11 ef 9.83 de -20.81 gh 4.92 gh Bentazon (OS) 

25.06 c 11.89 cd 22.11 c 11.73 b 22.59 bc 7.62 bc Imazethapyr+ Cit. (OS) 

30.53 ab 12.44 ab 27.06 ab 12.24 a 28.23 ab 7.99 ab Imazethapyr (OS) 

25.16 c 11.9 cd 22.11 c 11.73 b 25.81 bc 7.82 bc EPTC (TS) 
1.06 h 9.61 i -5.79 g 8.53 f -25.81 h 4.62 h Metribuzin (TS) 

11.58 f 10.66 ef 4.74 e 10.08 d -6.46 de 5.82 e 2,4-DB 3 (TS) 

6.32 g 10.12 h 2.64 ef 9.88d e -18.55 fg 5.06 fg 2,4-DB 3.5 (TS) 
5.79 g 10.06 h 0.11 f 9.64 e -25.81 h 4.62 h Bentazon (TS) 

30.11 b 12.12 bc 26.43 b 12.2 a 25.97 a-c 7.89 ab Imazethapyr+ cit. (TS) 

33.16 a 12.66 a 30.64 a 12.45 a 32.26 a 8.23 a Imazethapyr (TS) 
 9.06 j  7.63 g  6.22 d Control 

3.04 0.41 3.68 0.4 6.37 0.4 LSD (0.05) 

دوبار (، OS) پاشیبار سمیک(، .Citباشند؛ سیتوگیت )( نمیP<0.05دار )های دارای حروف مشترک در هر ستون، دارای اختالف معنیمیانگین

 (.TS) پاشیسم

Means with the same letter(s) in the same column are not significantly differentns (P<0.05), Cit. (Citogate), Once spray (OS), Twice 
spray (TS). 

 ی کلیریگجهینت

حاصل از بررسی کارایی کنترل بر اساس نتایج 

 هرز و وزن خشک علوفه یونجه، اگر چههایعلف

 کاراییو سه لیتر در هکتار(  5/3بی )توفوردی کشعلف

هرز داشت، اما به لحاظ هایمطلوبی در کنترل علف

سوزی و ایجاد خسارت در چین اول، در گیاه ریتأث

 شکعلفجنوب کرمان قابل توصیه نیست. همچنین 

ی اول و هانیچزایی در به لحاظ خسارت نیوزیبیمتر

ی در سوزکش بنتازون نیز بخاطر بروز گیاهدوم و علف

 کشعلفشود. در مقابل، چین اول یونجه، توصیه نمی

لیتر در هکتار  5/0ایمازتاپیر )یک لیتر در هکتار و 

دلیل کارایی مطلوب در  بهترتیب همراه سیتوگیت(، بهبه

زایی در هرز و عدم بروز خسارتهایکنترل علف

 کشعلفتیمارهای  نیترمطلوب عنوانبهیونجه، 

، سیتیپیکش ایها، علفشوند. پس از آنمعرفی می

زایی در یونجه و کارایی مطلوب به لحاظ عدم خسارت

شوند. با توجه به هرز توصیه میهایدر کنترل علف

 مپاشیبار سکه بین سطوح کاربرد دوبار و یکاین

های توصیه شده از نظر عملکرد علوفه خشک کشعلف

یونجه، تفاوتی آماری مشاهده نشد، بناباین از دیدگاه 

بار زیست محیطی و سالمت کیفیت علوفه، کاربرد یک

 شود.های مذکور توصیه میکشسمپاشی علف
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