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چکیده 
آزمایشی در قالب ،کاشتبرگ یونجه تازههرز پهنهايدر کنترل علفرویشیهاي پیش و پسکشکارایی علفمقایسه به منظور 
EC(5درصد82اپتام (ارادیکان کش شامل علفا شد. تیمارهااجرتکرار در کرج4تیمار و 8کامل تصادفی با هاي طرح بلوك

لیتر در 5/3و 3) درصد3/42بی (بوترستوفورديگرم در هکتار، 750) WPدرصد70(سنکور بیوزینلیتر در هکتار، متري
لیتر در هکتار (به همراه 5/0) SLدرصد 10، ایمازتاپیر (پرسوییتلیتر در هکتار3) SLدرصد48بنتازون (بازاگران،هکتار
هرز هايبهترین تیمار براي کنترل علفهرز بودند.علفو شاهد بدون کنترل لیتر در هکتار 1لیتر سیتوگیت) و میلی200
لیتر در 1و ایمازتاپیر 3گرم در هکتار، بنتازون 750بیوزین بوي صحرایی)، متريایرانی، خاکشیر تلخ و شبخاکشیر برگ (پهن

درصدي تراکم 70کاهش حدود بالیتر در هکتار 5/3و 3بی درصد کنترل کردند. توفوردي70را بیش از آنها هکتار بودند که 
لیتر در 1. بهترین تیمار براي افزایش عملکرد یونجه، ایمازتاپیر هرز بوددر مدیریت این علفخاکشیر ایرانی، جزو تیمارهاي برتر 

ر گرم در هکتار در ه750بیوزین لیتر در هکتار بودند. کاهش عملکرد یونجه در پاسخ به متري5/3و 3بی هکتار و توفوردي
سه چین مشاهد شد. 

.ايکش، گیاهان علوفهمدیریت شیمیایی، علف:کلیديهايواژه

Comparison of pre- and post-emergence herbicides efficacy in the control of new-seeded
Alfalfa (Medicago sativa L.) weeds in Karaj

Fariba Meighani and Mohammad Reza Karaminejad

Iranian Research Institute of Plant Protection

Abstract
An experiment was conducted to compare the performance of pre- and post-emergence herbicides in broad-
leaved weeds in new-seeded alfalfa in randomized complete-block design with 8 treatments and 4 blocks in
Karaj. Treatments included Eptam (Eradicane EC 82%) 5 L/ha, Metribuzine (Sencor WP 70%) 750 g/ha, 2,4-
DB (Buress EC 42.3%) 3 and 3.5 L/ha,  Bentazon (Bazagran SL 48%) 3 L/ha, Imazethapyr (Pursuit SL 10%)
0.5 and 1L/ha (with 200 ml Sitogit) and without herbicide control treatment. Results showed that a) The best
treatments for weed control were Metribuzin 750 g/ha, Bentazone 3 L/ha, and Imazethapyr 1 L/ha, that
supressed these weeds more than 70%, b) The best treatments for increase in alfalfa yield were Imazethapyr 1
L/ha, and 2,4-DB 3 and 3.5 L/ha. Metribuzine 750 g/ha caused phytotoxicity in alfalfa during all of cuttings.
Keywords: Chemical control, Forage, Herbicide.

مقدمه
هاي دامی از اهمیت غیر قابل انکاري برخوردار یجه تامین نیاز انسان به فراوردهتعلیف دام و در نتاي در نقش گیاهان علوفه

رو اي به خصوص در کشور ما که با رشد جمعیت و کمبود مراتع غنی روبهاست. از این رو بذل توجه به کشت محصوالت علوفه
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ین گوشت و شیر مورد نیاز و همچنین حاصلخیزي خاك ایفا با تعلیف دام نقش مهمی در تامیونجه. ست، اهمیت خاصی دارد
یونجه با داشتن بیشترین سطح ).1384(کریمی، کنندزارها خاك را در مقابل فرسایش بادي، آبی محافظت میکند. یونجهمی

مدیریت باره ی درهاي جامعار است. باتوجه به اینکه دستاورداي برخورداي از جایگاه ویژهزیر کشت در بین گیاهان علوفه
رسد. هاي هدفدار و کاربردي در این زمینه ضروري به نظر میدر دست نیست، اجراي طرحیونجه هرز هايعلف

مواد و روشها
طرح در قالب انجام شد. آزمایش دشت کرجدر مشکینپزشکی کشور ه تحقیقاتی موسسه تحقیقات گیاهعدر مزرحاضرپژوهش 

لیتر در EC(5درصد 82اپتام (ارادیکان کش شامل علفتیمارهاتکرار انجام شد. 4تیمار و 8کامل تصادفی با هايبلوك
لیتر در هکتار، 5/3و 3درصد) 3/42بی (بوترس توفورديگرم در هکتار، 750) WPدرصد 70بیوزین (سنکور هکتار، متري

200لیتر در هکتار (به همراه 5/0) SLدرصد 10لیتر در هکتار، ایمازتاپیر (پرسوییت 3) SLدرصد48بنتازون (بازاگران 
ها و مقایسه میانگینSASافزارها با نرمدادهآنالیز هرز بودند. و شاهد بدون کنترل علفلیتر در هکتار 1لیتر سیتوگیت) و میلی

هرز هايعلفهاي آزمایش به صورت درصد کاهش تراکم و وزن خشکاي دانکن انجام شد. کارایی تیماربا آزمون چند دامنه
.عنوان تیماري مستقل بیان نشده استتیمار شاهد بهبه همین علت، و نسبت به شاهد بدون کنترل سنجیده شد

نتایج و بحث
تراکم و وزن خشک کش بر هرز مربوط به چین اول بود، اثر تیمارهاي علفهايبیشترین تراکم علفبا توجه به اینکه 

کش در هر سه چین مورد بررسی قرار عملکرد یونجه تحت تاثیر تیمارهاي علفهرز تنها در چین اول ارزیابی شد، اما هايعلف
گرفت.
هرزهايکش بر تراکم علفاثر تیمارهاي علفالف)

.دار بودهرز معنیيهاها بر تراکم علفکشاثر علف
ایرانیخاکشیر 

لیتر در 5ارادیکان ایرانی شد. درصد) خاکشیر 75ود گرم در هکتار باعث بیشترین کاهش تراکم (حد750بیوزین متري
).1(جدولنشان دادتراکم خاکشیر ایرانی اهش را در کدرصد) 27(حدود هکتار کمترین توانایی 

کش نسبت به شاهد بدون کنترلهرز تحت تاثیر تیمارهاي علفهايعلفو وزن خشک درصد کاهش تراکم مقایسه میانگین :1جدول
هرزهايوزن خشک علفهرزهايتراکم علف

بوي صحراییشبخاکشیر تلخخاکشیر ایرانیبوي صحراییشبخاکشیر تلخایرانیخاکشیر کشتیمار علف
d7/26bc67/71c34/24e60/30bc67/71ef8/2لیتر در هکتار 5ارادیکان 

a34/75ab47/90ab95/90c97/73ab47/90a100گرم در هکتار 750بیوزین متري
ab68/70d22/44c46/23b01/82d22/44ab14/89لیتر در هکتار 3بی توفوردي
ab64/73c31/63b78/75bc83/76e62/34b08/83لیتر در هکتار 5/3بی توفوردي
ab34/70a13/98c34/29ab78/90a13/98d62/48هکتارلیتر در 3بنتازون 

ab18/63a07/98c35/17ab43/94a07/98e52/8لیتر در هکتار 5/0ایمازتاپیر 
ab59/66a13/98ab89/88ab59/87a98a60/99لیتر در هکتار 1ایمازتاپیر 

.باشنددرصد می5اي دانکن فاقد تفاوت آماري در سطح احتمال آزمون چنددامنهستونهایی که حداقل در یک حرف مشترکند، بر اساس 
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خاکشیرتلخ
. نترل شدکبه طور کامل لیتر در هکتار تقریبا 3و بنتازون لیتر در هکتار 1و5/0ایمازتاپیرخاکشیر تلخ در پاسخ به

. )1جدول (درصدي تراکم خاکشیر شد 44لیتر در هکتار باعث کاهش 3بی توفوردي
بوي صحراییشب
89لیتر در هکتار (1ایمازتاپیر ودرصد) 91(گرم در هکتار 750وزین یبهرز، مترياین علفاهش تراکم ترین تیمار در کموفق

لیتر 5/0ایمازتاپیر ،درصد)24لیتر در هکتار (5بوي صحرایی، ارادیکان ترین تیمارها در کاهش تراکم شب. ضعیفبوددرصد) 
).1جدول(درصد) بودند29و 17(به ترتیب لیتر در هکتار 3در هکتار و بنتازون 

هرز هايکش بر وزن خشک علفهاي علفاثر تیمارب)
.دار بودمعنیهرزهايخشک علفکش بر وزنهاي علفاثر تیمار

خاکشیر ایرانی
لیتر در هکتار 3ن وبنتاز، درصد)94(لیتر در هکتار 5/0بیشترین کاهش وزن خشک خاکشیر ایرانی در پاسخ به ایمازتاپیر 

لیتر در هکتار بود که باعث 5ترین تیمار، ارادیکان ضعیف.بدست آمددرصد) 87(لیتر در هکتار1ایمازتاپیردرصد) و91(
).1(جدولدرصدي وزن خشک خاکشیر ایرانی شد 31کاهش 

خاکشیر تلخ
با تواناییلیتر در هکتار 1و 5/0ایمازتاپیر و لیتر در هکتار3خشک خاکشیر تلخ، بنتازون ترین تیمار در کاهش وزنموفق

لیتر در هکتار 5/3بی توفورديترین تیمار در کاهش وزن خشک خاکشیر تلخ، ضعیف. بودندآن درصدي وزن خشک 98کاهش 
).1جدول(بودآن درصد کاهش وزن خشک 35با توانایی 

بوي صحراییشب
لیتر در هکتار5/0ایمازتاپیر ، ترین تیمارهاضعیف. هرز را کامال کنترل کردخشک این علفوزن،گرم در هکتار750بوزین متري

).1(جدولبوي صحرایی بودنددرصدي کاهش وزن خشک شب3و 5/8لیتر در هکتار با توانایی به ترتیب 5و ارادیکان 
کشیونجه در پاسخ به تیمارهاي علفعملکرد بررسی ج)

.دار بودکش بر عملکرد یونجه معنیي علفهانشان داد که اثر تیمارچین سه طی تجزیه واریانس عملکرد یونجه
چین اول 

5/8(حدود کمترین عملکرد یونجه . بودر لیتر در هکتا1ایمازتاپیر تن در هکتار) 10(بهترین تیمار براي افزایش عملکرد یونجه
).2(جدول گرم در هکتار حاصل شد750بیوزین اشی با متريپتحت تاثیر سمتن در هکتار) 

چینکش طی سه عملکرد یونجه (تن در هکتار) تحت تاثیر تیمارهاي علفمقایسه میانگین-2جدول
چین سومچین دومچین اولکشتیمار علف
e61/8b3/9b80/9لیتر در هکتار 5ارادیکان 

e48/8c41/8c1/8گرم در هکتار 750بیوزین متري
cd33/7b10/9ab45/10لیتر در هکتار3بی توفوردي
c77/7b14/9ab49/10لیتر در هکتار5/3بی توفوردي
cd27/7b20/9b4/9لیتر در هکتار3بنتازون 

b8/8a94/10ab3/10لیتر در هکتار5/0ایمازتاپیر 
a99/9ab2/10ab1/10لیتر در هکتار1ایمازتاپیر 

a64/9ab9/9ab01/10شاهد با وجین 
دار استاي دانکن بیانگر عدم تفاوت معنیحروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون چند دامنه
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چین دوم
تن در هکتار شد. 9/10بود که منجر به عملکرد لیتر در هکتار5/0ایمازتاپیر،براي افزایش عملکرد یونجهبهترین تیمار

یونجه در هکتار تن4/8گرم در هکتار بود که منجر به عملکرد 750بیوزین مترياشی باپکمترین عملکرد یونجه ناشی از سم
).2(جدولشد

چین سوم 
تن در 10حدود (لیتر در هکتار 5/3و 3بی توفورديلیتر در هکتار و1ایمازتاپیر بهترین تیمار در افزایش عملکرد یونجه،

). 2(جدولتن در هکتار بود1/8عملکرددر هکتار باگرم750بیوزین ، متريهانامناسبترین تیمار. ) بودهکتار
:در مجموع

لیتر در هکتار بودند 5/3و 3بی لیتر در هکتار و توفوردي1برگ یونجه، ایمازتاپیر هرز پهنهايبهترین تیمار براي کنترل علف-
درصد کنترل کردند.80تا 70هرز را هايکه این علف

لیتر در هکتار براي افزایش عملکرد یونجه نیز قابل توصیه هستند. 1و ایمازتاپیر 5/3تا 3بی توفوردي-
بیوزین هرز مورد بررسی، کاهش عملکرد یونجه در پاسخ به متريهايبیوزین در کنترل علفبا وجود کارایی قابل توجه متري-

در یونجه توصیه هرز، هايبا وجود کنترل قابل قبول علفکش فگرم در هکتار مشاهد شد. به همین علت، این عل750
شود. نمی
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