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 کشاورزی و منابع طبیعیی دانشکده

 زراعت و اصالح نباتاتگروه آموزشی 

 

 

 دکترای تخصصیی برای دریافت درجه رساله

 های هرزکشاورزی گرایش علوم علفمهندسی ی در رشته

 

 عنوان:
های هرز مزارع یونجه کش در مدیریت علفعلف چهارکاربرد دزهای مختلف تأثیرمطالعه 

 آن روی فون و برخی خصوصیات خاک رتأثیمستقر و 
 

  :راهنما استاد

 دکتر محمد تقی آل ابراهیم

 

 :مشاوراساتید 

 دکتر محمد علی باغستانی

 دکتر محمد خانجانی

 

 

 :پژوهشگر

 محمد رئوفی

 

 6931تابستان 
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 محمد : نام                                         رئوفی:  دانشجو خانوادگی نام

های هرز مزاار  یونجزه مسزتقر و    کش در مدیریت علفعلف چهارکاربرد دزهای مختلف تأثیرمطالعه  :لهرسا عنوان

 آن روی فون و برخی خصوصیات خاک  تأثیر

 

 دکتر محمد تقی آل ابراهیم :راهنما استاد 

 دکتر محمد خانجانی ،دکتر محمد علی باغستانیر: مشاواساتید  

                      مهندسی کشاورزی :رشته                                                     ترای تخصصیدک ی:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                       های هرزعلوم علف:       گرایش

 222 ات:صفح تعداد          63/61/6931  دفاع: تاریخ       و منابع طبیعی کشاورزی  :دانشكده 

تیازون در میدیریت   بنکش ایمازتاپیر، ستوکسییدی،، پیرییدیت و   علف چهارکاربرد دزهای مختلف  تأثیربه منظور بررسی  :چكیده

آنها بر حشرات خاکزی و نیز برخیی خصوصییات    تأثیرخاک با تمرکز بر  های هرز مزارع یونجه و همچنین اثرات آنها بر فونعلف

ها و کاربرد دزهای کاهشی همراه مصرف سیتوگیت، و در بخش آخیر بررسیی   کشو نیز بررسی امكان کاربرد تلفیقی علف اک،خ

ایین پیهوهش در مزرعیه     های هرز یونجه با این گیاه و اثرات آن بر خصوصیات فیزیولوزیكی و مورفولیوییكی یونجیه،  تداخل علف

به اجراء درآمید    3131و  3131های زراعی طی سالتهران  –جاده همدان  هفتتر های هرز واقع در کیلومیونجه آلوده به علف

های کامیل  های هرز بصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی و بخش تداخل علفبخش نخست پهوهش در قالب بلوک

ی هرز و نیز افزایش محصول تولییدی  هاحاصل نشان داد که ایمازتاپیر برتری نسبی خوبی در مدیریت علفتصادفی بودند  نتایج 

کش بر طیف حشرات خاکری هیچگونه اثرات منفیی نداشیت  البتیه بیا افیزایش دز      داشت  همچنین تا دز توصیه شده، این علف

در منفی بر خصوصیات خاک نداشتند   تأثیردزهای تیمارهای اعمالی، هیچگونه درصد تلفات حشرات نیز روندی افزایشی داشت  

ای یونجه شید  گییاه یونجیه در    های هرز سبب کاهش کمی و کیفی گیاه علوفهنشان داد که وجود علف نتایج هوهشبخش دوم پ

طوری که این گیاه بیشترین عملكرد تیر و خشیر را در چیین    تری نسبت به چین اول برخوردار بود، بهچین دوم از رشد مطلوب

ایش میزان خصوصیات برتر مورفولیوییكی یونجیه نظییر عملكیرد تیر و      های هرز، سبب افز، لكن عدم تداخل علفکرددوم تولید 

خشر، ارتفاع گیاه، تعداد برگ در بوته، تعداد گره در ساقه اصلی گیاه، مساحت برگ و درصد پوشش و نیز افزایش ارزش غذایی 

ADFیونجه از لحاظ عناصر غذایی، پروتئین و فاکتورهایی نظیر 
3 ،Ash

2،CF
1 ،NDF

  گردید  1

 

 ایمازتاپیر، ستوکسیدی،، پیریدیت، بنتازون، حشرات خاکزی، سیتوگیت: هاوایه یدکل

 

 

                                                
1 Acid Detergent Fiber 
2 Crude Ash 
3 Crude Fiber 
4 Neutral Detergent Fiber 
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 فهرست مطالب

 صفحه                                                        شماره و عنوان مطالب

 

 فصل اول: مقدمه و کلیات 

 22                                                                                                                                                                                                        :مقدمه-3-3

 22                                                                                                                                                             :های هرز در کشاورزیعلف-3-3-3

 22                                                                                                                                                                 :تاریخچه و اهمیت یونجه-3-3-2

 21                                                                                                                                                                           :گیاه شناسی یونجه-3-3-1

 22                                                                                                                                 :های هرز مزارع یونجهکلیات مدیریت علف-3-3-1

 22                                                                                                                               :های هرز مزراع یونجهمدیریت تلفیقی علف-3-3-2

 23                                                                                                های هرز یونجهپتانسیل خودکار دگرآسیبی در مدیریت علف-3-3-6

 13                                                                                                                       :های هرز یونجهدرو و نقش آن در مدیریت علف-3-3-2

 12                                                                                                                               :هاکشهای هرز مقاوم به علفمدیریت علف-3-3-8

 11                                                                                                                 :های هرز یونجهها و مدیریت علفکشاختالط علف-3-3-3

 11                                                                                                                                                                                  :کشت و کار یونجه-3-2

 11                                                                                                                                                                 :شت و کار یونجهسابقه ک-3-2-3

 12                                                                                                                                      :مناطق کشت و کار یونجه و تعداد چین-3-2-2

 16                                                                                                                                                                            :گیاه شناسی یونجه-3-2-1

 12                                                                                                                                                                           :ارقام یونجه در دنیا-3-2-1

 12                                                                                                                                                                          :انواع یونجه در ایران-3-2-2

 13                                                                                                            :ای با تاکید بر تولید یونجهآمار تولید محصوالت علوفه-3-2-6

 12                                                                :ای با تاکیر بر یونجه از دیدگاه برنامه شش، توسعه ملیتولید محصوالت علوفه-3-2-2

 

 فصل دوم: بررسی منابع

 12                                                                                                                                                                     :های هرزکشاورزی و علف-2-3

 16                                                                                                                                                                       :های هرزهای علفویهگی-2-2

 16                                                                                                                                                                        علفهای هرز مزارع یونجه-2-1

 18                                                                                                              :های هرز مطرح در یونجهفیزیولوییكی علفخصوصیات -2-1

 22                                                                                                                                                      :های هرزخسارت و مشكالت علف-2-2

 21                                                                                                                                                               :های هرزداخل و تراک، علفت-2-6
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 22                                                                                                                                                       :های هرزها و علفمیكروارگانیس،-2-2

 26                                                                                                                                                                            :های هرزمدیریت علف-2-8

 22                                                                                                                                                         :های هرز در یونجهمدیریت علف-2-3

 22                                                                                                                                                          :های هرزروشهای کنترل علف-2-32

 22                                                                                                                                                                                                 :زراعی-2-32-3

 28                                                                                                                                                                                              :فیزیكی-2-32-2

 28                                                                                                                                                                           :مدیریت شیمیایی-2-32-1

 62                                                                                                                                                     :های هرزمدیریت تلفیقی علف-2-32-1

 61                                                                              :های هرزهای هرز و دوره بحرانی مدیریت علفهای مدیریت علفآستانه-2-33

 66                                                                                                                                                       :های هرزمدیریت بانر بذر علف-2-32

 68                                                                                                                                              :های استفاده شده در تیمارهاشعلفك-2-31

 68                                                                                                                                                                                           :ایمازتاپیر-2-31-3

 68                                                                                                                                                                  :پرسوئیت تأثیروه نح-2-31-3-3

 63                                                                                                            :های بیوسنتز اسیدهای آمینههای بازدارندهویهگی-2-31-3-2

 63                                                                                                                    :های بازدارنده های استوالکتات سنتتازویهگی-2-31-3-1

 22                                                                                                           :ش پرسوئیتكی و شیمیایی علفخصوصیات فیزیك-2-31-3-1

 22                                                                                                                                                           :میزان سمیت پرسوئیت-2-31-3-2

 22                                                                                             :هاهای خانواده ایمیدازولینوندستورالعمل مصرف علفكش-2-31-3-6

 23                                                                                                                                                                                     ستوکسیدی،:-2-31-2

 23                                                                                                                                                 :عالئ، ناشی از مصرف نابواس-2-31-2-3

 ACCase                                                                                                                                       23های بازدارندگی ویهگی-2-31-2-3

 22                                                                                                                 :کش نابولسهای عمومی و مصارف علفویهگی-2-31-2-1

 21                                                                                                   :کش ستوکسیدی،های فیزیكی و شیمیایی علفویهگی-2-31-2-1

 21                                                                                                                                  :ش ستوکسیدی،کمكانیس، عمل علف-2-31-2-2

 22                                                                                                                                                                                           :پیریدیت-2-31-1

 22                                                                                                                                                                                              بنتازون:-2-31-1

 22                                                                   :کشپیریدیت و بنتازون و عالئ، ناشی از مصرف این دو علف تأثیرنحوه -2-31-1-3

 26                                                                                                                                                      :2های فتوسیست، بازدارنده-2-31-1-2

 26                                                                                                   :2های بازدارنده فتوسنتز کشهای مشترک علفویهگی-2-31-1-1

 28                                                                                 :های بازدارنده فتوسنتزکشخصوصیات فیزیكی و شیمیایی علف-2-31-1-1

 28                                                                                        :2های بازدارنده فتوسیست، کشدالئل خاصیت انتخابی علف-2-31-1-2

 23                                                                                          :2های بازدارنده فتوسیست، کشعالئ، ناشی از مصرف علف-2-31-1-6

 23                                                                                                             :های بازدارنده فتوسیست،کشمیزان سمیت علف-2-31-1-2
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 23                                                                       :های بازدارنده فتوسیست،کشهای کاربردی مصرف علفدستور العمل-2-31-1-8

 82                                                                                                                                                                               :هااختالط علفكش-2-31

 83                                                                                :بررسی اثر تیمارهای آزمایشی روی عوامل غیر هدف موجود در مزرعه-2-32

 81                                                                                                                                                                   :راسته سخت بالپوشان-2-32-3

 81                                                                                                                                                                :هاخانواده کفشدوزک-2-32-3-3

 86                                                                                                                                                       :خانواده سوسكهای کارابید-2-32-3-2

 82                                                                                                                                                                              :هاراسته شیخر-2-32-2

 82                                                                                                                                                   :های حقیقیخانواده شیخر-2-32-2-3

 88                                                                                                                                                                       :هاراسته گوشخیزک-2-32-1

 88                                                                                                                                                               :هاخانواده گوشخیزک-2-32-1-3

 32                                                                                                                                                                           :راسته نازک باالن-2-32-1

 32                                                                                                                                                                       :هاخانواده مورچه-2-32-1-3

 32                                                                                                                                                                         :راسته بال غشائیان-2-32-2

 32                                                                                                                                                           :خانواده زنبورهای عسل-2-32-2-3

 31                                                                                                                                                                                  :راسته تاربافان-2-32-6

 31                                                                                                                                                                    :هاخانواده عنكبوت-2-32-6-3

 

 فصل سوم: بررسی منابع

 

 32                                                                                                                                 :وقعیت جغرافیایی و اقلیمی طرحمشخصات م-1-3

 38                                                                                                                                                                                      :مشخصات خاک-1-2

 38                                                                                                                                                                                   :روش اجرای طرح-1-1

 33                                                                                                                                                                                 :عملیات تهیه زمین-1-1

 322                                                                                                                                                                   :عملیات نصب تله تشتكی-1-2

 322                                                                                                                                      :تیمارهای آزمایشی در بخش اول پهوهش-1-6

 323                                                                                                                                                             :استفاده از تیمار شیمیایی-1-6-3

 322                                                                                                                                                                    :تیمارهای شیمیایی-1-6-3-3

 322                                                                                                                                                                      :تیمار پرسوئیت-1-6-3-3-3

 322                                                                                                                                                                :تیمار ستوکسیدی،-1-6-3-3-2

 321                                                                                                                                                                       :تیمار پیریدیت-1-6-3-3-1

 321                                                                                                                                                                         :تیمار بنتازون-1-6-3-3-1

 321                                                                                                                                                                                          :یبردار نمونه-1-2

 321                                                                                                                             :های هرزاندازه گیری صفات مورد مطالعه علف-1-8



6 

 

 322                                                                                                                                  :های هرزاندازه گیری صفات مربوط به علف-1-3

 322                                                                                                                                    :اندازه گیری صفات مربوط به گیاه زراعی-1-32

 326                                            :ها و مصرف مویان سیتوگیتکشتیمارهای بخش دوم پهوهش شامل اعمال تلفیقی علف-1-33

 322                  :های مختلفهای هرز در تراک،تیمارهای بخش سوم پهوهش شامل تداخل و عدم تداخل یونجه با علف-1-32

 328                                                                                :ها و تیمارها روی عوامل بیولوییر خاکزیارزیابی اثر هر یر از روش-1-31

 

 فصل چهارم: نتایج و بحث

 332                                                                                                                                                                   :های هرزخصوصیات علف-1-3

 331                                                                                                               :های هرزاثر تیمارهای آزمایشی روی خصوصیات علف-1-2

 331                                                                                  :های هرز در سال اولاثر تیمارهای آزمایشی روی وزن خشر علف-1-2-3

 332                                                                                  :های هرز در سال دوماثر تیمارهای آزمایشی روی وزن خشر علف-1-2-2

 323                                                                                                                    :زمایشی روی خصوصیات گیاه زراعیاثر تیمارهای آ-1-1

 323                                                                                           :اثر تیمارهای آزمایشی روی تعداد ساقه یونجه سال اول و دوم-1-1-3

 321                                                                                              :اثر تیمارهای آزمایشی روی ارتفاع یونجه در سال اول و دوم-1-1-2

 322                                                                                                                 :اثر تیمارها روی وزن خشر محصول در سال اول-1-1-1

 322                                                                                                                 :اثر تیمارها روی وزن خشر محصول در سال دوم-1-1-1

 312                                                                                                               :اثر تیمارها روی خصوصیات یونجه در سال اول و دوم-1-1

 b:                                                                                                                                                                                312و  aکلروفیل -1-1-3

 313                                                                                                                                                                                 :درصد پروتئین-1-1-2

1-1-1-ADF:                                                                                                                                                                                                 313 

 312                                                                                                                                                                                        :درصد فیبر-1-1-1

 312                                                                                                                                :روی حشرات خاکزیاثر تیمارهای آزمایشی -1-2

 312                                                                                                                                                                                    :هاکفشدوزک-1-2-3

 316                                                                                                                                                                        :های کارابیدسوسر-1-2-2

 312                                                                                                                                                                                           :هاشیخر-1-2-1

 318                                                                                                                                                                                    :هاگوشخیزک-1-2-1

 313                                                                                                                                                                                            :هامورچه-1-2-2

 313                                                                                                                                                                                :زنبورهای عسل-1-2-6

 312                                                                                                                                                                                         :هاعنكبوت-1-2-2

 382                                                                                                                                                   :نتایج حاصل از بخش دوم پهوهش-1-6

 332                                                                                                                                                 :نتایج حاصل از بخش سوم پهوهش-1-2

 332                                                                                                                                                                                                 وزن تر-1-2-3

 333                                                                                                                                                                                       :وزن خشر-1-2-2
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 332                                                                                                                                               :ارتفاع و تعداد گره در ساقه اصلی-1-2-1

 331                                                                                                                                                :اد برگ در ساقه و سطح برگتعد-1-2-1

 331                                                                                                                                                                          :درصد پوشش سبز-1-2-2

 331                                                                                                                                                                         :درصد پروتئین خام-1-2-6

 332                                                                                                                                         :الیاف غیر محلول در شوینده اسیدی-1-2-2

 336                                                                                                                                                                         :میزان خاکستر خام-1-2-8

 336                                                                                                                                                                                          :الیاف خام-1-2-3

 332                                                                                                                                                :مواد نامحلول در شوینده خنثی-1-2-32

 332                                                                                                                 :عناصر )کلسی،، فسفر، سدی،، پتاسی، و منیزی،(-1-2-33

 

 بع و مآخذفهرست منا

 333                                                                                                                                                                                                      منابع فارسی

 222                                                                                                                                                                                                       :منابع التین
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 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        شماره و عنوان جدول

 

 13                                                                                   :ای در استان همدان توزیع میزان تولید و سطح گیاهان علوفه -3-3جدول 

 13                                                                                                                      :برآورد سطح و میزان تولید یونجه در کشور -2-3جدول 

 12     :کننده یونجه بطور متوسط در کشورهای عمده تولید میزان تولید )تن( و درصد سه، از کل تولید استان -1-3جدول 

 11      :های عمده تولید کننده و دریف اهمیتی هر استان از لحاظ عملكردسطح و عملكرد یونجه آبی در استان -1-3جدول 

 12                                                                                                                :های هرز شاخص در مزارع یونجه همدانیعلف -3-2جدول 

 62                                                                                                                      :های توصیه شده برای زراعت یونجهعلفكش -2-2جدول 

 38                                                                                                                                                          :مشخصات اقلیمی طرح -3-1جدول 

 38                                                                                             :تجزیه خاک )مشخصات فیزیكی، شیمیایی خاک مزرعه( -2-1جدول 

 322                                                                                                                                                                       :تیمارهای طرح -1-1جدول 

 331                                                                                                                            :های هرز مطرح در محصول یونجهعلف -3-1جدول 

 331                                                                                                                                :شرایط محیطی مزرعه تحت آزمایش -2-1جدول 

 331                                                                               :خصوصیات فیزیكو شیمیایی خاک مزرعه تحت آزمایشبافت و  -1-1جدول 

 312                                                                                                 :3131های هرز سال تجزیه واریانس وزن خشر علف -1-1جدول 

 312                                                                                                 :3131های هرز سال تجزیه واریانس وزن خشر علف -2-1جدول 

 312                                                               :3131و  3131تراک،، ارتفاع و وزن خشر یونجه سال  -تجزیه واریانس -6-1جدول 

 311                                                                :3131های هرز به تفكیر گونه سال مقایسه میانگین وزن خشر علف -2-1جدول 

 311                                                                :3131های هرز به تفكیر گونه سال علفمقایسه میانگین وزن خشر  -8-1جدول 

 312                                                                       :های هرز سال اول و دوممقایسه میانگین مجموع اوزان خشر علف -3-1جدول 

 316                                                                                    :3131و  3131مقایسه میانگین تراک، و ارتفاع یونجه سال  -32-1جدول 

 312                                                                                        :3131و  3131مقایسه میانگین وزن خشر یونجه سال  -33-1جدول 

 318                                                                                                            :3131تجزیه واریانس خصوصیات یونجه سال  -32-1جدول 

 318                                                                                                            :3131تجزیه واریانس خصوصیات یونجه سال  -31-1جدول 

 313                                                                                              :3131مقایسه میانگین برخی خصوصیات یونجه سال  -31-1جدول 

 322                                                                                              :3131مقایشه میانگین برخی خصوصیات یونجه سال  -32-1جدول 

 323                                                                                                                  :3131ل تجزیه واریانس تلفات حشرات سا -36-1جدول 

 323                                                                                                                  :3131تجزیه واریانس تلفات حشرات سال  -32-1جدول 



9 

 

 386                                          :های هرز  در چهار چین یونجهتجزیه واریانس مربوط به تراک، و وزن خشر علف -38-1جدول 

 386                                                                                :های هرز در چین اول و دوم طی دو سالمیانگین تراک، علف -33-1جدول 

 382                                                                         :های هرز در چین سوم و چهارم طی دو سالمیانگین تراک، علف -22-1جدول 

 382                                                                                 :لهای هرز در چین اول طی دو سامیانگین وزن خشر علف -23-1جدول 

 388                                                                                :های هرز در چین دوم طی دو سالمیانگین وزن خشر علف -22-1جدول 

 388                                                                                                                       :های هرز در چین سوموزن خشر علف -21-1جدول 

 383                                                                           :در چین چهارم طی دو سال های هرزمیانگین وزن خشر علف -21-1جدول 

 383                                                :های اول تا چهارم طی دو سالانس مربوط به تراک، یونجه طی چینتجزیه واری-22-1جدول 

 383                                                                                :های اول تا چهارم طی دو سالمیانگین تراک، یونجه در چین -26-1جدول 

 332                                    :های اول تا چهارم طی دو سالس مربوط به وزن خشر یونجه طی چینتجزیه واریان -22-1جدول 

 332                                                                     :های اول تا چهارم طی دو سالمیانگین وزن خشر یونجه در چین -82-1جدول 

 338                :تجزیه واریانس عدم تداخل و تراک، کشت بر برخی خصوصیات مورفولوییر یونجه در چین اول -23-1جدول 

 338                                      :تجزیه واریانس عدم تداخل و تراک، کشت بر ارزش غذایی گیاه یونجه در چین اول  -12-1جدول 

 333               :تجزیه واریانس عدم تداخل و تراک، کشت بر برخی خصوصیات مورفولوییر یونجه در چین دوم -13-1جدول 

 333                                       :تجزیه واریانس عدم تداخل و تراک، کشت بر ارزش غذایی گیاه یونجه در چین دوم -12-1جدول 

 222                        :مرکب وجین دستی و تراک، بوته بر برخی صفات مورفولوییر در هر دو چین یونجه تجزیه -11-1جدول 

 222                                    :تجزیه مرکب وجین دستی و تراک، بوته بر صفات ارزش غذایی یونجه در هر دو چین -11-1جدول 

 223                                                                     :تی روی برخی صفات گیاه یونجه در هر دو چینمقایسه وجین دس -12-1جدول 

 223                                                :های هرز روی برخی عناصر در هر دو چینمقایسه میانگین وجین دستی علف -16-1جدول 

 223                   :ر و ارزش غذایی در هر دو چینمقایسه میانگین تراک، یونجه بر برخی خصوصیات مورفولویی -12-1جدول 
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 ها فهرست نمودار

 صفحه                                                        شماره و عنوان نمودار

 

 322                                                                                     :3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -3-1نمودار 

 322                                                                                  ::3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -2-1نمودار  

 321                                                                            ::3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -1-1نمودار  

 321                                                                             :3131ستوکسیدی، سال  –ها فشدوزکدرصد تلفات جمعیت ک -1-1نمودار  

 321                                                                                    :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -2-1نمودار  

 321                                                                                      :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -6-1نمودار 

 322                                                                                     ::3131بنتازون سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -2-1نمودار  

 322                                                                                     ::3131بنتازون سال  –ها درصد تلفات جمعیت کفشدوزک -8-1نمودار  

 326                                                                        :3131مازتاپیر سال ای –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -3-1نمودار 

 326                                                                   ::3131ایمازتاپیر سال  –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -32-1نمودار  

 322                                                             ::3131ستوکسیدی، سال  –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -33-1نمودار  

 322                                                              :3131ستوکسیدی، سال  –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -32-1نمودار  

 328                                                                     :3131پیریدیت سال  –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -31-1نمودار  

 328                                                                       :3131پیریدیت سال  –های کارابید یت سوسردرصد تلفات جمع -31-1نمودار 

 323                                                                      ::3131بنتازون سال  –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -32-1نمودار  

 323                                                                       ::3131بنتازون سال  –های کارابید درصد تلفات جمعیت سوسر -36-1نمودار  

 362                                                                                        :3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -32-1نمودار 

 362                                                                                     ::3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -38-1نمودار  

 363                                                                                ::3131ستوکسیدی، سال  –ها جمعیت شیخردرصد تلفات  -33-1نمودار  

 363                                                                                 :3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -22-1نمودار  

 362                                                                                       :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -23-1نمودار  

 362                                                                                         :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -22-1نمودار 

 361                                                                                         ::3131بنتازون سال  –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -21-1نمودار  

 361                                                                                         ::3131 بنتازون سال –ها درصد تلفات جمعیت شیخر -21-1نمودار  
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 361                                                                                 :3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -22-1نمودار 

 361                                                                               ::3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -26-1نمودار  

 362                                                                         ::3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -22-1 نمودار 

 362                                                                          :3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -28-1نمودار  

 366                                                                                 :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -23-1نمودار  

 366                                                                                  :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -12-1نمودار 

 362                                                                                  ::3131بنتازون سال  –ها درصد تلفات جمعیت گوشخیزک -13-1نمودار  

 362                                                                                  ::3131بنتازون سال  –ها تلفات جمعیت گوشخیزکدرصد  -12-1نمودار  

 368                                                                                          :3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت مورچه -11-1ار نمود

 368                                                                                       ::3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت مورچه -11-1ار نمود 

 363                                                                                 ::3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت مورچه -12-1ار نمود 

 363                                                                                  :3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت مورچه -16-1ار نمود 

 322                                                                                         :3131پیریدیت سال  –ها ورچهدرصد تلفات جمعیت م -12-1ار نمود 

 322                                                                                           :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت مورچه -18-1ار نمود

 323                                                                                          ::3131بنتازون سال  –ها درصد تلفات جمعیت مورچه -13-1ار نمود 

 323                                                                                          ::3131بنتازون سال  –ها لفات جمعیت مورچهدرصد ت -12-1نمودار  

 322                                                                             :3131ایمازتاپیر سال  –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -13-1نمودار 

 322                                                                           ::3131اپیر سال ایمازت –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -12-1نمودار  

 321                                                                     ::3131ستوکسیدی، سال  –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -11-1نمودار  

 321                                                                      :3131ستوکسیدی، سال  –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -11-1نمودار  

 321                                                                             :3131پیریدیت سال  –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -12-1نمودار  

 321                                                                               :3131پیریدیت سال  –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -16-1نمودار 

 322                                                                              ::3131ون سال بنتاز –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -12-1نمودار  

 322                                                                              ::3131بنتازون سال  –درصد تلفات جمعیت زنبورهای عسل  -18-1نمودار  

 326                                                                                      :3131ایمازتاپیر سال  –ها درصد تلفات جمعیت عنكبوت -13-1ر نمودا

 326                                                                                    ::3131ایمازتاپیر سال  –ها معیت عنكبوتدرصد تلفات ج -22-1ودار نم 

 322                                                                              ::3131ستوکسیدی، سال  –ها درصد تلفات جمعیت عنكبوت -23-1ر نمودا 

 322                                                                               :3131 ستوکسیدی، سال –ها درصد تلفات جمعیت عنكبوت -22-1ر نمودا 

 328                                                                                      :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت عنكبوت -21-1ر نمودا 

 328                                                                                       :3131پیریدیت سال  –ها درصد تلفات جمعیت عنكبوت -21-1ر نمودا

 323                                                                                       ::3131بنتازون سال  –ها د تلفات جمعیت عنكبوتدرص -22-1ر نمودا 

 323                                                                                       ::3131بنتازون سال  –ها درصد تلفات جمعیت عنكبوت -26-1ر نمودا 
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 فهرست تصاویر 

 صفحه                                                        شماره و عنوان تصویر

 

 222                                                                                                                                      : های آزمایشیعناوین پالک کرت -3-3 تصویر

 222                                                                                                                                                                           :هانصب پالک -2-3تصویر 

 221                                                                                                       :های آزمایشیهای نصب شده مربوط به کرتپالک -1-3تصویر 

 221                                                                                                                                                              :مزرعه تحت آزمایش -1-3 ویرتص

 221                                                                                                                                                            :تنظی، حدود آزمایش -2-3 تصویر

 221                                                                                                                                                            :های تشتكینصب تله -6-3 تصویر
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  مقدمه    -6-6

 کشاورزی های هرز درعلف   -6-6-6

های های علفگونه مزاح، هستند و دارای ویهگی 122هزار گونه گیاه عالی موجود، تنها  122از حدود 

شود و از این بین تعداد محدودی از های گیاهی جهان را شامل میباشند که یر درصد از گونههرز می

% 68هرز شناخته شده نه علفگو 822اند  از های هرز را در خود جای دادهگیاهی غالب علف هایتیره

ساز متعلق به دو خانواده گرامینه و های هرز مشكلدرصد علف 22خانواده هستند که  32مربوط به 

دهد  اهمیت های هرز عمده را تشكیل میدرصد علف 11 اویارسالم هستند که با خانواده کاسنی مجموعاً

کنند  منظور از مختلف ایجاد خسارت می آنها در محصوالت لكن اکثراً ،هرز یكسان نیست هایعلف

های هرز ایجاد شده و باعث ایجاد فشار بر رشد و نمو خسارت، همان شرایطی است که به وسیله علف

کمیت و کیفیت محصول را کاهش داده و حتی در برخی مواقع نابودی  شود و نهایتاًگیاهان زراعی می

 های هرز متنوع و وسیع است شود  بنابراین خسارت علفکامل آن را سبب می

 به گذشته در کنترل نیا است، یزراع اهانیگ کشت اندازه به نیزم کره در هرز یهاعلف کنترلسابقه 

 به یموارد در و شده منجر شگرفهایی  شرفتیپ به انسان سال هزاران یط  است شده انجام مختلف صور

  است دهیانجام هرز یهاعلف موفق تیریمد

-کشعلف یمعرف با اما است، شده می انجام یكیمكان طرق به های دور،در زمان هرز یهاعلف کنترل

 هرز یهاعلف کنترل در یشگرف تأثیر ییایمیش مواد نیا آنها، از گسترده استفاده و ییایمیش یها

  اند داشته
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 یبرا  دانداشته ینیگزیجا نیا در یشتریب سه، ،شرفتهیپ ممالر برخی و متحده االتیا رینظ یممالك

 از استفاده رسماً 3312 سال از و شد گرفته کاربه یمتفاوت یفن امكانات ،ییایمیش باتیترک از استفاده

  است افتهی ادامه کنون تا و شد آغاز جیرا یعمل عنوان به ییایمیش یهاعلفكش

رشد بیشتر  و این بازدارندگی شودمی یزراع اهیگ رشد یبازدارندگ باعث هرز یهاعلف وجود طورکلیهب

اخل تد کننده است هرز با گیاه زراعی به علت یر یا چند عامل محدودبه علت رقابت یا کشمكش بین علف

  آید نوعی تداخل منفی بین دو گیاه به شمار می رقابتو  تواند مثبت یا منفی باشد می

لی درصد حساسیت شود، و در محصوالت مختلف مشاهده می های هرز با گیاه زراعیعلف امروزه رقابت

و چند سال در زمین  بوده ها مانند یونجه که یر اکوسیست، دائمی آنها متفاوت است  در برخی زراعت

مستقر است، تهاج، و ورود یر گونه گیاهی ناخواسته، استقرار و رقابت چند ساله آن را به دنبال دارد و 

  ها دارد  لذا کنترل آن اهمیت بیشتری نسبت به سایر زراعت

های علف طیف های متعددی از باشد و مورد حمله گونه ستان همدان قطب تولید یونجه در کشور میا

  ای داردو کیفی علوفه و بذر اهمیت ویهه  شود و کنترل آنها در تولید کمی هرز واقع می

 ای است که کشاورزان ناچار بهبه گونه همدان منطقه یونجه های هرز در برخی از مزارعمسئله علف

شوند، زیرا رسیدگی فیزیولوییكی بعضی از آنها با گیاه اصلی متفاوت بوده و  موقع محصول میبرداشت بی

افت تعداد جوانه شده و سبب عقب افتادن برداشت محصول به ویهه در چین اول این موضوع موجب ُ

  شود  می

شود که همه مشاهده میبا توجه به وسعت کشت یونجه در استان همدان و نظر به بررسی کلی استان، 

های هرز در یونجه مواجه هستند  اگرچه ممكن است طیف های استان با مشكل وجود علفشهرستان

های هرز غالبی را های مختلف استان همدان اندکی متفاوت باشد، لكن علفهای هرز در شهرستانعلف

 کند های استان همدان، ایجاد خسارت میشاهد هستی، که در همه مزارع شهرستان

سال( هیچگونه  2که یونجه یر گیاه چند ساله است، لذا برای مدت چند سال )حداقل از آنجایی 

در این صورت ورود یر گیاه  قابل انجام نیست؛های هرز در آن عملیات زراعی شامل شخ، و وجین علف
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؛ البته کند سال با محصول اصلی رقابت میری کرده و چندساله آن برابهرز در غالب موارد با استقرار چند

 شود تر میکند زیرا متراک،های هرز غلبه مییونجه در بسیاری موارد با گذشت زمان بر علف

های هرز در مزارع یونجه به صور مختلف روی رشد و تولید یونجه اثر گذاشته و ورود و استقرار علف

 شود  کیفیت و کمیت محصول می کاهش طورو همین تولیدی میزان یونجه افتباعث ُ

و عدم توجه کشاورزان و حتی  های گذشتهکشور طی سالعلت نبودن علوفه کافی در هسفانه بأمت

ای، که تعداد قابل توجهی گوسفند یا گوشت یخ مجبور شده ،سسات خصوصی به اصول دامداری صحیحؤم

آفریقا و استرالیا وارد نمایی، که این خود توجه به تولید  زده از کشورهای همسایه مانند ترکیه و یا حتی

 کند  یونجه باکیفیت باال ومیزان زیاد را به ما خاطر نشان می

های اخیر های هرز در این زراعت، از سالیان قبل شروع شده لكن در سالتحقیق بر روی یونجه و علف

  ور مانده است رنگ شده و یونجه در این امر، محجتوجه به این موضوع ک،

آمیز گیاهان زراعی ضروری است، زیرا علفهای هرز برای یر تولید موفقیتدر هر حال مدیریت علف

  شوند  طور بالقوه باعث کاهش همه ساله عملكرد گیاهان زراعی میهای هرز به

طغیان  های هرز به طور نسبی در یر مزرعه از سالی به سال دیگر ثابت است در حالی کهجمعیت علف

خص در باأل های هرزگیرد و این خود اهمیت مدیریت علف حشرات و سایر آفات بصورت پراکنده انجام می

ریزی مدون و دقیق بر پایه توان با برنامهکه می کند را به ما گوشزد می ایترین گیاه علوفهعنوان مه،هیونجه ب

 را کاهش و حتی تا اندازه زیادی متوقف نمود  هرز های زایی علفمسائل علمی، روند رو به رشد و خسارت

 اهمیت یونجهتاریخچه و    -2-6-6

اصلی یونجه را باید خاور نزدیر و آسیای مرکزی دانست  بنابر نظر واویلف، دانشمند روسی، مبدا  أمبد

ز یونجه مرکز خاور نزدیر، آسیای صغیر، قفقاز، ایران و مناطق کوهستانی ترکمنستان روسیه است  مرک

ها پیش از آنكه در تاریخ ذکری به دانند و باید گفت که یونجه، مدتکشور ایران می جغرافیایی یونجه را غالباً

اکنون نیز به طور وحشی از چین تا اسپانیا و از سوئد تا آفریقای شده است و ه،میان آمده باشد کشت می
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یقای جنوبی، استرالیا، زالندنو، شمال و جنوب ای در آفرطور گستردههیابد  همچنین یونجه بشمالی رشد می

دانند و دلیل محك، آفریقا با محیط جدید سازگاری یافته است  دومین مرکز پیدایش یونجه را آسیای صغیر می

های آسیای مرکزی نسبت به شرایط بخش اروپایی جماهیر شوروی سابق، یعنی آن را همان رفتار یونجه

اند، نشان های قارچی قرار گرفتهای در معرض انحطاط و بیماریالعادهطرز فوقهمانجا که گیاهان یونجه به 

های آسیای پیشین که این گیاه با شرایط آب و هوایی آنجا و نیز یونجه أنهادی آنها با مبد أدهد که مبدمی

 اند، بسیار متفاوت است شرایط اقلیمی اروپا سازگاری بسیار یافته

ای دنیا و اولین گیاه علوفه اهلی شده است که بشر اولیه، آن ترین گیاه علوفهمه،تاریخچه یونجه، سرگذشت 

، نیز مزیت یونجه در مرحله اولعنوان یر گیاه با ارزش از لحاظ تغذیه دام تشخیص داده است  درستی بهرا به

مطلوب برای دام  باشد، زیرا این محصول از نظر خوش خوراکی، تولید محصول یونجه برای تغذیه حیوانات می

  باشد  حاوی مواد پروتئینی و معدنی مختلف و ده نوع ویتامین می بوده، و ثانیاً

و در مواقع خشكی، آب را به سطح خاک  در زمین نفوذ کردههای عمیق،  ونجه به دلیل داشتن ریشهی

 شود در زمین میحامل باکتری بوده و بدین طریق باعث ذخیره ازت  هایگرهیونجه دارای  کند  هدایت می

(  3186توان در داشتن سیست، ریشه آن دانست )کریمی، موفقیت اصلی این گیاه را می و احتماالً

برگرداندن کامل زمین،  ورزی وخاک های یونجه، پراکنده و عمیق بوده و بعد از برداشت محصول و ریشه

ی روی خاک، سبب ایجاد شرایط اندازیونجه با سایه شود  باعث افزایش هوموس خاک و اصالح زمین می

 شود  می نیز مساعد برای رشد و تكثیر موجودات ذره بینی خاک

 گیاه شناسی یونجه   -9-6-6

ساله یا دائمی که ریشه آن راست و مستقی، است و به ریشه اولیه یونجه یونجه گیاهی است چند

آید  به بدون انشعاب بوجود میمعروف است  این ریشه بعد از قرار گرفتن بذر در خاک و جذب رطوبت، 

گیرد و با طویل شدن موازات پیدایش ریشه اولیه، قسمت زیر لپه یا هیپوکوتیل در زیر سطح خاک قرار می

شود  گیاه یونجه عالوه بر ریشه اصلی راست و زدن و خارج شدن از سطح خاک میزیر لپه باعث جوانه
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حاشیه استوانه مرکزی ریشه اصلی منشاء  دایره محیطیه های جانبی نیز دارد که ازریشه مستقی، اولیه،

ای قوی، گیرند  همانطور که پیش از این نیز بیان شد، برخوردار بودن این گیاه از یر سیست، ریشهمی

االرض به عامل موفقیت آن در مقاومت به کلیه عوامل نامساعد و همچنین استفاده از مواد غذایی تحت

همزیستی بین ریشه گیاه یونجه و نهاد باکتری ریزوبیوم تثبیت کننده ازت هوا آید  یر رابطه شمار می

وجود دارد که بعد از گذشت چند هفته از رشد و نمو، این گیاه دیگر نیازی به ازت خاک نخواهد داشت؛ 

مق سازد تا از رطوبت قابل جذب اعماق زمین )تا ععالوه بر آن، ریشه عمیق و راست، این گیاه را قادر می

متر و یا بیشتر( استفاده کند که این امر امتیاز با ارزشی برای مقاومت گیاه به خشكی خواهد بود   2حدود 

هایی هستند که در طول مدت رشد و های خزنده زیر زمین نیز قسمتهای خزنده روی زمین و ریشهساقه

   آیند نمو یونجه، بوجود می

های پارانشیمی نسبتا بلند و فشرده، پر و مغز آن از سلولساقه اصلی یونجه، تقریبا چهار گوش است 

های مرکب زیادی کدام برگ ساقه اصلی یونجه دارای انشعابات بسیار زیاد و ظریفی است که هر شده است 

به دمبرگ  قاعده ل باریر وجود دارد کهوبر دارد  در قاعده دمبرگ این گیاه، دو گوشوارک یا استیپدر

هایی ظریف و کوچر در قاعده دارد  ای باریر و بلند در انتها و نیز دندانهام زائدههر کد و اندمتصل

به رگبرگ اصلی  هاهای یونجه، کشیده، طویل و تقریبا یر سوم انتهای آن مضرس است  برگچهبرگچه

 باشد تر میو هر برگچه دارای یر رگبرگ فرعی در وسط و تعدادی انشعاب فرعی متصل بوده

کند که به مرور زمان، چوبی و ضخی، های زیادی تولید میجه در نزدیر سطح خاک، انشعابساقه یون

آید که تبدیل به های کوتاه و منشعب و ضخی، بوجود میشود  از این محل، ساقهو به یر طوقه تبدیل می

طوقه خارج و از عدد است که از  12تا  2های یونجه بین شود  تعداد ساقههای بلند و اصلی یونجه میساقه

شود  بعد از گذشت چندین سال از رشد یونجه، هر ساقه، بعد از چیدن یا رسیدن، ساقه دیگری تولید می

شود  آید که در سطح خاک باقی مانده و یا در داخل آن دفن میطوقه یونجه بصورت توده انبوهی درمی

های ، دارای رنگ سبز و پوشیده از کرکهایی راستهای هوایی تولید شده از محل طوقه یونجه، ساقهساقه

ها کند  ارتفاع این ساقههای کوتاهی تولید مینرم هستند که هر کدام از آنها در محور )زاویه( برگ انشعاب
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های مختلف ها در مناطق گوناگون در خاکها یا برداشتدر ارقام مختلف یونجه، در هر یر از چین

 متر است  یسانت 322-62بین  متفاوت و معموالً

های های سبز هوایی یونجه دارای مغز بوده و ارزش غذایی آنها زیاد و قابل توجه است  رنگ برگچهساقه

مرغی و سطح زیرینشان به مراتب بیش از سطح زبرینشان از کرک پوشیده یونجه سبز تیره، شكل آنها تخ،

های جانبی فاقد دمبرگچه رگچهاست  برگچه وسط برگ مرکب یونجه، یر دمبرگچه کوتاه دارد ولی ب

 اند به دمبرگ اصلی متصل هستند و مستقیماً

شود  ها با تغییر حالت از رشد و نمو رویشی به زایشی آغاز میرشد و نمو گل یونجه، از انتهای شاخه

های گل، در فصل بهار از دهمین تا چهاردهمین گره از طوقه یونجه و در این تغییر حالت و تولید شاخه

گیرد  رنگ گل در یونجه بسته به ارقام مختلف متفاوت صل تابستان از ششمین تا دهمین گره صورت میف

ای و چسبناک است است لكن رنگ گل یونجه معمولی، ارغوانی تا بنفش است  دانه گرده یونجه، دو هسته

های جنسی، که امچسبد  از زمان گل رفتن تا زمان آزاد شدن اندآسانی به حشرات ناقل گرده میو به

 شوند  ها به طور طبیعی در گل ذخیره میای به طول بینجامد، گردهممكن است دو هفته

 یونجه   ماار  های هرزمدیریت علف کلیات   -4-6-6

 بخش یکوتاه زمان در آنها ند،ینما می عمل ترموفق یزراع اهانیگ با رقابت در هرز یهاعلف یبطورکل

 اهیگ با سهیمقا در ،ازین حداقل با آنها ریتكث رایز کنند، می اشغال را خود تهاج، مورد هیناح از یاعمده

ویهه ه، البته یونجه گیاهی رقابتی است، بیابندمی ادیازددر نتیجه با سهولت بیشتری  و گرفته انجام یاصل

ای تا گیاهچه خصوصیاتی نظیر توانایی تولید مثلی سریع، رشد سریع از مرحلههای سوم به بعد و در سال

های علف  به گونه زیادی پذیری فنوتیپی و تحمل زیاد به گوناگونی محیطی بستگیتولید مثلی، انعطاف

  هرز دارد 
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های زراعی و غیر زراعی به کرات از سوی محققان مورد توجه قرار  های هرز در بوم نظاماثرات علف

؛ لیبمن و 3388؛ زیمدال، 3388؛ شاو، 3321؛ کرفتنر و روبینز، 3366رفته است )کینگ، گ

 ( 2223،همكاران

های کند  اثرات علف آوری را روی گیاه اصلی ایجاد میهای هرز در یر مزرعه، آثار زیانوجود علف اکثراً

دهند، ولی  های هرز فقط یر درصد گیاهان کره زمین را تشكیل میمنفی است، با اینكه علف هرز عمدتاً

مبالغ  ،سالیانه ،و کشاورزان برای مقابله با آنها کردهوارد  صوالت کشاورزیبه مح زیان اقتصادی زیادی

در سطح جهان  هاکشمیزان فروش علف ،میالدی 2222نمایند بطوریكه در سال  هنگفتی را پرداخت می

درصد کل مواد شیمیایی مورد استفاده کشاورزی در سطح  12میلیارد دالر آمریكا بوده است که  28تقریبا 

(  عالوه بر این کاهش عملكرد گیاهان زراعی در نتیجه 2221ا را به خود اختصاص داده است  )آگرو ،دنی

 تداخل آنها با گیاه اصلی باید به مبالغ فوق اضافه نمود 

های هرز در چین های هرز شامل کاهش کمی و کیفی محصول یونجه است  خسارت علفخسارت علف

السی  شود % محصول چین اول می322ر بسیاری موارد سبب نابودی طوریكه دهاول بسیار زیاد است، ب

شوند  درصدی عملكرد گیاه زراعی می صدهای هرز موجب اتالف ( گزارش داده است که گاهی علف3382)

های بعدی شاهد خسارت در بسیاری موارد، طی چین  گذارند و به این ترتیب اثرات نامطلوبی بر اقتصاد می

  صول یونجه هستی، % در مح22باالی 

های هرز بایستی بیان کرد که قدمت تكاپو برای کنترل درباره مدیریت علفهمانطور که ذکر شد، 

های هرز تاریخچه بسیار طوالنی دارد، ابتدا با های هرز به درازای تاریخ کشاورزی است  مدیریت علفعلف

 3382به بعد مواد شیمیایی و از دهه  3322ابزارهای اولیه، نیروی حیوانات، نیروی ماشین و از نیمه 

کنترل شیمیایی و کاربرد محض ترکیبات  اگرچهکنترل تلفیقی مورد توافق اکثر محققین واقع شده است، 

شیمیایی مشكالتی نظیر آلودگی آب و خاک و باقیمانده بیش از حد آنها ایجاد کرده است ولی به دلیل اثر 

 بیند  را در این دانش می هنوز کشاورزی، منافع خود ،سریع آنها
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پذیرتر ساخته انعطاف ،ها کشکشاورزان را در افزایش کارایی علف جایگزین جدید، های گزینه البته

تنهایی راه حل یر بههیچ اند، اما احتماالًهای هرز تعیین شدهراهبردهای مختلفی برای مدیریت علف است 

بایست  رسد که می رود، بنابراین چنین به نظر می نمیهای هرز به شمار بخشی برای مشكالت علفرضایت

 های مختلف نگریست  هرز به صورت عل، جامع تلفیق کننده راهبردهای به موضوع مدیریت علف

-کشطور کلی ایران، استفاده از طیفی از علفههای هرز در منطقه و بهای مرسوم کنترل علفروش

های هرز، سبب برداشت زود هنگام محصول چین وسیع علف هاست  اگرچه در بسیاری موارد، وجود طیف

 های هرز شده است های رایج کنترل علفاول خواهد شد که این شاید یكی از روش

های هرز در محصول یونجه افكن جهت کاهش خسارت علفالبته در این میان، برخی نیز از شعله 

ای مه،، همچنان رز در این گیاه علوفههای هزایی علفکنند، لكن مشكالت و خسارتاستفاده می

 شود  پابرجاست و مشاهده می

ها در جهت  تالشلكن بایستی  ؛های هرز، هدفی غیر واقعی استدستیابی به کنترل کامل علف اگرچه

هرز تا حدی که خسارت محسوسی استفاده از ابزارهای پیشگیرانه به منظور به حداقل رسانی تراک، علف

 ، صورت گیرد ایجاد نشود برای گیاه زراعی

 های هرز یونجه  مدیریت تلفیقی علف   -5-6-6

های های هرز، روشن است که مدیریت علفهای مختلف توصیف شده برای کنترل علفبا توجه به روش

های قابل توجهی در زمینه بهبود  های زراعی و کشاورزی است  در واقع پیشرفت هرز بخش جامعی از نظام

 های هرز حاصل شده است یت علفهای مدیر روش

 یزراع اهانیگ از استفاده شخ،، ،یزراع تناوب ،یزراع یهاروش هرز، یهاعلف یقیتلف تیریمد در

یواتور زنی بین لتها و کو پوشچه در شالیزارها مرسوم است، خاک آن همانند ،نمودن ابقغر و یپوشش

گیری از تداخل علفبر مبنای نیاز به پیش دتاًباشد، چون عم های دیگر میهای کاشت مقدم بر روش ردیف

 استوار هستند  ،های ناشی از رقابت های هرز و جلوگیری از زیان
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قابل کاربرد  مكانی و نیز در هر زراعتی،تر عنوان شد از نظر فنی در هر هایی که پیشبرخی از روش

نیز،  ای به منطقه دیگراز منطقههای پیش روی کشاورزان از کشوری به کشور دیگر یا  محدودیت نیستند 

  مشكل انتخاب روش مدیریتی را در پی دارد 

وسایلی در اختیار دارند که در کشورهای در حال توسعه و به ویهه در  ،کشاورزان در کشورهای صنعتی

به همان ترتیبی که ممكن است نیروی کارگری عامل  های زراعی کوچر در دسترس نیست  سطح نظام

احتمال دارد سرمایه کافی نیز برای پرداخت هزینه هر گونه فعالیت سودآوری  تولید باشد، محدود کننده

ق دیگر قابل طدر منا ،ایهای قابل کاربرد در ناحیهبنابراین ممكن است روش، در اختیار نداشته باشند

در اختیار نداشته  ( راو غیره زیرا ممكن است کشاورزان منابع مورد نیاز )کارگر و سرمایه استفاده نباشد،

 باشند 

)مانند  بهبود تولیدات زراعی های هرز در کل فرایندهای کشاورزی،البته به دلیل مشارکت تداخل علف

های مرتبط به آن به  هرز و هزینهیافتنی است که مشكالت علفزمانی دست منحصراً عملكرد و کیفیت باال(

 وراندمان محصول و به تبع آن افزایش قیمت افزایش هایی مطلوب هستند که بنابراین روش؛ حداقل برسد

های برای نیل به مدیریت موثر و پایدار علف هرز را درپی داشته باشند های کنترل علف کاهش هزینه نیز

بایست به طراحی  بلكه در عوض می های مختلف به صورت جداگانه متوسل شد،توان به رهیافت نمی، هرز

 رهیافتی تلفیقی پرداخت 

ایمن از نظر محیطی و  های هرز به معنای تلفیق راهبردهای کنترلی موثر،دیریت تلفیقی علفم

های هرز به زیر سطح آستانه اقتصادی است )تیل پذیرفتنی از نظر اجتماعی به منظور کاهش تداخل علف

 ( 3333و همكاران، 

ها در کشجزیه و سرنوشت آفتهای هرز دارد  مطالعه تعلف مدیریتدر  ایویههکنترل تلفیقی جایگاه 

های های کنترل علفهای کشاورزی، یر ضرورت است  اما کارآیی روش سازی فعالیتخاک ه، برای بهینه

خاطر نتیجه انجام شده به هایپهوهشمورد بررسی قرار نگرفته و تمام  ،طوری که باید و شایدهرز، آن

ها کمتر کار شده و یا اصالً کار ه و روی سایر روشها، روی آنها متمرکز شدکشقطعی و زود هنگام علف
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سموم شیمیایی روی موجودات غیر هدف که در  تأثیربه اثرات  این در حالی است که عموماً نشده است 

های بزرگ تولید کننده سموم معرض سموم شیمیایی هستند، توجه خاصی صورت نگرفته است و شرکت

 کنند  به بازاریابی و فروش سموم تولیدی خود در جهان می نظیر مونسانتو، با هر ترفندی، اقدام

وجود فشار و  های زراعی های هرز که بهترین سازگاری را دارند، به دلیل سادگی نظامهای علف گونه

 دهند به طور مداوم به ماندگاری و زایش خود ادامه می های خاص، انتخاب مطلوبشان و حضور بیوتیپ

بایست به طراحی محتاطانه  می ،هاکشبا در نظر گرفتن اثرات سوء علف بنابراین  (3331)مالت، 

   هرز در آینده اقدام نمودراهبردهای مدیریت علف

 های هرز یونجه  پتانسیل  خودکار دگر آسیبی در مدیریت علف   -1-6-6

بخشند  تداخل  به میزان زیادی عملكرد گیاهان زراعی را به بهبود می های هرز رقیب،ثر علفؤمدیریت م

داشته  وجود ،دارای سابقه طوالنی بوده و از زمان آغاز کشاورزی ،ساز با گیاهان زراعیهای هرز مشكلعلف

  است 

عوامل گوناگون  ،اخیراً لكن اند،م با ه، تكامل یافتهأتوبطور های هرز  چه گیاهان زراعی و علفاگر

حالی است که و این در اندسازتر کردهو مشكل تر میتهاج بطور کلی های هرز راعلفطیف  ،مرتبط با انسان

شود  در ایاالت متحده امریكا،  هزینه می نیز مبالغ هنگفتی ،های هرز در سراسر دنیابرای کنترل علف

 درصد است، که برای کنترل آنها تقریباً 32های هرز در حدود کاهش عملكرد گیاه زراعی در نتیجه علف

ها در کشورهای در حال  (  این هزینه2223 شود )پیمنتل و همكاران، هزینه می میلیارد دالرآمریكا 12

 در کشورهای کمتر توسعه یافته، حتی بیشتر است  نسبت به مساحت زیر کشت محصوالت آنها، توسعه

 دهد  بیشتر افزایش مینیز  های هرز راتلفات عملكرد ناشی از علف عملیات سنتی غیر مكانیزه کشاورزی،

هاست  کاربرد بیش از حد و کشکاربرد بیش از اندازه علف ،های شیمیاییز مسائل حاصل از روشكی ای

این حقیقت در سال  منجر به خطرات زیست محیطی و سالمتی بشر شده است  ،هاکشبدون مالحظه علف

نتشار این که بعد از ا های راشل کارسون در کتاب بهار خاموش روشن شد، میالدی و از طریق نوشته 3362
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 ،های هرززیادی ایجاد کرد  عالوه بر مسائل زیست محیطی، بروز مقاومت علف  های عمومی نگرانی کتاب،

-زیست مقاوم به علف  236که امروز شاهد آن هستی، و تا کنون حدود  باشد یكی دیگر از این مسائل می

-گونه تر 23ای و گونه دولپه 322گونه متعلقه،  328های شیمیایی شناسایی شده است که از تعداد کش

نیز بتواند در رفع مشكل و انتخاب روش ها نقش آللوکمیكالشاید در این میان، توجه به ای است   لپه

ها )مواد شیمیایی که مسبب اثرات دگر للوکمیكالآ  در واقع های هرز موثر واقع شودصحیح مدیریت علف

شوند، که عالوه بر نقش مه، آنها  های ثانویه سنتز می لیتآسیبی هستند( در درون گیاهان به عنوان متابو

؛ سیگلر،  3383کنند )هاربورن،  در روابط میان گیاهان و محیط آنها، به عنوان سازگاری دفاعی عمل می

3336 ) 

-های هرز به روشهای هرز و درختان، توانایی زیادی برای مدیریت علفگیاهان زراعی بر خالف علف

های هرز از طریق رهاسازی مواد شیمیایی به محیط با علف توانند مستقیماً د  آنها میهای مختلف دارن

  ا اینكه به عنوان منبعی از مواد آللوکمیكال بالقوه به کار روند یمداخله کنند، 

 ،( است.Medicago sativa L) قرار دادن یونجه در توالی گیاهان زراعی که گونه دگر آسیب معروف آن

تواند  تناوب با یونجه می  دهد اه زراعی بعدی کاهش مییهای هرز را در گشیوع علف ،دارییطور معنبه

راخ را در غالت بعد از یونجه کاهش تیبی های هرز مانند خردل وحشی،ثری شیوع برخی از علفؤطور مب

در تناوب زراعی و مثبتی  تأثیرتواند  دهد  محققان نتیجه گرفتند که قرار دادن یونجه در تناوب زراعی می

های آبی آنها نیز  بهبود کیفیت فیزیكی و ساختمان خاک داشته و همچنین بقایای مانده از یونجه و عصاره

 خروس ریشه قرمز،تاج تره،برگ مانند سلمهبرگ و باریرهای هرز پهنزنی و رشد تعدادی از علفازجوانه

-، میهای هرزعلف یونجه خود در مدیریت کنترلبنابراین ی ؛علف خرچنگ جلوگیری کندو نیز  گاو پنبه

   شودمفید واقع  تواند

-و حاصلخیز کردن خاک به مراتب اهمیت بیشتری از دگرآسیبی در مدیریت علفشاید قدرت رقابتی 

توان به عنوان یر  می نیز های هوایی یونجهاند که از پسمانمحققان دریافتهلكن  ،های هرز داشته باشد

(؛ حتی 2223 ( در شالیزارها استفاده کرد )زوان و همكاران،3332)چونگ و میلر، کش طبیعی علف
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زنی و رشد حلفه و تولید گیاهان جدید از های تجزیه شده یونجه مخلوط با خاک، مانع از جوانه ریشه

ابطه داشته باشد  در این ر تأثیرتوان در کنترل حلفه  ( و می3383 شود  )عبدالرحمن و حبیب، ها می ریزوم

 های زیر در یونجه شناسائی شده است:آللوکمیكال

 و اسیدهای فنولیر ،ساپونین، کاناوارین ،ساتیوان، متوکسی مدی کارپین1 ،مدیكارپین

و با توجه به این  داردهای هرز را برخی علف کنندگیهای یونجه دارای قابلیت سرکوببنابراین پسمان

لف دنیا برای این صفت و میزان مواد آللوکمیكال موجود در آنها ی از مناطق مختیموضوع، ارقام و نهادها

 شوند  غربال می

 های هرز یونجه  مدیریت علفنقش آن در  و درو   -7-6-6

قطع کردن )درو( و آبیاری به موقع را روش مناسبی برای  ،از گذشته بصورت عملی اگرچه کشاورزان

های هرز، در متون مقدماتی عل، علفدانستند، اما ها میزارهایی مانند چمنهای هرز در زمینکنترل علف

 بر درو طورکلیبه(  3331های هرز توجهی نداشتند  )زیمدال ،به درو به عنوان یر روش برای کنترل علف

های از درو به طور معمول برای کنترل علف  اثر دارد ،های هرزتولید بذر و محدود کردن رشد انبوه علف

شود، ولی باید توجه داشت که حتی  های بایر استفاده می ها و زمین مراتع، حاشیه جاده ارها،زهرز چمن

بر   شود، اثرات مستقی، و غیر مستقیمی های هرز انجام میزمانی که درو برای اهدافی غیر از کنترل علف

ء گیاه و کاهش بقا کاهش رشد، های هرز،های علفهرز دارد  درو از طریق ریزش برگشناسی علفزیست

، محیط زنده و غیر زنده درو همچنینشود؛ های هرز میکاهش خسارت علفسبب  ،کاهش تولید بذر

ترک انداز روی زمین، باعث ترکذف بخشی از تاج پوشش سایهح؛ زیرا دهدمیجوامع گیاهی را تغییر 

ن اول دارد، زیرا های هرز چیشود، ولی این روش در زراعت یونجه، آثار مثبتی روی علف شدن زمین می

دهد، به طوری که تا مقدار باالئی )حدود  های هرزی نظیر خاکشیر را به میزان زیادی کاهش میدرو، علف

 سازد  هرز را در چین بعدی مرتفع میدرصد( مشكل این علف 32
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 های هرز بایستی کمتر شدههای بعد از کاشت یونجه، قدرت رقابتی علفمعموالً با گذشت زمان و سال

های و قدرت رقابتی یونجه افزایش یابد، اما عمالً در مزرعه مورد آزمایش، شاهد آلودگی مزرعه طی سال

های هرزی که در ولی آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که آیا همه علفبعدی کاشت نیز هستی،؛ 

 عمالً ی بعدی نداری،؟ها مشكلی در چین مزرعه یونجه وجود دارد در چین اول برداشت شده و دیگر ما

های هرز به درو یكسان نیست و به همین دلیل است اینچنین نیست و واضح است که درصد مقاومت علف

های هرز یونچه دست و پنجه نرم کرده و به دنبال های بعدی یونجه همچنان با مشكل علف که ما در چین

 های دوم به بعد باشی،  به ویهه در چین های چند ساله و های هرز در یونجهبرای مدیریت علف یراهكار

های هرز و درو به منظور جلوگیری یا کاهش تلفات عملكرد یا کیفیت محصول در نتیجه رشد علف

های هرز برای به حداقل رساندن بذر علف ،شود  همچنین درو رقابت آنها با گیاهان زراعی استفاده می

   تواند موثر واقع شودمی نیز های بعد ه زراعی در چیندرو به منظور تسهیل برداشت گیا  کاربرد دارد

ها و یا  شود که برخی از زیر گونه های هرز، باعث میاز طریق یر فشار انتخابی بر اکوتیپ علف درو

هرز یا های درون یر گونه بیشتر و یا زودتر از سایرین به بذر رفته و در نتیجه سه، نسبی علف ینوتیپ

مثل کنند را افزایش دهد  تنوع و تمایز نند حتی در صورت دروی مكرر تولیدتوا که میهرز های علف ینوتیپ

همانطوریكه ذکر  .کند های هرز را به درو مشخص میپاسخ برخی علف ،ای، تا حدیینتیكی درون گونه

د با باش های هرز در چین اول میهرز خاکشیر که یكی از مشكالت علفگردید، در مزرعه یونجه، علف

 ما مشكل خاکشیر را نداری،  طوریكه در چین دوم دیگر عموماًبهشود،  رداشت چین اول حل میب

 ها کشهای هرز مقاوم به علفمدیریت علف   -8-6-6

 

 باشد: ها در سراسر دنیا شامل موارد زیر میکشهای هرز مقاوم به علفطور کلی عوامل پیدایش علفهب

 کارایی باال و نحوه عمل مشابه  هایی باکشالف: کاربرد مكرر علف
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ها از لحاظ  شوند  این گونه که در تراک، باال به طور وسیع پراکنده می هاییههای هرز یر سال ب: گونه

هایی با خاصیت پراکندگی )بذر؛ دانه گرده(  کنند و دارای ین ینتیكی متفاوت بوده و بذر فراوان تولید می

  کافی هستند

  باشند های هرز غالب می که دارای تعدادی گونههای کشت ساده  ج: نظام

از  کار منطقه عموماًباید به دنبال راهكار جدیدی بود زیرا کشاورزان یونجه مقاومت، جهت مدیریت

یر ترکیب شیمیایی به  مصرف باید در نظر داشت که اگرچه، نیستندهای استفاده شده راضی شكعلف

مصرف  رو یا بعد از چند با له مقاومت بعد از چند سالأ، زیرا مسباشد صورت طوالنی مدت، قابل توصیه نمی

 حتی در یكسال قابل بروز شدن است  

کنند  با وجود  های جایگزین استفاده می کشاز علف کشاورزان ،مقاومت بروزدر مرحله اول در 

 2222ا در سال میلیون دالر آمریك 322ش جدید که تقریبا كتوسعه و بازاریابی یر علف های کشف، هزینه

کشاورزان نباید توقع ترکیبات فراوان با  (  در چند سال آتی،2222میالدی بوده است )دونان و وسترا، 

دلیل داشته باشند؛ ولی باید توجه داشت که در برخی موارد، به را نحوه عمل جدید در بازارهای جهانی

خاطر صرفه اقتصادی و توانایی کنترل  های ایجاد کننده مقاومت، به شكطیف عمل بعضی از ترکیبات علف

دهند، زیرا آنها با استفاده از  های هرز غیر مقاوم، کشاورزان رقبت بیشتری از خود نشان میهای علفگونه

   کندهای دیگری را نیز کنترل  این نوع ترکیبات قادرند گونه

کاهش فشار  مدیریتی، این موضوع را در نظر داری، که یكی از اصول زیر بنایی برای هر نوع روش

باشد و نباید این  هرز میتوسط هر عامل گزینشی به هنگام کنترل کامل علف ،انتخاب در توسعه مقاومت

موضوع ادامه پیدا کند، چون فشار انتخابی، اثر زیادی بر توسعه مقاومت داشته و تحت کنترل کشاورزان 

)کارایی( و مدت  حاصل شدت انتخاب شود، کش تحمیل میاست  فشار انتخاب که توسط کاربرد یر علف

(  اگر این فشار برای چند سال متوالی ادامه یابد، 3382)ماندگاری در خاک( است )پوتین،  زمان انتخاب

های مقاوم ممكن است به تدریج افزایش یابد، زیرا حتی فشار  شود و گونهباعث بروز مقاومت چندگانه می

شود که های مقاوم می ول زمان منجر به افزایش تعداد افراد گونههرز در طانتخابی در جمعیت یر علف
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طورکلی هر عاملی هباشد  ب تابع تكرار کاربرد می و روی ه، رفته دارای یر یا چند ساز و کار مقاومت بوده

توان کند، که از این دسته از عوامل می های مقاوم شود، فشار انتخابی را حذف می که سبب کنترل ینوتیپ

اگرچه در پهوهش اخیر، برنامه مقاومت مطرح نیست،  افكن اشاره کرد شعلههایی مانند روش آوردنرویبه 

 های مرسوم در یونجه خواهد بود شكها عاملی در جهت نیل به کاهش مقاومت به علفشكاما تلفیق علف

 های هرز یونجه مدیریت علف وها کشاختالط علف   -3-6-6

ها کشبودند  پذیرش اختالط علف 3316ها کرافت و کلیری در سال کشط علفاولین پیشگامان اختال

بر صنعتی و توسعه سریع مقاومت در موارد خاص ایجاد شده های هزینه توسط کشاورزان همراه با برنامه

های عمل متفاوت دارای اثر و پایداری متفاوتی نباشند و در  های مخلوط شده با مكانکشاست  اگر علف

کاهش خواهد  مخلوط در مقاوم شدن مكان هدف، تأثیر های هدف متفاوت باشند، اد مقاومت در گونهایج

 یافت  

ها به طور مكرر استفاده گردد بروز مقاومت چند گانه )دو یا چند کشالزم به ذکر است اگر مخلوط علف

 خیر انداختن مقاومت،أتبرای به  که (3333)روبین، کند را تسریع می ساز و کار مقاومت توسط چند ین(

 ( 3331های بیوشیمیایی ک، شود )وروبل و گرسل،  باید از طریق مسیر ،های عضو مخلوطکشمیزان علف

 کشت و کار یونجه   -2-6

 سابقه کشت و کار یونجه   -6-2-6

 رسد  در بینیونجه دارای سابقه تاریخی و بسیار طوالنی است که قدمت آن به ابتدای تاریخ تمدن می

ای، یونجه به علت کیفیت خوب و خوشخوراکی آن، دارا بودن ذخائر غذایی، از جمله مواد گیاهان علوفه

، Cو  Aهای های گوناگون، بخصوص ویتامینمعدنی مانند کلیس،، مواد پروتئینی و حتی انواع ویتامین

 ر آن نیست، بلكه اهمیت خاصی پیدا کرده است  ارزش یونجه تنها در غنی بودن مواد غذایی موجود د
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Abstract: 

 

 This experiment was conducted to study the effect of different doses of 4 herbicides 

(Imazethapyr, Setoxydim, Pyridate and Bentazon) in alfalfa (Medicago sativa L.) weeds 
management and their effects on soil fauna and special attention to their impacts on soil borne 

insects and some soil properties. The possibility of using herbicides combinations along with 

cytogate and ultimately the interference of weed-alfalfa and its alfalfa on morphological and 

physiological properties is another yoal of this stydy. The experiment field located at 7 km of 
Hamedan-Tehran roud and the experiment was conducted during 2014 and 2015 yrowing szon. The 

first of experiment was on randomized complete block arrangement and the interference section 

was randomized complete block in factorial arrangement . The results indicated that Imazethapyr 
had better relation performance in weed management and increasing yield. Moreourer at 

recommended dose it did not have negative effection soil borne insects fauna. However increasing 

the amount of Imazethapyr beyond the recommended dose. The percentage of insect losses 

increased. The applied doses did not show negative effect on soil charecterisies. The second part of 
the experiment indicated that the presence of weed renulted in reduction of alfalfa drantitavely and 

qvelitavely. The alfalfa in second harvest showed a better yield than first harvest either fresh weight 

or dry weight. The lack of weed interferencs in alfalfa caused enhancing the mprphological 
propertis such as fresh and dry weight, plant height, the number of leaves per plant, the number of 

nodesper main stem, leaf surface area, percentage of coverage and increasing nutritive value due to 

presence of valualle element such as protein and ADF, Ash, CF and NDF. 
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