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 چکيده

تیمارهرا بارارب برود ا      .تیمار و سه تکرار در منطقه ماهیدشت کرمانشاه به اجررا در ممرد   20های کامل تصادفی با بلوکاین تحقیق در قالب طرح 
( یرا  3استر )تیمارمرمتیلفوپمتالین + هالوکسیرویشی پندی(، کاربرد پیش2( یا ستوکسیدیم )تیمار1استر )تیمارمرمتیلفوپفلورالین+ هالوکسیتری کاربرد
( یرا  8( یرا کلترودیم )تیمرار   7( یا سیکلوکسیدیم )تیمار6( یا ستوکسیدیم )تیمار5استر )تیمارمرمتیلفوپ(، کاربرد کلوپیرالید + هالوکسی4یدیم )تیمارستوکس

( یرا سیکلوکسریدیم   12( یا ستوکسیدیم )تیمرار 11استر )تیمارمرمتیلفوپ(، کاربرد هالوکسی10بوتیل )تیمار-پی-( یا فلوم یفوپ9اتیل )تیمار-کوییزالوفوپ
( و 18( و دوبرار کولتیواسریو) )تیمرار   17)تیمار بار(، یک16بوتیل )تیمار-پی-( یا فلوم یفوپ15اتیل )تیمار-( یا کوییزالوفوپ14( یا کلتودیم )تیمار13)تیمار

اهش تراکم و و ) خشک کل گیاها) هر  )شرامل  (. هیچ یک ا  تیمارها قادر به ک20هر  )وجین دستی( )تیمار( و باری ا  بلف19شرایط ملوده به )تیمار
های هر  )کل گیاها) هر  ها ساب کاهش تراکم کل بلفکشبرگهر  نشد؛ اما کاربرد توام کلوپیرالید با باریک( تا حد شرایط باری ا  بلفخودرو گندم

 شاخص برداشت، تعداد دانه، بوته، بملکرد بیولوژیک، بملکردهر  شد. در بررسی صفاب کلزا، میزا) کاهش ارتفاع بجز گندم( تا حد شرایط باری ا  بلف

 51،6، 59، 63، 81، 48، 26ترتیب های هر  بهدانه کلزا در نتیجه ملودگی به بلف روغن دانه و درصد هزار بوته، تعداد دانه در خورجین، و ) در خورجین
 و برا سرایر   17با کلترودیم   ،16با فلوم یفوپ  ،11با کوییزالوفوپ  هفت، فوپهالوکسیحداکثر مقدار کاهش صفاب در کاربرد کلوپیرالید با  درصد بود. 5و 

ویژه در شرایطی که کشرت قالری گنردم بروده و     فوپ در مزارع کلزا بهتوا) ا  کاربرد توام کلوپیرالید و هالوکسیبود. لذا میدرصد  20ها کشبرگباریک
 ره برد.احتمال حضور این گیاه در کلزا وجود دارد، به
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   1 مقدمه

به بنوا) یکی ا  مهمترین گیاهرا)   (.Brassica napus L) کلزا
 به کلزا باشد. در ایرا) نیز کشتدانه روغنی در سطح جها) مطرح می

(. در 24اسرت )  افرزایش  رو به گیاها) روغنی ترینهمم ا  یکی بنوا)
هکتار به صرورب کشرت    3750استا) کرمانشاه سطح  یر کشت کلزا 

شود و متوسط تن محصول کلزا برداشت می 8983مبی است که ا  م) 
 (. کشت ارقرام پراییزه کلرزا   1کیلوگرم در هکتار است ) 2396بملکرد 

 مورد بیشتر بملکرد و تولید کمتر مبیاری ها،ا  بارش بهتر استفاده جهت

  .(14است ) استقاال کشاور ا)
محدودکننده کشرت کلرزا    ترین بواملمهم ا  یکی هر  هایبلف

                                                           
ای هرر  گرروه   هر مموختره، اسرتادیار و اسرتاد بلروم بلرف     ترتیب دانشبه -3و  2، 1

 مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده بلوم کشاور ی، دانشگاه گیال)
 (Email: mohammadvand@guilan.ac.ir     نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jpp.v34i2.84924 

بلرت رشرد بطئری کلرزا در اوایرل دوره      (. به23 و 11روند )می شماربه
هرای هرر  قررار    رویش، این گیاه  رابی در معرض رقابت جدی بلرف 

 بمدتاً پاییزه کشت در زا به واسطه رقابتکل بملکرد (. کاهش23دارد )

 رشد اولیه مراحل بهاره اغلب در در کشت و ساقه شد)طویل هنگام در

سراب   هرر   هرای بلف تداخل دوره طول (. افزایش2گیرد )می صورب
 های بارورگل شد) با ه  مانی تولیدکوتاه و گلدهی دوره کاهش طول

 Sinapisوحشری )  (. ملرودگی بره خرردل   18شرود ) مری  خرورجین  و

arvensisچرراودار ،) ( وحشرریSecale montanum،) وحشرری  جررو
(Hordeum spp.و سیاه )( تخمهAgrostemma githagoتا ) مرحله 

نکررد؛ امرا    ایجراد  دانره  بملکررد  در را توجهی قابل کاهش کلزا، ر ب
 55و  5، 55، 40، 57، 50، 28های هر ، سراب  فصل بلفرقابت تمام

یب در ارتفاع، تعداد شاخه جرانای در بوتره، تعرداد    درصد کاهش به ترت
توده، بملکرد دانه، شاخص برداشت و بملکرد خورجین در بوته،  یست

خرررو  (. رقابررت تررا 18روغررن دانرره کلررزا نسررات برره شرراهد شررد )

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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(Amaranthus retroflexusو سرررلمه )( تررررهChenopodium 

album    در خررورجین، ( ارتفراع، تعررداد خرورجین در بوترره، تعرداد دانرره
بملکرد دانه و بملکرد روغن دانه کلزا را نسات به شراهد بره ترتیرب    

 (.9درصد کاهش داد ) 55و  54، 10، 57، 57
دهد، بلکره  تنها بملکرد کلزا را کاهش میهای هر  نهرقابت بلف

هرای  (. بلرف 23دهرد ) کیفیت و ار ش اقتصادی م) را نیز کاهش می
و اثرر برر کیفیرت و کمیرت محصرول،      بالوه بر رقابت با گیاه  رابی 

توانند ساب اختالل در برداشت محصول نیز شده و منجر به توسعه می
 (. 26ها گردند )مفاب و بیماری

توانررد بواسررطه رقابررت بررا توجرره برره اینکرره بملکرررد کلررزا مرری 
(، بسریاری  30، 10ای نشا) دهرد ) هر  کاهش قابل مالحظههایبلف

، 7انرد ) های هر  را توصیه کردهبلف م مایشاب حذف نساتا  ودهنگام
تواند مرورد توجره   رویشی میهای پیشکش(. درنتیجه کاربرد بلف16

مردب منهرا و کنتررل    ها اثر طوالنیقرار گیرد. مزیت این فرموالسیو)
(. 23های هر  قوی در رقابرت ا  ابتردای دوره رشرد اسرت )    موثر بلف

 220رد پریش رویشری   اظهار داشتند که کرارب  (28شیمی و همکارا) )
+ %8/8گررم مترا اکلر )بروتیزا) اسرتار(      5/832مرراک +  گرم کرویین 

فوپ مر متیل استر گرم هالوکسی 81متا اکلر در هکتار همراه با کاربرد 
 18)گاالنت سوپر( بملکرد کلزا را نسات به شاهد ملوده به بلف هرر   

داد.  درصد در استا) خو ستا) افرزایش  309درصد در استا) فار  و 
های هر  توانست بملکرد کلزا در این م مایش کنترل تمام فصل بلف
 342درصد در استا) فار  و  60را نسات به شاهد ملوده به بلف هر  

( 15درصد در استا) خو سرتا) افرزایش داد. راوسریک و ادامزسرکی )    
هرای هرر ی نظیرر شریرپنیر     کرش بلرف  گزارش کردند که این بلرف 

(Galium aparineسرری ،)( زابVeronica persica و گنرردمک ،)
(Stellaria mediaرا به خوبی کنترل می )( 3ند. باقرانی و شریمی ) ک

 و فلرورالین ورالین، اترال لر فکشرهای ترری  بلرف نشا) دادند که کاربرد 
جمعیت خردل وحشی و یوالف وحشی را نسات به شررایط  پروپیزامید 

 کلرزا  دار بملکررد موجب افزایش معنیهر  کاهش داد و ملوده به بلف
 .شد

ای در بنیره م)  هرای قابرل مالحظره   کلزا گیاهی است که تفراوب 
شود؛ این پدیده بستگی به بوامرل متعرددی ماننرد نروع و     مشاهده می
ور ی، تاریخ کاشت و شرایط خاک در هنگام کاشت گیراه  کیفیت خاک

هرای هرر  و در نتیجره     نی بلرف  رابی، شرایط اقلیمی و  ما) جوانه
رود کره ایرن   (. بنابراین انتظرار مری  23ها دارد )کشکاربرد بلف  ما)

هر  نیز اثر بگذارنرد. ا  منجرا   بوامل بر قابلیت رقابت کلزا با بلف های
بسته به نوع منها متفراوب خواهرد    هاکشکه  ما) و نحوه کاربرد بلف

هرا رقابرت   کرش رود که با کاربرد انواع مختلف بلفبود، لذا انتظار می
های هر  نیز بسرته بره شررایط اگرواکولروژیکی منطقره و      با بلف کلزا

های هر  موجود نتایج متفاوتی بره همرراه داشرته باشرد.     جمعیت بلف
هرر  دارنرد و   کش اثراب متفاوتی بر جوامر  بلرف  همچنین انواع بلف

ممکن است یک یا چند جمعیت بخصرو  را تحرت فشرار کمترر یرا      
هر  شوند. لذا هایپویایی جوام  بلفدهند و ساب تغییر در بیشتر قرار 

شرده در  هرای ثارت  کرش این تحقیق با هدف ار یابی اثر برخی بلرف 
خراکی ماهیدشرت   -های هر  مزارع کلزا در شرایط اقلیمیکنترل بلف

 کرمانشاه به اجرا در ممد.
 

 ها مواد و روش

برا   ای واق  در منطقه ماهیدشرت کرمانشراه  در مزربه قیتحق نیا
و شرمالی   34˚23َ و شررقی  46˚38ترتیب َجغرافیایی بهطول و برض 

که سال قال  یر کشرت  متر باالتر ا  سطح دریاهای م اد  1400ارتفاع 
منالیز بافت خاک  انجام شد. 1394-95طی سال  رابی  ،گندم مبی بود

متری نقاط سانتی 30و  20، 10با تهیه نمونه مرکای ا  سطح تا بمق 
شناسی انجام شده ل م) به م مایشگاه خاکمختلف خاک مزربه و انتقا

 %46و برای توصیه کودی مورد استفاده قرار گرفت. خاک منطقره برا   
بررای  بود.  pH 1/7شن دارای بافت رسی و  %18سیلت و  %36ر ، 
 وسرریله گرراومهنشررخم بمیررق بررهابترردا  ،سررا ی  مررین  رابرریممرراده

و  ددنشر ک خرد وسیله دیسها بهوسپس کلوخه انجام شده داربرگردا)
کودهای پایه به صورب یکنواخت در سطح  مین پخرش و برا ابمرال    
دیسک بمود بر جهت دیسک قالی با خراک مخلروط گردیرد. کراربرد     

کیلوگرم در هکتار طی 300درصد نیتروژ)( به میزا) 46نیتروژ) )اوره، 
سروم  سوم مرحله رو ب و یک سوم مرحله کاشت، یکسه مرحله )یک
صورب )سوپر فسرفاب  شکیل غالف( و کاربرد فسفر به مرحله قال ا ت

کیلروگرم در هکترار در    220درصد اکسید فسفر( به میرزا)   46ترپیل، 
 ما) کاشت صورب گرفت. کود پتاسریم بره بلرت توصریه نشرد) در      

پاشی با کودهای میکرو در  مرا)  م مو) خاک استفاده نگردید. محلول
 رفتن انجام شد.ر ب وساقه
 5/7متررر ) 5/2 بررض مترر و   3 طرول ایشری برره  هرای م م کررب 

بره فاصرله    مترر و  3هریک به طول  ردیف کاشت 10( شامل مرب متر
ها ا  یکردیگر یرک مترر فاصرله و     . برای تمایز بلوکمتر بودسانتی 25

ا  یکدیگر، دو ردیف نکاشت معادل نیم متر فاصله  هابرای تمایز کرب
 روی ردیفبر اولیسرقم کلزا  پاییزه کاشتبین منها درنظر گرفته شد. 

شرهریور   28مترر بره صرورب دسرتی در تراریخ      سانتی 3تا  2در بمق 
ها، بمل تنک جهت ایجاد ترراکم  . پس ا  سازشد) بوتهصورب گرفت

 هرا( متر بین بوتره سانتی 5تقریای  فاصلهبوته در مترمرب  ) 80مطلوب 
 انجام شد. 

سه تیمار و  18 باهای کامل تصادفی بلوکم مایش در قالب طرح 
ا کاشرت  ( کراربرد پریش  1. تیمارهرا بارارب بودنرد ا :    تکرار انجام شد

( 2، اتیرل اتوکسری فروپ هالوکسری  رویشری فلورالین+ کاربرد پرس تری
( 3ستوکسیدیم،  رویشیفلورالین+ کاربرد پسا کاشت تریکاربرد پیش

 رویشررری+ کررراربرد پرررسمترررالینپنررردی رویشررریکررراربرد پررریش
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+ مترالین پنردی  رویشری ( کراربرد پریش  4، اتیرل وکسیاتفوپهالوکسی
رویشری کلوپیرالیرد+   ( کراربرد پرس  5ستوکسیدیم،  رویشیکاربرد پس
رویشری  ( کاربرد پرس 6، اتیلاتوکسیفوپهالوکسیرویشی کاربرد پس

رویشری  ( کراربرد پرس  7رویشی ستوکسریدیم،  کلوپیرالید+ کاربرد پس
رویشری  ( کاربرد پرس 8دیم، رویشی سیکلوکسیکلوپیرالید+ کاربرد پس

رویشرری ( کرراربرد پررس9رویشرری کلتررودیم، کلوپیرالیررد+ کرراربرد پررس
( کرراربرد 10اتیررل، -رویشرری کوییزالوفرروپکلوپیرالیررد+ کرراربرد پررس

( 11بوتیل، -پی-رویشی فلوم یفوپرویشی کلوپیرالید+ کاربرد پسپس
شری  روی( کاربرد پس12، اتیلاتوکسیفوپهالوکسیرویشی کاربرد پس

( کرراربرد 14رویشرری سیکلوکسرریدیم، ( کرراربرد پررس13ستوکسرریدیم، 
( 16اتیرل،  -رویشی کوییزالوفروپ ( کاربرد پس15رویشی کلتودیم، پس

( 18بار کولتیواترور،  ( یک17بوتیل، -پی-رویشی فلوم یفوپکاربرد پس
( شررایط  20هرای هرر  و   شرایط ملوده بره بلرف   19دوبار کولتیواتور، 

 هر  )وجین دستی(. هایباری ا  بلف
کش با ، اختالط مکانیکی بلفکشدر کاربرد پیش ا  کاشت بلف

خاک دو رو  قال ا  کاشت و به صورب دسرتی برا اسرتفاده ا  دندانره     
کش پس ا  کاشت رویشی، پاشش بلفصورب گرفت. در کاربرد پیش

رویشی، پاشش سم در اوایل بر روی سطح خاک بود. در تیمارهای پس
برگری کلرزا    8-7هرای گیراه در مرحلره حردود     ر روی برگفروردین ب

برادبزنی  با استفاده ا  سمپاش پشتی مجهز بره نرا ل    )مرحله رو ب( و
لیتر در هکتار محلرول سرم    300بار که برای سمپاشی  2با فشار تخت

شررده( و مقررادیر کرراربرد )د  توصرریه  کررالیاره شررد، صررورب گرفررت. 
ارائه شرده اسرت.    1جدول های مورد استفاده در کشخصوصیاب بلف

کولتیواسرریو) اول در مرحلرره شررش برگرری کلررزا در اواسررط مبررا) و   
ای و برین  رو  بعد با استفاده ا  کولتیواتور بیلچره  15کولتیواسیو) دوم 

های کاشت انجام شد. در تیمارهای دارای وجین، وجرین دسرتی   ردیف
 رفتن( انجام شد.طی سه مرحله )اوایل ساز شد)، ر ب وساقه

مبیاری بالفاصرله بعرد ا     بارانی انجام شد. اولینبه صورب  بیاریم
بره   سایر مراحل مبیراری  بود. و مبیاری دوم چهار رو  پس ا  م) کاشت

فواصل هفت رو  یکاار با توجه به شررایط محیطری و بارنردگی طری     
فصل رشد صورب گرفرت. بمرده تررین مفراب موجرود مروش مغرا)        

(Microtus socialis درحاشیه )( مزربه و شته مومیBrevicoryne 

brassicae بره  موش مغا) ( بود. جهت ماار ه و جلوگیری ا  پیشروی
داخل محل انجام م مایش، ا  فسفو دو نگ به صورب طعمره مسرموم   

کرش  در اوایل مذر استفاده شد. جهت مارار ه برا شرته مرومی ا  شرته     
 ر( بره میرزا) یرک کیلروگرم در هکترا     WP 50%پرمیکارب )پریمور، 

 .استفاده شد

 

ها در آزمایشکشعلفو روش کاربرد خصوصيات  -1جدول   
Table 1- Herbicide characteristics and application method in the experiment 

 نام عمومی
Common name 

 
 نام تجاری

Trade name 
 
 فرموالسيون

Formulation 
 

 خانواده شيميایی

Chemical family 
 

شدهدز توصيه  

موثردرهکتار(ماده)گرم  

Recommended rate 

(g ai.ha-1) 

 
 روش کاربرد

Application method 

فلورالینتری  
trifluralin 

 
 ترفال)

Treflan 
 

%48امولسیو)،   
EC, 48% 

 
نیترومنیلیندی  

Dinitroaniline 
 

1440 
1440 

 
ککاشت ممیخته با خاپیش  

Pre-plant incorporated 

متالینپندی  
pendimethalin 

 
 استامپ
Stomp 

 
%33امولسیو)،   

EC, 33% 
 

نیترومنیلیندی  
Dinitroaniline 

 
990 
990 

 
رویشیپیش  

Pre-emergence 

متیلفوپهالوکسی  
haloxyfop methyl  

سوپرگاالنت   
Super gallant 

 
%8/10امولسیو)،   

EC, 10.8% 
 

فنوکسی پروپیونابمریلوکسی  
 Aryloxyphenoxy propionate 

 
108 
108 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 کلوپیرالید
clopyralid 

 
 لونترل

Lontrel 
 

%30امولسیو)،   
SL, 30% 

 
دپیریدین کربوکسیلیک اسی  

pyridine carboxylic acid 
 

300 
300 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 ستوکسیدیم
sethoxydim 

 
 نابوا 

Nabo-S 
 

%5/12امولسیو)،   
EC, 12.5% 

 
و)سیکلوهگزاندی  

Cyclohexanedione 
 

125 
125 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 سیکلوکسیدیم
cycloxydim 

 
 فوکو 
Focus 

 
%10امولسیو)،   

EC, 10% 
 

 سیکلوهگزاندیو)
Cyclohexanedione 

 
100 
100 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 کلتودیم
clethodim 

 
 سلکت سوپر

Select 
 

%10امولسیو)،   
EC, 10% 

 
 سیکلوهگزاندیو)

Cyclohexanedione 
 

100 
100 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 کوئیزالوفوپ
quizalofop 

 
 تارگا

Targa 
 

%5امولسیو)،   
EC, 5% 

 
فنوکسی پروپیونابمریلوکسی  

 Aryloxyphenoxy propionate 
 

50 
50 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 فلوم یفوپ
fluazifop 

 
 فو یلید

Fusilade 
 

%15امولسیو)،   
EC, 15% 

 
فنوکسی پروپیونابمریلوکسی  

 Aryloxyphenoxy propionate 
 

150 
150 

 
رویشیپس  

Post-emergence 

 
هرر ، جهرت تعیرین ترراکم و     هرای ا  جامعره بلرف   بررداری نمونه

هر ، به صرورب تخریاری ا  مسراحت یرک     بلفهای خشک گونهو )
  یرک رو  قارل ا  مترر(  سرانتی  100×100مترمرب  )کوادراب بره ابعراد   

خشرک(  سمپاشی )تراکم( و چهار هفته پس ا  سمپاشی )ترراکم و و ) 
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های هر  به تفکیک گونه شناسایی، شمارش و سرپس  انجام شد. بلف
سابت  72گراد به مدب درجه سانتی 75بر شده و در مو) با دمای کف

مترر  ردیف کناری و نیز نیم 2خشک و سپس تو ین شد. در هر کرب، 
یرف بره بنروا) حاشریه در نظرر گرفتره شرده و        ابتدا و انتهای هرر رد 

 .های هر  ا  این نواحی صورب نگرفتبرداری بلفنمونه
هرا هرم ا    کرش های هر  توسط بلفمحاساه کارایی کنترل بلف

های هرر   توده بلفطریق شمارش گیاها) هر  و هم با تو ین  یست
ه هر  نسات به شاهد ملروده بر  توده بلف)درصد کاهش تعداد یا  یست

 ( صورب گرفت:1هر ( و استفاده ا  معادله )بلف

                                    (1معادله )
( کرارایی کنتررل   Weed Control Efficacy) WCEکه در م)، 

هر  در کرب توده بلفتراکم یا  یست Aکش؛ وسیله بلفهر  بهبلف
هرر  در کررب   بلرف تروده  ترراکم یرا  یسرت    Bهرر ؛  ملوده بره بلرف  

 (.29باشد )شده میسمپاشی
رو  پس  256برداشت در هنگام رسیدگی گیاه  رابی )اول تیرماه؛ 

بملکرد بیولوژیک )و ) گیاه بر  تعیین ا  کاشت( صورب گرفت. جهت
هرای  درصد( بوتره  14)با رطوبت  دانه و بملکرد اسا  رطوبت صفر(،

ای )ردیرف  هیثراب حاشپس ا  حذف ا مرب  ا  هر کرب متر 3مساحت 
متر ابتدا و انتهرای هرر ردیرف( برداشرت     سانتی 50کناری هر کرب و 

و ) خشرک کرل    برر دانره   شاخص برداشت ا  تقسیم بملکرد شدند. 
و ) ÷ دانره   بملکررد )به صورب درصد محاساه شرد   های هواییاندام

 خورجین تعداد ارتفاع بوته و . جهت تعیینهای هوایی(خشک کل اندام

انتخراب شرد و    تصرادفی  طوربه بردارینمونه سطح ا  بوته ده بوته، در
تعداد دانه در خورجین در ده خورجین با انتخاب تصادفی شمارش شد. 

بذرشرمار   دسرتگاه  وسریله  بعد ا  برداشت محصرول بره   دانه هزار و )
 و مسیاب بذر گرم سه مقدار دانه روغن درصد تعیین دست ممد. برایبه

 در روغن بملکرد. تعیین شد سوکسله دستگاه ا  استفاده با مقدار روغن

 .روغن محاساه شد درصد و دانه بملکرد حاصلضرب ا  هکتار

م مرو) نرمالیتره   ، Excelافرزار  ها در نررم سا ی دادهپس ا  مرتب
ممراری   تحلیل و نیا  نرمال شدند. تجزیه ها در موارد موردانجام و داده

و مقایسره   گرفتره  صرورب  SAS, ver. 9.2افرزار  ها به وسیله نرمداده
 احتمال سطح شده درمحافظت L.S.Dم مو)  ا  استفاده با هامیانگین

هرای غالرب و کرل    گونره  و ) خشرک ترراکم و  انجام شد.  درصدپنج
و نیز صفاب کلزا بجرز و )   های هر  چهار هفته پس ا  سمپاشیبلف

و یرا   شریمیایی  داری تحت تأثیر نحوه مدیریتبه طور معنی هزار دانه
 . های هر  قرار گرفتبلف مکانیکی )ابمال کولتیواتور(

 

 نتایج و بحث

 های هرزهای جامعه علفویژگی

 هرزعلفغالب های گونه

ا  مجموع پنج گونه غالب مشاهده شده، سه گونه متعلق به تیرره  
مینا و دو گونه دیگر متعلق به تیره پیچک و گندمیا) بودند. سه گونره  

برگ بودنرد و تنهرا   و دو گونه چندساله بودند. چهار گونه پهن سالهیک
برگ، گیراه  رابری گنردم برود کره مربروط بره برذرهای         گونه باریک

هر  غالب مشراهده شرده   های بلفگونهنیافته کشت قالی بود. رویش
 وحشررریگلرنرررگ(، Cichorium intybusتلرررخ )کاسرررنیشرررامل 

(Carthamus tinctorius ،)صررحرایی )پیچررکConvolvulus 

arvensisگنررردم ،) (Triticum aestivum و ،)وحشررری کررراهوی
(Lactuca serriola )(. 2 بودند )جدول 

هرای  درصرد بلرف   70( اظهار داشتند کره  25) سلیمی و همکارا)
درصد منهرا را   30برگ و های هر  پهنهر  مزارع کلزای ایرا) را بلف

گونره مهرم    26 نرد. همچنرین ا  مجمروع   دهبرگا) تشکیل میباریک
بررگ  سراله پهرن  گونه یک 17هر  گزارش شده برای مزارع کلزا، بلف
 (.31اند )بوده

 

 مزرعه کلزاهرز غالب مشاهده شده در هایهای کارکردی علفنام علمی وگروه -2 جدول
Table 2- Scientific name and functional groups of dominant weed species observed in rapeseed field 

 

 نام رایج

Common 
name 

 نام علمی

Scientific 
name 

 نام تيره

Family 
name 

 Functional groupsهای کارکردی گروه

 زندگیچرخه

Life 
cycle 

 رویشیشکل

Vegetative 

form 

 مسيرفتوسنتزی

Photosynthetic 

pathway 

 درجه سماجت

Noxious/  
Non-noxious 

1 
تلخکاسنی  

Common chicory 
Cichorium 

intybus 

 مینا )کالپرکدارا)(
Asteraceae 

 سالهچند
Perennial 

 برگپهن

Broad-leaf 
 سه کربنه

C3 

 سمج
Noxious 

2 
وحشیگلرنگ  

Safflower 

Carthamus 

tinctorius 

 مینا )کالپرکدارا)(
Asteraceae 

 سالهیک
Annual 

 برگپهن

Broad-leaf 
 سه کربنه

C3 

 سمج
Noxious 

3 
صحراییچکپی  

field bindweed 
Convolvulus 

arvensis 

 پیچک
Convolvulaceae 

 سالهچند
Perennial 

 برگپهن

Broad-leaf 
 سه کربنه

C3 

 سمج
Noxious 

4 
 گندم

Wheat 
Triticum 

aestivum 

 گندمیا)
Poaceae 

سالهیک  
Annual 

برگباریک  

Narrow-leaf 
 سه کربنه

C3 

 گیاه  رابی
 کشت قالی
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 کشهای هرز و کارایی علفوزن خشک علفتراکم و 

های هرر   هر  و نیز کل بلفهای غالب بلفبررسی جمعیت گونه
دار برین تیمارهرای   پاشی حاکی ا  بدم وجود تفاوب معنری پیش ا  سم

دهد کره ترراکم نسراتاً یکنرواختی ا      مختلف بود. این نتیجه نشا) می
 ست. های هر  در سطح قطعه م مایشی وجود داشته ابلف

در بین تیمارهای کاربرد کلوپیرالید، بیشترین کارایی  :کاسنی تلخ
هرر  کاسرنی در تیمارهرای مصررف کلوپیرالیرد برا       کاهش تراکم بلف

فرروپ، ستوکسرریدیم،  رویشرری )هالوکسرری هررای پررس کررشبلررف
سیکلوکسرریدیم کلتررودیم، کوییزالوفرروپ و فلوم یفرروپ( و نیررز کرراربرد 

مترالین + ستوکسریدیم و ابمرال    دیفوپ، پنفلورالین + هالوکسیتری
داری برا  دوبار کولتیواسیو) مشاهده شد. تیمارهای مذکور تفاوب معنی

های هر  نشا) ندادند. کاهش و ) خشرک کاسرنی   وجین دستی بلف
رویشری بجرز   هرای پرس  کرش تلخ، با کاربرد توام کلوپیرالید برا بلرف  

فرررادی کلتررودیم، در حررد تیمررار برراری ا  بلررف هررر  بررود. کرراربرد ان
تلرخ  کرش اثرر مطلروبی در کنتررل کاسرنی     برگباریک هایکشبلف

درصد(، بقیه تفاوب معنری  33نداشت؛ چنانکه بجز فلوم یفوپ )کارایی 
هرر  نشرا)   خشک با تیمرار ملروده بره بلرف    داری ا  نظر تراکم و و )

 ندادند. 
هرای  کرش متالین برا هریرک ا  بلرف   فلورالین و پندیکاربرد تری

داری برا یکردیگر ا  نظرر    پ و ستوکسیدیم تفراوب معنری  فوهالوکسی
خشک کاسنی تلخ نداشتند؛ اگرچره فقرط کراربرد    کاهش تراکم و و )

مترالین برا   فروپ در کراهش ترراکم و پنردی    فلورالین با هالوکسیتری
تلررخ تفرراوب خشررک کاسررنیستوکسرریدیم در کرراهش تررراکم و و )

 ند. هر  نشا) ندادداری با شاهد باری ا  بلفمعنی
ابمال دوبار کولتیواسیو) ا  نظر کاهش تراکم مشابه وجین دستی 

خشرک  بار کولتیواسریو) بمرل کررد؛ ولری ا  نظرر و )     و بهتر ا  یک
مشراهده نشرد و هیچیرک     برار و دوبرار کولتیواسریو)   تفاوتی بین یک

درصرد کراهش    66های هرر  را بیشرتر ا    نتوانستند و ) خشک بلف
 (.4و  3 )جدولدهند 

تراکم و و ) خشک گلرنگ وحشری برا کراربرد     :وحشی گلرنگ
هرررا و نیرررز کررراربرد  کرررشبررررگتررروام کلوپیرالیرررد برررا باریرررک 

داری برا شررایط براری ا     فوپ تفراوب معنری  فلورالین+هالوکسیتری
کش اثر برگباریک هایکشهر  نشا) نداد. کاربرد انفرادی بلفبلف

یفروپ )ترراکم و   وحشی نداشت و بجرز فلوم  مطلوبی در کنترل گلرنگ
داری برا  و ) خشک( و ستوکسیدیم )و ) خشک(، بقیه تفراوب معنری  

 هر  نشا) ندادند. تیمار ملوده به بلف
هرای  کرش متالین برا هریرک ا  بلرف   فلورالین و پندیکاربرد تری

داری برا یکردیگر ا  نظرر    فوپ و ستوکسیدیم تفراوب معنری  هالوکسی
تند؛ اگرچره فقرط   وحشری نداشر  خشرک گلرنرگ  کاهش ترراکم و و ) 

داری برا شررایط براری ا     فوپ تفاوب معنری +هالوکسی فلورالینتری
 هر  نشا) نداد. بلف

اثر ابمال دوبار کولتیواتور بر تراکم و و ) خشک گلرنرگ تفراوب   
درصرد( و   54ترا   44داری با یکاار کولتیواسیو) نداشت )کرارایی  معنی

ر ا  شررایط براری ا    باالت تراکم و و ) خشک گلرنگ در هر دو تیمار
 (.4و 3)جدولهر  بود هر  ولی کمتر ا  شرایط ملوده به بلفبلف

هرر  پیچرک  بیشرترین کرارایی کنتررل بلرف     :پيچک صحرایی
هرای اسرتیل   صحرایی در تیمار مصرف تروام کلوپیرالیرد برا با دارنرده    

مکربوکسیال  مشاهده گردید و این تیمارها با تیمارهای مصرف کومنزیم
مترالین برا   متالین با ستوکسیدیم و نیز پنردی فلورالین و پندییتوام تر

هرای هرر  تفراوب    اتیل، و شرایط باری ا  بلفاتوکسیفوپهالوکسی
 هرای کش. کاربرد انفرادی بلف(4و  3)جدول  داری نشا) ندادندمعنی
فروپ و کلترودیم )ا  نظرر ترراکم و و )     کرش هالوکسری  بررگ باریک

یکلوکسیدیم )فقط ا  نظر ترراکم(، تفراوب   خشک(، و ستوکسیدیم و س
 .هر  نداشتداری با تیمار ملوده به بلفمعنی

اثررر ابمررال دوبررار کولتیواتررور بررر تررراکم و و ) خشررک پیچررک 
)کرارایی  داری برا یکارار کولتیواسریو) نداشرت     صحرایی تفاوب معنی

 تیمرار در هرر دو   هرر  و تراکم و و ) خشک بلرف درصد(  61حداکثر 
هر  ولی کمتر ا  شرایط ملوده بره بلرف   شرایط باری ا  بلفباالتر ا  
 .(4و  3 )جدولهر  بود 

کشی ترراکم و و ) خشرک گنردم را    همه تیمارهای بلف گندم:
های هر  کراهش دادنرد؛ اگرچره بیشرترین     نسات به بدم کنترل بلف

مشاهده گردیرد.   فوپکاهش در تیمار مصرف انفرادی و توام هالوکسی
اثر نداشتند.  داری با شرایط باری ا  بلف هر فاوب معنیاین تیمارها ت

 61حرداکثر   دار برا یکردیگر و  یک و دوبار کولتیواتور فاقد تفاوب معنی
 . (4و  3 )جدولدرصد بود 

بررسری   :هرز بجز گندم(های هرز )همه گياهانمجموع علف
 ها بجز گندم( حاکی ا  اثرهای هر  )کلیه گونهها بر بلفکشاثر بلف

بود؛  رویشیهای پسکشبهتر تیمارهای کاربرد توام کلوپیرالید با بلف
هرر   های هر  تا حرد شررایط براری ا  بلرف    که تراکم بلف نحویبه

هرای  خشک بلرف یک ا  منها کاهش و )در هیچکاهش یافت؛ اگرچه 
بررگ هر  ناود. مصرف انفرادی باریرک هر  تا حد تیمار باری ا  بلف

درصرد(، بره    40ترا   10وبی نشرا) نرداد )کرارایی    ها کارایی مطلر کش
هررای هررر  بررا کرراربرد کرره تررراکم و و ) خشررک کررل بلررفطرروری

هرر  نداشرت و در سرایر    سیکلوکسیدیم تفاوتی با شرایط ملوده به بلف
 هر  بود.داری کمتر ا  شرایط باری ار بلفمنها نیز به طور معنی

کرش هریک ا  بلرف متالین با فلورالین و پندیکارایی کاربرد تری
داری برا کراربرد تروام    فوپ و ستوکسیدیم، تفاوب معنیهای هالوکسی

های هرر   ها نداشت؛ اگرچه ا  نظر تراکم بلفبرگبا باریک کلوپیرالید
 هر  بود. کمتر ا  شرایط باری ا  بلف
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درصرد و بیشرتر ا  کراربرد     56حرداکثر  اثر یک و دوبار کولتیواتور 
 . (4و  3 )جدولها بود کشبرگانفرادی باریک

بررسری   :مجموع گياهان هرز )همه گياهان هرز شامل گندم(
های هرر  )شرامل گنردم( نشرا) داد کره      ها بر کلیه گونهکشاثر بلف

های هرر  ترا   یک ا  منها قادر به کاهش تراکم و و ) خشک بلفهیچ
هرای  کرش هر ( ناود. کاربرد توام بلرف حد صفر )شرایط باری ا  بلف

هرای  کرش ویرژه کلوپیرالیرد( برا بلرف    رویشی )بره اشت یا پیشکپیش
هرای  رویشی بهترین اثر را در کاهش تراکم و و ) خشرک بلرف  پس

 هر  نشا) داد. 
هرای  کرش متالین برا هریرک ا  بلرف   فلورالین و پندیکاربرد تری

داری برا یکردیگر نشرا)    فوپ و ستوکسیدیم، تفراوب معنری  هالوکسی
 ندادند. 

داری با یکردیگر  تفاوب معنی یا دوبار کولتیواسیو)اثر ابمال یک 
های هر  باالتر ا  شرایط براری ا   نداشت و تراکم و و ) خشک بلف

 .(4و  3 )جدولهر  بود هر  ولی کمتر ا  شرایط ملوده به بلفبلف
کلیره تیمارهرای کراربرد تروام      :هفای هفرز  بررسی کلی علفف 

تلرخ، گلرنرگ   راکم کاسرنی ها در کاهش تکشبرگکلوپیرالید با باریک
های هر  و همچنرین در کراهش   بلف وحشی، پیچک صحرایی و کل

تلخ )بجز کلوپیرالید + کلتودیم(، گلرنگ وحشری و  و ) خشک کاسنی
هرر  داشرتند.    هرای پیچک صحرایی اثری در حد تیمار باری ا  بلرف 

فوپ تراکم و و ) خشک گندم را تا حرد  کاربرد کلوپیرالید با هالوکسی
ایط باری ا  بلف هر  کاهش داد؛ اگرچه کاربرد توام کلوپیرالید برا  شر

دار نسرات بره بردم    ها نیز سراب کراهش معنری   کشبرگسایر باریک
هرای هرر  شرد. تیمارهرای کراربرد تروام کلوپیرالیرد برا         کنترل بلرف 

های هر  را تا حد شرایط براری  رویشی تراکم بلفهای پسکشبلف
خشرک  یرک ا  منهرا کراهش و )   در هیچ هر  کاهش داد؛ ولیا  بلف

 بلف های هر  تا حد تیمار باری ا  بلف هر  ناود.
هرای  کرش متالین برا هریرک ا  بلرف   فلورالین و پندیکاربرد تری

داری برا یکردیگر ا  نظرر    فوپ و ستوکسیدیم تفراوب معنری  هالوکسی
تلرخ، گلرنرگ وحشری، پیچرک     کاسرنی  خشرک کاهش ترراکم و و ) 

کل گیاها) نداشتند؛ اگرچه های هر  و نیز تراکم بلف صحرایی و کل
های هرر  و کرل   توجه قادر به کاهش تراکم بلفبلیرغم کاهش قابل

هرر  نشردند.   گیاها) هر  )شامل گندم( تا حد شررایط براری ا  بلرف   
فوپ در ترکیب اثر بهتری در کنترل گنردم نشرا) داد؛   وجود هالوکسی

خشک کل گیاهرا) هرر  در   چنانکه تراکم و و ) خشک گندم و و ) 
داری بهتر ا  کاربرد فلورلین با هالوکسی فوپ به نحو معنیکاربرد تری
 کش با ستوکسیدیم بود. این بلف

تلخ، فوپ در کاهش تراکم کاسنی فلورالین با هالوکسیکاربرد تری
فلورالین برا  و تراکم و و ) خشک گلرنگ وحشی و گندم، کاربرد تری

تراکم و و ) خشک پیچک صرحرایی، کراربرد   در کاهش  ستوکسیدیم
خشررک و و )فرروپ در کرراهش تررراکم متررالین بررا هالوکسرریپنرردی
متالین با ستوکسریدیم در  صحرایی و تراکم گندم و کاربرد پندیپیچک

صرحرایی تفراوب   تلرخ و پیچرک  خشرک کاسرنی  کاهش تراکم و و )
 هر  نشا) ندادند. داری با شاهد باری ا  بلفمعنی

کرش در اکثرر مروارد    بررگ باریرک  هرای کشنفرادی بلفکاربرد ا
هرا در  کرش داری با یکدیگر نداشرتند. کرارایی ایرن بلرف    تفاوب معنی
برگ بمدتاً فاقد تفاوب با شررایط ملروده بره    های هر  پهنکنترل بلف

هرر  پیچرک   هر  بود؛ اگرچه کاهش تراکم و و ) خشرک بلرف  بلف
داری بررا تفرراوب معنرریصررحرایی در کرراربرد انفرررادی کوییزالوفرروپ  

ها نداشت و نیرز فلوم یفروپ،   کشبرگتیمارهای کاربرد ترکیای با پهن
هرا  برگدر تمام موارد ساب کاهش جزئی در تراکم و و ) خشک پهن

هر  ولی بدم تفاوب با سرایرین(  دار با تیمار ملوده به بلف)تفاوب معنی
هرا حضرور   بررگ رسد در صورب ملودگی شدید به پهرن شد. به نظر می

گیری ا  فلوم یفوپ و در صورب ملودگی شدید به پیچک صحرایی بهره
هرای اسرتیل   هرا بهترر باشرد. با دارنرده    کرش برگکوییزالوفوپ با پهن

مکربوکسیال ، گندم را به نحو مطلوبی کنتررل کردنرد؛ اگرچره    کومنزیم
فوپ تراکم و و ) خشک گندم را تا حرد  تنها کاربرد انفرادی هالوکسی

 کاهش داد. صفر 
داری برا یکردیگر   ابمال یک و دوبار کولتیواسریو) تفراوب معنری   

هرا و  نشا) نداشت و بلیرغم کاهش تراکم و و ) خشک کلیره گونره  
ها و گیاها) هر ، در اکثر موارد قادر بره کراهش ترا حرد     مجموع بلف

 . (4و  3 )جدولهر  ناود شرایط باری ا  بلف
هرای  ممید، و اپتام بلفالین، دیفنمتکاربرد مالکلر، متوالکلر، پندی

برگ ممید و اگزیدا و) بلفهای هر  پهنبرگ و کاربرد دیفنهر  باریک
ای دیگرر  (. در مطالعره 13خروبی کنتررل کررد )   را تا  ما) برداشت بره 

فوپ مر متیل اسرتر + کلوپیرالیرد،   بملکرد دانه کلزا با کاربرد هالوکسی
 +نورالیفلر یترکیرب ترر  (. 17هرر  برود )  مشابه شرایط باری ا  بلرف 

یترکیب ترر  های هر  وبهترین کنترل بلف کلوپیرالید ستوکسیدیم +
 بیشرترین بملکررد   کلوپیرالید فوپ مر متیل استر +هالوکسی +نورالیفل

امکرا) کنتررل شریمیایی     (. بررسری 32) داشرت  کلزا را به همراه دانه
و)، ، کلومررا ورالینفلرریترررتوسررط هررای هررر  کلررزای بهرراره  بلررف

هرا برر روی   کشتاثیر بهتر این بلف حاکی ا  و کلوپرالید پکوئیزالوفو
داری برر  ها تاثیر معنیکشهمچنین بلف ؛برگ بودهای هر  پهنبلف

 (.19) پارامترهای کمی و کیفی کلزای بهاره گذاشتند
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 صفات گیاه زراعی 

 ارتفاع بوته 

های هر ، بره  تی بلفبیشترین ارتفاع بوته کلزا در تیمار وجین دس
کمترین ارتفراع بوتره کلرزا در تیمرار بردم      و متر سانتی 6/153میزا) 

هرای  هر  مشاهده گردید. پس ا  تیمار وجین دستی بلرف کنترل بلف
کلوپیرالیرد برا   هر ، بیشترین ارتفاع بوته کلزا در تیمرار مصررف ترو م    

هرای  کرش کلوپیرالیرد برا بلرف   مصررف ترو م   و سپس  فوپهالوکسی
 و فلوم یفرروپ کوییزالوفرروپ، ، کلتررودیمسیکلوکسرریدیمتوکسرریدیم، س

 (.5)جدول مشاهده شد 
هرای  کرش متالین برا هریرک ا  بلرف   فلورالین و پندیکاربرد تری

داری با یکدیگر نداشرتند. در  فوپ و ستوکسیدیم تفاوب معنیهالوکسی
در کرراربرد ترروام بررا  ،فرروپهالوکسرری انفرررادی مصرررفمقایسرره بررا 

رالین ارتفاع کلزا بیشتر بود؛ ولی در کاربرد توام برا پنردیمتالین   فلوتری
داری مشرراهده نشررد. کرراربرد ترروام ستوکسرریدیم بررا   تفرراوب معنرری

متالین و کوپیرالید ساب افزایش ارتفراع کلرزا شرد.    فلورلین، پندیتری
هرای  کرش متالین با هریرک ا  بلرف  فلورالین و پندیکاربرد توام تری

 داری برا کراربرد انفررادی   وکسیدیم تفراوب معنری  فوپ و ستهالوکسی
 نداشت.  فلوم یفوپ

هرا ارتفراع کلرزا در مصررف     کرش بررگ با کاربرد انفرادی باریرک 
تفاوب معنری داری   فوپ، کلتودیم، کوییزالوفوپ و هالوکسیفلوم یفوپ

داری کمترر ا  کراربرد تروام    نشا) نداد و ارتفراع کلرزا بره نحرو معنری     
ماسرتیل کرومنزیم   ایهر هرا )با دارنرده  کرش بررگ ریرک کلوپیرالید با با

 کربوکسیال ( بود.
دو یک مرتاه کولتیواسریو) ارتفراع کلرزا بیشرتر ا  تیمرار      انجام با 

کن هر دوی این تیمارها ا  نظر تراثیر برر روی   ی. لبودمرتاه کولتیواتور 
داری برا تیمرار وجرین دسرتی     ارتفاع بوته کلزا، اختالف  یراد و معنری  

و تیمار وجین دستی تنها تیماری بود که بابث افزایش ارتفراع  داشتند 
 متر گردید.سانتی 150بوته کلزا به بیش ا  

های هر ، فصل بلف( گزارش کرد که رقابت تمام18میرشکاری )
خررو   درصد نسات به شاهد کاهش داد. رقابت تا  28ارتفاع کلزا را 

(Amaranthus spp.و سلمه )57ا نسات بره شراهد   تره، ارتفاع کلزا ر 
ارتفاع بوته ا  جمله صفاتی است کره در رقابرت    (.9درصد کاهش داد )
باشرد. چررا کره در    های هر  بسیار حائز اهمیت میگیاه  رابی با بلف

(. 23دسترسی بهتر گیاه به نور و انجام فتوسرنتز تراثیر بسرزایی دارد )   
مواد غرذایی(  رقابت بر سر نور، قدرب دست یابی به سایر مناب  )مب و 

رقابت بر سرر نرور و فضرا ا  مهمتررین      دهد.را نیز تحت تاثیر قرار می
 (. 20) باشدبوامل افزایش ارتفاع نهایی بوته می

 
 

 عملکرد بیولوژیک 

هرای  بیشترین بملکرد بیولوژیک کلزا در تیمار وجین دستی بلرف 
م تن در هکتار مشاهده گردید. تیمار مصرف تو  89/17هر ، به میزا) 
مرتاره  در  فوپ، سیکلوکسریدیم و کوییزالوفروپ  هالوکسیکلوپیرالید با 

کمتررین  قررار گرفرت.    ها پرس ا  م) کش برگبعدی و با باقی باریک
 مشاهده شد. هر بملکرد بیولوژیک نیز در تیمارهای بدم کنترل بلف

با هالوکسری  فلورالینتریمصرف تو م بملکرد بیولوژیک کلزا در 
متررالین بررا پنرردیداری بیشررتر ا  تیمررار کرراربرد یطررور معنررفرروپ برره

و در تیمارهای اخیرر نیرز   فوپ و ستوکسیدیم، هالوکسیهای کشبلف
و کنتررل   کرش بررگ باریرک هرای  کرش بلف بیشتر ا  کاربرد انفرادی

 . (5 )جدول بودبا کولتیواتور های هر  بلف
ه های با دارندکشبلف انفرادیمصرف بملکرد بیولوژیک کلزا در 

داری کمتر ا  مصرف تروام برا   مکربوکسیال  به طورمعنیکومنزیماستیل
داری با یرک و دوبرار کوتیواسریو)    کلوپیرالید بود؛ اگرچه تفاوب معنی

 نداشت.
 کلزا، با سالهیک هر  هایبلف ا  مخلوطی فصلتمام رقابتطی 

 بملکرد هر ،هایبلف خشک ماده افزایش و ) درصد 10 هر ا ای به

کررد   کراهش پیردا   درصرد  5/18و  12ترتیب  به کلزا دانه و ژیکبیولو
درصرد   40تروده کلرزا را   های هر ،  یستفصل بلفرقابت تمام(. 12)

 .(18)نسات به شاهد کاهش داد 

 

 عملکرد دانه 

هرای هرر ،   بیشترین بملکرد دانه کلزا در تیمار وجین دستی بلف
رین بملکرد دانه نیز تن در هکتار مشاهده گردید. کمت 48/7به میزا) 

 مشاهده شرد هر  در تیمار بدم کنترل بلفتن در هکتار بود که  41/1
درصرد   81کلرزا را   بملکرد دانره های هر  ملودگی به بلف(. 5 )جدول

هرای هرر  در   در تیمرار وجرین دسرتی بلرف    بملکرد دانه  کاهش داد.
ر درصد بیشرت  5/430هر ( به میزا) مقایسه با شاهد )بدم کنترل بلف

 . برابر( 3/5) بود
هرای هرر  در تیمرار    پس ا  وجین کامرل بلرف  بملکرد دانه کلزا 

فوپ بیشترین مقدار بود؛ اگرچره در ایرن   هالوکسی کاربرد کلوپیرالید با
 درصد کاهش یافت. کراربرد تروام کلوپیرالیرد برا     7تیمار بملکرد دانه 

و  سیکلوکسرریدیم، کلتررودیمدرصررد کرراهش(، بررا   11) کوییزالوفرروپ
درصد( در در مراتب  بعدی قررار داشرتند. در مقایسره     16لوم یفوپ )ف

هرررای با دارنرررده  کرررشبلرررفکررراربرد تررروام کلوپیرالیرررد برررا   
مصرف ترو م  در بملکرد دانه کلزا مکربوکسیال ، کمترین کومنزیماستیل

 درصد کاهش( مشاهده شد. 20کلوپیرالید با ستوکسیدیم )
فروپ  با هالوکسری  لورالینفتریمصرف تو م در بملکرد دانه کلزا 

با ستوکسیدیم  فلورالینتریمصرف تو م درصد کاهش( تفاوتی با  48)
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داری بیشتر ا  تیمار کاربرد طور معنیدرصد کاهش( نداشت؛ اما به 49)
 درصد کاهش(. 52با ستوکسیدیم بود )متالین پندیتوام 

 انفررررادیمصررررف هرررای مررردیریت شررریمیایی در برررین روش
کمتررین مقردار    مکربوکسریال  کرومنزیم دارنده اسرتیل با های کشبلف

بملکرد دانه در کلزا را ساب شد که در مقایسره برا شررایط براری ا      
در  ؛ اگرچه کمترین بملکرد دانره درصد کاهش نشا) داد 49هر  بلف

 درصرد کراهش( مشراهده شرد     53ابمال یک و دوبرار کولتیواسریو) )  
 (. 5 )جدول

حیطی بره نفر  خرود و برا محردود      های هر  با جذب مناب  مبلف
کرد) فضای رشد برای گیاه  رابی، ساب کاهش بملکرد دانره در م)  

های هرر  بره   درنتیجه رقابت بلفکاهش بملکرد دانه کلزا شوند. می
گررزارش شررده اسررت. در   (22) صررددر 50 ( و18درصررد ) 55مقرردار 
 64ترا   23های هرر   ای دیگر بملکرد کلزا بواسطه رقابت بلفمطالعه

 ( با(Lolium persicumایرانی ) چچم تداخل(. 3درصد کاهش یافت )

 جرانای،  هرای شاخه تعداد کاهش طریق ا  را  رابی گیاه بملکرد کلزا

 درصرد  70 حردود  ترا  خرورجین  در دانه تعداد و بوته در تعداد خورجین

ترره، بملکررد دانره کلرزا را     خرو  و سلمهرقابت تا (.12داد ) کاهش
هرر  خرردل   حضرور بلرف  (. 9درصد کراهش داد )  54نسات به شاهد 
و  (4) درصردی  36افرت   سراب  مترمربر   در بوتره  20 وحشی با تراکم

 دوره اول رو  40 در (Avena fatua) وحشری  یوالف هر بلف حضور

حضرور  شرد.   کلرزا  بملکررد   (8)ی درصرد  61 ساب کاهش کلزا رشد
 20ه میرزا)  بر را بملکرد دانه کلزا  ترهو سلمه هر  خردل وحشیبلف

( Raphanus raphanistrumوحشری )  تربچه. (5داد )درصد کاهش 
 شرده  سراز  کلزا با  ما) هم که مترمرب  در بوته 64و  4 هایتراکم در

 کراهش  درصد 99 تا 77 و 11 تا 9 ترتیب را به کلزا دانه بملکرد بود،

گررم   81فلرورالین بره همرراه    گرم ماده موثر تری 980(. کاربرد 6داد )
هرای  فوپ مر متیل استر )گاالنت سوپر( با کاهش تراکم بلفلوکسیها

 Chenopodiumترره ) (، سلمه.Amaranthus sppخرو  )هر  تا 

album( ماشررک ،)Vicia spp.( (، گاو بررا) برردلAnchusa sp. ،)
 Setariaروبرراهی سرراز )(، دمSinapis arvensisخررردل وحشرری )

vericillata( و سوروف )Echinochloa crus-galli میرزا) بره   ( بره
درصد و و ) خشرک   100و  100، 100، 53، 50، 58، 93، 94ترتیب 
 8درصد ساب  100و  100، 100، 54، 60، 80، 96، 100ترتیب منها به

هرای  درصد افزایش بملکرد کلزا شد، در حالیکه شرایط باری ا  بلف
 (.27درصد افزایش داد ) 42هر  بملکرد کلزا را 

 

 شاخص برداشت 

هرای  بیشترین شاخص برداشت کلزا در تیمار وجین دسرتی بلرف  
کلوپیرالیرد  تیمار مصرف تو م  درپس ا  م) و درصد  42هر ، به میزا) 

(. 5)جدول  درصد مشاهده شد 42با شاخص برداشت  فوپبا هالوکسی

درصرد   15هر  کمترین شاخص برداشت نیز در تیمار بدم کنترل بلف
وام کلوپیرالید با کلتودیم و کوییزالوفوپ شاخص برداشت مصرف ت. بود
 درصد بود.  38ها کشبرگدرصد و با باقی باریک 40و  39ترتیب به

هرا بیشرتر ا    کشبرگشاخص برداشت در مصرف انفرادی باریک
فوپ و ستوکسیدیم با هالوکسیمتالین پندیفلورالین و کاربرد توام تری

 و یک یا دوبار کولتیواسیو) بود
انردا ی و اخرتالل در   سرایه  طریرق  ا  هرر   هرای بلفکلی، بطور 

  رابری،   ایشی گیاهرا)  هایاندام در خشک ماده انااشتگی و تسهیم

 تداخل دوره طول افزایشبا (. 21دهند )می کاهش را برداشت شاخص

ها و کراهش  به دانه خشک ماده کاهش اختصا درپی هر   هایبلف
رصد نسات بره شراهد کراهش    د 5، شاخص برداشت کلزا بملکرد دانه

 (.18یافت )

 

 تعداد خورجین در بوته

بیشترین تعداد خورجین در بوته کلزا در تیمار وجین دسرتی بلرف  
کلوپیرالیرد برا   مصررف ترو م    و نیرز بردد   100های هرر ، بره میرزا)    

کمترین تعداد خورجین . ثات شد خورجین در بوته( 99) فوپهالوکسی
خورجین در  41) هر  وجود داشتترل بلفدر بوته نیز در تیمار بدم کن

هرای هرر  و   (. پس ا  تیمارهرای وجرین دسرتی بلرف    5)جدول بوته(
، بیشترین تعرداد خرورجین در   فوپکلوپیرالید با هالوکسیمصرف تو م 

 هرای کرش بلرف سرایر  کلوپیرالیرد برا   بوته کلزا در تیمار مصرف ترو م  
 مشاهده شد.  خورجین در بوته( 97) کشبرگباریک

فروپ در  فوپ و کاربرد انفرادی هالوکسیمتالین + هالوکسیپندی
فوپ اثرر خروبی   رسد هالوکسیهای بعدی قرار گرفتند. به نظر میرتاه

در تولید خورجین در بوته داشرته اسرت. در مقایسره کراربرد انفررادی      
هرا، براالترین تعرداد خرورجین در بوتره برا کراربرد        کرش بررگ باریرک 

 یم مشاهده شد.فوپ و کلتودهالوکسی
خورجین در بوته بملکرد مناسرای   66یک و دوبار کولتیواسیو) با 
 در تولد خورجین در بوته نداشتند. 

ترداخل   نظرر  ا  بملکررد  جزء ترینحسا تعداد خورجین در بوته 
هرای  قابرت بلرف  کره ر باشد؛ چنا)میهر   هایبلف با دوره رشد کلزا

 خورجین در بوته کلزا شرد  درصدی تعداد 57هر  با کلزا، ساب کاهش 
 .(18 و 9)

 

 تعداد دانه در خورجین

بیشترین تعداد دانه در خورجین کلزا در تیمار وجین دسرتی بلرف  
تیمارهرای  در پرس ا  م)  دانه در خرورجین و   22های هر ، به میزا) 

دانه در  21با  و با کوییزالوفوپ فوپکلوپیرالید با هالوکسیرف تو م صم
 هرای کرش بلرف سرایر  کلوپیرالیرد برا   ف ترو م  مصرو سپس  خورجین
کمترین تعداد دانره   .مشاهده شد دانه در خورجین 19) کشبرگباریک
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 (. 5هر  وجود داشت )جدول در خورجین نیز در تیمار بدم کنترل بلف
ها تعدد دانه در خرورجین کمترر ا    کشبرگکاربرد انفرادی باریک

گرچه تفاوب معنی داری برا کراربرد   کاربرد توام منها با کلوپیرالید بود؛ ا
فروپ اثرر   فلورالین با هالوکسری توام با تریفلورالین نداشت. کاربرد تری

بهتری نسات به پندی متالین با ستوکسیدیم داشت. مدیریت فیزیکری  
 اثر کمتری نسات به مدیریت شیمیایی نشا) داد.

 خرو  تا  هر  هایبلف رشدی مختلف هایدوره تداخل بررسی

حراکی ا   کلرزا،   پراییزه  ارقرام  بملکرد اجزای و بر بملکرد ترهمهسل و
خورجین به دلیل اثرراب منفری ایرن     در دانه درصدی تعداد 10کاهش 
 .(9) بودهر  بر روی رشد و دوره  ایشی کلزا  هایبلف

 

 وزن هزار دانه

. دامنره  دار نشرد اثر تیمارهای م مایش بر و ) هزار دانه کلزا معنی
 4( تا های هر در تیمار وجین دستی بلف)گرم  27/4ه ا  و ) هزار دان

 هر ( قرار گرفت.گرم )در تیمار ملوده به بلف

 

 درصد روغن دانه 

هرای  بیشترین درصد روغن دانه کلزا در تیمار وجین دسرتی بلرف  
با تیمارهرای مصررف   دار و فاقد تفاوب معنیدرصد  47هر ، به میزا) 

مکربوکسریالر  کرومنزیم با دارنده استیلی هاکشبلفکلوپیرالید با تو م 
و  کوییزالوفروپ  ،، ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم، کلتودیمفوپهالوکسی)

(. کمترین درصد روغن دانه نیز در تیمارهای 5)جدول  بود فلوم یفوپ(
مصرررف تررو م  درصررد و نیررز 45برره میررزا)  هررر برردم کنترررل بلررف

 انفرررادی مصرررفو ستوکسرریدیم،  فرروپفلررورالین بررا هالوکسرریتررری
ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم، کلترودیم، کوییزالوفروپ و   های کشبلف

 . مشاهده شدبا کولتیواتور های هر  بلففلوم یفوپ و کنترل 
کاهش کیفیت و درصرد روغرن دانره کلرزا در شررایط رقابرت برا        

رقابت (. 23های هر  توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است )بلف
درصد کاهش  55انه کلزا را  ، بملکرد روغن دهای هرفصل بلفتمام
 (.18 و 9داد )

 

 صفات کلزابررسی کلی 

هرای  بررسی صفاب کلزا، حاکی ا  برتری تیمار وجین دستی بلف
هر  نسات به سایر تیمارها است. میزا) کاهش ارتفاع بوتره، بملکررد   

بوتره،   در خرورجین  شاخص برداشت، تعرداد  دانه،  بیولوژیک، بملکرد
دانره کلرزا در    روغرن  دانره و درصرد   هزار دانه در خورجین، و ) تعداد

 51،6، 59، 63، 81، 48، 26های هر  به ترتیب نتیجه ملودگی به بلف
 درصد بود. 5و 

شرده در کراربرد کلوپیرالیرد برا     گیرری مقدار کاهش صفاب انردا ه 
درصرد و   11حداکثر  و با کوییزالوفوپ درصد 7فوپ حداکثر هالوکسی

لرذا مری  درصد برود.   17و با کلتودیم حداکثر  16 یفوپ حداکثر با فلوم
گزینه قابل قارولی  های هر  با در نظر گرفتن ترکیب جامعه بلفتواند 

 . بعنوا) مدیریت شیمیایی باشد
هرای  کرش متالین برا هریرک ا  بلرف   فلورالین و پندیکاربرد تری

ادی فروپ و ستوکسریدیم، تفراوب چنردانی برا کراربرد انفرر       هالوکسی
مکربوکسیال  نداشت و لذا گزینره  کوانزیمهای با دارنده استیلکشبلف

های هر  ا  طریق ابمرال کولتیواترور تراثیر    مناسای ناود. کنترل بلف
 های هر  نداشت. چندانی بر روی کنترل بلف

 

 گيرینتيجه

درصد بملکرد  81با توجه به کاهش  بر اسا  نتایج این پژوهش،
های هر  های هر ، مدیریت بلفبت تمام فصل بلفدانه در نتیجه رقا

تنها بملکرد دانه کلرزا  های هر  نه رقابت بلف ضروری است. در کلزا
دارد دهد، بلکه بر روی درصد روغن دانه م) نیز اثر سروء  را کاهش می

 .درصد کاهش( 5)
های هر  نسات به سایر تیمارها در برتری تیمار وجین دستی بلف

د بررسی کامالً مشهود بود. همچنین تقریااً در تمرامی  کلیه صفاب مور
تررین  هرای هرر  در پرایین   صفاب مورد بررسی تیمار بدم کنترل بلف

هرا برا یکردیگر،    کرش رتاه قرار گرفت. کاربرد ترکیااب مختلرف بلرف  
های هر  و رقابت منها برا کلرزا   اثربخشی متفاوتی بر روی کنترل بلف

صرفاب مرورد بررسری، مصررف ترو م      داشت. لیکن تقریاراً در تمرامی   
، ستوکسیدیم، سیکلوکسریدیم، کلترودیم،   فوپهای هالوکسیکشبلف

کوییزالوفوپ و فلوم یفوپ با کلوپیرالید، ا  مصرف منها به تنهایی تراثیر  
های هرر   بهتری بر روی صفاب مورد بررسی کلزا داشت. کنترل بلف

هرای  جین دستی بلرف ا  طریق ابمال کولتیواتور در مقایسه با تیمار و
 های هر  نداشت. هر  تاثیر چندانی بر روی کنترل بلف

های هر  نسات به سرایر  رغم برتری تیمار وجین دستی بلفبلی
گیر برود) و  های هر  به دلیل وقتتیمارها، امرو ه کنترل دستی بلف

پر هزینه بود) م)، چندا) رایج نیست. بالوه بر این با توجه به اینکره  
درصرد در شررایط کراربرد     10ترا   5  کاهش بملکررد برین   درصدی ا

ها قابل قاول است، لذا کاربرد تروام کلوپیرالیرد و هالوکسری   کشبلف
ویژه در شرایطی که کشت قالی گندم بروده و احتمرال حضرور    فوپ به

این گیاه در کلزا وجود دارد، میتوا) مرورد توجره قررار گیررد. ترکیرب      
برگهرا  وییزالوفوپ در شرایط غالایرت پهرن  کلوپیرالید و فلوم یفوپ یا ک

 نتیجه مطلوبی به همراه خواهد داشت.
 هر کش اثراب متفاوتی بر جوام  بلفبا توجه به اینکه انواع بلف

ا   چند جمعیرت بخصرو   ها، کشبلف ا یک هردارند و ممکن است 
دهنرد، لرذا جهرت تغییرر در پویرایی      را تحت فشار قرار های هر  بلف

های هر  در مزارع کلزا، در صورب همخوانی فرموالسیو) جوام  بلف
ها با هم و بدم برو  اختالل در کارکرد منهرا، مصررف ترو م    کشبلف
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Introduction: Rapeseed (Brassica napus L.) represents considerable diversity in vigorous potential 

depending on field management practices, such as herbicides application which is an effective option in rapeseed 
production. Herbicides types determine time and application method; thereby utilizing different types of 
herbicides influences competitive ability of rapeseed against weeds and subsequently alters the outcome of the 
competition depending on agro-ecological conditions and existent weed populations. Moreover, response to 
different type of herbicides can vary among weed populations, and one or more population might be more 
constrained, which would change the weed population dynamics. This experiment was conducted to evaluate the 
efficacy of some preplant, preemergence and postemergence registered herbicides (in Iran) besides cultivation on 
weed control and rapeseed yield. 

Materials and Methods: A randomized complete block design with 20 treatments each in three replications 
was established in Mahidasht region of Kermanshah Province. The treatments included preplant soil 
incorporated application of trifluralin+ postemergence application of haloxyfop (treatment 1), preplant soil 
incorporated application of trifluralin+ postemergence application of sethoxydim (treatment 2), preemergence 
application of pendimethalin + postemergence application of haloxyfop (treatment 3), preemergence application 
of pendimethalin + postemergence application of sethoxydim (treatment 4), postemergence application of 
clopyralid + postemergence application of haloxyfop (treatment 5), postemergence application of clopyralid + 
postemergence application of sethoxydim (treatment 6), postemergence application of clopyralid + 
postemergence application of cycloxydim (treatment 7), postemergence application of clopyralid + 
postemergence application of clethodim (treatment 8), postemergence application of clopyralid + postemergence 
application of cycloxydim quizalofop (treatment 9), postemergence application of clopyralid + postemergence 
application of fluazifop (treatment 10), postemergence application of haloxyfop (treatment 11),postemergence 
application of sethoxydim (treatment 12), postemergence application of cycloxydim (treatment 13), 
postemergence application of clethodim (treatment 14),  postemergence application of quizalofop (treatment 15),  
postemergence application of fluazifop (treatment 16), one (treatment 17) and two cultivation (treatment 18), and 
weed infested (treatment 19) and weed free (treatment 20) conditions. 

Results and Discussion: The results revealed that the clopyralid application with grass herbicides effectively 
reduced both density and dry weight of broadleaf weeds. Clopyralid application along with haloxyfop-methyl 
decreased wheat (as a weed in canola, and the prior crop in the field) density and dry weight as much as weed-
free conditions. Applying clopyralid with other grass herbicides also resulted in significant reduction compared 
to weed infested control. Application of trifluralin and pendimethalin with each of haloxyfop and sethoxydim 
was not significantly different in terms of density and dry weight of broadleaf weeds and total weeds (total 
weed-plants except wheat), and also density of total weed-plants (including wheat). Thus, they caused 
substantially reduction in density and dry weight of broadleaf weeds and total weed-plants. However, they were 
not as effective as weed free treatment. As compared with sethoxydim, application of Haloxyfop accompanied 
by either trifluralin  or pendimenthalin was more effective for wheat control (as a weed); as density and dry 
weight of wheat and dry weight of total weed-plants in treatments of trifluralin along with haloxyfop were 
significantly lower than with sethoxydim. Using acetyl coenzyme A carboxylase inhibitors alone which did not 
control the broad-leaf weeds properly. The haloxyfop caused a higher decrease in density and dry weight of 
wheat (as a weed), while the least impact was found for fluazifop. The effect of twice cultivation on weed 
density and dry weight was not significantly different from once cultivation, therefore, weed density and dry 
weight were higher than weed free condition. However, they were less than weed-infested condition. In general, 
Although none of the treatments were able to decrease total weed-plants (including wheat as a weed) density and 
dry weight up to the weed-free condition, but applying clopyralid with grass herbicides considerably reduced the 
total weed density (total weed-plants minus weeds) as well as the level of weed-free conditions. For canola traits, 
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hand weeding treatment showed superiority to the other treatments. The magnitude of loss occurred in plant 
height, biological yield, grain yield, harvest index, Silique number per plant, grain number per plant, 1000-grain 
weight and grain oil percentage was 26, 48, 81, 63, 59, 6, 51, and 5 %, respectively. The maximum reduction in 
rapeseed measured traits was observed to be 7 % for clopyralid applied along with haloxyfop, 11 % for 
quizalofop, 16 % for fluazifop, 17 % for clethodim, and 20 % for the other grass herbicides. Using trifluralin and 
pendimethalin with each of haloxyfop and sethoxydim was not significantly different from the individual 
application of acetyl coenzyme A carboxylase inhibitors; and consequently it does not appear to be an 
appropriate option.  

Conclusion: Weed competition not only reduces grain yield, but also grain oil (5% loss). Since a yield 
reduction between 5% and 10% is acceptable with herbicide application, it is possible to utilize clopyralid along 
with haloxyfop-methyl in rapeseed fields particularly where wheat has been previously cultivated. 
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