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Introduction 

Rapeseed is one of the most important crops cultivated for oil extraction and has the highest annual growth 
rate (in terms of production) among the essential oilseeds in the world. Due to its slow growth rate, the rapeseed 
plant has little competitive ability against weeds in the early growing season, which causes it to be severely 
damaged by weed interference. Since the long-term presence of weeds in rapeseed could reduce its quality and 
yield, early weed control is essential to achieve economically acceptable yields. 

Materials and Methods 

In order to control broadleaf weeds in rapeseed fields, a factorial experiment based on a randomized 
complete block design with three replications was conducted in winter 2019 in Benvar Nazer region, Andimeshk 
county, Iran. The experimental factors included two types of rapeseed hybrids (Hayola 50 and Agamax) and 
clopyralid herbicide (1.5 L ha-1 recommended dose, EC30%, Aryashimi, Iran) application with a fixed dose of 1 
lit ha-1 for all treatments along with oxadiazon herbicide (recommended dose of 3 L ha-1 for using in rice as pre-
plant before the two leaved barnyard grass, EC12%, Shimagro company, Iran) at doses of 100, 175, and 200 ml 
ha-1, and oxadiargyl herbicide (recommended dose of 3-3.5 L ha-1 for using in rice as pre-emergence or at the 
beginning of weed emergence in transplanted rice, SC3%, Herbicide Production Company, Iran) with doses of 
100, 125, and 150 ml ha-1. Weedy and weeding control (complete control by manual weeding) were considered 
as control treatments. Herbicides were applied by a 12 liter back sprayer equipped with a TJET 11003 nozzle, 
which was calibrated for spraying 200 liters per hectare, in the initial 2-leaf stage to the beginning of 4 true 
leaves for chemical control of weeds in the plots. The grass weeds were removed by hand. Broadleaf weeds were 
counted separately according to the weed species at before spraying, three and six weeks after spraying and were 
cut at the soil surface and dried at 70 °C in oven. Then, weed dry weight was measured with a digital scale 0.01 
and the percentage reduction in density and dry weight of weeds were calculated. In addition, the amount 
herbicides used on rapeseed was visually assessed using the EWRS standard table. Then, yield and yield 
components of rapeseed including number of siliques, seed no. per silique, 1000-seed weight, seed yield, 
biological yield and harvest index were measured. 

Results and Discussion 

Results showed that the predominant weed species in the experimental plots included wild clover, queen 
anne᾿s lace, mallow, Anagalis spp., wild mustard, and field bindweed, which the highest frequency (31.29%) 
belonged to wild clover and the lowest frequency (1.03%) belonged to field bindweed. The ANOVA results 
showed that the reduction percentage of density and dry weight of weeds and seed yield were affected by 
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experimental treatments; as the treatments of clopyralid + oxadiazon 100, clopyralid + oxadiazon 175, clopyralid 
+ oxadiargyl 125 in Hyola50 hybrid and clopyralid + oxadiazon 175 in Agamax hybrid reduced the density and 
dry weight of weeds by 100%. While, the lowest reduction percentage of weed density and dry weight (44.74 
and 55.33%, respectively) was observed in Agamax hybrid and clopyralid (1 L ha-1) treatment. Also, the highest 
and lowest herbicide injury on weeds were observed in clopyralid+oxadiazon 100 (9.67%) and clopyralid alone 
and combination of clopyralid+oxadiargyl 100 and 150 in Agamax hybrid (0%), respectively. The highest seed 
yield, biological yield and 1000-seed weight of rapeseed were observed in clopyralid+oxadiazon 200, oxadiargyl 
125 and 150 (3377.6 kg ha-1, 11295 kg ha-1, and 3.27 g, respectively), and the lowest was observed in weedy 
control treatment (2064.2 Kg ha-1, 7458 Kg ha-1 and 2.87 g). 1000-seed weight is less affected by treatments and 
is a genetic trait. The highest and lowest number of seeds per silique under the influence of herbicide treatment 
were related to clopyralid+oxadiazone 175 and clopyralid+oxadiargyl 100 (23.33 and 18.17), respectively. An 
increase in the number of seeds per silique was observed with increasing the dose of herbicide oxadiazone in 
combination with clopyralid up to 175 ml ha-1. The highest number of siliques per plant was obtained in weeding 
treatment in Agamax hybrid with 189.33 silique per plant, which was significantly different from weedy control 
treatment. Also, the lowest number of weed control silique was obtained with Hayola 50 hybrid, which was not 
significantly different from clopyralid+oxadiazone 100 in Agamax hybrid. 

Conclusion 

According to the results, mixing herbicides is a solution to eliminate the competition of weeds with rapeseed 
and increase the yield so that the yield of up to 3.3 tons is obtained, which compared to clopyralide only as a 
control treatment. In general, the highest yield of rapeseed from plots treated with clopyralid+oxadiazon 200, 
oxadiargyl 125, and 150 were the best treatment in comparison with the applied treatments. The best treatment is 
the one in which rapeseed yield has been the highest. In addition, since clopyralid is a selective herbicide in 
rapeseed, it did not have sufficient efficacy due to poor control of important weeds such as wild mustard. It 
should also be noted that further testing of the above herbicide mixtures on rapeseed fields throughout the 
country is necessary in order to obtain the results that are the basis for recommending these mixtures in rapeseed. 

 
Keywords: Rapeseed hybrid, Weed density and dry weight reduction, Yield 



 682     ...کنترلبر و اگزادیارجیل  ازونیاگزاد یاهشکبا علف دیرالیکش کلوپاختالط علف اثر یرسبررشیدی و همکاران، 

های حفاظت گیاهان ایران پژوهشنشریه   
https://jpp.um.ac.ir 

 

 
 مقاله پژوهشی

 282-222 .، ص1041بستان ، تا2، شماره 63جلد 

 

کنترل بر و اگزادیارجیل  ازونیاگزاد یاهشکبا علف دیرالیکش کلوپاختالط علف اثر یبررس
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 01/10/0011تاریخ دریافت: 
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 ده چکی

هااي  کشعلف کارایی بررسی کشور، در کلزا برگ در مزارعهاي هرز پهنکنترل علف ت شده برايبث هايکشعلفاندک و عدم کارایی کافی  تنوع
بر  لیصورت فاکتور بهبرگ مزارع کلزا آزمایشی هرز پهنهايبه منظور کنترل علف .است ضروري امري کلزا، هاي سایر محصوالت درکشیا علف جدید
هاي کشو آگامکس( و مصرف علف 05فاکتورهاي آزمایش شامل دو نوع هیبرید کلزا )هایوال انجام شد.  با سه تکرار یکامل تصادف يهاطرح بلوک هیپا

ار و نیاز اگزادیارجیال باا    لیتر در هکتا میلی 055و  070، 055هاي اگزادیازون با دُزهاي کشتنهایی و همراه با علفکلوپیرالید با دُز یک لیتر در هکتار به
در زمساتان ساال   و شاهد آلوده به علف هرز و شاهد بدون علف هرز )کنترل کامل توسا  وجاین دساتی(    لیتر در هکتار میلی 005و  000، 055دُزهاي 
کاه درصاد کااهش تاراکو و وزن     انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشاان داد   ،، استان خوزستانمشکیمنطقه بنوار ناظر از توابع شهرستان انددر  0931

کلوپیرالیاد    ، 055کلوپیرالیاد   اگزادیاازون   کاه تیمارهااي   طاوري هاي هرز و عملکرد دانه تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی قرار گرفات  باه  خشک علف
 هااي علف و وزن خشکتراکو ید آگامکس، در هیبر 070کلوپیرالید   اگزادیازون و  05در هیبرید هایوال 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل ، 070اگزادیازون 

 درصاد( در  99/00و  77/77هاي هرز )باه ترتیا    درصد کاهش تراکو و وزن خشک علف نتریکمکه دادند. درحالی کاهش درصد 055را به میزان هرز 
درصاد( در تیماار    77/3روي کلازا ) کاش  علاف  گیاهساوزي  نیشاتر یب ،نیهمچنا  مشاهده شد. آگامکس دیبریهدر  در هکتار( تریل ک)ی دیرالیکلوپ مارتی

کیلاوگرم   00030کیلوگرم در هکتار(، عملکرد بیولوژیک ) 7/9977) دانه عملکردبیشترین در هیبرید آگامکس مشاهده شد.  055کلوپیرالید   اگزادیازون 
 عملکارد و کمتارین   005و  000، اگزادیارجیل 055زونهاي کلوپیرالید   اگزادیامااریتتأثیر تحات گرم( به ترتی   07/9) کلزا در هکتار( و وزن هزار دانه

با توجه  ،یبه طورکلگرم( بود.  17/0کیلوگرم در هکتار و  7701، 0/0577هرز )کلزا مربوط به شاهد آلوده به علف ، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار دانهدانه
 ساه یدر مقا ماریت نیبهتر هاماریت نی، ا005و  000اگزادیارجیل و ، 055ازونید  اگزا دیرالیشده با کلوپ ماریت هايعملکرد کلزا از کرت نیشتریبه حصول ب

 ،یمانند خردل وحشمهمی هرز  هايعلف فیکنترل ضع لیکلزا است به دل اختصاصی کشعلف دیرالیکلوپجا که از آن اعمال شده بود. ضمناً يمارهایبا ت
 نداشت. یمناسب ییکارا

 

 هرز، عملکرد، هیبرید کلزاهايک علف: تراکو و وزن خشهای کلیدیواژه
 

 1مقدمه

                                                           
 گروه هرز، هايعلف علوم ،اگروتکنولوژي ارشد کارشناسی آموختهدانش -0

 منابع و کشاورزي علوم دانشگاه کشاورزي، دانشکده ی،گیاه ژنتیک و تولید مهندسی
 ایران باوي، مالثانی، خوزستان، طبیعی

 دانشگاه کشاورزي، دانشکده گیاهی، ژنتیک و تولید مهندسی گروه استادیار، -0
 ایران باوي، مالثانی، خوزستان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم
 (Email: e.elahifard@asnrukh.ac.ir              :مسئول نویسنده -*)
 خوزستان، طبیعی منابع و کشاورزي جهاد سازمان نباتات، حفظ مدیریت اداره -9

 ایران اهواز،

تارین  یکای از مهاو   (.Brassica napus L) کلزا باا ناام علمای   
گیاهان زراعی است که در سطح دنیا جهات اساتارار رو ان کشات     

شود و از بیشترین میزان رشد ساالنه )از نظر میزان تولید( در باین  می
 (.Al-Barrak, 2006) گیاهان دانه رو نی مهو جهان برخوردار اسات 

بیشاترین رشاد را در    هااي رو نای جهاان   این محصول در بین داناه 
 Glysine) هاي اخیر داشته و امروزه مقام ساوم را پاس از ساویا   دهه

max (L.) Merr.)    و ناال رو نای(Elaeis guineensis Jacq ) در
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 ,Berry and Spink) هاي رو ن گیااهی احاراز کارده اسات    فراورده

ند در اوایل فصل رشاد  (. گیاه کلزا به دلیل سرعت رشد و نمو ک2006ُ
دارد و همین امر ساب    زهاي هرتوانایی رقابتی اندکی در مقابل علف

جاایی  هاي هرز آسی  فراوانای ببیناد. از آن  شود که از تداخل علفمی
تواند باعث کااهش  هرز در کلزا می هايکه حضور طوالنی مدت علف

هاي هارز  کیفیت و عملکرد آن گردد، بنابراین کنترل زود هنگام علف
براي رسیدن به عملکرد قابل قبول اقتصادي، اماري بسایار ضاروري    

هرز در زراعات  هايعلفهار . م(Naylor and Lutman, 2002)است 
درصاد عملکارد محصاول را افازایش دهاد.       0/3تا  1/7تواند کلزا می

هرز مازارع کلازاي   هايدرصد علف 75اساس تحقیقات انجام شده، بر
برگاان  درصاد آنهاا را باریاک    95بارگ و  هاي هرز پهنایران را علف
بار اسااس مطالعاات    (. Dastorani et al., 2018دهناد ) تشکیل می

 Sinapis) هاااي هاارز خااردل وحشای    افوجااود علا   شاده انجام 

arvensis L.)  تاره  و سالمه(Chenopodium album L. )   موجا
 ,Blackshawشود )درصد می 05کاهش عملکرد دانه کلزا به میزان 

بوته خردل وحشی در هر مترمربع از کشات کلازا،    05حضور  (.2002
درصدي بااوور خااردل    0و حضور درصدي عملکرد دانه  05کااهش 

وحااشی در محااصول کلاازاي برداشااات شاااده، بااااال رفاااتن     
اسید اروسیک و گلیکوزینوالت در رو ن استحصال شده را باه هماراه   

بوته در مترمرباع میزان خسارت را  05داشت. افزایش تراکو خردل به 
  .دهددرصد افزایش می 97به میزان 

هاي هرز کلزا، به طاور عماده از   نترل علفدر حال حاضر، براي ک
هاي تریفلورالین )ترفالن(، کلوپیرالید )لونترال( و یک باریک کشعلف
فوپ آر متیل استر )گاالنت ساوپر( اساتفاده   کش به نام هالوکسیبرگ
 خاانواده هاي هارز هاو  علفکامل کدام قادر به کنترل شود که هیچمی

 Descurainia sophia) کشایر خااناواع  کلزا مانند خردل وحشای و  

(L.) Webb ex Prantl وirrio L.  Sysimbrium)   و سااایر
 ,.Tabib et alنیساتند ) ( .Malva sppهاي هرز مانند پنیارک ) علف

هاا یکای از اهاداف اساسای     کش(. امروزه کاهش مصرف علف2019
هااي  توان به روشیباشد که در این بین مهاي هرز میمدیریت علف

هااي جدیاد در   کاش، تکنولاوژي  شده علفماتلفی چون دُزهاي خرد
کش، استفاده از ماواد افزودنای و   کش، کاربرد نواري علفکاربرد علف
 (. Kudsk and Striebig, 2003ها اشاره نمود )کشمالوط علف
اساتار( از  یارجیال )تااپ  کش اگزادیازون )رونستار( و اگزاددو علف

هااي  باشند که طیف علفهاي رایج در شالیزارهاي برنج میکشعلف
با  Malvaceae، و Brassicaceaeویژه دو خانواده ها بههرز هدف آن

 ;Mehdinejad et al., 2011باشااد )ماازارع کلاازا مشااترک ماای

Musavi, 2013 .)ندستورانی و همکارا نتایج تحقیقات (Dastorani 

et al., 2018)     هاا،  کاش نشان داد در باین تیمارهااي ماتلاف علاف
درصد نسبت به  90/17و  75/37به ترتی  با  اتالفلورالین و اگزادیازون
شاک  کاش، بیشاترین کااهش را در وزن خ   تیمار عادم کااربرد علاف   

باه خااود   (.Cuminum cyminum L) هااي هارز زیاره سابز    علاف 
کش اگزادیازون بعد نشان داد که علف ینتایج آزمایش .اختصاص دادند
هاي هارز  داري باعث کاهش علفتواند به طور معنیمیاز آبیاري اول 

شااود ( .Allium cepa L)و افاازایش عملکاارد گیاااه زراعاای پیاااز  
(Ghosheh, 2004  نتاایج آزماایش .)   جماال و چساتر (Jamal and 

Chester, 2006)   فلاورفن و  کاش اکسای  نشان داد که هار دو علاف
هاااي هاارز انتاااابی بودنااد و بااراي کنتاارل علااف اگزادیااازون بساایار

 بسیار موثر بودند. ( .Origanum syriacum Lمرزنجوش )
هرز با مطالعه کنترل شیمیایی علف( Yaghoubi, 2015) یعقوبی
و ساااااوروف ( .Potamogeton nodosus Poir)گوشاااااا  

(Echinochloa crus-galli L. )   کااه در شااالیزار گاازارش کاارد
ترتی  منجار  به %90-70و  %70-35کش اگزادیارجیل به میزان علف

شاایمی و  اس گاازارشبراساا بااه کنتاارل سااوروف و گوشااا  گردیااد.
لیتر ماده تجااري در هکتاار    1/5 دز ,.Shimi et al) 2014) همکاران
کش لونترل )کلوپیرالید( بر روي درصد کااهش تاراکو پنیارک    از علف

تأثیري نداشت ولی در پایان فصل از نظار کااهش وزن خشاک، ایان     
درصد کنترل نمود. یک لیتر در هکتاار لاونترل و وا     00ا علف هرز ر

)برند تجاري دیگر کلوپیرالید( توانساتند درصاد کااهش تاراکو و وزن     
درصد کنترل نماید. مقاادیر بااالتر ایان دو مااده      05خشک پنیرک را 

تجاري کلوپیرالید نتوانستند تأثیر بیشتر روي کنترل پنیارک بگوارناد.   
نشان داد  ,.Askari et al) (2012 همکاران عسکري و نتایج آزمایش

تاارین کااه باااالترین عملکاارد و اجاازاي عملکاارد دانااه کلاازا و پااایین
  955هاارز در تیمااار کاااربرد کلوپیرالیااد  هااايهاااي علاافشاااخ 

  هالوکسای  955الیاد سیکلوکسیدیو و پس از آن تیمار کااربرد کلوپیر 
 متیل حاصل گردید.-آر-فوپ

کش در شرای  اقلیمی ایاران  جایی که تعیین موثرترین علفاز آن
جهت توصیه مصرف و ترویج در بین کشاورزان و حوف سموم با تأثیر 

رسد و نظار باه اینکاه کلازا از محصاوالت      کمتر، ضروري به نظر می
هااي الزم  حقیقات زمینهاین گونه ت ،روداستراتژیک کشور به شمار می

هااي توساعه کشات هماوار خواهاد      را براي رفع برخی از محادودیت 
ت بث هايکشعلفاندک و عدم کارایی کافی  تنوع لوا به علتساخت. 
 در کلازا  ها در مزارعبرگویژه پهنهاي هرز بهکنترل علف شده براي

هااي ساایر   کاش یاا علاف   هاي جدیدکشعلف کارایی بررسی کشور،
در این آزمایش با توجاه باه    .است ضروري امري کلزا، والت درمحص

هاي رایج کلزا کشهاي هرز توس  علفمحدودیت کنترل برخی علف
هاي اگزادیازون و اگزادیارجیل کشاستفاده از علفدر استان خوزستان 

و  05کلازاي هاایوال    هیبریاد صورت اخاتالط باا کلوپیرالیاد در دو    به

  پژوهش در نظر گرفته شد. به عنوان هدف 0گامکسآ
 

                                                           
1- Agamax 
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 هامواد و روش

در منطقه بنوار ناظر از توابع شهرستان  0931این آزمایش در سال 
دقیقاه شارقی و عار      07درجه و  71اندیمشک با طول جغرافیایی 

متر از سطح دریا  051دقیقه شمالی و ارتفاع  09درجه و  90جغرافیایی 
محل انجام آزماایش در   مشاصات فیزیکی و شیمیایی خاک اجرا شد.
 ارائه شده است. 0جدول 

هاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکآزمایش به
کلازا   هیبریدبا سه تکرار انجام شد. فاکتورهاي آزمایش شامل دو نوع 

(( Askari et al., 2012) )رقو هیبرید بهاره زودرس 05هایوال شامل 
رقو هیبرید، دوصفر با عملکرد دانه باال، خیلای زودرس و  ) و آگامکس

)دز توصیه شده به  هاي کلوپیرالیدکش( و مصرف علفمقاوم به ورس
، SL30%لیتر در هکتار براي کلزا به صورت پس رویشی،  0/0میزان 

لیتار در   9 )دز توصیه شده باه میازان   اگزادیازون، شرکت آریا شیمی(
( باه صاورت پایش    .Oryza sativa Lهکتار براي مصرف در بارنج ) 

، شرکت شایماگرو(  EC12%کاشت تا قبل از دو برگی شدن سوروف، 
لیتار در هکتاار باراي     9-0/9)دز توصیه شده به میزان و اگزادیارجیل 

هااي هارز در   مصرف به صورت پیش رویش یا در شروع رویش علف
 ,Musaviکاش( ) ت تولیاد ساموم علاف   ، شرکSC3%برنج نشایی، 

هارز و شااهد بادون    علاف  هبا  آلاوده  در هفت سطح و شااهد ( 2013
کشی عباارت  تیمارهاي علف هرز کنترل کامل )وجین دستی( بود.علف

کلوپیرالیاد   کلوپیرالید، اگزادیازون و اگزادیارجیل که به صورتبودند از 
 0لیتار در هکتاار، کلوپیرالیاد    میلی 055اگزادیازون لیتر در هکتار    0

لیتار   0کلوپیرالید ، لیتر در هکتارمیلی 055لیتر در هکتار   اگزادیازون 
لیتار در   0کلوپیرالیاد  ، لیتر در هکتارمیلی 070در هکتار   اگزادیازون 
لیتار در   0کلوپیرالیاد  ، لیتار در هکتاار  میلای  055هکتار   اگزادیازون 

لیتار در   0کلوپیرالیاد  ، لیتار در هکتاار  میلی 055اگزادیارجیل هکتار   
لیتار در   0کلوپیرالیاد  ، لیتار در هکتاار  میلی 000هکتار   اگزادیارجیل 
لیتار در   0کلوپیرالیاد  و  لیتر در هکتاار میلی 005هکتار   اگزادیارجیل 
 هکتار به عنوان شاهد. 
س از گااورو  منظور تهیه زماین ابتادا ماخاار و پا     قبل از کشت به

دارشاو زده شاد و سا س دو دیساک و    شدن توس  گاوآهن برگردان
پس از پس از آن جهت انجام تسطیح نسبی از لولر )ماله( استفاده شد. 

انجام عملیات تهیه بستر، طرح مورد نظر در قطعه زمینی باه مسااحت   
تکرار( اجرا شد. ابعااد   9تیمار در  01کرت ) 07متر مربع شامل  0055
ها یک خ  متر بود و فاصله بین کرت 0و عر   7ت به طول هر کر

 70ساانتیمتر باود. در هار کارت پانج پشاته        70نکاشت باه عار    
خ  کاشت انجام  9روي هر پشته نیز سانتیمتري در نظر گرفته شد و 

متر و فاصاله باین   سانتی 00هاي روي هر پشته شد. فاصله بین ردیف
شد. اختصاص تیمارها در هر بلوک  متر در نظر گرفته 0/0ها نیز بلوک

 صورت تصادفی انجام شد. و کرت به 
 SABALANریز کاار مادل  جهت عملیات کشت از دستگاه دانه

NT150         ساخت شارکت ماشاین باورکار همادان اساتفاده شاد. باور
کیلوگرم توس  دستگاه کارنده تنظیو گردیاد.   1مصرفی جهت کاشت 

 باه  کاش ترکیباات علاف  کش، همچنین، جهت اعمال تیمارهاي علف
باه  سابز  لیتري مجهز به نازل  00 اهرمی پشتیکتابی وسیله سم اش 

لیتار در هکتاار کاالیبره     055، که براي پاشاش  P1 8800704شماره 
برگی حقیقی باه منظاور    7برگی اولیه تا ابتداي  0در مرحله شده بود 

هاي مورد نظر اعماال شادند و   هرز در کرتهايکنترل شیمیایی علف
 هاي هرز کشیده برگ به صورت دستی وجین شدند.لفع

 005کوددهی براي کلزا باه صاورت   نتایج آزمون خاک، بر اساس 
کیلااوگرم فساافر از منبااع  005کیلااوگرم کااود نیتااروژن از منبااع اوره، 

کیلاوگرم پتااس از منباع ساولفات پتاسایو       005سوپرفسفات تری ل و 
ماان کاشات و کاود    انجام شد. تمامی کودهاي فسافر و پتاسایو در ز  

کیلاوگرم باه    005کاشات،   مرحلاه کیلوگرم در  055نیتروژن به مقدار 
 .صورت سرک در زمان رشد سریع به خاک داده شدند

هفته بعاد از   ششو  سهبرگ قبل از سم اشی، هاي هرز پهنعلف
تعیین ايبرتفکیک شمارش شد. هرز به پاشی با توجه به گونه علفسو

به اي، کاوادراتی  حاشیهات ثرف ابا حوت ر کرههرز، در هايوزن علف
قع هاي هرز واو علف هشدا جدت هر کر س از ومتر د یک در یک بعاا

 70ي مادبا در آون ساعت  71ت به مدو شت دابر کااوادراتین در ا
هااا بااا تاارازوي آنخشک وزن س س ار گرفتنااد، قرسلساایوس جه در

راکو و درصاد  درصد کااهش تا  س س،  شد.گیرياندازه 50/5دیجیتال 
. (Zand et al., 2014) هرز محاسبه شدهايکاهش وزن خشک علف
هاي به کار برده شده بر روي کلازا باه   کشضمنا میزان خسارت علف

بارآرود شاد    0EWRSصورت چشمی با اساتفاده از جادول اساتاندارد    
(Zand et al., 2014.) 

هاي برداشات شاده از   گیري اجزاء عملکرد از کل بوتهندازهجهت ا
بوتاه باه صاورت تصاادفی      0هر کرت به مساحت یک مترمربع تعداد 

انتاا  شد و س س به ترتی  تعداد دانه در خورجین در هر کارت باه   
 صورت تصادفی انتاا  گردید و پس از شمارش تعداد بوور موجود در

راي هر واحد آزمایشای مشاا  شاد.    ها، تعداد دانه در خورجین بآن
تایی از بوور هار یاک از    055براي تعیین وزن هزار دانه نیز دو نمونه 

هاي آزمایشی شمارش و توزین گردید و براسااس آن وزن هازار   کرت
دانه محاسبه شد. براي تعیین عملکرد اقتصادي و بیولوژیاک کلازا در   

متار مرباع باه     یک از هر کرت به میزان یاک ژمرحله برداشت فیزیولو
بر و به آزمایشاگاه منتقال شاد، ابتادا     طور تصادفی از سطح زمین کف

سااعت در آون   70 ها به مدتها جدا شد و س س بوتهها از  الفدانه
باا تارازوي    هاا درجه سانتیگراد قرار داده شادند و وزن آن  70با دماي 
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توزین گردید. شاخ  برداشت نیاز از نسابت عملکارد     50/5دیجیتال 
 انه به عملکرد بیولوژیکی بر حس  درصد بدست آمد. د

ها باا کماک   ها، تجزیه واریانس دادهبرداريپس از اتمام یادداشت
ها باا اساتفاده از آزماون حاداقل     و مقایسه میانگین SAS9.4افزار نرم

مقایسه میانگین درصد انجام شد.  0( در سطح LSDدار )اختالف معنی
رساو  ساه ترکیباات تیمااري ارائاه شاد.      اثرات متقابل به صورت مقای

 انجام شد.  Excel 2013افزار با کمک نرمنیز نمودارها 
 

 نتایج و بحث

 های آزمایشهای علف هرز در کرتفراوانی گونه

هاي آزمایشی شامل در کرتي  ال  هاي هرز مشاهده شدهعلف
و پیچک ، شاه تره وایه، پنیرک، آناگالیس، شبدر وحشی، خردل وحشی

درصد( متعلا  باه    03/90ها )اي بودند که بیشترین فراوانی آنرعهمز
درصاد( متعلا  باه پیچاک      59/0و کمتارین فراوانای )   شبدر وحشی

گازارش شاده    0جادول  ها در اي بود. درصد فراوانی سایر گونهمزرعه
 است.

 فیزیکی خاکهای شیمیایی و ویژگی -1 جدول 
Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil 

 پتاسیم در دسترس

 )درصد(
Available 

Potassium 

(1-mg kg) 

 فسفر در دسترس

 )درصد(
Available 

Phosphorus 

(1-mg kg) 

 نیتروژن

 )درصد(
Nitrogen 

(%) 

 کربن آلی

 )درصد(
Organic 

Carbon 

(%) 

 اسیدیته
pH 
 

 هدایت

 الکتریکی
 E.C. 

(1-m Sd) 

 ماسه

 )درصد(

Sand 

(%) 

 رس

 )درصد(

Clay 

(%) 

 سیلت

 )درصد(

Silt 

(%) 

95 2.8 0.027 0.44 7.17 0.54 15 41 44 

 
 های مشاهده شده در مزرعه آزمایشیگونهفراوانی  -2جدول 

Table 2- Frequency of observed species in the experimental field 
 نسبی فراوانی

Relative 

frequency 
(%) 

 Species گونه

 نام علمی
Scientific name 

 نام فارسی
Persian name 

31.29 Trifolium spp.  شبدر وحشی 
24.64 Ammi majus L. وایه 
20.61 Anagalis sp. آناگالیس 
14.24 Fumaria sp. ترهشاه 
4.67 Malva spp. پنیرک 
3.52 Sinapis arvensis L.  وحشیخردل 
1.03 Convolvolus arvensis L. مزرعه پیچک 

 

 

پر  از   هفتره  شرش و  سره های هررز در  تراکم علف کاهش

 سمپاشی مزرعه کلزا

مقایساه ترکیباات   کاش و همچناین   ، علاف کلازا  هیبریدساده اثر 
هااي  هاي علفبر درصد کاهش تراکو و وزن خشک کل گونه تیماري
دار کاش معنای  اعمال علاف برگ در سه و شش هفته پس از هرز پهن
 (. 9جدول )( P≤0.05بود )

بعااد از  هفتااه شااشو  سااهدر  مقایسااه ترکیبااات تیمااارينتااایج 
هارز  هااي سم اشی نشان داد که بیشترین درصد کاهش تاراکو علاف  

کاش ترکیبای   و همچنین استفاده از علاف  05مربوط به هیبرید هایوال
درصد کااهش تاراکو و    055به میزان  000ل کلوپیرالید   اگزادیارجی

هرز مربوط به هیبرید آگامکس هايکمترین درصد کاهش تراکو علف

 سه هفتهدرصد در  97/03کش کلوپیرالید به میزان )و استفاده از علف
بعد از سم اشی( بوده است  شش هفتهدرصد  77/77بعد از سم اشی و 

یل کاه مانناد   جادیارگزیشی گزارش شد که کاربرد ادر آزما (.7جدول )
ها و آنزیو پروتوپورفیرینوژن اکسایداز  اگزادیازون از خانواده اکسیدازول

، در  لظات  ( ;Mehdinejad et al., 2011 Musavi, 2013) اسات 
 هفتاه  شاش و  ساه رم در هکتار( در گ 7055باالتر از دز توصیه شده )

هرز مزارع هايکش، درصد کاهش تراکو کل علفپس از مصرف علف
درصد نسبت به تیمار شااهد کنتارل کارد     00و  70برنج را به ترتی  

(Nasiri et al., 2014همچنین .)، طبی  و همکاران (Tabib et al., 

کش مربوط به کلوپیرالید  که بهترین تیمار علف ندگزارش کرد( 2019
لیتر و کمترین مرباوط باه کلوپیرالیاد باراي     میلی 005یل جادیارگز  ا

 باشد.هرز پنیرک میکنترل علف
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 کشش هفته پس از اعمال علفو شسه برگ )کل( های هرز پهنکاهش تراکم و وزن خشک علف انسیوار هیتجز -3جدول 

Table 3- Analysis variance of density reduction and dry weight reduction of broad leaf weed three and six weeks after 

herbicide application 
 (Mean Square)میانگین مربعات 

 درجه آزادی

Degree of freedom 
 منبع تغییر

Source of variation 
 کاهش وزن خشک

Dry weight reduction percentage 
 کاهش تراکم

Density reduction percentage 
42 days 21 days 42 days 21 days 

ns84.55 ns108.79 ns2.34 ns51.07 2 تکرار Replication  
   Hybrid (A) کلزا هیبرید 1 2329.69* 943.92** 1234.10** 495.64**
  Herbicide (B)ش کعلف 6 2403.45* 1515.49** 03.1216** 1031.79**
 B) × (Aکشعلف× هیبرید  6 794.20** 361.91** 453.46** 233.46**

38.36 94.40 29.58 33.31 26 Error خطا 
  (%) CV  ضری  تغییرات )درصد( - 7.05 6.05 10.96 6.68

 دار یرمعنی nsدرصد و  0و  0به ترتی  اختالف در سطح احتمال  *، **
* ,**  mean significant differences at 5 and 1 % probability level respectively and ns means no significant difference. 

 
مزرعه  یپس از سمپاش فتهسه و شش ههرز  هایدرصد کاهش تراکم کل گونهبه لحاظ کش علف× کلزا دیبریه مقایسه ترکیبات تیماری -4جدول 

 کلزا

Table 4- Comparison of rapeseed hybrid×herbicide treatment compositions in terms of percentage reduction of total weed 

density, three and six weeks after herbicide application in rapeseed field 
 روز 42

42 days 
 روز  21

21 days 
 ارتیم

Treatment 
 هیبرید کلزا

Hybrid Rapeseed 
 055کلوپیرالید   اگزادیازون  90.95 100

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  95.74 100

Clopyralid + Oxadiazon 17 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  97.19 99.37

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 05هایوال

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  76.60 94.75

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Hyola50 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  100 100

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  99.09 99.09

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

  Clopyralidکلوپیرالید 65.19 69.37
 055کلوپیرالید   اگزادیازون  45.91 62.10

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  93.28 100

Clopyralid + Oxadiazon 17 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  89.14 95.15

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 آگامکس

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  90.52 97.67

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Agamax 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  88.83 97.24

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  93.45 99.32

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

  Clopyralidکلوپیرالید 19.36 44.74
9.13 9.68 - LSD 
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 یپس از سمپاش سه و شش هفتههرز  هایکل گونه وزن خشکدرصد کاهش به لحاظ کش علف× لزاک دیبریه مقایسه ترکیبات تیماری -5جدول 

 مزرعه کلزا

Table 5- Comparison of rapeseed hybrid×herbicide treatment compositions in terms of percentage reduction of total weed 

dry weight, three and six weeks after herbicide application in rapeseed field 

 روز 42

42 days 
 روز  21

21 days 
 تیمار

Treatment 
 هیبرید کلزا

Hybrid Rapeseed 
 055کلوپیرالید   اگزادیازون  97.19 100

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  99.26 100

Clopyralid + Oxadiazon 17 
 

 055پیرالید   اگزادیازون کلو 99.28 99.87

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 05هایوال

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  93.50 96.76

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Hyola50 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  100 100

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  97.41 99.56

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

  Clopyralidکلوپیرالید 71.50 76.67
 055کلوپیرالید   اگزادیازون  56.67 73.33

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  95.94 100

Clopyralid + Oxadiazon 17 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  95.93 99

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 آگامکس

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  95.59 99.50

Clopyralid + Oxadiargyl 100 

Agamax 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  98.33 99.55

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  99.29 100

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

  Clopyralidکلوپیرالید 40.50 53.33

10.39 16.31 - LSD 

 

پ  از  سه و شش هفتههای هرز در وزن خشک علف کاهش

 سمپاشی مزرعه کلزا

درصد کاهش وزن خشاک  نتایج جدول تجزیه واریانس مربوط به 
پس از اعمال تیمارها نشان داد  سه و شش هفتههرز کلزا در هايعلف

در سطح  مقایسه ترکیبات تیماريکش و همچنین که اثر هیبرید، علف
 (. 9جدول دار بود )معنی احتمال یک درصد

درصد کاهش وزن خشک به لحاظ  مقایسه ترکیبات تیمارينتایج 
کاه بیشاترین کااهش وزن    نشان داد هاي هرز مورد بررسی کل گونه

از سم اشای در   ساه و شاش هفتاه   هاي هرز پس از خشک کلیه علف
درصاد   055) 05هیبریاد هاایوال    000ادیارجیل تیمار کلوپیرالید   اگز

کلوپیرالیاد هیبریاد آگاامکس     کاهش وزن خشک( و کمترین در تیمار
درصااد( بااا  99/00و ) روز پااس از سم اشاای 00درصااد( در  50/75)

کاش  از سم اشی بود. پس در نتیجه ترکیا  علاف   شش هفتهگوشت 
بت باه  یال نسا  جادیارگزهااي اگزادیاازون و ا  کاش کلوپیرالید با علاف 

کش کلوپیرالید باه تنهاایی تاأثیر بهتاري بار روي کااهش وزن       علف
تحقیقات  (.0جدول هرز پهن برگ مزرعه کلزا دارند )هايخشک علف

هااي ترکیبای   کشبسیاري انجام شده است که بیانگر تأثیر بهتر علف
د به تنهایی باراي  ها در مقایسه با کلوپیرالیکشکلوپیرالید با دیگر علف

 Askari et al., 2016; Tabib et باشاد ) هارز مای  هايکنترل علف

al., 2019.) 

کش برر روی  ارزیابی خسارت چشمی ناشی از کاربرد علف

  EWRSهای هرز بر اساس استاندارد و علف کلزا
تجزیه واریاانس ارزیاابی خساارت چشامی     بر اساس نتایج جدول 

کش کش بر کلزا مشاهده شد که اثر هیبرید، علفناشی از کاربرد علف
دار بود. همچنین در سطح احتمال یک درصد معنی ترکیبات تیماريو 

هرز نشان کش بر علفدر ارزیابی خسارت چشمی ناشی از کاربرد علف
ترکیباات  لی کاه اثار   دار در حاا کاش معنای   داد که اثر هیبرید و علف

 (.7جدول داري نبود )معنی تیماري
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  های هرزکش بر کلزا و علفناشی از کاربرد علف نتایج تجزیه واریانس ارزیابی خسارت چشمی -6 جدول

Table 6- Results of ANOVA for visual injury assessment due to herbicide application on rapeseed and weeds 

 منبع تغییر

Source of variation 

 درجه آزادی

Degree of freedom 

 (Mean Square) میانگین مربعات 

 کلزا
Rapeseed 

 علف هرز
Weed 

 Replication  2 ns1.36 ns40.41 تکرار

کلزا هیبرید  Hybrid (A)  1 **51.48 *183.82 

کشعلف  Herbicides (B)  6 **32.37 **1492.52 

کشعلف× هیبرید   )B × A( 6 **23.43 ns42.32 

 Error 26 0.50 27.79 خطا

 CV (%) - 29.09 5.80 )درصد(ضریب تغییرات  

 دار یرمعنی nsدرصد و  0و  0فات در سطح احتمال به ترتی  اختال *، **
* ,**  are standing for significant differences at 5, 1 % level respectively and ns no significant differences. 

 

 
  های هرزکش بر روی علفناشی از کاربرد علف ارزیابی خسارت چشمی -1 شکل

Figure 1- Visual injury assessment caused by herbicide application on weeds 
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  هیبریدهای کلزا های هرز درعلف کش بر رویناشی از کاربرد علف ارزیابی خسارت چشمی -2 شکل

Figure 2- Visual injury assessment caused by herbicide application on weeds in rapeseed hybrids  
 

-یاهساوزي در علاف  بررسی نتایج نشان داد که بیشترین مقادار گ 

باه میازان    070هرز به ترتی  در تیمار کلوپیرالیاد   اگزادیاازون   هاي
درصاد   77/00و کمترین در تیماار کلوپیرالیاد باه میازان      درصد 055

همچنین بیشترین گیاهسوزي در کلزا در رقاو  (. 0شکل ) مشاهده شد
کش کلوپیرالیاد  (. علف0 شکلدرصد بود ) 31/30با میزان  05هایوال 

باشاد. البتاه   هرز مای هايکنترل علف داراي توانایی متوس  به منظور
هرز در ابتداي مراحل رشدي باشد، عملکرد کلوپیرالیاد  هايهرچه علف

جاایی کاه   هارز بهتار خواهاد باود ولای از آن     هااي بر روي این گوناه 
هاي فنولوژیکی متفااوت قارار   ر دامنههرز در شرای  مزرعه دهايعلف
کاش لاونترل باویژه در مراحال     توس  علف هاگیرند لوا کنترل آنمی

( اما Shimi et al., 2014باالتر دو برگ گیاهچه یا بیشتر خواهد شد )
ه در آزمایش موکور به ویژه در تیمار کلوپیرالیاد    انجام شد طبا اختال
د که با بواین کنترل به مرات  از کلوپیرالید تنها بیشتر  070یازون اگزاد

مطابقات  ( Tabib et al., 2019طبیا  و همکااران )  نتایج آزماایش  
 .شتدا

نشااان داد کااه اسااتفاده از  مقایسااه میااانگین ترکیبااات تیماااري
 05هاایوال   به هماراه هیبریاد   055کش کلوپیرالید   اگزادیازون علف

باااالترین اثاار منفاای )گیاهسااوزي( را باار روي کلاازا دارد و همچنااین 
کمترین اثر گیاهساوزي در تیمارهااي کلوپیرالیاد باه هماراه هیبریاد       

هیبریاد   005و  055، آگامکس و )کلوپیرالید   اگزادیارجیل 05هایوال 
 Tabibطبی  و همکاران ) (. مطالعات7جدول د )مشاهده شآگامکس( 

et al., 2019 ) هاااي پااس از اخااتالط نشااان داد کااه در آزمااایش
بیشترین گیاهسوزي مربوط باه   055کلوپیرالید یک لیتر   اگزادیازون 

لیتر( اسات، دیگار   میلی 055و  005ادیازون گزکلوپیرالید یک لیتر   )ا
 روپیشژوهش د که با نتایج پبوپوشی چشوگیاهسوزي قابل ها داراي اختالط
 .شتمطابقت دا

 

 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد عملکرد و اجازاي عملکارد   
کاش بار تماامی    کلزا تحت تأثیر تیمار هیبرید قرار نگرفت. تیمار علف

هاي عملکرد و اجزاي عملکرد )به استثناي شاخ  برداشات(  شاخ 
براساس این نتایج، فق  تعداد خاورجین در بوتاه   دار داشت. تأثیر معنی
کش قرار گرفت در حالی که علفو هیبرید  ترکی  تیماريتحت تأثیر 

 (.1جدول داري نداشت )ها اثر معنیبر سایر شاخ 
 

 تعداد خورجین در بوته 

نیز مشاا  کارد کاه بیشاترین تعاداد       ترکیبات تیماريمقایسه 
ر بوته در تیمار وجین به همراه هیبرید آگامکس باه میازان   خورجین د

هارز  خورجین در بوته بدست آمد که با تیمار شااهد باا علاف    99/013
داري بود. همچنین کمترین تعداد خورجین شااهد  داراي اختالف معنی

   کاه باا تیماار کلوپیرالیاد     05هرز به هماراه هیبریاد هاایوال   با علف
داري نداشات بدسات   گامکس اختالف معنیهیبرید آ 055اگزادیازون 

هاي ترکیبای کلوپیرالیاد     کشاستفاده از علف 05آمد. در رقو هایوال 
کاش کلوپیرالیاد   اگزادیازون و کلوپیرالید   اگزادیارجیل نسبت به علف

در صورتی کاه در   ،شدبه تنهایی باعث افزایش تعداد خورجین در بوته 
تنهاایی باعاث افازایش تعاداد      کش کلوپیرالید باه رقو آگامکس علف
هرز توس  هايتر علفکنترل مطلو  ،شد. به عبارتیخورجین در بوته 

اي، بهبااود فضاااي تیمااار وجااین سااب  کاااهش رقاباات بااین گونااه 
میکروکلیمایی و بهبود توزیع تشعشاع در کاانوپی کلازا و و در نتیجاه     

هااي  کاش افزایش تعدادخورجین در بوته شده اسات. همچناین علاف   
زادیازون و اگزادیارجیل پس از اخاتالط باا کلوپیرالیاد ساب  تولیاد      اگ

کشای و  اند که به دلیل افزایش طیف علفخورجین بیشتر در کلزا شده
( کاه باا   3جدول باشد )یک آنها نسبت به هو میجنیز اثر متقابل سینر

 مطابقت دارد.  ,.Askari et al) (2016عسکري و همکاران  نتایج
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 بر هیبریدهای کلزا یخسارت چشم یابیارزبه لحاظ کش علف× کلزا دیبریه مقایسه ترکیبات تیماری -7 دولج

 Table 7- Visual injury assessment caused by different herbicide treatments on rapeseed hybrids 

 )درصد( خسارت چشمی
Visual injury (%) 

 تیمار

Treatment 
 هیبرید کلزا

Hybrid Rapeseed 
 055کلوپیرالید   اگزادیازون  9.67

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  6.50

Clopyralid + Oxadiazon 175 
 

 055  اگزادیازون کلوپیرالید  0.3

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 05هایوال

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  1

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Hyola50 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  7

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  0.3

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

 یدکلوپیرال 0

Clopyralid 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  1

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  3

Clopyralid + Oxadiazon 175 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  3.67

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 آگامکس

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  0

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Agamax 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  1.67

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  0

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

 کلوپیرالید 0

Clopyralid 
 

1.19 - LSD 
 

 یهای آزمایشتحت تاثیر تیمار عملکرد و اجزای عملکرد کلزامربوط به نتایج تجزیه واریانس  -8جدول 
Table 8- ANOVA results related to the yield and yield components of rapeseed affected by experimental treatments 

 (Mean Square)میانگین مربعات 

 درجه آزادی

Degree of 
freedom 

 منابع تغییر

Source of 
variation 

 شاخص

 برداشت
Harvest index 

 کعملکرد بیولوژی

Biological yield 
 عملکرد دانه

Seed yield 
 وزن

 هزار دانه
1000- 
seed 

weight 

 تعداد دانه

 در خورجین
Number of seed 

per silique 

تعداد خورجین در 

 بوته
Number of 

siliques 
per plant 

150.10ns 23263318.4** 948329.73** 1.11** 120.68** 3179.68** 2 تکرار 

Replication 
1.04 ns 3729920.4ns 486433.57ns 0.07ns 6.68 ns 1745.35ns 1 هیبرید کلزا 

Hybrid (A) 
37.86ns 9587531.2** 1103225.7** 0.19* 13.45 ** 2289.97** 8 کشعلف 

Herbicides (B) 
73.27ns 5565791.3ns 308780.74ns 0.14ns 5.31ns 1952.81** 8  کشعلف ×هیبرید 

B) × (A 
51.89 3306535.4 162718.36 0.06 3.74 453.99 34 Error 
 (%) CVضری  تغییرات )درصد(  21.53 9.42 8.51 13.93 18.08 24.23

 دار یرمعنی nsدرصد و  0و  0اختالف در سطح احتمال  *، **
* ,** are standing for significant differences at 5, 1 % level respectively and ns no significant differences. 
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 تعداد دانه در خورجین

بیشترین و کمترین صفت تعداد داناه در خاورجین تحات تاأثیر     
و  070کاش مرباوط باه تیماار کلوپیرالیاد   اگزادیاازون       تیمار علف

( 07/01و  99/09به ترتی  به میزان ) 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل 
 070کلوپیرالیاد تاا   بوده است. با افزایش دز اگزادیاازون ترکیا  باا    

لیتر افزایش تعداد دانه در خورجین مشاهده شد. ولی با افازایش  میلی
لیتر در هکتار روند برعکس شاد و تعاداد داناه در    میلی 070بیشتر از 

کاش  کاه باا افازایش دز علاف     خورجین کااهش یافات. درصاورتی   
اگزادیارجیل در ترکی  با کلوپیرالید تعداد داناه در خاورجین افازایش    

هاي هرز از طری  کاهش طورکلی رقابت علف (. به05جدول افت )ی
ها، کاهش وزن خشاک گیااه و ایجااد محادودیت در     طول خورجین

هاا، تعاداد داناه در    تأمین مواد فتوسنتزي الزم براي پار کاردن داناه   
(. Jamal and Chester, 2006دهد )خورجین را تحت تأثیر قرار می

تعداد دانه در خورجین بیشتر تحت  توان اظهار داشت کهمیاز طرفی 
تأثیر عوامل ژنتیکی بوده و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله 

هاي هرز است. باال بودن درصد کاهش تراکو علفهايرقابت با علف
ثیر مثبات در  سب  تاأ  070هرز در تیمارهاي کلوپیرالید   اگزادیازون 

 بر تعداد دانه در خورجین و افزایش آن گردیده است. 

 

 در بوته کلزا نیتعداد خورجبه لحاظ کش علف× کلزا دیبریه مقایسه ترکیبات تیماری -9جدول 
Table 9– Comparison of rapeseed hybrid×herbicide treatment compositions in terms of pod number per rapeseed plant 

 تعداد خورجین در بوته
Number of siliques  

per plant 

 تیمار 

Treatment 
 هیبرید کلزا

Hybrid Rapeseed 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  125

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  113

Clopyralid + Oxadiazon 175 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  125.67

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 05هایوال 

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  115

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Hayola 50 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  95

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  118.67

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

  Clopyralid دکلوپیرالی 91.67

  Infectedآلوده  52

  weedingوجین  106

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  52.67

Clopyralid + Oxadiazon 100 
 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  69

Clopyralid + Oxadiazon 175 
 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  86

Clopyralid + Oxadiazon 200 
 آگامگس

 055لید   اگزادیارجیل کلوپیرا 99.67

Clopyralid + Oxadiargyl 100 
Agamax 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  77

Clopyralid + Oxadiargyl 125 
 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  126.33

Clopyralid + Oxadiargyl 150 
 

  Clopyralidید کلوپیرال 119.67

  Infectedآلوده  70

  weedingوجین  139.33

35.36 - LSD 
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 تعداد دانه در خورجین

بیشترین و کمترین صفت تعداد دانه در خورجین تحت تأثیر تیمار 
و کلوپیرالیاد     070کش مربوط به تیمار کلوپیرالید   اگزادیازون علف

( بوده است. باا  07/01و  99/09به ترتی  به میزان ) 055اگزادیارجیل 
لیتار افازایش   میلای  070کلوپیرالید تا  دز اگزادیازون ترکی  باافزایش 

 070تعداد دانه در خورجین مشاهده شاد. ولای باا افازایش بیشاتر از      
لیتر در هکتار روند برعکس شد و تعداد دانه در خورجین کااهش  میلی

کش اگزادیارجیل در ترکی  باا  که با افزایش دز علف یافت. درصورتی
 (. باه 05 جادول یافات ) کلوپیرالید تعاداد داناه در خاورجین افازایش     

هاا،  هاي هرز از طریا  کااهش طاول خاورجین    طورکلی رقابت علف
کاهش وزن خشک گیاه و ایجاد محدودیت در تأمین مواد فتوسانتزي  

ها، تعداد دانه در خورجین را تحت تاأثیر قارار   الزم براي پر کردن دانه
تاوان اظهاار   مای (. از طرفای  Jamal and Chester, 2006دهد )می

تعداد دانه در خورجین بیشتر تحت تأثیر عوامل ژنتیکی بوده  داشت که
هارز  هااي و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی از جمله رقابت باا علاف  

هااي هارز در تیمارهااي    است. باال بودن درصد کاهش تاراکو علاف  
أثیر مثبات در بار تعاداد داناه در     سب  ت 070کلوپیرالید   اگزادیازون 

 خورجین و افزایش آن گردیده است. 
 

 وزن هزار دانه

گیرد و یک صفت وزن هزار دانه کمتر تحت تأثیر تیمارها قرار می
مقایسه میانگین مشا  است  ژنتیکی است و همان طور که از نتایج

باه   005که بیشترین وزن هزاردانه در تیمار کلوپیرالید   اگزادیارجیال  
و  055گرم که باا تیمارهااي کلوپیرالیاد   اگزادیارجیال      07/9میزان 
داري نداشت و همچنین کمترین وزن هزار دانه در اختالف معنی 000

گرم که با شاهد باا   17/0به میزان  070تیمار کلوپیرالید   اگزادیازون 
ر تیمار وجاین کاه   (. د05جدول داري نداشت )هرز اختالف معنیعلف

اي کمتر باوده و نیاز ناور باه میازان      اي و بین گونهرقابت درون گونه
ها عالوه کافی موجود باشد، گیاه قادر است با افزایش تولید آسیمیالت

هاي موجود در خاورجین افازایش   بر افزایش تعداد خورجین، تعداد دانه
از دالیال   ،شود. همچناین دهد که باعث افزایش وزن هزار دانه میمی

توان باه  می 005وزن هزار دانه باال در تیمار کلوپیرالید   اگزادیارجیل 
هرز اشاره کرد که باعث شده کش در کنترل علفخصوصیات این علف

بوته کلزا داراي تعداد مازن بیشتري باراي ماواد پارورده فتوسانتزي     
 هاي هرز با گیااه کش کاهش رقابت علفداشته باشد. استفاده از علف

زراعی را به همراه داشته و در نتیجه موج  افازایش وزن هازار داناه    
نیز کااهش وزن   (Blackshaw, 2002)، بلکشاو ه است. همچنینشد

 هاي هرز گزارش کردند.هزار دانه را دراثر رقابت علف
 

 عملکرد دانه و بیولوژیک

نشااان داد کااه بیشاااترین  (05جاادول )نتااایج مقایسااه میااانگین 
کیلوگرم در هکتاار( تحاات تاأثیر تیمااار      7/9977عملکرد دانه کلزا )

کیلوگرم در هکتاار(   0/0577و کمترین ) 055کلوپیرالید   اگزادیازون 
هرز حاصل شد، به طوري که که استفاده آن تحت تیمار شاهد با علف
درصاد نسابت   97/07عملکرد دانه را   055از کلوپیرالید   اگزادیازون 

همچناین بیشاترین    .(05)جادول  هارز، افازایش داد   به شاهد با علف
باه میازان    000عملکرد بیولوژیک در تیماار کلوپیرالید   اگزادیارجیل 

کیلاوگرم در   7701کیلوگرم در هکتاار و کمتارین باه میازان      00030
  .(05جدول )بود هرز هکتار آن مربوط به تیمار شاهد با علف
ها راهکاري باه منظاور حاوف    کشبا توجه به نتایج، اختالط علف

کاه  طاوري باه  باشد،میهرز با کلزا و افزایش عملکرد هايرقابت علف
تن به دست آمده که نسبت به کلوپیرالید تنها باه   9/9عملکرد بالغ بر 

موید نتایج حاضر به ویژه  داري دارند که اینعنوان شاهد تفاوت معنی
نتاایج   (.Tabib et al., 2019کلوپیرالید با اگزادیارجیل باود )  در تیمار

تواند از آبیاري اول می کش اگزادیازون بعدآزمایشی نشان داد که علف
هرز و افزایش عملکارد پیااز   هايداري باعث کاهش علفطور معنیبه

هااي هارز   . نتایج آزمایشی نشاان داد علاف  (Ghosheh, 2004شود )
تأثیر بسیاري در کاهش عملکرد کلزا دارند و هر ناوع اقادام در جهات    

گاردد. خساارت   هاي هرز سب  افزایش عملکرد کلزا مای کنترل علف
هاا  کاش ها نسبتاً باال است، اما اختالط علفکشظاهري مصرف علف

هاي هارز و باه   تواند در راستاي کنترل علفیک راهکار میبه عنوان 
 (.Shimi et al., 2008تبع آن افزایش عملکرد کلزا موثر باشد )

 

 گیری  نتیجه

 هااي عملکرد کلزا از کرت نیشتریبا توجه به حصول ب ،یطورکلبه
 005و  000ارجیال  ، اگزادی055ازونیا   اگزاد دیا رالیشده با کلوپ ماریت
 يمارهاا یباا ت  سهیدر مقا ماریت نیبهتر هاماریت نیدر هکتار، ا ترلییلیم

پس رویشی  کشبرگتنها پهن دیرالیکلوپجا که از آند  اعمال شده بو
مهمای  هارز   هااي علاف  فیکنترل ضع لیبه دل ،کلزا است اختصاصی

و  هنداشات  یمناسب ییکارا پنیرک و پیچک مزرعه ،یمانند خردل وحش
ها جهت افزایش کارایی بیش از پیش کشلوا اختالط آن با سایر علف

 اگزادیارجیال و  ازونیا اگزادکش جا که دو علفاز آن .شوداحساس می
ها نشان باشند، لوا بررسی طیف تأثیر آنهاي اختصاصی برنج میعلف

وحشای،  هاي هرزي مانند پنیارک، تربچاه  داد که قادر به کنترل علف
برگای مانناد یاوالف    خاکشیر، پیچک مزرعه و کشایده  خردل وحشی،
باشاند  هاي هرز رایج در مزارع کلزا در سراسر کشور، مای وحشی، علف

باشد. لاوا  کش اگزادیازون میمربوط به علف که بیشتر این طیف تأثیر
هااي ثبات   کشبا توجه به فقیر بودن محصول کلزا از نظر تعداد علف
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در دساترس باودن آ  در هنگاام    شده در کشور و همچنین ضارورت  
رویشی دو منظوره کلزا ضرورت اساتفاده از  هاي پیشکشکاربرد علف

هاي کشهاي سایر محصوالت به منظور افزایش طیف علفکشعلف
هااي  کلزا وجود دارد. همچنین، الزم به ذکر است که انجاام آزماایش  

کشای ماوکور در مازارع کلازاي     هاي علاف بیشتر در خصوص اختالط
هااي  راسر کشور به منظور حصول نتایجی که مبناي توصیه اختالطس

 موکور در کلزا باشد ضرورت دارد.
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Table 10- The mean comparison of the yield and yield components of rapeseed affected by herbicide treatments 

 عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

(1-Kg ha) 

 عملکرد دانه

Seed yield 
(1-Kg ha) 

 وزن هزار دانه

Thousand seed 
weight (g) 

 تعداد دانه در خورجین

Number of seed 

per silique 

 تیمار

Treatment 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  21 2.97 2600.8 9816
Clopyralid + Oxadiazon 100 

 070کلوپیرالید   اگزادیازون  23.33 2.83 2710.6 10199
Clopyralid + Oxadiazon 175 

 055کلوپیرالید   اگزادیازون  20.67 3.1 3377.6 10379
Clopyralid + Oxadiazon 200 

 055کلوپیرالید   اگزادیارجیل  18.17 3.25 3233.1 10995
Clopyralid + Oxadiargyl 100 

 000کلوپیرالید   اگزادیارجیل  19 3.23 3077.1 11295
Clopyralid + Oxadiargyl 125 

 005کلوپیرالید   اگزادیارجیل  21.67 3.27 3168.2 10617
Clopyralid + Oxadiargyl 150 

  Clopyralidکلوپیرالید 20.83 3.11 2597.6 8631
 Infected آلوده 20.33 2.87 2064.2 7458

 weedingوجین  19.83 3.02 3236.6 11099
473.3 2133.5 0.30 2.27 LSD 
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