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 بو در مزارع کلزا  هرز تيره شب  هاي هاي جديد در کنترل علف بررسي کارايي علفكش
 

 4و محمدرضا لبافي 6، فريبا ميقاني8، هرمز سعيدي*6پرويز شيمي

 ، تهران، ايرانهرز های بخش تحقيقات علفپزشكي كشور،  سسه تحقيقات گياهمؤ -1

 كارشناس ارشد سازمان كشاورزی استان البرز، ايران -2

 پژوهشكده گياهان دارويي، گروه پژوهشي كشت و توسعه، ايران -3

 

 21/1/93تاريخ پذيرش :         11/9/92تاريخ دريافت :   

 

 چكيده     

 برگ کلزا، آزمایشي در سال زراعي هرز پهنهايهاي جدید در کنترل علفبه من ور بررسي کارایي علفکش  

علفکش  تکرار در شهریار انجام شد. تیمارهاي 1تیمار و  45هاي کامل تصادفي با در قالب طرح بلوک 25-52

رویشي با و بدون سیتوگیت دو  لیتر در هکتار پس 11/5درصد سوسپانسیون(  1/49عبارت بودند از ایزوکسابن )

لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک+ایزوکسابن  1/9درصد امولسیون(  15فلورالین ) در هزار، تري

درصد  2/22درصد+متازاکلر  2/5ک مرا رویشي با و بدون سیتوگیت، کویین لیتر در هکتار پس 11/5

رویشي با و بدون سیتوگیت،  لیتر در هکتار پس 11/5رویشي+ایزوکسابن  لیتر در هکتار پیش 9/9استار(  )بوتیزان

لیتر  1/9فلورالین  تري  رویشي با سیتوگیت، گرم در هکتار پس 25و  95درصد دبلیوجي(  81سولفورون )اتامت

استار رویشي، بوتیزان گرم در هکتار پس 25و  95سولفورون ط با خاک+اتامتدر هکتار قبل از کاشت و مخلو

لیتر در  1/9فلورالین  رویشي، تري گرم در هکتار پس 25و  95سولفورون رویشي+اتامت لیتر در هکتار پیش 9/9

لیتر در  9/9ار استرویشي، بوتیزان لیتر در هکتار پیش 9/9استار هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک، بوتیزان

گرم در  25و  95سولفورون + اتامترویشي در هکتار پس لیتر 11/5ایزوکسابن هکتار در مرحله کوتیلدوني کلزا، 

لیتر در  9/9استار هرز. نتایج نشان داد که بوتیزانو شاهد بدون کنترل علف با سیتوگیت رویشي پسهکتار 

استار  رویشي به تنهایي یا به همراه بوتیزان در هکتار پس گرم 25یا  95 سولفوروناتامترویشي و  هکتار پیش

 برگ مورد بررسي بودند.  هرز پهن هاي لیتر در هکتار، بهترین تیمارها براي کنترل علف 9/9

 

 برگ، کلزا هرز پهن علف، استاربوتیزان سولفورون، ایزوکسابن،اتامت: کليديهاي  واژه

                                           
 (parvizshimi@gmail.com)نگارنده مسئول *

 

 هاي به زراعیمجله پژوهش

 2931زمستان  ،۴، شماره 5جلد 
 

 

 مجله ژپوهش اهی هب زراعی   

 هب زراعی   ژپوهش اهیمجله              
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 مقدمه

نیل به خودکفایي در تولید محصوالت کشاورزي 

هاي بخش کشاورزي است. ریزينهایي برنامههدف 

هاي خوراکي با توجه به بازار در این میان، روغن

وسیع مصرف و اهمیت غذایي از اولویت خاصي 

هاي روغني، کلزا داراي  برخوردارند. در بین دانه

خصوصیات منحصر به فردي است. کلزا با نام علمي 

((Brassica napus بو  ساله از تیره شب گیاهي یک

است. شرایط اقلیمي ایران، امکان کشت کلزا را در 

به ویژه معتدل و سرد فراهم  بسیاري از نقاط

 11تا  15دانه کلزا  (.4284بند  سازد )آینه مي

درصد آن اسیدهاي چرب  54درصد روغن دارد که 

درصد آن اسید چرب اشباع  94غیر اشباع، 

درصد آن لینولنیک اسید است  44لینولئیک و 

(Salunkhe et al. 1992 .) بیشترین و کمترین

تولید کلزا در ایران به ترتیب مربوط به استان 

 (.4252نام  باشد )بي مازندران و گیالن مي

هرز یکي از معضالت کشت کلزا محسوب هايعلف

 درصد 15و در صورت عدم کنترل آنها بیش از 

 درصد 85شود.  از عملکرد کلزا کاسته مي 

ها برگ مزارع کلزاي ایران را پهنهرز هايعلف

درصد آنها متعلق به تیره  95دهند که  تشکیل مي

تیره کلزا( و بنابراین کنترل آنها  چلیپاییان )هم

هرز  هاي (. مدیریت علف4288دشوار است )شیمي 

 8شیمیایي است. تاکنون کلزا، معموال از نوع 

کش برگد  کش، یک پهنبرگ  علفکش )چهار باریک

کش دو من وره( در مزارع کلزا به ثبت  علف و دو

(. از میان 4224اند )زند و همکاران  رسیده

 هاي جدید، ایزوکسابن با نام تجاري علفکش

 کش،  برگ سون از خانواده بنزآمید، پهنسنت 

هرز تیره  هاي کننده علف رویشي و کنترلپس

 باشد. مي (Ahrens 1994)بو  شب

متیل با نام تجاري ماستر و از  سولفورون اتامت

  (Blackshaw 1989)اوره  خانواده سولفونیل 

 علفکش انتخابي، سیستمیک و بازدارنده 

4آنزیم استوالکتات سنتاز 
(ALS)  است

(Anonymous 2000). استار، علفکشي دوبوتیزان

من وره و انتخابي در کلزاست که طیف وسیعي از 

 برگ از جمله پهن باریک وهرز هايعلف

کند و  خردل وحشي و خاکشیر را کنترل مي

 علفکش متازاکلر  مخلوطي است از دو

 گرم در لیتر( از خانواده کلرواستامیدها و 222)

از خانواده  گرم در لیتر( 52) مراککویین

ها  از گروه اکسین 9اسید کربوکسیلیک کویینولین

(Tomilin 2004). ان گلستان، طي آزمایشي در است

استار،  سون، ماستر و بوتیزان هاي سنت علفکش

عالوه بر کنترل مطلوب خردل وحشي، عملکرد کلزا 

(. در 4255را افزایش دادند )حقیقي و همکاران، 

بخش  استار باعث کنترل رضایت فارس نیز بوتیزان

(. در 4258خردل وحشي شد )میري و رحیمي، 

کش  برگ  پهن سولفورون به عنوان یک آلمان، اتامت

قوي در مزارع کلزاي اروپا معرفي شده که کارایي 

هرز تیره شب بو  هاي قابل توجهي در کنترل علف

 (.Drobny & Schlang, 2012دارد )

شده براي کلزا  هاي ثبتبه علت تنوع اندک علفکش

برگ، بررسي  هرز پهن هاي در کشور بویژه براي علف

زا، امري هاي جدید در کلکش برگ  کارایي پهن

ضروري است. بنابراین در پژوهش حاضر، کارایي 

هاي رایج مزارع هاي جدید با علفکش کش برگ  پهن

کلزاي کشور مقایسه و مؤثرترین علفکش براي 

 شود. بو معرفي مي هرز تیره شب هاي کنترل علف

 ها مواد و روش

در روستاي  52-25 این بررسي در سال زراعي   

 سعید آباد شهریار انجام شد. ابعاد هر کرت

هاي متوالي در  متر، فاصله بین کرت 2×5آزمایشي 

متر بود. 1ها  م متر و فاصله بلوکهر تکرار نی

                                           
1-Acetolactate synthase 

2-Quinoline carboxylic acid 
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ک از تکرارهاي نهر ورودي و فاضالب براي هر ی

آزمایشي بصورت جداگانه در ن ر گرفته شد. قبل از 

کاشت، زمین مورد ن ر، آبیاري و پس از گاورو 

شدن، شخم و سپس دیسک و لولر زده شد. پس از 

کیلوگرم  455کیلوگرم کود اوره و  25کوددهي با 

گوگرد گرانوله، یک مرحله هم دیسک زده و سپس 

بذر کلزا رقم  4252ه بندي شد. مهرمااقدام به کرت

کیلوگرم در  5طالیه با بذرکار همداني با تراکم 

هرز خاکشیر، هايهکتار و همزمان با بذر علف

شلمي و خاکشیر تل  کشت شد. بالفاصله پس از 

کاشت اولین آبیاري و یک هفته بعد، دومین آبیاري 

صورت گرفت. به علت بارندگي تا رویش بهاره 

شروع رویش در اواخر آبیاري صورت نگرفت. با 

 زمستان، آبیاري دیگري انجام گرفت. 

کش عبارت بودند از ایزوکسابن  علف تیمارهاي

لیتر در هکتار  11/5درصد سوسپانسیون(  1/49)

رویشي با و بدون سیتوگیت دو در هزار،  پس

لیتر در  1/9درصد امولسیون(  15فلورالین ) تري

وکسابن هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک+ایز

رویشي با و بدون  لیتر در هکتار پس 11/5

 2/22درصد+متازاکلر  2/5مراک  سیتوگیت، کویین

لیتر در هکتار  9/9استار( درصد )بوتیزان

لیتر در هکتار  11/5رویشي+ایزوکسابن  پیش

سولفورون رویشي با و بدون سیتوگیت، اتامت پس

گرم در هکتار  25و  95درصد دبلیوجي(  81)

 لیتر  1/9فلورالین  تري  رویشي با سیتوگیت، پس

 در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با 

گرم در هکتار  25و  95سولفورون خاک+اتامت

لیتر در هکتار  9/9استار رویشي، بوتیزان پس

گرم در  25و  95سولفورون رویشي+اتامت پیش

 1/9فلورالین  رویشي با سیتوگیت، تري هکتار پس

لیتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک، 

رویشي،  لیتر در هکتار پیش 9/9استار بوتیزان

لیتر در هکتار در مرحله  9/9استار بوتیزان

لیتر در هکتار  11/5کوتیلدوني کلزا، ایزوکسابن 

گرم در  25و  95سولفورون رویشي+ اتامت پس

ویشي با سیتوگیت و شاهد با وجین ر هکتار پس

 (. 9هرز )جدول  علف

هر کرت از عرض به دو قسمت مساوي تقسیم شد.         

قسمت باالي آن سمپاشي نشد )شاهد بدون کنترل 

هرز( و قسمت پایین آن سمپاشي و کارایي  علف

صورت درصد کاهش تراکم و  تیمارهاي آزمایش به

بدون  هرز نسبت به شاهد هاي وزن خشک علف

سمپاشي با سمپاش پشتي کنترل سنجیده شد. 

K-5 بار  9اي و فشار هاردي مجهز به نازل شره

 انجام شد. 

روز پس از  25هرز هايبراي تعیین تراکم علف

 1/5در  1/5هاي  هرز از کوادرات هاي سمپاشي، علف

متري به تفکیک گونه برداشت و تعداد آنها 

 شمارش شد. شرایط تعیین وزن خشک 

مشابه تعیین تراکم بود، اما وزن  هرز،هايعلف

ساعت  15ها و  بر کردن بوتهخشک پس از کف

گراد تعیین شد.  درجه سانتي 81نگهداري در آون 

متر مربع  9کلزا از سطحي معادل  4225خرداد ماه 

ها، عملکرد  شدن نمونه برداشت و پس از خشک

 )وزن خشک اندام هوایي( آن تعیین شد. 

 افزار آماري ها با نرمآماري دادهتجزیه 

 Ver.9.1   SASها نیز با آزمون  و مقایسه میانگین

 اي دانکن انجام شد.  چند دامنه
 

 نتايج و بحث

 هرزهايبر تراکم علف اثر تيمارهاي علفكش

 خاکشير

 

( نشان داد که اثر 4تجزیه واریانس )جدول

هرز مورد  هاي تیمارهاي علفکش بر تراکم علف

 دار بود. معني بررسي
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 هرز در پاسخ به تيمارهاي علفكش هاي علفدرصد کاهش تراکم )ميانگين مربعات(  انسيه واريتجز -6 جدول

 راتییمنبع تغ درجه آزادي                 خاکشیر                   شلمي                  تل  ریخاکش         

55595/1585  ** 25248/1422  **  91558/1555  ماریت 48 * 

15225/258  44425/9155  48158/4885  تکرار 2 

5225/952  4551/242  5924/145  خطا 14 

95 5/98  2/95  )درصد( راتییب تغیضر  

 مي باشند.درصد  1و  4احتمال دار در سطح به ترتیب معني *و**

 

 شود،  مشاهده مي 9جدول همانطور که در 

، همان علفکش به لیتر در هکتار 9/9استار بوتیزان

گرم در هکتار با  25و  95سولفورون  همراه اتامت

لیتر در  11/5 سیتوگیت یا به همراه ایزوکسابن

 25سولفورون  سیتوگیت، اتامتهکتار با و بدون 

دار به گرم در هکتار با سیتوگیت بدون تفاوت معني

ترین تیمارها باعث کنترل کامل  موفقعنوان 

گرم در  95سولفورون  خاکشیر شدند. البته اتامت

لیتر در  1/9فلورالین  هکتار با سیتوگیت، تري

، گرم در هکتار 25و  95سولفورون هکتار+اتامت

در مرحله لیتر در هکتار  9/9استار  بوتیزان

لیتر در  11/5کوتیلدوني کلزا، ایزوکسابن 

گرم در هکتار  25و  95سولفورون  +اتامتهکتار

 داري با تیمارهاي برتر نداشتند. تفاوت معني

 به گزارش وارویک و همکاران

(Warwick et al., 2002اتامت ،)  95سولفورون 

گرم در هکتار  قادر به کنترل قدومه، خاکشیر و 

بند است که با نتایج بررسي حاضر مبني بر  هفت

خاکشیر هماهنگ کارایي قابل توجه آن در کنترل 

( 4285است. به اعتقاد محققان )باقراني 

 گرم در هکتار خردل وحشي را  95سولفورون  اتامت

 

کند. شیمي  درصد کنترل مي 55در کلزا تا 

لیتر در هکتار را در  1/9فلورالین  ( تري4288)

مزارع کلزا توصیه کرده، اما در بررسي حاضر کارایي 

درصد بود.  28این علفکش در کنترل خاکشیر 

لیتر در هکتار بدون سیتوگیت،  11/5ایزوکسابن 

درصد( را در کاهش تراکم  2کمترین کارایي )

ترین  خاکشیر داشت. بنابراین، به عنوان ضعیف

شود. البته تیمارهاي نامناسب  تیمار معرفي مي

لیتر در هکتار  1/9 فلورالین تريدیگري نیز از جمله 

لیتر در هکتار  11/5+ ایزوکسابن مخلوط با خاک

لیتر در هکتار  1/9 فلورالین تريو  سیتوگیتبدون 

توان  درصد مي 28مخلوط با خاک با توانایي کنترل 

 (. 9معرفي کرد )جدول 

لیتر در هکتار به  9/9 استاربوتیزاناز آنجا که 

رویشي و چه در مرحله  تنهایي )چه به صورت پیش

ر را کوتیلدوني کلزا( توانایي کنترل کامل خاکشی

محیطي و  داشت، با در ن ر گرفتن مسائل زیست

 9/9 استار اهمیت کاهش مصرف علفکش، بوتیزان

لیتر در هکتار به تنهایي براي کنترل خاکشیر در 

 شود.  توصیه ميمزارع کلزا 
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 تيمارهاي علفكشهرز در پاسخ به  هاي مقايسه ميانگين درصد کاهش تراکم علف -8جدول 

 کش تیمار علف ریخاکش شلمي خاکشیر تل 

41/22  c 455a 82/5  e  سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

92/82  ab 455a 41/15  c  سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

19/95  d 455a 51/21  d سیتوگیتلیتر در هکتار بدون  11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

21/82  ab 455a 22/52  bc سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

52/58  a 455a 455a سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

12/25  a 455a 455a سیتوگیتبا رویشي  پس لیتر در هکتار 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

5e 91 de 99/22  a سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت 

14/59  ab 99/99 de 455a سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت 

22/85  b 1/28  cd 2/25  a سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت +لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري 

95/84  b 58/54  bc 54/25  a سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 25 سولفورون + اتامتلیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري 

11/21  a 455a 455a سیتوگیتبا رویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

58/21  a 1/59  bc 455a سیتوگیتبا رویشي  گرم در هکتار پس 25سولفورون  + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 استار  بوتیزان 

58/95  cd 48/91  de 99/28  d لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

a88/25 12/24  ab 455a رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 بوتیزان استار 

cd92/91 5e 51/22  ab کلزا در مرحله کوتیلدوني لیتر در هکتار 9/9استار  بوتیزان 

cd55/98 cd 11 29/52  ab  سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 95سولفورون  اتامت+ رویشي لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

cd81/25 1/59  b 91/29  ab  سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت+ رویشي لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

455a 455a 455a با وجین(هرز  شاهد بدون علف( 

 داري ندارند.اي دانکن، تفاوت معنيهایي با حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین                  

 

 شلمي

با و بدون  لیتر در هکتار 11/5ایزوکسابن 

لیتر + ایزوکسابن  1/9فلورالین  سیتوگیت، تري

با و بدون سیتوگیت،  لیتر در هکتار 11/5

لیتر در هکتار با و  11/5استار+ایزوکسابن  بوتیزان

رویشي+  استار پس بدون سیتوگیت و بوتیزان

گرم در هکتار با سیتوگیت به  95سولفورون  اتامت

عنوان بهترین تیمارهاي علفکش، شلمي را کامال 

لیتر در هکتار  9/9 استاربوتیزانکنترل کردند. البته 

داري با این تیمارهاي  تفاوت معنيرویشي  پیش

در لیتر در هکتار  9/9استار  برتر نداشت. بوتیزان

مرحله کوتیلدوني کلزا قادر به کاهش تراکم شلمي 

نبود. تیمارهاي دیگري نیز بودند که کارایي قابل 

 توجهي در کنترل شلمي نداشت، مانند 

 گرم در هکتار 25و  95سولفورون اتامت

 1/9 فلورالین تريدرصد( و  91رویشي )حدود  پس

درصد(. با توجه  91لیتر در هکتار مخلوط با خاک )

سولفورون در کنترل شلمي، به کارایي ناچیز اتامت

 95سولفورون قابل انت ار است که افزودن اتامت

گرم در هکتار به ایزوکسابن، کارایي این علفکش را 

نیز در کنترل شلمي کاهش چشمگیري داد، اما 

گرم در هکتار آن باعث کاهش اندک  25دوز 

کارایي ایزوکسابن شد. از بین تیمارهاي محتوي 

 لیتر در هکتار 11/5یک علفکش، تنها ایزوکسابن 

لیتر در  9/9استار  با و بدون سیتوگیت و بوتیزان

شلمي رویشي قادر به کنترل کامل  هکتار پیش

بودند. به همین علت دو تیمار اخیر براي کنترل 

شوند. ایزوکسابن در مزارع  کلزا توصیه مي شلمي در

وحشي توصیه کلزاي اروپا براي کنترل خردل

 9استار بوتیزاناز  (Rapparini 1997).شود  مي
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رویشي بعنوان بهترین تیمار در لیتر در هکتار پیش

دوز (. Montvilas, 1997شود ) مزارع کلزا یاد مي

نیز به عنوان تیمار  استاربوتیزانلیتر در هکتار  9/9

هرز  برتر در بررسي حاضر براي کنترل هر سه علف

شود. به  خاکشیر، شلمي و خاکشیر تل  توصیه مي

لیتر در  11/5( ایزوکسابن 4251گزارش شیمي )

هرز تیره هايدرصد کنترل علف 15هکتار باعث 

بو شد. در حالي که در بررسي حاضر، کارایي شب

هکتار با سیتوگیت، براي لیتر در  11/5ایزوکسابن 

کنترل خاکشیر، شلمي و خاکشیر تل  به ترتیب 

  به اعتقاد محققان،درصد بود.  55و  455، 55

 لیتر در هکتار قادر به کنترل 11/5ایزوکسابن 

بو در مزارع کلزاست هرز تیره شبهايعلف

(Ahrens, 1994 که با نتایج بررسي حاضر )

 هماهنگ است. 

 تلخخاکشير 

تیمار علفکش به عنوان گروه برتر و بدون پنج 

درصدي  55تا  22دار، منجر به کاهش  تفاوت معني

 9/9 استاربوتیزانشلمي شدند که عبارت بودند از 

لیتر  9/9استار  بوتیزانرویشي،  لیتر در هکتار پیش

لیتر در هکتار با و  11/5+ ایزوکسابن در هکتار 

+  ر در هکتارلیت 9/9استار  بدون سیتوگیت، بوتیزان

گرم در هکتار با  25و  95سولفورون  اتامت

سیتوگیت. البته تیمارهاي دیگري نیز بودند که 

داري با این گروه برتر نداشتند  تفاوت آماري معني

لیتر در هکتار با  11/5توان به ایزوکسابن  که مي

فلورالین  درصد کاهش تراکم(، تري 82سیتوگیت )

با   لیتر در هکتار 11/5لیتر+ ایزوکسابن  1/9

گرم  25سولفورون  درصد( و اتامت 55سیتوگیت )

درصد( اشاره کرد.  52در هکتار با سیتوگیت )

گرم در هکتار با سیتوگیت  95سولفورون  اتامت

قادر به کنترل خاکشیر تل  نبود و به عنوان 

شود. تیمارهاي  ترین تیمار معرفي مي ضعیف

در کنترل  دیگري نیز بودند که توانایي چنداني

 فلورالین تريتوان به  خاکشیر تل  نداشتند که مي

+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9

درصد(،  94) سیتوگیتلیتر در هکتار بدون  11/5

لیتر در هکتار مخلوط با خاک  1/9 فلورالین تري

در  لیتر در هکتار 9/9استار  بوتیزاندرصد(،  95)

ایزوکسابن درصد(،  91کلزا ) مرحله کوتیلدوني

سولفورون  اتامترویشي+  لیتر در هکتار پس 11/5

  سیتوگیترویشي با  گرم در هکتار پس 95

لیتر در هکتار  11/5ایزوکسابن درصد( و  95)

گرم در هکتار  25سولفورون  اتامترویشي+  پس

درصد( اشاره کرد  24) سیتوگیترویشي با  پس

ي با یک علفکش، تنها (. از میان تیمارهای9)جدول 

رویشي قادر  لیتر در هکتار پیش 9/9 استاروتیزانب

به کنترل تقریبا کامل خاکشیر تل  بود. بنابراین، 

ترین تیمار براي کاهش تراکم  عنوان موفق به

 شود.  خاکشیر تل  معرفي مي
 

 ها بر وزن خشک اثر تيمارهاي علفكش

 هرزهايعلف

 خاکشير

هرز  هاي خشک علف وزن اثر تیمارهاي علفکش بر

 (. 2دار بود )جدول مورد بررسي، معني

 

 

 

 هرز در پاسخ به تيمارهاي علفكش هاي وزن خشک علف درصد کاهش انسيه واريتجز -4 جدول

 راتییمنبع تغ درجه آزادي خاکشیر شلمي تل  ریخاکش

98889/1512 ** 551/9119 * 84125/9192  ماریت 48 **

12259/955  5182/155  22511/9952  تکرار 2 

1519/215  2215/149  51151/141  خطا 14 

81/92  5/92  21/95  )درصد( راتییب تغیضر  

درصد مي باشند. 1و  4احتمال دار در سطح به ترتیب معني *و       **
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لیتر  9/9 استار بوتیزاندهد که  نشان مي 1جدول   

 رویشي، همین علفکش+ در هکتار پیش

گرم در هکتار با  25و  95سولفورون اتامت

لیتر در  9/9 استار بوتیزان سیتوگیت،

لیتر در هکتار با و بدون  11/5هکتار+ایزوکسابن 

گرم در هکتار با  25سولفورون  سیتوگیت و اتامت

ترین تیمارها باعث  سیتوگیت به عنوان مؤفق

درصدي وزن خشک خاکشیر شدند.  455کاهش 

البته تیمارهاي دیگري نیز بودند که با وجود کنترل 

داري  تفاوت معني کمتر وزن  خشک خاکشیر تل ،

توان به ایزوکسابن  با گروه قبل نداشتند که مي

 25و  95سولفورون  لیتر در هکتار+ اتامت 11/5

لیتر در هکتار در  9/9 استار بوتیزانگرم در هکتار، 

لیتر در  1/9فلورالین  مرحله کوتیلدوني کلزا، تري

گرم در هکتار با  25و  95سولفورون هکتار+اتامت

گرم در هکتار با  95سولفوروناتامتسیتوگیت و 

لیتر در  11/5سیتوگیت اشاره کرد. ایزوکسابن 

لیتر در هکتار با کاهش  1/9فلورالین  هکتار و تري

درصدي وزن خشک خاکشیر،   45و  49به ترتیب 

شوند. تیمارهاي  ترین تیمارها محسوب مي ضعیف

محتوي یک علفکش و توانایي تقریبا کامل کنترل 

لیتر در  9/9 بوتیزان استاربارت بودند از خاکشیر، ع

رویشي در مرحله  هکتار هم به صورت پیش

گرم در  25و 95سولفورون کوتیلدوني کلزا و اتامت

هکتار با سیتوگیت. بنابراین، با توجه به اهمیت 

ها و مخاطرات  کاهش مصرف علفکش

محیطي ناشي از دوز باالي کاربرد آنها،  زیست

هاي مذکور به تنهایي را   کشتوان کاربرد علف مي

 (. 1براي مدیریت خاکشیر توصیه کرد )جدول 

استار خاکشیر یک مشکل جدي در کلزا و بوتیزان

لیتر در هکتار قادر به کنترل  2تا  1/4رویشي  پیش

( که در Kees & Zellner, 1995آن است )

کش  هماهنگي با نتایج بررسي حاضر است. این علف

 هرز هايي علفدرصد 59باعث کنترل 

شود  برگ و افزایش عملکرد کلزا مي پهن

(Bernotas & Kanvaintene, 1997 .) 

 استار منجر به به گزارش محققان، بوتیزان

 شود  هرز مي هاي بخش علف کنترل رضایت 

(Krawczyk & Adamczewski, 2002.) 

لیتر در هکتار سیزاب، گندمک،  2 استاربوتیزان 

و غربیلک را کامال کنترل 4گندمراخ، گلتيبي

 . (Adamczewski & Stachecki, 1994)کند  مي

استار  ( بوتیزان4255به اعتقاد شیمي و همکاران )

هرز مزارع کلزا را بسیار بیشتر از  هاي علف

کند. در اروپا  سوپر کنترل مي فلورالین+گاالنت تري

کننده  گرم در هکتار، کنترل 91سولفورون  اتامت

بو در مزارع کلزاست  هرز تیره شب هاي علفمطلوب 

(Drobny & Schlang, 2012 نتایج پژوهش .)

 25و  95سولفورون  حاضر نیز نشان داد که اتامت

 (. 1گرم در هکتار جزو تیمارهاي برتر بود )جدول 

                                           
1-Centaurea cyanus 
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 هرز در پاسخ به تيمارهاي علفكش هاي مقايسه ميانگين درصد کاهش وزن خشک علف-3جدول 

 کش علف تیمارهاي ریخاکش شلمي خاکشیر تل 

52/12  c 455a 52/49  e  سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

11/85  b 455a 11/28  cd  سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

51/21  d 455a 21/25  cd سیتوگیتلیتر در هکتار بدون  11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

55c 455a 15/11  c سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

25/85  b 455a 455a سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

55/21  a 455a 455a سیتوگیتبا رویشي  پس لیتر در هکتار 11/5+ ایزوکسابن رویشي پیش لیتر در هکتار 9/9استار  بوتیزان 

22/29  d 41/14  d 4/22  a سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت 

42/24  ab 14/12  d 455a سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت 

81/25  ab 82/18  cd 51/22  a سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت +لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري 

51/55  bc 55/55  c 99/21  a سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 25سولفورون  + اتامتلیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري 

21/25  a 455a 455a سیتوگیتبا رویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

44/55  ab 24/51  c 455a سیتوگیتبا رویشي  گرم در هکتار پس 25سولفورون  + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 استار  بوتیزان 

89/28  d 92/18  d 8/48  e لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

ab85/51 15/22  a 455 a رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 بوتیزان استار 

e22/41 48/92  e 11/24  ab کلزا در مرحله کوتیلدوني لیتر در هکتار 9/9استار  بوتیزان 

cd52/12 25/52  ab 1/55  ab  سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 95سولفورون  اتامت+ رویشي لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

bc18/55 2/51  c 92/25  ab  سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت+ رویشي لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

455a 455a 455a با وجین(هرز  شاهد بدون علف( 

 .داري ندارنداي دانکن، تفاوت معنيهایي با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه میانگین        

 

 شلمي

لیتر در هکتار با و بدون  11/5ایزوکسابن 

 لیتر در  1/9 فلورالین تري ،سیتوگیت

لیتر در هکتار با و بدون  11/5+ ایزوکسابن هکتار

 لیتر در  9/9استار  بوتیزان، سیتوگیت

لیتر در هکتار با و بدون  11/5+ ایزوکسابن هکتار

 لیتر در  9/9استار  بوتیزان، سیتوگیت

گرم در هکتار با  95سولفورون  اتامتهکتار+ 

صدي وزن خشک در 455باعث کاهش سیتوگیت 

لیتر در هکتار  9/9 استارشلمي شدند. البته بوتیزان

 لیتر در  11/5رویشي و ایزوکسابن  پس

داري  گرم تفاوت معني 95سولفورون  + اتامتهکتار

لیتر در  9/9 استاربوتیزانبا تیمارهاي برتر نداشتند. 

هکتار در مرحله کوتیلدوني کلزا به عنوان 

درصدي وزن  92ترین تیمار باعث کنترل  ضعیف

خشک شلمي شد. میان تیمارهاي محتوي یک 

لیتر در هکتار  9/9 استاربوتیزانکش،  علف

لیتر در هکتار  11/5رویشي و ایزوکسابن  پس

رویشي با و بدون سیتوگیت جزو تیمارهاي برتر  پس

شوند که قابل توصیه هستند. قابل  محسوب مي

گرم در  25سولفورون امتتوجه اینکه افزودن ات

لیتر در  9/9 استاربوتیزانهکتار به ایزوکسابن و 

رویشي منجر به کاهش کارایي آنها در  هکتار پیش

بنابراین، کاربرد ترکیبي آنها  کنترل شلمي شد.

در تأیید نتایج حاضر،  (. 1)جدول شود  توصیه نمي

رویشي  ایزوکسابن پسسایر محققان نیز معتقدند 

وحشي  وحشي و تربچهنترل شلمي، خردلقادر به ک

 . (Pilorge & Mircovich 1999)است 
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 تلخخاکشير 

تل  تحت تأثیر تیمارهاي وزن خشک خاکشیر 

لیتر در  9/9 استار بوتیزانکش کاهش یافت. علف

 95سولفورون  هکتار به همراه ایزوکسابن و یا اتامت

گرم در هکتار با سیتوگیت باعث بیشترین کاهش 

درصد( شد.  25تل  )حدود  وزن خشک خاکشیر

 گرم در هکتار 25سولفورون پس از آن اتامت

 95سولفورون  فلورالین + اتامت با سیتوگیت، تري

+ استار زانبوتیگرم در هکتار با سیتوگیت، 

گرم در هکتار با سیتوگیت و  25سولفورون  اتامت

رویشي بدون  لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان

 55تا  24دار به ترتیب باعث کاهش  تفاوت معني

تل  شدند. از بین  درصدي وزن خشک خاکشیر

سولفورون کش، اتامتتیمارهاي محتوي یک علف

 9/9 استاربوتیزانگرم در هکتار با سیتوگیت و  25

رویشي جزو تیمارهاي برتر  لیتر در هکتار پیش

محسوب و باعث کاهش قابل توجه وزن خشک 

( 4285خاکشیر تل  شد. به اعتقاد باقراني )

گرم در هکتار قادر به کنترل  25سولفورون  اتامت

برگ مزارع کلزاست که با نتایج  هرز پهن هاي علف

 است. حاضر )به جز براي شلمي( هماهنگ 

لیتر در هکتار در مرحله  9/9 استار بوتیزان 

ترین تیمار باعث  کوتیلدوني کلزا به عنوان ضعیف

درصدي وزن خشک خاکشیر تل  شد  41کنترل 

لیتر در هکتار به  1/9فلورالین  (. تري1)جدول 

درصدي وزن خشک  25تنهایي باعث کاهش 

کش براي  خاکشیر تل  شد، در صورتي که این علف

هرز کلزا توصیه شده است  هاي علف کنترل

((Petzoldt & Mahling, 1989فلورالین،  . تري

 دهد، اما اثري  چربي دانه کلزا را افزایش مي

 بر کیفیت اسیدهاي چرب آن ندارد 

((Adomas, 2003 . 

در مجموع، با توجه به اینکه نتایج حاصل از بررسي 

بخش است،  استار رضایت کش بوتیزان کارایي علف

کش اخیر در مزارع کلزا براي کنترل  لفع

شود. عالوه  بو توصیه مي هرز تیره شب هاي علف

فلورالین که به صورت گسترده در مزارع  تري  براین،

رود، کارایي باالیي در کنترل  کلزاي کشور بکار مي

 بو ندارد. هرز تیره شب هاي علف
 

 ها بر عملكرد کلزاکشاثر تيمارهاي علف

دار تیمارهاي تجزیه واریانس بیانگر اثر معني  

 (. 1کش بر عملکرد  کلزا بود )جدول علف
 

 کلزا عملكرد ها برکشعلفاثر انس يه واريتجز -3 جدول

 منبع تغییرات درجه آزادي درصد افزایش عملکرد کلزا (هکتار لوگرم دریک) عملکرد کلزا

 تیمار 48 **  2519/95122 5/1511188 *

51/4251915 5425/1854  تکرار 2 

554555 4959/4544  خطا 14 

59/98 95/91  ضریب تغییرات )درصد(  

 درصد مي باشند. 1و  4دار در سطح به ترتیب معني  * و** 

         

 9/9 استاربوتیزانها نشان داد که  مقایسه میانگین

گرم در هکتار  25سولفورون لیتر در هکتار+اتامت

درصد افزایش و سپس  455با سیتوگیت با 

 11/5لیتر در هکتار+ایزوکسابن  9/9 استاربوتیزان

درصد  414لیتر در هکتار و بدون سیتوگیت با 

افزایش، باعث بیشترین عملکرد کلزا شدند. 

سولفورون  لیتر در هکتار+ اتامت 9/9 استاربوتیزان

درصد  425گرم در هکتار با سیتوگیت ) 95

لیتر در هکتار  9/9 استاربوتیزانافزایش( و 

درصد افزایش( تفاوت  495رویشي ) شپی
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 داري با دو تیمار برتر قبل نداشتند  معني

 رویشي  استار پیش (. بوتیزان5)جدول 

 هرز،  هاي بخش علف عالوه بر کنترل رضایت

 عملکرد کلزا را نیز افزایش داد

 (Adamczewski & Stachecki, 1985 محققان .)

؛ 4255دیگر نیز )شیمي و همکاران، 

Adamczewski & Stachecki, 1994 معتقدند )

لیتر در هکتار سبب افزایش عملکرد  2 استاربوتیزان

شود که در هماهنگي با نتایج بررسي حاضر  کلزا مي

لیتر در هکتار  9/9 استار بوتیزاناست، زیرا 

هرز  هاي رویشي کارایي باالیي در کنترل علف پیش

خاکشیر، شلمي و خاکشیر تل  داشت و عملکرد 

 داد. ا را نیز افزایش کلز

 
 

 مقايسه ميانگين درصد افزايش عملكرد کلزا در پاسخ به تيمارهاي علفكش نسبت به شاهد بدون  -0جدول 

 هرز کنترل علف

 کش تیمارهاي علف یش عملکرد کلزاادرصد افز

18/1+  e  سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

5 f  سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

4/44+  de سیتوگیتلیتر در هکتار بدون  11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

5 f سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

59/415+  ab سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

5 f سیتوگیتبا رویشي  پس لیتر در هکتار 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان  

55/55+  bc سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت 

82/25+  bc سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت 

99/81+  c سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت +لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري 

12/455+  b سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 25سولفورون  + اتامتلیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري 

51/492+  ab سیتوگیتبا رویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان 

22/455+  a سیتوگیت با رویشي  گرم در هکتار پس 25سولفورون  + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 استار  بوتیزان 

12/92+  d لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري 

12/491+  ab رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 بوتیزان استار 

11/442+  b کلزا در مرحله کوتیلدوني لیتر در هکتار 9/9استار  بوتیزان 

58/55+  c   سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 95سولفورون  اتامت+ رویشي لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

59/59+  c  سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت+ رویشي هکتار پسلیتر در  11/5ایزوکسابن 

55/458+  b با وجین(هرز  شاهد بدون علف( 

 داري ندارند. اي دانکن تفاوت معنيهایي با حداقل یک حرف مشترک، بر اساس آزمون چند دامنه میانگین           

 

 گيري نهايي نتيجه

هرز و  هاي کش در کنترل علف کارایي تیمارهاي علف        

به  8اثر این تیمارها بر عملکرد کلزا در جدول 

صورت خالصه آمده است. بر اساس این جدول 

  :شود که روشن مي

رویشي با  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن  -4

 لیتر در هکتار مخلوط  1/9 فلورالین تري، سیتوگیت

 

رویشي  لیتر در هکتار پس11/5+ ایزوکسابن با خاک

لیتر در هکتار  9/9استار  بوتیزانو   سیتوگیتبا 

لیتر در هکتار  11/5+ ایزوکسابن رویشي یشپ

سوزي کلزا  به علت گیاه سیتوگیترویشي با  پس

حتي با وجود کارایي قابل قبول در کنترل برخي از 

 شوند. مورد بررسي توصیه نمي هرز هاي علف
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رویشي با  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن  -9

، با وجود توانایي کنترل کامل شلمي، سیتوگیت

سوزي کلزا چه به تنهایي و چه همراه با  بدلیل گیاه

، توصیه استاربوتیزانفلورالین و  هاي تري کش علف

 11/5ایزوکسابن شوند. محققان نیز معتقدند  نمي

کلزا  عملکرد سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس

 (.Lefchvre et al., 1987دهد )را کاهش مي

رویشي  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن  -2

عالوه بر افزایش عملکرد کلزا، تنها  سیتوگیتبدون 

 در کنترل شلمي کارایي دارد. 

+ رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان -1

رویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

لیتر در هکتار مخلوط  1/9فلورالین  تري، سیتوگیت

گرم در هکتار  25سولفورون  + اتامتبا خاک

لیتر در  9/9استار  بوتیزان، سیتوگیت رویشي با پس

گرم  25و  95سولفورون + اتامترویشي هکتار پیش

استار  وتیزان، بسیتوگیترویشي با  در هکتار پس

رویشي به عنوان بهترین  لیتر در هکتار پیش 9/9

شوند، زیرا هم توانایي کنترل هر  تیمارها توصیه مي

هرز مورد بررسي یعني خاکشیر، شلمي و  سه علف

خاکشیر تل  را دارند و منجر به افزایش عملکرد 

 شوند. کلزا مي
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 بو و اثر بر عملكرد کلزا هرز  تيره شب هاي کش در کنترل علف اي از کارايي تيمارهاي علف نمايش خالصه -7جدول 
 عملكرد کلزا تلخ ريخاکش شلمي خاکشير 

 کاهنده افزاینده عدم کارایي کارایي عدم کارایي کارایي عدم کارایي کارایي تيمار

  * *   * *  سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 

 *   *  *  * سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 
  *   * * *  سیتوگیتلیتر در هکتار بدون  11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري

 *  *   *  * سیتوگیترویشي با  لیتر در هکتار پس11/5+ ایزوکسابن لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري
  *  *  *  * سیتوگیترویشي بدون  لیتر در هکتار پس 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان

 *   *  *  * سیتوگیتبا رویشي  پس لیتر در هکتار 11/5+ ایزوکسابن رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان
  * *  *   * سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت

  *  * *   * سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 25سولفورون  اتامت

  *  * *   * سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون  اتامت +لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري

  *  *  *  * سیتوگیت بارویشي  پس گرم در هکتار 25سولفورون  + اتامتلیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9فلورالین  تري

  *  *  *  * سیتوگیتبا رویشي  پس گرم در هکتار 95سولفورون + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9استار  بوتیزان

  *  *  *  * سیتوگیتبا رویشي  گرم در هکتار پس 25سولفورون  + اتامترویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 استار  بوتیزان

  * *  *  *  لیتر در هکتار مخلوط با خاک 1/9 فلورالین تري

  *  *  *  * رویشي لیتر در هکتار پیش 9/9 بوتیزان استار

  * *  *   * کلزا در مرحله کوتیلدوني لیتر در هکتار 9/9استار  بوتیزان

  * *  *   * سیتوگیتبا  رویشي گرم در هکتار پس 95سولفورون  اتامت+ رویشي لیتر در هکتار پس 11/5ایزوکسابن 
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