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های هرز گیاه کلزا  علف) شیمیایی و مکانیکی(کنترل تلفیقی 
)Brassica napus L.(در شرایط محیطی خوزستان   

  
  بهرنگ بهداروندی

 های هرز، دانشگاه پوترا، مالزی دانشجوی دکترا در گرایش علف

  عادل مدحج
  اهواز احد علوم و تحقیقاتهیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، دانشجوی دوره دکترای زراعت و

  
  

  چکیده
، آزمایشی در 401های هرز گیاه کلزا رقم هایوال  به منظور بررسی اثرات کنترل مکانیکی و شیمیائی و تلفیق آنها در کنترل علف

در آزمایش .  در مزرعه تحقیقاتی مجتمع عالی کشاورزی رامین وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد1380- 81سال 
های پیش  یازده ترکیب تیماری مختلف از ترکیب علفکش. های کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد قالب طرح بلوک

کاشت تری فلورالین و پس کاشت ستوکسیدیم و همچنین کلتیواسیون به همراه دو تیمار شاهد بدون کنترل و شاهد با کنترل 
ه های هرز در تیمارهای دوبار کولتیواسیون ب نتایج نشان داد که بیشترین کنترل علف.  گرفتندهای هرز مورد استفاده قرار کامل علف

های تری فلورالین و ستوکسیدیم و همچنین تیمار دوبار  همراه علفکشه تیمار دوبار کولتیواسیون ب. همراه علفکش صورت گرفت
های هرز باالترین سطح را به خود اختصاص  درصد کنترل علف 43/84و 74/84کولتیواسیون و علفکش تری فلورالین به ترتیب با 

شدت مغلوب ه گیاه کلزا در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و تیمارهای علفکش ستوکسیدیم، در مرحله گلدهی ب. دادند
های  سیون و علفکشدر تیمار دوبار کولتیوا) گرم در متر مربع3/141 و 5/301به ترتیب (عملکرد دانه و روغن . های هرز شد علف

 به دلیل  افزایش عملکرد دانه در این تیمار. پیش و پس کاشت کمترین شیب تغییرات را نسبت به تیمار کنترل کامل  نشان دادند
طور کلی، هر چند ه ب. افزایش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف و افزایش عملکرد روغن به دلیل افزایش عملکرد دانه بود

همراه هر دو نوع علفکش تری فلورالین و ستوکسیدیم اعمال گردید، اما به دلیل ه ین کنترل در تیمار دوبار کولتیواسیون ببیشتر
تر به نظر  های هرز کلزا مطلوب دار، استفاده از تیمار دو بار کلتیواسیون و علفکش تری فلورالین در کنترل علف عدم تفاوت معنی

 .    رسد می
  

  های هرز، کنترل تلفیقی کلزا، علف :های کلیدی واژه
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 قدمهم
ای برخوردار  های زراعی خاص، در میان نباتات روغنی از جایگاه ویژه  به دلیل دارا بودن ویژگی(.Brassica napus L) گیاه کلزا

لکرد کلزا به شمار های هرز یکی از عوامل محدود کننده عم  علف).2( های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بوده و در سال
های  به منظور کنترل علف. باشد رفته و کنترل مناسب این گیاهان هرز برای دستیابی به عملکردهای باال در این گیاه ضروری می

سموم شیمیایی به دلیل طیف وسیع کنترل ). 13( شود های مکانیکی، شیمیایی، زراعی و بیولوژیکی استفاده می هرز از روش
اند کاربرد سموم شیمیایی به تنهایی  گیرند، به هر حال مطالعات نشان داده ها مورد استفاده قرار می  از سایر روشهای هرز بیش علف

های گیاهی و  کش در این گونه کارهای تحمل به سموم علف و های متفاوت رشد، ساز های علف هرز، دوره به دلیل تنوع گونه
های مکانیکی در برخی موارد موجب آسیب به  از طرفی استفاده مکرر از روش). 14(همچنین آلودگی محیط زیست امکانپذیر نیست 

های  های هرز، بکارگیری روش های کنترل علف با توجه به معایب استفاده مکرر و مداوم از هر یک از روش). 9( شود گیاه زراعی می
های  های هرز با استفاده از ترکیب روش بارزه با علفهای هرز، مدیریت م کنترل تلفیقی علف. رسد کنترل تلفیقی ضروری به نظر می
های گیاهی   های کنترل تلفیقی علف هرز مبارزه کارآمدتر با این گونه بکارگیری روش). 13 و 12( زراعی، مکانیکی و شیمیایی است

کنترل ( کش و مصرف علف) روش مکانیکی(ها  معتقدند، تلفیق کلتیواسیون بین ردیف) 14( سوانتون و وایز. را به همراه دارد
دهد، به اعتقاد این محققان تلفیق  ها را کاهش می کش ضمن دستیابی به عملکرد مطلوب در گیاه کلزا نیاز به مصرف علف) شیمیایی

بستاوزی و . شود ها می کش های هرز مقاوم به علف کلتیواسیون و علفکش همچنین تا حدودی موجب جلوگیری از ایجاد گونه
های هرز کلزا گزارش  در کنترل علف) سموم پیش کاشت، پس کاشت و کنترل مکانیکی(با مطالعه تاثیرکنترل تلفیقی ) 7(همکاران 

 روز پش از سبز 60 تا 30های  های هرز با استفاده از سموم پیش کاشت و استفاده از کلتیواسیون در زمان کردند بهترین کنترل علف
ش در برخی از تحقیقات به منظور افزایش کارایی استفاده از این سموم در گیاه کلزا ک تلفیق سموم علف. دست آمده شدن کلزا ب

 را 4 و اتامتسولفورون3یدال به همراه کلوپیر2وپ پییففلوآز و 1می ستوکسیدومسم) 8(شاو و همکارانش لکب. اند مورد مطالعه قرار گرفته
 برای مبارزه با  در آزمایش این محققانکش سموم علفاز استفاده تلفیقی  . قرار دادندمورد استفادههای هرز کلزا  برای مبارزه با علف

ترکیب سم  ، همچنین گزارش کهها مزیت داشت کش  خردل وحشی نسبت به استفاده انفرادی علف وباقال، های گیاهی جو گونه
با توجه به نتایج به  .رز کلزا بسیار موثر بودهای ه  به منظور مبارزه به صورت انتخابی با علفاتامتسولفورون و یدالکلوپیر، میستوکسید
های هرز، افزایش کارایی  عالوه بر کنترل مناسب علف) مکانیکی و شیمیایی(های کنترل تلفیقی  رسد استفاده از روش نظر می

میایی و مکانیکی های شی به هر حال تحقیقات متعددی در رابطه با بررسی تاثیر روش. استفاده از سموم شیمیایی را به همراه دارد
های هرز و کاهش خسارت  های هرز گیاه کلزا انجام شده است، اما تاثیر تلفیق این روش در کنترل گونه به تنهایی در کنترل علف

  .  اند های هرز بر گیاه کلزا کمتر مورد مطالعه قرار گرفته علف
 

  ها مواد و روش
 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی کشاورزی رامین وابسته به دانشگاه  در مزرعه تحقیقاتی1380- 81این آزمایش در سال زراعی 

آزمایش در قالب طرح .  شداجرا طول شرقی o48 : 53  َوعرض شمالی  o31 : 36  َ جغرافیایبا مشخصاتشهید چمران اهواز 
. بافت خاک رسی لومی بودبر اساس نتایج حاصل از تجزیه خاک محل آزمایش، . های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت بلوک

. درجه سانتیگراد ارزیابی شد 1/14 و 8/25، 9/19متوسط درجه حرارت در فصل رشد گیاه، میانگین حداکثر و حداقل آن به ترتیب 
 بوته در 66های تحقیقاتی کلزای رقم هایوال با تراکم  بر اساس توصیه. چهار متری بودردیف کاشت  شش دارایهر کرت آزمایشی 

  . گردید بع کشتمتر مر

                                                            
1. Setoxydim 
2. Floazifop-p 
3. Clopyralid 
4. Ethametsulfuron 
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 165 در شرایط محیطی خوزستان  ) .Brassica napus L(های هرز گیاه کلزا     علف ) شیمیایی و مکانیکی  (کنترل تلفیقی 

  ،یکبار کولتیواسیون+ تری فلورالین : 2T، )علفکش پیش کاشت (1تری فلورالین: T 1  از بودند عبارتیتیمارهای آزمایش
3T :4، دو بار کولتیواسیون+ فلورالین  تریT : 5، میستوکسید+ تری فلورالینT : یکبار کولتیواسیون+ م یستوکسید+ تری فلورالین ،
6T : 7، دوبار کولتیواسیون+ ستوکسیدیم + ین فلورال تریT : 8، دوبار کولتیواسیون+ ستوکسیدیمT :یکبار + م یستوکسید

   وشاهد با کنترل کامل علف هرز: 12T، دوبار کولتیواسیون: 11T، یکبار کولتیواسیون: 10T، ستوکسیدیم: 9T، کولتیواسیون
 13T :شاهد بدون کنترل علف هرز .  

ز کاشت به مدت یک هفته قبل از کاشت محصول زراعی به کار برده شدند و پس از آن با یک دیسک کش پیش ا تیمارهای علف
 لیتر 5/2تری فلورالین به میزان  کش پیش کاشت ی که علفی تیمارها عبارت بودند از تیمارهااین. سبک با خاک مخلوط گردیدند

 و قبل از مرحله  لیتر در هکتار در تیمارهای مورد نظردوبه میزان کش ستوکسیدیم  علف. در هکتار در آنها مورد استفاده قرار گرفت
 با  لیتر در هکتار توسط سمپاش پشتی 300 معادل ی به همراه آب وکش برای هر کرت محاسبه میزان علف. شد استفاده ساقه رفتن

  . نازل بادبزنی یکنواخت در سطح مزرعه توزیع گردید
کولتیواسیون اول در  . کیلوپاسکال در نظر گرفته شد200 و250 و ستوکسیدیوم به ترتیب فلورالین فشار سمپاش برای سموم تری

به کار برده ) کش ستوکسیدیم  روز پس از علف25 و 10به ترتیب ( ساقه رفتن و کولتیواسیون دوم قبل از گلدهی مرحله ابتدای
های هرز آنها با دست   به فاصله هر چهار روز یکبار علفتیمارهای شاهد با کنترل کامل علف هرز، از ابتدای جوانه زنیدر . شدند

 تیمار بدون کنترل علف هرز نیز تحت هیچ .داشته شدند  عاری از هر گونه علف هرز نگهو در طول دوره رشد گیاه زراعیوجین شده 
چهار یک با استفاده از ر و های هرز هر هشت روز یکبا  نمونه برداری از علف.شرایطی مورد وجین یا کنترل شیمیائی قرار نگرفت

ابتدا . گردیدندهای مختلف تفکیک   در آزمایشگاه به گونههای علف هرز شده و نمونه  متر مربع انجام1/0با سطحی معادل چوب 
از ابتدا و  متر نیمبرداشت محصول پس از حذف . شدند نهای هرز شمارش و سپس در آون خشک و بعد از آن توزی تعداد علف
 پس از برداشت محصول اجزاء . متر مربع از هر کرت صورت گرفتبه عنوان حاشیه و در سطحی معادل سه خط وسطانتهای دو 

 عملکرد روغن در .ها به کمک حالل اتر به روش سوکسله شدن تعیین گردید درصد روغن دانه. شدندعملکرد و عملکرد دانه محاسبه 
  : )7( دست آمده ب زیر واحد سطح نیز از رابطه

  
  عملکرد روغن در واحد سطح=  درصد روغن دانه ×لکرد دانه در واحد سطح عم

  
  . شد  ها با استفاده از روش دانکن انجام  مقایسه میانگینو Minitab از نرم افزار  با استفادهتجزیه واریانس

  
   نتایج و بحث

  های هرز تاثیر تیمارها بر تعداد علف
 برای تیمارهای مورد بررسی در (.Atriplex patulum L)د علف هرز اسفناج وحشینتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت تعدا

و پس از ) 13T( به تیمار بدون کنترل علف هرز (.Malva rotundifolia L)بیشترین تعداد پنیرک. دار شد معنی% 1سطح احتمال
ی حاوی علف کش پیش کاشت تری کنترل پنیرک در تیمارها). 1جدول(تعلق داشت ) 9T(آن به تیمار علف کش ستوکسیدیم

به طور کلی . به دست آمد) 6(نتایج مشابهی در تحقیق انجام شده توسط حجازی . فلورالین بهتر از علفکش ستوکسیدیم انجام شد
رسد  به نظر می. کنترل علف هرز پنیرک در تیمارهای علف کش پیش کاشت به همراه یکبار و دوبار کولتیواسیون بهتر صورت گرفت

  ).10 و 7، 1(تری را در کنترل علف هرز پنیرک به همراه دارد  فاده از علف کش پیش کاشت تری فلورالین نتایج مطلوباست

                                                            
1. Trifloralin 
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  عادل مدحج، هرنگ بهداروندیب  166

نتایج نشان داد استفاده از . دار شد معنی% 1تفاوت تعداد علف هرز اسفناج وحشی برای تیمارهای مورد بررسی در سطح احتمال 
از ). 1جدول(از کارایی بیشتری در کاهش تعداد علف هرز اسفناج وحشی برخوردار بود علفکش تری فلورالین نسبت به ستوکسیدیم 

ای راست است،کولتیواسیون به  آنجایی که این گیاه هرز جزء گیاهان پهن برگ بوده و دارای اندام رویشی گوشتی و سیستم ریشه
تیمارهای دوبار کولتیواسیون با علف ). 1جدول(ن کاست دار از تعداد آ شدت این علف هرز را تحت تاثیر قرار داده و به طور معنی

 01/65با ) 3T( درصد کنترل و تیمار دوبار کولتیواسیون و علف کش پیش کاشت 29/69با ) T 6( کش پیش کاشت و پس کاشت
  ) .1جدول(درصد کنترل بعد از تیمار کنترل کامل قرار گرفتند 
از آنجایی که . دار بود معنی% 1 در سطح احتمال (.Convolvulus arvensis L) تأثیر تیمارهای آزمایشی برتعداد علف هرز پیچک
گیرد، هر چند استفاده از یک بار کلتیواسیون باعث کاهش تعداد این گونه گیاهی  انتشار علف هرز پیچک از طریق ریزوم صورت می

به هر حال در تیمار دوبار . عدی رشد کلزا شدها موجب توسعه این گیاه در مراحل ب در ابتدای رشد گردید اما انتشار ریزوم
در ) کولتیواسیون دوم(کولیتواسیون به دلیل اینکه پس از افزایش گیاه بعد از کولتیواسیون اول مجددا عمل قطع صورت گرفت 

 کش استفاده از علف کش تری فلورالین کنترل بیشتری نسبت به علف). 1جدول(پایان دوره مقدار کمتری پیچک باقی ماند 
 نیز مشاهده گردید 10T و 8T نسبت به تیمارهای 5T و  2Tاین وضعیت در تیمارهای . ستوکسیدیم بر علف هرز پیچک داشت

  ).1جدول(
 و (Trifolium spp) ، شبدر وحشی(.Sinapis arvensis L)های هرزی از قبیل خردل وحشی  علف(های هرز گروه چهارم  تعداد علف

های هرز گروه چهارم به دلیل  علف. دار تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت  به طور معنی(.Lolium temulentum L)چچم 
ای در تیمار بدون کنترل  های قبلی از توان رقابتی کمتری برخوردار بوده و در نتیجه به علت رقابت بین گونه تعداد کمتر و غالبیت گونه

)13T (استفاده از علف کش پیش کاشت تری فلورالین و انجام دوبار .  مشاهده شدهای هرز از گروه چهارم کمترین تعداد علف
های هرز برای تیمارهای  تفاوت تعداد کل علف). 1جدول(های هرز را به دنبال داشت  کولتیواسیون بیشترین میزان کنترل علف

دوبار + ستوکسیدیم + ار تری فلورالین های هرز مربوط به تیم کمترین تعداد کل علف. معنی دار بود% 1آزمایشی در سطح احتمال 
). 2جدول(دار نداشت  دو بار کلتیواسیون تفاوت معنی+  درصد کنترل اختصاص داشت که با تیمار تری فلورالین 74/84کلتیواسیون با 

 - 98 دامنه کنترل که) 11(این نتایج با تحقیقات انجام شده توسط سینگ . قرار گرفتند) 12T( این تیمارها پس از تیمار کنترل کامل
  . درصد را برای کنترل تلفیقی علف کش همراه دوبار کولیتواسیون ارائه داد نیز مطابق بود75
  

 عملکرد دانه کلزا و اجزاء آن
. شددار   معنی%1مورد مطالعه در سطح احتمال  تیمارهای تفاوت تعداد غالف در بوته برای داد،نتایج تجزیه واریانس نشان 

 را به خود اختصاص دادندتعداد غالف در بوته کمترین  13T و 9T، و تیمارهای به ترتیب بیشترین 3T  و12T، 6T هاییمارت
بار   دواستفاده از داشتند،برتری از لحاظ تعداد غالف ار کولتیواسیونی نسبت به سایر تیمارها  ب، تیمارهای دوطور کله ب. )2جدول(

 گزارشاتاین نتایج با . دار تعداد غالف در بوته شد تری فلورالین موجب افزایش معنیکش پیش کاشت  کولتیواسیون به همراه علف
های  علف با افزایش تراکم اند، تحقیقات نشان داده.  بودمطابق) 10 ( و ممتازخانهمچنین ) 7 ( و همکارانستاوزیب  و)5(باورصاد 

ها در  های متراکم سبب افزایش درصد ریزش گل  محیط کمبود مواد غذایی قابل دسترس در سطوح زیرین پوشش گیاهی درهرز،
خیرۀ مواد، تعدادی ذ ایجاد موازنه بین مواد فتوسنتز و مقدار تنفس و منظورگردد و به عبارتی دیگر به  حین تلقیح یا پس از آن می

گردد  عی کمتری نیز تولید میهای فر ، عالوه بر این تعداد شاخهشوند  میحذفهای تشکیل دهندۀ غالف به طور فیزیولوژیکی  از گل
. را به همراه داشتمجموع این عوامل کاهش تعداد غالف در بوته با افزایش تراکم گیاه در واحد سطح رسد  به نظر می ).10 و 7(

ای گیاه، وجود فضای  کش تری فلورالین موجب افزایش سطح تغذیه علف+ های هرز در تیمار دو بار کلتیواسیون  کنترل بیشتر علف
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همبستگی بین تعداد ). 2جدول(های جانبی و در نتیجه افزایش تعداد غالف در بوته شد  مناسب جهت رشد و توسعه شاخه
های هرز و  و همبستگی بین تعداد علف% 1در سطح احتمال ) = 76/0r*(دار های فرعی و تعداد غالف در بوته مثبت و معنی شاخه

  ). اند ها ارائه نشده داده( ارزیابی شد) = r -73/0*( دار تعداد غالف منفی و معنی
تری +و دو بار کلتیواسیون ) 3T(های تری فلورالین  بیشترین تعداد دانه در غالف در تیمارهای دو بار کلتیواسیون به همراه علفکش

م به تنهایی کش ستوکسیدی مشاهده شد، کمترین تعداد دانه در غالف به تیمار استفاده از علف) 6T(ستوکسیدیم + فلورالین 
رقابت بین گیاه زراعی و ) علفکش و کلتیواسیون(  علف هرز در تیمارهای کنترل تلفیقی کنترل بهتر.)2 جدول(اختصاص داشت 

 توزیع مناسب تشعشع در جامعه های هرز، گزارش دادند، کنترل مناسب علف) 7(  و همکارانستاوزیب. دادکاهش را علف هرز 
 این امر را به همراه دارد،تعداد برگ افزایش  و )به دلیل افزایش تعداد شاخه فرعی( پرورده هتولید شیرتوان گیاه در افزایش  ،گیاهی

   ).7(شود میها  های بیشتر و عدم سقط بذر بعد از گلدهی در غالف  تولید دانه،سبب افزایش تولید غالف
 کنترل کامل  تیماربهبیشترین عملکرد دانه . دار شد معنی% 1در سطح احتمال  مورد مطالعه تیمارهای تفاوت عملکرد دانه برای

)12T ( بار کولتیواسیون کش پس و پیش کاشت و دو تیمار علفبه  از آن پسو) 6T(  اختصاص داشت)افزایش عملکرد ). 2جدول
عملکرد دانه و مبستگی هبررسی ماتریس ضرایب . دانه در این تیمارها به دلیل افزایش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف بود

و بین تعداد دانه در  )= r - 75/0**(دار  معنیو های هرز همبستگی منفی  بین عملکرد دانه و تعداد کل علفاجزاء آن نشان داد، 
زایش اف). اند ها ارائه نشده داده(  بود دار معنیبا عملکرد دانه همبستگی مثبت و ) = 65/0r*( و تعداد غالف در بوته) = 6/0r*( غالف

کش تری  علف+ آن، افزایش وزن غالف در بوته و تعداد دانه در غالف در تیمار دو بار کلتیواسیون  کاهش تراکم  وکنترل علف هرز
های هرز و کاهش تراکم آنها از طریق  نتیجه گرفتند، کنترل علف) 7( بستاوزی و همکاران. شدباعث افزایش عملکرد دانه فلورالین 

 و بهبود فضای انداز گیاهی سایه، توزیع مناسب تشعشع در سطوح مختلف )گیاه هرز و گیاه زراعی(ای  ه رقابت بین بوتکاهش
تیمار در شاخص برداشت بیشترین میزان  . گردید و عملکرد دانه غالف در  دانه در بوته،میکروکلیمائی باعث افزایش تعداد غالف

های هرز باعث افزایش  عدم کنترل علفدار نداشت،  تفاوت معنی T 3 و T 6 های  تیمارمشاهده شد که با) 13T (کنترل کامل
  .)2جدول(دار شد  طور معنیه و در نتیجه کاهش شاخص برداشت بعملکرد بیولوژیک، کاهش وزن و تعداد دانه در غالف 

  
  عملکرد روغن  

برای این  درصد روغن دانه حالیکه تفاوتدر  بود،دار  معنی% 1برای عملکرد روغن در سطح احتمال  مورد مطالعهتیمارهای تفاوت 
را به خود اختصاص عملکرد روغن  بیشترین متر مربعگرم در 3/141کنترل کامل با   بعد از تیمار 6T تیمار .دار نشد تیمارها معنی

  ).2جدول(  بود به تیمار بدون کنترل مربوطعملکرد روغن کمترین ،داد
عملکرد روغن همبستگی دانه و  که بین عملکرد که طوریش عملکرد دانه افزایش یافت به عملکرد روغن در اثر افزاینتایج نشان داد 

هر روشی که بتواند رسد  به نظر می بنابراین. )اند ها ارائه نشده داده( شتاد وجود %1در سطح احتمال ) = 98/0r** (دار معنیمثبت و 
عملکرد روغن که هدف اصلی تولید افزایش و اجزاء آن گردد، و باعث افزایش عملکرد دانه کاهش دهد های هرز را  تعداد علف

بار کولتیواسیون و علفکش پیش و پس کاشت به  در این آزمایش تیمار کنترل تلفیقی دو را به همراه دارد، های روغنی است دانه
مار با تیمارهای دو بار کلتیواسیون تولید نمود، تفاوت این تیهای هرز تولید بیشترین عملکرد دانه روغن را  دلیل بهترین کنترل علف
  ).2جدول(دار نبود  دو بار کلتیواسیون معنی+ و همچنین تری فلورالین 

  
  
  

٧ 
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  تیمارهای مورد مطالعه تعداد علفهای هرز و درصد کنترل آنها نسبت به تیمار کنترل کامل در در های  مقایسه میانگین-1جدول 

  
 .دار به روش دانکن هستند ند دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که حرف غیر مشترک دار

  
  تیمارهای مورد مطالعه ، عملکرد دانه و اجزاء آن در عملکرد روغنهای  مقایسه میانگین2لودج
  تعداد غالف تیمارها

 در بوته
در  تعداد دانه
 غالف

وزن هزار 
 (g) دانه

  عملکرد دانه
(g/m2) 

عملکرد 
روغن 
(g.m2) 

شاخص برداشت 
 )درصد(

T1 )تری فلورالین(  de2/113  b92/18  a79/3  bc30/151  dc05/70  c03/44  
T2 )یکبار کولتیواسیون+ تری فلورالین(  d1/148  ab09/21  a88/3  b36/211  c66/98  ab01/50  
T3 )دوبار کولتیواسیون+ تری فلورالین(  b3/221  a29/22  a15/4  ab20/285  ab81/131  ab27/56  
T4 )ستوکسیدیم+ تری فلورالین(  de6/114  b97/18  a87/3  bc8/157  dc85/73  c37/45  

T5 
یکبار +ستوکسیدیم+ تری فلورالین(

  )کولتیواسیون
d6/142  ab07/21  a77/3  b60/225  bc44/105  ab80/50  

T6 
دوبار +ستوکسیدیم+ تری فلورالین(

  )کولتیواسیون
b2/223  a85/22  a17/4  ab56/301  ab31/141  ab71/57  

T7 ) ولتیواسیوندوبار ک+ ستوکسیدیم(  c7/185  ab16/21  a11/4  ab88/283  b79/124  ab62/55  
T8 ) یکبار کولتیواسیون+ ستوکسیدیم(  d9/137  ab87/20  a70/3  b18/205  c49/95  ab24/52  
T9 ) ستوکسیدیم(  f6/95  c01/16  a80/3  d5/99  e11/46  c27/42  

T10 )یکبار کولتیواسیون(  d04/125  ab72/20  a90/3  b46/200  c17/93  ab05/52  
T11 )دوبار کولتیواسیون(  c183  ab2/21  a09/4  ab00/280  ab71/132  ab06/55  
T12 شاهد با کنترل کامل علف هرز a333  a88/22  2/4a a55/355  a45/168  a25/61  
T13 شاهد بدون کنترل علف هرز f1/95  c85/15  a75/3  d 6/94  e56/43  c38/41  

  .دار به روش دانکن هستند رند دارای اختالف معنیدر هر ستون اعدادی که حرف غیر مشترک دا
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دو بار کلتیواسیون و همچنین + ستوکسیدیم + های تری فلورالین  رسد استفاده از تیمار طور کل، با توجه به نتایج به نظر میه ب
.  و روغن را به همراه داشتهای هرز و بیشترین عملکرد دانه کش تری فلورالین بهترین کنترل علف علف+ تیمار دو بار کلتیواسیون 

های فرعی  های هرز پهن و نازک برگ و همچنین افزایش تعداد شاخه افزایش عملکرد در این تیمارهای به دلیل کاهش جمعیت علف
ی ها کش علف+ هر چند بیشترین عملکرد دانه در تیمار دو با کلتیواسیون . در بوته، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف بود

کش  علف+ دار بین این تیمار و تیمار دو بار کلتیواسیون  تری فلورالین و ستوکسیدیم مشاهده شد، اما با توجه به عدم اختالف معنی
های هرز و افزایش عملکرد تا حدودی از مشکالت مربوط به  رسد استفاده از تیمار دوم عالوه بر کنترل علف تری فلورالین، به نظر می

  ...م شیمیایی بکاهداستفاده از سمو
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Abstract 
In order to study the effects of mechanical and chemical methods of weed control and their combinations 
on the grain and oil yield of Canola cv. Hayola, a field experiment was conducted during 2001-2. The 
experiment designed as a randomized complete block with three replications. Treatments were consist of 
eleven combinations of mechanical (using cultivator) and chemical control with Trifloralin and Setoxydim 
herbicides (pre- sowing and post-emergence herbicides, respectively). Results indicated that the highest 
weeds control, grain and oil yield obtains in treatment with tow times application of cultivator plus 
Trifloralin and Setoxydim herbicides. The highest grain yield in this treatment was due to highest pod per 
plant, grain per pod and lateral branches. Although the highest grain yield was in treatment with two times 
application of cultivator plus trifloralin and Setoxydim herbicides, but  the deference between this 
Treatment with two times application of cultivator plus Trifloralin and Setoxydim herbicides was not 
significant. 
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