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 چکیده

در قالب طرح  5961-69آزمایشی در سال زراعی  (.Linum usitatissimum L) روغنیهای هرز کتان به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف
تیمار و سااه تارار در معرعه تحقیقاتی دانشاایاه یاسااو  ا.را مااها تیمارها مااامل دو  روه   روه اول به  ااور       51های کامل تصاااد ی با بلوك
ها اعمال مه و  روه دوم  به  ور  روز پس از سبع مهن کتان روغنی و سپس  فظ آن 91و  11  11  91  01  51ی هرز )عاری از علف هرز( تا هاعلف

ا روز( نیع در نظر  ر ته مه551ها اعمال مها دو تیمار ماهه تهاخل و کنترل تمام  صل )های  وق و سپس     آنهای هرز )تهاخل( تا زمان فظ علف
های هرز  عملارد دانه  عملارد روغن  پروتئین دانه  تعهاد کپسااول  تعهاد دانه در کپسااول  وزن هعار دانه و میعان های تهاخل علفبا ا عایش طول دوره

ر همه   مه که دی کنترل منجر به ا عایش این  فاداری یا تنها ولی ا عایش طول دورهغ ایی دانه )آهن  روی   سافر و پتاسای ( کاهش معنی  عنا ار 
دار بودا در کل تاثیر منفی رقابت علف هرز بر  فا  عملاردی و . ب عنا ر در اول  صل بیشتر از باقی موارد .ع در  سفر دانه این رونه ا عایشی  معنی
هرز  شت ولی اثر آن بر تراک  های دار وزن خشک علفهای هرز  باعث ا عایش معنیهای تهاخل علفطول رماه  یاه بودا با ایناه ا عایش طول دوره 

داری یا تا دوره بحرانی کنترل ها کاهش معنیهای هرز و تراک  آنخشاااک علفهای کنترل  وزندار نبودا باا ا عایش طول دوره هاای هرز معنی علف
 هن کتان روغنی تعیین مهاروز پس از سبع م 11تا  1در ه عملارد دانه   51های هرز برای کتان روغنی با در نظر  ر تن کاهش مجاز علف

 
 هرز هرز  دوره تهاخل علفهرز  دوره بحرانی عاری از علف: ا ت عملارد  تعامل  یاه زراعی  علفکلیدی هایواژه

 

 1مقدمه

یک  یاه  .Linum usitatissimum L کتان روغنی با نام علمی
 منبع خوراکی ) اوی آن به عنوان از تیره کتانیان اسااتک که از روغن

 انسان در رژی  غ ایی( 9 ماننه امیا غیرامباع چرب اسایههای  و 9امیا
ا کتان یک محصول دانه روغنی ارزممنه (91و  99) ماود اساتفاده می 

 های.اییعینی برای چربیعنوان بوده کاه از آن با هه  خوراکی و به 
توانه  عینه این  یاه می ا(8) مااود یوانی در رژی  غ ایی اسااتفاده می

امااهک  رچه های کشاات ایران بنظام به بخشاایهن تنوع مناسااب برای
 محهود هرز هایعلف رقابت به باال  ساااساایت  دلیل به آن کشاات

 کنترل و خاك با ت باار،  میعان آبیااری    (ا میعان11) ماااودمی
از عوامل ا لی تاثیر  ار بر میعان عملارد کتان هستنه  هرز هایعلف

 کیفیت و  تی عملارد های هرز به مه اسات که علف و ثابت ماهه 
ضعیف  ا به علت رقابت(98دهنه )تاثیر قرار می را تحت کتان محصول

 هایعلف مهیریت برای زیادی هایهرز  هعینه هایعلف برابر در کتان

                                                           
اد و است  ترتیب دانش آموخته کارماناسی ارمه زراعت  دانشیاران به -1و  1  9  0  5

 دانشجوی  روه زراعت و ا الح نباتا   دانشاهه کشاورزی  دانشیاه یاسو 

 هااایکشماااود و معموال از علفکتااان تحمیاال میزراعاات در  هرز
ظهور  از بعه و قبل برای هرز هایمااایمیایی به منظور کنترل علف

های هرز بر تاثیرا  منفی علف به تو.ه با ( امروزه1) موداساتفاده می 
هرز به  هایعلف ماااهن مقااوم  ( 02عملارد  یااهاان در معرعاه )   

 ها )بر سالمت انسان و بومآن یستیمختلف و خطرا  ز هایکشعلف
ان  یاه ثانویه هایمتابولیت روی بر ( و تاثیر منفی11و  11نظاام( ) 

 هایو،  ر(  نظیر بسااایااری از ترکیباا  مو.ود در روغن کتاان   10)
 ا مودیم یهرز معر  هایعلف یهارکنترل پا یبرا ییعینی.ا

های هرز امروزه یای از راهاارهای سااامانه مهیریت تلفیقی علف
های هرز اسااتا این مه  در توسااعه کشاااورزی پایهار و مبارزه با علف

های کشاورزی  ماانیای  بیولوژیای  ساامانه ماامل ترکیبی از رو،  
در بامها هرز میرای کنترل مؤثر و اقتصادی علفژنتیای و میمیایی ب

 یک نوانهرز به ع هایکنترل علف یدوره بحران یینتع هاا  رو، ینا
دوره بحرانی در واقع  ا(05ماااود )یمطرح م بسااایاار کاربردی راهبرد 
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 های هرزای از  صل رمه  یاه هست که در طی آن بایستی علفدوره
کاهش عملارد )به دلیل  کنترل مااونه تا اطمینان  ا اال مااود که  

ای که باعث خسار  مود  راتر نر ته رقابت  یاه با علف هرز( از آستانه
 های هرز تعیینو آساتانه خسار  معموال بر اسا  هعینه کنترل علف 

 به بسته هرز هایطول دوره بحرانی کنترل علف(ا 09و  09ماود ) می
تحت تاثیر  ( و19هرز متفاو  بوده ) هایعلف  یااه و ترکیاب    وناه 
های هرز و محصااول  تی یه ای خاص از رمااه  زمان ظهور علفدوره

دوره  (ا تخمین12 یاه و  تی ساایساات  کشاات و کار تیییر می نمایه )
 اپارچهی و پایهار مهیریت به دساتیابی  در مهمی نقش توانهمی بحرانی

بامااه  ها دامااتهزراعی و کاهش هعینه محصااوال  در هرز هایعلف
های های هرز در دورهطور کاه بیان ماااه خساااار  علف هماان  ا(05)

های مختلف  یاهان  متفاو  بوده به طور مثال مختلف رمه و در  ونه
های هرز تا بیش از تاهاوم تاهاخل علف   (napus Brassica) در کلعا

مر له چهار بر ی کلعا  عملارد دانه را نساابت به تیمار ماااهه )کنترل 
در ه کاهش دهه و با به تأخیر ا تادن  21توانه تا در تمام  صال( می 

های هرز تا ورود کلعا به مر له روز   رونه نعولی عملارد کنترل علف
(  Zea mays(ا در  یاه ذر  )18کنه )دانه ماااه  بیشاااتری پیها می

اختال    بر ی 0تاا مر له   هاای هرز علف تاهاخال  عملارد در تیماار  
اما با ادامه تهاخل تا  اداری با تیمار کنترل تمام  صااال نهاماااتمعنی

 % 09)با تیمار مااااهه  داری در عملاردبر ی اختال  معنی 1مر له 
 عملارد یکاهشرونهی تهاخل که با ا عایش دورها مشاههه مه (کاهش
تهاخل تا انتهای  صل  عملارد را به میعان  ای کهمهک به  ونه بیشاتر 

منفی آلود ی  عالوه بر موارد ذکر ماااهه  تاثیر (ا59د )کاهش دا 99%
علف هرز با تو.ه به خصاو یا  ظاهری و  یعیولوژیای  ونه  یاهان  

توانااه در هر  یاااه متفاااو  باااماااه بااه طور مثااال در  لرناا   می
(tinctorius Carthamusکنترل علف  )دار برهااای هرز تااأثیر معنی 

و وزن هعار  (1) تعهاد دانه در طبق    تعهاد طبق در بوتهداناه  عملارد
(  عار، مهه annuus Helianthusامتا در آ تابیردان )( د08)دانه 

 تیمارهای عاری هرز و علف به آلوده روز 11و  01 است بین تیمارهای

(ا 9داری مشاههه نشه )دانه اختال  معنی هعار وزن نظر هرز ازعلف از
 دارروز تهاخل با بقیه تیمارها اختال  معنی 511و  81  91تیمار سه اما

دانه با ا عایش طول دوره تهاخل علف های هرز و در  یاه سیاه دامتنها
عملارد  (sativa Nigellaا عایش مه  رقابت آنها با  یاه سیاههانه )

 ا (15)دانه و عملارد روغن نیع کاهش یا ت 
تو.ه به اهمیت  یاه کتان روغنی به عنوان یک  یاه  سا  با با 

بررسای زمان مناسب مبارزه  های هرز  توان رقابتی پایین در برابر علف
به منظور پایهاری هر چه بیشتر سیست    در این  یاه های هارزبا علف

 ی کشاورزهاهعینهکاهش  کاربرد سموم میمیایی و  ااااهاقل رسانهن
 یفیت  عملارد و تنوع بخشیهن به سیست  زراعی ایراندر پیرو بهبود ک

                                                           
 (Growing Degree Day) روز در.ه رمه  -5

ر منظوبه رو پیشپژوهش ا بنابراین  از اهمیاات زیاادی برخودار است 
 یاساااو در  روغنیهرز کتان  هایکنترل علف یدوره بحران یبررسااا

 ااستپرداخته 

 

 هامواد و روش

 تحقیقا  معرعه در 5961-69 زراعی ساااال بهار در آزماایش 
 با یاسااو  مااهرسااتان در واقع یاسااو  دانشاایاه کشاااورزی دانشاااهه
 و در.ه 91 و مرقی طول دقیقه 99 و در.ه 15 .یرا یایی مختصاا  

 امه ا.را دریا ساط   از متر 5821 ارتفاع با و مامالی  عرض دقیقه 11
ذکر مهه استا  5مشاخصا  خاك  بر اسا   آزمون خاك در .هول  

تیمار و ساااه  51 ی با های کامل تصاااادآزمایش در قالب طرح بلوك
های تارار ا.را مااها تیمارها مااامل دو  روه  تیمارهای عاری از علف

های هرز در نظر  ر ته ماااهنها در  روه هرز و تیمارهای تهاخل علف
  51  (GDD0/095)01(GDD 59/552)های هرز تا اول  کنترل علف

( GDD5/105)91(   GDD0/186)11(   GDD9/299)11  و
(GDD9/911 )91  روز پس از سبع مهن کتان روغنی   ور   ر ت

 های هرز ا.ازه داده مااه که با کتان روغنی تاو در  روه دوم  به علف
های م کور رقابت کرده و پس از آن تا پایان  صاال و.ین انجام زمان

های هرز نیع به عنوان مااها دو تیمار کنترل و تهاخل تمام  صاال علف
وا ه  10مااها زمین طرح متشااال از تیمارهای ماااهه در نظر  ر ته 

متر و به چهار به طول  پشااته سااه کر  مااامل آزمایشاای بودا هر
یف بر روی هر پشته دو ردا از یاهییر تشایل مه متریسانت 11 وا ل

متر سانتی 1متری و  ا له بین بوته ساانتی  01کتان با  ا اله ردیف  
ثر کشااات ماااهناها در هر کر  آزمایشااای دوخ  کناری به عنوان ا  

ای در نظر  ر ته مه و  فا  مورد بررسی به  ور  تصاد ی  امایه 
 یری مااها عملیا  کاماات کتان از چهار ردیف وساا  هر کر  انهازه

 برداریتیرماه انجام مها نمونه 9روغنی به  اور  دساتی و در تاری    
تعهاد کپسااول در بوته  تعهاد دانه در کپسااول  وزن هعار   نییتع .هت
پس از اتمام رمه رویشی و زایشی  دانه عملارد وی ستیز عملارد دانه 
بر از محل طوقه کفمتر مربع  0به مسا ت  از وسا  هر کر   هابوته

ساعت وزن  20در.ه به مه   21مهنها بعه از خشک کردن در دمای 
در وا ه سااط  محاساابه مااها بعه از آن    عملارد زیسااتیمااهنه و 
ا( .ها و ممار، مهنه و ه)انتخاب تصاد ی بوتهبوته  01یهاکپساول 

ا از هسپس تمامی دانهبر اساا  میانیین در تک بوته محاسبه مهنها  
ه و به  ور  میانیین مهمامار،   ورو، دساتی .ها   بهها کپساول 

سپس ب ور .ها مهه از هر کر   تعهاد در هر کپساول محاسابه مهنها  
 و وزن هعار دانه وزن مااهنه و در نهایت عملارد دانه در وا ه سااط  

هرز در دو  یهااز علف یبردارنمونه. برای هر تیمار محاسااابه  ردیه
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کنترل  یماریا در  روه تمااهبه  ااور  .ها انه انجام  یماری روه ت
آن  یتمام ی صااال رماااه برا یدر انتها یبردارنمونه  هرز یهاعلف

از  یبردارتهاخل  نمونه هاای یماار ت یبرا یا ولماااهانجاام   یماارهاا  ت
و  11  11  91  01  51) یاههر مر له از رمه   یاناهرز در پ یهاعلف
ا مااههرز انجام  یهاعلف ینروز پس از ساابع مااهن( قبل از و.  91

 یک یبار   امااتن تصاااد  دو  یلههرز به وساا یهاعلف یبردارنمونه
و کف بر نمودن داخل آن  یماردر هر ت یمتریساااانت 01×01کوادرا  

و  مه یری هرز انهازه یهاآن تراک  کل علف ید که طماو یم یینتع
ها در ا بهین منظور نمونهمه یری ها انهازهسپس وزن خشک کل  ونه

ساعت قرار  18 راد به مه  در.ه ساانتی  21آون الاتریای در دمای 
( 5) معادله از کاماات  از پس روز رمااه در.ه محاساابه  ر تنها برای

استفاده از رو، وایازی غیر خطی ا.عاء دوره بحرانی  مه و با اساتفاده 
برای  (9 )معادلها در این رو، از معادال  غیرخطی  امپرتع مهتعیین 

دله معا هرز و لجستیکعلفعاری از  یهاتعیین پاس  عملارد به دوره
  مهاهرز استفاده تهاخل علف یهابرای دوره (1)

                           GDD =Σ (Tmin+Tmax)/2) – Tb(5معادله )

 روغن عملارد= روغن در ه× دانه عملارد                 ( 0) معادله
 =cx)) )exp(-b exp a y-                               (9) معادله

 d))+((d-1)/d)) exp(b y=((1/(a+((x-c)×  100       (1)معادله 

 در.ه : کمینهminT رمااه  -در.ه -:روز GDD (5) معادله این در
 در.ه  سااب بر هوا  رار  در.ه بیشااینه :maxTهوا  روزانه  رار 
ها در معادله باماامی کتان روغنی پایه  رار  در.هTb: و   رادسااانتی

(9)  yدر ااه از ماااهه عاری از علف هرز(    : عملارد دانه(a مجانب :
)بر  سااب  های هرز پس از ساابع مااهن: مه  کنترل علفxعملارد  

)در ه  عملارد دانه Y( 1) : مقادیر ثابتا در معادله لجستیکb و روز(
های هرز پس از مه  تهاخل با علف xاز مااااهه عاری از علف هرز(  

نقطه عطف  c   مقادیر ثابت d  b  a  )بر  ساااب روز( سااابع ماااهن
 .)بر  سب روز( منحنی

ه استفاده م رو، سوکسله یری روغن ب ور به از به منظور انهازه
( محاساابه 0)معادله عملارد روغن و  در ااه روغن دانها سااپس  (56)

مها محلول سنجش از نمونه دانه خشک )آسیاب مهه( همراه مخلوط 
 این از(ا 91)هضاا  و هیهروژن پراکساایه بر روی هیتر به دساات آمه  

  لی ) پتاساای  و (96)  ساافر  (91)  یری نیتروژنانهازه برای عصاااره
در اه پروتئین دانه از  ا لضرب در ه  و  ماه  اساتفاده  (01() تومتر

 (ا9) به دست آمه 01/9در عهد  نیتروژن
 در های  یاهی آساایاب مااههنمونه آهن و روی   یریانهازه برای

سپس  خاکساتر ماه    سااعت  1 مه  به  رادساانتی  در.ه 111 دمای
مه و بعه از آن محلول  داده اسایه  رار   با کلریهریک خاکساتر  یاه 

 طیف و به  ج  نهایی رسانهی ا این عصاره توس  سانجش را  اا   
 استانهارد اسا  بر  یاه دانه آهن و روی در غلظت اتمی . ب سنجی
  ا(2) مه تعیین

   9.1نساااخه SASا عار آماری مشااااهها  از نرم یتجعیه برای
ای دانان در ساااط  ها از آزمون چنه دامنهمیانیین یمقایساااه یبرا

 EXCEL 2007ا عار ترسی  نمودارها از نرمدر ه و برای پنج ا تمال 
روزانه  ی هاقل و  هاکثر دما یا از اطالعا  اداره هوامناسمهاستفاده 

( به  ااور  ماهانه GDDروز رمااه ) .همجموع در ی.هت محاساابه
 مهااستفاده 

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ویژگی -1جدول 
 Table 1- Soil physical and chemical properties of experimental location 

 روی
Zn (mg.kg-1) 

 آهن
Fe (mg.kg-1) 

 فسفر
P (mg.kg-1) 

 پتاسیم
K (mg.kg-1) 

 هدایت الکتریکی

Ec 

(dS/m) 

 اسیدیته
pH 

 نیتروژن
N (%) 

 کربن ارگانیک

OC )%( 
 بافت خاک

Soil texture 

0.48 1.48 8 260 2.83 7.7 0.16 1.6 Silty clay 

 

 نتایج و بحث 

 های هرزتراکم و وزن خشک علف

 آوری ماااهه ماااامل چنهین  ونه غالب نظیرهای هرز .مععلف 
(  Chenopodium albumتره )(  سلمهSorghum halepense) قیاق

 Physalis)( و عروسک پشت پرده Xanthium strumariumتوق )

alkekengiدادنهک ( بودنه و اکثر  لور علف هرز معرعه را تشاااایل می
 رچه نتایجی همسو پژوهش ما در  ونه علف هرز معرعه کتان )ماننه 

( اما در بیشتر 5تره(  عار، مهه است )عروساک پشات پرده و سالمه   
های ابتهای کشت های هرز غالب در معرعه در سااالمواقع  ونه علف

های کنترل علف هرز ه بانک ب ر مو.ود در خاك استا دورهوابساته ب 

(ا 0).هول  های هرز دامتداری بر تراک  وزن خشک علفتاثیر معنی
های های هرز  ق  بر وزن خشک علفاما تاثیر طول دوره تهاخل علف

 داری بوداهرز معنی

های هرز با ا عایش وزن خشک و تراک  علف 5با تو.ه به ماال  
 551تیمار تهاخل کامل ) کهطوری به کنترل کاهش یا تنهاهای دوره

 رم 516رمه  بیشترین مقهار زیست توده علف هرز   دوره کل روزه( در
بیشترین  در تیمارهای کنترل  نمودا تولیه را مربع  متر در خشک( )وزن

روز  51بوته در متر مربع(  مربوط به تیمار  2/18های هرز )تراک  علف
 0/511های هرز ) الی که بیشااترین وزن خشااک علف کنترل بود در
 51روز کنترل مشااههه مه اما با تیمار   01ربع( در تیمار م رم در متر 

 داری نهامتاروز کنترل تفاو  معنی
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 هرز علف تراکم و خشک وزن بر هرز علف تداخل و های کنترلدوره اثر واریانس تجزیه -2 جدول

Table 2- Analysis of variance of the effect of  weed control and weed interference duration on dry weight and weed density

  
Mean squar میانگین مربعات  

درجه 

 آزادی
DF. 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 Mean squar میانگین مربعات  
درجه 

 آزادی
DF. 

 منابع تغییرات
S.O.V 

 تراکم علف هرز
Weed density 

 وزن خشک علف هرز

Weed dry 

weight 
 تراکم علف هرز 

Weed density 

 وزن خشک علف هرز

Weed dry 

weight 

51.04ns 235.39ns 2 
 تارار

Replication 
 101.33ns 2.13ns 2 

 تارار
Replication 

269.20ns 5410.90** 6 
 دوره تهاخل

Interference period 
 1570.53** 45.28** 6 

 دوره کنترل

Control period 

2041.90 206.61 12 
 خطا

Error 
 33.77 111.89 12 

 خطا

Error 

ضریب تیییرا     25.07 23.37 CV%  18.27 22.15    ضریب تیییرا CV% 

nsدر ه 5خطای  دار در سط معنی ** دار و غیرمعنی  
ns  Non significant and **Significant at P<0.01 

 
های هرز کاهش وزن خشااک علف کنترل یهطول دور با ا عایش

 هرزهای علفبا ا عایش دوره کنترل  بوته ( زیرا00امری طبیعی است )
کننه که قهر  رقابت نسااابی در مااارایطی   ر ااات رویش پیها می

های .انبی  ا عایش کتان روغنی به دلیل  ساااتر، مااااخه هایبوته
انهازی ماااهیهتر  بهبود یا ته اساااتا به همین دلیل ارتفااع و ساااایه 

(ا 51) مونههرز به طور کامل مو ق به ادامه رویش نمیهای علفبوته
 های هرز با ا عایشهمچنین یای دییر از علل سیر نعولی تراک  علف

های هرز در علف به دلیل کاهش بانک ب رتوانه هاای کنترل می دوره
های متوالی  ساپری ماهن زمان مناسب سبع مهن برخی از   اثر و.ین

ها در زیر کانوپی  یاه ماااهن آن های هرز  کاهش اماان سااابععلف
هاای هرز و مصااااد  ماااهن زمان  تنای علفزراعی و پاهیاهه خود  

حصااول های هرز معرعه با مرا ل اولیه رمااه مزنی غالب علف.وانه
های تهاخل  وزن (ا اما از طر ی دییر با ا عایش طول دوره16باماااه )

های رونه  ااعودی دامااتا زیرا در طول دور   خشااک و تراک  علف
تهاخل به دلیل ضاعیف بودن  یاهچه اولیه کتان در اول  صل و کا ی  

(ا 00تواننه رمه کننه )های هرز به را تی میبودن منابع رمهی  علف
 یبا ا عایش دوره های هرزعلف و تراک  خشک وزن یشدر واقع ا عا

 (ا99) امری طبیعی است های هرزعلف تهاخل
 

  های هرزهای هرز در گیاه کتان بر تراکم )الف( و وزن خشک )ب( علفهای کنترل و تداخل علفاثر دوره -1 شکل  
 انهارنه داریمعنی اختال ( 1)%  خطای سط  در LSD آزمون اسا  بر مشترك  ر  های دارایستون 

Figure 1- Effect of weed control and weed interference duration on weed density (a) and weed dry weight (b) 
Colums followed by the same letter are not significantly differentns base on LSD test (P≤0.05). 

بوته در  92/19و  92/21که بیشاااترین و کمترین تراک  )طوریبه
 رم در متر مربع( بااه  15/02و  10/516متر مربع( و وزن خشاااک )

های (ا تراک  علف5 )مال روز تهاخل بود 51و  551ترتیب مربوط به 
داری نارد زیرا یروزه تا تهاخل کامل تیییر معن 91هرز از تیمار تهاخل 

ab
a

b

c c

d d

c c
b

bc
b

bc

a

0

20

40

60

80

100

120

140

160

 
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

)
2-

w
ee

d
 d

ry
 w

ei
gh

t 
(g

.m

b  

a ab
b

c c

d
d

b b
ab ab ab

ab

a

0
10
20
30
40
50
60
70
80

 
 
  
 
  
  
  
 
 

w
ee

d
 d

en
si

ty
 (

p
la

n
t.

m
-2

)    a



 255     ...كتان روغني هرز هايعلف كنترل بحراني دوره تعیینحسینیان و همکاران، 

رقابت بر ساار  ضااا و منابع غ ایی  محهود بودن این دو عامل از یک  
رز های ههای علفانهازی در بین  ونهطر  و پهیهه خود تنای و سایه

های هرز .هیه )در کتان روغنی از طر ی دییر  رماه و  ستر، علف 
 نتیجاه ا عایش تراک ( را باا ا عایش دوره تهاخل محهود کرده اسااات  

های (ا  عار، مااهه اساات که با طوالنی مااهن دوره تهاخل علف90)
هاای هرز در معرعاه آویشااان بااغی ابتها یک رونه    هرز  تعاهاد علف 

ا عایشااای و در انتها به دلیل رقابت و عهم و.ود  ضاااای کا ی رونه 
(ا با ا عایش یا تن طول دوره تهاخل 00کاهشاای نشااان داده اساات )  

هرز در معرعه سیاههانه تا اواس   صل های های هرز تعهاد علفعلف
رمااه ساایاههانه دارای رونه  ااعودی بود و پس از رساایهن به  هاکثر 

که طوریروز پس از کامات رو به کاهش   امت به  10مقهار خود در 
 (ا15در انتهای  صل رمه به کمترین مقهار خود رسیه )

 
 لفع کنترل و تداخل هایدوره تحت تاثیر واریانس عملکرد، اجزاء عملکرد, روغن، پروتئین و محتوای عناصر دانه کتان روغنیتجزیه  -3جدول 

 هرز  

Table 3- Analysis of variance of yield, yield components, oil, protein and nutrient content of linseed affected by weed 

interference and weed control duration 
 Mean of squares میانگین مربعات

درجه  

 آزادی
DF. 

منابع  

 تغییرات

 
S.O.V 

آهن 

 دانه

 

Seed 
Fe 

روی 

 دانه

 
Seed 

Zn 

 پتاسیم دانه

 
Seed K 

 فسفر دانه

 
Seed P 

پروتیئین 

 دانه
Seed 

protein 

روغن 

   دانه
Seed 

oil 

عملکرد 

 زیستی

 
Biological  

yield 

وزن 

هزار 

دانه 
1000 

Seed 

weigh 

تعداد  

دانه در 

 کپسول
Seed 

number 

per  
capsul 

تعداد 

 کپسول

 در بوته

Number 

of 

capsul 

per 

plant 

عملکرد 

 دانه
Garin 

yeild 

عملکرد 

 روغن
Oil 

yeild 
 

117ns 3.37ns 1515482** 7160462ns 36.6ns 12.5ns 503ns 0.01ns 0.24ns 24.73ns 96.9ns 6.3ns 2 
 تارار

Replication 

414** 35.1** 1664910** 23527117** 46** 12.7* 21971** 0.70** 1.10** 1874** 4109** 1087** 13 
 تیمار

Treatment 

131 7.2 218768.8 2246033 12.1 5.7 692 0.11 0.11 3153 82.9 937 26 
 خطا

Error 

20.01 12.90 25.27 14.86 18.59 5.52 3.93 5.30 4.46 13.00 4.23 6.40  
 ضریب تییییرا 

CV% 

nsدر ه 5و  1خطای  دار در سط معنی ** دار  * و غیرمعنی  
ns Non significant, * and ** Significant at P<0.05 and  P<0.01 

 

 غذایی محتوای عناصر

های هرز در سااط  خطای یک های تهاخل و کنترل علفاثر تیمار
ه دار مدر اه بر میعان عنا ار  سافر  پتاسی   روی و آهن دانه معنی   

های کنترل تمامی عنا ااار در دانه کتان (ا باا ا عایش دوره 9).اهول  
 مترک رقابت دلیل به اساات ممان نتیجه این روغنی ا عایش یا تنهک

 هرز هایعلف هجوم کردن محهود طریق از آب می ی و مواد برای
مختلف نظیر روی  پتاسی  و  عنا ار  . ب ا عایش به منجر که باماه 
اما میعان ا عایش  سفر دانه در بین هیچاهام از  ا(51ماود ) می  سافر 

ارهای دار نبودا تیمتیمارهای کنترل ) تی در تیمار کنترل کامل( معنی
داری روزه از نظر میعان آهن و روی تفاو  معنی 91و  11 11کنترل 

با کنترل کامل نهاماااتنه ولی میعان پتاسااای  در این تیمارها به طور 
روزه بودا کمترین میعان عنا ر پتاسی    551داری کمتر ازکنترل معنی

 و 1/91  91روزه بود کاه به ترتیب   51نترل آهن و روی مربوط باه ک 
(ا در واقع رقابت با 1در اااه کمتر از کنترل کامل بودنه ).هول  1/06

( آهن و 06های هرز باعث کاهش . ب عنا ار  سافر  پتاسی  )  علف
مودا کمترین میعان  سفر ( و در نتیجه کاهش آن در دانه می59روی )

روزه )تهاخل کامل( بود 551و  91  11در تیمار تهاخل مربوط به تیمار 
  18نساابت به کنترل کامل میعان  ساافر در این تیمارها به ترتیب  و 

های هرز باعث کاهش در اااه کمتر بودنها تهاخل علف 1/90و  5/90
عنصاار آهن  روی و پتاساای  نیع مااهک اما در رابطه با آهن این رونه   

دار نبودا همچنین کااهشااای در هیا کاهام از تیمارهای تهاخلی معنی  
های هرز از   با ا عایش طول تهاخل علفکاهش عنا ار روی و پتاسی 

 قابل (ا در کل کاهش1داری نارد ).هول روز باه بعاه تیییر معنی   91
روی  آهن   سافر و پتاسی  با ا عایش تهاخل و کاهش   محتوای تو.ه

ر د غ ایی و انتقال آن به دانه عنا ر دهنهه اختالل . بنشاان  کنترل
هرز بر ساار . ب  علف های ونه رقابت کتان بوده و علت این رخهاد

توانه می هرز هایعلف مهیریت به موقع (ا51عنا ر غ ایی بوده است )
های هرز و در معرعه  کاهش علف می ی مواد مناسااب  باعث کنترل

زیرا بهبود مواد می ی  اروغنی مااود .انبی آنان بر  یاه کتان عوارض
ر هرز عالوه ببا کنترل علف  نظیر آهن   سافر  روی و پتاسی  در دانه 

فی دارد بلاه عامل ا عایش سط  کی دانه عملارد بر ایناه تاثیر مثبتی
 ا(51و  55بامه )دانه نیع می

 

 پروتئین دانه و اجزای عملکرد

دهه که تیمارهای ها نشان مینتایج  ا ل از تجعیه واریانس داده
داری )در سااط  ا تمال یک های هرز تاثیر معنیتهاخل و کنترل علف
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 تعهاد کپسول در بوته  دانه در کپسول ومیعان پروتئین دانه  در ه( بر 
کمترین و بیشترین میعان پروتئین به (ا 9وزن هعار دانه دامتنه ).هول 

روز کنترل )باا تیماار تاهاخل کامل اختال      51ترتیاب مربوط تیماار   
 داروزه( بو 551) داری نهامت( و کنترل کاملمعنی

 
 کتان روغنی عملکرد اجزای و هرز برعملکرد علف کنترل و تداخل هایمیانگین اثر دوره مقایسه -4جدول 

Table 4- The mean comparison of the effect of weed control and weed interference duration on yield and yield components of 

linseed 

 دانه

عملکرد 

 زیستی

Biological 

yield 
)2-( g.m  

وزن 

هزار 

 دانه 
1000 

Seed 

weigh 

(g) 

تعداد دانه 

 در کپسول
Seed 

number 

per 

capsule 

تعداد 

در  کپسول

 بوته

Number of 

capsul per 

plant 

 

روز پس از 

سبز شدن 

 کتان روغنی
Day after 

linseed 

emergence 

 

 آهن
Fe 

)1-(mg.Kg 
 

 روی

Zn 
)1-(mg.Kg  

 

 پتاسیم
K  

)1-(mg.Kg 

 فسفر
)1-P  (mg Kg 

 ن ئیپروت

Protein 

(%) 

 روغن
Oil (%)   

52.7cd 18.0ef 1.37de 10.78ab 12.1d 39.5c 652.7ef 5.8d 7.03fg 81.0defg 10 

رز
 ه

ف
عل

از 
ی 

ار
ع

 
W

e
e
d

 F
r
ee

 
 

59.8abcd 20.0bcdef 1.47cde 11.50ab 16.8bcd 42.3abc 678.2de 6.1cd 7.42def 91.3cde 20 

58.5bcd 24.0abc 1.89bcde 11.51ab 19.7abc 42.9abc 706.8cd 6.6abc 7.48cdef 98.7cd 30 

65.2abcd 24.5ab 2.00bcde 11.63ab 19.6abc 44.3ab 725.8cd 6.7ab 7.62bcdef 104.9bc 40 

69.2abc 23.0abcde 2.30bc 12.47ab 21.3abc 44.2ab 735.0bc 6.9ab 8.02abcd 105.3bc 50 

76.8ab 24.2ab 2.65b 12.60a 24.8a 45.2ab 776.5b 7.1a 8.07abc 119.6ab 60 

80.5a 25.5a 3.89a 12.94a 26.0a 45.7a 844.5a 7.1a 8.16ab 130.1a 110 

52.2cd 23.3abcd 2.17bcd 12.32ab 21.6ab 44.4ab 680.2de 6.8ab 8.37a 82.4def 10 

ف
عل

ل 
اخ

تد
رز

 ه
ی

ها
 W

e
e
d

 I
n

te
r
fe

r
e
n

ce
 

52.8cd 23.0abcde 1.74cde 11.14ab 21.0abc 44.8ab 647.7ef 6.8ab 7.90abcde 77.4efg 20 

50.5cd 19.0cdef 1.40de 9.63bc 16.5bcd 44.7ab 624.5fg 6.4bcd 7.30ef 67.8fg 30 

46.8d 18.7def 1.29de 7.93cd 17.0bcd 45.4ab 611.0fg 6.1cd 7.28ef 61.8fgh 40 

46.7d 17.0f 1.150e 6.98de 16.1bcd 43.5abc 596.8gh 5.9d 7.45cdef 61.7fgh 50 

43.8d 15.5f 1.36de 4.90e 16.0bcd 40.9bc 558.2hi 5.9d 6.65gh 60.9gh 60 

45.2d 16.3f 1.20e 4.84e 14.6cd 39.6c 527.3i 5.8d 6.17h 42.4h 110 

 ابامنهنمی %1داری در سط  خطای با  رو  مشترك دارای اختال  معنیدر هر ستون اعهاد 
In each column, numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P≤0.05). 

 
های های مختلف کنترل و تهاخل علفدوره و هرز هایعلف تاثیر

نترل که بین تیمار کطوریبه ااست متفاو  دانه پروتئین غلظت بر هرز
داری دیهه نشااه ولی این دو تیمار روزه و کنترل کامل تفاو  معنی 91

روزه به  91روزه و تهاخل  01و  51داری بیشتر از کنترل به طور معنی
های هرز  میعان پروتئین در های تهاخل علفبعه بودنها با ا عایش دوره

اه کااهش یاا ات ولی  ق  تیماار تهاخل کامل باعث کاهش     این  یا 
 دسااترساای (ا1دار پروتئین نساابت به سااایر تیمارها مااه ).هول معنی

دانه  ینپروتئ بر ترین عوامل تاثیر  ار یاهان به نیتروژن یای از مه 
های هرز در معرعه ( و ا عایش آلود ی به علف52) و رمااه  یاه اساات

( که در 95مود )ای بر سار نیتروژن می  ونهباعث رقابت درون و بین 
ود منهایت منجر به کاهش پروتئین دانه  رماه رویشای و زایشای می   

 وررا در  ض دانه پروتئین میعان کاهش (ا بسیاری از مشاهها  نیع01)
بر روی  (ا طی تحقیقاتی که91 و 92کنه )می تاأییه  هرز هاای علف

 رواط هاا ب هاا ندا ارعاا ه وزنکلعای پاییعه انجام مه  مشخص مه که 
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( و 18 ر ت )قرار  های هرزعلفخل اتهدوره  تااثیر  تحتداری معنی
و ساااایر  وزن هعار دانهبااعث ا عایش   در کلعا هرز یهاا  ا   علف 

(ا در این تحقیق نیع مشاده مه که 6 افا  مرتب  با عملارد  شت ) 
هاای کنترل و تاهاخال به ترتیب مو.ب ا عایش و    ا عایش طول دوره

کاهش تعهاد کپساااول  تعهاد دانه در کپساااول و وزن هعار دانه ماااه 
 انهد تاثیر منفی در عملارد رقابت با علف هرز (ا  عار، مهه1).هول 

ول  تعهاد کپساا ماننه  اافا  یعنی وابسااته به آن هایویژ ی و کتان
ا یشترین (5) دامته است کتان دانه هعار وزن و در کپساول  تعهاد دانه

 ( و وزن هعار دانه51/8(  تعهاد دانه در کپسااول )591) تعهاد کپسااول
روزه( و کمترین مقهار این  511) ( مربوط باه تیماار کنترل کامل  5/2)

 افا  مربوط به تیمار تهاخل کامل بودا تعهاد دانه در کپسول و وزن  
و کنترل کاامل اختال    11  11  91هعار داناه در تیماارهاای کنترل    

(ا در  یاه ساویا  عار، ماهه است وزن   1 ).هول داری نهاماتنه معنی
هعار دانه و تعهاد دانه در نیام با کنترل علف هرز ا عایش یا تها اما وزن 

نبودک  دارروزه و کنترل کامل معنی 91  11هعار داناه در تیماار کنترل   
 دار نبودو کنترل کامل معنی 91همچنین تعاهاد داناه در نیام در تیمار   

 مواد آب و دسااترساای به  بهبود دلیل به هرز هایعلف (ا کنترل90)
 وزن بهبود باعث  بنهیی دانهو .لو یری از کوتاه مااهن دوره می ی

تعهاد کپساااول در  ا(92) ماااودو ساااایر ا.عای عملارد می هعار دانه
داری نهاماات ولی در نیع اختال  معنی 11و  11  91تیمارهای کنترل 

و  11داری بیشااتر از کنترل معنیروزه( به  ااور   551) کنترل کامل
 ایتوان  فات باه دلیال و.ود رقاابت بین  ونه    روزه بوده کاه می  11

های هرز و اساااتقرار و ا عایش ارتفاع بوته کتان در این مر له از علف
داری در تعهاد هاای هرز نتوانساااتناه باعث کاهش معنی  رماااه  علف

 کپسول و تعهاد دانه در کپسول مونها

 

 و دانه  عملکرد زیستی

داد که اثر تیمارهای تهاخل و نتایج  ا ل از تجعیه واریانس نشان
هااای هرز بر میعان عملارد زیساااتی و عملارد دانااه کنترل علف

های هرز  ا عایش ماه  زمان     علف  (ا9داری بود ).اهول  معنی
ا عایش هر دو عملارد را به دنبال دامت و کاهش این دوره با کاهش 

(ا بیان ماااهه آلود ی به 0و ماااال  1).هول  بود عملاردهاا همراه 
هاای هرز در معرعه کتان باعث کاهش رماااه در نتیجه کاهش  علف

 11  11در کنترل ا (5) مودعملارد دانه و عملارد زیستی این  یاه می
روزه ) هودا در اواس  رمه کتان( عملارد زیستی و دانه بیشتر از  91و 

( و این نتیجه از 0و ماااال  1ول روزه بوده ).ه 91و  11  11تهاخل 
 های هرز در اوایل  صل رمه کتان پشتیبانیاهمیت باالی کنترل علف

 اواخر در رقابت از  صل  اوایل در هرز هایعلف کنه در واقع رقابتمی
کنترل و کاهش وزن خشک علف همچنین با  ا(19) است تر صل مه 

دانااه بهبود  هرز )زیسااات توده علف هرز در معرعااه( میعان عملارد

روزه با کنترل  91(ا ولی عملارد دانه کتان در تیمار کنترل 19) یابهمی
داری نهاماااتا میعان عملارد دانه در روزه( اختال  معنی 551کامل )
داری نهامتک روزه( اختال  معنی 551روزه با تهاخل کامل ) 91تهاخل 

 در کنترلبا ا عایش تهاخل  ا عایش وزن خشک علف هرز و تاخیر اما 
نتایج آزمایشی بر روی کلعا  (ا5 )ماال  آنها عملارد دانه کاهش یا ت

های هرز تا بیش از مر له چهار نشاااان داد با تهاوم دوره تهاخل علف
بر ی کلعا  عملارد دانه نسابت به تیمار مااهه )کنترل در تمام  صل(   

در ااه کاهش یا تا همچنین با به تاخیر ا تادن کنترل  21تا  01بین 
هاای هرز تاا ورود کلعا به مر له روز   عملارد دانه رونه نعولی   علف

در سویا  عار، مه تهاخل علف هرز بر عملارد دانه در  (ا18دامات ) 
هرز در مر له دو هفته بعه از یک بر ی مااهن سویا  تیمار و.ین علف

هرز بودا در  الی که با ا عایش تهاخل تا همااننه معرعه عاری از علف 
داری عاه از مر لاه یک بر ی  عملارد دانه را به طور معنی  هفتاه ب  1

هفتاه بعه از یک بر ی  51کااهش دادا میعان این کااهش در مر لاه    
روزه( با عملارد  551) کنترل کامل(ا 58در ااه بود ) 19مااهن  هود 

 رم در متر مربع بیشاااترین عملارد داناه را در بین تیمارها   80/029
در هی  12/19 تمام  صال با کاهش  دامات و در مقابل تیمار تهاخل 

 رم در متر  19/518نسااابت به کنترل کامل  کمترین عملارد دانه ) 
(ا رونه تیییرا  در میعان عملارد زیسااتی 5 مربع( را دارا بود )مااال

تاا اهی مشاااابه عملارد دانه بود یعنی با ا عایش دوره کنترل میعان   
 مااودن آن ک  میعملارد زیسااتی زیاد و با ا عایش دوره تهاخل میعا

روزه )که بعه آن  01و  51(ا میعان عملارد زیستی در تهاخل 0 )مال
 01و  51های هرز  ور   ر ت( با کنترل روز     علف 61و  511

های هرز تا پایان دوره رمااه  یاه  فظ مااهنه(  روزه )که بعه آن علف
 (ک 1داری نهامت ).هول تفاو  معنی

رقابت با علف هرز در اول  صل  دههدر واقع این نتیجه نشان می
 د زیرا  ارتاثیر منفی بساایار زیادی بر رمااه و تولیه زیساات توده می  

 ت اس هرز هایعلف برابر در ضاعیف  رقابتی کتان دارای توان  یاهچه
هرز در اول  صاال رمااه   هایعلف کنترل اقهاما  با توانمی بنابراین

(ا مشابه نتایج این 50) هبخشی بهبود را عملارد دانه و زیستی این  یاه
ضعف کتان در رقابت با علف هرز   تحقیق نیع در پژوهشی دییر علت

نه اضااعیف بودن ب ر کتان در ظهور و رقابت با علف هرز  عار، کرده
 باعث کاهش ظهور از قبل هایکشعلف تمام که استفاده ازبه طوری

دانه  عملارد هرز و بهبود عملارد  هایعلف تراک  در تو.هی قاابل 
 (ا5) زیستی  تعهاد کپسول و تعهاد دانه در کپسول در  یاه کتان مهنه

 

 عملکرد و درصد روغن  

داری در سااط  خطای یک عملارد و در ااه روغن به طور معنی
(ا 9 در اااه تحت تاثیر تیمارهای کنترل و تهاخل قرار  ر تنه ).هول

های هرز عملارد و در اااه روغن باا ا عایش طول دوره  ا   علف  
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هاای هرز کااهش یا تنها   هاای و.ین علف ا عایش و باا کااهش دوره  
مطابق با نتایج این تحقیق  عار، ماهه است که کنترل ناردن علف  
هرز در کتان باعث کاهش عملارد روغن  دانه و عملارد زیساااتی در 

دار (ا تیییرا  در ه روغن تقریبا در تمامی تیمارها معنی92) کتان مه
ماارایطی که بیشااترین آلود ی علف هرز و.ود داماات    نبود  ق  در
روزه( در ااه روغن به طور  551) روزه و تهاخل کامل 51یعنی کنترل 

(ا بیشاااترین عملارد 1).هول  داری از ساااایر تیمارها کمتر بودمعنی

مربع( مربوط به تیمار کنترل تمام  صاال   رم در متر 509/ 25روغن )
مربع( مربوط تیمااار  م در متر ر 21/18و کمترین عملارد روغن )
(ا  عار، مهه است تیمارهای     و 5 تهاخل تمام  صل بود )مال

های هرز درساااط  خطای یک در اااه بر عملارد روغن رقابت علف
هرز بیشااترین عملارد انه و تیمار ماااهه بهون علفداری مااههمعنی

 (ا 0روغن را به خود اختصاص داده است )

 

 )ب( گیاه کتان روغنعملکرد  و های هرز بر عملکرد دانه )الف(( علفWI( و تداخل )WFهای کنترل )تاثیر دوره -2 شکل  
 انهارنه داریمعنی اختال ( 1)%  خطای سط  در LSD آزمون اسا  بر مشترك  ر  یک  هاقل های دارایستون

Figure 2- Effect of weed control (WF) and weed interference (WI) durations on grain yield (a) and oil yield (b) of linseed 

Colums followed by the same letter are not significantly differentns base on LSD test (P≤0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هرزهای کنترل و تداخل علفکتان روغنی به طول دورهپاسخ عملکرد دانه  -3 شکل

Figure 3- Response of linseed yield to weed control and interference periods 
 

روز تاهاخال و تیمار تهاخل تمام    91عملارد روغن بین دو تیماار  
که عملارد روغن   داری ناهاماااتا از آنجاایی   صااال اختال  معنی

 ا الضارب در اه روغن و عملارد دانه است ا عایش یا کاهش هر    

تواننه بر ا عایش یا کاهش عملارد دانه تأثیر  ار دوی این عوامال می 
است بامانها مشاابه نتایج این تحقیق  بر روی سیاههانه  عار، مهه   

 ههای هرز تاثیر منفی بر عملارد دانه  در اااکه تاخیر در کنترل علف
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روغن و درنتیجه کاهش عملارد روغن ساایاههانه را به همراه دامااته  
 طول ا عایش توان اذعان دامات که با (ا بر این اساا  می 15اسات ) 

 ا عایش  یاه زراعی با هاآن رقابت مااه  هرز  هایتهاخل علف دوره
دانه و در ماارای  آلود ی مااهیه   عملارد کاهش علت به و یابهمی

 کنهامی ا ت روغن کتان نیع عملارد کاهش در ه روغن 

 

 های هرزدوره بحرانی کنترل علف

های  ا اال از این آزمایش  دوره بحرانی کنترل بر اسااا  داده
در اااه  51های هرز برای کتان روغنی در یاساااو   بر اساااا  علف

روز پس از سااابع ماااهن کتان  1دانه  از  کاهش قابل قبول عملارد
از ساابع مااهن کتان روغنی خاتمه روز پس  11روغنی مااروع مااهه و 

 81/186تا  8/510معادل  رمه در.ه روز اساا   بر دوره این یا ت که
GDD بامها می روغنی کتان کامت زمان از 

 

 گیری  نتیجه 

های هرز  بهبود کشااات کتاان باه منظور کنترل علف   ردر واقع د
اهش ک ( و کمی )عملارد( دانه وسط  کیفی )عنا ر  روغن و پروتئین

های علف هرز )بر اسااا  نتایج مااود که کنترلها  پیشاانهاد میهعینه
ی بحرانی( از روز پنج  پس از سبع مهن مروع مهه و  ا ل از دوره

های هرز در روز پس از این زمان  از  ضااور و رمااه علف 96به مه  
 این محصول .لو یری مودا
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Introduction: Due to the high sensitivity of linseed to weed competition, high costs are imposed for weed 

management of linseed productionا Determining the critical period of weed control is a practical strategy that is 

considered as one of the main pillars of the integrated weed management system due to the limited chemical 

control of weedsا The critical period is the period of the plant growth season during which weeds must be controlled 

so that yield damage does not exceed a thresholdا This threshold is determined based on the cost of weed control. 

Critical period estimation can play an important role in achieving sustainable and integrated weed management in 
crop production and reducing the costs. Therefore, the aim of this study was to determine the critical period of 
weed control in order to stabilize the system as much as possible, minimize the use of chemical herbicides and 

reduce farmer costs on linseed in Yasujا 
Materials and Methods: This experiment was conducted in a randomized complete block design with 14 

treatments and three replications in 2017 at the research farm of the Faculty of Agriculture, Yasouj 

UniversityاTreatments included periods of weed control (WF) and weed interference (WI) up to 10, 20, 30, 40, 50 

and 60 days after linseed emergence and also two treatments of weed control and weed interference for the whole 

season (110 days) اThree ridges (4 m long and 50 cm apart) were planted in each plot and two rows of linseed (row 

spacing and plant spacing of 25 and 4 cm) were planted on each ridgeا Sampling was done to calculate the density 

and dry weight of weeds in the control treatment group (WF) at the end of the growing season and for interference 

treatments (WI) at the end of each stage before weedingا At the time of linseed maturing, yield components, 

biological yield, grain yield, oil yield, element content and protein of flaxseed were measuredاThe critical period 

of weed control was determined using Gampertz nonlinear regression equations (to determine yield response to 
weed-free periods) and Logistic nonlinear regression equation (to determine yield response to weed interference 
periods). 

Results and Discussion: Weed control and weed interference periods had a significant effect on weed dry 
weight. With increasing control and interference periods weed dry weight increased and decreased, respectively. 
Throughout the whole season weed interference treatment produced the highest amount of weed dry biomass (149 
g m-2), and among the control treatments, the highest dry weight of weeds was observed in the 20-day control 

treatment   ا
With increasing control periods, weed plants have the opportunity to grow in a situation where the relative 

competitiveness of linseed plants has improved due to the expansion of lateral branches, increase in height and 
more intense shading. For this reason, weed growth is limited. However, increasing the length of interference 
periods, weeds can grow easily due to the weakness of the initial linseed seedling at the beginning of the season 

and the lack of sufficient growth resourcesا The effect of weed interference and weed control treatments on grain 

content (P, K, Zn and Fe), grain protein, yield components, biological yield and grain yield, oil percentage and oil 
yield were significant. With increasing control periods and decreasing interference periods of all elements in 
linseed seed, the number of capsules per plant, the number of seeds per capsule and 1000-seed weight increased. 
Biological yield of linseed in 10 and 20 day interference treatments was not significantly different from 10 and 20 
day control treatments, because weed competition in the first season has a very negative effect on growth and 
biomass production of linseed and seedlings linseed have poor competitiveness against weeds. Therefore with 
weed control measures at the beginning of the growing season can improve seed and biological yield of this 
plant.The critical period of weed control for linseed in Yasuj, based on a 10% reduction in grain yield, was 
determined from 5 days to 44 days after the emergence linseed, equivalent to 142.8 to 589.85 GDD from the time 
of linseed planting. 
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Conclusion: In order to prevent weeds growth, improve the quality (elements, oil and protein) and quantity 

(yield) of linseed grain and reduce the costs, it is recommended that weed control start from five days after linseed 
emergence to 39 days after aforementioned time. 
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