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Introduction 

 Brassica napus L. is one of the most important crops in the world and Iran which accounts for about 20% of 
the world total oil production. The area under cultivation of this crop is 13,000 hectares in Fars province. Weed 

interference is also one of the most important limiting factors which decrease crop yields. Weed can decrease 

crop yield by competing for resources such as water, light and nutrients and production of allelopathic 
compounds. Weed competition reduced average onion yield by 50% compared with the weed-free control. The 
most important broad leaf weeds of rapeseed in Fars province are including Carthamus oxyacanthus M.B., 
Capsella bursa-pastoris, Centaurea solstitialis L., Polygonum aviculare L., Mavla neglecta wallr, Descurainia 
Sophia (L.) Webb&Berth, Veronica persica L., Sinapis arvensis L. Application of herbicides is the most 
prevalent method of weed control in Rapeseed fields. Herbicides are recommended for control of broad leaf 
weeds in rapeseed included of trifluralin, clopyralid and butizanstar. Clipfort is a new herbicide of broadleaf 
weeds product from Barzegar Barjesteh containing 720 g kg-1 Clopyralid, formulated as a soluble granule (SG). 
This experiment was conducted to evaluate the efficacy of Clipfort herbicide with some preplant, preemergence 
and postemergence registered herbicides on weed control and rapeseed yield.  

Materials and Methods 
 In order to study the effect of herbicides to control broad leaf weeds of rapeseed fields, an experiment was 

conducted during 2020- 2021 at Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Darab, 
Iran. Plots were located on a clay loam soil with pH 7.9. This experiment was carried out in randomized 
complete block design with 9 treatments and 3 replications. The treatments included post emergence application 
of Clipfort (Clopyralid, SG 72%) at dose rates of 150, 167,184, 201 g/ha or 108, 120, 132 and 144 a.i. ha-1, post 
emergence application of Lontrel (Clopyralid, SL 30%) at dose rate of 800 mm/ha or 240 a.i. ha-1, post 
emergence application of Watch (Clopyralid, SL 30%) at dose rate of 800 mL ha-1 or 240 a.i. ha-1, preemergence 
application of butisanstar (quinmerac+ metazachlor, SC 41.6%) at dose rate of 205 mL ha-1 or 1040 a.i. ha-1, 
preplant soil application Treflan (trifluralin , EC 48%) at dose rate of 2000 mm/ha, or 960 a.i. ha-1 and ) and 
weed free. The narrow leaf weeds were control by Gallant-super (haloxyfop-r-methyl ester 10.8% EC) at dose 
rate of 1000 mL ha-1 in the 3–4 leaf weeds. The herbicides were applied using a Matabi sprayer equipped with an 
8002 flat fan nozzle tip delivering 300 L ha-1 at 200 kP bar spray pressure. Weed numbers and dry weights were 
determined in random 0.50-m2 quadrates per plot. The grain yield and biological yield were recorded for a 2 m2 

and 0.30 m2 from each plot, respectively. Traits were recorded including density, biomass of weed and control 
percentage of weed, and grain yield and biological yield. Statistical analyses of data were done with SAS var 9 
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software and comparison of mean was tested using the LSD test at 5% level. 

Results and Discussion 
 Broad-leaf weeds infestations included Hirschfeldia incana L., Decurania sophia L., Carthamus 

oxyacanthus L., Centaurea pallescens L., Veronica persica L., Malva neglecta L. The highest and lowest 
relative density was V. persica and H. incana 52 and 7 percent respectively. The highest and lowest relative 
weight was C. oxyacanthus and V. persica 31 and 11 percent respectively. The statistical analysis of the data on 
the weed density and biomass revealed that herbicides were applied significantly decreased the weed density and 
biomass. Visual observation confirmed that these weeds were effectively controlled using the Clipfort herbicide. 
Results showed that applications of Clipfort herbicide at dose rates of 201 g ha-1 provided excellent control of 
the mention weeds. Thise treatment decreased weed density of H. incana (90 %), D. sophia (98 %), C. 
oxyacanthus (98 %), C. pallescens (100%), V. persica (66 %), M. neglecta (80 %) and total weed (88%) 
compared to weed infested control. Also, this treatment decreased weed biomass of H. incana (95%), D. sophia 
(98%), C. oxyacanthus (99%), C. pallescens (100%), V. persica (68%), M. neglecta (82%) and total weed (91%) 
compared to weed infested control. However, butizan-star herbicide had the highest control of V. persica. This 
herbicide decreased density and weed biomass of V. persica by 94 and 97 percent comported to infested control. 
The grain yield and biological yield were 2.2 and 7.6-ton ha-1 respectively when applied Clipfort herbicide at 
dose rates of 201 g ha-1. This treatment also increased grain yield and biological yield by 36 and 30 percent, 
respectively.  

Conclusion 
 Results showed that the best results achieved from applications of Clipfort herbicide at dose rates of 201 g 

ha-1. This treatment decreased density and biomass weeds, and increased rapeseed yield. Therefore, the 

application of Clipfort herbicide (201 g ha-1) is recommended for canola fields. 
 
Keywords: Broadleaf, Control efficacy, Density, Dry weight, Weed 
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 مقاله پژوهشی

 656-633 .، ص1041 پاییز، 6، شماره 63جلد 

 

 کلزای ( در مزارعSG 72%، کلوپیرالید)فورت کلپکش ارزیابی کارایی علف

 (Brassica napusاستان فارس ) 

 
 3لستانیعلی رضا عسکری ک -2ناصر باقرانی ترشیز -*1ابراهیم ممنوعی

 70/70/0077تاریخ دریافت: 

 01/07/0077تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

در قالا    یآزمایشا ، فاار  )دارا(( ی کلزامزارع برگ های هرز پهنکنترل علف ( درSG 72%، کلوپیرالید)فورت کش کلپعلفبه منظور ارزیابی 
 فاورت پکلا هاای  کاش کااربرد علاف   تیمارهای آزمایش شاامل  .اجرا شد 0399 -0011در سال زراعی تکرار  3تیمار و  9کامل تصادفی با  طرح بلوک

، واچ لیتار در هکتاار  میلای  811 ( باه مقادار  SL 30%)کلوپیرالیاد،   لاوتترل ، گار  در هکتاار   110و  080، 061، 051( به مقدار SG 72%، کلوپیرالید)
، تارفنن  ر هکتاار دلیتار   5/1به مقادار   (SC 46.1%)کوئین مراک+ متازاکلر،  بوتیزان استار، لیتر در هکتارمیلی 811 ( به مقدارSL 30%)کلوپیرالید، 

کاش تاراکو و وزن کشا     دستی بود. تتایج تشاان داد کاه کااربرد تیمارهاای علاف     وجین و شاهد  در هکتارلیتر  1به مقدار ( EC 48%)تریفلورالین، 
هش دادتاد. باا   دار کاا باه طاور مینای   پاشی روز پس از سو 05و  31های هرز سیزا(، کاکشیر، گلرتگ وحشی، گل گند ، کردل کاذ( و پنیرک را علف

هارز از  ترین تیمار در کنتارل ایان علاف   کاهش یافت. مطلو( دارمینیهای هرز به طور افزایش مقدار کاربرد کلیپ فورت تراکو و وزن کش  این علف
درصد(، گل  81نیرک )درصد(، پ 98درصد(، کاکشیر ) 95گر  در هکتار بود. این تیمار تواتست وزن کش  کردل کاذ( ) 101فورت به مقدار کاربرد کلپ 

درصد( کاهش دهد. همچنین این تیمار بید از وجین دساتی بیشاترین عملکارد     90های هرز )درصد( و کل علف 99درصد(، گلرتگ وحشی ) 011گند  )
ان داد. لااا کااربرد   درصد افازایش تشا   31و  36تن در هکتار( داشت که تسبت به شاهد بدون کنترل  6/1تن در هکتار( و عملکرد بیولوژی  ) 1/1داته )
 گر  در هکتار( برای مزارع کلزای استان فار  قابل پیشنهاد است. 101فورت )کش کلپعلف

 
 کارایی کنترل، وزن کش  ،های هرزپهن برگ، تراکو، علف: کلیدی هایواژه

 

   1 مقدمه

یکاای از مهمتارین گیاهاان داتااه    (.Brassica napus Lکلازا ) 
در شود. سطح زیر کشت این گیاا  زراعای   روغنی در دتیا محسو( می

هاای هارز   علاف (. MAJ, 2019اسات ) هزار هکتار  03فار  استان 
باشاد.  مهمترین عوامل محدود کنند  تولید این گیا  زراعی مییکی از 
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گازارش  درصاد   51تاا  های هرز در این محصاول  مقدار کسارت علف
(. در این راستا، سلیمی و همکاران Shimi et al., 2014bشد  است )

(Salimi et al., 2004 گزارش کردتد که )هاای هارز   درصد علف 11
درصاد از   11برگ اسات کاه   های هرز پهنمزارع کلزا مربوط به علف

 دهد. ( تشکیل میBrassicaceaeبو )های هرز ش آتها را علف
ی تولید باعث افزایش تمایل کشاورزان باه کااربرد   افزایش هزینه

که کنتارل  هرز شد  است. به طوری هایعلفکش ها در کنترل علف
هارز در کلازا   هاای تارین روش کنتارل علاف   شیمیایی به عنوان مهو

کاش اکتصاصای   بارگ شود. با این وجود تنهاا ساه پهان   محسو( می
الین )ترفنن(، کلوپیرالیاد )لاوتترل( و کاوئین ماراک متاازاکلر      تریفلور

. در این (Zand et al., 2019) استثبت شد  کلزا  )بوتیزان استار( در
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آمیاد تیاز قاادر اسات     کش متازاکلر+ دیماتن ارتباط گزارش شد  علف
(، کیساه کشایش   .Anthemis arvensis Lهاای هارز بابوتاه )   علاف 

(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. (  غربیلا ،)Lamium 

spp.  تااوک لاا ،)( لکاایErodium cicutarium L.  ساالم ،)
(Chenopodium album L.( )سااایزا ،)Veronica spp. و )

( را بااه طااور کاماال کنتاارل کنااد .Galium aoarin Lراخ )تاایبای 
(Badowski and Kuchaski, 2008     در گزارشای اههاار شاد کاه .)

کش متازاکلر+ ایمازامکس )کلراتدا( کارایی بسیار مطلاوبی  کاربرد علف
(، .Papaver rhoeas L، شاقای  ) بابوتاه هاای هارز   در کنترل علاف 

(، یاوف   .Lolium temulentum Lراخ، کیسه کشیش، چچو )تیبی
( .Triticum aestivum Lکاودرو ) ( و گند  .Avena fatua Lبهار  )
(. کاااربرد اتاماات سااولفورون تیااز در کنتاارل   Yanev, 2020دارد )
( و شمیداتی وحشای  .Sinapis arvensis L) وحشیهای کردل گوته

(Geranium spp.    ( گازارش شاد  اسات )مطلاو )Drobny and 

Schlang, 2012 .) 
کشی دو منظور  که از مخلوط متازاکلر )کاتواد  استار علفبوتیزان

کلرواستاتینید( + کوئین مارک )کاتواد  اسید کوئینولین کربوکسیلی ( 
کاش قاادر اسات    . این علف(Zand et al., 2019)تشکیل شد  است 

 تار  سالمه (، .Amaranthus sppوحشای )  کارو   تاا  هاای  گوتاه 
(Chenopodium album L.) ،باادلگاوزبااان (Anchusa sp. ،)

 سااورو و  کااردل وحشاای(، .Setaria vericillata Lچسااب  )
(Echinochloa crus-galli L.  را بایش از )درصاد کنتارل کناد     91
(Shimi et al., 2014a    کااربرد باوتیران اساتار .)  هاای کاو   در تظاا

های هرز کلزا را باه  کاکورزی تیز قادر است تراکو و وزن کش  علف
(. Forouzandeh et al., 2017درصد کنتارل کناد )   68و  16ترتی  

اتامت سولفورون + بوتیزان استار تیاز وزن کشا  کاکشایر میماولی     
(Descurania sophia (L.) Webb. & Berth    و کاکشایر تلا )
(Sisymbrium irio L. را )درصد کاهش داد. همچناین کااربرد    011

( را .Rapistrum rugosum Lایزوکسابن+ بوتیزان استار تیز شالمی ) 
  (.Shimi et al., 2013درصد کنترل تمود ) 011

منظااور  از گاارو    کشاای دوعلااف)تااری فلااورالین(  تاارفنن 
بارگ و  هاای هارز پهان   برای کنترل علاف که ها است تیتروآتیلیندی

در ایان   .(Zand et al., 2019) ثبات شاد  اسات   باری  بارگ کلازا   
فلاورالین + ستوکسایدیو+   ارتباط گازارش شاد  کاه باا کااربرد تاری      

 Phalaris minorهای هرز کردل وحشی، فافریس )کلوپیرالید علف

L.یرک( و پن (Malva neglecta L.      باه طاور کامال کنتارل شادتد )
(Zohrabi et al., 2012      +در گزارشای بیاان شاد کاه تریفلاورالین .)

رالین+ متاازاکلر+  فلوفلورالین+ متازاکلر+ کلوپیرالید، تریمتازاکلر، تری
ری  برگ های هرز باتوپاساران )ایمازامکس+متازاکلر( قادر است علف

(. همچنااین، Gargouri et al., 2019درصااد کنتاارل کنااد ) 91را 
های هرز کاکشیر تل ، کش تریفلورالین+ هالوکسی فوپ تیز علفعلف

(، علااف .Carthamus oxyacantha M.Biebگلرتااگ وحشاای )
 Sorghum(، ساااورگو  ).Bromus tecturum Lپشااامکی )

halepense L. ،) (  ساوروEchinochloa crus- galli L.  را باه )
 (.Samadni and Karaminejad 2015 ,کوبی کنترل تمود )

از کاتواد  پیریدین کربوکسیلی  اسید است و  کلوپیرالیدکش علف
ش کا علاف این  .(Zand et al., 2019)است  اکسینیشبه کشی علف

درصاد ماایع    31فرموفسایون  باا  لوتترل و واچ  تجارتی دو فر دارای 
تولیاد   بیساترفیلد به ترتی  تولید شرکت هاای داو و   ه( کSLمحلول )

هاای  کاش علاف تباط گزارش شد  است کاه کاارایی   شد  است. در ار
 Cardauusهاارز تاتاااری ) هففایعلفففلااوتترل و واچ در کنتاارل 

pycnocephalus L.( هفت بند ،)Polygonum viculare L کنگر ،)
(، .Ammi majus L(، وایاه ) .Silybum marianum Lابلقای ) برگ 

 Malvaهای پنیرک )( و گوته.Melilotus officinalis Lشا  افسر )

spp.( اساات )بساایار مطلااو )Shimi et al., 2014c ماارادی و .)
کاش  ( تیز تشاان دادتاد کاه علاف    Moradi et al., 2020همکاران )

( و گلرتاگ  .Cichorium intybus Lلوتترل قادر است کاسنی تلا  ) 
 Ghezeli andقزلی و شیمی )وحشی را به طور مطلوبی کنترل کند. 

Shimi, 2010 )هاای هارز   علفقادر است لوتترل  تیز بیان کردتد که
در  .ابلقی کنتارل کناد  برگ کنگر  ( و.Hibiscus trionum L) قوزک

اعن  شد کاه کاارایی لاوتترل در    ( Pourazar, 2010پورآذر )گزارش 
و کنگار بارگ   ( .Scorpiurus muricatus Lی )عقرب، د کنترل وایه

های هارز  علفکش در کنترل مطلو( است، اما کارایی این علف یابلق
 Malva sylvestris) و پنیارک ( .Beta maritima L) چغندروحشی

L. .وییف اعن  شد ) 

گراتاول  فرموفسیون جدید  (SGدرصد  11) فورتکلپکش علف
شارکت برزگار برجساته    است، که توسط  از کلوپیرالید حل در آ(قابل

بایش از دو  کش این علفچغندرقند ثبت شد ، مقدار ماد  موثر  برای 
این  .(Zand et al., 2019)لوتترل و واچ است برابر فر  های تجارتی 

هرز  هایعلفآزمایش با هد ، ارزیابی کارایی کلیپ فورت در کنترل 
تارین  تییاین مناسا   های ثبت شد ، کشبرگ در مقایسه با علفپهن

 اتجا  شد.  کلزاآن در گیاهسوزی  مقدار کاربرد و بررسی اثرات احتمالی

 

 هامواد و روش

اراوی ایستگا  تحقیقات کشاورزی و منابع طبییی در این آزمایش 
اتجا  شاد. ارتفااع محال     0399-0011( در سال زراعی دارا() فار 

متار،  میلای  061متر از سطح دریا، میااتگین بارتادگی    0051آزمایش 
 68/1(، هادایت الکتریکای )  9/1رسای(، اسایدیته )   -بافت کاک )لاو  

( O2Kدرصد(، مقادیر پتاسایو )  68/1کربن آلی ) ،بر متر(زیمنس دسی
گر  در کیلوگر  میلی 13و  108( قابل جا( به ترتی  5O2Pو فسفر )

 بود.
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تکارار   3تیماار و   9کامل تصادفی با  در قال  طرح بلوکآزمایش 
فاورت  کلاپ کاش  علاف کااربرد  شاامل  تیمارهای آزماایش    .اجرا شد

گار  در   110و  080، 061، 051مقدار  ( بهSG درصد 11، کلوپیرالید)
 در هکتااار گاار  ماااد  مااوثر  000و  031، 011، 018هکتااار میااادل 

( باه  SL درصاد  31 ،کلوپیرالیاد ) کاربرد لوتترل، رویشیصورت پسبه
گر  مااد  ماوثر  در هکتاار     101لیتر در هکتار میادل میلی 811مقدار 

( به مقادار  SL درصد 31 ،کلوپیرالید) کاربرد واچ ،رویشیصورت پسبه
گاار  ماااد  مااوثر  در هکتااار  101لیتاار در هکتااار میااادل میلاای 811

)کوئین ماراک+ متاازاکلر،    بوتیزان استار کاربرد ،رویشیصورت پسبه
 0101میاادل  لیتار در هکتاار   میلای  1511 ( به مقدارSC درصد 6/00

 کااربرد تارفنن   ،به صاورت پایش رویشای   گر  ماد  موثر  در هکتار 
میادل لیتر در هکتار میلی 1111( به مقدار EC درصد 08ریفلورالین، )ت

صورت پایش از کاشات آمیختاه باا     بهگر  ماد  موثر  در هکتار  961
 بود.  هرزعلفدستی وجین ، کاک

شامل شخو، دیسا  و تساطیح   سازی بستر کاشت عملیات آماد 
آبان . کاشت به صورت دستی در تیمه دو  اتجا  شد 0399مهرما  در 
( باود کاه   RGS003اتتخابی کلزای بهاار  )  رقو. اتجا  شد 0399ما  

رقو غیر هیبرید و مخصوص مناط  گر  و از ارقا  غال  کشت منطقه 
 51باه فاصاله    کاط کاشات   6است. هر واحد آزمایش )کارت( دارای  

کیلوگر  در هکتار  5مصرفی مقدار بار متر بود.  01متر به طول ساتتی
متر و بین کارت دو کاط تکاشات در تظار      5/0بلوک فاصله بین  .بود

ای با تاوار تیاپ اتجاا  شاد. بارای      گرفته شد. آبیاری به صورت قطر 
هار  کاه  افزایش دقت آزمایش از شاهد متناهر استفاد  شد. به طاوری 

پاشی تشاد   قسمت بافیی سوشد، کرت آزمایش به دو قسمت تقسیو 
شد  به عنوان تیماار  اشی پها سوپایین کرتو قسمت به عنوان شاهد 

( با 8111)تازل به پشتی مجهز  ی با سمپاشپاشسو .در تظر گرفته شد
لیتر در هکتار اتجا   311کیلو پاسکال و حجو پاشش  111ثابت فشار 

برگای   6تاا   0رویشای در مراحال   های پاس کشعلفتیمارهای  .شد
  باریهای هرز علفجهت کنترل  .اتجا  شدبرگ های هرز پهنعلف
به مقدار ی  لیتار در هکتاار اساتفاد     گافتت سوپر کش علفاز برگ 

  .شد
تییاین تاراکو تسابی، وزن تسابی،     صفات اتدازگیری شد  شامل 

روز پاس از سمپاشای بار     31هاای هارز   ارزیابی کنترل چشمی علاف 
 (، وEWRS)هارز اروپاا   هاای اتجمن تحقیقاات علاف  اسا  شاکص 

روز پااس از  31ا  زراعاای )کااش باار گیا زایاای علاف ارزیاابی کسااارت 
 31های هرز سمپاشی(، تییین درصد کاهش تراکو و وزن کش  علف

روز پس از سمپاشی، تییین عملکرد داته، عملکارد بیولوژیا  و    05و 
های هارز در هار تایو    علفتراکو  گیریدرصد تغییرات آتها بود. اتداز 

 51×  51ابیااد  کرت شاهد و تایو کارت تیماار شاد  در کاادری باه       
به تفکی  گوته تییین و پس از برداشت و بید از اتتقاال باه   متر ساتتی

باه  گراد درجه ساتتی 15دمای و در  تفکی ، بر حس  گوته آزمایشگا 

 د.یگردن زوبا دقت گر  با ترازوی دیجیتالی ساعت کش  و  08مدت 
عملکرد داته از کطوط وسط در ابیاد دو متر مرباع در هار تایو کارت     

متار  سااتتی  31ر اتجا  شد. عملکرد بیولوژی  تیز در ابیاد شاهد و تیما
از کطوط باقیماتد  تییین شاد. درصاد کااهش تاراکو و وزن کشا       

داتاه و  عملکارد  تغییارات  درصاد  هاای هارز از میادلاه یا ، و     علاف 
 (. Somani, 1992) از میادله دو استفاد  شدبیولوژی  

  میادله ]0[    
 میادله ]1[     

درصااد کاااهش تااراکو )وزن کشاا (   WCEدر میادلااه یاا ، 
ترتیا  تاراکو )وزن کشا (    باه  Bو  Aهارز پهان بارگ،    هایعلف
هرز در کادر سمپاشی تشد  و سمپاشی شد  است. در میادلاه  هایعلف
 به ترتی  عملکرد در تیو wYو  fYدرصد تغییرات عملکرد،  i% Yدو 

ها قبال  های سمپاشی شد  و تشد  است. آزمون ترمال بودن داد کرت
از تجزیه واریاتس اتجا  شد. مقایسه میاتگین با آزمون حداقل تفااوت  

( در سطح پنج درصد و محاسبات آماری باا اساتفاد  از   LSD) دارمینی
 ( اتجا  شد.3/9)تسخه  SASافزار تر 

 

 نتایج و بحث

شاامل شاش گوتاه کاردل کااذ(،       هرز غال  آزماایش هایعلف
کاکشیر، گلرتگ وحشی، گل گند ، سیزا( و پنیرک باود. بیشاترین و   
کمترین فراواتی تسبی تراکو تسبی مرباوط باه سایزا( و پنیارک باه      

درصد همچناین بیشاترین و کمتارین وزن تسابی باه       5و  51ترتی  
جادول  درصد بودتد ) 3و  30ترتی  گلرتگ وحشی و پنیرک به ترتی  

( گزارش Moradi et al., 2020مرادی و همکاران ) (. در این ارتباط0
(، پیچاا  .Cichorium intybus Lکردتااد کااه کاساانی تلاا  )  

(Convolvulus arvensis L.( گلرتااگ وحشاای ،)Carthamus 

tinctorius  ( و کااهوی وحشای )Lactuca serriola L.)   مهمتارین
( Shimi et al., 2104bهای هرز کلزا است. شیمی و همکاران )علف

(، پنیارک  .Sinapis arvensi Lاههاار کردتاد کاه کاردل وحشای )     
(Malva spp.( آماای ،)Ammi majus L. و کنگاار باارگ ابلقاای )
(Silybum marianum L.مهمترین علف )   .های هارز در کلازا اسات 

( تیاز کاردل   Nouralizadeh et al., 2020تورعلی زاد  و همکاران )
( را علف هاای هارز   .Circium arvensis Lوحشی و کنگر وحشی )

 پهن برگ مهو کلزا گزارش کردتد.

تتایج جادول تجزیاه واریااتس تشاان داد کاه کااربرد تیمارهاای        
بر درصد کنترل چشامی، درصاد   ( P≤ 10/1)دار تاثیر مینی کشعلف

هرز کردل کاذ(، کاکشایر، پنیارک،   کاهش تراکو و وزن کش  علف
جادول  هاای هارز دارد )  گل گند ، گلرتگ وحشی، سیزا( و کل علف

1.) 
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 لزا در دارابهرز پهن برگ غالب موجود در مزرعه آزمایشی کهایتراکم نسبی و وزن نسبی علف -1جدول 

Table 1- Relative density and relative weight of the dominant broadleaf weeds in the experimental wheat field 

 وزن نسبی
Relative weights 

(%) 

 تراکم نسبی
Relative 

densities (%) 

 تیره
Family 

 فارسی
Persian name 

 نام علمی
Scientific name   

19.18 7.30 Brassicaceae )کردل کاذ Hirschfeldia (L.) Lagr.-Foss  

19.22 9.52 Brassicaceae کاکشیر Decurania Sophia L.  

31.92 17.18 Asteraceae گلرتگ وحشی Carthamus oxyacanthus L.  

13.40 7.18 Asteraceae  گل گند Centaurea pallescens L.  
11.74 52.48 Scrophulariaceae )سیزا Veronica persica L.  
3.26 5.53 Malvaceae پنیرک Malva neglecta L.  

 
، درصد کاهش تراکم و وزن EWRSتجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای آزمایش بر درصد کنترل چشمی بر اساس شاخص  -2جدول 

 روز بعد از سمپاشی  54و  03های هرز پهن برگ کلزا خشک علف
Table 2- Analysis of variance (Mean Squares) the effect of experimental treatments on the percent visual control based on the 

EWRS index, the control percentage of broadleaf weeds density and biomass in rapeseed 30 and 45 days after spraying 
 وز بعد از سمپاشیر 03های هرز پهن برگ ( علفEWRSدرصد کنترل چشمی )

The percent visual control (EWRS) of broadleaf weeds 30 DAS 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

 تکرار

Replication 
2 53.38ns 153.13ns 415.63ns 154.17ns 21.88ns 190.63ns 161.66ns 

 تیمار
Treatment 

7 902.58** 1027** 459.38** 1186.76** 1966.08** 1087.5** 519.63** 

 کطاء
Error 

14 56.95 45.99 137.06 118.46 118.31 112.06 96.95 

CV (%)  9.87 7.7 18.19 12.59 12.99 16.61 13.37 

 روز بعد از سمپاشی 03پهن برگ  های هرزدرصد کاهش تراکم علف

The percentage reduction of broadleaf weeds density 30 DAS 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

 تکرار

Replication 
2 

64.9ns 35.04ns 196.88ns 31.36ns 300.5ns 20.92ns 24.94ns 
 تیمار

Treatment 
7 

644.31** 1850.73** 145.94** 1196.08** 1355.25** 298** 700.83** 
 کطاء

Error 
14 

100.42 38.56 79.25 108.01 91.88 41.96 92.45 
CV (%)  15.3 8.96 18.85 17.47 13.52 12.86 15.93 

 روز بعد از سمپاشی 03پهن برگ  های هرزدرصد کاهش وزن خشک علف

The percentage reduction of broadleaf weeds biomass 30 DAS 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

 تکرار

Replication 
2 

17.28ns 151.91ns 21.86ns 26.82ns 109.07ns 379.97ns 0.88ns 
 **791.46 **313.38 **1490.43 **1304.82 **168.66 **1970.66 **603.42 7 تیمار

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJl134GDjcpmHeXKQQDFPD8MzBKNA:1631119445115&q=Brassicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLQwMljEyuNUlFhcnJmcmJyamAoASfoHahsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiiv_K46e_yAhWoy4UKHUZYC5kQmxMoATAlegQIOxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJl134GDjcpmHeXKQQDFPD8MzBKNA:1631119445115&q=Brassicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLQwMljEyuNUlFhcnJmcmJyamAoASfoHahsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiiv_K46e_yAhWoy4UKHUZYC5kQmxMoATAlegQIOxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJl134GDjcpmHeXKQQDFPD8MzBKNA:1631119445115&q=Brassicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLQwMljEyuNUlFhcnJmcmJyamAoASfoHahsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiiv_K46e_yAhWoy4UKHUZYC5kQmxMoATAlegQIOxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJl134GDjcpmHeXKQQDFPD8MzBKNA:1631119445115&q=Brassicaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MLQwMljEyuNUlFhcnJmcmJyamAoASfoHahsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiiv_K46e_yAhWoy4UKHUZYC5kQmxMoATAlegQIOxAD


 453     ...کلزای ( در مزارعSG 72%، کلوپیرالید)فورت کلپکش ارزیابی کارایی علفممنوعی و همکاران، 

Treatment 

 کطاء
Error 

14 
52.58 118.44 69.65 81.66 86.18 124.81 59.08 

CV (%)  12.25 15.28 17.14 14.65 12.66 21.45 12.14 

 روز بعد از سمپاشی 54پهن برگ  های هرزدرصد کاهش تراکم علف

The percentage reduction of broadleaf weeds density 45 DAS 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

 تکرار

Replication 
2 99ns 25.72ns 215.57ns 287.91ns 4.08ns 104.71ns 29.24ns 

 تیمار
Treatment 

7 911.29** 2003.54** 493.59** 1121.79** 1695.53** 1058.22** 511.81** 

 کطاء
Error 

14 93.35 169.84 70.07 143.78 151.82 52.89 83.27 

CV (%)  13.27 16.54 12.94 14.43 15.21 11.23 12.63 

 روز بعد از سمپاشی 54پهن برگ  های هرزدرصد کاهش وزن خشک علف

The percentage reduction of broadleaf weeds biomass 45 DAS 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total 

weed 

 تکرار

Replication 
2 

49.19ns 80.01ns 82.92ns 61.52ns 101.28ns 87.58ns 81.55ns 
 تیمار

Treatment 
7 

936.6** 846.48** 489.22** 1145.66** 1268.16** 1132.72** 541.98** 
 کطاء

Error 
14 

136.75 191.59 53.39 116.48 104.04 79.65 95.33 
CV (%)  14.87 16.18 11 12.62 12.07 13.61 12.99 

 ،** ،*ns دارمینیدار، غیر درصد مینی 0، 5، ترتی  در سطح 

 ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 

 

روز بید  31های هرز بر اسا  تتایج حاصل از کنترل چشمی علف
کنتارل   کش کلیپ فورت کارایی مطلاوبی در از سمپاشی، کاربرد علف

های هرز کردل کااذ(، کاکشایر، پنیارک، گال گناد ، گلرتاگ       علف
های هرز داشت. همچنین، با افزایش مقدار کااربرد  وحشی و کل علف

دار های هرز ماکور تیز به طاور مینای  کلیپ فورت کارایی کنترل علف
تارین تیماار در کنتارل ایان     افزایش یافات. باه طاوری کاه مطلاو(     

گار  در هکتاار    110کلیپ فاورت باه مقادار    های هرز از کاربرد علف
درصاد(،   95هارز کاردل کااذ( )   حاصل شد. این تیمار تواتست علاف 

، درصاد(  011درصد(، گال گناد  )   81ک )درصد(، پنیر 011کاکشیر )
درصاد( تسابت    91های هرز )درصد( و کل علف 011گلرتگ وحشی )

کلیاپ   به شاهد متناهر کنترل کند. همچنین، این تیمار باا تیمارهاای  
گر  در هکتار(، لوتترل و واچ در ی  گرو  آمااری باود و    080فورت )

دار داشات. در مقابال کاارایی    با ترفنن و بوتیزان استار تفاوت مینای 
درصاد(   66کش کلیپ فورت، لاوتترل و واچ در کنتارل سایزا( )   علف

تسبتاً وییف بود، در حاالی کاه کاارایی باوتیزان اساتار و تارفنن در       

 (.3جدول درصد مشاهد  شد ) 85تا  95ا( به ترتی  کنترل سیز

روز بیاد از   31های هرز تتایج حاصل از درصد کاهش تراکو علف
کش کلیپ فورت کارایی مطلوبی در سمپاشی، بیاتگر آن است که علف

های هرز آزماایش داشات. همچناین، باا افازایش مقادار       کنترل علف
هاای هارز مااکور باه طاور      کش کارایی کنترل علفعلفکاربرد این 

هاای هارز   دار افزایش یافت. مطلو( ترین تیمار در کنترل علاف مینی
گر  در هکتار حاصل شد.  110آزمایش از کاربرد کلیپ فورت به مقدار 

درصاد(،   81هاای هارز کاردل کااذ( )    این تیمار تواتست تراکو علف
درصاد( ،   81، گال گناد  )  درصاد(  55درصد(، پنیارک )  90کاکشیر )

درصد( تسبت به  11های هرز )درصد( و کل علف 81گلرتگ وحشی )
همچنین، این تیمار از تظر کااهش تاراکو    شاهد متناهر کاهش یافت.

های هرز با کردل کاذ(، پنیرک، گل گند ، گلرتگ وحشی و کل علف
گار  در هکتاار(، واچ و لاوتترل در یا       080تیمارهای کلیپ فورت )

 داشت. دارمینی  آماری بود و با ترفنن و بوتیزان استار تفاوت گرو
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 روز بعد از سمپاشی 03های هرز پهن برگ کلزا اثر تیمارهای کنترل بر درصد کنترل چشمی علف -0جدول 

Table 3- The effect of control treatments on the percentage visual control of broadleaf weeds in rapeseed 30 days after 

spraying 

 تیمار
Treatment 

مقدار 

 مصرف
Dose 

g (ml) 
1-ha 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Clipfort 150  b70  a90  b 50 a90 a90  c40  bc70  
Clipfort 167 b75  a95  b55  a95  a90  c 45 c-a75  
Clipfort  184 ab82  a100  ab70  a100  a100  bc50  ab80  
Clipfort  201 a95  a100  a80  a100  a100  b65  a90  
Lontrel  800 a90  a100  ab70  a96.67  a100  b5 6 ab79  
Watch 800 a95  a100  a80  a100  a100  b65  ab85  
Butizan Star 2500 c50  c 50 ab60  b50  b60  a95  d50  
Treflan 2000 c55  b70  b50  b60  c30  a85  cd60.5  
LSD (0.05)  13.22 11.88 20.51 19.06 19.05 18.54 17.25 

 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمین اکتن  فاقد مشترک حر  ی  حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیاتگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05) 
 

ر  در هکتار( از تظر کنتارل  گ 110همچنین، کارایی کلیپ فورت )
گار  در هکتاار( و واچ در یا  گارو       080کاکشیر، با کلیپ فاورت ) 

داشات.   دارمینیآماری بود و با لوتترل، ترفنن و بوتیزان استار تفاوت 
در مقابل بیشترین کارایی در کنترل سیزا( از کااربرد باوتیزان اساتار    

ر ی  گارو  باود.   درصد( د 61درصد ( حاصل شد که با ترفنن ) 65)
درصد بود که  53کارایی کلیپ فورت )دُز حداکثری( در کنترل سیزا( 

 (.0جدول برتر از لوتترل تشان داد )
( تشاان  Shimi et al., 2008aدر این ارتباط شیمی و همکاران )

 .Sدر کنترل کاردل وحشای )  دادتد که کارایی علفکش بوتیزان استار 

arvensis( وییف است )Shimi et al., 2008a   همچناین کاارایی .)
درصاد   51کش ترفنن+ ایزوکسابن در کنتارل کاردل و حشای    علف

لاوتترل  (. در آزمایشای کاارایی   Shimi et al., 200bگازارش شاد )  
در کنترل کاسنی تل  و گلرتگ وحشی مطلو( ارزیابی شد )کلوپیرالید( 

(Moradi et al., 2020 با این وجود علاف .)  تتواتسات  لاوتترل  کاش
 چغندروحشی، (Shimi et al., 2013) ابلقی های هرز کنگر برگعلف

(Pourazar, 2010)   هاای  به کوبی کنترل کند. در حالی کاه گازارش
کنگار  قاوزک،  دیگر بیاتگر آن است که کارایی کلوپیرالیاد در کنتارل   

 ;Ghezeli and Shimi, 2010; Pourazar, 2010) بارگ ابلقای  

Shimi et al., 2014c ،)عقر(، د وایه (Pourazar, 2010; Shimi 

et al., 2014c ،) ( تاتااریShimi et al., 2014c     هفات بناد، شاا ،)
بسایار  ( Ghezeli and Shimi, 2010; Shimi et al., 2014c)افسر 

 مطلو( است. 
 

 روز بعد از سمپاشی 03های هرز پهن برگ کلزا اثر تیمارهای کنترل بر درصد کاهش تراکم علف -5جدول 
Table 4- The effect of control treatments on the percentage reduction of broadleaf weeds density in rapeseed 30 days after 

spraying 

 تیمار
Treatment 

مقدار 

 مصرف
Dose 

g (ml) 
1-ha 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Clipfort 150  bc60.72  c65.56  ab40.48  b55.19  a70.4  e35.17  bc58.93  

Clipfort 167 ab65.81  b80.06 ab44.29  b57.78  a 78.07 de40.31  ab61.63  

Clipfort  184 ab71.04  ab85  ab50  ab70.64  a84.11  cd47.16  ab 66.52 

Clipfort  201 a 80.56 a91.08  a5.56 5 a80.24  a87.12  bc53.42  a77.56  

Lontrel  800 ab74.93  b80  ab50  ab70.64  a85.21  cd48.01  ab65.03  

Watch 800 a81.49  ab90  a 55.56 a80  a86.12  bc53.23  a76.59  

Butizan Star 2500 d41.86  e25.27  ab46.3  c30.64  b45.76  a65.4  d 33.79 

Treflan 2000 cd47.62  d37.9  b35.77  c30.56  b30.84  ab60.56  cd42.85  

LSD (0.05)  17.55 10.88 15.59 18.2 16.79 11.35 16.84 

 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمین اکتن  فاقد مشترک حر  ی  حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیاتگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05). 



 433     ...کلزای ( در مزارعSG 72%، کلوپیرالید)فورت کلپکش ارزیابی کارایی علفممنوعی و همکاران، 

 

کش کلیپ فاورت بار درصاد کااهش     تتایج حاصل از کاربرد علف
روز بید از سمپاشی، حاکی آن است که  31های هرز وزن کش  علف
های هرز مااکور مطلاو( اسات.    کش در کنترل علفکارایی این علف

کاش کاارایی کنتارل    ن، با افازایش مقادار کااربرد ایان علاف     همچنی
دار افازایش یافات. از ایان منظار،     های هرز مزبور به طور مینای علف

هاای هارز آزماایش از    ترین تیمار در کاهش وزن کش  علفمطلو(
گر  در هکتار حاصل شد. این تیمار  110کاربرد کلیپ فورت به مقدار 

درصد(، کاکشایر   10دل کاذ( )های هرز کرتواتست وزن کش  علف
درصاد( ، گلرتاگ    83درصاد(، گال گناد  )    51درصد(، پنیارک )  91)

درصد( تسبت باه شااهد    80های هرز )درصد( و کل علف 89وحشی )
متناهر کاهش دهد. همچنین، این تیماار باا تیمارهاای کلیاپ فاورت      

گر  در هکتار(، واچ و لاوتترل در یا  گارو  آمااری باود و باا        080)

داشت. مشابه باا تتاایج قبال،     دارمینین و بوتیزان استار تفاوت ترفن
بیشترین کارایی در کاهش وزن کش  سیزا( از کاربرد بوتیزان استار 

درصد حاصل شد کاه باا کلیاپ فاورت      61و  61و ترفنن به ترتی  
جادول  )گر  در هکتار(، واچ و لوتترل در ی  گرو  آماری بودتد  110)
5.) 

در این ارتباط گزارش شد که کاربرد ترفنن + بوتیزان استار قادر 
درصاد کااهش دهاد     81هاای هارز کلازا را    علاف است وزن کش  

(Nouralizadeh et al., 2020همچنین کاربرد علف .) +کش ترفنن
درصد کاهش  51ایزوکسابن تیز قادر است وزن کش  کردل و حشی 

(. تتایج آزمایشی تشان داد که با استفاد  از Shimi et al., 200bدهد )
درصاد   10تاا   65های هرز کلازا  کش استوکلر وزن کش  علفعلف

  (.Wan et al., 2019یابد )کاهش می

 
 روز بعد از سمپاشی 03های هرز پهن برگ کلزا د کاهش وزن خشک علفاثر تیمارهای کنترل بر درص -4جدول 

Table 5- The effect of control treatments on the percentage reduction of broadleaf weed biomass in rapeseed 30 days after 

spraying 

 تیمار
Treatment 

مقدار 

 مصرف
Dose 

g (ml) 
1-ha 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Clipfort 150  54.65 c b67.58  bc40.66  b57.19  b72.82  b36.53  bc58.38  

Clipfort 167 cb59.16  ab82.39  c-a46.82  b62.02  ab81.1  b41.62  b65.12  

Clipfort  184 c-a64.58  a88.42  ab52.4  ab72.82  ab87.38  ab48.85  ab71.05  

Clipfort  201 a 74.17 a 92.39 a57.24  a83.19  a89.48  ab55.32  a81.55  

Lontrel  800 ab68.72  ab83.2  ab52.06  ab72.77  ab 88.41 ab49.94  ab70.09  

Watch 800 a74.17  a92.24  a57.26  a83.23  a89.45  ab54.54  a80.06  

Butizan Star 2500 d36.4  c 27.67 c-a46.85  c31.26  c46.89  a67.64  d35.63  

Treflan 2000 d41.88  c36.09  c 36.42 c31.27  c31.23  a 62.39 dc45.04  

LSD (0.05)  12.7 19.06 14.62 15.83 16.26 19.57 13.46 

 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمین اکتن  فاقد مشترک حر  ی  حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیاتگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05). 

 

کش کلیپ فاورت بار درصاد کااهش     تتایج حاصل از کاربرد علف
ای داشت. روز بید از سمپاشی تیز روتد مشابه 05های هرز تراکو علف

کاش کلیاپ فاورت تاراکو     به طوری که افزایش مقدار کااربرد علاف  
کاش تواتسات   دار افزایش داد. ایان علاف  های هرز به طور مینیعلف

بخشای کنتارل کناد.    را بطاور رواایت   های هرز آزماایش تراکو علف
های هرز آزماایش از کااربرد   ترین تیمار در کاهش تراکو علفمطلو(

گار  در هکتاار حاصال شاد. ایان تیماار        110کلیپ فورت به مقادار  
 98درصاد(، کاکشایر )   91های هرز کردل کاذ( )تواتست تراکو علف

شای  درصد( ، گلرتاگ وح  011درصد(، گل گند  ) 81درصد(، پنیرک )
درصد( تسبت باه شااهد متنااهر     88های هرز )درصد( و کل علف98)

گار    080کاهش دهد. همچنین، این تیمار با تیمارهای کلیپ فورت )
در هکتار(، واچ و لوتترل در ی  گرو  آماری بود و با ترفنن و بوتیزان 

دار داشت. در مقابال، بیشاترین کاارایی در کااهش     استار تفاوت مینی
 86و  90از کاربرد بوتیزان اساتار و تارفنن باه ترتیا       تراکو سیزا(

ی داشاتند.  دارمینای درصد حاصل گردد که باا ساایر تیمارهاا تفااوت     
درصاد مشااهد    66فورت )دُز حداکثری( در کنترل سیزا( کارایی کلپ

 (.6جدول )گردید 
واییفی در  بر اسا  گزارش هاای قبال باوتیزان اساتار کاارایی      

(. Shimi et al., 2008a( دارد )S. arvensisکنترل کاردل وحشای )  
کااش تاارفنن+ علااف همچنااین مشااخص شااد کااه کاااربرد مخلااوط

 Shimi etوحشای دارد ) ایزوکسابن کارایی وییفی در کنترل کاردل  

al., 200b قاادر اسات   لاوتترل  کاش  که علف(. در گزارشی اههار شد
(، Moradi et al., 2020های هرز کاسنی تل  و گلرتگ وحشی )علف

 ,Pourazar, 2010; Ghezeli and Shimi) کنگر برگ ابلقیقوزک، 
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2010; Shimi et al., 2014c ،)عقر(، د وایه (Pourazar, 2010; 

Shimi et al., 2014c ،)( تاتاریShimi et al., 2014c ،هفت بند ،)
به  (;Ghezeli and Shimi, 2010 Shimi et al., 2014c)شا  افسر 

در کنتارل  لاوتترل  کاش  کوبی کنترل کند. در حالی که کااریی علاف  
 پنیارک و  (Shimi et al., 2013)وحشای  هاای هارز کاردل   علاف 

(Pourazar, 2010) شد وییف گزارش. 

 
 روز بعد از سمپاشی 54های هرز پهن برگ کلزا اثر تیمارهای کنترل بر درصد کاهش تراکم علف -6جدول 

Table 6- The effect of control treatments on the percentage reduction of broadleaf weed density in rapeseed 45 days after 

spraying 

 تیمار
Treatment 

مقدار 

 مصرف
Dose 

g (ml) 
1-ha 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Clipfort 150  cd66.27  a76.79  c48.15  bc74.11  a80.36  c40.68  bc68.54  

Clipfort 167 bc72.28  a92.14  c55.72  ab90  a91.18  c45.86  c-a73.39  

Clipfort  184 ab83.42  a95.14  ab70.84  a 100 a95.1  c51.18  ab78.73  

Clipfort  201 a90.75  a98.41  a80.24  a100  a98.41  b66.41  a 88.47 

Lontrel  800 ab83.34  a 92.57 ab70.84  ab90  a95.82  b66.26  ab77.87  

Watch 800 a90.28  a98.15  a80.84  a100  a98.41  b66.62  ab83.19  

Butizan Star 2500 e45.42  b33.12  bc60.84  d50.19  b53.33  a94.03  d48.77  

Treflan 2000 de50.84  b44.29  c50.38  cd60.72  b35.59  a86.72  dc59.17  

LSD (0.05)  16.92 22.83 14.66 21 21.58 12.74 15.98 

 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمین اکتن  فاقد مشترک حر  ی  حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیاتگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05). 
 

روز  05های هارز  تتایج حاصل از درصد کاهش وزن کش  علف
کاه  بید از سمپاشی تیز از روتد مشاابه ای برکاوردار باود. باه طاوری     

کش کلیپ فورت کارایی مطلوبی در کاهش وزن کش  و کنترل علف
های هرز آزمایش داشت. همچنین، با افزایش مقدار کااربرد ایان   علف
دار کااهش  هرز ماکور به طاور مینای  هایش وزن کش  علفکعلف

تارین تیماار در کااهش وزن کشا      یافت. بر ایان اساا ، مطلاو(   
گار  در   110های هرز آزمایش از کاربرد کلیپ فورت باه مقادار   علف

های هرز کردل هکتار بدست آمد. این تیمار تواتست وزن کش  علف
درصد(، گل گند   81ک )درصد(، پنیر 98درصد(، کاکشیر ) 95کاذ( )

 90هاای هارز )  درصد( و کل علاف  99درصد(، گلرتگ وحشی ) 011)
درصد( تسبت به شاهد متناهر کااهش داد. همچناین، ایان تیماار باا      

گار  در هکتاار(، واچ و لاوتترل در یا       080تیمارهای کلیپ فورت )
دار داشات.  گرو  آماری بود و با ترفنن و بوتیزان استار تفااوت مینای  

ابه با تتایج قبل، بیشترین کارایی در کاهش وزن کش  سایزا( از  مش
درصد حاصال شاد    81و  91کاربرد بوتیزان استار و ترفنن به ترتی  

دار داشاتند. همچناین، کاارایی کلیاپ     که با سایر تیمارها تفاوت مینی
درصد بود که مشاابه   61گر  در هکتار( در کنترل سیزا(  110فورت )

 .(1جدول ) واچ و لوتترل بود

هرز بویژ  بیاد از بساته شادن    ها با کنترل مطلو( علفکشعلف
هارز کواهاد شاد. ایان     علاف کاتوپی در مرحل زایشی، سب  سرکو( 

(. بار  Wan et al., 2019گاردد ) مطل  باعث بهباود رشاد کلازا مای    
های هارز کلازا باا کااربرد     علف های قبل، وزن کش اسا  گزارش
درصد کاهش یافت  81های ترفنن + بوتیزان استار کشتلفیقی علف

(Nouralizadeh et al., 2020     در آزمایشی مشاخص شاد کاه باا .)
 .Sکش ترفنن+ ایزوکسابن وزن کش  کردل و حشی )کاربرد علف

arvensis ( و گااوش کرگااوش )Conringia orientalis (L.) 

Andrz   درصاد کااهش یافات )    61و  51( به ترتیاShimi et al., 

200b   همچنااین بااا کاااربرد پاایش رویشاای اسااتوکلر وزن کشاا .)
 (. Wan et al., 2019درصد کاهش یافت ) 10هرز کلزا را تا هایعلف

 

 کلزاعملکرد 

تایج جدول تجزیه واریاتس صفات اتدازگیری شد  تشان داد کاه  ت
( بار کساارت   P≤ 10/1)دار کاش تااثیر مینای   تیمارهای کاربرد علف

چشمی کلزا، عملکرد داته، عملکرد بیولوژی  و درصد تغییرات آن دارد 
 (.8جدول )

ری باود. باه   هاا در کلازا تاپایادا   کاش مقدار کسارت چشمی علف
روز پاس از سمپاشای در کااربرد     31که مقادار کساارت کلازا    طوری
 0گر  در هکتار صفر تاا   110تا  051کش کلیپ فورت با مقادیر علف

 (.9جدول )درصد ارزیابی گردید، هرچند این کسارت بیداً برطر  شد 

 



 434     ...کلزای ( در مزارعSG 72%، کلوپیرالید)فورت کلپکش ارزیابی کارایی علفممنوعی و همکاران، 

 روز بعد از سمپاشی 54های هرز پهن برگ کلزا ش وزن خشک علفاثر تیمارهای کنترل بر درصد کاه -7جدول 

Table 7- The effect of control treatments on the percentage reduction of broadleaf weed biomass in rapeseed 45 days after 

spraying 

 تیمار
Treatment 

مقدار 

 مصرف
Dose 

g (ml) 
1-ha 

 خردل کاذب
Hirschfeldia 

incana 

 خاکشیر

Decurania 

sophia 

 پنیرک
Malva 

neglecta 

 گل گندم
Centaurea 

pallescens 

 گلرنگ وحشی

Carthamus 

oxyacanthus 

 سیزاب
Veronica 

persica 

 هرزکل علف
Total weed 

Clipfort 150  bc72.84  ab79.66  51.64c a85.09  b80.97  c41.32  bc71.23  

Clipfort 167 ab81.28  ab55 91. 56.8c a92.62  ab92.56  c46.48  c-a76.74  

Clipfort  184 ab88.97  a96.46  72.28 ab a100  a98.99  bc51.64  ab81.62  

Clipfort  201 a95.42  a98.84  82.57a a100  a99.62  b67.15  a91.83  

Lontrel  800 ab90.14  ab95.57  72.36 ab a96.19  ab97.45  b67.09  ab.59 80 

Watch 800 a95.19  a98.82  82.56 a a100  a99.58  b66.1  ab86.76  

Butizan Star 2500 d50.44  c51.69  bc61.92  b50.05  c61.35  a97.16  d51.02  

Treflan 2000 cd55.08  bc71.92  c51.61 b60.6  c45.61  a87.79  cd61.74  

LSD (0.05)  20.48 24.24 12.8 18.9 17.87 15.63 17.1 

 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمین اکتن  فاقد مشترک حر  ی  حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیاتگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05). 

 
روز بعد از سمپاشی(، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک  03اریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای کنترل بر خسارت چشمی )تجزیه و -8جدول 

 کلزا و درصد تغییرات نسبت به شاهد
Table 8- Analysis of variance (Mean Squares) the effect of control treatments on injury (30 DAS), grain and biological yield 

of rapeseed and change percentage compared to control 

 منابع تغییرات
Source of 

variation 

درجه 

 آزادی
df 

مقدار 

خسارت 

 گندم
Injury to 

wheat  

عملکرد 

  دانه
Grain 

yield 

 عملکرد دانهدرصد تغییرات 
Change percentage of grain 

yield percentage of grain yield 

عملکرد 

 بیولوژیک
Biological 

yield 

عملکرد درصد تغییرات 

 بیولوژیک

Change percentage of 
biological yield 

Replication 2 ns0.45 ns0.01 ns29.45 ns0.16 ns11.18 
Treatment 8 **6.67 **0.66 **413.31 **4.8 **294.86 

Error 16 0.28 0.04 19.56 0.58 11 
CV (%)  21.57 11.09 17.08 11.51 15.08 

 ،** ،*ns دار، غیر مینی درصد مینی 0 ،5، ترتی  در سطح 

ns, *, ** non-significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively, DAS (days after spraying ) 
 

های قبل، کاربرد ترفنن+ بوتیزان اساتار ساب    اسا  گزارش بر
 ,.Shimi et alو گلساتان گردیاد )   باروز کساارت کلازا در فاار     

2014b) . در حااالی کااه کاااربرد پاایش رویشاای اسااتوکلر و متااوفکلر
(. در گازارش دیگاری   Wang et al., 2019کسارتی بر کلزا تداشت )

رتی بر بیان شد که کاربرد لوتترل و واچ از فر  تجارتی کلوپیرالید کسا
(. همچنین، کااربرد تریفلاورالین+   Shimi et al., 2014cکلزا تدارتد )

متازاکلر، تریفلورالین+ متاازاکلر+ کلوپیرالیاد، تریفلاورالین+ متاازاکلر+     
توپاساااران )ایمازامکس+متااازاکلر( کسااارتی باار کلاازا ایجاااد تکردتااد 

(Gargouri et al., 2019 .) 
کاش مقادار عملکارد داتاه و عملکارد      با کاربرد تیمارهاای علاف  

افزایش یافت. همچنین باا افازایش مقادار     دارمینیبیولوژی  به طور 
کش کلیاپ فاورت تیاز مقادار عملکارد داتاه و عملکارد        کاربرد علف

افازایش یافات. بیشاترین عملکارد داتاه و       دارمینیبیولوژی  به طور 
لکرد بیولوژی  بید از تیمار وجین دساتی، از کااربرد کلیاپ فاورت     عم
گر  در هکتار( بدست آمد. به طوری که باا کااربرد ایان تیماار      110)

تان در هکتاار    6/1و  1/1عملکرد داته و عملکرد بیولوژی  به ترتی  
درصاد افازایش    31و  36حاصل شد که تسبت به شاهد بدون کنترل 

گر  در هکتار(، لوتترل  080ارهای کلیپ فورت )یافت. این تیمار با تیم
و واچ در ی  گرو  آماری قرار بودتد و با تیمارهای ترفنن و باوتیزان  

داری داشاتند. در مقابال کمتارین عملکارد داتاه و      استار تفاوت مینی
و  11/0عملکرد بیولوژی  کلزا از کاربرد تیمار بوتیزان استار باه مقادار  

درصاد   1و  9بت به شاهد متناهر به ترتی  تن در هکتار که تس 85/0
  (.9جدول داد )افزایش تشان 
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 عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک کلزا و درصد تغییرات نسبت به شاهد های کنترل بر خسارت چشمی، اثر تیمار -9جدول 
Table 9- The effect of control treatments on injury, grain and biological yield of rapeseed and change percentage compared 

to control 

 تیمار
Treatment 

مقدار 

 مصرف
g (ml) 

-ha 

مقدار خسارت 

 گندم
Injury to 

rapeseed (%) 

عملکرد 

  دانه
Grain 

yield 
(ton/ha) 

عملکرد درصد تغییرات 

 دانه

Change percentage of 

grain yield (%) 

ملکرد ع

 بیولوژیک
Biological yield 

(ton/ha) 

عملکرد درصد تغییرات 

 بیولوژیک

Change percentage of 

biological yield (%) 

Clipfort 150  d0  ef1.39  d15.2  b4.92  d12.98  
Clipfort 167 c2.34  de1.69  c23.39  a6.65  c19.91  
Clipfort  184 b3.34  cd1.85  bc30.37  a 7.05 b25.86  
Clipfort  201 a4.34  ab2.2  ab36.35  a7.68  ab30.9  
Lontrel  800 b3.34  d-b1.95  b31.18  a7.23  bc25.57  
Watch 800 bc3  c-a2.11  ab35.14  a7.66  b30.06 a 

Butizan Star 2500 bc2.67  g1.02  d9.07  b4.85  d7.83  
Treflan 2000 bc3  fg1.15  d11.14  b5.12  d9.64  
Weeding 

control 
 d0  a2.31  a41.32  a7.95  a35.23  

LSD (0.05)  0.92 0.34 7.66 1.31 5.75 
 (.LSD P ≤ 0.05. )باشندمی داریمین اکتن  فاقد مشترک حر  ی  حداقل با تیمار هر به مربوط هایمیاتگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter in each treatment are not significantly different (LSD P≤0.05). 

 

باار اسااا  تتااایج آزمااایش عملکاارد داتااه همبسااتگی منفاای و  
(، 91/1**(، کاکشایر ) 91/1**ی با وزن کش  کردل کاذ( )دارمینی

، (86/1**(، گلرتااگ وحشاای )91/1**(، گاال گنااد  )13/1**پنیارک ) 
( داشت. همچنین، عملکارد  90/1**ل علف هرز )( و کns19/1سیزا( )

ی باا تااراکو کااردل کاااذ(  دارمیناایبیولوژیا  همبسااتگی منفاای و  
(، 81/1**(، گل گناد  ) 80/1**(، پنیرک )83/1**(، کاکشیر )81/1**)

( 80/1**( و کل علف هرز )ns15/1(، سیزا( )83/1**گلرتگ وحشی )
هاای  به سایر علفداشت. این تتایج بیاتگر آن است که سیزا( تسبت 

کاه کاکشایر، کاردل    افت عملکرد دارد در حاالی هرز کمترین تاثیر در 
جدول کاذ(، گل گند  و گلرتگ تاثیر بیشتری در افت عملکرد دارتد )

01 .) 

 
 ک کلزا عملکرد دانه و عملکرد بیولوژی های هرز پهن برگ باضریب همبستگی وزن خشک علف -13جدول 

Table 10- The correlation coefficient of broadleaf weed biomass with grain yield and biological yield of rapeseed 

H. incana  1         

D. sophia **0.92 1        

C. 

oxyacanthus 
**0.88 **0.9 1       

C. pallescens **0.88 **0.96 **0.92 4      

V. persica ns0.04 ns0.17- ns0.17- ns0.3- 1     

M. neglecta **0.84 **0.77 **0.71 **0.69 ns0.37 1    
Total weed **0.97 **0.94 **0.93 **0.9 ns0.08 **0.85 1   
Grain yield **0.92- **0.92- **0.86- **0.92- ns0.09 **0.73- **0.91- 1  
Biological 

yield 
**0.82- **0.83- **0.83- **0.80- ns0.05- **0.81- **0.86- **0.84 1 

 
H. 

incana 
D. 

sophia 
C. 

oxyacanthus 
C. 

pallescens 
V. 

persica 
M. 

neglecta Total weed 
Grain 

yield 
Biological 

yield 

 
شد که با کااربرد تریفلاورالین )پایش کاشات(+     در آزمایشی بیان 

درصاد افازایش یافات     58کلزا ایزوکسابن )پس رویشی( عملکرد داته 
(Shimi et al., 200b همچنین با کاربرد تریفلورالین+ بوتیزان استار .)

)کااوئین مااراک+ متااازاکلر( و تریفلااورالین+ پاااراکوات )گراماکسااون(  
درصاد افازایش    16و  13هدایت شد  تیاز عملکارد داتاه باه ترتیا       

(. با کاربرد بوتیزان اساتار  Nouralizadeh et al., 2020گزارش شد )
(. در Shimi et al., 2014aدرصاد افازایش یافات )    01عملکرد داته 

که کااربرد اتامات ساولفورون + باوتیزان اساتار و ایزوکساابن+       حالی
درصاد افازایش    050و  061ا بوتیزان استار به ترتی  عملکارد کلازا ر  

(. همچنین افزایش عملکرد داته با کاربرد Shimi et al., 2013دادتد )



 435     ...کلزای ( در مزارعSG 72%، کلوپیرالید)فورت کلپکش ارزیابی کارایی علفممنوعی و همکاران، 

لوتترل و واچ )فر  تجارتی کلوپیرالید( در فار  و کوزستان به ترتیا   
کاااربرد  (.Shimi et al., 2014cدرصااد گاازارش شااد ) 011و  18

درصد  91کلوپیرالید+ هالوکسی فوپ متیل تیز تواتست عملکرد داته را 
استوکلر تیز قادر است عملکرد  .(Moradi et al., 2020افزایش دهد )

(. Wang et al., 2019درصد افزایش دهاد )  61تا  51بیولوژی  کلزا 
کیلو  3116ن  شد با کاربرد بوتیران استار عملکرد داته در آزمایشی اع

 (.Forouzandeh et al., 2017گر  حاصل شد )
هااای قباال تشااان داد کااه کاااربرد تریفلااورالین+  تتااایج گاازارش

ورالین+ (. تریفلا Zohrabi et al., 2012هالوکسی فوپ+ کلوپیرالیاد ) 
(، Samadni and Karaminejad 2015 ,هالوکسااای فاااوپ )

تریفلورالین+ متازاکلر، تریفلورالین+ متازاکلر+ کلوپیرالید، تریفلاورالین+  
 ,.Gargouri et alمتااازاکلر+ توپاساااران )ایمازامکس+متااازاکلر( )

تااوفکلر، پناادیمتالین، دیفاان آمیااد، اگزادیااازون و (، اساتوکلر، م 2019
 Badowski and(، متاازاکلر+ دیمتنامیااد ) EPTCساای )تای پای ای

Kuchaski, 2008( )( و متااازاکلر+ ایمااازامکس )کلراتااداYanev, 

بیولوژی  کلازا   دار عملکرد داته و عملکردسب  افزایش مینی (2020
 شدتد. 

 

 گیرینتیجه

کش کلیپ فورت کارایی مطلوبی در تتایج آزمایش علفبر اسا  
فاورت باه   کنترل علف های هرز داشت. به طوری که با کاربرد کلاپ  

گر  در هکتار وزن کش  علف هاای هارز کاردل کااذ(      101مقدار 
 011درصد(، گل گند  ) 81درصد(، پنیرک ) 98درصد(، کاکشیر ) 95)

درصاد(   90های هارز ) درصد( و کل علف 99درصد(، گلرتگ وحشی )
 31و  36کاهش یافت و عملکرد داته و عملکرد بیولوژی  باه ترتیا    

گار  در   101فاورت ) کاش کلاپ  درصد افزایش یافت. بناابراین علاف  
هاای هارز و افازایش    هکتار( به دلیل کارایی مطلو( در کنترل علاف 

 ی استان فار  قابل پیشنهاد است.تولید داته برای مزارع کلزا
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