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 01/02/1390 : تاریخ پذیرش؛28/11/1388 :تاریخ دریافت

  چکیده
در رقابت با کلزا ه پاییز، عملکرد و شاخص برداشت ارقام  ریخت شناسیپذیري صفاتتاثیرمنظور بررسی به
- 87در سال  به صورت فاکتوریل ی آزمایش،دانههرز خردل وحشی، چاودار وحشی، جو وحشی و سیاههايعلف
هرز شامل هايفاکتورهاي آزمایشی عبارت از زمان کنترل علف.  در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز انجام شد1386

هرز هايفصل علف گلدهی و رقابت تمام درصد50دهی، آغاز گلدهی، ، اوایل ساقه) برگی5- 7 (مراحل روزت
 بر اساس نتایج در تیمارهاي شاهد. بودند Okapi  وOpera ،SLM046مل  کلزا شاژنوتیپهمراه با شاهد و سه 

زیست .  شاخه جانبی در هر بوته توسعه یافت2 و 4ترتیب هرز بههايفصل علف و تداخل تمامهرزبدون علف
وزن خشک .  درصد کاهش نشان داد40هرز در کل دوره رشد نسبت به شاهد، توده کلزا در تیمار آلوده به علف

ترتیب با  گلدهی به درصد50دهی، آغاز گلدهی و ها در مراحل اوایل ساقههرز در تیمارهاي کنترل آنهايلفع
هرز توانستند هايعلف. داري با هم نداشتند گرم در مترمربع زیست توده، اختالف معنی87 و 86، 92دارا بودن 

سطوح . گرم در مترمربع افزایش دهند 410وزن خشک خود را در صورت عدم کنترل در طول فصل رشد تا 
 50 و 44، 32ترتیب برابر  گلدهی با کاهشی به درصد50هرز در مراحل روزت، آغاز گلدهی و هايکنترل علف

 از میزان اختصاص هرزهايبا افزایش طول دوره تداخل علف.  در عملکرد دانه از شاهد فاصله گرفتنددرصد
هرز قرار هايهاي رقابت علف صد روغن دانه کلزا تحت تأثیر ارقام و دورهدر .ها کاسته شدخشک به دانه1ماده

 درصد 55 و 50، 45، 4، 32ترتیب هرز نسبت به شاهد بهکاهش عملکرد روغن در سطوح تداخل علف .نگرفت
  .شود مورد مطالعه کلزا توصیه میژنوتیپدهی هر سه هرز در اوایل ساقههايیک بار کنترل علف. بود
  . کلزا و زیست توده، شاخص برداشت تداخل،:هاي کلیديهواژ

                                                
  mirshekari@iaut.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
 



 1390، )4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی، جلد چهارم 

 52

  مقدمه 
باشد که رشد  می)Brassicaceae (ساله از تیره شب بو گیاهی یک).Brassica napus L(کلزا 

تولید آن در بیست سال اخیر به دلیل درصد باالي روغن و پروتئین قابل مصرف در برنامه غذایی 
مواد در مقایسه با سایر محصوالت کشاورزي قابل مالحظه بوده است انسان و دام و ارزش غذایی این 

پاییزه هاي هرز علف، )2000( عزیزي و همکاران بر اساس گزارش). 2000شهیدي و فروزان، (
بخش قابل توجهی ها در سطح جهانی تولید کلزا است و کنترل آنرشد و مهمترین عامل محدودکننده 

، )Sinapis arvensis (خردل وحشی) 2006( گوپتا .دهداختصاص می به خود هاي تولید راهزینهاز 
   و چاودار کوهی)Agrostemma githago (دانه، سیاه)Chenopodium album (سلمه تره

)Secale montanum(بذر کلزا با بذور . هاي هرز مزرعه کلزا  معرفی کرده استترین علف را از مهم
ها بسیار مشکل و حتی شود و جدا کردن آن وحشی مخلوط مینظیر خردل هاي هرز تیره شب بوعلف

  ).2001زاده،  شریعتی و قاضی شهنی(غیر ممکن است 
هاي هرز از طریق برآورد اي با هدف به حداقل رساندن اثرات منفی علفمطالعه رقابت بین گونه

 سیستم هایی با حداقل تر میزان کاهش عملکرد ناشی از گیاهان هرز براي افزایش کارایی مدیریتی دقیق
گر این  مطالعات انجام گرفته بیان). 2003کوچکی و همکاران، (شود مصرف علف کش انجام می

در هاي هرز فقط تا دوره کوتاهی از ابتداي فصل رشد گیاه زراعی   علفحضورواقعیت است که 
رقابت منجر  .)2005زیمداهل، ( تاثیر قابل توجهی بر عملکرد گیاه زراعی نخواهد داشتمزرعه 

 اغلب در زمان طویل شدن ساقه در کشت پاییزه و مراحل اولیه رشد در ،کاهش عملکرد در کلزا به
  ). 2000عزیزي و همکاران، ( افتدکشت بهاره اتفاق می

 حضور علف هرز .تا حدودي ثابت استی  مخلوط گیاههايکشت در تولید شده زیست تودهکل 
 این رقابت ارتباط .استآن  عملکرد  ماده خشک وگیاه زراعی و کاهشبه معنی رقابت آن با در مزرعه 

نزدیکی با چرخه زندگی گیاه زراعی دارد و بیشترین تأثیر آن در مراحل اولیه رشد گیاه زراعی ظاهر 
 چرخه زندگی گیاه زراعی زطوري که ظهور علف هاي هرز بعد از سپري شدن یک سوم اه ب.می شود

 تداخل کلزا همطالع در ).2001کوچکی و همکاران،  (نخواهد داشت عملکرد تأثیر چندانی در کاهش
 61عملکرد آن را ،  کلزادوره رشد روز اول از 40 در  علف هرز حضور،یوالف وحشیعلف هرز با 

از مطالعه تعیین دوره ) 2001( مارتین و همکاران .)2002داگویش و همکاران،  (داکاهش ددرصد 
منظور جلوگیري از افت  هرز در مزرعه کلزاي بهاره به این نتیجه رسیدند که بههاي بحرانی کنترل علف
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هاي زود هنگام تا   برگی و در کشت8- 10 درصد، مزرعه کلزا بایستی تا مرحله 10عملکرد بیش از 
در یک بررسی تداخل علف هرز چچم ایرانی .  برگی عاري از علف هرز نگه داشته شود6مرحله 

)Lolium persicum (هاي جانبی، تعداد با کلزا عملکرد گیاه زراعی را از طریق کاهش تعداد شاخه
جیانگ و ). 1998هاکل، ( درصد کاهش داد 70خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین تا حدود 

بر روي سویا در طی مرحله  .Sesbania exaltata L گزارش کرده اند که سایه افکنی) 1995(اگلی 
  . دهددار کاهش میطور معنیلید زیست توده و عملکرد دانه آن را بهرشد زایشی، تو

هاي زایشی هاي هرز از طریق سایه اندازي، تسهیم زیست توده و انباشتگی ماده خشک در ارگان    علف
شاخص برداشت لوبیا در ). 2000مولوگتا و بوئربوم، (دهند گیاهان زراعی و شاخص برداشت را کاهش می

همچنین گزارش شده ). 1997کنزویچ و همکاران، (دار کاهش یافت علف هاي هرز، به طور معنیتداخل با 
وان (شود هاي جانبی سویا می هاي هرز موجب کاهش تخصیص ماده خشک به شاخهاست که رقابت علف

ا ها نیز از افزایش شاخص برداشت گیاهان زراعی در رقابت ببرخی از گزارش). 1993ایکر و همکاران، 
این . حکایت دارند) 1999دیجوکس و همکاران، (و یا ثابت ماندن آن ) 2002زیمداهل، (هاي هرز علف

هاي هرز بر روي صفات مورفولوژیکی،   اثرات زمان هاي مختلف کنترل علفمطالعه فدپژوهش با ه
 . اجرا شدعملکرد و شاخص برداشت سه ژنوتیپ پاییزه کلزا

  
  ها مواد و روش

  در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد1386-1387سال زراعی  در این آزمایش
سرد و  خشک منطقه نیمهاقلیم.  اهر اجرا شد- کیلومتري سه راهی تبریز2اسالمی واحد تبریز واقع در 

 شرقی و o46 17/ متر است و در محدوده طول جغرافیایی 1360آزاد منطقه از سطح دریاهاي  ارتفاع
 آن در pHبافت خاك منطقه لوم شنی و لوم رسی شنی و .  شمالی قرار داردo38 5/غرافیایی عرض ج

هاي کامل صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك آزمایش به. محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط است
هاي هرز در مراحل هاي آزمایشی عبارت از زمان کنترل علف عامل. تصادفی در سه تکرار انجام شد

 گلدهی  درصد50دهی، آغاز گلدهی، ، اوایل ساقه) برگی5- 7(روزت  رشدي گیاه کلزا شامل مختلف
ژنوتیپ پاییزه هاي هرز و سه هاي هرز همراه با شاهد کنترل کامل علفو رقابت تمام فصل علف

مورد مطالعه از ارقام کلزاي زمستانه ژنوتیپ هر سه .  بودندOkapi  وOpera ،SLM046کلزاي شامل 
با هاي روغنی موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر کرج و  رفی شده توسط بخش تحقیقات دانهمع
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ق سرد و معتدل سرد از جمله پتانسیل عملکرد باال بوده و سازگاري خوبی براي کشت در اغلب مناط
. هاي آذربایجان شرقی و غربی، خراسان، اصفهان، همدان، تهران، کردستان و کرمانشاه دارند استان

 برخی دیگر از مشخصات این ارقام در .برخوردار هستند قابل قبولی از کیفیت و درصد روغن مچنینه
هاي هرز موجود در مزرعه در طول دوره آزمایش شامل خردل وحشی،  علف. آورده شده اند1جدول 

یب ترت ها بهها در کرتدانه بودند که تراکم آن و سیاه).Hordeum spp (چاودار وحشی، جو وحشی
بذور کلزا از سازمان جهاد .  بوته در مترمربع حفظ شدند5- 6 و 5-7، 6-8، 10- 12در حدود 

  .کشاورزي استان آذربایجان شرقی تهیه گردید
 

  کلزامورد مطالعه  برخی از مشخصات ارقام -1جدول 

  
ارتفاع 

  بوته
تعداد شاخه 

  جانبی در هربوته
  تعداد خورجین

  در بوته
شاخص 
  برداشت

عملکرد 
  دانه

  عملکرد روغن

Opera 135  4  70  6/28  3230  1425  
SLM 046 130  4  63  5/26  3150  1370  
Okapi 125  8/2  5/60  4/21  3064  1350  

  
براساس نتایج تجزیه خاك و . در اواسط شهریور ماه زمین بعد از یک شخم متوسط دیسک زده شد

زمان با دیسک، کود  ن شرقی همتوصیه آزمایشگاه خاکشناسی سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجا
 کیلوگرم در هکتار 180 کیلوگرم در هکتار و کود اوره نیز به مقدار 160سوپر فسفات تریپل به میزان 

هر . دهی به زمین داده شددهی و اوایل گلهاي مساوي در سه مرحله کاشت، شروع ساقهدر نسبت
قبل از کاشت . متر بود  سانتی25 کاشت هاي متر و فاصله ردیف3×4 کرت با ابعاد 18بلوك شامل 

مزرعه آبیاري شد و پس از گاورو شدن زمین بذور ضدعفونی شده با سم مانکوزب در محل داغ آب 
گذرانی  زمستان. صورت دستی کاشته شدند متر به  سانتی5متري و با فاصله  سانتی2-3ها در عمق پشته
هاي هاي هرز موجود در کرتعلف. گرفت برگی صورت 5-7ها در حالت روزت در مرحله بوته

هاي هرز غیر از انواع مورد نظر در   روز یک بار و نیز علف7-10طور متناوب با فواصل هر  شاهد به
در تیمارهاي رقابت علف هاي هرز با توجه . ها وجین شدندتحقیق در صورت مشاهده در سایر کرت
در زمان معین وجین شدند و تا آخر دوره رشد بار  ، فقط یکبه سطوح تعریف شده در طول دوره رشد

  . کنترلی صورت نگرفت



 بهرام میرشکاري

 55

هاي   کاشت، بوتههاي ردیف انتهايهاي کناري و یک متر از دو در زمان رسیدگی با حذف ردیف
گیري منظور اندازه  به. انجام شدبرداري  مترمربعی از هر کرت برداشت و نمونه5/3موجود در مساحت 

گذاري شده از هر   بوته عالمت10هاي جانبی در هر بوته از روي داد شاخهصفات ارتفاع بوته و تع
توده  هاي موجود در سطح برداشت زیستکردن بوته بعد از خشک. انجام شدصورت تصادفی  کرت به

 بر یم عملکرد دانههوایی و عملکرد دانه بر حسب کیلوگرم در هکتار و شاخص برداشت نیز از تقس
هاي خوراکی  هاي روغنی و روغن درصد روغن دانه در آزمایشگاه ملی دانه. توده محاسبه شد زیست

ها با استفاده از تجزیه واریانس داده. استخراج شدکرج موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
رسم .  استفاده گردید LSDانجام شد و براي مقایسه میانگین صفات از آزمونMSTAT-C  افزار نرم

  . انجام گرفتExcelه گیري از نرم افزار ها با بهرشکل
  

  نتایج و بحث
ها حاکی از آن است که بین ارقام و سطوح مختلف رقابت   نتایج تجزیه واریانس داده:ارتفاع بوته

دار   تفاوت معنی درصد1هاي هرز از نظر تأثیر بر ارتفاع بوته در مرحله برداشت در سطح احتمال علف
متر  سانتی134 با دارا بودن Opera کلزاي مورد بررسی، ژنوتیپن سه در بی). 2جدول (وجود دارد 

هاي ارتفاع بوته در تیمارهاي مقایسه میانگین). 4جدول (بلندي از ارتفاع بوته بیشتري برخوردار بود 
هاي هرز با گیاه زراعی بر هاي هرز مشخص کرد که افزایش شدت تداخل علفمختلف رقابت علف
ایسه با تیمار هاي کلزا در مق اي موجب کاهش ارتفاع بوتهره رقابت برون گونهاثر طوالنی شدن دو

هرز  هايدر مقایسه با شاهد بیشترین میزان کاهش در ارتفاع بوته در تیمار آلوده به علف. شودشاهد می
توانست  کلزاهاي هرز در مرحله روزت  تیمار کنترل علف و در بود)  درصد28(در کل دوره رشد 

اظهار ) 1998(هوکل . )3جدول  (ع ساقه خـود را همانند تیمار عاري از علف هرز افزایش دهدارتفا
هاي هرز داشت که بلندي ارتفاع بوته در گیاهان زراعی، یکی از صفات برتر به منظور رقابت با علف

   .است
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ت که رقابت گر آن اس ها نشان  نتایج تجزیه واریانس داده:هاي جانبی در هر بوتهتعداد شاخه
 بر روي تعداد شاخه جانبی در هر بوته کلزا  درصد5ح احتمال در سط کلزا ژنوتیپهاي هرز و  علف
هاي کنترل  زماندر میانگین ( SLM046 و Opera ژنوتیپدو در ). 2جدول (معنی دار دارد تأثیر 
، که آن را )4جدول (هاي جانبی بیشتري در هر بوته توسعه پیدا کرد تعداد شاخه) هاي هرز علف

ها بیشترین تعداد شاخه جانبی را در مقایسه میانگین. هاي ژنتیکی ارقام نسبت دادتوان به ویژگی می
را در )  شاخه جانبی2معادل (در شرایط بدون علف هرز و کمترین آن )  شاخه جانبی4معادل (بوته 

ی افزایش تعداد شاخه در دلیل احتمال). 3جدول (هاي هرز نشان داد شرایط تداخل تمام فصل علف
هاي تواند از کاهش تأثیر منفی تداخل علف هاي هرز، می بوته کلزا با افزایش طول دوره عاري از علف

هرز و در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی گیاه زراعی به عناصر غذایی و فضاي در دسترس براي 
هاي هرز و تشدید رقابت  اخل علفدر حالی که افزایش طول دوره تد. ها ناشی شده باشد توسعه بوته

). 2001مارتین و همکاران، (شود گیاه زراعی موجب کاهش تعداد شاخه جانبی در بوته می آنها با
پورآذر و . در مورد گندم گزارش شده است) 2003(خان و همکاران نتایج مشابهی نیز توسط احمد

شود  هاي گندم سبب می  هرز روي بوتههاياندازي علف در آزمایشی دریافتند که سایه) 2000(غدیري 
در نهایت گندم با کاهش . تا گندم قادر به تکمیل مراحل رشدي خود و در نتیجه فتوسنتز بهینه نباشد

نظر  به. یابدهاي بارور در هر بوته کاهش میشود و درصد پنجهشدید مواد هیدروکربنه مواجه می
شوند، تیمارهاي برخوردار از اي جانبی تشکیل میهها روي ساقهآذینرسد که چون در کلزا گل می

  .هاي جانبی منجر به افزایش عملکرد دانه شودباالترین تعداد شاخه
هاي هرز و  علفکنترلهاي مختلف زمانتعداد خورجین در بوته تحت تأثیر  :تعداد خورجین در بوته

 خورجین، بیشترین مقدار 64ن تیمار عاري از علف هرز با داشت. )2جدول  (قرار گرفتکلزا  ژنوتیپ
موجود تا انتهاي دوره هاي هرز  علفوقتی کلزا بااین صفت را به خود اختصاص داد، در حالی که 

بار کنترل   و با یک نشان دادافت درصد 57شاهد  تعداد خورجین در مقایسه بارشد همراه بود، 
 همچنین ).3جدول  ( درصد رسید42دهی این رقم به هاي هرز در مراحل روزت یا اوایل ساقه علف

، که آن )4جدول (نظر این صفت برتري داشت  از Okapi نسبت به SLM046  وOpera ژنوتیپدو 
رسد که تعداد خورجین به نظر می. را نیز می توان به تفاوت هاي ژنتیکی ارقام مورد مطالعه نسبت داد

هاي هاي هرز مانند تنشعلف. استهرز هاي  با علفتداخلترین جزء عملکرد از نظر در بوته حساس
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بنا به ). 1999دیجوکس و همکاران، ( کاهش تعداد خورجین در بوته می شوند رطوبتی، اغلب موجب
 ویژه در   به)Lolium persicum ( تداخل علف هرز چچم ایرانی،)2004(هولمن و همکاران گزارش 

غالف در بوته و تعداد دانه در و داد شاخه از طریق کاهش تع راکلزا  عملکرد سبز شــدن، زمان زود
هاي هرز با کاهش طور کلی، افزایش طول دوره تداخل علفبه. دهددرصد کاهش می  70  تاغالف

هاي  تر شده و تولید گل شود تا دوره گلدهی کوتاهمحیطی موجب می دسترسی گیاه زراعی به منابع
  .دبارور و خورجین در محدوده زمانی کمتري صورت گیر

هاي هرز بر زیست توده کلزا در سطح احتمال هاي مختلف رقابت علف اثر دوره:زیست توده کلزا
در تیمار ) ر هکتار تن د5/12معادل (بیشترین مقدار این صفت ). 2جدول (دار بود یک درصد معنی

گی به زیست توده کلزا با افزایش طول دوره آلود). 1شکل (گیري شد هرز اندازه شاهد بدون علف
داري افت پیدا به طور معنی) دهی کلزاهاي هرز از اوایل ساقهغیر از سطح کنترل علفبه(علف هرز 

در .  درصد کاهش نشان داد40کرد و در تیمار آلوده به علف هرز در کل دوره رشد نسبت  به شاهد، 
 ).1 شکل( بود  درصد37 و 37، 29ترتیب سطوح بعدي رقابت، مقدار این کاهش نسبت به شاهد به

تواند از هاي هرز میکاهش در زیست توده و تعداد شاخه جانبی در هر بوته کلزا بر اثر تداخل علف
هاي تهکاهش در میزان دسترسی گیاه زراعی به منابع محیطی و فضا ناشی شود که مانع از توسعه بو

 زراعی معموالً ارتباط مستقیم جایی که بین این صفات و عملکرد دانه گیاه از آن. شودگیاه زراعی می
  .ها کاهش عملکرد کلزا را به دنبال خواهد داشت د، بنابراین هر مقدار کاهش در آنوجود دار

  

  .هاي هرزهاي مختلف کنترل علفهاي برخی از صفات مورد بررسی در زمان مقایسه میانگین-3جدول 
  هاي مختلف زمان

  کنترل علف هاي هرز
  ارتفاع بوته 

  )مترسانتی(
تعداد شاخه جانبی 

  در هر بوته 
تعداد خورجین 

  در هر بوته 
  عملکرد روغن 

  )کیلوگرم در هکتار(
a 45/130  a 6/3  48/64  شاهد عاري از علف هرز  a a 70/1381  

a 44/130  b 9/2  74/42  کنترل در مرحله روزت  b b 46/942  
b 22/103  bc 7/2  55/41  دهیکنترل در مرحله اوایل ساقه  b a 66/1324  

b 65/100  cd 4/2  36/36  کنترل در مرحله آغاز گلدهی  c bc 37/765  
b 74/98  cd 4/2  80/31   گلدهیدرصد50کنترل در مرحله   cd c 63/692  

b 14/94   d1/2  77/27  رقابت تمام فصل علف هاي هرز  d c 33/625  
LSD5% 579/9  46/0  541/6  6/234  

ندارند درصد5داري در سطح  اقل یک حرف مشابه اختالف معنیهاي داراي حد  در هر ستون میانگین .  



 بهرام میرشکاري

 59

  .هاي ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی و خورجین در هر بوته کلزا در بین ارقام مختلف آن مقایسه میانگین-4جدول 

  ارقام
  ارتفاع  بوته کلزا 

  )مترسانتی(
تعداد شاخه جانبی در هر 

  بوته کلزا
  تعداد خورجین در 

  کلزاهر بوته 
Opera a 6/133  a 2/3 78/44  a 

SLM 046  a 7/128  a 9/2  70/46  a 

Okapi b 8/117  b 7/1  22/37  b 

LSD5%  48/10  275/0  55/4  
  ندارند درصد5داري در سطح  هاي داراي حداقل یک حرف مشابه اختالف معنی  در هر ستون میانگین .  

  
در ) 1993(ورد نخود و وان ایکر و همکاران در م) 1994(بر اساس گزارش ال طهابی و همکاران 
 خشک و تعداد شاخه هاي هرز از طریق کاهش تجمع مادهمورد سویا، افزایش طول دوره تداخل علف

ر آزمایشی دریافتند د) 2001(آقاعلیخانی . توده و عملکرد دانه گیاه زراعی را کاهش داد در بوته، زیست
دهد، در   درصد کاهش می45رت زیست توده ذرت را هنگام تداخل تاج خروس با ذکه آغاز زود
 درصد و با سبز شدن 41وده به  روز تأخیر در رویش تاج خروس افت زیست ت12حالی که با 

  .یابد درصد کاهش می22 برگی ذرت این مقدار به 4-5هنگام تاج خروس در مرحله دیر
هاي کلزا بر زیست توده علف ژنوتیپهاي هرز با سه  اثر رقابت علف:هاي هرززیست توده علف

هاي وزن ماده خشک اندام هاي هوایی علف). 2جدول (دار شد  معنی درصد5هرز در سطح احتمال 
  درصد50دهی، آغاز گلدهی و ها در مراحل اوایل ساقههرز در مرحله برداشت در تیمارهاي کنترل آن

داري با هم ربع بیوماس، اختالف معنی گرم در مترم87 و 3/86، 9/92ترتیب گلدهی با دارا بودن به
هرز مورد نظــر در آزمایش از مرحله هايگــر آن است که علف این امر نشان). 2شکل (نداشتند 

ها از چون وزن خشک آن. توانند داشته باشنددهی کلزا به بعد رقابت قابل توجهی با کلزا نمیساقه
رود که از نظر این صفت مرحله انده است و احتمال میدهی کلزا به بعد تقریباً ثابت ممرحله ساقه

  .آن مزرعه باشد هاي هرز دردهی کلزا پایان دوره بحرانی کنترل علفساقه
هاي هرز توانستند وزن خشک خود را در صورت عدم کنترل در طول در شرایط آزمایش علف

 گرم در مترمربع با تیمار 80ود  گرم در متر مربع افزایش دهند، که تفاوتی حد410فصل رشد تا حدود 
، که رقم قابل )2شکل (داشتند )  گرم در مترمربع329(هاي هرز در مرحله روزت بار کنترل علفیک

بار وجین در مرحله روزت تأثیر مثبت زیادي در کاهش نتایج حاکی است که یک. باشدتوجهی نمی
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ردید که کاهش در وزن ماده خشک در این مطالعه، مشخص گ. هاي هرز نخواهد داشتبیوماس علف
کوچکی و ). 2 و 1هاي شکل(هاي هرز منجر به افزایش در وزن ماده خشک کلزا می شود علف

 مخلوط تا حدودي ثابت هايکشت در تولید شده زیست تودهکل عقیده دارند که ) 2001(همکاران 
هاکل . است زراعی گیاه عملکرد  ماده خشک وبه معنی کاهشدر مزرعه  حضور علف هرز  واست

دارد که در بیان می ها،هرز روي بیوماس آنهاينیز ضمن تأکید بر نقش دوره رقابت علف) 1998(
ساله با کلزا، به ازاي هر ده درصد افزایش هاي هرز یکصورت رقابت تمام فصل مخلوطی از علف

 کاهش  درصد5/18 و 12ب ترتی  هرز، عملکردهاي بیوماس و دانه کلزا بههايعلف خشک مادهوزن 
 .کندپیدا می

  
   توده کلزاستی هرز بر زيها  تاثیر زمان کنترل علف-1شکل 

  
هاي هرز بر روي  هاي مختلف تداخل علف در دورهژنوتیپ  و اثر متقابل ژنوتیپ اثر :عملکرد دانه

رز در سطح هاي ههاي مختلف تداخل علفدار بود، ولی این صفت توسط دوره عملکرد دانه غیر معنی
ضریب همبستگی عملکرد دانه کلزا با صفاتی ). 2جدول ( تحت تأثیر قرار گرفت  درصد5احتمال 

مثبت و در سطح ) =71/0r  و=50/0rترتیب  به(هاي جانبی در بوته  تعداد شاخه نظیر ارتفاع بوتــه و
د، ارتفاع بوته و تعداد نیز بر آن تأکید دار) 1998(که هاکل  همان طوري. دار بود معنی درصد5احتمال 
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مقایسه . روندهاي جانبی در هر بوته کلزا از اجزاي مهم و تاثیرگذار بر عملکرد دانه به شمار می شاخه
دهد که مقدار هاي هرز بر روي عملکرد دانه نشان میعلف هاي مختلف تداخلهاي اثر دورهمیانگین

 گلدهی با  درصد50آغاز گلدهی و هاي هرز در مراحل روزت، این صفت در سطوح کنترل علف
). 3شکل ( در عملکرد دانه از تیمار شاهد فاصله گرفتند  درصد50 و 44، 32ترتیب  کاهشی معادل به

متناسب با تیمارهاي برخوردار از بیشترین )  کیلوگرم در هکتار3150معادل (بیشترین عملکرد دانه کلزا 
  . شاهد به دست آمدهاي جانبی در تیمار ارتفاع بوته و تعداد شاخه

  

  
 هاي هرز   کلزا بر زیست توده علفهاي هرز در مزرعه  تاثیر زمان کنترل علف-2شکل 

  
نلسون و تورسون، (دهد هاي هرز وزن بذر و عملکرد دانه گیاهان زراعی را کاهش می رقابت علف

رحله ظهور و و درصد کاهش محصول به نوع گیاه زراعی و تراکم، م) 1995 وان گسل و رنر، ؛1981
 کنزویچ و همکاران، ؛1997بوسنیک و سوانتون، (هاي هرز بستگی دارد طول دوره حضور علف

هاي هرز از کاهش میزان دسترسی کاهش عملکرد ناشی از افزایش طول دوره تداخل علف). 1997
، عدم کنترل با وجود این. شودگیاه زراعی به منابع محیطی مانند نور، آب، مواد غذایی و فضا ناشی می

در ). 3شکل (هاي هرز تا مرحله روزت کلزا، کاهش قابل توجهی را در عملکرد دانه ایجاد نکرد علف
ها در ابتداي فصل رشد موجب می شود  تر بودن اندازه بوته واقع وجود منابع محیطی کافی و کوچک
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ر نتیجه عملکرد گیاه هاي هرز از شدت کافی برخوردار نباشد و دتا تداخل بین گیاه زراعی و علف
پژوهش، آلودگی مزرعه کلزا بر اساس نتایج یک ). 2004محمدي، (زراعی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد 

در ). 2003وال، (داري بر عملکرد دانه آن نداشت  برگی، تأثیر معنی6 الی 4هاي هرز تا مرحله  به علف
 64 و 4 در تراکم هاي )Raphanus raphanistrum (آزمایشی دیگر حضور علف هرز تربچه وحشی

 99 تا 77 و 11 تا 9زمان با کلزا سبز شده بودند، به ترتیب عملکرد دانه کلزا را  بوته در متر مربع که هم
 هفته بعد از سبز شدن آن 10در حالی که شروع تداخل علف هرز با کلزا در . درصد کاهش دادند

  ).2002، بلک شاو و همکاران(تأثیري بر عملکرد دانه نداشت 
جدول (پذیر بود هاي هرز تأثیرهاي تداخل علفوره شاخص برداشت کلزا از د:شاخص برداشت کلزا

این کاهش . هاي هرز به کاهش شاخص برداشت در کلزا منجر شدافزایش طول دوره رقابت علف). 2
در  درصد و در سطوح کنترل 5هاي هرز نسبی به تیمار شاهد در شرایط تداخل تمام فصل علف

 درصد 4/0 و 4/0، 6/4، 3/1ترتیب   گلدهی به درصد50دهی، آغاز گلدهی، مراحل روزت، اوایل ساقه
هاي هرز، از میزان اختصاص ماده خشـک به در واقع با افزایش طول دوره تداخل علف). 4شکل (بود 
 برداشت کلزا ها کاسته شد و این امر موجــب کاهش عملکرد دانه و به دنبال آن کاهــش شاخصدانه

) 1994(و تولنار و همکاران ) 2006(، راگاوان و هاریتاران )2002(بلک شاو و همکاران . گردیده است
  .اندترتیب در لوبیا، کلزا و ذرت نیز به نتایج مشابهی دست یافته به
هاي مختلف رقابت  درصد روغن دانه تحت تأثیر ارقام و دوره:درصد روغن و عملکرد روغن دانه 

). 2جدول (هاي هرز متأثر شد   علفهاي هرز قرار نگرفت، ولی عملکرد روغن از زمان کنترلفعل
هاي هرز به شاهد بدون علف هرز مربوط بود، باالترین عملکرد روغن در بین تیمارهاي تداخل علف

تلف میزان کاهش عملکرد روغن در سطوح مخ. باشدکه به دلیل باال بودن عملکرد دانه تیمار شاهد می
). 3جدول ( درصد محاسبه شد 55 و 50، 45، 4، 32تداخل علف هرز نسبت به شاهد به ترتیب 

یابد و ها با کلزا افزایش میهاي هرز، شدت رقابت آنعبارت دیگر با افزایش طول دوره تداخل علف به
  ).3جدول (کند به علت کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن نیز افت پیدا می
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   هرز بر عملکرد دانه کلزايها ثیر زمان کنترل علف تا-3شکل 

  
   هرز بر شاخص برداشت کلزاي تاثیر زمان کنترل علف ها-4شکل 

  
هـاي هـرز در مرحلـه اوایـل         نتایج کلی این تحقیق حاکی از آن است که با یک بـار کنتـرل علـف           

هرز بر روي عملکرد دانـه و  هاي توان از خسارت علف   مورد مطالعه کلزا می    ژنوتیپدهی هر سه      ساقه
هاي هرز مورد نظر در آزمـایش بـه ترتیـب تـا     عملکرد روغن آن در مقایسه با تداخل تمام فصل علف 

  . کاست درصد112 و 110
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  سپاسگزاري
.     هزینه این تحقیق از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز تأمین شده است

  . داردب قدردانی خود را از ریاست و معاون محترم پژوهشی دانشگاه اعالم میوسیله نگارنده مراتبدین
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Abstract 

In order to study effects of competitive weeds (Sinapis arvensis, Hordeum spp., 
Secale montanum and Agrostemma githago) on morphological traits, yield and 
harvest index of winter rapeseed (Brassica napus L.) cultivars a factorial 
experiment was conducted in Islamic Azad University of Tabriz, during 2007-
2008. Experimental factors were weeds controlling times included weeding in 
rosette (5-7 leaves stage), early stem elongation, early flowering and 50% 
flowering stages, full season competition and control; and Opera, SLM046 and 
Okapi cultivars. Results showed that number of branches per plant in control and 
full-season interference treatments were 4 and 2, respectively. Rapeseed biomass in 
whole season weed-infested plots reduced 40%, as compared with control. Weeds 
biomass in treatments those weeds were controlled at early stem elongation, early 
flowering and 50% flowering stages with 92, 86 and 87 g m-2 had non-significant 
difference. Weeds could increase biomass up to 410 g m-2 when grew with rapeseed 
along the season. Weeds controlling at rosette, early flowering and 50% flowering 
stages with 32%, 44% and 50% reduction value in seed yield, respectively, had 
significant difference with weed-free plots. When the weeds competition period 
extended a long time, allocation of biomass to seeds decreased. Seed oil percentage 
was not affected by cultivars and weeds competition periods. Reduction value in 
oil yield of rapeseed in different levels of weeds control were 32, 4, 45, 50 and 
55%, respectively. Weeds controlling once in early stem elongation of all studied 
cultivars of rapeseed was recommended. 
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