
                                                                                                   

                                                                                

  واکنش صفات مورفولوژیک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزا

  هاي هرزعلفهاي کنترل به زمان

  

 بهرام میرشکاري


  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، 

  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزعزیز جوانشیر، 

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه زراعتفارغ التحصیل کارشناسی ارشد ،حسین فیروزي

  

  چکیده

هاي هرز خـردل    در رقابت با علف   کلزا  ه  پاییز سه رقم    زراعیفات  صپذیري برخی   تاثیرمنظور بررسی   به     

 دانـشگاه آزاد     مـزارع تحقیقـاتی     در 1387 در سال    یآزمایش دانهچاودار وحشی، جو وحشی و سیاه     ،  وحشی

هـاي هـرز شـامل کنتـرل در         هاي آزمایشی عبارت از زمان کنترل علف      تیمار.  تبریز انجام شد    واحد اسالمی

هاي هرز همراه بـا   و رقابت تمام فصل علف کلزا گلدهی% 50روي، آغاز گلدهی،     ساقه مراحل روزت، اوایل  

 در تیمارهـاي     به دست آمده   بر اساس نتایج  . بودند Okapi و SLM046  ،Operaشاهد و سه رقم کلزا شامل       

 عملکـرد .  شاخه جانبی در هر بوتـه توسـعه یافـت   2 و 4ترتیب هاي هرز بهشاهد و تداخل تمام فصل علف 

.  درصد کـاهش نـشان داد  40به شاهد، علف هرز در کل دوره رشد نسبت        بیولوژیک کلزا در تیمار آلوده به       

% 50ها در مراحل اوایل ساقه روي، آغـاز گلـدهی و            هاي هرز در تیمارهاي کنترل آن     وزن ماده خشک علف   

را در صـورت عـدم      هاي هرز توانستند وزن خـشک خـود         علف. داري با هم نداشتند   معنی گلدهی اختالف   

هـاي هـرز در     سطوح کنتـرل علـف    .  گرم در مترمربع افزایش دهند     410کنترل در طول فصل رشد تا حدود        

در عملکـرد دانـه از   % 50 و% 44، %32ترتیب گلدهی با کاهشی معادل به% 50مراحل روزت، آغاز گلدهی و   

 از میزان اختصاص مـاده خـشک بـه      هاي هرز، با افزایش طول دوره تداخل علف     . تیمار شاهد فاصله گرفتند   

هـاي هـرز قـرار      هاي مختلف رقابت علف   درصد روغن دانه کلزا تحت تأثیر ارقام و دوره        . ها کاسته شد  دانه

، 4،  32ترتیـب   میزان کاهش عملکرد روغن در سطوح مختلف تداخل علف هرز نسبت به شاهد بـه              . نگرفت

  . درصد بود55 و 50، 45

  

  هاي هرز، کلزا، علف فصل، شاخص برداشتیوماس، تداخل تمامب :واژه هاي کلیدي      

                                               
 نویسنده رابط:  mirshekari@iaut.ac.irE-mail:   

  25/12/88 :اریخ پذیرش مقاله                              ت1/6/88 :تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه

از دیدگاه متخصصان کشاورزي شاخص هاي متعددي براي ارزیابی میـزان پیـشرفت کـشاورزي ارایـه            

ولی عاملی که از آن اخیراً به عنوان شاخصی مناسب براي ارزیابی مدیریت زراعی هر کشور و  . شده است 

) 2006(گوپتـا  ). 13(تفاده می شود، میزان توجه به مدیریت علف هـاي هـرز اسـت    یا حتی هر مزرعه اس    

خردل وحشی 
1

ترهسلمه،  
2

دانه، سیاه 
3

 و چاودار وحشی   
4
هاي هرز مزرعه کلزا  معرفـی  ترین علف را از مهم   

شود و جدا کردن    نظیر خردل وحشی مخلوط می     هاي هرز تیره شب بو    بذر کلزا با بذور علف    . کرده است 

مطالعات انجام گرفته بیانگر این واقعیت اسـت کـه        ). 13 و   1(ها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است         آن

تاثیر قابل توجهی در مزرعه   علف هاي هرز فقط تا دوره کوتاهی از ابتداي فصل رشد گیاه زراعی               حضور

ب در زمان طویل  اغل،رقابت منجر به کاهش عملکرد در کلزا .)26( بر عملکرد گیاه زراعی نخواهد داشت

  ). 2( افتدشدن ساقه در کشت پاییزه و مراحل اولیه رشد در کشت بهاره اتفاق می

در مزرعـه    حضور علف هرز     .تا حدودي ثابت است   ی   مخلوط گیاه  هايکشت درکل بیوماس تولید شده     

زدیکـی بـا    این رقابت ارتباط ن   .استآن   عملکرد    ماده خشک و   به معنی رقابت آن با گیاه زراعی و کاهش        

      .می شـود مراحـل اولیـه رشـد گیـاه زراعـی ظـاهر      چرخه زندگی گیاه زراعی دارد و بیشترین تأثیر آن در           

 چرخه زندگی گیاه زراعی تأثیر چندانی   زطوري که ظهور علف هاي هرز بعد از سپري شدن یک سوم ا            هب

 علـف    حضور ،والف وحشی یعلف هرز    تداخل کلزا با     همطالع در   ).3 (نخواهد داشت در کاهش عملکرد    

 مـارتین و همکـاران      .)11 (داکـاهش د   درصـد    61عملکرد آن را    ،   کلزا دوره رشد  روز اول از     40 در   هرز

هاي هرز در مزرعه کلزاي بهاره به این نتیجـه رسـیدند            از مطالعه تعیین دوره بحرانی کنترل علف      ) 2001(

  برگی و در 10-8عه کلزا بایستی تا مرحله  درصد، مزر10که به منظور جلوگیري از افت عملکرد بیش از 

 در یـک بررسـی تـداخل    .  برگی عاري از علف هـرز نگـه داشـته شـود    6هاي زود هنگام تا مرحله   کشت

هرز چچم ایرانی  علف
5 

جـانبی، تعـداد    هـاي زراعی را از طریـق کـاهش تعـداد شـاخه          با کلزا عملکرد گیاه   

شـروع  در تحقیق دیگر،    ). 14( درصد کاهش داد     70دود  خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین تا ح         

جیانـگ و   )5 ( هفته بعد از سبز شدن لوبیا بر بیوماس گیـاه زراعـی تـاثیر نداشـت    10خروس از   رشد تاج 

Sesbania exaltataافکنی ند که سایهگزارش کرد) 1995(اگلی  L.    ،روي سویا در مرحلـه رشـد زایـشی 

انـدازي تـسهیم بیومـاس و       هـرز از طریـق سـایه      هـاي علـف .دهد می بیوماس و عملکرد دانه آن را کاهش      

). 20(دهنـد  برداشـت را کـاهش مـی     هاي زایشی گیاهان زراعی و شـاخص      خشک در ارگان  انباشتگی ماده 

ها نیز  برخی از گزارش  ). 9(دار کاهش یافت    طور معنی بههرز  هايدر تداخل با علف    کلزابرداشت  شاخص

.  و یا ثابت مانـدن آن حکایـت دارنـد   هرزهايزراعی در رقابت با علفگیاهانبرداشت  از افزایش شاخص  

برداشـت سـه    پذیري برخی از صفات مورفولوژیک، عملکرد و شـاخص         تاثیر  مطالعه فد با ه   زیر پژوهش

   .)25 و 12 (اجرا شده پاییز هرزهاي در رقابت با علفکلزارقم 

1- Sinapis arvensis
2- Chenopodium album
3- Agrostemma githago
4- Secale montanum
5- Lolium persicum
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  مواد و روش ها

 در ایـستگاه تحقیقـاتی دانـشکده کـشاورزي دانـشگاه آزاد             1387-1386آزمایش در سال زراعـی      این      

بافت خاك منطقـه لـوم شـنی و         .  اهر اجرا شد   - کیلومتري سه راهی تبریز    دواسالمی واحد تبریز واقع در      

آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایـه       .  آن در محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط است        pHلوم رسی شنی و     

   فاکتورهـاي آزمایـشی عبـارت از زمـان کنتـرل          . تصادفی در سه تکـرار انجـام شـد        هاي کامل   طرح بلوك 

% 50روي، آغاز گلدهی،    ، اوایل ساقه  ) برگی 7-5(هاي هرز در مزرعه شامل کنترل در مراحل روزت          علف

هاي هرز و سـه رقـم کلـزاي    هاي هرز همراه با شاهد کنترل کامل علف     گلدهی و رقابت تمام فصل علف     

هاي هرز موجود در مزرعه در طول دوره آزمـایش          علف. بودند Okapi و SLM046  ،Operaمل  پاییزه شا 

هـا در   بودند که تراکم آندانه و سیاه(.Hordeum spp)چاودار وحشی، جو وحشی ، شامل خردل وحشی

   . بوته در متر مربع حفظ شدند6-5 و 7-5، 8-6، 12-10 حدود ها به ترتیب درکرت

براسـاس نتـایج تجزیـه خـاك و         . ماه زمین بعد از یک شخم متوسط دیـسک زده شـد           در اواسط شهریور    

توصیه آزمایشگاه خاکشناسی سازمان جهاد کشاورزي استان آذربایجان شرقی همزمـان بـا دیـسک، کـود                 

 کیلوگرم در هکتـار در      180 کیلوگرم در هکتار و کود اوره نیز به مقدار           160سوپر فسفات تریپل به میزان      

هـر بلـوك    . دهی به زمین داده شـد     روي و اوایل گل    مساوي در سه مرحله کاشت، شروع ساقه       هاينسبت

قبـل از کاشـت مزرعـه    .  سـانتی متـر بـود   25هاي کاشت  متر و فاصله ردیف 43 کرت با ابعاد     18شامل  

ها در آبیاري شد و پس از گاورو شدن زمین بذور ضد عفونی شده با سم مانکوزب در محل داغ آب پشته     

    دومـین آبیـاري پـس از    .  سانتی متر به صـورت دسـتی کاشـته شـدند    5متري و با فاصله   سانتی 3-2عمق  

 10-7هاي بعدي در طول فصل رشد با توجه به شرایط آب و هوایی در فواصل         سبز شدن بذرها و آبیاري    

 10-7صل هـر    هاي شاهد به طور متناوب با فوا      هاي هرز موجود در کرت    علف.  انجام گرفت  روز یک بار  

هـا  روز یک بار و نیز علف هاي هرز غیر از انواع مورد نظر در تحقیق در صورت مشاهده در سایر کـرت                    

    در تیمارهاي رقابت علف هاي هرز با توجه به سطوح تعریف شده در طول دوره رشد فقط                 . وجین شدند 

در طول اجراي آزمـایش،  . تگرفنیک بار در زمان معین وجین شدند و تا آخر دوره رشد کنترلی صورت     

هاي کناري و یـک متـر از   در زمان رسیدگی با حذف ردیف .آفت و بیماري در سطح مزرعه مشاهده نشد    

 متر مربعی از هر کرت برداشت و نمونه بـرداي           5/3دو سر خطوط کاشت، بوته هاي موجود در مساحت          

      بوتـه   10ی در هـر بوتـه از روي         هـاي جـانب   گیري صـفات ارتفـاع بوتـه و تعـداد شـاخه           به منظور اندازه  

بقیـه صـفات نیـز از        .عالمت گذاري شده از هر کرت به صورت تصادفی در مرحله ساقه روي انجام شد              

هـاي  بعد از خشک کردن بوتـه     . طریق برداشت سطح مورد نظر در هر واحد آزمایشی اندازه گیري  شدند            

 حسب کیلوگرم در هکتار و شاخص برداشـت    موجود در سطح برداشت بیوماس هوایی و عملکرد دانه بر         

       درصـد روغـن دانـه در آزمایـشگاه ملـی           . بر عملکرد بیولوژیـک محاسـبه شـد       از تقسیم عملکرد دانه     نیز  
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تجزیه . دانه هاي روغنی و روغن هاي خوراکی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر استخراج شد                 

و بـا اسـتفاده از نـرم    هاي کامل تصادفی یل در قالب طرح بلو كها بر اساس آزمایش فاکتور واریانس داده 

هـا  رسم شکل.  استفاده گردیدLSDانجام شد و براي مقایسه میانگین صفات از آزمون MSTAT-Cافزار 

  .    انجام گرفتExcel با بهره گیري از نرم افزار

  

  نتایج و بحث

  ارتفاع بوته

هـاي هـرز از نظـر    ه بین ارقام و سطوح مختلف رقابت علـف  نتایج تجزیه واریانس داده ها حاکی است ک       

در  ).1جـدول   (تفاوت معنی دار وجـود دارد       % 1تأثیر بر ارتفاع بوته در مرحله برداشت در سطح احتمال           

متـر بلنـدي از ارتفـاع بوتـه بیـشتري            سانتی 134 با دارا بودن     Operaبین سه رقم مورد بررسی کلزا، رقم        

هـاي هـرز    هاي ارتفاع بوته در تیمارهاي مختلف رقابت علـف        مقایسه میانگین . )3جدول  (برخوردار بود   

 هاي هرز با گیاه زراعی بـر اثـر طـوالنی شـدن دوره رقابـت               مشخص کرد که افزایش شدت تداخل علف      

در ). 2جـدول   (شـود   اي موجب کاهش ارتفاع بوته هاي کلزا در مقایسه بـا تیمـار شـاهد مـی                برون گونه 

هاي هرز در کـل دوره رشـد         بیشترین میزان کاهش در ارتفاع بوته در تیمار آلوده به علف           مقایسه با شاهد  

و در این تیمار ) 2جدول (و کمترین آن در تیمار کنترل علف هاي هرز در مرحله روزت بود     )  درصد 19(

اظهـار  ) 1998(کـل  ها. کلزا  توانست ارتفاع ساقه خود را همانند تیمار عاري از علف هرز افـزایش دهـد                

هـاي هـرز    داشت که بلندي ارتفاع بوته در گیاهان زراعی، یکی از صفات برتر به منظور رقابت بـا علـف                  

افزایش ارتفاع بوته بارزترین تغییر ناشی از رشد گیاه است، زیرا اثر آن تشکیل برگ هاي جدید در                   .است

گیرنـد  هاي قدیمی قرار می ي برگ هاي جوان با کارآیی بیشتر در باال      باالي گیاه است که در نتیجه آن برگ       

ایـن ویژگـی کارآمـدترین بـرگ هـا را در بهتـرین       . کننـد می بیشتري از نور خورشید را دریافت      و درصد 

  .موقعیت از نظر فتوسنتزي قرار می دهد

  هاي جانبی در هر بوتهتعداد شاخه

کلزا به ترتیـب در سـطوح       هاي هرز و رقم     نتایج تجزیه واریانس داده ها نشانگر آن است که رقابت علف          

مقایسه میـانگین  ). 1جدول (گذارند بر روي تعداد شاخه جانبی در هر بوته کلزا تأثیر می% 5و % 1احتمال  

در بیـشتري   هاي جانبی   تعداد شاخه  SLM046 و   Opera شرایط آزمایش در دو رقم       درارقام نشان داد که     

      هـاي سـطوح مختلـف رقابـت        یـسه میـانگین   مقا). 3جـدول    (توسـعه پیـدا کـرد     )  شاخه سهحدود  (بوته  

در شرایط بـدون علـف     )  شاخه 4معادل  (نشان داد که بیشترین تعداد شاخه جانبی در بوته          هاي هرز   علف

    یابـد  هـاي هـرز توسـعه مـی    در شـرایط تـداخل تمـام فـصل علـف      )  شاخه دومعادل  (هرز و کمترین آن     

  ).2جدول (
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  هاي هرز بر روي صفات مورد بررسیهاي مختلف کنترل علفانمیانگین مربعات تأثیر زم: 1جدول 

   دارغیر معنی: ns ، %1و % 5 احتمال  معنی دار در سطوح به ترتیب **  و*

   

  :1ادامه جدول

   دارغیر معنی: ns ، %1و % 5 معنی دار در سطوح احتمال  به ترتیب **  و*

  

دلیل احتمالی افزایش تعداد شاخه در بوته کلزا با افزایش طول دوره عاري از علف هاي هرز، می تواند از 

هاي هرز و در نتیجه افزایش قابلیت دسترسی گیاه زراعی به عناصر غذایی کاهش تأثیر منفی تداخل علف

         که افزایش طول دوره تداخل در حالی. و فضاي در دسترس براي توسعه بوته ناشی شده باشد

علف هاي هرز و تشدید رقابت آن ها با گیاه زراعی براي مواد غذایی، آب، نور و فضا، موجب کاهش 

در مورد ) 2003(نتایج مشابهی نیز توسط احمد خان و همکاران . شودتعداد شاخه جانبی در بوته می

   هاي جانبی تشکیلها بر روي ساقهآذینلزا گلرسد که چون در کر میظبه ن. گندم گزارش شده است

  .هاي جانبی منجر به افزایش عملکرد دانه شودشوند، تیمارهاي برخوردار از باالترین تعداد شاخهمی

  

  میانگین مربعات

  منابع تغییر

درجه 

  آزادي

تعداد شاخه   ارتفاع بوته 

  جانبی در بوته 

عملکرد بیولوژیک   عملکرد بیولوژیک 

  هاي هرزعلف

  11/3951  94/41732  029/0  541/0  2  بلوك

328/1  5  هاي هرز زمان کنترل علف
**

760/0
**

46/90772
**

24/8532
*

553/2  2  رقم کلزا
**

390/1
*

42/2397528/4099

366/0  10  هاي هرز زمان کنترل علف×رقم کلزا 
ns

298/0
ns

894/32021
ns

85/4859

  48/2911  527/23141  165/0  338/0  34  خطا

  22/23  29/20  48/21  66/6  -   (%)ضریب تغییرات

  میانگین مربعات

  منابع تغییر

درجه 

  عملکرد روغن   درصد روغن   عملکرد دانه   شاخص برداشت   آزادي

  646/5574/10  696/18  2  بلوك
**

3/ 876256  

253/66  5  هاي هرز زمان کنترل علف
**

168/403
*

242/0
 ns

6/3392280
**

458/57  2  زارقم کل
ns

006/215
ns

640 /0
ns

 7/2042356
**

026/55  10  هاي هرز زمان کنترل علف×رقم کلزا 
ns

209/48
ns

850/0
ns

44/30273
ns

  3/59947  138/14995/0  16/20  34  خطا

  50/17  07/2104/3  94/22  -   (%)ضریب تغییرات
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405       1387تابستان، 4، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

  هاي هرزهاي مختلف کنترل علفهاي برخی از صفات مورد بررسی در زمانمقایسه میانگین: 2جدول 

  هاي مختلف زمان

  هرزکنترل علف هاي 

  ارتفاع بوته کلزا

)cm(  

  تعداد شاخه جانبی 

  در هر بوته کلزا

  عملکرد روغن کلزا 

)kg/ha(  

  a45/116a6/3  a70/1381  شاهد عاري از علف هرز

  a44/116  b9/2  b46/942  کنترل در مرحله روزت

  b22/103  bc7/2  a66/1324  کنترل در مرحله اوایل ساقه روي

  b65/100  cd4/2  bc 37/765  کنترل در مرحله آغاز گلدهی

  b74/98  cd4/2  c63/692  گلدهی% 50کنترل در مرحله 

  b14/94  d1/2  c33/625  رقابت تمام فصل علف هاي هرز

LSD5%  579/9  39/0  6/234  

  

  

  مختلف آنهاي ارتفاع بوته و تعداد شاخه جانبی در هر بوته کلزا در بین ارقام مقایسه میانگین: 3جدول 

   بوته کلزاتعداد شاخه جانبی در  )cm( کلزا ارتفاع بوته  ارقام

Operaa 6/133  a 2/3

SLM 046a 7/128  a 9/2  

Okapib 8/117  b 7/1  

LSD5%  48/10  275/0  

  

  

    عملکرد بیولوژیک کلزا

   هاي هرز بر عملکـرد بیولوژیـک کلـزا در سـطح احتمـال یـک درصـد          هاي مختلف رقابت علف   اثر دوره 

  در تیمـار شـاهد بـدون       )  تـن در هکتـار     5/12معادل  (بیشترین مقدار این صفت     . )1جدول  (دار بود   معنی

عملکرد بیولوژیک کلزا با افزایش طول دوره آلودگی به علـف هـرز    ). 1شکل  (گیري شد   علف هرز اندازه  

ر داري افت پیدا کرد و در تیمابه طور معنی) هاي هرز از اوایل ساقه روي کلزاغیر از سطح کنترل علفبه(

در سـطوح بعـدي     .  درصـد کـاهش نـشان داد       40آلوده به علف هرز در کل دوره رشد نسبت  به شـاهد،              

کاهش در بیوماس و .  درصد محاسبه شد 37 و   37،  29رقابت، مقدار این کاهش نسبت به شاهد به ترتیب          

ن دسترسی گیاه تواند از کاهش در میزاهاي هرز میتعداد شاخه جانبی در هر بوته کلزا بر اثر تداخل علف       

از آن جایی کـه     . شودهاي گیاه زراعی می   زراعی به منابع محیطی و فضا ناشی شود که مانع از توسعه بوته            

بین این صفات و عملکرد دانه گیاه زراعی ارتباط مستقیم وجود دارد، بنابراین هر مقدار کاهش در آن هـا                    

  . کاهش عملکرد کلزا را به دنبال خواهد داشت
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1387تابستان، 4، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال  406

  

 هرز بر عملکرد بیولوژیک کلزاي زمان کنترل علف هاتاثیر - 1شکل

در مـورد نخــــود افـزایش طـول دوره تـداخل                      ) 1998( طهـابی و همکـاران       -بر اساس گــــزارش ال    

ـ               علف اه هاي هرز از طریق کاهش تجمع ماده خشک و تعداد شاخه در بوته، بیومـاس و عملکـرد دانـه گی

 بوته تاج خروس 7/41، تیمار تراکم )1386(در مطالعه انجام شده توسط میرشکاري       . زراعی را کاهش داد   

% 3/27در هر مترمربع در زمان اول سبز شدن آن توانست وزن ماده خشک آفتابگردان را نسبت به شـاهد                    

رسد که تأخیر در زمان نسبی سبز شـدن نـه تنهـا موجـب تـأخیر در زمـان آغـاز                      به نظر می  . کاهش دهد 

  ).19(دهد شود، بلکه شدت محدودیت حاصله را نیز کاهش میمحدودیت منابع می

  هاي هرزعملکرد بیولوژیک علف

چـاودار  ، خـردل وحـشی  هـاي هـرز   هاي هرز با سه رقم کلزا بر عملکرد بیولوژیک علف اثر رقابت علف  

وزن ماده خشک اندام هـاي      ). 1جدول  (دار شد   معنی% 5در سطح احتمال     دانه جو وحشی و سیاه    وحشی،

هـا در مراحـل اوایـل سـاقه روي، آغـاز            هاي هرز در مرحله برداشت در تیمارهاي کنترل آن        هوایی علف 

   ف  گـرم در متـر مربـع بیومـاس، اخـتال     87 و 3/86، 9/92گلدهی با دارا بودن بـه ترتیـب        % 50گلدهی و   

هاي هرز مورد نظر در آزمایش بعـد  این امر نشانگر آن است که علف   ). 2شکل  (داري با هم نداشتند     معنی

 چـون وزن خـشک   . روي کلزا به بعد رقابت قابل توجهی با کلزا نمی توانند داشته باشـند از مرحله ساقه

رود که از نظر ایـن صـفت   حتمال میها بعد از مرحله ساقه روي کلزا به بعد تقریباً ثابت مانده است و ا    آن

    در شـرایط آزمـایش   . هـاي هـرز در مزرعـه آن باشـد      مرحله ساقه روي کلزا دوره بحرانـی کنتـرل علـف          

 گرم 410هاي هرز توانستند وزن خشک خود را در صورت عدم کنترل در طول فصل رشد تا حدود علف

هاي هـرز در  بار کنترل علفر مربع با تیمار یک گرم در مت80در متر مربع افزایش دهند، که تفاوتی حدود  
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407       1387تابستان، 4، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

نتایج حاکی است   . باشد، که رقم قابل توجهی نمی     )2شکل(داشتند  )  گرم در متر مربع    329(مرحله روزت   

در . هاي هرز نخواهد داشتبار وجین در مرحله روزت تأثیر مثبت زیادي در کاهش بیوماس علف          که یک 

هاي هرز منجر به افـزایش در وزن مـاده   ر وزن ماده خشک علف    این مطالعه، مشخص گردید که کاهش د      

هـاي هـرز    ضمن تأکید بر نقش دوره رقابت علـف       ) 1998(کل  ها). 2 و 1هايشکل(خشک کلزا می شود     

سـاله بـا   هاي هرز یک  دارد که در صورت رقابت تمام فصل مخلوطی از علف         ها، بیان می  روي بیوماس آن  

 هرز، عملکردهاي بیوماس و دانه کلـزا بـه          هايعلف خشک   مادهیش وزن   کلزا، به ازاي هر ده درصد افزا      

  .کندکاهش پیدا می% 5/18و % 12ترتیب 

  عملکرد دانه

اثر رقم و اثر متقابل رقم در دوره هاي مختلف تداخل علف هاي هرز بر روي عملکرد دانه غیر معنی دار 

ر ـت تأثیـتح% 5 هرز در سطح احتمال هايهاي مختلف تداخل علفبود، ولی این صفت توسط دوره

ضریب همبستگی عملکرد دانه کلزا با صفاتی نظیر ارتفاع بوته و تعداد شاخه هاي ). 1جدول (قرارگرفت 

کل همان طوري که ها). 4جدول (بود ) r=0.71 و  r=0.40به ترتیب (دار جانبی در بوته  مثبت و معنی

ه و تعداد شاخه هاي جانبی در هر بوته کلزا از اجزاي مهم و نیز بر آن تأکید دارد، ارتفاع بوت) 1998(

  .روندتاثیرگذار بر عملکرد دانه به شمار می

دهد که هاي هرز بر روي عملکرد دانه نشان میهاي مختلف تداخل علفهاي اثر دورهمقایسه میانگین

گلدهی با کاهشی % 50هاي هرز در مراحل روزت، آغاز گلدهی و مقدار این صفت در سطوح کنترل علف

بیشترین ). 3شکل (در عملکرد دانه از تیمار شاهد فاصله گرفتند % 50، و 44، %32معادل به ترتیب 

متناسب با تیمارهاي برخوردار از بیشترین ارتفاع )  کیلوگرم در هکتار3150معادل (عملکرد دانه کلزا 

قابت علف هاي هرز وزن بذر و عملکرد ر. بوته و تعداد شاخه هاي جانبی در تیمار شاهد به دست آمد

و درصد کاهش محصول به نوع گیاه زراعی و تراکم، ) 23 و 21(دهد دانه گیاهان زراعی را کاهش می

  ).17 و 10(هاي هرز بستگی دارد مرحله ظهور و طول دوره حضور علف

ی گیاه زراعی به هاي هرز از کاهش میزان دسترسکاهش عملکرد ناشی از افزایش طول دوره تداخل علف

هاي هرز تا با وجود این، عدم کنترل علف. شودمنابع محیطی مانند نور، آب، مواد غذایی و فضا ناشی می

در واقع وجود منابع ). 3شکل (مرحله روزت کلزا، کاهش قابل توجهی را در عملکرد دانه ایجاد نکرد 

شد موجب می شود تا تداخل بین گیاه محیطی کافی و کوچکتر بودن اندازه بوته ها در ابتداي فصل ر

هاي هرز از شدت کافی برخوردار نباشد و در نتیجه عملکرد گیاه زراعی کمتر تحت تأثیر زراعی و علف

  ). 4(قرار گیرد 

    برگی، تأثیر 6 الی 4بر اساس نتایج یک پژوهش، آلودگی مزرعه کلزا به علف هاي هرز تا مرحله 

در آزمایشی دیگر حضور علف هرز تربچه وحشی ). 24( آن نداشت داري را بر عملکرد دانهمعنی
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1387تابستان، 4، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال  408

(Raphanus raphanistrum) بوته در متر مربع که همزمان با کلزا سبز شده بودند، 64 و 4 در تراکم هاي 

در حالی که شروع تداخل علف .  درصد کاهش دادند99 تا 77 و 11 تا 9به ترتیب عملکرد دانه کلزا را 

  ).9( هفته بعد از سبز شدن آن تأثیري بر عملکرد دانه نداشت 10هرز با کلزا در 

  

 
  شاخص برداشت کلزا

افـزایش طـول دوره     ). 1جـدول   (هاي هرز تأثیر پذیر بود      هاي تداخل علف  شاخص برداشت کلزا از دوره    

ایـن کـاهش در شـرایط     . )2جـدول   (هاي هرز به کاهش شاخص برداشت در کلزا منجر شد           رقابت علف 

 درصد و در سطوح بعدي تداخل نسبت به         24هاي هرز در مقایسه با تیمار شاهد        تمام فصل علف   تداخل

هاي هرز، در واقع با افزایش طول دوره تداخل علف). 4شکل ( درصد بود 20 و 12، 2، 3شاهد به ترتیب 

ب کاهش عملکرد دانه و به دنبال آن ــموجها کاسته شد و این امر ک به دانهـاختصاص ماده خش از میزان

در مـورد   ) 2006(راگاوان و هاریتاران    و  ) 2001(بلک شاو   . شاخص برداشت کلزا گردیده است     شــکاه

  .اندکلزا نیز به نتایج مشابهی دست یافته

 : هرزي هرز در مزرعه کلزا بر عملکرد بیولوژیک علف هاي زمان کنترل علف هاتاثیر - 2شکل
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409       1387تابستان، 4، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال 

    در کلزا و علف هاي هرز مورد بررسی  صفات  همبستگی ضرایب: 4  جدول

ارتفاع بوته 

  کلزا

              

*42/0  

هاي تعداد شاخه

  جانبی در کلزا

            

*40/0  *42/0  

  عملکرد 

  کلزا بیولوژیک

          

**69/0-  *49/0-  **75/0-  

    عملکرد بیولوژیک

  علف هاي هرز

        

*40/0  **74/0  **80/0  **90/0-  

 دانه عملکرد

   کلزا

      

26/0  33/0  *55/0  **83/0-  *60/0  

شاخص 

  برداشت کلزا

    

20/0  30/0  39/0  40/0-  42/0  38/0  

درصد روغن 

کلزادانه 

  

*40/0  *43/0  *65/0  **85/0-  **79/0  *59/0  40/0  

درصد روغن 

  کلزادانه 

  %1و % 5   احتمال دار در سطح عنی م  ترتیب  به:** و*            

  

  

  

3- هرز بر عملکرد دانه کلزاي زمان کنترل علف هاتاثیر شکل
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1387تابستان، 4، شمارهدومیافته هاي نوین کشاورزي، سال  410

  

   درصد روغن و عملکرد روغن دانه 

هاي هرز قرار نگرفت، ولی عملکـرد       هاي مختلف رقابت علف   درصد روغن دانه تحت تأثیر ارقام و دوره       

باالترین عملکرد روغن در بین تیمارهاي تداخل       ). 1جدول  (روغن از هر دو عامل مورد مطالعه متأثر شد          

    انـه تیمـار شـاهد      هاي هرز به شاهد بدون علف هرز مربوط بود، که به دلیـل بـاال بـودن عملکـرد د                   علف

، 32میزان کاهش عملکرد روغن در سطوح مختلف تداخل علف هرز نسبت به شاهد به ترتیـب                 . باشدمی

ــه). 2جــدول ( درصــد محاســبه شــد 55 و 50، 45، 4 ــداخل  ب ــا افــزایش طــول دوره ت          عبــارت دیگــر ب

هش عملکرد دانه، عملکرد روغـن      یابد و به علت کا    ها با کلزا افزایش می    هاي هرز، شدت رقابت آن    علف

         نتـایج کلـی ایـن تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه بـا یـک بـار کنتـرل                 ).2جـدول   (کنـد   نیز افت پیدا می   

هاي هرز توان از خسارت علفروي هر سه رقم مورد مطالعه کلزا میهاي هرز در مرحله اوایل ساقه  علف

هـاي هـرز مـورد نظـر در     سه با تداخل تمام فصل علف بر روي عملکرد دانه و عملکرد روغن آن در مقای         

    . کاست% 112و % 110آزمایش به ترتیب تا 
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