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  هرز يها علف نیوج يها دورهبه تراکم بوته و ) .Brassica napus L( کلزا روغن و دانه عملکرد واکنش

  3یعی، محمد رب2ی، محمدرضا احتشام2ي، جعفر اصغر1انیم رجبیمر
  قات برنج رشتیؤسسه تحقمپژوهشگر 3الن و یدانشگاه گ يدانشکده کشاورز ،زراعت و اصالح نباتاتگروه  یت علمیئعضو ه2 ارشد زراعت، یکارشناس يدانشجو1

  هدیچک
ل در یبه صورت فاکتور یشیهرز، آزما يها واکنش عملکرد دانه و روغن کلزا به تراکم بوته و طول دوره کنترل علف یبه منظور بررس

قات برنج کشور واقع در شهرستان رشت به اجرا یؤسسه تحقمدر  1387-88 یتکرار در سال زراع 3 با یکامل تصادف يها قالب طرح بلوك
شامل کنترل ( سطح 7هرز در  يها و کنترل علف) بوته در متر مربع 57و  80(سطح  2شامل تراکم بوته در  یررسبمورد  موارد. در آمد
در . بود) تداخل کامل و کنترل کامل، ظهور جوانه گل ،یبرگ 8، یبرگ 4، یبرگ 2سبز شدن،  یکیان مراحل فنولوژیهرز تا پا يها علف
اثر تراکم بوته، نشان داد که ج ینتا .هرز فرصت رقابت با کلزا تا هنگام برداشت داده شد ياه مارها پس از مراحل مذکور، به علفیه تیکل

عملکرد دانه و زان ین مین و کمتریشتریب بوده ودار  یمعن بر عملکرد دانه و روغن کلزاها  برهمکنش آنهرز و  يها طول دوره کنترل علف
در بوته  57 هرز در تراکم يها تداخل کامل علف و در مترمربع بوته  80 تراکمهرز در يها مربوط به کنترل کامل علفب یبه ترت روغن
  .مارها از نظر درصد روغن مشاهد نشدیک از تیچ یدر ه يدار یتفاوت معن. بود مترمربع
  .هرز، عملکرد دانه و روغن يها کلزا، تراکم بوته، کنترل علف: يدیکل يها واژه

Response of Seed and Oil Yield of Canola (Brassica napus L.) to Plant Density and Duration 
of Weed Control  

Maryam Radjabian1; Jafar Asghari2, Mohammad Reza Ehteshami2, Mohammad Rabiee3 
1M.Sc student of Agronomy, 2Faculty of Agricultural College, Guilan University and 3Researcher of Rice Research Anstitute, 

Rasht, Iran 

Abstract  
In order to study the response of seed and oil yield of canola (Brassica napus L.) to plant density and duration of weed 
control, a factorial experiment was conducted using randomized complete block design with three replications at Rice 
Research Institute of Iran (RRII), Rasht, in 2008 growing season. The factors including plant density at 2 levels (57 and 
80 plants per square meter) and duration of weed control in 7 levels (including hand weeding until the end of crop 
emergence, 2, 4, 8 leaf stages, emergence of flowering buds, total weed free and weed interference). All the treatments 
were allowed to compete with crop until harvest. The result showed that plant density and duration of weed control and 
their interaction had significant effect on seed production and oil yield of canola was significant, and the maximum and 
minimum seed and oil yield were related to 80 plants per square meter on total weed free control and 57 plants per 
square meter on weedy check, respectively. There were no significant differences among treatments on percent of oil 
production.  
Key words: Canola, Plant Density, Weed control, Seed and Oil Yield. 

  مقدمه 
 یمصرف یاز کل روغن نبات% 7/14 است و حدود یاه مهم دانه روغنین گی، سومیا و نخل روغنیپس از سو) .Brassica napus L(کلزا 

 یدر دسترس اخالل اه است که موجبین گیهرز با ا يها در زراعت کلزا، رقابت علف یاز مشکالت اساس یکی ).2(کند  یم نیمتأجهان را 
 در برداشتمزاحمت  ،ياریها، تداخل در آب يماریآفات و ب یزبانی، ميه اندازیق سایر دما از طرییتغ بوده و با نور و آب ،ییبه مواد غذا

 زانیر مییدر تغؤثر ماز عوامل  یکی یاهیتراکم گ ).6(د گرد یم ت محصول و افت عملکردیفید، کاهش کیتول يها نهیش هزیافزا باعث
اثر  ی، در بررس)5(مبا و النگات یجس ).4(است اه یمهم گ یگر صفات زراعیعملکرد دانه و د تیدر نهاو  هرز علف با یاه زراعیرقابت گ
زان افت یهرز، م يها ش رقابت علفیل افزایگزارش کردند که در تراکم کمتر به دل هرز بر عملکرد کلزا، يها اه و رقابت علفیتراکم گ
  .شتر استیعملکرد ب
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  مواد و روش ها
طرح ل در قالب یقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت به صورت فاکتوریؤسسه تحقمدر  1387-88 یش در سال زراعین آزمایا

ن یمجاور و فاصله ب یشیمتر از واحد آزما5/0متر به فاصله  5/2×5/3به ابعاد  یکرتتکرار هر در . بود تکرار 3در  یکامل تصادف يها بلوك
هرز در  يها و کنترل علف) بوته در متر مربع 57و  80(سطح  2شامل تراکم بوته در  یشیآزما يفاکتورها .در نظر گرفته شد متر 2ها  بلوك

تداخل  ،ظهور جوانه گل ،یبرگ 8، یبرگ 4، یبرگ 2سبز شدن،  یکیان مراحل فنولوژیب تا پایهرز به ترت يها علف شامل کنترلطح س 7
ن شده، امکان ییتع يها هرز در دوره يها پس از کنترل علف. بود)  شاهد تمام کنترل(هرز تا هنگام برداشت  يها علفکامل  حذفکامل و 

برداشت متر مربع از هر کرت  5مقدار  يه ایدن محصول با در نظر گرفتن اثر حاشیپس از رس. هنگام برداشت داده شد رقابت آنها با کلزا تا
هرز  يها ش طول دوره کنترل علفینشان دادن اثر افزا يبرا. شد يریزان عملکرد دانه، عملکرد روغن و درصد روغن آن اندازه گیشده و م

  .ز استفاده شدمعادله گامپرتبر عملکرد کلزا از 
Y=Aexp (-B (-KT)) 

، Tب ثابت معادله و ی، ضراKو  B ،)هرز علفبرحسب درصد از شاهد بدون (ب عملکرد و مجانب عملکرد یبه ترت Aو Y معادله،ن یدر ا
. انجام شد Statisticaب معادله با استفاده از نرم افزار یبرازش و محاسبه ضرا. هرز پس از کاشت بر حسب روز است يها مدت کنترل علف

  .استفاده شد% 5و % 1در سطح  یاز آزمون توکها  نیانگیسه میمقا يو برا SASاز نرم افزار  يآمار يها لیه و تحلیجهت تجز

  ج و بحثینتا
ن بر درصد روغ يدار یر معنین دو عامل تاثیا هرز و اثر متقابل يها ق نشان داد که تراکم بوته، طول دوره کنترل علفین تحقیج اینتا

ط یکم آن از شرا يریر پذیثتأو  یکیبه ساختار ژنت) درصد روغن(ن صفت یا يباال یتوان به وابستگیبر هم بود که علت آن را م.ندارد
ن دو بر یهرز و اثر متقابل ا يها ر تراکم بوته، طول دوره کنترل علفیثتأج به دست آمده، یبه عالوه بر اساس نتا). 1(نسبت داد  یطیمح

ل یافت که دلیش یافزا ير صعودیهرز، عملکرد دانه با س يها ش طول دوره کنترل علفیکه با افزا يبود؛ به گونه ادار  یمعن ،عملکرد دانه
ن که ین با توجه به ایهمچن. و نور دانست ییهمچون آب، مواد غذا یهرز با کلزا بر سر منابع يها علف یتوان به کاهش بار رقابت یم آن را

نبود، دار  یمعن مورد نظر بر درصد روغن يد و اثر فاکتورهایآ یم درصد روغن به دست ولضرب عملکرد دانه عملکرد روغن از حاص
دار  یمعن موردنظر بر آن، همانند عملکرد دانه، ير فاکتورهایثتأر عملکرد دانه قرار گرفته و یثتأم تحت ین عملکرد روغن به طور مستقیبنابرا
ع یتوان توز یم بوته در متر مربع بود که علت آن را 57شتر از یبوته ب 80لکرد دانه و روغن در تراکم ن عمیانگیج، میبر اساس نتا. بود
ج به دست آمده ینتا. هرز دانست يها ت علفیهرز و کاهش رشد و جمع يها با علف یاه زراعیگ یش توان رقابتیاهان، افزایکنواخت تر گی

  .مطابقت داشت) 7(زر وو ا) 3( یقوبعی، )1(انجام شده توسط خوشنام  يها با پژوهش
  

  بر عملکرد دانهها  هرز و اثر متقابل آن يها اثر تراکم بوته و طول دوره کنترل علف. 1جدول 
 نیانگیم
 نیانگیم

 تراکم بوته کنترل يها دوره
ظهور  جوانه  کنترل کامل تراکم بوته

 گل
 تداخل کامل سبز شدن یبرگ 2 یبرگ 4 یبرگ 8

9/3504a 27/4432a 98/4042b  33/3793c 50/3368e  05/3177f 53/2971g 97/2742h  80  
85/2946b 87/4047b  59/3654d  82/3443e  87/2956g  80/2443i 67/2140j  33/1940k  57 

 07/4240a  79/3848b  58/3618c  69/3162d  43/2810e  10/2556f  2341/65g  نیانگیم 
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  بر عملکرد روغنها  هرز و اثر متقابل آن يها فاثر تراکم بوته و طول دوره کنترل عل. 2جدول 
 نیانگیم
 نیانگیم

 تراکم بوته کنترل يها دوره
ظهور  جوانه  کنترل کامل تراکم بوته

 گل
 تداخل کامل سبز شدن یبرگ 2 یبرگ 4 یبرگ 8

86/1397a 68/1782a 01/1603b 84/1507c  24/1355e  07/1273f  51/1181g  66/1081h 80 

03/1172b 32/1633b 66/1433d 468/1358e 56/1184g 037/967i 76/866j  62/760k 57 

 01/1708a 24/1518b  15/1433c  90/1269d  05/1120e  14/1024f  14/921g  نیانگیم 

 یحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون توک يکه دارا یین هایانگی، م)کنترل و اثر متقابل يها اثر تراکم، دوره(در هر بخش : حیتوض
  .ندارند يدار ی، اختالف معن)P= 0.05و  0.01(

  
  

  بوته در متر مربع 57و  80 يها پس از کاشت در تراکم يروزها يتابع گامپرتز بر مبنا يبراب یضرامقدار برآورد شده . 3جدول 
R2 K B A تراکم 
 بوته در متر مربع 80 561/111  5961377/0 0092896/0  97/0
 بوته در متر مربع 57 55/107 8518473/0 0135352/0 98/0
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