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  زهییهرز پا يهاک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم کلزا در تداخل با علفیصفات مورفولوژ

  1ریز جوانشی، عز2بنام يدی، محمدباقر خورش1 يرشکاریبهرام م
  انهیواحد م یدانشگاه آزاد اسالم 2ز، یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم1

  دهیچک
در دانشگاه آزاد  یشیآزما دانه اهیو س یوحش ، جویچاودار وحش، یهرز خردل وحش يهابا علفکلزا ه زییپارقابت سه رقم  یمنظور بررسبه

، آغاز يرول ساقهیهرز شامل کنترل در مراحل روزت، اوا يهاعبارت از زمان کنترل علف یشیآزما يفاکتورها. ز انجام شدیتبر یاسالم
بر اساس . بودند Okapi و SLM046 ،Operaهرز همراه با شاهد و سه رقم کلزا شامل  يها و رقابت تمام فصل علف یگلده% 50، یگلده
هرز  يها علف. درصد کاهش نشان داد 40در کل دوره رشد نسبت  به شاهد،  هرز علفمار آلوده به یک کلزا در تیولوژیج عملکرد بینتا

-سطوح کنترل علف. ش دهندیگرم در متر مربع افزا 410توانستند وزن خشک خود را در صورت عدم کنترل در طول فصل رشد تا حدود 

مار شاهد فاصله یدر عملکرد دانه از ت% 50، و %44، %32ب یترتمعادل به  یبا کاهش یگلده% 50و  یهرز در مراحل روزت، آغاز گلده يها
زان کاهش عملکرد روغن در یم .ها کاسته شدزان اختصاص ماده خشک به دانهیهرز، از م يهاش طول دوره تداخل علفیبا افزا. گرفتند

 يرو ل ساقهیهرز در اوا يها ک بار کنترل علفی. درصد بود 55و  50، 45، 4، 32ب یترتنسبت به شاهد به هرز لفعسطوح مختلف تداخل 
  .شودیه میهر سه رقم مورد مطالعه کلزا توص

  .هرز، کلزا يهاک، علفیوماس، تداخل تمام فصل، شاخص برداشت، صفات مورفولوژیب :يدیکلمات کل
  

Morphological traits, yield and harvest index of three rape seed (Brassica napus L.) cultivars 
at interference with winter weeds  

Bahram Mirshekari1, Mohammad bagher Khorshidi Beham2, Aziz Javanshir1 
1 Islamic Azad University, Tabriz Branch, 2Islamic Azad University, Mianeh Branch. 

Abstract 

In order to study the effects of weeds (Sinapis arvensis, Hordeum spp., Secale montanum and Agrostemma githago) 
competition on three winter rapeseed (Brassica napus L.) cultivars an experiment was conducted in Islamic Azad 
University of Tabriz, Iran. Studied factors were time  of weed control included weeding in rosette, early stem 
elongation, early flowering and 50% flowering stages, full season competition and control; and SLM046, Opera and 
Okapi cultivars. Results showed that biological yield of rapeseed in whole season weed-infested plots reduced 40%, as 
compared with control. Weeds could increase biomass up to 410 g m-2 when grew with rapeseed along the season. 
Weeds control at early stem elongation, 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 
took a long time, allocation of biomass to seeds decreased. Reduction value in oil yield of rapeseed in different levels of 
weed control were 32%, 4%, 45%, 50% and 55%, respectively. One time weeds control in early stem elongation of all 
rapeseed cultivars was recommended. 
Key words: Biomass, Full season interference, Harvest index, Morphological traits, Rapeseed, Weeds.  

  مقدمه
تداخل کلزا با  همطالعدر . د کلزا استیتولرشد و ن عامل محدود کننده یمهمترزه ییپاهرز  يهاعلف، )1(و همکاران  يزیده عزیبه عق
ن و همکاران یمارت .)3( داکاهش ددرصد  61عملکرد آن را ، کلزا دوره رشدروز اول از  40در  هرز علف حضور ،یوالف وحشی هرز علف

از افت  يریدند که به منظور جلوگیجه رسین نتیبهاره به ا يهرز در مزرعه  کلزا يهاکنترل علف ین دوره بحرانییاز مطالعه تع) 2001(
نگه  هرز علفاز  يعار یبرگ 6زود هنگام تا مرحله  يهاو در کشت یبرگ  8-10تا مرحله  یستیدرصد، مزرعه کلزا با 10ش از یعملکرد ب

ه در زییپا يکلزاک، عملکرد و شاخص برداشت سه رقم یاز صفات مورفولوژ یبرخ يریپذریتاث مطالعه فدبا ه ریز پژوهش). 2(داشته شود 
   .اجرا شدهرز  يهارقابت با علف
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  مواد و روش ها
مان کنترل عبارت از ز یشیآزما يفاکتورها. در سه تکرار انجام شد یکامل تصادف يهاه طرح بلوكیل بر پایش به صورت فاکتوریآزما
و رقابت تمام فصل  یگلده% 50، ی، آغاز گلدهيرول ساقهی، اوا)یبرگ 5-7(هرز در مزرعه شامل کنترل در مراحل روزت  يهاعلف
هرز  يهاعلف. بودند Okapi و SLM046 ،Operaزه شامل ییپا يهرز و سه رقم کلزا يهاهرز همراه با شاهد کنترل کامل علف يهاعلف

درصد . بودند دانهاهیو س (.Hordeum spp) ی، جو وحشیچاودار وحش، یش شامل خردل وحشیر طول دوره آزماموجود در مزرعه د
  . ه نهال و بذر استخراج شدیقات اصالح و تهیموسسه تحق یخوراک يها و روغن یروغن يها دانه یشگاه ملیروغن دانه کلزا در آزما

  ج و بحثینتا
کلزا در  يها موجب کاهش ارتفاع بوته ياشدن دوره رقابت برون گونه یبر اثر طوالن یاه زراعیهرز با گ يهاش شدت تداخل علفیافزا
هرز در کل دوره  يهامار آلوده به علفیزان کاهش در ارتفاع بوته در تین میشتریسه با شاهد بیدر مقا). 1جدول (مار شاهد شد یسه با تیمقا

مار کلزا  توانست ارتفاع ساقه ین تیو در ا) 1جدول (هرز در مرحله روزت بود  يها مار کنترل علفین آن در تیو کمتر) درصد 19(رشد 
از صفات  یکی، یاهان زراعیارتفاع بوته در گ ياظهار داشت که بلند) 1998(هوکل . ش دهدیافزا هرز علفاز  يمار عاریخـود را همانند ت

 2معادل (ن آن یو کمتر هرز علفط بدون یدر شرا) شاخه 4معادل ( یجانب ن تعداد شاخهیشتریب .هرز است يهابرتر به منظور رقابت با علف
ش طول یش تعداد شاخه در بوته کلزا با افزایافزا یل احتمالیدل). 1جدول (ابد ییهرز توسعه م يهاط تداخل تمام فصل علفیدر شرا) شاخه

به عناصر  یاه زراعیگ یت دسترسیش قابلیجه افزایهرز و در نت يهاتداخل علف یر منفیتواند از کاهش تأث یم هرز، يها از علف يدوره عار
ر از یغبه( هرز علفبه  یش طول دوره آلودگیک کلزا با افزایولوژیعملکرد ب. شده باشد یتوسعه بوته ناش يدر دسترس برا يو فضا ییغذا

در کل دوره رشد نسبت   هرز علفمار آلوده به یدر ت دا کرد ویافت پ يداریبه طور معن) کلزا يل ساقه رویهرز از اوا يهاسطح کنترل علف
  ). 1شکل (درصد کاهش نشان داد  40به شاهد، 

% 50و  ی، آغاز گلدهيل ساقه رویها در مراحل اواکنترل آن يمارهایهرز در مرحله برداشت در ت يهاعلف يها وزن ماده خشک اندام    
ن امر نشانگــر آن یا). 2شکل (با هم نداشتند  يداریوماس، اختالف معنیم در متر مربع بگر 87و  3/86، 9/92ب یبا دارا بودن به ترت یگلده

-علف. توانند داشته باشندیبا کلزا نم یکلزا به بعد رقابت قابل توجه يش بعد از مرحله ساقه رویهرز مورد نظــر درآزما يهااست که علف

 یش دهند، که تفاوتیگرم در متر مربع افزا 410ل در طول فصل رشد تا حدود هرز توانستند وزن خشک خود را در صورت عدم کنتر يها
، که رقم قابل )2شکل (داشتند ) گرم در متر مربع 329(هرز در مرحله روزت  يهابار کنترل علفکیمار یگرم در متر مربع با ت 80حدود 
. هرز نخواهد داشت يهاوماس علفیدر کاهش ب يادیمثبت زر ین در مرحله روزت تأثیبار وجکیاست که  یج حاکینتا. باشدینم یتوجه

دارد که در صورت رقابت تمام فصل یان میها، بوماس آنیب يهرز رو يهاد بر نقش دوره رقابت علفیز ضمن تأکین) 1998(هوکل 
وماس و دانه کلزا یب يز، عملکردهاهر يهاعلفخشک  مادهش وزن یهر ده درصد افزا يساله با کلزا، به ازاکیهرز  يهااز علف یمخلوط
  .کندیدا میکاهش پ% 5/18و % 12ب یبه ترت

، و 44، %32ب یمعادل به ترت یبا کاهش یگلده% 50و  یهرز در مراحل روزت، آغاز گلده يهاعملکرد دانه کلزا در سطوح کنترل علف
 (Raphanus raphanistrum) یتربچه وحش هرز علفر حضو یشیدر آزما). 3شکل (مار شاهد فاصله گرفتند یدر عملکرد دانه از ت% 50

درصد کاهش  99تا  77و  11تا  9ب عملکرد دانه کلزا را یبوته در متر مربع که همزمان با کلزا سبز شده بودند، به ترت 64و  4هاي  در تراکم
تداخل  يدرصد و در سطوح بعد 24اهد سه با شیهرز در مقا يهاط تداخل تمام فصل علفیکاهش شاخص برداشت کلزا در شرا). 4(دادند 

زان اختصاص ماده یهرز، از م يهاش طول دوره تداخل علفیدر واقع با افزا). 4شکل (درصد بود  20و  12، 2، 3ب ینسبت به شاهد به ترت
  . ه استدین امر موجــب کاهش عملکرد دانه و به دنبال آن کاهــش شاخص برداشت کلزا گردیها کاسته شد و اخشـک به دانه
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  . هرز يهامختلف کنترل علف يهادر زمان یاز صفات مورد بررس یبرخ يهانیانگیسه میمقا: 1جدول 
 يها کنترل علف يهازمان

تعداد شاخه   )cm(ارتفاع بوته کلزا  هرز
  یجانب

ن در هر یتعداد خورج
  (kg/ha)عملکرد روغن   بوته

  a 45/116 a 6/3  48/64 a a 70/1381  هرز علفاز  يشاهد عار
  a 44/116  b 9/2  74/42 b b 46/942  کنترل در مرحله روزت

ل ساقه یکنترل در مرحله اوا
  يرو

b 22/103  bc 7/2  55/41 b a 66/1324  

کنترل در مرحله آغاز 
  یگلده

b 65/100  cd 4/2  36/36 c bc 37/765  

% 50کنترل در مرحله 
  یگلده

b 74/98  cd 4/2  80/31 cd c 63/692  

 يها م فصل علفرقابت تما
  هرز

b 14/94  d 1/2  77/27 d c 33/625  

LSD5%  579/9  39/0  541/6  6/234  

  

 

شکل 1: تاثیر زمان کنترل علف هاي هرز بر عملکرد بیولوژیک کلزا
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شکل 2: تاثیر زمان کنترل علف هاي هرز در مزرعه کلزا بر عملکرد بیولوژیک علف هاي هرز
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ج ینتا. درصد محاسبه شد 55و  50، 45، 4، 32ب ینسبت به شاهد به ترت هرز علفزان کاهش عملکرد روغن در سطوح مختلف تداخل یم    
توان از یهر سه رقم مورد مطالعه کلزا م يرول ساقهیهرز در مرحله اوا يهافک بار کنترل علیاز آن است که با  یق حاکین تحقیا یکل

ش به یهرز مورد نظر در آزما يهاسه با تداخل تمام فصل علفیعملکرد دانه و عملکرد روغن آن در مقا يهرز بر رو يهاخسارت علف
  .   کاست% 112و % 110ب تا یترت

 منابع
 109، مشهد یانتشارات جهاد دانشگاه .)یستیز ي، تکنولوژي، زراعت، به نژاديولوژیزیف(کلزا . 1378 .، سیاسانخر يو خاور .، ای، سلطان.، ميزیعز .1

 .صفحه
2. Daugovish, O., Thill, D.C. and Shafii, B. (2002). Competition between wild oat (Avena fatua) and yellow mustard (Sinapis alba) or canola 

(Brassica napus). Weed Sci., 50: 587-594. 
3. Gupta, O.P. (2006). Modern weed management. Agrobios Publ., India, 339p. 
4. Holman, J.D., Bussan, A.J., Maxwell, B.D., Miller, P.R. and Mickelson, J.A. (2004). Spring wheat, canola and sunflower response to 

persian darnel (Lolium persicum) interference. Weed Tech., 18: 509-520. 
5. Raghavan, K. and Haritharan, M. (2006). Effect of different weed interfewrence periods on growth and yield of Brassica juncea. Acta 

Botanica Indica, 19: 13-17. 
   

شکل  3:  تاثیر زمان کنترل علف هاي هرز بر عملکرد دانه کلزا
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شکل 4: تاثیر زمان کنترل علف هاي هرز بر شاخص برداشت کلزا
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