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  در منطقه شمال خوزستان 401وال یهرز کلزا رقم ها يها کنترل علف ین دوره بحرانییتع

  1يرحم مالو ی، عل4یانیحسن نور، 3پور نیحس ی، مصطف2، شاپور لرزاده1راد نیمت يمهد
مرکز  یأت علمیعضو ه -3واحد شوشتر،  یار دانشگاه آزاد اسالمیاستاد 2واحد شوشتر،  یهرز دانشگاه آزاد اسالم يها و مبارزه با علف ییکارشناس ارشد شناسا 1

  قات اهوازیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یاهان زراعیگ يولوژیزیف يدکترا يدانشجو 4آباد دزفول،  یصف يقات کشاورزیتحق

  دهیچک
شمال استان خوزستان،  ییط آب و هوایدر شرا 401وال یزه رقم هاییپا يهرز در کلزا يها کنترل علف یبحران ي ن دورهییبه منظور تع

مارها در دو گروه به صورت یت. تکرار انجام شد 4مار و یت 14با  یتصادفکامل  يها در قالب طرح بلوك 1386-87 یدر سال زراع یشیآزما
، شش ی، چهار برگیرشد کلزا شامل دو برگ یکیده شده از بانک بذر خاك مزرعه در مراحل فنولوژیهرز روئ يها کنترل و تداخل علف

ش عالوه بر نشان ین آزمایج اینتا. خاب شدندانت) به عنوان شاهد(و برداشت  یده درصد غالف 50، یگلده ي، ابتدای، هشت برگیبرگ
ع گونه يها کنترل و تداخل علف يمارهایت. ها داشت  هرز منطقه، نشان از اختالف در زمان ظهور و شروع رقابت آن يها علف يا دادن تنو 

ن آن در یکنترل تمام فصل و کمتر مار شاهدین عملکرد دانه در تیشتریب. ر گذاشتندیتأث يدار یکلزا به طور معن يهرز بر عملکرد اقتصاد
درصد کاهش مجاز عملکرد،  5هرز با احتساب  يها کنترل علف یبحران ي ت دورهیدر نها. مار شاهد تداخل تمام فصل به دست آمدندیت
زا و با احتساب کل یگلده يتا ابتدا یبرگ 4در مراحل  یعنیروز پس از سبز شدن  90روز تا  31ن یب یزمان ي روزه در فاصله 59 ي ک دورهی

 یبرگ 6 يروز پس از سبز شدن، مصادف با مراحل ابتدا 68روز تا  41 یزمان ي روزه در فاصله 27 ي درصد کاهش مجاز عملکرد، دوره 10
  .دین گردییکلزا تع یبرگ 8تا 

  .هرز، کلزا، کنترل، تداخل يها ، علفیدوره بحران :يدیکل يها واژه
  

Determination of critical period of weed control in Canola (Brassica napus L. var Hyola 401) 
in north Khozestan climate 

Mehdi Matinrad1, Shapoor Lorzadeh2, Mostsfa Hoseinpoor3, Hasan Noriani4, Alirahm Malavi1 
1M.Sc. of Weed Science of the Islamic Azad University of Shoushtar, 2. Ph.D.Assistant prof. of the Islamic Azad University of 

Shoushtar, 3 Agriculture Research Center of Safi Abad Dezful, 4Ph.D. Student of Crop Physiology of the Islamic Azad 
University of Ahwaz Science and Research 

Abstract 

In order to determine the Critical period of weed control in Canola (Brassica napus L. var Hyola 401) in north 
Khozestan climate, an experiment was conducted in 2007-2008 on the basis of randomized complete block design with 
fourteen treatments and four replications. Treatments were conducted of control and interference of emerged weed from 
seed bank of soil in phonological stages of canola such as 2 leaves, 4 leaves, 6 leaves, 8 leaves,  and early of flowering, 
50 percent of silique (pod) set and harvest (for check). Results of this experiment, in addition of weeds diversity in the 
region, showed a difference in times of appearance and starting competition. Treatment of control and interference of 
weed had significant effect on economic yield of canola. The highest and the lowest grain yield were observed at 
control and interference treatments, respectively. Critical period of weed control in canola with 5 percent yield losses 
was acceptable in range of 31 to 90 days after emergence (59 days) means in 4 leaves to early of flowering stages, and 
with 10 percent yield losses was in range of 41 to 68 days after emergence (27 days) means of initiation of 6 leaves to 8 
leaves. 
Key words: Critical period, Weed, Canola (Brassica napus L.), Control, Interference.  

  مقدمه
ع کشت محصوالت روغن یاهانیاز گ یکیکلزا ). 4(شود یاز کشور از خارج وارد میدرصد روغن مورد ن 90ش از ینه ب، متأسفایبا وجود تنو 

ک به ینزد روغن ودرصد  40ش ازیبا داشتن ب یاه زراعین گیا. ر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته استیاخ يها است که کشت آن در سال
 يها علف .)1(ز در صنعت کاربرد داردیدام، انسان و ن ي هیکه در تغذ باشد یان ممهم جه یروغن يها از دانه ،کنجاله ن دریئن مقدار پروتیهم
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پرورش  يها نهین هزیشتریاز ب یکی، یها در سطح جهان مختلف بوده و کنترل آن يد کلزا در کشورهاین عامل محدود کننده تولیتر هرز مهم
که به  یاه زراعیرشد گ ي از چرخه يا هرز عبارت است از دوره يها کنترل علف یدوره بحران). 8(اه را به خود اختصاص داده استیگ

خسارت  یق دوره بحرانیشناخت دق). 14(نگه داشته شود هرز علفاز  يعار یستیعملکرد، با ياز کاهش اقتصاد يریمنظور جلوگ
کنترل  یبحران ي از دوره یعدم آگاه). 3(از افت عملکرد خواهد داشت يریدر کنترل مؤثر آنها و جلوگ یی، نقش به سزاهرز علف
 ید، آلودگیتول ي نهیش هزیط در کنترل منجر شده و باعث افزای، ممکن است به افراط و تفریاهیک از ارقام گیهرز در هر  يها علف
  ). 2(ست و کاهش محصول گرددیط زیمح
گزارش داد ) 10( یعقوبی .کلزا است یرگب 6تا  4ران در مرحله یا يهرز در مزارع کلزا يها ن خسارت علفیشتریگزارش داد ب) 7( یمیش

ن یب(روز پس از سبز شدن  25واقع در  یک نقطه بحرانیدرصد افت عملکرد، به صورت  5رش یهرز با پذ يها کنترل علف یکه دوره بحران
 يهرز کلزا يها ل علفن زمان کنتریز گزارش دادند که بهترین )16(لر یو ما )15(ن و همکاران یمارت، )18(وان آکر  .است) یبرگ 6تا  4

 یئ حمزه .باشد یکلزا م) یزن روز پس از جوانه 41تا  17( یبرگ 6تا  4عملکرد، مرحله  يدرصد 10از کاهش حداکثر  يریبهاره جهت جلوگ
تا  47( یگلده يتا ابتدا یبرگ 6درصد کاهش عملکرد دانه و روغن، از  10از حداکثر  يرینشان دادند که به منظور جلوگ) 13(و همکاران 

 ي ک دورهیدرصد کاهش عملکرد، 10با احتساب ) 9( یفتح .نگه داشته شود يهرز عار يها د از علفیکلزا با) یزن روز پس از جوانه 110
) 2(خوشنام . هرز کلزا در اهواز اعالم کرده است يها کنترل علف یبحران ي را به عنوان دوره يبند روزه از ساقه رفتن تا شروع غالف 34

) درصد کاهش عملکرد 10با احتساب ( یبرگ 8تا  4هرز در مراحل  يها متر و کنترل علف یسانت 30کشت  ي داشت که فاصلهاظهار 
 ي زه در منطقهییپا يهرز در کلزا يها کنترل علف یبحران ي ز دورهین) 6(زاده  شعبان. ن عملکرد و درصد روغن را خواهد داشتیشتریب

  .کلزا اعالم کرد یبرگ 8ا ت 4ن مراحل یاهواز را ب یمالثان

  ها مواد و روش
 32قه و عرض یدق 23درجه و  48 ییایدزفول به طول جغراف یشمال غرب يلومتریک 10گلک واقع در  در منطقه چم يا ن طرح در مزرعهیا

  .شد انجام  1386ـ 87 یا در فصل زراعیمتر از سطح در 82قه و با ارتفاع یدق 24درجه و 
  

  یشیآزما ي خاك مزرعه ییایمیکوشیزیت فایخصوص یبرخ - 1جدول 

  م قابل جذبیپتاس
  )لوگرمیک/گرم یلیم(

  فسفر قابل جذب
 )لوگرمیک/گرم یلیم(

  تروژن کلین
  )درصد(

  یکیت الکتریهدا
منس یز یدس(

 )برمتر

واکنش 
  خاك

  یکربن آل
  بافت خاك  )درصد(

  یلوم یلتیس  47/0  38/7  03/1  197/0  7/16  331

  
 ياه رویمتر و فاصله هر گ یسانت 30ن خطوط کشت یفاصله ب. تکرار بود 4مار و یت 14با  یکامل تصادف يها ش بصورت بلوكیطرح آزما

ل شامل  يمار بوده سریت يش شامل دو سرین آزمایا .متر بود یسانت 4تا  3 ف حدودیرد اه کلزا بر یهرز با گ يها مار تداخل علفیت 7او
ش یو شاهد تداخل در تمام فصل رو یده درصد غالف 50، یگلده ي، ابتدایبرگ 8، یگبر 6، یبرگ 4، یبرگ 2تا  ياساس مراحل رشد

مورد نظر به  ي هرز قرار داشته و سپس در مرحله يها ذکر شده در رقابت با علف یمارها تا مراحل زمانین تیکلزا بود که هر کدام از ا
رشد  ي داشته شدند بجز شاهد تداخل تمام فصل که اجازه نگه هرز علفاز  يان فصل رشد، عاریده و تا پاین گردیوج یصورت دست

م ت يسر. ها داده شد هرز تا هنگام برداشت محصول به آن يها علف یهرز بود که تا فواصل زمان يها مار کنترل علفیت 7مارها شامل یدو 
ن یز در تمام فصل رشد مورد وجیکنترل ن مار شاهدیت. هرز داده شد يها رشد به علف ي ان فصل اجازهیشده و سپس تا پا ین دستیفوق وج
  .قرار گرفت یدست

   

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 597 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  597 

  ج و بحثینتا
رك یو پن یهرز خردل وحش يها علف. قبل از ظهور کلزا سبز شدند یش، بذور گندم از سال قبل در مزرعه وجود داشته که حتّین آزمایدر ا
ز به تناوب یهرز ن يها ر گونهیسا. کلزا سبز شدند یزن پس از جوانهز ین ییچک صحرایو پ یونجه وحشی. زمان با کلزا ظاهر شدند باً همیز تقرین

  . ز تا بهار در مزرعه ظاهر شدندییاز پا
  تداخل و کنترل يمارهایانس صفات مختلف کلزا در تیه واریجدول تجز -2جدول 

  عملکرد دانه  يدرجه آزاد  رییمنابع تغ
  کنترل يمارهایت  تداخل يمارهایت

  ns  769 ns 1387  3  تکرار
  **1478051  **2010394  6  ماریت

  586  1243  18  خطا
  1479406  2013024  27  کل

  04/1  8/1  -  راتییب تغیضر
ns =درصد 1دار در سطح  یمعن= **درصد و  5دار در سطح  یمعن= *دار،  یر معنیغ  

مختلف کنترل و تداخل  يمارهاین تیب) 2دولج(انس یه واریا عملکرد دانه در کلزا با توجه به جدول تجزید بذر در واحد سطح یزان تولیم
 يها کنترل علف يمارهایشود در ت یده مید) 1(همان گونه که در نمودار . دهد یدرصد نشان م1را در سطح  يدار ی، اختالف معنهرز علف

ش طول یز با افزاین رزه علفتداخل  يمارهایدر ت. ابدی یش میافزا ير صعودین، عملکرد با سیها بر اثر وج ت آنیهرز، با کاهش جمع
ز گزارش ین) 9(یو فتح) 6(زاده ، شعبان)5(ی، سادات)2(ن روند توسط خوشنامیا. افتیمربوطه کاهش  يمارهاین عملکرد در تیانگیتداخل، م
کلزا،  یکنترل  بجز کنترل تا دو برگ يمارهایدر ت یدار شده ول یدرصد معن1تداخل در سطح  يمارهایدر ت) 10( یعقوبیج ینتا. شده است

  .دار نبود یمعن

  
  بر عملکرد دانه هرز علفمختلف تداخل و کنترل  يها ر دورهیتأث - 1نمودار 

ن یگر رشد، باالترینسبت به مراحل د یاه زراعیاست که گ يا دوره ي ان کنندهیاست و ب يک مفهوم آماری هرز علفکنترل  یبحران ي دوره
شود که با استفاده از معادالت گامپرتز  یاستفاده م ین دوره از دو منحنین اییتع يبرا). 8(هرز دارد يها ت را به وجود علفیحساس

)Gompertz (بولیو و)Weibull (شوند  یبرازش داده م)15.(  
 ي شود که نشان دهنده یان مینما ین دو منحنیا یدر اطراف محل تالق يا درصد افت عملکرد، محدوده 10و  5ر یبا در نظر گرفتن مقاد

هرز بر افت عملکرد، ابتدا  يها کنترل علف ي ر طول دورهیمربوط به تأث یرسم منحن يبرا. باشد یهرز م يها کنترل علف یبحران ي دوره
) هرز يها کنترل تمام فصل علف(مار شاهد بدون رقابت یرا به صورت درصد از ت هرز علفکنترل  يمارهایک از تیهر  يعملکرد اقتصاد

 ي ر دورهیمربوط به تأث یرسم منحن يبرا. شود یمربوطه استفاده م یرسم منحن يبرا) 1  رابطه(گامپرتز  ي لهمحاسبه کرده و سپس از معاد
مار شاهد بدون رقابت یرقابت به صورت درصد از ت يمارهایت يعملکرد اقتصاد ي ز پس از محاسبهیهرز بر افت عملکرد ن يها تداخل علف

از ) 2  رابطه(بول یو ي ن مدل برازش داده شده معادلهیبهتر Curve expertتداخل در نرم افزار  يها هرز، با توجه به برازش داده يها علف
  ).17و6(شد ل بهتر جواب دادن از آن استفاده یک بوده که به دلیر لجستیشکل نظ S يها مدل ي خانواده
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)                                        1( ي رابطه
cxbeaeY

−−=  
  پس از سبز شدن يروزها يتابع گامپرتز بر مبنا يب برایضرا ي ر برآورد شدهیمقاد - 3ول جد
  استاندارد يخطا یب همبستگیضر a b c  پارامتر

  94/0  99/0  03/0  18/0  12/99  مقدار برآورد شده

)()                                            2( ي رابطه dcxbeaY −−=  
  پس از سبز شدن يروزها يبول بر مبنایتابع و يب برایضرا ي ر برآورده شدهیادمق - 4جدول 

  استاندارد يخطا یب همبستگیضر a b c d  پارامتر
  55/2  99/0  -  20/1  66/237  57/108  59/97  مقدار برآورد شده

 يها ی، منحنیاه زراعیهرز با گ يها بت علفرقا يبرا یزمان ي ک محدودهیب در معادالت مربوطه و با درنظر گرفتن ین ضرایبا قرار دادن ا
  .بول رسم خواهد شدیگامپرتز و و

  
  هرز در کلزا يها کنترل علف یبحران ي دوره یمنحن - 1نمودار 

 ي درصد کاهش مجاز عملکرد در فاصله5هرز با احتساب  يها کنترل علف یبحران ي داست، دورهیش پین آزمایج ایهمان طور که از نتا
درصد کاهش مجاز عملکرد  10کلزا و با احتساب  یگلده يتا ابتدا یبرگ 4در مراحل  یعنیروز پس از سبز شدن  90روز تا  31ن یب یزمان

که عوامل  ییاز آنجا.دین گردییکلزا تع یبرگ 8تا  یبرگ 6 يروز پس از سبز شدن، مصادف با مراحل ابتدا 68روز تا  41 یزمان ي در فاصله
 یبحران ي بر دوره... و یات زراعیخاك، عمل يزیط، حاصلخی، محیاه زراعیگ ي ، تراکم و گونههرز علف ي ونهاز جمله تراکم و گ ياریبس

ز تحت یش نین آزمایبه دست آمده در ا یبحران ي ست که دورهیگذارند، لذا دور از انتظار ن یاثر م یاه زراعیک گیهرز در  يها کنترل علف
ع در یکه منجر به ا یطیط محیاز شرا یات زراعیعمل يریر پذیبر تأث يادیمحققان ز. باشد ر مجموعه عوامل مذکور قرار گرفتهیتأث جاد تنو
 يها کنترل علف یبحران ي ل تفاوت دورهیز دلین) 9(یفتح). 15و 12، 11(اند مختلف شده است اشاره داشته يها ج حاصله از مناطق و سالینتا

درصد 10ز با احتساب یشان نیا. ش ذکر نمودیط حاکم بر آزمایگران، تفاوت در شراید يها ش خود را نسبت به پژوهشیهرز کلزا در آزما
هرز کلزا در منطقه  يها کنترل علف یبحران ي را به عنوان دوره يبند روزه از ساقه رفتن تا شروع غالف 34 ي ک دورهیکاهش عملکرد، 
  .اعالم کرده بود

و  یبرگ 8، یبرگ 6تا  یبرگ 4 ي هرز در کلزا از بعد از مرحله يها کنترل علف یبحران ي ن دورهییتع ي نهیشات در زمیشتر آزمایج بینتا
  ).18و 15، 10، 9، 6، 5، 2(کنند ید مییرا تأ یگلده يابتدا
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