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   يزاهرز بر عملکرد و اج يها ف و طول دوره تداخل علفیر فاصله ردیثتأ
 به عنوان کشت دوم پس از برنج) .Brassica napus L(عملکرد کلزا 

  3یعی، محمد رب2انیم رجبی، مر1ی، محمدرضا احتشام1يجعفر اصغر
  قات برنج رشتیؤسسه تحقمپژوهشگر 3الن و یدانشگاه گ يارشد زراعت، دانشکده کشاورز یکارشناس يدانشجو2زراعت،گروه  یت علمایعضو ه1ب یبه ترت

  دهیچک
عملکرد کلزا به عنوان کشت دوم پس از برنج،  يهرز بر عملکرد و اجزا يها ف و طول دوره تداخل علفیر فاصله ردیثتأ یبه منظور بررس

. تکرار به اجرا درآمد 3در  یکامل تصادف يها در قالب طرح بلوك لیالن به صورت فاکتوریبرنج گ یقاتیدر مزرعه تحق یشیآزما
ن صورت یسطح بود؛ به ا 7هرز در  يها و تداخل علف) متر یسانت 35و  25(سطح  2ف کاشت در یمورد نظر شامل فاصله رد يفاکتورها

 یاه زراعیو ظهور جوانه گل با گ یبرگ 8، یرگب 4، یبرگ 2سبز شدن،  یکیان مراحل فنولوژیب تا پایهرز به ترت يها مار، علفیت 5که در 
ز به یمار تداخل کامل و کنترل کامل نیت 2ن، یعالوه بر ا. ن شدندیوج یدوره رشد کلزا، به صورت دست يرقابت کرده و پس از آن تا انتها
بر ها  هرز و اثر متقابل آن يها ف، طول دوره تداخل علفیج به دست آمده، اثر فاصله ردیبر اساس نتا. عنوان شاهد در نظر گرفته شدند

وزن هزار دانه به دار  یمعن ج نشان دهنده واکنشین، نتایهمچن. شددار  یمعن نین در بوته و تعداد دانه در خورجیعملکرد دانه، تعداد خورج
  .ن صفت به اثر متقابل دو فاکتور بودیا يدار یهرز و عدم معن يها ف و طول دوره تداخل علفیفاصله رد
  .کشت دوم، برنج عملکرد، يهرز، عملکرد، اجزا يها ف، تداخل علفیکلزا، فاصله رد :يدیکل يها واژه

  

Effect of Row Distance and Duration of Weed Interference on Yield and Yield Components of 
Canola (Brassica napus L.) as Second Crop after Rice 

1Jafar Asghari, 1Mohammad Reza Ehteshami, 2Maryam Radjabian, 3Mohammad Rabiee 
1 Faculty of Agricultural College, Guilan University, 2M.Sc student of Agronomy, and 3Researcher of Rice Research Institute, 

Rasht, Iran 

Abstract 

In order to study the effects of row distance and duration of weed interference on yield and yield components of canola 
as a second crop after rice, a factorial experiment was conducted using a randomized complete block design with 3 
replications at Rice Research Institute of Iran (RRII) in Rasht. Treatments were row distance at 2 levels (25 and 35 cm) 
and duration of weed interference at 7 levels including weed competition with canola until the end of crop emergence, 
2, 4, 8 leaf stages, and emergence of flowering bud initiation and then the weeds of each treatment were removed 
manually until harvest. Two treatments as control including weedy and weed free checks were also selected. The results 
indicated that the effects of row distance, duration of weed interference and their interactions on seed yield, pod number 
per plant and seed number per pod are significant. The effects of row distance and duration of weed interference on seed 
weight was also, significant but interactions between these factors on this trait were not significant.  
Key words: Canola, Row Distance, Weed Interference, Yield, Yield Components, Second Crop, Rice  

  مقدمه

اه ین گینکه ایژه ایبه و. افتیش یر به شدت افزایاخ يدر سالها یاهید روغن گیت آن در تولیمهم است که اهم یاهان زراعیاز گ یکیکلزا 
ن محصول در حال یا. قرار داد يبعد از کشت برنج به عنوان کشت دوم مورد بهره بردار یزراع ينهایتوان در زم یم یرا به خوب یزراع

، موجب کاهش یستم تناوبیکشت کلزا پس از برنج در س). 2(کند  یم نیمتأا را یدن یمصرف یک ششم ازکل روغن نباتیود حاضر حد
 یآل يدهایه اسید زمستان، تخلیشد يها یدر اثر بارندگ ییدر خاك، کاهش آبشو یترات اضافیش خاك در طول زمستان، جذب نیفرسا

 یم قارچ یق شکستن چرخه زندگیساقه از طر ئیاینیاسکلروت یدگیپوس يماریوع بیکاهش شل فسفر خاك به فرم محلول ویدر خاك و تبد
همچون نور،  یق رقابت با آن در جذب منابعیدر زراعت کلزا هستند که قادرند از طر یاز مشکالت اساس یکیهرز،  يها علف). 1(شود 
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هرز بر عملکرد کلزا،  يها مختلف تداخل علف يها اثر دوره یرسدر بر) 6( یامیو ص یعقوبی. موجب افت عملکرد شوند ییآب و مواد غذا
از  یکیف کاشت یفاصله رد. شود یم هرز بر عملکرد اثر گذاشته و موجب کاهش آن يها ش طول دوره تداخل علفیان کردند که افزایب

ر از سطح خاك، جذب یزان تبخیهمچون م یلر بر عوامیثتأاست که با  یاه زراعیهرز با گ يها زان رقابت علفیؤثر بر ممن عوامل یمهم تر
  ). 4(گذارد  یم آن اثر يت بر عملکرد و اجزایهرز در نها يها از خاك و رشد علف ییمواد غذا

  مواد و روش ها
ل در یقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت به صورت فاکتوریؤسسه تحقم يزاریشال یدر اراض 1387-88 یش در سال زراعین آزمایا

ف یشامل فاصله رد یشیآزما يفاکتورها. به اجرا در آمد) متر 5/2× 5/3ابعاد هر کرت (تکرار  3در  یکامل تصادف يها رح بلوكقالب ط
هرز  يها رقابت شامل رقابت علف يمارهایت. بود یکیسطح مورفولوژ 7هرز در  يها و کنترل علف) متر یسانت 35و  25(سطح  2کاشت در 

مذکور تا هنگام برداشت کلزا به  يها و ظهور جوانه گل و حذف آنها پس از دوره یبرگ 8، یبرگ 4، یبرگ 2ان مراحل سبز شدن، یتا پا
 ين عملکرد و اجزاییجهت تع. ز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدندیمار تداخل کامل و کنترل کامل نیت 2ن، یعالوه بر ا. بود یصورت دست
  .بع از هر کرت در نظر گرفته شدمتر مر 5حدود  يه ایت اثر حاشیآن، با رعا

  .هرز بر عملکرد کلزا استفاده شد يها ش طول دوره تداخل علفینشان دادن اثر افزا يک برایاز معادله لجست
F-1)/F]× 100 (  +  Y= [(1/D exp[K (T-X)] +F)  

 يها ، مدت تداخل علف Tبت معادله، ب ثای، ضراFو  D ،K، )هرز علفبرحسب درصد از شاهد بدون ( یبرابر عملکرد نسب Yن جا، یدر ا
ب معادله با استفاده از نرم افزار یبرازش و محاسبه ضرا. است) برحسب روز(، نقطه عطف  Xو ) برحسب روز(هرز پس از کاشت 

Statistica ز از نرم افزار ین يآمار يها لیه و تحلیجهت تجز. انجام شدSAS 1و % 5سطح در  یاز آزمون توکها  نیانگیسه میمقا يو برا %
  . استفاده شد

  ج و بحثینتا
ن در ین دو فاکتور بر تعداد خورجیهرز و اثر متقابل ا يها ف کاشت، طول دوره تداخل علفیج به دست آمده، اثر فاصله ردیبر اساس نتا 

متر  یسانت 35مار یب مربوط به تیتن در بوته به ترین تعداد خورجین وکمتریشتریب. بوددار  یمعن ن و عملکرد دانهیبوته، تعداد دانه در خورج
 35در فاصله  یفرع يها ش تعداد شاخهیش سبب افزایرو يش فضایافزا. مار تداخل کامل بودیمتر در ت یسانت 25مار کنترل کامل و یدر ت
  ).3(د ین در بوته گردیش تعداد خورجیجه افزایو در نت يمتر یسانت 25نسبت به فاصله  يمتر یسانت
متر  یسانت35متر در کنترل کامل و  یسانت 25فاصله  يمارهایب متعلق به تین و عملکرد دانه به ترتین تعداد دانه در خورجین و کمتریشتریب

متر و استفاده بهتر از منابع موجود  یسانت 25هرز در فاصله  يها علف یتوان به کاهش بار رقابت یم در تداخل کامل بود که علت آن را
ف و طول دوره تداخل یبه عالوه، اثر فاصله رد. مطابقت داشت) 3( یانجام شده توسط فرج يها ه با پژوهشج به دست آمدینتا. دانست
 25شتر از یمتر، ب یسانت 35ف یوزن هزار دانه در فاصله رد. شددار  یمعن ریغها  اثر متقابل آن یولدار  یمعن هرز بر وزن هزار دانه يها علف
ج به دست آمده با ینتا. دانستها  ن دانهیشتر مواد پرورده بیع بهتر و بیجه توزیان تعداد دانه کمتر و در نتتو یم متر بود که علت آن را یسانت

  .مطابقت داشت) 5( يانجام شده توسط شکار يها پژوهش
  

  ن در بوتهیهرز بر تعداد خورج يها ف و طول دوره تداخل علفیاثر فاصله رد. 1جدول 
  نیانگیم

 
فاصله  تداخل يها دوره

ظهور  جوانه  تداخل کامل  فیرد
 گل

 کنترل کامل سبز شدن یبرگ 2 یبرگ 4 یبرگ 8

15/148a  73k 07/88 j 33/102 i 46/133 g 80/149 f 93/163 e 27/183 c 25 
69/127b  13/89 j 87/103 i 119h 07/147 f 87/174 d 93/190 b 20/212 a 35 

 0/81 g 96/95 f 66/110 e 26/140 d 33/162 c 43/177 b 737/197 a نیانگیم 
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  نیهرز بر تعداد دانه در خورج يها ف و طول دوره تداخل علفیاثر فاصله رد. 2جدول 
  نیانگیم

 
فاصله  تداخل يها دوره

ظهور  جوانه  تداخل کامل  فیرد
 گل

 کنترل کامل سبز شدن یبرگ 2 یبرگ 4 یبرگ 8

46/24a  35/19 g 18/20 fg 74/22 e 47/24 cd 68/26 b 48/28 a 32/29 a 25 
66/21b  82/17 h 88/18 gh 68/19 g 60/21 ef 45/23 de 63/24 cd 59/25 bc 35 

 58/18 g 53/19 f 21/21 e 03/23 d 07/25 c 55/26 b 45/27 a نیانگیم 

  

  هرز بر وزن هزار دانه  يها ف و طول دوره تداخل علفیاثر فاصله رد. 3جدول
  نیانگیم

 
فاصله  تداخل يها دوره

  فیرد
 بوتهتراکم 

ظهور  جوانه  تداخل کامل
 گل

 کنترل کامل سبز شدن یبرگ 2 یبرگ 4 یبرگ 8

76/3b  10/3 i 36/3 gh 51/3 fg 71/3 e 95/3 d 27/4 bc 41/4 ab 25 
85/3a  19/3 hi 46/3 fg 63/3 ef 71/3 e 12/4 cd 30/4 b 56/4 a 35 

 14/3 g 41/3 f 57/3 e 71/3 d 03/4 c 28/4 b 48/4 a نیانگیم 

  

  هرز بر عملکرد دانه يها ف و طول دوره تداخل علفیرد اثر فاصله. 4جدول
  نیانگیم

 
فاصله  تداخل يها دوره

  فیرد
 تراکم بوته

ظهور  جوانه  تداخل کامل 
 گل

 کنترل کامل سبز شدن یبرگ 2 یبرگ 4 یبرگ 8

41/3554a 97/2742 i 60/2951 h 67/3125 g 46/3652 e 3829d 92/4146 b 27/4432 a 25 
39/2966b 33/1940 l 81/2234 k 39/2455 j 37/2981 h 07/3452 f 93/3652 e 4047.87c 35 

 65/2341 g 21/2593 f 53/2790 e 92/3316 d 54/3640 c 93/3899 b 07/4240 a نیانگیم 

  .رندندا يدار ی، تفاوت معن)=P 0.01و  0.05( یحروف مشترك هستند، بر اساس آزمون توک يکه دارا یین هایانگی، م4تا  1 يها در جدول: حیتوض

   طول دوره تداخل علف هاي هرز ( بر اساس روزهاي پس از کاشت )   
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                                             a                                                                                        b  

متر  یسانت) b( 35و )a( 25ف یدر فاصله رد) هرز علفدرصد از شاهد بدون (هرز بر عملکرد دانه  يها اثر طول دوره تداخل علف. 1شکل 
  )کیبر اساس معادله لجست یرسم منحن(

  
  

  متر یسانت 35و  25ف یرد يها پس از کاشت در فاصله يروزها يک بر مبنایتابع لجست يب برایمقدار برآورد شده ضرا. 5جدول 
R2 F K D X فیفاصله رد  

0.97  2.62936  0.0428207  0.8043924  28.47  25  
0.98  1.933013  0.0405301  0.8578183  39.59  35  
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