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 چکيده 

تأثير تاریخ کاشت بر توان رقابتی گياه دارویی خردل با علف های هرز در آزمایشی به صورت اسپليت 

استان  ساری درپالت در قالب بلوك های کامل تصادفی در سه تكرار در مرکز تحقيقات کشاورزی 

 31 ،آبان 31انجام شد. تيمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل  3131-3131در فصل زراعی  مازندران

اسفند به عنوان عامل اصلی و کنترل علف هرز در هفت سطح شامل کنترل کامل علف هرز ،  11و  بهمن

برگی و  1برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله کاشت تا  8و  1عدم کنترل علف هرز، کنترل از مرحله 

برگی  1له کاشت تا برگی، کنترل از مرح 8تا  1ساقه دهی، کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله 

به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بين تاریخ کاشت از نظر کليه 

صفات مورد بررسی اختالف معنی داری وجود داشت. مقایسه ميانگين تاریخ کاشت نشان داد که تاریخ 

ترین و تاریخ کاشت سوم با ميانگين کيلوگرم در هكتار بيش 3213کاشت اول با ميانگين عملكرد دانه 

کيلوگرم در هكتار کمترین عملكرد دانه را به خود اختصاص داد. بيشترین درصد روغن متعلق به  3111

درصد بود. بين سطوح کنترل علف های هرز از نظر کليه صفات مورد  1/11تاریخ کاشت اول با ميانگين 

ملكرد دانه متعلق به سطح کنترل کامل علف های بررسی اختالف معنی داری وجود داشت. بيشترین ع

کيلوگرم در هكتار بود. همينطور باالترین درصد روغن متعلق به سطح کنترل  3163هرز  با ميانگين 

 بود. 1/11کامل علف های هرز با ميانگين 

 
  عملكرد و اجزاء عملكرد، علف هرز، تاریخ کاشت، خردلواژگان كليدی: 
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 مقدمه  

 افزودنی و  سموم شيميایی و مواد داروهای مصنوعی، از مصرف مواد شيميایی، های ناشی دانشمندان به زیانامروزه 

ی مختلف تأیيد کننده این  ها بيماری ها وبروز انواع سرطان ،اندبرده ـیهای مصنوعی پ عمــط ها وهدارنده، اسانســنگ

 تقریباً تمامی ملل و ها برای حفظ سالمت انسان بوده وروش ترین  یمیقد از طب گياهی یكی (.3181 )باقری، باشدموضوع می

 همكاران، )اسالم پناه و اندخود با طب استخراج عصاره از گياه به عنوان دارو ارائه نموده اطــارتب ها مكتوباتی را در فرهنگ

. علف های هرز به دليل رقابت برای کسب عناصر غذایی، آب و نور، شرایط کاهش عملكرد گياهان زراعی را فراهم می (3181

آورند. روش های کنترل رشد علف های هرز درون یک مزرعه را می توان به بهبود قابليت رقابت گياه زراعی در مقابل علف های 

بنابراین باید یک رابطه منطقی ميان مواردی چون هزینه های  .(Seat brick and Mercado,1987)هرز تعبير کرد 

کنترل و اثرات زیست محيطی علف های هرز و روش های کنترل علف های هرز ایجاد شود و هر کدام از این عوامل در سطحی 

علف هرز گياهی است که در شرایط طبيعی  (.Stuller et al,1984)معتدل جهت مدیریت پایدار علف های هرز حفظ شود 

منشا گرفته و در پاسخ به شرایط تحميلی و محيط های طبيعی ظاهر شده و همگام با فعاليت های زراعی انسان با گياه مطلوب 

خسارت ناشی از علف های هرز آفات و امراض بيشتر است به طوری که در کشور  (Aldrich,1984)در تداخل بوده است 

درصد کل محصول تخمين زده شده است و این رقم در  32تا  31ه یافته مناطق معتدله ميزان خسارت بين های توسع

کشورهای در حال توسعه و مناطق استوایی بيشتر است. بدین سبب همواره حدود نصف و گاهی بيشتر از تالش کشاورزان 

طبق برآوردهای انجام شده تنها از ناحيه علف هرز (. 3181صرف مبارزه با علف های هرز می شود )راشد محصل و همكاران، 

همچنين انتخاب تاریخ  (Mortensen and Coble,1991)ميليون دالر خسارت وارد می آید  111یوالف وحشی ساالنه 

کاشت مناسب یكی از مهمترین روش های دستيابی به عملكرد باال در گياهان زراعی می باشد. با وجود فراهم بودن کليه 

مناسب برای توليد موفقيت آميز، اعم از خاك ، رقم، کود و ... چنانچه در یک تاریخ کاشت نامناسب اقدام به کشت  شرایط

نمائيم، از عملكرد مطلوب فاصله خواهيم گرفت. بنابراین انتخاب مناسب برای کاشت در هر منطقه با توجه به ویژگيهای آب و 

ه حداکثر عملكرد اقتصادی و بيولوژیكی محصوالت زراعی محسوب می شود. ضمن هوایی آن، از پارامترهای مهم برای رسيدن ب

اینكه در طی مراحل رشد نيز اثرات تاریخ کاشت برروی اجزای عملكرد به خوبی قابل تجزیه و تحليل خواهد بود. در این رابطه، 

لذا هدف از اجرای این پژوهش  (.3163تحقيقات زیادی در خارج و داخل کشور توسط محققين انجام شده است )ربيعی، 

 بررسی اثر تاریخ کاشت بر توان رقابتی خردل با علف های هرز در تيمارهای مختلف کنترل علف هرز بود.

 روش تحقيق 

 ساری دراین آزمایش به صورت اسپليت پالت در قالب بلوك های کامل تصادفی در سه تكرار در مرکز تحقيقات کشاورزی 

اسفند  11و  بهمن 31، آبان 31انجام شد. تيمار تاریخ کاشت در سه سطح شامل  3131-3131ل زراعی در فص مازندراناستان 

 1به عنوان عامل اصلی و کنترل علف هرز در هفت سطح شامل کنترل کامل علف هرز، عدم کنترل علف هرز، کنترل از مرحله 

 8تا  1، کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله برگی و ساقه دهی 1برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله کاشت تا  8و 

برگی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. زمين محل اجرای آزمایش سال قبل به  1برگی، کنترل از مرحله کاشت تا 

مقدار  صورت آیش بود. عمليات تهيه بستر شامل شخم، دیسک، تسطيح زمين و جوی و پشته بود. قبل از عمليات زراعی کاشت

کيلو گرم سولفات پتاسيم در  21کيلوگرم سولفات روی و  11کيلوگرم گوگرد گرانوله و  21کيلوگرم سوپر فسفات ترپيل  311

هكتار مورد استفاده قرار گرفت. تمام کود فسفاته و پتاسه و نيمی از کود اوره قبل از کاشت و بقيه در دو مرحله به صورت 
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روز انجام شد. عمليات وجين علف های هرز با توجه به نوع تيمارهای  8الی  6فواصل  سرك مصرف شد. آبياری مزرعه به

برگ گياه انجام  31 -31برگی گياه و مرحله  2-1آزمایشی انجام شد. عمليات تنک کردن در طی دو مرحله یعنی مرحله 

تعيين عملكرد دانه و اجزا عملكرد تيمارها  بوته در متر مربع رسيد. به منظور 11گرفت. تراکم نهایی بوته پس از تنک کردن به 

در مرحله رسيدن فيزیولوژیک کليه بوته های ردیف های انتهای حذف و صفات ارتفاع گياه، تعداد شاخه فرعی در گياه، تعداد 

نه ها از دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، درصد روغن و عملكرد روغن مورد ارزیابی قرار گرفت. درصد روغن دا

برای تعيين وضعيت و خصوصيات فيزیكی و شيميایی طریق روش استاندارد سوکسله و به کمک حالل دی اتيل اتر انجام شد. 

ذکر شده  (3)که نتایج در جدول  متر خاك نمونه برداری انجام گردیدسانتی 1-11خاك مزرعه قبل از شروع آزمایش از عمق 

برای انجام شد.  MSTATCتجزیه و تحليل داده های حاصل از اندازه گيری صفات مورد نظر یا استفاده از نرم افزار . است

 درصد، استفاده شد 2دار در سطح معنی( LSD) ها نيز، به روش آزمون حداقل اختالف معنی دارمقایسه ميانگين

(Steel and Terri,1980). 
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  يافته ها

  تعداد دانه در خورجين  -1

تأثير تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز بر تعداد دانه در خورجين گياه تاثير معنی داری داشت ولی اثر متقابل تاریخ کاشت و 

با تأخير در کاشت تعداد دانه در خورجين گياه کاهش یافت.  (.1کنترل علف های هرز بر این صفت معنی داری نشد )جدول 

 3/31اسفند با ميانگين  11عدد بيشترین تعداد دانه در خورجين گياه و تاریخ کاشت  8/31با  آبان 31بطوریكه تاریخ کاشت 

در گروه آماری  عدد 1/31با ميانگين  بهمن 31عدد کمترین تعداد دانه در خورجين گياه را داشت. همچنين تاریخ کاشت 

(. مقایسه ميانگين ها در سطح پنج درصد نشان داد که کنترل کامل با 1جداگانه ای مابين دو گروه قبلی جای گرفت )جدول 

عدد کمترین تعداد دانه در خورجين گياه را به خود اختصاص دادند.  3/33عدد بيشترین و عدم کنترل علف های هرز با  1/32

برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله  1برگی و ساقه دهی ،کنترل از مرحله کاشت تا  8و  1ز مرحله البته تيمارهای کنترل ا

برگی به ترتيب بعد از تيمار کنترل کامل علف های هرز  1برگی، کنترل از مرحله کاشت تا  8تا  1ساقه دهی، کنترل از مرحله 

 (.   1ماری جداگانه ای قرار گرفتند )جدول عدد در گروه آ 6/33و  1/31، 3/31، 1/31، 31/ 1با ميانگين 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 وزن هزار دانه  -2

نتایج بدست آمده نشان داد که تأثير تيمارهای تاریخ کاشت، کنترل علف های هرز و اثر متقابل آنها بر وزن هزار دانه ارزیابی 

گردید و مشخص شد که اثرات ساده تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز بر وزن هزار دانه تاثير معنی داری داشت ولی اثر 

تأخير در کاشت وزن هزار دانه را کاهش  (. 1هرز بر این صفت معنی داری نشد )جدول  متقابل تاریخ کاشت و کنترل علف های

گرم کمترین  6/1اسفند با ميانگين  11گرم بيشترین وزن هزار دانه و تاریخ کاشت  2/1با ميانگين  آبان 31داد. تاریخ کاشت 

م در گروه آماری جداگانه ای مابين دو گروه قبلی گر 8/1با ميانگين  بهمن 31وزن هزار دانه را داشت. همچنين تاریخ کاشت 

گرم بيشترین و عدم  2/1(. مقایسه ميانگين ها در سطح پنج درصد نشان داد که کنترل کامل با ميانگين 1جای گرفت )جدول 

 1ل از مرحله گرم کمترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند. البته تيمارهای کنتر 1/1کنترل علف های هرز با ميانگين 

 8تا  1برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله  1برگی و ساقه دهی ،کنترل از مرحله کاشت تا  8و 

و  1/1، 6/1، 3/1، 1/1برگی به ترتيب بعد از تيمار کنترل کامل علف های هرز با ميانگين  1برگی، کنترل از مرحله کاشت تا 

 (.1ی جداگانه ای قرار گرفتند )جدول گرم در گروه آمار 2/1

 عملکرد دانه  -3

اثرات ساده تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز بر عملكرد دانه تأثير معنی داری داشت ولی اثر متقابل تاریخ کاشت و کنترل 

 31(. با تأخير در کاشت عملكرد دانه کاهش یافت. تاریخ کاشت 1علف های هرز تاثير معنی داری بر این صفت نداشت )جدول 

کيلوگرم در هكتار  3111اسفند با ميانگين 11کيلوگرم در هكتار بيشترین عملكرد دانه و تاریخ کاشت  3213با ميانگين  آبان

ن و عدم کنترل علف های کيلوگرم در هكتار بيشتری 3163(. کنترل کامل با ميانگين 1کمترین عملكرد دانه را داشت )جدول 

و  1کيلوگرم در هكتار کمترین عملكرد دانه را به خود اختصاص دادند. البته تيمارهای کنترل از مرحله  3331هرز با ميانگين 

 8تا  1برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله  1برگی و ساقه دهی، کنترل از مرحله کاشت تا  8

، 3221،3112برگی به ترتيب بعد از تيمار کنترل کامل علف های هرز با ميانگين  1از مرحله کاشت تا برگی، کنترل 

 (.  1کيلوگرم در هكتار در گروه آماری جداگانه ای قرار گرفتند )جدول  3383و  3118،3122

 درصد روغن دانه -4

ن دانه بر حسب درصد بيان می شود. اثرات ساده ميزان روغن هدف اصلی توليد دانه های روغنی است و معموالً محتوی روغ

تاریخ کاشت و کنترل علف های هرز بر درصد روغن تأثير معنی داری در سطح یک درصد  داشت، ولی اثر متقابل تاریخ کاشت 

 31(. با تأخير در کاشت درصد روغن کاهش یافت. تاریخ کاشت 1و کنترل علف های هرز تأثير معنی داری نداشت )جدول 

درصد کمترین درصد روغن را داشت )جدول  8/13اسفند با ميانگين  11درصد بيشترین و تاریخ کاشت  1/11با ميانگين  بانآ

درصد کمترین درصد روغن را به خود  3/13درصد بيشترین و عدم کنترل علف های هرز با ميانگين  1/11(. کنترل کامل با 1

برگی و ساقه دهی،  1برگی و ساقه دهی ،کنترل از مرحله کاشت تا  8و  1له اختصاص دادند. البته تيمارهای کنترل از مرح

برگی به ترتيب بعد از تيمار کنترل  1برگی، کنترل از مرحله کاشت تا  8تا  1کنترل از مرحله ساقه دهی، کنترل از مرحله 

 (.  1گانه ای قرار گرفتند )جدولدرصد در گروه آماری جدا 6/13و  1/11، 13، 1/11،8/13کامل علف های هرز با ميانگين 
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 ميانگين مربعات صفات مورد آزمون 2جدول 

 منبع تغييرات
درجه 

 آزادی

تعداد دانه در 

 خورجين 
 درصد روغن دانه عملكرد دانه وزن هزار دانه

112/1 1 تكرار  113/1  61/311116  111/3  

 **13/213 **111616/286 *1/211 **11/838 1 تاریخ کاشت

113/1 1 خطا  118/1  111/33118  111/3  

 **11/832 **161111/631 **3/112 **31/816 1 کنترل علف هرز

111/3 31 تاریخ کاشت × علف هرز  131/1  138/1131  331/1  

331/1 11 خطا  133/1  111/1381  318/1  

11/6  ضریب تغييرات %  26/1  31/1  8/1  

ns  ،* دار در سطح پنج و يک درصد مي باشددار، معنيبه ترتيب بيانگر عدم اختالف معني **و. 

دانه مقايسه ميانگين تاريخ كاشت و كنترل علف هرز بر صفات وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه و عملکرد روغن -3جدول  

تاریخ 

 کاشت            

تعداد دانه در   کنترل علف هرز 

 خورجين

وزن هزار 

 دانه
 عملكرد دانه

درصد روغن 

 دانه

31/8/31   a18/1  a3213  a1/11  a3/31 

31/33/31   b82/1  b3118  b1/13  b1/31 

11/31/31   c68/1  c3111  c8/13  c1/31 

 a23/1  a3163  a1/11  a8/31  کنترل کامل 

 f11/1  g3331  g3/13  e6/33  بدون کنترل 

 e28/1  f3383  f6/13  de1/31  برگی1تا کنترل از کاشت  

 d13/1  e3122  e1/11  cd11/31  برگی 8تا  1کنترل از  

 d63/1  d3118  d13  bc6/31  کنترل در مرحله ساقه دهی 

برگی+ کنترل در مرحله ساقه  1کنترل از کاشت تا  

 دهی
 c36/1  e3112  e8/13  ab1/31 

مرحله ساقه  برگی + کنترل در 8تا 1کنترل از  

 دهی
 b12/1  b3221  b1/11  a3/32 

.درصد مي باشد 5حروف متفاوت در هر ستون نمايانگر اختالف معني دار در سطح احتمال   
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  گيریبحث و نتيجه

عملكرد دانه حاصل ضرب چند جزء می باشد که اجزای عملكرد ناميده می شوند. تجزیه و تحليل عملكرد روشی است که از 

مورد توجه بسياری از متخصصين به نژادی می باشد. به طور کلی اجزای عملكرد شامل تعداد واحد زایشی در واحد دیر باز 

سطح زمين، تعداد دانه در هر واحد زایشی و متوسط وزن هر دانه می باشد.اجزای عملكرد تحت تأثير مدیریت ، ژنوتيپ و 

هش عملكرد یاری می کنند. اجزای عملكرد مستقل از یكدیگر نيستند محيط قرار می گيرد و غالبا محقق را در توجيه علت کا

ر اجزاء می شود. به طور کلی با افزایش تعداد  بوته در واحد ختاو افزایش یک جزء اغلب باعث کاهش در حداقل یكی از سا

برای رسيدن به عملكرد  احد زایشی در هر واحد زایشی، وزن هر دانه کاهش می یابد، این بدان مفهوم است کهوسطح، تعداد 

عوامل متعدد ژنتيكی و محيطی نظير ژنوتيپ گياه،  مناسب، بایستی تمامی اجزاءعملكرد نسبت به هم دارای موازنه باشند.

)سرمدنيا و  درجه حرارت، رطوبت، حاصلخيزی خاك، طول دوره ی رشد و آفات و امراض بر عملكرد تأثير می گذارند

جزء تشكيل دهنده عملكرد دانه می باشد که در بيان توان و پتانسيل توليد نقش مهمی دارد و  وزن هزار دانه (.3118کوچكی،

لذا وزن هزار دانه در تيمارهای مختلف مورد بررسی  .(Woolley et al,1993)تحت تأثير عوامل ژنتيكی و محيطی است 

زراعی کلزای پائيزه دریافت که بين تعداد دانه در ( در بررسی همبستگی بين تعدادی از صفات 3162) هادی زاده و قرار گرفت

خورجين و وزن هزار دانه با عملكرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و بيشترین همبستگی ناشی از وزن هزار 

ولی به  نتایج یک بررسی نشان داده که دماهای خنک تر باعث افزایش معنی داری در وزن هزار دانه گردید دانه بوده است.

دليل کاهش تعداد ساعات آفتابی و در نتيجه کاهش تعداد دانه در غالف بر عملكرد دانه اثر معنی داری نداشته است همچنين 

( در صدروغن به عنوان معيار 3162) هادی زاده (. 3183) فرح بخش، طول دوره رویش باعث افزایش وزن هزار دانه گردید

گرفت و در تاریخ کاشت اول، بيشترین درصد روغن و در نتيجه باالترین عملكرد روغن را کيفی تحت تأثير تاریخ کاشت قرار 

 توليد نمودند.
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