دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،3شماره ،1بهار و تابستان  ،1394ص48 - 41 .

Journal of Weed Ecology
Vol. 3, No. 1, Spring and Summer 2015, P. 41-48

41

اثر علفكشهاي مختلف بر كنترل علف هرز شمعداني برگ بريده ( )Geranium dissectum L.و
عملکرد کلزا ) (Brass ica nappus L.در مازندران
مرتضي نورعليزاده اطاقسرا

*1

تاريخ دريافت1393/04/03 :
تاريخ پذيرش1394/03/19 :

چکیده

ف هرز شمعدانی برگ بریده ( ،)Geranium dissectum L.عملکرد و
جهت ارزیابی تاثیر علفکشهای مختلف بر عل 
اجزای عملکرد کلزا ،آزمایشی در سال زراعی  1391در مزرعه کلزا در روستای شیرسوار شهرستان بابل ،در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با  10تیمار و  4تکرار به اجرا درآمد .تیمارهای آزمایش شامل 1 :و  -2علفکش بوتیزان استار
( SC %41/6كوئينمراك  + %12/5متازاكلر  )%37/5به میزان  2/5و  3لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از رويش کلزا،
 -3علفکش بوتیزان استار ( SC %41/6كوئينمراك  + %12/5متازاكلر  )%37/5به میزان  3لیتر در هکتار در مرحله
برگهای لپهای کلزا 4 ،و  -5علفکش كلوپيراليد  SC300به میزان  1لیتر در هکتار همراه با سیتوگیت (1لیتر در هکتار)
و بدون سیتوگیت در مرحله  4برگی کلزا 6 ،و -7علفکش کلزورتریو (ديمتاكلر  + %18/75نپروپاميد  + %18/75كلومازون
 )%3به میزان  3و  3/5لیتر بعد از کاشت و قبل از رويش کلزا -8 ،علفکش تریدوکس ( ٍEC %50ديمتاكلر) به میزان 3
لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از رويش کلزا 9 ،و  -10شاهد بدون کنترل علفهای هرز و شاهد عاری از علفهای
هرز بودند .نتایج نشان داد که بین تیمارها اختالف معنیداری در سطح  %1وجود داشت .علفکش کلزورتریو  3/5و
 3لیتر در هکتار پس از شاهد بدون علف هرز به ترتيب با ميانگين  1/33و  1/66بوته در متر مربع کمترین میزان تراکم
و با ميانگين  3160/33و  520گرم در متر مربع بیشترین وزن خشک کلزا را دارا بودند و اختالف معنیداری با سایر
تیمارها داشتند .از نظر عملکرد دانه کلزا نیز تیمارهای ذکر شده با شاهد بدون علف هرز اختالف معنیداری نداشته ولی
اختالف معنیداری با سایر تیمارهای آزمایش داشتند .در مجموع با توجه به نتايج اين آزمايش ميتوان كاربرد علفكش
کلزوز تریو (ديمتاكلر  + %18/75نپروپاميد  + %18/75كلومازون  )%3را به ميزان  3ليتر در هكتار جهت مدیریت و کنترل
علف هرز شمعدانی برگ بریده در مزارع کلزای اراضی شالیزاری توصیه نمود.

کلمات کلیدی :علفكش ،علفهرز ،كلزا ،مازندران

 1محقق مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ساري ،مازندران ،ايران.
*نويسنده مسئولmnouralizadeh@yahoo.com :
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مقدمه

گياه كلزا مهمترين گونه زراعي جنس براسيكا ()Brassica
ميباشد .ويژگيهاي خاص اين گياه يعني قابليت كشت
در نقاط مختلف ،درصد باالي روغن آن ،كيفيت مطلوب
روغن ،كاربرد روغن آن در صنايع نساجي و پالستيك و نيز
استفاده از كنجاله آن در تغذيه دام سبب شده است كه توسعه
كشت اين گياه به عنوان نقطه اميدي جهت تامين روغن خام
مورد نياز كشور و رهايي از وابستگي بشمار رود.
ت مهم كشت كلزا محسوب
علفهاي هرز يكي از معضال 
ميشوند و اگر با آنها مبارزه نشود تا  %50از محصول آن
كاسته ميشود (.)6
کلزا در استان مازندران در تناوب با برنج و سایر محصوالت
کشت میشود .توصیه در این مناطق به کشت برنج در
شالیزارها در تناوب با برنج است زیرا در سایر اراضی
علف هرز خردل وحشی( )Sinapis arvensisباعث کاهش
چشمگیر عملکرد میشود ( .)1مزارع کلزای شالیزاری از
لحاظ تراکم و تنوع علفهای هرز تفاوت بارزی با مزارع
کلزای کشت شده در اراضی خشکه زاری دارد ،به طوری
که مهمترین علفهای هرز در مزارع کلزای شالیزاری تا
سال 1384تنها علفهای هرز پوآ ( )poa annua L.و شبدر
چهارپر( )Oxalis tetraphylla L.بود ( .)1البته علف هرزی
جدید در مزارع کلزای شالیزاری از سال  1384-85مشاهده
شد که از خانواده  Geraniaceaeو از جنس شمعدانی
( )Geranium sp.با نام انگلیسی Cut-leaved cranesbill
است و به دلیل تراکم باال و شدت باالی رقابت در مراحل
اولیه رشد ،مانع رشد کلزا میگردد .همچنین به دلیل پیچش
در روی بوته ها در زمان رسیدن مانع برداشت می شود (.)7
با توجه به اینکه پس از برداشت کلزا ،این مزارع زیر کشت
برنج می روند و از مرحله کاشت تا مراحل پایانی رشد
برنج در حالت غرقاب میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که
بذر شمعدانی برگ بریده حالت غرقاب را به خوبی تحمل
میکند و برخالف علف هرز خردل وحشی ،تناوب کلزا-
برنج ،تناوب مناسبی برای کنترل آن نمیباشد.
لذا ضرورت دارد تاثیر علفکشهای جدید کلزا بر روی
این علف هرز که در دنیا مطالعاتی بر روی آن صورت
نگرفته مورد ارزیابی قرار گیرد.
از علفکشهایی که در مزارع كلزا به کار میروند میتوان
به بوتیزان استار ،تريفلورالين (ترفالن  ،)EC %48لونترل
(كلوپيراليد  )SL %30و هالوكسي فوپ آر متيل (گاالنت
سوپر  )EC %10/8اشاره کرد .علفکش بوتیزان بسیاری
از علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ مزارع کلزا،
سیبزمینی ،سویا ،توتون و نیشکر را بهطور انتخابی کنترل
مینماید .کوئین مراک نیز پهن برگ کش بوده و در مزارع
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غالت ،کلزا و چغندر قند توصیه شده است ( .)19علفکش
تریدوکس (دیمتاکلر) از خانواده  chloroacetanilideبوده و
بهعنوان پهن و باریک برگ کش در مزارع کلزا توصیه شده
است ( .)24کاسترزوسک ( )17مصرف  3/5لیتر این علف
کش رادر مزارع کلزای لهستان مطلوب گزارش نموده است.
کلون ( )13نیز عنوان کرد که این علفکش بهطور انتخابی
علفهای هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ شامل (ماشك)
(، Vicia sppگندمك) (،Stellaria mediaسيزاب) Veronica
( ،persicaكيسه كشيش) (،Capsella bursa-pastorisهفت بند)
( ،polygonum persicariaشاه تره) Fumaria officinalis

را کنترل مینماید .کلزورتریو ترکیبی است از  3علفکش
دیمتاکلر ( + )%18/75نپروپامید ( +)18/75کلومازون ()%3
که بهطور انتخابی علفهای هرز یکساله پهن برگ و باریک
برگ را در مزارع کلزا کنترل میکند ( .)12براساس همین منبع
این علفکش قادر است علفهای هرز( ،پيرگياه)Senecio
(،vulgarisشقايق)(، Papaver roheasغربيلك) Lamium
(،purporeumكيسه كشيش)Capsella bursa-pastoris
(،سيزاب صحرايي)( ،Veronica arvensis ،سيزاب ايراني)
(،V.persicaگندمك) ( Stellaria mediaشيرتيغي)Sonchus
(،sppخاكشير تلخ) (، Sisymbrium officinalisچمن يكساله)
(، Poa annuaچچم)( Lolium spp.دم روباهي) Alopecurus
 myosuroidesرا به خوبی کنترل نماید .میزان مصرف این

علفکش  3/5 -4لیتر در هکتار بهصورت بعد از کاشت و
قبل از سبز شدن علفهای هرز توصیه شده است .فرانک
و روال( )14گزارش کردهاند که کلزور تریو در مزارع کلزا
به صورت انتخابی عمل کرده و علفهای هرز (غربيلك)

( ،Lamium purporeumكيسه كشيش)Capsella bursa-
(، pastoris ,سيزاب ايراني) (، Veronica.persicaگندمك)
( Stellaria mediaخاكشير) ( ، Descurania Sophiaبي تي
راخ)  Gallium aparina,را کنترل مینماید.

مونتویالس ( )20و هالگرن ( )15بوتیزان با دز  2لیتر در هکتار
را بهعنوان بهترین علف کش قبل از خروج آزمایش شده در
مزارع کلزا توصیه کردند .برنتواس و کالواتین ( )10مصرف 2/5
لیتر از این علفکش را بعد از خروج گیاهچه توصیه نمودند.
پرسون ( 2/5 )22لیتر در هکتار بوتیزان را بهعنوان علف کش
مطلوب در کشت کلزا معرفی نموده است .همچنین پالمر ()21
ضمن این که مصرف  1/5لیتر بوتیزان را در مزارع کلزا توصیه
نمود ،پیشنهاد کرد که میتوان قبل از مصرف این علفکش
از  2/3لیتر تریفلورالین استفاده نمود .همچنین روسلین ()23
بوتیزان را در مزارع کلزای سوئد توصیه نمود .این مطالعه نیز
با هدف ارزیابی تاثیر علفکشهای جدید بر روی علف هرز
شمعدانی برگ بریده و عملکرد دانه کلزا انجام شد.

اثر علفكشهاي مختلف بر كنترل علف هرز شمعداني برگ بريده ( )Geranium dissectum L.و عملکرد کلزا ( )Brass ica ndppus L.در
مازندران

مواد و روشها

اين بررسی در سال زراعی  91در مزرعه کلزا و پس از
برداشت برنج در روستای شیرسوار بخش كتاب شهرستان
بابل دراستان مازندران به اجرا گردید .مزرعه دارای طول
جغرافيايي  o52 28َ 17/ً4شمالی ،عرض جغرافيايي 19/ً8
َ o36 28شرقی و ارتفاع  24متر از سطح دريا قرار دارد.
خاک محل انجام آزمايش دارای بافت لومی رسی با 1/54
درصد ماده آلی و اسيديته  7/7بود.
آزمایش بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با
 10تيمار و  4تکرار به اجرا درآمد .تيمارها شامل -1:
علفکش بوتیزان استار ( SC %41/6كوئينمراك %12/5
 +متازاكلر  2/5 )%37/5لیتر در هکتار بعد از کاشت و
قبل از رويش کلزا -2 ،علف کش بوتیزان استار %41/6
( SCكوئين مراك  + %12/5متازاكلر  3 )%37/5لیتر در
هکتار بعد از کاشت و قبل از رويش کلزا -3 ،علفکش
بوتیزان استار ( SC %41/6كوئين مراك  + %12/5متازاكلر
 3 )%37/5لیتر در هکتار در مرحله کوتیلدونی کلزا-4 ،
علفکش لونترل (كلوپيراليد  1 )SC300لیتر در هکتار
همراه با سیتوگیت (1لیتر در هکتار) در مرحله  4برگی
شدن کلزا -5 ،علف کش لونترل (كلوپيراليد 1 )SC300
لیتر در هکتار در مرحله  4برگی شدن کلزا -6 ،علف
کش کلزورتریو (ديمتاكلر  + %18/75نپروپاميد + %18/75
كلومازون  3 )%3لیتر بعد از کاشت و قبل از رويش کلزا،
 -7علفکش کلزورتریو (ديمتاكلر  + %18/75نپروپاميد
 + %18/75كلومازون  3/5 )%3لیتر بعد از کاشت و قبل از
رويش کلزا -8 ،علفکش تریدوکس( ٍEC%50ديمتاكلر)
3لیتر در هکتار بعد از کاشت و قبل از رويش کلزا-9 ،
شاهد رقابت تمام فصل علفهای هرز با کلزا (عدم کنترل
علفهای هرز) و  -10شاهد عاری از علفهای هرز
بودند .هر كرت شامل  8رديف كاشت به طول  8متر بود
و فاصله بين رديف ها نيز  30سانتيمتر درنظر گرفته شد.
فاصله بين كرتها يك متر و فاصله بين بلوكها  2متر
تعيين شد .براي كاشت از رقم كلزاي هايوال  401به ميزان
 10كيلوگرم در هكتار استفاده شد.
مزرعه انتخابی از بین مزارعی که سال قبل آلودگی شدیدی
به علف هرز ش��معدانی برگ بریده داش��تند انتخاب شد.
همزمان با آمادهسازی زمين ،بهمنظور اطمینان از آلوده بودن
مزرع��ه و ایجاد تراکم یکنواخت علف هرز ،آلودهس��ازی
مزرعه با بذر ش��معدانی برگ بریده به میزان  200گرم در
مزرعه آزمایشی انجام گرفت.
برای تعیین تراکم علف هرز شمعدانی دو هفته پس از
آخرین سمپاشی با رهاسازی ردیفهای کناری به عنوان
اثر حاشیهای ،ازکوادراتی یک متری که بهصورت تصادفی
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داخل هر کرت قرار داده شد نمونهگیری شد .همچنین
در اوایل گلدهی کلزا اندازهگیری ارتفاع و زیست توده
کلزا و علف هرز با نمونهگیری از کوادراتی  1مترمربعی
انجام شد .برای اندازهگیری عملکرد و اجزای عملکرد دانه
در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی یک مترمربع از هر کرت
برداشت و تعداد غالف ،دانه در غالف ،وزن هزاردانه و
عملکرد کلزا اندازهگیری شد .محاسبات آماری و تجزیه
واریانس دادهها و مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهاي
دانكن در سطح احتمال  5درصد و با استفاده از نرمافزار
( SASنسخه  )9/1صورت گرفت.
نتايج و بحث
تراکم شمعدانی برگ بریده
تاثی��ر تیماره��ای علفک��ش ب��ر روی تراک��م علف هرز
ش��معدانی برگ بری��ده معن��یدار بود (ج��دول  )1نتایج
مقایس��ه میانگینها (جدول  )2نشان داد که علفکشهای
کلزورتریو  3/5و  3و بوتیزان  3لیتر در هکتار قبل از رویش
کلزا اختالف معنیداری با تیمار ش��اهد عاری از علفهرز
نداش��تند و همانند تیمار ش��اهد بدون علف هرز ،کمترین
تعداد علف هرز ش��معدانی را داشتند .همچنین تیمارهای
علفک��ش لونترل  1لیتر در هکتار در مرحله  4برگی کلزا
و علفک��ش لونترل 1لیتر در هکتار  +س��یتوگیت1لیتر در
هکت��ار در مرحله  4برگی کلزا پس از تیمار ش��اهد بدون
کنت��رل علف هرز کمتری��ن تاثیر را در کنت��رل علف هرز
شمعدانی داشتند .تیمارهای علفکش کلزور  3/5و  3لیتر
در هکتار بهصورت پیش رویشی کمترین تراکم علف هرز
ش��معدانی برگ بریده را پس از تیمار ش��اهد بدون علف
هرز داش��تند .نورعلیزاده و همکاران ( )7با بررس��ی تاثیر
چند علفک��ش جدید بر کنترل علفهای هرز و عملکرد
کلزا عنوان کردند عل��ف کش کلزورتریو  3/5و  4لیتر در
هکتار پیش رویشی از نظر درصد کاهش تراکم علفهای
هرز تیره ش��ب بو بهترین تیمارها پس ازشاهد بدون علف
هرز بودند.
ارتفاع کلزا
ارتفاع کلزا تحت تاثیر تیمارهای علفکش قرار گرفت
(جدول .)1نتایج مقایسه میانگینها (جدول )2نشان داد که
تیمار علف کش کلزورتریو  3لیتر در هکتار قبل از رویش
کلزا اختالف معنیداری با تیمار شاهد بدون علفهرز
نداشت و از نظر ارتفاع بوته کلزا برتر از سایر تیمارها
بود .از طرف دیگر تیمار علفکش کلزورتریو  3/5لیتر در
هکتار نیز تفاوت معنیداری با تیمارهای یاد شده در باال
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نداشت .همچنین تیمار علف کش بوتیزان استار  3لیتر در وزن زیست توده کلزا

هکتار در مرحله کوتیلدونی کلزا کمترین ارتفاع کلزا را
باعث شد و اختالف معنیداری با تیمار شاهد بدون کنترل
علف هرز نداشت .به نظر میرسد کم شدن ارتفاع کلزا در
تیمار فوق به علت سوختگی کلزا پس از اعمال تیمار در
مرحله کوتیلدونی کلزا باشد که کلزا توانایی بهبود کامل
خود را پس سمپاشی در مرحله کوتیلدونی نداشت.
کلزا در تیمار کلزور  3لیتر در هکتار بیشترین ارتفاع را
داشت و از تیمار کلزور  3/5لیتر در هکتار نیز برتر بود .کمتر
بودن ارتفاع در تیمار کلزور  3/5لیتر در هکتار نیز میتواند
ناشی از سوختگی برگهای کلزا در مراحل اولیه رشد باشد.
این نتایج نشان میدهد در تیمارهایی که تراکم علف هرز
شمعدانی کمتر است ،کلزا رشد بهتری داشته و از نظر
ارتفاع برتر از سایر تیمارها میباشد که میتواند قدرت
رقابت کلزا را در برابر علف هرز شمعدانی افزایش دهد
و کلزا بتواند بهتر از نور و فضا جهت رشد خود بهره
ببرد .میرشکاری و همکاران ( )6نیز با بررسی زمانهای
مختلف کنترل علف هرز در کلزا عنوان کردند که افزایش
تداخل علفهای هرز با گیاه زراعی کلزا ،موجب اختالف
معنیداری در کاهش ارتفاع بوته نسبت به شاهد بدون
علف هرز گردید .همچنین جواری و همکاران ( )3با
بررسی اثر رقابت سلمه تره روی گیاه کلزا عنوان کردند
که ارتفاع کلزا در اثر رقابت با این علف هرز  %23/5نسبت
به شاهد کاهش یافت.
ارتفاع شمعدانی برگ بریده :تیمارهای علفکش ارتفاع
شمعدانی برگ بریده را تحت تاثیر قرار داد (جدول.)1
نتایج مقایسه میانگینها برای صفت ارتفاع علف هرز
شمعدانی برگ بریده نشان داد که تیمارهای علف کشهای
کلزورتریو  3و  3/5و تریدوکس  3لیتر در هکتار قبل از
رویش کلزا پس از تیمار شاهد که بدون علف هرز بود
دارای کمترین ارتفاع شمعدانی بودند .همچنین تیمارهای
علفکش لونترل بیشترین میزان ارتفاع شمعدانی را داشتند
و اختالف معنیداری با تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز
نداشتند(جدول .)2
همچنین علف هرز شمعدانی برگ بریده در تیمارهای
کلزور تریو  3 ،3/5و تریدوکس  3لیتر در هکتار کمترین
ارتفاع را داشت .به نظر میرسد در این شرایط کلزا در
رقابت با این علف هرز بهتر میتواند از نور و فضا بهره
برده و عملکرد بیشتری را کسب کند .ارتفاع زیاد علف
هرز شمعدانی عالوه بر کاهش نور و فضا برای کلزا
موجب خوابیدگی و ورس گیاه کلزا گردیده و برداشت
کلزا را با مشکل مواجه می کند که علت آن نیز می تواند
کاهش قطر ساقه کلزا در اثر رقابت با این علف هرز باشد.

تاثیر تیمارهای علف کش بر روی وزن زیست توده کلزا
معنیدار بود(جدول  .)1نتایج مقایسه میانگینها برای
صفت فوق نشان داد که تیمار علف کش کلزورتریو  3لیتر
در هکتار قبل از رویش کلزا با تیمار شاهد بدون علف هرز
نداشت و دارای بیشترین میزان وزن زیستتوده بود و برتر
از سایر تیمارها بود .همچنین تیمارهای علفکش بوتیزان
استار  3لیتر در هکتار در مرحله کوتیلدونی کلزا کمترین
میزان وزن زیستتوده کلزا را داشت و اختالف معنیداری
با تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز نداشت(جدول .)2
به نظر میرسد کاهش وزن زیست توده کلزا در این تیمار
ناشی از سوختگی برگهای کلزا در اثر سمپاشی باشد.
همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که کلزا در تیمار
کلزور  3لیتر در هکتار بیشترین میزان بیوماس کلزا را دارا
بود و از تیمار کلزور  3/5لیتر در هکتار نیز برتر بود که
کمتر بودن وزن زیست توده در این تیمار نیز میتواند
ناشی از سوختگی برگهای کلزا در مراحل اولیه رشد
باشد.
این نتایج نشان میدهد در تیمارهایی که تراکم علف هرز
شمعدانی کمتر بود ،کلزا رشد بهتری داشت و از نظر وزن
زیست توده اختالف معنیداری با سایر تیمارها دارد که
میتواند در عملکرد باالی دانه کلزا موثر باشد .میرشکاری
و همکاران ( )6طی مطالعهای عنوان کردند که افزایش
دوره آلودگی کلزا به علف هرز موجب کاهش عملکرد
بیولوژیک به میزان  %40گردید .نورعلیزاده و همکاران
( )7نیز با آزمایش چند علف کش در کنترل علفهای هرز
کلزا گزارش کردند که وزن خشک کلزا در تیمارهای علف
کش کلزور تریو به میزان  3و  3/5لیتر در هکتار اختالف
معنیداری با شاهد بدون علف هرز نداشت.
وزن زیست توده شمعدانی برگ بریده :این صفت نیز
تحت تاثیر تیمارهای علف کش قرار گرفت( جدول.)1
نتایج مقایسه میانگینها (جدول )2برای صفت وزن
زیستتوده شمعدانی برگ بریده نشان داد که تیمار
علفکش کلزورتریو  3/5و  3لیتر در هکتار قبل از رویش
کلزا پس از تیمار شاهد بدون علف هرز دارای کمترین
میزان وزن زیست توده علف هرز در واحد سطح بودند.
تیمارهای علفکش بوتیزان استار  3لیتر در هکتار در
مرحله کوتیلدونی کلزا ،لونترل  +سیتوگیت  1لیتر درهکتار
و لونترل  1لیتر در هکتار در مرحله  4برگی کلزا بیشترین
میزان وزن زیستتوده شمعدانی برگ بریده را داشتند و
در کنترل این علف هرز پس از تیمار شاهد بدون کنترل
علف هرز ،ضعیف تر از سابر تیمارها بودند.
بیشتر بودن وزن زیستتوده علف هرز شمعدانی برگ

اثر علفكشهاي مختلف بر كنترل علف هرز شمعداني برگ بريده ( )Geranium dissectum L.و عملکرد کلزا ( )Brass ica ndppus L.در
مازندران

45
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شمعدانی برگ بریده در آنها باشد .کلزا در تیمار کلزور 3/5
لیتر در هکتار کمترین میزان وزن زیست توده شمعدانی
برگ بریده را دارا بود و تیمار کلزور  3لیتر در هکتار نیز
اختالف معنیداری با تیمار فوق نداشت .این نتایج نشان
میدهد با استفاده از علفکش کلزور تریو به میزان  3لیتر
در هکتار میتوان به نحو مطلوبی علف هرز شمعدانی برگ
بریده را مدیریت کرد تا موجب کاهش عملکرد کلزا نگردد.

نتایج تجزیه واریانس(جدول  )1نشان داد که بین تیمارها
اختالف معنیداری در سطح  %1برای صفات تعداد
غالف کلزا ،طول غالف کلزا ،تعداد دانه در غالف کلزا و
عملکرد دانه کلزا وجود دارد .برای صفت وزن هزاردانه
کلزا نیز بین تیمارها در سطح  %5اختالف معنیداری
وجود داشت.

جدول .1تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه
میانگین مربعات
ارتفاع
شمعداني

وزن
خشك
شمعداني

ارتفاع
كلزا

وزن
خشسك
كلزا

تعداد
غالف کلزا

تعداد دانه
در غالف
کلزا

وزن
هزاردانه
کلزا

عملکرد
دانه کلزا

منابع
تغییرات

درجه
آزادی

تراكم
شمعداني

441/7ns

114/46ns

4138/53ns

309/90ns

0/77 ns

0/98 ns

905/87 ns

بلوک

2

0/03ns

4/13ns

**925/27

**18141/4

**5895/14

**37/ 59

* 0/59

**33851/93

تیمار

9

**978/37

**2856/75

**22036

2809/16

604/52

9/79

0/20

850/38

خطا

18

6/10

71/28

215/25

209/44

13/27

10/57

13/92

10/57

11/58

ضریب تغییرات
)(%

14/91

15/03

15/83

9/57

 nsعدم معنیداری ** ،و * وجود اختالف معنیدار در به ترتیب سطوح  %1و %5

تعداد غالف کلزا

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )2برای صفت تعداد غالف
کلزا نشان داد که تیمار علفکش کلزورتریو  3لیتر در هکتار
قبل از رویش کلزا دارای بیشترین میزان تعداد غالف کلزا بود
و نسبت به سایر تیمارها برتر بود .همچنین سایر تیمارهای
علفکش در صفت تعداد غالف کلزا نسبت به شاهد بدون
کنترل علف هرز شمعدانی برگ بریده اختالف معنیداری
داشتند .همچنین نتایج نشان داد که کلزا در تیمار کلزور  3لیتر
در هکتار بیشترین میزان تعداد غالف کلزا را دارا است .این
امر موید آن است که کنترل مطلوب علف هرز شمعدانی برگ
بریده در زمان مناسب ،تاثیر زیادی در افزایش تعداد غالف
کلزا دارد .این نتایج نشان میدهد که استفاده از علفکشها،
حتی علفکش لونترل که کنترل ضعیفی را نسبت به علف
هرز شمعدانی برگ بریده داشت و فقط توانست کمی توقف
رشد به این علف هرز بدهد ،در صفت تعداد غالف کلزا
تاثیرگذار هستند و میتوانند موجب افزایش تعداد غالف کلزا

که یکی از عوامل مهم در افزایش عملکرد دانه است بشوند.
تحقیقات نشان داده است که با افزایش تراکم علفهای
هرز ،کمبود مواد غذایی قابل دسترس در سطوح زیرین
پوشش گیاهی در محیطهای متراکم سبب افزایش درصد
ریزش گلها در حین تلقیح یا پس از آن میگردد و به
عبارتی دیگر به منظور ایجاد موازنه بین مواد فتوسنتز و
مقدار تنفس و ذخیرۀ مواد ،تعدادی از گلهای تشکیل دهندۀ
غالف به طور فیزیولوژیکی حذف میشوند ،عالوه بر این
تعداد شاخههای فرعی کمتری نیز تولید میگردد ( .)16به
بستاوزی و همکاران ( )8نیز گزارش دادند که کنترل مناسب
علفهای هرز ،توزیع مناسب تشعشع در جامعه گیاهی،
افزایش توان گیاه در تولید شیره پرورده (به دلیل افزایش
تعداد شاخه فرعی) و افزایش تعداد برگ را به همراه دارد،
این امر سبب افزایش تولید غالف ،تولید دانههای بیشتر و
عدم سقط بذر بعد از گلدهی در غالفها میشود.
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جدول  .2جدول مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه
ارتفاع کلزا
()cm

تراکم
شمعدانی

1

151/1bc

6/66 d

ارتفاع
شمعدانی
()cm
57 c

415/67 b

2

152/47bc

3/66 de

46 cd

410/33 b

17/33 cd

3

137/77cd

15/00 c

78 b

317/33 bc

147/33 b

203/07 c

4

142/97bcd

37 b

86/33 ab

411/67 b

135/67 b

226/40 bc

6/85 bc

5

140/73bcd

40/66 b

88/66 ab

387/66 b

158/33 b

222/2 bc

6/86 bc

3/67 c

6

184/3a

1/66 de

31 d

520 a

10/33 cd

306/8 a

9/54 a

4/84 a

519/92 a

7

166/87ab

1/33 de

30/66 d

316/33 b

9/33 cd

256 b

8/74 ab

4/58 ab

516/59 a

8

147/4bcd

12/66 c

39/66 d

370/66 b

29 c

237 b

7/64 ab

3/99 abc

404/86 b

9

122/1d

47 a

99 a

267/33 c

250/67 a

133/2 d

5/44 c

3/64 c

220/35 d

10

165/83 ab

0/0 e

0e

516/33 a

0d

254/33 b

8/53 ab

4/71 a

492/66 a

تيمار

*

وزن خشک
کلزا ()gr

وزن خشک
شمعدانی
()gr
21 cd

244/6 bc
242/47 bc

7/31 bc
6/78 bc

3/79 bc
3/73 bc

313/36 c
314/69 c

تعداد
غالف کلزا

تعداد
دانه در
غالف
7/11 bc

وزن
هزاردانه
()gr
4/11 abc

عملکرد دانه
کلزا (gr.
)m2
401/28 b

4/09 abc

406/45 b
257/95 d

ميانگينهاي داراي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون براساس آزمون دانكن در سطح احتمال  %5اختالف معنيداري ندارند.
*تیمار 1و :2بوتیزان استار  2/5و 3لیتر در هکتار (پیش رویشی) ،تیمار  :3بوتیزان استار  3لیتر در هکتار (مرحله کوتیلدونی کلزا)،
تیمار :4لونترل  1لیتر در هکتار در مرحله  4برگی کلزا ،تیمار  :5لونترل  +سیتوگیت  1لیتر درهکتار در مرحله  4برگی کلزا ،تیمار  6و
 :7کلزورتریو  3و  3/5لیتر در هکتار قبل از رویش کلزا ،تیمار  :8تریدوکس  3لیتر در هکتار قبل از رویش کلزا ،تیمار  9و  :10شاهد
بدون کنترل علف هرز و شاهد بدون علف هرز

تعداد دانه در غالف کلزا

نتای��ج مقایس��ه میانگینه��ا ب��رای صفت ط��ول غالف
کلزا نش��ان داد ک��ه تیمارهای علف ک��ش کلزورتریو و
تریدوک��س ،اختالف معن��یداری با تیمار ش��اهد بدون
علف هرز نداش��ته و از س��ایر تیمارها برت��ر بودند .بقیه
تیماره��ا نیز اخت�لاف معنیداری با تیمار ش��اهد بدون
کنترل علف هرز ش��معدانی نداش��تند (ج��دول  .)2این
نتای��ج نش��ان داد که کل��زا در تیمار کل��زور تریو  3لیتر
در هکتار بیش��ترین و تیمار ش��اهد ب��دون کنترل علف
ه��رز کمترین می��زان تعداد دانه در غ�لاف کلزا را دارا
هس��تند .این نتایج نشان میدهد بدون کنترل و مدیریت
علف هرز ش��معدانی برگ بریده نمیتوان به تعداد دانه
و عملکرد مطلوبی دس��ت یافت و چ��ون تعداد دانه در
غالف کلزا نقش موث��ری در افزایش عملکرد دانه دارد.
نتایج بهدس��ت آمده با نتایج تحقیق بستاوزی و همکاران
( )8مطابق ب��ود .آنها گزارش کردند که کنترل مناس��ب
علفه��ای هرز س��بب افزای��ش تولید غ�لاف ،دانه در
غ�لافودرنتیج��هعملک��ردمیگ��ردد.

وزن هزار دانه کلزا

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )2برای صفت وزن
هزاردانه کلزا نشان داد که تیمارهای علفکش کلزورتریو،
بوتیزان استار پیش رویشی و تریدوکس ،اختالف معنیداری
با تیمار شاهد بدون علف هرز نداشته و از سایر تیمارها برتر
بودند .تیمارهای لونترل و بوتیزان استار پس رویشی نیز
اختالف معنیداری در صفت وزن هزاردانه با تیمار شاهد
بدون کنترل علف هرز نداشتند .همچنین نتایج حاصله نشان
داد که کلزا در تیمار کلزور تریو  3لیتر در هکتار بیشترین و
تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز کمترین میزان وزن هزار
دانه کلزا را دارد .البته وزن هزاردانه کمتر از سایر صفات
تحت تاثیر تیمارهای علفکش قرار گرفت.
وزن هزار دانه جزء تشکیل دهنده عملکرد دانه میباشد
که در بیان توان و پتانسیل تولید نقش مهمی دارد و تحت
تأثیر عوامل ژنتیکی و محیطی است .نتایج به دست آمده
در این آزمایش نشان میدهد که کاهش تعداد غالف و
تعداد دانه در غالف روی وزن هزاردانه تاثیر گذاشته و
در تیمارهایی که به علت عدم کنترل مناسب علف هرز

اثر علفكشهاي مختلف بر كنترل علف هرز شمعداني برگ بريده ( )Geranium dissectum L.و عملکرد کلزا ( )Brass ica ndppus L.در
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شمعدانی تعداد غالف و دانه در دانه در غالف کاهش یافت
وزن هزاردانه نیز کاهش داشت .حمزهاي و همكاران ()4
نیز در تحقيقات خود در سه رقم كلزاي پاييزه به اين نتيجه
رسيدند كه كاهش وزن هزار دانه کلزا كه بر اثر افزايش
طول دوره تداخل علفهاي هرز رخ مي دهد ،مربوط به
پايينتر بودن سرعت تجمع مواد در دانه و كوتاهتر شدن
طول دوره موثر پرشدن دانه بوده است.

عملکرد دانه کلزا

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )2برای صفت عملکرد
دانه کلزا نشان داد که تیمارهای علف کش کلزورتریو،
اختالف معنیداری با تیمار شاهد بدون علف هرز نداشته
و از سایر تیمارها برتر بودند .تیمار بوتیزان استار  3لیتر
در هکتار پس رویشی نیز اختالف معنیداری در صفت
عملکرد دانه با تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز نداشت.
با توجه به اینکه اعمال تیمار فوق در مرحله کوتلدونی
کلزا انجام گرفت و برگهای کلزا سوختگی نسبت ًا شدیدی
پيدا کرد ،این خسارت در تمامی مراحل رشدی کلزا خود
را نشان داد و در نهایت موجب کاهش شدید عملکرد کلزا
گردید ،همچنین این علفکش به صورت پس رویشی
توفیق چندانی در کنترل علف هرز شمعدانی برگ بریده
نداشت و نسبت به علف کش کلزور تریو بیش از %50
کاهش عملکرد داشت .کلزا در تیمار کلزور تریو  3لیتر در
هکتار بیشترین و در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز
کمترین میزان عملکرد دانه را داشت.
مقایسه میانگینها نشان میدهد که در صورت عدم کنترل
و مدیریت صحیح علف هرز شمعدانی برگ بریده بیش از
 %57کاهش عملکرد را نسبت به زمانی که این علف هرز
مدیریت و کنترل شود خواهیم داشت .این نتایج نشان می
دهد علف هرز شمعدانی برگ بریده خسارت زیادی را به
محصول کلزا وارد نموده و شدیدا ً عملکرد دانه کلزا را تحت
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تاثیر قرار میدهد .بستاوزی و همکاران ( )8نیز نتیجه گرفتند،
کنترل علفهای هرز و کاهش تراکم آنها از طریق کاهش
رقابت بین بوتهای(گیاه هرز و گیاه زراعی) ،توزیع مناسب
تشعشع در سطوح مختلف سایهانداز گیاهی و بهبود فضای
میکروکلیمائی باعث افزایش عملکرد دانه در کلزا گردید.
بر اساس نتایج وال ( ،)26آلودگی مزرعه کلزا به علفهاي
هرز تا مرحله  4الی  6برگی ،تأثیر معنی داري را بر عملکرد
دانه آن نداشت .اما بلک شاو وهمکاران ( )11آزمایشی نتیجه
گرفتند که حضور علف هرز تربچه وحشی (Raphanus
 )raphanistrumدر تراکم هاي  4و  64بوته در متر مربع
که همزمان با کلزا سبز شده بودند به ترتیب عملکرد دانه
کلزا را  9تا  11و  77تا  99درصد کاهش دادند .اکبری و
همکاران ( )2با بررسی اثرات داخل علفهرز خردل وحشی
( )Sinapis arvensisروی عملکرد کلزا عنوان کردند که
تراکم  12بوته خردل وحشی در متر مربع عملکرد کلزای را
 % 50/70کاهش داد.

نتیجهگیري

با انجام آزمایش فوق مشخص گردید که با استفاده از
علفکشهای کلزور تریو به میزان  3لیتر در هکتار در
مرحله بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کلزا میتوان این
علف هرز را به نحو مطلوبی ( )%95كنترل نمود .همچنین
علفکش بوتیزان استار  2/5لیتر در هکتار در همان مرحله
نیز تا  %85خسارت این علف هرز به محصول کلزا را
کاهش میدهد و در صورت عدم دسترسی به علف کش
کلزور تریو میتوان از آن جهت کنترل شمعدانی برگ بریده
استفاده نمود .همچنين نتايج اين آزمايش حاكي از عدم
كارايي علف كش لونترل در كنترل علف هرز شمعداني
برگ بريده بود و حتي اضافه نمودن مويان (سيتوگيت) نيز
تاثيري در كارايي اين علفكش جهت كنترل علف هرز
شمعداني برگ بريده نداشت.
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