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پتانسیل ترکیب تاریخ کاشت با ماخار ،کنترل شیمیایی و مکانیکی علفهای هرز روی عملکرد کلزا
( )Brassica napus L.در ورامین و کرج

Effect of integration of planting date with stale seedbed, mechanical and chemical weed
control on rapeseed yield in Varamin and Karaj

بتول صمداني *1و محمدرضا كرمي نژاد

2

چکیده:
آزمایشات مزرعهای در ورامين و كرج به صورت كرتهاي خردشده در قالب طرح آزمايشي بلوکهاي کامل
تصادفي با سه تكرار اجرا گرديد .سطوح فاکتور اصلی آزمایش عبارت بودند از :ماخار+کنترل مکانيکي علفهايهرز،
ماخار +ترايفلورالين +هالوکس�يفوپ ،ماخار +پاراکوات ،ترايفلورالين +هالوکس�يفوپ ،ش�اهد با علفهرز و ش�اهد
بدون علفهرز .سطوح فاکتور فرعی شامل کاشت در اولين تاريخ توصيه شده و کاشت درآخرين تاريخ توصيه شده
بودند .تاریخهای کاش�ت در تهران  20ش�هریورماه و  17مهرماه و در کرج  25ش�هریورماه و  14مهرماه بود .نتايج نشان
داد که در هر دو منطقه مورد بررسی عملکرد دانه به طور معنیداری ،وقتی زمان کاشت به تعویق افتاد ،کاهش یافت.
در کرج تیمارهای ترايفلورالين +هالوکس�يفوپ و ماخار +ترايفلورالين +هالوکس�يفوپ مناس�بترين تيمارها از نظر
کنترل علفهای هرز و عملکرد کلزا بودند .در ورامین رش�د مناس�ب کلزا باعث ش�د کلزا حتی در کرت بدون ماخار
و بدون کنترل علفهرز هم قدرت رقابت با علفهای هرز داش�ته باش�د و از نظر عملکرد با تیمارهای دارای ماخار و
یا علفکش اختالف معنیداری نش�ان ندهد .به نظر میرس�د که کاش�ت کلزا در زمان مناسب باعث میگردد که کلزا
بتواند قدرت رقابتی زیادی با علفهای هرز داش�ته باش�د و اس�تفاده از روشهای کنترل علفهای هرز را به حداقل
برساند.
واژههای کلیدی :پاراکوات ،ترايفلورالين ،هالوکسيفوپ ،وزن خشک.

مقدمه

صنعتی میباش��د ( .)Wu and Muir, 2008علفهاي

کلزا ( )Brassica napus L.از نظر میزان سطح

هرز كلزا يك��ي از عوامل كاهش دهنده جدي عملكرد

دوم در جه��ان قرار گرفته اس��ت (.)Raymer, 2002

كلزا در ابتدای فصل رش��د به دلیل رشد کند از توانایی

زیر کاش��ت و تولی��د روغن گیاهی خوراک��ی در رتبه

اين محصول ميباشند ( .)Roshdy et al., 2008گياه

به عالوه ای��ن گیاه یک منبع مهم پروتئی��ن و مواد خام

رقابتی کمی در مقایسه با علفهای هرز برخوردار است

تاریخ پذیرش1393/12/10 :
تاریخ دریافت1393/5/7 :
 -1مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،تهران ،ايران.
 -2مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ،آزمایشگاه گیاهپزشکی کرج ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،تهران ،ايران.
* -نویسنده مسئول E-mail: bsamedani@yahoo.com
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و علفهای هرز با آنها برای منابع رو زمینی و زیر زمینی

علفهای هرز س��بب غالبیت گیاه زراعی بر علفهای

مدیری��ت صحیح علفه��ای هرز از عوام��ل ضروری

ح��د قابل قبولی باال می رود ،زی��را که گیاه زراعی در

ه��رز میش��ود و عملکرد گیاه زراعی ب��ه طور قطع در

رقابت م��ی کنن��د (.)Naylor and Lutman, 2002
برای موفقیت در یک سیستم کشاورزی است .با وجود

ابتدای فصل زراعی حداکثر منابع را بدس��ت میآورد

در دهههای اخیر ترکیب��ی از روشهای مختلف کنترل

کارب��رد ماخار میتواند ت��ا  96درصد علفهای جوانه

(.)Dimitri, 2008, Farhangfar et al., 2011

اس��تفاده گس��ترده از علفکشها از اواخر قرن بیستم،

زده را کنترل کند ( .)Boyd et al., 2006اس��تفاده از

تحت عنوان مدیریت تلفیقی علفهای هرز )IWM( 1با

افزایش راندمان کاری در حال گسترش و تحقیق است.

ماخار علفهاي هرز را در كلزا كاهش ميدهد و گاهي

زراعی ،اصالح گیاهان زراعی ،کوددهی ،تناوب ،کنترل

( .)Porazar, 2009دارون��ت و اس��ميت (Darwent

در حالیکه عملکرد گیاه زراعی تا حد قابل قبولی حفظ

مناس��ب جهت کنترل علفهاي هرز ابتداي فصل کلزا

مي تواند مزرع��ه را بي نياز از كارب��رد علفكش نمايد

در مدیریت تلفیقی علفهای هرز روش��هایی مانندکنترل

 )and Smith. 1985اس��تفاده از ماخ��ار را راه حلي

ش��یمیایی و مدیریت خاک با یکدیگر تلفیق می گردند

میش��ود ( .)Conely, 2002با توجه به تکامل سریع و

توصيه کرده اند .پور آذر ( )Porazar, 2009نشان داد

پیامده��ای منفی آنها تحقیق��ات  IWMدر حال حاضر

و س��پس شخم زدن علفهاي هرز س��بز شده توانست

باشد (.)Harker and O›Donovan, 2013

دهد .دارونت و اس��میت ( )1985گ��زارش کردند که

كه آبياري ك��ردن زمين يك ماه قبل از كاش��ت كلزا

گس��ترش علفهای هرز مقاوم در برابر علفکشها و

علفهايهرز را كنترل نمايد و عملكرد كلزا را افزايش

یک فعالیت برجس��ته در میان دانشمندان علف هرز می
ماخ��ار ( )Stale seedbedتلفیق��ی از کنت��رل

کنترل قابل توجهی از یوالف وحش��ی( (�Avena fat

در بسیاری از کشتهای ارگانیک مورد استفادده قرار

همکاران ( )Kumar et al., 2013گزارش کردند که

 )uaدر کلزا با ماخار و ش��خم به دس��ت آمد .کومار و

زراعی و مکانیکی و در بعضی موارد شیمیایی است که

در سیستمهای کاهش خاکورزی کشت برنج -گندم

میگیرد ( .)Dimitri, 2008ماخار از جمله روشهایی

کاربرد ماخار می تواند باع��ث تغییر نتیجه رقابت گیاه

است که قابلیت کاس��تن هزینه های کنترل و مدیریت

زراعی و علف هرز به نفع گیاه زراعی گردد .یاس��ین و

علفه��ای ه��رز را دارد (Kebreab & Murdoch,

 .)2001کلی��د موفقی��ت ای��ن روش باال ب��ردن میزان

همکاران ( )Yasin et al., 2011اس��تفاده از ماخار را

خاک اس��ت .در این روش علفهای هرز س��بز شده

عل��ف ه��رز فاالری��س ( )Phalaris minorمقاوم به

ب��ه عنوان یکی از روشهای کوتاه مدت کنترل تلفیقی

جوان��ه زنی بذر علفه��ای هرز در الیههای س��طحی

علفکشها در گندم ذکر کرده اند .نتایج یک بررسی

قبل از کاش��ت گیاه زراعی بوس��یله روشهای مختلف

در هند ( )Chaudhary et al., 2004نش��ان داده که

و با کمترین بهم خوردگی کنترل میگردند (Kropff

ان��رژی مصرفی ب��رای مدیریت علفه��ای هرز گندم

 .)et al., 1996انج��ام ماخار و عاری ش��دن زمین از

در شرایط بستر س��ازی متداول  % 11/6-21/9بیشتر از

1- Integrated Weed Management
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طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با س��ه تكرار انجام

ش��رایط ماخار اس��ت .صفدر و همکاران (Safdar et

 )al., 2011نش��ان داده اند که کنترل شیمیایی ،وجین

گرفت .در اين آزماي��ش تيمار روش کنترل علفهرز به

می��زان  %30/69 ،%71/44و  %28/60و افزایش عملکرد

قرار گرفت كه عبارت بود از )1 :ماخار و سپس كنترل

عنوان فاكتور اصلي در شش سطح در كرتهاي اصلي

دس��تی و ماخ��ار کنترل علفهای ه��رز را به ترتیب به
دان��ه گندم را به ترتیب به می��زان  %11/09 ،%11/79و

مكانيكي علفهاي هرز سبز شده )2 ،ماخار +علفكش

كاشت به موقع یکی دیگر از روشهاي به زراعي

خال��ص در هکتار و برگردان خ��اك داراي علفهرز

در مقاب��ل علفهاي هرز گردد و در كاهش خس��ارت

کیلوگ��رم ماده خالص در هکت��ار در زمان  3-5برگي

ترايفلورالين قبل از كشت به ميزان  0/96کیلوگرم ماده

 %4/95نسبت به شاهد بدون کنترل دارا بودند.

سبز ش��ده  +علفکش هالوکسيفوپ به ميزان 0/081

اس��ت که میتواند موجب تقوي��ت رقابت گياه زراعي

باري��ك برگها )3 ،ماخار  +كنترل ش��يميايي علفهاي

علفهاي هرز موثر خواهد بود .كلزا از جمله گياهاني

هرز س��بز ش��ده توس��ط 0/6کیلوگرم ماده خالص در

اس��ت كه به تاريخ كاشت حساس مي باشد ،به منظور

هکتار علفک��ش پاراک��وات )4 ،ترايفلورالين قبل از

تولي��د حداكثر دانه كلزا بايد در تاريخ كاش��ت توصيه

كش��ت به میزان  0/96کیلوگرم ماده خالص در هکتار

ش��ده كش��ت گردد .در صورتيكه كاش��ت ديرتر از

 +هالوکسيفوپ به میزان 0/081کیلوگرم ماده خالص

تاريخ مناس��ب انجام گيرد بوتههاي س��بز شده فرصت

در هکتار در زمان س��ه تا پنج برگي باريكبرگها)5 ،

كافي براي رش��د در طي دوره قبل از يخبندان نخواهند

ش��اهد بدون ماخار و علفكش (شاهد با علفهرز) و

داشت و رشد كم بوته ها باعث خسارت سرما به مزرعه

 )6ش��اهد بدون ماخار و دارای وجين دستي علفهاي

در ط��ي اين دوره مي ش��ود و در ص��ورت زنده ماندن

هرز (ش��اهد ب��دون علف هرز) .تاريخ كاش��ت توصيه

بوتهها ني��ز ،عملكرد و می��زان دانه به ش��دت افت مي

ش��ده براي اس��تان مورد نظر به عنوان فاكتور فرعي در

كند .كاش��ت در تاريخ مناسب باعث ميشود بوته هاي

نظر گرفته ش��د كه كاش��ت در اولین زمان توصيه شده

كلزا قبل از ش��روع س��رما به مرحله  6 -8برگي كامل

و كاش��ت در آخرین زمان توصيه ش��ده تیمارهای آن

رسيده و مقاومت خوبي به سرما پيدا نمايند (Turhan

.)et al., 2011, Asaduzzaman et al., 2014

بودند .نام عموم��ی و تجاری این علفکشها در جدول

روشهای مختلف مدیریت علفهای هرز در کاش��ت

شهریورماه و  17مهرماه و در کرج  25شهریورماه و 14

 1ذکر گردیده اس��ت .تاریخهای کاشت در تهران 20

در ای��ن تحقیق س��عی بر آن اس��ت که ب��ا بکارگیری

مهرماه ب��ود .در ابتدا پس از پخش كودهاي فس��فره و

کلزا از خسارت علفهای هرز کاسته شده و در نهایت

پتاس��ه مورد نیاز عمليات شخم زمین انجام شد و سپس

عملکرد در واحد سطح افزایش یابد.

بوسيله ديس��ک زمین تسطيح ش��د .بعد از آن جوي و

پشتههایي به عرض  60سانتيمتر احداث شد .کود ازت

مواد و روشها

مورد نیاز کلزا پس از کاش��ت اضافه گردید.کرتهاي

آزمايشات مزرعه ای در سال زراعی  1387-88در

فرعي ب��ه ابع��اد  2/5در  6متر اح��داث گرديد .فاصله

ورامين و كرج به صورت كرتهاي خردشده در قالب
25
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ميانگينه��ا به روش دانكن در س��طح پنج درصد انجام

کرته��اي فرعي از هم یک مت��ر و فاصله بلوکها از

گرفت.

يکديگر س��ه متر در نظر گرفته ش��د .در انتهاي تيمارها

فاضالب تعبيه شد تا از ورود علفکش به ساير تيمارها
جلوگيري ش��ود .پس از آمادهسازي زمين و پياده شدن

نتايج و بحث

نقشه آزمايش نس��بت به آبياري نشتی تيمارهاي ماخار

تعداد علفهاي هرز پس از ماخار و قبل از اعمال تيمارها

ميانگين تعداد علفهايهرز تابستانه سبز شده پس

اقدام گرديد .پس از انجام ماخار و قبل از اعمال كنترل

از انج��ام ماخار و قبل از اعم��ال تيمارها در کرتهای

مكانيك��ي و ش��يميايي آمارب��رداري از علفهاي هرز

دارای تیم��ار ماخ��ار در دو تاريخ متفاوت كاش��ت در

تابستانه انجام گرفت كه شامل شمارش علفهاي هرز

دو منطقه ورامین و کرج (جدول  )2نش��ان مي دهد که

به تفكيك گونه بود .کاشت کلزا رقم اوپرا به صورت

علفهای هرز یک ماه پس از انجام ماخار سبز شده اند

رديفی به فواصل  30س��اتيمتر در دو طرف هر پش��ته

و تراكم علفهايهرز سبز شده در هر دو مکان پس از

انجام شد .در بهار تراكم و وزن خشك علفهاي هرز

انجام ماخار نسبتا زياد است .باال بردن میزان جوانه زنی

ب��ه تفكيك گون��ه از دو مس��احت  0/25متر مربعي در

بذر علفهای هرز در الیههای س��طحی خاک بهوسیله

داخل هر كرت فرعي اندازه گيري ش��د .عملكرد دانه

ماخار موفقیت ای��ن روش در کنترل علفهای هرز را

كلزا نيز در آخر فصل پس از حذف حاش��یه از دو خط

تضمین می کند (.)Kropff et al., 1996

وسط برداش��ت شد .در پايان آزمايش دادههاي بدست
آمده به وسیله برنامه  SASآناليز واريانس شد و مقايسه

ﺟﺪول  -1ﻧﺎم ﺗﺠﺎري و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ.
Table 1- Trade and common names of used herbicides.
Common name

Trade name

Formulations

Haloxyfop R methyl Ester

Gallant super

)(EC48%

Trifluralin

Treflan

)(SL20%

Paraquat

Gramoxone

)(EC10.8%

ﺟﺪول  -2ﺗﺮاﮐﻢ )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺎﺧﺎر و ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎيﻫﺮز در ﮐﺮتﻫﺎي
داراي ﻣﺎﺧﺎر در وراﻣﯿﻦ و ﮐﺮج.
2

Table 2. Weed density (m ) one month after the stale seedbed and before weed control in Varamin and
Karaj.
Varamin
Karaj
Late planting date
371
128
499

Early planting date
428
54
482

Late planting date
263
76
339

26

Early planting date
118
115
233

Weeds
Grass weeds
Broadleaf weeds
Total
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تراک�م و وزن خش�ك علفهاي هرز و عملک�رد کلزا در

آن در تيم��ار ماخار +پاراكوات ديده ش��د (جدول .)3

علفه��ای ه��رز غال��ب در مزرع��ه کل��زا در

ترایفلورالین  +هالوکس��ی فوپ با شاهد دارای علفهرز

 ،)L.سرس��یوم کانادای��ی (،)Cirsium arvense L.

تراك��م كل علفهاي ه��رز در تم��ام تيمارهاي روش

جانس��ونگراس ( )Sorghum halepense L.و

با ش��اهد بدون علف هرز اختالف نشان دادند .همچنين

نتايج تجزیه واريانس ،نتایج نش��ان داده نش��ده ،تعداد

روش کنترل علفهرز يكس��ان بود و دو تيمار ماخار+

تيمارهاي مختل��ف روش کنترل علف ه��رز در مورد

شاهد بدون علفهرز اختالف نشان ندادند (جدول .)3

وزن خشك سرس��یوم ،وزن خش��ك خاكشير کاذب

بیشترین مقدار بود و با تيمار ماخار +پاراکوات و شاهد

داش��تند .تاريخهاي مختلف كاش��ت تنها از نظر تعداد

با بقی��ه تیمارها اختالف معنیداری نش��ان داد (جدول

روش کنت��رل علفهرز و تاريخ كش��ت فق��ط از نظر

دارای کنترل علفهرز با شاهد دارای علفهرز اختالف

عملک��رد کلزا تح��ت تاثیر روش کنت��رل علف هرز و

شاهد دارای علف هرز با عملکرد تیمارهایی که دارای

وزن خش��ک علف هرز سرسیوم کانادایی تحت

معنیدار عملکرد بین شاهد دارای علفهرز و عملکرد

وزن خشك سرسیوم در تيمار ماخار +کنترل مکانیکی

در ش��رایط رشدی مناس��بی قرار گیرد میتواند قدرت

و بدون

تیمارهای کنترل علف هرز نداشته باشد.

ورامین

تراكم و وزن خش��ك خاكشير کاذب در تيمار ماخار+

ورامی��ن خاكش��ير کاذب ( Sisymbrium irio

و ش��اهد بدون علفهرز تفاوت معنیداری نش��ان نداد.

پیچ��ک صحرای��ی (،)Convolvulus arvensis L.

کنترل علفهرز تفاوت معنيداري با هم نداشتند ،ولی

س��وروف ( )Echinochloa crus-galli L.بودن��د.

وزن خش��ك كل علفه��اي هرز بين تم��ام تيمارهاي

و وزن خش��ك علفهايهرز در ورامین نشان داد كه

كنت��رل مكانيك��ي و ترایفلورالین +هالوکس��ی فوپ با

تعداد خاكش��ير کاذب و تع��داد كل علفهاي هرز و

عملک��رد کل��زا در تیمار ش��اهد ب��دون علفهرز

و وزن خش��ك كل علفهاي ه��رز اختالف معنيدار

دارای علفه��رز اختالف معنیداری نش��ان نداد ،ولی

خاكش��ير کاذب اختالف معنيدار داش��تند .اثر متقابل

 .)3از ط��رف دیگر عملکرد کل��زا در تمام تیمارهای

تعداد خاكش��ير کاذب اختالف معني دار نش��ان دادند.

معنیدار نشان نداد (جدول  .)3تفاوت نداشتن عملکرد

تاریخ کاشت قرار داشتند.

کنترل علفهرز میباشند و از طرف دیگر عدم تفاوت

تاثیر روشهای مختل��ف کنترل علفهرز قرار گرفت.

ش��اهد بدون علف هرز نش��انگر آن است که اگر کلزا

کمترین میزان بود و با تیمارهای شاهد دارای علفهرز

رقابتی خوبی با علفهای هرز داش��ته باشد و احتیاج به

علفه��رز تفاوت معن��ی داری نداش��ت ،ولی با

اث��ر تاري��خ كاش��ت فق��ط در م��ورد تع��داد

معنی داری نشان داد (جدول  .)3تراكم و وزن خشك

كه تراكم خاكشيرکاذب در تاریخ كاشت دوم (1/97

هالوکس��ی فوپ كمترين مقدار بود و بيش��ترين مقدار

در متر مرب��ع) اختالف معنيدار نش��ان دادند .عملكرد

تیمار ماخار +ترایفلورالین  +هالوکس��ی فوپ اختالف

خاكشيرکاذب و عملكرد كلزا معني دار شد ،به طوري

خاكش��ير کاذب در تيم��ار ماخ��ار +ترایفلورالی��ن+

در متر مربع) با تراكم آن در تاریخ كاش��ت اول (0/08
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كل��زا در تاري��خ كاش��ت اول با ميانگي��ن  1/92تن در

گون��ه علفه��رز غالب مزرع��ه معني دار ش��د (نتایج

 1/37تن در هكتار نيز اختالف معني دار نش��ان دادند.

تراکم علفهاي هرز جو وحشی ،بروموس پرزدار و کل

نشان داده نش��ده) .اثر فاکتور فرعي (تاريخ کاشت) بر

هكتار با عملكرد آن در تاريخ كاش��ت دوم با ميانگين
تورهان و هم��کاران ( )2011نیز کمترین عملکرد کلزا

علفهای و بر وزن خش��ک علفهرز خاکشیرکاذب و

( 1تن در هکتار) را در آخرین تاریخ کاشت و بیشترین

کل علفه��ای معن��ي دار گرديد .اث��ر متقابل ماخار و
تاريخ کاش��ت فقط در مورد تراکم جو وحشی ،تراکم

آن را ( 2/4تن در هکتار) در اولین تاریخ کاشت توصیه

و وزن خشک بروموس پرزدار ،تراکم خاکشیرکاذب

ش��ده گزارش کرده اند .گزارش شده که زمان کاشت
کلزا رش��د و عملکرد آن را تح��ت تاثیر قرار می دهد،

و تراکم کل علفهای هرز معنی دار شد.

هم چنانکه مدت زمان تا ش��روع گلدهی و طول دوره

مقایس��ه میانگین تیماره��ای روش کنترل علفهرز

گلده��ی را تحت تاثیر قرار میده��د (Uzun, et al.,

در کرج (جدول  )5نش��ان داد که تیمار ش��اهد دارای

 .)2009, Turhan, et al., 2011ب��ه ع�لاوه ارتفاع

علفهرز از نظر تراکم علفهرز جو وحشی با بقیه تیمارها

تحت تاثیر قرار می گیرد (.)Oz, 2002

هالوکسی فوپ ،تیمار ترایفلورالین +هالوکسی فوپ و

گیاه و وزن هزار دانه بطور منفی با تعویق تاریخ کاشت

اختالف معنیدار دارد .تیمارهای ماخار +ترایفلورالین+

اث��ر متقابل ماخار و تاريخ كاش��ت فقط در مورد

ش��اهد بدون علفهرز کمترین میزان تراکم جو وحشی

تيمار ماخار +ترایفلورالین  +هالوکسی فوپ که در دو

دادن��د .وزن خش��ک جو وحش��ی نیز در تیمار ش��اهد

تعداد خاكش��يرکاذب معنيدار شد .به طوريكه بجز در

را داش��تند و ب��ا بقیه تیماره��ا اختالف معنیدار نش��ان

تاریخ کاشت علفهرز خاكشيرکاذب نداشت در بقيه

دارای علفهرز بیش��ترین میزان بود و ب��ا بقیه تیمارها

تيمارها تاريخ كاش��ت اول كمتر از تاريخ كاشت دوم

اختالف معنیدار داش��ت .همچنی��ن تیمارهای ماخار+

علفهرز خاكشيرکاذب داش��ت (جدول  .)4بیشترین

ترایفلورالین +هالوکس��ی فوپ ،تیم��ار ترایفلورالین+

میزان تراکم علفهرز خاکشیرکاذب در تیمار ماخار+

هالوکس��یفوپ و شاهد بدون علفهرز کمترین میزان

پارکوات در دومین تاریخ کاشت بود (جدول .)4

وزن خشک جو وحشی را داشتند.

تراک�م و وزن خش�ك علفهاي هرز و عملک�رد کلزا در
کرج

علفهای هرز غالب در مزرعه کلزا در کرج جو

وحش��ی ( ،)Hordeum leporinum Linkبروموس
پ��رزدار ( ،)Bromus tecturum L.خاکش��یر کاذب
و گلرن��گ وحش��ی (Carthamus oxyacantha

 )M. Bieb.بودند .در ک��رج اثر فاکتور اصلي (روش
کنترل عل��ف هرز) بر تراکم و وزن خش��ک هر چهار
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و وزن ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮐﻠـﺰا )ﺗـﻦ در-3ﺟﺪول
.ﻫﮑﺘﺎر( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ روش ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺮز در وراﻣﯿﻦ
2

Table 3- Mean comparison of weed density (m ) and dry weight (g m-2) and rapeseed yield (t ha-1) under
different weed control methods in Varamin.
Total
Cirsium
Sisymbrium
weeds
Rapeseed
arvense
irio
yield
Dry weight Density Dry weight Density Dry weight
0.0b
0.64 abc
0.14 ab
5.0 a
1.51 ab
1.48b
3.15a
0.0c
0.0 b
7.67 a
6.51 a
1.33b

Teatments
Stale seedbed+ Mecanical control
Stale seedbed+ Trifluralin+
Haloxyfop
Stale seedbed+ Paraquat
0.22ab
2.15 a
1.17 a
5.67 a
4.32 a
Trifluralin+ Haloxyfop
0.48ab
1.57ab
0.42ab
3.50 a
1.87 ab
Control with weeds
1.46ab
0.39bc
0.23ab
4.67 a
3.08 a
Control without weeds
0.0b
0.0c
0.0b
0.0b
0.0b
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.

2.0ab
1.35b
1.7ab
2.35a

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻋﻠﻒﻫﺮز ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روش ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺮز و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ-4ﺟﺪول
.در وراﻣﯿﻦ
2

Table 4- Mean comparison of Sisymbrium irio density (m ) under interaction of weed control methods and
planting date in Varamin
Sisymbrium irio
density
First planting date
0.27b
Second planting date
1.07ab
Stale seedbed+ Trifluralin+ Haloxyfop
First planting date
0b
Second planting date
0b
Stale seedbed+ Paraquat
First planting date
0b
Second planting date
5.99a
Trifluralin+ Haloxyfop
First planting date
0.27b
Second planting date
3.5a
Control with weeds
First planting date
0b
Second planting date
0.88b
Control without weeds
First planting date
0b
Second planting date
0b
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.
Treatments
Stale seedbed+ Mecanical control

شاهد دارای علفهرز بیشترین مقدار و در شاهد بدون

تراکم و وزن خش��ک بروموس پرزدار در تیمار

داش��ت و بی��ن بقیه تیماره��ا اختالف معن��یدار وجود

، هالوکس��ی فوپ+ ترایفلورالین+در تیماره��ای ماخار

علفهرز کمترین بود و با بقیه تیمارها اختالف معنیدار

شاهد دارای علفهرز بیشترین میزان بود و کمترین آن

 تراکم و وزن خش��ک گلرنگ وحش��ی پس.نداش��ت

 هالوکس��ی فوپ و ش��اهد بدون+تیم��ار ترایفلورالین

+از تیمار ش��اهد بدون علفهرز در تیمار ترایفلورالین

علفهرز ب��ود که با بقی��ه تیمارها اخت�لاف معنی دار

هالوکس��ی فوپ کمترین میزان بود که با شاهد دارای

 تراکم و وزن خشک خاکشیر کاذب در تیمار.داش��تند
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علفهرز اختالف معنی دار داشت ،ولی با بقیه تیمارها
اختالف نداش��ت .تراکم و وزن خشک کل علفهای
هرز در ش��اهد دارای علفهرز بیشترین میزان بود و با

بقیه تیمارها اختالف معنی دار داشت .بعد از تیمار شاهد

دارای علفه��رز تیمارهای ماخ��ار +کنترلمکانیکی،
ماخار +پارک��وات ،ماخار +ترایفلورالین +هالوکس��ی

فوپ و ترایفلورالین +هالوکس��ی فوپ قرار داشتند که
بین دو تیمار آخری اختالف معنی دار وجود نداشت.

عملکرد کل��زا به ترتيب به مي��زان ،1/56 ،0/52

 2/77 ،2/53 ،1/84 ،1/12تن در هکتار از تيمارهاي ،5
 4 ،2 ،1 ،3و  6حاصل شد (جدول  .)5ميانگين عملکرد

محصول کلزا بر حس��ب تيمار فرعي (تاريخ کاشت) به
ترتيب  0/61و  1/81تن در هکتار از تاریخ کاشت دوم
و اول بدست آمد (جدول.)6

مقايسه ميانگين مربوط به اثر متقابل روش کنترل

علفهرز و تاریخ کاش��ت در تيمارهاي آزمايش��ي در
کرج نش��ان داد ک��ه مجموع وزن خش��ک علفهاي
ه��رز در اکثر تيمارها در تاريخ کاش��ت دوم به مراتب

بيش��تر از تاريخ کاش��ت اول بود (جدول  ،)7به نحوي
که افزايش نس��بي عملک��رد کلزا در واحد س��طح در

تاريخ کاشت اول در اکثر تيمارها اين موضوع را تأييد
ميکند .بنابر اين بر اساس نتايج مربوط به وزن خشک

علفهاي هرز و عملکرد کلزا ميتوان اذعان داشت که
بهترين تاريخ کاشت در کرج اولین تاریخ توصیه شده
میباشد .کاشت کلزا خیلی زودتر از زمان توصیه شده

و یا دیرتر از زمان توصیه شده برای رشد کلزا نامناسب

اس��ت ( .)Robertson et al. 2004کاش��ت کلزا در
اواخر پاییز باعث جوان��ه زنی کند آن می گردد و نمو

گیاهچه را محدود میکند (.)Kondra et al. 1983
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 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و وزن ﺧﺸﮏ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮐﻠﺰا )ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ-5ﺟﺪول
.روش ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺮز در ﮐﺮج
2

Table 5- Mean comparison of weed density (m ) and dry weight (g m ) and rapeseed yield (t ha-1) under different weed
control methods in Karaj.
Teatments
Stale seedbed+ Mecanical
control
Stale seedbed+
Trifluralin+ Haloxyfop
Stale seedbed+ Paraquat
Trifluralin+ Haloxyfop
Control with weeds
Control without weeds

Hordeum
leporinum
Density
Dry
weight

132 b

166b

9.3 c

15.93d

-2

Bromus
Sisymbrium irio
tecturum
Densit Dry Density
Dry
y
weight
weight

23.3 b 10.7b
2d

3.5d

8.6 b

7.1b

20 b

14.3b

Carthamus
Total weeds
oxyacantha
Density Dry Density
Dry
weight
weight

7 ab

Rapese
ed
yield

5.4ab

171b

189.8b

1.13cd

8.6 ab 4.8ab

40d

38.6d

1.84bc

104.2c
17.2d
737.1a
0e

1.56c
2.53ab
0.52d
2.77a

106.6 b 78.4c 14.6 c 7.6c
8.6 b 15.8b
6 ab 2.4ab 136.6c
1.3 c
1.6d
0d
0d
8.3 b 15.2b
2 bc
0.4b
414 a 641.8a 44.6 a 38.4a 31.5 a 42.5a 15.3 a 14.3a 505.5a
0c
0d
0d
0d
0c
0c
0c
0b
0e
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و وزن ﺧﺸﮏ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﺰا )ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﻋﺎﻣﻞ-6ﺟﺪول
.ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ در ﮐﺮج
2

-2

-1

Table 6- Mean comparison of weed density (m ) and dry weight (g m ) and rapeseed yield (t ha ) under planting date in
Karaj.

Date of planting

Hordeum
leporinum

density

Bromus
tecturum

density

Sisymbrium
irio
Dry weight

Total weed
Dry weight

density

Rapeseed
yield

177.8 a
25 a
13.1 b
229.7 a
201 b
1.81a
87.46 b
8.8 b
24.8 a
115.9 b
233 a
0.61b
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.

First planting date
Second planting date

 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و وزن ﺧﺸﮏ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ روش ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺮز و-7 ﺟﺪول
.ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺷﺖ در ﮐﺮج
Table 7- Mean comparison of weed density (m2) and dry weight (g m-2) under interaction of weed control method and
planting date in Karaj.
Hordeum
leporinum

Treatments

Density

Bromus
tecturum
Density Dry weight

181.3 c
40 a
82.6 d
6.6 bc
Stale seedbed + Trifluralin+
0e
0c
Haloxyfop
18.6 e
4 bc
Stale seedbed + Paraquat
206.6 bc 29.3 ab
6.6 e
0c
Trifluralin+ Haloxyfop
0e
0c
2.6 e
0c
Control with weeds
501.3 a
56 a
326.6 b
33. 3 a
Control without weeds
0e
0c
0e
0c
Means within columns followed by the same letter are not significantly different.
Stale seedbed + Mecanical control

First planting date
Second planting date
First planting date
Second planting date
First planting date
Second planting date
First planting date
Second planting date
First planting date
Second planting date
First planting date
Second planting date

31

15.6 ab
59.2 ab
0b
7b
15.2 ab
0b
0b
0b
26.2 ab
50.6 a
0b
0b

Sisymbrium
irio

Total
weeds

Density

Density

10.6 c
6.6 c
36 ab
4c
2.6 c
14.6 bc
16 abc
10.6 c
38.6 a
16 abc
0d
0d

240.6 b
101.3 c
46.6 cd
33.3 d
241.3 b
30.6 d
8.6 d
14.6 d
611.3 a
399.6 b
0e
0e
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نتیجهگیری

 25ش��هریور و  14مهر ماه بود نیز با وجود اینکه تراکم

در ورامی��ن در اثر ماخار تراک��م علفهای هرزی

علفهای هرز در بهار نس��بت به پاییز بسیار پایین بود،

پ��س از کنترل علفهایهرز در تیماره��ای دارای ماخار،

کرج نس��بت به ورامین باید زودتر کاش��ت میگردیده

سوپر که ماخار انجام نشد ،پس از کاشت کلزا علفهای

کاش��ت دوم از نظر کنترل علفه��رز و عملکرد بود و

به��ار تراک��م علفهای ه��رز و وزن خش��ک آنها در

ترایفلورالین +هالوکس��ی فوپ بهترین تیمارها بودند و

اختالف معنی داری نشان نداد .کاشت در زمان مناسب

بناب��ر این با توجه به نتایج بدس��ت آم��ده در ورامین به

کنترل علفهرز هم رشد مناسب داشته باشد و از طریق

که کلزا بتواند قدرت رقابت��ی زیادی با علفهای هرز

جلوگیری کند .ب��ا اینحال کاش��ت در زودترین زمان

علفکش نیز احتیاجی نباشد ،در صورتی که در کرج

در ورامین تاریخ کاش��ت  20ش��هریور بیش از  17مهر

همانند تیمار علفکش موثر باشد ،ضمن اینکه مصرف

که در یک متر مربع س��بز ش��دند بس��یار زی��اد بود که

چنین حالتی مشاهده نش��د .به نظر میرسد که کلزا در

کلزای پاییزه کاش��ت ش��د .در تیمار ترفالن +گاالنت

اس��ت .در کرج نیز تاریخ کاش��ت اول بهت��ر از تاریخ

هرز به صورت ش��یمیایی کنترل ش��دند .با این حال در

به ترتیب تیمار ترایفلورالین +هالوکسی فوپ و ماخار+

تم��ام تیمارها کم بود ،به طوریک��ه عملکرد آنها با هم

تفاوت معنیداری با ش��اهد دارای علف هرز داش��تند.

باعث ش��د که کلزا حتی در کرت بدون ماخار و بدون

نظر میرسد که کاشت زود هنگام کلزا باعث میگردد

س��ایه اندازی و خاصیت اللوپتی از رشد علفهای هرز

داشته باشد و حتی به تیمارهای کنترلی از جمله ماخار و

ممک��ن عملکرد کلزا را افزایش م��ی دهد ،به طوریکه

که چنین حالتی مش��اهده نش��د تیمار ماخ��ار می تواند

م��اه عملکرد داش��ت .در کرج که تاریخهای کاش��ت

علفکشها را کاهش میدهد.
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