
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

 

  

شناسایی و مبـارزه بـا   گرایش  مهندسی کشاورزيي رشته کارشناسی ارشدي مقطع آموختهدانش ابراهیم توبهاینجانب 

 9433224101ي دانشـجویی  ابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی بـه شـماره  ي کشاورزي و مندانشکدههاي هرز علف

 کلزا کاشت از پس هايکشعلف کارایی ارزیابی ي تحصیلی خود تحت عنواننامهاز پایان 11/10/1396که در تاریخ 

 و اتومـایزر ، اي تلمبـه ( پشتی سمپاش نوع سه با کاربرد در) لونترل و سوپرگاالنت( کلوپیرالید و آرمتیل فوپ هالوکسی

  :شوم کهام، متعهد میدفاع نموده )میکرونر

  

گونه مدرك تحصـیلی یـا بـه عنـوان هرگونـه فعالیـت پژوهشـی در سـایر          نامه را قبالً براي دریافت هیچاین پایان) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه

 .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده مینامهمامی مندرجات پایانمسئولیت صحت و سقم ت) 2

  .باشدنامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب میاین پایان) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر      رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهره) 5

  .ق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   ها، سـمینارها، گردهمـایی  ها، کنفرانسنامه در همایشي مستخرج از این پایاني مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  چنانچه ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) طرح شکایت توسط دانشگاه و 

  .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

  
  

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

قل مطلب از این اثر، با رعایت ن. باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است



 

 

 

 

  

  

  

 

 و منابع طبیعی ي کشاورزيدانشکده

 گروه آموزشی زراعت و اصالح نباتات

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  هرزهايعلف مبارزه باي زراعت و گرایش شناسایی و در رشته

  

  عنوان

 و کلوپیرالید آرمتیل فوپ هالوکسی کلزا کاشت از پس هايکشعلف راییکا ارزیابی

  )میکرونر و اتومایزر، اي تلمبه( پشتی سمپاش نوع سه با کاربرد در) و لونترل سوپرگاالنت(

  

  د راهنمااستا

  محمد تقی آل ابراهیمدکتر        

       
  استاد مشاور

  سلیم فرزانهدکتر            
  

 پژوهشگر

  توبه ابراهیم

  

  1396  زمستان

 



 

 

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  ي کشاورزي و منابع طبیعیدانشکده

 گروه آموزشی زراعت و اصالح نباتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  هاي هرزي مهندسی کشاورزي گرایش شناسایی و مبارزه با علفدر رشته

  

 



 

 

  :تقديم به

  مهربانم   خانواده

برایم کشیده   زحمات زیادی که   

  .اند

و همه کسانی                            

در اين مدت   كه دلسوزانه مرا 

  .     تحصيالت ياري  نموده اند

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  :سپاسگزاري
حمد و سپاس خدايي را كه علم و دانش را      

راه ترقي و قرب به درگاه ملكوتيش قرار داد، 

ه به من قوت بخشيد خداوند بزرگ را شاكرم ك

ـــه پشـــتيباني و  ـــا ب گرمـــي خـــانواده ام، دلت

راهنماييهـــاي ارزنــــده و گرانمايـــه اســــاتيد 

بزرگوارم اين مقطـع تحصـيلي را توانسـتم بـا 

  .موفقيت به پايان برسانم

در اين مجال بر خود وظيفه مي دانـم از كليـه 

كسانيكه به نحوي ممكن مرا در اين امر يـاري 

  .ي نمايمنمودند تشكر و قدردان

اتید بزرگوار علم و اخالق و ايمان از اس     

و   محمد تقی آل ابراهیمجناب آقاي دكتر 

استاد مشاور  سلیم فرزانهجناب آقای دکتر 



 

 

پايان نامه ام كه عليرغم مشغوليت زياد 

آموزشي ، در كليه مراحل تحقيق و تدوين اين 

پايان نامه صميمانه و با عنايت كامل مرا 

  . رمودند سپاسگزارمراهنمايي ف
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  ابراهیم: توبه                                          نام: نام خانوادگی دانشجو

سـوپرگاالنت و  (هاي پس از کاشـت کلـزا هالوکسـی فـوپ آرمتیـل و لـونترل       کشارزیابی کارایی علف: عنوان پایان نامه

  )به اي، اتومایزر و میکرونرتلم(در کاربرد با سه نوع سمپاش پشتی ) کلوپیرالید

     فرزانهدکتر سلیم : استاد مشاور                                  دکتر محمد تقی آل ابراهیم: استاد راهنما 

 شناسایی و مبارزه با علف هاي هرز: گرایش   مهندسی کشاورزي: رشته     کارشناسی ارشد: مقطع تحصیلی

  79:تعداد صفحه 11/10/96: تاریخ فارغ التحصیلیکشاورزي و منابع طبیعی   هدانشکد  محقق اردبیلی دانشگاه

 کلـزا  عملکرد اجزاي و عملکرد و هرز هايعلف کنترل کش برارزیابی تاثیر زمان مصرف دو نوع علف منظوربه  : چکیده

هاي کامل تصـادفی در  فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك طرح اسپلیت پالت بصورت 95 -96سال زراعی در  آزمایشی

میکرونـر   ،اتومایزر(سمپاش نوع  سهتیمارهاي اصلی شامل . اجرا گردید اردبیلي روستاي ساقصلوي مزرعهدر  تکرار 3

لـونترل و  کـش  ، علـف سـوپرگاالنت کـش  علـف ( کـش علف، نوع فرعی هايکرت در وعنوان عامل اصلی  به )ايو تلمبه

- ساقه شروعبرگی کلزا و مرحله  8تا  2مرحله ( هاي هرزکنترل شیمیایی علف دو زمان و )مذکور کشعلفمخلوط دو 

هـاي  تر کـل علـف  نتایج نشان داد که اثر مرحله سم پاشی بر کنترل وزن. یافتند آرایش فاکتوریل صورت به )کلزا یهد

دار رز پهـن بـرگ معنـی   ه هايو خشک علف تردار شده اما بر کنترل وزنبرگ معنی باریک هرز هايتر علفهرز و وزن

 8تـا   2مرحلـه  (هاي هرز باریک برگ در زمان سم پاشـی اول  تر علفهرز و وزنهاي تر و خشک کل علفوزن. نگردید

- هـاي  کمترین تراکم علف. بیشتر کاهش یافت) دهی کلزامرحله شروع ساقه(پاشی دوم نسبت به زمان سم) برگی کلزا

در . برگـی کلـزا بدسـت آمـد     8تـا   2کش سوپرگاالنت و در مرحلـه  ا کاربرد علفبرگ در سمپاش میکرونر و بهرز پهن

هاي هرز به طور مشترك از کـاربرد  کنترل وزن خشک کل علف هرز مشخص گردید که کمترین وزن خشک کل علف

مـان  کش و زطبق نتایج تجزیه واریانس اثر اصلی عوامل علف. کش بدست آمدکش سوپرگاالنت و اختالط دو علفعلف

هـاي هـرز   ها بر کنتـرل وزن خشـک علـف   و اثر متقابل دو جانبه آن هرز هايعلف خشک کل پاشی بر کنترل وزنسم

کش در مرحله کش سوپرگاالنت و اختالط دو علفنتایج نشان دهنده توانایی مطلوب علف. دار گردیدباریک برگ معنی

طبق نتایج تجزیـه واریـانس اثـر هـیچ یـک از      . برگ بودهاي هرز باریک برگی کلزا در کنترل وزن خشک علف 8تا  2

اما اثر . دار نگردیدبوته معنی تک بوته، عملکرد در دانه غالف، تعداد در دانه اصلی، تعداد عوامل آزمایش بر ارتفاع ساقه

 درشـاخه   در غـالف  بیشـترین تعـداد  . دار گردیـد شـاخه معنـی   در غالف متقابل زمان سم پاشی در سم پاش بر تعداد

دانه کلـزا بـه طـور مشـترك از      هزار بیشترین وزن. دهی کلزا بوداي و در مرحله شروع ساقهاستفاده از سم پاش تلمبه

طبـق  . دانه با استفاده از سم پاش اتومایزر بدست آمـده اسـت   هزار اي و کمترین وزنکاربرد سم پاش میکرونر و تلمبه

دار دانـه کلـزا معنـی    فرعی و عملکرد کل شاخه بوته، تعداد در غالف ادنتایج تجزیه واریانس اثر زمان سم پاشی بر تعد

برگـی کلـزا بدسـت آمـده و      8تا  2دانه در مرحله  بوته و عملکرد کل غالف بیشترین تعداد شاخه فرعی، تعداد. گردید

  .دهی کلزا بدست آمدکمترین تعداد شاخه فرعی در مرحله شروع ساقه

  بوته، علف کش، عملکرد دانه، کنترل علف هرز عداد غالف درت: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب
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  2................................................................................ ...............................................................................................................مقدمه  - 1- 1

  4.. ....................................................................................................................................................................کلزا ءتاریخچه و منشا - 2- 1

  5.............................................................................. ..............................................................سطح زیر کشت کلزا در جهان و ایران  - 3- 1

  6................................................................................. ......................................................................................زا اهمیت اقتصادي کل - 4- 1

  8............................................................................... ....................................................................................گی هاي گیاهی کلزا  ویژ - 5- 1

  9................................................... .......................................................................................................................ها و ارقام کلزا  گونه  - 6- 1

  11................... ........................................... ...................................................................................................................کلزا سازگاري - 7- 1

  13............................................................. ...........................................................................................................................علف هرز  - 8- 1

  14................................................................................... ...............................................................................خسارت علف هاي هرز  - 9- 1

  14.......................................... .. ....................................................................................................زراعی محصول عملکرد کاهش - 1- 9- 1

  14............................................. ..................................................................................................زراعی محصوالت کیفیت کاهش - 2- 9- 1

  16........................................................ ............................................................................................................دتولی هزینه افزایش - 3- 9- 1

  16................................................................ ...............................................................هرزهايعلف خسارت میزان بر موثر عوامل - 10 - 1

  16................... .............................................................................................................................................. هرزهايعلف تراکم - 1- 10- 1

  17............................................................. ..................................................................................................... رقابت دوره طول - 2 - 10 - 1

  18..................................................... .................................................................................................................... هرزعلف گونه - 3- 10- 1

  19................................................................................... ................................................................................هرزهايعلف مدیریت - 11- 1

  20....................... ......................................................................................................................................................... پیشگیري - 1- 11- 1

  20............... ....................................................................................................................................................................... کنترل - 2- 11- 1

  21................................... .................................................................................................................................. زراعی هايروش - 3- 11- 1

  21.......................... ................................................................................................................................................. زراعی تناوب - 4- 11- 1

  21......................... ............................................................................................................................................... مکانیکی روش - 5- 11- 1

  22................................................ ..................................................................................................................... بیولوژیکی روش - 6- 11- 1

  22................. .......................................................................................................................................................شیمیایی کنترل - 7- 11- 1

  23....... .............................................................................................................................................................................. کنیریشه - 12- 1

  23.............. ..............................................................................................کنترل هايروش سایر به نسبت شیمیایی کنترل مزایاي - 13- 1

  25.............................. ..........................................................................کلزا و هرز هايعلف بر هاآن کاربرد زمان و کشعلف تاثیر - 14- 1

  28....................................... .....................................................................................................................................سمپاشی ادوات - 15 - 1



 

 ب 
 

  29........................................ ................................................................................................................................هاسمپاش انواع - 1- 15- 1

  29..................... ..................................................................................................................................ايتلمبه پشتی سمپاش - 1- 1- 15- 1

  30..................... ...............................................................................................................)چرخان دیسک( میکرونر سمپاش -  2- 1- 15- 1

  31............................ ............................................................................................................................... اتومایزر هاي سمپاش - 3- 15 - 1

  32..................... ................................................................................................................................هاسمپاش نمودن کالیبره نحوة - 16- 1

  32.......... ...........................................................................................................................هرز هايعلف مدیریت در پاش سم تاثیر - 17- 1

  

  هامواد و روش: فصل دوم

  38........................................ ................................................................................................د آزمایش موقعیت جغرافیایی محل مور - 1 - 2

  38......................................... ....................................................................................................مطالعه مورد تیمارهاي و آزمایش نوع - 2- 2

  40.............. ...................................................................................................................................................................زراعی عملیات - 3- 2

  40.............................. ................................................................................................................................................کاشت مرحله - 1- 3- 2

  40........................... ............................................................................................................................................... برداشت مرحله - 2- 3- 2

  41........................................... ................................................................................................................................بردارينمونه روش - 4- 2

   41......... ...............................................................................................................................هرز هايعلف خشک و تروزن، تراکم - 1- 4- 2

  42................... .............................................................................................................................................................. بوته ارتفاع - 2- 4- 2

  43.................................. ..............................................................................................................................فرعی هايشاخه تعداد - 3- 4- 2

  43.................................................................................................................................................................... بوته در غالف تعداد - 4- 4- 2

  43.............. ...................................................................................................................................................................غالف طول - 5- 4- 2

  43................................................................ ....................................................................................................غالف در دانه تعداد - 6- 4- 2

  43...................................... ..........................................................................................................................................دانه عملکرد - 7- 4- 2

  43.................................................... ...........................................................................................هامیانگین مقایسه و واریانس تجزیه - 5- 2

  

  نتایج و یافته هاي پژوهش: فصل سوم    

  45.................................................................................................................................................................هرز هايعلف کل تروزن - 1- 3

  49.................... ...............................................................................................................................برگ باریک هرز هايعلف تروزن - 2- 3

  50...................................................... ................................................................................................برگ پهن هرز هايلفع تروزن - 3- 3

  50............................................. ..........................................................................................................برگ پهن هرز هايعلف تراکم - 4- 3

  52....................... ................................................................................................................................هرز هايعلف کل خشک وزن - 5- 3

  53...........................................................................................................................................برگ باریک هرز هايعلف خشک وزن - 6- 3

  55...............................................................................................................................................برگ پهن هرز هايعلف خشک وزن - 7- 3



 

 ج 
 

  55.................................................................................................................................................................... کلزا اصلی ساقه ارتفاع - 8- 3

  60...................... ......................................................................................................................................................فرعی شاخه تعداد - 9- 3

  61......................................................................................................................................................................شاخه در غالف تعداد - 10- 3

  62........................................................................................................................................................................بوته در غالف تعداد - 11- 3

  63........................................................................................................................................................................غالف در دانه تعداد - 12- 3

  64...........................................................................................................................................................................بوته در دانه تعداد - 13- 3

  64.................................................................................................................................................................................دانه هزار وزن - 14- 3

  65............................................................................................................................................................................بوته تک عملکرد - 15- 3

  66......................................................................................................................................................................کلزا دانه کل عملکرد - 16- 3

  

  نتیجه گیري : فصل چهارم    

  70..................................................... ......................................................................................................................نتیجه گیري کلی  - 1- 4

  71 .......................................................................................................................................................................................پیشنهادات - 2- 4

  72............................................... .................................................................................................................................فهرست منابع و مآخذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

 د 
 

  هافهرست جدول
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 اول فصل

 کلیات مقدمه و 

  پژوه

  
  

   مقدمه - 1- 1

  کـالري روزانـه   از درصـد  20مورد مصرف انسان است و حـدود   اصلیاز مواد غذایی  یکی روغن   

روغن مورد نیاز انسـانی  . شود روغن تأمین می ، توسط  هاي غذایی متفاوت به رژیم بسته ،  انسان نیازمورد 

و روغـن هـاي    هـاي حیـوانی سـهم بیشـتر    درگذشته روغن وشود  یم تأمیناز دو منبع حیوانی و گیاهی 

و  صـنعتی هاي گیـاهی در مصـارف    اغلب از روغن و داشتند گیاهی در مصارف خوراکی سهم کمتري را

،   و واردات بیشـتر آن در کشـور   سـرانه روغـن   بـاالي  مصـرف  ،افزایش جمعیـت . شدمیسخت استفاده 
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هاي اقتصادي به  کاهش وابستگیرا به منظور هاي روغنی انهسطح زیر کشت د و عملکردافزایش ضرورت 

هاي روغنی بعد از غالت دومین منبع انرژي مورد نیاز دانه .سازدي اجتناب ناپذیر میامر دیگرکشورهاي 

شوند و کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیاست که سطح کشـت آن در دنیـا بـه    جوامع بشري محسوب می

کلزا به دلیـل مصـارف انسـانی، صـنعتی و کـاربرد آن در      ). 2008باسالما، ( حال افزایش است سرعت در

). 2002؛ باسـیل و کافـا،   1984اولـد و همکـاران،   (شـود  تغذیه دام، یک گیاه کامال صنعتی محسوب مـی 

هاي کلزا، اهمیت این گیـاه را  همچنین وجود سطوح قابل توجه از عناصر پرمصرف و ریزمغذي در برگ

  ). 2009میلر و همکاران، (ي خوراکی دو چندان کرده است به عنوان یک سبز

گردد و بقیه به صورت خام یا آماده وارد در ایران در حدود ده درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید می

به این ترتیب سهم بزرگی از میزان ارز مصرف شده براي واردات مواد غذایی به کشور در . شودمی

از این رو لزوم ). 1385قبادي، (شود ه و کنجاله گیاهان روغنی صرف میواردات روغن نباتی، دان

هاي خوراکی غیر قابل انکار ریزي منسجم و دراز مدت با هدف نیل به خودکفایی در تولید دانه برنامه

علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما، مقاومت به کم آبی، در این میان کلزا به. است

هاي روغنی مورد کشت در کشور برتري شوري و عملکرد بیشتر در واحد سطح نسبت به دانهتحمل 

- ین گیاه در شرایط آب و هوایی مساعد به صورت یک ساله رشد میا). 1379، و شکاري آلیاري(دارد 

. درصد روغن است 40-45دانه کلزا حاوي . کند و دو فرآورده حاصل از دانه آن، روغن و کنجاله است

درصد روغن مورد  90ور ما نیز از نظر تولید روغن خوراکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و حدود کش

وزارت تولید محصوالت روغنی در کشور در اولویت برنامه  ،بنابراین .کندنیاز خود را از خارج وارد می

نیاز  داد دفعاتتع هاي زراعی گیاه کلزا از جمله کم بودنبا شناخت ویژگی. جهاد کشاورزي قرار دارد

ویژه گندم و همچنین کمک به توسعه پرورش زنبور ه آبی و جایگاه مناسب آن در تناوب با غالت ب



 

٤ 
 

انتخاب تاریخ کاشت مناسب به علت ضرورت استفاده  البته .عسل، سطح کاشت آن روبه افزایش است

   ).1386دي دالینی، عسگري و مرا(حایز اهمیت است  براي کلزا طی فصل رشد حداکثر از عوامل محیطی

و  یزاناز م یقیبرآورد دق یع،در سطح وس چه در کشور ما بدلیل نوپا بودن کشت این محصولراگ

- جدي علف یاناز ز یکشور حاک نقاط مشاهدات در اکثر یهرز صورت نگرفته ول هايعلف خسارت

 با اگر و وندشمی محسوب کلزا کشت معضالت از یکی هرز هايعلف. کلزا است محصول هاي هرز به

رغم وجود تعداد قابل  به .شد خواهد کاسته محصول عملکرد از درصد 50 از بیش نشود مبارزه هاآن

هـاي هـرز بـه عنـوان مهمترین عامل محدود همچنـان علـف کـش انتخابی در کشـور،تـوجهی علـف

-در طیـــف علـــف بـــه دلیـــل تفـــاوت که شـوندمحسـوب مـی کلزاکننـده رشـد و تولیـد 

از عوامل مهم همچنین . و کـارآیی پـایین برخی از آنهاست کلزاهاي انتخابی کشعلفکشـــی 

لذا . هاي رایج کشور، بررسی عملکرد و کارکرد آنها در شرایط مزارع استساماندهی وضعیت سمپاش

 دهیساقه از قبل و یبرگ 4 تا 2کش در مراحل هدف از این تحقیق بررسی افزایش کارایی چند علف

 اجزاي هاي هرز و عملکرد واي در کنترل علفتلمبه و میکرونر کلزا توسط سه نوع سم پاش اتومایزر،

  .بود کلزا عملکرد

 کلزا منشاءاریخچه و ت - 1- 2

سال قبل در هندوسـتان رواج داشـته اسـت و از آنجـا بـه چـین و ژاپـن راه         3000زراعت کلزا از  

کم از  هاي متعلق به جنس براسیکا دست استخراج روغن از دانه کلزا و دانه سایر گونه در اروپا. است یافته

این روغن ابتدا به عنوان روغن چراغ اسـتفاده شـد و سـپس بـه عنـوان      . قرن شانزدهم رواج داشته است

 Brassicaو چند سال بعـد  	 Brassica campestrisگونه  1936در سال . روغن خوراکی مرسوم گردید

Napus به عنوان منبـع تـامین کننـده     1942تولید تجارتی کلزا در غرب کانادا در سال . به کانادا وارد شد
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از در جنگ جهانی دوم آغاز گردید اما به دلیل قحطی و گرسنگی و کمبود منابع خـوراکی  سروغن روان 

 1948ی در سـال  امکان استفاده از روغن کلزا براي مصرف خوراک. مقداري از ان به مصرف غذایی رسید

در . گردیـد  1956-57هـاي   مورد توجه قرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراکی از کلزا در سـال 

ارقام میداس اسپان و تورچ از . اولین رقم کلزا با میزان اسیداروسیک پایین در کانادا تولید شد 1968سال 

بین . اند ورد کشت قرار گرفتهمدر کانادا  باشند که شده با اسید اروسیک پایین می هاي اصالح نخستین رقم

درصـد   2هاي کلزا و شلغم روغنـی، بـه کمتـر از     میزان اسیداروسیک روغن رقم 1977و 1972هاي سال

رقم تارو به عنوان اولین رقم دو صفر کلزا که به مقدار اسیداروسـیک و هـم    1974در سال .  کاهش یافت

هاي کلزا با میزان گلوکوزینولیت  تولید رقم 1981در سال . شد مقدار گلوکوزینولیت آن پایین بوده معرفی

از . هاي دو صفر شلغم روغنی نیز اصالح و آزاد گردیـد  مدتی پس از معرفی رقم. باال تقریب متوقف شد

توان به رقم کندل اشاره کرد که عالوه بر مقدار گلوکوزینولیت و اسید اروسیک، فیبر کمتري  ان جمله می

هاي داراي این ویژگی به رقم هاي سه سفر شهرت یافته ولی هنوز در سطح وسیع استفاده رقم. نیاز دارد 

با تولید ارقام جدید و کاهش میزان مواد مضر در روغـن و کنجالـه کلـزا سـیر صـعودي      . قرار نگرفته اند

توسعه کشت آن شدت گرفت به طوري که سرعت رشد تولید آن بعـد از معرفـی ارقـام جدیـد از کلیـه      

موطن کلزا هنوز دقیق مشخص نیست اما به احتمال قوي خاسـتگاه آن  . هاي روغنی بیشتر بوده است دانه

هاي متعلق به شلغم روغنی به صورت وحشی از اروپاي غربی تا  ناحیه آسیا و اروپا است چون زیر گونه

انسـتان ، پاکسـتان و   یکی در ناحیـه افغ   توان پذیرفت که داراي دو موطنچین پراکنده است، بنابراین می

از طرفی . ایران باشد –دیگري در ناحیه مدیترانه باشد و همچنین ممکن است یک ناحیه فرعی آن ترکیه 

چون پراکش اولیه دو گونه تشکیل دهنده کلزا یعنی کلم و شلغم روغنی در ناحیه خاوري اروپـا بـه هـم    

براي اولین بـار در ایـن منطقـه از ترکیـب دو      یابند، بعضی بر این باورند که گیاه کلزا رسیده و تداخل می

  . )1378عزیزي و همکاران، ؛ 1381، صمدي( مده استآگونه فوق به وجود 
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بنابـه نتـایج   . آیـد  شـمار مـی   اي جدیـد بـه   هاي روغنی پدیده در کشور ایران زراعت کلزا در بین دانه

ـ    هاي مختلف در زمینه توسعه موجود با وجود برنامه ی ماننـد سـویا، آفتـابگردان در    سـایر گیاهـان روغن

لـیکن سـازگاري کلـزا در اغلـب      ،ها میسر نگردیده است امکان توسعه آن هاي اخیر بدالیل مختلفی سال

شـرایط آب و   با توجه به ارقام و تاریخ هاي کاشت مناسب، موفق بوده است و با توجه بـه  مناطق کشور

کشـت کلـزا بـه     .ثانویه نیز مطرح باشـد  و زارعتتواند به عنوان زراعت اصلی  هوایی کشور این گیاه می

سال پـیش   20ها از حدود  این تالش. شمسی آغاز گردید 1340صورت آزمایشی و محدود از اواخر دهه 

بـذور کلـزا از کشـورهاي    . انتخاب ارقام مناسب کشـت در ایـران ادامـه یافتنـد     بصورت موثرتري جهت

اقلیمـی ارقـام    تا شمال کشور کشت گردید تا سـازگاري دنیا تهیه و در مناطق مختلفی از جنوب  مختلف

اي اصالح شده در سال از کشت کلز پس از گذشت چند. کلزا و امکان تولید گسترده آنها مشخص گردد

نسبت به سال   81میزان تولید کلزا در سال . خبر می دهد ، نشانه هاي از یک موفقیتنقاط مختلف کشور

 دهـد  برابر را نشان مـی  20مچنین سطح زیر کشت کلزا افزایش حدود داشته و ه برابر رشد 26حدود  75

  .)1379احمدي، (

  سطح زیر کشت کلزا در جهان و ایران - 3- 1

سطح زیر کشت کلزا در . رودهاي اخیر به شمار میهاي روغنی عمده جهان در دههکلزا از جمله دانه

افزایش یافته است  2007لیون هکتار تا سال می 2/30به بیش از  1990میلیون هکتار در سال  2/8جهان از 

در سـال  بـه طـوري کـه    . رفته رفته افزایش یافته اسـت سطح زیر کشت کلزا در ایران نیز . )2007( 1فائو

در از اراضی کشور به کشت این محصول اختصاص داده شده بود امـا  هکتار  5/94حدود  1374تا  1372

 70 بـه  1380    -1381هکتـار و در سـال زراعـی     25939این سطح زیر کشت 1379-1380سال زراعی 

 1380-1379تن و در سال زراعـی   2/51برابر  1374تا  1372میزان تولید آن در سال  .رسیدهکتار هزار 

                                                             
1 . http://www. faostat.Fao. Org/. 
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بـا انجـام تحقیقـات و     .بـوده اسـت   تن 65000بیش از  1380-1381تن ودر سال زراعی  27950معادل 

توان به موازات پذیر است و میت کلزا در کشور امکانکش عهبررسی نتایج حاصله مشخص شده که توس

در زمینه روغن گیـاهی مـوثر    یخارجبازار در کاهش میزان وابستگی به  ، کشت کلزاتوسعه کشت زیتون

طیف سازگاري اقلیمی کلزا وسیع بوده و در ایران بسـته بـه عـرض جغرافیـایی     ) 1386(پور خواجه.باشد

به استناد آمار سازمان خواربـار و کشـاورزي   . متر از سطح دریا رشد کند 2500تواند تا ارتفاع کمتر از می

)F.A.O ( 1343میلیـون هکتـار بـا میـانگین      25میلیـون تـن از    5/33، تولید جهانی کلـزا  1998در سال 

کیلوگرم در هکتار بوده است که این مقدار، کلزا را در مقام سوم میزان تولید محصوالت کشاورزي قـرار  

. میلیون هکتـار رسـید   27میلیون تن در  5/48میالدي میزان تولید این محصول به  2005در سال  .دهدمی

هـزار تـن بـوده اسـت      320هزار هکتار و میزان تولید دانه آن حدود  220سطح زیر کشت کلزا در ایران 

  ).2008آنونیموس، (

 کلزا اقتصادي  اهمیت - 1- 4

بعد از سویا و نخل روغنی مقام سوم  ،اناهی در جهکل تولید روغن گی درصد 15اختصاص  با کلزا

درصـد وزن   48 ، بالغ بـر ارقام کلزا از در برخی. هاي روغنی به خود اختصاص داده است دانهرا در بین 

روغن در دانه کلزا و همچنین ترکیب مناسب اسیدهاي  ي درصدزیاد .شود می شامل روغن را دانه خشک

 مهمتـرین از . است فراهم کردهازارهاي روغن جهانی ببر را لط آن تس ،و روغن ارقام اصالح شده چرب

اسـیدهاي   کل از درصد 26ـ30که حدود  استاسیدهاي چرب اشباع نشده در روغن کلزا اسید اروسیک 

هـا   این نوع روغن، باشدباال  بسیاراروسیک در روغن  در صورتی که میزان اسید .شودچرب را شامل می

اسـید اروسـیک بـاال،     برخوردار ازارقام . گیرد میمورد استفاده قرار  در صنعت تلقی شده وغیر خوراکی 

ایـن   کنـد و  این ترکیب تولید اسید براسـیلیک مـی   نیاتیل باندزیرا شکستن  ،داراي مصارف صنعتی است

سـازي و   سازي، السـتیک  ، پالستیک سازي روغن کلزا در صنایع صابون. دارد کاربرداسید در تولید نایلون 
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کـاربرد   در موتور جت باالهاي صنعتی و به دلیل تحمل حرارت  کننده در دستگاه به عنوان روان مچنینه

  ). 2000کیمبر و مگ رگور، ( دارد

بودن درصد اسیدهاي چرب اشباع  تر به دلیل پایین ،در روغن کلزا کلسترولبودن میزان  تر پایین  

هاي گیاهی محسوب   نسبت به سایر روغن ،روغنبراي این  اي العاده فوق مزیت ،شده در ترکیب آن

کیفیت تحمل  تغییرگراد را بدون  درجه سانتی 220 حرارت کانوالروغن . )1386سید شریفی، ( شود می

با این تفاوت که  ،است ترکیب اسید چرب در روغن کانوال مشابه روغن زیتون و بادام زمینی. کند می

این روغن براي سرخ و ، از کشورهاي پیشرفتهدر .استآن بیشتر  یکئاسید لینولو  ن کمترآاسید پالمتیک 

از  و به همین دلیلطعم روغن کانوال بسیار مطبوع است . شود هاي غذایی استفاده می فرآورده کردنبرشته 

،  عنوان مارگارین بهروغن کلزا . شود پزي و تهیه سس استفاده می گیاهی، شیرینی در طبخ غذا، تهیه کره آن

 دانهاعتقاد بر این است . گیرد میمورد استفاده قرار  نیز ، روغن آشپزخانه ، مایونز سازي لوچهروغن ک

روغن کلزا براي تقویت و شادابی . رود کار می بهدرمان سرطان  نمک براي ي کلزا به همراه شده  آسیاب

عصاره ریشه کلزا براي . شود استفاده  می نیز روماتیسم درمان برايکافور  با همراه  است وپوست مناسب 

هاي نیمه  جزء روغن ، درصد روغن 40کلزا با حدود . کاربرد دارد برونشیتهاي مزمن و  درمان سرفه

با فشار و بدون  چنان که روغن .برخورداراست 96ـ106ضریب یدي  محسوب و از شونده خشک

 تصفیهروشن است و به شود که داراي رنگ  می خارجدرصد آن از دانه  75تنها  ،شودحرارت استخراج 

 درصد 5/7ـ10در حدود  درصد اسید چرب اشباع نشده و 90ـ5/92حدود  در روغن کلزا. ندارد نیاز

براي مصارف صنعتی و غذایی  آن ، ارزشروغن کلزا مفیدبا مشاهده اثرات . اسید چرب اشباع شده دارد

کنجاله کلزا به عنوان یک کود کشورهاي آسیایی هنوز از  از در برخی اینکه با. رو به افزایش است

ها روبه  از پروتئین براي دام  ارزش این گیاه زراعی به عنوان یک ماده غذایی غنی ولی ،شود استفاده می

هضم  قابلدرصد آن  60ـ70 که پروتئین خام دارد درصد 30ـ35در حدود  کلزاکنجاله  .است افزایش

  ).1995، خلیل و همکاران( رسد و به مصرف تغذیه دام می است
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  کلزا هاي گیاهی ویژگی - 5- 1

. است بلندگیاهی سرما دوست و روز . است 3ها و جنس کلم 2براسیکاسه تیرهیکساله از  گیاهیکلزا 

نیاز به شرایط آب و هوایی، گیاه مناطق معتدله نظر از . گراد است ي سانتی درجه 2دماي پایه رشدي آن 

ین موجب شده است یزنی و رشد در دماهاي پا جوانه براي هاي کلزا بذر گونه توانایی .شود محسوب می

ارتفاعات باال و مناطق معتدله  ،توانند در شرایط خنک که می باشند گیاهانیاین گونه به عنوان معدود تا 

این گیاه در مقایسه با سایر گیاهان روغنی تا مرحله شروع ). 1998برگلوند و مک کی، ( شوند کشت

توأم با  کم دماي باال نیاز دارد، زیرا دماي دهی به در دوره گل. دهد را ترجیح می  ینیپا دماهايگلدهی 

تواند  کلزا می). 1992جونز و ورهی، ( شود ها و کاهش درصد روغن می خشکی سبب کوچک ماندن دانه

شمالی با  منجمداین گیاه در منطقه اقیانوس . کندي وسیع از طول دوره روشنایی را تحمل  محدوده یک

ساعت نیز قادر به  8ـ10روشناییساعت و همچنین در مناطقی با دوره  24هاي روشنایی روزانه  ورهد

و داراي دو تیپ رشدي  ناسازگار خود ،گیاه دو جنسه این). 1991رائو و مند هام، نقل از ( رشد است

برخوردار است  رشد روزت از کلزا. هستندپرمحصول  مساعد یزه در شرایطیارقام پا. است یزهیبهاره و پا

مقاومت کلزا در برابر سرما در مرحله . کند زمستان جلوگیري می ویز یاز سرمازدگی آن در پاو این امر 

 20 تا اگر مزرعه پوشش برف داشته باشد دماي ،در این مرحله. رسد می حداکثر در روزت به برگی 10-8

گراد را به مدت کوتاهی تحمل می  یسانت درجه ـ15 دماي تا یو در نبود پوشش برف گراد سانتی درجه

مختلف   را در شرایط اقلیمی گیاه، پاییزه و حد واسط امکان کشت این  هاي بهاره  دارا بودن تیپ. کند 

میوه . متفاوت است% 50 تا 25کلزا گیاهی خودگشن است اما میزان دگرگشنی در آن از  .سازد فراهم می

نیام در کلزا . باشد که از دو برچه تشکیل شده استمتر مینتیسا 10تا  5نیامی بلند و باریک و به طول 

متر میلی 5/2تا  1دانه به قطر  40تا  10هر نیام از . باشدشکوفا بوده و کلزا نسبت به ریزش حساس می

                                                             
٢- Brassicacea  
٣-Brassica napus  
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، پورخواجه(باشد گرم متغیر می 6تا  5/3ها سیاه بوده و وزن هزار دانه آن از رنگ دانه. تشکیل یافته است

گرم اعالم  231/3تا  625/2وزن هزار دانه ارقام مختلف کلزا را  )1386(دالینی  عسگري و مرادي). 1386

ترین گیاهان روغنی در سطح جهان، مطرح است که افزایش گیاه کلزا به عنوان یکی از مهم .اندنموده

وجود اسید اروسیک در . باشدساله اخیر قابل مقایسه با سایر گیاهان روغنی نمی 20کشت و تولید آن در 

روغن و گلوکوزینوالت آلیفاتیک در کنجاله کلزا، مصرف آن را در قرن بیستم محدود کرد، ولی به تدریج 

 30و % 2ي ها بر پایهبا ایجاد ارقام دو صفر و سه صفر که مقدار اسید اروسیک، گلوکوزینوالت و فیبر آن

میربلوك، (اي در تولید این گیاه گشوده شد ازهمیکرومول در هر گرم کنجاله تنظیم شده بود، فصل ت

1379 .(  

  کلزا و ارقام ها گونه - 6- 1

   :شوندبه دو گروه عمده تقسیم می 4اروسیکارقام کلزا بر حسب میزان اسید 

شوند، داراي مقادیر زیادي اسید اروسیک بوده مشخص می HEAR(5(دسته اول که با عالمت اختصاري 

  . و مصرف خوراکی ندارند

باشند و با عالمت اسید اروسیک دارند و داراي مصارف مختلف خوراکی می %5دسته دوم کمتر از 

  .شوندمشخص می LEAR(6(اختصاري 

عالوه بر ماده مضر فوق، یک ماده مضر دیگر در کنجاله و علوفه کلزا وجود دارد که تحت عنوان 

فیبر نیز از موادي . گرددطعم تند در گیاه میاین ماده باعث بوي گزنده و .شودمی شناخته 7ینوالتوزکیگل

ذکر شده  ماده اصالح کلزا هر سه مراحلدر . شودمی در گیاه کلزا است که باعث افت کیفیت کنجاله

  : ها به قرار زیر بوده استکه ترتیب اصالح آن ،اندکاهش یافته

                                                             
٤. Erusic Acid   
2. High Erusic Acid Rape     
1.Low Erusic Acid Rape   
2. Glocosinolate   
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  .می کاهش یافته استدر این ارقام میزان اسید اروسیک به حد بسیار ک) : 0(ارقام یک صفر -

زینوالت نیز بسیار کاهش یافته وکیدر این ارقام عالوه بر اسید اروسیک، میزان گل) : 00(ارقام دو صفر -

  . است

  .باشنداین ارقام هر سه ماده نامطلوب را در کمترین حد خود دارا می) : 000(ارقام سه صفر -

  :شوند ه سه گروه عمده تقسیم میارقام کلزا از نظر تیپ رشد با توجه به ریخته ارثی ب

تر، از عملکرد کمتري برخوردارند دلیل دوره رشدي کوتاهارقام بهاره به: 8ارقام کلزا با تیپ رشد بهاره) 1

 این ارقام براي به گل ).1379، زادهشریعتی و قاضی شهنی(سازي ندارند و نیازي به ورنالیزاسیون یا بهاره

به مدت یک هفته نیاز  ،گراددرجه سانتی 3حرارت حدود درجه به ه زایشی و تغییر از فاز رویشی برفتن 

  .دارند

حرارت  درجهسازي یا شروع رشد زایشی به این ارقام جهت بهاره : 9ارقام کلزا با تیپ رشد بینابین) 2

تیپ  تیپ رشد بینابین نیز به دو زیر گروه. ماه نیاز دارندگراد و کمتر به مدت یکدرجه سانتی 3حدود 

  . شود رشد بینابین زودرس و بینابین متحمل به سرما تقسیم می

این گروه تحمل به سرماي بسیار خوبی داشته و جهت شروع رشد :  10ارقام کلزا با تیپ رشد زمستانه) 3

  .گراد و کمتر به مدت یک ماه و نیم نیاز دارنددرجه سانتی 3زایشی به درجه حرارت حدود 

  

  

  کلزا جرای ارقام .1-1جدول 

 عملکرد رقم کد رقم نوع رقم نام

 )تن در هکتار( دانه

درصد 

 روغن

 سازگاري

 سرد ومعتدل سرد 41-3/41 1/2-3/4 00 پائیزه )کبري(طالیه 

 سرد 40-43 2-4/2 00  پائیزه )سرز(زرگل 

                                                             
8 . Spring 
9. Intermediate  
10. Winter 
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 ومرطوب وگرم معتدل 42-45 2-8/4 00  پائیزه )PF 7045/91(ساري گل 

Okapi وسرد سرد معتدل 43 3 00 پائیزه 

Fornax سرد 43 3 00 پائیزه 

SLM 046I سرد 43 3 00 پائیزه 

Orient سرد معتدل 43-44 7/2-9/2 00 پائیزه 

Colvert سرد معتدل 53 7/2-9/2 00 پائیزه 

Option 501 ومرطوب گرم 43-44 5/2-7/2 00 بهاره 

Hyola ومرطوب وگرم معتدل 43-45 8/2-2/3 00 بهاره 401 هیبرید 

Hyola ومرطوب وگرم معتدل 44-46 7/2-9/2 00 بهاره 308 هیبرید 

   کلزا سازگاري - 7- 1

در حال حاضر به یک  ولی ،رشد و نمو یافت ،شمالی و جنوبی هاي  نیمکرهابتدا در مناطق گرم  کلزا    

معتدل  مناطق در وتعلق دارد  این گیاه به مناطق معتدل. آب و هوایی گسترده سازگاري یافته است تنوع

به دلیل ). 1376ناصري، ( کند به خوبی رشد می ،ندارند مناسبیهاي روغنی رشد  و سردسیر که سایر دانه

توانند  که میاند  آن به وجود آمدهی از ینژادها، هاي مختلف موجود در این گیاه تیپ ووجود تنوع گونه 

بهترین  مختلف ارقام ،)1376ناصري، (کنند د رش نیز خشک حدوديتا  و و هواي مرطوب آبدر 

هاي  در عرض. اند دهند که براي کشت در آن منطقه اصالح شده اي نشان می منطقه در بیشتر سازگاري را

 شود بهاره استفاده می ارقاماز  ،ارتفاعات باالتر که شانس بقاي گیاه در زمستان کم است ی زیاد وجغرافیای

ارقام . ي رشد دارد با طول دوره  مستقیمی ارتباط، بهاره ویزه یقم اعم از پانوع ر). 1386سید شریفی، (

آب و هواي  ی بادر مناطق .سازي نیازمند نیستند و به بهاره هستند برخوردارکوتاه  يي رشد بهاره از دوره

 قابلد تواند عملکر تر می هاي رویشی کوتاه مرتفع و کوهستانی با استفاده از دوره مناطق در یا و سرد

. دارندتري  و فصل رشد طوالنی هستندسازي متغیر  یزه از لحاظ نیاز به بهارهیارقام پا. توجهی داشته باشد

 در .دنکن بیشترین عملکرد دانه را تولید می ،رطوبمو  خنک،  آب و هواي معتدل با یدر مناطق این ارقام،
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صورت دیم نسبت به  بهتوان  می ،سب باشدبا توزیع منا و متر میلی 400مناطقی که مناطق گرم بارندگی 

در  ،دانه مطلوب است عملکردتولید حداکثر براي ،متر بارندگی میلی 700با  یمناطق .کردکشت آن اقدام 

 مردابیزا و  ي بیماريها خسارت ناشی از هجوم قارچ ،از این مقدار باشد تربارندگی بیش میزان صورتی که

نشان  را سازگاري وسیعی خاكانواع مختلف  کلزا نسبت به). 1977میجر، ( یابد یمشدن زمین افزایش 

هاي پوشیده از خاکستر  زمین در و ،تا شنی  سنگین تا حدوديهاي رسی  این گیاه را در خاك. دهد می

لی آی با بافت متوسط، مواد یها رشد آن خاك برايترین خاك   مناسب ولی د،کرتوان کشت  آتشفشانی می

به . می باشد 2/6–7اسیدیته خاك در محدوده کلزا قادر به تحمل  .ناسب استم با زهکشی و کافی

این گیاه از جمله .  هاي قلیایی مقاوم است از خاك تربیشهاي اسیدي  در برابر خاك کلزا دیگر عبارت

از برخوردار خاك عمیق  براي این گیاه آل ایده خاك. شود میمحسوب  نیز گیاهان بردبار به شوري

که بعد از بارندگی سله  ییها خاك. استب آ، زهکشی مناسب و قابلیت نگهداري باالي  وبساختمان خ

بودن بذر آن  تر اپی جیل در کلزا و کوچک سبز کردن نوعزیرا با توجه به  ،بندند مناسب نیستند می

  .   خاك را بشکافد ،خروجهنگام  بهگیاهچه نتواند  شود تا موجب می

غنی مقام سوم را در تامین روغن نباتی جهان دارد و از نظر پروتئین مقام کلزا بعد از سویا و نخل رو

یکی از روش هاي تامین غذا براي جمعیت روبه ). 2006باراك، (پنجم را به خود اختصاص داده است 

رشد جهان، افزایش تولید گیاهان زراعی از طریق کاهش تلفاتی است که به دالیل مختلف از جمله علف 

هاي مختلف گیاه زراعی دارد و از این هاي هرز تأثیرات نامطلوبی بر قسمتعلف. دهدمیهاي هرز رخ 

لذا جهت دستیابی به عملکرد ). 1385پیردشتی، (شوند طریق باعث کاهش کمی و کیفی محصول می

بالقوه در کلزا، مدیریت بهینه در استفاده از عوامل تولید اهمیت دارد که یکی از عوامل مهم مدیریت 

  ). 1384حاجیلري، (باشد زراعی کنترل علف هرز کلزا می

  هرز علف -  8- 1



 

١٤ 
 

محمددوسـت،  (هرز بر اساس تاثیري که روي فعالیت انسـان دارد تعـاریف مختلفـی دارد    علف  

ها ظاهر شده و بـه  هرز گیاهانی مقاوم و ناخواسته هستند، که در مزارع و یا سایر مکانهايعلف). 1390

اص خود موجب اختالل در کارهـاي کشـاورزي شـده و ضـمن کـاهش عملکـرد و       هاي خدلیل ویژگی

کننـد  هـاي عمرانـی، اجتمـاعی، بهداشـتی و اقتصـادي ایجـاد مـی       کیفیت محصول، خسـاراتی در بخـش  

کـه در  ) هـا به اسـتثناي قـارچ  (هرگیاه یا رستنی  11هرز اروپاهايانجمن علوم علف ).1385میرشکاري، (

-هاياز نظر انجمن علوم علف. هرز نامیده استنسان اختالل ایجاد کند را علفهاي ااهداف یا نیازمندي

  ). 2002نیلور، (شود هرز نامیده میهرگیاهی که در جایی نامطلوب رویش پیدا کند علف 12هرز آمریکا

هـا  درصـد آن  20 کـه دهند  هرز پهن برگ تشکیل می هايهرز کلزا را علف هايهفتاد درصد علف

هاي هرزي کـه در مـزارع کلـزا    علف مهمترین ).1383شیمی، ( باشندشب بو می رههم تیهرز  هايعلف

روند و به علت هـم تیـره   شب بو به شمار می تیره شوند ازسبب تاثیر روي کیفیت و کمیت محصول می

  .دباشبا کلزا کنترل آنها مشکل می بودن

  

  

  

  هرز هايخسارت علف - 9- 1

  عی کاهش عملکرد محصول زرا - 1- 9- 1

هرز مقادیر زیادي از آب و مواد غذایی خاك را مصرف کرده و براي نور و فضـاي رشـد   هايعلف

). 1384پـور،  خواجـه (شوند کند و از این طریق باعث نقصان رشد و عملکرد میبا گیاه زراعی رقابت می

                                                             
1.European Weed Research Society  
2
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بـا   ریباً معادلمیلیارد دالر است، که تق 5هرز در سطح جهانی بیش از هايمجموع خسارت ناشی از علف

  ). 1385میرشکاري، (باشد هاي روي گیاهان زراعی و باغی میکل خسارت ناشی از آفات و بیماري

درصـد   90تـا   25توانـد  هرز میهاياند که در صورت عدم کنترل صحیح، علفها نشان دادهبررسی

ي صـحیح کنتـرل   هاکاهش عملکرد محصول را به همراه داشته باشد، و برعکس در صورت اعمال روش

  ). 1385میرشکاري، (درصد افزایش عملکرد را به دست آورد  90تا  25توان می

دهی کافی نداشته که نتیجه آن هرز، گیاهان زراعی قدرت ریشههايبه دلیل گسترش زیاد ریشه علف

-ایههرز به دلیل رشد سریع و سهايکاهش میزان جذب آب و مواد غذایی بوده و در برخی موارد، علف

الزم به یادآوري است گیاهان انگلی و . دهنداندازي زیاد، فتوسنتز و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می

نیمه انگلی جهت تامین مواد غذایی خود به طور مستقیم از شیره گیاهان تغذیه کرده و باعث تضـعیف و  

  ). 1385میرشکاري، (شوند کاهش عملکرد گیاهان زراعی می

  فیت محصوالت زراعیکاهش کی - 2- 9- 1

هرز عالوه بر کاهش عملکرد محصوالت زراعی به طرق مختلـف باعـث کـاهش کیفیـت     هايعلف

هـاي  هرز بـه خصـوص انـواع سـمی و انـدام     هايهاي علفاختالط دانه. شوندمحصوالت زراعی نیز می

محصـول   هاي مختلف باعث افت کیفیت و ارزشرویشی با بذور برداشت شده گیاهان زراعی، به روش

البتـه در  ). 1385میرشکاري، (درصد گزارش شده است  20خسارت حاصل از این طریق حدود . شودمی

هـا در داخـل   هـرز بسـتگی بـه فراوانـی آن    هاياینجا الزم به توضیح است که میزان خسارت کیفی علف

شـباهت بـذور    هـرز در مزرعـه و  هايها، تراکم علفمحصوالت زراعی دارد، از دالیل اصلی فراوانی آن

باشد مثال بارز در این مورد شـباهت  هرز از نظر اندازه، وزن و شکل به بذور گیاهان زراعی میهايعلف
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هرز انگلی سس از لحاظ شکل، وزن و اندازه به بذر یونجه بوده که باعث آلودگی وسیع مزارع بذور علف

  . شودها مییونجه و عدم کنترل دقیق آن

تربچــه وحشــی    Sinapis arvesisهـاي هـرز خـردل وحشـی، ـذور علـفالزم بـه ذکـر اسـت ب

Raphanus ،raphanistrum  و شغلم وحشیBrassica toumefortil  هـاي مهـم بـذور کلـزا      از آالینـده

زیاد بذر خردل وحشی و کلزا امکان جداسازي آنها از طریق بوجـاري مقـدور    به دلیـل شـباهت .هستند

جداسـازي بـذرهاي خـردل و کلـزا از      همچنـین بـه دلیـل عــدم امکــان  ). 2005وارویک، ( باشـدنمی

کیفـی   همدیگر و نیز باال بودن درصد اسـید اروسـیک و گلیکوزینـوالت در بـذرهاي خـردل، عملکــرد      

بررسـی   در ).1994 ،مک مـوالن و همکـاران  ( یابدمحصول کلزا نیز تحت تأثیر خردل وحشی کاهش می

اهش کخردل وحشی در هر متر مربع مزرعه کلزا سبب  بوتـه 10حضـور ) 1994(مک موالن و همکاران 

بذرهاي خردل وحشـی وجـود    درصـد 5عملکرد دانه گردید و در محصول برداشت شـده   درصدي 20

  .داشت که باعث باال رفتن اسید اروسیک و گلیکوزینوالت در روغن استحصال شده گردید
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Abstract: 

   In order to evaluate the effect of two types of herbicide on weed control and yield and yield 

components of rape, an experiment factorial split plot design in a completely randomized block 

design with three replications was done in the farm of Saghsloo village of Ardebil in 2017 year. 

The main treatments included three type of sprayer (Atomizer, Microner and knapsack sprayer) as 

main factor and in the subplots, herbicide type (super gallant, Lontrol and the mixture of the two 

herbicide) and two time chemical control of weed (2 to 8 leaves stage of canola and the begining 

stage of stemming of rapeseed) were to be a factorial arrangement. The results showed that the 

effect of spraying time on control of total weed fresh weight and narrow fresh weight leaf was 

significant but was not significant for on fresh and dry weight of broad leaves weed. Total fresh 

and dry weight of weeds and fresh weight of narrow leaves at first spraying stage (stage 2 to 8 

leaves of rapeseed) compared to the second spraying time (previous stage of stemming of 

rapeseed) which eas showed decrement. The lowest density of broadleaf weed was obtained in 

Microner sprayer using super gallant at canola 2 to 8 stages. In control of dry weight of the total 

weed, it was determined that the lowest dry weight of the total weed was obtained commonly from 

the application of super gulant and mixing of two herbicides. According to the results of variance 

analysis, the main effect of herbicide type and time of spraying was significant on control of total 

dry weight of weeds and their interaction was significant on dry weight of narrow leaf weed. The 

results indicated that the super galant and the mixing of two herbicides were suitable in controlling 

dry weight of leaf weeds in the 2 to 8 leaf stage of canola. According to the results of analysis of 

variance, the effect of factors on main stem height, number of seeds per pod, number of seeds per 

plant, yield per plant was not significant but the effect of spraying time on sprayer was significant 

on the number of pods in the branch. The highest number of pods in the branch was related to the 

use of pump sprayer and at the previous stage of stemming of rapeseed. The maximum 1000 

kernel weight of rapeseed was obtained from the use of Microner and Pump sprayer and the lowest 

1000 kernel weight using Atomizer sprayer. According to the results of analysis of variance, the 

effect of spraying time on number of pods per plant, number of branches and total yield of 

rapeseed were significant. The highest number of branches, number of plant pods and total grain 

yield were obtained in stage 2-8 of canola and the lowest number of branches was obtained in the 

previous stage of stemming of rapeseed. 

 

Keywords: Herbicide, Grain yield, Number of pods per plant, Weed control 
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