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 كلزا دانه كيفيت و كميت بر پاراكوات

  1يانگج جواد

   كشوري پزشك

دو استان  در 85-86كش پاراكوات بر روي كميت و كيفيت دانه توليدي كلزا، آزمايشي در سال زراعي 

هرز با تمركز بر   هاي تيمار و سه تكرار در مزرعه كلزاي آلوده به علف

هاي مصرف شامل  كتار و عامل دوم زمانليتر در ه 2

كش نيز لحاظ  در اين آزمايش تيمار شاهد بدون مصرف علف

يزيولوژيك كلزا نسبت به شاهد تاثير معني داري  بر روي عملكرد، 

در لرستان بعلت تراكم كم . دار نبود ميزان روغن و تعداد جوانه هاي طبيعي كلزا ندارد و اثر متقابل زمان مصرف و مقدار مصرفي در هر دو منطقه نيز معني

داري در ميزان اسيد اروسيك تيمارها ديده نشد ولي در مازندران بعلت 

مصرف قبل از برداشت پاراكوات نه تنها تاثير منفي بر روي كميت و 

هاي هرز در محصول كلزا و در نتيجه افزايش كيفيت روغن استحصالي 
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پاراكوات كش علف مختلف ريمقاد برداشت 

)Brassica napus(  

جواد ديس ،2باغستاني علي محمد ،2زند اسكندر ،1ملكي ايرج

پزشك اهيگ تحقيقات موسسه 2 تهران، قاتيتحق و علوم واحدي اسالم آزاد دانشگاه1

  20/1/90: تاريخ دريافت

 18/8/90: تاريخ پذيرش

كش پاراكوات بر روي كميت و كيفيت دانه توليدي كلزا، آزمايشي در سال زراعي  به منظور بررسي اثرات مصرف قبل از برداشت علف

تيمار و سه تكرار در مزرعه كلزاي آلوده به علف 10هاي كامل تصادفي با  صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك

5/2و  2، 5/1كش پاراكوات در سه مقدار  عامل اول، مصرف علف. هاي هرز هم تيره كلزا انجام  گرديد

در اين آزمايش تيمار شاهد بدون مصرف علف. بودند) دير هنگام( و رسيدگي كامل) بموقع( ، اواسط رسيدگي)زود هنگام

يزيولوژيك كلزا نسبت به شاهد تاثير معني داري  بر روي عملكرد، كش در هر سه زمان رسيدگي ف نتايج حاصل نشان داد كه ، مصرف مقادير مختلف علف

ميزان روغن و تعداد جوانه هاي طبيعي كلزا ندارد و اثر متقابل زمان مصرف و مقدار مصرفي در هر دو منطقه نيز معني

داري در ميزان اسيد اروسيك تيمارها ديده نشد ولي در مازندران بعلت  ، تفاوت معني (.Sinapis arvensis L) بو بويژه خردل وحشي

مصرف قبل از برداشت پاراكوات نه تنها تاثير منفي بر روي كميت و . پائين بود يدار هرز ميزان اسيد اروسيك تيمارها نسبت به شاهد بطور معني

هاي هرز در محصول كلزا و در نتيجه افزايش كيفيت روغن استحصالي  هرز، موجب كاهش بذر  علف هاي با خشك كردن علف

  وحشي رسيدگي فيزيولوژيك، اسيد اروسيك، خردل
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 از قبل مصرف تاثير

  چكيده

به منظور بررسي اثرات مصرف قبل از برداشت علف

صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك مازندران و لرستان،  به

هاي هرز هم تيره كلزا انجام  گرديد علف

زود هنگام( اوايل رسيدگي فيزيولوژيك

نتايج حاصل نشان داد كه ، مصرف مقادير مختلف علف. گرديد

ميزان روغن و تعداد جوانه هاي طبيعي كلزا ندارد و اثر متقابل زمان مصرف و مقدار مصرفي در هر دو منطقه نيز معني

بو بويژه خردل وحشي هاي هرز تيره شب علف

هرز ميزان اسيد اروسيك تيمارها نسبت به شاهد بطور معني غالبيت اين علف

با خشك كردن علفكيفيت محصول كلزا نداشت بلكه 

  .نيزشد

رسيدگي فيزيولوژيك، اسيد اروسيك، خردل :واژه هاي كليدي
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  مقدمه

زميني، سومين مقام گياه روغني را در  از سويا و بادامكلزا پس 

 باشد درصد روغن مي 40-46دانه كلزا داراي . جهان دارد

(Mansori & Oghan, 2009) .است كه  1بو كلزا از تيرة شب

و مقدار  نژادگرهاي كانادايي اصالح گرديده است، توسط به

از  به كمتر% 40موجود در روغن آن از حدود  2اسيد اروسيك

 30% (1/0به % 1در كنجاله آن از  3و مقدار گليكوزينوالت% 2

به . كاهش پيدا كرده است) ميكرومول در يك گرم مادة خشك

هاي مختلف هم تيرة كلزا كه در روغن آنها اسيد  گونه

باشد % 1/0و گلوكوزينوالت كمتر از % 2اروسيك كمتر از 

. ندشود و قابل مصرف خوراكي هست گفته مي) 00(دوصفر

همين جهت توليد محصول نهايي با اين دو عامل اساسي از  به

اي در كشت و كار كلزا بر خوردار است  العاده اهميت فوق

(Khajepour, 2007).  

ترين عامل محدود كننده توليد كلزا در  هرز مهم هاي علف

كشورهاي مختلف جهان بوده و كنترل آنها در سطح جهاني 

خود  كشت اين گياه را بهيكي از بيشترين هزينه هاي 

 خردل وحشي. (Azizi et al., 2009) اختصاص داده است

(Sinapis arvensis L.) هرز مزارع كلزا در  ترين علف بعنوان مهم

دنيا و ايران مطرح مي باشد كه سبب كاهش عملكرد و كيفيت 

. (Baghestani et al., 2005) گردد محصول برداشت شده كلزا مي

بوته خردل وحشي در متر مربع،  80تا  20در كانادا حضور 

گردد،  درصد مي 77تا  19باعث كاهش عملكرد كلزا بين 

 30100تا  5700توليد بذر خردل وحشي در اين شرايط بين 

 . (Thomas, 1984) عدد در متر مربع بوده است

بوته خردل وحشي در مزارع كلزا عالوه بر كاهش  10حضور 

درصد از بذر  5وجود  درصدي عملكرد محصول، سبب 20

در اين . خردل در محصول كلزاي برداشت شده مي گردد

                                                 
1 . Brassicaceae 
2 . Erucic acid 
3 . Glucosinolate 

حالت به دليل باال رفتن درصد اسيد اروسيك در روغن 

استحصال شده، قابليت خوراكي آن توسط انسان از دست 

در %) 34( وجود اسيد اروسيك. (Mullan et al., 1994) رود مي

صول كلزا بذر خردل وحشي باعث بروز كاهش كيفيت مح

كنترل خردل وحشي در . (Baghestani et al., 2005) شود مي

امروزه در دنيا براي كنترل . مزارع كلزا بسيار مشكل است

 شودخردل وحشي در كلزا از ارقام تراريخته استفاده مي

(Baghestani et al., 2005) . براي كنترل خردل وحشي در مزارع

عددي در كشورهاي هاي مت كش علف ،كلزاي غير تراريخته

اند كه هيچكدام از آنها در ايران نتايج  مختلف به ثبت رسيده

اي براي كنترل خردل وحشي در مزارع كلزا نشان  اميدواركننده

هرز در محصول،  هاي حضور علف). Shimi, 2010( اند نداده

قبل يا زمان برداشت، ممكن است باعث به تاخير افتادن و 

در كلزا توصيه هايي . شت شودكاهش كارايي عمليات بردا

هاي ديكوات، گليفوزينيت و  كش براي مصرف علف

         گاليفوسيت بصورت پيش از برداشت شده است

(Azizi et al., 2009) . در يك تحقيق كه توسط سازمان

انجام گرفته نشان داده شده است ) Gateway  )1999تحقيقات 

نمك ايزو ( پهاي راندا كش كه مصرف قبل از برداشت علف

نمك دي آمونيم ( ، تاچدان)پروفيل آمين گاليفوزيت

داري در عملكرد  تاثير معني) ديكوات(  و رگالن) گاليفوزيت

% 40تغيير رنگ ( كلزا با شاهد نداشته و مصارف زود هنگام

اين ) ها غالف% 60تغيير رنگ( و ديرهنگام) ها غالف

در . اند ها هم تاثيري در عملكرد كلزا نشان نداشته كش علف

تا  2005و همكاران از سال  Jenksهايي كه توسط  پژوهش

كش پاراكوات و ديكوات در سه  با مصرف دو علف  2007

زمان رسيدگي متفاوت كلزا در آمريكا انجام شد، عملكرد كلزا 

در مقايسه دايكوات ه با پاراكوات و هاي سمپاشي شد در كرت

  . در هرسه زمان مصرف مشابه بوده است وجينبا 

هاي موجود در دنيا، نتايج اميدوار  كش با توجه به اين كه علف

هاي هرز هم تيره كلزا در ايران  اي براي كنترل علف كننده

هاي هرز  اند و نيز با توجه به اهميت اختالط بذر علف نداشته
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، بويژه خردل وحشي با كلزا از نظر كميت و تيره شب بو

كيفيت محصول كلزا و نيز مشكالت فراواني كه اين علف 

هرز بواسطه سبز بودنشان موقع برداشت بوجود مي  هاي

آورند، اين تحقيق به منظور تعيين كمترين مقدار مصرفي 

كش قبل از برداشت  كش و بهترين زمان مصرف علف علف

  .كلزا انجام شد

  ها روش مواد و

و در دو منطقه دشت ناز  85-86اين آزمايش در سال زراعي 

ساري در استان مازندران و شهرستان خرم آباد در استان 

براي انتخاب مزارع مورد نظر، از سال قبل  .لرستان انجام شد

و در زراعت گندم كه در تناوب كلزا بودند، مناطق آلوده به 

  .هرز انتخاب شدند علف

ت فاكتوريل دو عاملي در قالب طرح آزمايش به صور

كش  عامل اول علف. بلوكهاي كامل تصادفي پياده گرديد

ليتر در  5/2و  2، 5/1در سه سطح ) SL 20( پاراكوات

گرم از ماده موثره در  500و  400، 300به ترتيب (هكتار

كش مزبور در سه زمان  و عامل دوم زمان مصرف علف) هكتار

، اواسط )زود هنگام( وژيكمصرف اوايل رسيدگي فيزيول

و اواخر رسيدگي ) به موقع( رسيدگي فيزيولوژيك

عالوه بر آن . قبل از برداشت كلزا بود) ديرهنگام( فيزيولوژيك

. كش نيز در نظر گرفته شد يك تيمار شاهد بدون مصرف علف

و فاصله بين ) متر 5×10به ابعاد (متر مربع  50اندازه هركرت 

  .رفته شدمتر در نظر گ 5/1كرتها 

تمامي فعاليت هاي مربوط به مراحل مختلف كاشت و داشت 

هاي صادره توسط موسسات  و برداشت بر اساس دستوالعمل

اما در هر دو . تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي انجام شدند

هرز هيچ عملياتي انجام نشد و  هاي منطقه براي كنترل علف

  . كشي هم مصرف نگرديد هيچ علف

تشخيص دقيق زمانهاي رسيدگي فيزيولوژيك براي تعيين و 

كلزا و اعمال دقيق و درست تيمارها، در تمام مراحل انجام 

  . آزمايش از جدول زير استفاده گرديد

 كلزا فيزيولوژيك رسيدگي زمان سه در اصلي ساقه روي بر دانه، رنگ مشخصات - 1جدول

Table 1- Characteristics of seed color, on the main stem at three time of physiological maturity of canola. 

Late On time Early Seed color in main stem 
Light green to yellow Green to light green Green Top 1/3 

Some light brown, but most 
reddish brown 

Fewer light green with most light 
brown or reddish brown 

Light green with a few just 
starting to turn reddish brown Middle 1/3 

Reddish brown or purple 
Fewer light brown, mostly 

reddish brown to purple 
Light brown to reddish brown, 

some purple Bottom 1/3 

60% 40% 10-20% 
Seed color change in 
main stem 

11-May 10-May 30-Apr 
Sprayed on the 
Mazndaran 

22-May 17-May 10-May Sprayed on the Lorestan 

وني النس دار، بعد از كاليبراسيون با غسمپاشي با سمپاش فر

  ليتر در هكتار انجام شد 600حجم محلول 

كش، خشك  ها به ترتيب زمان مصرف علف هر چند كه تيمار

شده و زودتر از شاهد قابل برداشت بودند ولي به علت عدم 

ها  امكان كاربرد جداگانه كمباين براي هر كرت، تمامي كرت

ه برداشت شدن آنها، توسط بعد از رسيدگي كامل و آماد

زمان و در  كمباين مجهز به هد مخصوص برداشت كلزا، هم

از محصول هر كرت سه نمونه تهيه . يك روز برداشت شدند

ها براي تعيين قوه ناميه، ديگري  يكي از اين نمونه. گرديد

براي تعيين درصد ميزان روغن و سومين نمونه براي تعيين 

  . گرفته شدندميزان اسيد اروسيك در نظر 
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و با سه شاخصه جوانه  ISTA1قوه ناميه بر اساس دستورالعمل 

 4و بذور جوانه نزده 3، جوانه هاي غير طبيعي2هاي طبيعي

گروه  4بذر در  400براي اين كار از هر نمونه . تعيين گرديد

 سپس هر تكرار. تكرار قرار گرفتند 4تايي شمارش و در  100

هاي مخصوص  در داخل ظرف بطور جداگانه) عدد بذر 100(

هاي مرطوب قرار داده و سپس به داخل دستگاه  حاوي كاغذ

ساعت تاريكي با  16ژرميناتور منتقل شدند و دستگاه براي 

ساعت روشنايي با  8گراد و  درجه سانتي 20درجه حرارت 

. روز تنظيم گرديد 7گراد، براي  درجه سانتي 30درجه حرارت

داگانه مورد ارزيابي قرار روز هر ظرف بطور ج 7پس از 

هاي طبيعي، بذور جوانه  بر اساس دستورالعمل، جوانه. گرفت

ميانگين . هاي غيرطبيعي شمارش و ثبت گرديدند نزده و جوانه

تكرار براي هر نمونه بعنوان نتيجه نهايي در جدول مربوطه  4

  .ثبت گرديد

 تعيين ميزان درصد روغن در نمونه ها از فاكتورهاي اصلي اين

گرم بذر از هر نمونه  3براي تعيين ميزان روغن . آزمايش بود

قرار  NMR5تهيه شده و در داخل ظروف مخصوص دستگاه 

دستگاه بطور اتوماتيك مقدار درصد روغن موجود را . داده شد

  . تعيين نمود

براي تعيين ميزان اسيد اروسيك، روغن به روش سوكسله 

اسيدهاي چرب،  سپس به روش متيالسيون. استخراج گرديد

محلولي حاوي استرهاي متيل اسيدهاي چرب بدست آمد و  

تزريق  Varian cp-3800مستقيماً به گاز كروماتوگراف مدل 

  . گرديد

 هاي بدست آمده از نرم افزار آماري براي تجزيه آماري داده

SAS  استفاده و مقايسه ميانگين تيمارهاي آزمايشي بر اساس

  . صورت گرفت% 5كن در سطح اي دان آزمون چند دامنه

                                                 
1 . International Seed Testing Association 
2 . Normal Seedling 
3 . Abnormal Seedling 
4 . Non- Germinating Seeds  
5 . Nuclear Magnetic Resonance 

  نتايج و بحث

  هرز يب علف هاينوع وترك

هايي مانند  برگ هرز مهم و عمده لرستان بيشتر نازك هاي علف

، ).Lolium spp( ، چچم).Triticum aestivum L( گندم خودرو

تيره كلزا  برگ غير هم ، به همراه چند پهن).Avena spp( يوالف

 خطائي ، ارشته ).Galium tricornutum Dandy( راخ تي مانند بي

)Lepyrodichlis holosteoides (C.A. Mey.) Fenzl ex Fisch. & 

C.A. Mey(.گندم ، گل )Centaurea depressa L. ( و پيچك

هرز هم  هاي و از علف) .Convolvulus arvensis L( صحرايي

 ).Myagrum perfoliatum L( هم كمندي) بو شب( تيره كلزا

هرز موجود در مزرعه مازندران  هاي اما عمده علف. بودند

 و كمي هم كنگر ابلق%) 90بيش از (خردل وحشي 

)Silybummarianum (L.) Gaertn.( و اين تفاوت به ويژه . بودند

در وجود خردل وحشي موجب شد كه تمامي اطالعات 

طور جداگانه آناليز گرديده و از تجزيه  مربوط به هر منطقه به

  . كب استفاده نگرددمر

كش و تاثير سريع آن، در هر سه  به علت مكانيزم عمل علف

كش و در هر سه زمان، حداكثر سه روز بعد  تيمار مقدار علف

هاي كلزا به همراه تمامي  از مصرف پاراكوات بوته

. هرز كامالً خشك شده و آماده برداشت بودند هاي علف

هاي  روز، تيمار 15- 17) زود( تيمارهاي اولين زمان مصرف

روز و تيمارهاي آخرين  7-10) به موقع( دومين زمان مصرف

روز در مقايسه با شاهد زودتر خشك  3- 4) دير(زمان مصرف 

رسيدگي و خشك شدن . شده و آماده برداشت شدند

هاي علف  ها و عدم وجود سبزينه در تيمار يكنواخت كرت

از  هاي كاربردي و قابل ذكر اين مرحله كش از شاخصه

  .آزمايش بودند

  عملكرد كلزا

نتايج تجزيه واريانس عملكرد كلزا در هر دو استان لرستان و 

مازندران نشان داد كه تاثير مقدار، زمان مصرف و اثر متقابل 
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). 2جدول( دار نبود مقدار و زمان مصرف بر عملكرد معني

) 4 و 3جداول(نتايج حاصل از مقايسه ميانگين عملكرد كلزا 

هاي مختلف مصرف  مقادير مختلف و زماندر خصوص 

داري را نشان ندادند و  كش پاراكوات نيز اختالف معني علف

سه مقدار اعمال شده، با هم و با تيمار بدون علف 

كش در سه زمان  تفاوتي نداشته و مصرف علف) شاهد(كش

رسيدگي فيزيولوژيك تعريف شده كلزا نيز در عملكرد 

ها با  اين يافته. باهم نشان ندادند داري را ميانگين تفاوت معني

و ) Gateway )1999نتايج حاصل از پژوهش سازمان تحقيقاتي 

تا  2005و همكاران طي سه سال از  Jenksپژوهشي كه توسط 

و اين موضوع مي تواند اين . انجام شد مطابقت دارد  2007

كش در اوايل رسيدگي  نظر را كه مصارف زود هنگام علف

ا ممكن است موجب كاهش عملكرد شود را فيزيولوژيك كلز

زير سوال برده و به نحوي رد نمايد، كه نتايج مقايسه 

  .كند ها هم اين را تائيد مي ميانگين

  كلزا روغن درصد ميزان

كش  تجزيه واريانس تاثير مقدار و زمان مصرف علف

بيانگر آن است ) 2جدول(پاراكوات بر روي درصد روغن كلزا 

داري بر روي  مقدار و زمان مصرف، تاثير معنيكه در لرستان 

ميزان درصد روغن نداشته و در مازندران زمان مصرف نيز 

داري روي ميزان درصد روغن نداشت اما تاثير  تاثير معني

 5كش بر ميزان درصد روغن در سطح  مقدار مصرفي علف

بررسي نتايج جداول مقايسه ميانگين . درصد معني دار بود

يمارهاي مقدار و تيمارهاي زمان مصرف درصد روغن ت 

دهد كه در لرستان بين سه تيمار زمان  نشان مي) 4و 3جداول(

مصرف و نيز بين تيمارهاي چهارگانه مقادير مصرفي اختالف 

در مازندران هرچند بين تيمارهاي . شود داري ديده نمي معني

داري وجود نداشت اما  كش اختالف معني مصرف مقدار علف

نشان ) كش بدون علف( ها با ميانگين شاهد ين ميانگينمقايسه ا

 5/1داري بين شاهد و تيمارهاي مقدار  داد كه اختالف معني 

در اين مقايسه . ليتر در هكتار وجود دارد 5/2ليتر در هكتار و 

  .كمترين ميزان روغن مربوط به تيمار شاهد بود

پهن برگ و چند  هرز كلزا، بيشتر نازك هاي در لرستان علف 

از ) Myagrum perfoliatum( برگ غير هم تيره كلزا و كمندي

هاي هرز  و بذر اين علف. هرز هم تيره كلزا بودند هاي علف

به علت اندازه، شكل و وزن متفاوتي كه با بذر كلزا دارد به 

راحتي در بوجاري كمباين جدا شده و محصول كلزاي بدست 

يه واريانس و مقايسه آمده تقريباً خالص بوده و در نتيجه، تجز

) 4و3و2جداول(هاي درصد روغن كلزاي لرستان  ميانگين

اما در . دهد داري را بين تيمارها نشان نمي اختالف معني

هرز غالب مزرعه خردل وحشي بود، اين علف  مازندران علف

هاي هرز هم تيره كلزا در كشور  هرز يكي از مهمترين  علف

وژيكي و نيز مراحل رشدي اين گياه از نظر مورفول. مي باشد

. خيلي شبيه كلزا بوده و در مزرعه رقابت شديدي با كلزا دارد

در زمان رسيدگي كلزا اين گياه ارتفاعي بيش از دو برابر 

هاي كلزا را بصورت يك  ارتفاع كلزا پيدا كرده و كامالً بوته

در زمان . دارد طبقه از بوته هاي كم ارتفاع در زير خود نگه مي

آذين در  كلزا، خردل وحشي سبز بوده و هنوز گلرسيدگي 

با مصرف هر سه مقدار . باشد حال گلدهي و توليد غالف مي

هاي سبز خشك شده و توليد غالف و دانه  علف كش اين بوته

خردل متوقف شده در نتيجه در محصول برداشتي از اين 

اما در . تيمارها دانه خردل وحشي بشدت كاهش مي يابد

هاي خردل وحشي فرصت  ، بوته)كش دون علفب(تيمار شاهد

رشد و توليد دانه را داشته و تا زمان برداشت كلزا به توليد 

كه در زمان برداشت كلزا نيز به . غالف و دانه ادامه داده است

همراه كلزا برداشت شده و بعلت هم اندازه و هم شكل و هم 

امكان  وزن بودن دانه آن با دانه كلزا بوجارهاي خيلي دقيق هم

 ,Shimi, 2005  ،Maleki( جداسازي آن را از دانه كلزا نداشته

و نيز به علت داشتن ميزان ) Baghestani et al., 2005و   2006

روغن در تمامي مراحل آزمايش و اندازه گيري ميزان روغن 

همراه كلزا بوده و در نتيجه در تيمار شاهد به علت داشت 

ميزان در  (Baghestani et al., 2005) مقدار درصد روغن پايين
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معني داري نسبت به تيمار % 5صد روغن را در سطح 

كه اين موضوع دور از انتظار . كش كاهش داده است علف

نبوده و به همين علت ميزان درصد روغن يكي از اهداف اين 

  .پژوهش بوده است

  قوه ناميه بذر كلزا

بذر  هاي هرز، بويژه بذر خردل وحشي با اختالط بذر علف

كلزا، از مشكالت مهم و اساسي مزارع توليد بذر كلزا مي 

تواند  كاربرد نتايج اين پژوهش در مزارع بذري كلزا مي. باشد

راه حل مناسبي براي حل اين معضل و كاهش اختالط بذر 

ولي اطمينان از عدم . هرز با بذر توليدي كلزا باشد هاي علف

اراكوات بر روي كش پ تاثير سوء مصرف قبل از برداشت علف

تواند اين روش را در مزارع بذري  قوه ناميه بذور توليدي، مي

به همين جهت بود كه تعيين قوه ناميه بذر .  كاربردي سازد

كلزا به عنوان يكي از اهداف مهم و اصلي طرح در نظر گرفته 

  .شد

كش  تجزيه واريانس تاثير مقدار و زمان مصرف علف

دهد، در  نشان مي) 2جدول(كلزا پاراكوات بر روي قوه ناميه 

هر دو منطقه لرستان و مازندران مقدار و زمان مصرف 

هاي غير  هاي طبيعي، جوانه داري بر جوانه كش تاثير معني علف

مقايسه ميانگين اين سه . طبيعي و بذور جوانه نزده ندارد

 كش پاراكوات شاخصه قوه ناميه در مقادير مختلف علف

نيز ) 4جدول ( كش رف اين علفهاي مص و زمان) 3جدول(

. داري را در هيچ كدام از مناطق نشان نمي دهد اختالف معني

  :باشد اين نتايج بيانگر سه موضوع مي

كش پاراكوات با ايجاد ضايعات موضعي از ورود و  علف -1

هاي گياه  ها و ساير قسمت حركت خود به درون آوند

همين دليل  به. (Rashed & Nasiri, 1995)كند  جلوگيري مي

امكان نفوذ اين سم به داخل بذر و از بين بردن جنين وجود 

كش تنها در سطح غالف فعال بوده و موجب  نداشته و علف

در  -2. هاي گياه شده است خشك شدن آنها و ساير اندام

زمان رسيدگي فيزيولوژيك كلزا، جنين در داخل بذر تشكيل 

بنابر   (Thomas, 1984)رسد  شده و به رشد كامل خود نيز مي 

كش در اين زمان موجب خشك شدن گياه  اين مصرف علف

مهمتر اينكه در  -3و . شده و تاثيري روي جنين نداشته است

كه از نظر ما زمان ) زمان اول( شروع رسيدگي فيزيولوژيك

رفت هم  حساسي بود و احتمال افزايش بذور جوانه نزده مي

ر سوئي روي كش تاثي اين رشد كامل شده و مصرف علف

  .جنين و در نتيجه قوه ناميه نداشته است

كش پاراكوات در  و نتيجه اينكه مصرف مقادير مختلف علف

هر سه زمان رسيدگي فيزيولوژيك كلزا موجب خشك شدن 

كش شده و اجازه نفوذ   هاي در معرض تماس اين علف اندام

 به داخل غالف و بذر را نيافته و تاثيري نيز بر قوه نامه بذر

 et al., 2007) (Jenksكه اين نتايج با يافته . كلزا نداشته است

  .مطابقت دارد دقيقاَ

  اسيد اروسيك

ميزان اسيد اروسيك يكي از شاخصه هاي اصلي و بسيار مهم 

%) 2( كلزا داراي اسيد اروسيك بسيار پائيني. اين طرح بود

است و وجود مقدار باالي اين اسيد چرب در روغن نشانه 

              باشد امكان مصرف خوراكي آن ميعدم 

(Khajepour, 2007, Salunkhe et al., 1992, Thomas, 1984) .

بو بويژه خردل وحشي در  هاي هرز تيره شب وجود علف

مزرعه و به بذر رفتن اين گياه و اختالط بذور آن با محصول 

تواند روغن استحصالي را بعلت داشتن ميزان اسيد  كلزا مي

از استاندارد خارج نموده و غير %) 34( سيك بسيار باالارو

 ,.Baghestani et al., 2005  Mullan et al( قابل مصرف گرداند

به همين جهت در اين طرح از ). ,Khajepour 2007و,1994

اسيد اروسيك بعنوان شاخص ميزان وجود علف هرز خردل 

  .وحشي نيز استفاده شده است

كش  جدول تجزيه واريانس تاثير مقدار و زمان مصرف علف

، )2جدول(پاراكوات بر روي ميزان اسيد اروسيك روغن كلزا 

دهد كه در لرستان بين تيمارهاي مقدار و نيز بين  نشان مي

كش اختالف معني داري وجود  تيمارهاي زمان مصرف علف

زمان  مقايسه ميانگين بين تيمارهاي مقدار و تيمارهاي. ندارد
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نيز اختالف معني داري بين آنها و نيز ) 4و 3جداول( مصرف

را در لرستان را نشان ) كش بدون مصرف علف( با شاهد

اين نتايج با واقعيات موجود در مزرعه كلزاي لرستان . دهد نمي

هرز كلزا، بيشتر  هاي در لرستان علف. نيز مطابقت دارد

بعالوه ) بو شب( هاي غير هم تيره كلزا برگ برگ و پهن نازك

بذر اين . هرز هم تيره كلزا بودند هاي كمندي از علف

هرز بعلت اندازه، شكل و وزن متفاوتي كه با بذر  هاي علف

كلزا دارند براحتي در بوجاري كمباين جدا شده و محصول 

باشد از طرفي اين  كلزاي بدست آمده تقريباً خالص مي

بر ميزان آن در  هرز داراي اسيد اروسيك نيستند كه هاي علف

  . روغن استحصالي تاثير بگذارد

هرز غالب مزرعه خردل وحشي بود،  اما در مازندران علف 

مهمترين علف هرز مزارع كلزاي كشور كه دانه آن حاوي 

اين گياه از نظر . باشداسيد اروسيك مي% 34بيش از 

و فيزيولوژيكي نيز شبيه كلزا بوده و در تمام  مورفولوژيكي

دي رقابت شديدي با كلزا دارد،  همانند كلزا رشد مراحل رش

آذين  نا محدودي داشته و همزمان با تشكيل غالف از پائين گل

بسيار . دهد آذين نيز ادامه مي به گلدهي خود در انتهاي گل

سريع الرشد است و در زمان رسيدگي كلزا ارتفاع آن ممكن 

متر   5/2تا است به  بيش از دو برابر ارتفاع كلزا هم برسد و  

در زمان رسيدگي كلزا، خردل وحشي . تواند رشد كند هم مي

دهد و همچنان  هنوز سبز بوده و به رشد زايشي خود ادامه مي

. آذين در حال گلدهي بوده و توليد غالف و دانه ادامه دارد گل

هاي سبز خشك  كش اين بوته با مصرف هر سه مقدار علف

ردل متوقف شده و در شده و توليد غالف و تشكيل دانه خ

هاي تشكيل شده نيز دانه نارس بوده و با بسياري از غالف

به همين دليل در . گردد كش منتج به بذر نمي مصرف علف

كش مصرف شده، ميزان بذر  تيمارهايي كه در آنها علف

وحشي بشدت كاهش يافته و در  توليدي توسط خردل

كاهش نسبت  محصول كلزاي برداشتي از اين تيمارها  نيز اين

در تيمار . مشهود مي باشد) بدون مصرف علف كش( به شاهد

هاي خردل وحشي  مازندران، بوته) كش بدون علف( شاهد

فرصت رشد و توليد دانه را داشته و تا زمان برداشت كلزا به 

كه در زمان برداشت نيز به . اند توليد غالف و دانه ادامه داده

اندازه و هم شكل و هم  همراه كلزا برداشت شده و بعلت هم

وزن بودن دانه آن با دانه كلزا بوجارهاي خيلي دقيق هم امكان 

جداسازي آن را از دانه كلزا نداشته و در تمامي مراحل 

آزمايش و استحصال روغن همراه محصول كلزا بوده در نتيجه 

در تيمار شاهد ميزان اسيد اروسيك بعلت وجود ميزان زيادي 

كه اين امر در . رود بشدت باال مياز بذور خردل وحشي 

كش  جدول تجزيه واريانس تاثير مقدار و زمان مصرف علف

) 2جدول(پاراكوات بر روي ميزان اسيد اروسيك روغن كلزا 

نيز بخوبي نمايان بوده و در تيمارهاي مقدار مصرفي اختالف 

شود كه با مقايسه ميانگين  مشاهده مي% 1داري در سطح  معني

معلوم مي ) 3جدول(در مصرف مقادير مختلف اسيد اروسيك 

و ساير ) كش بدون علف( شود كه اين اختالف بين شاهد

مي باشد و بين خود تيمارهاي مصرف ) كش با علف( تيمارها

و اين بدين معني . شودداري ديده نمي كش اختالف معني علف

كش مقدار اسيد  است كه با مصرف هر مقداري از علف

  .دياب اروسيك كاهش مي

دهد كه تاثير زمان مصرف علفكش پاراكوات نشان مي 2جدول

دار  معني% 1بر ميزان اسيد اروسيك نيز در مازندران در سطح 

 دقت در جدول مقايسه ميانگين ميزان اسيد اروسيك. است

دهد كه در زمان اول ميزان اسيد اروسيك  نشان مي) 4جدول(

همان . ستنسبت به دو زمان ديگر بشدت كاهش پيدا كرده ا

هاي قبل اشاره شد، در زمان رسيدگي كلزا  طوركه در بخش

خردل وحشي همچنان در حال توليد گل و غالف مي باشد و 

باشد و به واسطه همين سبز بودن  كل اندام گياه نيز سبز مي

با . سازد هم هست كه برداشت كلزا را با مشكل مواجه مي

هاي زمان بررسي مجدد زمان رسيدگي فيزيولوژيك كلزا و

شود كه در زمان  كش در اين پژوهش، معلوم مي مصرف علف

كش يعني درست آغاز رسيدگي  اول مصرف علف

فيزيولوژيك كلزا، خردل وحشي كامالً در مرحله گلدهي قرار 

هاي بسيار كمي در پائين گل آذين تشكيل شده دارد و غالف
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با . دتوانند توليد كنن است كه بالطبع بذور بسيار كمي هم مي

كش در اين زمان و در اين مرحله رشدي، خردل  مصرف علف

هايي كه تا رود و تنها غالف وحشي خشك شده و از بين مي

كنند و به اين ترتيب،  اند بذر توليد مي شده اين زمان كامالً پر

و . دهد وحشي امكان توليد بذر بيشتر را از دست مي خردل

اين تيمار داراي بذور اين يعني اينكه  محصول كلزاي توليدي 

در نتيجه در تجزيه اسيدهاي . كمي از خردل وحشي مي باشد

جهت اختالط كم ه ب) زمان اول( چرب محصول اين تيمار

بذرخردل وحشي با كلزا ميزان اسيد اروسيك نيز پائين مي 

هر چند ميزان اسيد اروسيك در اين تيمار نسبت به . باشد

آنقدر زياد است كه روغن  ساير تيمارها كم مي باشد ولي باز

حاصل از اين محصول از لحاظ مقدار اسيد اروسيك غير 

  .باشد استاندارد بوده و قابل مصرف خوراكي نمي

كش، خردل وحشي براي  در دو تيمار ديگر زمان مصرف علف

رشد و توليد بذر به اندازه كافي فرصت داشته و مقدار بذر 

ا و در اختالط با آن بيشتري توليد كرده كه موقع برداشت كلز

برداشت و در تجزيه اسيدهاي چرب نيز، ميزان اسيد اروسيك 

بسيار زياد ديده مي شود كه نتيجه همين توليد بذر و آلودگي 

  . باالست

كش پاراكوات  قبل  دهد كه مصرف علف اين پژوهش نشان مي

هاي رسيدگي فيزيولوژيك كلزا بر  از برداشت كلزا و در زمان

 ,Anonymous, 1999)روي عملكرد كلزا هيچ تاثير منفي نداشته 

Jenks et al., 2007)  كش حتي در آغاز  توان از اين علف و مي

كش  بر خالف علف. رسيدگي فيزيولوژيك كلزا استفاده نمود

گاليفوزيت كه كاربرد آن قبل از  رسيدگي فيزيولوژيك 

توان از آن در  شود و نمي قويه ناميه مي يدموجب كاهش شد

                                   مزارع بذري استفاده كرد 
Ransom, 2007,  Yenish & Young, 2000 ) Mousavi et al., 

كش پاراكوات در زمان رسيدگي كلزا  اما مصرف علف. ) 2005

يه كلزا و با مقادير تعيين شده هيچ تاثير سوء بر روي قوه نام

توان براحتي و  نداشته و در نتيجه در مزارع بذري كلزا نيز مي

. (Jenks et al., 2007) كش استفاده نمود با اطمينان از اين علف

كش ميزان توليد بذر  و نيز مصرف قبل از برداشت اين علف

هرز بويژه خردل وحشي را كاهش داده و هرچه اين  هاي علف

ان بذر خردل وحشي نيز بيشتر زمان مصرف، زود تر باشد ميز

كند و به تبع آن ميزان آلودگي كلزا و در نتيجه  كاهش پيدا مي

ميزان اسيد اروسيك روغن حاصل از اين محصول نيز به 

  .همان اندازه كاهش خواهد يافت
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  ندرانكش پاراكوات بر روي عملكرد، قوه ناميه، ميزان روغن و ميزان اسيد اروسيك كلزا در مصرف قبل از برداشت كلزا در دو منطقه لرستان و ماز و زمان مصرف علفميانگين مربعات تاثير مقدار  -2جدول 

Table 2- Mean squares of the effect of dose and time of application of pre-harvest paraquat on canola seed yield, viability, oil and erucic acid content in Lorestan and Mazandaran. 

Source 
Of 
Variation 

d.f 

Lorestan 

 

Mazandaran 

yield 
(kg/ha) 

Viability (%) 
Oil (%) 

Erucic 
acid 
(%) 

Yield 
(kg/ha) 

Viability (%) 
Oil (%) 

Erucic 
acid 
(%) 

Normal  Abnormal  
Non-

germinating Normal  Abnormal  
Non-

germinating 

Block 2 97395 ns 4.11 ns 0.011 ns 0.009 ns 7.21 ns 0.012 ns  26343 ns 32.86 ns 0.006 ns 0.039 ns 9.18 ns 0.019 ns 
Dose 3 64752 ns 4.33 ns 0.017 ns 0.029 ns 3.92 ns 0.003 ns  8653 ns 20.92 ns 0.009 ns 0.027 ns 51.35 ∗ 0.21 ∗∗ 
Time 2 31279 ns 15.86 ns 0.013 ns 0.041 ns 8.74 ns 0.001 ns  10083 ns 16.69 ns 0.02 ns 0.018 ns 1.8 ns 0.13 ∗∗ 
Time*Dose 6 24010 ns 5.52 ns 0.002 ns 0.02 ns 11.6 ns 0.005 ns  10057 ns 19.06 ns 0.016 ns 0.034 ns 7.75 ns 0.03 ns 
Error 22 40730 15.17 0.029 0.0396 12.44 0.016  14963 17.83 0.015 0.032 16.41 0.018 
Coefficient of variation (CV%) 21.77 4.37 24.58 23.49 7.72 24.35  13.48 4.88 19.27 17.94 11.39 12.8 

ns: Non-significant; ∗∗: Significant at 1% ; ∗: Significant at 5% probability level 

  

  كش پاراكوات بصورت مصرف قبل از برداشت در دو منطقه لرستان و مازندران مقايسه ميانگين عملكرد، قوه ناميه، ميزان درصد روغن و اسيد اروسيك كلزا در مصرف مقادير مختلف علف - 3جدول

Table 3- Mean comparison of the effect of dose of application of pre-harvest paraquat on canola seed yield, viability, oil and erucic acid content in Lorestan and Mazandaran. 

Dose rate of 
herbicide 
applied 
(litr/ha) 

Lorestan 

 

Mazandaran 

Yield 
(kg/ha) 

Viability (%) 
Oil (%) Erucic 

acid (%) 
Yield 

(kg/ha) 

Viability (%) 
Oil (%) Erucic 

acid (%) Normal  Abnormal  Non-
germinating Normal  Abnormal  Non-

germinating 
0 900.7 a 88.7 a 3.66 a 7.66 a 45.6 a 2.49 a  936.3 a 85.7 a 3.33 a 11 a 32.1 b 19.1 a 
1.5 1010 a 88.3 a 4.88 a 6.77 a 46.1 a 2.26 a  837.4 a 88.1 a 3.55 a 8.33 a 37.5 a 8.66 b 
2 977.0 a 89.3 a 4.22 a 6.44 a 46.3 a 2.66 a  888.3 a 84.7 a 3.88 a 11.4 a 35.9 ab 9.60 b 
2.5 819.7 a 89.9 a 4.33 a 5.55 a 44.8 a 2.49 a  930.4 a 87.1 a 3.22 a 9.66 a 36.8 a 9.65 b 

In each column, means followed by similar letters are not significantly different by using Duncan Test at 5% probability level. 
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  كش پاراكوات در دو منطقه لرستان و مازندران علف) رسيدگي فيزيولوژيك( ميانگين عملكرد، قوه ناميه، ميزان روغن و اسيد اروسيك كلزا در سه زمان مختلف مصرف قبل از برداشتمقايسه  - 4جدول

Table 4- Means comparison of the effect of  time of application of pre-harvest paraquat on canola seed yield, viability, oil and erucic acid content in Lorestan and Mazandaran. 

Times of 
herbicide 
application  

Lorestan 

 

Mazandaran 

Yield 
(kg/ha) 

Viability (%) 
Oil (%) Erucic 

acid (%) 
Yield 

(kg/ha) 
Viability (%) 

Oil (%) Erucic 
acid (%) Normal  Abnormal  Non-

germinating Normal  Abnormal  Non-
germinating 

Early 919.2 a 87.8 a 4.7 a 7.42 a 45.5 a 2.54 a  880.8 a 85.7 a 3.9 a 10.4 a 35.7 a 9.23 b 
On time 880.0 a 89.5 a 4.1 a 6.42 a 46.6 a 2.35 a  902.5 a 85.8 a 3.5 a 10.8 a 35.1 a 12.5 a 
Late 981.0 a 89.9 a 4.1 a 6.00 a 44.9 a 2.48 a  938.2 a 87.6 a 3.1 a 9.16 a 35.9 a 13.6 a 

In each column, means followed by similar letters are not significantly different by using Duncan Test at 5% probability level. 
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Effect of Pre harvest Paraquat Application on Canola (Brassica napus) Yield 
and Seed Quality 

Iraj Maleki1, Eskandar Zand, 2 Mohamad Ali. Baghestani2 and Seyed Javad Angagi3 
1 Azad University, Science and Research Branch, 2 Iranian Research Institute of Plant Protection, 3 Azad University of Science and Research Branch 

Abstract 

In order to study the effect of pre-harvest application of paraquat on yield and seed quality of canola, an experiment 
was conducted in Lorestan and Mazandaran during 2006-2007. The experimental design was factorial randomized 
complete blocks with 3 replications and 10 treatments. Treatments included three doses of paraquat (1.5, 2 and 2.5 
L/ha) and three dates of paraqat application (early, on time and late physiological maturity stages of canola), and 
check (no paraquat application). Results indicated that there was no difference among doses or dates of paraquat 
application in yield, extracted oil and rapeseed seed germination. There was no difference between the results of two 
locations of the experiment. Because the population of cruciferous weeds in Lorestan was low, no significant 
difference of erucic acid content of the extracted oil was observed among treatments. On the other hand, due to the 
high population of Sinapis arvensis in Mazandaran, the erucic acid content of the extracted oil in paraquat treated 
plots was lower than in the check plots. 
Keywords: Physiological maturity, cruciferous weeds, erusic acid, Sinapis arvensis 

 


