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هاي هرز به عنوان یکی از عوامل کلیدي محدود کننده کشت کلزا، به دلیل رقابت در استفاده از منابع محیطی رشد نظیر مـواد  علف
هاي هرز بویژه بذور خردل وحشی با ذور علفشود.همچنین، اختالط بغذایی، تشعشع و آب سبب کاهش عملکرد محصول کلزا می

دهـد. بـه طـور    بذور کلزا، به واسطه دارا بودن سطوح باالیی از اسید اروسیک و گلوکوزینوالت، کیفیت روغن کلزا را کاهش مـی 
ل کـارایی  هاي هرز قادرند برداشت محصول کلزا را به تأخیر انداخته و به دلیل ایجاد غیریکنواختی در رسیدگی محصوکلی، علف

برداشت آن را تقلیل دهند. آستانه زیان اقتصادي در مزارع کلزا بسته به نوع علف هاي هر متفاوت است. به طور مثال آسـتانه زیـان   
بوته خردل وحشـی در متـر مربـع     20و  10سه بوته در متر مربع تعیین شده است. وجود  اقتصادي علف هرز خردل وحشی حدود

درصد کاهش دهد.. به طور کلی، چنانچـه آلـودگی    36و  20ت محصول، عملکرد دانه کلزا را به ترتیب تواند ضمن نقصان کیفیمی
یابـد و ممکـن   درصد باشد، کیفیت روغن خوراکی به میزان زیادي کاهش مـی  5محصول کلزا به علف هرز خردل وحشی بیش از 
  رود.ن عملیات زراعی در مرحله داشت کلزا بشمار میهاي هرز از مهمتریاست قابل استفاده نباشد. بدین ترتیب، کنترل علف

 
 اريونشریه اد      نشریه             کتاب                   
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  مقدمه

محدود کننده کشت کلزا، به دلیل رقابت در استفاده از منابع  کلیديهاي هرز به عنوان یکی از عوامل علف

اختالط بذور  همچنین،.شودرشد نظیر مواد غذایی، تشعشع و آب سبب کاهش عملکرد محصول کلزا میمحیطی 

اسید اروسیک و  سطوح باالیی از بذور کلزا، به واسطه دارا بودن خردل وحشی بابذور هاي هرز بویژه علف

هاي هرز قادرند برداشت محصول کلزا علف ،به طور کلی. دهدمی کاهشکلزا را  روغنفیت کی، گلوکوزینوالت

تقلیل دهند. کارایی برداشت آن را به دلیل ایجاد غیریکنواختی در رسیدگی محصول را به تأخیر انداخته و 

هاي خشک کردن، جداسازي، ضایعات، حمل و سازي بذور برداشت شده، سبب افزایش هزینهبا آلوده ،نهمچنی

هاي کلزا و محصوالت هاي هرز در شیوع آفات و بیماريعلف ،به عالوه شوند.میکلزا ر ونقل و بوجاري بذ

یسه کشیش نقش هاي هرز ترب وحشی، خردل وحشی و کعلف در این خصوص .هستند کشت بعدي تأثیرگذار

هاي هرز در ریزش بذر و افزایش تراکم علف .کنندایفاء میکلزا  در مزارعهاي قارچی مهمتري در توسعه بیماري

کاهش رطوبت بستر بذر و خرابی تواند میشود که به نوبه خود ورزي میمزارع سبب افزایش عملیات خاك

  داشته باشد.تمان خاك را به دنبال ساخ

بسته به نوع علف هاي هر متفاوت است. به طور مثال آستانه زیان  تصادي در مزارع کلزاآستانه زیان اق

بوته خردل  20و  10بوته در متر مربع تعیین شده است. وجود  سه حدوداقتصادي علف هرز خردل وحشی 

صد در 36و  20تواند ضمن نقصان کیفیت محصول، عملکرد دانه کلزا را به ترتیب وحشی در متر مربع می

تا  5700بوته در متر مربع قادر خواهد بود تعداد  80تا  20کاهش دهد. تراکم علف هرز خردل وحشی در دامنه 

 ،درصد کاهش دهد. به طور کلی 77تا  19عدد بذر در هر متر مربع تولید کرده و عملکرد دانه کلزا را  30100

به میزان روغن خوراکی  کیفیت ،صد باشددر 5چنانچه آلودگی محصول کلزا به علف هرز خردل وحشی بیش از 

هاي هرز از مهمترین عملیات کنترل علف ،. بدین ترتیبنباشدقابل استفاده یابد و ممکن است زیادي کاهش می

  رود.زراعی در مرحله داشت کلزا بشمار می
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  هاي هرز مهم مزارع کلزاعلف

تربچه وحشی، شاه تره،  تره،سلمه وحشی، توان شلمی، خردلبرگ مزارع کلزا میهاي هرز مهم پهناز علف

و پیچک را  بند، شیرتیغی، کیسه کشیش، کنگر وحشی، تاج خروس وحشیگندمک، علف هفت زلف پیر، ازمک،

خونی روباهی و علفتوان به چچم، جو وحشی، یوالف وحشی، دمهاي هزر باریک برگ مینام برد و از علف

به دلیل مقاومت . نشان داده شده است 16تا  1هاي شکل زارع کلزا درهاي هرز ماز علف ي. تعداداشاره نمود

 هايکشعلفهاي هرز پهن برگ در برابر نظیر مقاومت علف کشسموم علفهاي هرز در مقابل برخی از علف

روباهی در برابر طیف دم از قبیلهاي هرز باریک برگ علفومت امقو فنوکسی  ترکیباتسولفونیل اوره و 

از قبیل شخم برگردان، تاریخ کاشت، آیش،  هاي زراعیتلفیقی از روش، هاکشبرگ باریک سمومز وسیعی ا

 ،اگرچه. شودمزارع کلزا توصیه می آنها دربراي کنترل  هاي هرزعلفو شیمیایی تناوب زراعی، کنترل مکانیکی 

 .هاي هرز از طریق پیشگیري را نباید از نظر دور داشتراهبردهاي کنترل علف

 

 
  (چپ) Rapistrum rugosum (Brassicaceae) شلمی  یا گل زرد - 1شکل 

  (راست) Sinapis arvensis (Brassicaceae)علف هرز خردل وحشی
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  (چپ)  Raphanus raphanistrum (Brassicaceae)ربچه وحشی ت - 2شکل 

  (راست) Cardaria draba (Brassicaceae)زمک ا 

  
  (چپ)  Descurainia sophia (Brassicaceae)خاکشیر معمولی  - 3شکل 

  (راست) Cirsium arvense (Asteraceae) کنگر وحشی  
 

  
  (چپ)  Convulvulus arvensis (Convulvulaceae)پیچک صحرایی  - 4شکل 

(راست)  Phalaris minor (Poaceae) خونی واش    
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  پ) (چ Alopecurus myosuroides (Poaceae)دم روباهی باریک  - 5شکل 

  (راست) Avena fatua (Poaceae)یوالف وحشی  
  

  
  (چپ)  Lolium multiflorum (Poaceae)چچم  - 6شکل  
  (راست) Fumaria officinalis (Fumariaceae)شاه تره  

  

   
  (چپ)  .Sisymbrium irrio (Brassicaceae)تلخ رخاکشی - 7شکل 

  (راست)  Senecio vulgaris (Asteraceae)زلف پیر یا پیرگیاه  
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  (چپ)  Capsella bursa-pastoris (Brassicaceae) کیسه کشیش - 8شکل 

  (راست) Eruca sativa (Brassicaceae)منداب  
  

  
  (چپ)  Malva neglecta (Malvaceae)پنیرك - 9شکل   

  (راست) Silene conoidea (Caryophyllaceae)قلیانک یا کوزه قلیایی  
  

  
  (چپ)  Vicia villosa (Fabaceae)ي اماشک گل خوشه - 10شکل 

  (راست) Galium aparine (Rubiaceae)راخ تیبی 
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  (چپ)  Veronica persica (Scrophulariaceae)سیزاب ایرانی - 11شکل 

  (راست) .Euphorbia helioscopia (Euphorbiaceae)فرفیون یا شیر سگ  
  

  
  (چپ)  Poa nemoralis (Poaceae)چمن  - 12شکل 

  (راست) Amaranthus spp. (Amaranthaceae) تاج خروس
  

  
  (چپ) Chenopodium album (Chenopodiaceae) سلمه تره یا سلمک - 13شکل 

  (راست)  Xanthium strumarium (Asteraceae)توق  
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  )چپ( ).Datura stramonium L(تاتوره علف هرز  - 14شکل 

 )راست( )Glycyrrhiza glabra(شیرین بیان 

 

  
  (چپ)  ) Portulaca oleracea(خرفه  - 15شکل 
 (راست) )Abutilon striatum(گاوپنبه  

 

 
  (چپ) Polygonum persicaria (Polygonaceae) علف هفت بند - 16شکل 

  (راست) )Physalis alkekengi(و عروسک پشت پرده  
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  در مزارع کلزا هاي هرزمدیریت علف

قدرت  ،در مراحل اولیه رشد کلزا ضروري است. کلزا در مراحل ابتدایی رشد هاي هرز به ویژهکنترل علف

گذرانی، قدرت رقابت هاي کلزا از مرحله روزت و زمستانهاي هرز را ندارد. ولی با خروج بوتهرقابت با علف

هاي علف رلکنتطور کلی، از دو روش عمده شیمیایی و زراعی براي کند. بهاي هرز افزایش پیدا میآنها با علف

هایی نظیر ترفالن در مرحله قبل از کاشت و کششود. در روش شیمیایی از علفهرز مزارع کلزا استفاده می

هاي هرز در حال کش بوتیران پس از کاشت و قبل از سبز شدن محصول براي نابود کردن بذور علفعلف

  زا را نیز تا حدي به تاخیر اندازد.زنی بذور کلشود. این امر ممکن است جوانهزنی استفاده میجوانه

هاي علف کنترلکش گاالنت، گاالنت سوپر، فوزیلید، نابواس، لونترال و فوکوس براي به عالوه سموم علف

باشند. باید توجه نمود که در صورت کاهش دماي هواي برگ مزارع کلزا قابل استفاده میهرز باریک برگ و پهن

کش نابواس اسفاده نمود. همچنین، در صورت افت گراد نباید از سموم علفسانتیدرجه 10شبانه روز به کمتر از 

کش گاالنت و فوکوس گراد بایستی از کاربرد سموم علفسانتیدرجه  5دماي محیط در طی شبانه روز به زیر 

 خودداري شود.

نژادي ي مختلف بههاکش از طریق روشارقام کلزاي مقاوم در برابر سموم علفاست که برخی  ذکرشایان 

هاي کاري ژنتیکی ایجاد و واریتهتوان در کلزا دستچون به سهولت میاند. ورزي ژنتیکی اصالح شدهو دست

به عنوان مثال، براي تولید ارقام مقاوم در برابر سموم هاي زراعی و کیفی جدید تولید نمود. جدیدي با ویژگی

از  3نتیکی و براي تولید ارقام مقاوم در برابر علفکش تریازینورزي ژاز روش دست 2و لیبرتی1کش رانداپعلف

کش تریازین در اثر یک جهش و  نژادي استفاده شده است. ولی، مقاومت کلزا نسبت به علفروش مرسوم به

  شود.موتاسیون سیتوپالسمی ایجاد شده است و این امر سبب افت عملکرد و میزان روغن دانه در ارقام کلزا می

                                                
1Round up 
2Liberty 
3Triazine 
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توان به روش ماخار کردن (آبیاري زمین هاي هرز میهاي مهم زراعی دیگر براي مبارزه با علفاز روش

کش پاراکوات و هاي هرز سبز شده از طریق دیسک ویا سموم علفزراعی قبل از کاشت و نابود کردن علف

لمی و خردل وحشی، هاي هرز خانواده کلزا به ویژه شرانداپ)، استفاده از بذور سالم و عاري از بذور علف

زراعی نظیر تاریخ کاشت و تراکم هاي هرز و رعایت اصول بهرعایت تناوب زراعی، مبارزه مکانیکی با علف

تواند نقش بوته اشاره نمود. تعیین تاریخ کاشت کلزا با ایجاد گیاهان کامال استقرار یافته تا قبل از بروز یخبندان می

هاي هرز داشته باشد. همچنین، انتخاب فاصله ردیف کاشت مناسب علفبارزي در افزایش قدرت رقابت آن با 

رود. تناوب هاي هرز بشمار میگام بسیار موثري در راستاي مهار علف و تراکم بوته مطلوب در واحد سطح

هاي هرز مزارع کلزا بسیار حائز اهمیت است. چون گیاه روغنی کلزا جزء گیاهان زراعی نیز براي کنترل علف

زا به هاي متوالی در اثر افزایش آفات و عوامل بیماريکشتی کلزا در سالباشد و سیستم تکناسازگار میخود 

  شود.ویژه نماتدها، نقصان حاصلحیزي و افزایش سمیت خاك سبب کاهش عملکرد می

که  شود. به طوريهاي هرز آن میها و علفبه عالوه، کلزا در تناوب با غالت سبب کاهش آفات، بیماري

هاي هرز نازك تناوب زراعی کلزا با غالت و تعداد دیگري از محصوالت زراعی، امکان مبارزه مطلوب با علف

دهد. در این راستا، محصوالت پائیزه از درصد افزایش می 27کش اختصاصی را تا برگ به وسیله سموم علف

شوند. در شمال کشور نیز از گیاه ت میقبیل گندم و جو و محصوالت تابستانه نظیر ذرت در تناوب با کلزا کش

 شود.استفاده میپس از برداشت برنج روغنی کلزا به عنوان کشت دوم 
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