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  مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی

  89جلد سوم، شماره دوم، تابستان 
48-33  

ejcp.gau@gmail.com   
  

بر عملکرد و اجزاي عملکرد ) L. Sinapis arvensis(بررسی اثر رقابت خردل وحشی 
  اي در شرایط گلدانی و مزرعه) .Brassica napus L( کلزا

  
  ، 4پور  فرشاد ابراهیم،3اسکندر زند، 2، عبدالمهدي بخشنده1عبدالنور چعب*

  6 و زینب عنافجه5نیا علیرضا شافعی
گروه  ترتیب استاد و مربی هب5و2 ،)خوزستان(دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین  ارشد آموختگان کارشناسی دانش6و1

   ،پزشکی کشور هدانشیار موسسه تحقیقات گیا3، )خوزستان(زراعت دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین 
  استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه پیام نور خوزستان4

  کیدهچ
 وحـشی بـر عملکـرد و اجـزاي           هـرز خـردل     هاي مختلف علف      منظور مطالعه اثر تداخل تراکم     به

اي، آزمایـشاتی بطـور    این علف هرز در شرایط گلدانی و مزرعهرقابت  عملکرد کلزا و مشاهدة تفاوت      
در ) خوزستان(طبیعی رامین  مزرعۀ دانشکدة کشاورزي دانشگاه کشاورزي و منابع   و   گلخانههمزمان در   
ترتیب در گلدان و مزرعه، بـا آرایـش فاکتوریـل در          این آزمایشات به  .  اجرا شد  1385-86سال زراعی   

هاي یکبار خرده شده بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی بـا سـه    قالب طرح کامالً تصادفی و طرح کرت   
 5 و 3، 2، 1، 0 وحـشی در پـنج سـطح     تیمارهاي مورد مطالعه شامل تراکم خردل . نجام گردید تکرار ا 

، 10و تراکم کلزا در سه سـطح  ) مربع در مزرعه  بوته در متر  35 و   21،  14،  7،  0معادل  (بوته در گلدان    
ر شـرایط  نتـایج د . بودنـد )  بوته در مترمربع در مزرعـه 100 و 80، 60معادل ( بوته در گلدان  16 و   13

 وحشی منجر به کاهش تمامی صفات عملکـرد دانـه، تعـداد        گلدانی نشان داد که افزایش تراکم خردل      
 بجز اي شرایط مزرعهکه در  در حالی. خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه گردید  

 اما افزایش تـراکم کلـزا   .داري داشت تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه بر سایر صفات تاثیر معنی  
هاي متفاوت خـردل و کلـزا در    اثر متقابل تراکم. در هر دو شرایط فقط باعث افزایش عملکرد دانه شد     

  اي بر عملکرد دانه و تعداد دانه در  شرایط گلدانی فقط بر تعداد دانه در خورجین و در شرایط مزرعه
  

 a_chaab1980@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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 عالوه بـراین منحنـی آسـتانه خـسارت اقتـصادي نـشان داد کـه تـاثیر         .داري داشت    معنی خورجین اثر 
.  و مزرعـه متفـاوت اسـت    هاي مختلف خردل وحشی بر عملکرد دانه کلـزا در شـرایط گلـدانی       تراکم

 بوتـه  16 و 13، 10هاي  تراکمترتیب از    هبنحویکه بیشترین افت عملکرد دانه کلزا در آزمایش گلدانی ب         
این امر .  بوته در مترمربع بدست آمد100 و 60، 80هاي  تراکماز اي  ر گلدان و درآزمایش مزرعه   کلزا د 

  .اي بود حاکی از تفاوت رقابت در شرایط گلدانی و مزرعه
  

  اي، آستانه خسارت تداخل علف هرز، تراکم، شرایط گلدانی و مزرعه :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
یابد و در انواع خاکها  انه است که بوسیله بذر تکثیر میخردل وحشی علف هرزي یکساله و زمست

هاي این علف هرز یک نوبت در بهار و اوایل تابستان و نوبت دوم در پائیز  اغلب گیاهچه. کند رشد می
این گیاه به دامنه وسیعی از درجات حرارات عالوه براین، ). 1997هولم و همکاران، (شوند  ظاهر می

خردل وحشی از . رود  سازگاري داشته و به آسانی توسط یخبندان از بین نمیگراد  درجه سانتی48-15
شود، هر چند که قادر است چرخه زندگی را هم  طول روز گیاهی روز بلند محسوب می  نظر واکنش به

آذین آن انتهایی و  گل ).2001هانگ و همکاران، (در روزهاي بلند و هم در روزهاي کوتاه کامل نماید 
 بذر در هر بوته 3000 تا 2000باشد و میوه آن از نوع خورجین است که توانایی تولید  یاي م خوشه
  ).2000همکاران،  و وارویک(دارد 
عنوان یک علف هرز جدي در  شود و به طورکلی این علف هرز در بیشتر مناطق جهان دیده می هب

زمینه این یک بررسی در ). 1997هولم و همکاران، (غالت، چغندرقند، ذرت و کلزا گزارش شده است 
 40 و 22ترتیب    بوته خردل وحشی در مترمربع عملکرد گندم را به16 و 8هاي  تراکمنشان داد که 

 موجب لوبیارقابت خردل وحشی با گزارش کرد که ) 1993(وال ). 2001رمضانی، (درصد کاهش داد 
با بررسی تاثیر خردل ) 2002 (راستگو و همکاران. شداین گیاه داري در عملکرد دانه  کاهش معنی

وحشی بر عملکرد گندم پاییزه گزارش کردند که با افزایش تراکم خردل وحشی عملکرد دانه کاهش 
نشان داد که وجود خردل وحشی باعث کاهش عملکرد دانه کلزا ) 1987( بالك شاو .محسوسی یافت

 درصد از عملکرد 3 که تنها  خسارت گاهی به قدري زیاد استکه چنان. شود  مید درص20به میزان 
در آزمایشی بیان نمودند که تداخل ) 2001(مارتین و همکاران ). 2000شیمی، (قابل برداشت است 
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. شود  میدانه کلزا داري در عملکرد معنیکاهش  موجب برگی 6 تا 4خردل وحشی با کلزا تا مرحله 
 بوته ترب 64ند که در تراکم در طی یک آزمایش دو ساله نشان داد) 2002(شو و همکاران  بالك

 هفته پس از کلزا سبز شد عملکرد دانه 7 و 4، 2وحشی در مترمربع، هنگامی که این علف هرز صفر، 
 درصد 19 و 56، 65، 91میزان  ه درصد و در سال دوم ب19 و 33، 54، 77در سال اول بترتیب به مقدار 

  .کاهش یافت
 وحـشی در هـر متـر از ردیـف، عملکـرد دانـه             ل بوته خـرد   30نشان داد وجود    ) 1997(جانسون  

 4 درصد کاهش داد و زمانی باالترین عملکرد حاصل شد که مزارع آفتابگردان براي 35آفتابگردان را تا 
نسبی اي دیگر با تحلیل رقابت  نتایج مطالعه . هرز نگهداشته شد     هفته بعد از کشت، عاري از علف         6تا  

  ).2003موسوي و همکاران، ( در رقابت با گندم پاییزه بود یخردل وحشحاکی از برتري ها،  گونه
تجزیه و تحلیل و  وحشی بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا      بررسی تاثیر خردل   این طرح با هدف   

انجـام  اي   و مقایسه آن با شرایط مزرعـه  در شرایط گلدانی عملکرد دانه با استفاده از مدل کوزنس      افت  
  .شد
  

  ها مواد و روش
 پژوهـشی دانـشگاه   و مزرعـۀ گلخانـه   در   طور همزمان  هب 1385-86 در سال زراعی     اتزمایشاین آ 

 کیلومتري شمال شرقی شهرستان اهواز و در حاشیۀ کـارون          36کشاورزي و منابع طبیعی رامین که در        
 متر از سطح دریا واقع شده است، اجـرا  50ارتفاع و  دقیقه شمالی 36 درجه و   31با عرض جغرافیایی    

هاي گـرم و   گرم، با تابستانبندي کوپن داراي اقلیم نیمه خشک،  تقسیمطبق منطقه اجراي آزمایش    . شد
 گـرم بـر   5/1 بـا جـرم مخـصوص ظـاهري      شـنی - سـیلت -از نوع رس بافت خاك    .باشد خشک می 

نتـایج  .  بـود  متر  موس بر سانتی   میلی 5/1هدایت الکتریکی    و 5/7دود   ح pHمتر مکعب، متوسط     سانتی
 کمبـود دارد، ولـی از نظـر    آلی، نیتروژن و فسفر تجزیه خاك نشان داد که خاك از نظر مواد        حاصل از   

  .برخوردار بود مناسبتري  نسبتاًوضعیتاز  پتاسیم
صورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با سـه تکـرار اجـرا              این پژوهش به  : آزمایش گلدانی 

 بوتـه در  5 و 3،  2،  1،  0ردل وحـشی در پـنج سـطح         آزمایش داراي دو فاکتور شامل تراکم خ      . گردید
 بوتـه در  16 و 13، 10و تراکم کلزا در سه سطح        ) بوته در مترمربع   35 و   21،  14،  7،  0معادل  (گلدان  
 40متر و عمـق     سانتی 45ابعاد هر گلدان به قطر      . بود)  بوته در متر مربع    100 و   80،  60معادل  (گلدان  
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ها،  جهت زهکشی مناسب گلدان. متر ایجاد شد  سانتی1ج سوراخ به قطر   ته هر گلدان پن   . متر بود   سانتی
 خـاك  ،متر شن درشت در کف هر گلدان ریخته شد، سپس روي این الیـه   سانتی2اي به ضخامت     الیه

ها پر  ترتیب گلدان آوري و بدین خاك بکار رفته در این آزمایش از مزرعه تحقیقاتی جمع       . اضافه گردید 
 30با فاصلهدر هر گلدان دو ردیف کاشت .  انجام شد7/9/85لیات کاشت در تاریخ عم.  شدند از خاك

صورت یکنواخت ریخته و روي آن حدود دو  به وسیله نوك بیلچه ایجاد و بذر کلزا در آن به    متر   سانتی
متر خاك قرار گرفت، سپس بذر خردل وحشی در تمام سطح شیار گلدان پاشیده و توسط الیـۀ                 سانتی

صورت مالیم و با دقت فراوان جهت ممانعـت     زکی از خاك پوشانده شد و بالفاصله آبیاري به        بسیار نا 
بـه  گیاه هر دو  ،کلزامدتی پس از سبزشدن و در مرحله چهار برگی . از جابجایی بذرها صورت گرفت    

داده ها کنار هـم قـرار    براي بوجود آوردن شرایط مشابه مزرعه، گلدان  . تراکم مورد نظر در آورده شدند     
در هر گلدان . اکسیدکربن رشد داده شدند ها در شرایط طبیعی منطقه از نظر نور، دما و دي  گلدان. شدند

کـود  اي تمـام   مشابه آزمایش مزرعه.  گرم به کار برده شد2 و 5/6 به میزاناوره و فسفات آمونیوم    کود
 6 تـا  4ل قبـل از کاشـت،       در مراح  نیتروژنه  کود قبل از کاشت با خاك گلدان مخلوط شد ولی        فسفره  

 باو  و سپس آبیاري به دقت     طور مساوي تقسیط گردید    برگی، ابتداي به ساقه رفتن و ابتداي گلدهی به        
  . صورت گرفت آبپاشآرامی بوسیله

 هاي یکبار خرده شده بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی طرح کرتدر این مطالعه از  :اي آزمایش مزرعه
 بوته 35 و21، 14، 7 تراکم صفر، 5خردل وحشی با  تیمارهاي آزمایشی شامل .با سه تکرار استفاده شد

هاي   بوته در مترمربع در کرت100 و 80، 60هاي اصلی و تراکم کلزا در سه سطح  در مترمربع در کرت
متر در نظر گرفته   سانتی30 متري به فاصله  5 خط کشت    8در این شرایط هر کرت فرعی با        . فرعی بود 

هـرز ناخواسـته و     جهت حذف علف  . شت نهایی از دو خط میانی هر کرت صورت گرفت         شد که بردا  
. مدت یکسال آیش گذاشته شده بود انجام گرفـت       تنظیم تراکم خردل وحشی، آزمایش در زمینی که به        

پـس از  . هـرز آن زیـرورو شـد     هـاي  شـدن علـف   تبه آبیـاري و پـس از سبز       عالوه بر این زمین دو مر     
هاي مورد نیاز در سطح مزرعه پاشـیده شـدند میـزان نیتـروژن و فـسفر خـالص                 سازي زمین کود    آماده

ترتیب از منابع اوره و فسفات آمونیوم تـأمین    کیلوگرم در هکتار بوده که به  75 و   180ترتیب   مصرفی به 
متـر روي طـرفین     سانتی30با نوك بیلچه دو شیار به فاصله    ) 21/7/85(یک روز قبل از کاشت      . شدند

صورت دستی و کامالً یکنواخت در این شیارها قرار داده شدند و       هاي کلزا به   ایجاد شد و بذر   هر پشته   
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متر خاك روي بذرها ریخته شد سپس بذرهاي خردل وحشی بصورت یکنواخت در روي   سانتی2 تا 1
بالفاصله در روز بعد بـراي  . پشته و دو طرف پشته پاشیده شده و توسط مقدار کمی خاك پوشیده شد          

ها پـس   بوته. وگیري از جابجا شدن بذور کلزا و خردل وحشی آبیاري با دقت بسیار زیاد انجام شد              جل
 برگی جهـت رسـیدن بـه تـراکم مـورد نظـر تنـک        6 تا   4 برگی و    3 تا   2از سبز شدن طی دو مرحله       

  .گردیدند
 35-40 درصد و بذور خردل وحشی       98زنی بذور کلزا       درصد جوانه  گاهی،اساس نتایج آزمایش   بر

 برابـر  2-3زنی بذور خردل در آزمایشگاه پایین بود میـزان بـذر     لذا از آنجا که درصد جوانه     . تعیین شد 
 هـرز   براي بررسی رابطه بـین تـراکم علـف   .  نظر گرفته شد دربیش از حد مورد نیاز در هر دو شرایط       

) 1999(ن و لیندکوایـست و همکـارا  ) 1985(خردل وحشی و عملکرد کلزا از مدل هـذلولی کـوزنس    
  :شد استفاده 

)1 معادله(                                                                                       

براساس بوته در مترمربع یا (تراکم خردل وحشی  xدرصد کاهش عملکرد کلزا،     YLدر این معادله    
درصد کاهش (ترتیب عبارتند از شیب منحنی  هستند که بهپارامترهاي مدل  I ،A  و،) هرز  بیوماس علف 

و مجانـب  ) شـود  به صفر نزدیک مـی  xعملکرد کلزا به ازاء هر واحد تراکم خردل وحشی هنگامی که   
کند یـا   نهایت میل می درصد کاهش عملکرد کلزا هنگامی که تراکم خردل وحشی به سمت بی   (منحنی  

در پایـان دوره آزمـایش      ). ا ناشی از تداخل خردل وحشی     به عبارت دیگر حداکثر کاهش عملکرد کلز      
هـا   عملکرد دانه کلزا، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و وزن هزاردانه بـراي کـل بوتـه     

اي براسـاس واحـد    گیري و محاسبات در کشت گلدانی بر مبناي واحد بوته و در کـشت مزرعـه         اندازه
ترتیـب   بـه  SASافـزار    با استفاده از نرم   کوزنس   و پارامترهاي مدل  حاصل   هاي  داده .سطح انجام گرفت  

  . آماري قرار گرفت و تحلیلمورد تجزیه
  

  نتایج و بحث
داري  با افزایش تراکم خردل وحشی عملکرد دانه کلزا در شرایط گلدانی بطور معنی :عملکرد دانه

)001/0P< ( کاهش یافت) 5یشترین تراکم علف هرز یعنی  چنانکه میان تیمار کشت خالص با ب.)1شکل 
افزایش تراکم کلزا به شکل .  تفاوت مشاهده شد درصد24)  بوته در مترمربع35(بوته خردل در گلدان 
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 بوته در 16تراکم برتر کلزا تراکم ). 2شکل (داري منجر به افزایش عملکرد دانه در واحد سطح شد  معنی
حیطی مخصوصاً تشعشع خورشیدي کند ولی در گلدان بود که توانست استفاده بهتري از شرایط م

ها قادر به پوشاندن کامل سطح گلدان نشدند، عملکرد کاهش  دلیل اینکه بوته  بوته به13 و 10هاي  تراکم
در صورتیکه . دار نشد  هاي خردل وحشی و کلزا در این شرایط معنی با این وجود اثر متقابل تراکم. یافت

 درصد یک نیز در سطح احتمال هاي متفاوت خردل وحشی و کلزا تراکمل اثر متقاباي  در آزمایش مزرعه
 خردل وحشی بر میزان عملکرد دانه کلزا متغیرهاي    تراکمحاکی از اثر این امر ).1جدول (دار گردید   معنی
به گیاه زراعی برتري خود را بر تر نسبت  تنومند سرعت رشد بیشتر و تاج پوشش اباي که  بگونه. است
 از ایجاد رقابت میان محصول و علف هرز نشاناین موضوع بطور آشکاري در کل ، نماید می چیره کلزا

که در   چنان.اي است اي و همچنین اختالف رقابت گیاهان در شرایط گلدانی و مزرعه در شرایط مزرعه
  .رخ دادخردل نسبت به کلزا  زودتر رسیدگی ،اي شرایط مزرعه

  
  ).مجموع مربعات(اي  کرد و اجزاي عملکرد کلزا در آزمایش گلدانی و مزرعه تجزیه واریانس عمل-1جدول 

 آزمایش گلدانی

  درجه  منابع تغییر
دانه در   وزن هزاردانه  خورجین در بوته  عملکرد دانه  آزادي

  خورجین
  6/2060*** 2/5***  7/1081***  5/14***  4  تراکم خردل وحشی

 ns1/53  ns770/0 ***5/195  960/0***  2  تراکم کلزا
  ns430/0 ns1 /25  ns630/0  ***9/373  8   کلزا×تراکم خردل

  2/53 0/4  9/596  2/1  30  اشتباه آزمایشی
 7/9  0/11  8/14  3/14    (%)ضریب تغییرات 

  اي آزمایش مزرعه
  ns5/1  ns2/26  ns028/0  ns5/78  2  بلوك 

   ns185/0  ns4/100  6/1441***  5/43995819***  4  تراکم خردل
 9/102  287/1  2/178  9/925247  8 یاشتباه اصل
  ns74 /1  ns208/0 ns4/54  3/2074303***  2  تراکم کلزا

  ns0/155  ns0/554  *0/223 8/5562425***  8   کلزا×تراکم خردل
  6/171  9/1  4/419 6/968435  2 اشتباه فرعی

  1/12 8/8  1/22  8/17    (%)ضریب تغییرات 
ns درصد1/0 و 5دار در سطح  دار و معنی ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی  به***، و .  
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هاي منحنی،  نقاط و شاخص . هاي مختلف خردل وحشی بر عملکرد دانه کلزا در آزمایش گلدانی ر تراکمی تاث-1شکل 

  .هستند) SE(به ترتیب نشاندهندة میانگین عملکرد و اشتباه استاندارد 

  
هاي منحنی، به ترتیب   نقاط و شاخص. ي مختلف کلزا بر عملکرد دانه کلزا در آزمایش گلدانیها  تاثیر تراکم-2شکل 

  . هستند) SE(نشاندهندة میانگین عملکرد و اشتباه استاندارد 
  

مدل برازش حاصل از نتایج با توجه به  :تجزیه و تحلیل عملکرد دانه با استفاده از مدل کوزنس
نه کلزا نسبت به افزایش تداخل خردل وحشی، در شرایط گلدانی کاهش عملکرد دا، کوزنسهذلولی 

با ) مزرعه(که در شرایط اخیر  نحوي هب). 3شکل (دار بود  صورت مجانب هشکل خطی و در مزرعه ب هب
افزایش تراکم خردل وحشی در واحد سطح، عملکرد دانه کلزا کاهش یافت و در نهایت به حالت ثبات 

حداکثر کاهش عملکرد در ) 2جدول (ه ضرایب برآورد شده مدل کوزنس  با توجه ببنابراین. رسید
دلیل  خردل وحشی به.  بوته پیش آمد80 بوته خردل براي تراکم 35 درصد و با وجود 91مزرعه برابر 
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 یک علف ، تولید دانه بیشتر وهاي خاص از جمله ارتفاع بسیار بیشتر، قطر تاج پوششی بزرگتر ویژگی
در را دانه  عملکرد ، حتی وجود یک بوتۀ آنعالوه براین .باشد ن رقابتی بسیار باال میهرز سمج و با توا 

 6/9و  1/28، 7/19ترتیب  ه، ب بوته کلزا در مترمربع100 و 80، 60هاي  براي تراکماي  شرایط مزرعه
بوته  16 و 13، 10هاي  که در شرایط گلدانی این افت عملکرد براي تراکم در صورتی. درصد کاهش داد

این امر بخوبی نمایانگر تفاوت رقابتی . )2جدول  ( درصد بود18 و 24، 28ترتیب برابر با  هدر گلدان ب
هرز اهتمام  بنابراین بایستی نسبت به کنترل کامل این علف . اي است  و مزرعه میان شرایط گلدانی

کاهش عملکرد رعه باعث ورزیده و مزرعه را از وجود آن پاك کرد، زیرا حتی حداقل تراکم آن در مز
اند که با افزایش تراکم  محققین دیگر نیز بیان داشته. گردد محصول میروغن  دانه و به تبع آن عملکرد

شود  هرز میزان افت عملکرد افزایش و پس از تراکم خاصی این آهنگ کاهش و تقریباً ثابت می علف 
  ).1990؛ ماروات و همکاران، 1992چاد و همکاران، (

) -  - - -(  هاي متغیر خردل وحشی در آزمایش گلدانی  درصد افت عملکرد دانه کلزا بعنوان تابعی از تراکم-3شکل 
در خردل وحشی تحت تاثیر تداخل کلزا دانه  عملکردمقایسه میزان کاهش به منظور  این منحنی .)ـــــ (و مزرعه

 2جدول )  (مدل هذلولی کوزنس پارامترهاي تخمینی براساس ،اي شرایط گلدانی و مزرعه
   .برازش داده شده است

  
دهد ولی ممکن است در مراحل  در خوزستان رقابت در گیاه کلزا در اواسط مرحلۀ گلدهی رخ می           

قبل از آن فضاي اضافی براي علفهاي هرز وجود داشته باشد که همان فضاي مازاد به این گیاهان اجازه 
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ن مراحـل نمـوي،   دهد به اندازة کافی رشد کرده و با استفاده از امتیاز رقابتی خود، مثالً پـیش افتـاد             می
رسـد   در مجموع به نظر می. برتري خود را بر علیه گیاه زراعی اعمال نموده و محصول را کاهش دهند     

 100کند یعنی کانوپی کلزا در حدود   با کلزا نیز از همین موضوع پیروي میخردل وحشینحوة رقابت  
 امکان رشد و رقابت با کلـزا  شود و در این مرحله هیچ گیاه دیگري  روز بعد از کاشت بسته می  120تا  

تواند بر رشدونمو کلزا و تولیـد محـصول آن اثـر     هرز نمی پس از این مرحله نیز وجود علف    . را ندارد 
و  روزگی کشت تکمیل نمـوده  100بگذارد، بنابراین گیاه خردل وحشی مراحل نموي خود را پیش از           

اي نیـز   مشاهدات مزرعـه . کند  کلزا تحمیل می رقابت خود را بر،کند با برتري که نسبت به کلزا پیدا می  
که در هنگام شروع گلدهی کلزا، گیاه خردل وحشی بـه نهایـت رشـد      طوري  به .این مسأله را تأیید کرد    

ئـی و   حمـزه ). هـا نـشان داده نـشده اسـت     داده(خود رسیده بود و از نظر ارتفاع بر کلزا برتري داشت       
 ،هـرز  هـاي   ند که بـا افـزایش طـول دوره رقابـت علـف       دنمو اي مشخص   در مطالعه ) 2005(همکاران  

 هـرز در کـل    که عملکرد دانه شاهد آلوده به علف به طوري  . یافتکاهش  کلزاي زمستانه   عملکرد دانه   
نیز گـزارش  ) 1997(جانسون .  درصد کاهش نشان داد  7/71هرز    دوره در مقایسه با شاهد بدون علف        

 درصـد  35هر متر از ردیف، عملکرد دانه آفتـابگردان را تـا    وحشی در      بوته خردل    30نمود که وجود    
  .کاهش داد

هاي مختلف کلزا در  هاي متفاوت خردل وحشی و کلزا، و نیز تراکم اثر متقابل تراکم :اجزاي عملکرد
داري  ي تعداد خورجین در بوته کلزا اختالف معنیعملکرداي بر جزء  هر دو شرایط گلدانی و مزرعه

هاي متغیر خردل وحشی بر این صفت، در هر دو  اثر تراکمکه  در صورتی ).1 جدول(نشان نداد 
  ).1جدول ( بود دار اي معنی مایش گلدانی و مزرعهآز

 بوته در آزمایش 5شود تفاوت میان کشت خالص و تراکم  مشاهده می 4شکل همانگونه که در 
ایش تراکم خردل از تعداد اي با افز همچنین در کشت مزرعه. رسد  می درصد62گلدانی به حدود 

هاي کشت خالص در باالترین سطح و سایر  خورجین در شاخه اصلی کاسته شد بنحویکه تراکم
در یک بررسی ) 2006(شفیق و همکاران ). 4شکل (تیمارهاي تداخلی در یک سطح قرار گرفتند 

  .افتگزارش کردند که با افزایش تراکم گاوپنبه تعداد غالف در هر بوته سویا کاهش ی
کـه اثـر     در صـورتی  .  داشت در شرایط گلدانی  داري بر وزن هزاردانه      تراکم خردل وحشی اثر معنی    

امـا  ). 1جـدول  (داري نشان ندادنـد       تراکم کلزا و اثر متقابل تراکم خردل وحشی و کلزا اختالف معنی           
توانـد   این کـاهش مـی  ). 5شکل  (بطورکلی با افزایش تراکم خردل وحشی وزن هزاردانه کاهش یافت           
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علت رقابت بیشتر علف هرز با گیاه در آخر فصل براي منابع محیطی باشد که باعث کـاهش انتقـال                   هب
اي همـین   که مطالعۀ مزرعه   در حالی . شود ها و در نتیجه کم شدن وزن هزاردانه این گیاه می           مواد به دانه  

  ). 1جدول (آزمایش نشان داد که وزن هزاردانه از هیچکدام از تیمارها متاثر نشد 
  

 مقادیر برآورد شده ضرایب مدل هذلولی کوزنس براي افت عملکرد دانه کلزا بعنوان تابعی از تراکم علف -2جدول 
  .ی در واحد سطحوحش خردل هرز 

نوع    درصد95حدود اطمینان 
  آزمایش

  تراکم کلزا
  )در متر مربعبوته (

  اشتباه معیار  برآورد  ضرایب
  حد باالیی  حد پایینی

I 59/34  19/6  88/14  29/54  10  
A 2/150  69/33  98/42  4/257  
I 87/28  98/6  66/6  07/51  

13  
A 9/128  98/39  71/1  2/256  
I 71/18  25/3  34/8  07/29  

  لدانیگ

16  
A 00/284  4/187  5/312-  6/880  
I 78/24  19/11  85/10-  41/60  60  
A 92/94  61/10  15/61  7/128  
I 43/28  10/9  53/0-  4/57  

80  
A 56/99  33/7  22/76  9/122  
I 59/10  86/1  67/4  51/16  

  اي مزرعه

100  
A 9/107  00/10  02/76  7/139  

  
در این وضعیت همانطور که قبالً ذکر شد خردل وحشی به علت اینکـه در دورة رشـد دانـه کلـزا                  

ل رسانده، بنابراین در جامعـه   مراحل پایانی رشد خود را گذرانده و رقابت خود را با محصول به حداق             
گیاهی وزن هزاردانه کلزا کمتر تحت تاثیر رقابت قرار گرفته، به همین دلیل این صفت از هـیچ یـک از    

بـا مطالعـه تـاثیر خـردل       ) 2002(راستگو و همکـاران     ). 1جدول  (فاکتورهاي مورد استفاده متاثر نشد      
این . دانه گندم نداشت   داري بر وزن هزار    نیوحشی بر گندم نشان دادند که تراکم خردل وحشی اثر مع          

الخصوص شرایط آزمایش  اختالف شاید ناشی از تفاوت رقابت، شرایط اکوفیزیولوژیکی دو گیاه و علی
  ).1جدول (دار نبود  با این حال اثرات متقابل تراکم خردل وحشی و کلزا معنی. بوده است
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 بر تعداد دانه در شرایط گلدانیل وحشی و کلزا هاي متفاوت خرد  واریانس اثر متقابل تراکم تجزیه
که این امر نشان دهندة تأثیر ). 1جدول (دار شد   درصد معنی1/0در خورجین کلزا در سطح احتمال 

دهی اثر متقابل  با این وجود برش. هاي مختلف خردل وحشی و کلزا بر میزان این صفت است  تراکم
، فقط تراکم صفر بوته در گلدان خردل وحشی تأثیر که در آزمایش گلدانی) 3جدول (نشان داد 

هاي  هاي مختلف کلزا گذاشته است و در دیگر تراکم متفاوتی بر تعداد دانه در خورجین در تراکم
 دیگر نیازي به 3لذا با توجه به جدول . خردل وحشی، بین سطوح مختلف کلزا تفاوتی از این نظر نبود

  . ها نیست تراکممقایسه سطوح مختلف کلزا براي این 

  
 نقاط و .و مزرعه  هاي مختلف خردل وحشی بر تعداد خورجین هر بوته کلزا در آزمایش گلدانی  تاثیر تراکم-4شکل 

  .هستند) SE(و اشتباه استاندارد ر بوته تعداد خورجین دهاي منحنی، به ترتیب نشاندهندة میانگین  شاخص

  
هاي منحنی،  نقاط و شاخص . بر وزن هزاردانه کلزا در آزمایش گلدانیهاي مختلف خردل وحشی   تاثیر تراکم-5شکل 

  .هستند) SE( و اشتباه استاندارد وزن هزاردانهبه ترتیب نشاندهندة میانگین 
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 کلزا میانگین تعداد دانه  شود در شرایط گلدانی با افزایش تراکم  مشاهده می6همانگونه که در شکل 
دلیل احتمالی این موضوع، اینست که در شرایط خوزستان . فتدر خورجین در هر بوته افزایش یا

یابد که این امر افزایش تبخیر و تعرق را بهمراه  درجه حرارت در اواخر گلدهی به یکباره افزایش می
  . دارد

رغم فراهم نمودن شرایط مزرعه، تبخیر و تعرق از سطح  علی) گلدانی( در این شرایط بنابراین
ها از طریق کاهش تعداد دانه در  بهمین علت بوته. یابد  بوته در گلدان افزایش میگلدان با کاهش تراکم

 مضفاً).  بوته کلزا در گلدان13 و 10هاي  تراکم(دهند  خورجین در برابر دماهاي باال مقاومت نشان می
وته و  بوته کلزا در گلدان، بدلیل تعداد ب13 و 10هاي  عدم استفاده کامل از منابع محیطی در تراکم

این در . تعداد خورجین تولیدي کمتر بوده که در نهایت موجب کاهش تعداد دانه در خورجین گردید
 بوته در مترمربع 35 و 7اي کامالً متفاوت بود، و فقط تراکم  حالیست که این وضعیت در شرایط مزرعه

هاي  رجین در تراکمتأثیر متفاوتی بر تعداد دانه در خو)  بوته خردل در گلدان5 و 1معادل (خردل 
هاي حضور خردل وحشی بین سطوح مختلف کلزا تفاوتی  متفاوت کلزا گذاشته است و در دیگر تراکم

  ). 3جدول (از این نظر نبوده است 
)  بوته خردل در گلدان3 و 2، 0معادل ( بوته در مترمربع خردل 21 و 14، 0هاي  بنابراین تراکم

 بوته خردل در مترمربع 7در تراکم . ختلف کلزا، واکنشی نشان دهدهاي م نتوانسته است به کاربرد تراکم
 بوته 60دلیل عدم استفاده کامل از منابع محیطی در تراکم   هاي بیشتر و کمتر از تراکم مطلوب به تراکم

  بستهو اندازي   سایه،اي گونه  بوته کلزا به علت ایجاد رقابت درون100کلزا، و از سوي دیگر در تراکم 
فت یا  تعداد دانه در خورجین کاهش ،پوشش گیاهی و عدم توزیع مناسب نور در جامعه گیاهیشدن 

رقابت ، ) بوته در مترمربع35(که تعداد بوته خردل در واحد سطح افزایش یافت  اما زمانی. )6شکل (
در . شد ها از شرایط محیطی کاسته  که سهم بوته طوري هب. شدت زیاد شد  خردل نیز بهاي  گونه  درون

بنابراین این موضوع .  بوته در مترمربع تعداد دانه کاهش نشان داد100 به 60نتیجه با افزایش تراکم از 
  .باشد کننده تفاوت شرایط دو آزمایش بر این صفت می وضوح بیان هب

این آزمایش نیز نشان داد که افزایش تراکم خردل وحشی هم در شرایط گلدانی و بطورکلی نتایج 
. زرعه بدلیل سرعت رشد و بیوماس تولیدي باال منجر به کاهش عملکرد دانه کلزا خواهد شدهم در م
ست که کمترین  ادیده شد، این) اي گلدانی و مزرعه(اي که در این مطالعه در هر دو شرایط  اما نکته

سبی  بوته کلزا در مترمربع حاصل شد که این امر حاکی از کنترل ن100افت عملکرد دانه از تراکم 
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هاي گیاه زراعی لزوم کنترل این  با این وجود دیگر تراکم. خردل وحشی بوسیله این تراکم بوده است
 کننده تفاوت  عالوه براین منحنی افت عملکرد دانه بیان.  ناپذیر نموده است علف هرز را اجتناب

  .اي و گلدانی بوده است رقابت در شرایط مزرعه

  
نقاط و  . و مزرعه هاي مختلف خردل و کلزا بر تعداد دانه در خورجین در آزمایش گلدانی  اثر متقابل تراکم-6کل ش

  .هستند) SE(و اشتباه استاندارد تعداد دانه خورجین هاي منحنی، به ترتیب نشاندهندة میانگین  شاخص
  

  .زا در هر سطح تراکم خردل وحشیمجموع مربعات سطوح مختلف تراکم کل: دهی اثر متقابل  برش-3جدول 
  دانه در خورجین

 اي آزمایش مزرعه آزمایش گلدانی   آزادي درجه  تراکم خردل وحشی

0  2  ***6/544 ns7 /25  
7  2  ns3 /3  *4/98  
14 2  ns0/10  ns2 /21  
21  2  ns78/0  ns7 /32  
35  2  ns7 /10  *5/95  

ns، * درصد1/0 و 5دار در سطح   معنیدار و ترتیب بیانگر عدم تفاوت معنی  به***و .  
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Abstract 
To evaluate the effect interference of mustard on yield and yield components of 

canola, and observation competition difference of mustard in pot and field 
condition, experiments were conducted in 2006 and 2007 in the greenhouse and 
farm of College of Agriculture, Ramin Agricultural and Natural Resources 
University of Khouzestan, respectively. Pot experiment the factorial set of 
treatments was arranged within a completely randomized, and field experiment a 
split-plot design was arranged in a randomized complete block design with three 
replications. Treatments were various mustard densities in five levels (0, 1, 2, 3 and 
5 plants pot equal with 0, 7, 14, 21 and 35 plants m-2 in field) and canola densities 
in three levels (10, 13 and 16 plants pot equal with 60, 80 and 100 plants m-2 in 
field). Result in pot condition indicated that increase in mustard density was caused 
to decrease all traits seed yield, pod number per plant, seed number per pod, and 
1000-seed weight. While in field condition, except seed number per pod, and 1000-
seed weight was significant on other traits, but increase density of canola at both 
conditions was caused to increase only seed yield. Interaction between different 
densities of mustard and canola in pot condition on seed number per pod, and in 
field condition seed yield and seed number per pod had significantly. In addition, 
curve of yield loss showed that the effect of interference different densities of 
mustard on seed yield of canola was differed in greenhouse and field condition. 
The seed yield most loss of canola was got in greenhouse from densities 10, 13 and 
16 plants per pot and in field from densities 80, 60 and 100 plants m-2, respectively. 
This order was representative of difference competition in pot and field conditions. 
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