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  چكيده

در شرايط آب و هـوايي   401هاي رشد كلزا رقم هايوال  بر شاخص )L. Sinapis arvensis(هاي مختلف خردل وحشي  بمنظور بررسي تاثير تراكم
مزرعـه پژوهشـي دانشـگاه     هاي كامل تصادفي با چهار تكـرار در  هاي يكبار خرد شده در قالب طرح بلوك منطقه مالثاني اهواز، آزمايشي به صورت كرت

بوتـه در   35و  14،21، 7، 0(در اين آزمـايش تـراكم خـردل وحشـي در پـنج سـطح       . اجرا شد 1385-86كشاورزي و منابع طبيعي رامين در سال زراعي 
نتـايج نشـان داد   . ر گرفتنـد هاي فرعي مورد بررسي قرا در كرت) بوته در مترمربع 100و  80، 60(هاي اصلي و تراكم كلزا در سه سطح  در كرت) مترمربع

كه افزايش تراكم خردل وحشي ماده خشك كل، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي و ميانگين وزن خشك غـالف را در هـر   
عـالوه بـراين،    .هرز بدست آمـد  بوته خردل يعني بيشترين تراكم علف  35ها در تراكم  بنحوي كه كمترين ميزان اين شاخص. سه تراكم كلزا كاهش داد

در عملكرد دانـه را   يدرصد 61كاهش  بودتراكم خردل  نيبوته در مترمربع كه كمتر 7با وجود  يحتهرز به حدي بود كه   ميزان خسارت توسط اين علف
  .باعث شدندرا درصد  91و  76، 71معادل  يافت بيبوته به ترت 35و  21، 14 يها و پس از آن تراكم شد،موجب 
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هاي زراعـي خـاص، در ميـان     گياه كلزا به دليل دارا بودن ويژگي
اي برخـوردار و در سـالهاي اخيـر بيشـتر      نباتات روغني از جايگاه ويژه
توسعه كشت درصد باالي روغن و رشد و . مورد توجه قرار گرفته است

تواند تا حدود بسيار زيادي كمبودها را در زمينه تـأمين   آن در ايران مي
سطح زير كشت گياه روغني كلزا در كشور  .روغن در كشور جبران كند

هاي  كش اما به دليل نبود علف). 5(ما به سرعت در حال افزايش است 
 خـانواده،   هـاي هـم   اختصاصي در اين محصول و مخصوصاً وجود گونه

. آينـد  هاي هرز يكي از مشكالت اصلي اين محصول به شمار مي علف
هاي آن در  خردل وحشي يك گياه علفي يكساله است و اغلب گياهچه

. شوند اي از بذور هم در پائيز سبز مي بهار و ابتداي تابستان و مجموعه
                                                           

دانش آموختگان كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعـي   -5و  1
  )خوزستان(رامين اهواز 

  )               Email: anafjeh_z@yahoo.com: نويسنده مسئول  -(*
به ترتيب استاديار، استاد و استاديار گـروه زراعـت دانشـگاه كشـاورزي و      -4و  3، 2

  منابع طبيعي رامين اهواز
 
 
 
 

هـرز    هاي مهم اين علف زني از ويژگي نداشتن الگوي خاصي در جوانه
كه هم در محصول پـاييزه و هـم در كشـت بهـاره      طوري باشد، به مي

از طرفي قابليت توليد بذر فراوان و نيز وجود خـواب  ). 4(شود  ديده مي
هـاي هـرز    در بذور توليدي باعث شده كه خردل وحشي يكي از علـف 

برتري رقابتي خردل در بسـياري از  . ساز مزارع كلزا به شمار آيد مشكل
) 2002(عنوان مثال دائوگيش و همكاران به . مطالعات ثابت شده است

و يوالف وحشي، خـردل زرد   6نشان دادند كه در كشت مخلوط خردل
درصد نسبت به كشت خالص  66تا  33بيوماس يوالف وحشي را بين 

 . آن كاهش داد
گزارش كردند كه با افزايش تراكم خـردل  ) 2(راستگو و همكاران 

سـبب كـاهش مـاده     وحشي به دليل افزايش ماده خشك تجمعـي آن 
و هـارگود و همكـاران   ) 15(فهر و كـاونس  . خشك تجمعي گندم شد

به ترتيب كاهش شاخص سطح برگ سـويا را در نتيجـه رقابـت    ) 17(
هـا از   ايـن شـاخص    بهمين دليل مطالعه. هاي هرز گزارش كردند علف

دهند واكنش رشـد بـه فراهمـي منبـع در چـه       اين جهت كه نشان مي
هرز منجر به بروز اثـرات    تي از گياه زراعي يا علفمرحله و يا چه قسم

                                                           
6- Mustard (Sinapis alba) 
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شود با ارزش هستند و با  هرز بر عملكرد گياه زراعي مي  بازدارنده علف
رقـابتي    توان محدوده و درجـه  هرز مي هاي علف  تعيين آنها براي گونه

  ).2(هاي هرز را تعيين كرد  علف
 RGR(2(و سرعت رشـد نسـبي    CGR)1(سرعت رشد محصول 

ي كمي از خصوصيات فيزيولوژيكي گيـاه و شـرايط محيطـي     معياركه 
ها  تواند به عنوان مبنايي براي مقايسه قدرت رقابت گونه باشد و مي مي

گيري  از آنجايي كه اين خصوصيت در راستاي بهره). 7و  1(قرار گيرد 
هـاي   تواند به عنوان رمز موفقيت گونه طلبانه از محيط است مي فرصت

هاي خسارت عملكرد دانـه كلـزا بوسـيله     آستانه). 16و  7(رقيب باشد 
هـرز از   هرز و پيشگويي تداخل حاصل از گياه زراعي و علف  هاي  علف

تعيـين تـراكم   . باشـد  هاي مديريت تلفيقي مي مهمترين اجزاي سيستم
آستانه نيازمند آگاهي از رابطه ما بين تلفـات عملكـرد گيـاه زراعـي و     

حاسـبه آن مسـتلزم اسـتفاده از معـادالت     هـرز اسـت و م    تراكم علف
زراعي را بـه   رگرسيوني با توابع خسارت است كه كاهش عملكرد گياه 

هرز در هنگام كنترل پـس   هاي  برخي خصوصيات ميزان آلودگي علف
يكـي از معـادالتي كـه بـراي توصـيف      . سازند از سبز شدن مربوط مي
گيـرد تـابعي    مـي هرز مورد استفاده قـرار    هاي خسارت مربوط به علف

كـه بعنـوان يـك تـابع     ). 12(است كه توسط كوزنس  ارائه شده است 
هذلولي ميان افت عملكرد و تراكم علف هرز معرفـي شـد و كـوزنس    

نيز برتري اين معادله را نسبت به ساير معادالت از طريق تجزيـه  ) 13(
توان  چنانكه اين حداكثر افت عملكرد را مي. و تحليل آماري نشان داد

بـه عنــوان مثـال هنگـامي كــه    . ز لحـاظ بيولـوژيكي توصــيف نمـود   ا
توانند باالتر از گياه زراعي قرار گيرند و يا هنگـامي   هاي هرز نمي علف

زنند، افت عملكرد در تـراكم بـاالي    هاي هرز ديرتر جوانه مي كه علف
درصد برسد، چرا كـه گيـاه زراعـي رقيـب      100تواند به  علف هرز نمي

كل اين مطالعه با هدف تعيين مكانيزم رقابت كلـزا و  در . تر است قوي
هـاي رشـد و تعيـين آسـتانه      خردل وحشي از طريق بررسـي شـاخص  

هـاي مختلـف خـردل     خسارت اقتصادي دانه كلزا در پاسخ بـه تـراكم  
  .وحشي به اجرا گذاشته شد

  
  ها مواد و روش

در مزرعة پژوهشـي گـروه    1385-86اين آزمايش در سال زراعي 
نشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين كه در شـهر مالثـاني،   زراعت دا

خاك محل آزمـايش از نـوع   . شهرستان اهواز واقع شده است اجرا شد
و سـال   5/7برابـر   pHدرصد مواد آلـي و   7/0شني با  -سيلت -رس

آزمـايش بـه صـورت    . قبل از آزمايش به حالت آيـش رهـا شـده بـود    
يه بلوكهاي كامل تصادفي و هاي يكبار خردشده در قالب طرح پا كرت

هاي اصلي تـراكم خـردل وحشـي در     در كرت. در چهار تكرار اجرا شد
                                                           
1- Crop Growth Rate 
2 - Relative Growth Rate 

هـاي   بوتـه در مترمربـع و در كـرت    35و  21، 14، 7پنج سطح صـفر،  
بوتـه در مترمربـع قـرار     100و  80، 60فرعي تراكم كلزا در سه سطح 

 Hayola-401رقم كلزاي استفاده شده در اين آزمايش رقـم  . گرفتند
متر و فاصلة خطـوط   8/2متر و عرض  5هر كرت فرعي به طول . بود

خـط كشـت در نظـر     8در هر كـرت فرعـي   . متر بود سانتي 30كشت 
برداري،  كه خطوط دوم، سوم، ششم و هفتم به منظور نمونه.گرفته شد

خطوط كشت چهارم و پنجم به عنوان برداشت نهايي و سـاير خطـوط   
متر از باال و پايين هر كرت نيـز بـه عنـوان     نيم. به عنوان حاشيه بودند

خط نكاشت فاصله  2بين هر دو كرت فرعي . حاشيه در نظر گرفته شد
متر جهت جلوگيري از  2/1هاي اصلي نيز  رعايت شده بود و بين كرت

قبـل از عمليـات   . اثرات رقابتي به صورت نكاشت در نظر گرفتـه شـد  
بانـك بـذر مزرعـه     هاي هـرز سبزشـده از   كاشت بمنظور كنترل علف

و ديگري در تاريخ  10/7/85عمليات ماخار در دو نوبت يكي در تاريخ 
  .انجام گرفت 21/7/85

عمليات تهية زمين شامل يك شخم عميق و دو ديسك عمود بـر  
هـا توسـط ديسـك، عمليـات      هم بود، كه پس از خـرد كـردن كلوخـه   

نيـاز در   هاي مـورد  سپس كود. انجام گرفت) ماله(تسطيح بوسيلة لولر 
ميزان نيتروژن و فسفر خالص مصرفي بـه  . سطح مزرعه پاشيده شدند

كيلوگرم در هكتار بود كه به ترتيـب از منـابع اوره و    75و  180ترتيب 
سوم نيتـروژن،   تمام فسفر و همچنين يك. فسفات آمونيوم تأمين شدند

مابقي كود نيتروژن در مراحل چهار . پس از تسطيح به خاك اضافه شد
رفتن  و ابتداي به ساقه) بالفاصله پس از تنك نوبت دوم(برگي  ششتا 

طبق آزمون خاك زمين از نظـر پتـاس    .به طور يكسان تقسيط گرديد
در طـول فصـل رشـد    . غني بود و نيازي به مصرف كـود پتـاس نبـود   

هرز فقط در تيمـار كشـت خـالص بـا وجـين دسـتي         هاي كنترل علف
آفـت خاصـي مشـاهده نشـد و     در طول انجام آزمايش . صورت گرفت

دو  لچهيكاشت با نوك ب خيروز قبل از تار كي. اي انجام نگرفت مبارزه
شـد و   جـاد يهـر پشـته ا   نيطـرف  يرو متـر  يسـانت  30به فاصله  اريش
 2تـا   1قرار داده شـدند و   ارهايش نيدر ا كنواختيكلزا كامالً  يها بذر
 يل وحشـ خـرد  يسپس بذرها .شد ختهيبذرها ر يخاك رو متر يسانت

پشـته و دو   يرو بـر  همانند شـرايط طبيعـي مزرعـه    يبه صورت دست
بالفاصله در . شد دهيخاك پوش يو توسط مقدار كم دهيطرف پشته پاش

از جابجا شدن بذور كلزا و خردل  يريجلوگ يبرا) اول آذر ماه(روز بعد 
كلـزا و   يهـا  بوتـه سـپس  . انجام شد اديز اريبا دقت بس ياريآب يوحش

 يبرگـ  6-4و  يبرگ 3-2دو مرحله  ياز سبزشدن ط بعد خردل وحشي
جهـت    بـرداري  نمونـه  .شـدند به تراكم مـوردنظر تنـك    دنيجهت رس

محاسبه تغييرات ماده خشك كل، شاخص سطح بـرگ، سـرعت رشـد    
محصول و نسبي از تاريخ اول اسفند تقريباً به فواصل هر دو هفته يك 

ابتـدا رابطـه بـين     RGRو  CGRضمناً براي تعيين . بار انجام گرفت
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با استفاده از معادله درجـه دوم ذيـل    روزو  TDM(1(ماده خشك كل 
  ):1 معادله(تعيين شد 

TDM=10^(a+b(DAP)+c(DAP)2)               )1(  

ماده خشك كل بر حسب گرم بـر متـر    TDMكه در اين معادله 
. پـس از كاشـت اسـت   روز  DAPضـرايب معادلـه و    cو  a ،bمربع، 

 و )گرم بـر مترمربـع در روز  ( CGRستفاده از معادالت ذيل، سپس با ا
RGR )در طول مراحل مختلـف رشـد محاسـبه    )گرم بر گرم در روز ،

  ).3و  2 معادالت(شد 
CGR=RGR×TDM                )2(  

RGR=b+2c(DAP)                )3(  

در ايـن  ، كـه  شـد استفاده براي محاسبه سطح برگ از رابطه ذيل 
ها از ساقه اصلي و فرعي، سه بـرگ   جدا كردن كليه برگ روش پس از

هـا بودنـد    اي از كـل بـرگ   تازه بزرگ، متوسط و كوچـك كـه نمونـه   
انتخاب، و از آنها بر روي كاغذ روزنامه به دقت الگـو ترسـيم شـد، تـا     

سـرانجام بـا   ). 6(بدين ترتيب نسبت سطح به وزن الگو مشخص شود 
ا و همچنين وزن سـه بـرگ، سـطح    استفاده از سطح الگوها و وزن آنه

سه برگ محاسبه شد، و با توجه به فرمول ذيل سـطح بـرگ در واحـد    
  ).4 معادله(سطح بدست آمد 

                                                             )4(  

  وزن كـل بـرگ  : Wtسطح بـرگ محصـول،   : LAدر اين رابطه 
  وزن برگ: Wsنمونه،  3  سطح برگ: Asشده،   برداري هاي نمونه بوته

  .نمونه بود 3
هرز خردل وحشي و عملكـرد   براي بررسي رابطه بين تراكم علف 

و ليندكوايســت و همكــاران ) 1985(كلــزا از مــدل هــذلولي كــوزنس 
   ).5 معادله(شد  استفاده ) 1999(

%Yl= Ix/(1+Ix/A)                )5(  

تراكم يا بيوماس  xاهش عملكرد كلزا، درصد ك Ylدر اين معادله 
پارامترهاي مـدل بـوده كـه بـه ترتيـب       I ،A. باشد خردل وحشي مي

درصد كاهش عملكرد كلزا به ازاي هر واحـد  (عبارتند از شيب منحني 
و مجانب ) شود به صفر نزديك مي xتراكم خردل وحشي، هنگامي كه 

دل وحشـي  درصد كاهش عملكرد كلزا هنگامي كه تراكم خـر (منحني 
كند يا بـه عبـارت ديگـر حـداكثر كـاهش       نهايت ميل مي به سمت بي

هـاي آمـاري،    كليه تجزيه). عملكرد كلزا ناشي از تداخل خردل وحشي
محاسبات رگرسيوني و آستانه خسـارت اقتصـادي دانـه بـا اسـتفاده از      

 EXCELافـزار   انجام گرفت و جهت رسم اشكال نرم SASافزار  نرم
  .شد به خدمت گرفته

  

  نتايج و بحث
رونـد تجمـع مـاده خشـك در     نتايج بررسي  :ماده خشك كل كلزا

                                                           
1- Total Dry Matter 

هاي متفـاوت خـردل وحشـي افـت      گياه كلزا تحت تاثير تداخل تراكم
هاي كشت خـالص و رقـابتي    ، و تراكم)1جدول ( نشان دادداري  معني

، 1شكل (نمايند  در تمامي سطوح كلزا تقريباً از سير مشابهي تبعيت مي
كه سرعت افزايش مـاده خشـك در مراحـل ابتـدايي      ه طوريب). 3و 2

باشد و سپس همزمان بـا افـزايش شـاخص بـرگ افـزايش       آهسته مي
با اين تفاوت تاثير افزايش خردل وحشي در سه تراكم گيـاهي  . يابد مي

در اين آزمـايش بـر   ) بوته در مترمربع 100و  80، 60(بكار گرفته شده 
همانگونـه كـه   . منفي گذاشته اسـت ميزان تجمع ماده خشك كلزا اثر 

 مراحل تمامي در خشك كلزا ماده دهد تجمع نشان مي 3و 2، 1شكل 

 مـاده  كـه  ايـن  بـه  توجه لذا با. كاهش دارد رقابت شرايط تحت رشد

 نظير رشد، در موثر عوامل كارگيري و به جذب برآيند توليدي خشك

 خشـك  دهما ميزان كاهش رو اين از است، مواد غذايي و رطوبت نور،

 كاهش اين از ناشي توان مي را وحشي خردل با رقابت كلزا در شرايط

   .دانست نياز مورد حد از كمتر به رشدي عوامل
اين مرحله برابر با اواسط سـاقه  (روزگي كلزا  100چنانكه تا حدود 

تراكم خردل وحشي روي رونـد رشـد كلـي كلـزا تقريبـاً تـاثير       ) رفتن
ن مرحله به بعد به علت افـزايش ارتفـاع   اما از آ. كمتري گذاشته است

انـدازي آن، بـه    ناگهاني خردل وحشي نسبت به كلـزا و نتيجتـاً سـايه   
رقابت با كلزا پرداخته و فتوسنتز آن را كاهش داده و موجب گرديده تا 

بوته در مترمربع يعني بيشترين تراكم خردل از ميـان سـاير    35تراكم 
). 3و  2، 1شــكل (گيــرد  هــا در كمتــرين ســطح موجــود قــرار تــراكم

 مختلف كلـزا بـا   ارقام رقابتي با مطالعه توان) 3(صفاهاني و همكاران 

وحشي كاهش ماده خشك كليه ارقام كلزا در نتيجه تـداخل بـا    خردل
  .خردل را گزارش نمودند
خردل وحشي در مقايسـه بـا كلـزا از ارتفـاع      :شاخص سطح برگ

در طول فصل رشد دو گياه  بيشتري برخوردار است و اين تفاوت ارتفاع
انـدازي بيشـتر    همين عامل سـبب افـزايش ميـزان سـايه    . مشهود بود

كانوپي و به عبارت ديگر قرار گرفتن برگهاي پاييني در معرض سـايه  
تواند سبب كاهش گسترش سطح برگ كلزا  بيشتر شده و اين خود مي

و يا ريزش آن در طول دوره رشد و در طي رقابـت بـا خـردل وحشـي     
  ).6و  5، 4شكل (دد گر

هاي آن در اثـر   روزگي، ميان تراكم 100سطح برگ كلزا از حدود 
افزايش تعداد بوته خردل وحشي در واحد سطح متفاوت بوده است، بـه  

اين تفاوتهـا  ) روزگي 110در حدود (كه در نقطه اوج سطح برگ  طوري
روزگي سطح بـرگ كلـزا    110به خوبي قابل مشاهده است و از حدود 

 ازكنـد، و   اثر پير شدن برگها و ريزش آنها شـروع بـه كـاهش مـي    بر 
ها به حداقل سطح بـرگ   كاشت نيز همة تراكم از پس روز 130 حدود

 اين اثر خردل وحشـي بـر رونـد رشـد    . )6و  5، 4شكل (خود رسيدند 

شاخص سطح برگ ناشي از برتري ارتفـاع آن بـر كلـزا اسـت كـه در      
البته اين برتري خـردل  . هده استسراسر خوزستان به خوبي قابل مشا

اندازي بر كانوپي كلزا از توليد مواد فتوسنتزي كـه بايـد    وحشي با سايه 
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صرف رشد و نمو و گسترش سطح برگ كلزا گـردد جلـوگيري كـرده،    
بر خالف اين نتيجه . بهمين دليل سطح برگ كلزا را كاهش داده است

تري رقابتي ناشـي  زمان آغاز بر) 21(و ويلسون و همكاران ) 9(الكس 
. انـد  روز گزارش كرده 50تا  45از حداكثر سطح برگ خردل وحشي را 

دليل اين تفاوت، اختالف فصل رشد كلزا در خوزسـتان اسـت كـه بـه     
دهـد،   كلزا اجازه رشد و توليد برگ در طول فصل ماليم زمستان را مي

وحشي براي رسيدن به حداكثر سطح برگ خود بايد  كه خردل  در حالي

. نتظر فراهم شدن شرايط فتوپريودي و دمايي مناسب اسفندماه باشـد م
بنابراين شرايط رشدي فصل زمستان در خوزستان بر خالف بسياري از 

آيد كه  بنظر مي. افتد مناطق كشت كلزا كه در بهار و تابستان اتفاق مي
اين امر تا حد زيادي به نفع رشد كلـزا و بـه ضـرر رشـد خـردل تمـام       

همين دليل نيز كلـزا در خوزسـتان از تـوان توليـد مـاده       شود و به مي
خشك بااليي برخوردار است ولي برخورد آن بـه شـرايط گرمـا باعـث     

  .شود هدر رفتن اين ماده خشك مي
  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 60تغييرات ماده خشك كل كلزا در تراكم  - 1شكل 

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 80كل كلزا در تراكم تغييرات ماده خشك  - 2شكل 

  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 100تغييرات ماده خشك كل كلزا در تراكم  - 3شكل 
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كاشت در سطوح مختلف بوته خردل  زده معادله درجه دوم، براي ماده خشك كل كلزا بعنوان تابعي از روز پس از مقادير پارامتر تخمين -1جدول 
  1وحشي

 )بوته در مترمربع(تراكم خردل وحشي   ضرايب  تراكم بوته كلزا
0 7 14  21  35  

60  
a 7928/1- 8671/1- 1962/2 -  3699/1 -  7228/1 -  
b 0527/0 0533/0 0583/0  0471/0  0492/0  
c 00016/0- 00017/0- 00019/0-  00016/0-  00016/0-  

R2 91/0 92/0 88/0  93/0  82/0  

80  
a 8881/1- 7814/0- 1939/2 -  7417/1 -  2266/2 -  
b 0544/0 0394/0 0597/0  05134/0  0557/0  
c 00017/0- 00012/0- 00021/0-  00018/0-  00019/0-  

R2 93/0 60/0 60/0  85/0  54/0  

100  
a 1627/1- 8407/0- 8444/0 -  2687/2 -  3681/1 -  
b 0463/0 0416/0 0403/0  0602/0  04626/0  
c 00015/0 00013/0 00013/0-  00021/0-  00016/0-  

R2 84/0 90/0 85/0  88/0  89/0  
روز پس از  DAPكند،  بيني مي جاييست كه ماده خشك كل كلزا پيش yبرازش داده شدند،  y=10^(a+b(DAP)+c(DAP)2)هاي گياه كلزا كه با معادله درجه دوم  داده - 1

  .باشند زده شده مي ترهاي تخمينپارام cو  a ،bكاشت و 
  

لذا عليرغم مشابه بودن رونـد تغييـرات شـاخص سـطح بـرگ در      
هاي مختلف اما حداكثر شاخص سطح برگ در سـطوح مختلـف    تراكم

بوتـه كلـزا در    80كه در نقطه اوج منحني تراكم  به طوري. متفاوت بود
ست مترمربع نسبت به بقيه سطوح تراكم كلزا به سطح برگ بيشتري د
در . يافت و توانست پوشش بيشتري را در سطح زمـين بـه وجـود آورد   

بوته كلزا به دليل تعـداد بيشـتر بوتـه در     100حاليكه پس از آن تراكم 
واحد سطح و در نتيجه تعداد بـرگ بيشـتر، سـطح بـرگ آن بـاالتر از      

بوته قرار گرفت كه با وجود منابع محيطـي بيشـتر نتوانسـته     60تراكم 
  . اي از آنها نمايد نهاستفاده بهي

 15ها شاخص سطح بـرگ در همـان    با اين حال در تمامي تراكم
مطلب اخير نشاندهنده يك . روز مانده به برداشت به صفر رسيده است

كننده رشد برگ اسـت كـه در خوزسـتان بـراي بسـياري از       واقعة قطع
گياهان زراعي با كمي نوسان درجه حرارت در همين محـدودة زمـاني   

در آزمايشـي  . افتد و آن افزايش ناگهاني درجه حـرارت اسـت   مي اتفاق
گزارش كردند افزايش تـراكم خـردل وحشـي    ) 2(راستگو و همكاران 

داري در شـاخص سـطح بـرگ گنـدم شـد، بـه        منجر به كاهش معني
بوتـه   32و  16،  8هاي  دهي در تراكم كه در مرحله انتهاي ساقه طوري

شاخص سطح برگ گنـدم نسـبت   در مترمربع خردل وحشي به ترتيب 
ايـن مسـئله   . درصـد كـاهش يافـت   27و  23،  16به شاهد به ميـزان  

  .همچنين باعث افزايش شاخص سطح برگ خردل وحشي شد
  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 60تغييرات شاخص سطح برگ كلزا در تراكم  - 4شكل 
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  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 80تراكم  تغييرات شاخص سطح برگ كلزا در - 5شكل 

  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 100تغييرات شاخص سطح برگ كلزا در تراكم  - 6شكل 

  
سرعت رشد محصـول  منحني تغييرات  :سرعت رشد محصول

 روزگي، رشد گياه آهسـته  100تا حدود  نشان داد كه) 9و  8، 7شكل (
تـوان بيـان كـرد كـه كامـل نبـودن        بود و دليل اين امر را اينطور مـي 

روزگي به بعد  100ولي از . پوشش گياهي و جذب نور كمتر بوده است
بنحويكـه در زمـان   . سرعت رشد محصول شـديداً افـزايش پيـدا كـرد    

زيـرا بـا   . به حداكثر مقدار خود رسـيد ) روز پس از كاشت 120(گلدهي 
بيشتري از نور جذب پوشش گياهي شده و  توسعه سطح برگ، قسمت

  .رسد نور كمتري از بين جامعه گياهي به سطح خاك مي
بهمين علت با افزايش سن گياه، پيرشدن برگها و زرد شـدن آنهـا   

لذا در همين فاصله يعني زمان . سرعت رشد محصول نيز كاهش يافت
اثـر  تـراكم  ) روز پـس از كاشـت   120تا  100(آغاز تا اوج گلدهي كلزا 

  .گذارد خود را مي
  

در واقع اين فاصله، زماني است كه هرگونـه عمليـاتي كـه بتوانـد     
تواند باعث افـزايش عملكـرد    سرعت رشد محصول را افزايش دهد مي

در رقابت با علفهاي هرز كاهش سرعت رشد محصول . دانه كلزا گردد
 بلـك ). 20(گزارش شده اسـت  در آزمايشي بر روي گياه روغني سويا 

 وحشي خردل رقابت كه در آزمايشي نشان دادند) 10(همكاران  و شاو

 بطوريكـه كشـت   شـده  محصـول  رشـد  سرعت كاهش باعث كلزا با

 به تيمارهاي تداخلي نسبت را رشد سرعت مقدار باالترين كلزا خالص

 هرز هاي علف مخلوط تداخل در تحقيقي ديگر با بررسي .است داشته

  .)19(شد  گزارش رقابت شرايط در سويا رشد كاهش سرعت سويا با
سـرعت    نشـاندهنده  12، 11، 10شـكل   :سرعت رشد نسبي

است اين اشكال حاكي از آن اسـت، كـه در مراحـل اوليـه      رشد نسبي
خشك، حاصل توليـد بـرگ     رشد و قبل از ساقه رفتن، چون تمام ماده

مراحـل  (در اين دوره زماني  سرعت رشد نسبيباشد، بنابراين مقدار  مي
باال است و پـس از ايـن مرحلـه بـه علـت افـزايش بافـت        ) ه رشداولي

عـالوه بـر ايـن    . ساختماني و كاهش كارائي توليـد، رونـد نزولـي دارد   
هـاي پـاييني و كـاهش     پيرشدن و در معرض سايه قرار گـرفتن بـرگ  

دليـل ديگـري بـر     وحشـي   خردلفعاليت فتوسنتزي آنها در اثر تداخل 
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ون سرعت رشد نسبي از لگاريتم چ. باشد كاهش سرعت رشد نسبي مي
سرعت رشد آيد، بنابراين  طبيعي ماده خشك نسبت به زمان بدست مي

شـود كـه مـاده خشـك كـل در       برابر با صفر زماني حاصل مـي  نسبي
در نتيجه روند تغييرات سرعت رشـد نسـبي   . ماكزيمم مقدار خود باشد

اكم در سـه تـر   وحشـي   بوته خـردل  35و  21، 14، 7، 0هاي  در تراكم

لـيكن  . كننـد  كلزاي كشت شده، تماماً از يك روند مشابهي تبعيت مي
 با تراكم كشت خـالص،  وحشي  خردلتنها اختالف تيمارهاي تداخلي 

RGR توان ذكر كـرد   دليل اين موضوع را اينطور مي .كمتر بوده است
در اثر تداخل، كلزا كه سرعت زوال و ريزش زودهنگام برگهاي پاييني 

  .افزايش يافته است وحشي  خردلدهي  نور و سايهرقابت بر سر 
  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 60تغييرات سرعت رشد محصول كلزا در تراكم  - 7شكل 

  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 80تغييرات سرعت رشد محصول كلزا در تراكم  - 8شكل 

  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 100ت رشد محصول كلزا در تراكم تغييرات سرع - 9شكل 
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  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 60تغييرات سرعت رشد نسبي كلزا در تراكم  -10شكل 

  

  
  دل وحشيهاي مختلف خر بوته در مترمربع در تراكم 80تغييرات سرعت رشد نسبي كلزا در تراكم  -11شكل 

  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 100تغييرات سرعت رشد نسبي كلزا در تراكم  -12شكل 

  

ميزان ماده خشك خورجين در نقطـه اوج  : روند رشد خورجين
هاي كشت خالص كلزا نسبت بـه بقيـه سـطوح تـراكم،      منحني، تراكم

بوتـه در مترمربـع    35ماده خشك بيشتري توليد نمود بنحويكه تراكم 
خردل وحشي يعني بيشترين تـراكم آن داراي كمتـرين مـاده خشـك     

شـود از   مالحظه مي 15و  14، 13همانطور كه در شكل . خورجين بود
روز پس از گلدهي كلزا تراكم خـردل اثـر خـود را بـا ايجـاد       25حدود 

اختالف در روند تغيير وزن خشك خورجين نشان داد و اين تفـاوت تـا   
انـدازي بـر گيـاه كلـزا در اوج      در واقع خردل با سايه. ادامه يافتپايان 

تشكيل و پر شدن خـورجين موجـب كـاهش توليـد مـواد فتوسـنتزي       

انتقالي به خورجين شد، بهمين دليل اختالف عملكرد بـين تيمارهـاي   
  . مختلف به وجود آمد

افزون بر اين، ميانگين بيشترين وزن خـورجين در شـرايط كشـت    
بوته كلزا در مترمربع به ترتيب به ميزان  80و  60هاي  اكمخالص از تر

در حاليكه در اين شرايط كمترين . ميليگرم به بار آمد 0/194و  5/191
بوته كلزا در مترمربـع بـه    100ميانگين ماده خشك خورجين از تراكم 

ــدار  ــد  6/183مق ــل گردي ــرم حاص ــت   . ميليگ ــر رقاب ــر اث ــابراين ب بن
راكم زياد، مقدار زيادي از مواد فتوسنتزي بدون اي ناشي از ت گونه درون

اي و مسـائل   گونه درونها منتقل گردد صرف رقابت  اينكه به خورجين
  .ناشي از آن شد
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  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 60تغييرات افزايش وزن خورجين كلزا در تراكم  -13شكل 

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 80كلزا در تراكم  تغييرات افزايش وزن خورجين -14شكل 

  

  
  هاي مختلف خردل وحشي بوته در مترمربع در تراكم 100تغييرات افزايش وزن خورجين كلزا در تراكم  -15شكل 

  

بـا   :1با بكارگيري مـدل كـوزنس  آستانه خسارت اقتصادي دانه 
دانه كلزا نسبت به افزايش توليد ، كوزنسهذلولي مدل توجه به برازش 

  ).16شكل (داري نشان داد  وحشي، پاسخ مجانب  تداخل خردل
وحشي در واحد سطح، توليـد دانـه     چنانكه با افزايش تراكم خردل

لذا با توجـه بـه   ). 11(كلزا كاهش يافت و در انتها به حالت ثبات رسيد 
                                                           
1- Cousens, 1985; Lindquist, et al, 1996 

حداكثر كـاهش عملكـرد   ) 2جدول (ضرايب برآورد شده مدل كوزنس 
بوتـه   80تراكم بوته خردل براي  35درصد و در نتيجه تراكم  91برابر 

وحشـي بـه دليـل ويژگيهـاي       بررسي نتايج نشان داد خـردل . كلزا بود
پوششي بزرگتر، توليد دانـه   خاص از جمله ارتفاع بسيار بيشتر، قطر تاج

باشـد و   هرز سمج و با توان رقابتي بسيار باال مـي  يك علف ... بيشتر و
باشـد   بوته در مترمربع كه كمترين تـراكم خـردل مـي    7با وجود حتي 

درصدي در عملكـرد دانـه را موجـب گشـته و پـس از آن       61كاهش 



  1390ارديبهشت  -، فروردين 1، شماره 9پژوهشهاي زراعي ايران، جلد نشريه      10

 91و  76، 71بوته بـه ترتيـب افتـي معـادل      35و  21، 14هاي  تراكم
بنابراين بايستي نسبت به كنترل كامل ايـن  . درصد را نيز موجب شدند

رعه را از وجود آن پاك كرد، زيـرا حتـي   هرز اهتمام ورزيده و مز  علف
ناپـذير بـه    حداقل تراكم آن در مزرعه باعث خسارت اقتصادي جبـران 

در طـي آزمايشـي نشـان    ) 18( مـاروات و نافـذيگر  . گردد محصول مي
افـت   ميـزان  2و گاوپنبه 1هرز توق هاي  دادند كه با افزايش تراكم علف

آهنـگ كـاهش و    عملكرد سويا افزايش و پس از تـراكم خاصـي ايـن   
 اقتصادي آستانه خسارت) 8(موسوي و همكاران . شود تقريباً ثابت مي

 كيلـوگرم  225و  150سطح كودي  دو در وحشي خردل براي را گندم

   .است نموده تعيين 182/0و  385/0بترتيب  هكتار در نيتروژن
  

  گيري  نتيجه
از نتايج اين آزمايش نشان داد كه با افزايش تراكم خردل وحشي، 

عالوه براين در شرايط خوزستان فتوسـنتز  . ميزان رشد كلزا كاسته شد
اي آن برخوردار است  جاري كلزا از نقش بيشتري نسبت به مواد ذخيره

  .و بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد
  

  قدرداني
جناب آقاي دكتر محمد حسين   وسيله از همكاري صميمانه بدين

دانشكده ) دانشجوي دكتري(فر  يهاديزاده و سركار خانم الهام اله
  .ميكشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد كمال سپاسگزاري را دار

  
   2 1 و مزرعه  هاي متغير خردل وحشي در آزمايش گلداني درصد افت عملكرد دانه كلزا بعنوان تابعي از تراكم -16شكل 

  
ي در واحد وحش خردل علف هرز د دانه كلزا بعنوان تابعي از تراكم مقادير برآورد شده ضرايب مدل هذلولي كوزنس براي افت عملكر -2جدول 

  سطح

  درصد 95حدود اطمينان   اشتباه معيار  برآورد  ضرايب  تراكم بوته كلزا
  حد بااليي  حد پاييني

60  I 78/24 19/11 85/10-  41/60  
A 92/94 61/10 15/61  7/128  

80  I 43/28 10/9 53/0-  4/57  
A 56/99 33/7 22/76  9/122  

100  I 59/10 86/1 67/4  51/16  
A 9/107 00/10 02/76  7/139  

  

                                                           
1- Cocklebur (Xanthium strumanium L.) 
2- Velvetleaf (Abutilon theophrasti L.) 
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