
  
  وحشی خردل برابر در )Brassica napus( کلزا بررسی اثرات متقابل رقابتی

 )arvensis Sinapis( جایگزینی سري روش از استفاده با  
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  چکیده

در دانشکده کشاورزي دانشگاه  1394-1393در سال  کلزا مقابل در وحشی خردل مختلف هايکمترا رقابتی اثر بررسی منظور به اي گلخانه آزمایشی
 خـردل  آن در که جایگزینی هاي سري از استفاده با تکرار چهار با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در آزمایش. شد آزاد اسالمی واحد شوشتر انجام

 کـه  داد نشـان  نتـایج . شد انجام شدند، بوته در هر گلدان کاشته 8با مجموع  0:8 و 2:6 ،4:4 ،6:2 ،8:0 از مختلف هاينسبت در ترتیب به کلزا و وحشی
 75و  25حضور . آمد دست به آن خالص در کشت کلزا و عملکرد در غالف در دانه تعداد و بوته در غالف تعداد شاخه، تعداد ارتفاع، خشک، وزن حداکثر

 گونه دو هر که داد نشان نسبی عملکرد از کلی درصد کاهش داد. ارزیابی 96و  50ملکرد کلزا را به ترتیب تا درصدي خردل وحشی در ترکیب کشت، ع
 در تنها وحشی خردل برابر در کلزا نسبی رقابت ضریب نموده و از این رو داراي اثرات آنتاگونیستی متقابل هستند. برداريبه روش مشابهی از منابع بهره

بـوده و   برخـوردار  کلزا به نسبت باالتري رقابتی توانایی از خردل که داد نشان رقابت از طرفی شاخص. بود گیاهی هاي نسبت دیگر از بیشتر 2:6نسبت 
  مدیریت این علف هرز در مراحل ابتدایی رشد کلزا براي حصول عملکرد مطلوب امري اجتناب ناپذیر است.

  
   نسبی، وزن خشکعملکرد  تراکم، ضریب رقابت نسبی، :کلیدي هايواژه

 

    2 1مقدمه
 محصوالت تولید هايسیستم در ها کش علف نهاده هزینه افزایش

 گیري ازبهره ها کش به علف هرز هاي علف مقاومت بروز و کشاورزي
 را هـا  کـش علـف  از اسـتفاده  در جهت کاهش محصول توانایی رقابت

 محصـول زراعـی بـا    در رقابـت  عامـل  دو ).16( موجب شـده اسـت  
 یـا  ،)AWC( 3رقابـت  تحمـل  توانایی: هرز مشارکت دارند ايه علف

 فرونشانی توانایی و هرز، هايعلف حضور در باال عملکرد حفظ توانایی
 و تـوده  زیسـت  کـاهش  در محصـول  یا توانایی ،)WSA( 4هرز علف
 از دیگر انواع و سازي رقابتکمی منظور به ).13هرز ( علف بذر تولید

 عملکرد مانند رشد هاي شاخص از برخی علف هرز-تداخل گیاه زراعی
هـر  ). 37( شود می شامل عملکرد دانه و یا عملکرد بیولوژیک استفاده

 روش بهتـرین  شـاخص عملکـرد   از اسـتفاده  گونـه  هر براي چند که
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3- Ability to withstand competition 
4- Weed suppressive ability 

 روابـط  مطالعه براي مختلف روش چندین است اما رقابت گیرياندازه
هـاي   توان بـه روش  می میان این در. دارد نیز وجود گیاهی هاي گونه
 سـري  آزمـایش  ).14(کـرد   اشـاره  جـایگزینی  طـرح  افزایشی و طرح

 )24( است هرز علف گیاه زراعی با رقابت مطالعه روش یک جایگزینی
در  گونـه  دو مخلـوط  نیـز  و کشـت خـالص   روش مطالعه شـامل  این

 ثابـت  آزمایشی چنین در گیاهان کل تراکم. هاي مختلف است نسبت
هـایی نظیـر    شـاخص  جـایگزینی  در روش سـري  .شود داشته می نگه

 و )RYT( 6نسـبی  هـاي  عملکـرد  مجمـوع  ،)RY( 5نسـبی  عملکرد
 نسـبی  شـود. عملکـرد   محاسـبه مـی   )RCC( 7تـراکم  نسبی ضریب
مقـادیر  . دهـد  را نشان مـی  گونه دو نسبی رقابتی توانایی گیري اندازه

 یـک  رقابت نسبی از باالیی درجه دهنده باالي عملکرد نسبی نشان
 کـه  دهد می نشان یک حدود مقادیر. گونه دیگر است به نسبت گونه

 یـک  از مقادیر بیشـتر . است برابر اي گونه درون و اي گونه رقابت بین
 اي گونـه  بـین  رقابـت  از بیش  اي گونه درون که رقابت دهد می نشان
 اي گونه درون رقابت که نیز بیانگر آن است یک از کمتر مقادیر. است

                                                        
5- Relative yield 
6- Relative yield total 
7- Relative competition coefficient 

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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 نسـبی  هـاي  مجمـوع عملکـرد   ).9(است  اي گونه بین بتکمتر از رقا
)RYT( منـابع اسـت   هـا از  گونـه  گیريبهره دهنده چگونگی نشان .

 محدود یکسان منابع براي گونه دو که دهد می نشان یک حدود مقادیر
نیـاز   کـه  دهـد  مـی  نشان یک از بیشتر مقادیر. کنند می رقابت با هم
 یـا  رقابت اجتناب کـرده و  عبارتی ازبه  متفاوت بوده، منابع از ها گونه

 بیـان کننـده   یک از کمتر مقادیر. همزیستی هستند رابطه یک داراي
 تقریبا گونه جفت یک عملکرد نسبی کل که زمانی. است متقابل تضاد

کشـت خـالص    از مخلوط در هاترکیبی گونه عملکرد برابر یک باشد،
 نیز رقابت )RCC(تراکم  نسبی ضریب ).9( است بینیپیش قابل آنها
 درجـه  دهنـده  نشان باال RCC مقادیر. دهد نشان می گونه را دو بین

  ).9(گونه دیگر است  به نسبت گونه یک رقابت از باالیی
 در مناسـب  جـایگزین  یک تواند تیره شب بو بوده که می از کلزا،

یـک   عنوان این گیاه به غالت باشد، بر مبتنی کشاورزي هايسیستم
 ها گردد گونه سیستماین در زمین استراحت موجب دتوان می برگ پهن

 دانـه  به یک محصول فزاینده طور به که است دلیل و به همین )15(
 هـرز  علـف  وحشـی  خردل. است شده تبدیل ایران در محبوب روغنی
. است عملکرد عمده کاهش و عامل بوده ایران کلزاي مزارع در غالب
این  طبیعت به همه باال اروريب و رقابتی، رشد عادت پایدار، بذر بانک
دائمی و پایدار تبدیل کرده  مشکل کرده و آنرا به یک کمک هرز علف

از آنجایی که خردل وحشی حداکثر سـطح بـرگ خـود را     ).36(است 
دهد، از قدرت رقابتی  هاي زراعی تشکیل می زودتر از بسیاري از گونه

خسارت جبران باالتري براي کسب نور برخوردار بوده و از این طریق 
وحشـی   خردل ). تراکم11سازد ( هاي زراعی وارد می ناپذیري بر گونه

 درصـد  20تـا   را کلـزا  دانـه  عملکرد تواند می مربع متر در بوته 10 تا
خـردل موجـب    مربـع  متر در بوته 20 تراکم کهحالی در دهد، کاهش

کـاهش   بر عالوه ).36(شود  می ٪36 از بیش تا کلزا کاهش عملکرد
 هاي تراکم در را حتی محصول کیفیت تواند می وحشی خردل د،عملکر

 باعـث  وحشـی  خـردل  دانـه  با آلوده کلزا دانه .)27(دهد  کاهش کم
 گلوکوزینوالت و روغن اسید در اوریک و لینولنیک اسید سطح افزایش

 توانایی بررسی حاضر مقاله اصلی هدف ).19( شود می غذایی وعده در
 بینی تجربی کاهش پیش ارزیابی و وحشی، دلخر برابر در کلزا رقابتی

  .باشد می وحشی خردل مختلف هاي تراکم عملکرد کلزا در
  

  هاروش و مواد 
 بـا  تکرار چهار با کامل تصادفی هايبلوك طرح قالب در آزمایش

ــزا و وحشــی خــردل آن در کــه جــایگزینی ســري از اســتفاده  در کل
 در بوته 8با مجموع  0:8 و 2:6 ،4:4 ،6:2 ،0:8 از مختلف هاي نسبت
در دانشکده کشـاورزي دانشـگاه    1394-1393در سال زراعی  گلدان

 بـذرهاي رسـیده  . شـدند  شد، کاشـته  زاد اسالمی واحد شوشتر انجامآ
 دزفـول  ایستگاه آزمایشی مزرعه از 93اردیبهشت سال  وحشی خردل

 2 و 1 عمق ترتیب در به کلزا و وحشی خردل هاي شد. بذر آوريجمع
 30و ارتفـاع   35پالستیکی بـا قطـر دهانـه     هاي گلدان در متر،یسانت

تعـداد کـل   . شـدند  کاشـته  شـنی  رسـی  لوم خاك محتوي متر سانتی
نمونه تخریبی (هر ماه یک بار  5هاي آزمایشی با توجه به اینکه  گلدان

عـدد بـود.    80گلدان) در طول آزمایش صورت گرفـت،   20و هر بار 
بـرداري مصـادف بـا     خ آخـرین نمونـه  و تـاری  30/8/93تاریخ کاشت 

بود. نیتروژن مورد نیاز در دو مرحله روزت و  30/1/94برداشت نهایی 
 ،در طول آزمایشها افزوده شد.   ساقه رفتن به صورت سرك به گلدان

 70 نسبی روز و رطوبت/گراد شبسانتی درجه 5/25 ±3دما در دامنه 
 1600-900( طبیعـی  شـرایط  درصـد  75 معادل نوري درصد و شدت

گیري  . براي اندازهدنگهداري ش) ثانیه در مربع متر بر فوتون میکرومول
 هـا از هـم   ها و انجام شستشو، بوته سایر صفات پس از تخریب گلدان
شـد. مـاده خشـک     زمینی جداسازي تفکیک شده و اندام هوایی از زیر

درجـه   75دماي  ساعت در 48کل، با قرار دادن زیست توده به مدت 
 خشـک  وزن شامل ها گیرياندازه گراد در آون بدست آمد. سایریسانت
 بوتـه،  در غالف تعداد بوته، در شاخه تعداد بوته، ارتفاع ریشه، و ساقه
برداري پایانی تعیین  همراه با نمونه عملکرد دانه و غالف در دانه تعداد
 هـاي  مجموع عملکرد ،)RY( نسبی هایی نظیر عملکرد شاخص. شدند
. شـد  نیـز محاسـبه  ) RCC( تـراکم  نسـبی  ضـریب  و) RYT( نسبی

  :)9شد ( محاسبه 1معادله  از استفاده با) RY( نسبی عملکرد
    RY = Ymix / Ymon                                         1معادله 
 دهنـده عملکـرد در   به ترتیب، نشان Ymonو  Ymix آن در که
   .هستند خالص مخلوط و کشت

  : شد محاسبه 2 معادله از استفاده با )RYT(عملکرد نسبی کل 
   =RYT                                         2معادله 

گونه  دو بین که نشان دهنده رقابت) RCC( تراکم نسبی ضریب
   ):9(شد  محاسبه  3 معادله از استفاده با. است

   =RCC                                   3معادله 

 B و Aهاي  گونه عملکرد متوسط YBmixو  YAmix آن در که
 هاي گونه عملکرد متوسط YBmon و YAmon و مخلوط، کشت در
A و B اطالعـات حاصـل از   )2005 قدیري،( خالص است کشت در .

تجزیه شد و براي  SAS (ver.9.2)این تحقیق با استفاده از نرم افزار 
  اي دانکن استفاده شد. زمون چند دامنهآ ها از مقایسه میانگین

  
  بحث و نتایج

  )RYT( کل نسبی عملکرد و) RY( نسبی عملکرد
 نسبت در کلزا دانه نسبی عملکرد که داد این تحقیق نشان نتایج



  679      ...کلزا بررسی اثرات متقابل رقابتی

 هاي مشابه خود در خـردل  تراکم با مقایسه در درصد 50 و 25 تراکم
 در. )1ول یافت (جد درصد کاهش 52و  76به ترتیب به میزان  وحشی

 از حساسیت برابر حتی یا هاي کمتر و تراکم در کلزا مقایسه با خردل،
 کـاهش  با رو این از و بوده برخوردار وحشی خردل به نسبت بیشتري

 درصـد  75 تـراکم  در حـال،  ایـن  بـا . است شده مواجه شدید عملکرد
یافـت   هـا افـزایش   در مقایسه با سایر نسـبت  کلزا دانه نسبی عملکرد
 دو نسبی رقابتی توانایی دهنده نشان نسبی عملکرد مقادیر. )1(جدول 

 پاسـخ  تعیـین  منظـور  به جایگزینی سري هاي آزمایش در. است گونه
 همچنـین  و ها گونه از یک هر عملکرد نسبی رقیب هاي گونه رقابتی

 و 3( شود گیري می زمین اندازه نسبی وريبهره یا و کل نسبی عملکرد
 بیـانگر  ها گونه از یک هر عملکرد نسبی باالتر ررو، مقادی این ). از11

 رقابتی با بررسی قابلیت )،8گودت و کدي (. است باالتر رقابتی قدرت
 عملکـرد  کـه  گرفتنـد  نتیجـه  گلـدانی  شرایط ها در از گراس  گونه 88

 گیاه یک رقابتی قدرت دادن نشان براي مناسب ویژگی یک بیولوژیک
 مقایسه در وحشی خردل نسبی عملکرد باالتر مقادیر به توجه با. است

 خردل که گرفت نتیجه توان می درصد 75 و 50 هاي نسبت کلزا در با
بهره  بهتر تغذیه منابع از و باالتري بوده، رقابتی قدرت داراي وحشی

 در رقابتی رابطه بر مطالعه یک در) 7( همکاران و فلمینگ .برده است
 tectorum) و (Aegiolps cylindrica( زمســتانه،  گنــدم  میــان 

Bromus (   رقابـت  توانـایی  به این نتیجـه رسـیدند کـه )Aegiolps 
cylindrica( از توانـایی  گونه دو هر اما بوده، مشابه زمستانه گندم و 

برخـوردار بودنـد.   ) tectorum Bromus(بیشتري نسـبت بـه    رقابتی
بود (جـدول   1ها کمتر از  عملکرد نسبی کل در تمامی نسبت مخلوط

بـه روش مشـابهی از    وحشی خردل و کلزا که دهد می نشان ن). ای1
. هسـتند  متقابل گیري از منابع در تضاد در بهره یا گرفته و منابع بهره

 Linum( کتان و) Erucastrum gallicum( که داد نشان) 35( وال
usitatissimum L.( برند به روش مشابهی از منابع بهره می.  

  
هاي مختلف  خردل وحشی در نسبت عملکرد نسبی کلزا و -1جدول 

 تراکمی
Table 1- Relative Yields of Rapeseed and Wild mustard in 

Different Ratios of Rapeseed-Wild mustard Plantation 
Density 

عملکرد نسبی 
  کل

(Relative 
yield total) 

عملکرد نسبی 
 خردل وحشی

 (RY of 
mustard) 

عملکرد نسبی 
 کلزا

 (RY of 
rapeseed) 

نسبت 
کلزا:خردل 

  وحشی
(Canola: 
mustard 

ratio) 
0.666 0.169 0.497 75:25 
0.534 0.361 0.173 50:50 
0.694 0.654 0.04 25:75 
 
 

  نسبی رقابت ضریب
 درصـد  50 و 25 هاي تراکمی نسبت در کلزا نسبی رقابت ضریب

 ردلخ است که بدان معنی )، این2وحشی بود (جدول  خردل از کمتر
 هاينسبت در حتی کلزا به نسبت باالتري رقابتی قدرت داراي وحشی
 آب، مانند مغذي عوامل گرفتن براي گیاه قابلیت. باشد می برابر تراکم

دارد  آن رقـابتی  توانایی افزایش در مهمی نقش نور و مختلف عناصر
 هـاي اکوسیستم در رقابت ایجاد عامل ترینمهم میان نور این در ).6(

 ).21( نیست ذخیره قابل بوده که آنی منبع بوده چرا که یک رزيکشاو
 توانـایی  افـزایش  در مهـم  عامـل  یـک  تواند می سریع رشد از این رو،

 بـدلیل ارتفـاع   وحشی خردل به لحاظ مقایسه،. باشد گیاه یک رقابتی
افـزایش   نور جذب براي را خود توانایی) است نشده داده نشان( باالتر

هـاي   نسـبت  پوشـش در  تاج گسترش و سریع رشد به منجر داده که
  .باالتر شده است تراکمی

 
هاي  ضریب رقابت نسبی کلزا و خردل وحشی در نسبت -2جدول 

 مختلف تراکمی
Table 2- Relative Competition Coefficient (RCC) for 

Rapeseed and Wild mustard in Different Ratios of 
Rapeseed and Wild mustard 

ریب ض
رقابت نسبی 

 کل
(Total 
RCC) 

ضریب رقابت 
نسبی خردل 

 وحشی
(RCC of 
mustard) 

ضریب رقابت 
 نسبی کلزا
(RCC of 
canola) 

نسبت 
کلزا:خردل 

 وحشی
(Canola: 
mustard 

ratio) 
0.2 0.203 0.986 75:25 

0.118 0.565 0.209 50:50 
0.076 1.89 0.04 25:75 

 

  کلزا بوته ارتفاع و شاخه خشک، تعداد وزن
ثر از تـراکم  أمت توجهی قابل طور به کلزا اندام هوایی خشک وزن

 کاهش کلزا توده زیست وحشی خردل تراکم که با افزایشبود بطوري
در مقایسه با  6:2 نسبت در کلزا خشک وزن کاهش ).4یافت (جدول 

 در کلزا خشک وزن در کاهش بود. درصد 69 از کشت خالص آن بیش
 بر رطوبت و نور غذایی، عناصر قدرت جذب به حشیو خردل با رقابت

نشان دادنـد  ) 29( همکاران صفاهانی و ).32 و 28 ،33 ،25(گردد  می
 هاي علف با مخلوط کشت در ،401هایوال  کلزا، بیولوژیک که عملکرد

 توسـط  شـده  انجـام  آزمایش در. یافت کاهش درصد 61بیش از  هرز
 عملکرد پنیرك هرز علف اکمتر افزایش با )13و مدحج ( زاده جعفري

میرشـاکري و  . یافـت  کـاهش  تـوجهی  قابل طور به گندم بیولوژیک
 هـرز  هاي علف تداخل طوالنی فصل که داشتند ) اظهار20همکاران (

روند مشابهی از . شود کلزا می بیولوژیک عملکرد در ٪40 کاهش باعث
تغییرات نظیر وزن خشک اندام هوایی، در وزن خشک ریشـه، ارتفـاع   

 بـا ) 9( ). قـدیري 4ساقه و تعداد شاخه در گیاه مشاهده شـد (جـدول   
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 خشک وزن که داد گزارش مشابه، جایگزینی سري آزمایش از استفاده
بـا افـزایش    )Phaseolus vulgaris L(. چیتـی  لوبیـا  ریشه و ساقه

 گلـدان  در )Convolvulus arvensis L(. صـحرایی  پیچـک  تعـداد 
 .یافت کاهش

 
هاي رشد کلزا خردل وحشی بر برخی از شاخص-هاي مختلف تراکمی کلزا اریانس نسبتتجزیه و -3جدول   

Table 3- Analysis of variance for the effects of Different Ratios of Rapeseed-Wild mustard Plantation on studied traits for 
rapeseed  

 منابع تغییر
Variation 

Source 
 
 

 درجه آزادي
df 

وزن 
خشک 
اندام 
 هوایی
Shoot 
dry 

weight 

وزن 
خشک 
 ریشه
Root 
dry 

weight 

ارتفاع 
 بوته

Plant 
height 

تعداد 
شاخه در 

 بوته
Branch 

No 
plant-1 

تعداد 
غالف در 

 بوته
Pod No 
plant-1 

تعداد 
دانه در 

 غالف
Seed  

No pod-

1 

وزن هزار 
 دانه

1000-
seed 

weight 

عملکرد 
 دانه

Seed  
yield 

 بلوك
(Block) 

3 24.15ns 0.846ns 8.89ns 0.571ns 14.36ns 0.268ns 0.022ns 0.353ns 

 تیمار
(Treatment) 

3 369.28×× 8.38×× 2120.9×

× 63.54×× 3864.6×

× 60.72×× 8.54×× 46.23×× 

 خطا
(Error) 

9 15.03 0.799 37.35 0.585 32.22 1.34 0.144 0.636 

 کل
(Total) 

15         

 ضریب تغییرات
(CV%) 

 6.8 8.8 6.65 7.51 7.35 7.18 13.74 9.26 
×× , ns است.1دار بودن در سطح  دار بودن و معنی دهنده غیر معنی نشان %  

ns, ×× non significant and significant at 1% probability level, respectively 
 

  کلزا عملکرد اجزاي و عملکرد
  بوته در غالف تعداد

بوته در  در غالف تعداد بر تراکم هاي نسبت اثر که داد نشان نتایج
 وحشـی  خـردل  تراکم. )3است (جدول  داريمعنی % 1سطح احتمال 

بیشترین و کمترین . داد قرار ثیرأت غالف در بوته را تحت تعداد حداکثر
تعداد غالف در بوته به ترتیب مربوط به کشت خالص و نسبت تراکمی 

 تـوجهی  قابـل  طـور  بـه  کلـزا  کمترا کاهش. خردل بود 75کلزا:  25
 در کـاهش . )4بوته را به دنبال داشت (جدول  در غالف تعداد کاهش

در این . بود بوته در غالف تعداد کاهش اصلی علت ثانویه شاخه تعداد
 مـواد  مقدار و منبع در شده تولید مواد بین تعادل حفظ منظور میان به
 کاهش و )30( کنند ریزش می ها گل از برخی مخزن، در شده مصرف

 تـر  پـایین  تـراکم  در غالف تعداد کاهش منجر به نهایت در گل تعداد
 در کلزا غالف تعداد کاهش) 4( همکاران بلک شاو و. )5شود ( کلزا می

  .دادند وحشی را نیز گزارش خردل با رقابت
  
  غالف در دانه تعداد

در  تعـداد دانـه   روي بـر  تراکم هاي نسبت اثر که داد نشان نتایج
بیشـترین و   ).3داري اسـت (جـدول   معنی %1ف در سطح آماري غال

کمترین تعداد دانه در غالف مربوط به کشت خالص و نسبت تراکمی 
. بـود  دانـه در غـالف   7/6 و 4/15خردل به ترتیـب بـا    75کلزا:  25

 دانه در تعداد توجهی موجب کاهش قابل وحشی خردل تراکم افزایش
عاملی  محیطی منابع جذب براي ترقاب. )4شد (جدول  در غالف کلزا

کلـزا   دانـه  بـه  آن انتقال و فتوسنتزي مواد کاهش به منجر که است
  ).23 و 22 ،26( شود می

  
  دانه هزار وزن

در  وزن هـزار دانـه   بـر  تـراکم  هاي نسبت اثر که داد نشان نتایج
بیشترین و کمتـرین وزن   ).3داري بود (جدول معنی %1سطح آماري 

خردل  75کلزا:  25به کشت خالص و نسبت تراکمی هزار دانه مربوط 
 طور به وحشی خردل تراکم افزایش. بود گرم 1/1 و 4/4به ترتیب با 

)، کـه  4گردیـد (جـدول    دانـه  هـزار  وزن موجب کاهش توجهی قابل
 دانـه  وزن کاهش. منابع است توجه قابل کمبود و رقابت شدت بیانگر

 بـه  کـوچکتر  هـاي دانه گیريشکل به توان می را پایین تراکم در کلزا
 بـه  توجـه  با نور خصوص به محیطی منابع به محدود دسترسی دلیل

 مـواد  انتقـال  نهایت، در و فتوسنتزي مواد تولید کاهش باالتر، رقابت
  .)1 و 31( داد نسبت شدن پر طی دوره دانه به کمتر فتوسنتزي

 

  دانه عملکرد
در  تـراکم  ايه نسبت ثیرأتحت ت توجهی بطور قابل دانه عملکرد

 حداکثر که داد نشان ها میانگین مقایسه. % قرار گرفت1سطح احتمال 
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 25 تراکمـی  متعلق به کشت خـالص و نسـبت   گیاه عملکرد حداقل و
گرم در بوتـه   3/0و  1/8خردل به ترتیب با متوسط عملکرد  75کلزا: 

 عملکرد توجه موجب کاهش قابل وحشی خردل نسبت در افزایش. بود
کلـزا:   25 نسبت که میزان کاهش عملکرد درگردید، بطوري کلزا دانه
کاهش نشان داد (جدول  ٪62خردل در مقایسه با کشت خالص تا  75
 جملـه  از عملکرد اجزاء کاهش به توان می کاهش عملکرد را علت. )4

. داد دانه نسبت هزار وزن و غالف در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد

تک بوته را بواسطه کاهش تعـداد غـالف و    عملکرد کلزا کمتر تراکم
 از اسـتفاده  بـراي  گیاهان میان کاهش وزن هزار دانه ناشی از رقابت

 افزایش که دادند ) نشان34و دري ( ون اکر کاهش داد. محیطی منابع
 کلـزا  عملکرد مربع متر در بوته 200 تا وحشی خردل هرز علف تراکم

 کـه  دادند نیز نشان )2( انهمکار دهد. امینی و می کاهش. ٪75 تا را
  در  تجمعی خشک دانه و ماده عملکرد موجب کاهش چاودار تداخل
  

 
خردل وحشی-هاي تراکمی مختلف کلزا هاي رشد کلزا در نسبت مقایسه میانگین برخی از شاخص -4جدول   

Table 4- Means comparison of rapeseed studied traits in different ratios of Rapeseed-Wild mustard Plantation 

در صد حضور 
 کلزا

% Presence 
of rapeseed 

وزن خشک 
 اندام هوایی
Shoot dry 
weight (g) 

وزن خشک 
 ریشه

Root dry 
weight (g) 

 ارتفاع بوته
Plant 
height 
(cm) 

تعداد شاخه 
 در بوته

Branch No 
plant-1 

تعداد 
غالف در 

 بوته
Pod No 
plant-1 

تعداد دانه 
الفدر غ  

Seed No 
pod-1 

وزن هزار 
 دانه

1000-seed 
weight (g) 

 عملکرد دانه
Seed yield 
plant-1 (g) 

25 10.1c 1.1b 64d 5.2d 38d 6.7d 1.1d 0.3d 
50 16.2bc 3.3a 88c 8.7c 66c 9.8c 2.1c 1.4c 
75 22.3b 3.9a 98b 12.7b 92b 12.1b 3.2b 3.8b 
100 33.4a 4.1a 115a 13.8a 110a 15.4a 4.4a 8.1a 

دار هستند % فاقد اختالف معنی5ي با حرف مشابه به لحاظ آماري در سطح احتمال  ها میانگین  
The means with same letter do not have statistically significant difference at 5% probability level 

  
 کلـزا  دانه عملکرد در کاهش دیگر هاي پژوهش در. شود می گندم

  ).19 و 29، 10( است شده نیز گزارش هرز هايعلف با رقابت در
  

  گیرينتیجه
 است هاي رقابت این تحقیق که مبتنی بر شاخص از حاصل نتایج

وحشـی   خـردل  به نسبت رقابتی کمتري توانایی کلزا از که داد نشان
با حضور خردل وحشی در ترکیب کشت در  کهبرخوردار است. بطوري

گیري شـده   هاي رشدي اندازهلص، تمامی شاخصمقایسه با کشت خا
بوته خردل  2دار پیدا کرد، به نحوي که تنها با جایگزینی کاهش معنی

درصـد   25درصـد کلـزا+    75وحشی در ترکیب (تیمار نسبت تـراکم  
درصـد کـاهش یافـت. و در     50خردل وحشی) عملکرد کلزا بـیش از  

صـاص داده  درصد تراکم کشت به خردل وحشـی اخت  75شرایطی که 
درصد کاهش پیدا کرد. نتـایج ارزیـابی    96شد، عملکرد کلزا بیش از 

خردل وحشی نیز مؤید این مطلب است کـه  -هاي رقابتی کلزاشاخص
باشـد و   علف هرز خردل وحشی رقیب بسیار جدي براي کلزا بوده می

مدیریت این علف هرز در مراحل ابتـدایی رشـد کلـزا بـراي حصـول      
  ن گیاه زراعی امري اجتناب ناپذیر است.عملکرد مطلوب در ای
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