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چکیده
به منظور بررسی اثر رقابت علف های هرز بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا، آزمایشی در سال زراعی 89-
1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و چهارده تیمار به مرحله 
اجرا درآمد. تیمارها در دو گروه، به ترتیب رقابت با علف های هرز تا مراحل رشدی سبز شدن، دو برگی، چهار برگی، شش برگی، هشت برگی، 
ظهور جوانه گل و برداشت و گروه دوم حذف علف های هرز تا مراحل مذکور بود. تداوم رقابت با علف های هرز باعث شد تا به دلیل سایه اندازی 
علف های هرز، ارتفاع بوته افزایش یابد. نتایج همچنین نشان داد که حذف علف های هرز بر صفاتی همچون تعداد شاخه فرعی در بوته، فاصله 
اولین شاخه فرعی خورجین دار از زمین، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، 
شاخص برداشت و عملکرد روغن، معنی دار و بر صفاتی مانند طول خورجین و درصد روغن دانه معنی دار نبود. نتایج به دست آمده از این 
آزمایش نشان داد که بیشترین رقابت علف های هرز با کلزا، بین مراحل سبز شدن تا ظهور جوانه گل می باشد. به طور کلی مشخص شد که 

مبارزه با علف های هرز در این دوره می تواند به طور معنی داری از کاهش عملکرد جلوگیری نماید.
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تأثیر رقابت علف های هرز بر صفات ...... 

In order to investigate the effect of weed competition on morphophysiologic indices, yield and yield components of  rapeseed, 
a research project was conducted using a randomized complete block design with three replications at Natural Resources and Agri�
cultural Research Center of Tehran Province in Varamin, during 2008-2009 growing season. Treatments included periods of weed 
competition or noncompetition with rapeseed based on growth different stages of crop. Treatments were applied in two groups: I. 
Weed interference until 2, 4, 6, 8 leaf stages, emergence of flowering bud initiation and harvest stages and II. Weed free treatments 
until the above mentioned growth stages. The continuity of weed competition to the later stages of crop growth caused that the final 
height of rapeseed increased by plants which in turn increased the node intervals on the main stem. The results also showed that 
weed removal time had significant effects on number of secondary branches per plant, height of the lowest pod bearing branch, pod 
number per plant, seed number per pod, 1000 grain weight, biological and grain yield, harvest index and oil yield, but there were 
no significant differences between treatments on pod length and percent of oil production. Overall, it is found weed control in this 
period can prevent yield reduction significantly.

مقدمه
یا  بو  شب  خانواده  از   .Brassica napus (L( علمي  نام  با  کلزا 
روغني  زراعي  گياهان  معدود  از  یکي   ،(Brassicaceae( چليپایيان 
است که مي توان آن را در مناطق معتدل، ارتفاعات و تحت شرایط 
باالي  ميزان  دليل  به  گياه  این  روغن  کرد.  کشت  خنک  نسبتاً 
اسيدهاي چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول و ميزان کم اسيدهاي 
بوده و در  از کيفيت تغذیه اي مطلوبي برخوردار  چرب اشباع شده 
بسياري از کشورها به عنوان روغن خوراکي اصلي مصرف مي شود. 
با توجه به نياز روزافزون کشور به روغن هاي خوراکي و واردات بيش 
از 90 درصدي روغن و خروج سرمایه هاي ارزي فراوان از کشورمان، 
توجه به گياهان روغني و به خصوص کلزا به دليل درصد باالي روغن 
)بيش از 40 درصد(، پتانسيل عملکرد باال و سازگاري با شرایط آب 
و هوایي کشور ایران، افزایش یافته و بنابراین مي توان انتظار داشت 
طي سال هاي آینده کاهش چشمگيري در ميزان واردات روغن روي 

.(Shirani Rad and Dehshiri, 2002( دهد
علف های هرز عالوه بر رقابت بر سر منابع و کاهش توليد، با پناه 
 Defolcie,( رسانند  می  گياه صدمه  به  ها  بيماری  و  دادن حشرات 
2000). امروزه به طور متوسط 11 درصد توليدات کشاورزی جهان 
خسارت  اثر  در  سال  در  ایران  در  کشاورزی  توليدات  درصد   24 و 
افزایش  سبب  کشتی  تک  سيستم  رود.  می  بين  از  هرز  علف  های 
مصرف علف کش شده و عالوه بر آلودگی زیست محيطی، مقاومت 
بایستی  و  دهد  می  افزایش  کش  علف  به  نسبت  را  هرز  های  علف 

)Hartzler, 2000). سيستم  استفاده شود  از علف کش های مؤثرتر 
مدیریت تلفيقی کنترل علف های هرز1 عوامل سازمان یافته زراعی را 
به گونه ای که پيوندهای رقابتی در رشد گياه زراعی به کاهش هزینه 
های علف هرز منجر شود، بيان می کند )Defolcie, 2000). مدیریت 
تلفيقی در مورد تأثير تاریخ کشت زراعی، فاصله ردیف ها، عمليات 
یافته  کاهش  های  نسبت  و  پوششی  گياهان  از  استفاده  کشاورزی، 
علف کش ها و زیست شناسی علف های هرز بر کنترل علف های 
هرز متمرکز شده است )Bararpour and Abdollahi, 2000). کليد 
مؤفقيت آميز چيرگی بر علف هرز، کنترل آن قبل از این که عملکرد 
گياه زراعی را کاهش دهد، می باشد )Defolcie, 2000). رقابت براي 
منبع محدود مي تواند رقابت براي منابع دیگر را تحت تأثير قرار دهد 
شده  گزارش   .(Beckie, Johnson, Blackshaw and Gan, 2008(
است که رقابت بر سر نور و فضا از مهم ترین عوامل افزایش ارتفاع 
نهائی بوته می باشد )Shurtleff and Coble, 1985). محققين دیگر 
نيز گزارش داده اند که رقابت بر سر نور، قدرت دست یابی به سایر 
 Stoller and( را نيز تحت تأثير قرار می دهد )منابع )آب و مواد غذائی
همکاران  و  مارتين   .(;Fellows and Roeth, 1992  Wooley, 1985
)Martin, VanAcker and Friesen, 2001) گزارش نمودند که کلزا 
باید تا مرحله 4 برگی )17 تا 38 روز بعد از سبز شدن( عاری از علف  
هرز نگهداشته شود و در صورت کشت زودهنگام، برای جلوگيری از 
کاهش 10 درصدی عملکرد باید تا مرحله 6 برگی )41 روز بعد از 
با نتایج  سبز شدن( بدون علف هرز باقی بماند. نتيجه این پژوهش 
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سایر محققين )Miller, 2001) که معتقد بودند کلزا برای جلوگيری 
از کاهش 10 درصدی عملکرد به دليل رقابت علف های هرز باید تا 
باشد، مطابقت داشت. گزارش  تا 6 برگی بدون علف هرز  مرحله 4 
شده است که کلزا باید تا مرحله 4 تا 6 برگی عاری از علف هرز باشد 
 Matin Rad, Lorzadeh,( متين راد و همکاران .(Van Acker, 2000(
بر  Hoseinpour, Nooriani and Molavi, 2009) در تحقيقات خود 
روی کلزا رقم هایوال 401 در منطقه شمال خوزستان به این نتيجه 
با احتساب 5 درصد کاهش مجاز عملکرد، یک دوره 59  رسيد که 
روزه در فاصله زمانی بين 31 تا 90 روز پس از سبز شدن )مصادف 
با مراحل 4 برگی تا ابتدای گلدهی( و با در نظر گرفتن 10 درصد 
کاهش مجاز عملکرد، یک دوره 27 روزه در فاصله زمانی 41 تا 68 
روز پس از سبز شدن )مصادف با مراحل ابتدای 6 برگی تا 8 برگی( 
این  به  نيز   (Khoshnam, 2007( خوشنام  شود.  می  گرفته  نظر  در 
نظر  در  با  متر  سانتی  کاشت 15  ردیف  فاصله  در  که  رسيد  نتيجه 
گرفتن 5 درصد کاهش مجاز عملکرد، یک دوره 58 روزه )85- 28 
روز پس از کاشت( و با احتساب 10 درصد کاهش مجاز عملکرد، یک 
ردیف 30  فاصله  در  و  کاشت(  از  روز پس   35-64( روزه  دوره 29 
سانتی متر با در نظر گرفتن 5 و 10 درصد کاهش مجاز عملکرد، به 
ترتيب یک دوره 63 روزه )95-32 روز پس از کاشت( و یک دوره 27 
روزه )77- 50 روز پس از کاشت( به عنوان دوره رقابت علف های 

هرز در نظر گرفته می شود. 
یکي از مشکل های اساسي در زراعت کلزا رقابت علف هاي هرز 
با این گياه است. در ایران تحقيقات اندکی در زمينه مبارزه با علف 
های هرز در کلزا انجام شده است. با توجه به اهميت استراتژیک کلزا 
در تغذیه انسان در زمان حاضر و چشم انداز آتی آن به خصوص در 
سال های آینده، انجام تحقيقات بيشتر در زمينه های به زراعی آن 
ضرورت دارد. هدف این تحقيق تأثير رقابت علف های هرز بر صفات 
ورامين  منطقه  در  کلزا  عملکرد  اجزای  و  عملکرد  مرفوفيزیولوژیک، 

می باشد.
مواد و روش ها

مرکز  تحقيقاتی  مزرعه  در   1388 سال  پایيز  در  آزمایش  این 
عرض  در  واقع  تهران  استان  طبيعي  منابع  و  کشاورزي  تحقيقات 
جغرافيایي 35 درجه و 21 دقيقه شمالي و طول جغرافيایي 51 درجه 
با ارتفاع 927 متر از سطح دریا انجام شد. این  و 38 دقيقه شرقي 
آزمایش در قالب طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفي با 3 تکرار و 14 
تيمار انجام گرفت. در این تحقيق 7 مرحله از رشد رویشي و زایشي 
کلزا )بر اساس جدول کدبندی سيلوستر- برادلی( مورد مطالعه قرار 
گرفتند. این 7 مرحله به ترتيب عبارت بودند از : مرحله جوانه زني 
تا پایان مراحل فنولوژیک سبز شدن، مرحله دو برگي، مرحله چهار 
برگي، مرحله ظهور جوانه  برگي، مرحله هشت  برگي، مرحله شش 
گل، مرحله رسيدگي )شاهد(. به منظور تعيين تأثير زمان وجين بر 
عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا، تيمارها در دو گروه، یکي کنترل کامل 
علف هاي هرز و دیگري عدم کنترل آنها تا مراحل فوق مورد بررسي 
قرار گرفتند. در اولين گروه، تيمارها تا هر یک از مراحل فوق عاري 
از علف هاي هرز نگهداري شده و پس از آن به علف هرز اجازه رشد 
داده شد. در گروه دوم، کلزا و علف هاي هرز از ابتداي فصل تا مرحله 
نمو مورد نظر در کنار یکدیگر رشد نموده و پس از آن، علف هاي 

هرز حذف شدند. 
قبل از شروع کار، آزمایش جوانه زنی بذر در آزمایشگاه انجام شد. 

رقم مورد استفاده، زرفام بود که از ارقام رایج در منطقه است. رقم 
زرفام رقمي پایيزه است. متوسط عملکرد آن 2– 1/5 تن در هکتار 
می باشد. مناسب ترین تراکم براي این رقم 72000 تا 75000 بوته 
نمونه گيري  به  نسبت  کشت  از  قبل  است.  شده  گزارش  هکتار  در 
تعيين  جهت  و  اقدام  متري  سانتي   30 تا   0 عمق  از  خاك  مرکب 
خصوصيات فيزیکي و شيميایي آن، نمونه به آزمایشگاه شيمی خاك 
 .)1 )جدول  شدند  تعيين  آن  شيميائی  و  فيزیکی  خواص  و  منتقل 
روي  در  ها  بوته  فاصله  و  متر  کاشت 25 سانتي  هاي  ردیف  فاصله 
ردیف 4 سانتي متر در نظر گرفته شد. هر کرت، 6 ردیف کاشت به 
طول 6 متر را شامل گردید. فاصله بين دو تيمار، یک خط نکاشت 
و فاصله بين دو تکرار، 4 متر در نظر گرفته شد. کاشت در نيمه اول 
مهر ماه 1387 به عمق 1 سانتي متر با دست انجام گرفت. تمامي 
کود  هکتار  در  کيلوگرم   150 اساس  بر  پتاسه  و  مصرفي  کودهاي 
فسفات و آمونيوم و 200 کيلوگرم در هکتار کود سولفات دو پتاس و 
همچنين ثلث کود نيتروژنه بر اساس آزمون خاك به مقدار الزم قبل 
از کشت مصرف شد. 138 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص )300 
کيلو کود اوره( به صورت ثلث هنگام کاشت و ثلث هنگام خروج از 
مرحله روزت و شروع ساقه دهي و ثلث قبل از شروع گلدهي مورد 
به  مراحل حساس  در  و  معمول  به طور  آبياري  قرار گرفت.  مصرف 
کمبود آب انجام شد. در طول فصل رشد، کنترل علف هاي هرز به 
صورت وجين دستي انجام شد. کليه عمليات داشت در همه تيمارها 
به دليل شيوع شته در  به طور یکسان صورت گرفت. در 3 مرحله 
مزرعه، سمپاشی انجام شد. در پایان فصل رشد، ردیف هاي کناري 
هر کرت و یک متر از دو انتهاي هر ردیف به عنوان اثرات حاشيه  اي 
حذف شده و سطح باقي مانده در هر کرت جهت تعيين عملکرد دانه 
برداشت شد. برداشت، زمانی انجام شد که قسمت انتهائی بوته ها زرد 
و خورجين ها خشک و به رنگ زرد کاهی درآمده بودند. رطوبت دانه 
ها در این هنگام، 25 درصد بود. بوته های برداشت شده به مدت دو 
روز در زمين باقی ماندند تا در زیر نور آفتاب خشک شوند. زمانی که 
رطوبت دانه ها به 13 درصد رسيد، بوته ها خرمن کوبی شدند و کاه 
و کلش از بذر جدا شد. کميت های مورد اندازه گيری شامل ارتفاع 
تا  دار  اولين شاخه فرعی خورجين  فاصله  تعداد شاخه فرعی،  بوته، 
زمين، تعداد خورجين، طول خورجين، تعداد دانه در خورجين، وزن 
هزار دانه، درصد روغن دانه )با استفاده از دستگاه سوکسله( و عملکرد 
اقتصادی و بيولوژیکی بود که تيمارهای مختلف به طور جداگانه مورد 
اندازه گيری و سپس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. به منظور 
تجزیه و تحليل هاي آماري و رسم نمودارهاي مربوطه از برنامه هاي 
MSTATC و Excell استفاده گردید. سپس ميانگين های معني دار 

با آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد مقایسه شدند.
نتایج و بحث

با علف های هرز قرار  تأثير رقابت تمام فصل  ارتفاع بوته تحت 
گرفت )جدول 2(، به طوری که باعث افزایش معنی دار ارتفاع بوته 
در شاهد رقابت با علف های هرز گردید )جدول 3(. حداکثر ارتفاع 
برای شاهد رقابت با علف های هرز مشاهده شد که نسبت به شاهد 
حذف علف های هرز 49/28 درصد بيشتر بود. افزایش رقابت با علف 
های هرز تا مراحل 6 برگی، 8 برگی و گلدهی نيز سبب شد تا ارتفاع 
نهائی بوته در این تيمارها نسبت به تيمار شاهد حذف علف های هرز 
اختالف معنی داری داشته باشد. ارتفاع بوته در تيمارهای حذف علف 
های هرز در مراحل 2 برگی، 4 برگی، 6 برگی و 8 برگی هر چند 
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نسبت به شاهد رقابت با علف های هرز کمتر بود، ولی این اختالف، 
معنی دار مشاهده نشد )جدول 3(. 

 ،(1985(  ,Shurtleff and Coble نتایج  با  آزمایش  این  نتایج 
 )1992(  ,Fellows and Roeth و   (1985(  ,Stoller and Wooley
 VanAcker,( داشت  مغایرت  محققين  سایر  نتایج  با  ولی  مطابقت، 
Yaghobi, 2005 1992;). بدیهی است که این ناهماهنگی می تواند 
تا حدی ناشی از وجود گونه های مختلف علف هرز و نحوه توزیع آنها 
 Clarke, Clarke and Simpson,( در مزرعه باشد. کالرك و همکاران
1978) افزایش ارتفاع بوته ناشی از افزایش رقابت را به افزایش سنتز 
هورمون جيبرلين در ساقه و در نتيجه، افزایش طول ميان گره ساقه 
نسبت داده اند. البته باید توجه داشت که ميزان افزایش ارتفاع بوته 

ها به شدت رقابت آنها برای نور نيز بستگی دارد.
افزایش زمان حذف علف های هرز باعث افزایش طول خورجين 
اندازه طول خورجين در شاهد  در کلزا گردید )جدول 3(. کمترین 
رقابت با علف های هرز رویت گردید که نسبت به شاهد حذف علف 
های هرز در حدود 33/33% کاهش معنی داری داشت. افزایش زمان 
رقابت با علف های هرز تا مرحله گلدهی، هر چند باعث کاهش اندازه 
طول خورجين در بوته شد، اما این کاهش نسبت به شاهد عاری از 
علف های هرز معنی دار نبود )جدول 3(. دليل این امر را می توان 
کم  تأثيرپذیری  و  ژنتيکی  ساختار  به  این صفت  باالی  وابستگی  به 
آن از شرایط محيطی نسبت داد که با نتایج سایر محققين مطابقت 
 Rao and ; Ghalibaf, Alyari and Ghasemi-Golezani, 2000( دارد

 .(;Yates and Steven, 1987 Sadati, 2004 ;Mendham, 1991
زمان حذف علف های هرز بر تعداد شاخه فرعی در بوته اثر معنی 
داری داشت )جدول 2(. بيشترین تعداد، در شاهد حذف علفهای هرز 
و کمترین تعداد، در شاهد رقابت با علف های هرز مشاهده گردید. به 
جز تيمار حذف علف های هرز تا زمان سبز شدن، تيمار رقابت علف 
های هرز تا مرحله گلدهی و تيمار حذف علف های هرز تا مرحله سبز 
شدن، اختالف معنی داری بين سایر تيمارها و شاهد حذف علف های 
هرز مشاهده نشد )جدول 3(. دليل کاهش تعداد شاخه های فرعی 
در اثر افزایش طول دوره رقابت با علف های هرز را می توان به کاهش 
منابع محيطی اختصاص یافته به جوانه های رویشی جانبی، در نتيجه 
داد.  نسبت  زراعی  گياه  با  مقایسه  در  علف های هرز  بيشتر  مصرف 
عالوه بر این، رقابت علف های هرز با گياه زراعی سبب تنک شدن 
رقابت،  دوره  افزایش طول  با  نتيجه، همگام  در  و  گياه  رشد  محيط 
کاهش فضای الزم جهت توليد شاخه های فرعی توسط گياه دانست. 
کاهش تعداد شاخه در بوته به کاهش ميزان نفوذ نور به بخش پائينی 
سایه انداز گياهی و در نتيجه عدم فعاليت جوانه های تشکيل دهنده 
ساقه نسبت داده  شده است )Yates and Steven, 1987). در آزمایش 
 Fathi,( فتحی ،(Yaghobi, 2005( های انجام گرفته توسط یعقوبی
2004) و ساداتی )Sadati, 2004) نيز به وجود اختالف معنی دار بين 
تعداد شاخه های فرعی در گياه با تيمارهای حذف و رقابت علف هرز 

اشاره شده است.
با  رقابت  زمين در شاهد  تا  فرعی  اولين شاخه  فاصله  بيشترین 
شدن  سبز  مرحله  تا  هرز  های  علف  حذف  تيمار  و  هرز  های  علف 
مشاهده شد که نسبت به شاهد حذف علف های هرز اختالف معنی 
داری داشت. هر چند با افزایش دوره رقابت علف های هرز از زمان 
کاشت تا مراحل مختلف رشد گياه، فاصله اولين شاخه فرعی تا زمين 
افزایش نشان داد، اما این افزایش، معنی دار نبود )جدول 3(. در رقابت 

شدید، گياه، مواد پرورده توليدی خود را صرف قسمت رویشی کرده 
تا به تشعشع بيشتری دسترسی یابد و از طرفی به علت سایه اندازی 
شاخ و برگ های گياه، خورجين هائی که در شاخه های تحتانی گياه 
تشکيل می شوند، سقط شده و از بين می روند. لذا در رقابت باال، 
زمين  از سطح  بيشتری  فاصله  در  دار  فرعی خورجين  اولين شاخه 
تشکيل می شود. از طرف دیگر به علت کاهش نفوذ تابش تشعشع به 
اعماق پوشش گياهی که موجب می شود تشعشع دریافتی توسط هر 
گياه کاهش یابد و از طرفی رقابت گياهان بر سر نور و کمبود سایر 
عوامل محيطی که سبب کاهش ميزان مواد فتوسنتزی در هر گياه 
می شود، باعث کاهش تعداد شاخه های فرعی و تشکيل شاخه های 
فرعی در ارتفاع باالتری شد. خوشنام )Khoshnam, 2007) و اوزونی 
دوجی )Ozooni Douji, 2006) نيز در آزمایش خود به نتایج مشابهی 

رسيده بودند.
زمان حذف علف های هرز بر تعداد خورجين در بوته اثر معنی 
داری داشت )جدول 4(. تعداد خورجين در بوته در تيمارهای حذف 
روندی  هرز،  های  علف  دوره حذف  افزایش طول  با  هرز  های  علف 
با  رقابت  دوره  طول  افزایش  با  نيز  رقابت  تيمارهای  در  و  صعودی 
نزولی را طی نمود. کمترین تعداد خورجين  علف های هرز روندی 
با علف های هرز و تيمار حذف علف های  در بوته در شاهد رقابت 
هرز تا مرحله سبز شدن مشاهده شد که نسبت به شاهد حذف علف 
های هرز اختالف معنی داری داشت. هر چند با افزایش دوره رقابت 
تعداد  گياه،  رشد  مختلف  مراحل  تا  کاشت  زمان  از  هرز  های  علف 
خورجين در بوته کاهش نشان داد، اما این کاهش، نسبت به شاهد 
رقابت با علف های هرز معنی دار نبود )شکل 1(. دليل کاهش تعداد 
خورجين در بوته در اثر افزایش طول دوره رقابت با علف های هرز 
گياه  با  هرز  های  علف  رقابت  که  نمود  بيان  گونه  این  توان  می  را 
زراعی سبب کاهش قدرت رقابت کلزا در دریافت نور و مواد غذائی و 
همچنين تخصيص مواد پرورده کمتر به اندام های زایشی می شود. 
جهت حفظ تعادل بين ميزان مواد توليدی منبع و ميزان مصرف مواد 
مخزن، تعدادی از گلها ریزش نموده و یا این که به دليل کمبود مواد 
فتوسنتزی، تلقيح به طور کامل صورت نمی گيرد. کاهش تعداد گلها 
Safahani Langa-(  در نهایت سبب کاهش تعداد خورجين ها شده

roudi, Kamkar, Zand, Bagherani and Bagheri, 2007) و این روند 
کاهشی همگام با افزایش طول دوره رقابت با علف های هرز ادامه می 
یابد. کمبود ذخایر هيدرات کربن در زمان گلدهی، تعداد خورجين در 
 .(Tayo and Morgan, 1979( بوته را تا حد زیادی کاهش می دهد
کاهش تعداد شاخه فرعی در اثر افزایش تراکم، دليل اصلی کاهش 
 Chapman, Daniels and(      تعداد خورجين در بوته ذکر شده است
Scarisbrick, 1984). در برخی منابع بيان شده است که در محيط 
های متراکم، کمبود مواد غذائی قابل دسترس باعث افزایش ریزش 
می  آن  از  پس  یا  تلقيح  زمان  در  بوته  پائين  های  قسمت  در  گلها 
گردد. به عبارت دیگر گياه به دليل ایجاد موازنه بين مواد فتوسنتزی، 
مقدار تنفس و ذخيره مواد، تعداد زیادی از گل های تشکيل شده را 
به طور فيزیولوژیک حذف می کند و به این دليل تعداد خورجين در 
Clarke and Simp- Amirmoradi, 1999(  بوته کاهش می یابد    

Degenhardet and Konora, 1981 ;son, 1978;). تعداد خورجين در 
بوته جزو صفاتی است که قابليت توارث کمتری داشته و بيشتر تابع 
شرایط محيطی است )O’Danovan, 1991). وجود علف های هرز نيز 
ایجاد  باعث  نيازهای گياه  نور، مواد غذائی، رطوبت و سایر  از لحاظ 
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رقابت و محدودیت برای گياه زراعی می شود. بنابراین انتظار می رود 
سطوح مختلف حذف و رقابت علف هرز این ویژگی را در کلزا متأثر 
سازد )Yaghobi, 2005). چنان که نتيجه این آزمایش نشان می دهد 
تأثير  تحت  بود،  انتظار  مورد  که  چنان  آن  بوته  در  تعداد خورجين 
تيمارهای حذف و رقابت علف هرز قرار گرفت و تيمارهای حذف علف 
هرز اختالف معنی داری را با تيمارهای رقابت علف هرز از نظر این 
 Fathi,( صفت نشان دادند. در آزمایش های انجام گرفته توسط فتحی
Keramati, Pirdashti, Esmaili, Abba-( 2004)، کرامتی و همکاران
Safah-( و صفاهانی لنگرودی و همکاران (sian and Habibi, 2008

ani Langaroudi et al., 2007) نيز به وجود اختالف معنی دار بين 
تيمارهای رقابت و حذف علف های هرز اشاره شده است.

زمان حذف علف های هرز بر تعداد دانه در خورجين اثر معنی 
داری داشت )جدول 4(. تعداد دانه در خورجين در تيمارهای حذف، 
افزایش معنی دار و در  افزایش طول دوره حذف علف های هرز،  با 
با علف های هرز،  افزایش طول دوره رقابت  با  نيز  تيمارهای رقابت 
در  دانه  تعداد  کاهش  دليل   .)2 )شکل  یافت  داری  معنی  کاهش 
را می  هرز  علف های  با  رقابت  دوره  افزایش طول  اثر  در  خورجين 
توان به کاهش دریافت مواد پرورده توسط گياه زراعی و در نتيجه، 
Leach, Steven�(  چروکيده شدن و از بين رفتن دانه ها نسبت داد

son, Rainbow and Mullen, 1999). علت این امر را می توان این 
گونه بيان نمود که با افزایش تداخل، رقابت بين علف های هرز و کلزا 
برای جذب منابع محيطی، بيشتر شده و به دنبال آن، ميزان توليد 
 Leach( یافته  این مواد به دانه ها کاهش  انتقال  مواد فتوسنتزی و 
دانه های موجود در خورجين، کوچکتر  نهایت  et al., 1999) و در 
عبدالرحمانی  شواهد  با  نتيجه  این  شود.  می  بيشتر  آنها  تعداد  ولی 
 (Ozooni Douji, 2006( و اوزونی دوجی (Abdolrahmani, 2003(
 Ilkaie and( امام  و  ایلکائی  تحقيقات  از  نتایج حاصل  با  و  مطابقت 
 Abadian, Latifi, Kamkar( همکاران  و  آبادیان   ،(Emam, 2003
and Bagheri, 2008) و اميرمرادی )Amirmoradi, 1999) مغایرت 
داشت. اميرمرادی )Amirmoradi, 1999) نيز معتقد بود که افزایش 
رقابت سبب کاهش تعداد دانه در خورجين می شود و علت را این 
بين  زیاد  رقابت  دليل  به  باالتر،  های  تراکم  در  که  نمود  بيان  گونه 
دانه  از  بسياری  پرورده،  مواد  دریافت  نمو جهت  حال  در  های  دانه 
نتيجه،  در  روند.  بين می  از  و  تکامل، چروکيده شده  ابتدای  در  ها 
تعداد دانه در خورجين کاهش می یابد. تعداد دانه در خورجين یکی 
تعداد  چه  هر  شود.  می  محسوب  عملکرد  کننده  تعيين  اجزای  از 
دانه در خورجين بيشتر باشد، مخزن بزرگتری برای مواد فتوسنتزی 
توليد شده توسط گياه ایجاد می شود که در نهایت، منجر به افزایش 
دانه در خورجين در  تعداد  دليل کاهش  احتماالً  عملکرد می شود. 
تيمارهای رقابت علف هرز در مقایسه با تيمارهای حذف علف هرز، به 
دليل رقابت شدید کلزا با علف های هرز بر سر منابع رشد، بخصوص 
در دوران پر شدن دانه می باشد که سبب از بين رفتن تعدادی از 
دانه ها در ابتدای تکامل و در نتيجه کاهش تعداد دانه در خورجين 

می گردد.
وزن هزار دانه در تيمارهای حذف، با افزایش طول دوره حذف 
علف های هرز، روندی صعودی و در تيمارهای رقابت نيز با افزایش 
طول دوره رقابت با علف های هرز، روندی نزولی را طی نمود. این 
روند کاهشی با تداوم طول دوره رقابت با علف های هرز ادامه داشت، 

به گونه ای که در تيمارهای شاهد رقابت تمام فصل علف های هرز 
نسبت به شاهد حذف کاهشی معادل 25/05% مشاهده شد )شکل 
3(. با توجه به این که وزن هزار دانه به ميزان هيدرات کربن ذخيره 
شده در شروع پر شدن دانه و ژنوتيپ گياه بستگی داشته و کمبود 
عناصر غذائی موجود در خاك در زمان پر شدن دانه ها سبب کاهش 
وزن آنها می شود، دليل کاهش وزن هزار دانه را می توان به تشکيل 
دانه های کوچکتر در اثر کاهش دسترسی گياه به عوامل محيطی به 
ویژه نور در اثر رقابت زیاد بين بوته ها، کاهش توليد مواد فتوسنتزی 
الخصوص  به دانه ها علی  انتقال مواد فتوسنتزی کمتر  نهایت  و در 
  Marashi, Zakernejad, Lak( داد  نسبت  آنها  شدن  پر  زمان  در 
 Sadati,( و ساداتی (Yaghobi, 2005( یعقوبی .(and Siadat, 2007
2004) نيز چنين روندی را در مطالعات شان مشاهده نمودند. دليل 
عدم اختالف معنی دار وزن هزار دانه در تيمارهای حذف و رقابت 
علف هرز را شاید بتوان این گونه بيان داشت که گياهانی که برای 
مدت طوالنی در رقابت با علف هرز قرار داشتند، تعداد شاخه فرعی، 
تعداد خورجين در بوته و تعداد دانه در خورجين آنها در اثر تراکم 
باالی موجود )گياه زراعی + علف هرز( در دوره طوالنی از رشد گياه 
از مواد  امر سبب شد که سهم دانه ها  این  یابد.  زراعی کاهش می 
فتوسنتزی گياه بيشتر شده و لذا در وزن هزار دانه این تيمارها تغيير 
معنی داری در مقایسه با سایر تيمارها به وجود نياید. سایر مطالعات 
 Khoshnam,( نتایج متناقضی را در این رابطه بيان کرده اند. خوشنام
2007)، آبادیان و همکاران )Abadian et al., 2008( و ایلکائی و امام 
مختلف  های  تراکم  که  بودند  معتقد   (Ilkaie and Emam, 2003(
کاشت تأثير معنی داری بر وزن هزار دانه نداشته و دليل آن را این 
طور بيان نمودند که دانه ها به عنوان مخزن های فيزیولوژیکی قوی 
عمل نموده و کمتر به تيمارهائی نظير تراکم بوته پاسخ می دهند. 
اميرمرادی )Amirmoradi, 1999) نيز در تحقيقات خود به این نتيجه 
رسيد که افزایش تراکم بوته سبب افزایش وزن هزار دانه می شود. او 
علت این امر را به تعداد دانه های کمتر و در نتيجه، تخصيص مواد 

فتوسنتزی بيشتر به دانه ها در تراکم باالتر نسبت داد.
زمان حذف علف های هرز تأثير معنی داری در سطح احتمال 1 
درصد بر عملکرد دانه داشت )جدول 4(. عملکرد دانه در تيمارهای 
حذف، با افزایش طول دوره عاری از علف هرز، افزایش معنی دار و 
در تيمارهای رقابت نيز با افزایش طول دوره رقابت با علف های هرز، 
کاهش معنی داری را طی نمود )شکل 4(. روند کاهش عملکرد دانه 
در تيمارهای رقابت با علف های هرز را می توان به سایه اندازی علف 
های هرز، ریزش گل ها )به دليل کافی نبودن مواد فتوسنتزی الزم(، 
تخصيص  و   (Fellows and Roeth, 1992( عملکرد  اجزای  کاهش 
اندازی علف  سایه  )به دليل  رشد رویشی  فتوسنتزی به  مواد  بيشتر 
های هرز و افزایش ارتفاع بوته( نسبت داد. البته به نظر می رسد که 
افزایش وزن خشک علف های هرز همراه با افزایش طول فصل رشد 
بوده است، به طوری که بين عملکرد دانه و  امر دخيل  این  نيز در 
وزن خشک علف های هرز یک رابطه خطی مشاهده شد )شکل 5(. 

همکاران  و  افتخاری  توسط  آمده  دست  به  نتایج  با  نتيجه  این 
 ،(Eftekhari, Shriani Rad, Rezai, Salehian and Ardakani, 2005(
کرامتی و همکاران )Keramati et al., 2008) و حمزه ای و همکاران 
 Hamzei, Dabbagh Mohammadi Nasab, Rahimzadeh Khoie,(
و  آکر  وان  داشت.  مطابقت   (Javanshir and Moghaddam, 2007
اظهار  نيز   (Van Acker, Swanton and Weise, 1993( همکاران 
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داشتند که افزایش عملکرد همراه با افزایش طول دوره عاری از علف 
هرز، به دليل کاهش وزن خشک علف های هرز بوده است.

زمان حذف علف های هرز بر عملکرد بيولوژیک تأثير معنی داری 
در سطح احتمال 1 درصد داشت )جدول 5(. عملکرد بيولوژیک در 
تيمارهای حذف، با افزایش طول دوره حذف علف های هرز، روندی 
با  رقابت  دوره  طول  افزایش  با  نيز  رقابت  تيمارهای  در  و  صعودی 
ميزان عملکرد  نمود. کمترین  را طی  نزولی  روندی  علف های هرز، 
بيولوژیک در شاهد رقابت با علف های هرز رویت شد که نسبت به 
در  داشت.  کاهش   %17/02 حدود  در  هرز  های  علف  حذف  شاهد 
تيمارهای رقابت با علف های هرز نيز با افزایش زمان رقابت، کاهش 
افزایش زمان  با  اما  بيولوژیک مشاهده شد،  معنی داری در عملکرد 
بيولوژیک  عملکرد  بعد،  به  برگی   2 مرحله  از  هرز  های  علف  حذف 

افزایش یافت، اما این افزایش، معنی دار نبود )جدول 6(.

دليل کاهش عملکرد بيولوژیک در اثر افزایش طول دوره رقابت 
با  هرز  های  علف  رقابت  افزایش  به  توان  می  را  هرز  های  علف  با 
که  داد  نسبت  رطوبت  و  نور  غذائی،  عناصر  جذب  در  زراعی  گياه 
سبب کاهش تعداد شاخه های فرعی و خورجين در بوته و در نهایت 
 .(Tingle, Steele and Chandler, 2003( عملکرد بيولوژیک می شود
 Hamzei( این نتيجه با نتایج حاصل از تحقيقات حمزه ای و همکاران
Safahani Langa-( et al., 2007( و صفاهانی لنگرودی و همکاران 

roudi, 2007) مطابقت داشت.
معنی  تأثير  برداشت  شاخص  بر  هرز  های  علف  با  رقابت  زمان 
داری در سطح احتمال 1 درصد داشت )جدول 5(. شاخص برداشت 
در تيمارهای حذف با افزایش طول دوره حذف علف های هرز، افزایش 
معنی دار و در تيمارهای رقابت نيز با افزایش طول دوره رقابت با علف 
های هرز، کاهش معنی داری یافت )جدول 6(. وجود روند نزولی در 
با علف های هرز  افزایش طول دوره رقابت  اثر  برداشت در  شاخص 
به معنی آن است که با به تأخير افتادن حذف علف های هرز )که 
هم زمان با کلزا سبز شده بودند(، به دليل سایه اندازی آنها بر روی 
گياهان و افزایش ارتفاع بوته و بالطبع رشد رویشی، مواد فتوسنتزی 
اندام  به  کمتری  مقدار  و  یافته  اختصاص  رویشی  رشد  به  بيشتری 
های زایشی فرستاده می شود. در نتيجه، عملکرد بيولوژیک نسبت 
شاخص  نهایت،  در  و  داشته  بيشتری  افزایش  اقتصادی  عملکرد  به 
مشاهدات  با  حاصل  نتایج  داشت.  خواهد  بيشتری  کاهش  برداشت، 
Sa�( و صفاهانی لنگرودی و همکاران (Khoshnam, 2007(  خوشنام
 Van Acker,( آکر  وان  دارد.  مطابقت   (fahani Langaroudi, 2007
1992) نيز گزارش داد که تداوم حضور علف های هرز باعث کاهش 

معنی دار شاخص برداشت می گردد.
دار  معنی  واکنش  عدم  دهنده  نشان  ها  داده  واریانس  تجزیه 
 .)5 )جدول  بود  هرز  های  علف  زمان حذف  به  نسبت  روغن  درصد 

تحقيقات نشان داده است که درصد روغن در کلزا صفتی است که از 
خصوصيات ژنتيکی گياه، تأثيرپذیری باالئی دارد و در ارقام مختلف، 
از جمله عوامل   .(Rabiei, Karimi and Safa, 2004( متفاوت است 
محيطی تأثيرگذار بر مقدار روغن کلزا می توان به دما، آبياری، تنش 
خشکی و عناصر غذائی اشاره نمود. معنی دار نشدن این صفت تحت 
این  بتوان  شاید  را  هرز  های  علف  حذف  و  رقابت  تيمارهای  تأثير 
توسط  و  بوده  ژنتيک  پلی  صفتی  روغن  درصد  که  نمود  بيان  طور 
ژن های زیادی کنترل می شود. بنابراین بعيد است که همه ژن ها 
های  علف  رقابت  از  ناشی  تنش  از جمله  های محيطی  تنش  تحت 
هرز قرار بگيرند. این نتيجه با نتایج حاصل از پژوهش های خوشنام 
 Shahverdi, Hejazi,( همکاران  و  شاهوردی   ،(Khoshnam, 2007(
 Sadati,( و ساداتی (Rahimian Mashhadi, and Torkamani, 2002

2004) مطابقت داشت.
تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تأثير تيمار رقابت و حذف 
بود  دار  معنی  درصد   1 در سطح  روغن  عملکرد  بر  هرز  های  علف 
)جدول 5(. عملکرد روغن در تيمارهای حذف با افزایش طول دوره 
حذف علف های هرز، افزایش معنی دار و در تيمارهای رقابت نيز با 
افزایش طول دوره رقابت با علف های هرز، کاهش معنی داری داشت 
دوره  طول  افزایش  اثر  در  روغن  عملکرد  کاهش  دليل   .)6 )جدول 
رقابت با علف های هرز را می توان این گونه بيان نمود که در شرایط 
رقابت علف های هرز با گياه زراعی به دليل کاهش اجزای عملکرد 
شامل تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين و وزن هزار 
با  نکرد.  تغييری  روغن  ولی درصد  یافته،  دانه کاهش  دانه، عملکرد 
توجه به این که عملکرد روغن تابعی از درصد روغن و عملکرد دانه 
می باشد، با عدم تغيير در ميزان درصد روغن مستقيماً تحت تأثير 
عملکرد دانه قرار گرفته و کاهش یافت. همبستگی بين این دو صفت 
 Ilkaie and( است  شده  گزارش  محققين  از  برخی  توسط  کلزا  در 
و   (Yaghobi, 2005( یعقوبی  نتایج  با  نتيجه  این   .(Emam, 2003

خوش قول )Khosh ghoul, 2007) مطابقت دارد.
جدول ضریب همبستگی نيز نشان داد که عملکرد دانه با تعداد 
طول  دانه،  هزار  وزن  خورجين،  در  دانه  تعداد  بوته،  در  خورجين 
شاخص  بيولوژیک،  عملکرد  بوته،  در  فرعی  شاخه  تعداد  خورجين، 
برداشت و عملکرد روغن همبستگی بسيار باالئی داشت که در این 
از  بوته  در  تعداد خورجين  و  برداشت  روغن، شاخص  عملکرد  بين، 
بوته، فاصله  ارتفاع  با  باالتری بهره جستند. عملکرد دانه  همبستگی 
اولين شاخه فرعی از زمين و درصد روغن نيز همبستگی منفی نشان 
به  نتایج  واقعيت  نشان دهنده  به خوبی  این مسأله  داد )جدول 7(. 

دست آمده در این آزمایش را دارد.
پاورقی ها

1. Integrated Weed Control Management (IWCM)
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