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در كشت  توليد ماده خشك خردل وحشيو  بر عملكرد خردل وحشي مختلف هاي  تاثير تراكم
  گندم

  5رضا حميدي  و 4 اهللا سيادتعطاء  3 ،عبدالمير معزي 2 ،حسين موسوي نيا 1،فرود بذرافشان
، دانشگاه شهيد چمران زيكشاور دانشكده يارو استاد دانشيار - 3و2 فيروزآبادواحد  اسالمي  دانشگاه آزاد عضو هيات علمي- 1

 .شيرازكشاورزي، دانشگاه  دانشكده ياراستاد -5اهواز رامين و منابع طبيعي استاد دانشگاه كشاورزياهواز
  

 چكيده

و تعداد بر عملكرد و توليد ماده خشك  در مزرعه گندم  (.Sinapis arvensis L)خردل وحشيمختلف  تراكم هاياثر  به منظور بررسي      
فيروزآباد به صورت طرح  واحد در مزرعه آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي 1385-86آزمايشي در سال زراعي  ،وحشيخردل  يديدانه تول
نتايج . مدآبه اجرا در تكرارسه و  بوته در متر مربع 16و  8، 4، 2، 1، 0مار تراكم خردل وحشي در شش سطح هاي كامل تصادفي با تي بلوك

گرم در متر  205بيشترين ماده خشك خردل معادل افزايش يافت  تراكم خردل وحشي بيوماس خردل وحشي با افزايش آزمايش نشان داد
عملكرد دانه و تعداد دانه توليدي خردل در واحد سطح نيز با افزايش تراكم خردل  .بوته خردل در متر مربع به دست آمد 16مربع از تراكم 

تك بوته خردل با افزايش تراكم كاهش يافتند كه به دليل افزايش رقابت درون گونه اي وحشي افزايش يافت ولي صفات ذكر شده در مورد 
 .مي باشد

  .، تراكمعملكرد دانهخردل وحشي،  :واژگان كليدي
 

  مقدمه
نقش اساسي دارد و با افزايش آن ميزان خسارت افزايش  بدون شك تراكم علف هرز در رقابت اين گياهان با محصوالت زراعي،

حضور علف هاي  .هاي آستانه رقابت مورد توجه قرار دارد تراكم علف هرز به عنوان يك عامل مهم در بررسي به همين دليل، .يابد مي
باعث مزرعه گندم در  از جمله خردل وحشي به دليل رقابت شديد بر سر منابعخانواده خردل علف هاي هرز  ،هرز به خصوص
كشور  52محصول زراعي در  30كنون به عنوان علف هرز  هرز خردل وحشي تا علف .اين محصول مي گردد در  ،كاهش عملكرد

شود  است و سبب خسارت به محصوالت پاييزه مي پراكندههرز در اغلب نقاط ايران  اين علف. جهان معرفي شده است
)Baghestani and Zand, 2003(.  

كه تراكم گياه  با وجود آن .گردد سطح مشخص ميدر يك  كل افراد هاي هرز در يك مزرعه باعث افزايش تعداد حضور علف
باشد، وجود علفهاي هرز باعث كاهش عملكرد گياهان زراعي خواهد  زراعي در بهترين مقدار خود براي حصول عملكرد مطلوب مي

 - 2گياه زراعيهاي  اي بين بوته رقابت درون گونه - 1:شود هاي مختلفي از اثرات رقابتي مشاهده مي در يك مزرعه آلوده جنبه .شد
اي بين  رقابت درون گونه - 4  هرز اي بين چند گونه علف رقابت برون گونه -3 هرز اي بين گياه زراعي و علف رقابت برون گونه

فيروزآباد به علف هرز خردل وحشي  شهرستان ه دليل آلودگي زياد مزارعب  ).Satin and Berti 2004(هرز  اي يك گونه علف بوته
اگون خردل وحشي  بر عملكرد خردل وحشي هاي گون تاثير تراكم اين آزمايش با هدف بررسي )رز پهن برگترين علف ه مهم(

  .انجام گرفت
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  مواد و روشها
اي كامل ه ك به صورت طرح بلو 1385-86سال زراعي در تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد فيروزآباد آزمايش در مزرعة  اين

  16و  8، 4، 2، 1، 0 ،سطح 6در  علف هرز خردل وحشيگوناگون هاي  تراكم ،شامل آزمايش تيمار. گرديدا تكرار اجرسه  تصادفي در
در آن كشت  ذرت ،آماده سازي شخم و ديسك در زمين مورد نظر كه در سال قبل ،پس از انجام عمليات اوليه. بود بوته در متر مربع
كيلوگرم در  75تريپل و سوپر فسفات  كيلو گرم در هكتار 100و به ميزان  و كوددهي بر اساس آزمايش خاكگرفت  شده بود انجام

سازي نهايي به  بندي انجام گرديد و بعد از آن ترميم و آماده پس از اجراي نقشه آزمايش، عمليات اوليه كرت. شدانجام اوره هكتار 
ديگر نيم يكها از  فاصله كرت و متريسانت 20 شتمتر، فاصله رديف هاي كا 2 × 3هاي آزمايش  ابعاد كرت. صورت دستي انجام شد

ميزان انجام شد و  يدستبه صورت كاشت  .ديگر تفكيك گرديدتوسط نهر از يك ها ها توسط پشته و فاصله بلوك فاصله كرت .بود متر
 رقم .لحاظ گرديدذر مربوطه ببا توجه به وزن هزار دانه و قوه ناميه بوته سبز شده در متر مربع  350مورد استفاده بر اساس  گندم بذر

به . مزرعه آبياري گرديد ،ششم آبان ماه انجام گرفت و پس از كاشت كاشت در تاريخ بيست و. گندم مورد آزمايش نيك نژاد بود
 8/2( بر اساس وزن هزار دانهمنظور تعيين ميزان بذر خردل وحشي، پس از تعيين قوه ناميه بذور، مقدار بذر مصرفي براي هر كرت 

گندم در كاشت بذور  پس از شو به صورت تصادفي و با توجه به نقشه آزماي شد  محاسبه) درصد 71( و درصد جوانه زني )رمگ
هاي  سه هفته پس از سبز شدن انجام شد تا به تراكم، كردن عمليات تنك .مخلوط شد سانتي متري 2در عمق  خاك كرتها پخش و با

چنانچه علف هرزي غير از  ل آزمايش به طور مداوم نسبت به سركشي هر كرت اقدام ودر طو. مورد نظر خردل وحشي دست يابيم
دو بار كود . بر اساس نياز گياه انجام شد به طور معمول و آبياري .ديگردي ميشد به صورت دستي حذف  مي مورد نظر مشاهده  گونه

كه در  ابتداي پيدايش سنبله ها در رفتن و مرحله ديگر اقهابتداي س ، يك بار درنيتروژن به صورت سرك در طي دوره رشد استفاده شد
جهت تعيين عملكرد و اجزاي عملكرد . بالفاصله آبياري انجام شدآن پس از  كود اوره در هكتار استفاده شد و كيلوگرم 75 هر مرحله

 دن نهايي و رسيدن رطوبتو جهت خشك ش متر مربع برداشت شد 1گندم در زمان رسيدگي فيزيولوژيك از هر كرت سطحي معادل 
به دليل ريزش بذرهاي . ه سپس توزين شدنددر آون خشك شد درجه سانتي گراد 75ساعت در دماي  24درصد  12به  ه هانمون

خردل وحشي قبل از رسيدن كامل خردل وحشي و پيش از ريزش بذرها، بذرها شمارش گرديد ولي وزن هزار دانه و عملكرد خردل 
مقايسه . استفاده شد SASجهت تجزيه داده ها از نرم افزار . ن نهايي آن ها و تعداد دانه ها مشخص گرديدوحشي با توجه به وز

  . انجام شد% 5در سطح  وسيله آزمون چند دامنه اي دانكنميانگين توسط 
 

  نتايج و بحث
  :بيوماس خردل وحشي در واحد سطح بر تاثير تراكم هاي گوناگون خردل وحشي

بـا افـزايش تـراكم    . داري با يكديگر دارنـد  كه تراكم هاي مختلف خردل وحشي از نظر توليد بيوماس كل تفاوت معني نتايج نشان داد  
بوتـه خـردل وحشـي در مترمربـع بـاالترين       16خردل وحشي عملكرد بيولوژيك خردل وحشي به صورت خطي افزايش يافت تراكم 

از نظر عملكرد بيولوژيك تك بوته خردل وحشـي بـا افـزايش    . مربع توليد نمودگرم در متر 205ميانگين توليد بيوماس كل را به مقدار 
تراكم اين فاكتور كاهش يافت يعني تك بوته خردل وحشي در تراكم يك بوته، بيوماس بيشتري نسبت به تك بوتـه خـردل در تـراكم    
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ــع  در مترمرب بوتــه  16
بوتـه در مترمربـع    16گرم و وزن تك بوته در تـراكم   3/21سطح  وزن خشك تك بوته خردل در تراكم يك بوته در واحد. توليد نمود

درصد نسبت به بيوماس تك بوته  9/39بوته در متر مربع  16در مقايسه بيوماس تك بوته خردل وحشي در تراكم . گرم بود 8/12برابر 
  .بوته در متر مربع كاهش پيدا كرد 1خردل وحشي در تراكم 

    
  
  

شـود و   اي منجر به كاهش بيوماس تك بوتـه مـي   واحد سطح به دليل افزايش شدت رقابت درون گونهافزايش تراكم خردل وحشي در 
توانايي رقابتي علف هاي هرز از جمله خردل وحشي با بيوماس تك بوته رابطه مستقيم دارد، لذا اثر توانايي رقابتي بر گياه زراعـي در  

 ).1384و همكاران، راستگو (تراكم هاي بسيار باال علف هرز كاهش مي يابد 

  :وحشي ارتفاع خردل بر تاثير تراكم هاي گوناگون خردل وحشي
ولي به طور كلي در كليـه تيمارهـا هميشـه ارتفـاع     . نتايج نشان داد كه ارتفاع خردل تحت تأثير تراكم خردل در مترمربع قرار نگرفت     

كند تراكم خـردل تـأثير    نيز با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد كه بيان مي 1382هاي مهاجري و غديري،  تر بوده يافتهخردل از گندم بش
گزارش كردند كه ارتفاع بيشتر و گستردگي سـطح بـرگ   ) 1382(نجفي و همكاران   .داري بر ارتفاع خردل وحشي نداشته است معني

بلكه مقـدار بيشـتري از   ) در مقايسه با تيمار بدون علف هرز(شود  ندم كمتر ميعلف هاي هرز خردل وحشي نور جذب شده توسط گ
شود به طوري كه در كانوپي گندم نسبت نور موجود در زير كانوپي به نور موجود در بـاالي كـانوپي    هاي بااليي جذب مي نور در اليه

ي نيز تحت تأثير قرار گرفت در اين شـرايط در رقابـت   درصد كاهش نشان داد از طرف ديگر كيفيت نور ورودي به كانوپ 57به ميزان 
در حقيقـت يكـي از ويژگيهـاي رقـابتي كـه خـردل       . داري نشان داد گندم با خردل وحشي، نور قرمز به نور قرمز دور نيز كاهش معني

  .وحشي از آن بهره مي گيرد زياد بودن ارتفاع، در مقابل گياهان زراعي مي باشد
 

  دانه خردل توليد شده در واحد سطحتعداد  بر ون خردل وحشتاثير تراكم هاي گوناگ
با افزايش تراكم خردل وحشي توليـد بـذر در    مختلف خردل داردنتايج نشان از تفاوت بسيار معني بين بذر توليد شده، در تراكم هاي   

بوتـه در   16تعـداد بـذر در تـراكم    واحد سطح افزايش نشان داد چنانچه بين تمامي تراكم ها تفاوت وجود داشـت و بـاالترين توليـد    
در حالتي كه تراكم بوته خردل كم شد تعداد بذر توليدي توسط تـك بوتـه   . عدد بذر در متر مربع به دست آمد 12008مترمربع برابر با 

  .بودخردل به طور خطي افزايش نشان داد باالترين تعداد بذر در تك بوته، مربوط به تراكم يك بوته در مترمربع خردل وحشي 
كه بيان مي كند رابطه  حد سطح همبستگي بااليي ديده شددر رابطه بين تعداد بذر خردل وحشي و بيوماس خردل وحشي در وا       

با افزايش تراكم خردل وحشي، بيوماس . مستقيم و مثبت بين بيوماس خردل وحشي و تعداد دانه توليدي توسط اين گياه وجود دارد
مي يابد اين  كاهش بيوماس مي تواند دليل كاهش بذر توليدي تك بوته در تراكم هاي باالي خردل  تك بوته خردل وحشي كاهش

بذر خردل  5841گرم بيوماس خردل وحشي در واحد سطح قادر به توليد  100نتايج نشان داد كه به طور ميانگين هر . وحشي باشد
با افزايش تراكم خردل وحشي تعداد بذر توليدي در واحد گزارش كردند كه  1384راستگو و همكاران،   .واحد سطح مي باشد

كند  بذر توليد مي 25000بذر و گاهي تا  3500تا  1000در صورت شرايط مناسب هر بوته خردل بدون رقابت  .يابد سطح افزايش مي
  ).1977هولم، (رسد عدد بذر در بوته مي 590تا  10ولي در شرايط تراكم باال توليد بذر اين گياه توسط كاهش و به 

  
  عملكرد دانه خردل توليد شده در واحد سطح بر تراكم هاي گوناگون خردل وحشيتاثير
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عملكرد دانه خردل در واحد سطح با افـزايش  . نشان داد كه تراكم خردل وحشي تأثير بسيار معني داري بر عملكرد خردل داشته نتايج   

ر تك بوته خردل با افزايش تعداد خردل و در واحـد سـطح كـاهش يافـت كـه      تراكم خردل به طور خطي افزايش يافت ولي توليد بذ
اي ثابت تعداد خردل وحشي اضافه شده كه رقابـت بـين    اي باشد زيرا در يك فضاي تغذيه تواند به دليل افزايش رقابت درون گونه مي

  .كند گياهان را تشديد مي
  

  لدوزن هر دانه خر بر تاثير تراكم هاي گوناگون خردل وحشي
گرچه در تراكم هاي باال رقابـت بيشـتر شـده و     قرار نگرفت  نتايج نشان داد كه وزن هزار دانه خردل تحت تأثير تراكم خردل وحشي  

شود كه وزن هـزار   شوند كه اين مسئله باعث مي هاي كمتري منتقل مي شود ولي اين مواد كمتر، به دانه مواد فتوسنتزي كمتري توليد مي
قرار نگرفت كـه   تراكم خردلوزن هزار دانه خردل وحشي تحت تأثير ) 1382(در آزمايش مهاجري و غديري . دا نكندها كاهش پي دانه

   .كند نتايج به دست آمده را تأييد مي
پيدايش يك بوته علف هرز در كنار يك گياه زراعي تاثير مهمي بر روي عملكرد آن ندارد با اين حال اگر همان يك بوته كنترل نشود، 

ي تواند در آينده جمعيت گسترده اي از علف هاي هرز را به وجود آورد كه كاهش شديد عملكرد محصول آينده را به دنبال خواهـد  م
  .داشت
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Effects of wild mustard (Sinapis arvensis L.)density on yield and dry matter of wild mustard 
 

F. Bazrafshan1, H. Mosavinia2, A. Moezi3, A. Siadat4, R. Hamidi5 

Abstract 

 
weed competition are major problems in agro-ecosystems of wheat production and yield stability in 
southern regions of Iran. To evaluate the effects of wild mustard (Sinapis arvensis L.)density in 
wheat farm on yield and dry matter of wild mustard. experiment were conducted at 2006 in 
educational farm of Islamic Azad University of Firooz Abad, Iran. The experiment was carried out 
using a completely randomized block design with six treatments including 0, 1, 2, 4, 8, and 16 wild 
mustard plants per one m2 under three replications.Result showed that the dry matter, Grain yield 
and grain number in m2 of wild mustard increased with increasing in the density of wild mustard. 
Maximum grain yield and dry matter were obtained at 16 wild mustard plants per one m2.  
  
Key words: Wild mustard, grain yield, density 
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