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 چکیده

به عنزوان ککزی از ایاهزان دا زه      (.Brassica napus L) هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزاهایو کنترل علف بوتهمنظور بررسی اثر تراکم به
ای واقع در روستای دولت آباد از توابع شهرستان زابل در مزرعههای کامل تصادفی با سه تکرار بلوك طرح صورت فاکتورکل در قالب به یآزماکش، روغنی

نوان ع : عدم کنترل بهW2: کنترل و W1های هرز در دو سطح علفکنترل به اجرا در آمد. تیمارهای آزماکشی عبارت بود د از  1391-92در سال زراعی 
کج آزمزاک   شزان داد کزه    در  ظر ارفته شد د.  تا دومعنوان فاکتور  بوته در مترمربع به 125و  100، 75، 50های مختلف کلزا شامل و تراکم اول عامل
که باالترکن طوری بهدار بود. های فرعی، عملکرد علوفه خشک، عملکرد دا ه و عملکرد روغن معنیهرز تنها بر روی صفات تعداد شاخهعلفکنترل تیمار 

های فرعزی در هزر بوتزه،    های مختلف کلزا  یز بیشترکن تعداد شاخهدست آمد. در بین تراکمهای هرز بهر از تیمار کنترل علفمقدار تمامی صفات مذکو
های بوته در مترمربع( حاصل شد و تراکم 75و  50های پاکین بوته )تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دا ه، عملکرد دا ه، درصد و عملکرد روغن از تراکم

شدت منجر بزه کزاه     به های باالی کلزابوته در مترمربع منجر به افزاک  ارتفاع ایاه و عملکرد علوفه خشک کلزا اردکد. همچنین تراکم 75باالتر از 
دا ه کلزا با تمام صفات مورد بررسی در اکزن آزمزاک     شود. مطالعه ضرکب همبستگی برای ایاه کلزا  شان داد که عملکرد علوفه وهرز میبیوماس علف

 داری داشت.همبستگی مثبت و معنی

 
 وجین، روغنی ایاه رقابت، هاي كلیدي:واژه

 

  مقدمه
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کننده روغن و از جملزه کلززا   در بین ایاهان زراعی، ایاهان تولید

(Brassica napus L.)     ق  بسزاکی در تولیزد روغزن کشزور دار زد . 

ای عنوان ککی از منابع اصلی تأمین غذا و ا رژی،  ق  ارز ده بهروغن 

 کننزده  نیعنوان تنها منبع تزأم  های روغنی بهدا ه در تغذکه ا سان دارد.
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 یاکن رهیافتی مهم و کاربرد و دستیابی به عملکردهای باال وجود دارد

 ,Shahraki) باشزد مزی  خشزک  مزه یبرای آکنده کشاورزی در مناطق  

مصرف بی  از حد  جمعیت و با توجه به رو د روز افزون رشد(. 2011

کمبزود شزدکد    ،ا ه روغزن روغن و با در  ظرارفتن حداقل مصرف سزر 

اکزن کمبزود شزدکد از دو     جبرانکه  روغن در اکران امری بدکهی است

پذکر است. ککی افزاک  سطح زکر کشت و دکگری افززاک   راه امکان

 ,Khajehpour) باشزد عملکرد ایاهان روغنزی در واحزد سزطح مزی    

2012.)  

تراکم مطلو  ایاه زراعی در واحد سطح بزه عنزوان کزک عامزل     

 مندی حداکثر ایاهان از منابع رشد محیطزی در مهم برای بهره زراعی

طی فصل زراعی حائز اهمیت است و از عوامل ضروری برای دستیابی 

ای بزه منطقزه   رود که از منطقهشمار میهبه حداکثر عملکرد ایاهان ب

 & Zabarjadiتوا زد متفزاوت باشزد )   دکگر و بر حسب  وع رقم مزی 
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Ghobadi, 2009.)  و  ال سزیت  ،ا تحقیقزات در اکزن زمینزه   مطابق بز

ه که عملکزرد دا ز   کرد د( ازارش Laansite et al., 2008) همکاران

هزا  . آنداردداری تحت تأثیر افزاک  تراکم بوته قرار طور معنیکلزا به

همچنین  شان داد د که افزاک  تزراکم بوتزه در واحزد سزطح سزبب      

ها در واحد اد خورجیندر بوته شد و تعد یهای جا بکاه  تعداد شاخه

هزای متعزدد   پزووه   .کافتکه افزاک   بودسطح مهمترکن شاخصی 

میززان   قابزل تزوجهی بزر     شان داده است که تراکم کاشت بهینه اثزر 

؛ Zabarjadi & Ghobadi, 2009)عملکرد علوفه و دا ه کلزا داشزت  

Eilkaee & Emam, 2003)،  بسزیار بزاال  یزز    های کاشزت  تراکماما

 Yaghoubiهرز در مزرعه را به شدت کاه  داد )وع علفاارچه شی

& Aghaalikhani, 2011)،  تعزداد  هزای فرعزی و  شزاخه  تعزداد ولی 

کزاه   کزه  تیجزه آن    کافزت کاه   یز به شدت بوته  هر غمف در

 (.Angadi et al., 2003) بودبوته  دا ه هر عملکرد

ای هز سیسزتم  در هزرز  هزای علزف  و زراعی ایاه بین رقابت پدکده

و  اکجزاد  در بسزیاری  عوامزل  زکرا است، ایپیچیده بسیار فرآکند زراعی

از عوامزل  . (Soleimani et al., 2010) دار زد  دخالزت  آن پیامزدهای 

مهم دکگر در بهبود عملکرد ایاه زراعزی، کنتزرل و مزدکرکت مطلزو      

هزرز در  هرز است. برآورد شده است که میزان خسارت علزف هایعلف

ورت عدم مدکرکت حد و کزک سزوم محصزول اسزت     مزارع کلزا در ص

(Yaghoubi & Aghaalikhani, 2011 .)  

مربزع  تعیین تراکم مناسب بوته در مترهرز و مدکرکت مناسب علف

های زراعی در مندی مطلو  کلزا از عوامل محیطی و  هادهبرای بهره

راستای افزاک  عملکرد محصول و ارتقاء کیفیت روغن دا ه ضزروری  

بزه   تعیین بهترکن تراکم اکن تحقیق با هدف ،بنابراکنرسد. می به  ظر

 دست آمدن حداکثر عملکرد کمی و کیفی ا جام شد. همنظور ب

 

 هامواد و روش

فیزکولوژکزک   اکن پووه  به منظور مطالعه خصوصیات زراعزی و 

در روسزتای  و تعیزین تزراکم بهینزه     های مختلف کاشتتراکم کلزا در

بزا   1391-92در سال زراعزی  شهرستان زابل جنو  دولت آباد واقع در

 31 دقیقه شرقی و عزر  جغرافیزاکی    29 درجه و 61 طول جغرافیای

 کزه طبزق   متزر از سزطح درکزا    487 دقیقه شمالی و ارتفزاع  2 درجه و

 باشد اجراء اردکد. بندی کوپن دارای اقلیم ارم و خشک میتقسیم

به صورت آکز   سال قبل از اجرای طرح ککزمین محل آزماک  

اك قبزل  بود. جهت مشخص  مودن خصوصیات فیزککی و شیمیاکی خ

متزری  سا تی 30سازی زمین از عمق صفر تا از اقدام به عملیات آماده

هزای مزورد   برداری خاك ا جام شد.  مو هاز  قاط مختلف مزرعه  مو ه

 ظر جهت تجزکه فیزککی و شیمیاکی به آزماکشگاه ارسال اردکزد کزه   

  است. ارائه شده 1ر جدول  تاکج د

 

 متر(سانتی 0-30) ی خاک محل آزمایشیخصوصیات فیزیکی و شیمیا -1جدول 

Table 1- Chemical and physical characteristics of experiment soil 

 پتاس قابل جذب

 گرم بركیلوگرم()میلی

Potassium 
mg.kg-1)) 

 فسفر قابل جذب

 گرم بركیلوگرم()میلی

Phosphorous 
mg.kg-1)) 

 نیتروژن كل

 )درصد(
Total Nitrogen 

(%) 

 كربن آلی

 درصد

O.C 
(%) 

اسیدی

 ته
pH 

 شوري

بر زیمنس)دسی

 متر(
EC 

(dS.m-1) 

 بافت 

Texture 

352 8.72 0.42 0.38 7.03 2.14 
 شنیلوم

Sandy loam  
 

هزای  صورت فاکتورکل در قالب طرح پاکزه بلزوك  به آزماک اکن  

سه تکرار ا جزام شزد. تیمارهزای آزماکشزی عبزارت       کامل تصادفی در

 ،: عزدم کنتزرل  W2: کنترل و W1های هرز در دو سطح بود د از: علف

شزامل  در چهزار سزطح   های مختلف کلزا و تراکم اول عاملبه عنون 

D1 :50 ،D2 :75 ،D3 :100  وD4 :125 عنزوان  بزه  ،مربزع بوته در متر

آزماک  در اواکل پاکیز قبل  زمین محلدر  ظر ارفته شد د.  دوم عامل

بمفاصزله پزا از ا جزام     متر شخم وسا تی 20-30 از کاشت تا عمق

زمین دکسک زده شد. سپا با استفاده از لولر عملیات تسزطیح   ،شخم

بنزدی و طراحزی  قشزه    سازی زمین، بلوكپا از آماده .صورت ارفت

 کزرت، مسزاحت هرکزرت    هشت طرح زمین اجرا شد. هر بلوك شامل

-سزا تی  30 ردکف کاشت با فاصزله  متر مربع و در هرکرت چهار رچها

 120 کزدکگر ک هزا از فواصزل کزرت   .متر قرار داشزت چهار  متر و طول
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بندی زمین و قبزل از کاشزت   پا ازکرت .متر در  ظر ارفته شدسا تی

 150 کیلوارم در هکتار سوپرفسفات ترکپزل،  200 شیمیاکی شامل کود

کیلوارم  یتروژن از منبع  150 ت پتاسیم وکیلوارم در هکتارکود سولفا

کل کودهای فسفره و پتاسزه  . های آزماکشی اضافه شد داوره به کرت

. کود اوره  یز در سه قسمت مصزرف شزد  . در زمان کاشت مصرف شد

کک در زمان طوکل شدن ساقه و کک سوم در زمان کاشت،  کک سوم

ارم در هکتار بزه  کیلو 50 دهی کلزا هر بار به میزاندر زمان السوم 

های آزماکشزی اضزافه   ها داخل شیاری به کرتصورت  واری پای بوته

 .شد د

هزا بزر روی   برای تنظیم و رسیدن به تراکم مطلو  فاصله بوتزه  

کلززا مزورد    بزذور . متزر بزود  سزا تی  8 و 35/5 ،4 ،2/3 ترتیبردکف به

درصزد از اکسزتگاه    99 بزا درجزه خلزو     Hyola 308استفاده رقزم  

بذرها قبل از  .قات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان تهیه اردکدتحقی

ساعت خیسا ده شد. سپا  24ز ی به مدت کاشت برای سهولت جوا ه

صزورت ردکفزی بزه روش    متزری و بزه  سا تی سهکاشت بذور در عمق 

اولزین آبیزاری    ا جزام شزد.   1391کاری در تارکخ اول آبزان مزاه   هیرم

-کروز ک 12رفت. فواصل آبیاری هر بمفاصله بعد از کاشت صورت ا

که در هر بزار آبیزاری رطوبزت خزاك بزه حزد       طوریبار ا جام شد. به

بعد از سزبز شزدن عملیزات تنزک کزردن در دو       ظرفیت زراعی رسید.

برای و دکگری در مرحله خزرو  از روزت   3-4مرحله، ککی در مرحله 

د و همچنین در طزی دوران رشز   به منظور تراکم  هاکی صورت ارفت.

صورت دسزتی در سزه   ههای هرز ب مو، عملیات وجین و مبارزه با علف

، ا شعابات ساقه اولیه و آغاز الدهی دهیمرحله مصادف با شروع ساقه

آفزات و   های هزرز صزورت پزذکرفت.   تنها برای تیمارهای کنترل علف

برداشت  بیماری خاصی  یز در طول دوره رشد در مزرعه مشاهده  شد.

ها با اسزتفاده از  یزروی   رسیدای کامل فیزکولوژککی دا ه کلزا در زمان

صزفات   ا جام ارفزت.  1392اردکبهشت  16کاراری و توسط داس در 

های فرعی در هر بوته، تعداد خورجین در بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه

-توده علفرد علوفه خشک، عملکرد دا ه، زکستوزن هزار دا ه، عملک

  غن مورد بررسی قرار ارفت.هرز، درصد و عملکرد رو

ارم بذر توسط آسزیا  خزرد شزد و در     10جهت استخرا  روغن 

سی بنزن اضزافه  سی 300دستگاه سوکسله قرار داده شد، سپا به آن

 ،ساعت ا جام ارفت. در  هاکزت  2-3ایری در مدت شد. فرآکند روغن

جهت جدا  مودن حمل از روغن استخرا  شزده، مخلزوط هزر دو بزه     

دقیقه در روتاری قرار داده شد. سپا ظرف حاوی روغزن را   20مدت 

ساعت در مکا ی تارکک و خنک جهت خار  شدن بقاکای  48به مدت 

میزان روغن استخرا  شده وزن و سپا  ،. در  هاکتارفتحمل قرار 

ضر  درصد روغن با عملکرد دا ه، درصد روغن محاسبه شد. از حاصل

 .(Laansite et al., 2008) عملکرد روغن  یز محاسبه شد

 سزخه   SAS افزارها با استفاده از  رمدادهدر  هاکت تجزکه آماری 

در سطح احتمزال   LSDها با آزمون مقاکسه میا گینا جام شد و   9.1

ترسزیم   Excel 2007 افزارها با  رمصورت ارفت و  موداردرصد  پنج

 اردکد.

 

 نتایج و بحث

 ارتفاع گیاه   

 شان داد که ارتفاع ایاه  2در جدول ها  ا داده تاکج تجزکه وارکا

داری طزور معنزی  هدرصد ب ککدر ا تهای فصل رشد، در سطح احتمال 

هزرز و اثزر   علزف کنتزرل  قرار ارفت اما اثزر  بوته ثیر اثر تراکم أتحت ت

دار  بود. مشاهده شد که با بر اکن صفت معنی هرز و تراکممتقابل علف

 .(3جزدول  ) بوته رو د صعودی پیدا کزرد  افزاک  تراکم کاشت، ارتفاع

 (Danesh-Shahraki et al., 2008) دا ز  شززهرکی و همکزاران  

. کافزت ازارش کرد د که ارتفاع بوته کلزا با افززاک  تزراکم افزراک     

-های کلززا بزرای بهزره   بیا گر افزاک  رقابت بوتهدست آمده هب تاکج 

شزیدی در  وکزوه تشعشزع خور  مندی از فاکتورهزای محیطزی رشزد بزه    

. چون در شراکط افزاک  تزراکم بوتزه، در اثزر    باشدمی های باالتراکم

ها، رقابزت ایاهزان مجزاور بزرای دسترسزی بزه  زور        ا دازی بوتهساکه

های زاکشزی را در قسزمت فوقزا ی    کند و ایاهان ا دامافزاک  پیدا می

پزذکری فنزوتیپی   کنند که در واقع کزک  زوع ا عطزاف   ایاه مجتمع می

 شود.میمحسو  

 

 های فرعیتعداد شاخه

هرز های فرعی در ایاه به طور مؤثری تحت تاثیر علفتعداد شاخه

هزای  اما اثر متقابل اکن دو فاکتور بر تعداد شزاخه  ،و تراکم قرار ارفت

دار  بود. بیشترکن تعداد شاخه فرعی از تیمزار کنتزرل   فرعی کلزا معنی

عی از تیمار عزدم کنتزرل   های فرهای هرز و کمترکن تعداد شاخهعلف

هزای هزرز   عدم کنترل علزف  ،(. در واقع3هرز حاصل شد )جدول علف

موجب کاه  شدکد فضای ممکن برای رشد ایاه کلزا شزده و سزبب   

عقزوبی و  کشزود.  هزای فرعزی کلززا مزی    کاه  شدکد در تعداد شزاخه 

(  شان داد د کزه  Yaghoubi & Aghaalikhani, 2011 ی )اآقاعلیخ
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  شود.های فرعی کلزا میسبب کاه  تعداد شاخه های هرزعلف

 

 كلزاو وزن هزار دانه  ، تعداد خورجین در بوتههاي فرعیتعداد شاخه، صفات ارتفاع بوته)میانگین مربعات( تجزیه واریانس  -2جدول 
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for plant height, No. of branches per plant, No. of capsule per plant and 

1000-seed weight (g) of rapeseed 

 

 ارتفاع

 بوته 

Plant 

 height 

 هاي فرعیتعداد شاخه

No. of branches per 

plant 

 تعداد خورجین در بوته

No. of capsule per 

plant 

 وزن

 هزار دانه 

1000-seed 

weight 

درجه 

 آزادي
df 

 منبع تغییر

S.O.V 

0.43
ns 1.1633

ns
 316.41

 ns
 0.045

ns
 2 

 بلوك

Block 

5.26
ns *

1.25 260.15
ns ns 1.203 1 

 هرزعلف

Weed 
**

5.27 *
1.0303 581.06

* 
*

0.183 3 
 تراکم

Plant density 

0.322
ns ns 1.0722 426.91

ns ns 0.383 3 
 تراکم× علف هرز 

Weed×Plant 

density 

0.074 1.1798 106.47 0.152 18 
 کشیاشتباه آزما

Error 

 

 .باشددار میو غیر معنی کک درصد و پنج درصداحتمال دار بودن در سطح دهنده معنیترتیب  شانبه nsو ** ،*

*, ** and ns: are significant at 5% and 1% and non-significant levels of probability, respectively. 

 

 

 

اجزاي عملکرد كلزاعملکرد و و تراكم بر  هرزعلف ساده مقایسه میانگین اثر -3 جدول  

Table 3- Mean comparison of weed and density on yield and yield components of rapeseed 
 ارتفاع بوته

  متر()سانتی
Plant height 

(cm) 

 هاي فرعیتعداد شاخه

No. of branches per plant 

 تعداد خورجین 

 در بوته

No. of capsule per plant 

 وزن هزار دانه

  )گرم(

1000-seed weight 
(g) 

 تیمار

Treatments 

 علف هرز    

Weed 

141.4 10.4 166.1  3.4 
 کنترل علف هرز

Control 

138.6 6.1 160.8 3.1 
 عدم کنترل علف هرز

No control 

 )بوته در متر مربع(تراكم بوته     

Palnt density (plants.m-2) 
123.3 11.1 179.7 3.5 50  
128.3 10.4 171.1 3.5 75  
139.7 6.7  142.8  2.7 100  
146.5  5.5 130.4 2.3 125  
0.329 1.315 12.50 0.472 LSD0.05 

 

    

 ،کافزت های فرعی کلزا کزاه   با افزاک  تراکم بوته تعداد شاخه

ترتیب از های فرعی کلزا بهرکن تعداد شاخهکه بیشترکن و کمتطوریبه

طور (. همان3مربع حاصل اردکد )جدول بوته در متر 125و  50راکم ت

هرز  یز اشاره شد کاه  شزدکد فضزای ممکزن    هایکه در مورد علف

های باالتر سبب کاه  شزدکد در تعزداد   برای رشد ایاه کلزا در تراکم

 دا ز  شزهرکی و همکزاران    شود.های کلزا میهای فرعی بوتهشاخه
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(Danesh-Shahraki et al., 2008)       اززارش کرد زد کزه افززاک

-مربع سبب کاه  تعزداد شزاخه  بوته در متر 100به  60م کلزا از تراک

 شود.های فرعی کلزا می

 

 تعداد خورجین در بوته

هزای مختلزف   تنها اثر تزراکم  دادها  شان  تاکج تجزکه آماری داده

-ثزر علزف  ادار بود، اما بر تعداد خورجین در بوته معنی کلزا در مترمربع

 دار  شزد هرز و تراکم بر اکن صزفت معنزی  های هرز و اثر متقابل علف

که بزا افززاک  تزراکم از    داد  ها  شان. مقاکسه میا گین داده(2)جدول 

طزوری کزه کمتزرکن تعزداد      تعداد خورجین در بوته کاسزته شزده، بزه   

آن از  بوته در مترمربع و بیشترکن مقدار 125خورجین در بوته از تراکم 

 75تیمزار بزا تیمزار    اکن  دست آمد، البته بینبوته در مربع به 50یمار ت

(. اکلیکزاکی و  3)جدول داری مشاهده  شدبوته در مترمربع تفاوت معنی

 ( ازارش کرد د با افزاک  تزراکم، Eilikaee & Emam, 2003امام )

ها اشاره کرد زد کزه   کابد. آنتعداد خورجین در هر بوته کلزا کاه  می

مین مناسب عناصر غذاکی برای هزر  أبرای جذ  منابع و عدم ترقابت 

های باالی کلزا عامل اصلی کاه  تعزداد خزورجین در   بوته در تراکم

 باشد. هر بوته می

 

 وزن هزار دانه

های مختلزف کلززا   مطابق با تعداد خورجین در بوته تنها اثر تراکم

هزای  ثزر علزف  اما ادار بود، در مترمربع بر وزن هزار دا ه در بوته معنی

)جزدول   دار  شدهرز و تراکم بر اکن صفت معنیهرز و اثر متقابل علف

بوته کلززا در مترمربزع    50بیشترکن میزان وزن هزار دا ه از تراکم  .(2

بوتزه در   75دار بین اکن تیمار با تیمار البته تفاوت معنیکه حاصل شد 

اک  تزراکم بوتزه وزن   اما در ساکر تیمارها با افز ،مترمربع مشاهده  شد

که کمترکن میززان  طوری ه طور چشمگیری کاه  کافت بههزار دا ه ب

)جزدول   ممحظه اردکزد بوته در مترمربع  125ه از تیمار وزن هزار دا 

( اززارش  Zabarjadi & Ghobadi, 2009) زبرجزدی و قبزادی   .(3

-ههای باالی کلزا، توزکع منابع در بین مخازن )دا ز که در تراکم کرد د

منجر به  در  تیجهها( بیشتر سبب کاه  میزان وزن هر دا ه شده که 

 کاه  شدکد وزن هزار دا ه خواهد شد.  

 

 عملکرد علوفه خشک 

هزرز و تزراکم بزر عملکزرد     هرز، تراکم و اثر متقابل علزف اثر علف

بیشزترکن مقزدار عملکزرد    (. 4)جزدول   دار بودعلوفه خشک کلزا معنی

کیلوارم در هکتزار از تیمزار کنتزرل    4/1123 میا گین علوفه خشک با

-حاصل شزدکه تفزاوت معنزی    مربعبوته در متر 125 هرز و تراکمعلف

داشت. کمترکن میزان علوفه خشک  یز از تیمار  ساکر تیمارها  باداری 

-هبز  مربع(بوته در متر 50ترکن تراکم کلزا )هرز و کمعدم کنترل علف

هزای کلززا   هرز و بوتزه ین علف(. عدم رقابت بالف 1 )شکل دست آمد

برای جذ  منابع خصوصاً آ ،  ور و عناصزر غزذاکی در تیمزار کنتزرل     

هزای  ( و همچنین تعداد بیشتر بوتهAnafjeh et al., 2011هرز )علف

های اکزن  مربع در ا دامتوده بیشتری در مترا که سبب ذخیره زکستکلز

  عملکزرد علوفزه   شود سبب افززاک های باالی کلزا میایاه در تراکم

 هرز و بیشترکن تزراکم کلززا شزد   خشک اکن ایاه در تیمار کنترل علف

(Karimian et al., 2009.)   و همکاران چا   تاکج حاصل از آزماک

(Chaab et al., 2009  در بررسی اثر  قز  علزف ) و تزراکم بزر    هزرز

دست آمده در اکن تحقیق مطابقت هعملکرد ماده خشک کلزا با  تاکج ب

 رد.دا

 

 عملکرد دانه

هرز، تراکم و اثر متقابل اکن دو فاکتور بر عملکرد دا زه کلززا   علف

مقاکسزه میزا گین اثزرات متقابزل  شزان داد      . (4)جزدول   دار بودمعنی

کیلزوارم در   4/3398میزا گین  بزا   بیشترکن مقدار عملکرد دا زه کلززا  

ل شزد  بوته در هکتار حاص 75هرز و تراکم هکتار از تیمار کنترل علف

کمترکن میزان عملکرد  و داشت داری با ساکر تیمارها که تفاوت معنی

بوتزه در متزر   125هرز و تراکم دا ه کلزا  یز از تیمار عدم کنترل علف

(. همچنان که قبمً  یز افتزه شزد عزدم      1 دست آمد )شکلهمربع ب

آ ،  زور و عناصزر غزذاکی بزین      خصزو  بهرقابت برای جذ  منابع 

هرز و همچنین بین خود در تیمار کنترل علف های کلزابوته هرز وعلف

هزای بسزیار بزاال سزبب ا باشزت بیشزتر مزواد        های کلزا در تراکمبوته

بوتزه در هکتزار در    75هزرز و تزراکم   فتوسنتزی در تیمار کنترل علف

عنوان کک اصل کلی، به (.Anafjeh et al., 2011) های کلزا شددا ه

بی  از تزراکم مطلزو ، افززاک  رقابزت درون      هایهمواره در تراکم

هزای کمتزر از حزد    ای سبب کزاه  عملکزرد شزده و در تزراکم    او ه

مندی و استفاده از امکا ات محیطی  ظیر  ور، آ  مطلو ،  قصان بهره

 & Martinشزود ) و مواد غذاکی منجر به افت عملکرد محصزول مزی  

Deo,  2000.) 
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  كلزاعملکرد دانه و  هوایی هايعملکرد اندامصفات هرز و تراكم بوته بر اثر كنترل علفمربعات(  )میانگینتجزیه واریانس -4جدول 

Table 4- Analysis of variance (means of squares) for effect of weed control and plant density on dry forage yield, seed yield, 

oil percentage and oil yield of rapeseed 
 عملکرد علوفه خشک

Dry forage yield  
 عملکرد دانه

Seed yield  
 درصد روغن

Oil percentage 
 عملکرد روغن 

Oil yield  
 درجه آزادي

df 
 منبع تغییر

S.O.V 
 

1074549.01
ns 

80815.43
ns

 0.018
ns

 516.57
ns

 2 
 بلوك

Block 
**

12886816.92
 **

11684001.58 ns 0.824 
*

327.9094 1 
 هرزعلف

Weed 
**

3472281.83
 **

324852.86 
*

0.996 
**

547.88 3 
 تراکم

Plant density 

**
215238.97

 **
167626.92 0.501

ns 350.84
* 3 

× علف هرز 
 تراکم

Weed × Plant 

density 

1254517.88 52346.98 0.120 111.98 18 
 اشتباه آزماکشی

Error 
*

 ،
 .باشددار میو غیر معنی و کک درصد پنج درصد احتمال ن در سطحدار بوددهنده معنیبه ترتیب  شان ns:و ** 

*, ** and 
ns

: are significant at 5% and 1% and non-significant levels of probability, respectively. 

 

 

بیان  (Nasrollah-Zadeh et al., 2011) زاده و همکاران صراله

کاه  تشعشزع   ا دازی به دلیلداشتند که در بسیاری از ایاهان، ساکه

دهزد.  ثیر قرار میأهای رشد و عملکرد ایاهان را تحت ت وری، وکوای

منزدی ایزاه از عوامزل    مربع بهزره -ا تعیین تراکم مناسب بوته در مترب

های زراعی افزاک  کافته و حداکثر آسیمیمسیون رشد محیطی و  هاده

به د بزال خواهزد    عملکرد مطلوبی را ،حاصل خواهد شد که در  هاکت

 (.Angadi et al., 2003داشت )

 

 هرزبیوماس علف

هرز تنها فاکتور تراکم بوتزه مزورد   ایری بیوماس علفبرای ا دازه

و  100، 75، 50سطح تراکم  چهاربررسی قرار ارفت. برای اکن منظور 

بوته در مترمربع مورد تجزکه وارکا ا قرار ارفتند.  تزاکج تجزکزه    125

هرز داری بر کنترل علف شان داد که تراکم بوته اثر معنی وارکا ا  یز

مقاکسه میا گین سطوح مختلف کودی  شان داد که کمترکن کلزا دارد. 

 125کیلوارم در هکتار از تزراکم   9/194ن یهرز با میا گبیوماس علف

هرز (. کاه  بیوماس علف2شکل بوته در مترمربع حاصل شده است )

د به دلیل اشغال فضزاهای خزالی توسزط تعزداد     توا در اکن شراکط می

های کلزا در اکن تیمار در مقاکسه با ساکر تیمارها باشد، بیشتری از بوته

هزای هزرز در مزرعزه بزاقی     طوری که فضای کافی برای رشد علف به

بوتزه در   50هزرز  یزز از تیمزار    بیشترکن میززان بیومزاس علزف     ما د.

 ,.Anafjeh et alمترمربزع مشزاهده اردکزد. عنافجزه و همکزاران )     

هزای کلززا، بیومزاس    با افزاک  تراکم بوتزه که ازارش کرد د  (2011

 کابد.های هرز به طور چشمگیری کاه  میعلف

 

 درصد روغن

 داد شزان   4هزای جزدول    تاکج حاصل از تجزکه وارکزا ا داده   

اما اثزر تیمزار علزف     ،داشت درصد روغنری بر داتیمار تراکم اثر معنی

دار  بزود.  صزفت معنزی  اکزن  هرز و اثر متقابل علف هزرز و تزراکم بزر    

 شزان داد کزه بزاالترکن     های مختلف کلززا مقاکسه میا گین اثر تراکم

دسزت آمزد و بزا افززاک      ب مربزع بوته در متر 50از تراکم  مقدار روغن

بوتزه در متزر    125در تزراکم   تراکم از درصد روغن کلزا کاسته شده و

جزاکی  از آن (.5)جزدول   ترکن درصد روغن کلزا حاصل شدمربع پاکین

که بین میزان مواد فتوسنتزی و تولید روغن دا ه کک رابطزه مسزتقیم   

هر عاملی که سبب افزاک  تولید مواد فتوسزنتزی   ،بنابراکن .وجود دارد

 Karimian etشود موجب افزاک  درصد روغن دا ه  یز خواهد شزد ) 

al., 2009ا زداز  ثیر بر  فوذ  ور به داخل ساکهأ(. تراکم بوته از طرکق ت

-اذارد. با افزاک  تراکم بوته در مترایاه بر محتوی روغن ایاه اثر می

کابزد و بزه تناسزب    ا داز ایاه کزاه  مزی  مربع  فوذ  ور به داخل ساکه
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ثره آن ؤن مواد مکاه   فوذ  ور به طبقات و اشکو  پاکینی ایاه، میزا

 ,.Laansite et al) کنزد ثیر قرار ارفته و  قصان پیدا مزی أ یز تحت ت

2008). 

 

 
 (aالف )

 
 (bب )

 ب( عملکرد دانه و عملکرد علوفه خشکالف( هرز و تراكم بر مقایسه میانگین اثر متقابل علف -1شکل 

Fig. 1- Mean comparison of interaction effect of weed and density on a) dry forage yield and b) seed yield of rapeseed 
W1D1: بوته در متر مربع 50هرز و تراکم کنترل علف،W1D2  :بوته در متر مربع 75هرز و تراکم کنترل علف،:W1D3  بوته در متر مربع 100هرز و تراکم کنترل علف ،W1D4 :

 : W2D3، بوته در متر مربع 75هرز و تراکم عدم کنترل علف : W2D2 بوته در متر مربع 50هرز و تراکم عدم کنترل علف: W2D1، عبوته در متر مرب 125هرز و تراکم کنترل علف
 بوته در متر مربع 125هرز و تراکم عدم کنترل علف: W2D4، بوته در متر مربع 100هرز و تراکم عدم کنترل علف

W1D1: Weeding and density of 50 plants.m-2, W1D2: Weeding and density of 75 plants.m-2, W1D3: Weeding and density of 100 

plants.m-2, W1D4: Weeding and density of 125 plants.m-2, W2D1: No Weeding and density of 50 plants.m-2, W2D2: No Weeding and 

density of 75 plants.m-2, W2D3: No Weeding and density of 100 plants.m-2, W2D4: No Weeding and density of 125 plants.m-2 
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 در كلزا هرزعلف مقایسه میانگین اثر تراكم بوته بر بیوماس -2شکل 

Fig. 2- Mean comparison of plant density on weed biomass in rapeseed  

 

 بر درصد روغن كلزا هرز و تراكمعلفساده مقایسه میانگین اثر  -5جدول 

Table 5- Mean comparisons for simple effects of weed and plant density on oil percentage of rapeseed 
 )درصد( درصد روغن

Oil percentage (%) 
 هرزعلف

Weed 

 
 هرزکنترل علف

control Weed 

29  
 عدم کنترل علف هرز

No weed control 

26.9  
 )بوته در متر مربع( كلزاتراكم بوته 

Pant density in rapeseed (plants.m
-2

) 
 50 

34.4  75  
32.8  100  
25.3  125  

21  
 هرزعلف

Weed 
0.420 LSD 0.05 

 

 

 عملکرد روغن

هزرز و تزراکم   رز، تراکم بوته و اثر متقابزل علزف  هاثر سطوح علف

بیشزترکن مقزدار    کزه یطور دار بود. بهبر عملکرد روغن کلزا معنی بوته

بوتزه در   75هرز و تزراکم  وغن اکن ایاه از تیمار کنترل علفعملکرد ر

کیلزوارم در هکتزار و    8/1054حاصل شد کزه برابزر بزود بزا      مترمربع

کمتزرکن   داری بین اکن تیمار با ساکر تیمارها وجود داشت.تفاوت معنی

ار از تیمزار  در هکتز کیلزوارم   7/410برابر با  میزان عملکرد روغن کلزا

ممحظزه اردکزد    بوته در مترمربزع  125هرز و تراکم عدم کنترل علف

ضر  عملکرد دا زه  جاکی که عملکرد روغن از حاصل(. از آن3)شکل 

( و از Laansite et al., 2008شزود ) در درصد روغن دا ه حاصل مزی 

 روغزن  همبستگی و رابطه مستقیم بین عملکرد دا ه با عملکرد ،طرفی

ن عملکرد روغن در تیمارکنترل باال بود ،(، بنابراکن4رد )جدول وجود دا

بوته در مترمربع )باالترکن عملکرد دا ه کلزا  یزز   75هرز و تراکم علف

بینزی بزود. دا ز  شزهرکی و     از همین تیمار حاصل شد(  قابل پزی  

کززه (  شززان داد ززد Danesh-Shahraki et al., 2008همکززاران )

لزا از تیماری حاصل شد که دارای بزاالترکن  باالترکن عملکرد روغن ک

 عملکرد دا ه بود.

 

 کلزا مورد بررسیهمبستگی ساده بین صفات 

رابطه موجود بین صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد  تاکج 

 ارائه شده است. 6ایاه کلزا در اکن آزماک  در جدول 

رد  تاکج اکن بخ   شان داد در بین اجزای عملکزرد دا زه، عملکز   

دا ه بیشترکن میزان همبستگی را با تعداد خورجین در بوته داشت کزه  

مربزع را  دهد هر عزاملی کزه بتوا زد تعزداد خزورجین در متزر       شان می
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دهزد.  افزاک  دهد به طور مستقیم عملکرد دا ه را تحت تأثیر قرار می

های مورد بررسی در اکن آزماک  تراکم بوته و با توجه به اکن که تیمار

شزدت بزر روی تعزداد    باشند که هزر دو تیمزار بزه   هرز میرل علفکنت

خورجین تشکیل شده در ایاه موثر د و لذا ا تخزا  تزراکم مناسزب از    

توا د بر عملکرد دا ه تأثیر قابزل تزوجهی داشزته باشزد.     اکن طرکق می

شدت رابطه مستقیم و مثبت با عملکرد دا ه دارد، صفت دکگری که به

با توجه به اکن کزه هزدف  هزاکی     .درصد( 98د )باشعملکرد روغن می

کشت کلزا برداشت روغن از دا ه آن مزی باشزد، لزذا در  ظزر ازرفتن      

تمامی عواملی که به طزور مسزتقیم و غیزر مسزتقیم بزر اکزن صزفت        

بین ارتفاع ساقه و وزن هزاردا زه   باشد.تاثیراذار هستند بسیار مهم می

رتفزاع بوتزه بزا سزاکر صزفات      اما بین ا ،داری مشاهده  شدرابطه معنی

طزوری  به ،داری وجود داشتایری شده همبستگی مثبت و معنیا دازه

درصد( بین ارتفاع بوتزه و عملکزرد علوفزه     99که رابطه بسیار باالکی )

خشک کلزا مشاهده شد که قابل ا تظار  یز بود، زکرا هر چه ارتفاع بوته 

ک  کافته کزه در  هاکزت   های جا بی افزاباالتر باشد امکان تولید شاخه

اردد که در اکن آزماک  منجر به افزاک  وزن خشک ا دام هواکی می

وضوح مشزاهده اردکزد. رابطزه بزین ارتفزاع ایزاه و        یز اکن مسئله به

دهزد  درصزد( کزه  شزان مزی     87عملکرد دا ه  یز به  سبت باال بزود ) 

اد افزاک  ارتفاع بوته از طرکق افززاک  تعزداد شزاخه و افززاک  تعزد     

رابطه وزن هززار دا زه   اذار است. کپسول در بوته بر عملکرد دا ه تاثیر

دار بود. عملکرد علوفه و  یز با صفات اجزای عملکرد دا ه منفی و معنی

داری داشزت.  دا ه کلزا با تمام صفات مورد بررسی رابطه مثبت و معنی

ایزاه  اکن امر به خوبی ارتباط بین اجزای عملکرد دا ه و عملکرد دا زه  

همبسزتگی مثبزت و    (.Fanaei et al., 2008دهزد ) کلزا را  شان مزی 

 جزدول ) مشاهده شد یز  داری بین درصد روغن و عملکرد روغنمعنی

6.) 

 

 ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزاي عملکرد كلزا -6جدول 

Table 6- Correlation coefficients between yield and yield components in rapeseed 
 

ارتفاع 

 بوته

Plant 

height 

 جانبیهاي شاخه

No. branches 

per plant 

خورجین در 

 بوته

No. capsule 

per plant 

وزن هزار 

 دانه

1000-seed 

weight 

عملکرد 

 دانه

Seed 

yield 

عملکرد 

 علوفه 

Dry 

forage 

yield 

 درصد روغن

Oil 

percentage 

عملکرد 

 روغن

Oil 

yield 

 

 بوته ارتفاع        1

Plant height 

*0.69 1       
 جانبیهاي شاخه

No. of branches 

per plant 

*0.71 **0.82 1      
 خورجین در بوته

No. of capsule 

per plant 

0.06 -0.31 -0.15 1     
 وزن هزار دانه

1000-seed 

weight 
**0.87 **0.85 0.97** 

 عملکرد دانه    1 0.82* *
Seed yield 

 عملکرد علوفه   1 *0.73 0.79** **0.96 0.94** 0.99**

Dry forage yield 
 درصد روغن  1 0.22 0.25 0.57* 0.23- 0.50* 0.53*

Oil percentage 
*0.56 *0.60 *0.79 * *0.77 **0.98 **0.74 **0.88 1 

 عملکرد روغن

Oil yield 
*

** و 
 باشد.می کک درصد وپنج درصد دار بودن در سطح دهنده معنیترتیب  شانبه :

* and ** significant at 5% and 1% levels of probability, respectively. 
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 هرز و تراكم بر عملکرد روغن كلزامقایسه میانگین اثر متقابل علف -3شکل 

Fig. 3- Mean comparison of interaction effect of weed and density on oil percentage and oil yield 
 

 گیريتیجهن

-های هرز به تاکج حاصل از اکن بررسی  شان داد که کنترل علف

شزود.  سبب افزاک  عملکرد دا ه و عملکرد روغن کلزا می یطور مؤثر

بوتزه در   75های مختلف بوته  یز مشزاهده شزد کزه تزراکم     در تراکم

مترمربع عموه براکن که سبب بهبود اجزای عملکرد دا ه شزده اسزت،   

طور چشمگیری سبب افزاک  عملکرد دا ه و عملکزرد روغزن دا زه    به

هزرز و بیشزترکن میززان    اما کمترکن میزان بیوماس علزف  ،خواهد شد

 بوته در مربع حاصزل اردکزد.   125علوفه خشک تولیدی  یز از تراکم 

پیشزنهاد   تحقیزق دست آمزده در اکزن   با توجه به  تاکج به ی،طور کلبه

االترکن عملکرد دا ه و روغن کلززا، کنتزرل   اردد که برای حصول بمی

بوتزه کلززا در مترمربزع توسزط      75هزای هزرز مزرعزه و کشزت     علف

بوته در  75های بی  از کشاورزان منطقه بهتر است ا جام ایرد. تراکم

هزای هزرز و تولیزد علوفزه     مترمربع  یز تنها جهت کنترل مزوثر علزف  

 خشک کلزا قابل توصیه است.
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Introduction 

Oil as a major source of food and energy has an important role in human nutrition. A great deal of Oil 
produced in Iran is originated in vegetable Oils. Oil-producing crops such as Canola play a significant role in oil 
production industry, and as a sole source of saturated fatty acids, has an important role in public health. . 
Rapeseed (Brassica napus), also known as oilseed rape and Canola, is a bright yellow flowering member of the 
family Brassicaceae, and is grown for the production of edible vegetable oils, biodiesel and animal feed, 
globally. The harvested area of Canola in Iran has had an increasing trend in the recent years and requires more 
agronomic researches to achieve the optimum yield of the oil-seed crop and meet the oil demands via increasing 
its oil yield and production. Optimum plant density per unit area is an important agronomic factor, which 
maximizes plant access to environmental growth sources during the growing season. This is an essential factor, 
which contributes to maximum plant yield. This factor varies in terms of region and depends on plant variety. 
Proper weed control and optimal weed management are another important factors in yield improvement. Weeds 
damage products both quantitatively and qualitatively. Qualitative damage reduces product's quality, nutritional 
value and toxicity (if weeds mix with the product excessively). Quantitative damage slightly reduces production 
per unit area. Laansite et al.(2008) reported that grain yield was significantly affected by increased plant density 
in Canola. They also showed that increased plant density reduced the number of tributaries per plant. The 
number of pods per unit area was the most important indicator that increased as plant density increased. The goal 
of this study is to investigate different agronomic and physiologic characteristics of Canola under different 
density and weed management levels in Zabol, Iran. 

Materials and Methods 

The study is conducted in Dawlat Abad village located in south of Zabol (61° 29 E and 31° 2 N and 487 m 
above sea level) in 2012-2013 growing season. Two levels of weed managements as the main-plot factors and 
four levels of plant density as the sub-plot factors was performed based on a RCBD as split plot arrangement. 
The treatments were applied as: W1:

 
weed control and W2: no weed control; D1: 50 plants per square meter, D2: 

75 plants per square meter, D3: 100 plants per square meter and D4: 125 plants per square. In order to evaluate 
the effects of the treatments on the Canola, some agronomic indices like: plant height, number of tributaries per 
plant, number of pods per plant, thousand grain weights, dry matter yield, grain yield, weed biomass, oil content 
and yield, were measured at the end of the experiment. 

Results and Discussion 

The results of this research showed that weed control had a significant effect on grain yield and oil yield of 
Canola. In addition, the density of 75 plants per square meter not only improved yield components, but also 
significantly increased grain yield and oil yield (oil content). However, the lowest weed biomass and the highest 
dry forage of canola were obtained at a density of 125 plants per square meter. This result recommended that 
properly weed control and cultivating 75 plants per square meter of canola can be the optimum treatment to 
obtain the highest grain yield and oil content in Zabol region. This is while densities with more than 75 plants 
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per m
2
 are proper to control weeds and produce forage in Canola. 

 Conclusion 

Our result showed that increasing plant density increased canola yield and yield components and resulted in 
better weed control, allowing for the use of reduced herbicide rates in way to reach sustainable agriculture. In 
fact, the result revealed that manipulating plant density in canola production has potential to affect weeding and 
finally these two methods improved quantitative and qualitative characteristics of canola.  

Keywords: Competition, Oil-crop, Sistan, Weeding, Yield  
 


