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با علف هرز خردل  (Brasica napus)هاي رشد بر توان رقابتي ارقام كلزا  تأثير شاخص

 (Sinapis arvensis) وحشي

The effect of growth indices in competitive ability of some canola 

(Brasica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis). 

  

  5، محسن باقري5، ناصر باقراني4، قربان نور محمدي3فرشاد قوشچي ،2نام كامكاربه ،1علي رضا صفاهاني

  

  ر  مربي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائمشه-1
   دانشگاه كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان  يار  استاد-2
  يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد ورامين استاد-3
  تهران   استاد دانشكده كشاورزي علوم وتحقيقات-4
   مربي مركزتحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي استان گلستان -5

  17/2/87:تاريخ پذيرش              25/2/86  :تاريخ دريافت

  چكيده
 تحقيق  يك،هاي رشد در قابليت رقابت ارقام مختلف كلزا در برابر علف هرز خردل وحشي به منظور بررسي اهميت شاخص

مزرعه تحقيقاتي در  1384-85 در سال زراعي  با سه تكرارلوك كامل تصادفي ب پايهصورت فاكتوريل در قالب طرحه اي ب مزرعه
زرفام ، ( سطح شامل 7فاكتورهاي آزمايش شامل ارقام كلزا در  .اجرا گرديدمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي گلستان 

 به هتوصفرب( هرز در دو سطح و سطوح علف  ) 330هايوال  و 401هايوال ، 500آپشن  ، 003آرجي اس طاليه ، ساري گل ، 
 كشت خالص علف هرز خردل وحشي در هر تكرار منظور ،عالوه بر آن .بود  ) خردل وحشي در مترمربع بوته 30عنوان شاهد و 

عملكرد، ماده خشك، ميزان سطح برگ، دوام دار  سبب كاهش معنيخردل وحشي نشان داد كه  نتايج تجزيه واريانس. شد
 ماده خشك،  تجمعبيشترين مقدار عملكرد،. يدردگ مورد آزمايش، يگياه در تمامي ارقام كلزا سرعت رشد  وسطح برگ

. تعلق داشت 330 به رقم هايوال در شرايط خالص و سرعت رشد گياهسرعت توسعه نسبي سطح برگسطح برگ، شاخص 
 تعلق داشت 500 رقم آپشن به،   در شرايط مخلوطبيشترين كاهش عملكرد، ماده خشك و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد

ست آمده به ه دبا توجه به نتايج ب. زرفام مشاهده شدرقيب  در رقم ،يريگ  اندازهدو كمترين تاثير كاهنده رقابت بر صفات مور
توان از جمله   را ميشاخص سطح برگ به همراه توزيع عمودي سطح برگ و سرعت توسعه نسبي سطح برگرسد كه  نظر مي
  . كم كردن بيوماس علف هرز خردل وحشي و نيز توانايي تحمل ارقام دانستهاي موثر در شاخص
  

  شاخص هاي رشد، رقابت، خردل وحشي،كلزا:  كليديهاي واژه
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  مقدمه

ترين عواملي كه روي گياهان  يكي از مهم

مي گذارد رقابت با گياه مجاور است كه  تاثير مي

 به طور قابل  را شكل و اندازه گياهتواند

كاهش را ه و عملكرد آن اداي تغيير د مالحظه

 رقابت .   Indejit  and Keating, 1999   هدد

  يا چند گياهدهد كه دو رخ ميدر جوامع زماني 

مواد معدني، آب ( در جستجوي منبع مشترككه

 قرار داشته يدرون فضاي محدود ، هستند)و نور

درون (تواند بين افراد يك گونه رقابت مي. باشند

 بين(  هاي مختلف ا بين افراد گونهي) اي گونه

رغم كنترل شديد علف هاي  علي. باشد  )اي گونه 

 درصد از 10هاي كشاورزي،   بوم سازههرز در

ناشي از توان  كاهش توليدات كشاورزي را مي

 هاي هرز دانست رقابت گياه زراعي با علف

   ).1378رحيميان و شريعتي،(

  زراعيهاي ا بودن ويژگي گياه كلزا به دليل دار

 خاصيروغني از جايگاه  هاي  دانهخاص در ميان

هاي اخير بيشتر مورد  برخوردار بوده و در سال

جهت  ).1379احمدي،(توجه قرار گرفته است 

در كلزا مديريت بهينه بالقوه دستيابي به عملكرد 

 توليد اهميت دارد و يكي از عواملدر استفاده از 

هرز   هاي فعل كنترل،مهم مديريت زراعيعوامل 

هاي هرز  وجود علف .)1384حاجيلري،(كلزا است

 و به خصوص) يانيبو  شبةتير(خانواده كلزا  هم

 سبب كاهش شديد عملكرد ،خردل وحشيگونه 

 ).1382و زند،باغستاني ( شود و كيفي ميمي ك

 McMullan(بررسي مك موالن و همكاراندر 

et al., 1994 ( بوته خردل وحشي در10حضور  

ي  درصد20كاهش  كشت كلزا،  ازمربع مترهر

  بذور خردل درصدي5عملكرد دانه و حضور 

 باال ،ه برداشت شدي در محصول كلزاوحشي

 و گيليكوزينوالت در روغن روسيكرفتن اسيدا

اكم  ترافزايش. حصال شده را به همراه داشتاست

  راميزان خسارت بوته خردل در مترمربع 20به 

 BlackShaw(ت داده اس درصد افزايش 36 هب

et al., 1987(. اندچن عمليات وجين ،كلزا در 

كش   يك علففقداني سوي  و ازنيستمعمول 

 و موثر در منطقه براي مبارزه با خردل مدآكار

 با اين وحشي از مشكالت عمده مبارزه شيميايي

همچنين به اين . گردد  محسوب ميعلف هرز

ها مثل  كش  مي بايستي مسائل جانبي علفواردم

هاي سرسام آور ، آلودگي محيط زيست و  هزينه

 ها كش هرز به علف   مقاوم علفهاي تيپايجاد بيو

يكي از ، با توجه به مسائل ذكر شده . افزودرا نيز 
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 نظامهاي هرز در  كنترل علف در هاي موثر راه

استفاده  1(IWM)هرز  هاي مديريت تلفيقي علف

ي ي قدرت رقابت پذيري باال است كهاز ارقامي

لذا  .)Horak and Loughin, 2000(دارند

 ارقامي با قدرت رقابت پذيري باال و شناسايي

 موثر در رقابت مي كي اكوفيزيولوژيياه ويژگي

مفيد  ،هاي هرز تواند در به نژادي ومديريت علف

  Swanton and Murphy, 1996واقع شود

Zand ; Beckie, 2002(.   

التي ساله و از جمله محصو يك كلزا گياهي

است كه ارقام آن درجات مختلفي از رقابت را 

 ).Zand and Beckie, 2002(دننشان مي ده

هرز نيز  تنوع ژنتيكي و بيوتيپ علف عالوه بر رقم،

نقش مهمي در اثرات متقابل گياه زراعي و علف 

با . )Cowan et al., 1998(هرز ايفا مي كند

هاي رشد محصوالت زراعي و  مقايسه شاخص

هرز   هاي توان رقابت طبيعي علف هرز مي هاي علف

كوچكي و همكاران، ( را بهتر درك و تفسير نمود

 Hargood et(هارگود و همكاران   ).1376

al., 1981(ها،   معتقدند كه مطالعه رشد گونه

هاي گياهي  سطح برگ، حجم و وزن خشك گونه

مختلف مقياسي از مقدار نسبي، قابليت توليد و 

                                     
1.Integrated Weed Managment 

كه دهد  نشان ميها را  ونهگ ظرفيت فتوسنتزي

ها را تحت تاثير   آنيممكن است توانايي رقابت

 بر رشد وبررسي آثار رقابت تاتوره . قرار دهد

 مهمي بين  كه رابطهنشان دادعملكرد سويا 

هاي رشد وجود  صهرز و شاخ هاي رقابت علف

 Zand(بكي  زند و).Hall et al., 2000( دارد

and Beckie, 2002 ( قدرت رقابت در بررسي

ارقام مختلف كلزا در برابر يوالف وحشي، كاهش 

شاخص سطح برگ كلزا را در رقابت با يوالف 

مطالعه در ) 1384(ديهيم فر . وحشي نشان دادند

قدرت رقابت ارقام گندم در برابر علف هرز منداب 

 در هاي رشد در تمامي ارقام نشان داد كه شاخص

يكسان اهش  اين كا ام، كاهش يافتجريان رقابت

 ,.Van Acker et al(و همكاران كرا فان. نبود

نيز در بررسي رقابت سويا با مخلوط ) 1993

ماده خشك و   كاهش،هرز هاي طبيعي علف

بلك . دند سرعت رشد محصول را گزارش كر

در بررسي قابليت )   BlackShaw, 1993(شاو

هرز خردل وحشي  ارقام مختلف كلزا در برابر علف

نشان داد كه رقابت كلزا با اين دو تره  و سلمه

  هرز سبب كاهش سرعت رشد و شاخص علف

  .سطح برگ كلزا شد
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تحت تاثير ، هاي رشد   شاخصبا اين فرض كه

شوند و اندازه گيري اين  رقابت دچار تغيير مي

تواند گوياي توانايي رقابت هر گونه  تغييرات مي

ها  از اين شاخص ،در طول دوره رشد باشد

 براي پيش بيني ميزان كاهش عملكرد توان مي

. استفاده كردهاي هرز   علفناشي از رقابت با

 راهكاريتوانند به عنوان  آناليزهاي رشد گياه مي

براي نشان دادن توانايي رقابت در بين گياهان 

 Dunan and)كار روند ههرز ب هاي زراعي و علف

Zimdahl, 1991; Rejmanek et a,l. 

نيز ) Radosevish, 1987 (رادوسويچ.  1989

بيان كرد كه آناليزهاي رشد مي توانند جهت 

ر گياهان مورد تعيين داليل توانايي رقابت بيشت

  نيز با هدفين تحقيقالذا . استفاده قرار گيرند

هرز خردل وحشي با   بررسي تاثير تداخل علف

هاي   شاخص و مقايسهارقام مختلف كلزا و مطالعه

پذيري ارقام مورد موثر بر قدرت رقابت رشد 

  .  مطالعه انجام شده است

  

  

  

   هامواد وروش

هرز خردل  براي بررسي تاثير رقابت علف

 پروفيلهاي رشد و  وحشي بر عملكرد، شاخص

 اين آزمايش در مزرعه ،كانوپي ارقام مختلف كلزا

اصالح و تهيه نهال  تحقيقاتي موسسه تحقيقات،

ليانه با بارندگي سا) عراقي محله( و بذر گرگان

 متر از سطح دريا 5 ميلي متر، ارتفاع 450-400

 25 درجه و 54و موقعيت جغرافيايي با طول 

 دقيقه 45 درجه و 36 و عرض يدقيقه شرق

شمالي و بافت خاك از نوع لوم رسي سيلتي، 

اين آزمايش به صورت فاكتوريل در . انجام شد

 تكرار 3مل تصادفي با قالب طرح پايه بلوك كا

فاكتورها شامل ارقام رايج كلزا در  .انجام گرفت

و سطوح علف )  1جدول  ( سطح 7استان در 

 خردل      آلودگي به علف هرز(هرز در دو سطح 

 بوته در مترمربع و خالص به 30وحشي با تراكم 

 بوته 30انتخاب تراكم . بودند) عنوان شاهد

خردل وحشي در جهت نيل به هدف اين تحقيق 

د بر صفات مورد مطالعه و يعني تاثير رقابت شدي

هاي ارقام كلزا و  امكان بررسي تفاوت

   . وحشي بوده است پذيري با خردل  رقابت

  



 
1387بهار / 1شماره / 5جلد » دانش كشاورزي ايران«فصلنامه   

 

 101  

   مشخصات ارقام مورد مطالعه در اين تحقيق-1جدول 

Table1. Characteristics of canola cultivars evaluated for this experiment. 

  

 رديف به 12آزمايش در كرت هايي متشكل از 

متر   سانتي24 متر و فاصله بين رديف 5طول 

 سانتيمتر در 50فاصله كرت ها از هم .  انجام شد

ات تهيه بستر در مهرماه عملي. نظر گرفته شد

شروع شد و در اين راستا از يك شخم عميق و 

پس از . دو ديسك  عمود بر هم استفاده شد

همراه با ، آزمايش خاك و بنا به نياز گياه 

 كيلوگرم در هكتار كود اوره، 140ديسك، مقدار 

 100كيلوگرم در هكتار گوگرد گرانول و 100

تريپل  به كيلوگرم در هكتار كود سوپر فسفات 

در ضمن در اوايل گلدهي نيز . زمين داده شد

 كيلوگرم در هكتار كود اوره به صورت 100مقدار 

كاشت بذر كلزاي ضد . سرك به زمين داده شد

كاري و  خشكه با دست و به صورت ، عفوني شده

  سانتي2و عمق  متر  سانتي5/5رديفي با فاصله 

ر  بوته د هزار750تراكم ( متر بر روي رديف 

ر خردل وبذ . انجام شد1384 آبان 25در ) هكتار 

 از مزارع استان 1384وحشي در تيرماه سال 

با قرار   و خواب آن هاندآوري شد گلستان جمع

 2  روز قبل از كاشت در دماي5مدت دادن به 

باغراني و غديري، ( شدرفعگراد  درجه سانتي

و بعد از اعمال اين تيمار درصد جوانه  ) 1375

.  درصد افزايش يافت75ور به بيش از زني بذ

كاشت بذر خردل وحشي پس از مخلوط كردن 

سال ورود به 
  ايران

  متوسط عملكرد
 )در هكتارتن (

  تيپ رشد  گروه رسيدگي
نوع گرده 
  افشاني

منشا آزاد 
  سازي

 رقم

Hayola401 كانادا هيبريد بهاره زودرس 4 1378

Hayola330 كانادا هيبريد بهاره زودرس 4 1383

RGS003 آلمان آلوگام بهاره زودرس 4 1382
Zarfam ايران آلوگام پاييزه دير رس 4 1383

Talayh آلمان آلوگام پاييزه دير رس 4 1376
Option500 آلمان آلوگام بهاره زودرس 3.5 1379

Sarigol آلمان آلوگام پاييزه دير رس 3.5  1382
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صورت ه با ماسه بادي همزمان با كلزا و ب

 گرم براي هر كرت و با 6دستپاش به ميزان 

تراكم باال انجام شد و پس از اطمينان از درصد 

 بوته 30(سبز مطلوب بر اساس تراكم مورد نظر

.  تنك شدرگي كلزا ب3 مرحله ر د)در مترمربع

هرز مزرعه به طور مستمر پايش و  هاي ساير علف

كشت به صورت ديم ، در ضمن. وجين شدند

اطمينان از سبز شدن    انجام شد و براي

بار آبياري در  يكنواخت و سريع بذور فقط يك

  .  آبان ماه انجام شد26تاريخ 

  

  نمونه برداري

 نمونه برداري تخريبي  در طي فصل رشد از 

اي  متر طولي رديف با حفظ اثر حاشيه  سانتي25

 بوته 2 بوته كلزا و تقريبا 5كه تقريبا شامل 

براي اندازه گيري . خردل بود صورت گرفت 

  مدلسطح برگ از دستگاه سطح برگ سنج

)LICOR- 3100( استفاده شد و براي تعيين 

ها به طور جداگانه و ساير  وزن خشك، برگ

 درجه 72آون با دماي رهاي گياهي تواماً د قسمت

 ساعت قرارداده شدند و 48گراد به مدت  سانتي

هاي سطح  هاي خشك از داده بعد از توزين نمونه

دست آمده، براي محاسبه  هو وزن خشك ب برگ

(LAI) شاخص سطح برگ ، سرعت رشد 1

ل ي(CGR)2محصو  3، سرعت رشد نسب

(RLAER) دوام شاخص سطح برگ ،
4(LAID) 5 ه خشك تجمع كل مادو (TDM) 

الگوي توزيع عمودي براي مطالعه  .شداستفاده 

به هنگام نمونه برداري چهارم كه  سطح برگ

 گلدهي و بسته شدن درصد 50مصادف با 

كانوپي تيمار شاهد در اكثر ارقام بود، ابتدا 

سانتيمتر  20كانوپي گياهي برحسب اليه هاي 

طور  هسطح و وزن برگ هر اليه ب. تفكيك شد

اسبه شد و براي مطالعه وضعيت جداگانه مح

توزيع عمودي سطح برگ كلزا در رقابت با خردل 

برداشت نهايي   .وحشي مورد استفاده قرار گرفت

به منظور بررسي عملكرد نهايي از دو رديف 

 2معادل ( متر 4 كرت به طول رمياني ه

 و عملكرد در واحد سطح تعيين انجام )مترمربع

 بوته كلزا 5،  شد و از ميان سطح برداشت شده

 عملكرد يبه طور تصادفي براي اندازه گيري اجزا

ها از نرم افزار  براي تحليل آماري داده. ندجدا شد

آزمون مقايسه  . استفاده شد SASآماري

                                     
1 .Leaf Area Index 
2 .Crop Growth Rate 
3 .Relative Leaf Area Expansion Rate 
4 . Leaf Area Index Duration 
5.Total Dry Matter  
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  5در سطح دانكن  اي  چند دامنه روشهميانگين ب

  .گرفت انجام درصد

  

  نتايج و بحث 

  عملكرد دانه

اد كه بين ارقام نتايج تجزيه واريانس نشان د

 ،حضور و عدم حضور علف هرز خردل وحشي در

 وجود يدار از لحاظ عملكرد دانه اختالف معني

دار شدن اثر متقابل بين   به دليل معني (شت دا

 هنتايج كشت خالص و مخلوط ب ،رقم و علف هرز

 فر مهيدي). طور جداگانه بحث گرديده است

م مختلف قابليت رقابت ارقا، ي در آزمايش)1384( 

 يوالف وحشي مورد  علف هرزگندم را در برابر

 گزارش نمود كه عملكرد ارقام  وبررسي قرارداد

كاهش ،هاي مخلوط با علف هرز  گندم در كرت

طور خطي و در ارقام ه يافته و اين كاهش ب

درصد كاهش عملكرد  .مختلف متفاوت است

را نشان ،تحمل محصول ، نسبت به شرايط خالص

  عدد بزرگتر درصد كاهشر چه هدهد كه مي

كمتر و هر چه عدد ،تحمل محصول باشد، 

  . بيشتر است،تحمل محصول باشد، تر كوچك

تر  سر ارقام زرفام و طاليه به دليل ديراحتماالً

بودن و رشد رويشي زياد، در رقابت با خردل 

كرد لاند كاهش كمتري در عم وحشي توانسته

ا ارقام ماده خشك نسبت به شاهد در مقايسه ب

از نظر د كه انتايج نشان د. ديگر داشته باشند

ارقام هايوال ،   در شرايط خالصعملكرد دانه

 و آرجي 420وال ايساري گل، ه ،500آپشن ،330

ماري در رده اول قرار آبدون اختالف  003،اس

 باالترين عملكرد مربوط ، اين گروهگرفتند و در

زرفام و  ارقام). 2جدول  ( بود330به رقم هايوال 

در اما ). 2جدول(گرفتندقرار گروه دوم طاليه در 

شرايط مخلوط با علف هرز خردل وحشي 

 500 پشنتمامي ارقام به جز آعملكرد دانه ،

 باالترين عملكرد  وداري نداشت تفاوت معني

 .)3جدول( بود330 زرفام و هايوال  ارقاممربوط به

هاي رقابتي و عملكرد دانه در دو  براساس شاخص

 آزمون ،هرز  ص و مخلوط با علفلالت خاح

كالستري بر روي ارقام مورد مطالعه انجام 

 و بر اين )داده ها نشان داده نشده است(گرفت

 گروه اول .گرفتندارقام در سه گروه قرار  ،اساس

شامل ارقام زرفام و طاليه بود كه در شرايط 

 اما در شرايط . عملكرد پاييني داشتند،خالص

كاهش عملكرد ، ه ساير ارقام نسبت بمخلوط

گروه دوم در در داشتند،  بيشتر كمتر و تحمل

 اما  بود باالتر از گروه اول عملكردشرايط خالص
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كاهش بيشتري در عملكرد ،در شرايط مخلوط 

در ها  مشاهده شد، در حالي كه عملكرد آن

ا برابر با عملكرد گروه اول يب تقرشرايط مخلوط

، 401، هايوال330 هايوال ارقام اين گروه شامل.بود

 ، گروه آخردر .گل بودند و ساري 003آرجي اس

 در شرايط  آنعملكرد كه قرار گرفترقمي 

گروه دوم در همين شرايط در عملكرد  با ،خالص

 اما در شرايط مخلوط ،يك سطح قرار داشت

آن كاهش فوق العاده شديدي در عملكرد 

بود كه در  يتنها رقم 500 آپشن .مشاهده شد

 ارقام زرفام،  ، در نهايت. داشتين گروه قرارا

 از سه گروه از نظر 500 و آپشن 330هايوال

 ، به عنوان ارقام قوي به ترتيبتحمل به رقابت

انتخاب و محور بحث قرار ، متوسط و ضعيف 

  .گرفتند

 دو رقم زرفام  كه ذكر اين نكته ضروري است

هرز خردل   و طاليه علي رغم  تحمل باال به علف

داراي كمترين عملكرد دانه تحت ، حشي و

كه مابقي ارقام به  ، در حاليبودندشرايط خالص 

 كه داراي بيشترين درصد 500نشپخصوص آ

از لحاظ  در شرايط مخلوط بودند، كاهش عملكرد

 گروه نخستعملكرد دانه در شرايط خالص در 

درصد كاهش عملكرد  بينبنابراين  .دشتنقرار دا

 ، خالص و عملكردنسبت به شرايط خالص

   وجود داشتهمبستگي معني دار منفي 

)69/0 - =(r.  از  كهنظر مي رسده رو ب از اين 

توان ارقامي را   نميبين ارقام مورد مطالعه

شناسايي و يا اصالح نمود كه با داشتن توانايي 

از عملكرد دانه بااليي نيز در شرايط ، تحمل باال

 در مورد هأل كه اين مسخالص برخوردار باشند

فر  ديهيم. ارقام زرفام و طاليه صادق است

در بررسي قدرت رقابت ارقام مختلف ) 1384(

اي  گندم در برابر علف هرز منداب به نتيجه

  .مشابه دست يافت

   

(TDM)تجمع ماده خشك 

 يدار  اختالف معني ،ها تجزيه واريانس داده

بين ارقام در دو حالت خالص و مخلوط نشان داد 

 ،اثر متقابل بين ارقام و علف هرز، من در ض و

 در حداكثر تجمع ماده خشك. معني دار شد

 آن و كمترين 330 به رقم هايوال شرايط خالص

). 2جدول (تعلق داشتبه دو رقم زرفام وطاليه 

  تجمع ماده خشكباالترين، اما در شرايط مخلوط

 به  آن و زرفام و كمترين330به دو رقم هايوال 

 1شكل . )3جدول ( تعلق داشت500رقم آپشن 

روند تغييرات تجمع ماده خشك سه رقم كلزا در 
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 همان .دهد  نشان مي راشرايط خالص و مخلوط

طور كه مشاهده مي شود تجمع ماده خشك 

تحت شرايط ،ارقام كلزا در تمامي مراحل رشد 

كه ماده  با توجه به اين. رقابت كاهش دارد

ري عوامل كارگيه خشك توليدي برآيند جذب و ب

، رطوبت و مواد غذايي  نظير نور، موثر در رشد

كاهش ميزان ماده خشك ارقام در شرايط ، است

رقابت با خردل وحشي را مي توان ناشي از 

كاهش اين عوامل رشدي به كمتر از حد مورد 

 ، به عنوان رقم ضعيف500رقم آپشن .نياز دانست

 در تيمار بيشترين كاهش تجمع ماده خشك را

 رقم زرفام نيز كه به عنوان رقم . داشترقابت

توانايي زيادي در كاهش بيوماس خردل ، رقيب 

را نيز وحشي دارد، كاهش تجمع ماده خشك 

 اين كاهش ماده خشك را مي توان به .نشان داد

شدت باالي رقابت اين رقم با خردل وحشي 

 كردن بيوماس علف كه كم   به طوري؛نسبت داد

ده خشك خود رقم نيز به كاهش ما  منجر،هرز 

خشك    ماده   درصدي71 و 11 كاهش. شده است

سويا با افزايش تراكم گاوپنبه تجمع يافته 

 (Abutilon theophrasti)  از نيم به دوازده 

 رديف نسبت به شاهد نيز  ازبوته در هر متر

  ).1380عباسيان و همكاران، (گزارش شده است 

  (CGR)سرعت رشد محصول 

داري بين  اريانس اختالف معنينتايج تجزيه و

ارقام از نظر متوسط سرعت رشد و حداكثر 

سرعت رشد گياه در دو وضعيت خالص و مخلوط 

 ، و مخلوطدر شرايط خالص). 2جدول (داد  نشان

 حداكثر سرعت رشد گياه از نظر 330رقم هايوال 

و متوسط سرعت رشد گياه در طول فصل رشد 

 كه اين )3و 2جدول  (در رتبه نخست قرار داشت

با تجمع ماده خشك زياد اين رقم در شرايط 

 باال بودن عملكرد . مطابقت دارد و مخلوطخالص

  و مخلوطبيولوژيك اين رقم در شرايط خالص

سرعت رشد (باال بودن اين دو شاخص  ناشي از

در شرايط . است) محصول و تجمع ماده خشك

 ارقام زرفام و طاليه از نظر حداكثر و ،خالص

 در رتبه آخر قرار  گياهط سرعت رشدمتوس

اما در شرايط مخلوط  ؛) 2جدول(داشتند

 ).3جدول( در رتبه آخر قرار گرفت 500آپشن

الگوي سرعت رشد محصول در تمامي تيمارها 

 ،در تمامي ارقام .)2شكل (نسبتاً يكسان بود 

 كمتر از شرايط ،سرعت رشد در شرايط رقابت

 330ايوال  در شرايط خالص رقم ه. است،خالص

 ،باشد  رقابت مي قابليتكه رقم متوسط از نظر

اما در شرايط . دارد  راحداكثر سرعت رشد
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سرعت رشد در طول دوره رشد به شدت   ،مخلوط

كاهش دارد كه اين كاهش به علت كاهش 

 تجمع ماده  كاهششاخص سطح برگ و نيز

علي رغم ، در خصوص رقم زرفام  .استخشك 

رشد خردل وحشي، توانايي در كاهش سرعت 

سرعت رشد خود رقم نيز در شرايط رقابت افت 

ناشي از ، كاهش در سرعت رشد اين رقم . كرد

 .بودرقابت شديد آن با علف هرز خردل وحشي 

 ,.BlackShaw et al (شاو و همكاران بلك

 كه ند نيز در تحقيق خود بيان داشت)1987

رقابت علف هرز خردل وحشي با كلزا به دليل 

 بودن توانايي رقابتي خردل وحشي نسبت باالتر

 و هبه كلزا باعث كاهش سرعت رشد محصول شد

همواره كشت خالص كلزا باالترين مقدار سرعت 

رشد را نسبت به كشت مخلوط با علف هرز 

 در  نيز)Mitich, 1997( متيچ. داشته است

سي تداخل مخلوط علف هاي هرز با سويا ربر

يط رقابت كاهش سرعت رشد سويا را در شرا

  .گزارش كرد

  

  

  

هاي   و شاخص(LAI)شاخص سطح برگ

    سطح برگاط بتبمر

اختالف ،  نتايج تجزيه واريانس بين ارقام

 از نظر متوسط سطح برگ و داري معني

دو وضعيت خالص حداكثر سطح برگ گياه در 

رقم  ،در شرايط خالص .و مخلوط نشان داد

 از نظر حداكثر سطح برگ و 330هايوال

 در ،سطح برگ در طول دوره رشدمتوسط 

رتبه نخست و رقم زرفام در رتبه آخر قرار 

در شرايط مخلوط با ). 2جدول  (داشت

 رقم زرفام در رتبه نخست و رقم ،هرز علف

جدول  (گرفتند در رتبه آخر جاي 500آپشن

 روند تغييرات سطح برگ ارقام 3شكل ). 3

كلزا را در دو شرايط مخلوط و خالص نشان 

 تغييرات شاخص سطح برگ  تمامي .دهد مي

 روند ،ارقام كلزا در دو وضعيت خالص و مخلوط

 يعني با گذشت .دهد مشابهي را نشان مي

 مقدار آن افزايش يافته و نهايتاً نزديك ،زمان

به مرحله رسيدگي فيزيولوژيكي به حداكثر 

 خود رسيده و بعد از آن به دليل ريزش برگ

 برگ گياه شاخص سطح .ه استها كاهش يافت

 برها  يكي از تاثير گذارترين شاخص،  زراعي

روند تغييرات شاخص  . رقابت ارقام استقابليت
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هرز خردل  سطح برگ ارقام  نشان داد كه علف

 تاثير زيادي بر كاهش سطح برگ ارقام ،وحشي

در طول فصل رشد داشته و اين كاهش در بين 

بيشترين ). 3شكل( يكسان نبوده است،ارقام

كاهش شاخص سطح برگ مربوط به رقم 

 سطح برگ اين رقم در . بود500ضعيف آپشن 

شرايط رقابت با خردل وحشي به شدت افت 

حداكثر شاخص  ( 45/4 به طوري كه از ؛كرد

 32/1به حدود ) سطح برگ در شرايط خالص

كاهش زياد . در شرايط مخلوط كاهش يافت

خشك سطح برگ و متعاقب آن كاهش ماده 

اين رقم در رقابت با خردل وحشي از داليل 

مهم در ضعف توانايي رقابتي اين رقم و نيز 

 ارقامي كه سطح برگ .كاهش عملكرد آن بود

 با ،توانند در شرايط رقابت  مي،بااليي دارند

جلوگيري از نفوذ نور به درون كانوپي و نيز 

 از رشد آن ،هرز  سايه اندازي بر روي علف

 اين موضوع درخصوص رقم .ممانعت كنند

 متوسط يكي از داليلي كه. زرفام صادق بود

شاخص سطح برگ رقم زرفام تاثير كمتري از 

، اين  بود كه رقابت با خردل وحشي پذيرفت

رقم زرفام ،در شرايط مخلوط با علف هرز 

كاهش  بيشترين 500كمترين و رقم آپشن

دوام شاخص سطح برگ نسبت به شرايط 

به گزارش ). 4شكل  ( نددرا نشان داخالص 

 ,.Graham et al(گراهام و همكاران 

 علف هاي هرز عمدتا از طريق كاهش )1988

 موجبات ،سطح برگ و كاهش دوام سطح برگ

  .آورند افت عملكرد گياه زراعي را فراهم مي

 شاخص سطح برگ به ،در مطالعات رقابتي

تواند گوياي برتري يك گونه در سايه  تنهايي نمي

 بلكه سرعت توسعه ؛ بر گونه ديگر باشداندازي

تواند  نسبي سطح برگ يك رقم يا يك گونه مي

هرز بسيار  برابر يك علف در برتري رقابتي آن در

نتايج تجزيه ).  1383زند و همكاران، (مهم باشد

داري بين ارقام از نظر   اختالف معني،واريانس

متوسط سرعت توسعه نسبي سطح برگ در دو 

در شرايط .  مخلوط نشان دادوضعيت خالص و

 از نظر متوسط سرعت 330خالص،  رقم هايوال

 در ،توسعه نسبي سطح برگ در طول دوره رشد

رتبه نخست و رقم زرفام در رتبه آخر قرار 

در شرايط مخلوط با علف ). 2جدول (گرفتند 

 رقم زرفام در رتبه نخست قرار دارد و رقم ،هرز

 ).3جدول ( در رتبه آخر جاي دارد 500آپشن

  روند تغييرات سرعت توسعه نسبي  5شكل

سطح برگ ارقام را تحت شرايط رقابت و عدم 
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همان طور . دهد رقابت با خردل وحشي نشان مي

 مشاهده شد، در كليه ارقام به جز 4كه در شكل 

رقم زرفام، روند سرعت توسعه نسبي سطح برگ 

ت به شرايط خالص كاهش در شرايط مخلوط نسب

  500در رقم آپشنن كاهش و بيشتري يافته است

مشاهده شد كه احتماالً مي توان پايين بودن 

سرعت توسعه نسبي سطح برگ اين رقم را يكي 

از داليل ضعف رقابتي اين رقم با خردل وحشي 

 سرعت ،در رقم زرفام در شرايط رقابت. دانست

توسعه نسبي سطح برگ تا حدودي باالتر از 

رغم تحمل باال  م عليرقم زرفا. شرايط خالص بود

از توانايي خوبي نيز در جلوگيري از رشد بيوماس 

از اين رو . علف هرز خردل وحشي برخوردار بود

باالتر بودن سرعت توسعه نسبي سطح برگ اين 

 دليل ديگري براي تواند ميرقم در شرايط رقابت 

 .باالتر بودن توانايي رقابتي اين رقم باشد

 قابليت رقابت ارقام ي در آزمايش)1384(فر ديهيم

 يوالف وحشي  علف هرزمختلف گندم را در برابر

 ارقام  كه گزارش نمود وداد مورد بررسي قرار

رقيب در مقايسه با ارقام غير رقيب در شرايط 

از سرعت توسعه سطح برگ ،رقابت با علف هرز 

نتايج تحقيقات ني و . بيشتري برخوردار بودند

ز نشان داد كه  ني)(Ni et al., 2000همكاران

توسعه سريع سطح برگ در برخي ارقام برنج در 

مراحل اوليه، در جلوگيري از رشد و جوانه زني 

كراف و . علف هاي هرز بسيار سودمند بوده است

نيز ) Kropff and Van laar, 1993(الر فان

سازي شده  هاي شبيه با استفاده از مدل

ترين  فيزيولوژيك نشان دادند كه مهم اكو

صيت موثر در توانايي رقابتي ارقام برنج، خصو

ها در ابتداي فصل بوده  سرعت رشد نسبي برگ

   .است

 سطح اگر چهذكر اين نكته الزم است كه   

اما قدرت ،  به زرفام نزديك بود330برگ هايوال

تري نسبت به زرفام داشت  رقابت پذيري پايين

كه علت آن به نحوه توزيع برگ اين ارقام در 

 كه در رقم زرفام گونه ايبه  ؛گردد از ميكانوپي ب

و در شرايط رقابت بيشتر سطح برگ در نيمه 

باالي كانوپي در وضعيت بهتري براي رقابت با نور 

 در 330قرار داشت، اما بيشتر سطح برگ هايوال

اين فرض، ). 4شكل(نيمه پايين كانوپي قرارگرفت

 معمول ولي نادرست است كه سطح برگ يفرض

تواند براي هر گونه  ودي خود ميبيشتر به خ

 ,Zimdahl(رقيب يك امتياز به شمار آيد

نشان داده شده كه سلمك معمولي . )2004

بدون توجه به مكان مطالعه، علف هرز رقيب 
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زماني كه اثرات رقابتي اين . قند بوده است چغندر

قند مقايسه شد،  و چغندرهرز با گندمك   علف

ز بود، داراي سلمك معمولي كه بدترين علف هر

 Jongie and(حداقل شاخص سطح برگ بود

Kropff, 1987.(ها بيان داشتند كه قدرت   آن

 به ،رقابت اين علف هرز عالوه بر سطح برگ

كر و يو. ارتفاع آن نيز بستگي داشته است

 نيز ضمن )Waker et al., 1988(همكاران

گيري توزيع عمودي  ارايه يك تكنيك براي اندازه

ذب نور در كشت مخلوط و تك سطح برگ و ج

كشتي سويا، خردل وحشي و سلمك معمولي، 

ابراز نمودندكه اگر اين اطالعات با ارتفاع گونه 

توان سهم هر گونه   مي،تلفيق شود) جزء عمودي(

 كه مستقيما در معرض  رااز شاخص سطح برگي

 مهمي در رقابت به ءگيرد و جز تشعشع قرار مي

لذا موفقيت يك . ودآيد نيز محاسبه نم حساب مي

 عالوه بر ميزان ،گونه علف هرز در رقابت براي نور

 به توزيع سطح برگ ،كل سطح برگ توليد شده

  مالحظه مي 6 شكل بر اساس .بستگي داردنيز 

 كه از لحاظ توانايي رقابتي 500رقم آپشن شود

، بيشتر سطح برگ خود را در اليه استضعيف 

هاي   در اليههاي پايين كانوپي توزيع نموده و

. باالتر از ميزان سطح برگ آن كاسته شده است

نحوه توزيع عمودي سطح اين در حالي است كه 

 ، رقم زرفام  در شرايط خالص و مخلوطبرگ

 ، بارزي ندارد و در شرايط مخلوطچندانتفاوت 

كانوپي بااليي بيشتر سطح برگ خود را در  اليه 

دازي بر استقرار داده كه اين تا حدي در سايه ان

نتايج . علف هرز و كاهش رشد آن تاثير دارد

 ,.Barnes et al(تحقيق بارنز و همكاران 

 بيشترين ، نشان داد كه رقابت براي نور)1990

تاثير را از موقعيت سطح برگ در باالي كانوپي 

ها به اين نكته اشاره كردند كه  آن. پذيرفته است

ولين  ا،هاي باالتر كانوپي موقعيت برگ در اليه

عامل تعيين كننده مقدار نور جذب شده بوده 

 Regnier and (رگنير و استولر. است

Stoller, 1989( نيز به مطالعه تداخل براي نور 

هاي هرز سويا  سري از علف بين سويا و يك

زماني كه تداخل بين توق، گاوپنبه و . پرداختند

تاتوره با سويا مورد بررسي قرار گرفت، توق به 

 رقيب قوي ظاهر شد، چرا كه ضمن عنوان يك

توليد سطح برگ بيشتر در كانوپي سويا، توزيع 

خوبي نيز روي سطح برگ در باال و پايين كانوپي 

  . سويا انجام داد
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 )چپ(و رقابت) راست( روند تغييرات تجمع ماده خشك ارقام كلزا در شرايط خالص-1شكل

Figure1. Dry matter of canola cultivars in weed-free(right) and weed-infested(left) 
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 )سمت چپ(و رقابت ) راست( روند تغييرات سرعت رشد ارقام كلزا در شرايط خالص-2شكل 

Figure.2. Crop growth rate of canola cultivars in weed-free(right) and weed-infested(left) 
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)سمت چپ(و رقابت ) راست(خص سطح برگ ارقام كلزا در شرايط خالص روند تغييرات شا-3شكل   
Figure.3. Leaf area index of canola cultivars in weed-free(right) and weed-infested(left) 

  

  



 
1387بهار / 1شماره / 5جلد » دانش كشاورزي ايران«فصلنامه   

 

 113

  هاي رشد و عملكرد دانه ارقام كلزا در شرايط خالص مقايسه ميانگين شاخص-2جدول

Table 2. Means comparison of grain yield and growth indices of canola cultivars in weed-free 

 

 ارقام

Cultivars  

حداكثر تجمع ماده 
  خشك

 )گرم بر متر مربع(

Maximum TDM 
gr.m-2 

  حداكثر سرعت رشد
گرم بر متر مربع بر درجه (

 )روز  رشد

Maximum CGR 
gr.m-2.gdd-1 

  متوسط سرعت رشد
گرم بر متر مربع در (

  )ز رشددرجه رو
Mean CGR 
gr.m-2.gdd-1 

 حداكثر سطح برگ

Maximum 
LAI  

متوسط سطح 
 برگ

Mean 
LAI 

متوسط سرعت توسعه نسبي 
  سطح برگ

متر مربع بر متر مربع در درجه (
  )روز رشد

Mean RLAER 
m2.m-2.gdd-1 

  عملكرد دانه
كيلوگرم در (

  )هكتار
Grain yield 

Kg.ha-1 

 1959b 2.96b 1a 4.53ab 2.43ab 0.0057a 2317a  401هايوال

 2617a 3.7a 1.25a 4.72a 2.63a 0.0058a 2836a  330هايوال
 702c 1.45c 0.52b 4.22ab 1.93b 0.0056a 2605a  003آر جي اس 

 701c 1.49c 0.58b 4.43ab 2.29ab 0.0057a 2333a  500آپشن 
 615c 1.27c 0.4c 3.8b 1.89c 0.0046b 1802b  طاليه 
 616c 1.3c 0.41c 4b 1.88c 0.0048b 1729b  زرفام

 838c 1.53c 0.6ab 4.27ab 2b 0.0056a 2605a  ساري گل
   درصد است5حروف مشابه نشانه عدم اختالف معني دار در سطح *

*In each column, means with the same letters are not significantly different at the p< 0.05% by the Duncan ’s multiple range test. 
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  زهاي رشد و عملكرد دانه ارقام كلزا در شرايط مخلوط با علف هر مقايسه ميانگين شاخص: 3جدول

Table 3. Means comparison of grain yield and growth indices of canola cultivars in weed-infested 

 ارقام

Cultivars  

  حداكثر تجمع ماده خشك
 )گرم بر متر مربع(

Maximum TDM 
gr.m-2 

  حداكثر سرعت رشد
گرم بر متر مربع بر (

 )درجه روز  رشد

Maximum CGR 
gr.m-2.gdd-1 

  متوسط سرعت رشد
گرم بر متر مربع در (

  )درجه روز رشد
Mean CGR 

gr.m-2.gdd-1 

 حداكثر سطح برگ

Maximum LAI 

 متوسط سطح برگ

Mean 
LAI 

متوسط سرعت توسعه 
  نسبي سطح برگ

 مربع متر مربع بر متر(
  )در درجه روز رشد

Mean RLAER 
m2.m-2.gdd-1 

  عملكرد دانه
  )كيلوگرم در هكتار(

Grain yield 
Kg.ha-1 

 530b 0.87b 0.29b 1.72b 0.82b 0.0041b 636a  401هايوال

 830a 1.43a 0.48a 2.52 a 1.42a 0.0046b 870a  330هايوال
 463c 0.85b 0.25b 1.92b 0.89b 0.0044b 635a  003آر جي اس 

 290d 0.53c 0.1c 1.33c 0.44c 0.004b 101b  500آپشن 
 451c 0.95b 0.34b 2.64a 1.5a 0.0057a 641a  طاليه 
 555c 0.97b 0.35b 2.81a 1.54a 0.0057a 867a  زرفام

 444c 0.85b 0.23b 1.8b 0.86b 0.0042b 653a  ساري گل
 
 . است درصد5حروف مشابه نشانه عدم اختالف معني دار در سطح *

*In each column, means with the same letters are not significantly different at the p< 0.05% by the Duncan ’s multiple range test. 

   

  



 
1387بهار / 1شماره / 5جلد » دانش كشاورزي ايران«فصلنامه   

 

 115

  
  

  

0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008

500 1000 1500 2000

GDD

رگ     
ح ب

ط
 س
بی

نس
عه 

وس
ت ت

رع
س

د       ) 
رش

وز 
ه ر

رج
ر د
ع د

رب
ر م
مت

ر 
ع ب
رب

ر م
مت

 )
R

L
A

E
R

m
2/

m
2.

G
D

D

زرفام
آپشن500
هايوال330

0
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008

500 1000 1500 2000

GDD

گ
بر

ح 
سط

ی 
سب
ه ن
سع
تو

ت 
رع
س

د)
رش

ز 
رو

جه 
در

ر 
ع د
رب
ر م
مت

ر 
ع ب
رب
ر م
(مت

 
R

L
A

R
E

m
2/

m
2.

G
D

D

زرفام
آپشن500
هايوال330

  
 ) شكل چپ(و رقابت ) شكل راست( روند تغييرات سرعت توسعه نسبي سطح برگ  ارقام كلزا در شرايط خالص-5شكل 

Figure.5. Relative leaf area expasion rate of canola cultivars in weed-free(right) and weed- 

infested (left) 

ايط خالص  و مخلوط با علف هرز دوام شاخص سطح برگ ارقام كلزا در شر-4شكل   
Figure.4. Leaf area index duration of canola cultivars in weed-free(white) and weed-infested(gray) 
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  )سمت چپ(رقابت ) سمت راست(توزيع عمودي سطح برگ ارقام كلزا در شرايط خالص-6شكل 

Figure.6. Vertical leaf area distribution of canola cultivars in weed-free (right) and weed- 

Infested (left) 
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  نتيجه گيري و پيشنهادها

  :نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

م مختلف در پاسخ به رقابت با خردل ارقا - 1 

  .ندادپاسخ متنوع نشان د، وحشي 

 (CGR) راي سرعت رشداد  ارقامي كه- 2 

باالتر و بالطبع توليد بيوماس بيشتري هستند و 

  توزيع باراتر به سطح برگ تخصيص بيوماس بيش

بهتر سطح برگ در پروفيل كانوپي همراه 

 از شانس بيشتري در رقابت با خردل ،سازند مي

 با وجود 330 رقم هايوال؛وحشي برخوردارند

حداكثر ميانگين سرعت رشد در طول فصل رشد 

سو و حداكثر  بين ارقام مورد مطالعه از يك از

رشد، اما متوسط سطح برگ بيشتر در طول فصل 

 توفيق ،به دليل توزيع سطح برگ در زير كانوپي

كمتري در شرايط رقابت نسبت به رقم زرفام 

داشت و كاهش عملكرد آن نسبت به شرايط 

 حال آن كه در شرايط ؛قابل توجه بود، خالص

 رقم زرفام با حصول ؛ترين رقم بود خالص موفق

شاخص سطح برگ بيشتر، توزيع عمودي مناسب 

وفيل كانوپي و سرعت توسعه نسبي برگ در پر

 ،توانست در شرايط رقابت، سطح برگ بيشتر 

پذيرد و كاهش عملكرد آن در ه تاثير كمتري ب

  . بسيار كمتر بود330مقايسه با رقم هايوال

 توجه به حداكثر توليد ماده خشك در - 3 

زرفام در شرايط رقابت نشان   و330ارقام هايوال

ان ماده خشك توليد كه ميز رغم اين دهد علي مي

داري با رقم   اختالف معني،شده در رقم زرفام

  داشته است اما عملكرد نهايي دانه آن330هايوال

 مسألهداري نداشته است كه اين  ها اختالف معني

ها  تواند ناشي از تخصيص بيشتر مواد به دانه مي

تواند به توزيع  در رقم زرفام باشد كه خود مي

توزيع سطح برگ بيشتر . سطح برگ مرتبط شود

ين كانوپي و همراه شدن ي در پا330رقم هايوال

توليد ماده خشك بيشتر در اين رقم و قرار  آن با

 سطح برگ بيشتر در شرايط عدم وجود گرفتن

تواند ضمن افزايش تنفس  نور يا كمبود نور، مي

نگهداري در اين رقم در دوره پرشدن دانه و كم 

ايشي و كاهش شدن تخصيص مواد به مخازن ز

 افت شديد. نهايي عملكرد دانه را توجيه نمايد

حداكثر سطح برگ و متوسط سطح برگ رقم 

 در شرايط رقابت در مقايسه با شرايط 330هايوال

خالص در مقايسه با افت كمتر اين دو فاكتور در 

له أتواند ناشي از همين مس رقم زرفام نيز مي

  به نحوي كه افزايش تنفس تاريكي،؛باشد

 ها هاي پايين كانوپي و ريزش آن زردشدن برگ
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تواند به همراه داشته    مي330 در رقم هايوالرا

  .باشد

، نتايج نهايي اين تحقيق مويد اين بود كه اگر

 تمام صفات مطلوب مورد نياز ،كدام از ارقام هيچ

 را نداشتند،   براي تبديل شدن به يك رقيب قوي

 بهترين ،ت فوقاما رقم زرفام با توجه به توضيحا

حال آن كه ؛ پاسخ را به شرايط رقابتي نشان داد

 ،هرز  در شرايط عاري از علف 330رقم هايوال

همچنين نتايج اين .  دادبروزبهترين پاسخ را 

كه توزيع برگ در پروفيل   ساختآشكارتحقيق 

در ) ي سطح برگهاي كم عالوه بر ويژگي(كانوپي 

  .مي دارد جايگاه ويژه و مه،مطالعه رقابت

 بي شك انجام اين تحقيق در شرايطي كه 

  تغيير تراكم علفمثالً(شدت رقابت تغيير نمايد 

تواند در درك هرچه بهتر تاثير پذيري  مي هرز 

هاي رشد از رقابت و توجيه تغييرات  شاخص

           .عملكرد در شرايط رقابت بسيار موثر باشد
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 مقاالت  چكيده)..Sinapis arvensis L(درجه حرارت بر جوانه زني بذر خردل وحشي 

 . كرج. دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران

 Sinapis arvensis(مروري بر بيولوژي و كنترل خردل وحشي. 1382. زند. و ا. ع. باغستاني، م .3

L.(.ص56ي گياهي،  ها بيماري  موسسه تحقيقات و آفات و .  

ي استان  كاشت، داشت و برداشت، معاونت زراعت سازمان كشاورز،كلزا. 1384. حاجيلري، ع .4

 .گلستان
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 . ص558. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد). هاي مديريتيدكاربر(هرز  هاي علف

 Amaranthus)تزاحم تاج خروس. 1380. برارپور. ت. ار و مبابائيان جلود. ع. ، ن.عباسيان، ا .8
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