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 ( و ازمک .Triticum aesativum L) ای گندمارزیابی رقابت درون و برون گونه

(Cardaria draba L. تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل عکس عملکرد ) 
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 چکیده

هرز ای خزنده و گسترده، نشانگر آن است که این علف توانایی ازمک در جذب آب و عنصرهای غذایی به دلیل داشتن شبکۀ ریشه 

ای در اجتماع گندم و ازمک با استفاده از قابت درون و برون گونهرقیب سرسختی برای گیاهان زراعی است. به همین منظور بررسی ر

در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی  1392های رقابتی تحت سطوح مختلف نیتروژن، در سال های عکس عملکرد و شاخصمدل

آزمایش شامل نیتروژن در سه های شد. عامل اجراهای کامل تصادفی در سه تکرار فاکتوریل در قالب طرح بلوک صورت بهبیرجند 

بوته در گلدان( و تراکم ازمک  12و  8، 4، 0یلوگرم خاک(، تراکم گندم رقم روشن در چهار سطح )کگرم در  2/0و  1/0، 05/0سطح )

دم بیشتر ای در گنگونهآمده از مدل عکس عملکرد نشان داد رقابت درون دست بوته در گلدان( بود. نتایج به 6و  4، 2، 0در چهار سطح )

ای بیشتر بود. ارزیابی توانایی رقابت نسبی نشان داد، اثر یک بوته گندم در گونهای بود ولی در ازمک رقابت برونگونهاز رقابت برون

بوته ازمک بود و اثر یک بوته گندم در  42/4و  45/4، 1/5گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک به ترتیب برابر با  2/0و  1/0، 05/0سه سطح 

 .درصد بوته گندم بود 88و  84، 94مان سطوح کودی به ترتیب معادل ه

 

 .های رقابتی، قابلیت رقابت نسبیهرز، شاخصتداخل، تراکم گندم، تراکم علف های کلیدی:واژه
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ABSTRACT 
The ability of hoary cress to absorb water and nutrients, due to creeping and extensive root system, indicates that this 

weed is importunate competitor for crop plants. To determine intra- and inter-specific competition between wheat and 

hoary cress by reciprocal yield model and other competition indices under different nitrogen levels, a factorial 

experiment based on RCBD was conducted with three replications in Research Greenhouse of Faculty of Agriculture, 

University of Birjand during 2013. Factors considered included pure nitrogen in three levels (0.05, 0.1 and 0.2 gr/kg 

soil), wheat density in four levels (0, 4, 8 and 12 plants per pot) and hoary cress density in four levels (0, 2, 4 and 6 

plants per pot). The result of reciprocal yield model showed that in wheat intera- specific competition was higher than 

inter-specific competition, but in hoary cress, intera-specific was higher. Relative competitiveness assessment showed 

that the effect of a wheat plant at three levels, 0.05, 0.1 and 0.2 grN/kg soil was equal to 5.1, 4.45 and 4.42 hoary 

cress plant respectively, and the effect of a wheat plant at the same fertilizer, was equivalent whit 94, 84 and 88% of 

the wheat plant respectively. 
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 مقدمه

ریز در جهان است و  ترین غالت دانه گندم یکی از مهم

کند، بنابراین بخش مهمی از غذای انسان را تأمین می

ای دارد و رقابت کرد دانه گندم اهمیت ویژهافزایش عمل

های  ترین عامل هرز با این گیاه زراعی از جمله مهمعلف

د گندم در بیشتر مناطق کشت آن کنندة تولی محدود

هرز  های رود. آسیب و زیان ناشی از علف شمار میبه

 ,.Amini et alرسد )درصد می 80تا  70گاهی به 

شناختی )اکولوژیکی(  بوم (. پدیدة رقابت به لحاظ2003

(های نظام )اکوسیستم نوعی برهمکنش است که در بوم

زراعی بین گیاهان برای کسب منابع محیطی محدود 

دهد. همچون نور، آب و عنصرهای غذایی روی می

طورکلی گیاهان تحت تأثیر دو نوع رقابت قرار دارند:  به

ی ا گونه ای و دیگری رقابت بین گونه یکی رقابت درون

(Beres et al., 2010گزارش .) ای  گونه شده رقابت درون

طورمعمول اثرگذاری منفی بیشتری روی گیاه دارد،  به

دهد که گیاهان متعلق به یک  زیرا در شرایطی روی می

شناختی )مورفولوژیک( و  گونه با ساختار ریخت

شناختی و فیزیولوژیک همسان در  نیازهای بوم

اند. در میان عنصرهای مجاورت یکدیگر قرار گرفته

غذایی، نیتروژن نقش بسیار مهمی در رقابت گیاهان 

(. رقابت برای جذب Hashem et al., 2000)دارد 

ای در  گونه ترین شکل رقابت دروننیتروژن گسترده

ای در رقابت علف گیاهان زراعی و رقابت برون گونه

های زیادی نشان  هرز با گیاه زراعی است. بررسی

هرز مقادیر بیشتری از مواد کانی  های که علف اند داده

را در مقایسه با گیاهان زراعی جذب کرده و باعث 

کاهش حاصلخیزی خاک و درنهایت کاهش عملکرد 

(. Abouziena et al., 2007شود )گیاه زراعی می

تواند موجب افزایش عملکرد افزایش میزان نیتروژن می

هرز ممکن  های گیاه زراعی شود، اما در حضور علف

تأثیر یا تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد. در  است بی

 های مورد تأثیر نیتروژن بر رقابت گیاهان زراعی با علف

است. برای مثال هرز تحقیقات زیادی انجام شده

تره و خردل وحشی تودة سلمه گزارش شده که زیست

به  20گیری با افزایش نیتروژن خاک از طور چشم به

 Iqbalیافت )گرم در کیلوگرم خاک، افزایش میلی 120

& Wright, 1997 .)های  محققان دیگر نیز در بررسی

خود پی بردند که افزایش کاربرد نیتروژن افت عملکرد 

روباهی را کاهش داد هرز دمتداخل با علفذرت در اثر 

(Cathcart & Swanton, 2003در بررسی .) هایی که در

انجام یافت، نشان داده شد  گندم زمستانه در پاکستان

دهی مناسبی داشت، کود در شرایطی که گندمزار

بوته در مترمربع  50تا  10یوالف وحشی با تراکم 

موجب کاهش شمار دانه در سنبله، وزن هزاردانه و 

(. همچنین Cheema, 2005شد )عملکرد گندم 

که عملکرد و  Mohammdi et al. (2012)های بررسی

دم را تحت تأثیر میزان نیتروژن در اجزاء عملکرد گن

شرایط تداخل با یوالف وحشی انجام دادند، گزارش 

باعث کاهش نسبی کردند که تأثیر میزان نیتروژن 

که  تودة )بیوماس( گندم شده است درحالی زیست

تودة یوالف وحشی را افزایش داده و نسبت به  زیست

گندم بیشترین واکنش را به نیتروژن داشته است و 

طوح باالی نیتروژن بیشتر به نفع یوالف وحشی بوده س

شناختی، فیزیولوژیک  های ریخت برخی ویژگی. تا گندم

و شیمیایی در توانمندی گیاهان به لحاظ رقابتی مؤثر 

است، برای مثال در مورد گندم ارتفاع بوته ظرفیت 

انداز، میزان جذب نور، میزان دهی، ساختار سایهپنجه

های مهم بهبود توان  عاملپوشش سطح خاک از 

(. در Hashem et al., 2000کنندگی آن است )رقابت

هرز به کود  های مورد واکنش گیاهان زراعی و علف

شیمیایی نیتروژن، گزارش شده که رشد گندم تا 

مرحلۀ معینی با افزایش نیتروژن افزایش یافته و پس 

شود. به نظر  از آن سرعت افزایش رشد، کند می

ای برای نور گونهیل این موضوع رقابت درونرسد دل می

(. کاربرد Kim et al., 2006 و دیگر مواد غذایی باشد ) 

های هرز را  که رشد علف سطوح باالی کود درصورتی

بیش از گیاه زراعی تحریک کند، سبب تشدید 

شود. تغییر میزان  هرز می های اثرگذاری تداخلی علف

هرز و گندم ابت علفکود نیتروژن بر میزان تداخل و رق

ویژه نیتروژن  مؤثر است و مدیریت عنصرهای غذایی به

 های های مهم در مدیریت تلفیقی علف یکی از مؤلفه

(. Blakshaw et al., 2003رود )شمار میهرز به

هرز و گیاهان زراعی  های تشخیص روابط رقابتی علف

تواند تأثیر مهمی بر کنترل های مخلوط میدر کشت

هرز داشته باشد و تأمین عنصرهای غذایی  هایعلف



 83 ... و (.Triticum aesativum L) گندم ایگونه برون و درون رقابت ارزیابیحسنوند و همکاران:  

 

ترین اجزای مورد نیاز گیاهان زراعی که یکی از مهم

هرز است عملکرد محصول را  های مدیریت تلفیقی علف

هرز را  های در طول زمان جمعیت علفحفظ کرده و 

 ,Dhima & Eleftherohorinos)دهد کاهش می

رسی (. در همین راستا این آزمایش با هدف بر2003

با گندم در سطوح مختلف  هرز ازمکرقابت علف

نیتروژن اهمیت خاصی دارد و هدف از انجام این 

آزمایش، ارزیابی تأثیر رقابتی گندم با ازمک و 

بینی رابطۀ  یشپآوردن مدلی برای  به دستهمچنین 

رقابتی بین این دو گیاه در شرایط واکنش به نیتروژن 

 .است

 

 هامواد و روش

های صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک آزمایش به

در گلخانۀ  1392-1393کامل تصادفی در سال 

تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند در سه 

تکرار اجرا شد. خاک مورد استفاده در این آزمایش 

و هدایت  pH 4/7دارای بافت خاکی لومی شنی، با 

دسی زیمنس بر متر بود.  07/1الکتریکی معادل 

های مورد بررسی عبارت بودند از تراکم گندم در  عامل

بوته در گلدان(، تراکم ازمک  12، 8، 4، 0چهار سطح )

بوته در گلدان( و عامل  6، 4، 2، 0در چهار سطح )

گرم در  2/0و  1/0، 05/0نیتروژن در سه سطح 

 450، 225، 5/112ترتیب معادل کیلوگرم خاک به
صورت محلول  به کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار که

 5/4ها با ظرفیت در سه مرحله به خاک گلدان

ها در مرحلۀ اول پیش کیلوگرم اضافه شد. اعمال تیمار

به همراه نصف میزان آب الزم تا سطح از کاشت 

(، با توجه به نیاز کودی گندم FCظرفیت زراعی )

 100کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 150)شامل 

 1هکتار(، بر پایۀ وزن  در کیلوگرم سولفات پتاسیم

کیلوگرم خاک محاسبه  5/4هکتار، میزان کود برای 

صورت  طورکامل پیش از کاشت بذرها به شد و به

ها مخلوط شد و پس از انتقال به محلول با خاک گلدان

اندازة کافی و الزم فشرده شد، سپس  گلدان، خاک به

مق بذرهای این گیاهان با دو برابر تراکم مورد نیاز در ع

مورد نظر کاشته شد. پس از آن رطوبت الزم برای 

ها در ها اضافه شد. گلدانبه خاک گلدان Fcرسیدن به 

طور  شب قرارگرفته و به C 18°روز و  C 25°دمای 

روزانه برای تأمین رطوبت در حد ظرفیت زراعی توزین 

شدند و پس از سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عملیات 

کم مورد نظر حاصل شد. و تنک صورت گرفت و ترا

ها همزمان با همچنین دو مرحله بعدی اعمال تیمار

 رشد سریع ساقه و پیش از سنبله دهی گندم اجرا شد.

های معتبر برای برآورد میزان رقابت یکی از مدل

دو گونه در کشت مخلوط روش عکس عملکرد تک 

مدل (. Beheshti & Soltanian, 2012) ستابوته 

مبنای رابطۀ هذلولی مستطیلی  عکس عملکرد بر

از  در آن( استوار است که 1تراکم )رابطه -عملکرد

شود زیر استفاده می صورت بهخطی روش رگرسیون 

(Baghestani & Atri, 2003 همچنین برای تعیین .)

ی عکس عملکرد و ها مدلی رقابتی ها شاخص

 3و  2و  1های های مرتبط با آن از رابطهشاخص

 .(Sohrabi et al., 2012استفاده شد )

(1  )1/Wc= Bc0+ BccNc+ BcwNw                      

(2          )1/Ww= Bw0+ BwwWw+ BcwNc        

 

گیاه زراعی و  ۀعکس وزن تک بوت Wc/1 رابطهدر این 

1/Ww هرز استعلف ۀوزن تک بوت عکس. Bc0  و

Bw0  به ترتیب عکس وزن تک بوته گیاه زراعی و

 Bwwو  Bccشرایط ایزوله )بدون رقابت(،  درهرز علف

معیاری از  Bcwو  ای گونه درونرقابت  تأثیرمعیاری از 

تراکم  Nc، آیند می شمار به ای گونه بینرقابت  تأثیر

 .است هرزتراکم علف Nwگیاه زراعی و 

( RCACتعیین توان رقابت نسبی گندم ) منظور به

ه گیاه که چند بوت دهد می( که نشان RCAWو ازمک )

یک بوته گیاه زراعی  اندازة بهتواند )ازمک( می هرز

 ۀ)گندم( باعث ایجاد رقابت و کاهش عملکرد تک بوت

 .شد زیر محاسبه های هگندم شود از رابط

(3      )RCAc= Bcc/Bcw,    RCAw= Bww/Bcw 

 

معیاری  Bcc قابلیت رقابت نسبی، RCAدر این رابطه 

 Bwwگیاه زراعی و  ای گونه از تأثیری رقابت درون

 Bcwهرز و ای علف گونه معیاری از تأثیر رقابت درون

ای گیاه زراعی و  گونه معیاری از تأثیر رقابت بین

تر از  است. چنانچه نتیجۀ این نسبت بزرگ هرز علف
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ای بیشتر از رقابت برون  گونه یک باشد، رقابت درون

ای است و چنانچه برابر با یک باشد، رقابت گونه

ای است و اگر ای برابر با رقابت برون گونه گونه ندرو

ای از تر از یک باشد، رقابت برون گونه کوچک

 .((Sohrabi et al., 2012ای بیشتر است  گونه درون

ها به  وتحلیل آن ها تجزیهپس از گردآوری داده

انجام شد. و برای رسم   SASافزار آماری کمک نرم

های  و مقایسه Sigma plotو  Excelافزار  نمودار از نرم

شده در  محافظت LSDمیانگین نیز به روش آزمون 

 .انجام گرفتدرصد 5داری  یمعنسطح 

 

 نتایج و بحث

تودة تک  مدل عکس عملکرد بر پایۀ عملکرد زیست

بوتۀ گندم و ازمک در هر سه سطح کود برازش داده 

تودة تک بوتۀ گندم و ازمک  شد و رابطۀ عملکرد زیست

و گونه، با استفاده از رگرسیون خطی چند با تراکم د

دست آمد. این مدل رابطۀ بین عملکرد  متغیره به

ای توصیف کرد که ضریب  گونه تودة دو گیاه را به زیست

Rتبیین )
تودة تک بوتۀ گندم  ( برای عملکرد زیست2

و  98/0گرم نیتروژن برابر با  05/0در سطح کودی 

 99/0برابر با گرم نیتروژن  2/0و 1/0برای دو سطح 

تودة تک بوتۀ  بود و همچنین برای عملکرد زیست

گرم نیتروژن برابر با 1/0/ و 05ازمک در سطح کودی 

 78/0گرم نیتروژن برابر با  2/0و در سطح کود  77/0

 (.2و  1 هایدست آمد )جدول به
های خطی عکس عملکرد عرض از مبدأ در مدل

(Bc0 و Bw0نشان ) تک بوته در  دهندة بیشترین عملکرد

شرایط بدون رقابت است و هرچه کمیت آن بیشتر باشد 

عملکرد تک بوته در شرایط بدون رقابت بیشتر خواهد بود 

(Radosevich,1988 و عالمت منفی آن ناشی از خطای )

برآورد بوده و بدون مفهوم زیستی )بیولوژیک( است 

(Dabbagh Mohammdi Nasb et al., 2005.) 

 

 تودۀ تک بوتۀ گندم تس عملکرد زیسعک

تودة  آمده از برآورد عکس عملکرد زیست دست نتایج به

تک بوتۀ گندم در کشت مخلوط )در حالت اجتماع( با 

 1استفاده از مدل خطی عکس عملکرد در جدول 

های گندم ای بوته گونه شده است. اثر رقابت درون ارائه

دار شد، ولی تودة گندم معنی روی عملکرد زیست

ای، )یعنی گونهشد که کمیت رقابت برون مشاهده

تودة تک بوتۀ  های ازمک روی عملکرد زیستتأثیر بوته

ای روی گندم است.  گونه گندم( کمتر از رقابت درون

ای در هر سه سطح  گونه نهمچنین ضریب رقابت درو

گرم نیتروژن بیشتر از ضریب  2/0و  1/0، 05/0کود 

در بررسی توان  (.1ای بود )جدول رقابت برون گونه

رقابتی جو با یوالف وحشی با استفاده از مدل عکس 

برابر  3/7عملکرد گزارش شده که توان رقابتی جو 

ای آن با یوالف وحشی  گونه از توان رقابتی بینبیشتر 

نشان  1(. شکل Dunan & Zimdahl, 1991) بود

دهد در هر سه سطح کود نیتروژن، عکس عملکرد  می

های گندم به موازات افزایش تراکم ۀتودة تک بوت زیست

ها  ازمک و گندم رو به افزایش نهاد. این تغییرپذیری

های گندم به موازات بیانگر افزایش رقابت در بین بوته

افزایش تراکم گندم و ازمک است. شیب بیشتر صفحۀ 

عکس عملکرد تک بوتۀ گندم در جهت افزایش تراکم 

دهندة تأثیر  انگندم نسبت به افزایش تراکم ازمک نش

ای بیشتر گندم در مقایسه با رقابت  گونه رقابت درون

(. با توجه به نتایج 1 ای ازمک است )شکلبرون گونه

های مختلف ازمک در شود که تراکمباال مالحظه می

های گندم، تأثیر خیلی کمتری روی مقایسه با تراکم

با افزایش تراکم تودة گندم داشت، و  عملکرد زیست

بوته در گلدان افت زیادی در عملکرد  12به  4از گندم 

ای  گونه خاطر رقابت درون مشاهده شد که علت آن به

است که باعث شده با افزایش تراکم افزون بر رقابت 

مواد غذایی و آب نیز افزایش یابد نوری، رقابت برای 

تواند تر میکه عامل نور به علت تاج پوشش متراکم

(. Atry & Partovy, 2003اشد )ترین عامل رقابت ب مهم

بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا نشان داده است که 

ای ای ذرت بیشتر از رقابت برون گونه گونه رقابت درون

(. همچنین در یک بررسی Atri, 1999آن با لوبیا بود )

در رقابت با گندم  توان رقابتی چچم و نوعی جغجغک

شد که نتایج با استفاده از مدل عکس عملکرد ارزیابی 

 11آن نشان داد، توان رقابتی یک بوته گندم به ترتیب 

 & Tanjiبرابر دو علف هرز مورد اشاره بود ) 19و 

Zimdhal, 1997 به گفتۀ محققان دیگر رقابت سویا و .)

ای با استفاده از مدل عکس عملکرد سورگوم علوفه
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تری نسبت به نشان داده است که سورگوم رقیب قوی

بدین ترتیب که یک بوته سورگوم بر پایۀ سویا است 

بوته سویا محاسبه شد  5/2عملکرد سویا معادل 

(Raey & Golezani, 2008.)  05/0با افزایش کود از 

گرم در کیلوگرم خاک ضرایب رقابت  1/0به 

ای برای گندم افزایش یافت و گونهو برون ایگونه درون

، این (1)جدول نیتروژن ثابت بود  گرم 2/0در سطح 

ای و  گونه مطلب گویای کمتر بودن رقابت درون

در سطح پایین نیتروژن است. در یک  ایگونه برون

تودة گندم از تراکم  آزمایش تابعیت عملکرد زیست

خردل وحشی در دو سطح مطلوب و باالی نیتروژن 

نشان داد که افزایش نیتروژن سبب کاهش رقابت 

ای  گونه بت بینای و افزایش اثرگذاری رقا گونه درون

 (.Mosavi et al., 2004خردل وحشی شده است )

 

   

  

 
 

 های مختلف گندم و ازمک در سطوح مختلف نیتروژن تودة تک بوتۀ گندم در تراکم . عکس عملکرد زیست1شکل 

a )05/0 ،b )1/0  وc )2/0 گرم در کیلوگرم خاک 
Figure 1. Biological reciprocal yield individual plant wheat in wheat and hoary cress densities at different levels of 

nitrogen: a) 0.05, b) 0.1 and c) 0.2 g per kg of soil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 



 1396بهار ، 1 ة، شمار48 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران 86

 
 

 

 ۀ ازمکتودۀ تک بوت س عملکرد زیستعک

های برآوردشدة مدل نشان داد که عملکرد  فراسنجه

تودة تک بوتۀ ازمک در حالت اجتماع با  زیست

گندم در هر سه سطح کود نیتروژن بیشتر  های تراکم

ای قرار گرفت و ضریب تحت تأثیر رقابت برون گونه

گرم  2/0و  1/0، 05/0ای در سطح رقابت برون گونه

و  19/1، 06/1ترتیب  نیتروژن در کیلوگرم خاک به

ای بود گونهبرابر بیشتر از ضریب رقابت درون 14/1

(. با توجه به ضریب رقابتی در جدول مورد 2)جدول 

توان بیان کرد که در هر سه سطح کود میزان  اشاره می

ای از ضریب رقابت ضریب رقابت برون گونه

های مختلف ( و تراکم2ای بیشتر است )شکل گونه درون

های ازمک برعکس ثیر بیشتری نسبت به تراکمگندم تأ

تودة تک بوتۀ ازمک داشت بدین مفهوم  عملکرد زیست

که در حالت اجتماع دو گیاه یک بوته ازمک از 

گندم مجاور اثر رقابتی بیشتری را نسبت به  های بوته

این مطلب  ةدهند کردند و نشانهای ازمک دریافت بوته

برتر  ۀگون صورت هبکه گندم در رقابت با ازمک  است

. همچنین مقایسۀ ضریب رقابتی کندعمل می

ای ازمک با افزایش میزان ای و برون گونه گونه درون

نشان  2گرم در جدول  2/0گرم به  05/0نیتروژن از 

ها با افزایش نیتروژن در هر دو رقابت  داد که این میزان

که روند تغییرپذیری  طوری یک روند کاهشی داشت به

با هم برابری کرد. این نتیجه نشان  ن دو رقابتبرای ای

دهد، بر خالف گندم، در سطوح پایین نیتروژن می

ای بر عملکرد گونهای و برون گونه تأثیر رقابت درون

رسد تودة ازمک بیشتر بوده است. به نظر می زیست

های ازمک در سطوح پایین نیتروژن به رقابت بوته

اند. این تهپرداخ های گندمبیشتری با یکدیگر و بوته

وسیلۀ دیگر پژوهشگران ثابت شده است در  روند نیز به

های مخلوط ذرت و سویا با استفاده از  این زمینه کشت

مدل عکس عملکرد نشان داد که عملکرد اقتصادی و 

های شدت تحت تأثیر تراکم تودة سویا به عملکرد زیست

تودة سویا با  ذرت قرار گرفت همچنین عملکرد زیست

تراکم آن افزایش یافت و با افزایش تراکم ذرت افزایش 

( که این Pirzad et al., 2002) شدت کاهش یافت به

شود و رقابت شدید ای ناشی میامر از رقابت برون گونه

های ذرت موجب کاهش عملکرد سویا شد. بررسی بوته

ای در دو گیاه سویا و سورگوم  گونه ضریب رقابت درون

تودة سویا میزان  د زیستنشان داد که برای عملکر

ای ای کمتر از رقابت برون گونه گونه رقابت درون

 Dabbagh Mohammdiسورگوم روی سویا بود )

(Nasb et al., 2005 در تحقیقی دیگر که روی کشت .

بلبلی انجام گرفت، گزارش  مخلوط ذرت و لوبیا چشم

های ذرت ضریب غالبیت باالتری نسبت به شد بوته

(. با توجه به Vazan & Bahrany, 1999سویا دارند )

ای گونهتوان گفت ضریب رقابت برون نتایج باال می

(Bcw برای گیاه زراعی گندم نسبت به ضریب رقابت )

هرز ازمک مقادیر ( برای علفBcwای )برون گونه

تری تر دارد. بدین مفهوم که گندم رقیب قوی کوچک

امر را  است و برعکس. دلیل این نسبت به ازمک بوده

توان به بیشتر بودن اندازة بوتۀ آن دانست که  می

احتمال بیشتر  تر دارد. البته به پوشش و ارتفاع بزرگ تاج

تأثیر نبوده  بودن تراکم گندم هم در این زمینه بی

 است.

 

 توان رقابت نسبی گندم

های ارزیابی توان رقابتی با استفاده از نسبت ضریب

تۀ گندم روی عکس رگرسیونی نشان داد که هر بو

گرم  2/0و  1/0، 05/0تودة خود در سطح  عملکرد زیست

بوتۀ ازمک  42/4و  45/4، 1/5کود نیتروژن به ترتیب 

گرم  05/0دیگر در سطح  عبارت ( به1تأثیر دارد )جدول 

بوته گندم از نظر رقابتی معادل یک  19/0کود نیتروژن 

شت و تودة گندم اثر دا بوتۀ ازمک برعکس عملکرد زیست

 22/0گرم، اثر هر بوتۀ ازمک معادل  2/0و  1/0در سطح 

فرنگی و بوته گندم بود. بررسی توان رقابت نسبی گوجه

فرنگی سوروف نشان داده است که تأثیر یک بوته گوجه

تودة خودش معادل میزان تأثیری  برعکس عملکرد زیست

تودة  بوتۀ سوروف برعکس عملکرد زیست 31است که 

(. Atry & Partovy, 2003گذارد )یفرنگی م گوجه

فرنگی از نظر رقابتی بوته گوجه 32/0دیگر هر  عبارت به

تودة  معادل یک بوته سوروف برعکس عملکرد زیست

 1آمده از جدول  دست های بهگوجه دارد. بر پایۀ داده

ای نتایج نشان داد، با افزایش نیتروژن رقابت برون گونه

ای در سطح گونهرقابت درون افزایش پیدا کرد و از میزان

گرم نیتروژن تا حدی کاسته شد و این امر بیانگر این  2/0
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مطلب است که توان رقابت نسبی گندم در پی افزایش 

های  نیتروژن ثابت ماند و افزایشی صورت نگرفت. پژوهش

دیگر در همین زمینه نشان داده است که افزایش کود 

ی گندم در نیتروژن سبب کاهش قابلیت رقابت نسب

شد،  2622/0به  3795/0رقابت با خردل وحشی از 

تودة تک بوتۀ گندم  توان گفت عملکرد زیستبنابراین می

ای قرار  گونه با اضافه شدن کود تحت تأثیر رقابت برون

 (.Mosavi et al., 2004گرفته است )

 

      

 

 
 

 های مختلف گندم و ازمک در سطوح مختلف نیتروژن تودة تک بوتۀ ازمک در تراکم . عکس عملکرد زیست2شکل 

a )05/0 ،b )1/0  وc )2/0 گرم در کیلوگرم خاک 

Figure 2. Biological reciprocal yield single plant hoary cress in wheat and hoary cress densities at different levels of 

nitrogen: a) 0.05, b) 0.1 and c) 0.2 g per kg of soil 

 
 توان رقابت نسبی ازمک

شاخص قابلیت رقابت نسبی ازمک در سطح کودی 

، 94/0ترتیب برابر با گرم نیتروژن به 2/0و  1/0، 05/0

بود و بیانگر این است که هر بوته ازمک  87/0و  84/0

بوته گندم  94/0گرم تا حدودی معادل  05/0در سطح 

ترتیب به 2/0و  1/0تأثیر داشت و در سطح کودی 

(. این 2بوته گندم بود )جدول  87/0و  84/0معادل 

تودة ازمک بیشتر  که عملکرد زیست دهد نشان می

ای قرار گرفته است و تحت تأثیر رقابت برون گونه

بود. در  تری نسبت به ازمکگندم رقیب به نسبت قوی

a 
b 

c 



 1396بهار ، 1 ة، شمار48 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران 88

 

یک آزمایش بررسی قابلیت رقابت نسبی سویا نشان 

بوته ذرت تأثیری معادل یک بوته  1222/0داد که هر 

تودة سویا برجای  سویا روی عکس عملکرد زیست

گذاشت، این نتیجه ناشی از این واقعیت است که 

تر است و تراکم ای در سویا پایین گونه رقابت درون

تأثیر است  ودی بیسویا روی عملکرد آن تا حد

(Pirzad et al., 2002). بودن مقادیر عددی  پایین

RCA  در مقایسه با گندم به دلیل بیشتر برای ازمک

ای گونهای نسبت به درونگونهبودن ضریب رقابت برون

ازمک است یعنی یک بوته ازمک بیشتر تحت تأثیر 

رقابت برون گونه قرار گرفت. همچنین مقادیر عددی 

نشان  2در جدول  ایگونهای و برونگونهونرقابت در

ها در هر یک از سطوح  که بین این ضریب دهد می

ای وجود نداشته است و کودی اختالف قابل مالحظه

های ازمک بر کاهش عملکرد احتمال تأثیر بوته به

 تودة تک بوتۀ خودش ناچیز باشد. ستزی

 
خطای استاندارد( برای گندم در سطوح مختلف نیتروژن  ±های مدل عکس عملکرد ). شاخص1جدول 

(BccNc+BcwNc+1/wc=Bco) 
Table 1. Indices of the model versus yield (± standard error) for wheat at different levels of nitrogen 

RCA Bcw Bcc Bc0 R2 Nitrogen levels 

5.1 0.0049 (±0.00069) 0.0250 (±0.00047) 0.0380 (±0.0046) 0.98** 0.05gN/kg soil 
4.45 0.0059 (±0.00065) 0.0263 (±0.00044) 0.0139 (±0.0043) 0.99** 0.1gN/kg soil 
4.42 0.0059 (±0.00087) 0.0261 (±0.00059) 0.0084 (±0.0057) 0.99** 0.2gN/kg soil 

 .Significantat at 1 percent**                                                                                                  درصد.                     1داری در سطح  معنی **

Bc0: بیشترین وزن تک بوتۀ گندم در شرایط بدون رقابت عکس Bc0: Reciprocal maximum weight of single plant wheat under non competitive condition 

Bwc :ای گندم و ازمکضریب رقابت برون گونه                                                Bwc:  Inter-species competition coefficient of wheat and hoary cress 

Bcc : ی گندما گونه درونضریب رقابت                                                                                Intera-species competition coefficient of wheat:Bcc 
R2ضریب تبیین :                                                                                                                                   Coefficient of determination :R2 

RCAرقابت نسبی                                                                                                       :  قابلیت              RCA: Relative competition ability 

 
لف نیتروژن خطای استاندارد( برای ازمک در سطوح مخت ±های مدل عکس عملکرد ). شاخص2جدول

(BwwNw+BcwNc+1/wc=Bwo) 

Table 2. The indices yield model (± standard error) for hoary cress at different levels of nitrogen 
RCA Bcw Bww Bwo R2 Nitrogen levels 

0.94 1.7 (±0.015) 1.6 (±0.42) -4.6 (±2.03) 0.77** 0.05gN/kg soil 
0.84 1.3 (±0. 11) 1.1 (±0.030) -3.5 (±1.49) 0.77** 0.1gN/kg soil 
0.87 0.8 (±0.05) 0.8 (±0.13) -1.97 (±1.49) 0.78** 0.2gN/kg soil 

 .Significantat at 1 percent**                                                                                   درصد.                                    1داری در سطح  معنی **

Bc0: بیشترین وزن تک بوتۀ گندم در شرایط بدون رقابت  عکسBc0: Reciprocal maximum weight of single plant wheat under non competitive condition  
Bwc :ای گندم و ازمکضریب رقابت برون گونه                                                Bwc:  Inter-species competition coefficient of wheat and hoary cress 

Bcc : ی گندما گونه درونضریب رقابت                                                                                Intera-species competition coefficient of wheat:Bcc 
R2ضریب تبیین :                                                                                                                                   Coefficient of determination :R2 

RCA                                                                           قابلیت رقابت نسبی  :                                         RCA: Relative competition ability 
 

  گیری کلی نتیجه

آمده از مدل عکس عملکرد نشان داد که  دست نتایج به

با افزایش تراکم گندم در هر سه سطح کودی نیتروژن 

تودة ازمک کاسته شد این  از میزان عملکرد زیست

های گندم بیشتر از تراکم های باالترکاهش در تراکم

توان گفت هرچند افزایش تراکم تر بود پس میپایین

شود ولی ای میگونهگندم باعث افزایش رقابت درون

تواند اثر منفی حضور ازمک را کاهش دهد و دلیل می

توان به عنوان رقیب برتر را می تر بودن گندم بهقوی

وشش و پ بیشتر بودن اندازة بوتۀ آن دانست که تاج

 افزایش آنچه مسلم است که. تری دارد ارتفاع بزرگ

لذا گیرد صورت می (ریزومنیساگ )بذر و  راهازمک از 

در شرایط صحرایی برای جلوگیری از میزان کاهش 

هرز بایستی از اختالط این زنی بذرهای این علفجوانه

دست  خاک جلوگیری کرد. همچنین برای به ها با اندام

در تر، بهتر است این آزمایش ری دقیقگی آوردن نتیجه

 که طوری بهشود  اجراو در دو مرحله  صحراییشرایط 

 راهبذر و در سال دوم از  راهدر سال اول رقابت آن از 

و در این زمینه تحقیقات بیشتری  صورت گیرد نیساگ

 .صورت پذیرد
 

 



 89 ... و (.Triticum aesativum L) گندم ایگونه برون و درون رقابت ارزیابیحسنوند و همکاران:  
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