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) و ازمکTriticum aesativum L.( ارزیابی رقابت درون و برون گونهای گندم
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چکیده
 نشانگر آن است که این علف هرز،توانایی ازمک در جذب آب و عنصرهای غذایی به دلیل داشتن شبکۀ ریشه ای خزنده و گسترده
 به همین منظور بررسی رقابت درون و برون گونهای در اجتماع گندم و ازمک با استفاده از.رقیب سرسختی برای گیاهان زراعی است
 در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی1392  در سال،مدلهای عکس عملکرد و شاخصهای رقابتی تحت سطوح مختلف نیتروژن
 عاملهای آزمایش شامل نیتروژن در سه.بیرجند بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد
 بوته در گلدان) و تراکم ازمک12  و8 ،4 ،0(  تراکم گندم رقم روشن در چهار سطح،) گرم در کیلوگرم خاک0/2  و0/1 ،0/05( سطح
 نتایج بهدستآمده از مدل عکس عملکرد نشان داد رقابت درونگونهای در گندم بیشتر. بوته در گلدان) بود6  و4 ،2 ،0( در چهار سطح
 اثر یک بوته گندم در، ارزیابی توانایی رقابت نسبی نشان داد.از رقابت برونگونهای بود ولی در ازمک رقابت برونگونه ای بیشتر بود
 بوته ازمک بود و اثر یک بوته گندم در4/42  و4/45 ،5/1  گرم نیتروژن در کیلوگرم خاک به ترتیب برابر با0/2  و0/1 ،0/05 سه سطح
. درصد بوته گندم بود88  و84 ،94 همان سطوح کودی به ترتیب معادل

. قابلیت رقابت نسبی، شاخصهای رقابتی، تراکم علفهرز، تراکم گندم، تداخل:واژههای کلیدی
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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.
Keywords: Competition indices, interaction, relative competitive ability, wheat density, weed density.
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مقدمه
گندم یکی از مهمترین غالت دانهریز در جهان است و
بخش مهمی از غذای انسان را تأمین میکند ،بنابراین
افزایش عملکرد دانه گندم اهمیت ویژهای دارد و رقابت
علفهرز با این گیاه زراعی از جمله مهمترین عاملهای
محدودکنندة تولید گندم در بیشتر مناطق کشت آن
بهشمار میرود .آسیب و زیان ناشی از علفهای هرز
گاهی به  70تا  80درصد میرسد ( Amini et al.,
 .)2003پدیدة رقابت به لحاظ بومشناختی (اکولوژیکی)
نوعی برهمکنش است که در بومنظام (اکوسیستم)های
زراعی بین گیاهان برای کسب منابع محیطی محدود
همچون نور ،آب و عنصرهای غذایی روی میدهد.
بهطورکلی گیاهان تحت تأثیر دو نوع رقابت قرار دارند:
یکی رقابت درونگونهای و دیگری رقابت بینگونهای
( .)Beres et al., 2010گزارششده رقابت درونگونهای
بهطورمعمول اثرگذاری منفی بیشتری روی گیاه دارد،
زیرا در شرایطی روی میدهد که گیاهان متعلق به یک
گونه با ساختار ریختشناختی (مورفولوژیک) و
نیازهای بومشناختی و فیزیولوژیک همسان در
مجاورت یکدیگر قرار گرفتهاند .در میان عنصرهای
غذایی ،نیتروژن نقش بسیار مهمی در رقابت گیاهان
دارد ( .)Hashem et al., 2000رقابت برای جذب
نیتروژن گستردهترین شکل رقابت درونگونهای در
گیاهان زراعی و رقابت برون گونهای در رقابت علف
هرز با گیاه زراعی است .بررسیهای زیادی نشان
دادهاند که علفهای هرز مقادیر بیشتری از مواد کانی
را در مقایسه با گیاهان زراعی جذب کرده و باعث
کاهش حاصلخیزی خاک و درنهایت کاهش عملکرد
گیاه زراعی میشود (.)Abouziena et al., 2007
افزایش میزان نیتروژن میتواند موجب افزایش عملکرد
گیاه زراعی شود ،اما در حضور علفهای هرز ممکن
است بیتأثیر یا تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشد .در
مورد تأثیر نیتروژن بر رقابت گیاهان زراعی با علفهای
هرز تحقیقات زیادی انجام شدهاست .برای مثال
گزارش شده که زیستتودة سلمهتره و خردل وحشی
بهطور چشمگیری با افزایش نیتروژن خاک از  20به
 120میلیگرم در کیلوگرم خاک ،افزایش یافت ( Iqbal
 .)& Wright, 1997محققان دیگر نیز در بررسیهای

خود پی بردند که افزایش کاربرد نیتروژن افت عملکرد
ذرت در اثر تداخل با علفهرز دمروباهی را کاهش داد
( .)Cathcart & Swanton, 2003در بررسیهایی که در
گندم زمستانه در پاکستان انجام یافت ،نشان داده شد
در شرایطی که گندمزار کوددهی مناسبی داشت،
یوالف وحشی با تراکم  10تا  50بوته در مترمربع
موجب کاهش شمار دانه در سنبله ،وزن هزاردانه و
عملکرد گندم شد ( .)Cheema, 2005همچنین
بررسیهای  (2012) Mohammdi et al.که عملکرد و
اجزاء عملکرد گندم را تحت تأثیر میزان نیتروژن در
شرایط تداخل با یوالف وحشی انجام دادند ،گزارش
کردند که تأثیر میزان نیتروژن باعث کاهش نسبی
زیستتودة (بیوماس) گندم شده است درحالیکه
زیستتودة یوالف وحشی را افزایش داده و نسبت به
گندم بیشترین واکنش را به نیتروژن داشته است و
سطوح باالی نیتروژن بیشتر به نفع یوالف وحشی بوده
تا گندم .برخی ویژگیهای ریختشناختی ،فیزیولوژیک
و شیمیایی در توانمندی گیاهان به لحاظ رقابتی مؤثر
است ،برای مثال در مورد گندم ارتفاع بوته ظرفیت
پنجهدهی ،ساختار سایهانداز ،میزان جذب نور ،میزان
پوشش سطح خاک از عاملهای مهم بهبود توان
رقابتکنندگی آن است ( .)Hashem et al., 2000در
مورد واکنش گیاهان زراعی و علفهای هرز به کود
شیمیایی نیتروژن ،گزارش شده که رشد گندم تا
مرحلۀ معینی با افزایش نیتروژن افزایش یافته و پس
از آن سرعت افزایش رشد ،کند میشود .به نظر
میرسد دلیل این موضوع رقابت درونگونهای برای نور
و دیگر مواد غذایی باشد (  .) Kim et al., 2006کاربرد
سطوح باالی کود درصورتیکه رشد علفهای هرز را
بیش از گیاه زراعی تحریک کند ،سبب تشدید
اثرگذاری تداخلی علفهای هرز میشود .تغییر میزان
کود نیتروژن بر میزان تداخل و رقابت علفهرز و گندم
مؤثر است و مدیریت عنصرهای غذایی بهویژه نیتروژن
یکی از مؤلفههای مهم در مدیریت تلفیقی علفهای
هرز بهشمار میرود (.)Blakshaw et al., 2003
تشخیص روابط رقابتی علفهای هرز و گیاهان زراعی
در کشتهای مخلوط میتواند تأثیر مهمی بر کنترل
علفهای هرز داشته باشد و تأمین عنصرهای غذایی
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مورد نیاز گیاهان زراعی که یکی از مهمترین اجزای
مدیریت تلفیقی علفهای هرز است عملکرد محصول را
حفظ کرده و در طول زمان جمعیت علفهای هرز را
کاهش میدهد ( Dhima & Eleftherohorinos,
 .)2003در همین راستا این آزمایش با هدف بررسی
رقابت علفهرز ازمک با گندم در سطوح مختلف
نیتروژن اهمیت خاصی دارد و هدف از انجام این
آزمایش ،ارزیابی تأثیر رقابتی گندم با ازمک و
همچنین به دست آوردن مدلی برای پیشبینی رابطۀ
رقابتی بین این دو گیاه در شرایط واکنش به نیتروژن
است.
مواد و روشها
آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی در سال  1392-1393در گلخانۀ
تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه بیرجند در سه
تکرار اجرا شد .خاک مورد استفاده در این آزمایش
دارای بافت خاکی لومی شنی ،با  7/4 pHو هدایت
الکتریکی معادل  1/07دسی زیمنس بر متر بود.
عامل های مورد بررسی عبارت بودند از تراکم گندم در
چهار سطح ( 12 ،8 ،4 ،0بوته در گلدان) ،تراکم ازمک
در چهار سطح ( 6 ،4 ،2 ،0بوته در گلدان) و عامل
نیتروژن در سه سطح  0/1 ،0/05و  0/2گرم در
کیلوگرم خاک بهترتیب معادل 450 ،225 ،112/5
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار که بهصورت محلول
در سه مرحله به خاک گلدانها با ظرفیت 4/5
کیلوگرم اضافه شد .اعمال تیمارها در مرحلۀ اول پیش
از کاشت به همراه نصف میزان آب الزم تا سطح
ظرفیت زراعی ( ،)FCبا توجه به نیاز کودی گندم
(شامل 150کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 100
کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) ،بر پایۀ وزن 1
هکتار ،میزان کود برای  4/5کیلوگرم خاک محاسبه
شد و بهطورکامل پیش از کاشت بذرها بهصورت
محلول با خاک گلدانها مخلوط شد و پس از انتقال به
گلدان ،خاک بهاندازة کافی و الزم فشرده شد ،سپس
بذرهای این گیاهان با دو برابر تراکم مورد نیاز در عمق
مورد نظر کاشته شد .پس از آن رطوبت الزم برای
رسیدن به  Fcبه خاک گلدانها اضافه شد .گلدانها در
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دمای  25 °Cروز و  18 °Cشب قرارگرفته و بهطور
روزانه برای تأمین رطوبت در حد ظرفیت زراعی توزین
شدند و پس از سبز شدن و رشد اولیه گیاهچه عملیات
تنک صورت گرفت و تراکم مورد نظر حاصل شد .و
همچنین دو مرحله بعدی اعمال تیمارها همزمان با
رشد سریع ساقه و پیش از سنبله دهی گندم اجرا شد.
یکی از مدلهای معتبر برای برآورد میزان رقابت
دو گونه در کشت مخلوط روش عکس عملکرد تک
بوته است ( .)Beheshti & Soltanian, 2012مدل
عکس عملکرد بر مبنای رابطۀ هذلولی مستطیلی
عملکرد-تراکم (رابطه  )1استوار است که در آن از
روش رگرسیون خطی بهصورت زیر استفاده میشود
( .)Baghestani & Atri, 2003همچنین برای تعیین
شاخصهای رقابتی مدلهای عکس عملکرد و
شاخصهای مرتبط با آن از رابطههای  1و  2و 3
استفاده شد (.)Sohrabi et al., 2012
1/Wc= Bc0+ BccNc+ BcwNw
()1
1/Ww= Bw0+ BwwWw+ BcwNc
() 2
در این رابطه  1/Wcعکس وزن تک بوتۀ گیاه زراعی و
 1/Wwعکس وزن تک بوتۀ علفهرز است Bc0 .و
 Bw0به ترتیب عکس وزن تک بوته گیاه زراعی و
علفهرز در شرایط ایزوله (بدون رقابت) Bcc ،و Bww
معیاری از تأثیر رقابت درونگونهای و  Bcwمعیاری از
تأثیر رقابت بینگونهای بهشمار میآیند Nc ،تراکم
گیاه زراعی و  Nwتراکم علفهرز است.
بهمنظور تعیین توان رقابت نسبی گندم ()RCAC
و ازمک ( )RCAWکه نشان میدهد که چند بوته گیاه
هرز (ازمک) میتواند بهاندازة یک بوته گیاه زراعی
(گندم) باعث ایجاد رقابت و کاهش عملکرد تک بوتۀ
گندم شود از رابطههای زیر محاسبه شد.
RCAc= Bcc/Bcw, RCAw= Bww/Bcw
() 3
در این رابطه  RCAقابلیت رقابت نسبی Bcc ،معیاری
از تأثیری رقابت درونگونهای گیاه زراعی و Bww
معیاری از تأثیر رقابت درونگونهای علفهرز و Bcw
معیاری از تأثیر رقابت بینگونهای گیاه زراعی و
علفهرز است .چنانچه نتیجۀ این نسبت بزرگتر از

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،48شمارة  ،1بهار 1396

84

یک باشد ،رقابت درونگونهای بیشتر از رقابت برون
گونهای است و چنانچه برابر با یک باشد ،رقابت
درونگونهای برابر با رقابت برون گونهای است و اگر
کوچکتر از یک باشد ،رقابت برون گونهای از
درونگونهای بیشتر است ).)Sohrabi et al., 2012
پس از گردآوری دادهها تجزیهوتحلیل آنها به
کمک نرمافزار آماری  SASانجام شد .و برای رسم
نمودار از نرمافزار  Excelو  Sigma plotو مقایسههای
میانگین نیز به روش آزمون  LSDمحافظتشده در
سطح معنیداری 5درصد انجام گرفت.
نتایج و بحث
مدل عکس عملکرد بر پایۀ عملکرد زیستتودة تک
بوتۀ گندم و ازمک در هر سه سطح کود برازش داده
شد و رابطۀ عملکرد زیستتودة تک بوتۀ گندم و ازمک
با تراکم دو گونه ،با استفاده از رگرسیون خطی چند
متغیره به دست آمد .این مدل رابطۀ بین عملکرد
زیستتودة دو گیاه را بهگونهای توصیف کرد که ضریب
تبیین ( )R2برای عملکرد زیستتودة تک بوتۀ گندم
در سطح کودی  0/05گرم نیتروژن برابر با  0/98و
برای دو سطح  0/1و 0/2گرم نیتروژن برابر با 0/99
بود و همچنین برای عملکرد زیستتودة تک بوتۀ
ازمک در سطح کودی  /05و 0/1گرم نیتروژن برابر با
 0/77و در سطح کود  0/2گرم نیتروژن برابر با 0/78
به دست آمد (جدولهای  1و .)2
در مدلهای خطی عکس عملکرد عرض از مبدأ
( Bc0و  )Bw0نشاندهندة بیشترین عملکرد تک بوته در
شرایط بدون رقابت است و هرچه کمیت آن بیشتر باشد
عملکرد تک بوته در شرایط بدون رقابت بیشتر خواهد بود
( )Radosevich,1988و عالمت منفی آن ناشی از خطای
برآورد بوده و بدون مفهوم زیستی (بیولوژیک) است
(.)Dabbagh Mohammdi Nasb et al., 2005
عکس عملکرد زیستتودۀ تک بوتۀ گندم

نتایج بهدستآمده از برآورد عکس عملکرد زیستتودة
تک بوتۀ گندم در کشت مخلوط (در حالت اجتماع) با
استفاده از مدل خطی عکس عملکرد در جدول 1
ارائهشده است .اثر رقابت درونگونهای بوتههای گندم

روی عملکرد زیستتودة گندم معنیدار شد ،ولی
مشاهده شد که کمیت رقابت برونگونهای( ،یعنی
تأثیر بوتههای ازمک روی عملکرد زیستتودة تک بوتۀ
گندم) کمتر از رقابت درونگونهای روی گندم است.
همچنین ضریب رقابت درونگونهای در هر سه سطح
کود  0/1 ،0/05و  0/2گرم نیتروژن بیشتر از ضریب
رقابت برون گونهای بود (جدول  .)1در بررسی توان
رقابتی جو با یوالف وحشی با استفاده از مدل عکس
عملکرد گزارش شده که توان رقابتی جو  7/3برابر
بیشتر از توان رقابتی بینگونهای آن با یوالف وحشی
بود ( .)Dunan & Zimdahl, 1991شکل  1نشان
میدهد در هر سه سطح کود نیتروژن ،عکس عملکرد
زیستتودة تک بوتۀ گندم به موازات افزایش تراکمهای
ازمک و گندم رو به افزایش نهاد .این تغییرپذیریها
بیانگر افزایش رقابت در بین بوتههای گندم به موازات
افزایش تراکم گندم و ازمک است .شیب بیشتر صفحۀ
عکس عملکرد تک بوتۀ گندم در جهت افزایش تراکم
گندم نسبت به افزایش تراکم ازمک نشاندهندة تأثیر
رقابت درونگونهای بیشتر گندم در مقایسه با رقابت
برون گونهای ازمک است (شکل  .)1با توجه به نتایج
باال مالحظه میشود که تراکمهای مختلف ازمک در
مقایسه با تراکمهای گندم ،تأثیر خیلی کمتری روی
عملکرد زیستتودة گندم داشت ،و با افزایش تراکم
گندم از  4به  12بوته در گلدان افت زیادی در عملکرد
مشاهده شد که علت آن به خاطر رقابت درونگونهای
است که باعث شده با افزایش تراکم افزون بر رقابت
نوری ،رقابت برای مواد غذایی و آب نیز افزایش یابد
که عامل نور به علت تاج پوشش متراکمتر میتواند
مهمترین عامل رقابت باشد (.)Atry & Partovy, 2003
بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا نشان داده است که
رقابت درونگونهای ذرت بیشتر از رقابت برون گونهای
آن با لوبیا بود ( .)Atri, 1999همچنین در یک بررسی
توان رقابتی چچم و نوعی جغجغک در رقابت با گندم
با استفاده از مدل عکس عملکرد ارزیابی شد که نتایج
آن نشان داد ،توان رقابتی یک بوته گندم به ترتیب 11
و  19برابر دو علف هرز مورد اشاره بود ( & Tanji
 .)Zimdhal, 1997به گفتۀ محققان دیگر رقابت سویا و
سورگوم علوفهای با استفاده از مدل عکس عملکرد
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نشان داده است که سورگوم رقیب قویتری نسبت به
سویا است بدین ترتیب که یک بوته سورگوم بر پایۀ
عملکرد سویا معادل  2/5بوته سویا محاسبه شد
( .)Raey & Golezani, 2008با افزایش کود از 0/05
به  0/1گرم در کیلوگرم خاک ضرایب رقابت
درونگونهای و برونگونهای برای گندم افزایش یافت و
در سطح  0/2گرم نیتروژن ثابت بود (جدول  ،)1این
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مطلب گویای کمتر بودن رقابت درونگونهای و
برونگونهای در سطح پایین نیتروژن است .در یک
آزمایش تابعیت عملکرد زیستتودة گندم از تراکم
خردل وحشی در دو سطح مطلوب و باالی نیتروژن
نشان داد که افزایش نیتروژن سبب کاهش رقابت
درونگونهای و افزایش اثرگذاری رقابت بینگونهای
خردل وحشی شده است (.)Mosavi et al., 2004

a

b

c

شکل  .1عکس عملکرد زیستتودة تک بوتۀ گندم در تراکمهای مختلف گندم و ازمک در سطوح مختلف نیتروژن
 0/1 )b ،0/05 )aو  0/2 )cگرم 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
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عکس عملکرد زیستتودۀ تک بوتۀ ازمک

فراسنجههای برآوردشدة مدل نشان داد که عملکرد
زیستتودة تک بوتۀ ازمک در حالت اجتماع با
تراکمهای گندم در هر سه سطح کود نیتروژن بیشتر
تحت تأثیر رقابت برون گونهای قرار گرفت و ضریب
رقابت برون گونهای در سطح  0/1 ،0/05و  0/2گرم
نیتروژن در کیلوگرم خاک بهترتیب  1/19 ،1/06و
 1/14برابر بیشتر از ضریب رقابت درونگونهای بود
(جدول  .)2با توجه به ضریب رقابتی در جدول مورد
اشاره میتوان بیان کرد که در هر سه سطح کود میزان
ضریب رقابت برون گونهای از ضریب رقابت
درونگونهای بیشتر است (شکل )2و تراکمهای مختلف
گندم تأثیر بیشتری نسبت به تراکمهای ازمک برعکس
عملکرد زیستتودة تک بوتۀ ازمک داشت بدین مفهوم
که در حالت اجتماع دو گیاه یک بوته ازمک از
بوتههای گندم مجاور اثر رقابتی بیشتری را نسبت به
بوتههای ازمک دریافت کردند و نشاندهندة این مطلب
است که گندم در رقابت با ازمک بهصورت گونۀ برتر
عمل میکند .همچنین مقایسۀ ضریب رقابتی
درونگونهای و برون گونهای ازمک با افزایش میزان
نیتروژن از  0/05گرم به  0/2گرم در جدول  2نشان
داد که این میزانها با افزایش نیتروژن در هر دو رقابت
یک روند کاهشی داشت بهطوریکه روند تغییرپذیری
برای این دو رقابت با هم برابری کرد .این نتیجه نشان
میدهد ،بر خالف گندم ،در سطوح پایین نیتروژن
تأثیر رقابت درونگونهای و برونگونهای بر عملکرد
زیستتودة ازمک بیشتر بوده است .به نظر میرسد
بوتههای ازمک در سطوح پایین نیتروژن به رقابت
بیشتری با یکدیگر و بوتههای گندم پرداختهاند .این
روند نیز بهوسیلۀ دیگر پژوهشگران ثابت شده است در
این زمینه کشتهای مخلوط ذرت و سویا با استفاده از
مدل عکس عملکرد نشان داد که عملکرد اقتصادی و
عملکرد زیستتودة سویا بهشدت تحت تأثیر تراکمهای
ذرت قرار گرفت همچنین عملکرد زیستتودة سویا با
افزایش تراکم آن افزایش یافت و با افزایش تراکم ذرت
بهشدت کاهش یافت ( )Pirzad et al., 2002که این
امر از رقابت برون گونهای ناشی میشود و رقابت شدید
بوتههای ذرت موجب کاهش عملکرد سویا شد .بررسی

ضریب رقابت درونگونهای در دو گیاه سویا و سورگوم
نشان داد که برای عملکرد زیستتودة سویا میزان
رقابت درونگونهای کمتر از رقابت برون گونهای
سورگوم روی سویا بود ( Dabbagh Mohammdi
 .(Nasb et al., 2005در تحقیقی دیگر که روی کشت
مخلوط ذرت و لوبیا چشمبلبلی انجام گرفت ،گزارش
شد بوتههای ذرت ضریب غالبیت باالتری نسبت به
سویا دارند ( .)Vazan & Bahrany, 1999با توجه به
نتایج باال میتوان گفت ضریب رقابت برونگونهای
( )Bcwبرای گیاه زراعی گندم نسبت به ضریب رقابت
برون گونهای ( )Bcwبرای علفهرز ازمک مقادیر
کوچکتر دارد .بدین مفهوم که گندم رقیب قویتری
نسبت به ازمک بوده است و برعکس .دلیل این امر را
میتوان به بیشتر بودن اندازة بوتۀ آن دانست که
تاجپوشش و ارتفاع بزرگتر دارد .البته بهاحتمال بیشتر
بودن تراکم گندم هم در این زمینه بیتأثیر نبوده
است.
توان رقابت نسبی گندم

ارزیابی توان رقابتی با استفاده از نسبت ضریبهای
رگرسیونی نشان داد که هر بوتۀ گندم روی عکس
عملکرد زیستتودة خود در سطح  0/1 ،0/05و  0/2گرم
کود نیتروژن به ترتیب  4/45 ،5/1و  4/42بوتۀ ازمک
تأثیر دارد (جدول  )1بهعبارتدیگر در سطح  0/05گرم
کود نیتروژن  0/19بوته گندم از نظر رقابتی معادل یک
بوتۀ ازمک برعکس عملکرد زیستتودة گندم اثر داشت و
در سطح  0/1و  0/2گرم ،اثر هر بوتۀ ازمک معادل 0/22
بوته گندم بود .بررسی توان رقابت نسبی گوجهفرنگی و
سوروف نشان داده است که تأثیر یک بوته گوجهفرنگی
برعکس عملکرد زیستتودة خودش معادل میزان تأثیری
است که  31بوتۀ سوروف برعکس عملکرد زیستتودة
گوجهفرنگی میگذارد (.)Atry & Partovy, 2003
بهعبارتدیگر هر  0/32بوته گوجهفرنگی از نظر رقابتی
معادل یک بوته سوروف برعکس عملکرد زیستتودة
گوجه دارد .بر پایۀ دادههای بهدستآمده از جدول 1
نتایج نشان داد ،با افزایش نیتروژن رقابت برون گونهای
افزایش پیدا کرد و از میزان رقابت درونگونهای در سطح
 0/2گرم نیتروژن تا حدی کاسته شد و این امر بیانگر این

حسنوند و همکاران :ارزیابی رقابت درون و برون گونهای گندم ) (Triticum aesativum L.و ...

مطلب است که توان رقابت نسبی گندم در پی افزایش
نیتروژن ثابت ماند و افزایشی صورت نگرفت .پژوهشهای
دیگر در همین زمینه نشان داده است که افزایش کود
نیتروژن سبب کاهش قابلیت رقابت نسبی گندم در

b
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رقابت با خردل وحشی از  0/3795به  0/2622شد،
بنابراین میتوان گفت عملکرد زیستتودة تک بوتۀ گندم
با اضافه شدن کود تحت تأثیر رقابت برونگونهای قرار
گرفته است (.)Mosavi et al., 2004

a

c

شکل  .2عکس عملکرد زیستتودة تک بوتۀ ازمک در تراکمهای مختلف گندم و ازمک در سطوح مختلف نیتروژن
 0/1 )b ،0/05 )aو  0/2 )cگرم 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
 0/1 ،0/05و  0/2گرم نیتروژن بهترتیب برابر با ،0/94
 0/84و  0/87بود و بیانگر این است که هر بوته ازمک
در سطح  0/05گرم تا حدودی معادل  0/94بوته گندم

تأثیر داشت و در سطح کودی  0/1و  0/2بهترتیب
معادل  0/84و  0/87بوته گندم بود (جدول  .)2این
نشان میدهد که عملکرد زیستتودة ازمک بیشتر
تحت تأثیر رقابت برون گونهای قرار گرفته است و
گندم رقیب به نسبت قویتری نسبت به ازمک بود .در
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یک آزمایش بررسی قابلیت رقابت نسبی سویا نشان
داد که هر  0/1222بوته ذرت تأثیری معادل یک بوته
سویا روی عکس عملکرد زیستتودة سویا برجای
گذاشت ،این نتیجه ناشی از این واقعیت است که
رقابت درونگونهای در سویا پایینتر است و تراکم
سویا روی عملکرد آن تا حدودی بیتأثیر است
( .)Pirzad et al., 2002پایین بودن مقادیر عددی
 RCAبرای ازمک در مقایسه با گندم به دلیل بیشتر

بودن ضریب رقابت برونگونهای نسبت به درونگونهای
ازمک است یعنی یک بوته ازمک بیشتر تحت تأثیر
رقابت برون گونه قرار گرفت .همچنین مقادیر عددی
رقابت درونگونهای و برونگونهای در جدول  2نشان
میدهد که بین این ضریبها در هر یک از سطوح
کودی اختالف قابل مالحظهای وجود نداشته است و
بهاحتمال تأثیر بوتههای ازمک بر کاهش عملکرد
زیستتودة تک بوتۀ خودش ناچیز باشد.

جدول  .1شاخصهای مدل عکس عملکرد ( ±خطای استاندارد) برای گندم در سطوح مختلف نیتروژن
()1/wc=Bco+BccNc+BcwNc
Table 1. Indices of the model versus yield (± standard error) for wheat at different levels of nitrogen
Nitrogen levels
0.05gN/kg soil
0.1gN/kg soil
0.2gN/kg soil

R2
**0.98
**0.99
**0.99

Bc0
)0.0380 (±0.0046
)0.0139 (±0.0043
)0.0084 (±0.0057

Bcc
)0.0250 (±0.00047
)0.0263 (±0.00044
)0.0261 (±0.00059

Bcw
)0.0049 (±0.00069
)0.0059 (±0.00065
)0.0059 (±0.00087

RCA
5.1
4.45
4.42

** معنیداری در سطح  1درصد.
 :Bc0عکس بیشترین وزن تک بوتۀ گندم در شرایط بدون رقابت Bc0: Reciprocal maximum weight of single plant wheat under non competitive condition
Bwc: Inter-species competition coefficient of wheat and hoary cress
 :Bwcضریب رقابت برون گونهای گندم و ازمک
Bcc: Intera-species competition coefficient of wheat
 :Bccضریب رقابت درونگونهای گندم
R2: Coefficient of determination
 :R2ضریب تبیین
RCA: Relative competition ability
 :RCAقابلیت رقابت نسبی

**Significantat at 1 percent.

جدول .2شاخصهای مدل عکس عملکرد ( ±خطای استاندارد) برای ازمک در سطوح مختلف نیتروژن
()1/wc=Bwo+BwwNw+BcwNc
Table 2. The indices yield model (± standard error) for hoary cress at different levels of nitrogen
Nitrogen levels
0.05gN/kg soil
0.1gN/kg soil
0.2gN/kg soil

R2
**0.77
**0.77
**0.78

Bwo
)-4.6 (±2.03
)-3.5 (±1.49
)-1.97 (±1.49

Bww
)1.6 (±0.42
)1.1 (±0.030
)0.8 (±0.13

Bcw
)1.7 (±0.015
)1.3 (±0. 11
)0.8 (±0.05

RCA
0.94
0.84
0.87

** معنیداری در سطح  1درصد.
 :Bc0عکس بیشترین وزن تک بوتۀ گندم در شرایط بدون رقابت Bc0: Reciprocal maximum weight of single plant wheat under non competitive condition
Bwc: Inter-species competition coefficient of wheat and hoary cress
 :Bwcضریب رقابت برون گونهای گندم و ازمک
Bcc: Intera-species competition coefficient of wheat
 :Bccضریب رقابت درونگونهای گندم
R2: Coefficient of determination
 :R2ضریب تبیین
RCA: Relative competition ability
 : RCAقابلیت رقابت نسبی

**Significantat at 1 percent.

نتیجهگیری کلی

نتایج بهدستآمده از مدل عکس عملکرد نشان داد که
با افزایش تراکم گندم در هر سه سطح کودی نیتروژن
از میزان عملکرد زیستتودة ازمک کاسته شد این
کاهش در تراکمهای باالتر گندم بیشتر از تراکمهای
پایینتر بود پس میتوان گفت هرچند افزایش تراکم
گندم باعث افزایش رقابت درونگونهای میشود ولی
میتواند اثر منفی حضور ازمک را کاهش دهد و دلیل
قویتر بودن گندم بهعنوان رقیب برتر را میتوان به
بیشتر بودن اندازة بوتۀ آن دانست که تاجپوشش و

ارتفاع بزرگتری دارد .آنچه مسلم است که افزایش
ازمک از راه بذر و نیساگ (ریزوم) صورت میگیرد لذا
در شرایط صحرایی برای جلوگیری از میزان کاهش
جوانهزنی بذرهای این علفهرز بایستی از اختالط این
اندامها با خاک جلوگیری کرد .همچنین برای به دست
آوردن نتیجهگیری دقیقتر ،بهتر است این آزمایش در
شرایط صحرایی و در دو مرحله اجرا شود بهطوریکه
در سال اول رقابت آن از راه بذر و در سال دوم از راه
نیساگ صورت گیرد و در این زمینه تحقیقات بیشتری
صورت پذیرد.
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