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  چکیده

این آزمایش بـا هـدف مطالعـه    . زراعی است هاياي موضوعی کلیدي در بسیاري از اکوسیستماي و بین گونههاي درون گونهمدیریت مطلوب رقابت
اي تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم در مزرعه تحقیقاتی شماره یک دانشکده اثرات رقابت درون و بین گونه

هـاي کامـل   یک بار خرد شده بر پایه طرح بلـوك  هايآزمایش در قالب کرت. اجرا شد 1389-90کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال زراعی 
و عامل فرعی شامل الگوهـاي  ) کیلوگرم نیتروژن در هکتار 150و 100، 50، 0(سطح  4عامل اصلی شامل کود نیتروژن در . تصادفی با سه تکرار اجرا شد

نتایج آزمایش نشان داد که هر دو تیمـار  . اي بودو بین گونه اي و رقابت دروناي، رقابت بین گونهعدم رقابت، رقابت درون گونه: سطح شامل 4رقابت در 
یـا   100بیشترین عملکرد دانه در شرایط عدم رقابـت و کـاربرد   . نیتروژن و الگوي رقابت بر عملکرد و اجزاي عملکرد کمی و کیفی گندم تأثیر گذار بودند

کمترین عملکرد دانه نیز در شرایط عدم کـاربرد نیتـروژن بدسـت    . کاهش یافت کیلوگرم در هکتار بدست آمد و با افزایش شدت رقابت عملکرد دانه 150
همچنـین در سـطوح   . ولی با افزایش رقابت، درصد پروتئین کاهش یافـت . به عالوه، بیشترین درصد پروتئین در باالترین سطح نیتروژن بدست آمد. آمد

اي بیشترین اثر منفی کرد داشت، ولی در مقابل در سطوح باالي نیتروژن رقابت درون گونهاي بیشترین اثر منفی را بر عملپایین نیتروژن رقابت بین گونه
  .را دارا بود

  
  هاي هرز،  تراکم بوتهرقابت، گندم، نیتروژن، علف :يکلید يهاواژ ه

  
     1مقدمه

پدیده رقابت به لحاظ اکولوژیکی نوعی بـرهمکنش اسـت کـه در    
اي کسب منابع محیطی محـدود  بر هاي زراعی بین گیاهاناکوسیستم

به طور کلـی گیاهـان   . دهدهمچون نور، آب و عناصر غذایی روي می
بـین  (اي یکی رقابت درون گونـه : تحت تأثیر دو نوع رقابت قرار دارند

بین دو گونه (اي و دیگري رقابت بین گونه) دو گیاه از یک گونه مشابه
منفـی بیشـتري روي   اي معمـوالً آثـار   رقابت درون گونه). 6) (متفاوت

دهد که گیاهـان متعلـق بـه یـک     گیاه دارد، زیرا در شرایطی روي می
، )و ارتفـاع  دهیشکل برگ، الگوي ریشه(گونه با ساختار مورفولوژیک 

نوع عناصر غـذایی، الگـوي   (نیازهاي اکولوژیک و فیزیولوژیک مشابه 
اثـر   در این شـرایط سـه  . انددر مجاور یکدیگر قرار گرفته) رشد و غیره

میانگین جثـه گیاهـان بـا    ) الف: اند ازاي عبارتمهم رقابت درون گونه
غالبیت یک گونه در جامعه وابسته ) ب. یابدافزایش تراکم، کاهش می

                                                             
ار گروه زراعـت و  به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشیار و استادی -3و  2، 1

  ي کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازاصالح نباتات، دانشکده
  )Email:Saraasadi.Sai@Gmail.com         :    نویسنده مسئول  -(*

پدیـده مـرگ و میـر    ) پ. به ساختار و خصوصیات جثه آن خواهد بـود 
از طرفـی دیگـر،   ). 18(دهـد  وابسته به تراکم یا خود تنکـی روي مـی  

اي بستگی به توانایی حفظ سطح گیاهان در رقابت بین گونهتوانمندي 
و ) یـا سـایر گیاهـان   (هاي هرز مطلوب عملکرد در شرایط حضور علف

هاي هرز یا سـایر گیاهـان   ها در جلوگیري از رشد علفنیز توانایی آن
هر دو ویژگی فـوق از جهـت حفـظ ثبـات     . کننده خواهد داشترقابت

محیطی براي رشد مطلوب گیـاه زراعـی در   عملکرد و استفاده از منابع 
گزارش شـده برخـی    ).3(هاي هرز ضروري خواهند بود مجاورت علف

خصوصیات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و شیمیایی در توانمندي گیاهان 
براي مثـال در مـورد گنـدم ارتفـاع بوتـه،      . به لحاظ رقابتی مؤثر است

نـور، سـرعت اولیـه     انداز، میزان جذبدهی، ساختار سایهظرفیت پنجه
تجمع زیست توده، میزان پوشش سطح خـاك، طـول بـرگ پـرچم و     

کننـدگی آن  ها از عوامل مهـم بهبـود تـوان رقابـت    زمان ظهور سنبله
ي همچنین از دیدگاه زراعی گزارش شده کـه، نتیجـه  ). 11(باشند  می

هاي هرز و بهبود افزایش تراکم بوته در گندم، کاهش بیشتر رشد علف
بنابراین تأکید شده است کـه تغییـر در تـراکم گیـاه     . دانه بودعملکرد 

کننده قـوي اثـر بیشـتري بـر     زراعی در مقایسه با انتخاب ارقام رقابت



  1392 تابستان، 2، شماره 11، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران     366

 ).15(هاي هرز در رقابت با گندم داشته است کاهش توان علف
ایجـاد رقابـت   (هـاي گنـدم   به طور مشابه نیز افزایش تراکم بوته

هاي هرز خواهد ر بازدارندگی رشد علفنقشی کلیدي د) ايدرون گونه
اما در عین حال مشکل کاهش عملکرد دانه در شـرایط تـراکم   . داشت

زراعی در حقیقت با افزایش تراکم گیاه. دهدفراتر از حد بهینه روي می
یابـد، امـا بـه    هاي هرز نیز افزایش میاگرچه نقش بازدارندگی بر علف

یابد، ها افزایش میدرون ردیف واسطه این که تراکم گیاهان زراعی در
اي بیشـتر از شـدت رقابـت    لذا در این شرایط شدت رقابت درون گونه

هـاي  از سوي دیگر اثرات رقـابتی علـف  ). 14(اي خواهد شد بین گونه
. هرز بر روي گیاه زراعی تحت تأثیر تراکم هر دو گونـه نیـز قـرار دارد   

بـا افـزایش تـراکم    گزارش کردند که ) 9( کارلسون و هیلبراي مثال 
هاي هرز بهبود یافت بوته گندم در واحد سطح، توان رقابتی آن با علف

ایـن محققـان بیـان    ). اياي بر رقابت بین گونـه اثر رقابت درون گونه(
وحشـی در   نمودند که کاهش عملکرد ناشی از رقابت علف هرز یوالف

تـراکم  هاي پایین بیشتر بود، به طوري که گندم کشت شـده در  تراکم
 20بوتـه یـوالف وحشـی حـدود      6بوته در مترمربع در اثر وجود  100

 700درصد کاهش عملکرد را نشان داد، اما با افزایش تراکم گنـدم تـا   
بوتـه در   38و وجـود  ) ايافزایش رقابت درون گونـه (مربع بوته در متر

همـان میـزان   ) ايافزایش رقابت بـین گونـه  (وحشی مترمربع یوالف 
البته به این نکته نیز اشـاره داشـتند کـه    . ملکرد روي دادکاهش در ع

وحشی به الگوي تراکمی کاهش عملکرد گندم ناشی از حضور یوالف 
  ).9( گیاه علف هرز نیز بستگی خواهد داشت

شایان ذکر است که از یک سو تغییر سطح نیتروژن در خاك روي 
سـت، و از  برهمکنش رقابت بین علف هرز  و گیاه زراعـی تأثیرگـذار ا  

هاي هرز را تحت تأثیر قـرار  سوي دیگر نیز جوانه زنی و استقرار علف
کننـده بـاالي   هـاي هـرز مصـرف   در حقیقت بسیاري از علف. دهدمی

لذا برهمکنش گیاه زراعی با علف هـرز  تحـت تـأثیر    . نیتروژن هستند
بنـابراین بـا تغییـر در    . میزان کود نیتروژن مصرفی تغییر خواهـد کـرد  

توان شـدت تـداخل   کود نیتروژن مصرفی در گیاهان زراعی میمیزان 
از سـوي دیگـر،   ). 7(هاي هرز در گیاهان زراعـی را کـاهش داد   علف

کننـده نیـز بایسـتی دو ویژگـی کـارایی بـاال در       گیاهان زراعی رقابت
هـاي  کنندگی با علـف هاي رقابتاستفاده از نیتروژن و برخی توانمندي

البته در برخی موارد کـاربرد نیتـروژن   . ه باشندهرز را به طور توأم داشت
هاي هرز را بیشتر از گیاه زراعی افـزایش داده  اغلب توان رقابتی علف

هاي هرز به طـور مسـاوي   گزارش شده که بسیاري از علف ).8(است 
یا حتی بیشتر از گیاه زراعی به سطوح بـاالي کـود مصـرفی واکـنش     

سطوح باالي کـود در صـورتی    به عبارت دیگر کاربرد. دهندنشان می
هاي هرز را بیش از گیاه زراعـی تحریـک نمایـد، سـبب     که رشد علف

براي مثال افـزایش کـود   . شودهاي هرز میتشدید اثرات تداخلی علف
نیتروژن سبب تحریک علف هرز یوالف وحشـی در رقابـت بـا گنـدم     
. بهاره شد، به طوري که اثرات رقـابتی یـوالف وحشـی شـدت یافـت     

بدست آمده براي یوالف وحشی بـه دنبـال افـزایش نیتـروژن،     مزیت 
گـردد  باالتر این گیاه در استفاده از نیتـروژن بـر مـی   ظاهراً به کارایی 

هـرز   ها حاکی از تحریـک بیشـتر  علـف   همچنین برخی گزارش). 16(
در مقایسـه بـا گنـدم بـه دنبـال      )  Lolium multiflorum(چچـم  

نتـایج مطالعـه بـر روي تـأثیر     . اسـت افزایش سطوح نیترات و پتاسیم 
مقادیر کود بر رقابت گندم و چچم حکایـت از افـزایش مـاده خشـک     

در . خیزي خاك داشـت گندم در غیاب علف هرز در پی افزایش حاصل
خیـزي خـاك سـبب    حالی که در حضور علف هـرز، افـزایش حاصـل   

نتایج این دو پژوهش نشان می دهد که ). 17(افزایش تولید گندم نشد 
هاي هرز توانایی بهتري در استفاده از کود نیتروژن به کـار  ظاهراً علف

هـا در  برده شده دارند که این شـرایط باعـث بهبـود تـوان رقـابتی آن     
مقایسه با گیاه زراعی در بکارگیري سایر منابع رشد از قبیل آب، سـایر  

  ). 18 و 7(عناصر خاك و نور خواهد شد 
اي، گیاهـان  درون و بین گونه واقعیت این است که در طی رقابت

به طور معمول اثرات آنتاگونیسمی بر یکدیگر در رابطه با نحوه میـزان  
لذا اجراي یک برنامه موفـق مـدیریت   . استفاده از منابع محیطی دارند

تواند بدون درك مطلـوبی از  هاي هرز نمیتلفیقی و پایدار کنترل علف
این هـدف از اجـراي ایـن    بنـابر . اي اجـرا شـود  پدیده رقابت بین گونه

اي تحت تـأثیر سـطوح   آزمایش مطالعه اثرات رقابت درون و بین گونه
  . مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم می باشد

  
  مواد و روش ها

اي به منظور بررسی اثر الگوهاي مختلف رقابت درون و بین گونـه 
اي عملکرد گندم پژوهشی در مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجز

در مزرعه تحقیقاتی شـماره یـک دانشـکده     1389-90در سال زراعی 
خصوصیات جغرافیایی . کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد
 48طـول جغرافیـایی   : و آب و هوایی محل آزمایش عبـارت بودنـد از  

ي دقیقـه  19درجه و  31ي شرقی، عرض جغرافیایی دقیقه 41درجه و 
ي متـر، هـم چنـین در طـول دوره     20الی و ارتفاع از سـطح دریـا   شم

متر، میانگین حـداقل درجـه   میلی 187آزمایش مجموع میزان بارندگی 
 44گراد در دي ماه و میـانگین حـداکثر دمـا    سانتی يدرجه 4حرارت 

خصوصـیات خـاك محـل    . گراد در اردیبهشت ماه بـود سانتیي درجه
مـوس  میلی 4/5شنی، هدایت الکتریکی آزمایش شامل بافت خاك لوم

، درصـد نیتـروژن   53/0آلـی   ، درصد مواد9/7ي متر، اسیدیتهبر سانتی
گرم بر کیلـوگرم و  میلی 15، مقدار فسفر قابل تبادل 043/0کل خاك 

  .گرم بر کیلوگرم بودمیلی 165مقدار پتاسیم قابل تبادل 
صادفی و بـه  هاي کامل تاین آزمایش در قالب طرح آماري بلوك 

عامل اصلی . هاي یک بار خرد شده  با سه تکرار اجرا شدصورت کرت
کیلـوگرم   150و 100، 50، 0(سـطح   4شامل مقادیر کود نیتـروژن در  

کیلوگرم نیتـروژن در   100در بین این مقادیر، . بود) نیتروژن در هکتار
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عامل فرعی شامل الگوهاي رقابـت در  . هکتار مقدار رایج منطقه است
تـراکم بهینـه گنـدم بـه     (عدم رقابت  -1: سطح که عبارت بودند از 4

رقابـت درون   -2، )هاي هرزبذر در متر مربع و بدون علف 450میزان 
 750شامل افزایش تراکم گندم فراتر از حد بهینه بـه میـزان   (اي گونه

اي رقابـت بـین گونـه    -3، )هـاي هـرز  بذر در متر مربع و بدون علـف 
گندم همراه با افزایش تراکم علف هرز بـه میـزان    شامل تراکم بهینه(

اي رقابت درون و بین گونـه  -4و ) هاي هرز در مترمربعبوته علف 20
 تراکم زیاد گندم همراه با تراکم باالي علف هرز در واحد سطح(شامل 

هاي هرز در تراکم علف). هاي هرز در مترمربعبوته علف 20به میزان 
از طریق کاشت مساوي دو گونه علـف هـرز    ايتیمار رقابت بین گونه

و پهن برگ خردل ) .Avena sativa L(باریک برگ یوالف وحشی 
نیتروژن مصـرفی بـه   . اجرا گردید) .Sinapis arvensis L(وحشی 

کیلوگرم در هکتار بـه فـرم    70همچنین فسفر به میزان . فرم اوره بود
هکتار به فـرم   کیلوگرم در 50به میزان  سوپر فسفات تریپل و پتاسیم

سازي زمین شـامل کاشـت،   عملیات آماده. سولفات پتاسیم مصرف شد
×   4ابعاد هر کـرت  . داشت و برداشت مطابق عرف منطقه انجام گرفت

رقم گندم چمران در خطوط مـنظم  . خط کشت بود 8متر و شامل  6/1
برداشت نهـایی از  . متر به وسیله دست کشت شدسانتی 20به فواصل 
ع در هر کرت صورت گرفتـه و صـفات ارتفـاع بوتـه، طـول      دو مترمرب

سنبله، وزن تک سنبله، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سـنبله،  
وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد کاه، عملکرد بیولوژیک ، شاخص 

-بـه منظـور انـدازه   . برداشت، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین شدند
حسب درصـد ابتـدا مقـدار نیتـروژن هـر نمونـه       گیري پروتئین دانه بر

، سپس براي محاسبه درصد )13(گیاهی به روش کجدال تعیین گردید 
پروتئین دانه از حاصل ضرب مقدار نیتروژن موجود در هـر نمونـه بـر    

  .  استفاده شد 8/5حسب گرم در کیلوگرم در ضریب ثابت براي غالت 
و  SAS فـزار آمـاري  هاي به دست آمده بـا اسـتفاده از نـرم ا   داده
Excel ها بـه وسـیله   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین داده
  .با هم مقایسه شدند 05/0در سطح  LSDآزمون 

  نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در این آزمـایش نشـان   

داري بر بیشتر صفات به جـز طـول   داد که سطوح نیتروژن تأثیر معنی
هاي رقابت نیز بر صفات تعـداد  تیمار. شاخص برداشت داشتسنبله و 

سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد پروتئین دانه 
در حالی . داري داشتندو عملکرد پروتئین دانه به لحاظ آماري اثر معنی

که برهمکنش تیمار نیتروژن و رقابت بر صـفات اصـلی عملکـرد اثـر     
و صفات طول سنبله و ارتفاع بوته به لحـاظ آمـاري   داري داشته معنی

  ).3 و 1جدول (تحت تأثیر قرار نگرفتند 
نتایج مقایسات میانگین براي صفات عملکـرد و اجـزاي عملکـرد    
تحت تأثیر تیمارهاي نیتروژن و رقابت نشان داد بـا افـزایش مصـرف    

 داري افـزایش یافـت کـه   هاي گندم به طور معنینیتروژن، ارتفاع بوته
بیشـترین  ) کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار   150(باالترین سطح نیتروژن 

ایـن افـزایش در   ). 3 و 1جدول (را دارا بود ) متر سانتی 46/95(ارتفاع 
ارتفاع با مصرف نیتروژن در گندم قابـل انتظـار اسـت، زیـرا نیتـروژن      

  . هاي گندم خواهد شدباعث افزایش رشد رویشی بوته
رقابتی مورد آزمایش در این پـژوهش بـه    هاياز طرف دیگر، الگو

اي بود که ارتفاع بوته هاي گندم در شرایط بدون رقابت و وجـود  گونه
و ) متـر سـانتی  8/86(اي به ترتیـب کمتـرین   رقابت درون و بین گونه

ولی بین رقابـت درون  . ارتفاع را دارا بودند) مترسانتی 15/89(بیشترین 
. دکی براي ارتفاع بوتـه وجـود داشـت   اي تفاوت اناي و بین گونهگونه

) . 2جـدول  (دار نشـد  چند که اثر مجزاي رقابت بر این صفت معنیهر
در حالی که برهمکنش این دو عامل نشان داد که هر نـوع رقـابتی در   
شرایط مصرف کم نیتروژن، تأثیر منفی بیشتري در مقایسه با وجود هر 

ت، به این مفهـوم کـه   نوع رقابت در سطوح باالي نیتروژن خواهد داش
هاي گندم کمترین ارتفاع را در شرایط وجود رقابت و سطوح پایین بوته

  .نیتروژن خواهند داشت

  
  و الگوي رقابت، تحت تأثیر سطوح نیتروژن گندمنتایج تجزیه واریانس برخی صفات کمی و کیفی  - 1جدول 

 میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
نبلهطول س ارتفاع بوته  هزار دانه وزن تک سنبله تعداد سنبله در متر مربع تعداد دانه در سنبله 

223/48  2  تکرار  ns 662/0  ns 068/9  ns 98/13040  ns 096/0  ns 515/0  ns 
99/1146 3  سطوح نیتروژن  ** 976/4  ns 384/300  ** 9/59580  ** 625/0  ** 336/42  * 

703/43 6  خطاي اصلی  466/3  976/9  63/9199  029/0  399/8  
455/17 3  ايرقابت درون و بین گونه  ns 498/1  ns 166/5  ns 07/119751  ** 024/0  ns 616/47  * 

929/31 9  ايرقابت درون و بین گونه ×نیتروژن   ns 725/2  ns 166/210  * 9/19678  * 4/0  * 088/46  * 
57/51 24  خطاي فرعی  838/2  06/28  42/7330  058/0  2996/4  

  .دار می باشدعدم وجود اختالف معنی: nsدرصد و  5و  1دار بودن در سطوح احتمال ترتیب نشانگر معنیبه  - *و ** 
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بیشتر بودن ارتفاع گیاهان در شرایط رقابتی نسبت به عدم رقابـت  
تواند حاصل تشدید فعالیت گیاهان براي رسیدن به نور کافی باشد، می

زیـرا  . گـذار بـود  آزمـایش تـأثیر   ها در اینکه این مسئله بر ارتفاع بوته
اي هاي گندم در شرایط وجود هر دو نوع رقابت درون و بین گونـه بوته

بیشـتر  ) ايدرون یـا بـین گونـه   (در مقایسه با وجود یک نـوع رقابـت   
تـر در خصـوص تـأثیر    البته نتایج این آزمایش به طور دقیـق . باشد می

الگوي رقابت نشـان داد   هاي نیتروژن وها تحت تأثیر تیمارارتفاع بوته
هاي گندم اساسـاً بـه علـت افـزایش طـول      که افزایش ارتفاع در بوته

ها نبوده است، بلکه ارتفاع ساقه اصلی در این شرایط عامل تغییر سنبله
هاي گندم بین زیرا بر اساس نتایج این آزمایش طول سنبله. ارتفاع بود

داري را نشـان  سطوح نیتروژن و الگوي مختلف رقابـت تفـاوت معنـی   
. ها نیز تفـاوت مشخصـی را نشـان نـداد    به عالوه برهمکنش آن. نداد

درون (بنابراین نتایج حاکی از این امر است که با افزایش شدت رقابت 
، عملکرد کاه گنـدم بیشـتر تحـت تـأثیر قـرار      )اياي و بین گونهگونه

به طور مشابه گزارش شده کـه افـزایش ارتفـاع یـوالف     . گرفته است
انداز گنـدم شـده، رونـد    شی منجر به کاهش نفوذ نور به درون سایهوح

هاي گندم را تسریع کـرده و در نتیجـه سـهم بـرگ در     پیر شدن برگ
ها به حداقل رسیده و عملکرد کاهش یافتـه  انتقال مواد غذایی به دانه

اي و هـم  همچنین یوالف وحشی هم در نتیجه رقابت بین گونه. است
اي به طـور قابـل تـوجهی ارتفـاع خـود را      ن گونهدر نتیجه رقابت درو

در این آزمایش بـا افـزایش تـراکم یـوالف وحشـی و در      . افزایش داد
شرایط ثابت بودن تراکم گیاه زراعی، ارتفـاع گنـدم در نتیجـه تشـدید     

انـدازي بـا یـوالف وحشـی     فعالیت رقابتی بر سر مواد غـذایی و سـایه  
نفع یوالف بعد از ظهـور بـرگ    البته تغییر غالبیت به. کاهش نشان داد

پرچم گیاه زراعی روي داد و قبل از آن کاهش ارتفاع در نتیجه رقابـت  
بنابراین بعد از ظهـور بـرگ پـرچم کـاهش ارتفـاع      . اي بوددرون گونه

 2(اندازي شدید بود گندم ناشی از افزایش ارتفاع یوالف وحشی و سایه
  ).3 و

یه عـدم تأثیرپـذیري   شایان ذکر است یک دلیل مستند براي توج
هاي گندم از الگوي رقابتی در این آزمایش، توجه به صفت طول سنبله

مشـخص   2با توجـه بـه جـدول    ). 2جدول (تعداد دانه در سنبله است 
شود که در شرایط بدون رقابت، وجود فقط یـک نـوع رقابـت و یـا     می

اظ وجود هر دو نوع الگوي رقابتی، صفت تعداد دانه در سنبله نه به لحـ 
اگرچـه ایـن صـفت در    . عددي و نه، لحاظ آماري تفاوت آشکار نـدارد 

کلیــه الگوهــاي رقــابتی تحــت تــأثیر کــاربرد نیتــروژن قــرار گرفــت 
توان با فـرض  که این مسئله را می) برهمکنش بین رقابت و نیتروژن(

 2زیرا نتایج جدول . ها توجیه نمودها در سنبلهمیزان تراکم پذیري دانه
ها به طور که با افزایش مصرف نیتروژن وزن تک سنبله دهدنشان می

از آن جـایی کـه در همـین تیمـار بـا      . داري افزایش یافته اسـت معنی
افزایش نیتروژن طول سنبله تغییر نکرده ولی تعداد دانه افزایش یافته، 

از سوي . لذا فرض افزایش تراکم دانه در سنبله توجیه پذیر خواهد بود

د که وزن تک سنبله عمدتاً تحت تأثیر صفت تعداد رسدیگر به نظر می
ایـن اسـتدالل را از آن جـا    . هـا دانه در سنبله قرار گرفته تا وزن دانـه 

توان قابل قبول دانست که اختالف بین تعداد دانه در سنبله تحـت   می
 80حـدود  (تأثیر هر دو عامل نیتروژن و الگوي رقابـت بسـیار بیشـتر    

باشد هزار دانه تحت تأثیر این دو عامل میاز اختالف بین وزن ) درصد
اي بود کـه بـین   در نهایت نتایج این آزمایش به گونه). درصد 8حدود (

کیلوگرم نیتروژن در هکتار، همچنین بـین شـرایط رقابـت     150و  50
داري بـه  اي با شرایط بدون رقابـت، اخـتالف معنـی   درون و بین گونه

  . لحاظ وزن هزار دانه مشاهده نشد
در شـرایط وجـود   ) گـرم  24/33(مقابل کمترین وزن هزار دانه در 

و بـدون کـاربرد   ) اياي و بـین گونـه  درون گونـه (هر دو نـوع رقابـت   
البته الزم به توضـیح  ). N0D2W1 تیمار (نیتروژن بدست آمده است 

است که در برخی منابع بیان شده که صفت وزن هزار دانه بسیار کمتر 
بـراي  . گیـرد شرایط نامطلوب محیطی قرار می از تعداد دانه تحت تأثیر

کـه  (هاي موجود مثال بیان شده که گندم با انتقال مجدد منابع به دانه
توانسته وزن تک دانـه  ) هرز از تعدادشان کاسته شدهتحت رقابت علف

همچنین بیان شده که تراکم ). 17(را در سطح قابل قبولی حفظ نماید 
هاي هرز و گیاهان زراعی را تحـت  علفگیاه زراعی تعادل رقابتی بین 

اند که افـزایش تـراکم گیـاه    پژوهشگران نشان داده. دهدتأثیر قرار می
گیـر  هاي هرز و همچنین کاهش چشمزراعی، سبب کاهش رشد علف

براي مثـال بـا افـزایش تـراکم     . شودتلفات عملکرد ناشی از رقابت می
گـزارش  . هش یافتعلف هرز خردل وحشی، تعداد پنجه بارور گندم کا

شده که عمده کاهش عملکرد گندم در رقابت بـا علـف هـرز یـوالف     
  ).18(وحشی ناشی از کاهش تعداد سنبله در واحد سطح بوده است 

تـوان بـه ایـن    ، همچنین مـی 2با توجه به نتایج مندرج در جدول 
نکته اشاره کرد که صفت تعداد سنبله در واحد سطح اساساً تحت تأثیر 

ش تراکم بوته قرار گرفته ولی وجود یا عدم وجود علف هرز عامل افزای
به عبارت دیگر در شـرایط ایجـاد   . داري بر آن نداشته استتأثیر معنی

اي تعداد سـنبله در واحـد سـطح از طریـق افـزایش      رقابت درون گونه
داري بـر  این افزایش تأثیر معنی. تراکم بوته گندم، افزایش یافته است

جـدول  (اي ایجاد کرده م در شرایط رقابت بین گونهوزن هزار دانه گند
داري در وزن هـزار  اي که در نهایت موجب کـاهش معنـی  به گونه) 2

به عبارتی اگرچه صفت وزن هزار دانه صفتی با ). گرم 43/36(دانه شد 
شود که این حالت به واسطه عـدم تفـاوت   نوسانات اندك محسوب می

) D2W0(اي وي رقابتی درون گونـه دار وزن هزار دانه در دو الگمعنی
قابل اسـتفاده اسـت امـا بـا تشـدید شـرایط       ) D1W1(اي و بین گونه

نامطلوب به واسطه وجـود تـوأم هـر دو الگـوي رقـابتی درون و بـین       
داري از خود نشـان داده  اي تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش معنی گونه
  .است

  
  



  369      نش رقابت و سطوح مختلف نیتروژنمطالعه واکنش عملکرد گندم به ت

  
  برخی صفات مورفولوژیک و اجزاي عملکرد گندماثر تیمارهاي نیتروژن و رقابت بر  - 2جدول 

  تیمارها
ارتفاع 

  وزن هزار دانه  تعداد سنبله در مترمربع  تعداد دانه در سنبله  وزن تک سنبله  طول سنبله  بوته

  گرم  گرم  مترسانتی  مترسانتی
            )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن 

0  54/73  b 38/6  a 52/1  c 12/23  c 14/541  b 50/36  b 
50  84/90  a 43/6  a 86/1  b 68/30  b 8/632  ab 06/40  a 

100  30/92  a 19/6  a 74/1  b 79/28  b 67/712  a 65/40  a 
150  46/95  a 61/7  a 06/2  a 20/35  a 55/643  a 88/39  a 

        الگوي رقابت
80/86  بدون رقابت  a 50/6  a 85/1  a 31/30  a 68/585  b 95/40  a 

20/87  ايبین گونه  a 32/6  a 81/1  a 55/29  a 07/516  b 27/40  a 
99/88  ايدرون گونه  a 15/7  a 79/1  ab 77/28  a 73/693  a 43/39  a 

15/89  ايدرون و بین گونه  a 65/6  a 74/1  b 16/29  a 68/734  a 43/36  b 
              بر همکنش

N0D1W0 34/77  cd 99/5  ab 60/1  c-f 49/24  de 40/476  f 24/38  b-d 
N0D1W1 79/68  d 74/5  ab 50/1  ef 31/24  de 93/449  f 84/37  b-d 
N0D2W0 28/73  d 50/8  a 63/1  c-f 40/23  de 40/572  ef 66/36  de 
N0D2W1 75/74  d 29/5  b 35/1  f 27/20  e 83/665  b-e 24/33  e 
N50D1W0 70/87  bc 27/6  ab 91/1  a-d 73/30  a-d 33/550  ef 86/42  a 
N50D1W1 68/90  ab 74/5  ab 87/1  a-e 04/30  a-d 00/468  f 26/40  a-d 
N50D2W0 30/91  ab  97/5  ab  79/1  a-e 59/27  c-e 67/734  a-d 55/40  a-c 
N50D2W1 68/93  ab 72/7  ab 88/1  a-d 33/34  a-c 20/778  a-c 55/36  de 
N100D1W0 77/91  ab 70/6  ab 89/1  a-d 73/32  a-c 33/663  b-e 01/40  a-d 
N100D1W1 64/93  ab 89/5  ab 72/1  b-f 45/27  c-e 00/551  ef 39/42  a 
N100D2W0 79/90  ab 41/6  ab 59/1  d-f 72/26  c-e 67/806  ab 07/41  ab 
N100D2W1 00/93  ab 77/5  ab 75/1  b-e 27/28  b-e 67/829  a 13/39  a-d 
N150D1W0 42/90  ab 00/7  ab 97/1  a-c 27/33  a-c 67/652  c-e 69/42  a 
N150D1W1 67/95  ab 91/7  ab 15/2  a 41/36  ab 33/595  e-f 56/40  a-c 
N150D2W0 57/100  a 70/7  ab 14/2  a 36/37  a 20/661  b-e 44/39  a-d 
N150D2W1 16/95  ab 79/7  ab 99/1  ab 76/33  a-c 00/665  b-e 80/36  c-e 

D1 ،D2:  بذر در متر مربع 750بذر در متر مربع و تراکم زیاد بذر به میزان  450به ترتیب تراکم بذر کم به میزان بهینه. 
W1 ،W2: هرز در مترمربعبوته علف 20هرز و باحضوربه ترتیب بدون حضور علف.  

  .ندارند LSDدرصد بر مبناي آزمون  5ري در سطح داهاي داراي حروف مشترك در هر ستون و براي هر عامل اختالف آماري معنیمیانگین
  

هـاي گنـدم از   از این شرایط شاید بتوان چنین تعبیر نمود که بوته
تحمل پذیري مطلوبی در برابر وجود یک نوع خاص از الگوي رقـابتی  

درون و (بسیار بیشتر از وجود هر دو نوع رقابت ) ايدرون یا بین گونه(
) گرددزایش اثرات تشدید کنندگی منفی میاي که منجر به افبین گونه

در این ارتباط گزارش شده که افزایش نیتـروژن  . برخوردار خواهند بود
اي علف هرز خردل وحشی روي سبب افزایش ضریب رقابت بین گونه

هـاي  متوسط تعداد سنبله بـارور در کـرت  . تعداد سنبله بارور گندم شد
بع بود، که در حضـور خـردل   سنبله بارور در مترمر 502هرز بدون علف

سنبله بارور در مترمربع کـاهش یافـت، کـه     385وحشی این تعداد به 
هاي بارور در نتیجه رقابـت ایـن   درصدي تعداد سنبله 23مؤید کاهش 

این کاهش تعداد سنبله بارور، بیشتر در سـطح بـاالي   . علف هرز است
ت بـه  نیتروژن حادث شد، به طوري که کاهش تعداد پنجه بـارور نسـب  

درصـد بـود، ولـی کـه در سـطح       18شاهد در سطح مطلوب نیتروژن 
هرچنـد کـه، افـزایش    . درصـد افـزایش یافـت    30باالي نیتروژن بـه  

زنی گندم شد، ولـی سـهم کمتـري از ایـن     نیتروژن سبب تشدید پنجه
همچنین گزارش شده که ). 4(هاي بارور تبدیل شدند ها به سنبلهپنجه
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حشـی از طریـق رقابـت زیرزمینـی بـا       فدر مرحله رویشی ریشه یوال
ریشه گیاه، به دلیل قدرت باالتر، عمده عناصر مورد نیاز گیاه زراعی را 

ایـن مزیـت در ادامـه باعـث بهبـود رشـد       . دهـد به خود اختصاص می
زنـی را بـراي گنـدم    هاي هوایی شده که در نتیجه رشـد پنجـه  بخش

بله در واحد سطح نماید و در نهایت موجب کاهش تعداد سنمحدود می
انـدازي  از طرف دیگر پس از مرحله گلدهی نیز به دلیل سایه. شودمی

هاي باقیمانده سبب کـاهش فتوسـنتز جـاري و ذخیـره در     روي سنبله
گندم شده و کاهش تعداد دانه در سنبله و کاهش وزن هزار دانه را بـه  

  ). 10(دنبال دارد 
نشان داد کـه اثـر    نتایج تجزیه واریانس براي صفت عملکرد دانه

درصد و اثر تیمار الگوي رقابت و برهمکنش  1تیمار نیتروژن در سطح 
داري داشته است درصد بر این صفت اثر معنی 5هر دو عامل در سطح 

نتایج مقایسه میانگین براي این صفت نیز نشان داد که بـا  ). 3جدول (
). 1 شـکل (افزایش نیتروژن، عملکرد دانه گندم افـزایش یافتـه اسـت    

البته به لحاظ آماري بین عملکرد دانه در شرایط عدم کاربرد نیتـروژن  
بـر  . درصد مشاهده شد 1داري در سطح و کاربرد نیتروژن تفاوت معنی

تـن در   15/6(و بیشـترین  ) تـن در هکتـار   25/3(این اساس کمترین 
 150عملکرد دانه به ترتیب در شرایط عـدم کـاربرد و کـاربرد    ) هکتار

بـا مشـاهده وضـعیت    . نیتروژن در هکتار بدست آمـده اسـت  کیلوگرم 
شود که با افزایش عملکرد بین تیمارهاي کاربرد نیتروژن مشخص می

نیتروژن، عملکرد دانه نیز بهبود یافته با این تفـاوت کـه اوالً اخـتالف    
تـن در  (دار نشده، دومـاً بـه لحـاظ زراعـی     ها به لحاظ آماري معنیآن

بنابراین . باشد و سوم اینکه روند تغییرات خطی نیستزیاد نمی) هکتار
کیلوگرم نیتروژن در هکتار را سطح بهینه زراعـی   100توان میزان می

  .مصرف قلمداد نمود
در خصوص تیمار الگوهاي رقابت نیز مشخص شد که این تیمـار  
به لحاظ آماري و زراعی بر صفت عملکرد دانه تأثیرگذار بوده است، به 

در ) تـن در هکتـار   74/5(بیشـترین عملکـرد دانـه گنـدم      اي کهگونه
رفت گونه که انتظار میهمان). 2شکل (شرایط عدم رقابت بدست آمد 

با ایجاد شرایط رقابتی، عملکرد دانه کـاهش یافتـه اسـت و کمتـرین     
در شرایطی حاصل شد کـه هـر دو   ) تن در هکتار 88/4(عملکرد دانه 

). D2W1(انـد  اي وجود داشتهگونه اي و بینالگوي رقابت درون گونه
نکته قابل ذکر مقایسه وضعیت عملکرد بین دو شرایط رقابتی درون و 

  .اي استبین گونه

  
  و الگوي رقابت، تحت تأثیر سطوح نیتروژن گندمنتایج تجزیه واریانس برخی صفات کمی و کیفی  - 3جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

 میانگین مربعات 

عملکرد  
نهدا  

عملکرد 
 کاه

عملکرد 
 بیولوژیکی

شاخص 
 برداشت

پروتئین 
 دانه

عملکرد 
 پروتئین

143/1   2  تکرار  ns 366/3  ns 342/2  ns 74/6  ns 505/0  ns 56/27682  ns 
27/22  3  سطوح نیتروژن  ** 836/73  ** 436/176  ** 527/11  ns 051/26  ** 73/579676  ** 

737/1  6  خطاي اصلی  832/0  342/3  938/45  938/45  56/20961  
164/2  3  ايرقابت درون و بین گونه  * 584/1  ns 708/6  ns 98/16  ns 619/12  ** 32/105730  ** 

رقابت درون و بین  ×نیتروژن 
407/2  9  ايگونه  * 087/61  * 414/73  * 62/68  * 434/10  * 38/35692  ** 

661/0  24  خطاي فرعی  61/2  039/4  99/31  231/0  97/10902  
  .دار می باشدعدم وجود اختالف معنی: nsدرصد و  5و  1دار بودن در سطوح احتمال به ترتیب نشانگر معنی - *و ** 

  

  
 بر عملکرد دانه تروژنین مختلف سطوح اثر - 1شکل 
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ها از یک سو کمتر از شرایط بـدون  زیرا به لحاظ کمیت، مقدار آن

یگر بیشتر از شرایط وجود هر دو نـوع رقابـت   رقابت است و از سوي د
اي و با مقایسه عملکرد دانه بـین دو حالـت رقابـت درون گونـه    . است

شود که عملکرد دانه در الگوي رقابت اي مشخص میرقابت بین گونه
هر چند که به لحـاظ  . اي استاي بیشتر از رقابت بین گونهدرون گونه

رسـد بـه لحـاظ    به نظـر مـی  . دهددار را نشان نمیآماري تفاوت معنی
اي زراعی بخشی از این بهبود عملکرد در شـرایط رقابـت درون گونـه   

ناشی از افزایش تراکم بوته یا به عبارت دیگر در نتیجه افزایش تعـداد  
گیري در حقیقت مبتنی بـر  این نتیجه. سنبله در واحد سطح بوده است

احـد سـطح   نتایج بدست آمده در خصـوص صـفت تعـداد سـنبله در و    
دار نشان داده شده و حاکی از افـزایش معنـی   2باشد که در جدول  می

اي اسـت  هاي گندم در این تیمار نسـبت بـه رقابـت بـین گونـه     سنبله
توان بنابراین می). سنبله در واحد سطح 7/516در مقایسه با  73/693(

چنین استنباط نمود که عامل افزایش اندك عملکـرد دانـه در رقابـت    
اي تا حد زیادي به علت بهبود اي نسبت به رقابت بین گونهونهدرون گ

البته شایان ذکر اسـت  . صفت تعداد دانه نسبت به وزن دانه بوده است
که عملکرد دانه در هر دو حالت فوق کمتر از عملکرد دانه در شـرایط  

  .باشدعدم رقابت یا به عبارتی تراکم بهینه می
اي نیتروژن و رقابت براي صفت هدار بودن بر همکنش تیمارمعنی

کند در کلیه الگوهاي رقابتی عـدم  مشخص می) 3شکل (عملکرد دانه 
در حالی کـه  . کاربرد نیتروژن کمترین عملکرد دانه را تولید کرده است

رغم وجود رقابت، عملکرد دانه بهبـود  با افزایش کاربرد نیتروژن و علی
رتیب در شرایط بدون رقابت البته بهترین عملکرد دانه به ت. یافته است

و بدون رقابت ) تن در هکتار 32/7(کیلوگرم نیتروژن در هکتار  150و 
حاصل ) تن در هکتار 15/7(کیلوگرم نیتروژن در هکتار  100با کاربرد 
از ارزیابی اکولوژیکی و زراعی ایـن نتـایج چنـین اسـتنباط     . شده است

در گنـدم، کـاهش   شود که براي دستیابی به عملکرد مطلوب دانـه  می
از سـوي دیگـر،   . ضـروري اسـت  ) ايدرون و بین گونـه (میزان رقابت 

 150کیلوگرم نیتـروژن در هکتـار در مقایسـه بـا کـاربرد       100کاربرد 
کیلوگرم نیتروژن در هکتار نه تنها به لحاظ اکولوژیکی مناسب خواهـد  

بلکـه بـه لحـاظ اقتصـادي نیـز      ) کاهش احتمال آبشویی نیتروژن(بود 
  . پذیر استتوجیه) ش هزینه خرید کود نیتروژنکاه(

این است که عملکـرد دانـه    3نکته قابل ذکر دیگر از نتایج شکل 
) اياي و بین گونهدرون گونه(گندم در شرایط وجود هر دو نوع رقابت 

داري کیلوگرم نیتروژن در هکتار تفاوت معنـی  150و  100بین کاربرد 
شـاید  ). تـن در هکتـار   24/5تـار و  تن در هک 33/5(دهد را نشان نمی

بتوان چنین استنباط نمود که در شرایط رقابت شدید، افـزایش کـاربرد   
نیتروژن تأثیر چندانی بر کاهش یا تخفیف اثر رقابت نخواهـد داشـت،   

هاي زیرا بخش زیادي از انرژي موجود در گیاهان به جاي توسعه اندام
سطح خاك مانند نـور   زیرزمینی، صرف رقابت براي کسب منابع باالي

گزارش شده که عملکرد دانه گندم با افزایش تراکم علـف . خواهد شد
کیلوگرم نیتروژن در هکتار در این  150کاربرد . هاي هرز کاهش یافت

در مقابل وزن خشک علف . شرایط عملکرد گندم را اندکی افزایش داد
م نیتـروژن  کیلوگر 50ها زمانی که هرز  و به دنبال آن توان رقابتی آن

میزان افزایش وزن خشک . در هکتار مصرف شد، بیشتر افزایش یافت
هاي هرز بسیار کم بود، در نتیجه بیـان شـد کـه بـا مقـدار کـود       علف

به عالوه . توان الگوي رقابت علف هرز و گندم را تغییر دادنیتروژن می
البتـه  . هاي گندم کاهش یافـت با افزایش تراکم، علف هرز تعداد پنجه

ر این شرایط تراکم زیاد علف هرز اثر ناچیزي بر وزن سـنبله یـا وزن   د
همچنین گزارش شده که اثر کود نیتروژن ). 11(هاي گندم داشت دانه

بر عملکرد گندم در شرایط رقابت با یوالف وحشی بستگی بـه تـراکم   
بنابراین کود نیتروژن عملکرد دانه گندم را فقـط  . نسبی علف هرز دارد

درصـد کـل    2یش خواهد داد که تراکم علف هرز کمتـر از  زمانی افزا
به عالوه میزان نیتروژن مصـرفی اگرچـه   . گیاهان در واحد سطح باشد

رشد گندم را افزایش داد، اما بر کل توان رقابتی علف هرز در مخلـوط  
خـان و  در پـژوهش دیگـري نیـز عظـیم    ). 14(دو گیاه تأثیر گذار نبود 

کـاهش عملکـرد گنـدم در رقابـت بـا      گزارش کردنـد کـه   ) 5(مروات 
ایـن  . خارمریم در نتیجه کـاهش سـنبله در واحـد سـطح بـوده اسـت      

ي اجزاي عملکرد گندم به جز تعـداد  پژوهشگران بیان کردند که کلیه
تواند از طریـق  این کاهش می. دانه در رقابت با خارمریم کاهش یافت

بله و کـاهش  کاهش تعداد سنبله در مترمربع، کاهش تعداد دانه در سن
  ).5(وزن هزار دانه حادث شود 

نتایج تجزیه واریانس براي سایر صـفات عملکـرد کمـی و کیفـی     
داد که عامل نیتروژن بر کلیه صفات به جز شـاخص برداشـت و   نشان 

عامل رقابت بر کلیه صفات به جز عملکرد دانه، عملکرد کاه و شاخص 
یه صفات به جـز  برداشت و همچنین برهمکنش این دو عامل نیز برکل

به عبارت دیگـر  . داري داشتندعملکرد کاه و شاخص برداشت اثر معنی
صرفاً صفت شـاخص برداشـت تحـت تـأثیر هـیچ یـک از تیمارهـا و        

نتایج تجزیـه واریـانس   ). 3جدول (ها قرار نگرفته است برهمکنش آن
براي صفت عملکرد کاه نشان داد که کـاربرد نیتـروژن در مقایسـه بـا     

اي کـه کمتـرین   د آن باعث بهبود این صفت شد، بـه گونـه  عدم کاربر
در شـرایط عـدم مصـرف کـود     ) تن در هکتار 9/4(عملکرد کاه گندم 

و بررسی دو صفت ارتفـاع   2این مسئله با مراجعه با جدول . بدست آمد
از آن جایی کـه  . بوته و طول سنبله در تیمار نیتروژن قابل توجیه است

داري ح مختلف نیتـروژن تفـاوت معنـی   هاي گندم در سطوطول سنبله
رسد عامل اصلی افزایش عملکرد کاه گنـدم بـا   نداشته، لذا به نظر می

هاي گندم مصرف کود نیتروژن، در نتیجه بهبود طول ساقه اصلی بوته
دار عملکرد کـاه  البته نکته قابل ذکر عدم تفاوت معنی. روي داده است

  . بین الگوهاي مختلف رقابت است
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 مختلف الگوي رقابت برعملکرد دانهسطوح  اثر - 2شکل 

  

 
  و الگوي رقابت بر عملکرد دانه تروژنین مختلف سطوح متقابل اثر -3شکل

 
دار عملکـرد کـاه بـین    البته نکته قابـل ذکـر عـدم تفـاوت معنـی     

ایی کـه عملکـرد بیولـوژیکی    از آن جـ . الگوهاي مختلف رقابت اسـت 
توان چنین نتیجـه  تحت تأثیر الگوهاي رقابتی قرار گرفته است، لذا می

گرفت که اثر رقابت عمدتاً بر وزن سنبله بوده تا وزن ساقه گندم، کـه  
دار رقابت بر وزن تک سنبله اشـاره  توان به تأثیر معنیدر توجیه آن می

دو صـفت وزن و طـول    شایان ذکر است بـا مقایسـه  ). 2جدول (نمود 
توان چنین نتیجه گرفت که با تشدید رقابت، طول سنبله و ارتفـاع  می
بـه طـوري کـه    ) 2جـدول  (هاي گندم هر دو افزایش یافته است بوته

افـزایش   1/89بـه   8/86و ارتفاع بوتـه از   65/6به  5/6طول سنبله از 
، امـا  دار نیسـت ها به لحاظ آماري معنـی اگرچه این تفاوت. یافته است

بهتر از ) ساقه گندم(هاي رویشی دهنده این نکته است که بخشنشان
از . انـد با تشدید رقابت افـزایش یافتـه  ) سنبله گندم(هاي زایشی بخش

و عملکـرد  ) بر حسـب گـرم  (سوي دیگر هر دو صفت وزن تک سنبله 
این چنین تغییراتی . اندبا تشدید رقابت کاهش یافته) تن در هکتار(کاه 

هـاي مختلـف گیـاهی در    مل افزایش طول و کاهش وزن اندامکه شا
باشد توسط سایر محققین نیـز گـزارش شـده    شرایط تشدید رقابت می
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نتایج برهمکنش دو تیمار نیتـروژن و رقابـت بـراي    ). 15 و 6، 5(است 
دار صفت عملکرد کاه نیز حاکی از این است کـه عمـده تفـاوت معنـی    

عـدم کـاربرد نیتـروژن و در مقابـل     براي عملکرد کاه حاکی از شرایط 
 4بنـابراین همـان گونـه کـه در جـدول      . باشدکاربرد کود نیتروژن می

مشخص شده بین کلیه حاالت رقابتی و سطوح کاربرد نیتروژن تفاوت 
  .توان مشاهده نمودداري را نمیمعنی

بـه طـور    4در خصوص صفت عملکرد بیولـوژیکی نتـایج جـدول    
دهد، اول این که با مصرف کود نیتـروژن  یخالصه دو نکته را نشان م

عملکرد بیولوژیک بهبود یافته که علـت آن نیـز عمـدتاً تحـت تـأثیر      
دوم این که با تشدید رقابت نسبت به . افزایش عملکرد کاه گندم است

ایـن   بـر . است داري داشتهشرایط عدم رقابت این صفت کاهش معنی
رایط بدون رقابـت و بـا   اساس بیشترین عملکرد بیولوژیکی گندم در ش

تـن   85/17(کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شده است  150کاربرد 
این کمیت از یک سو حاصـل بهبـود شـرایط رشـد و نمـو      ). در هکتار

باشـد، و از سـوي   اي مـی ناشی از عدم وجود رقابت درون و بین گونـه 
هـر  دیگر به دلیل رشد رویشی زیاد در اثر کاربرد نیتروژن زیاد اسـت،  

چند که با برخی دیگر از شـرایط رقـابتی و نیتـروژن مصـرفی تفـاوت      
اگرچـه بـه لحـاظ عـددي     (دهد داري به لحاظ آماري نشان نمیمعنی

  ).باشدبیشتر می
 4و جـدول  ) جـدول تجزیـه واریـانس   ( 2براساس نتایج جـدول   

داري بـراي صـفت شـاخص    تفـاوت معنـی  ) جدول مقایسه میـانگین (
هـر  (شـود  برد نیتروژن و بروز رقابت دیده نمـی برداشت در شرایط کار

شایان ذکر است بیشـترین  ). چند که به لحاظ عددي تفاوت وجود دارد
در شرایط عدم رقابت و کاربرد ) درصد 78/43(کمیت شاخص برداشت 

حاصل شده که ایـن مسـئله   ) N100D1W0(کیلوگرم نیترووژن  100
د دانـه را دارا بـوده   در شرایطی است که همین تیمار باالترین عملکـر 

به عالوه، در خصـوص عـدم تأثیرگـذاري    ). تن در هکتار 15/7(است 
بـراي صـفات    4نیتروژن بر این شاخص و با توجـه بـه نتـایج جـدول     

توان چنین استنباط نمود کـه در  عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی می
اي شرایط  عدم کاربرد کود نیتـروژن، هـر دو صـفت فـوق بـه گونـه      

اند که میزان ایـن کـاهش متناسـب بـا افـزایش صـفات       یافته کاهش
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در شرایط کاربرد کود نیتروژن بـوده  

به عبارت دیگر میزان کاهش در صفات عملکرد دانه و عملکـرد  . است
دهی متناسب با میزان افزایش آن ها در بیولوژیکی در شرایط عدم کود

از آن جایی که شاخص برداشت حاصل تقسیم  شرایط کوددهی بوده و
-عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکی است لذا این صفت تفاوت معنـی 

  .داري در این شرایط از خود نشان نداده است
در نهایت صفات کیفی دانه گنـدم بـا بررسـی درصـد پـروتئین و      

مشخص گردید کـه  ) عملکرد دانه ×درصد پروتیئن (عملکرد پروتئین 
هـا بـر ایـن دو صـفت     ارهاي نیتروژن، رقابت و بـرهمکنش آن اثر تیم

دهـد  ها نشان مینتایج مقایسه میانگین). 3جدول (دار بود کیفی معنی

داري درصـد پـروتئین   که با افزایش کاربرد کود نیتروژن به طور معنی
اي که بیشترین درصـد پـروتئین دانـه در    دانه نیز بهبود یافته به گونه

در ). درصـد  72/13(تروژن مصرفی بدست آمده است باالترین سطح نی
اي است که با افـزایش رقابـت، درصـد    مقابل اثر تیمار رقابت به گونه

و ) درصـد  19/13(پروتئین دانه کاهش یافته در این شرایط بیشـترین  
درصد پروتئین دانه به ترتیب در شرایط بدون ) درصد 78/10(کمترین 

. اي حاصـل شـده اسـت   و بین گونهرقابت و وجود هر دو رقابت درون 
اي و هـاي درون گونـه  نکته جالب این است که این صفت بین رقابـت 

اي داري را از خود نشان داده است، بـه گونـه  اي تفاوت معنیبین گونه
اي بـر درصـد پـروتئین دانـه بیشـتر از      که اثر منفی رقابت درون گونه

نین استنباط نمود کـه  توان چاز این مسئله می. اي بودرقابت بین گونه
انـدازي بـیش از حـد بـر     هاي گندم با ایجاد سـایه افزایش تراکم بوته

هاي مختلف برگی این گیاه، انرژي کمتري را براي تولید ترکیبات  الیه
خـواه پروتئینـی فـراهم نمـوده اسـت، در حـالی کـه بـه طـور          انـرژي 
هاي تههاي علف هرز به علت ارتفاع کمتر نسبت به بواي بوته مشاهده

عالوه، نکته جالـب در  به. توانند چنین تأثیري را داشته باشندگندم نمی
توانـد  مـی  4ها براي این صفت با توجه به جدول برهمکنش بین تیمار

این نکته باشد که در کلیه سطوح نیتروژن، تیمار بدون رقابت بیشترین 
ین دانـه  بر این اساس باالترین درصد پـروتئ . درصد پروتئین را دارا بود

کیلـوگرم در   150در شرایط بدون رقابت و بـا کـاربرد   ) درصد 36/15(
البته این عدد تا حدي فراتـر از مقـدار رایـج    . هکتار حاصل شده است

تواند بـه علـت   باشد که یک دلیل آن میدرصد پروتئین در منطقه می
از آن جـایی کـه محاسـبه درصـد     . روش محاسبه درصد پروتئین باشد

ضرب مقدار نیتروژن در ضریب ثابت محاسبه مبناي حاصلپروتئین بر 
رسد بخشی از ایـن مقـدار درصـد پـروتئین در     شود، لذا به نظر میمی

 150هاي گندم در شرایط کاربرد ي تجمع زیادتر نیترات در دانهنتیجه
کیلوگرم نیتروژن در هکتار و یا به عبارتی کاربرد فراتـر از حـد بهینـه    

در نهایـت ضـرایب همبسـتگی بـین     . ایش باشـد نیتروژن در این آزمـ 
عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم در این آزمایش نشان داد که کلیه 

داري بر عملکـرد  صفات کمی و کیفی به جز طول سنبله به طور معنی
دهد که نشان میبه عالوه این نتایج ) 5جدول (دانه گندم تأثیر داشتند 

د دانه در سنبله به ترتیب بیشـترین  بین اجزاي عملکرد کمی دانه، تعدا
در این ارتباط نتایج آزمایشی . همبستگی را با عملکرد دانه داشته است

اي اي و بـین گونـه  نشان داد کـه هـر دو الگـوي رقابـت درون گونـه     
در حالی که فقط رقابت بین . محتوي نیتروژن دانه گندم را افزایش داد

هـاي هـرز   البته علـف . ذار بوداي بر نیتروژن بذر علف هرز تأثیرگگونه
). 11(بیشتر از گندم به افزایش نیتروژن مصرفی واکنش نشـان دادنـد   

اي باعـث کـاهش   به طور مشابه گزارش شده وجود رقابت بـین گونـه  
طـور   به. شوداي در توان جذب نیتروژن توسط گندم میقابل مالحظه

ایط عـدم  میانگین این کاهش در شرایط کاربرد نیتروژن بیشـتر از شـر  
دهد که کاربرد نیتروژن تـوان  این مسئله نشان می. بود) شاهد(کاربرد 
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از سـوي دیگـر   . رقابتی علف هرز را بیشتر از گندم افزایش داده اسـت 
اي باعث کاهش توان جذب نیتروژن توسط گندم نیز رقابت درون گونه

   .شد
 در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که هر دو عامل نیتروژن و
الگوي رقابـت بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد کمـی و کیفـی گنـدم         

البته بیشترین عملکرد دانه در شـرایط عـدم رقابـت و    . تأثیرگذار بودند
کیلوگرم در هکتار بدست آمد و با افـزایش شـدت    150یا  100کاربرد 

کمترین عملکرد دانه نیز در شـرایط  . رقابت عملکرد دانه کاهش یافت
به عالوه، بیشترین درصد پروتئین در . ن بدست آمدعدم کاربرد نیتروژ

ولـی بـا افـزایش رقابـت، درصـد      . باالترین سطح نیتروژن بدست آمد
همچنین در سطوح پایین نیتروژن رقابـت بـین   . پروتئین کاهش یافت

اي بیشترین اثر منفی را بـر عملکـرد داشـت، ولـی در مقابـل در      گونه
اي بیشترین اثـر منفـی را دارا   سطوح باالي نیتروژن رقابت درون گونه

  .بود
  

  گندم اثر تیمارهاي نیتروژن و الگوي رقابت بر برخی صفات عملکرد کمی و کیفی -4  جدول
  عملکرد پروتئین    پروتئین دانه  شاخص برداشت    عملکرد بیولوژیکی  عملکرد کاه  تیمارها

  کیلوگرم در هکتار    درصد    تن در هکتار
              )رکیلوگرم در هکتا(نیتروژن 

0  90/4  c 15/8  b  88/39  a 35/10  d  38/336  c 
50  41/9  b 11/15  a  72/37  a 18/11  c  26/637  b 

100  61/9  ab 61/15  a  43/38  a 43/12  b  80/745  ab 
150  36/10  a 51/16  a  25/37  a 72/13  a  78/843  a 

         الگوي رقابت
52/8  بدون رقابت  a 26/14  ab  25/40  a 19/13  a  10/757  a 

58/8  ايبین گونه  a 54/13  ab  63/36  a 18/12  b  13/604  bc 
03/9  ايدرون گونه  a 56/14  a  98/37  a 53/11  c  61/637  ab 

15/8  ايدرون و بین گونه  a 03/13  b  45/37  a 78/10  d  06/526  c 
                بر همکنش

N0D1W0 04/5  b 94/8  d  52/43  a 15/11  e  56/434  ef 
N0D1W1 08/5  b 33/8  d  02/39  a 72/10  ef  40/348  f 
N0D2W0 51/5  b 56/8  d  63/35  a 98/9  ef  39/304  f 
N0D2W1 98/3  b 79/6  d  38/41  a 56/9  g  64/268  f 
N50D1W0 35/9  a 88/15  a-c  12/41  a 92/12  b-d  68/843  bc 
N50D1W1 87/8  a 00/14  a-c  64/36  a 45/11  e  39/587  d 
N50D2W0 11/10  a 57/16  c  11/39  a 68/10  ef  99/690  b-d 
N50D2W1 32/9  a 21/15  a-c  72/38  a 68/9  g  15/570  de 
N100D1W0 18/9  a 33/16  a-c  78/43  a 34/13  bc  81/953  ab 
N100D1W1 33/9  a 42/14  bc  37/35  a 78/12  cd  78/651  d 
N100D2W0 78/9  a 25/15  a-c  87/35  a 42/12  cd  37/679  cd 
N100D2W1 17/10  a 49/15  a-c  41/34  a 16/11  e  83/594  d 
N150D1W0 52/10  a 85/17  a  00/40  a 37/15  a  35/1124  a 
N150D1W1 05/11  a 41/17  ab  47/36  a 78/13  b  03/875  b 
N150D2W0 73/10  a 43/16  a-c  63/34  a 04/13  b-d  98/741  b-d 
N150D2W1 13/9  a 36/14  bc  82/35  a 7/12  cd  48/665  cd 

D1 ،D2:  بذر در متر مربع 750بذر در متر مربع و تراکم زیاد بذر به میزان  450به ترتیب تراکم بذر کم به میزان بهینه. 
W1 ،W2: هرز در متر مربعبوته علف 20هرز و باحضور به ترتیب بدون حضور علف. 

  .ندارند LSDدرصد بر مبناي آزمون  5داري در سطح ر هر ستون و براي هر عامل اختالف آماري معنیهاي داراي حروف مشترك دمیانگین
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  براي عملکرد و اجزاي عملکرد گندمضرایب همبستگی  - 5جدول 

ارتفاع   
  بوته

2-  
طول 
  سنبله

3-  
وزن 
تک 
  سنبله

4-  
تعداد 
دانه در 
  سنبله

5-  
تعداد 

سنبله در 
  متر مربع

6-  
وزن 
هزار 

  انهد

7-  
عملکرد 

  دانه

8-  
عملکرد 

  کاه

عملکرد   -9
  بیولوژیکی

10-  
شاخص 
  برداشت

11-  
پروتئین 

  دانه

12-  
عملکرد 
  پروتئین

1  1            
2  05/0  ns 1           
3  64/0  ** 32/0  * 1          
4  68/0  ** 21/0  ns 92/0  ** 1         
5  4/0  ** 12/0  ns 08/0  ns 12/0  ns 1        

6  3/0  * 02/0-  
ns 

33/0  * 26/0  ns 13/0-  ns 1       

7  61/0  ** 06/0  ns 55/0  ** 58/0  ** 37/0  * 6/0  ** 1      

8  76/0  ** 1/0  ns 62/0  ** 63/0  ** 45/0  ** 46/0  
** 

78/0  ** 1     

9  74/0  ** 09/0  ns 62/0  ** 65/0  ** 44/0  ** 54/0  
** 

91/0  ** 97/0  ** 1    

10  21/0-  
ns 

11/0  ns 13/0-  ns 09/0-  ns 11/0-  ns 18/0  
ns 

33/0  * 31/0-  * 07/0-  ns 1   

11  42/0  ** 13/0  ns 49/0  ** 46/0  ** 06/0-  ns 59/0  
** 

46/0  ** 46/0  ** 48/0  ** 04/0-  ns 1  

12  59/0  ** 11/0  ns 58/0  ** 59/0  ** 25/0  ns 67/0  
** 

93/0  ** 74/0  ** 86/0  ** 26/0  ns 74/0  ** 1 

  .دار می باشدعدم وجود اختالف معنی: nsدرصد و  5و  1دار بودن در سطوح احتمال به ترتیب نشانگر معنی - *و ** 
  
  منابع

بـر  ) Avena lodoviciana(ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت و تـراکم علـف هـرز یـوالف وحشـی      . 1387 .بندآینه .ا و. ف ،پور نورآباديابراهیم -1
 .71-78): 3(30. مجله علمی کشاورزي. گندم زمستانهاجزاي عملکرد  عملکرد و

هاي اکوفیزیولوژیـک گنـدم در   بررسی برخی ویژگی. 1385 .مسگرباشی .منیا و موسوي .حنورمحمدي،  .قبند، آینه .ا، .ف ،پور نورآباديابراهیم -2
 .117-125): 4(19. مجله پژوهش سازندگی). Avena lodoviciana(رقابت با یوالف وحشی 

بررسی اثر تیمار هاي نیتروژن در زمان وجین بـر پویـایی جوامـع علـف هـرز و      . 1388 .پورحاللی .ج. ممسگرباشی و  .مبند، آینه .ا، .م ،اتیقنو -3
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