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ارزيابي قابليت رقابتي کلزا ) (Brassica napus L.و خردل وحشي ) (Sinapis arvensis L.در
مقادير مختلف نيتروژن و تراکم نسبي دو گونه
Evaluation of competitive ability of canola (Brassica napus) and wild mustard
(Sinapis arvensis) at different rate of nitrogen and relative density of both species

فاطمه سلیمانی ،*1بیژن سعادتیان  ،2گودرز

احمدوند9

چكيده:
به منظور ارزيابي روابط رقابتي خردل وحشي و کلزا رقم اوکاپي در سطوح مختلف نيتروژن ،آزمايشي به
صورت سريهاي جايگزيني در گلخانه تحقيقاتي دانشكده کشاورزي دانشگاه بو علي سينا همدان در سال 0212
انجام شد .فاکتورهاي آزمايش شامل چهار سطح نيتروژن خالص  1/07 ،1 ،2/57و  1/72گرم در گلدان و
نسبتهاي مختلف تراکم کلزا و علفهرز خردل وحشي به ترتيب در پنج سطح ،2/7 :2/7 ،2/07 :2/57 ،2:1
 2/57 :2/07و  1:2بود .تراکم هر دو گونه در کشت خالص  4بوته در گلدان منظور شد .ضرايب رقابت درون
گونهاي کلزا براساس هر دو صفت عملكرد بيولوژيک و عملكرد دانه نسبت به ضرايب رقابت برون گونهاي آن
در تمامي سطوح نيتروژن کمتر بود ،اما در خردل وحشي عكس آن مشاهده شد .قابليت رقابت نسبي کلزا
براساس دو صفت مذکور ،در تمامي سطوح نيتروژن نسبت به خردل وحشي کمتر بود .افزايش مصرف نيتروژن تا
سطح  1/07گرم نيتروژن خالص در گلدان موجب افزايش قابليت رقابت نسبي کلزا شد .تعداد دانه در خورجين
و تعداد خورجين در بوته کلزا با افزايش تراکم نسبي آن افزايش يافت ،اما با افزايش تراکم نسبي خردل وحشي،
حالت عكس براي صفات ذکر شده به دست آمد .شاخص تمايز آشيان اکولوژيک براساس صفات عملكرد
بيولوژيک و دانه ،کمتر از يک برآورد گرديد .شاخص مذکور براي عملكرد بيولوژيک ،در هر چهار سطح
نيتروژن بيشتر از عملكرد دانه ،به دست آمد .بيشترين مقادير شاخص تمايز آشيان اکولوژيک براي دو صفت ذکر
شده ،به ترتيب در تيمارهاي  1و  1/07گرم نيتروژن خالص در گلدان حاصل شد .به طور کلي نتايج آزمايش
حاکي از آن بود که سطح  1گرم نيتروژن خالص در گلدان (معادل با سطح  022کيلوگرم در هكتار) تيمار
کودي مناسب جهت افزايش توان رقابتي کلزا در شرايط تداخل با خردل وحشي بود.
واژههاي کليدي :شاخص تمايز آشيان اکولوژيک ،ضريب رقابت درون و بين گونهاي ،قابليت رقابت نسبي،
مدل عكس عملكرد تک بوته.

مقدمه

خردل وحشی از مهف تفری علففهفای هفرز مفزار

علفففهففای هففرز یزففی از عوامففه مه ف کففاهش
عملزرد گیاهان زراعی در جهان به شفمار مفیرونفد

کلزا است که گیاهی په بفر

( .)Di Tomaso, 1995; Ahmadvand, 2002

(Blackshaw et al., 1987; Baghestani
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تففاکنون ای ف گیففاه بففه عنففوان علفففهففرز لال ف

در

اسففت .افففزایش میففزان عناصففر لففذایی خففا

94

صورتی که رشفد علففهفای هفرز را بفیش از گیفاه

محصول زراعفی در  52کشفور جهفان معرففی شفده

زراعی تحری

تشدید اثفرات تفداخلی

است ) .(Holm et al., 1997در ایران نیفز رقابفت

علفهفای هفرز مفیگفردد (Iqbal and Wright,

خردل وحشی تاثیرات منفی کیفی و کمی عمفدهای

1997; Ahmadvand, 2002; Mousavi et
;al., 2003; Lindquist et al., 2007
Soleymani et al., 2010; Soleymani et
) .al., 2011علففهفای هفرز در بسفیاری از مفوارد

تحقیقات بسیاری در رابطفه بفا اثفرات زیفان ور

بیش از میفزان نیفاز خفود از عناصفر لفذایی اسفتفاده

خردل وحشی بفر گیاهفان زراعفی مفتلفف صفورت

میکنند و در نتیجه ای مصرف کنندههای لفوک ،2

گرفتفففه اسفففت ;(Blackshaw et al., 1987

ممز است بیشتر از گیاه زراعفی از کفود بهفرهمنفد

;Dhima and Eleftherohorinos, 2005
Safahani et al., 2007; Soleimani et al.,
) .2011تراک علفهرز یزی از عوامه کمی مفوثر

گیففاه

بففر محصففول کلففزای پففاییزه در پففی داشففته اسففت
(.)Baghestani et al., 2004

شففده و مقففدار عناصففر لففذایی قابففه دسففتر

زراعی را کاهش دهند ،که ای امفر توانفایی رقابفت
گیاهان زراعی با علفهای هرز را کاهش مفیدهفد.

بر رقابت علففهفای هفرز و گیفاه زراعفی مفیباشفد

بسیاری از گونفههفای علففهفرز نسفبت بفه گیاهفان

(Cudney et al., 1989; Ahmadvand,
;2002; Safahani Langrodi et al., 2008
) .Soleymani et al., 2010بففه طففوری کففه در

زراعی در جذب مواد لذایی اضافه شفده بفه عنفوان
کود ،برتری دارنفد (،)Blackshaw et al., 2003

تحقیقی وجود  24بوته خردل وحشی در متفر مربف ،
سب

اما کاربرد متناس

کاهش  24درصفدی عملزفرد دانفه کلفزا شفد

( .)McMullan et al., 1994در یف

عناصر لفذایی مفیتوانفد شفرای

مطلوبی را جهت رشد گیفاه زراعفی ففراه نمفوده و

زمفایش

رشفففد و نمفففو علففففهفففای هفففرز را کفففاهش دهفففد

نیز ،خردل وحشی بفا تفراک  24بوتفه در متفر مربف ،

(.)Soleymani et al., 2010

عملزففففرد کلففففزا را تففففا  91درصففففد کففففاهش داد

نیتروژن یزی از مه تفری عناصفر لفذایی اسفت

( .)Blackshaw et al., 1987همچنفی یافتفههفا

که منجر به افزایش محصول زراعی شده و همچنفی

نشان داد که رقابت  244بوته خردل وحشفی در متفر

بففر جوانففهزنففی و اسففتقرار علفففهففای هففرز تففاثیر

مربف  ،کاهشفی  55درصففدی را در تولیفد بفذر کلففزا
باعف

نماید ،سب

مفیگفذارد ( )Camara et al., 2003و بیشفتری

شفد ( .)Van Acker and Oree, 1999در

نگرانی را در رابطه با رقابت علفهای هفرز ایجفاد

مطالعففهای دیگففر ،میففزان افففت عملزففرد دانففه ارقففا

کففرده اسففت ( .)Di Tomaso, 1995از طرفففی

مفتلف کلزا در شفرای تفداخه بفا  94بوتفه خفردل

کاربرد بیش از اندازه نیتروژن ،تفاثیر سفو مشفهودی

وحشی در متر مرب  52 ،تا  35درصد گفزارش شفده

بفففر محفففی زیسفففت ،بفففه همفففراه خواهفففد داشفففت

است (.)Safahani et al., 2007

( .)Vitousek et al., 2009تحقیقفات نشفان داده

یزی از دالیه افت عملزفرد گیاهفان زراعفی در
حضور علفهای هرز ،رقابت بر سر عناصفر لفذایی
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است که اثرات رقابتی گیفاه زراعفی -علففهفرز در

در هزتار ،خسارت وارده به  22تا  25درصفد تقلیفه

اثفففر میفففزان مصفففرف نیتفففروژن ت ییفففر مفففییابفففد

پیفدا کفرد (.)Cathcart and Swanton, 2003

(Ahmadvand, 2002; Cathcart and
;Swanton, 2003; Soleymani et al., 2010
).Soleymani et al., 2011

پژوهشففگران ااهففار داشففتند کففه افففزایش مصففرف
نیتروژن تا سط بهینفه ،باعف

گیاه زراعی در برابر علفهایهرز شفده و در نتیجفه

در بررسففففففی انجففففففا گرفتففففففه بففففففر روی

افففت عملزففرد گیففاه زراعففی کففاهش خواهففد یافففت

رقابفففت گنفففد و علففففهفففای هفففرز سفففلمه تفففره

(.)Cathcart and Swanton, 2004

) (Chenopodium albumو خفففردل وحشفففی

باتوجففه بففه اینزففه کودهففای شففیمیایی یزففی از

مشاهده شد که زیست توده دو گونفه هفرز بفه طفور

مهفف تففری عوامففه افففزایش هزینففههففای تولیففد در

چشفففمگیری بفففا اففففزایش نیتفففروژن از  24بفففه 224

سیسففت هففای زراعففی مففیباشففند و تففاثیر بسففزایی بففر

میلیگر در کیلوگر خا  ،افزایش یافته و هفر دو

روابفف ف گیففففاه زراعففففی و علفففففهففففرز دارنففففد

علفهرز بیش از گند به افزایش نیتفروژن واکفنش

)،(Dhima and Eleftherohorinos, 2005

مثبت نشفان دادنفد (.)Iqbal and Wright, 1997

مفدیریت مصفرف نهفادههفای کفودی از نرفر میففزان

گزارش دیگری نیز حزایت از اففزایش  5/8برابفری

کاربرد و دستیابی به مقادیر بهینه کفود کفه بفاالتری

زیست توده خردل وحشی در اثر افزایش نیتروژن از

بففازده تولیففد و کمتففری هزینففه و لففودگی محففی

 4بففه  204میلفففیگففر در کیلفففوگر خفففا  ،دارد

زیسففت را در برداشففته باشففد مففیتوانففد بففه عنففوان

( .)Blackshaw et al., 2003همچنفففی در

راهزاری در جهت کاهش اثرات تداخه علفهفرز

مطالعففففهای گلفانففففهای مشففففاهده شففففد کففففه بففففا

با گیاه زراعی باشفد ).(Soleymani et al., 2011

افزایش کاربرد نیتروژن ،عملزرد دانفه علففهفرز و

همچنی شناخت رواب رقابتی درون و بی گونفهای

گیفففاه زراعفففی بیشفففتر شفففد و بفففا اففففزایش نسفففبت

و پاسففخ نهففا بففه نهففادههففای کففودی بفصففو

علففففهفففرز چچف ف ( (Lolium rigidumبفففه

نیتروژن ،برای نیه بفه کشفاورزی پایفدار و تصفمی -

جففو ) ،(Hordeum vulgareعملزففرد دانففه و
بیولوژی

اففزایش تفوان رقفابتی

گیری مناس  ،بسیار تعیی کننده مفیباشفد .از اینفرو

گیاه زراعی در هر گلفدان کفاهش یاففت

پژوهش حاضر به منرفور بفه دسفت وردن دیفدگاه

( .)Gonzalez-Ponce, 1998از سفوی دیگفر ،در

مفففدیریت کفففودی مناسف ف

برخی موقعیتها گیفاه زراعفی مفیتوانفد در جفذب

و مقایسفففه ضفففمنی بفففا

زمایشات مزرعهای نگارندگان ،صورت گرفت.

کود نسبت به علفهرز کار مفدتر باشفد (Dhima

) ،and Eleftherohorinos, 2005به طفوری کفه

مواد و روشها

در شفففرای عفففد اسفففتفاده نیتفففروژن ،عملزفففرد

پفففژوهش حاضفففر در سفففال  2424در گلفانفففه

ذرت ) (Zea maizeدر اثفر تفداخه بفا د روبفاهی

تحقیقاتی دانشزده کشاورزی دانشفگاه بفوعلی سفینا

سبز ) 95 ،(Setaria viridisتا  04درصفد کفاهش

همدان انجا شد .خا

یافت ،اما با کاربرد نیتروژن تا سفط  244کیلفوگر

لومی بود .نور مورد نیاز به طور طبیعی ففراه شفد و
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محدودیتی از ای جهت در گلفانه وجفود نداشفت.

پنجرههای گلفانه جهت بهارهسازی به مدت  1هفتفه

طفر پایفه

باز گردید و ت ییرات دمایی ن ثبت شفد .در مفدت

بلو های کامه تصادفی با چهار تزرار و با استفاده

بهففارهسففازی ،میففانگی بیشففتری و کمتففری دمففا بففه

زمایش به صورت فاکتوریه و در قال

از سریهای جایگزینی اجرا شد .ففاکتور اول شفامه

 20و  -2درجه سانتیگراد بود .از س دسی

ترتی

 244 ،254 ،244و 254

(دلتامتری )22با للرت  9در هزار جهت مقابله با شفته

کیلوگر در هزتار از منب کفود اوره ( )N %01بفود

از رسفیدن

چهار سط نیتروژن خفال
که برحس

سبز در اوایه گهدهی استفاده شفد .پف
فیزیولوژی

حجف گلفدانهفا معفادلسفازی گردیفد

( N4=2/54 ،N3=2/25 ،N2=2 ،N1=4/55گففر

 ،بوتهها کفبفر شفده و صففات تعفداد

خففورجی در بوتففه ،تعففداد بففذر در خففورجی  ،وزن

نیتروژن در گلدان) .فاکتور دو  ،نسبتهای مفتلف

هزار دانه ،عملزفرد بیولوژیف

تراک کلزا رق اوکاپی و علفهفرز خفردل وحشفی

انفدازهگیففری شففد .بففرای بففه دسففت وردن ضففرای

در پففنس سففط :4/25 ،4/5 :4/5 ،4/25 :4/55 ، 4 :2

رقابففت درون و بففرون گونففهای براسففا

 4/55و  2:4بففود .تففراک هففر دو گونففه در کشففت
براسففا

خففال

بیولوژی ف

تففراک  84بوتففه کلففزا در مترمرب ف

عملزففرد

و بففذر کلففزا و خففردل وحشففی از مففدل

رگرسیون خطی چند مت ییفره عزف

( )Soleymani et al., 2011معففادل  0بوتففه در

عملزفرد تف

بوته (معادله  )2استفاده شد (.)Spitters, 1983

گلففدان منرففور شففد .در طففی فصففه رشففد ،بیففاری

1/W=B00+B11D1+B12D2

معادله ()2

گلدانها به فواصه زمفانی سفه روز و بفا حجف 944

کفففه در ایففف معادلفففه  B00عزففف

میلیلیتر در گلدان انجا شد .بذر خردل وحشی قبه
از کاشففت بففه مففدت ی ف

و بفذر هفر دو گونفه

بیولوژی ف

هفتففه در دمففای  9درجففه

یففا بففذر ت ف

عملزفففرد

بوتففه گونففه  2در شففرای

سانتیگراد قرار داده شد تا خواب ن شزسفته شفود

ایزوله B11 ،و  B12به ترتی

( .)Bagherani and Ghadiri, 1995همچنففی

و بففی گونفهای گونففه  D1 ،2و  D2نیففز بففه ترتیف

جهت بشویی مواد نیتروژنفه احتمفالی ،گلفدانهفای

تراک گونه 2و گونه  2است.

حاوی  9کیلوگر خا

با استفاده از ضرای

قبه از کشت چهفار نوبفت

نسفففففبی ( )RCAدو گونفففففه محاسفففففبه شفففففد
(Ahmadvand, 2002; Mousavi et al.,
)( 2003معادله .)2

ب اضافی خارج گردید .کاشفت بفذر دو گونفه بفا
پ

سانتیمتفر در گلفدانهفا صفورت گرففت.

از سبز شدن عملیات تن

مدل اسپیترز ،قابلیت رقابت

2

بیاری سنگی شدند به گونفهای کفه از کفف نهفا
عمق ی

ضرای رقابت درون

بوتهها بفرای رسفیدن

RCA=B11/B12

معادله ()2

به نسبتهای مورد نرر انجا شد .تیمار کود نیتروژن
در دو مرحله بعد از تن

کردن و ساقهروی ،همفراه

شاخ

با ب بیاری به گلدانها اضافه گردید .در مرحله 1

تمایز شیان اکولوژی

( 9)NDIاز حاصه

ضرب قابلیت رقابت نسبی دو گونفه بفه دسفت مفد

برگی به تدریس دمای گلفانه به  2درجه سانتیگفراد
کاهش داده شد و پف

)-Deltamethrin (Decis TM
- Relative Competitive Ability

از تطفابق بوتفههفا بفه سفرما،
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(Ahmadvand, 2002; Mousavi et al.,
)( 2003معادله .)9

دو گونه با افزایش نسبت تراکمی خردل وحشی ،در
همه سطو نیتروژن کفاهش یاففت و در نسفبت 2:2
کمتری مجمو عملزرد بیولوژی

NDI=RCA1×RCA2

معادله ()9

در گلففدان حاصففه شففد (شففزه  2و  .)2بففا مصففرف

نالیز دادهها با نر افزار  SASانجفا شفد .رسف

بیشففتر نیتففروژن ،عملزففرد بیولوژیف

نمودارها توس نر افزار  Excelصورت گرفت.

تراکمی اففزایش نشفان داد (شفزه  2و  .)2در یف
زمایش جایگزینی با افزایش مقدار نیتفروژن پاسفخ

اففزایش نسففبت تففراک هففر گونففه در گلففدان ،بففا
افففزایش عملزففرد بیولوژیفف

مثبتی در عملزرد بذر گیاه زراعی جفو و گونفههفرز

و بففذر ن گونففه و

چچ مشاهده شفد ).(Gonzalez-Ponce, 1998

کاهش صفات ذکر شده در گونه مقابفه همفراه بفود

اثفففرات افزایشفففی کفففاربرد نیتفففروژن بفففر عملزفففرد

(شففزه 2و .)2ایف نتففایس نشففاندهنففده تففاثیر بسففزای

گونهها در شرای تداخه توس محققفی دیگفر نیفز

تففراک گونففهای در قابلیففت بهففرهبففرداری از فضففا،

گفزارش گردیفده اسفت ;(Ahmadvand, 2002

شففرای محیطففی و ت ذیففهای و در نهایففت عملزففرد
نهایی هر ی

از دو گونفه اسفت .همچنفی اففزایش

تراک هر ی

از گونهها با تفاثیر منففی بفر عملزفرد

).Soleymani et al., 2010
با توجه به ضرای

داد (جففدول  2و  .)2ضففری رقابففت درون گونففهای

 (Triticumو یففففوالف وحشففففی

کلففزا در هففر دو صفففت عملزففرد بیولوژیف

) (Avena fatuaدر زمایش سریهای جفایگزینی

نسبت به ضری

دریافتنففد کففه بففا افففزایش نسففبت تففراک هففر گونففه،

و دانففه

رقابت برون گونفهای ن در تمفامی

سطو نیتروژن کمتر بود ،که ای نتایس بیفانگر تفاثیر

گونفه دیگفر بفه طفور خطفی

بیشتر رقابت خفردل وحشفی بفر عملزفرد تف

کفاهش یاففت) .(Cudney et al., 1989همچنفی

بوتفه

کلزا اسفت (جفدول .)2امفا بررسفی ضفرای رقفابتی

در مطالعفات انجففا گرفتففه بفر روی رقابففت گنففد و

درون و برون گونهای خفردل وحشفی عزف

یوالف وحشی تحت تاثیر نیتروژن ،مشاهده شفد کفه

نتفایس

کلففزا را نشففان داد و رقابففت درون گونففهای خففردل

بففا کففاهش تففراک نسففبی هففر گونففه در نسففبتهففای

وحشی در هر چهار سط کاربرد نیتروژن ،نسبت بفه

نهایی ن کاهش پیدا کرد

رقابت برون گونهای ن شدیدتر بود (جدول .)2

(.)Ahmadvand, 2002
به طور کلی مجمو عملزرد بیولوژیف

و

بذر کلزا و خردل وحشی را در سطو نیتروژن نشان

بررسفففی نسفففبتهفففای مفتلفففف مفلفففو گنفففد

مفتلف مفلو  ،بیوما

عملزرد ت

بوته به خوبی رونفد ت ییفرات عملزفرد بیولوژیف

را در بوتهها کاهش داده است .محققی دیگر نیز در

عملزرد دانه و بیوما

تبیی تصحی شفده و سفطو

معنیداری به دست مده ،مدل عز

بوتههای گونه مقابه ،تولید دانه و وزن خشف

)aestivum

و بففذر هففر دو

گونه کلفزا و خفردل وحشفی در تمفامی نسفبتهفای

نتايج و بحث

ت

و بذر دو گونفه

نتفففایس بررسفففی عملزفففرد بیولوژیفف

تفف

بوتفففه

گند و علفهرز خردل وحشی در بازههفای زمفانی

و دانفه

 258 ،209و  224روز پ
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مقادیر مفتلف کاربرد نیتروژن موج

 2و  .)2همچنی محققان در بررسفی توانفایی تحمفه

ت ییر ضرای

رقابت ارقا مفتلف کلزا در برابر علفهفرز خفردل

رقابفففت درون و بفففرون گونفففهای دو گونفففه شفففد
) .(Mousavi et al., 2003همچنفی در هفر سفه
بازه زمانی و سطو مفتلف کودی ،ضرای
برون گونهای گند بیشفتر از ضفرای

وحشی ،با مشاهده باالتر بودن شی

رقابفت

اففزایش عزف

عملزرد بذر ارقفا کلفزا در تفراک هفای علففهفرز
نسبت به شی

رقابفت درون

عملزفرد بیولوژیف

اففزایش عزف

گونهای ن به دست مد ،اما مقادیر ضفری رقابفت

پی بردند که حساسیت عملزرد بذر کلفزا نسفبت بفه

دورن گونهای برای علفهرز خفردل وحشفی بفاالتر

است .نها علت

از ضرای

رقابت بیشتر از عملزرد بیولوژی

رقابت برون گونهای ن بود که بفا نتفایس

ای امر را حساسیت بیشتر عملزرد اقتصادی گیاهفان

به دست مفده در ایف بررسفی مطابقفت داشفت .در

زراعی به تنشهای محیطی از جمله رقابت ،به دلیفه

زمایشی دیگر نیز در کلیه سطو نیتفروژن ضفری

حساسیت بیشتر رشد زایشی به تنشها در مقایسفه بفا

رقابفت

رشد رویشی و کوتاه بودن طول دوره تشزیهدهنفده

رقابت برون گونهای گند بیشفتر از ضفری

درون گونفهای بفه دسففت مفد ،ولففی در گونفه هففرز

عملزرد دانه نسبت به دوره تشفزیهدهنفده عملزفرد

رقابت برون گونهای کمتر از

 ،دانسفتند (Safahani Langrodi et

یوالف وحشی ضری

بیولوژیف

).al., 2008

درون گونهای بفود .ایف نتفایس مویفد ن اسفت کفه
تولید بیوما

قابلیت رقابت نسفبی عملزفرد بیولوژیف

گیفاه زراعفی بیشفتر از ن کفه توسف

و بفذر

فشار رقابفت درون گونفهای محفدود گفردد ،تحفت

کلزا در همه سطو نیتروژن ،کمتر از ی

تاثیر رقابفت بفرون گونفهای قرارگرفتفه و بفرعز ،

میزان قابلیت رقابفت نسفبی خفردل وحشفی در کلیفه

تاثیر رقابت علففهفرز یفوالف وحشفی بفر خفودش

بدسفت مفد (جفدول

سطو نیتروژن بیشتر از یف

بفود ،امفا

بیشففففتر از تففففاثیر منفففففی گنففففد بففففر ن بففففوده

 .)2کمتر از ی

است(.)Ahmadvand, 2002

همه حاالت بیفانگر ایف اسفت کفه در کلیفه سفطو

ضففرای رقابففت درون و بففرون گونففهای عزف
عملزفففرد بیولوژیففف

بودن قابلیت رقابت نسفبی کلفزا در

نیتروژن ،کلزا بیشفتر متفاثر از رقابفت بفرون گونفهای
خردل وحشی بوده است .نتفایس بررسفیهفای انجفا

کلفففزا و خفففردل وحشفففی

در هفففففر چهفففففار سفففففط نیتفففففروژن ،کمتفففففر از

شففده بففر روی رقابففت گنففد و یففوالف وحشففی نیففز

عملزرد دانفه ن

حاکی از بیشتر بودن قابلیت رقابت نسبی علففهفرز

دو بففود .در مطالعففات مزرعففهای نیففز تاثیرپففذیری

در برابر گیاه زراعفی در کلیفه سفطو نیتفروژن بفود

عملزرد بذرکلزا از رقابت خردل وحشی ،در تمفامی

(.)Ahmadvand, 2002

ضرای

به دست مده برای عز

سففطو نیتففروژن بیشففتر از عملزففرد بیولوژیف

افففزایش مصففرف نیتففروژن تففا سففط  2/25گففر

بففود

) .(Soleymani et al., 2011بفه عبفارت دیگفر،

نیتروژن خال

عملزففرد بففذر هففر دو گونففه نسففبت بففه عملزففرد
بیولوژی

موج

نها از حساسیت بیشتری نسبت به رقابفت

در گلدان (244کیلوگر در هزتفار)

افزایش قابلیفت رقابفت نسفبی کلفزا شفد .بفه

طوری کفه مقفادیر ن بفرای عملزفرد بیولوژیف

درون و برون گونهای برخوردار بوده است (جفدول

و

دانه کلفزا در سفط کفودی یفاد شفده بفه ترتیف بفه
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 4/522و  4/950رسید (جفدول ،)2و بیفانگر ن بفود
کففه بففه ترتیف

با توجه به ضرای

هففر  2/32و  2/15بوتففه کلففزا قففدرت

تبیی به دسفت مفده ،رگرسفیون

خطی به خوبی روند ت ییرات صفات تعداد خورجی

رقابتی معادل یف

بوتفه خفردل وحشفی در صففات

در بوتففه و تعففداد دانففه در خففورجی کلففزا و خففردل

عملزرد بیولوژی

و دانه کلزا داشته اسفت .قابلیفت

نهففا ،توصففیف کففرد

وحشففی را نسففبت بففه تففراک

رقابت خفردل وحشفی بفر خفلف کلفزا بفا مصفرف

(شزه 9و .)0کمتری تعداد خورجی در بوتفه کلفزا

در

در پایی تفری نسفبت تراکمفی ن حاصفه شفد و بفا

گلففدان کففاهش نشففان داد .از ای ف نتففایس چنففی بففر

افففزایش نسففبت تراکمففی کلففزا در گلففدان ،تعففداد

می ید که مصفرف نیتفروژن تفا حفد  2/25گفر در

خورجی در بوتفه ن در هفر چهفار سفط نیتفروژن،

گلدان شرای رقابتی را به نف گیاه زراعی تعییر داده

افزایش یافت .به طوری کفه شفی خف رگرسفیونی

نیتففروژن تففا سففط  2/25گففر نیتففروژن خففال

اسفففت .بررسفففی شفففی
بیولوژی

معادلفففه عزف ف

حاصففه بففرای سففطو  2/25 ،2 ،4/55و  2/54گففر

عملزفففرد

نیتروژن خفال

و دانه کلزا در مطالعفات مزرعفهای نشفان

در گلفدان بفه ترتیف

،2/49 ،9/90

داد که کلزا با داشت کمتری شفی

خف در سفط

 2/04و  2/02به دست مد و مصرف بیشتر نیتفروژن

کودی  244کیلوگر نیتروژن خال

در هزتفار کفه

به طور کلی بفر صففت یادشفده تفاثیر مثبفت داشفت

در واحفد گلفدان

(شزه  .)a -9هرچند اثفر مثبفت نیتفروژن بفر تعفداد

میباشفد ،دارای بیشفتری قابلیفت رقابفت نسفبی بفود

خورجی در بوته علفهفرز خفردل وحشفی مشفهود

( .)Soleymani et al., 2011نتففایس حاصففه از

بففود ،امففا ایفف صفففت در تمففامی سففطو کففاربرد

پژوهشی دیگر حاکی از ن بود کفه قابلیفت رقابفت

نیتففروژن ،بففا افففزایش تففراک نسففبی خففردل وحشففی

نسففففبی خففففردل وحشففففی در سففففطو مفتلففففف

رگرسیونی بفه دسفت

معادل  2/25گر نیتروژن خفال

کاهش یافت و تمامی ضرای

نیتروژن بسیار بیشتر از گیاه زراعی بود و سط بهینفه

مده منفی بود (شزه  .)-b9نتایس مطالعات مزرعفه-

در علفهفرز و

ای نیز بیانگر کاهش اففت تعفداد خفورجی در بوتفه

افزایش ن در گیاه زراعی گردیفد (Mousavi et

کلففزا بففه ازا ورود اولففی بوتففه خففردل وحشففی بففا

) .al., 2003همچنی یافتهها نشان داده که اففزایش

افزایش مصرف نیتروژن تا سفط  244کیلفوگر در

تشفدید

هزتار بود کفه بفا نتفایس گلفانفهای مطابقفت داشفت

اثرات رقفابتی علففهفرز یفوالف وحشفی در مقابفه

( .)Soleymani, 2010اثرات منفی رقابفت علفف-

گند شفد ( .)Parchami et al., 2010بفه اعتقفاد

هرز بر صفت تعداد خورجی  ،توس سفایر محققفی

محققففان کففاربرد نیتففروژن در حففد بهینففه و زمففان

نیفز گففزارش شففده اسفت (Blackshaw et al.,

نیتروژن موج

کاهش ای شاخ

مصرف نیتروژن بیش از سط مطلوب سب

مناس  ،سب

2002; Holman et al., 2003; Safahani et
).al., 2007

رشد سری گیفاه زراعفی و بفاال رففت

توان رقابتی ن در برابر علففهفای هفرز مفیگفردد

کمتفففری تعفففداد دانفففه در خفففورجی کلفففزا در

( .)Paolini et al., 1999سایر بررسیها نیز مویفد

باالتری تراک خردل وحشی مشفاهده شفد و تعفداد

نتایس بیان شده است (Cathcart and Swanton,

دانه در خورجی کلفزا بفا اففزایش تفراک نسفبی ن

).2003; Cathcart and Swanton, 2004
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افففزایش یافففت (شففزه  .)a -0در مقابففه ،اگرچففه

ایف

کاربرد بیشفتر نیتفروژن بفر تعفداد دانفه در خفورجی

صفففات عملزففرد بیولوژی ف

علفهرز خفردل وحشفی اففزود ،امفا تعفداد دانفه در

سففطو  2و  2/25گففر نیتففروژن خففال

خففورجی ای ف گیففاه در همففه سففطو نیتففروژن ،بففا

( 254و  244کیلففوگر در هزتففار) بففه دسففت مففد

افزایش تراک نسبی ن ،نقصان یافت (شزه.)b-0

(شففزه )2کففه حففاکی از اثففر مثبففت نیتففروژن در

زمفایش ،بیشفتری مقفادیر ایف شفاخ

بففرای

و دانففه بففه ترتی ف

در

در گلففدان

با افزایش تفراک خفردل وحشفی در مزرعفه نیفز

تیمارهای یاد شده و کاهش تداخه نیچ دو گونفه در

تعداد دانفه در خفورجی کلفزا کفاهش پیفدا کفرد و

صفففات مففورد بررسففی بففود .در تحقیقففی مشففابه،

کاربرد مقادیر بیشفتر کفود نیتفروژن ،تعفداد دانفه در

پزوهشگران با مطالعه رقابت خردل وحشفی و گنفد

خورجی کلفزا را در تمفامی سفطو تفراک خفردل

پاییزه درجه تمایز نیچ را در سط مطلفوب نیتفروژن

وحشففی افففزایش داد ( .)Soleymani, 2010بففه

 2/15بدست وردند .درحالی که با افزایش نیتروژن

گفته پژوهشفگران در شفرای رقابفت ،سفایهانفدازی

شد و درجفه تمفایز نفیچ

خردل وحشفی سفب

نسبت ضرای

کفاهش کفار یی فتوسفنتزی و

درنتیجه کاهش تولیفد و اختصفا

کمتر از ی

به  4/50تقلیه یافت که ای کفاهش درجفه تفزیف
نیچ ،بیفانگر تشفدید روابف تفداخلی گیفاه زراعفی و

مفواد لفذایی بفه

انفدا هفای زایشففی کلفزا و تعففداد دانفه در خففورجی

علفهرز در پی افزایش نیتفروژن از سفط مطلفوب

مفیگفردد ( .)Safahani et al., 2007محققفی

بففود ( .)Mousavi et al., 2003همچنففی در

بسیاری کاهش تعداد دانه در خورجی کلفزا در اثفر

زمایشی دیگر ،مقدار ضری تمایز نفیچ بفا اففزایش

رقابت علفهرز را گزارش کردهاند (Blackshaw

مصرف نیتروژن کاهش یاففت و کمتفری میفزان در

).et al., 2002; Holman et al., 2003

باالتری سط کاربرد کود به دست مد کفه بیفانگر

شاخ

تمایز شیان اکولوژیف

برای صفات عملزرد بیولوژی
وجففود شففیان اکولوژی ف

کمتفر از یف

افزایش تداخه نیچ دو گونفه و رقابفت بفی گونفهای

و دانه ،نشفاندهنفده

بود ( .)Ahmadvand, 2002در مطالعه حاضر نیفز

بففی دو گونففه

تففرن نفیچ و بیشفتری میفزان

مشففتر

کمتری میزان ضفری

مورد بررسی بود (شزه ،)2به عبارت دیگفر بفر سفر
منففاب مشففتر

تداخه دو گونه ،در سط بفاالتر از حفد بهینفه کفود

بففی کلففزا و خففردل وحشففی رقابففت

وجود داشته است .شاخ
عملزرد بیولوژی

شیان اکولوژی

نیتروژن حاصه شد.

بیشفتر

نتيجهگيري کلي

نسبت به دانه در هر چهار سفط

از نتففایس ایفف پففژوهش مففیتففوان دریافففت کففه

نیتروژن ،میتواند نشاندهنده شدت بیشفتر رقابفت و

علففیرل ف تففاثیر مثبتففی کففه افففزایش مصففرف کففود

تداخه نیچ دو گونه در مرحله زایشی باشد .هفر چفه
مقدار عددی شاخ

تمفایز شفیان اکولوژیف

نیتففروژن بففر عملزففرد بیولوژیفف

بفه

عملزرد موثر دو گونه در تمفامی تفراک هفای نسفبی

دست مده بزرگتر باشد تمایز شفیان بفی دو گونفه
بیشتر شده و درنتیجفه بفر سفر منفاب مشفتر

 ،دانففه و اجففزای

نها داشته ،ت ییرات پارامترهفای رقفابتی گونفههفرز

کمتفر

خففردل وحشففی و گیففاه زراعففی کلففزا و بففه تب ف

رقابت خواهنفد کفرد ( ،)Ahmadvand, 2002در
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تففداخه نففیچ اکولوژیف

و افففزایش قابلیففت رقابففت

زمایش کنتفرل شفده حاضفر مطابقفت داشفت .بفی

نسبی دو گونفه را موجف

شفده اسفت .سفط بهینفه

بوتففههففای علفففهففرز خففردل وحشففی رقابففت درون

مصففرف کففود بففرای رق ف اوکففاپی ( 244کیلففوگر
نیتففروژن خففال

در هزتففار) کففه بففه  2/25گففر در

در همه تیمارهای کودی وجود داشت و همی عامه

تمفایز شفیان

کففاهش صفففات تعففداد خففورجی در بوتففه و

گلدان معادلسازی شده بود ،شاخ
اکولوژی

گونهای باالتری در مقایسه با رقابفت بفرون گونفهای
سففب

صفت عملزرد دانه دو گونفه را اففزایش

تعداد دانفه در خفورجی خفردل وحشفی بفا اففزایش

داد .نتفایس مزرعفهای بفه دسففت مفده نیفز حففاکی از

تراک نسبی ن شد ،امفا در رابطفه بفا گیفاه زراعفی،

خسارتزایی کمتر تراک های خردل وحشی بر گیاه

عز

حالت ذکر شده برای صففات مفورد بررسفی

کلزا و افزایش تفوان رقفابتی کلفزا در تیمفار کفودی

حادث شد.

بهینففه بففود ( )Soleymani et al., 2010و بففا
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40

نسبت گونهها

کلزا ( )Cو خردل وحشی ( )Wو مجمو تولید دو گونه در گلدان در نسبتهای مفلو

( N4=2/54 ،N3=2/25 ،N2=2 ،N1=4/55گر نیتروژن در گلدان).
Fig1: Biological yield of canola (C) and wild mustard (W) and total grain production of two species in pot
)at mixed proportions (N1=0.75, N2=1 ،N3=1.25، N4= 1.5 g N per pot
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) و مجمو تولید بذر دو گونه در گلدان در نسبتهای مفلوW( ) و خردل وحشیC(  عملزرد دانه کلزا-2شزه
.) گر نیتروژن در گلدانN4=2/54 ،N3=2/25 ،N2=2 ،N1=4/55(
Fig 2: Grain yield of canola (C) and wild mustard (W) and total grain production of two species in pot at
mixed proportions (N1=0.75, N2=1 ،N3=1.25، N4= 1.5 g N per pot)
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.و بذر کلزا در سطو کاربرد نیتروژن

بوته به صفات عملزرد بیولوژی

عملزرد ت

 نتایس برازش مدل عز-2 جدول

Table 1: Results of fitting reciprocal yield of per plant model to biological and grain yield of canola at
nitrogen levels.
)نیتروژن خال (گر در گلدان
صفت
6

RCA

7

P

4

R2 adj

3

0

B12

B11

1

B00

Nitrogen (g per pot)

Trait

عملزرد

0.399

>0.0001

0.90

0.0513

0.0205

0.0835

0.75

0.468

>0.0001

0.89

0.0344

0.0161

0.0603

1

0.521

>0.0001

0.82

0.0307

0.0160

0.0569

1.25

0.400

>0.0001

0.96

0.0320

0.0128

0.0520

1.5

0.251

0.0001

0.71

0.3071

0.0770

0.4131

0.75

عملزرد

0.337

>0.0001

0.73

0.1928

0.0649

0.2903

1

بذر

0.374

0.0002

0.70

0.1801

0.0673

0.2837

1.25

Grain yield

بیولوژی
Biological yield

0.247 >0.0001
0.90
0.2154
0.0532
0.2882
1.5
 ضری رقابفت بفرون، ضری رقابت درون گونهای کلزا، به ترتی عز عملزرد بیولوژی یا بذر ت بوته کلزا در شرای ایزوله1 و5 ،0 ،9 ،2 ،2
. سط معنیداری مدل رگرسیونی عز عملزرد و قابلیت رقابت نسبی است، ضری تبیی تصحی شده،گونهای کلزا
1, 2, 3, 4, 5 and 6 Reciprocal yield of biological or grain of canola plant in isolated condition, intraspecific competition
coefficient of canola, Interspecific competition coefficient of canola, Adjustment determination coefficient,
Statistically significant level of Reciprocal of per plant model and Relative competitive ability, respectively.

و بذر علفهرز خردل وحشی در سطو

بوته به صفات عملزرد بیولوژی

عملزرد ت

 نتایس برازش مدل عز-2 جدول
.کاربرد نیتروژن

Table 2: Results of fitting reciprocal yield of per plant model to biological and seed yield of wild mustard
at nitrogen levels.
)نیتروژن خال (گر در گلدان
صفت
6
7
4 2
3
0
1
RCA
P
R adj
B12
B11
B00
Nitrogen (g per pot)
Trait
1.883

>0.0001

0.78

0.0154

0.0290

0.0679

0.75

1.753

>0.0001

0.74

0.0146

0.0256

0.0608

1

1.406

0.004

0.51

0.0150

0.0211

0.0527

1.25

1.731

>0.0001

0.88

0.0119

0.0206

0.0491

1.5

2.442

0.007

0.46

0.0769

0.1878

0.4195

0.75

عملزرد

1.853

0.0003

0.66

0.0805

0.1492

0.3502

1

بذر

1.806

0.01

0.42

0.0764

0.1373

0.3243

1.25

Seed yield

عملزرد
بیولوژی
Biological yield

1.806
0.01
0.42
0.0707
0.1277 0.3012
1.5
، ضری رقابت درون گونهای خردل وحشی، به ترتی عز عملزرد بیولوژی یا بذر ت بوته خردل وحشی در شرای ایزوله1  و5 ،0 ،9 ،2 ،2
 سط معنی داری مدل رگرسیونی عز عملزرد و قابلیت رقابت نسبی، ضری تبیی تصحی شده،ضری رقابت برون گونه ای خردل وحشی
.است
1, 2, 3, 4, 5 and 6 Reciprocal yield of biological or grain of wild mustard plant in isolated condition, Intraspecific
competition coefficient of wild mustard, Interspecific competition coefficient of wild mustard, Adjustment
determination coefficient, Statistically significant level of Reciprocal of per plant model and Relative competitive
ability, respectively.
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.)b( ) و خردل وحشیa(  اثر متقابه سطو نیتروژن و تراک بوته بر روند ت ییرات تعداد خورجی در بوته کلزا-9شزه
Fig 3: Interaction effect of nitrogen level and plant density on changing trend of pod number per plant of
canola (a) and wild mustard (b)
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Nich differentiation index

Fig 4: Interaction effect of nitrogen level and plant density on changing trend of grain number per pod of
canola (a) and wild mustard (b)
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تمایز شیان اکولوژی

 ت ییرات شاخ-5 شزه

Fig 5: Changing of nich differentiation indices of canola and wild mustard in different amount of nitrogen
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