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و یوالف ) Triticum aesticium(اي در اجتماع گندم بررسی رقابت درون و برون گونه
هاي رقابتیو شاخصبا استفاده از مدل عکس عملکرد) Avena fatua(وحشی

4و مجتبی فاتح3جلیل شفق کلوانق،2، عادل دباغ محمدي نسب*1فرشاد سرخی لـله لو

دانشگاه تبریزبه ترتیب دانشیار و استادیار - 3و2، میاندوآبواحد دانشگاه آزاد اسالمی و مربی استادیاربه ترتیب- 4و1

)22/8/1391: تاریخ پذیرش-17/3/1391: تاریخ دریافت(
چکیده

عکـس عملکـرد و   يهـا مـدل بـا اسـتفاده از   شـی  یوالف وحواي در اجتماع گندمبه منظور بررسی رقابت درون و برون گونه
در ایسـتگاه تحقیقـاتی دانشـکده    چهـار تکـرار   بـا ریل در قالب طرح کامالً تصـادفی  وبه صورت فاکتهاي رقابتی، آزمایشی شاخص

م شـامل  و فـاکتور دو ) دانلبوته در گ8و 5، 2صفر، (فاکتور اول شامل چهار سطح تراکم گندم . دشاجرا ز کشاورزي دانشگاه تبری
گندم و یوالف وحشی بر اساس تیمارهاي آزمایشـی  هايبذر. بود) بوته در گلدان8و 5، 2صفر، (چهار سطح تراکم یوالف وحشی 

اي یـوالف وحشـی   ضریب رقابت بـرون گونـه  . گرفتندقرار ) فضاي باز(در مزرعه هاگلدانسپسوشدند کاشته هاگلداندر داخل 
گنـدم و یـوالف وحشـی از اثـرات رقابـت      . اي گندم روي یوالف وحشی بودضریب رقابت برون گونهروي گندم به مراتب بیشتر از 

هاي گندم نسبت بـه یـوالف وحشـی بـه     بوته،همچنین. اي برخوردار بودنداي کمتري نسبت به اثرات رقابت برون گونهدرون گونه
تر از یوالف وحشی بود و این امر حاکی از در گندم پایینیقابلیت رقابت نسب. اي حساسیت بیشتري نشان دادندرقابت درون گونه

شـده  متـأثر هاي یوالف وحشی از رقابت بوته،هاي گندم قرار گیردرقابت بوتهریتحت تأثآن بود که یک بوته گندم بیشتر از اینکه 
یوالف وحشی و گنـدم بـر   کهدنشان داومخلوط مورد مطالعه در حدود یک و کمتر از آن بود يهانسبتعملکرد نسبی در . است

این دو گونه نسبت به یکدیگر مشـخص شـد کـه یـوالف     یضریب ازدحام نسببا بررسی.کنندیمسر منابع مشترکی با هم رقابت 
که توان رقابتی یوالف وحشی از لحاظ عملکـرد  کردمشخص نیز اثرات رقابت نسبی .نسبت به گندم استيتريقووحشی رقیب 

.باشدبرابر توان رقابتی گندم می9/2و 48/3ولوژیک به ترتیب دانه و عملکرد بی

یوالف وحشی،قابلیت رقابت نسبی، گندمعملکرد،،تداخل:کلیديهايواژه

farsorkhy@yahoo.com: نویسنده مسئول٭

تحقیقات غالت
)137-147(1391/دومشماره/ سال دوم
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هاي رقابتیو شاخصاي در گندم و یوالف با مدل عکس عملکردرقابت درون و برون گونه: همکارانلو ولـلهسرخی138

مقدمه
ترین مشکالت اقتصـادي جوامـع در   غذا از اصلینیتأم

حال توسعه است و در این رابطـه غـالت و بـه ویـژه گنـدم      
گندم در الگوي مصرف و به تبـع آن  . بیشتري دارنداهمیت 

دات کشــاورزي جهــان نقــش حیــاتی دارد در الگــوي تولیــ
)Martin et al., ) Avena fatua(یـوالف وحشـی   .)1998

هـاي هـرز گنـدم اسـت کـه کـاهش قابـل        علفنیترمهماز 
Martin(شـود توجهی را در عملکـرد موجـب مـی    et al.,

1987; Hamman, 1989.(هاي یـوالف وحشـی،   بین گونه
Avena fatua    ردار اسـت  از سـطح انتشـار بیشـتري برخـو

)Javanshir et al., هـایی  برخـورداري از ویژگـی  ). 2000
دهی مجدد گیاه در صـورت  ي خواب، ریشهنظیر وجود دوره

جابجا شدن، بلوغ زود هنگام، غیر یکنواخت بودن رسـیدگی  
سـازد  یوالف وحشی را قادر مـی هاآننهایت ریزش بذرها و در 

در برخـی  تا جاي خود را در اکوسیسـتم زراعـی حفـظ کنـد و    
بـه حسـاب آیـد    بـار انیـ زهـاي هـرز   ي علـف مناطق در زمـره 

)Baghestani et al., 2005.(
وجود یوالف وحشی در مزارع عالوه بر کاهش مسـتقیم  
ــزایش    ــا اف ــی ب ــت محصــول زراع ــاهش کیفی ــرد و ک عملک

ــه ــل و  هزین ــاري، حم ــارگیري، بوج ــاي ب ــاد  ه ــل و ایج نق
موجب کـاهش  هاي سنگین کنترل زراعی و شیمیایی هزینه

). Oingwu and Robert, 2002(شـود  درآمد کشاورز مـی 
یوالف وحشی به عنوان یک علف هرز مهم در مزارع گندم و 

علـف  12کشـور جهـان مطـرح اسـت و یکـی از      55جو در 
آمیز در جهان تشکیل کلونی هرزي است که به طور موفقیت

Wilson(دهد می et al., 1990.(
روابـط  نیتـر مهـم یکـی از  تداخل یا رقابت بـه عنـوان  

موجود در اجتماع گیاهی عبارت از فرآیندي است که در آن 
دو گیاه یا دو جمعیت گیاهی بر یکدیگر اثـر متقابـل منفـی    

رقابت وضعیتی است که در آن هر یکی از گیاهـان در  . دارند
مورد برخی از عوامل مانند منبع بحرانی بـا یکـدیگر رقابـت    

Dabag(نماینـد  مـی  et al., طبـق تعریـف بـاربور    ). 2004
)Barbour, 1980 (    بـار انیـ زرقابت عبـارت از اثـر متقابـل

. کننـد گیاهانی است که از منابع غذایی محدود استفاده مـی 
هاي یک گیـاه،  تواند به صورت رقابت در بین اندامرقابت می

اي یا اثرات متقابل منفی در بـین گیاهـان   رقابت درون گونه
اي به صورت تـداخل در میـان   رون گونهیک گونه و رقابت ب

يریتـأث قدرت رقابتی . هاي مختلف گیاهی اتفاق بیفتدگونه
ها از یک گونه بـر  است که یک واحد بیوماس یا سایر ویژگی

Habibi(روي گونــه دیگــر دارد  Savadkoohi et al.,

2008.(
گیري رقابت و سایر انواع تداخل از برخـی از  براي اندازه

,Wright(شـود  شد مانند عملکرد استفاده میهاي رکمیت

عملکـرد دانـه یـا    بـر حسـب  عملکرد ممکن اسـت  ). 1981
عملکرد بیولوژیک در نظر گرفته شود، در عین حال استفاده 

گیري رقابت به از عملکرد براي هر گونه، بهترین روش اندازه
ي هاي متعددي بـراي مطالعـه  ها و طرحروش. رودشمار می

براي هر یـک از  . اي اجتماعات گیاهی وجود داردروابط گونه
این آزمایشات سه عامـل تـراکم، آرایشـی فضـایی و نسـبت      

از ایـن  . گیرنـد اي را بـا درجـات متفـاوت در نظـر مـی     گونه
ــاروش ــیه ــرح م ــه ط ــوان ب ــینی و  ت ــزایش، جانش ــاي اف ه

Javanshir(سیستماتیک اشاره کرد  et al., مـدل  ). 2000
را در سیستم )Reciprocal yield model(عکس عملکرد

علـف هـرز و سـایر    -گیاه زراعی، گیـاه زراعـی  -گیاه زراعی
). Spiters, 1983(توان مـورد اسـتفاده قـرار داد    ها میگونه

این مدل، ارتباط رگرسیون موجود در بین وزن تـک بوتـه و   
بـر ایـن   هـا  در مدل مزبور، فرض. کندتراکم گیاه را بیان می

خلی بر عکس عملکرد هـر گونـه افـزایش    است که اثرات تدا
Radjabia(یابد می et al., مدل عکـس عملکـرد   ).2008

هاي معتبر تجزیه رقابـت، ضـمن   به عنوان یکی از روش
اي، قـادر اسـت   تعیین اثرات رقابت درون و برون گونـه 

قدرت رقابتی دو گونه را نیز بـه صـورت کمـی در آورد   
)Pirzad et al., 2002.(

هاي یوالف وحشی در قسـمت بـاالي   دن برگتر بوافقی
کانوپی نسبت به گندم، بیشتر بودن دوام سطح برگ یـوالف 
وحشی و بیشتر بودن سرعت رشد نسبی آن نسبت به گندم 

عوامل برتري رقابتی یوالف وحشی در رقابت بـا  نیترمهماز 
).Kirikland, 1993(گندم گزارش شده است 

يرقابـت دو گونـه  اهداف اصلی پژوهش حاضر بررسـی  
عکس گندم زراعی و یوالف وحشی با استفاده از مدل خطی

اي بـه  گونـه عملکرد و تعیین ضـرایب رقابـت درون و بـرون   
.باشدهمراه سایر معیارهاي رقابتی می
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1391139/دومشماره/ سال دوم/ تحقیقات غالت

هامواد و روش
این آزمایش در ایستگاه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي   

خاك مورد استفاده جهت آزمایش بـا  . دانشگاه تبریز اجرا شد
70الـی  60درصـد سـیلت و   25الی 20درصد رس، 5/10

آن در pHهـاي شـن لـومی بـود و     درصد شـن جـزو خـاك   
حداکثر هـدایت الکتریکـی عصـاره    . قرار داشت8ي حدودهم

نیتـأم براي . میکروموس بود220معادل ) EC(اشباع خاك 
) درصـد در هـر گلـدان   40(کود مـورد نیـاز از خـاك بـرگ     

استفاده شد و به دلیل مشاهده شدن عالئم ناشـی از کمبـود   
28مرتبه محلـول پاشـی کـود مـایع بـا ترکیـب       سه ،عناصر

عناصر درصد فسفر و15درصد پتاسیم، 25ژن، درصد نیترو
هـاي نخسـت   دمـاي متوسـط در هفتـه   . میکرو صورت گرفت

گـراد درجه سانتی18و 11آزمایش در شب و روز به ترتیب 
درجـه  22و 18ي رشـد بـه حـدود    که تـا انتهـاي دوره  بود

.گراد رسیدسانتی
گندم و یوالف وحشی بر اسـاس  هايدر این تحقیق بذر

در هـا گلـدان کاشته و هاگلداناي آزمایشی در داخل تیماره
آزمـایش بـه صـورت    . قـرار داده شـدند  ) فضـاي بـاز  (مزرعه 

فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تکـرار و بـا   
فاکتورهـاي  .هـاي افزایشـی اجـرا شـد    استفاده از طرح سري

صـفر،  (چهار سطح تراکم یوالف وحشـی  شامل مورد مطالعه 
صـفر،  (و چهار سطح تـراکم گنـدم   ) بوته در گلدان8و 5، 2
.بود) بوته در گلدان8و 5، 2

40و عمـق  45هـاي مـورد اسـتفاده داراي قطـر     گلدان
بذرهاي گندم و یـوالف وحشـی بـا فواصـل     . متر بودندسانتی

بالفاصـله پـس از کاشـت،    .کشت شـدند هاگلدانیکسان در 
10بــه ارتفــاع روز تــا رســیدن گنــدم3آبیــاري بــه فاصــله 

ي رشـد  متر تکرار شد پس از این مرحله تا پایان دورهسانتی
زمان سبز شدن یـوالف  . آبیاري انجام گرفتبارکیروز 5هر 

4الـی  3وحشی با توجه به شکسته شدن خواب بذرهاي آن 
ها فاصله کافی به منظـور  در بین گلدان. روز پس از گندم بود

.ها بـا یکـدیگر ایجـاد شـد    هاي گلدانحذف رقابت بین بوته

براي مبارزه با آفات از جمله شته از سـم متاسیسـتوکس بـه    
جهـت تعیـین   .اسـتفاده شـد  مرتبـه 3در هـزار و  2نسـبت  

عملکرد بیولوژیک گیاه زراعی و علف هرز، پـس از رسـیدگی   
سـاعت  48کل اندام هوایی برداشت و به مـدت  یفیزیولوژیک
ابـت شـدن وزن در آون   گـراد تـا ث  درجه سانتی70در دماي 

. قـرار داده شــد و بـه دنبــال آن عمــل تـوزین انجــام گرفــت   
عملکرد دانه هر گونه پس از کوبیدن و جداسازي کاه و کلش 

مدل عکس عملکـرد بـراي اجتمـاع دو گونـه بـه      . دشتعیین 
. دشتعیین 2و 1صورت روابط 

)1(2121111
1

1 NBNBAW 

)2(2221212
2

1 NBNBAW 

بـه ترتیـب عملکـرد دانـه یـا      W2و W1در این روابـط  
بـه ترتیـب   N2و N1ي اول و دوم، عملکرد بیولوژیکی گونـه 

به ترتیب ضریب رقابت B22و B11ي اول و دوم، تراکم گونه
ضـریب رقابـت   B12ي اول و دوم، اي بـراي گونـه  درون گونه
ضـریب  B21،ي اولنـه دوم بـر روي گو ي اي گونهبرون گونه

و A1ي دوم، ي اول بـر روي گونـه  اي گونـه رقابت برون گونه
A2عملکــرد دانــه یــا عملکــرد بــه ترتیــب عکــس حــداکثر

. باشـد ي اول و دوم مـی هـا برآورد شده براي گونـه بیولوژیک
) Relative competitive ability(قابلیت رقابـت نسـبی   

Pirzad(د شتوسط روابط زیر تعیین  et al., 2002; Dabag

et al., 2004:(
)3(

12

11
1 B

BRCA 

)4(
21

22
2 B

BRCA 

به ترتیب قابلیت رقابـت  2RCAو 1RCAکه يبه طور
ی رقابـت نسـب  اثـر  .باشـند ي اول و دوم مـی نسبی براي گونه

)RCE ( ي اول نیز با استفاده از روابط زیر به ترتیب براي گونـه
:و دوم محاسبه شد

)5(
11

21
1 B

BRCE 

)6(
22

12
2 B

BRCE 

ینسبمهاي ضریب ازدحادر طرح مورد نظر از شاخص
)RCC ( و قابلیت رقابت نسبی به منظور تعیین رقابت نسبی

ضریب انبوهی نسبی نیز به عنوان . بین دو گیاه استفاده شد
شاخص تهاجم نسبی علف هرز با گیاه زراعی رقیب و 

Spiters(بالعکس مورد استفاده قرار گرفت  et al., 1989.(
از رابطه زیر به Bبه گونه Aضریب ازدحام نسبی گونه 

:دمآست د
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هاي رقابتیو شاخصاي در گندم و یوالف با مدل عکس عملکردرقابت درون و برون گونه: لـله لو و همکارانسرخی140

)7(

حاکی از درجه تهـاجم زیـاد و یـا    ،زیاد باشدRCCاگر 
عملکـرد  . قدرت رقابتی زیاد یک گونه نسبت به دیگري است

از مجمـوع عملکـرد   ) Relative yield total(ی کـل نسب
دمــبــه دســت آرابطــه زیــر بــا اســتفاده ازنســبی دو گیــاه

)Pantone and Baker,1991( :
)8(BA RYRYRYT 

)9(

)10(

نتایج و بحث
هاي عکس عملکرد جهت برآورد ضریب رقابت درون مدل

قـرار  مـورد بـرازش  2و 1ستفاده از روابـط  اي با او برون گونه
بررسی ضرایب رقابـت در  . انددرج شده1گرفت و در جدول 

بــراي ) 11b(اي گنـدم نشــان داد کمیــت رقابـت درون گونــه  
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گندم که بـه ترتیـب برابـر    

اي یـوالف  بود، نسبت به رقابت برون گونه0727/0و 378/0
و 724/0کـه بـه ترتیـب برابـر     ) 12b(گنـدم  وحشی بر روي

ضـریب  ). 1جـدول  (د باشـ بود به مراتـب کمتـر مـی   129/0
اي براي عملکرد بیولـوژیکی  اي و برون گونهرقابت درون گونه
درصد کمتر از عملکرد دانه 18/82و 76/80گندم به ترتیب 

در رابطه با یوالف وحشی نیز ضـریب رقابـت   . باشدگندم می
اي بـراي عملکـرد بیولـوژیکی بـه ترتیـب      ن گونهدرون و برو

). 1جدول (درصد کمتر از عملکرد دانه بود 62/80و 24/80
این امر حاکی از آن است که هم در گنـدم و هـم در یـوالف    
وحشی عملکرد دانه به مراتب بیشـتر از عملکـرد بیولـوژیکی    

ضریب . گیرداي قرار میتحت فشار رقابتی درون و برون گونه
اي عملکرد دانه گندم بر روي یوالف وحشی ت برون گونهرقاب
 )286/0 =21b (  ــه ــرون گون ــت ب ــریب رقاب ــه ض اي نســبت ب

از ) 12b= 724/0( عملکرد دانه یوالف وحشی بر روي گنـدم  

کـه ضـریب   يبـه طـور  . برخـوردار اسـت  يترکوچکمقادیر 
اي گندم بر روي یوالف وحشی براي عملکـرد  رقابت برون گونه

درصـد  95/42و 5/39ملکـرد بیولـوژیکی بـه ترتیـب     دانه و ع
اي یـوالف وحشـی بـر روي    کمتر از ضریب رقابت بـرون گونـه  

دهد که یوالف وحشـی در  این نشان می). 1جدول (گندم بود 
اعمال فشار رقابتی بر روي گندم از توانایی بیشتري برخـوردار  

تري براي گندم است به عبارت دیگر یوالف وحشی رقیب قوي
ي بوتـه  توان به بیشتر بودن اندازهدلیل این امر را می. باشدمی

تر آن و قـدرت رشـدي یـوالف وحشـی بـه      هاي حجیمو ریشه
.اي آن نسبت دادخصوص رقابت ریشه

با بررسی کشت مخلوط ذرت و سویا گزارش کردند کـه  
اي بیشتري نسبت به رقابـت بـرون   ذرت از رقابت درون گونه

Pirzad(ردار اسـت  اي بـا سـویا برخـو   گونـه  et al., 2002 .(
بررسی رقابت در اجتماع سویا و سورگوم با اسـتفاده از مـدل   
عکس عملکرد نشان داد کـه بـراي عملکـرد دانـه و عملکـرد      

اي کمتـر از رقابـت   بیولوژیکی سویا، کمیت رقابت درون گونه
Dabag(باشـد  اي سورگوم بر روي سـویا مـی  برون گونه et

al., 2004.(
ــه و ) RCA(بی نســت رقابــت قابلیــ بــراي عملکــرد دان

عملکرد بیولـوژیکی گنـدم و یـوالف وحشـی نشـان داد کـه       
بیشـتري برخـوردار   RCAیوالف وحشی نسبت به گنـدم از  

بدین مفهـوم اسـت کـه هـر بوتـه      RCAمقادیر کمی . است
کرد دانه و عملکرد بیولـوژیکی خـود  گندم بر روي عکس عمل

ریتـأث بوتـه یـوالف وحشـی    56/0و 52/0به ترتیب به اندازه
در مقابل هر بوته یوالف وحشی بـر روي عکـس   .داشته است

عملکرد دانه و عملکرد بیولـوژیکی خـود بـه ترتیـب معـادل     
بوته گندم توانسته اثـر رقـابتی اعمـال نمایـد     95/0و 94/0

براي گنـدم در  RCAپایین بودن مقادیر عددي ). 1جدول (
یل بیشتر بودن ضـریب رقابـت  مقایسه با یوالف وحشی به دل

یعنـی  . باشـد اي میاي نسبت به رقابت درون گونهبرون گونه
هـاي رقابـت بوتـه  ریتحت تـأث یک بوته گندم بیشتر از اینکه 

متـأثر هـاي یـوالف وحشـی    گندم قرار گیرد، از رقابـت بوتـه  
.شودمی
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نتایج حاصل از برآورد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تک بوته گندم و یوالف وحشی با استفاده از مدل خطی عکس عملکرد-1جدول 
Table 1. Estimation of grain and biological yield per plant for wheat and wild oat by reciprocal yield model

A1-AB22 وB11B21 وB12RCARCER21-W
گونه گیاهی

Plant species

4000.05.2378.0724.052.075.084.0
عکس عملکرد دانه تک بوته

Reciprocal grain yield per
plant

گندم
Wheat

32154.011.3269.0286.094.061.295.0
عکس عملکرد دانه تک بوته

Reciprocal grain yield per
plant

یوالف وحشی
wild oat

8148.051.507271.0129.056.076.088.0
عکس عملکرد بیولوژیکی تک بوته
Reciprocal biological yield

per plant

گندم
Wheat

13333.05.75315.005541.095.021.293.0
عکس عملکرد بیولوژیکی تک بوته
Reciprocal biological yield

per plant

یوالف وحشی
wild oat

A : 1/گرم(عکس حداکثر عملکرد تک بوته در شرایط عاري از رقابت.(
1-A : 1/گرم(-1حداکثر عملکرد تک بوته در شرایط عاري از رقابت.(

B11وB22 :گرم× تعداد بوته / مترمربع(ي اول و دوم رتیب براي گونهاي به تضرایب رقابت درون گونه.(
B21وB12 :گرم× تعداد بوته / مترمربع(ي اول و دوم اي به ترتیب براي گونهضرایب رقابت برون گونه.(

RCA:قابلیت رقابت نسبی ،RCE : نسبیرقابتاثر ،R2 :ضریب تبیین.
A: Reciprocal maximum grain yield per plant in competition free condition (1/g).
A 1- : Maximum grain yield per plant in competition free condition (1/g)-1.

B11 and B22: Intra- specific competition coefficient for first and second species, respectively (Number of plants × g)/ m2.
B21 and B12: Inter- specific competition coefficient for first and second species respectively (Number of plants × g)/ m2.
RCA: Relative competition ability, RCE: Relative competition effect, R2: Determination of coefficient.

تري براي ذرت بـه  سویا رقیب ضعیفیگزارشبر اساس
اي ذرت با سـویا نسـبت بـه    آید و رقابت برون گونهشمار می

بـر اسـاس  همچنـین  . اي سویا بیشتر استرقابت درون گونه
اي ذرت بـر روي  بررسی این پژوهشگران رقابـت بـرون گونـه   

عکس عملکرد دانه سویا به مراتب بیشـتر از عکـس عملکـرد    
,Atri(د باشآن مییکبیولوژی هـاي خطـی   در مـدل .)1999

ي حـداکثر  نشـان دهنـده  ) A(از مبدأعکس عملکرد، عرض 
باشد و هرچـه  عملکرد تک بوته در شرایط عاري از رقابت می

فاقـد  بیشتر باشد، عملکـرد تـک بوتـه در شـرایط    Aکمیت 
ناشـی از  Aعالمـت منفـی بـراي    . رقابت بیشتر خواهد بـود 

در .باشـد مـی ه و فاقـد مفهـوم بیولـوژیکی   خطاي برآورد بود
در مـدل عکـس   Aهاي مختلف مقادیر منفی بـراي  پژوهش

).Pantone and Baker, 1991(عملکرد گزارش شده است 
هاي رگرسیونی اثرات ترکیبـی تـراکم گنـدم در   منحنی

ــانگر کــاهش شــیب   ــوالف وحشــی روي صــفات بی ــراکم ی ت

و یوالف وحشیهاي رگرسیونی در هر دو گونه گندممنحنی
حداکثر عملکرد ). 1شکل (با افزایش تراکم گونه رقیب است 
بوتـه گنـدم و عـاري از    2تک بوته گندم مربـوط بـه تـراکم    

یوالف وحشی بوده و به همین ترتیب حداقل عملکرد مربوط 
-1هـاي  شـکل (بوته گندم و یوالف وحشی است 8به تراکم 

ین صـورت بـود،  در مورد یوالف وحشی نیز بد). ب-1و الف 
2که حداکثر عملکرد تک بوتـه مربـوط بـه تـراکم     يبه طور

بوته یوالف وحشی و عاري از گندم بود و حداقل عملکرد نیز 
هاي شکل(بوته یوالف وحشی و گندم حاصل شد 8از تراکم 

نمودارهاي سه بعدي مـدل عکـس عملکـرد،   ). د-1ج و -1
و یوالف وحشـی  هاي مختلف دو گونه گندم تراکماثرات توأم

را بر روي عکس عملکرد دانـه و عملکـرد بیولـوژیکی گنـدم     
شـیب صـفحات بیـانگر   ). 3و 2هـاي  شـکل (دهند نشان می

ضرایب رقابتی بوده و بیشتر بودن شیب، رقابـت بیشـتري را  
ــی دارد Javanshir(در پــ et al., 2000Habibi
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Savadkoohi et al., شــیب صــفحه در جهــت ). ;2008
اي و در جهـت  تراکم گونه هر نوع، میزان رقابـت درون گونـه  

. سازداي را مشخص میي دیگر، رقابت برون گونهتراکم گونه
تـک بوتـه بـه    یه و بیولـوژیک دانـ در گندم، عکـس عملکـرد   

هاي یوالف وحشی و گندم روبه افزایش موازات افزایش تراکم
این تغییرات بیانگر افزایش رقابت در ). 3و 2هاي شکل(نهاد 

هاي گندم به موازات افزایش تراکم گنـدم و یـوالف   بین بوته
شیب بیشتر صفحه عکس عملکرد تک بوته . باشدوحشی می

تـراکم یـوالف وحشـی نسـبت بـه      گندم در جهـت افـزایش  
اي رقابت برون گونهریتأثي افزایش تراکم گندم نشان دهنده

اي در بیشتر یوالف وحشی در مقایسه بـا رقابـت درون گونـه   
).3و 2هاي شکل(گندم است 

مخلوط يهانسبتدر کلیه ) RYT(عملکرد نسبی کل 
ف بود که این امر از رقابت شـدید یـوال  و کمتر در حدود یک 

به عبارت دیگر هـر  . وحشی و گندم بر سر منابع حکایت دارد
در ). 2جـدول  (رنـد یگیمـ دو گیاه از منـابع مشـابهی بهـره    

آزمایشــی کــه روي گنــدم و یــوالف وحشــی بــا اســتفاده از  
نتیجه گرفتند که رقابـت  د شده بوهاي جایگزینی انجام سري

Cudney(د ریـ گیماین دو گیاه بر سر منابع مشترك انجام 

et al., و یوالف گندمدر یک آزمایش دیگر که روي ). 1989
مخلـوط  يهـا نسبتدر RYTوحشی انجام گرفت، میانگین 

این بررسی نشان داد که در مورد استفاده از . بدست آمد1/1
.)Kirikland, 1993(د منابع، دو گونه نیازهاي مشابهی دارن

مخلـوط  يهـا نسـبت در ) RCC(ضریب ازدحام نسـبی  
ی از این واقعیت بود که با افزایش نسبت یوالف وحشـی  حاک

. ابـد ییمـ قابـل تـوجهی افـزایش    به طورقدرت تهاجمی آن 
عکس این امر یعنی کاهش قدرت تهاجمی یوالف وحشی بـر  

در کـل میـانگین   . اثر افزایش نسبت گندم نیز صـادق اسـت  
مخلـوط نشـان داد کـه    يهـا نسبتضریب ازدحام نسبی در 

نسبت بـه گنـدم اسـت    يتريقوبت کننده یوالف وحشی رقا
که ضریب ازدحام ه شددر یک آزمایش نشان داد). 2جدول (

ــان Linum(نســبی کت Usitatisimum(ــی ــدم زراع و گن
)Triticum aestivum(   نســـبت بـــه نـــوعی خـــردل
)Erucastrum gallicum( و است45/0و 16/0به ترتیب

گنـدم رقابـت   که در برابر علف هرز خـردل ه شدنتیجه گرفت
در . )Wall, 1997(نسـبت بـه کتـان اسـت    يتريقوکننده 

براي یوالف ) ضریب ازدحام نسبی(RCCیک آزمایش دیگر، 
بدسـت آمـده ایـن    96/0و 04/1وحشی و گندم بـه ترتیـب   

که دو گونه واکـنش مشـابهی در اعمـال    دهدیمیافته نشان 
Cudney(رقابت بر یکدیگر دارند  et al., 1989.(

بیـانگر توانـایی یـک گونـه در     ) RCE(رقابت نسبی اثر
بـراي یـوالف   RCEمقـدار  . باشدي دیگري میرقابت با گونه

وحشی در مورد عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی به ترتیـب  
76/0و 75/0بود و براي گندم نیز بـه ترتیـب   21/2و 61/2

گیري شد که در اجتماع گندم و یـوالف  نتیجه. به دست آمد
شی توان رقابتی یوالف وحشی از لحـاظ عملکـرد دانـه و    وح

ــب   ــه ترتی ــوژیکی ب ــرد بیول ــدم 9/2و 48/3عملک ــر گن براب
).1جدول (باشد می

نتایج حاصل بیانگر وجـود ارتبـاط بـین توانـایی تولیـد      
ها در اجتماعات گیـاهی و میـزان رقابـت درون و بـرون     گونه
تـوان در  ی مـی بنـابراین از مطالعـات رقـابت   . باشداي میگونه

هـاي  کشت مخلوط گیاهان زراعـی جهـت اطـالع از قابلیـت    
اي رقابتی در ایجاد تعادل رقابتی از لحاظ درون و برون گونـه 

علـف هـرز بـه    -توان در اجتماع گیـاه زراعـی  و همچنین می
منظـور افــزایش تــوان رقــابتی گیــاه زراعــی، تعیــین میــزان  

.بهره بردهرزيهاعلفخسارت و زمان مناسب مبارزه با 
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)ب(
,=98/0: تراکم صفر یوالف وحشی R2X39/0-39/6Y=

=R2X2833/0 -95/4Y ,=99/0: یوالف وحشی2تراکم 

=R2X145/0 -665/2Y,=99/0: یوالف وحشی5تراکم 

=R2X138/0 -645/1Y,=98/0: یوالف وحشی8تراکم 

)الف(
=R2X205/0 -955/2Y,=98/0: تراکم صفر یوالف وحشی

=R2X1167/0 -7167/1Y,=99/0:یوالف وحشی2تراکم 

=R2X035/0-6283/0Y ,=98/0: یوالف وحشی5تراکم 

=R2X0283/0 -3517/0Y,=99/0:یوالف وحشی8تراکم 

)د(
=R2X647/0-712/8Y ,=99/0: تراکم صفر گندم

=R2X5067/0-8633/6Y ,=99/0: گندم2تراکم 

=R2X4505/0-965/4Y,=98/0: گندم5تراکم 

=R2X2217/0-821/2Y,=99/0: گندم8تراکم 

)ج(
=R2X2083/0-525/3Y,=99/0:  تراکم صفر گندم

=R2X2183/0-7083/2Y,=98/0:   گندم2تراکم 

=R2X1967/0-021/2Y ,=98/0:   گندم5تراکم 

=R2X1217/0-1483/1Y,=99/0:      گندم8تراکم 

عملکرد ) ج(عملکرد بیولوژیک گندم، ) ب(عملکرد دانه گندم، ) الف(رگرسیونی اثرات ترکیبی تراکم گندم در تراکم یوالف وحشی روي هاي منحنی-1شکل 
.عملکرد بیولوژیک یوالف وحشی) د(دانه یوالف وحشی و 

Figure 1. Regression relationships between interference regimes of wheat density and wild oat density on: (1) Grain yield of
wheat per plant (g), (2) Biological yield of wheat per plant (g), (3) Grain yield of wild oat per plant (g), (4) Biological yield of

wild oat per plant (g).
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.ارتباط عکس عملکرد دانه تک بوته گندم با تراکم گندم و یوالف وحشی-2شکل
Figure 2. Relationship between contrary grain yield of wheat per plant with wheat and wild oat densities.

.عکس عملکرد بیولوژیک تک بوته گندم با تراکم گندم و یوالف وحشیبینارتباط-3شکل
Figure 3. Relationship between contrary biological yield of wheat per plant with wheat and wild oat densities.
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مختلفمخلوطيهانسبتدر (RCC)و ضریب انبوهی نسبی(PYT)عملکرد نسبی کل-2جدول 
Table 2. Relative yield total (PYT) and crowding coefficient (RCC) in various mixed relation

رقابتيهاشاخص
Competition index

مخلوطيهانسبت
Mixed relations

RYTRYBRYARCC**RCC*گندم: یوالف وحشی
wheat: wild oat

341.1741.06.042.1703.02:2

973.0629.0344.0831.1545.02:5

660.0532.0128.0107.2244.02:8

079.1535.0544.01.1909.05:2

643.0391.0252.039.1715.05:5

368.0258.011.0963.1338.05:8

825.0296.0529.0444.0152.18:2

456.0205.0251.0875.0334.18:5

302.0102.010.002.1979.08:8

727.0409.0317.0348.1768.0Mean
*.of wheat to wild oat.ریب انبوهی گندم به یوالف وحشیض* Crowding coefficient

**wild oat to wheat.of.ضریب انبوهی یوالف وحشی به گندم** Crowding coefficient

RYA : گندمعملکرد نسبی     .of wheat.RYA: Relative

RYB :عملکرد نسبی یوالف وحشی.of wild oat.RYB: Relative yield
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Abstract
To determine intra- and inter-specific competition between wheat and wild oat by reciprocal yield

model and other competition indices, a pot factorial experiment based on completely randomized design
with 4 replications was carried out. The treatments were including four densities of wheat and wild oat
as additive series (0, 2, 5 and 8 plants/pot). Results showed that interspecific competition coefficient of
wild oat on wheat was greater than that of wheat on wild oat. Both species had low intraspecific
competition effects relative to interspecific effects. Wheat plants were more susceptible to intraspecific
competition than wild oat and relative competitive ability of wheat was lower than wild oat. Therefore,
wheat plants were more affected by wild oat plants comparing to wheat plants. Relative yield in studied
mixed relations was less than 1 or equal 1 indicating that wild oat and wheat plants compete on the
same resources. Based on relative crowding coefficients analysis, wild oat was competitor than wheat.
According to relative competitive effects, competitive ability of wild oat regard to biological and grain
yield were 3.48 and 2.9 times of wheat, respectively.

Key words: Interference, Relative competitive ability, Wheat, Wild oat, Yield
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