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با استفاده از  د نيتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروسبررسي تاثير تنش آب و مقدار كاربر

  آزمايشهاي سريهاي جايگزيني

  ابراهيم ايزدي محمد حسن راشد محصل و 

  اعضاي هيات علمي گروه زراعت دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 

  20/8/88: تاريخ دريافت

  12/3/89: تاريخ پذيرش

  چكيده

از آنجا كه . هاي هرز براي كسب آنها با گياهان زراعي به رقابت مي پردازند كه علفبطوري  .د نياز براي رشد گياهان هستندآب و نيتروژن از مهمترين عوامل مور

اين بررسي به منظور ارزيابي تاثير مقدار . آب وابسته استرقابت براي  بهلذا رقابت براي آن  ،جريان توده اي آب است همراه جذب نيتروژن از خاك توسط گياه

، 0:100هاي جايگزيني با نسبت هاي مختلف كاشت دهي كامل ذرت و بر اساس روش سري كاربرد نيتروژن بر تعامل رقابتي ذرت و تاج خروس تا مرحله تاسل

زمايش به صورت آ. و در گلخانه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد 1388ذرت در سال :از تاج خروس 100:0و 75:25، 50:50، 25:75

درصد  25و  50عوامل مورد بررسي عبارت بودند از رطوبت خاك در دو سطح . فاكتوريل و در قالب طرح آماري بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد

افزايش كاربرد نيتروژن منجر به افزايش نتايج نشان دادند كه ). كيلوگرم نيتروژن خالص در هكتار  400و  200، 0(ظرفيت زراعي و كاربرد نيتروژن در سه سطح 

افزايش كاربرد نيتروژن در مقايسه با به  در توليد ماده خشك ذرت و تاج خروس در كشت خالص آنها شد و با وجود پاسخ  بهتر تاج خروس) p≤0.05(معني دار 

 ،طور معني دار كاهش داد و مزيت نسبي كاربرد نيتروژن را از بين برده تنش خشكي توليد ماده خشك هر دو گياه را ب. افزايش داد نيز ذرت ، توان رقابتي ذرت را

  .داشت نكه افزايش كاربرد نيتروژن در ذرت در اين شرايط توجيهي  طوريه ب

 بيتنش خشكي، عملكرد نسبي، شاخص تهاجم، ضريب تهاجم نس  :كلمات كليدي
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  همقدم

آب و نيتروژن از مهمترين عوامل مورد نياز براي رشد و نمو 

هاي هرز براي كسب گياهان به شمار مي روند كه رقابت علف

آنها با گياهان زراعي منجر به كاهش دسترسي گياهان زراعي 

از آنجايي كه نيتروژن در بين ). Zimdahl, 1999(به آنها مي شود

ن و پرمصرف ترين عنصر عناصر غذايي مورد نياز گياه مهمتري

هاي  رو بيشتر مطالعات مربوط به رقابت علف از اين ،است

هرز و گياهان زراعي بر روي آن معطوف شده 

هاي مختلفي  اين مطالعات از ديدگاه). Blackshaw, 2005(است

، زمان )Cathcart & Swanton, 2003(از قبيل تاثير مقدار كاربرد

 ,Baumann( ، مكان كاربرد)Blackshaw & Molnar, 2004(كاربرد

et al., 2001; Blackshaw & Molnar, 2004 ( و نوع منبع

نيتروژن رقابت گياهان ) Liebman & Davis, 2000(مصرفي

اما اينكه براي . هاي هرز را ارزيابي كرده اندزراعي و علف

زراعي خاص چه نسخه مديريتي را در اين ارتباط  نظاميك 

لذا . هرز داردع محصول  و گونه علفارائه داد، بستگي به نو

شناخت پاسخ گونه هاي رقيب به كاربرد نيتروژن در اين مهم 

هاي هرز اعتقاد بر اين است كه اغلب علف. ضروري است

نسبت به گياهان زراعي با كارايي بيشتري نيتروژن موجود در 

خاك را جذب مي كنند كه اين مساله منجر به كاهش 

به نيتروژن و كاهش رشد آن مي  دسترسي گياهان زراعي

لذا به نظر مي رسد مديريت اين عنصر ). Zimdahl, 1999(شود

هاي براي بهره برداري بيشتر گياه زراعي در رقابت با علف

هاي مديريتي گام مهمي در اين  هرز استفاده از دستكاري

هاي راستا در جهت افزايش توان رقابتي گياه زراعي با علف

با توجه به . ها باشدكشكا به كاربرد علفهرز  و كاهش ات

جذب نيتروژن از خاك توسط گياه  شيوهاينكه مهمترين 

 Fricker & Johnson, 2002; Casper(  جريان توده اي آب است

& Jackson, 1997 .( به نظر مي رسد فراهمي آب) بويژه در

-پاسخ رقابتي گياهان زراعي و علف )هاي هرزحضور علف

اربرد نيتروژن را تغيير خواهد داد و توجه به اين هاي هرز به ك

هاي هرز و گياهان زراعي  رقابتي علف روشهايمهم در درك 

و ارائه راهكارهاي مديريتي آنها بويژه در شرايط تنش خشكي 

اين مساله با در نظر گرفتن اينكه كمبود . مهم و راهگشا است

 آب در مناطق خشك و نيمه خشك از مهمترين محدوديت

هاي توليد محصوالت زراعي است و رقابت در اين شرايط 

با توجه به اين مهم،  .بيشتر است، اهميت بيشتري دارد

مديريت آب و نيتروژن در نظام هاي زراعي آلوده به علف 

هرز، بويژه نظام هاي زراعي كم نهاده كه با هدف كاهش 

ها مديريت مي شوند، مي كشها از جمله علفكاربرد نهاده

ند به عنوان يكي از  مهمترين اجزاي مديريت تلفيقي علف توا

  ).Blackshaw, 2005; Zimdahl, 1999(هاي هرز باشد

ذرت با دارا بودن ارتفاع مناسب نسبت  ،در بين گياهان زراعي

و  برتر استهاي هرز، از نظر رقابت براي نور  علف بيشتر به

رقابت به نظر مي رسد در اين گياه تلفات عملكرد ناشي از 

يعني آب و عناصر  ،هاي هرز عمدتا به رقابت زير زميني علف

هاي لذا بهبود برنامه هاي مديريت علف.  غذايي مربوط است

هرز در اين گياه از طريق معطوف شدن بر رقابت زيرزميني، 

از آنجايي كه تاثير همزمان تنش . امكان پذير خواهد بود

در گياهان زراعي خشكي و نيتروژن بر فرايند رقابت بويژه 

تنش  ارزيابي تاثير به منظور اين بررسي. بررسي نشده است

بر توان رقابتي ذرت و تاج  نيتروژنو مقدار كاربرد  خشكي

  .انجام شد با استفاده از روش سريهاي جايگزيني خروس

  مواد و روش ها

اين آزمايش به منظور بررسي تنش خشكي و سطوح مختلف 

تاج خروس و ذرت در گلخانه  كاربرد نيتروژن بر رقابت

تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد به 

آزمايش به صورت . صورت سريهاي جايگزيني اجرا شد

فاكتوريل و در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي در 

عوامل مورد بررسي عبارت بودند از . سه تكرار اجرا شد

ي در دو سطح سطوح مختلف رطوبت خاك واحدهاي آزمايش

درصد ظرفيت زراعي ، نسبتهاي مختلف كاشت تاج  25و  50

و )  100:0و 75:25، 50:50، 25:75، 0:100(ذرت :خروس

مقادير مختلف كاربرد نيتروژن با لحاظ نيتروژن موجود در 

كيلوگرم نيتروژن   400و  200، 0(خاك در سه سطح شامل

ه با خلوص كه براي اين منظور از كود اور)  خالص در هكتار

آزمايش لوم بافت خاك مورد . درصد نيتروژن استفاده شد 46
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درصد  16درصد سيلت و  5/56درص شن،  5/27(رسي 

جعبه (بود كه پس از تهيه آن، در واحدهاي آزمايشي ) رس

ذرت و تاج  انتقال و بذور 30×50×30به ابعاد) هاي پالستيكي

 ر ايجادو به منظو 15×20اي و در فواصل خروس بصورت كپه

 مذكور  در سطح) تاج خروس و ذرت( بوته 4تراكم كل 

به منظور اطمينان از سبز شدن بذور و استقرار .  كشت شدند

 3برگي ذرت كه مصادف با  6تا  4ها، تا مرحله اوليه گياهچه

خروس بود و هنوز رقابت زيرزميني بدليل برگي تاخ  4تا 

 ;Griffin, et al., 1989( دعدم گسترش ريشه ها شكل نگرفته بو

Weise & Vandiver, 1970; Zimdahl, 1999 ( يا شدت آن كم

بود، رطوبت خاك واحدهاي آزمايشي در حد ظرفيت زراعي 

پس از اطمينان از استقرار گياهچه ها، بوته هاي . حفظ شدند

و در هر يك از نسبتهاي  ذرت و تاج خروس تنك شدند

، 3:1، 4:0يبكشت مذكور تراكم تاج خروس و ذرت به ترت

تيمارهاي مربوط به آبياري از . حاصل شد 0:4و  1:3، 2:2

براي اندازه گيري رطوبت . برگي  ذرت اعمال شدند 6مرحله 

حجمي خاك از سنسورهاي ديجيتالي سنجش رطوبت خاك 

به اين . استفاده شد ICTايستگاه هواشناسي پروتال مدل 

تا ظرفيت صورت كه پس از هر بار آبياري واحدهاي آزمايش 

اشباع خاك، به طور منظم و روزانه رطوبت آنها با استفاده از 

ايستگاه مذكور ديده باني و بالفاصله پس از رسيدن عدد 

. درصد، آبياري انجام مي شد 25و  50حجمي رطوبت به 

براي اطمينان از ورود حجم مساوي آب به واحدهاي 

ليتري آزمايشي تيمارهاي مشابه، از بشرهاي پالستيكي دو 

نيتروژن مورد نظر نيز به صورت كود اوره و . استفاده مي شد

برگي و دو  6تا  5محلول در آب كه يك سوم آن در مرحله 

آزمايش تا . برگي ذرت داده شد 10تا  8سوم آن در مرحله 

مرحله تاسل دهي كامل انجام شد و اين مرحله مصادف با 

مايش، بوته در انتهاي آز. مرحله رسيدن بذر تاج خروس بود

هاي ذرت و تاج خروس به صورت جداگانه برداشت و ماده 

 75خشك آنها پس از خشك كردن آنها در آون و در دماي 

ساعت، با ترازوي ديجيتال  48درجه سانتي گراد به مدت 

هاي الزم، پس از ثبت داده. دقت يك صدم توزين شدند

و  MSTATCتجزيه داده هاي آزمايش توسط نرم افزار آماري 

 .شد انجام  EXCELرسم شكلهاي الزم با استفاده از نرم افزار

معادله (براي تحليل نتايج آزمايش از شاخصهاي عملكرد نسبي

و ) 2معادله )(نسبت برابري زمين(، عملكرد نسبي كل)1

) 4و  3معادله هاي (شاخص تهاجم نسبي هر يك از گونه ها

  ).Weiget & Jolliffer, 2003(استفاده شد
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بترتيب ماده خشك توليد شده   Y11و    Y12در معادالت فوق

و ماده خشك توليد  2در كشت مخلوط با گونه  1توسط گونه 

  b RYو   a RYدر كشت خالص آن ، 1شده توسط گونه 

عملكرد نسبي كل و   RYTگونه هاي همراه،   عملكرد نسبي

RCC  ضريب تهاجم نسبي هستند.  

  حثنتايج و ب

و  200به  0بر اساس نتايج آزمايش، افزايش كاربرد نيتروژن از 

دار در توليد ماده كيلوگرم در هكتار منجر به افزايش معني 400

پاسخ تاج  .در كشت خالص شد خشك ذرت و تاج خروس

خروس به افزايش كاربرد نيتروژن در شرايط عدم 

كه با  طوريه ب ،بيشتر از ذرت بود) كشت خالص(رقابت

كيلوگرم در هكتار،  400و  200به  0فزايش كاربرد نيتروژن از ا

شكل ( گرم 26و  14ترتيب ه ماده خشك تاج خروس ب

)) الف(1شكل (گرم  20و  5/12و ماده خشك ذرت ))ب(1

به نظر مي رسد با توجه به نقش نيتروژن در  .افزايش يافت

رشد و نمو گياهان، افزايش فراهمي آن از طريق بهبود 

هاي فيزيولوژيك از جمله فتوسنتز منجر به رشد بهتر و فرايند

مطالعات متعددي پاسخ . عملكرد بيشتر در ذرت شده است

فزاينده رشد گياهان زراعي را به افزايش مقدار كاربرد نيتروژن 

 Ki-In Kim(براي مثال، كاي اين كيم و همكاران. نشان داده اند

et al., 2008 (به  0وژن از گزارش كردند كه افزايش نيتر

درصدي در كارايي  61كيلوگرم در هكتار ضمن افزايش 170
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درصد افزايش در توليد ماده  36مصرف نيتروژن منجر به 

نامبردگان با اندازه گيري شاخص هاي رشد . خشك ذرت شد

ذرت نشان دادند كه افزايش نيتروژن از طريق افزايش روند 

توليد  رشد تمام شاخص هاي رشد، شرايط الزم را براي

بالك شاو و . عملكرد بيشتر در ذرت فراهم كرد

 23نيز در بررسي پاسخ )  Blackshaw et al., 2003(همكاران

گونه علف هرز و گندم و كلزا به كاربرد نيتروژن مشاهده 

كردند كه در گونه هاي مورد مطالعه، ضمن افزايش معني دار 

جود اختالف قابل توجهي از اين نظر و ،ماده خشك توليدي

تاج  ،اشاره كردند كه از بين گونه هاي مطالعه شده آنها. داشت

خروس و خردل وحشي بيشترين ماده خشك را در اثر كاربرد 

در ساير مطالعات نيز به نقش مثبت  .نيتروژن توليد كردند

نيتروژن در افزايش عملكرد و رشد محصوالت زراعي اشاره 

 Blackshaw, 2005; Blackshaw, et al., 2003; Casper(شده است

& Jackson, 1997; Ki-In Kim, 2008 .(  

  

  

    

  

  

  
  

I(50و سطوح  نيتروژن در مقادير مختلف كاربرد ) ب(و تاج خروس) الف(روند تغييرات ماده خشك ذرت - 1شكل  I(25و ) 1 درصد ظرفيت زراعي ) 2

  .خاك
Figure1- Dry matter accumulation in corn(A) and redroot pigweed(B) in  different nitrogen application rate and soil moisture amount, 50(I1) 

and 25(I2) percent of field capacity. 

هر چند افزايش كاربرد نيتروژن منجر به افزايش معني داري 

در توليد ماده خشك توليد شده توسط هر يك از گونه هاي 

اثرات مثبت  اما اعمال تنش آب ،تاج خروس و ذرت شد

 25به طوري كه در رژيم آبياري  ،كاربرد نيتروژن را خنثي كرد

درصد ظرفيت زراعي خاك، كاربرد نيتروژن تاثير معني داري 

تنش . بر توليد ماده خشك ذرت و تاج خروس نداشت

خشكي بطور معني داري منجر به تلفات ماده خشك توليدي 

ه طوري كه ب)). الف و ب(1شكل(در هر يك از گونه ها شد

بر اساس نتايج آزمايش، ماده خشك توليد شده در سطوح 

كيلوگرم نيتروژن در هكتار در تيمار  400و  200، 0مختلف 

و  57، 40درصد ظرفيت زراعي در ذرت به ترتيب  25آبياري 

 گرم 44 و 8/39، 29و در تاج خروس به ترتيب  گرم 62

حاصل،  با توجه به نتايج)). الف و ب( 1شكل (كاهش يافت

به نظر مي رسد هر چند افزايش كاربرد نيتروژن در شرايط 

تنش خشكي درصد تلفات ماده خشك را در هر دو افزايش 

اما تاثير تنش آب بر ذرت بيشتر از تاج خروس بوده . داد

اين به اين معني است كه احتماال پاسخ هاي . است

فيزيولوژيك تاج خروس به تنش خشكي بهتر از ذرت بوده 

اند كه تاج _تحقيقات صورت گرفته نيز نشان داده. است

خروس به دليل پاسخ هاي فيزيولوژيك بهتر نسبت به ذرت 

).  Massinga, et al., 2003(تحمل بيشتري به تنش خشكي دارد

در آزمايشي مشاهده شد كه پتانسيل آب برگ و  در اين ارتباط

اهش فشار تورژسانس پنبه در اثر تداخل تاج خروس با پنبه ك

يافت در حالي كه تاج خروس به دليل سيستم ريشه گسترده و 

استوارت و . تعرق كمتر، تحت تاثير تنش خشكي قرار نگرفت

نيز در ارزيابي تاثير تنش آب بر ) Stuart et al., 1984(همكاران 

رقابت پنبه و تاج خروس دريافت كه پتانسيل آب، پتانسيل 

رقابت تاج خروس در اسمزي و فشار تورژسانس پنبه در اثر 
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شرايط تنش به شدت كاهش يافت و متعاقب آن تمام شاخص 

هاي رشد پنبه از جمله سطح برگ، ارتفاع و ماده خشك 

آنها برتري تاج خروس را به تعرق . تجمعي پنبه كاهش يافت

. آن نسبت دادند كمتر، گسترش عمقي ريشه و فيزيولوژي

نيز گزارش كردند ) Massinga et al., 2003(ماسينگا و همكاران 

كه حضور تاج خروس باعث كاهش دسترسي ذرت به منابع 

آب موجود در خاك و كاهش كارايي مصرف آب ذرت از 

نامبردگان اشاره . طريق اتالف آن توسط تاج خروس شد

كردند كه در دو گونه مذكور به دليل همپوشاني ناحيه 

  .استخراج آب، شدت رقابت براي آب بيشتر مي شود

كه تاثير توام تنش آب و مقدار كاربرد نيتروژن كمتر  نجايياز آ

به نظر مي رسد با توجه به اينكه جذب  ،بررسي شده است

نيتروژن توسط گياه از طريق جريان توده اي آب صورت مي 

، كاهش فراهمي آب از طريق )Casper & Jackson, 1997(گيرد

 كاهش جذب نيتروژن منجر به كاهش رشد و نهايتا كاهش

كيم  و كاي اين  ،در اين ارتباط. عملكرد ذرت خواهد شد

در بررسي اثرات متقابل  نيز) Ki-In Kim et al., 2008(همكاران

مقدار فراهمي آب و كاربرد نيتروژن در ذرت گزارش كردند 

كه بيشترين عملكرد ذرت در سطح باالي كاربرد نيتروژن 

رابطه  مشاهده شدكه) كيلوگرم نسبت به عدم كاربرد 170(

گزارش كردند كه افزايش  آنها. مستقيمي با فراهمي آب داشت

كاربرد نيتروژن منجر به افزايش كارايي مصرف آب در ذرت 

شد و متقابال افزايش فراهمي آب از طريق بهبود توانايي ذرت 

در جذب نيتروژن افزايش عملكرد را در ذرت به همراه 

مصرف نيتروژن گزارش بيشترين كارايي  اين بر اساس. داشت

در ذرت در شرايط عدم تنش رطوبتي بدليل افزايش جذب و 

    .انتقال آن در ذرت و افزايش رشد حاصل شد

در آزمايش هاي سريهاي جايگزيني، به منظور تعيين پاسخ 

) RY(عملكرد نسبي هايرقيب از شاخصرقابتي گونه هاي 

ز هر يك از گونه ها و عملكرد نسبي كل يا نسبت بهره وري ا

 ;Baumann, et al., 2001( شوداستفاده مي) RYTيا  LER(زمين

Baumann, 2002; Iftekhar, et al., 2006; Weiget & Jolliffe, 

بر اين اساس، باال بودن  شاخص عددي عملكرد نسبي  ). 2003

هر يك از گونه ها به معناي برتري رقابتي آن گونه خواهد 

، ذرت به دليل باال )1جدول (بر اساس نتايج آزمايش . بود

چه در شرايط رطوبتي مطلوب و چه در (بودن عملكرد نسبي 

نسبت به تاج خروس از قدرت رقابت ) شرايط تنش آب

باالتري برخوردار بود و از آنجا كه ماده خشك توليد شده در 

واحد سطح بيانگر سهم نسبي هر يك از گونه ها در برداشت 

توجه به عملكرد ماده خشك از منابع، است لذا  اين مساله با 

) چه در كشت خالص و چه در رقابت با تاج خروس(  آن

  .  مشهود و قابل توجيه بود

  

مقادير مختلف  ،در سطوح مختلف رطوبتي   )RYT(و عملكرد نسبي كل )RYR(تاج  خروس ، عملكرد نسبي) RYR(عملكرد نسبي ذرت -1جدول 

  ).ذرت:تاج خروس(تاج خروس و نسبتهاي مختلف كشت ذرت و كاربرد نيتروژن
Table 2- Relative corn yield(RYC), relative pigweed yield(RYR) and relative yield total(RYT) in differ ent  soil moisture and nitrogen 

application amount and pigweed and corn  component. 

Soil moisture 
(FC%) 

Nitrogen(kg Ha-1) 
 

RYC RYR RYT 
25:75 50:50 75:25 25:75 50:50 75:25 25:75 50:50 75:25 

50 
0 0.49 0.68 0.95 0.7 0.26 0.16 1.2 0.95 1.11 

200 0.34 0.63 0.8 0.65 0.3 0.14 0.99 0.93 0.94 
400 0.3 0.65 0.81 0.49 0.25 0.14 0.79 0.9 0.95 

25 
0 0.41 0.62 0.68 0.77 0.5 0.29 1.18 1.13 0.98 

200 0.45 0.73 0.69 0.9 0.49 0.13 1.35 1.23 0.81 
400 0.49 0.73 0.95 0.59 0.63 0.11 1.07 1.37 1.07 

همانطور كه مشاهده مي شود، زماني كه نسبت كاشت ذرت به 

بود، در شرايط عدم كاربرد نيتروژن   50:50تاج خروس 

 68/0و  26/0عملكرد نسبي تاج خروس و ذرت به ترتيب  

شد )62/0و  5/0(اين توازن در شرايط تنش آب نيز حفظ . بود

و افزايش نيتروژن باعث كاهش اندكي در عملكرد نسبي ذرت 

با توجه به اينكه ). 1جدول (در نسبت هاي مختلف كشت شد

پاسخ تاج خروس به افزايش كاربرد نيتروژن بيشتر از ذرت 

ر اين د. اين مساله قابل توجيه است)) ب(1شكل (بوده است

ارتباط، نظر به اينكه اغلب علف هاي هرز نسبت به افزايش 

كاربرد عناصر غذايي از ويژگي جذب تجملي برخوردار 

 ,Blakcshaw, 2005; Blackshaw, et al., 2003; Zimdahl(هستند

، لذا به نظر مي رسد علت كاهش عملكرد نسبي ذرت )1999
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توسط در حضور تاج خروس به دليل جذب بيشتر نيتروژن 

تاج خروس و كاهش فراهمي آن براي ذرت در تيمارهاي 

البته اين امر نياز به بررسي و انجام . كاربرد نيتروژن باشد

  .آزمايش هاي بيشتر دارد
  ذرت و تاج  خروس در سطوح مختلف رطوبتي و مقادير مختلف كاربرد نيتروژن) RCC(شاخص تهاجم نسبي -2جدول 

Table 2- Relative crowding coefficient(RCC) of corn and redroot pigweed in different  soil moisture and nitrogen application amount and 
pigweed and corn  component.  

Soil moisture 
(FC%) 

Nitrogen(kg Ha-1) 
 

RCC(corn) RCC(pigweed) RCCab 
25:75 50:50 75:25 25:75 50:50 75:25 25:75 50:50 75:25 

50 
0 0.96 2.5 18.36 2.38 0.35 0.19 2.31 0.77 30.58 

200 0.53 1.68 3.95 1.84 0.42 0.16 0.96 0.72 0.63 
400 0.42 1.82 4.3 0.96 0.33 0.15 0.4 0.6 0.68 

25 
0 0.69 2.65 2.14 3.37 1.01 0.41 2.33 1.68 0.89 

200 0.82 2.77 2.18 9 0.96 0.14 7.43 2.67 0.31 
400 0.94 2.74 20.18 1.41 1.73 0.12 1.34 4.75 2.6 

براي ارزيابي رقابت دو و هاي سريهاي جايگزين  در آزمايش

 گونه، عالوه بر عملكرد نسبي گونه ها وضعيت منحني

نيز نشاندهنده وضعيت رقابتي  تغييرات عملكرد نسبي گونه ها

ي مقعر كه گونه مغلوب داراي منحن طوريه ب د،آن خواهد بو

 ,.Zand, et al(و گونه غالب داراي منحني محدب خواهد بود

، روند تغييرات عملكرد نسبي نشان داد بر اين اساس). 2005

در  و به نظر مي رسد ذرت در مقادير مختلف نيتروژن كه

اين  .نسبت به تاج خروس برتر بود ،شرايط مطلوب رطوبتي

اين ). 2ل شك(روند در شرايط تنش رطوبتي هم برقرار بود

تاج )  RCC(فرضيه با توجه به مقادير شاخص تهاجم نسبي

كه  طوريه ب. نيز توجيه پذير است) 2جدول (خروس و ذرت

در كه تراكم ذرت در آن  25:75به غير از نسبت كاشت 

خصوص در نسبت ه بو ها  در ساير نسبت ،بود تعداد  حداقل

رايط شو چه در  مطلوبچه در شرايط رطوبت ) 50:50(برابر

شاخص تهاجم نسبي ذرت بيشتر از تاج  ،تنش خشكي

اما با توجه به .  كه بيانگر صحت نتيجه فوق است بودخروس 

اينكه درصد تلفات ماده خشك تاج خروس در تنش خشكي 

تاج خروس نسبت به ذرت در پاسخ به  ،كمتر از ذرت بود

به نظر مي رسد اين مساله از اثرات . بودتنش رطوبتي موفق تر 

قابتي ذرت بر تاج خروس در شرايط تنش رطوبتي كاسته ر

) 1جدول(است كه با نتايج داده هاي مربوط به عملكرد نسبي

، نيز در تطابق است) 2جدول )(RCC(و شاخص تهاجم نسبي

 و كه براساس نتايج آزمايش با اعمال تنش خشكي طوريه ب

با وجود تلفات ماده خشك، عملكرد نسبي هر دو گونه 

درصد افزايش عملكرد  و اين در حالي بود كه افتافزايش ي

 طوريه ب. مراتب بيشتر از ذرت بوده نسبي در تاج خروس ب

مشاهده مي شود عملكرد نسبي تاج خروس  1در جدول  كه

در شرايط  25/0و  3/0، 26/0از   50:50در نسبت كشت 

كه  .افزايش يافت 63/0و  49/0، 5/0به  مطلوبرطوبت 

اين روند در . بودسبت به ذرت بيشتر درصد افزايش آن ن

ه ب، ارتباط با شاخص تهاجم نسبي دو گونه نيز صدق مي كند

كم بودن  اين  دليلمشاهده مي شود به  2كه در جدول  طوري

شاخص در تاج خروس نسبت به ذرت، درصد افزايش آن 

اين مساله . نسبت به ذرت در شرايط تنش خشكي بيشتر بود

هاي بهتر تاج خروس در مقابل تنش  سخمي تواند دليلي بر پا

احتماال اين مهم مي تواند دليلي بر افزايش . خشكي باشد

نسبت برابري زمين يا عملكرد نسبي كل دو گونه در كشت  

مخلوط آنها در نسبتهايي كه تراكم تاج خروس بيشتر يا 

در ).  1جدول (بيشتر از يك شده باشدبه  مساوي ذرت است 

به تغييرات  درجه رقابتي گونه هاي رقيب ساير مطالعات نيز 

 ،براي مثال. با تغيير شرايط محيطي آنها اشاره شده است

نقش در بررسي  )Griffin et al., 1989(گريفين و همكاران 

 Desmodium(تنش آب بر فيزيولوژي رقابت سويا و دسموديوم

tortosum(  با استفاده از آزمايش سريهاي جايگزيني دريافتند

از يا در شرايط رطوبتي مطلوب نسبت به دسموديوم كه سو

بوده و هدايت روزنه اي و قدرت رقابت باالتري برخوردار 

اما در شرايط . پتانسيل آب باالتري نسبت به دسموديوم داشت

تنش آب نتيجه رقابت به نفع دسموديوم رقم خورد و از توان 

 ,Weise & Vandiver(وايز و وانديور  .رقابتي سويا كاسته شد

نيز در يك آزمايش گلخانه اي با مقايسه رقابت ذرت و ) 1970

ه علف هرز باريك برگ و پنج علف هرز پهن سورگوم با س

برگ در سطوح مختلف رطوبتي مشاهده كردند كه توق ، 

سوروف و علف خرچنگ كه سازگار به شرايط مرطوب 

هستند، در رژيمهاي مرطوب نسبت به ذرت و سورگوم رقيب 
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هاي هرز متحمل به  ند، و جارو و خار لته كه از علفتر بود

در شرايط رطوبت باال از توان رقابتي آنها  ،خشكي بودند

كه توليد ماده خشك خارلته در شرايط  طوريه ب ،كاسته شد

  .خشك نسبت به ذرت و سورگوم دو برابر بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رطوبت خاك و مقادير ) 2(درصد 50و )1( 25در سطوح )▲(عملكرد نسبي كل )■(تو ذر) ♦(روند تغييرات عملكرد نسبي تاج خروس - 2شكل 

  ).ذرت:تاج خروس(كيلو گرم نيتروژن در هكتار  در نسبتهاي مختلف كشت ذرت و تاج خروس) ج و و(400و ) ب و ه(200،)الف ود(0كاربرد

Figure2- Corn(■) and redroot pigweed(♦)  and relative yield total(▲)in 25(1) and 50(2) soil moisture( percent of field capacity) and (a,d), 
200(b,e) and 400(c,f) kg ha-1 nitrogen 

بطور كلي بر اساس نتايج اين آزمايش كاربرد نيتروژن مي 

تواند نقش مهمي در نتيجه رقابت ذرت و تاج خروس داشته 

. ك داردباشد كه تغييرات آن بستگي به شرايط رطوبتي خا

بطوريكه افزودن آن در رطوبت مطلوب خاك منجر به بهبود 

حال اينكه . توان رقابتي ذرت و افزايش عملكرد آن مي شود

تنش خشكي مزيت نسبي كاربرد نيتروژن را از بين خواهد برد 
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Abstract 

Water and nitrogen are the most important factors in plant competition. Since of  nitrogen uptake by plants depend on 
water mass flow, and competition for nitrogen is depend to water availability in soil. In order to study the effect of 
drought stress and nitrogen application rate on corn-redroot pigweed  interaction,  a factorial experiment was conducted 
under greenhouse condition based on replacement series method in which different planting ratios of pigweed and 
maize component of 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100:0 pigweed: corn to corn teaseling stage  in 1388 year at Faculty 
of Agriculture , Ferdowsi University of Mashhad research greenhouse. Treatments included soil water availability in 
soil at 2 levels (25 and 50 FC) and nitrogen application rate at 3 levels (0, 200 and 400 kg per hectare). Results showed 
that both corn and pigweed dry mater increased significantly (p≤0.05) with increasing nitrogen application rate in 
normal soil water condition. It also enhanced corn competitive ability with pigweed. But drought stress decreased both 
plants dry mater production of both corn and pigweed with nitrogen application. It also had not any advantage for corn 
yield. 
Key words: drought stress, relative yield, aggressivity index, relative crowding coefficient   




