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  چکیده 

به منظور ارزیابی . اي گوجه فرنگی است که ساالنه خسارت زیادي به این محصول وارد می کند هسوروف یکی از مهمترین علف     
آزمایش در . تحقیقات کشاورزي اردبیل انجام شد در ایستگاه 91آزمایشی در سال زراعی  ،رقابت از طریق مدل رقابتی عکس عملکرد

. الگوي طرح رقابتی فاکتوریل دو متغیره در نظر گرفته شد . تیمار در سه تکرار انجام شد 15قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفی با 
بوته در  110 ،60 ،10و علف هرز سوروفدر سه تراکم   ،6 4 ،2در سه تراکم  رقم فالکادو تیمارها شامل کشتهاي خالص گوجه فرنگی

نتایج نشان داد که گوجه فرنگی . ت خالص دو گیاه بود شمتر مربع و کشت هاي مخلوط شامل ترکیب فاکتوریل کاملی از تیمارهاي ک
یشتر تحت تاثیر رقابت درون گونه عملکرد بیولوژیک و عملکرد اقتصادي گوجه فرنگی ب. رقابت گر قویتري نسبت به سوروف می باشد 

ابی قدرت رقابتی با استفاده از نسبت ضریبهاي رگرسیونی نشان داد که اثر هر بوته گوجه فرنگی از نظر رقابتی بر یارز.اي قرار گرفت 
بوته 032/0و  034/0هر بوته سوروف دارد به عبارت دیگر 31و  29روي عکس عملکرداقتصادي و بیولوژیک خود به ترتیب معادل 

  .گوجه فرنگی از نظر رقابتی اثر ي معادل یک بوته سوروف بر عکس عملکرد اقتصادي و بیو لوژیک گوجه فرنگی دارد
  

  ضریبهاي رگرسیونی  ،عملکرد بیولوژیکی ،تیمار ،فاکتوریل دو متغیره   ،مدل عکس عملکرد ،رقابت : کلمات کلیدي
  

  مقدمه 
در صد  5 ،20 ،30 ،45 حشرات وسایر آفات به ترتیب ،بیماریها،تولیدات کشاورزي به وسیلهعلفهاي هرز  ه میزان خسارت وارده ب     

 36سوروف یکی از مهمترین علفهاي هرز مزارع کشاورزي است که به عنوان یک علف هرز مشکل ساز در . تخمین زده شده است 
تراکم سوروف عالوه بر کاهش بازار  ،که انجام داده اند)2(ی طی تحقیق.کشور جهان معرفی شده است 61محصول زراعی در حداقل

بدیهی . پسندي گوجه فرنگی باعث کاهش تعداد و وزن میوه ها  و کاهش غلظت مواد معدنی  در برگهاي  گوجه فرنگی شده است 
استفاده از مدل عکس عملکرد با . زمان مناسب مبارزه با این علف هرز ضروري است ،است با توجه به اهمیت  کنترل علفهاي هرز 

در . ین کرد کمی تعیا به طور توان تعداد بوته سوروف قابل قبول در مزارع گوجه فرنگی که باعث خسارت جدي بر عملکرد نشود ر می
تر بیش صورت گرفت نشان داده شد که توانایی رقابت تاج ریزي قرمز با گوجه فرنگی نسبت به تاج ریزي سیاه) 3(آزمایشی که توسط 

در تحقیق دیگري که در ارتباط با قدرت رقابتی گوجه فرنگی با اویار سالم انجام گرفته بود مشخص شد که قدرت رقابتی . می باشد 
در برسی اثر رقابت سوروف با )2(طی تحقیقی که توسط . گوجه فرنگی نسبت به دو گونه اویارسالم زرد و ارغوانی زیادتر می باشد 

تن در هکتار به  50بوته در متر مربع تغییر می کند عملکرد از  32مشخص شد زمانیکه تراکم از صفر تا ،بود  گوجه فرنگی انجام شده
گوجه ،بوته در متر مربع نیز 32بوته به  16تن کاهش می یابد در آزمایش دیگري نتیجه گرفته شد که افزایش تراکم سلمه تره از  35

  .ار رساندکیلوگرم در هکت 2636به 46000فرنگی را از 
دلیل برتري کشت نشایی و ).6(توان رقابتی گوجه فرنگی در مقایسه با علفهاي هرز بر این اساس که نشایی یا بذري باشد متفاوت است 

این آزمایش با هدف .بذري گوجه فرنگی را اسقرار سریعتر و در نتیجه سایه افکنی کمتر  گوجه فرنگی بذري نسبت بهنشایی دانستند 
  .طراحی و اجرا گردید،تعدادسوروف قابل قبول در مزارع گوجه فرنگی که باعث خسارت جدي بر عملکرد نشود تعیین کمی 
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  سیرروش بر

آزمایش در اوایل فروردین . در این تحقیق از گوجه فرنگی رقم فالکادو که رقم رایج منطقه اردبیل است و علف هرز سوروف استفاده شد 
 از اسید سولفوریک،به منظور شکستن خواب بذرهاي سوروف .در مزرعه آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزي اردبیل انجام شد1391

تکرار و الگوي طرح  3آزمایش در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفی در . ه شد دقیقه استفاد 20در مدت 98/0
بوته در متر مربع و کشت خالص علف  2 ،4 ،6که شامل کشت خالص گوجه فرنگی در تراکم هاي )4(فاکتوریلدو متغیره بود ،رقابتی

عملیات تهیه زمین به ترتب شامل شخم عمیق در پاییز سال قبل با . است  بوته در متر مربع110 ،60 10هرز سوروف در تراکم هاي 
کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و  250همزمان با دیسک مقدار، 1391در فروردین ماه . گاو آهن برگرداندار و دیسک در بهار بود 

کاشت نشاهاي گوجه فرنگی و بذرهاي . ر گرفته شد متر در نظ 5/7×5/2کیلوگرم در هکتار اوره به خاك اضافه گردید  ابعاد کرت  50
از طریق باز  در کشتهاي خالص و مخلوط گوجه فرنگی. به صورت هیرم کاري وبا دست انجام شد  1391فروردین  25سوروف در تاریخ 

از کاشت صورت اولین آبیاري یک روز پس . نشا در هر شیار انجام گرفت  2کردن شیاري در سمت راست وچپ پشته و قرار دادن 
روز یک بار تقلیل  5روز یک بار و پس از افزایش نیاز آبی گیاه به هر  7گرفت دور آبیاري در اوایل رشد پس از سبز شدن کامل هر 

  . یافت 
تراکم استوار است که در آن از تکنیک رگرسون خطی زیر استفاده –مدل عکس عملکرد بر مبناي رابطه هذلولی مستطیلی عملکرد 

  .)5( شود می
]1[Y=N/(a+bN)                                                                                                                                       

  :به صورت زیر نوشت ]1[می توان بر اساس معادله ) N(را نسبت به تراکم) W(واکنش عملکرد تک بوته 
]2[Y/N=1/(a+bN)                                                                                                                                    
  :به صورت زیر در می  آید]2[ بنابراین عکس عملکرد از روي معادله،می باشد W=Y/Nاز آنجایی که  
]3[W-1=a+bN  
. را به صورت یک الگوي خطی در بین عکس عملکرد تک بوته و تراکم نشان دادند]3[معادله ،از طریق برسی هاي تئوریک وتجربی ) 1(

اي  نشان دهنده ضریب رقابت درون گونه bنشان دهنده عکس حداکثر عملکرد تک بوته در شرایط عاري از رقابت و aدر این معادله 
تابع تراکم هر دو عضو ،را مد نظر قرار دهیم در می یابیم که عملکرد تک بوته مربوط به هر گونه حال اگر مخلوط دو گونه . است 

  :مخلوط می باشد
]4[Wi=f(N1,N2) 

منطقی به نظر ،از آنجایی که رابطه عکس عملکرد تک بوته یک گونه به صورت خطی تحت تاثیر گیاهان اضافه شده به آن قرار می گیرد
اضافه شدن گیاهانی از گونه ها دیگر نیز بر عکس عملکرد تک بوته گونه مفروض به صورت خطی تاثیر می کند می رسد که فرض شود 

  :بنابراین ).5(
]5[+b12N2W1

-1=a10+b11N1  

  
W2

-1=a20+b22N2+B21N1 
W1

W2و1-
و  a10ه ترتیب تراکم هر یک از گونه هاي اول و دوم و     بN2وN1،به ترتیب عکس عملکرد تک بوته گونه هاي اول ودوم 1-

a20 به ترتیب عکس حداکثر عملکرد تک بوته گونه اول و دوم در شرایط عاري از رقابت است .b11وb22رقابت درون گونه اي،b12وb21 
نسبت ضریب رقابت درون گونه اي به ضریب رقابت برون گونه اي قدرت رقابتییک گونه را نسبت  .عبارت از رقابت برون گونه اي است

رقابت درون گونه اي بیشتر از رقابت برون گونه اي است و اگر کوچکتر  ،باشد  1چنانچه حاصل بزرگتر از . به گونه دیگر نشان می دهد 
  ).5(برون گونهاب بیشتر از درون گونه اي  است ،باشد 1از 

  . محاسبه شیب رقابتی تاثیر تراکم هاي مختلف گوجه فرنگی و سوروف از طریق فرمول هاي زیر انجام گرفت 
Wیگعملکرداقتصادي گوجه فرن/ تراکم سوروفN/عملکرد اقتصادي گوجه فرنگیW  
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  Nتراکم گوجه فرنگی 

Wعملکرد بیولوژیک گوجه فرنگی / تراکم سوروفN/عملکرد بیولوژیک گوجه فرنگیW  
  Nتراکم گوجه فرنگی 

مقدار عددي بدسا آمده نسبت به ضرایب رقابت . معادالت رگرسیونی بر ضرایب رقابتی محاسبه می شود شیب رابتی بر اساس مشتق 
 .است هدرون و برون گونه اي بیانگر غالبیت ضریب رقابت مربوط

  
  و بحثنتیجه 
تن در هکتار به 24/3بوته در متر مربع تغییر می کند عملکرد از  30زمانی که تراکم سوروف از صفر تا ،م مطلوب گوجه فرنگی کدر ترا

درصد افت عملکرد مشاهده شد این در حالی بود که مقدار افت عملکرد در 30تن در هکتار کاهش می یابد به عبارت دیگر حدود  25/2
در صد افت نشان داد  62نسبت برابري کاهش نشان نداد و حدود ،در متر مربع  بوته سوروف 110تا  30تراکم هاي باالتر براي مثال 

البته ).1(نیز در برسی اثر رقابث  سوروف در گوجه فرنگی افت عملکد نسبی کمتري را در ترام هاي باالتر سوروف گزارش کردند )1.(
گزارش کردند که افت عملکرد گوجه فرنگی  )2(. ي است مقدار افت عملکرد در گوجه فرنگی نشایی به مراتب کمتر از گوجه فرنگی بذر

  .)6(سیده است  95/0در حالی که در گوجه فرنگی بذري به  ،در صد بوده30-60نشایی در اثر وجود رقابت تاج ریزي قرمز بین 
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