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بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا ) (Glysine max (L.) Merr.در رقابت با
آمارانتوس ریشهقرمز )(Amaranthus retroflexus L.
)Evaluation of light absorption and use efficiency of soybean (Glysine max (L.) Merr.
)in competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus
4

بهاره اسکندری ،*1سودابه عزتی ،2فرزاد مندنی ،3گودرز احمدوند
چكيده:

بهمنظور بررسی اثر رقابت علف هرز آمارانتوس ریشهقرمز بر ویژگیهای بومشناختی فيزیولوژیک سویا ،آزمایشی
بهصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار در مزرعه پژوهشی دانشكده کشاورزی دانشگاه بوعلی سينا در سال
زراعی  1393اجرا شد .عوامل موردبررسی در این آزمایش شامل تراکمهای مختلف آمارانتوس ریشهقرمز (صفر،4 ،2 ،
 6و  8بوته در مترمربع) و سویا رقم هابيت بودند .از  30روز پس از کاشت طی  6مرحله شاخص سطح برگ و تجمع
ماده خشک کل سویا اندازهگيری شد .نتایج نشان داد تداخل علف هرز آمارانتوس ریشهقرمز منجر به کاهش شاخص
سطح برگ ،ميزان جذب نور ،تجمع ماده خشک کل و کارایی مصرف نور سویا شد .با افزایش تراکم آمارانتوس در
سویا از صفر به  8بوته در مترمربع ،شاخص سطح برگ سویا از  5/66به  4/38کاهش یافت .روند جذب نور سویا تابع
شاخص سطح برگ سویا بود و با افزایش تراکم آمارانتوس به  8بوته در مترمربع حدود  60درصد کاهش یافت.
بيشترین ( 425/02گرم در مترمربع) و کمترین ( 249/15گرم در مترمربع) تجمع ماده خشک کل سویا به ترتيب در
شرایط عاری از علف هرز و تراکم  8بوته آمارانتوس ریشهقرمز در مترمربع به دست آمد .بيشترین ( 0/44گرم بر
مگاژول تشعشع کل) و کمترین ( 0/28گرم بر مگاژول تشعشع کل) کارایی مصرف نور سویا نيز به ترتيب به شرایط عاری
از علف هرز و تراکم  8بوته آمارانتوس ریشهقرمز مربوط بود .تراکم  8بوته آمارانتوس ریشهقرمز در مقایسه با شرایط
عاری از علف هرز باعث کاهش  36درصدی کارایی مصرف نور سویا شد.
واژههای کليدی :تداخل علفهای هرز ،شاخص سطح برگ ،جذب نور ،تجمع ماده خشک کل

مقدمه

آب و  3تا  6درصد متواد معتدنی از اهمیتت بتا یی

گیاه سویا در میان دانههای روغنی با داشتت 30
تتتتتا  50درصتتتتد پتتتتروتئی  15 ،تتتتتا  23درصتتتتد

برختتوردار استتت  .)Karim Beigi, 2005ایتت

کربوهیدرات 4 ،تا  24درصد چربی 5 ،تا  10درصد

محصتتتول مهتتتا ،همتتتواره متتتورد تهدیتتتد عوامت ت
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کاهشدهنده عملکرد قرار میگیرد که ازجملته آن-

 .)Zhang et al., 2008در بسیاری از بوم نظامهتای

ها علفهای هرز میباشند .علفهای هرز از عوامت

زراعی که کمبود آب و مواد غتذایی وجتود نتدارد،

مهتا و تأثیرگتذار در تولیتد گیاهتان زارعتی بتوده و

نتتور تنهتتا عامتت محدودکننتتده رشتتد گیتتاه استتت

رقابتتت آنهتتا بتتا گیتتاه زراعتتی از مهتتاتتتری مستتا

 )Aldrich, 1997که میزان جذب آن تعیتی کننتده

متتتدیریتی متتتزار متتتیباشتتتد .)Aldrich, 1997

نتیجه رقابت گیاه زراعتی و علتفهتای هترز استت.

آمارانتوس ریشهقرمز بهعنوان یکی از علفهای هرز

توزیع عمودی جذب تشعشع در کانوپی گیاه تتابعی

یکساله و په برگ متداول متزار در اکثتر منتاط

از توزیتتتتتتع ستتتتتت

دنیا شناختهشده است کته بته علتت دارا بتودن مستیر

 .)Rajcan and Dwannton, 2001شاخ

فتوستتتتتنتزی چهتتتتتار کربنتتتته و ویژگتتتتتیهتتتتتای

برگ بیانگر توانایی تاج پوشش گیاه در جتذب نتور

مورفوفیزیولوژیکی از جمله ارتفا بتا  ،تولیتد بتذر

ورودی و تولید ماده خشک است و از جمله صفات

خاموشتی بتا ی

تعیی کننده توانایی گیاهان در جذب نتور محستوب

نتتور و گستتترش عمیتتی ریشتته متتورد توجتته بتتوده

میشود  )Clayton et al., 2002و متنعکسکننتده

 )Eizadi Darbandi et al., 2003کتته بتتا گیتتاه

شتتدت رقابتتت و ابتتزاری بتترای پیشتتگویی کتتاهش

زراعی بترای جتذب نتور ،آب و عناصتر غتذایی بته

عملکترد استت  .)Kenzevic et al., 1994بتر ایت

فراوان ،سرعت رشد بتا  ،رتری

شتتدت رقابتتت متتیکنتتد .)Rafael et al., 2001

بتتتتتترگ متتتتتتیباشتتتتتتد

اساس هرگونه کاهش در میزان شاخ

س

ست

برگ

کلیتتنگم و اولیتتور (Klingman and Oliver,

گیاه موج

) 1994نشان دادند که تراکاهتای ،2/0،1/66 ،0/33

عاملی که سب

 2/33و  10بوتتته آمتتارانتوس در مترمربتتع منجتتر بتته

گیاه را تحت تأثیر قرار میدهد .)Harper, 1983
شاخ

کاهش  17تا  68درصدی عملکترد دانته ستویا شتد.

کاهش جذب نور میشود؛ بنابرای هتر
کاهش شتاخ
س

ست

بترگ شتود

برگ یکی از مهاتری ویژگتی-

نامبردگان همچنی اظهار داشتند که به دلیت شترو

های تعیی کننده میزان و شتدت تتداخ علتفهتای

رقابت درونگونهای آمارانتوس پس از تتراکا 3/33

هرز با گیاه زراعی استت ،بتهطتوریکته در کتانوپی

کمتتری

مخلتتوع علتتف هتترز و گیتتاه زراعتتی ،میتتدار نتتور

داشتتت .همچنتتی بتتا افتتزایش تتتراکا آمتتارانتوس در

جذبشده توسط برگهای علف هرز بتهشتدت بتر

مزار سویا به  16بوته در مترمربع بسته بته نتو رقتا

میزان رشد و عملکرد گیاه زراعی تأثیر متیگتذارد؛

سویا ،کاهش عملکرد بی  46تا  58درصتد مشتاهده

زیرا بر اثر سایهاندازی یتک بوتته روی بوتته مجتاور

شد .)Nooralizadeh et al., 2012

شدت نور تغییر متیکنتد و کتاهش در شتدت نتور،

بوته در مترمربع ،افت عملکرد ستویا شتی

نور از مهاتری منابع رروری جهت رشد گیتاه

رشتتتد و عملکتتترد گیتتتاه را کتتتاهش خواهتتتد داد

است و کمیت و چگونگی تثبیتت انترژی نتورانی از

 .)Rao, 2006در م العتتهای بتتا افتتزایش تتتراکا

مهتتتاتتتتری شتتتاخ

آمتتارانتوس از  0/5بتته  8بوتتته در مترمربتتع ،شتتاخ

هتتتای اگروفیزیولتتتوژیکی

ست

تعیتتتتتی کننتتتتتده رشتتتتتد گیاهتتتتتان متتتتتیباشتتتتتد
36

بتترگ کرت کتتاهش یافتتت و ازآنجتتاییکتته

" بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا در رقابت با آمارانتوس " ...

بترگ بتا میتزان رشتد و تجمتع متاده

ابتراهیا پتور و همکتاران (Abrahimpour et

شاخ

ست

کتتاهش

) al., 2006گتتزارش کردنتتد کتته میتتزان تشعشتتع

کتتتتتارایی مصتتتتترف نتتتتتور در گیتتتتتاه شتتتتتود

ورودی کتتانوپی گنتتدم بتتا افتتزایش تتتراکا ی تو ف

خشتتک در ارتبتتاع استتت ،متتیتوانتتد ستتب

کتتتتتاهش یافتتتتتت.

.)Massinga et al., 2003

رینولتتتتتدز و همکتتتتتاران

همبستگی نزدیکتی بتی تشعشتع دریافتت شتده

) (Reynolds et al., 2000گتتزارش کردنتتد کتته

توستتتط تتتتاج پوشتتتش و رشتتتد آن وجتتتود دارد

گونههای چهار کربنه کارایی مصترف نتور بتا تری

 .)Bonhomme, 2000بتتتر طبت ت نظتتتر متتتانتیس

در میایسه با سه کربنهها دارنتد کته متیتوانتد ستب

) (Monteith, 1977کارایی مصترف نتور بتهعنتوان

برتتتری رقتتابتی نستتبت بتته گیاهتان ستته کربنته شتتود؛

نستتبت متتاده خشتتک تولیدشتتده در واحتتد تشعشتتع

بنابرای با توجه بته اهمیتت مورتو ایت بررستی بتا

جذبشده تعریف میشود .در عمت بتی کت متاده

هتتدف ارزیتتابی کتتارایی جتتذب و مصتترف نتتور در

خشک تولیدی و تشعشتع جتذبشتده راب ته خ تی

متتزار ستتویا تحتتت شتترایط رقابتتت بتتا علتتف هتترز

وجود دارد  )Lecoeur and Ney, 2003که شتی

آمارانتوس در همدان اجرا شد.

ایتت ختتط نشتتانگر کتتارایی مصتترف نتتور استتت.

مواد و روشها:

آریتارز ) (Ariars, 2001معتیتد استت کته کتارایی

آزمتتتایش در ستتتال زراعتتتی  1393در مزرعتتته

مصتترف نتتور گونتتههتتا در حالتتت رقابتتت بتتا کشتتت
ختتال

پژوهشی دانشکده کشتاورزی دانشتگاه بتوعلی ستینا

آنهتتا متفتتاوت استتت .در بررستتی رقابتتت

واقتتع در روستتتای دستتتجرد عتترج جغرافیتتایی 34

علفهای هرز در مزار نخود گتزارش شتده استت

درجه و  52دقییه شمالی ،طول جغرافیایی  48درجته

که میدار کارایی مصرف نور در کترتهتای عتاری

و  32دقییتته شتترقی و ارتفتتا  1741/5متتتر از س ت

از علف هرز  12درصد بیشتتر از کترتهتای آلتوده

دریا) انجام شد .بافت ختا

بتتود  .)Munakamwa, 2008بتتا افتتزایش تتتراکا
علفهای هرز در مزار س

شنی بود .متوسط بارنتدگی ستالیانه  317میلتیمتتر و

برگ و کارایی مصتر

حداکثر و حداق دمای م ل سالیانه نیز بته ترتیت ،

ف نور گیاه زراعی کتاهش پیتدا متیکنتد .کتارایی

 36/8و  -24/9درجه سانتیگراد بود.

مصرف نور در عتدم حضتور آمتارانتوس در کنجتد

آزمتتایش بتتهصتتورت طتترح بلتتو هتتای کامت

رقتتا اولتتتان از  3گتترم بتتر مگتتاژول تشعشتتع فعتتال

تصتتتادفی در  3تکتتترار اجتتترا گردیتتتد .تیمارهتتتای

فتوستتنتزی بتته  2/3گتترم بتتر مگتتاژول تشعشتتع فعتتال

آزمایش شام  5س

فتوسنتزی در تراکا  16بوته آمتارانتوس در مترمربتع
رسید که دلی آن کاهش شاخ

س

محت آزمتایش لتومی

تراکا آمارانتوس ریشهقرمتز

صتتتفر 6 ،4 ،2 ،و  8بوتتتته در مترمربتتتع) بتتتود کتتته

بترگ و در

بهصورت افزایشی در کرتهای سویا رقتا هابیتت)

نتیجتته جتتذب کمتتتر تشعشتتع توستتط گیتتاه بتتود

کشت شد .سویا نیتز بتا تتراکا ثابتت  28/6بوتته در

.)Shahbazi et al., 2008

مترمربع به صورت دستی و با فاصتله بتی ردیتف 50
ستتانتیمتتتر و روی ردیتتف  7ستتانتیمتتتر ،در عمت 4
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سانتیمتری کشت گردید .اندازه کرتهای آزمایشی

برای تعیتی کتارایی مصترف نتور ،میتزان متاده

 18مترمربع  3× 6متتر) بتود .عملیتات آمتادهستازی

خشتتک تجمعتتی ،شتتاخ

بتترگ و میتتزان

زمی شام شخا عمی سپس دیسک زنی و تس ی

تتتتتابش تجمعتتتتی جتتتتذبشتتتتده در طتتتتول دوره

بتود کتته قبت از کشتتت انجتتام گردیتد .همچنتتی بتتر

رشتتتتد انتتتتدازهگیتتتتری شتتتتد .میتتتتزان تشعشتتتتع

اساس نتتای آزمایشتگاه خاکشناستی قبت از کشتت

روزانه خورشیدی برای عرج جغرافیایی همتدان بته

سویا کتود اوره بته میتزان  100کیلتوگرم در هکتتار

روش ارا تتتتهشتتتتده توستتتتط گودریتتتتان و ون ر

در دو نوبتتت و کتتود فستتفات

) (Goudriaan and Van Laar, 1993محاستتبه

بتتهصتتورت ستتر

ستت

آمونیوم بته میتزان  50کیلتوگرم در هکتتار بته زمتی

گردید .سپس ای میتادیر بتر استاس تعتداد ستاعات

ارتتافه شتتد .در هتتر طتترف ردیتتفهتتای ستتویا بتتذر

آفتتتابی گرفتتتهشتتده از ایستتتگاه هواشناستتی همتتدان

آمتتارانتوس بتته میتتزان  200گتترم کتته از ستتال قبتت

مراجعه حضوری) اصالح و نور جذبشتده روزانته

جمتتعآوریشتتده بودنتتد ،هتتازمتتان بتتا ستتویا کشتتت

بتتترای ستتتویا بتتتر استتتاس معادلتتته  1محاستتتبه شتتتد

گردید .عملیتات کاشتت در تتاریخ  5خترداد 1393

:)Tsubo et al., 2005
معادله :1

انجام شد .سویا و آمارانتوس با تتراکا بیشتتر کاشتته

)Iabs=I0 × (1-p) ×(1×exp(-k × LAI

شدند و  15روز بعد از کاشت جهتت ایجتاد تتراکا
متتوردنظر تنتتک گردیتتد .آبیتتاری بتته فاصتتله  7روز

در اینجا  ،Iabsنتور جتذب شتده توستط کتانوپی

یکبار بهصورت بارانی انجام شد .کلیته علتفهتای

سویا مگاژول بر مترمربع) ،I0 ،نور رسیده بته بتا ی

هرز بتهجتز آمتارانتوس ریشتهقرمتز داخت کترت بتا

کانوپی مگاژول بر مترمربتع) ،P ،رتری

وجی دستی حذف شدند.
بهمنظور تعیی وزن خشک کت و ست

نور توسط کانوپی ستویا کته  0/055درصتد در نظتر

بترگ

گرفتتته شتتد ،K ،رتتری

سویا از  30روز پتس از کاشتت نمونتهبترداریهتای

 )Mohajerpour et al., 2014و  ،LAIشتاخ

نظر گرفت اصول حاشیه از هر یک از کرتهتا ،هتر

س

 15روز یکبار تا انتهای دوره رشد برداشتت شتد و

برگ روزانته ستویا بتود کته از طریت بترازش

معادله زیر تخمی زده شد:

به آزمایشگاه منتی گردیتد .جهتت تعیتی شتاخ
س

خاموشتتی نتتور کتتانوپی

ستتتتتویا کتتتتته  0/52در نظتتتتتر گرفتتتتتته شتتتتتد

تخریبی از  5بوته سویا بهطور کامالً تصادفی و بتا در

برگ از دستگاه س

انعکتاس

معادله :2

برگسن استفاده شتد.

LAI=a+b×4×(exp(-(x-c)/d)/(1+ exp(-(x-c)/d))^2

همچنی جهت تعیی وزن خشک ک سویا نیز ابتتدا
در اینجا  ،aعرج از مبدأ ،b ،زمتان رستیدن بته

نمونهها در دمای  70درجته ستانتیگتراد در آون بته

حداکثر  ،c ،LAIحتداکثر  LAIو  ،dزمتانی کته در

مدتزمان کافی خشک و سپس توسط ترازو توزی
گردید.
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آن رشد س

برگ وارد مرحله خ ی میشود و ،x

زمان بر حس

روزهای پس از کاشت است.

" بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا در رقابت با آمارانتوس " ...

تشعشتتتتع جتتتتذبشتتتتده در هتتتتر مرحلتتتته از

بعتتد از کاشتتت وارد مرحلتته رشتتد خ تتی شتتده و در

حاص ررب نور ورودی شبیهسازیشده در درصتد

مرحلتته رستتیدگی فیزیولتتوژیکی بتته حتتداکثر میتتدار

نور جذبشده بهدستتآمتده و میتدار کت تشعشتع

خود رسید و بعدازآن به دلی ریزش برگهای پیر و

جذبشده بهصورت تجمعی از طری حاص رترب

پتتایینی کتتانوپی در تمتتامی تیمارهتتا رونتتد نزولتتی در

نور ورودی شبیهسازیشده در انتگرال کسر تشعشتع

پیش گرفت شک .)1

جذبشده نسبت به زمتان محاستبه گردیتد .کتارایی
مصتترف نتتور برحس ت

نتای ای بررسی همچنی نشان داد کته در بتی
تیمارهای مختلف آزمایش بیشتتری شتاخ

گتترم بتتر مگتتاژول از طری ت

ست

محاسبه شی خط رگرسیون بی تجمع متاده خشتک

برگ سویا در شرایط عاری از علف هرز آمارانتوس

گتترم بتتر مترمربتتع) و میتتزان تشعشتتع تجمعتتی

بتته میتتزان  5/73در حتتدود  80روز پتتس از کاشتتت

مگاژول بتر مترمربتع) محاستبه شتد .بترای بترآورد

بهدستآمد و بهتدری با افزایش تتراکا علتف هترز

 )TDMروزانه نیز از

برگ کاهش یافت ،بتهطتوریکته در

کت

میادیر تجمع ماده خشک ک

شاخ

برازش معادله زیر استفاده شد.

س

تراکاهای  6 ،4 ،2و  8بوته آمتارانتوس در مترمربتع

معادله :3

نسبت به شرایط عاری از علف هرز بته ترتیت

))TDM=a /(1+ b ×exp(-c ×x

بتا ،2

 17 ،6و  26درصتتد کتتاهش بتته میتتزان ،5/43 ،5/66

در اینجا  ،aحتداکثر تجمتع متاده خشتک کت

 4/81و  4/38رسید .همچنی نتای نشتان داد کته بتا

گرم در مترمربع) ،زمانی که تجمع ماده خشک ک

افزایش تراکا آمارانتوس در مترمربع ،کانوپی ستویا

وارد مرحله خ ی میشود ،c ،سرعت رشتد نستبی و

نسبت به شرایط عاری از علف هترز حتدود  15روز

روز پس از کاشت است .در پایان

دیرتر بسته شد و در زمان طتو نیتتری بته حتداکثر

نیز اطالعات بهدستآمتده کتارایی مصترف نتور در

شتتاخ

بتترگ رستتید .بتته نظتتر متتیرستتد در

ای آزمتایش توستط نترمافتزار آمتاری  SASمتورد

حضور علف هترز آمتارانتوس ریشتهقرمتز بته دلیت

تجزیهوتحلی قرار گرفت و میایسه میانگی ها نیز بته

سایهاندازی برگهای آن روی بترگهتای ستویا بته

احتمال  5درصتد انجتام شتد.

علت کاهش جذب نتور و کتاهش میتزان ترکیبتات

 ،xزمان بر حس

روش دانک در س

ست

برای برازش منحنیها و رسا گرافها نیز به ترتیت

فتوسنتزی اختصاصیافته به اندامهتای مختلتف گیتاه

از نرمافزارهای  SlideWriteو  Excelاستفاده شد.

ازجملتته بتترگهتتا ،وزن خشتتک بتترگ و درنتیجتته
شاخ

س

برگ کتاهش یافتت .شتاخ

ست

نتایج و بحث:

برگ سویا بتا افتزایش تتراکا علتف هترز بته علتت

شاخص سطح برگ

تشدید رقابت بی گونتهای کتاهش بیشتتری از ختود

شاخ

س

بترگ ستویا صترفنظتر از نتو

نشان داد .)Valentinuz & Tollenar, 2004

تیمارهای مختلف روند مشابهی داشتت ،بتهگونتهای
کتته در ابتتتدای فص ت رشتتد شتتاخ

ست

شهبازی و همکاران )(Shahbazi et al., 2008

بتترگ

نیز گزارش کردند که شاخ

بهکندی طی شتده و بعتد از گذشتت  35تتا  45روز
39

س

برگ در ارقتام

"مجلۀ پژوهش علفهای هرز ،جلد  ،7شماره "1394 ،1

مختلف کنجد در رقابت با آمارانتوس ریشهقرمتز در

روز پس از کاشت به حداکثر میتزان ختود رستیده و

میایسه با شرایط عاری از علف هترز کتاهش یافتت.

سپس به علت کاهش شاخ

برگ تا انتهتای

نامبردگتتان همچنتتی اظهتتار داشتتتند تتتراکا  16بوتتته

دوره رشد روند نزولی نشان داد شک  .)2بیشتتری

آمتتارانتوس نستتبت بتته شتترایط عتتاری از علتتف هتترز

میزان جذب نور در شرایط عتاری از علتف هترز در

بتترگ کنجتتد را بتته علتتت

حتتدود  95درصتتد و کمتتتری آن در تتتراکا  8بوتتته

سایهاندازی آمارانتوس و جذب بخش زیادی از نتور

آمتتارانتوس ریشتتهقرمتتز در مترمربتتع در حتتدود 70

رسیده به کانوپی کاهش داد.

درصد مشاهده شد.

ست

بتتهشتتدت شتتاخ

در جوامعی که گیتاه زراعتی بتا علتف هترز در
کنار ها رشتد متیکننتد ،اگرچته ست
کانوپی در واحتد ست

بتتی تتتراکاهتتای  6و  8بوتتته آمتتارانتوس در
مترمربع مزار سویا تفاوتی در کاهش جذب نور در

بترگ کت

نستبت بته زمتانی کته گیتاه

میایسه با شرایط عاری از علف هرز وجتود نداشتت.

زراعی بهتنهایی در مزرعه وجود دارد ،افتزایش پیتدا
میکند اما ازآنجاییکته ست

بتته نظتتر متتیرستتد علتتف هتترز آمتتارانتوس از طری ت
استیرار ست

بترگ تتک بوتته در

رقابت بی گونتهای کتاهش پیتدا متیکنتد ،شتاخ
س

س

بترگ در یتههتای بتا ی کتانوپی و

جذب نور بیشتر سب

کاهش جذب نور ستویا شتد.

برگ گیاه زراعتی در متزار آلتوده بته علتف

ابتراهیاپتور و همکتاران (Abrahimpour et al.,

هتترز کمتتتر استتت  .)Tollenar et al., 1994بتتا

) 2006نیتتز گتتزارش کردنتتد کتته میتتزان جتتذب نتتور

افزایش تراکا آمارانتوس ریشهقرمز در مزار ستویا

کانوپی گندم با افزایش تراکا یو ف کاهش یافت.

به دلی سرعت رشد بیشتر و قدرت رقابت با تر ای

نورشتتورتی و همکتتاران (Norsworthy et al.,

علف هرز که ممک است به علت سیستا فتوستنتزی

) 2005در بررستتی رقابتتت ستتویا و لوبیتتای درختتتی

چهار کربنه آن باشد در نتیجه نسبت به ستویا زودتتر

مشاهده کردند که تراکا  16بوته لوبیای درختتی در

کاهش دسترسی مواد غذایی

کتتاهش تشعشتتع فعتتال فتوستتنتزی

کانوپی را بسته و سب

و آب برای سویا شده که ای م ل

کتاهش

دریافتتت شتتده بتتهوستیله ستتویا بتته میتتزان  71درصتتد

بتتترگ گیتتتاه شتتتد .وارگتتتاس و همکتتتاران

گردیتتد .در متتزار کنجتتد نیتتز در شتترایط عتتاری از

) (Vargas et al., 2002نیز گزارش کردنتد زمتانی

علف هرز  72درصد از ک نور واردشده به کتانوپی

که گیاه در معرج افزایش تراکا بیشازحتد علتف

توستتط گیتتاه جتتذب شتتد ول تی بتتا حضتتور  16بوتتته

هرز قرار میگیرد به علت کاهش سترعت گستترش

آمارانتوس ریشهقرمز در مترمربتع ایت میتزان بته 57

ست ت

برگها ،شاخ

س

باعت

مترمربتتع باعتت

برگ کاهش یافت.

درصد کاهش یافت .)Shahbazi et al., 2008
تجمع ماده خشک کل

روند جذب نور

نتای نشان داد که متناس
س

صتترفنظتتر از تیمارهتتای موردبررستتی رونتتد

بتا افتزایش شتاخ

تغییرات تجمع ماده خشک ک ستویا در طتی فصت

برگ میتزان نتور جتذبشتده توستط کتانوپی

رشد دارای  3مرحله بود .مرحله اول فتاز نمتایی کته

سویا بهتدری افتزایش یافتت و در حتدود  60تتا 70
40

" بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا در رقابت با آمارانتوس " ...

در آن ستترعت تغیی ترات تتتا  35روز پتتس از کاشتتت

دسترسی بیشتر آمارانتوس ریشتهقرمتز بته نتور ،متواد

بهکنتدی صتورت گرفتت ،پتسازایت مرحلته متاده

غذایی و آب ،سرعت رشد آن نسبت به ستویا بیشتتر

خشتتک ک ت تتتا حتتدود  80روز پتتس از کاشتتت بتتا

شتتتده باشتتتد و درنتیجتتته قتتتدرت رقابتتتت آن نیتتتز

سرعت بیشتری افتزایش یافتت و دارای رشتد خ تی

افزایشیافته کته ایت مورتو ستب

کتاهش میتزان

بود و در مرحله سوم ،تغییترات تتا شترو رستیدگی

تجمع متاده خشتک کت ستویا شتد .تحتت شترایط

فیزیولتتتوژیکی کتتته در آن متتتاده خشتتتک کتت در

رقابت گیاه زراعی با علف هرز و بتهتبتع آن کتاهش

حداکثر میزان خود است ،تیریباً ثابت بود شک .)3

یتههتای پتایی کتانوپی،

بیشتر نفوک نتور بته داخت
س

نتای نشان داد تجمتع متاده خشتک کت ستویا

برگ کمتر شده و بته دنبتال آن متاده خشتک

تحت تأثیر تراکاهای مختلف آمارانتوس ریشهقرمتز

کمتتتتری تولیتتتد متتتیشتتتود

قرار گرفت شک  .)3حداکثر تجمتع متاده خشتک

) .Tollenar, 2004; Beckie et al., 2008ظفریتان

ک در شرایط عاری از آمارانتوس به میزان 425/05

و همکاران ) (Zaefarian et al., 2009نیتز کتاهش

گتترم در مترمربتتع و کمتتتری آن در تتتراکا  8بوتتته

تجمع ماده خشک ک سویا را در شرایط رقابتت بتا

علف هرز به میزان  249/15گرم در مترمربع بتود .بتا

آمارانتوس ریشهقرمز گزارش کردند.

(Valentinuz and

افزایش تراکا آمارانتوس تجمتع متاده خشتک کت
کارایی مصرف نور

سویا بهتدری کاهش یافت ،بهگونهای که در تراکا

نتای ای تحیی نشان داد که در تمام تیمارهای

 6 ،4 ،2و  8بوته در مترمربع نسبت به شترایط عتاری
از علف هرز به ترتیت

تراکا علف هترز آمتارانتوس ریشتهقرمتز در متزار

بتا  40 ،29 ،26و  43درصتد

سویا تجمع ماده خشک ک ستویا ارتبتاع خ تی بتا

کتتتاهش بتتته میتتتزان  258/86 ،303/78 ،315/92و

میزان تشعشع جذبشتده تجمعتی داشتت و در همته

 247/15گرم در مترمربع رستید شتک  .)3بته نظتر

موارد رری

میرسد تداخ علف هرز آمارانتوس ریشتهقرمتز در

ای ارتباع بیانگر کارایی مصرف نور است .حداکثر

مزار سویا از طری رقابت برای جتذب نتور ،آب و

کارایی مصرف نور ستویا بته میتزان  0/444گترم بتر

عناصتتر غتتذایی منجتتر بتته کتتاهش ستترعت فتوستتنتز
خال

همبستتگی بیشتتر از  0/85بتود .شتی

مگاژول در شرایط عتاری از علتف هترز و کمتتری

سویا و درنتیجه تجمع ماده خشک کت شتد.

آن به میزان  0/285گرم بر مگاژول در تراکا  8بوته

علتتتف هتتترز آمتتتارانتوس ریشتتتهقرمتتتز بتتتهواست ت ه

آمارانتوس ریشه قرمز در مترمربع مشاهده شد شک

برختورداری از سیستتتا فتوستتنتزی چهتتار کربنتته کتته

 .)4همچنی با افزایش تراکا علف هرز در مترمربتع

بهخوبی ثابتشده است کته دارای کتارایی بتا تری

میدار کارایی مصرف نتور ستویا بتهتتدری کتاهش

در استفاده از منابع محی ی است (Koocheli et al.,

یافت ،بهگونهای که کارایی مصرف نور در تتراکا-

) ،2011از توان رقابتی بتا تری در جتذب و تبتدی

های  6 ،4 ،2و  8بوته آمتارانتوس بته ترتیت

منابع در میایسه با سویا که یک گیاه  3کربنته استت

بتا ،21

 30 ،23و  37درصتتد کتتاهش در میایستته بتتا شتترایط

برخوردار است .عالوه بر ای  ،ممک است بته دلیت

عتتاری از علتتف هتترز بتته ترتیت
41
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کتتتترد کتتتته بستتتتته بتتتته رقتتتتا متفتتتتاوت بتتتتود

 0/312 ،0/345و  0/285رسید شک .)4
به نظر میرسد علف هرز آمارانتوس ریشهقرمتز

 )Rezevani et al., 2014کتاهش شتدید کتارایی

از طری ت رقابتتت بتترای جتتذب ن تور ،آب و عناصتتر

مصرف نور در تراکا با ی علفهای هرز بیانشتده

غتتذایی منجتتر بتته کتتاهش میتتزان تولیتتد ترکیبتتات

استتت (Rezvani et al., 2014; Bonhomme,

افتت

) .2000با بودن کارایی مصترف نتور در شترایط

میزان تجمتع متاده خشتک کت و درنتیجته کتاهش

عاری از علفهای هرز ،نشاندهنده کارایی م لوب

کتتتارایی تبتتتدی نتتتور بتتته متتتاده خشتتتک شتتتد.

انتیال و کخیره مواد فتوسنتزی به اندامهتای هتوایی و

بهعبارتیدیگر تداخ آمارانتوس ریشهقرمز بتا گیتاه

کتتاربرد آنهتتا در تولیتتد متتاده خشتتک استتت کتته

سویا منجر به کاهش کارایی سیستا فتوسنتزی ستویا

بهعبتارتیدیگتر گیتاه توانستته از یتک واحتد تتابش

شد که به ازای هر واحد

خورشیدی جذب کرده میدار بیوماس بیشتری تولید

فتوسنتزی سویا شد که ای مورتو نیتز ستب

گردید که ای م ل

باع

نماید.

تشعشع دریافتی توستط کتانوپی گیتاه زراعتی ،متاده
خشتتک کمتتتری تولیتتد شتتود .ستتوزا و همکتتاران

نتيجهگيری کلی

) (Souza et al., 2009نیز نشان دادنتد کته کتارایی

بهطورکلی نتای نشان داد که تداخ علف هرز

مصرف نتور ستویا در شترایط آب و هتوایی برزیت

آمارانتوس ریشهقرمز منجر به کاهش شاخ

 1/72گرم بر مگاژول تشعشع فعتال فتوستنتزی بتود.

برگ ،روند جذب نور ،تجمع ماده خشک و

ون آکتر و اوری )(Van Acker and Oree, 2004

کارایی مصرف نور سویا شد .با افزایش تراکا

علت کاهش کارایی مصرف نور گیاهان زراعتی در

آمارانتوس ریشهقرمز در میایسه با شرایط عاری از

شرایط رقابت با علفهای هترز را خوابیتدگی بوتته،

علف هرز تمام صفات موردبررسی در ای تحیی

س

تستتریع پیتتری بتترگهتتا ،محتتدودیت جتتذب آب و

بهتدری

عناصتتتر غتتتذایی ککتتتر کردنتتتد .صتتتابر -علتتتی

ریشهقرمز در مترمربع بیشتری خسارت را در اثر

) (Saber-Ali, 2006نیز نشان دادند کته بتا افتزایش

رقابت بر ویژگیهای بومشناختی فیزیولوژیک سویا

تتتراکا علتتف هتترز غتتار پتتای ستتفید بتته  15بوتتته در

وارد ساخت .به نظر میرسد سرعت رشد کند سویا

مترمربع کارایی مصرف نور کرت نستبت بته شترایط

در ابتدای دوره در میایسه با آمارانتوس ریشهقرمز

عتتاری از علتتف هتترز 18 ،درصتتد کتتاهش یافتتت.

سب

مغلوب شدن آن در ادامه دوره رشد شد.

نامبردگان دلی کاهش کارایی مصرف نتور کرت را

علف هرز آمارانتوس ریشهقرمز به علت برخورداری

افزایش شتدت رقابتت بتی گونتهای و کتاهش متاده

از سیستا فتوسنتزی چهار کربنه دارای کارایی

خشتک تولیدشتده بته ازای نتتور جتذبشتده نستتبت

با تری در جذب و تبدی

منابع به بیوماس و

دادنتتد .همچنتتی محییتتان دریافتنتتد کتته بتتا افتتزایش

درنتیجه گسترش بیشتر ای گیاه بهویژه در ابتدای

تراکا آمارانتوس ریشهقرمز در مزار کنجد کارایی

فص رشد بود .در بح

مدیریت علفهای هرز با

مصتتتترف نتتتتور گیتتتتاه زارعتتتتی کتتتتاهش پیتتتتدا

توجه به اینکه آمارانتوس یکی از مهاتری علف-
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کاهش یافت .تراکا  8بوته آمارانتوس

" بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا در رقابت با آمارانتوس " ...
تشكر و قدردانی:

های هرز چهار کربنه مزرعه سویا است که از توان

بدی وسیله از همکاری علمی سرکار خانا

رقابتی با و جذب بهتر آب و عناصر غذایی و از
طرفی جذب بهتر نور برخوردار است ،اگر بتوان

معصومه دهیان بنادکی و سمیه بیات در نگارش ای

سبز شدن آمارانتوس را تا زمان بسته شدن کانوپی

میاله تشکر و قدردانی میشود.

سویا به تعوی

انداخت ،میتواند سب

بهبود

ویژگیهای فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه شود.

Leaf Area Index

Day after planting

شک  -1اثر تیمارهای تراکا آمارانتوس ریشهقرمز بر شاخ

س

برگ سویا

Fig 1- The effect of pigweed density treatments on soybean leaf area index
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Radiation intensity (MJ m-2 day -1)
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Day after planting

 اثر تیمارهای تراکا آمارانتوس بر روند جذب نور سویا-2 شک
Fig 2- The effect of pigweed density treatments on soybean light absorption
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" ... " بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا در رقابت با آمارانتوس
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Day after planting

 اثر تیمارهای تراکا آمارانتوس بر تجمع ماده خشک ک سویا-3 شک
Fig 3- The effect of pigweed density treatments on soybean total dry weight
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Total Dry matter (g m-2)
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Cumulative light absorbed (MJ M-2)

گرم بر مگاژول

 اثر تیمارهای تراکا آمارانتوس بر کارایی مصرف نور سویا بر حس-4 شک

Fig 4- The effect of pigweed density treatments on soybean radiation use efficiency (g MJ-1)
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