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تحت ) .Sesamum indicum L(جذب و كارايي جذب نور در ارقام تك شاخه و چند شاخه كنجد 

   .Amaranthus retroflexus L)(تاثير رقابت تاج خروس ريشه قرمز 

 سعيد شهبازي، حميد رحيميان مشهدي، حسن عليزاده

  دانشگاه تهران -پرديس كشاورزي

  2/12/88: تاريخ دريافت

   12/3/89: تاريخ پذيرش 

  دهيچك

 قالب در فاكتوريل صورت به يآزمايش 1387سال و ميزان نور دريافتي توسط كنجد، در ،مصرف ،هرز تاج خروس بر قابليت جذباثر تداخل علف به منظور بررسي

آزمايش شامل  اين عوامل مورد بررسي در. شد اجرا منابع طبيعي دانشگاه تهران مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و در تكرار سه با تصادفي كامل هايبلوك طرح

 سطح برگ توزيع كه داد نشان نتايج. بودند) 1 و كرج 2822رامينشاخه، وكاولتان، ناز ت(و ارقام كنجد ) در مترمربع 16، 8، 4، 2، 0(هاي مختلف تاج خروس تراكم

هاي مختلف تاج تراكمدر بين ارقام مختلف كنجد و  قرار دارد سطح برگ تراكم حداكثر آن در كه ارتفاعي است و مثلثي تابع داراي تاج پوشه طول در هاگونه

آنها، از ميزان جذب نور توسط ارقام مختلف كنجد كاسته شد و ارقام اولتان،  سطح برگهرز تاج خروس و شاخص با افزايش تراكم علف. خروس متفاوت بود

متوسط . درصد كاهش جذب نور در مقايسه با تيمار شاهد داشتند 42، و32، 47، 12ترتيب به شاخه در شرايط رقابت با تاج خروس و ناز تك 1 ، كرج2822نورامي

هاي مورد آزمايش تاج خروس كاهش درصد در تراكم 7/21و 7/27، 35، 18.6شاخه به ترتيب  و ناز تك 1، كرج2822امينكارايي مصرف نور در ارقام اولتان، ور

  .باالترين كارايي مصرف نور را رقم اولتان داشت. يافت

 ، تراكم، كارايي مصرف نورسطح برگتداخل، شاخص : واژه هاي كليدي
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  مقدمه

اصول رقابت براي نور با اصول رقابت براي ساير منابع 

قابل ذخيره است اي و غيرزيرا نور منبعي لحظه. متفاوت است

-در غير اين استفاده شود و بايستميكه به محض دريافت 

همچنين در شرايط . شودصورت از دسترس خارج مي

ري در خاك، رقابت نوحاصلخيزي باال و رطوبت كافي 

). Zimdahl, 1993(دهد شديدترين حالت ممكن روي مي

معتقد است بر خالف آب و عناصر ) Aldrich, 1987( آلدريچ

غذايي كه در صورت كفايت ممكن است عاملي براي رقابت 

رويشي و بزرگ با پيشرفت فصل (نباشند، رقابت براي نور 

نزديكي بين  همبستگي. ناپذير استاجتناب) شدن گياهان

 .مقدار تشعشع دريافت شده بوسيله گياه و رشد آن وجود دارد

مشاهده كردند كه  (Stoller & Woolley, 1985)  استولر و وولي

عامل اصلي در كاهش عملكرد سويا در  ،رقابت براي نور

 .L(و گاوپنبه  (.Datura stramonium L)رقابت با تاتوره

theophrasti (Abotilon  هام و همكاران گرا .است)Graham et 

al., 1989( هاي بااليي ور در اليهمشاهده كردند كه با جذب ن

 .Amaranthus hybridus L(دو گونه تاج خروس  پوشه تاج

Amaranthus palmeri L.,(تاجنور نفوذي به اليه هاي  ، مقدار-

هاي گياهي هقدرت رقابتي گون. سورگوم كاهش يافت پوشه

اندازي بر روي گياهان مجاور و جذب سايه بستگي به توانايي

مك . )Stoller et al., 1987( داردبخشي از تشعشع دريافتي 

گي اثر بازدارند )Mclachlan et al., 1993(الچالن و همكاران 

هاي اي ديگر را از مولفهيك گونه در رسيدن نور به گونه

را متاثر از شاخص سطح  كنند و آناصلي رقابت معرفي مي

برگ هاي هرز پهنعلف. دانندگ و ضريت خاموشي نور ميبر

توانند ، ميبرسند يك سطح برگدر صورتي كه به شاخص 

باعث كاهش عملكرد سويا و ايجاد محدوديت در منابع گردند 

)Oliver et al., 1976(. ي و همكاراننورسورت(Norsworthy et 

al., 2002)  اهده سي رقابت سويا و لوبياي درختي مشردر بر

مربع باعث بوته لوبياي درختي در متر 16اكم كه تر ندكرد

دريافت شده به ) PAR(كاهش در تشعشع فعال فتوسنتزي 

پوشه تاجساختار . درصد گرديد 71تا  49وسيله سويا به ميزان 

ها و ارتفاعي كه يژه ارتفاع و محل قرار گرفتن برگو به

ننده اثر رقابت كبرگ در آن اليه تشكيل شده، تعيينبيشرين 

هاي افقي گياهاني با برگ .)(Holt, 1995براي نور است 

 متناوب و ضخيم از مزيت رقابتي بيشتري برخوردارند

)Kropff et al., 1993( . استولر و وولي(Stoller &  

Woolley,1985) تاتوره، توق و  هرزهايمشاهده كردند كه علف

مربع باعث كاهش ربوته در مت 2تا  1هاي گاوپنبه در تراكم

 56و  44ترتيب به ميزان ، بهپوشه سوياتاجنفوذ نور به داخل 

 26و  19و در نتيجه عملكرد سويا به ترتيب  نددرصد شد

در  برگ و نحوه توزيع آنارزيابي سطح .درصد كاهش يافت

گياه زراعي، به  -پوشه مخلوط علف هرزتاجهاي مختلف اليه

ن توانايي جذب تشعشع در عنوان معياري مناسب در تعيي

 ,Kropff & Vanlaar)  مطالعه رقابت نوري معرفي شده است

طبق تعريف عبارت از  ،)RUE( كارايي مصرف نور. (1993

مقدار گرم ماده خشك تجمع يافته به ازاء مگاژول تشعشع 

 .شده در طي فصل رشد است بجذ )PAR(فعال فتوسنتزي 

ها ارايي مصرف نور گونهتقد است كه كمع  (Araia, 2001) آريا

با اين . درحالت رقابت با كشت خالص آنها متفاوت است

توجه به اين نكته حائز اهميت است كه باال بودن كارايي  ،حال

يك گونه موجب برتري رقابت نوري  اساسامصرف نور، 

  ).Caldwell, 1987(شود نمي

ده از ر استفاهايي با كارايي بيشتر دگزيني ژنوتيپبه بنابراين،

هايي است كه براي بهبود توليد و باروري نور، يكي از رهيافت

ي با محدوديت نوري، مورد هامحصوالت زراعي در محيط

هايي زماني با البته چنين تالش. توجه قرار گرفته است

موفقيت همراه خواهد بود كه درك بهتري از فرايندهاي 

هاي علففولوژيكي رقابت براي نور بين فيزيولوژيكي و مور

كه در سيستم با توجه به اين. هرز و گياهان زراعي بدست آيد

ناپذير راعي رقابت براي نور امري اجتنابگياه ز - هرزعلف

 پوشهتاجباشد، آگاهي از ساختار و نحوه جذب نور توسط مي

سزايي در سيستم مديريت مزرعه خواهد  كنجد سهم به

ب نور توسط تاج هدف از اين تحقيق تعيين ميزان جذ. داشت

خروس در رقابت با كنجد با استفاده از مدل شبيه سازي و 

تداخل با يكديگر و  تعيين كارايي مصرف نور هر گونه در

  .باشدبر اين رقابت مي موثرعوامل 
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  هامواد و روش

در مزرعه پژوهشي دانشكده  1387 تحقيق حاضر در سال

عي دانشگاه طبي عي و دامي پرديس كشاورزي و منابععلوم زرا

شمالي،  o35و 34'با عرض جغرافيايي  ،تهران واقع در كرج

. انجام شد 1312شرقي و ارتفاع  o50و 56'طولي جغرافيايي

در  خروس ريشه قرمزبوته تاج 16، 8، 4، 0،2(سطح تراكم  5

 با ارقام مختلف كنجد به صورت افزايشي كشت) مربعمتر

م رق(ارقام كنجد مورد استفاده شامل رقم اولتان . گرديدند

ارقام ( 2822شاخه و ورامين رقم ناز تك، 1وكرج) شاخهچند

صورت فاكتوريل در قالب طرح آزمايش به. بودند) شاخهتك

 60در مجموع شامل (تكرار  3هاي كامل تصادفي در بلوك

م ثابت ارقام كنجد با تراك. اجرا گرديد) كرت آزمايشي

سازي عمليات آماده. كشت گرديدند )بوته در هكتار 166000(

قبل از كشت انجام زمين شامل شخم، ديسك و تسطيح 

متر و فاصله روي سانتي 60كنجد با فاصله بين رديف  .گرديد

متر كشت گرديد و در دو طرف هر رديف سانتي 10رديف 

ف هرز متر از رديف كنجد، بذر علسانتي 15كنجد به فاصله 

تاج خروس به صورت زيگزاگ همزمان با كنجد كشت 

ردادماه خ 14در تاريخ  1387عمليات كاشت در سال . گرديد

شامل  (متر  3متر در  6هاي آزمايشي اندازه كرت. انجام گرديد

خروس با تراكم بيشتر كاشته كنجد و تاج. بود) ف كنجدردي 5

نظر تنك  هاي موردمرحله جهت ايجاد تراكم 3ند و در شد

. صورت نشتي انجام شدروز به 7آبياري به فاصله . ديدندگر

خروس هاي هرز به غير از تاجعلفبا كليه  ،در مرحله داشت

ظور بررسي روند به من. از طريق وجين دستي مبارزه گرديد

ي، برداري تخريبهاي رشدي كنجد نمونهرشد و تعيين شاخص

بعد (اني هر كرت هاي ميدر طي فصل رشد از يكي از رديف

، 45در مراحل ) طرف به عنوان حاشيه 2از حذف نيم متر از 

به اين . روز پس از كاشت انجام گرديد100 و 90، 75، 60

متر طول يك  5/0صورت تصادفي به منظور، در هر كرت،

  . هاي موجود در آن برداشت شدندرديف انتخاب و بوته

زيع عمودي الگوي تو برداري،در چهارمين مرحله نمونه

-خروس با اندازهكنجد و تاج پوشهتاجبرگ در پروفيل سطح

پوشه مورد بررسي تاجبرگ هر اليه از گيري شاخص سطح

خروس هاي كنجد و تاجبه اين منظور، بوته. قرار گرفت

برگ هر اليه اليه تقسيم و سطح 5مترطول به  5/0موجود در 

اي مورد بررسي هاليه. گيري گرديدطور جداگانه اندازهبه

 L1 ( ،60 -30 )L2( ،90 -60 )L3( ،120 -90( 0- 30شامل اليه 

)L4( 120- 150 و )L5 (متر اين گياهان از سطح خاك سانتي

- نمونهميزان نور رسيده به باال و پايين تاج پوشه در . بود

زمان با بسته روز پس از سبز شدن هم 90برداري چهارم و

پوشه گياهان كنجد تاجر در نو. گيري شداندازه پوشهتاجشدن 

 L1COR 191 SB(و تاج خروس به وسيله دستگاه نورسنج 

L1COR INC. L1NCOLN NE 685041( عمليات . انجام شد

گر وسط دستگاه تشعشع سنج مجهز به حست PARنورسنجي 

صاف و بدون در آسمان  14 تا 10يك متري و بين ساعات 

ها و حاالت تگيري ها در همه كراندازه. ابر انجام شد

اين، در هر كرت بنابر. بار تكرار گرديد 3مختلف به تعداد

-طور كامالً افقي بر باالي بوتهدستگاه تشعشع سنج به گرحس

صورت عمود بر خطوط كاشت نگه داشته شد بههاي كنجد و 

  .گيري شداندازه پوشهتاجو ميزان نور ورودي به 

-دار نور جذبراي تشعشع و تعيين مقجهت مطالعه رقابت ب

پوشه مخلوط در مرحله بسته تاجشده توسط هر گونه در 

 INTERCOM كنجد، از قسمتي از مدلشدن تاج پوشه 

)Kropff et al., 1993(  مبناي كار به شرح زير بود . شداستفاده :

فشرده، تشعشع از باال به سمت  LAIپوشه با تاجدرون يك 

  كاهش مي يابد پايين به صورت نمايي بر اساس معادله زير

  Ih=(1-ρ) I0 exp(-KL) )          1(معادله 

Ih تشعشع  ميزان)PAR خالص ( در ارتفاعh پوشه تاج) از

 ميزان I0،  در ثانيه زمين مترمربع بر ژول حسب بر) سطح گياه

 L، )زمين در ثانيه مترمربع بر ژول( پوشهتاج باالي در تشعشع

 مترمربع(پوشه تاج نپايي به باال از تجمعي سطح برگ شاخص

 K، پوشهتاج در نور انعكاس ضريب  ρ،)زمين مترمربع بر برگ

كارايي شاخ و برگ را در جذب نور  )ضريب استهالك نور(

ضريب استهالك نور . هاستدهد و تابع انحراف برگمينشان 

-ها محاسبه ميبرگبر اساس ضريب انتشار تك پوشهتاجدر 

  .شود
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 مخلوط در كشت اما است مناسب لصخا كشت براي )1(معادله

ارتفاع داراي هاگونه و رقابت است حال در گونه يك از بيش كه

 باالي در گونه هر تجمعي برگبايد سطح هستند مختلف هاي

 اين در .گردد محاسبه جداگانه طورهب ارتفاع مشخص يك

  : بود خواهد زير صورت به )1( حالت معادله

Ih= (1-ρ)I0exp(-ΣK)         2(معادله  iLh, i)                

 IhIگونه  )پايين سمت به(تجمعي برگسطح شاخصi هر در 

  پوشهتاج از ارتفاع

Ki گونه خاموشي ضريب  i)مربع برگمتر بر زمين مربعمتر(  

سطح دهنده نشان LAD (Leaf Area Density) يا برگتراكم سطح

-متر( ست پوشه اتاج ارتفاع از خاص نقطه يك پيرامون برگ

 Hassan)  (et al., 2003)ارتفاع بر زمين مربعمتر بر برگ مربع

Zadeh Dellouei .برگبرگ و تراكم سطحمودي سطحتوزيع ع 

)LAD( )برگ به ازاء تغييرات ارتفاعميزان تغييرات سطح( ،

پوشه و ميزان جذب نور تاجاهميت اساسي در بررسي ساختار 

و كراف  (Spitters & Aerts, 1983)اسپيترز و آئرتس . دارد

(Kropff, 1988) شاخصيعنوان برگ بهبا پيشنهاد تراكم سطح 

-، مدلپوشه تاجهاي مختلف براي تعيين ميزان نور توسط اليه

را در برگ دادند كه توزيع يكنواختي از سطح هايي را ارائه

برگ، كه تراكم سطح. در نظر گرفته بود پوشهتاجتمام عمق 

دهد، نشان مي پوشهتاجا را در اعماق مختلف هچگالي برگ

در . در محاسبه دقيق جذب نور و فتوسنتز نقش كليدي دارد

باشد و به صورت سهمي نمي سطح برگكشت مخلوط توزيع 

 & Nassiri) در اين آزمايش از تابع مثلثي استفاده شد 

Elgersma,1998).  

 hm ≤ h ≤ H )الف( 3معادله 

LAD,h = Ld,m  
                 h ≤ hm ≥ 0 )ب(3معادله 

Ld,m    LD,h=  
LAD,h   در ارتفاع  سطح برگتراكم(m2/m3) h  

Ld,m  سطح برگحداكثر تراكم )LADmax(  

hm   ارتفاعي كه در آن حداكثرLAD  سانتي(ديده شده است-

  )متر

h پوشهارتفاع كل تاج  

Ld,m  آورد  بدست 4را مي توان از معادله  

  Ld,m=     4معادله   

تجمعي هر گونه  با استفاده از  سطح برگهمچنين شاخص 

  هاي زير محاسبه مي شودمعادله

  )الف( 5معادله 

  
  )ب( 5معادله 

  
   hدر ارتفاع  iتجمعي گونه  سطح برگشاخص  Lh,iكه در آن 

 Li  كل گونه  سطح برگشاخصi   

hi  پوشهارتفاع مورد نظر در تاج  

H  ارتفاع كل گونهi   

hm   ارتفاعي كه در آن حداكثرLAD ديده شده است    

تر از در حال رقابت براي استفاده مطلوبهاي ظرفيت گونه 

عشع توسط اجزاي مخلوط و نور، به دو عامل ميزان جذب تش

شده توسط هر گونه بستگي دارد  كارايي مصرف نور جذب

)Nassirri Mahallati, 1998; Rao, 2000( .تبراي اولين بار مونتي 

(Monnteith, 1977)  با ارائه مدل ساده خطي بين ميزان ماده

- هب(شده و ميزان نور جذب) صورت تجمعيب(خشك توليدي 

در طول دوره رشد، كارايي مصرف نور را از ) صورت تجمعي

  .طريق شيب اين خط بدست آورد

-شبيه هاي مختلف تجربي درمنظور بررسي كارايي مدلبه

اي با گونهي مصرف نور در اثر رقابت تكسازي كاهش كاراي

 هاي مربوط به تشعشع دريافتيهاي هرز، دادههر يك از علف

هاي رگرسيون غيرخطي زير مورد تجزيه قرار توسط مدل

كنجد  RUEخروس و براي تعيين رابطه بين تراكم تاج .گرفت

  . )Cousense, 1985(از مدل هذلولي سه پارامتره استفاده شد 

           Y= ywf[1-(Iw/(100(1+Iw/A))] 6معادله 
، هرزدر شرايط عاري از علف RUEمقدار  ywf در اين رابطه 

w  مربعبوته در متر(تراكم علف هرز( ،A  وI مدل  هايپارامتر

درصد كاهش مقدار (عبارت از شيب منحني  Iكه . هستند

RUE گامي كه تراكم به هرز هنبه ازاي هر واحد تراكم علف
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حداكثر كاهش ( مجانب منحني Aو ) سمت صفر ميل مي كند

  .باشدمي )ناشي از تداخل علف هرز RUEدر مقدار 

  نتايج و بحث 

سطح  بين تراكم رابطه اساس بر گونه هر تجمعي برگسطح

 سطح برگشكل مربوط به  .شد محاسبه گياه ارتفاع و برگ

در كه اين شاخص ) 1لشك(دهد تجمعي ارقام كنجد نشان مي

هر چهار رقم كنجد كاهش  تاج خروس در بوته 16تداخل 

-شاخه و اولتان بهن كاهش در ارقام ناز تكيابد و شدت ايمي

باالترين مقدار شاخص . ترتيب بيشترين و كمترين مقدار بود

خروس مربوط به از تاج تجمعي در حالت عاري برگسطح

بودند ولي شاخص فوق در  2822و ورامين شاخهتك ارقام ناز

قابل توجهي كاهش  طور بهخروس در حضور تاج اين ارقام و

-نمتري بوته در رقم وراميسانتي 40در ارتفاع  يافت ، مثالً

بوته 16و در تداخل  4/3تجمعي  برگشاخص سطح 2822

همچنين شاخص . كاهش يافت 5/1به  تاج خروس اين مقدار

 در عدم حضور 5/3شاخه از ناز تكتجمعي در رقم  برگسطح

بنابراين، . در شرايط تداخل كاهش يافت 7/1خروس به تاج

احتماالً  هرز،رقابت با علف توان نتيجه گرفت كه در شرايطمي

پوشه متراكم تاجهاي ههاي خود را در اليخروس برگتاج

كند پوشه را جذب ميتاجكرده و قسمتي از نور وارد شده به 

و  1در ارقام كرج. سازدس كنجد دور ميو آن را از دستر

خروس تاج بوته16 تجمعي در تداخل با برگاولتان، سطح

قم كمتر از دو رقم قبلي تحت تاثير قرار گرفت و مقاومت ر

، كه خروس باالترين مقدار بوداولتان در تراكم مورد نظر تاج

ام شاخه بودن اين ارقام و توانايي اين ارق احتماال به خاطر چند

.باشددر توليد برگ بيشتر و دريافت نور بيشتر مي

     

 

بوته در متر مربع تاج خروس، خطوط  16تجمعي نسبت به ارتفاع گياه در ارقام مختلف كنجد براي تراكم هاي صفر و  سطح برگتغييرات  - 1شكل

  .و نقاط مقادير مشاهده شده مي باشند) 5معادله(مقادير به دست آمده از مدل 

Fig. 1. Cumulative LAI variations in relation to plant height in different sesame varieties for densities of 0 and 16 
/m² of pigweed, the lines are calculated from model amounts (equation 5) and the dots observed amounts. 
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ميزان ( )LAD(برگ سطح برگ و چگاليتوزيع عمودي سطح

، اهميت اساسي در )تغييرات ارتفاعبرگ به ازاء تغييرات سطح

 ,Spitters(و ميزان جذب نور دارد  پوشهتاج بررسي ساختار

ها را در اعماق برگ، كه تراكم برگسطح چگالي ).1983

دهد، در محاسبه دقيق جذب نور و نشان مي پوشهتاجمختلف 

-ع سطحروند توزي. )Amini, 2008(فتوسنتز نقش كليدي دارد 

كه حداكثر ) 2شكل(برگ نشان مي دهد سطح برگ و چگالي

LAD  ارقام مختلف كنجد در حالت خالص بيشتر از حالتي

است كه در رقابت با تاج خروس قرار گرفت، هر چند كه در 

رقم  LADحداكثر . گير نبودرقم اولتان اين اختالف چشم

 50خروس در ارتفاع اجبوته ت16اولتان در رقابت با تراكم 

-مار بدون تاجمتري مشاهده گرديد كه در مقايسه با تيسانتي

 مقادير مقايسه. )2شكل( داري نداشتخروس تفاوت معني

LAD آن در كه ارتفاعي كه داد نشان مختلف ارقام در 

-تاج تأثيرتراكم تحت )hm( شودمي مشاهده  LADحداكثر

ارقام مختلف يكسان  خروس قرار گرفت، البته اين روند در

-سانتي 78ها در ارتفاع چگالي برگ 2822در رقم ورامين. نبود

 LADخروس مقدار و در تداخل با تاجمتري قرار گرفت 

-سانتي 45(تري نها در ارتفاع پاييكاهش يافته و چگالي برگ

شبدر در  باالتر چچم در مخلوط با LAD .تشكيل شد) متري

. (Nassiri et al.,1996)شد ه گزارش پوشتر تاجهاي پاييناليه

برگ در تيمار شاهد در ن تراكم سطحباالتري 1در رقم كرج

خروس با بدست آمد و تداخل تاج متريسانتي 76ارتفاع 

شد، ولي ارتفاعي كه LAD اينكه منجر به كاهش محسوس 

برگ را داشت تفاوتي در مقايسه با شاهد ن تراكم سطحباالتري

شاخه كه در شرايط مناسب از لحاظ از تكدر رقم ن. نداشت

-كند، تفاوت چشمحالت خوابيده پيدا مي ...كود، آبياري و

هرز و بدون علف هزر ديده ط با علفدر شراي LADگيري در 

داشت در دو حالت را  LAD شد، ولي ارتفاعي كه حداكثر

 Hassan)  دلوئي و همكارانزادهحسن ).2شكل(تغييري نداشت

Zadeh Delloei et al.,2003)  گزارش كردند كه حداكثرLAD 

 رقابت در و سانتي متري 36ارتفاع  در يوالف با رقابت در گندم

  . مشاهده شد سانتي متري 45 ارتفاع در شلمي با

 

بوته در  16صفر و  گياه براي ارقام مختلف كنجد براي تراكم هاي) 3معادله(نسبت به ارتفاع براي مدل مثلثي  سطح برگتغييرات چگالي  - 2شكل

  . متر مربع تاج خروس

Fig. 2. The variation of LAD in relation to height for the triangular model (equation 3) for different sesame 
varieties in 0 and 16 densities of pigweed plants. 
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شود، در همه ارقام كنجد مشاهده مي 3طور كه در شكلهمان

شتر از صد جذب نور در شرايط عاري از علف هرز بيدر

سه درصد جذب نور در مقاي. خروس بودحالت رقابت با تاج

) 3شكل(هاي  مختلف در ارقام مختلف كنجد نشان داد ارتفاع

درصد از كل  72هرز، از علف كه رقم اولتان در شرايط عاري

ر در را جذب كرده و اين مقدار نو پوشهتاجنور وارد شده به 

در رقابت . پوشه كنجد بدست آمدتاجمتري سانتي 30ارتفاع 

 57خروس اين مقدار به بوته در مترمربع تاج16با تراكم 

 Abrahimpour et) ابراهيم پور و همكاران. درصد كاهش يافت

al., 2006) پوشه كردند كه ميزان تشعشع ورودي تاج گزارش

بنابراين، مقدار نور  .گندم با افزايش تراكم يوالف كاهش يافت

باشد در شاخه ميك رقم چندجذب شده در رقم اولتان كه ي

عمده . دا كرددرصد كاهش پي 13خروس به ميزان حضور تاج

خروس در ارتفاع ط رقابت با تاجشده در شراينور جذب

در . خروس بدست آمدمار شاهد بدون تاجباالتري نسبت به تي

تر بود و رقابت بين كنجد و باال خروستاج شرايطي كه تراكم

 PPFDخروس وجود داشت، كنجد به منظور دريافت تاج

پوشه خود تاجهاي بااليي برگ بيشتري را به اليهسطح بيشتر،

ها در اختصاص داد و بنابراين، جذب نور توسط اين برگ

از كل  2822در رقم ورامين. ارتفاع باالتري انجام گرفت

پوشه كنجد در حالت خالص جتاتشعشع وارد شده به داخل 

متري رخ سانتي40درصد جذب كنجد شد كه در ارتفاع  72

داد، در حالي كه در شرايط رقابت كل تشعشع جذب شده 

-سانتي 50درصد بود و اين مقدار درارتفاع  25 ،توسط كنجد

جذب شده  Sesbania ،PARبوته 16تراكم  .متري تجمع يافت

درصد كاهش داد  71تا  49توسط سويا با به ميزان 

(Norsworthy et al., 2002). شاخه از و ناز تك 1در ارقام كرج

-تفاوت معني 2822شده با رقم ورامينزان نور جذبنظر مي

-ولي در شرايط رقابت ارقام كرج) درصد 70(داري ديده نشد 

درصد مقدار نور  28درصد و  48ترتيب شاخه بهو ناز تك 1

بنابراين، با توجه . ه دريافت نمودندپوشتاجوارد شده به داخل 

خروس، رقم در رقابت بين كنجد وتاج به نتايج بدست آمده

  ).3شكل (كمترين ميزان نور راجذب كرده است  2822ورامين

 

  . مقايسه درصد جذب نور در ارتفاع هاي  مختلف تاج پوشه درارقام مختلف كنجد - 3شكل

Fig. 3. comparison of light interception percent in different heights in the canopy of sesame varieties. 
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  كارايي مصرف نور

-مختلف تاج هاير تراكمتحت تاثي RUEنتايج نشان داد كه 

و در ارقام مختلف شدت اين ) 4شكل(خروس قرار گرفت 

خروس، بيشترين مقدار تاج در تراكم صفر. تاثير متفاوت بود

شده مربوط به رقم  افتي به ازاء تشعشع دريتوده توليدستزي

در  .اولتان بود و در واقع باالترين كارايي مصرف نور را داشت

خروس اين مقدار كاهش يافت و در حضور تداخل با تاج

مقدار كاهش در  )مربعبوته در متر2(خروس ن تراكم تاجاولي

RUE 5 خروس اين مقدار تاج درصد بود و با افزايش تراكم

-ر متربوته د16(خروس ن تراكم تاجهش يافت و در باالتريكا

 (Munakamwe, 2008)موناكاموي . درصد رسيد 29، به )مربع

-هرز در نخود گزارش كرد كه كرتلفدر بررسي رقابت ع

-باالتر نسبت به كرت RUEدرصد  12هرز بدون علف هاي

از كل نوري كه كنجد در اين تراكم . هاي آلوده داشتند

توليد  تودهستمربع زيگرم در متر 150 مقدار ،ت كرددرياف

توده ستخروس زيكه در شرايط عاري از تاجكند در حاليمي

در . مربع بودگرم در متر 1000 توليد شده توسط رقم اولتان

پوشه تاجشده توسط  از كل تشعشع دريافت ،2822رقم ورامين

حدود اي در تودهزيستخروس عدم تداخل تاجدر شرايط 

- در حداكثر تراكم تاجمربع توليد شده و گرم در متر 550

مربع تقليل يافت و گرم در متر 150 خروس اين مقدار به

درصد در مقايسه  44كارايي مصرف نور در اين رقم به مقدار 

همچنين  ).4شكل(خروس كاهش يافت از تاج با شرايط عاري

ت خالص ذرت در كش RUEگزارش كرد  (James, 1994)جيمز 

نيز  1در رقم كرج .درصد بيش از آن در رقابت با قياق بود 51

-16و  8مشاهده شد كه البته در تراكم  RUEكاهش در مقدار 

بوته تفاوتي از نظر كارايي مصرف نور مشاهده نشد و اين رقم 

) خروسحداكثر تراكم تاج(در شرايظ عدم تداخل و تداخل 

در . به خود اختصاص داد ادر بين ارقام ر RUEكمترين مقدار 

عدم  توده توليد شده در شرايطستشاخه، زيتكرقم ناز 

  .خروس كمترين مقدار را داشتتداخل و حداكثر تراكم تاج
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  .)a )Oltan( ،b )Varamin2822( ،c )Karaj1( ،d )Naz uniculm در ارقام كنجد RUE مقايسه -4شكل
Fig. 4. RUE comparison among different sesame varieties Oltan (a), Varamin 2822 (b), Karaj 1 (c), Naz uniculum (d).  

 

ش تراكم شود، با افزايمشاهده مي 5طور كه در شكلهمان

خروس كارايي مصرف نور كاهش يافت و شدت اين تاج

الً مربوط به حتمادليل آن ا. كاهش در رقم اولتان بيشتر بود

خه بوده، كه شا ن رقم چندهاي جانبي در ايكاهش تعداد شاخه

برگ و در نتيجه جذب كمتر در كاهش در شاخص سطح

در بين ارقام مورد مطالعه به . تشعشع نور را به دنبال داشت

نسبت تشعشع وارد شده به درون تاج پوشه كنجد، كارايي 

، 2822ارقام ورامين مصرف نور در رقم اولتان باالترين بوده و

شكل (هاي بعدي قرار داشتند در رتبه 1شاخه، و كرجناز تك

5.(  
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  .خروسهاي  مختلف تاج- ارقام كنجد تحت تاثير تراكم RUE  - 5شكل

Fig. 5. RUE in sesame varieties affected by the interference of various pigweed densities. 

ط مدل سه پارامتري كازنس سشده توبرآورد هايمطالعه پارامتر

 2822در رقم ورامين Iكه مقدار پارامتر ) 1جدول(نشان داد 

باالتربودن اين پارامتر . باشدباالتر از ارقام ديگر مي) 4/12(

خروس به حضور تاج 2822بدان معني است كه رقم ورامين

شاخه از در رقم ناز تك Aفي پارامتر از طر. باشدحساس مي

دهنده توان باشد كه نشانديگر ارقام مورد مطالعه باالتر مي

هاي باالتر تاج خروس بتي اين رقم در جذب نور در تراكمرقا

خروس اولتان هم در شرايط عاري از تاج رقم. مي باشد

و هم در ) 04/3(باالترين مقدار كارايي مصرف نور را داشته 

خروس توانسته است با حفظ و توسعه ين تداخل تاجرباالت

كرده و رقيب  پوشه خود درصد تشعشع بيشتري را جذبتاج

  .)1جدول (بهتري باشد 
-هاي مختلف تاجارقام كنجد نسبت به تراكم  RUEها ي برآورد شده توسط مدل هايپربوليك سه پارامتره كازنس براي تغييرات پارامتر - 1جدول

  .خروس

Table 1. The parameter estimates for 3 parametric hyperbolic model (Cousens, 1985) relating sesame RUE 
variation to red root pigweed density.     

Model parameters 

Sesame cultivars 

Oltan Naz Varamin2822 Karaj1 

Ywf 3.04(0.159)** 1.96 (0.0629)  2.38 (0.024) 1.61 (0. 123) 

I 5.22 (3.689) 4.5 (1.733) 12.45 (1.18) 10.27 (6.236) 

A 53.08 (27.008) 81.42 (37.322) 56.71 (2.38) 76.23 (27.87) 

R2 0.95 0.98 0.99 0.96 
  )SE(خطاي استاندارد *

YF  = مقدارRUE m-2)gmjol-1 (در شرايط  عاري از علف هرز  

I  = درصد كاهش مقدارRUE  هر واحد تراكم علف هرزبه ازاي  

A =حداكثر درصد كاهش در مقدار RUE ناشي از تداخل علف هرز  
**Values in parentheses indicate ±SE. 
YF= RUE amount (g/mjol)m-2 in weed-free conditions 
I= the percentage of RUE reduction per each unit of weed density 
A= the maximum reduction in RUE caused by weed interference 
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بررسي عملكرد ارقام كنجد و مقايسه آن با ميزان كارايي 

خروس كمتر مصرف نور نشان داد كه تيمارهايي كه تراكم تاج

باالتري داشتند، عملكرد باالتري نيز داشتند و با  RUE و 

كاهش و عملكرد نيز كاهش  RUEخروس تراكم تاج افزايش

درصد عملكرد ذرت را در  49تا  33وم به ميزان سورگ. يافت

 .(James, 1994)اثر كاهش نور كاهش داد 

-تاج هرزعلف رقابت اثرات اهميت از حاكي تحقيق اين نتايج 

با توجه به متفاوت . باشدبا كنجد در جذب نور مي خروس

توان در شرايط مزرعه كه مي ،بودن توان رقابتي گياهان زراعي

 هايي تزء اين بوم نظام مي باشند و محدوديهاي هرز جعلف

براي گياه زراعي در جذب منابع مختلف مخصوصا نور كه 

-مي ب، با استفاده از روش زراعي ارقام رقيآورندميبوجود 

در اين . هرز را كاستاز علف توان تا حدودي فشار ناشي

ذب نور جدر  تحقيق رقم كنجد اولتان قابليت رقابتي باالتري

  .تر از آن از خود نشان داداده موثرو استف
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Light Interception and Radiation use Efficiency (RUE) of Sesame Cultivars as 
Affected by Interference the Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) 

Different Densities 
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Abstract 

Field experiment was carried out during 2008 growing season at the research farm of University of Tehran, Karaj, Iran, 
to evaluate the interference effects of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) on light interception and RUE of 
four Sesame cultivars. Experimental design was a randomized complete block with three replications per treatment. The 
first factor was the sesame cultivars including, Otlan (Multiculum), Varamin 2822, Naz Uniculm and Karaj 1 (Uniculm 
cultivars). The second was the redroot pigweed density at five levels: 0, 2, 4, 8, and 16 plant m2. The results indicated 
that leaf area distribution in the canopy has a triangular function and the height, in which maximum leaf area redroot 
pigweed was observed, was not the same among treatments. Light interception by sesame cultivars under redroot 
pigweed interference decreased by 12, 47, 32, and 42 percent for Oltan, Varamin 2822, Naz Uniculum and Karaj 1, 
respectively, compared to control. Redroot pigweed interference reduced RUE by 18.6, 35, 27.7, and 21.7 percent for 
Oltan, Varamin 2822, Naz Uniculum and Karaj1 respectively, compared to control. The highest RUE was observed in 
Oltan cultivar.  
Key words: Interference, dendity, LAI, Radiation Use Efficiency. 




