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 ،میثم نامداری

 -1استادیار ،دانشکده علوم زراعی ،گروه زراعت ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری  ،ساری ،ایران
 -2دانشجوی دکتری زراعت ،گروه زراعت ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران

چکیده
به منظور بررسی کشت مخلوط بر خصوصیات زراعی گیاه چیا و سویا ،آزمایشی در سال  1398و به صورت طرح بلوک
کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیی سیاری اجیرا یدم تیمارهیای
آزمایش امل نسبتهای کا ت  75:25 ،50:50 ،25:75 ،0:100و ( 100:0بهترتیب چیا-سویا) بیه رو

جیایگزینی بودنیدم

نتایج نشان داد نسبتهای مختلف کا ت اثر معنیداری بر ارتفاع بوته ،تعداد اخه فرعی ،تعداد غالف در بوته ،عملکیرد
دانه و درصد نیتروژن حاصل از تثبیت بیولوژیکی سویا و ارتفاع بوته ،تعداد اخههای فرعی ،تعداد گلآذین در بوته ،وزن
هزار دانه و عملکرد دانه چیا دا تندم بیشترین تعداد اخه فرعی ،تعداد غالف در بوته و وزن هزار دانه سویا مربیوط بیه
نسبت کا ت  25:75بودم با کاهش تعداد ردیف کا ت چیا در نسبتهای مختلف کا ت ارتفاع بوته و وزن هزار دانه چییا
افزایش و تعداد گلآذین در بوته کاهش یافتم همچنین در طی مراحل مختلف ر د ،درصید نیتیروژن حاصیل از تثبییت
بیولوژیکی در کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود و مقدار آن با کاهش سهم کا ت سویا در کشت مخلیوط افیزایش
یافتم عالوه بر آن کشت خالص سویا ( )100:0و چیا ( )0:100بهترتیب با میانگین  4629/57و  823/14کیلیوگرم در هکتیار
دارای بیشترین مقدار عملکرد دانه بودندم بیشترین مقدار اخص نسبت برابری زمین مربوط به نسبت کا یت  25:75بیا
میانگین  1/22بودم افزایش کارایی کشت مخلوط در نسبت کا ت  25:75به علت افیزایش  75/37درصیدی سیهم اثیر
مکملی بر عملکرد دانه و ایجاد تعادل و تسهیل در رقابت بینگونهای استم
کلیدواژهها :اثر مکملی ،تثبیت بیولوژیکی نیتروژن ،نسبت برابری زمین ،عملکرد دانه

 نویسنده مسئول :رحمت عباسی
رایانامه:
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عباسی و نامداری :مطالعه رقابت گیاه سویا )... (Glycine max (L) Merrill

مقدمه
بر طبق یک توافق عمومی در جوامع علمی کااربرد
کودهای نیتروژنه در کشاورزی تقریباً ضروری است ،هر
چنااد اف ا ایا تیاااعدی کاااربرد کودهااای نیتروژنااه و
نگرانیهای مربوط به محیطزیست توجه به گ یناههای
پایدارتر را چند برابار کارده اسات .تتبیات بیولاوژیکی
نیتروژن توسط گیاهان لگوم یکی از رویکردهای پایادار
برای برطرف کردن نیازهای نیتروژن گیاه زراعای اسات
) .این فرآیند یک م یات
(
اکولوژیکی کلیدی است که میلیاردهاا دالر باه اقتیااد
جهااانی کمااک میکنااد .در ایاان بااین سااویا بااهعنوان
مهمترین گیاه لگوم دارای بیشترین ساط زیار کشات
)
ارگانیک در جهان است (
و با میانگین فعالیت تتبیات بیولاوژیکی  450کیلاوگرم
نیتروژن در هکتاار رتباه اور را در باین گیاهاان لگاوم
).
دانهای در اختیار دارد (
با توجه به مطالب ذکار داده کشات مطلاوط یاک
استراتژی مناسب برای اف ایا بهارهوری کشااورزی در
واحااد سااط اساات کااه مبتناای باار ساااز و کارهااای
) و امااروزه
زیسااتمحیطی میبادااد (
استفاده از گیاهان لگوم در تناوبهای زراعی و یا کشت
مطلوط بهعنوان یک راه جایگ ین و پایدار برای اف ایا
کارایی نیتروژن در سیستمهای تولید کم نهاده در نظار
) .در ایان رابطاه
گرفته میدود (
بررسی تعامالت در کشت مطلاوط ساویا و ذرت نشاان
داد رقابت در بطا فوقانی و زیرزمینی نقا مهمای در
بهرهوری کشت مطلوط و داخص نسبت براباری زماین
) .برخی دیگر از پژوهشاگران نیا
دارد (
بیااان دادااتند از آنجااا کااه سااویا در کشاات مطلااوط
رقابتکننده قویتری است بنابراین تواناایی بیشاتری در
جذب منابع طبیعی در الگوی کشت مطلوط نسابت باه
) .عالوه بر آن اثر
کشت خالص دارد (
کشاات مطلااوط در افا ایا تعااداد و وزن خشااک گااره
تتبیتکننده نیتروژن ،وزن خشک ساقه و نیتروژن کا
در ساقه گیاه لگوم در برخی دیگر از مطالعاات گا ار
) .بنابراین همبستگی
دده است (
متباات و معناایدار بااین تتبیاات بیولااوژیکی نیتااروژن،
عملکرد دانه و رقابت بینگونهای به وضوح نشااندهنده

هماهنگی در رقابت باین گوناهای و افا ایا تولیاد در
) .در این رابطه
کشت مطلوط میبادد (
سایر محققان نی ضمن مطالعه نسبتهای کشات مطلاوط
نطودفرنگی-جو در اراضی ارگانیک اروپای مرک ی گا ار
کردند در هر سه فی کادت ،نیتروژن بطا بااالیی گیااه
نطودفرنگی حاص از تتبیت بیولوژیکی در کشات مطلاوط
بیشتر از کشت خالص بود و کشت مطلوط بطاور میاانگین
 40-30درصد کارایی بیشتری در اساتفاده از نیتاروژن در
مقایسه با کشت خالص هر یک از گیاهاان ماذکور دادات
) .برخاای دیگاار از
(
پژوهشگران نی با مطالعه کشت مطلوط دانبلیله-اسافرزه
بیان دادتند بیشترین تعاداد و وزن گرههاای ری وبیاومی،
ارتفاع بوته و تعداد داخه جانبی دنبلیله متعلق به نسابت
) .در اداماه
کادت  2:1بود (
نتایج برخای دیگار از مطالعاات در کشات مطلاوط نطاود
و بالنگو نیا نشاان داد باا افا ایا نسابت کادات باالنگو
در مطلوط عملکرد دانه نطود کاها معنیداری یافات .در
این باین بااالترین مقادار دااخص نسابت براباری زماین
( )1/52متعلق به نسبت کادت ( 4:1نطود-بالنگو) باود
) .باهطورکلی افا ایا بهارهوری
(
در کشت مطلوط را میتوان به بهبود درایط اکولوژیکی
در جذب نیتروژن و تولید ترکیباات ثانویاه نسابت داد
) .در این بین باا توجاه
(
بااه اهمیاات گیاااه همااراه در کشاات مطلااوط و فرضاایه
دسترسی به نیتروژن تتبیتدده گیاه لگوم توسط گیااه
همراه مجاور ،انتطاب صحی گونه مناسب ضاروری باه
نظر میرسد.
گیاااهی
چیااا بااا نااام علماای
یکساله ،خودگشن ،روزکوتاه از خانواده نعناییان ،مقااوم
به خشکی و گیاه باستانی متعلق باه آمریکاای جناوبی
است که دانه آن منبع غنی امگا 3 ،آنتایاکسایدانها و
سایر ترکیبات مغذی و فاقد ترکیبات سمی و آلارژی زا
میبادد .به همین دلی بهعنوان گیاهی دارویی ،روغنی
و خوراکی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است.
عالوه بر دانه ،گیاه و برگها نی به دلی درصد پروتئین
و مقاادار موساایالژ باااال میااارف متعااددی دارد .بطااا
عمدهای از اطالعاات بهدساتآمده در ماورد گیااه چیاا
مربااوط بااه کیفیاات بااذر و جنبااههای ژنتیکاای اساات،

تولیدات گیاهی ،جلد  45دماره  ،1بهار 1401

درحالیکه کمباود مطالعاات علمای در ماورد مادیریت
زراعی ،جنبه های فی یولوژیکی و همچنین خیوصایات
زراعی بهددت احساس میدود (
).
بهطورکلی برای درک کاما چگاونگی بارهمکنا
بین گیاهان ،دناخت و عکسالعم باه گیاهاان مجااور
بسیار مهام اسات (

) و ارزیاابی اثارات

گیاه مکم با خیوصیات مورفولوژیکی و فی یولاوژیکی
متفاوت با گیااه لگاوم در کشات مطلاوط میتواناد باه
انتطااب الگاوی کشات مناساب در ایان زمیناه کمااک
دایانی نماید .لذا هادف از ایان پاژوها بررسای تااثیر
رقابت گیاه سویا و چیاا در نسابتهای مطتلاف کشات
مطلااوط بیااورت جااایگ ینی باار خیوصاایات زراعاای و
قابلیت تتبیت بیولوژیکی نیتروژن است.

مواد و رو ها
این پاژوها در ساار زراعای  1397-98در م رعاه
تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سااری
با عرض جغرافیایی ʹ 36 ˚ ،33دمالی و طور جغرافیاایی
ʹ 53 ˚ ،03درقی و ارتفاع  43متار از ساط دریاا انجاام
دد .بافت خاک م رعاه لاومی رسای باا اسایدیته ،7/74
هدایت الکتریکی عیاره ادباع خاک  0/61دسایزیمنس
بر متر ،درصد ماده آلی  ،1/83مقدار فسفر و پتاسایم  4و
 163میلیگرم در کیلوگرم بود .آزماایا در قالاب طارح
بلوک کام تیادفی با چهار تکرار انجام داد .گیااه ساویا
) باهترتیب در
(رقم ساری) و گیاه چیا (ژنوتیا
نسبتهای کادت ( 75:25سه ردیف ساویا-یاک ردیاف
چیا)( 50:50 ،دو ردیاف ساویا-دو ردیاف چیاا)25:75 ،
(یک ردیف سویا و سه ردیف چیا) به همراه کشت خالص
گیاه سویا ( 100:0چهاار ردیاف ساویا) و کشات خاالص
گیاااه چیااا ( 0:100چهااار ردیااف گیاااه چیااا) بااه رو
جایگ ینی قرار گرفتند .تعداد خطوط کادت در هر کارت
 ،12فاصله بین خطوط  35سانتیمتر ،طور خطوط چهار
متر و تراکم نهایی برای هر دو گیاه بطاور ثابات  28بوتاه
در مترمربع بود .عملیات کادت در تاریخ  15اردیبهشات
بهصورت هیرمکاری و به طریقه دستی انجام دد و باذور
سویا پیا از کادت با بااکتری رای وبیاوم ژاپونیکاوم (باا
تراکم سلولی  )2×107تلقای گردیاد .همچناین قبا از
کادت کود مورد نیاز با توجه به نتاایج تج یاه و تحلیا
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آزمااون خاااک بااه می ا ان  33کیلااوگرم فساافر از منبااع
سوپرفسفات تریپ تأمین دد .آبیااری گیاهاان بیاورت
قطرهای به کمک دستگاه تانسیومتر در پتانسی ماتریاک
 – 0/4بار و عملیاات وجاین بهصاورت دساتی در چهاار
مرحله و باا فاصاله زماانی  14روز انجاام داد .عملیاات
بردادت برای گیاه سویا و چیا بهترتیب در تاریخ  5آبان و
 25آذر ماه با رعایت اثرات حادیه ( 0/5متار از دو طارف
هر کرت) با دست و باه وسایله قی ای باغباانی از چهاار
ردیف میانی به تفکیک گیاه مورد نظار و نسابت کادات
انجام دد .هم مان با عملیات بردادت تعداد  5بوته از هر
یک از گیاهان ماورد مطالعاه باهطور تیاادفی انتطااب و
برای تعیین اجا ای عملکارد و انادازهگیری خیوصایات
مورفولوژیکی گیاه بردادت دد.
جهاات محاساابه درصااد نیتااروژن حاص ا از تتبیاات
بیولوژیکی گیاه سویا از تکنیاک اساتطراا اوردیاد از آوناد
) استفاده دد .این عملیاات
چوب (
در طی دا مرحلاه از  45روز پاس از کادات باا فاصاله
زمانی هار  15روز یکباار انجاام داد .سانجا اوردیاد باا
دستگاه اسپکتوفتومتر به کمک ترسیم منحنای اساتاندارد
) در طاور ماوا
آالنتودین (
) ،آمینونیتروژن با
 525نانومتر (
معرف نینهیدرین و ترسیم منحنی اساتاندارد آساپاراژین/
) در طاور ماوا
گلوتامین (
) و در نهایت نیترات نیا در
 570نانومتر (
طور موا  410نانومتر و به کمک ترسیم منحنی اساتاندارد
) تعیاین
نیتارات پتاسایم (
) .درنهایات مقادار اوردیاد،
گردیاد (
) و نیتاروژن
آمینو و نیترات ( ) ،فراوانای اوردیاد (
) در مراحا مطتلاف از
حاص از تتبیت بیولوژیکی (
طریق کالیبراسیون می ان فراوانی نسبی اوردیاد در مراحا
مطتلف ردد با مقاادیر ای وتاون نیتاروژن  15باهترتیب از
).
فرمورهای زیر تعیین دد (
()1
() 2

(گلدهی)
(پس از گلدهی)

غلظاات
غلظاات نمونااه،
در ایاان روابااط
تاراکم
تراکم بیری نموناه،
استاندارد،
بیری استاندارد ،غلظت محلور رقیق داده،
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درصد نیتاروژن حاصا از

فراوانی نسبی اوردید و
تتبیت بیولوژیکی است.
همچنین جهت تعیین مقدار نیتروژن در گیاه ساویا
پااس از انجااام نمونااهبرداری تطریباای درصااد نتیااروژن
حاص از تتبیت بیولوژیکی در مراحا مطتلاف ،انادامهای
گیاه سویا به تفکیک در آون الکتریکی تهویهدار با درجه
حرارت  70به مدت  48ساعت خشاک و پاس از آن
به کمک ترازوی دیجیتار با دقت  0/001توزین دادند.
درنهایت آمادهسازی نمونهها به کمک آسیاب آزمایشاگاهی
انجام و مقدار نیتاروژن توساط دساتگاه نیتاروژن دومااس
آناالی ر اندازهگیری دد .عملکارد نیتاروژن گیااه ساویا بار
اساس کیلوگرم در هکتار در مراح مطتلف از حاص ضارب
می ان ک ماده خشک در مقادار نیتاروژن (گارم در گارم
ماده خشک) تعیین گردید.
)،
نسبت براباری زماین (
اثر خالص ( ) ،اثر مکملی ( ) و اثر انتطابی ( ) از
)
طریاق فرمورهاای زیار (
اندازهگیری ددند.
()3
()4
()5
()6
()7

در این روابط و عملکرد گیاه و در کشات
عملکاارد گیاااه و در کشاات
و
مطلااوط،
خالص ،و ساهم گیااه و در کشات مطلاوط،
اثار مکملای ،اثار انتطااابی،
اثار خاالص،
میاانگین عملکارد
تعداد گونه در کشت مطلاوط،
نسبی دو گونه ،میانگین عملکرد گیاهاان در کشات
کوواریانس بین عملکرد نسابی
خالص،
بدست آمده در کشت مطلوط و خالص است.
درنهایاات جهاات تج یااه آماااری دادههااا و مقایسااه
میانگینها از نرماف ار سیستم آناالی آمااری ()9/1
استفاده دد .مقایسات میانگین دادهها با آزمون کمتارین
تفاااوت معناایدار (

) در سااط پاانج درصااد و رساام
و

نمودارها بهکمک نرماف ار

انجام دد.

نتایج و بحث
ارتفاع بوته
نسبتهای مطتلف کادت اثر معنیداری بار ارتفااع
نهایی گیاه سویا ( ) 0/05و چیاا ( ) 0/01داداتند
(جدورهای  3و  .)1در خیوص گیاه سویا کشات خاالص
( )100:0و نسبت کادت ( 25:75چیا-سویا) بهترتیب با
میانگین  65/51و  53/75سانتیمتر دارای بیشاترین و
کمترین ارتفاع بوته بودناد .هار چناد از لحااا آمااری
نسبت کادت  50:50تفاوت معنیداری با نسبت کادت
( 25:75چیا-سویا) ندادت (جدور .)2
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بهطورکلی با کاها تعداد ردیف کادت گیااه ساویا در
کشت مطلوط ارتفاع نهایی ساقه کاها یافات .درحالیکاه
این نتایج در خیوص گیاه چیا صادق نبود و ارتفااع نهاایی
گیاه مذکور با کاها ساهم ردیاف کادات در نسابتهای
مطتلف اف ایا یافت .بهنحوی که مقدار آن در نسابتهای
کاداات  50:50 ،25:75و ( 75:25چیااا-سااویا) بااهترتیب
 24/20 ،21/01و  39/66درصاد بیشاتر از کشات خااالص
گیاه چیا ( )0:100بود (جدور .)4
با توجه به نوع تااپودا گیاه سویا در نسابتهای
کادت ،به نظر میرسد اف ایا تعداد ردیف گیاه مذکور
در الگوی کشت مطلوط میتواند ضمن کاها نفوذ نور
به درون کانوپی باعث اف ایا رقابت و ارتفاع گیااه چیاا
دود .در این زمینه برخی محققان بیان دادتند کااها
تشعشع فعار فتوسنت ی و مقدار نسابت ناور قرما باه
قرم دور باعث ایجاد سازگاری از طریق اختیاص مااده
خشک به اندام هوایی و اف ایا ارتفاع ساقه گیاه زراعی
) .کااها
میدود (
ارتفاع گیاه لگوم و در مقاب اف ایا ارتفاع گیااه هماراه
در کشت مطلوط توسط برخی از پژوهشگران نیا گا ار
).
دده اسات (
هر چند نتاایج مطالعاه برخای دیگار از محققاین در ایان
زمینه نشاندهنده اف ایا ارتفاع بوته گیاه لگوم در کشات
مطلوط در مقایسه با کشت خالص میبادد (
) .از آنجاااا
که انتطاب نوع گیاه و الگوی کادت نقا مهمی در ایجااد
رابطه مکملی و سااختار فااایی متفااوت بارای دساتیابی
به حداکتر رابطه مکملی در کشت مطلوط دارد (
) بنابراین باه نظار میرساد طاور دوره رداد
بیشتر و در مقاب سرعت ردد کمترگیاه چیا باعاث ایجااد
رقابت بینگونهای در مراح آغاز ردد زایشای گیااه ساویا
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دده است .ایان موضاوع میتواناد یکای از دالیا کااها
ارتفاع ساقه سویا در نسابتهای مطتلاف کشات مطلاوط
بادد.
نسبتهای مطتلف کادات همچناین اثار معنایداری
( ) 0/05بر تعداد داخهفرعی گیاه سویا دادتند (جادور
 .)1بیشترین تعداد داخه فرعی با میانگین  3/75متعلق به
نسبت کادت ( 25:75چیا-سویا) بود .بهطورکلی با کااها
تعداد ردیف کادت گیاه سویا و در اختیاار داداتن فااای
مناسب در کشت مطلوط تعداد داخهفرعی اف ایا یافات.
در این بین تعداد داخهفری گیاه ساویا در نسابت کادات
( 75:25چیا-سویا) از لحاا آمااری تفااوت معنایداری باا
کشاات خااالص گیاااه سااویا ( )100:0نداداات (جاادور .)2
اف ایا تعداد داخههای فرعای گیااه ساویا در نسابتهای
مطتلااف کشاات مطلااوط در مقایسااه بااا کشاات خااالص و
اف ایا  67/66و  86/56درصدی صافت ماذکور باهترتیب
در نسبتهای کادت  50:50و ( 25:75چیا-سویا) میتواناد
به دلی وجاود ساازوکار جبرانای و تنظایم دقیاق منباع-
مط ن در گیاه سویا بادد که با نسبت ناور قرما باه قرما
دور تااپودا در طاور مراحا اولیاه رداد فعارداده و
باعث بهبود فتوسنت  ،تطیایص بیشاتر مااده خشاک باه
داخههای فرعی و در نتیجه اف ایا آنهاا میداود (
) .عاالوه بار
مطالب مذکور اثار نسابتهای مطتلاف کادات بار تعاداد
داخه فرعی گیاه چیا نی معنیدار ( ) 0/01بود (جادور
 )3و با اف ایا سهم چیا در نسبت کشات مطلاوط تعاداد
داخه فرعی اف ایا یافت .بیشاترین تعاداد دااخه فرعای
چیا متعلق به کشات خاالص چیاا ( )0:100باود و تعاداد
داخهفرعی چیاا در نسابت کادات ( 75 :25چیاا-ساویا)
 27/94درصد کمتر از کشت خالص چیا بود (جدور  .)4با
توجه به نتایج فوق ،به نظر میرسد ساازوکار رقاابتی گیااه
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مذکور در الگوی کشت مطلاوط از طریاق افا ایا ارتفااع
ساقه و توسعه داخههای فرعی در سطوح باالی تااپوداا
گیاه سویا انجام دده و ایان ساازوکار مورفولاوژیکی باعاث
پایداری قابلیت رقابت گیاه چیا در الگاوی کشات مطلاوط
دده است .اف ایا تعداد داخهفرعی گیاه لگاوم در کشات
مطلااوط توسااط برخاای از محققااین گا ار دااده اساات
).
(
تعداد غالف در بوته گیاه سویا
نتایج تج یه واریانس نشان داد نسابتهای مطتلاف
کادت اثر معنیداری ( ) 0/05بر تعداد غالف در بوته
گیاااه سااویا دادااتند (جاادور  .)1نسبتکاداات 25:75
(چیا-سویا) و کشت خالص سویا ( )100:0باهترتیب باا
میااانگین  99/25و  62/50دارای بیشااترین و کمتاارین
تعااداد غااالف در بوتااه بودنااد (جاادور  .)2ب اهطورکلی
با کاها تعداد ردیف کادات ساویا در کشات مطلاوط
تعداد غالف در بوته اف ایا یافت و گیاه سویا در کشت
مطلوط نسبت به کشت خالص در تولید تعداد غالف در
بوته موفقتر بود .بهطورکلی وجاود ساازوکار جبرانای و
تنظایم دقیاق منباع-مطا ن باعاث بهباود فتوساانت و
تطییص بیشاتر مااده خشاک باه انادام زایشای داده
) لذا این موضوع میتواند یکی از
(
مهمتااارین دالیاا افاا ایا  44/99 ،58/80و 20/99
درصاادی تعااداد غااالف سااویا بااهترتیب در نساابتهای
 50:50 ،25:75و ( 75:25چیا-سویا) بادد.
تعداد گلآذین در بوته گیاه چیا
همچنین نسابتهای مطتلاف کشات مطلاوط اثار
معنیداری ( ) 0/05بر تعداد گ آذین در بوتاه گیااه
چیااا دادااتند (جاادور  .)3کشاات خااالص گیاااه چیااا
( )0:100ب اا میااانگین  31/75و نساابت کاداات 75:25
(چیااا-سااویا) بااا میااانگین  15/55بااه ترتیااب دارای
بیشترین و کمتارین تعاداد گالذیان در بوتاه باود و باا

کاها سهم کادت گیاه چیا در الگوی کشات مطلاوط
تعااداد گاا آذین در بوتااه کاااها یافاات (جاادور .)4
بهطوریکااه مقاادار آن در نساابتهای کاداات ،25:75
 50:50و ( 75:25چیا-ساویا) باهترتیب در مقایساه باا
کشت خالص ( 39/53 ،20/47 )0:100و  51/02درصد
کاها یافت .هر چند از لحاا آماری تعداد گ آذین در
بوتااه در نساابتهای مطتلااف کشاات مطلااوط تفاااوت
معنیداری با یکدیگر ندادت (جدور  .)4ذکر این نکتاه
ضروری است که گیاهان در درایط سایهدهی سازگاری
را از طریق اختیاص کربن حاص از فتوسنت به طویا
ددن ساقه و میرف مواد فتوسنت ی برای توسعه بارگ
آغاز میکنند .اداماه ایان فرآیناد بارای گیااه ه یناهبر
میبادد و باعث کاها سهم اندامزایشی گیاه از میا ان
ماواد فتوسانت ی تولیاد داده میداود (
) .لذا این موضوع نقا مهمی در کاها  39/53و
 51/02درصدی اندام زایشی گیااه چیاا در نسابتهای
کادت  50:50و ( 75:25چیا-سویا) دادته است.
وزن هزار دانه
بر اسااس نتاایج بهدساتآمده نسابتهای مطتلاف
کادت اثار معنایداری بار وزن ها ار داناه گیااه ساویا
( ) 0/01و چیا ( ) 0/01داداتند (جادورهای  3و
 .)1بیشترین و کمترین وزن ها ار داناه در گیااه ساویا
بااهترتیب مربااوط بااه نساابت کاداات  25:75و 75:25
(چیا-سویا) بود .هر چند از لحاا آماری وزن ه ار داناه
گیاه سویا در کشت خالص ( )100:0تفاوت معنایداری
با نسبت کادت ( 25:75چیا-سویا) ندادت (جادور .)2
اما در خیوص گیاه چیا نسابت کادات ( 75:25چیاا-
سویا) با میانگین  0/93گرم دارای بیشاترین وزن ها ار
دانه بود .نسبت کادت  50:50نی با میانگین  0/91گرم
تفاااوت معناایداری بااا نساابت کاداات مااذکور نداداات
(جدور .)4
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نتایج مطالعات پژوهشگران نشان داد آستانه تحما
اثاار سااایهدهی گیاااه سااویا در الگااوی کاداات جهاات
دستیابی به عملکرد مطلاوب در حادود  20-30درصاد
) .بنابراین باه نظار میرساد
است (
اف ایا بیشاتر نفاوذ ناور باه درون تااپوداا کشات
مطلوط نقا مهمی در اف ایا توان فتوسنت ی و مااده
خشک گیاه سویا در نسبت کادت ( 25:75چیا-ساویا)
دادته است .هر چند نتایج برخای از مطالعاات کااها
وزن ه ار دانه سویا را در کشت مطلوط گ ار کردناد
) .نتاایج ماذکور
(
را میتوان به اثر سایهدهی تااپوداا گیااه هماراه در
کشت مطلوط نسبت داد .از طرفای افا ایا وزن ها ار
دانه گیاه چیا در نسبت کادت ( 75:25چیا-ساویا) نیا
میتواند مربوط به کاها تعاداد گا آذین و در نتیجاه
تعداد دانه در الگوی کادت مذکور باداد .ایان موضاوع
سهم دانه از می ان ماده خشک موجاود را افا ایا داده
است.
میزان تثبیت بیولوژیکی نیتروژن
نسبتهای مطتلف کادت اثر معنیداری بار درصاد
نیتروژن حاص از تتبیات بیولاوژیکی در طای مراحا
مطتلف ردد دادتند (دک .)1
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قابلیت تتبیت بیولوژیکی در کشت مطلوط سویا باا
گیاه چیا تا مرحله  75روز پس از کادت اف ایا و پاس
از آن دچار سیر ن ولی داد .در مرحلاه  75روز پاس از
کاداات نساابت ( 25:75چیااا-سااویا) و کشاات خااالص
( )100:0به ترتیاب دارای بیشاترین و کمتارین مقادار
درصد تتبیت بیولوژیکی نیتروژن بودند .باه نحاوی کاه
می ان فعالیت تتبیت بیولوژیکی در نسابتهای ،25:75
 50:50و ( 75:25چیا-سویا) باهترتیب 16/97 ،20/31
و  4/39درصد بیشتر از کشت خالص ( )100:0بود .هار
چند از لحاا آماری نسبت کادت ( 75:25چیاا-ساویا)
تفاوت معنیداری با کشت خالص سویا ندادات (داک
 .)1بهطورکلی در طای مراحا مطتلاف رداد ،درصاد
نیتروژن حاص از تتبیت بیولوژیکی نسبتهای مطتلف
کشت مطلوط در مقایسه با کشات خاالص بهباود پیادا
کرد و در این بین مقدار آن با کاها نسبت گیاه ساویا
در کشت مطلوط اف ایا یافت .در مرحله  90روز پاس
از کاداات (آغاااز غالفدهاای) درصااد افا ایا نیتااروژن
حاص از تتبیت بیولوژیکی گیاه سویا در نسبت 25:75
در مقایسه با نسبت ( 75:25چیا-ساویا)  72/65درصاد
اف ایا یافت (دک  .)1در این خیوص نتایج مطالعات
پژوهشگران نشان داد کاها تراکم سویا و دریافت ناور
بیشتر در مراح رداد زایشای باعاث تحریاک بیشاتر
فتوسنت  ،وزن خشک ساقه ،اندازه گره و قابلیت تتبیات
بیولوژیکی نیتروژن در مقایسه با ردد رویشای میداود
) .لاذا
(
بهبود فتوسنت و می ان ماده خشک گیاه باعاث فا ایا
اختیاص آن به تردحات ریشاه در نسابتهای کشات
مطلوط و بهبود فعالیت باکتری رای وبیاوم در ری وسافر
میدود و این موضوع ضمن تأمین مناابع کاربن بارای
تشکی و فعالیت گرهها ،مقدمات اف ایا کارایی تتبیت
بیولااوژیکی را فااراهم میکنااد .لااذا افاا ایا  16/97و
 20/31درصدی تتبیت بیولوژیکی نیتروژن بهترتیب در
نسبتهای  50:50و ( 25:75چیا-سویا) در مقایساه باا
کشت خالص ( )100:0میتواناد حاصا نتاایج ماذکور
بادد .بهطورکلی افا ایا کاربن سااختمانی منجار باه
تسهی انتقار اوردید در گیاه سویا میدود که مهمترین
ترکیب نیتاروژن دار سانت داده باا نسابت کاربن باه
نیتروژن پایین در گره ساویا میباداد .عاالوه بار آن باا
اف ایا سن گیاه و به دلی وجاود ساازوکار جبرانای و
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مقااررات خااودتنظیمی بااین منبااع و مطاا ن میاا ان
اختیاص کربن به اندامهای زیرزمینی جهت ترداحات
ریشااه کاااها مییابااد (
) .ایان موضاوع باعاث کااها
فعالیت تتبیت بیولوژیکی در مراحا انتهاایی رداد در
نسبتهای کشت مطلوط دد.
بهطوریکه در مرحله  120روز پس از کادت می ان
فعالیت تتبیت بیولوژیکی گیاه ساویا در کشات خاالص
( ،)100:0نسابت کادات  50:50 ،75:25و ( 25:75چیااا-
سویا) بهترتیب  57/91 ،59/14 ،53/75و  67/77درصد
در مقایسه باا مرحلاه قبا ( 105روز پاس از کادات)
کاها یافت .درنهایت با کاها سهم کادت گیاه ساویا
در کشت مطلوط ،بسته ددن کانوپی و همچنین ایجااد
رقابت بین گونهای در نسبتهای مطتلف کشت مطلوط
تقاضا برای نیتروژن جهت تاداوم رقابات و همیااری در
اسااتفاده از منااابع اف ا ایا یافاات .از نظاار اکولااوژیکی،
استفاده مکملی از منابع باه معنای کااها همپوداانی
آدیانهای اکولوژیکی و رقابت باین گوناهها در کشات
مطلااوط اساات کااه اجااازه میدهااد گیاهااان در کشاات
مطلوط از محدوده وسیعتر و مقدار بیشتری از منابع در
مقایسه با کشت خالص برخاوردار باداند (
) .اف ایا قابلیت تتبیت بیولوژیکی گیاه لگاوم
در کشت مطلوط توسط سایر پژوهشگران نیا گا ار

داده اسات (
).
عملکرد دانه
نتایج تج یه واریانس نشان داد نسابتهای مطتلاف
کاداات اثاار معن ایداری باار عملکاارد دانااه گیاااه چیااا
( ) 0/01و سویا ( ) 0/01دادتند (جاداور  3و .)1
کشت خالص سویا ( )100:0و چیا ( )0:100بهترتیب با
میانگین  4629/57و  823/14کیلوگرم در هکتار دارای
بیشترین و کمترین مقدار عملکرد دانه بودناد .در باین
نسبتهای مطتلف کشت مطلوط نی بیشاترین میا ان
عملکرد دانه مرباوط باه نسابت کادات ( 75:25چیاا-
سویا) باا میاانگین  4177/36کیلاوگرم در هکتاار باود
(جدور  .)5باهطورکلی باا کااها ساهم گیااه چیاا در
نسبتهای مطتلف کشت مطلوط درصد مشارکت گیااه
مذکور در عملکرد بشدت کاها مییابد .مقادار درصاد
مشااارکت گیاااه چیااا در نساابتهای  50:50 ،25:75و
( 75:25چیا-ساویا) باه ترتیاب  7/84 ،25/16و 2/54
درصد بود .اما گیاه سویا درصاد مشاارکت بیشاتری در
مقایسه با گیاه چیا دادت (جدور .)5
بر اساس نتایج بهدستآمده عملکرد گیاه چیاا تنهاا
در نسبت کادت ( 25:75چیا-ساویا) بیشاتر از مقاادیر
قاب انتظار بود ( )+6/03درحالیکه گیاه سویا در تمامی
نسبتهای مطتلف کشت مطلوط نسبت به مقادیر قاب
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انتظار از نظر تولید عملکرد دانه موفقتر بود و با کاها
سهم ردیف کادت گیاه سویا و در نسبت کادت 25:75
(چیا-سویا) مقدار عملکرد در مقایساه باا مقاادیر قابا
پیابینی افا ایا بیشاتری یافات ( .)+68/19افا ایا
کااارایی گیاااه سااویا در کشاات مطلااوط توسااط سااایر
پژوهشگران نی گ ار دده است (
) .بررسای تااثیر رقابات گیااه چیاا و
سویا بر عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) نی نشاان داد
بااا کاااها سااهم کاداات گیاااه چیااا در الگااوی کشاات
مطلااوط ،عملکاارد دانااه در مقایسااه بااا مقاادار قاباا
پیابینی کاها یافات باه نحاوی کاه ایان مقادار در
نسبت کادات  50:50و ( 75:25چیاا-ساویا) باهترتیب
 -32/81و  -48/43درصد بود .اماا در باین نسابتهای
مطتلف کشت مطلوط ،مقدار عملکرد دانه گیاه چیاا در
نسبت ( 25:75چیا-ساویا) در مقایساه باا مقادار قابا
انتظار  6/03درصد اف ایا یافت (جدور  .)5ایان روناد
در خیوص گیاه سویا صاادق نباود و باا کااها ساهم
کادت گیاه در کشت مطلاوط مقادار عملکارد داناه در
نسبتهای کادت  50:50 ،75:25و ( 25:75چیا-سویا)
بهترتیب  40/33 ،17/25و  68/19درصد در مقایسه باا
مقادیر قاب پیابینی اف ایا یافت .با توجه به برآیناد
عملکرد گیاه چیا و سویا در کشت مطلاوط و همچناین
قابلیت جبرانی اف ایا محیاور گیااه ساویا در مقابا
کاها عملکرد گیاه چیا ،تااثیر رقابات دو گیااه از ناوع
مکملی متبت است (دک  .)2هار چناد افا ایا 6/03
درصدی عملکارد گیااه چیاا در نسابت کادات 25:75
(چیا-سویا) در مقایسه با مقدار قابا پیابینای باعاث
تغییر حالت رقابت از نوع مکملی متبت به همیااری دو
جانبه دده است.
نسبتهای مطتلف کادت دارای نسبت براباری زماین
بیشتر از واحد بودند (جادور  .)6نسابت کادات  25:75و
( 75:25چیا-سویا) باه ترتیاب باا میاانگین  1/22و 1/01
دارای بیشترین و کمترین مقدار داخص مذکور بودناد .باه
عبارت دیگر با کاها غالبیت گیاه سویا ،درصاد حاصا از

اضافه محیور تولید دده در الگوی کشت مطلوط اف ایا
یافته و در نسبت کادت ( 25:75چیا-سویا) به  22درصاد
میرسد .همچناین نتاایج بررسای اجا ای اثار خاالص در
کشت مطلوط نی نشان داد ایجاد رابطه مکملای متبات در
نسبتهای کادت  50:50و ( 75:25چیا-ساویا) باه دلیا
اف ایا سهم تسالط رقاابتی گوناه پرمحیاور در الگاوی
کشاات مطلااوط اساات (جاادور  .)6بااه همااین دلی ا در
نسبتهای کادت مذکور بهترتیب  83/29و  93/56درصد
از عملکرد دانه در نتیجه اثر انتطابی و تسلط رقاابتی گیااه
سویا در کشت مطلوط حاص داده اسات .اماا بار خاالف
نتایج مذکور در نسبت کادات ( 25:75چیاا-ساویا) بطاور
میانگین  75/37درصد از عملکرد دانه به علت ایجاد تعادر
و تسااهی در رقاباات بینگونااهای اساات .در حالیکااه در
نسبتهای کادت  50:50و ( 75:25چیا-ساویا) ساهم اثار
انتطابی و تسلط رقابتی گیاه سویا بار عملکارد داناه بسایار
بیشتر از اثر مکملی بود.
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نتیجهگیری
نتایج حاص از این پژوها نشاان داد رقابات گیااه
چیا در کشات مطلاوط میتواناد ضامن بهباود اجا ای
عملکرد موجب اف ایا قابلیت تتبیت بیولاوژیکی گیااه
سویا دود .عالوه بار آن ایجااد رابطاه مکملای (75/37
درصد) و تعادر در رقابت گیاه چیا و سویا باعث اف ایا
کارایی کشت مطلوط و دااخص نسابت براباری زماین
( )1/22در نسبت کادت ( 25:75چیا-سویا) دد .اما در
نسبتهای کادت  50:50و ( 75:25چیاا-ساویا) ساهم
اثر انتطابی و تسلط رقابتی گیاه سویا بار عملکارد داناه
بسیار بیشتر از اثر مکملای باود .درنهایات از آنجاا کاه
تتبیت بیولوژیکی نیتروژن به می ان زیادی تحات تاأثیر

الگوی کادت و گونه همراه در کشت مطلوط قارار دارد،
لذا انتطاب گونه مکم در کشت مطلوط میتواند نقا
مهمی در ایان زمیناه داداته باداد و موجاب افا ایا
انعطافپذیری و پایداری در سیستمهای کشاورزی کام
نهاده دود.

سپاسگزاری
بدینوسیله از راهنمایی ارزنده جنااب آقاای دکتار
میر احمد موسوی دلمانی در پژوهشگاه علاوم و فناون
هستهای و هم نین مساعدت آقای دکتر حجت قربانی
واقعی عاو هیئت علمی دانشگاه گنبد کااووس و مادیر
عام درکت اندیشه ورزان آبنما گستر صمیمانه تشکر
مینمادیم.
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