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چکیده

1

هدف از اين مطالعه بهدست آوردن مقادير ضريب خاموشی ( )Ksو کارآيی مصرف نوور ( )RUEدر بوالا در
شرايط مطلوب زراعی و همچنین ارزيابی پايداری اين پارامترها تحت شرايط مختلف تاريخ کاشت و تراکم بوتوه
بود .بهاين منظور ،آزمايشی روی بالا رلم برکت ،بهصورت فاکتوريل در لالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو
عامل تاريخ کاشت (در سه سطح شامل هفت و آذر  22و  11دی) و تراکم بوته (در چهار سطح شامل هشت،12 ،
 11و  22بوته در مترمربع) ،با چهار تکرار در سال زراعی  1932-31در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی
و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس انجام شد .شاخص سطح برگ ،دريافوت تشعشوع و میوزان تجموع مواده
خشک از سبز شدن تا رسیدگی اندازهگیری شدند .در اين تحقیق بیشوترين شواخص سوطح بورگ ( 9)/11از
تاريخ کاشت اول و تراکم  22بوته در مترمربع بدست آمد .متوسط مقدار  Ksو  RUEبهترتیب  2/17و  2/22بود.
مقادير  KPARبه دست آمده برای تیمارهای تاريخ کاشت و تراکم تفاوت معنیداری با هم داشتند اما اثر متقابول
تاريخ کاشت و تراکم معنیدار نبود .با افزايش هر واحد تراکم KPAR ،به مقدار  1/27کاهش يافت .در هور تواريخ
کاشت ،تراکم گیاهی اثری بر  RUEنداشت ،اما تفاوت معنیداری بین تاريخهای کاشت مختلف مشاهده شد.
واژههای کلیدی :ضريب خاموشی ،کارآيی مصرف نور ،تراکم ،بالا
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دانشگاه گنبد کاووس
نشريه "تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهان"

برآورد ضريب خاموشی و کارآيی مصرف نور در باقال ()Vicia faba L.

1- Leaf Area Index
2- The Light Extinction Coefficient
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مقدمه
تولید ماده خشک به شاخص سطح برگ  ،)LAI(1مقددار تشششدد دریافدت شدده در ددول دوره رشدد و
کارآیی گیاه در تبدیل تشششد دریافت شده وابسدته اسدت ( Yano et al., 2007; Ouzuni Douji et al.,
 .)2008شاخص سطح برگ  ،بیانگر نسبت سطح برگ (فقط یک درف) به سدطح زمدیا اشد ال شدده
توسط محصول است .در مراحل اولیه رشد ،جذب و دریافت نور تا حد زیادی به سرعت گسترش برگها
بستگی دارد .عالوه بر ایا ،اندازه و دوام سطح برگ ،سرعت و دول مدت تجمد ماده خشدک در گیداه را
تشییا میکند ( .)Bakhshandeh et al., 2011; Carretero et al., 2010توسشه و گسدترش سدطح
برگ در گیاهان زراعی به عوامل مختلفی مانند دما ،تراکم بوته در واحد سطح ،میزان مواد غدذایی در
دسترس ،خصوصیات ریختشناسی ژنوتیپها و سال زراعی (بهدلیل متند وع بدودن عوامدل محیطدی)
بستگی دارد که ایا عوامل باعث بهوجدود آمددن تفداوتهدایی در شداخص سدطح بدرگ مدیگردندد
(.)Ouzuni Douji et al., 2008; Daur et al., 2008
شاخص سطح برگ بههمراه آرایش و زاویه برگها در تک بوته ،تشییا کنندده میدزان نفدوو ندور بده
داخل پوشش گیاهی و کف کدانوپی اسدت ( .)Kiniry et al., 2005; Carretero et al., 2010قدد
ساز و همكاران ( )Ghadaksaz et al., 2011با مطالشهی تدراکم ( 44 ،54و  54بوتده در متدر مربدد) و
ارقام مختلف (زهره ،شامی و جزایری) در گیاه باقال بیان کردند که گیاه باقال در تراکمهای باالتر نسدبت بده
تراکمهای پاییاتر ،سریدتر به حداکثر شاخص سطح برگ میرسد ،بیشتریا شاخص سدطح بدرگ مربدو
به رقم زهره بود که دی مراحل اوایل گلدهی و نمو غالف ،دیده شد .تشششد خورشیدی نقش حیداتی در
فتوسنتز ایفا میکند .در بسیاری از مدلهای شبیهسازی گیاهان زراعی تخمیا تولید روزانه بیوماس (مداده
خشک) بهصورت حاصلضرب تشششد خورشیدی (مگاژول بر متر مربد بدر روز) ،مقددار تشششدد دریافدت
شده توسط محصول و کارآیی تبدیل تشششد دریافت شده به بیوماس (گرم بر مگاژول) یا کارآیی اسدتفاده
از تشششد محاسبه میشود (.)Khan et al., 2010; Rahemi Karizaki et al., 2008
ضریب خاموشینور  )K(2را میتوان بهصورت مساحت سایه ایجاد شده توسدط بدرگ بده مسداحت خدود
برگ تفسیر کرد .برای یک برگ افقی که روی سطح خا سایه انداخته است ،صرفنظر از ایا که ندور از هده
جهتی بتابد ،مقدار  Kبرابر یک میباشد .در وضشیتهایی که برگ افقی نباشد ،سایه ایجاد شدده توسدط بدرگ
روی زمیا با مساحت خود برگ ،برابر نخواهد بود؛ بلكه متناسب با آن اسدت (.)Rahemi Karizaki., 2011
میزان تشششد جذب شده توسدط محصدول ،بهدرهوری و اسدتفاده از آن تشیدیا کنندده مقددار ضدریب
خاموشی است (.)Ruiz and Bertero, 2008; Confalon et al., 2010
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1- Radiation Use Efficiency
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رشد و عملكرد نهایی محصوالت زراعی بهدور عمده به بهرهوری و استفاده از منابد رشد یشنی آب،
مواد غذایی و نور بستگی دارد .از آنجا که میزان آب و مواد غذایی محدود است .رشد و بازده نهایی
محصوالت کشاورزی ،وابسته به استفاده از تششششات فشال فتوسنتزی است (.)Yahuza, 2011
اشتوتزل و افهمر ( )Stutzel and Aufhammer, 1991میزان  Kدر باقال را بیا  0/75-0/33گزارش
نمودند؛ اما کنفالا و همكاران ( )Confalon et al., 2010میزان  Kرا برای باقال  0/53-0/81گزارش
کردند.
مقددار مداده خشدک تولیدد شددده بدر حسدب گدرم بده ازای هددر مگداژول تشششدد خورشدیدی دریافددت
شدده در ددول دوره فصدل رشدد ،کدارآیی مصدرف ندور  )RUE(1نامیدده مدیشدود ( Evangelos et al.,
 .)2012در شددرایط مطلددوب زراعددی ،یددک رابطدده خطددی بددیا مدداده خشددک تجمشددی و تشششددد دریافددت
شده وجود دارد که شیب ایا رابطه خطی ،کارآیی مصرف نور است (.)Zhang et al., 2009
راحمی کاریزکی و همكاران ( )Rahemi Karizaki et al., 2008دی مطالشهای بر روی گیاه نخود
در شرایط مطلوب زراعی ،متوسط مقدار  RUEرا یک گرم بر مگاژول گزارش کردندد .ایشدان همچندیا
بیان داشتند که مقدار  RUEدر دول دوره رشد تا رسیدگی ثابت میماند .کارآیی مصرف ندور در مدورد
لوبیا هشم بلبلی مقادیر  ،)Idinoba et al., 2002; Marcelis et al., 1998( 1/04-2/34ماش 0/35
( )Marcelis et al., 1998و لوبیای مشمولی  1/5گرم بر مگاژول ( )Coulson, 1985گزارش شدده اسدت.
در رابطه با  RUEدر بداقال ادالعدات انددکی وجدود دارد ،میدزان  RUEرا در بداقالSilim and Saxena, ( ،
 ) Husain et al., 1988 ( ،1 / 54 )Madeira et al., 1988 ( ،1 / 03 )1993حددود  1 / 3- 1 / 5و
(  2/05 )Fasheun and Dennett, 1982گدرم بدر مگداژول گدزارش کردندد .کنفدالا و همكداران
( )Confalon et al., 2010نیز ددی مطالشدهای روی بداقال  RUEرا حددود  0/38-1/58و مینگدواز و
همكاران ( 1/73 ،)Mınguez et al., 1993گرم بر مگاژول گزارش نمودند .با توجه به ایاکه ادالعدات
اندکی در خصوص ضریب خاموشی و کارآیی مصرف نور در گیاه باقال وجود دارد ،هددف از ایدا مطالشده
بهدست آوردن  Kو  RUEتحت شرایط زراعی دیم (محدود نبودن عناصر غدذایی ،آفدات ،بیمداریهدا و
علفهای هرز) و ارزیابی پایداری ایا پارامترها تحت شرایط مختلف تاریخ کاشت و تراکم بود .همچندیا
از نتایج بهدست آمده میتوان در مدلهای شبیهسازی رشد و نمو باقال استفاده کرد.
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ایا آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشكده علوم کشاورزی و منابد دبیشی دانشگاه گنبد کاووس در
سال زراعی  1330-31در شرایط دیم و عاری از آفات ،علفهای هرز و بیماریها اجرا شد .گنبد کاووس
در  44درجه و  12دقیقه دول ج رافیایی و  37درجه و  15دقیقه عرض ج رافیایی و در ارتفاع  54متر
باالتر از سطح دریا قرار دارد .آب و هوای آن مشتدل و مردوب است و میانگیا بارش ساالنه حدود
 554/3میلیمتر است .قبل از اجرای آزمایش از عمق صفر تا  30سانتیمتری خا نمونهبرداری انجام
شد .سپس ،خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خا تشییا شد ،که بر اساس نتایج بهدست آمده بافت
خا لوم رسی سیلتی بود .آزمایش بهصورت فاکتوریل با دو فاکتور تاریخ کاشت در سه سطح (هفت
آور 25 ،آور و  17دی) و تراکم کاشت در ههار سطح (هشت 15 ،12 ،و  20بوته در مترمربد) در قالب
درح بلو های کامل تصادفی با ههار تكرار انجام شد .برای ایجاد تراکمهای مختلف ،فاصله بیا ردیف-
ها  40سانتیمتر و فاصله روی ردیفها  24سانتیمتر برای تراکم هشت بوته در متر مربد15/55 ،
سانتیمتر برای تراکم  12بوته در مترمربد 12/4 ،سانتیمتر برای تراکم  15بوته در مترمربد و 10
سانتیمتر برای تراکم  20بوته در مترمربد در نظر گرفته شد .زمیا مورد نظر در سال قبل از آزمایش
تحت کشت گندم بود .میزان کود توصیه شده در زمان کاشت 20 ،کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 40
کیلوگرم کود اوره در هكتار بود .بذور قبل از کاشت با سم کاربوکسی تیرام بهمیزان دو در هزار ضد
عفونی شد و در عمق  4سانتیمتری کشت شدند .پس از سبز شدن بذور ،در مرحله ههار تا شش برگی
تنک کردن بوتهها انجام شد .عملیات برداشت بهمنظور محاسبه عملكرد دانه پس از حذف حاشیهها از
سطحی مشادل سه مترمربد انجام شد .مشكل علفهای هرز هنگام سبز شدن وجود نداشت و پس از آن
نیز بهصورت هفتگی عملیات وجیا بهصورت دستی انجام شد .در ایا تحقیق صفات مربو به سطح
برگ ،نسبت دریافت تشششد ،مراحل فنولوژیک ،نسبت پوشش گیاهی ،وزن خشک و ارتفاع بوته در
دول فصل رشد محاسبه شد.
تمام اندازهگیریها از پنج نمونه گیاهی که از یک نمونه بزرگتر  10تایی (برای هر کرت) انتخاب
شده بودند ،صورت گرفت .بهایا دریق که  20نمونه با حذف حاشیه انتخاب ،سپس  10نمونه به
آزمایشگاه منتقل شد و در آزمایشگاه از ایا  10نمونه ،پنج نمونه متوسط انتخاب شد .سنجش سطح
برگ با استفاده از دستگاه سطح برگسنج مدل  DELTA-Tصورت گرفت و در هر مرحله ،سطح برگ
 10بوته اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزن خشک در هر نمونهبرداری ،برگهای سبز ،برگهای زرد
و ریزش یافته ،ساقهها ،دانهها و پوسته غالفها بهصورت جداگانه در دمای  70درجه سانتیگراد تا
رسیدن به وزن ثابت درون آون قرار گرفتند .سپس وزن خشک آنها اندازهگیری شد.
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مواد و روشها
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ﺟﺪول  -1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎك ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ
ﻣﻘﺪار
47/3
1/1
7/6
10/5
1/16
12/3
414
30
62
8

ﻣﺸﺨﺼﻪ

ﮔﻮﮔﺮد )ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن(
ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )دﺳﯽ زﯾﻤﯿﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ(
اﺳﺪﯾﺘﻪ ﮔﻞ اﺷﺒﺎع
درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮﻧﺪه
ﮐﺮﺑﻦ آﻟﯽ )درﺻﺪ(
ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب )ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن(
ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب )ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿﻮن(
رس )درﺻﺪ(
ﻻي )درﺻﺪ(
ﻣﺎﺳﻪ )درﺻﺪ(

برای محاسبه تشششد فشال خورشدیدی دریافدت شدده روزانده از برنامده  RLY-calcاسدتفاده شدد
( .)Soltani and Yazdi, 2009ایا برنامه از ههار صفحه جداگانه تشكیل شده است .بدرای راهانددازی
ایا برنامه و محاسبه مقادیر شاخص سطح برگ و تشششد فشال فتوسنتزی دریافت شده روزانه و فصدلی
به مقادیر شاخص سطح برگ اندازهگیری شده در زمانهای متشدد در دول فصل رشد و آمار هواشناسی
نیاز است.
ت ییرات شاخص سطح برگ به منظور توصیف روند ت ییرات شاخص سطح برگ نسبت بده روزهدای
پس از کاشت از مشادله لجستیک زیر استفاده شد که بهتریا برازش را نسبت به نقا اندازهگیری شدده
نشان داد:
مشادله ()1

) LAI  ((a  exp((a)  (dap  b)  c)))) /(1  exp(( a)  (dap  b))) 2

در ایا مشادله  LAIشاخص سطح برگ dap1 ،روز پس از کاشت و  b ،aو  cضرایب مشادله می-
باشند (.)Yin et al., 2003
ضریب خاموشی ( :)Kبرای تشییا ضریب خاموشی از مشادله زیر استفاده شد.
) y  1  exp ( k PAR LAI

مشادله ()2

1 - Day after planting
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برای سنجش نسبت تشششد دریافتی از کوادرات با ابشاد  0/4 ×0/4متر مربد استفاده شد .برای ایدا
منظور ،در هر نمونهبرداری کوادرات بهصورت مستقیم در باالی پوشش گیاهی دوری قرار میگرفت که
پایههای آن بیا ردیفهای کاشت قرار داشت .سپس تشداد مربشات داخل کوادرات را شمارش کرده تا از
ایا دریق نسبت پوشش گیاهی ایجاد شده بهدست آید.

برآورد ضريب خاموشی و کارآيی مصرف نور در باقال ()Vicia faba L.

نتايج و بحث
میانگیا حداکثر دما از کاشت تا رسیدگی کامل بدیا  3/35تدا  23درجده سدانتیگدراد و میدانگیا
حداقل دما بیا 0/4تا 14/1درجه سانتیگدراد بدود .میدزان تشششدد خورشدیدی بدیا  8/32تدا 21/82
مگاژول بر مترمربد بر روز و میزان بارندگی ماهیانه نیز در دی مرحله کاشدت تدا رسدیدگی کامدل بدیا
 30/5-125/5میلیمتر بود.
الگوی تجمد ماده خشک در استفاده از مشادله لجستیک (مشادلده  )5کده بدا هددف محاسدبه زمدان
حصول  40درصد عملكرد ماده خشک و حداکثر ماده خشک تولیدی اسدتفاده شدد ،توصدیف خدوبی از
تجمد ماده خشک بهدست آمد .بهدوری که مقادیر ضرایب تبییا همگی  0/33بودند .اختالف تراکمهدا
از نظر مدت زمان الزم برای رسیدن به  40درصد حدداکثر خدود در تداریخ کاشدت اول (هفدت آور) در
سطح پنج درصد مشنیدار بود ولی در تاریخ کاشت دوم ( 25آور) و سوم ( 17دی) اخدتالف مشندیداری
بیا تراکمهای مختلف دیده نشد (دادهها نشان داده نشده است) .شكل یک بیانگر ت ییرات تجمد مداده
خشک در مقابل زمان در تاریخهای کاشت و تراکمهای مختلف کاشت است کده در تداریخهدای کاشدت
مختلف ایا اختالف مشنیدار بوده و با تأخیر در کاشت ،زمان رسیدن به  40درصد حداکثر ماده خشک
کاهش یافت .بهدوری که در تاریخ کاشت سوم نسبت به تاریخ کاشت اول از تراکم اول تا ههدارم زمدان
حصول  40درصد تجمد ماده خشک بهترتیب  24 ،21 ،22و  20درصد کاهش یافت.
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در ایا مشادله  yنسبت پوشش گیاهی KPAR ،ضریب خاموشی بر پایة تشششدد فشدال فتوسدنتزی و
 LAIشاخص سطح برگ میباشد .ضریب خاموشی بهدست آمده بر پایة تشششد فشال فتوسنتزی اسدت
( )KPARکه با استفاده از رابطه تجربی ( )Sinclair and Horie, 1989به ضریب خاموشی بر پایده کدل
تشششد خورشیدی ( )Ksقابل تبدیل است:
K S  0.75K PAR
مشادله ()3
الگوی تجمد ماده خشک برای توصیف وزن خشک در دول زمان از یک مشادلهی لجستیک استفاده
شد که زمان تا رسیدن به  40درصد حداکثر ماده خشک و میزان حداکثر ماده خشدک تولیددی را نیدز
نشان میدهد:
)))Y  DM max /(1  exp(a * (dap  b
مشادله ()5
در مشادله لجستیک  aضریب مشادله b ،مدت زمانی که در آن تجمد ماده خشک بده  40درصدد حدداکثر
خود میرسد و  DMmaxحداکثر ماده خشک تولیدد شدده (گدرم در مترمربدد) dap ،روز پدس از کاشدت و Y
تجمد مادة خشک است ( .)Yin et al., 2003در دول دوره ایا آزمدایش دمدای حدداکثر و حدداقل روزانده،
ساعتهای آفتابی و بارندگی اندازهگیری شد .محاسدبههای آمداری مدورد نیداز بدا اسدتفاده از ندرمافدزار SAS
( )Soltani, 2007انجام و برای مقایسه میانگیاها از آزمون  LSDدر سطح پنج درصد استفاده گردید.

نشريه تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهان  /دوره اول ،شماره دوم ،تابستان 39

8
12

1200

16

900

20
600
300
0
200

170

140

110

ماده خشک کل (گرم در متر مربد)

 1آذر ماه 1932

8
12

1200

16

900

20

600
300
0

80

200

170

140

110

80

روز پس از کاشت

روز پس از کاشت
 11دی ماه 1932

8
12

1200

16

900

20

600
300
0

200

170

140

110

80

ماده خشک کل (گرم در متر مربد)

1500

روز پس از کاشت
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( 15 ،12 ،8و  20بوته در متر مربد).
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با بررسی حداکثر ماده خشک تولیدی ،مشاهده شد کده بدا افدزایش تدراکم اخدتالف مشندیداری در
میزان ماده خشک تولیدی در تاریخ کاشت اول مشاهده نشد ولی در تاریخ کاشت دوم و سدوم اخدتالف
مشنیداری بیا تراکمهای مختلف در سطح پنج درصد بدست آمد .همچندیا بدیا تداریخ کاشدتهدای
مختلف نیز اختالف مشنیداری در مقدار ماده خشک تولیدی ثبت شد به گونهای که با تدأخیر در تداریخ
کاشت میزان ،حداکثر ماده خشک تولیدی در تاریخ کاشت سوم و در تراکم های اول تا ههارم بهمیدزان
 31 ،50 ،43و  4درصد نسبت به تاریخ کاشت اول کاهش نشان داد.
بهدور کلی میتوان بیان کرد که افزایش تراکم بهعلت افزایش شاخص سطح برگ ،زمان رسیدن بده
پوشش کامل زمیا و  40درصد تجمد ماده خشک را کاهش داده و حداکثر تجمد ماده خشک افدزایش
مییابد .تأخیر در کاشت سبب میشود که محصول با تنش گرمایی آخدر فصدل رشدد مواجده شدود .بدا
افزایش دما ،سرعت رشد محصول افزایش یافته در نتیجه زمان رسیدن بده پوشدش کامدل و  40درصدد
تجمد ماده خشک کاهش مییابد .در ایا حالت بهعلت افزایش سدرعت رشدد ،کوتداه شددن ددول دوره
رشد و تولید کمتر مواد فتوسنتزی در گیاه ،حداکثر تجمد ماده خشک در گیاه کاهش مییابد.

برآورد ضريب خاموشی و کارآيی مصرف نور در باقال ()Vicia faba L.

کاشت های مختلف نشان داده شده است .در ایا تحقیق بدا افدزایش تدراکم بوتده در هدر تداریخ کاشدت
شاخص سطح برگ سیر صشودی داشت .در تاریخ کاشت اول با افزایش تراکم از هشدت بده  20بوتده در
متر مربد شاخص سطح برگ از  2/75به  3/71در مرحله غالفدهی رسید .همچنیا ،در تدراکم هشدت
بوته در متر مربد حداکثر شاخص سطح برگ از  1/37 ،2/75و  1/37در تاریخ کاشتهای اول تدا سدوم
به  3/21 ،3/71و  2/13افزایش یافت ولی تأخیر در کاشت باعث کاهش در حداکثر شاخص سطح بدرگ
شد ،بهدوری که شاخص سطح برگ در تراکمهای اول تا ههارم تداریخ کاشدت اول بدهترتیدب از ،2/75
 3/71 ،3/51و  3/51به  1/33 ،1/45 ،1/37و  2/13در تاریخ کاشت سوم کاهش یافدت (دادههدا نشدان
داده نشده است) .در ایا تحقیق حداکثر شاخص سطح برگ ( ،)3/71در تاریخ کاشت هفت آور مداه در
تراکم  20بوته در متر مربد مشاهده شد .در هدر دو حالدت ،افدزایش تدراکم و تدأخیر در کاشدت ،زمدان
رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ کاهش یافته است .در تراکم باال بهعلت افزایش تشداد بوته ،تشداد
برگ زیاد شده و منجر به افزایش شاخص سطح برگ شده ،در نتیجه زمان رسیدن بده حدداکثر آن هدم
کاهش یافت .قد ساز و همكاران ( )Ghadaksaz et al., 2011دی مطالشهای روی باقال بیان کردندد
که تراکمهای باال نسبت به تراکمهای پاییا ،سریدتر به حداکثر شاخص سطح برگ میرسند.
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( 15 ،12 ،8و  20بوته در متر مربد).
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تغییرات شاخص سطح برگ روند ت ییرات شاخص سطح برگ در شدكل دو بدرای تدراکمهدا و تداریخ
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 R2برابر با  0/38بود KPAR .برابر  1/003±0/035محاسبه شد ،که در نتیجه ضریب خاموشی برای کدل
تشششد خورشیدی ( )Ksبرابر  0/74بود .مقدار  KPARدر ایا آزمایش با حدداکثر مقددار گدزارش شدده
توسط اشتول و افهمر ( KPAR=0/33 ،)Stutzel and Aufhammer, 1991مطابقت دارد ،اما با حداکثر
مقدار  KPAR=0/81که توسط کنفالا ( )Confalon et al., 2010گزارش شده است ،مطابقت نداشت.
مقادیر  KPARبهدست آمده برای تیمارهای تاریخ کاشت و تراکم تفاوت مشنیداری بدا هدم داشدتند،
اما اثر متقابل تاریخ کاشت و تراکم مشنیدار نبود .با تأخیر در کاشدت  KPARبدهددور قابدل مالحظدهای
کاهش یافت .هر هند که تفاوت مشنیداری مشاهده نشد .ایا ت ییرات احتماالً بهدلیدل ت ییدر در زاویده
خورشیدی ،ابری بودن آسمان و یا ت ییر در تراکم بوته (پوشش گیاهی متنوع) از دریق تأثیر بدر زاویده،
ضخامت و اندازه برگ دی تاریخ کاشتهای مختلف بر مقدار  KPARو  Ksبوده است .شكل  5یک رابطه
خطی منفی و مشنیداری بیا  KPARو تراکم گیاهی نشان میدهد .بهدوری کده ایدا رابطده  87درصدد
ت ییرات  KPARرا توجیه کرد .بر اساس ایا تابد ،بدا افدزایش هدر واحدد تدراکم  ،KPARبده مقددار 1/24
کاهش یافت .ت ییر در  KPARبا ت ییر در زاویه خورشدیدی بدا مطالشدات راحمدی کداریزکی و همكداران
( )Rahemi Karizaki et al., 2008روی نخود مطابقت دارد .بنابرایا ،با توجه به ایا موضوع میتوان
گفت که برای رقم برکت باقال  KS=0/74برای اهداف عملی قابل استفاده است .اما بدرای سدایر اهدداف،
تشریف دقیق  KSبراساس رابطه آن با زاویه تابش و تراکم گیاهی الزم خواهد بود.
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شكل  -3رابطه بیا نسبت پوشش گیاهی اندازهگیری شده در مقابل شاخص سطح برگ (.)LAI
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ضريب خاموشی ( :)Kمشادله  2بهخوبی ت ییرات پوشش گیاهی را در مقابل  LAIتوجیه کرد .مقددار

برآورد ضريب خاموشی و کارآيی مصرف نور در باقال ()Vicia faba L.

1.1
1
0.9

ضریب استهال نوری
(بر اساس تشششد فشال فتوسنتزی)

y= -1.254x + 0.0185
R2= 0.87
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شكل  -5رابطه بیا ضریب خاموشی ( )KPARو تراکم گیاه

کارآيی استفاده از تشعشع ( .)RUEمدل رگرسیون خطی ساده رابطه بیا تشششد دریافتی و بیومداس
تجمشی از کاشت تا رسیدگی را با ضرایب تبییا ( )R2باالتر از  0/34بهخوبی توصدیف نمدود  RUE .بدیا
 2/03و ( 2/83متوسط  )2/55گرم بر مگاژول مت یر بود .در هر تاریخ کاشت ،تراکم گیاهی اثری بدر RUE
نداشت .با برازش مدل رگرسیون خطی ساده برای دادههای هدر تداریخ کاشدت ،مشداهده شدد کده تفداوت
مشنیداری بیا تاریخ کاشتها وجود داشت .ایا تفاوت احتماالً بده میدانگیا دمدا از کاشدت تدا رسدیدگی
مربو بوده است (شكل  .)4مقادیر  RUEحاصل از ایا پژوهش بدر منحندی واکدنش  RUEبده دمدا کده
توسط رحیمی کاریزی و همكداران ( )Rahemi Karizaki et al., 2008بدر روی نخدود محاسدبه شدد
مطابقت نداشت ،اما مقدار  RUEبهدست آمده در ایا مطالشه با مقددار حدداکثر  2/05گدرم بدر مگداژول کده
توسط فاشا و دنت ( )Fasheun and Dennett, 1982گزارش شده بود مطابقت داشت و از مقددار گدزارش
شده توسط سایر محققیا ( 1/03 )Silim and Saxena, 1993و ( 1/54 )Madeira et al., 1988بدهددور
مشنیداری بزرگتر بود.

11

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 14:28 +0330 on Monday September 28th 2020

1.2

نشريه تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهان  /دوره اول ،شماره دوم ،تابستان 39

1000
800
600
400
200

ماده خشک کل (گرم بر متر مربد)

y = 2.44x-149.39
R2=0.89

1200

0
600

200

400

0

تشششد تجمشی دریافت شده (مگاژول بر متر مربد بر روز)

شكل  -4رابطه بیا ماده خشک کل و تشششد تجمشی دریافت شده ،شیب خط نشان دهنده
کارآیی استفاده از تشششد (گرم بر مگاژول) میباشد.

نتیجهگیری
به نظر می رسد با افزایش تراکم بوته ،حداکثر شاخص سطح برگ افزایش و زمان وقدوع آن کداهش
یافت .تأخیر در کاشت از دریق کوتاه کردن دول دوره رشد و تسرید در نمو باعث کاهش هر دو مت یدر
شد .در ایا تحقیق حداکثر شاخص سطح برگ با  3/71از تاریخ کاشت هفت آور ماه (تاریخ کاشت اول)
و تراکم  20بوته در مترمربد بدست آمد .از روابط منتج شده مدیتدوان بدرای مددلسدازی سدطح بدرگ
استفاده کرد .در مورد الگوی تجمد ماده خشک ،افزایش تراکم بهدلیل افدزایش شداخص سدطح بدرگ و
دریافت تشششد ،زمان رسیدن به  40درصد تجمد ماده خشک را کاهش و حداکثر تجمد مداده خشدک
را افزایش داد .تأخیر در کاشت سبب شد که محصول با تنش گرمایی آخر فصل رشدد مواجده شدود .بدا
افزایش دما سرعت رشد محصول افزایش یافت و زمان رسیدن به پوشش کامل و  40درصد تجمد مداده
خشک کاهش یافت .ضریب خاموشی (برای تشششد فشدال فتوسدنتزی) برابدر  1/003±0/035محاسدبه
شد که در نتیجه ضریب خاموشی برای کل تشششد خورشیدی ( )Ksبرابر  0/74بود .کارآیی اسدتفاده از
تشششد ( )RUEبیا  2/03/ -2/83گرم بر مگاژول مت یر بود (دادهها نشدان داده نشدده اسدت) .در هدر
تاریخ کاشت ،تراکم گیاهی اثری بر  RUEنداشت .همچنیا با برازش مدل رگرسیون خطی ساده بدرای
دادههای هر تاریخ کاشت ،مشاهده شد که تفاوت مشنیداری بیا تاریخ کاشتها وجود داشت.
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