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تاریخ دریافت1333/24/22:؛ تاریخ پذیرش1333/20/2 :
چکیده
برای بررسي اثر فاصله بین رديف ،تاريخ کاشت و رقم بر روند تغییرات شاخص سطح برر ،،تممرم مراده
خشک و همچنین تسهیم ماده خشک در باقال ( ،)Vicia faba L.آزمايشي در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و
منابم طبیعي گرگان در سال زراعي  1931-32بهصورت اسپلیت پالت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامرل
تصادفي با چهار تکرار انمام شد .فاصله بین رديف ( 44 ،93و 03سانتيمتر) برهعنوان فراکتور اصرلي و تراريخ
کاشت ( 24آبان و  2دی ماه  )1933و رقم (برکت و فرانسه) بهعنوان فاکتور فرعي انتخاب شدند .حرداکرر وزن
خشک باقال در کشت  24آبان برای فاصلههای بین رديف  44 ، 93و  03سانتيمترر برهترتیرب برابرر ،1302/0
 232/0و  099/4گرم در متر مربم بود که اين مقدار در کشت  2دی بهترتیب به  439 ،212/4و  421/0گرم در
متر مربم کاهش يافت .نتايج نشان داد که مراحل سبزشدن تا شروع رشد سريم بوته ،شروع رشد سريم تا آغاز
پر شدن دانه و آغاز پر شدن دانه تا رسیدگي فیزيولوژيک دانه ،سه مرحله متمايز در رونرد تغییررات ضررايب
توزيم ماده خشک بودند .بیشترين ضريب توزيم برای بر )3/240( ،در فاز اول و در تاريخ کشت  2دی و فاصله
رديف  44سانتيمتر (رقم برکت) ،بیشترين ضريب توزيم برای ساقه ( )3/423در فاز اول و در تاريخ کشرت 24
تاريخ کشت  2دی و فاصله رديف  44سانتيمتر (رقم فرانسه) اتفاق افتاد.
واژههای کلیدی :آغاز پر شدن دانه ،تممم ماده خشک ،ضرايب توزيم ماده خشک ،نمو فنولوژيک
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آبان و فاصله رديف  44سانتيمتر (رقم فرانسه) و بیشترين ضريب توزيم برای دانه ( )3/092در فاز سروم و در
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مقدمه

1. Partitioning Coefficients
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توزیع ماده خشک به معنی تخصیص آسیمیالت بههدسهتآمهده از فرآینهد فتوسهنتز بهه انهدامههای
مختلف گیاه است .در واقع ،این آسیمیالتها به اندامهای رویشی و ذخیرهای اختصاص مییابند .هرچند
که معموالً تمام قسمتهای گیاه مصرف اقتصادی ندارند و برداشت نمیشوند؛ ولی بهرای شهل گهرفتن
بخش اقتصادی هر گیاه زراعی ،وجود بخشهای رویشی مث برگها و سهاقههها قبه از تشهلی انهدام
ذخیرهای آنها بسیار مهم است .تعیین پارامترهای مؤثر در تولید ،از اهداف پژوهشگران اکولوژی تولید
در دهههای اخیر بوده است .اهمیت تعیین این پارامترها در این است که کمهیسهازی تولیهد بها ههدف
جهتدار کردن مهدیریت و مطالعهه اثهر عوامه محدودکننهده عمللهرد از ضهروریات و اصهول بنیهادین
رهیافتهای سیستمی است .مدلسازی رشد و نمو گیاهان زراعی ،یلی از رهیافتهای ابهزاری مفیهد در
تحقیقات علمی و مدیریت زراعی بهشمار میرود (.)Ahmadamini et al., 2011
در بیشتر مدلهای شبیهسازی رشد گیاهان زراعی ،مقدار رشد (ماده خشک) بهصورت حاص ضهر
تشعشع دریافتی و کارایی استفاده از تشعشع تخمین زده میشود ( .)Monteith, 1977گهام بعهدی در
مدلهای شبیهسازی گیاهان این است که ماده خشک تولیدشده به انهدامههای مختلهف تخصهیص داده
شود .این اختصاص با استفاده از ضرایب توزیع 2صورت میگیرد .ضرایب توزیع ماده خشک از دیربهاز در
مدلهای شبیهسازی گیاهان زراعی بهکارگرفته شده است .در اغلب مدلهای گیاهان زراعی مربهو بهه
دانشگاه واگنینگن از همین روش اسهتفاده شهده اسهت ( .)Palta et al., 1994ویللرسهون و هملهاران
( )Wilkerson et al., 1983در ساخت مدل  SYGROاز ضرایب توزیع ماده خشک برای شبیهسهازی
رشد اندامهای مختلف استفاده کردند .در مدل  SPASSنیز از همین روش برای مدلسازی توزیع مهاده
خشهک اسهتفاده شهده اسهت ( .)Wang and Engel, 2002; Galer et al., 2002اطالعهات دربهاره
ضرایب توزیع مهاده خشهک بهه انهدامههای مختلهف در بهاقال بسهیار انهد اسهت .پوررضها و هملهاران
( )Puorreza et al., 2007برای نخود ،احمدی و هملهاران ( )Ahmadi et al., 2009بهرای گنهدم از
ضرایب توزیع برای بررسی میزان توزیع ماده خشک بین اندام مختلف سود جستند.
بهطورکلی ،الگوی توزیع ماده خشک در طول فص رشد به این صورت اسهت کهه در ابتهدای فصه
رشد بیشترین سهم به برگها و ریشهها ،سپس به سهاقههها و در نهایهت بهه انهدام ذخیهرهای مهیرسهد
( .)Penning et al., 1989توزیع ماده خشک فرآیندی است که در آن ،مهواد فتوسهنتزی در دسهتر
برای رشد به برگ ،ساقه ،ریشه و اندام ذخیرهای اختصاص داده میشوند .اگهر چهه تنهها بخشهی از که
بیوما برداشت میشود ،تمامی اجزا برای اختصاص مواد خشک جدید حتی قبه از تشهلی محصهول
اقتصادی مهم هستند .پس از یک مرحله از رشد برگ ،ساقه و ریشهه ،دورهای آغهاز مهیشهود کهه ایهن
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اندامها و اندام زایشی یا ذخیرهای با هم رشهد مهیکننهد .در مرحلهه نههایی تنهها وزن انهدام ذخیهرهای
(زایشی) افزایش مییابد .مرحله حدواسط در غالت کوتاه است و در بقوالت هم مهیتوانهد کوتهاه باشهد
(.)Penning et al., 1989
از عوام مهم تعیینکننده عمللرد گیاهان زراعی از جمله باقال ،استفاده از تهراکم و آرایهش کاشهت
مناسب و به عبارتی تنظیم فاصله بین و روی ردیف کاشهت اسهت .بهه گونههای کهه کهارآیی اسهتفاده از
عوام محیطی به حداکثر برسد .از سوی دیگر ،بایستی برای انجام عملیات داشت فضهای کهافی فهراهم
شود تا عملیات زراعی بهسهولت و با کیفیت مناسب انجام شود .تراکم کاشت به عوامه مختلفهی ماننهد
خصوصیات گیاه زراعی وطول دوره رشد آن ،زمان و روش کاشت ،وضهعیت حاصهلخیزی خها  ،ههدف
کاشت ،عملیات مدیریتی در مزرعه و روش برداشت بستگی دارد .شاهین و هملهاران ( Shahin et al.,
 )1995به این نتیجه رسیدند که تراکم باال باعث کاهش تعداد گره در هر بوته ،کاهش تعداد شاخه های
فرعی و کاهش وزن بذرها میشود .بهه گهزارش بهورد و هملهاران ( ،)Board et al., 1992در بهاقال بها
افزایش تراکم کشت با استفاده از فاصلهردیفهای کم ( 11سانتیمتر) تا فاصله ردیفهای متوسهط (41
سانتیمتر) ،شاخص سطح برگ ،رشد شاخهها و وزن برگ و ساقه در بوتهه کهاهش مهی یابهد .مهارول و
هملاران ( )Marvel et al., 1992نیز نتیجه گرفتند که افزایش تراکم بوته باعث تشهدید رقابهت بهین
گیاهان مجاور و همچنین کاهش شاخص سطح برگ و کاهش تولید وزن خشک در بوته سویا میشود.
تاریخ کاشت مناسب ،عام مهم مدیریتی در تولید هر محصهول اسهت .دمها ،نهور خورشهید و سهایر
عوام هواشناسی به شل منفرد یا همراه با هم رشد و تولید گیهاه را متهثثر مهیسهازند .زمهان کشهت،
مراح فنولوژیلی گیاه و ک تولید بیوما را تحت تاثیر قرار می دهد و در کارایی تبدی بیومها بهه
عمللرد مؤثر است ( .)Khichar and Niwas, 2006همچنین ،تغییر عوامه اقلیمهی همهراه بها تغییهر
تاریخ کاشت میتواند بر کیفیت توزیع ماده خشک نیز تثثیر بگهذارد .کهان و هملهاران ( Kane et al.,
 )1997اظهار داشتند که تجمع ماده خشک در چهار رقم سویای مورد آزمایش ،بها تهثخیر در کاشهت از
اوای اردیبهشت تا اوای تیرماه حدوداً  1/1برابر شد .اندرسون و واسیال ( Anderson and Vasilas,
 )1985در سویا نشان دادند که تولید بیشتر ماده خشهک در تهاریخ کاشهتههای زودهنگهام بهه خهاطر
طوالنیتر بودن دوره رشد رویشی و زایشی است .بررسی های انجام شده نشان مهیدههد کهه تهاخیر در
کاشت ،موجب کاهش تولید ماده خشک ،دوام سطح برگ ( ،)LADشاخص سطح بهرگ ( ،)LAIمیهزان
رشهد محصههول ( ،)CGRمیههزان فتوسههنتز خههالص ( )NARو عمللههرد در گیاهههان مختلههف مههی شههود
(.)Srivastava and Srivastava, 1996
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این مطالعه به منظور مطالعه روند تجمع ماده خشک و سطح برگ ،بهدسهت آوردن ضهرایب توزیهع
ماده خشک در باقال و همچنین بررسی ثبات ضرایب توزیهع ،تحهت شهرایط مختلهف محیطهی از جملهه
تاریخ کشت ،تراکم و ارقام باقال اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال زراعی  1332-31در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعهی
گرگان انجام شد .شهرستان گرگان با میانگین درازمدت بارندگی ساالنه  026میلیمتر و ارتفاع  13متهر
از سطح دریا در عرض جغرافیایی  36درجه  41دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  14درجه و  26دقیقهه
شرقی قرار دارد .میزان ک بارندگی در مح آزمایش در طول فصه رشهد بهاقال در ایهن مطالعهه 343
میلیمتر بود و کاشت بهصورت دیم انجام شد .قب از انجام آزمایش ،از اعمها صهفر تها  32سهانتیمتهر
خا نمونهبرداری شده ،خصوصیات فیزیلی و شیمیایی آن در آزمایشگاه تعیین گردیهد (نیتهروژن که
برابر با  2/23درصد ،فسفر برابر با  ،3/3 ppmپتا برابر با  .)102 ppmخها مزرعهه دارای بافهت لهوم
رسی سیلتی ،اسیدیته  6/3و هدایت اللتریلی  2/0دسی زیمنس بر متر بود .آزمایش به صورت اسهپلیت
پالت فاکتوری در قالب طرح بلو های کام تصادفی در چهار تلرار اجرا شد و شام سه فاکتور بهود؛
فاصله بین ردیف ( 41 ،32و  02سانتیمتر) بهعنوان فاکتور اصلی و فاکتوری تاریخ کاشهت ( 24آبهان و
 2دیماه  )1332و رقم (برکت و فرانسه) بهعنوان فاکتور فرعی درنظرگرفته شد .هر کهرت آزمایشهی از
شش ردیف کاشت به طول  1متر تشلی شده بود.
زمین مورد استفاده در سال قب از آزمایش ،زیر کاشت گندم بود و پهس از عملیهات معمهول بهرای
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آمادهسازی زمین از قبی شخم با گاوآهن برگرداندار ،دیسک و تسطیح زمین ،براسا نتیجهه آزمهایش
تجزیه خا  122کیلوگرم در هلتار کود سوپر فسفات تریپ  122 ،کیلوگرم در هلتار سولفات پتاسهیم
و  12کیلوگرم در هلتار کود اوره بهعنوان آغازگر به خا اضافه و بعد از مخلو کردن کهود بها خها ،
کاشت باقال انجام شد .در تاریخهای یادشده ،کاشت با دست و برای اطمینان از حصول تهراکم مهوردنظر
به صورت دو بذر در هر نقطه انجام شد و پس از استقرار کام  ،بوتههای اضافی حذف گردید .مبهارزه بها
علف های هرز در طول فص رشد در مواقع الزم به صورت وجین دستی انجام شد .در ایهن آزمهایش ،بها
توجه به بارش های کافی و پراکندگی مناسب در طول فص رشد آبیاری در طول فص رشد انجام نشد.
صفات اندازه گیری شده در این مطالعه شام مراح فنولوژیک روز تا گلدهی ( ،)R1روز تا غالف دههی
( ،)R3روز تا دانهبندی ( ،)R5روز تا شروع رسیدگی ( )R7و روز تا رسهیدگی کامه ( )R8بهود کهه در
فص رشد روی  12بوته مشخص براسا روش فهر و کاوینس ) (Fehr and Caviness, 1977انجهام
شد .همچنین برای اندازهگیری سطح برگ و وزن خشک تا مرحله گلدهی با فاصله  11روز و از گلهدهی
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تا رسیدگی برداشت هر  6روز یکبار نمونهگیری انجام شد .برای اندازهگیهری وزن خشهک گیهاه در ههر
نمونهبرداری ،بوتهها به تفلیک برگ (سهبز زرد) ،سهاقه و دانهه (غهالف دانهه) در دمهای  62درجهه
سانتیگراد به مدت  43ساعت خشک شده و سپس با دقت  2/21گرم تهوزین شهدند .در ههر مرحلهه از
پنج بوته باقال برای اندازهگیری سطح برگ ،از دستگاه سطحبرگسنج ( Area Meter AM 300 ADC
 )Bio scientific Ltdاستفاده ،سپس به سطح موردنظر تعمیم داده شد.
ضریب توزیع ماده خشک در اندامهای مختلف گیاه و در فواص بین دو نمونهگیری از رابطه یک بهه
دست آمد (:)Rizzalli et al., 2002
PCi = ∆DMi / ∆Dmtot
معادله ()1
که در این رابطه  PCiضریب تخصیص مواد به اندام موردنظر در فاصله بین دو نمونهگیری و متغیرههای
 ∆DMiو  ∆DMtotبهه ترتیههب ،وزن خشههک انههدام  iو وزن خشههک که گیههاه در ایههن دوره را نشههان
میدهند.
در این مطالعه ،برای آنالیز تجمع ماده خشک و شهاخص سهطح بهرگ در مقابه زمهان ،مهدلههای
رگرسیونی غیرخطی مختلفی بهرازش داده شهد کهه درنهایهت ،مهدل لجسهتیک و نمهایی خطهی بریهده
( )Ghadirian et al., 2011بهدلی برازش بهتر به دادههای آزمایش به کار رفت.
مدل لجستیک زیر (رابطه دو) برای توصیف روند تغییرات شاخص سطح بهرگ ( )yدر طهول دوره رشهد
گیاه ( )xاستفاده شد:
معادله ()2

معادله ()3
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که در آن  aیک ضریب ثابت است و میزان چرخش منحنی را نشان مهیدههد b .زمهان پهس از کاشهت
است که در آن حداکثر شاخص سطح برگ اتفا میافتد و  cنیز یهک ضهریب ثابهت مهیباشهد .پهس از
برازش این مدل ،سایر متغیرهای مرتبط با پویایی شاخص سطح برگ مث حداکثر شاخص سهطح بهرگ
با ح عددی بهدست میآیند.
مدل رگرسیونی نمایی خطی بریده (رابطه سه) برای توصیف روند تغییرات ماده خشک ( )wدر برابر
زمان پس از کاشت (:)x

بررسي شاخص سطح برگ ،روند تجمع و تسهیم ماده خشک در دو رقم باقال...

که در آن  Wmaxحداکثر مقدار تجمع ماده خشک Cm ،حداکثر سرعت رشد محصول در فهاز خطهی
رشد rm ،حداکثر سرعت رشد نسبی در فاز نمایی رشد و  t0زمان از دست رفته تا شروع فاز خطی رشهد
رشد گیاه به پایان میرسد (طهول دوره رشهد) و
میباشد .براسا این مدل در زمان
پس از آن ،رشد بهطور ناگهانی وارد فاز سوم میشود .که در واقع این مدل پس از فاز نمایی اولیهه یهک
دوره رشد خطی طوالنی قب از پایان دوره رشد پیشبینی میکند و سپس بهطهور ناگههانی رشهد را بهه
پایان میرساند.
تجزیه واریانس ،مقایسه میانگینها و برازش مدل به دادهها با استفاده از نهرمافهزار  SASو تخمهین
پارامترهای هر مدل با روش مطلهو سهازی تلهراری بهه کمهک رویهه  PROC NLINصهورت گرفهت
( .)Soltani, 2007در روش مطلو سازی تلراری با هر بار وارد کردن مقهادیر اولیهه پارامترهها ،مقهادیر
نهایی آن با روش کمترین توانهای دوم تخمین زده میشود .کلیه مقایسه میهانگینهها بهه روش LSD
انجام شد و برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتايج و بحث
شرايط آب و هوايي :بیشترین میزان بارندگی برای اسفندماه با حدود  32میلیلیتر ثبت شد .براسها
میانگینهای درازمدت ،حداق و حداکثر دمای این شهرستان در دیماه بهترتیب  4و  11درجه سانتی-
گراد است و بعد از این ماه حداق و حداکثر دما افزایش مییابد .فص رشد بهاقال در ایهن مطالعهه 134
روز در کشت  24آبان و  102روز در کشت  2دی ( 24آبان تا  21اردیبهشت و  2دی تا  12خرداد ماه)
میانگین حداکثر دمهای روزانهه  16/1درجهه سهانتیگهراد ،میهانگین حهداق دمهای روزانهه  0/0درجهه
سانتیگراد 02 ،روز بارانی 33 ،روز با بارندگی کمتر از  1میلیلیتر 12 ،روز با بارندگی  1تا  12میلیمتهر
و  11روز بارندگی بیشتر از  12میلیمتر وجود داشت ،اما اختالف قاب توجهی در ایهن متغیرهها در 12
سال گذشته مشاهده نشد .عدم اختالف در میزان دمای هوا و بارشهای جوی در سهال زراعهی 32-31
نسبت به سالهای گذشته ،املان تعمیم و استفاده از روابط بهدست آمده در این مطالعه را برای شهرایط
عادی در منطقه افزایش میدهد (.)Zeinali et al., 2012
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بررسي روند تغییرات شاخص سطح بر :،پارامترهای مدل لجستیک و همچنهین حهداکثر شهاخص
سطح برگ بهدست آمده بهمنظور انجام مقایسه میانگین ،در هر بلو به صورت جداگانه بهرآورد شهد و
برای مق ایسه تیمارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین نشهان مهی-
دهد بین دو تاریخ کاشت از نظر حداکثر شاخص سطح برگ اختالف معنهی داری در سهطح احتمهال 1
درصد وجود دارد ،اما بین رقم ها در هر تاریخ کاشت از نظر حداکثر شاخص سطح برگ اخهتالف معنهی
داری در سطح احتمال  1درصد وجود ندارد (جدول  .)1در تاریخ کاشت  24آبان حداکثر شاخص سطح
برگ ( )4/32در فاصله ردیف  32سانتیمتر در رقم فرانسه و در تهاریخ کاشهت  2دی حهداکثر شهاخص
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سطح برگ ( )2/63در رقم برکت و فاصله ردیهف  32سهانتیمتهر بهه دسهت آمهد (جهدول  .)1در تمهام
تیمارها ،بعد از سبز شدن ،شاخص سطح برگ ( )LAIدر ابتدا با سرعت کم و سپس با گرمتر شدن ههوا
از  1فروردینماه به بعد به صورت خطی با شیبی تند افزایش یافت (شهل  .)1بها ایهن حهال ،در تهاریخ
کاشت دوم به دلی مواجهۀ سریعتر گیاه با روزهای گرم و آفتابی دورۀ توسعۀ کند شاخص سهطح بهرگ
کوتاهتر بوده و گیاه سریعتر وارد فاز خطی افهزایش  LAIشهد (شهل  ،1الهف) .بها توجهه بهه شهل ،1
مشاهده میشود که  LAIدر تاریخ کاشت  24آبان تا  113روز و در تاریخ کاشت  2دی تا 132روز پس
از کاشت ،روند افزایشی داشته و پس از رسیدن به حداکثر شاخص سطح برگ کاهش مییابد .درضهمن،
در هر دو تاریخ کاشت (شل  )1پس از رسیدن به حداکثر  ،LAIشیب کاهش آن در تراکمههای بهاالتر
بیشتر میباشد .با افزایش  ، LAIدریافت نور و سرعت افزایش تولید ماده خشک نیز تا زمانی که شها و
برگ به قدر کافی متراکم شود و روی یلدیگر سایه بیاندازد ،افزایش مییابهد .بعهد از ایهن مرحلهه ،نهور
کمتری به برگهای تحتانی نفوذ کرده و در نتیجه فعالیت فتوسنتزی آنها کاهش خواهد یافت .به ایهن
دلی که با افزایش تراکم ،برگ های بیشتری در سایه قرار گرفته است و همچنین افهزایش شهدت نهور و
دما در آخر فص باعث ریزش زیادتر برگها به ویژه برگهای پایینی و در نتیجه کاهش بیشتر شهاخص
سطح برگ میشود .مارول و هملاران ( )Marvel et al., 1992نیز طی آزمایشی در اسهترالیا مشهاهده
کردند که با افزایش تراکم ،شاخص سطح برگ سریعتر افزایش یافته و کانوپی گیاه سریعتر بسهته مهی-
شود و همچنین در پایان فص رشد کاهش شاخص سطح برگ در تراکمهای باالتر زودتهر اتفها افتهاد.
محققان دیگری نیز بیان کردند که روند تغییهرات شهاخص سهطح بهرگ در طهول فصه رشهد از مهدل
لجستیک تبعیت کرده و با افزایش تراکم بوته در متر مربع کهانوپی سهریعتر بسهته مهیشهود ،کهه از آن
جمله میتوان به نهبندانی و هملاران ( )Nehbandani et al., 2013در گیاه سویا و مهداح و هملهاران
( )Maddah et al., 2008در گیاه گندم اشاره کرد.
حداکثر شاخص سهطح بهرگ در فواصه بهین ردیهف  41 ،32و  02سهانتیمتر در کشهت  24آبهان
بهترتیب  3/01 ،4/3و  3/21و در کشت  2دی بهترتیب  2/21 ،2/64و  1/61بهود (جهدول  .)1حهداکثر
 LAIدر هر دو تاریخ کاشت در حدود اول اردیبهشتماه (113روز پهس از کاشهت  24آبهان و  132روز
پس از کاشت  2دی) مشاهده شد .گلدهی نیز در همه شرایط اعمال شده ،در حدود پنجم فهروردینمهاه
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اتفا افتاد ( 132روز پس از کاشت در تاریخ کشت  24آبان و  32روز بعد از کشت  2دی) (شل .)1
با بلند شدن روزها در اواخر زمستان و اوای بهار ،صرفنظر از زمان کاشت ،باقال بهعنوان یهک گیهاه
روز بلند به گ رفته و دورۀ مؤثر تولید برگ در تاریخ کشت باتثخیر کوتاهتر میشهود .در نتیجهه تهاریخ
وقوع حداکثر شاخص سطح برگ در تاریخهای مختلف یلسان است؛ امها بها تهثخیر در کاشهت حهداکثر
شاخص سطح برگ کوچکتر میشود (.)Zeinali et al., 2012
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جدول  -1مقایسه میانگین ضرایب مدل لجستیک در دو تاریخ کاشت  24آبهان و  2دی در بهاقال رقهم برکهت و
فرانسه در فواص بین ردیف مختلف
تاریخکاشت

رقم

فاصلهردیف
(سانتیمتر)
32
41
02
32
41
02
32
41
02
32
41
02

LAImax

b

c±SE

a±SE

223/0 ± 22/11
222/2 ± 13/21
144/1 ± 3/11
226/3 ± 13/36
222/1 ± 13/41
143/3 ± 3/43
110/1 ± 1/63
116/1 ± 1/62
31/1 ± 4/40
143/1 ± 0/16
116/1 ± 1/61
30/4 ± 3/26

R2

2/23 ± 2/223
116/1 b
4/60 a
2/20 ± 2/223
102/1 a
3/63 b
برکت
2/26 ± 2/221
102/6 a
2/33 bc
 24آبان
2/23 ± 2/212
116/3 b
4/32 a
2/23 ± 2/220
101/3 a
3/13 b
فرانسه
2/23 ± 2/220
101/0 a
3/22 bc
2/26 ± 2/223
133/3 c
2/63 c
2/26 ± 2/224
133/3 c
2/21 d
برکت
2/26 ± 2/224
131/6 c
1/62 e
 2دی
2/26 ± 2/223
133/2 c
2/62 c
2/26 ± 2/224
132/0 c
1/33 d
فرانسه
2/26 ± 2/226
134/3 c
1/63 de
 aو  cضرایب ثابت مدل بوده و میزان چرخش منحنی را نشان میدهند b .زمان رسیدن به حداکثر شاخص سطح بهرگ
(روز) میباشد و ( LAImaxحداکثر شاخص سطح برگ) با ح عددی بهدست آمده است R2 .نیز ضریب تبیهین منحنهی
میباشد .میانگینها با حروف یلسان در هر ستون اختالف معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
2/36
2/33
2/33
2/36
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33
2/33

(الف)
شاخص سطح بر،

روز پس از کاشت

(ب)
شاخص سطح بر،

شل  -1روند تغییرات شاخص سطح برگ باقال در فواص بین ردیف  41 ،32و  02سانتیمتر؛
الف) تاریخ کاشت  24آبان ) ،تاریخ کاشت  2دی در مدل لجستیک.
00

] [ Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

روز پس از کاشت
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تممم ماده خشک در واحد سطح :براسا

پارامترهای مدل نمایی بریده اختالف بین تاریخهای

کاشت و فواص بین ردیف در سطح  1درصد معنیدار بود (جدول  .)2در فاصلههای بین ردیف  32و
 02سانتیمتر بهترتیب  1261و  631گرم ماده خشک در متر مربع تولید شد .در کشت  2دی بین
فواص ردیف  41و  02سانتیمتر اختالف معنی داری وجود نداشت؛ اما با کاهش فاصله بین ردیف به
 32سانتیمتر ،وزن خشک تولید شده در واحد سطح بهطور قاب توجهی افزایش یافت .بهطوریکه
حداکثر تجمع ماده خشک از ( 121/6گرم در متر مربع) در فاصله ردیف  02سانتیمتر و ( 133گرم در
مترمربع) در فاصله ردیف  42سانتیمتر به ( 313/4گرم در مترمربع) در فاصله ردیف  32سانتیمتر
رسید (جدول .)2
جدول  -2مقایسه میانگین پارامترهای مدل نمایی خطی بریده در توصیف روند تجمع ماده خشک باقال در واحد
سطح در تاریخ کشتهای  24آبان و  2دی ،ارقام برکت و فرانسه با فواص بین ردیف متفاوت
تاریخ کاشت

رقم

برکت
 24آبان
فرانسه

برکت
 2دی
فرانسه

فاصله ردیف
(سانتیمتر)

t0

rm

cm

wmax

R2

32

121 a

2/113 c

23/0 a

1261/6 a

2/30

41

121 a

2/102 abc

13/6 bc

336/1 bc

2/34

02

121 a

2/164 ab

11/3 cd

631/1 de

2/32

32

121 a

2/131 bc

23/1 a

1203/3 a

2/31

41

121 a

2/114 abc

13/6 bc

333/2 b

2/36

02

121 a

2/133 a

10/2 cd

631/3 e

2/33

32

123/4 cd

2/122 c

22/1 ab

320/3 bcd

2/32

41

121/1 cd

2/116 c

11/3 d

026/1 f

2/30

02

123/1 b

2/123 bc

14/2 d

112/3 g

2/34

32

122/1 cd

2/123 bc

13/1 b

323/3 cde

2/31

41

121/3 d

2/146 abc

14/4 d

163/3 fg

2/31

02

126/3 bc

2/123 c

13/4 d

132/1 fg

2/33

حداکثر سرعت رشد نسبی ( )RGRدر فاز نمایی رشد t0 ،زمان تا شروع فاز خطی رشد و  R2ضریب تبیین
را نشان میدهد .میانگینها با حروف یلسان در هر ستون اختالف معنیداری در سطح پنج درصد ندارند.
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 Wmaxحداکثر مقدار تجمع ماده خشک cm ،حداکثر سرعت رشد محصول ( )CGRدر فاز خطی رشدrm ،
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بر اسا نتایج به دست آمده ،حداکثر وزن خشک بهاقال در واحهد سهطح در کشهت  24آبهان بهرای
فواص بین ردیف  41 ،32و  02سانتیمتر بهترتیب برابر  332/0 ،1262/0و  633/1گهرم در متهر مربهع
بود .بر این اسا  ،کاهش فاصله بین ردیف از  02به  41و  32سانتیمتر بهترتیهب سهبب افهزایش  13و
 32درصدی در وزن خشک زیست توده باقال در واحد سطح شد .در حالی که این مقدار با کاهش فاصله
بین ردیف از  41به  32سانتیمتر به  16درصد رسید .همچنین ،حداکثر ماده خشک تولیهدی در واحهد
سطح در کشت  2دی بهترتیب به  133 ،313/4و  121/6گرم در مترمربع رسید و کاهش فاصله ردیهف
(افزایش تراکم) از  02به  41و  32سانتیمتر و نیز  41به  32سانتیمتر بهترتیب سبب افهزایش 36 ،13
و  23درصدی در این مقدار شد (جدول  .)2نتایج آزمایش نشان داد کهه تغییهر در تهاریخ کشهت باعهث
ایجاد اختالف در ( Cmحداکثر سرعت رشد محصول ( ))CGRدر فاز خطهی رشهد شهد و فواصه بهین
ردیف و همچنین ارقام باقالی بلار رفته در این آزمایش تاثیر معنیداری روی  Cmنداشت .با وجود ایهن،
باالترین سرعت رشد محصول ( 23/0گرم در روز در متر مربع) در فاصله بین ردیهف  32سهانتیمتهر در
کشت  24آبان و پایینترین سرعت رشد محصول ( 13/4گرم در روز در متر مربع) در فاصله بین ردیهف
 02سانتیمتر در کشت  2دی بدست آمد .بر اسا شل  2در هر دو تاریخ کاشت فاصهله بهین ردیهف
32سانتیمتر دارای بیشترین سرعت رشد و فاصله بین ردیف  02سانتیمتر مربع دارای کمترین سهرعت
رشد میباشند ،به نظر میرسد با افزایش سرعت تشلی بیومس (شیب فاز خطهی در شهل  2برابهر بها
 CGRمیباشد) و ترمیم فضای موجود در اختیار هر بوته ،بوتهها از شرایط محیطهی اسهتفاده بیشهتری
می کنند .بر این اسا با افزایش تراکم (کاهش فاصله بین ردیف) و انتخا رقم مناسب میتوان شرایط
را برای جبران کاهش دوره رشدی باقال در تاریخ کشتهای دیرهنگام و با تثخیر مهیا کرد .همچنین بهر
اسا شل  2زمان شروع فاز خطی تا پایان آن که نقش اصلی در تشهلی بیهومس که بوتهه دارد در
تاریخ کاشت  24آبان بیشتر از تاریخ کاشت  2دی میباشد ،که در نهایت باعث تشلی بیهومس بیشهتر
در تاریخ کاشت  24آبان نسبت به تاریخ کاشت  2دی میشود.
اثر تاریخ کشت و فواص مختلف بین ردیف باعث ایجاد اختالف قاب توجه در میزان ( ، rmحهداکثر
سرعت رشد نسبی ( )) RGRشد اما بین ارقام فرانسه و برکت اختالفهی مشهاهده نشهد .ایهن مقهدار در
کشت  24آبان و فواص بین ردیف مختلف از  2/113تا  2/133گرم بر گرم مهاده خشهک تولیدشهده در
روز متغیر بود .اما در کشت  2دی در فواص بین ردیف اعمال شهده تفهاوتی در حهداکثر سهرعت رشهد
نسبی مشاهده نشد .نتایج پژوهشگران دیگر از جمله مالک و هملاران در گیهاه سهویا ( Malek et al.,
 ،)2012پوری و هملهاران در گیهاه بهاقال ( )Puri et al., 2013و پوررضها و هملهاران در گیهاه نخهود
( )Purreza et al., 2008با نتایج این پژوهش مطابقت داشت.
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وزن خشک تممعي (گرم در متر مربم)

(الف)

روز پس از کاشت
وزن خشک تممعي (گرم در متر مربم)

(ب)

روز پس از کاشت

شل  -2رون د تغییرات وزن خشک تجمعی دو رقم باقال در فواص بین ردیف  41 ،32و  02سانتی متر؛ الف)
تاریخ کاشت  24آبان ،مجموع دو رقم برکت و فرانسه ) ،تاریخ کاشت  2دی ،مجموع دو رقم برکت و فرانسه در
مدل نمایی بریده.

روند تممم ماده خشک و ضرايب توزيم ماده خشک بین اندامهای مختلف :تغییرات تجمع ماده

01
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خشک در اندامهای گیاه و نحوه توزیع ماده خشک بین اندامها در گیاه باقال از سه فاز مشهخص تبعیهت
کرد .فاز اول ،سبزشدن تا شروع رشد سریع بوته؛ در این دوره به دلیه پهایین بهودن دمها و کهم بهودن
تشعشع در فص زمستان و همچین ناچیز بودن سطح دریافت کنندۀ نور و فتوسنتز ،رشهد گیهاه بسهیار
کند بود .فاز دوم ،از آغاز رشد سریع بوته تا آغاز پر شدن دانه باقال؛ گیهاه در ایهن بهازه زمهانی بههدلیه
تخصیص مواد فتوسنتزی بیشتر به ساقه و همچنین برگ سرعت رشد بهاالیی داشهت .فهاز سهوم نیهز از
مرحله آغاز پر شدن تا رسیدگی فیزیولوژیک دانه را شام مهیشهود .در ایهن مرحلهه ،دانهه و غهالفهها
بیشترین درصد تخصیص را داشتند.
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براسا شل  3تجمع ماده خشک در طول فص رشد برای اندامهای مختلف گیاه از جمله بهرگ،
ساقه و دانه دارای روند سیگموئیدی میباشد ،با این تفاوت که زمان شروع و پایان روند سهیگموئیدی در
اندامهای مختلف متفاوت است که این باعث میشود تخصیص ماده خشک به اندام های مختلف در یک
بازه زمانی مشخص در طول فص رشد زیاد و در بازه زمانی دیگر کم باشهد .در ابتهدای رشهد (فهاز اول)
بیشتر ماده خشک به تولید برگها اختصاص مییابد (شل  )3تا گیاه بتوانهد در شهرایط تشعشهع کهم،
فتوسنتز خود را افزایش دهد و از حداکثر تشعشع استفاده نماید .با ادامه رشد گیاه و شروع شهاخهدههی
بوته ،همچنان که ماده خشک زیادی به برگها اختصاص مییابد ،ارسال مهاده خشهک بههسهوی سهاقه
بیشتر میشود (فاز دوم) (شل  .)3با ادامۀ رشد و نمو و ورود گیهاه بهه فهاز زایشهی بهه تهدریج از مهاده
خشک اختصاص یافته به برگها و ساقه ها کم شده و ماده خشک بیشتری بهه غهالفهها (دانهه غالف)
تخصیص مییابد (شل  .)3همچنین با توجه به شل  3در تاریخ کاشت  24آبان میهزان مهاده خشهک
بیشتری به اندام مختلف نسبت به تاریخ کاشت  2دی اختصاص مییابد ،کهه ایهن امهر در نهایهت باعهث
تولید ماده خشک بیشتری در ک بوته میشود.
نتایج این مطالعه نشان داد که با تثخیر در کاشت ،طول دوره تجمع ماده خشک کاهش یافهت؛ بهه-
نحوی که طول دوره رشد گیاه در کشت  2دی ( 101روز) نسبت به کشت  24آبهان ( 134روز)  13روز
کوتاه تر بود .همچنین ،حداکثر تولید ماده خشک نیز با تثخیر در کاشت بهشدت کهاهش یافهت (جهدول
 .)2زمان طی شده برای مرحله اول (فهاز یهک) در کشهت  24آبهان ( 121روز) بیشهتر از کشهت  2دی
( 124روز) بود (جدول  .)2در نتیجه در کشت  24آبان به دلی دمای پایینتر در مراح اولیهه ،سهرعت
نمو پایین بوده و گیاه فرصت بیشتری برای گسترش سیستم ریشهای و برگهای خود داشهته اسهت .در
فاز دوم یا مرحله رشد خطی میزان ماده خشک تولید شده در واحد زمان (شهیب خهط) افهزایش یافهت
(شل  .)3در این مرحله سرعت رشد محصول به حداکثر مقدار خود رسید .در فاز سوم ،با شروع مرحله
پرشدن دانهها ،ضریب تخصیص ماده خشک به برگها و ساقهها کاهش یافت .در این مرحله رشد سهاقه
و برگ ها متوقف شده و تاحدودی انتقال مجدد از ساقه به دانههها انجهام مهیشهود و بیشهترین ضهریب
تخصیص آسیمیالتهای فتوسنتزی مربو به دانه بود (جدول .)3
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ماده خشک تممعي (گرم بر مترمربم)

(الف)

روز پس از کاشت

ماده خشک تممعي (گرم بر مترمربم)

(ب)

روز پس از کاشت

ماده خشک تممعي (گرم بر مترمربم)

(پ)

روز پس از کاشت

01
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شل  -3رون د تغییرات وزن خشک تجمعی به تفلیک اندام در طول فص رشد در دو رقم باقال .الف) فاصله بین
ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ) ،فاصله بین ردیف  41سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ،پ)
فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ،ت) فاصله بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت 2
دی ،د) فاصله بین ردیف  41سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی ،و) فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت
 2دی.
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ماده خشک تممعي (گرم بر مترمربم)

(ت)

روز پس از کاشت

ماده خشک تممعي (گرم بر مترمربم)

(د)

روز پس از کاشت

ماده خشک تممعي (گرم بر مترمربم)

(و)

روز پس از کاشت

01
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ادامه شل  -3روند تغییرات وزن خشک تجمعی به تف لیک اندام در طول فص رشد در دو رقم باقال .الف) فاصله
بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ) ،فاصله بین ردیف  41سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان،
پ) فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ،ت) فاصله بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت
 2دی ،د) فاصله بین ردیف  41سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی ،و) فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ
کاشت  2دی.
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با توجه به جدول  3در تمام شرایط اعمالشده در این مطالعهه ،نسهبت بهرگ بهه سهاقه در فهاز اول
افزایش یافت و در فاز دوم با شروع شاخهدهی بوتههای باقال ،تخصیص ماده خشک به ساقه افزایش پیدا
کرد .با توجه به اهمیت این دوره از نظر افزایش سهطح بهرگ ،همگهام بها افهزایش تشعشهع در منطقهه،
انتخا تاریخ کاشت و مدیریت مناسب مزرعه میتواند سهم بهسزایی در افزایش کارایی مصرف نور و در
نتیجه افزایش تولید را داشته باشد .تخصیص ماده خشک به برگ در کشت  24آبهان و فهاز اول از 2/46
تا  2/10در شرایط مختلف تغییر کرد .درحالیکه این مقدار در کشت  2دی از  2/16تا  2/34متغیر بهود
(جدول  .)3اگرچه سهم برگ با تثخیر در کاشت افزایش یافت؛ اما به آن معنی نیست کهه گیهاه در ایهن
تاریخ کاشت ( 2دی) ،سطح برگ بیشتری داشته است ،بلله علت آن،کوتاه شدن ساقهها و کاهش سهم
آنها از ک ماده خشک است (جدول  .)3براین اسا  ،ضریب تخصیص ماده خشک به سهاقه در کشهت
 24آبان بیشتر از کشت  2دی بود .این مساله نشان میدهد که رشد رویشی بیشتر از طریق شاخهدههی
بیشتر در کشت  24آبان است ،اما با تثخیر در کاشت تا  2دیماه ،شاخهدههی و رشهد رویشهی بوتهههها
بهطور قاب توجهی کاهش یافت .نتایج به دستآمده ،گویای تاثیر زیاد عوام اقلیمی بهویژه دما و طول
روز بر میزان تولید ماده خشک و همچنین نحوه توزیع ماده خشک در اندام مختلف گیاه است.
در فاز دوم ضریب تخصیص ماده خشک به ساقه افزایش یافهت و ایهن افهزایش در کشهت  24آبهان
بیشتر از کشت  2دی بود (جدول  .)3بهنظر میرسد با تثخیر در کاشت ،افزایش سهم سهاقه در فهاز دوم
کوچکتر بوده است .کاهش ضریب تخصیص به ساقه در کشت  2دی نسبت به کشت  24آبان ،گویهای
این است که توزیع ماده خشک در شرایط مواجهه با دماهای باال در طی فاز رویشی (به دلی تهثخیر در
کاشت) منجر به کاهش سهم ساقه شده است .این کاهش در نسبت مهاده خشهک تخصهیص یافتهه بهه
غالفها نیز مشهود است که تاییدی بر مواجهه گیاه با محدودیت احتمالی منبع است.
فاز سوم که مرحله تعیین شاخص برداشت است ،از مرحله آغاز پر شدن دانه تا رسیدگی
فیزیولوژیک دانه تعیین شد .نتایج نشان داد که با ورود گیاه به فاز سوم ،ماده خشک تخصیص یافته به
برگ بهشدت کاهش یافت ،بهنحویکه بیش از  32درصد آن به ساقه و دانه (مجموع دانه و غالف)
اختصاص یافت (جدول  .)3تغییرات ضریب تخصیص ماده خشک به اندام زایشی از روند مشخصی
تبعیت نلرد .با وجود این ،اختصاص ماده خشک به اندام زایشی در کشت  24آبان بین  2/14تا  2/02و
در کشت  2دی بین  2/10تا  2/03متغیر بود (جدول  .)3این مسثله بیانگر اهمیت تغییر تاریخ کاشت
بر نحوه توزیع ماده خشک به اندام زایشی است .ذکر این نلته الزم است که ضریب تخصیص باالتر به
اندام زایشی به معنی عمللرد باالتر نیست .تفاوت فاحش تولید ماده خشک نهایی (شل  )4در تاریخ
کاشتهای مختلف نشان میدهد که توفیق در تولید ماده خشک عالوه بر تولید ک  ،به ضرایب
تخصیص آن نیز وابسته است .به نحوی که کاهش سهم اندام رویشی در کشت  2دی با کاهش سهم
اندام زایشی نیز همراه شده است .در حالی که در کشت  24آبان ،سهم باالتر اندام رویشی که سبب
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غنای منبع می شود ،به حمایت بیشتر از تولید اندام زایشی نیز میانجامد .بر همین اسا و با توجه
به شل  4در تاریخ کاشت  24آبان زمان تخصیص مواد فتوسنتزی به دانه (شروع پر شدن دانهها)
بسیار دیرتر اتفا میافتد نسبت به تاریخ کاشت  2دی ،این امر باعث میشود در تاریخ کاشت  24آبان
بوته باقال زمان بیشتری را صرف تخصیص ماده خشک به برگها و ساقهها کند در نتیجه هنگام ورود
به فاز زایشی از سطح برگ بیشتری برخوردار باشد که در نهایت باعث تولید ماده خشک بیشتر در بوته
شود .همچنین با توجه به شل  4نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ک در تاریخ کاشت  24آبان
در تمام فاصله بین ردیفها در شروع فاز رشد خطی ( 121روز پس از کاشت) در مقایسه با نسبت وزن
خشک برگ به وزن خشک ک در تاریخ کاشت  2دی در تمام فاصله بین ردیف ها در شروع فاز رشد
خطی ( 124روز پس از کاشت) بیشتر است ،بنابراین بوتههای کاشته شده در تاریخ کاشت  24آبان
میتوانند در این فاز با توجه به سطح برگ بیشتر ماده خشک بیشتری را تولید کنند.
پوری و هملاران ( )Puri et al., 2013در باقال گزارش کردند درصد تخصیص ماده خشک به برگ
در اوای فص رشد بین  43تا  01درصد بوده که با گذشت زمان کاهش یافته و در مرحله شروع غالف-
دهی به  23تا  36درصد میرسد .این مقادیر برای ساقه در اوای فص رشد بین  33تا  43درصد و در
شروع غالفدهی بین  10تا  61درصد میباشد که حاکی از کاهش تخصیص ماده خشک به برگها و
افزایش تخصیص ماده خشک به ساقه با پیشرفت نمو گیاه باقال است .نهبندانی و هملاران
( )Nehbandani et al., 2013در گیاه سویا نیز به نتایج مشابه به نتایج این مطالعه دست یافتند.
جدول  -3ضرایب توزیع ( )pcماده خشک به برگ ،ساقه و دانه در فازهای اول (از سبز شدن تا شروع رشد سریع
بوته) ،فاز دوم (از آغاز رشد سریع بوته تا آغاز پر شدن دانهه) و فهاز سهوم (از آغهاز پهر شهدن دانهه تها رسهیدگی
فیزیولوژیک دانه) برای دو رقم باقال در تراکم و تاریخ کشتهای مختلف
مرحله
رشدی

(دانه غالف )

2/122
2/433
2/2
2/131
2/322
2/103
2/102
2/233
2/142

32

2/113

2/101

2/122

2/461

2/123

2/662

2/346

2/162

2/032

2/323

2/626

2/431

2/433

2/463

2/123

2/436

2/223

2/113

2/432

2/303

2/162

2/233

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/303

2/332

2/406

2/123

2/420

2/334

2/300

2/333

2/430

2/301

2/332

2/436

2/434

2/301

2/302

2/403

2/340

2/341

2/324

2/343

2/343

2/330

2/144

2/110

2/103

2/132

2/120

2/202

2/233

2/263

2/211

2/232

2/262

2/133

2/134

2/211

2/121

2/163

2/133

2/224

2/226

2/106

2/220

2/222

2/230

2/213

2/243

2/202

2/212

2/233

2/213

2/163

2/226

2/110

2/134

2/161

2/146

2/140

2/022

2/162

2/102

2/166

2/022

2/020

2/033

2/014

92
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فاز اول
برگ
ساقه
دانه
فاز دوم
برگ
ساقه
غالف
فاز سوم
برگ
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شل  -4نسبت تغییرات وزن خشک در اندام های مختلف (برگ ،ساقه و دانه (غالف دانه)) به وزن خشک ک
در طول فص رشد در دو رقم باقال .الف) فاصله بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ) ،فاصله بین
ردیف  41سانتیمتر و تاریخ کاشت  24آبان ) ،فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبانظ ،ت)
فاصله بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی ،د) فاصله بین ردیف  41سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی،
و) فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی.

بررسي شاخص سطح برگ ،روند تجمع و تسهیم ماده خشک در دو رقم باقال...
نسبت وزن خشک اندام به وزن خشک کل

(ت)

روز پس از کاشت
نسبت وزن خشک اندام به وزن خشک کل

(د)

روز پس از کاشت

نسبت وزن خشک اندام به وزن خشک کل

(و)

روز پس از کاشت
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ادامه شل  -4نسبت تغییرات وزن خشک در اندامهای مختلف (برگ ،ساقه و دانه (غالف دانه)) به وزن خشک
ک در طول فص رشد در دو رقم باقال .الف) فاصله بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبان ) ،فاصله
بین ردیف  41سانتیمتر و تاریخ کاشت  24آبان ) ،فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت  24آبانظ،
ت) فاصله بین ردیف  32سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی ،د) فاصله بین ردیف  41سانتی متر و تاریخ کاشت 2
دی ،و) فاصله بین ردیف  02سانتی متر و تاریخ کاشت  2دی.

نشريه تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهي  /دوره اول ،شماره سوم ،پايیز 39

نتیمهگیری
سطح برگ یلی از مهمتهرین متغیرههایی اسهت کهه در بررسهی رشهد و شهبیهسهازی و بسهیاری از
فرآیندهای فیزیولوژیک و اکولوژیک ازجمله فتوسنتز ،تعر و بیالن انرژی ،استفاده مهیشهود .بنهابراین،
اندازهگیری دقیق سطح برگ برای در اثر متقاب گیهاه و محهیط ،ضهروری اسهت .براسها نتهایج ،بها
کاهش فاصله بین ردیف تا  32سانتیمتر و تاریخ کاشت مناسب ( 24آبانماه در ایهن مطالعهه) ،کهانوپی
گیاهی سریع تر بسته شد ،کارایی استفاده از نور افزایش یافت و در نتیجه تولیهد مهاده خشهک در واحهد
سطح نیز افزایش پیدا کرد.
نقا عطف یا نقا تعیین تخصیص ماده خشک شام مرحله شروع رشد سریع بوته و آغاز پر شدن
دانه بود .بهنحویکه الگوی تخصیص ماده خشک در تمام شرایط اعمال شده در سه محهدوده سبزشهدن
تا شروع رشد سریع بوته ،از شروع رشد سریع بوته تا آغاز پهر شهدن دانهه و از آغهاز پهر شهدن دانهه تها
رسیدگی فیزیولوژیک دانه ،تعیین شد .بدیهی است که با توجه به این که عمللهرد که مهاده خشهک و
عمللرد دانه در مدلهای روزانه مشخص میشوند ،محاسبه میزان تخصیص ماده خشک بهویژه به بهرگ
(برای محاسبه کسرجذ نور روزانه از رابطهه مانسهی -سهایلی) و دانهه (جههت محاسهبه مقهدار نههایی
عمللرد دانه) ،نیازمند تعریف ضرایب تخصیص و نیز زمانی از مرحله نمو گیاه است که تغییر ضرایب ر
میدهد .اطالعات بهدستآمده از این پژوهش میتواند در این زمینه به کار رود .همچنین ،فواصه بهین
ردیف و تاریخهای کشت مختلف دارای ضرایب تخصیص متفاوتی بودند .این مسثله ضرورت توجه به این
تفاوتها را بهویژه در مدلسازی گیاهان زراعی روشن میسازد .همچنین محاسبه این ضرایب مهیتوانهد
در توجیه تثثیرپذیری عمللرد تحت تثثیر عوام مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
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