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چكيده
در اشن مطالیه تأثیر تنش خیكی و محلو،ﭘاشی سطو مختلف سیلیكون بر عملكرد دانه مقدار اسانس و خصوصویا
گیاه رازشانه ارزشابی شد .رر ززماشش بهصور

اسپلیت ﭘال

فیزشوشویمیاشی

در االب رر ﭘاشۀ بلوکهای کامل تصادفی با سه رژشوم زبیواری شوامل

زبیاری در  70 100و  40درصد ظرفیت مزرعه بهعنوان فاکتور اصلی و محلو،ﭘاشی سیلیكون در ﭘنج سوطح (صوفر  7/5 5 2/5و 10
میلیمو ر) بهعنوان عامل فرعی بود که در سه تكرار اجرا شد .اشن مطالیه در سوا 1393 ،و در مزرعوۀ تحقیقواتی دانیوكد کیواورزی
دانیگاه زابل انجا گرفت .بییترشن درصد ( 2/4درصد) و عملكرد اسانس رازشانه ( 20/6لیتر در هكتار) از محلو،ﭘاشی  7/5میلیموو ر
سیلیكون در شراشط زبیاری  70درصد ظرفیت زراعی بهدست زمد .کمزبیواری سویب کواهش مینوادار مقودار کلروفیول کاروتنوئیودها و
محتوای نسیی زب برگ شد ولی مقدار نیت الكترولیتی در شراشط خیكی نسیت به تیمار شاهد افزاشش دوبرابری نیان داد .تیمار 7/5
میلی مو ر سیلیكون در شراشط تنش محتوای نسیی زب برگ مقدار کلروفیل زنتوسیانین ﭘرولین و اندهای محلو ،را بهترتیب 30 38
 12 38و  22درصد افزاشش و نیت الكترولیتی را  28درصد نسیت به تیمار شاهد کاهش داد .نتاشج نیان داد محلو،ﭘاشی سویلیكون از
ررش افزاشش رنگیزههای فتوسنتزی و اسمولیت های محلو ،هم نین محافظت در برابر خسار
را در ﭘاسخ به تنش خیكی بهیود بخیید و از اشن ررش

نیت الكترولیتی تواناشی گیاه رازشانوه

عملكرد دانه را در شراشط تنش شدشد  61درصد افزاشش داد.

كلیدواژهها :اسانس ﭘرولین سیلیكون کلروفیل کمزبیاری.

* نوشسنده مسئو،

Email: m_asgharipour@uoz.ac.ir

حسن موسیپور یحییآبادی و محمدرضا اصغریپور

 .1مقدمه

بهتازگی در کیور افزاشش شافته و در اشن زمینوه تحقیقوا

در گیاهان در میرض خیكی شدشد فیالیت دسوتگاه هوای

دربار اشن گیاه بورای دسوتیابی بوه تولیود زشواد بوا کیفیوت

فتوسنتزی صدمه میبیند شا مختل مویشوود و اشون امور بوه

مطلوب حائز اهمیت است ].[6

کاهش ظرفیت فتوسونتزی مویانجامود ] .[21در اشون بوین

هوودف ﭘووژوهش حایوور بررسووی تووأثیر محلووو،ﭘاشوی

اشون تونش

سیلیكون بر محتوای نسیی زب نیت الكترولیت محتووای

منتهی شود می تواند مفیود باشود .در هموین زمینوه نقوش

رنگدانووههووای فتوسوونتزی زنتوسوویانین انوودهای محلووو،

برخی عناصر نظیر سیلیكون مورد توجه متخصصان تغذشوۀ

ﭘوورولین عملكوورد دانووه و عملكوورد بیولوژشو

و شوواخت

گیاهی ارار گرفته است ] .[5سیلیكون دومین عنصر فوراوان

برداشت هم نوین درصود و عملكورد اسوانس رازشانوه در

ﭘوسووتۀ زمووین اسووت کووه در محلووو ،خوواک بووهصووور

شراشط کمزبیاری است.

استفاده از سازوکارهاشی که به کاهش خسوار

مونوسیلیسیلی
صور

اسوید ( )H4SiO4وجوود دارد و بوا هموین

توسوط گیاهوان جوذب مویشوود ] .[17توا کنوون

 .2مواد و روشها

سیلیكون بهعنوان عنصر یروری بورای رشود گیواه درنظور

بذرهای گیاه داروشی رازشانه از شرکت ﭘاکان بذر اصفهان تهیه

گرفته نیده است ولوی اشون عنصور بور رشود و عملكورد

شد .ززماشش در سوا 1393 ،در مزرعوۀ تحقیقواتی دانیوكد

گیاهانی نظیر گاوزبان ] [29و ژربرا ] [22تأثیر مثیوت دارد.

کیاورزی دانیگاه زابل در مواییوت جغرافیواشی  61درجوه و

سیلیكون در زمان بروز تنشهای محیطی توأثیر مهموی در

 29دایقۀ رو ،شورای و عورض جغرافیواشی  31درجوه و 13

اشجاد تحمل به تنش های زنده و ایرزنوده در گیاهوان دارد

دایقۀ شمالی و ارتفاع  498/2متور از سوطح درشوا اجورا شود.

] .[25 28القای بهیود شراشط رشد گیواه توسوط سویلیكون

میانگین  30سالۀ بارنودگی  58/9میلوی متور و میوانگین دموای

میتواند ناشی از تجم سیلیكون در برگها محدود کوردن

سا نه در اشن منطقه  22درجۀ سانتیگراد است .اشن مزرعه در

تیرق ] [25محافظت از سواختارهای ایوای ﭘالسوماشی و

سا ،ایل زشر کیت گیاه گاوزبان اروﭘاشی ارار گرفته بود .بافت

بافتهای گیواهی از رادشكوا،هوای ززاد بوهوسویلۀ فیالیوت

خاک مزرعه از نوع شنی رسی بوود؛ خصوصویا

فیزشكوی و

زنزشمهای زنتوی اکسویدان و تحرشو

شیمیاشی خاک مزرعه در سا ،ززماشش ایل از کیت بوه شور

باشد ] .[24تحقیقا
گیوواه ذر

فیالیوت H+-ATPase

در زمینۀ تونش خیوكی و سویلیكون

جوودو 1 ،اسووت و خصوصوویا زب زبی واری در رووو ،دور

نیووان داد کووه تیمووار سوویلیكون سوویب افووزاشش

ززماشش در جدو 2 ،ارائه شده است.

عملكرد محتوای کلروفیل و فیالیت زنزشمهای ﭘراکسیداز و

ززماشش به صور

اسپلیت ﭘال

در االوب رور ﭘاشوۀ

سوﭘراکسید دشسموتاز در مقاشسه با نمونههوای شواهد شود.

بلوک های کامل تصادفی با سه تكرار انجا گرفت .فواکتور

عالوهبر زن سویلیكون سویب افوزاشش نفوذﭘوذشری ایوای

اصلی کم زبیاری شامل زبیاری براساس نسیت های مختلفوی

ﭘالسماشی و میزان فتوسنتز شد ].[23

از ظرفیت زراعوی در سوه سوطح :شواهد مالشوم و شودشد

گیاه رازشانوه 1از مهومتورشن و ﭘرمصورفتورشن گیاهوان

(بووهترتیووب در  70 100و  40درصوود ظرفیووت زراعووی) و

داروشی خانواد چترشان است که بییتر به منظور اسوتفاده از

فاکتور فرعی نیوز محلوو،ﭘاشوی سویلیكون در ﭘونج سوطح

اسانس زن در صناش مختلف داروشوی اوذاشی زراشیوی و

(صفر  7/5 5 2/5و  10میلیمو ر) بود .در تحقی حایر

بهداشتی کیت میشوود ] .[7کیوت اشون گیواه اسوانسدار

از سیلیكون بهشكل متاسلیكا
استفاده شد.

1. Foeniculum vulgar Mill
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جدول  .1خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونۀ خاک در كرتهای آزمایش از عمق صفر تا  30سانتیمتر
هداشت الكترشكی

اسیدشته

()dS.m-1

Acidity

1/9

7/6

نیتروژن

ماد زلی

ﭘتاسیم

فسفر

()%

روی

منگنز

زهن

بافت خاک

()ppm
0/047

0/63

131

1/8

18

1/3

لو رسی

0/8

جدول  .2برخی ویژگیهای شیمیایی آب مورد استفاده در طول آزمایش
هداشت الكترشكی
()dS.m-1
1/24

اسیدشته

کلسیم

سدشم

منیزشم

بیکربنا

ﭘتاسیم

سولفا

کلر

((meq/L
7/85

3/00

5/78

4/00

5/00

0/07

3/87

4/00

تنش خیكی از مرحلۀ شش تا هیتبرگی اعما ،شود.

و اندهای محلو ،نمونهبرداری در اواشل رشود زاشیوی (48

ابتدا همۀ کر ها به رور شكسان و شكنواخت زبیاری شدند

سوواعت ﭘووس از محلووو،ﭘاشووی دو سوویلیكون) و بوورای

سپس اادا به برداشت نمونۀ خاک از عم توسویۀ رشیوه

اندازهگیری عملكرد دانه و اسانس رازشانه در میانۀ گلودهی

(از سطح خاک تا  25سانتیمتر) شد و بوهصوور

با حذف اثر حاشیه نمونه بورداری از مسواحت  1مترمربو

روزانوه

میانی هر کر

درصد رروبت خواک تییوین شود .در حالوت  100درصود
ظرفیوت زراعووی مقوودار رروبووت خوواک  18/5درصوود وزن
خی

به منظور استخراج اسانس ﭘس از خی

خاک بود .بورای اعموا ،تیمارهوا از روش وزنوی و

دستگاه  TDR1همزمان اسوتفاده شود .هور کور

انجا گرفت.

 30گر بذر از هر کر

شودن بوذور

بوهروور جداگانوه زسویاب شود و

ززمواشش

اسانس گیاه بوهروش تقطیور بوا بخوار زب توسوط دسوتگاه

شامل  5ردشف  3متری بود؛ فاصلۀ بین ردشفهوای کاشوت

کلونجر به مد

سه ساعت اسوتخراج شود؛ بوازده اسوانس

 40سووانتیمتوور و فاصوولۀ هوور دو بوتووه روی ردشووف 30

بووراسوواس وزن خیوو

سانتی متر بود و بر روی هر ردشف کیت  10بوتوه رازشانوه

اندازهگیوری محتووای زب نسویی بورگ نمونوههوای بورگ

اوورار داشووت .کاشووت بووذور در  10اسووفند  1392صووور

انتخاب شد و در کیسه های ناشلونی ارار گرفت و بالفاصله

گرفت .محلوو،ﭘاشوی سویلیكون روی دو مرحلوۀ  .1رشود

به ززماشیگاه منتقل شد و ﭘس از تییوین وزن تور بورگهوا

روشیی ( 30فروردشن) و  .2اواشل رشد زاشیی ( 30خورداد

 24ساعت در زب مقطور (دموای حودود 5

 )1393صور

نمونهها بهمد

گرفت .برای اندازهگیری محتوای نسیی زب

نمونووه محاسوویه شوود ] .[7بوورای

درجۀ سانتیگراد) ارار گرفت .ﭘس از گذشوت  24سواعت

برگ مقدار نیت الكترولیتی مقدار رنگیزههای فتوسونتزی

وزن زماس برگها ثیت شد .بهمنظوور تییوین وزن خیو

(کلروفیل  b aو  a+bو کاروتنوئیدها) ﭘرولین زنتوسویانین

نمونهها بوهمود

 48سواعت در زون در دموای  70درجوۀ

سانتی گراد ارار داده شد و درنهاشت وزن خیو

1. Time Domain Reflectometry
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اندازهگیری و با استفاده از فرمو ،زشور محتووای زب نسویی

گر بافوت خیو

محاسیه شد:

به وسیلۀ اسپكتروفتومتر در رو ،موج  485نانومتر ارائت و

RWC (%) = ((FW - DW)/(TW - DW)) × 100

از محلو،هاشی با الظت صفر  9 8 7 6 5 4 3 2 1و

()1

 10میلی گر گلوکز برای تهیۀ منحنی استاندارد استفاده شد

در اشن رابطه  FWوزن توازه بورگ  DWوزن خیو

و با در دست داشوتن وزن خیو

برگ و  TWوزن زماسشافتۀ برگ است ].[16
سوونجش شوود

محلو ،براساس میلیگر وزن خی

زسوویب بووه ایووا و مقوودار نیووت

خاموشی ( )єمیاد 33000 ،سانتیمتر بر مو ،درنظر گرفتوه

برگ گیاه بید از شستوشو با زب مقطر برای شستوشوی

شد و نتاشج برحسب میلیمو ر بر گر وزن تر گزارش شد

شووونهووای احتمووالی از سووطح بوورگ درون لولووۀ ززموواشش

] .[42زنالیز زماری دادهها با استفاده از نر افزار زماری SAS

درﭘیچ دار ارار داده شد و  10میلیلیتر زب شونگیریشده به

(نسخۀ  )9/1و مقاشسۀ میانگینها با استفاده از ززمون دانكن

 2سواعت

در سطح احتما 5 ،درصد انجا گرفت.

درون حما زب گر با دمای  32درجوۀ سوانتیگوراد اورار
گرفت و هداشت الكترشكی نمونهها ( )EC1با استفاده از EC

 .3نتایج و بحث

متر اندازهگیری شد .سپس لولههای ززماشش در دموای 121
اتوکالو شد و بید از خن

 .1. 3محتوای آب نسب

 20دایقوه

برگ

براساس نتاشج تجزشۀ وارشانس تأثیر تنش خیكی و سطو

شدن لولهها تا دمای  25درجوۀ

مختلف سویلیكون در سوطح احتموا 1 ،درصود و نیوز اثور

سووانتیگووراد هووداشت الكترشكووی نمونووههووا ( )EC2از نووو

متقابل بین دو عامل در سطح احتما 5 ،درصد بر محتووای

اندازه گیری شد .سپس درصد نیت الكترولیت ها با استفاده

زب نسیی برگ مینادار شد (جدو .)3 ،در اشن تحقیو

از فرمو )EC1/EC2 × 100( ،محاسیه شد.

بوا

افزاشش تنش خیكی محتوای نسیی زب برگ کاهش شافت

مقدار کلروفیول و کارتنوئیود بوا اسوتفاده از اسوتون 80

بهروری که بییترشن و کمترشن محتوای نسیی زب بورگ از

درصد بهروش زرنون اندازه گیری شد .نتواشج انودازه گیوری

زبیاری شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعوی) و تونش شودشد

مقدار رنگیزه های فتوسنتزی برحسب میلیگر بر گر وزن

( 40درصد ظرفیت زراعی) به ترتیب  78/2و  42/5درصود

تر بافت محاسیه و ارائه شد ] .[26در تحقی حایر بورای

بهدست زمد که اشن نتیجه کاهش  45درصدی محتووای زب

انوودازهگیووری مقوودار ﭘوورولین ززاد بوورگ از روش بیتووز و

نسیی برگ را در سطو تنش شدشد نیان میدهد (جودو،

همكاران استفاده شد .جذب نمونههوا در روو ،مووج 520

 .)4در اشن خصوص نتاشج تحقیقا

نانومتر ارائت و الظت ﭘرولین بر حسب میلیگر بر گور

در گوجهفرنگی ][43

و گند ] [9با نتاشج ﭘژوهش حایر مطابقوت دارد .کواربرد

بافت تازه برگ با استفاده از منحنوی اسوتاندارد تییوین شود

سیلیكون در شراشط تنش خیكی سویب افوزاشش محتووای

] .[14مقدار اندهای محلو ،گیاه با استفاده از روش فنوو،
اسید سولفورش

نمونهها محاسیه شود

وانگوور 1اسووتفاده شوود و بوورای محاسوویۀ الظ وت یوورشب

شد ] .[18به رور خالصه  0/2گر از بافوت سوالم و تواز

درجۀ سانتی گوراد و فیوار  1اتمسوفر بوهمود

نمونوههوا مقودار انود

] .[20برای اندازهگیری مقدار زنتوسیانین بورگهوا از روش

الكترولیتها با استفاده از روش حامد و همكواران ارزشوابی

زن ایافه شد .سپس لولههای ززمواشش بوهمود

گیواهی اسوتفاده شود و مقودار جوذب

زب نسیی برگ نسیت به شاهد شد .کاربرد  7/5میلیموو ر

انودازهگیوری شود .در اشون روش از 0/1

1. Wanger
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سیلیكون در شراشط تنش شدشد ( 40درصد ظرفیت زراعی)

و کاهش زب از ررش روزنهها را ﭘاشین میزورد ] [17و بوا

محتوای زب نسویی بورگ را نسویت بوه شواهد  39درصود

کاهش تیرق سیب اشجاد تحمل به خیكی میشوود .نتواشج

افزاشش داد (جدو .)4 ،از د شل افزاشش محتوای زب بافت

اشن ززماشش با شافتههای مطالیهای در مورد کاربرد سیلیكون

در اثر سیلیكون در شراشط تنش خیكی افزاشش اسوتحكا

در شراشط تنش خیكی مطابقت داشت که سیلیكون سویب

بافت برگی است .سیلیكون به فور سویلیكا ()SiO2.nH2O

افزاشش محتوای نسیی زب برگ نسیت به شواهد در گنود

در زﭘوﭘالست دشوار سلو ،های اﭘیدر برگ رسوب میکند

شد ].[9

جدول  .3تجزیۀ واریانس برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد رازیانه تحت تنش خشکی و محلولپاشی سیلیکون
میانگین مربیا
درجۀ

مناب تغییرا

نسیی

الكترولیت

دانه

8/23

13/42

بلوک

2

تنش

2

1912/45

اشتیاه اصلی

4

13/67

سیلیكون

4

**

**

2438/35

6677/90
**

**

348/95

**

536092/10
2448/39

35987/42

**

ns

**

1/81

18/13

7/49

**

**

196/02

0/10
**

**

7/11
**

109897/49

529295/03

56/95

تنش × سیلیكون

8

*75/19

*41/21

**12199/13

*125500/97

*32/88

*0/13

8/97ns

اشتیاه فرعی

24

30/89

15/82

2967/06

53053/31

10/55

0/05

5/05

7/84

12/67

7/93

10/03

10/85

12/44

17/80

()%

136/22

47409/16

14/52

0/008

2/23

6428620/02

1/89
**

بیولوژش

برداشت

اسانس

اسانس

0/35

یرشب تغییرا
ns

ززادی

محتوای زب

نیت

عملكرد

عملكرد

شاخت

درصد

عملكرد

101/92

* و ** :بهترتیب نیاندهند عد اختالف مینادار و مینادار در سطح احتما 5 ،و  1درصد.

جدول  .4برهمکنش خشکی و سیلیکون بر صفات فیزیولوژیك و عملکرد دانه و اسانس گیاه رازیانه
تنش
خیكی

الظتهای

(ظرفیت

سیلیكون

زراعی)

()mM

()%
0
100

صفا
محتوای زب
نسیی ()%
bdac

78/2

نیت
الكترولیت
()%
gh

20/0

عملكرد دانه
()Kg/ha
bc

791/7

عملكرد
بیولوژش
()Kg/ha
b

2711/7

شاخت

درصد

برداشت ()%

اسانس

bac

29/19

ef

1/34

عملكرد
اسانس
()Kg/ha
fihg

10/67

2/5

81/9ba

21/4gh

749/4dc

2915/0ba

25/85dc

1/10f

8/23ih

5

79/9bac

20/4gh

911/1a

2717/7b

33/88ba

1/76edc

16/08bdc

h

a

a

bac

edc

bedc

7/5

a

10

82/9ba

84/2

17/6

22/3gh

917/2

846/6bac

3152/3

3015/7ba
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29/02

28/21bc

1/68

1/49edf

15/49

12/66fedg
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ادامه جدول  .4برهمکنش خشکی و سیلیکون بر صفات فیزیولوژیك و عملکرد دانه و اسانس گیاه رازیانه
تنش
خیكی

الظتهای

(ظرفیت

سیلیكون

زراعی)

()mM

شاخت
برداشت ()%

اسانس

0

60/8fhg

34/2ed

623/5ef

2030/0d

30/84bac

2/04bac

12/73fedg

2/5

71/5dec

31/5e

659/1ed

2301/0dc

28/83bac

1/79dc

11/82fehg

bdec

ef

dc

dc

ba

ba

bac

40

5

محتوای زب

نیت

نسیی ()%

78/2

الكترولیت
()%

29/8

عملكرد دانه

عملكرد

عملكرد

درصد

()%

70

صفا

()Kg/ha

745/3

بیولوژش
()Kg/ha

2254/6

33/16

2/27

اسانس
()Kg/ha

17/01

7/5

73/6bdec

21/1gh

853/6ba

2711/0b

31/57bac

2/42a

20/63a

10

bdac

gf

bac

bc

bac

ba

ba

76/5

24/7

814/6

2601/1

31/53

2/32

18/94

0

42/5i

54/8a

249/8g

1225/2e

20/57d

1/66edc

4/14j

2/5

55/8h

47/6b

342/3g

1245/0e

28/31bc

1/94bdc

6/64ij

d

ef

d

bac

ba

5

feg

66/7

39/0

606/9

1968/3

30/76

2/30

fedc

14/02

7/5

69/6fde

39/6cd

646/3e

2030/5d

32/04bac

1/65edc

10/73fihg

10

60/0hg

45/7cb

536/6f

1538/3e

35/03a

1/76edc

9/46ihg

در هر ستون میانگینهای دارای حروف میترک براساس ززمون دانكن در سطح احتما 5 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

 .2. 3نشت الكتروليت

بیرون در زمان اندازهگیری شده و به الی شدن و افوزاشش

اثرهای ساد تنش خیوكی و کواربرد سویلیكون بور مقودار

هداشت الكترشكوی بیورون سولو ،منجور شوده اسوت ].[25

نیت الكترولیتی در سطح احتما 1 ،درصد و نیز اثر متقابل

کمترشن نیت الكترولیتوی از ترکیوب تیموار زبیواری شواهد

بین دو عامل در سطح احتما 5 ،درصود بور مقودار نیوت

( 100درصد ظرفیوت زراعوی) و کواربرد  7/5میلوی موو ر

الكترولیتووی مینووادار بووود (جوودو .)3 ،نتوواشج بوورهمكنش

سیلیكون با  17/6درصد به دست زمود (جودو .)4 ،برخوی

خیكی و سیلیكون نیان میدهد با افزاشش تونش خیوكی

ﭘژوهیگران دلیل کاهش نیت الكترولیتی برگ را رسووب

مقدار نیت الكترولیتی در گیواه رازشانوه افوزاشش داشوت و

سیلیكون در ایای سولولی و سیلیسوی و سوخت شودن و

کوواربرد سوویلیكون در شووراشط توونش سوویب کوواهش نیووت

افزاشش مینادار ﭘاشداری زن میدانند ].[25 46

الكترولیتی نسیت به شاهد شد بهروری که در تیمار تونش
شدشد ( 40درصد ظرفیوت زراعوی) کواربرد  5میلویموو ر

 .3. 3عملكرد دانه

سیلیكون سیب کاهش  28درصدی نیت الكترولیتی نسیت

براساس نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها اثر تونش خیوكی و

به شاهد شد (جدو .)4 ،بهنظر می رسود تونش خیوكی از

سطو مختلف سیلیكون و اثر متقابول بوین زنهوا در سوطح

ررش زسیب رساندن به ایای سلولی و تخرشوب سواختار

احتما 1 ،درصد بر عملكرد دانه مینوادار شود (جودو.)3 ،

زن سیب نیت بییتر مواد داخلسلولی و واکوئلی به محیط

بییترشن عملكرد دانه برابر با  917/2کیلوگر در هكتوار از
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زبیاری شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعی) همراه با کواربرد

 1225/2کیلوگر در هكتار نسیت به تیموار زبیواری شواهد

 7/5میلیمو ر سیلیكون بهدست زمد که بوین اشون تیموار و

( 100درصد ظرفیوت زراعوی) بوه میوزان  55درصود سویب

ساشر تیمارها اختالف میناداری میاهده شد (جدو .)4 ،بوا

کاهش در عملكرد بیولوژش

شد (جدو .)4 ،دشگر محققوان

افزاشش سوطح تونش خیوكی میوزان عملكورد دانوه رونود

نیز کاهش عملكرد بیولوژش

گیاه رازشانه در شراشط تونش را

کاهیی نیان داد بهروری که در سوطح تونش شودشد (40

گزارش کرده اند ] .[2هم نین کاربرد سویلیكون بوه افوزاشش
منجر شد .بییوترشن عملكورد بیولوژشو

درصد ظرفیت زراعی) عملكرد دانه  69درصود نسویت بوه

عملكرد بیولوژش

تیمار زبیاری کامل کاهش نیان داد .کاهش شدشد عملكورد

( 3152/3کیلوگر در هكتار) از تیموار زبیواری شواهد (100

دانه در شراشط اعما ،تنش کمزبی را میتوان به تأثیر منفوی

درصوود ظرفیووت) همووراه بووا محلووو،ﭘاشوی  7/5میلوویمووو ر

تنش بر رشد روشیی و بوه وشوژه اجوزای عملكورد مربوو

سیلیكون بهدست زمد .افزاشش رشد گیاه در حضور سیلیكون

دانست زشرا بسته شدن روزنهها و کاهش فیار تورژسانس

از ررش بهیود تواناشی مكانیكی سااه و برگها در جذب نور

سلو،های گیاهی در شراشط کمیوود زب مویتوانود اابلیوت

و افزاشش ظرفیت فتوسنتزی گیاه است ].[27

رشدی فتوسونتزی و زاشیوی گیواه و در نهاشوت عملكورد
 .5. 3شاخ

ااتصادی رازشانه را کاهش دهود .کواهش عملكورد دانوه در

برداشت

در رازشانوه مطابقوت

تنش خیكی بر شاخت برداشت تأثیر مینواداری نداشوت

دارد ] .[10 35در اشن ززماشش تأثیر محلو،ﭘاشی سیلیكون

ولی سطو مختلف سیلیكون و اثرهای متقابل دو عامل بور

در زمان بروز تنش خیكی سیب افزاشش مینوادار عملكورد

شاخت برداشت در سطح احتموا 1 ،و  5درصود مینوادار

دانه نسیت به تیموار شواهد شود .کواربرد  7/5میلویموو ر

شد (جدو .)3 ،نیود اختالف مینادار را میتوان در رابطه با

شراشط تنش خیكی با نتاشج تحقیقا

ررف و عملكرد کول انودا

سیلیكون در شراشط تنش شدشد ( 40درصد ظرفیت زراعی)

اثر تنش بر عملكرد دانه از ش

عملكرد دانوه را  61درصود نسویت بوه شواهد افوزاشش داد

هواشی از ررف دشگر دانست .در اشن زمینه روی ززماشیوی

(جدو .)4 ،افزاشش عملكرد دانه در اثر کواربرد سویلیكون

گزارش شد شاخت برداشت گیاه ذر

تحت توأثیر تونش

بهدلیل افزاشش محتوای کلروفیل و برگها و افزاشش سوطح

خیكی تقرشیاً ثابت بود زشرا همانرور کوه تونش خیوكی

فیا ،فتوسنتزی است که در نهاشت به بهیود فتوسنتز منجور

سیب کاهش عملكرد دانه میشود وزن خی

کول را نیوز

میشود ].[32

کم می کند ] .[11تیمار  5میلی موو ر سویلیكون در شوراشط
بدون تنش سویب افوزاشش مینوادار  13درصودی شواخت

 .4. 3عملكرد بيولوژیک

برداشت شد .هم نین در شراشط تونش شودشد (زبیواری در

اثرهای ساد تونش خیوكی و محلوو،ﭘاشوی سویلیكون در

 40درصد ظرفیت زراعی) تیمار  10میلیموو ر سویلیكون

سطح احتما 1 ،درصد و اثرهای متقابل دو عامل در سوطح

سیب افزاشش  45درصدی شاخت برداشت نسیت به تیمار

رازشانه مینوادار شود

شاهد شد (جدو .)4 ،شاخت برداشوت سوورگو دانوهای

(جدو .)3 ،با افزاشش سطح تنش خیوكی میوزان عملكورد

تحت تأثیر مصرف سیلیكون روندی افزاشیی داشوت زشورا

روندی کاهیی نیان داد بهروری که تیمار تنش

بوا

احتما 5 ،درصد بر عملكرد بیولوژش
بیولوژش

سیلیكون عملكرد دانه را نسیت به عملكورد بیولوژشو
شد

شوودشد (زبیوواری  40درصوود ظرفیووت زراعووی) بووا میووانگین

بییتری افزاشش داد ].[4
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 .6. 3درصد و عملكرد اسانس

(زبیاری  70درصد ظرفیت زراعی) را میتووان بوه افوزاشش

تنش خیكی و محلو،ﭘاشی سیلیكون بر درصد و عملكورد

چیمگیر درصد اسانس در اشن تیمار مربو دانست .نتواشج

اسانس در سطح احتما 1 ،درصد تأثیر مینادار داشت و اثر

اشن ززماشش با شافتههای مطالیهای دربار بررسی تأثیر تنش

متقابل دو عامل تنها بر درصد اسانس در سوطح احتموا5 ،

خیكی بر مقدار اسوانس زشور سویز ] [36و رازشانوه ][10

درصد مینادار بود (جدو .)3 ،با افزاشش تنش خیوكی توا

مطابقووت دارد .کوواربرد سوویلیكون در شووراشط توونش سوویب

سطح تنش مالشم (زبیاری  70درصد ظرفیت زراعی) درصد

افزاشش درصد و عملكرد اسانس نسیت به شاهد شد .تیمار

و عملكرد اسوانس در حودود  34و  16درصود نسویت بوه

 7/5میلیمو ر سیلیكون در شراشط تنش مالشم (زبیواری 70

زبیاری شاهد افزاشش نیان داد (جدو .)4 ،افوزاشش درصود

درصد ظرفیت زراعی) بییترشن درصد و عملكرد اسانس را

اسانس در گیاهان داروشی خانواد چترشوان مویتوانود شو

با میانگین  2/42درصد و  20/63لیتور در هكتوار بوه خوود

سازوکار سازگاری گیاه در برابر تنش کومزبوی باشود ].[34

اختصاص دادند (جدو.)4 ،

هم نین تأثیر مثیت تنش خیكی بر افزاشش درصد اسانس
رازشانووه گووزارش شوود ] .[10 30 31سووطح توونش شوودشد

 .7. 3محتوای رنگيزههای فتوسنتزی

(زبیاری  40درصد ظرفیت زراعوی) سویب کواهش مینوادار

تنش خیكی و سطو مختلوف سویلیكون بور کلروفیول a

درصد اسانس نسیت به تنش مالشم شد (جدو.)4 ،

کلروفیل  bو کلروفیل کل در سطح احتما 1 ،درصد و اثور

اززنجا که عملكرد اسانس حاصلیرب عملكرد دانه در

متقابل دو عامل بر کلروفیل  bدر سطح احتما 1 ،درصود و

درصد اسانس است کواهش مینوادار عملكورد اسوانس در

بر کلروفیل  aو کلروفیل کول در سوطح احتموا 5 ،درصود

تیمار تنش شدشد االب مربو به کاهش شودشد عملكورد

تأثیر مینادار داشت (جدو.)5 ،

دانه است و بییتر بودن عملكورد اسوانس در تونش مالشوم
جدول  .5برخی خصوصیات فیزیویولوژیکی و بیوشیمیایی مربوط به اثر تنش خشکی و سیلیکون در گیاه رازیانه
میانگین مربیا

درجۀ

مناب تغییرا

ززادی

کلروفیل کل

کارتنوئیدها

زنتوسیانین

اندهای محلو،

مقدار ﭘرولین

بلوک

2

0/003

0/001

0/008

0/003

0/003

0/061

0/160

تنش

2

**0/577

**1/448

**3/795

**0/761

**4/592

**1/141

**1/447

اشتیاه اصلی

4

0/020

0/006

0/024

0/018

0/018

0/003

0/025

سیلیكون

4

**0/314

**0/375

**1/325

**0/056

**1/844

*0/147

**0/344

تنش × سیلیكون

8

*0/100

**0/013

*0/095

*0/019

**0/309

*0/096

*0/114

اشتیاه فرعی

24

0/033

0/003

0/037

0/006

0/035

0/035

0/050

7/21

5/24

5/25

6/86

4/79

8/16

13/39

یرشب تغییرا

()%

کلروفیل

a

کلروفیل

b

 * nsو **  :بهترتیب نیاندهند عد اختالف مینادار و مینادار در سطح احتما 5 ،و  1درصد.
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جدول  .6برهمکنش خشکی و سیلیکون بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه رازیانه
تنش خیكی
(ظرفیت
زراعی)
()%

الظتهای
سیلیكون
()mM
0
2/5

100

40

کلروفیل

a

کلروفیل

کلروفیل

b

کارتنوئیدها

( mg/g

( mg/g

کل

)fw

)fw

()mg/g fw

2/57bc

1/19e

3/76egf

1/20cb

dc

e

hg

b

2/36

1/15

3/51

()mg/g fw

1/28

زنتوسیانین

اندهای

مقدار

( mM/g

محلو،

ﭘرولین

)fw

()mg/g dw

()mg/g fw

3/67d

2/11de

1/2d

d

e

3/65

1/90

dc

1/51

2/94a

1/54ba

4/49a

1/31b

4/03c

2/11de

1/21d

7/5

ba

a

ba

b

b

de

dc

5

2/78

1/64

4/42

1/23

4/43

2/17

1/40

10

2/74ba

1/49bc

4/23bac

1/24b

3/92dc

2/16de

1/43dc

0

2/52bc

0/85g

3/38h

1/31b

4/02c

2/03de

1/44dc

bac

f

b

dc

dc

d

2/5
70

صفا

2/62

0/96

hgf

3/59

1/38

3/77

2/38

1/28

5

2/76ba

1/21e

3/97edc

1/33b

5/26a

2/24de

1/81bc

7/5

2/71ba

1/41dc

4/12bdc

1/54a

4/68b

26dc

1/99ba

10

bc

d

edf

b

b

de

2/48

1/38

3/86

1/29

4/49

2/

2/10

ba

2/09

0

1/80e

0/58h

2/38j

0/73f

2/38f

2/33dc

1/80bc

2/5

2/16d

0/66h

2/82i

0/94ed

3/08e

2/35dc

1/84bc

5

2/5bc

0/87gf

3/37h

1/06cd

3/63d

2/81ba

1/81bc

7/5

2/49bc

0/92gf

3/41h

1/07cd

3/84dc

2/99a

2/05ba

10

2/6bc

0/91gf

3/52hg

0/88e

3/78dc

2/58bc

2/33a

در هر ستون میانگینهای دارای حروف میترک براساس ززمون دانكن در سطح احتما 5 ،درصد تفاو

میناداری ندارند.

با افزاشش تنش توا سوطح  40درصود ظرفیوت زراعوی

به تیمار شاهد افزاشش داد (جدو .)6 ،تأثیر مثیت سیلیكون

مقدار کلروفیل  aکلروفیل  bو کلروفیل کول بوهترتیوب بوا

به دلیل رسوب زن در برگ افزاشش استحكا برگها و نیوز

میانگین  0/58 1/8و  2/38میلیگر در گر وزن تر بورگ

افزاشش الظت کلروفیل در واحد سطح بورگ اسوت کوه از

در حوودود  51/2 29/9و  36/7درصوود نسوویت بووه تیمووار

اشن ررشو توانواشی گیواه بورای اسوتفاد موؤثرتر از نوور را

زبیاری در  100درصود ظرفیوت زراعوی کواهش کلروفیول

افزاشش میدهد ] .[33سیلیكون هم نین با تأثیر بر سواختار

داشتند .تیمار گیاه با سیلیكون در شراشط تنش سیب افزاشش

کلروﭘالسووت ] [25و افووزاشش کوواراشی فتوسیسووتم [12] II

رنگیزههای فتوسنتزی گیاه شد بهروری که در شراشط تنش

سیب افزاشش فتوسنتز میشود .نتاشج اشن مطالیه با شافتوههوا

شوودشد ( 40درصوود ظرفی وت زراعووی) محلووو،ﭘاش وی 7/5

در گیاه گند ] [17و ذر

] [44در شراشط تونش خیوكی

میلوویمووو ر سوویلیكون مقوودار کلروفیوول  aکلروفیوول  bو

مطابقت دارد.

کلروفیل کل را بهترتیب  36/9 27/7و  30/2درصد نسیت
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 .8. 3مقدار کاروتنوئيدها

تنش نقش محافظتی اشفا میکنند ] .[19بنابر نتاشج تحقیو

اثرهای ساد تونش خیوكی و محلوو،ﭘاشوی سویلیكون در

حایر مقدار زنتوسیانین در سطح تنش مالشم افزاشش ﭘیودا

سطح احتما 1 ،درصد و اثرهای متقابل دو عامل در سوطح

کرد که سیب اشجاد مقاومت بییتر در برابور تونش خیوكی

احتما 5 ،درصد بر مقدار کاروتنوئیدها مینادار شد (جدو،

شد ولی با افزاشش سطح تنش خیكی مقدار زن در مقاشسه

 .)3در اشن ﭘژوهش مقودار کاروتنوئیودها در ابتودای دور

با شاهد کاهش نیان داد (جدو.)6 ،

تنش خیوكی

کوواهش زنتوسوویانین در توونش شوودشد را نم ویتوووان بووه

تنش افزاشش نیان داد اما با افزاشش شد

کواهش شافوت بوهرووری کوه

مقاومت کم گیاه در برابر خیكی نسویت داد زشورا ممكون

مقدار کاروتنوئیدها در تنش شودشد (زبیواری در  40درصود

است گیاه از سازوکارهای دشگری برای مقاو سوازی خوود

ظرفیت زراعی) نسیت به شاهد  40درصد کاهش نیان داد

استفاده کرده باشود .هم نوین محلوو ،ﭘاشوی سویلیكون در

(جدو .)6 ،نتاشج تیمار سیلیكون نیان داد محلوو،ﭘاشوی

شراشط تنش سیب افزاشش زنتوسیانین نسیت به شاهد شود.

سوویلیكون در شووراشط خیووكی سوویب افووزاشش مقوودار

تیمار  5میلی مو ر سیلیكون در شراشط تنش مالشم و تونش

کاروتنوئیدها شد .تیمار  7/5میلی مو ر سیلیكون در شراشط

شدشد مقدار زنتوسیانین را نسیت به تیمار شاهد در حودود

تنش شدشد مقدار کاروتنوئیدها را نسیت به تیمار شواهد در

 23/6و  34/4درصووود افوووزاشش داد (جووودو .)6 ،تیموووار

حوودود  47درصوود افووزاشش داد (جوودو .)6 ،براسوواس

سیلیكون با ﭘییگیری از افوت مینوادار زنتوسویانین در گیواه

گزارش های محققان و نتاشج اشن مطالیه بهنظور مویرسود

رازشانه تحت تنش خیوكی سویب کواهش اثرهوای مضور

تیمار سیلیكون بهعنوان فراشند مقاو سازی 1عمل میکنود و

خیكی بر سیستم فتوسنتزی میشود و مویتوانود مقاوموت

سوویب کوواهش اثرهووای مضوور توونش خیووكی بوور مقوودار

گیاه را نسیت به تنش خیوكی افوزاشش دهود ] .[39نتواشج

کاروتنوئیدها می شود .در اشن زمینه نتاشج کاربرد سویلیكون

میابهی در مورد افزاشش مقدار زنتوسیانین در گیاه Echium

در گیاه گاوزبان با نتاشج حایر مطابقت دارد ].[1

 amoenumدر تیمووار همزمووان سوویلیكون و توونش کووادمیو

مقدار کاروتنوئیدها بهشد

میاهده شد ].[13
 .9. 3آنتوسيانين
براساس نتاشج تجزشوۀ وارشوانس سوطو مختلوف تونش و

 .10. 3تغييرا

محلو،ﭘاشی سویلیكون و اثور متقابول دو عامول بور مقودار

اثرهای ساده تنش خیوكی در سوطح احتموا 1 ،درصود و

زنتوسیانین برگ در سطح احتموا 1 ،درصود توأثیر مینوادار

کاربرد سیلیكون و نیز اثر متقابل بوین دو عامول بور مقودار

داشت (جدو .)5 ،مقدار زنتوسیانین در شراشط تنش مالشوم

اندهای محلو ،در سوطح احتموا 5 ،درصود مینوادار شود

(زبیاری در  70درصد ظرفیوت زراعوی) بوا میوانگین 4/02

(جدو .)5 ،در اشن ززماشش اعما ،تنش شدشد (زبیاری 40

میلیمو ر بر گر وزن تر نسیت بوه تیموار شواهد افوزاشش

درصوود ظرفیووت زراعووی) موجووب افووزاشش  10درصوودی

نیان داد (جدو .)6 ،از نقشهای اصلی زنتوسیانین میتوان

محتوای اند در گیاه نسویت بوه تیموار زبیواری شواهد شود

به نقش زنتیاکسویدانی و محافظوت سیسوتم فتوسونتزی در

(جوودو .)6 ،انیاشووت انوودهای محلووو ،در شووراشط توونش

برابر اکسیداسیون نوری اشاره کرد که در گیاهان در میرض

عالوهبر نقشهای فیزشولووژشكی مهموی کوه از نظور توأمین

قندهای محلول

انرژی و جلوگیری از مرگ حتموی سولو ،اشفوا موی کننود

1. Hardening
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میتوانند سیب کاهش ﭘتانسیل اسمزی سولو ،شووند و بوه

بر گر بافت تازه برگ و تیمار زبیاری شواهد ( 100درصود

اشن ترتیب در سازوکار تحمول بوه خیوكی نقوش مهموی

ظرفیت زراعی) و عد کاربرد سیلیكون با  1/2میلیگر بور

داشته باشند ] .[45محلوو ،ﭘاشوی گیاهوان بوا سویلیكون در

گر بافت تازه برگ بهدست زمد (جدو .)6 ،نقش ﭘورولین

شراشط تنش خیكی موجب افزاشش مقدار اندها در مقاشسه

در هنگا تنش جلوگیری از تخرشب زنزشم ها جلوگیری از

با عد کاربرد سیلیكون شد .بییترشن مقدار اندهای محلو،

تجزشۀ ماکرومولكو ،ها دخالت در حف اسوتحكا دشووار

( 2/99میلوویگوور در گوور بافووت خیوو ) از تیمووار 7/5

سلولی و ﭘاکسازی هیدروکسیل های تولیدی تحت تنش در

میلیمو ر سیلیكون همراه با تنش شدشد (زبیاری  40درصد

گیاه است .به نظر می رسد سیلیكون با افزاشش ﭘورولین اشون
میبخید و به افزاشش تحمل گیاهان در برابر

ظرفیت زراعی) حاصل شد و کمترشن مقدار ( 1/9میلیگر

تأثیر را شد

در گر بافت خی ) از تیموار  2/5میلویموو ر سویلیكون

تنش کم

همراه با زبیاری شاهد ( 100درصد ظرفیت زراعی) بهدست

سیلیكون در شراشط تونش خیوكی و عود تونش را سواشر

زمد (جدو .)6 ،سیلیكون با افزاشش رنگیزههای فتوسنتزی

ﭘژوهیگران نیز گزارش کردهاند ].[3 15

می کند ] .[38افزاشش مقودار ﭘورولین در تیموار

کاهش تنش اکسیداتیو و حفاظت از ایاهای کلروﭘالسوتی
و سلولی و حفاظت از ماکرومولكو،هاشی نظیر ﭘروتئینها

 .4نتيجهگيری

موجب افزاشش مقدار اندهای موجود در گیاهان مویشوود؛

با توجه به نتاشج تحقی حایر موی تووان اظهوار کورد کوه

اندها عالوهبر نقشهای اصلی خود در تنظیم اسومزی نیوز

محلوووو،ﭘاشوووی سووویلیكون موجوووب بهیوووود صوووفا

میکننود ] .[40 41در ززماشیوی بور روی

اندازهگیریشده تحت شراشط تنش خیكی شود .ازاشونرو

به گیاهان کم

گیاه گاوزبان اشرانوی کواربرد سویلیكون در شوراشط تونش

افزاشش رنگیزههای فتوسنتزی و متابولیتها بهوشژه اندهای

مقدار اندهای محلو ،را بهرور میناداری نسیت بوه شواهد

محلووو ،بوورگ ﭘوورولین و کوواهش ﭘراکسیداسوویون لیپیوودها

افزاشش داد ].[8

(کاهش نیت الكترولیتی) در اثر محلوو ،ﭘاشوی سویلیكون
می تواند تأثیر مثیتی بر سازوکارهای تحمول بوه خیوكی و

 .11. 3مقدار پرولين

افزاشش عملكرد داشته باشد بهروری که در شوراشط تونش

اثرهای ساد تونش خیوكی و محلوو،ﭘاشوی سویلیكون در

مالشم محلوو،ﭘاشوی  7/5میلویموو ر سویلیكون توانسوت

سطح احتما 1 ،درصد و اثرهای متقابل دو عامل در سوطح

عملكورد دانووه و اسووانس را  50و  38درصوود و در شووراشط

احتما 5 ،درصد بر مقدار ﭘرولین مینادار شود (جودو.)5 ،

تنش شدشد خیكی  63و  60درصد نسیت به تیمار شواهد

نتاشج مقاشسۀ میانگین اثرهای متقابل دو عامل نیان می دهد

افزاشش دهد .هم نین با توجه به اشنكه رازشانه گیاه داروشی

با افزاشش تنش خیكی مقدار ﭘرولین در گیاه افزاشش شافت.

بوده و افزاشش عملكرد اسانس زن بییتر از ساشر مؤلفوههوا

هم نین تیمار گیاهان با سیلیكون در شراشط تنش خیوكی

مدنظر اسوت اعموا ،تونش مالشوم خیوكی در اشون گیواه

سیب افزاشش مینادار مقدار ﭘرولین نسویت بوه شواهد شود.

مطلوب است زشرا تنش مالشم نهتنهوا عملكورد و محتووای

بییترشن و کمترشن مقدار ﭘورولین بوهترتیوب در تیمارهوای

اسانس را در اشون گیواه افوزاشش داد بلكوه توأثیر کاهیوی

تنش شدشد (زبیاری در  40درصد ظرفیت زراعی) همراه بوا

چنوودانی بوور صووفا

و بیوشوویمیاشی رازشانووه

محلو،ﭘاشی  10میلیمو ر سیلیكون برابر با  2/33میلیگر

نداشت.
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منابع

 .9رال احمود س و حوداد ر ( )1389اثور سویلیكون بور

 .1ترابی ف مجود ا انتیواری ش و زشرشوان س ()1392

فیالیوووت زنوووزشمهوووای یداکسووونده و محتووووای

بررسی تأثیر سیلیكون بر برخی ﭘارامترهای زنواتومیكی

تنظیمکننده های اسمزی در دو ژنوتیوپ گنود نوان در

و فیزشولوووژشكی گیوواه گاوزبووان داروشووی ( Borago

شراشط تنش خیكی .بوهزراعوی نهوا ،و بوذر:)2(26 .

 )officinalis L.در شووراشط هیوودروﭘونی  .سوولو ،و

.207-225

بافت.275-285 :)3(4 .

 .10موسوووی س

 .2جمییدی ا االوند ا سفیدکن ف و محمدی گلتپوه ا

موسوووی س غ و ثقووها سووالمی ج

( )1393تأثیر تنش کم زبی و سطو نیتروژن بر رشد و

( )1391تأثیر سیستم های مختلوف تغذشوه بور صوفا

عملكرد میوه و اسانس در گیاه رازشانه ( Foenicolum

کمّی گیاه داروشی رازشانه در رژشم های مختلف زبیاری.

 .)vulgare Mill.تحقیقوا

زراعت (ﭘژوهش و سازندگی).47-54 :97 .

اشران.453-462 :)3(30 .

 .3حداد ر و مییری ز ( )1389تأثیر سیلیكون در افزاشش
تحمل به خیكی در مرحله دوبرگی جو .ژنتی

 .11مهرابیووان مقوود ن زروشوون ج خواجوووشی نووژاد غ و

نوشن.

مقصووودی ک ( )1390اثوور سالیسوویلی

.47-58 :)4(5

عملكرد علوفه و دانه ذر
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و حوواج سوویدهادی ر ( )1381بررسووی

مساشل زراعی و اکولووژی دو گیواه بابونوه و رازشانوه.
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انتیارا
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بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا
ابوالفضل فرجی*1
 .1دانشیار ،بخش تحقیقات زراعی و باغی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/12/06 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر دما و فتوﭘرشود بر سرعت نمو مراحل مختلف روشیی و زاشیی کلزا ززماشیوی در اشسوتگاه تحقیقوا

کیواورزی

گنید در دو سا ،زراعی  1384-85و  1385-86اجرا شد .با تأخیر در کاشت رو ،دور روشیی و زاشیی بهرور خطی کواهش شافوت.
رابطۀ بین میانگین دما با رو ،دور نمو برای دور کاشت تا سیز شدن و سیز شدن تا شروع ان هدهی توانی منفی شروع ان وهدهوی
تا شروع گلدهی و شروع گلدهی تا شروع ﭘر شدن دانه درجۀ  2و شروع ﭘر شدن دانه تا رسیدگی فیزشولوژش

خطی منفی بود .کواهش

رو ،دور ﭘر شدن دانه با افزاشش دما در هییرشد ‘هاشو  ’401بهرور شاشان توجهی بییتر از رام ‘زرجیاس ’003بوود کوه نیواندهنود
واکنش بییتر نمو هییرشد ‘هاشو  ’401نسیت به دما بود .بین میانگین فتوﭘرشود از سیز شدن تا شروع گلدهی با درجۀ روز رشد تجمیوی
ری اشن مرحله رابطۀ خطی مثیت وجود داشت که بهترتیب  68و  74درصد از تغییرا

در هییرشد ‘هاشو  ’401و راوم ‘زرجویاس’003

را توجیه کرد و نیان دهند تأثیر مثیت فتوﭘرشود بر نمو کلزا از سیز شدن تا شروع گلدهی بود .نمو کلزا از سیز شدن تا شوروع گلودهی
تحت تأثیر فتوﭘرشود و دما و از شروع گلدهی تا رسیدگی فیزشولوژش

تحت تأثیر دما بود.

كلیدواژهها :تارشخ کاشت درجۀ روز رشد رام کانو گنید.

* نوشسنده مسئو،

Email: abolfazlfaraji@yahoo.com

ابوالفضل فرجی

 .1مقدمه
کلزا 1گیاه نواحی خن

 24به  2درجۀ سانتیگراد درجۀ روز رشد تجمیی از سویز
و میتد [8 9] ،با دموای مناسوب

شدن تا ظهور ان ه کاهش شافت .مقودار درجوۀ روز رشود

ری دور گلدهی  20درجۀ سانتیگراد ] [18و زستانۀ دمای

تجمیی از سیز شدن تا ظهور ان ههوای گول میواد350 ،

تنشزا بین  25تا  27درجوۀ سوانتیگوراد اسوت ].[4 23

درجۀ روز بود کوه در اراوا مختلوف بوه ازای هور درجوه

واوع دماهای با و ﭘاشین میتواند اثرهای مضری بور نموو

کاهش دموا میوزان کواهش زن بوین  22توا  41درجوۀ روز

کلزا داشته باشد .دماهای با نمو گیاه را سرعت می بخید

متفاو

بود.

رو ،دور رشد را کاهش میدهد و ﭘتانسیل عملكرد را کم

درک واکنش نمو اراا کلزا به شراشط محیطی مختلوف

موویکنوود ] .[14 25دمووای بووا رووی گلوودهی رووو ،دور

بووهمنظووور مدلسووازی نمووو زنهووا یووروری اسووت .اگرچووه

ززادسازی و بقای دانۀ گورده و زموان درشافوت دانوۀ گورده

گزارشهاشی مینی بر واکنش متفاو

نمو اراا کلزا نسویت

توسط گل را کوتاه میکند .بنابراشن تواناشی گیاه برای تطیی

به شراشط محیطی وجود دارد انتظار بر اشن است که اراوا

مراحل حساس نموی با شراشط عود تونش در روی فصول

سازگار به ش

رشد میتواند سیب فرار گیواه از تونشهوای محیطوی روی

عواموول محیطووی متفوواو

فصل رشد شود ] .[29تارشخ کاشت ش

ابزار مدشرشتی مهم

شوراشط خواص دارای واکونش میوابهی بوه
باشووند ] [12 13و بتوووان از

مد،های ارائهشده در زمینۀ واکنش نمو ش

رام به شوراشط

در به حداال رساندن جنیههوای منفوی دموای بوا و تونش

محیطی برای اراا میابه نیز استفاده کرد ] .[15بنوابراشن در

رروبت در ری گلدهی و ﭘر شدن دانۀ کلزاست و تأخیر در

انتخاب رام مناسب هر منطقه تطواب فنولووژی و مراحول

کاشت میتواند سیب کاهش عملكرد دانه شود ].[20

حساس نموی با شراشط زبوهواشی مناسب مهم است.

واکنش نمو گیاهان حساس به فتوﭘرشوود در روو ،روز

تاکنون اثر دما (درجۀ روز رشد) و فتوﭘرشود بر سورعت

میینی زاواز مویشوود و در روو ،روز میینوی بوه حوداکثر

نمو و رو ،دور مراحل مختلف روشیوی و زاشیوی اراوا

میرسد ] .[5در دامنۀ بین اشن دو رو ،روز تغییر رو ،روز

جدشد کلزا بررسی نیده شا ارالعا

بر نمو گیاه مؤثر است و سیب تسرش (گیاهان روزبلند نظیر

دسترس است بنوابراشن در االوب بخیوی از شو

گند و کلزا) شا تأخیر زن (گیاهان روزکوتاه ماننود سووشا و

دوساله تأثیر دما تارشخ کاشت و فتوﭘرشود بر سرعت نموو

زفتابگردان) میشود ] .[2در بییتر گونههوای گیواهی ماننود

دو رام ‘هاشو  ’401و ‘زرجیاس ’003کلزا بررسوی شود و

گنوود ] [19و جووو ] [22دور بووین سوویز شوودن تووا شووروع

روابط بین توأخیر در کاشوت دموا و فتوﭘرشوود بوا روز توا

گلدهی عالوه بر دما تحت تأثیر فتوﭘرشود نیز ارار میگیورد.

مراحل نمو و سرعت نمو اشن اراا ترسیم شد.

اندکی در اشن مورد در
تحقیو

در کلزای تیپ زمسوتانه دور بوین سویز شودن توا شوروع
گلدهی دما فتوﭘرشود و بهارهسازی عوامول موؤثر بور نموو

 .2مواد و روشها

کلزا هسوتند ] [15درحوالی کوه نموو کلوزا از گلودهی توا

اثر تارشخ کاشوت دموا درجوۀ روز رشود 2و فتوﭘرشوود بور

رسیدگی تنها تحت تأثیر دما ارار میگیرد .بهازای هور روز

سرعت نمو مراحل مختلف روشیی و زاشیی دو رام کلوزا

تأخیر در کاشت کلزا از  13اکتیر تیوداد روز توا رسویدگی

در اشستگاه تحقیقا

کیاورزی گنیود در دو سوا ،زراعوی

فیزشولوژشكی  0/62روز کاهش شافت ] .[24با کاهش دما از

 1384-85و  1385-86بررسی شد .بر ریو تقسویمبنودی

1 . Brassica napus L.

)2 . Thermal time (TT
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زبوهواشی کوﭘن منطقۀ گنید دارای االیم مدشترانهای گور
و نیمهخی

سا نه اشستگاه گنید  454میلیمتر میانگین دمای سا نه 18

است .برای گیاهانی نظیر کلزا بهخصوص در

درجۀ سانتیگراد و میانگین تیخیر سوا نه  1157میلویمتور

کیت دشر واوع تنش خیكی و گرمای انتهای فصل رشود

است .زمار هواشناسی اشستگاه تحقیقوا

کیواورزی گنیود

در منطقۀ ززماشش امری متوداو ،اسوت .میوانگین بارنودگی

ری دو سا ،ززماشش در جدو 1 ،ارائه شده است.

جدول  .1آمار هواشناسی ایستگاه تحقیقات كشاورزی گنبد طی دو سال آزمایش
مجموع ساعا

زفتابی

بارندگی

ماه

()h

)(mm

میانگین دما

میانگین دمای حداکثر

میانگین دمای حداال

)(◦C

)(◦C

)(◦C

1384-85
زبان

179

120/2

15/1

21/2

9/2

زذر

147

22/0

12/9

18/7

7/1

دی

162

59/9

6/3

11/2

1/3

بهمن

135

55/4

8/6

13/9

3/3

اسفند

191

15/6

12/4

19/2

5/6

فروردشن

168

48/9

15/6

21/4

9/8

اردشیهیت

152

33/5

20/3

25/8

14/7

خرداد

314

6/9

27/6

36/3

19/0

1385-86
زبان

182

54/6

18/1

24/3

12/0

زذر

123

63/5

8/5

12/7

4/3

دی

168

41/4

7/9

12/9

2/9

بهمن

161

35/8

11/1

17/1

5/1

اسفند

172

95/8

9/6

15/9

3/3

فروردشن

104

93/4

13/4

18/1

8/8

اردشیهیت

178

40/1

18/3

23/9

12/8

خرداد

310

8/0

27/1

35/3

18/9

ززماشش بهصور

کر های فرعی ارار گرفتند .ری سا،هوای اخیور اشون دو

کر های خردشوده در االوب رور

ﭘاشه بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار و در دو شوراشط

رام بییترشن سطح زشرکیوت کلوزا در منطقوه و هم نوین

زبیاری تكمیلی و دشم انجا گرفت .ﭘنج توارشخ کاشوت 15

نووواحی بووا االوویم میووابه در کیووور را ﭘوشووش دادنوود ].[4

زبان  15زذر  15دی  15بهمن و  15اسفند در کر هوای

انتخاب دامنۀ وسی برای تارشخهای کاشت بهمنظوور اشجواد

‘زرجوویاس ’003در

ری دورههوای نمووی مختلوف

اصوولی و دو راووم ‘هوواشو  ’401و

شراشط زبوهواشی متفاو
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Tmin  Tmax
 Tb
2

گیاه تحت شراشط مزرعه بود .به ایر از توارشخ کاشوت او،
()1

سا ،او ،ززماشش که بهدلیل شراشط جوی نامناسب کاشوت

TT 

گرفوت ایول از کاشوت

در اشن رابطه  Tminدمای حوداال روزانوه  Tmaxدموای

بارندگی مناسب انجا گرفت و کاشت گیاه در توارشخهوای

حداکثر روزانه  Tbدمای ﭘاشه برای نموو کلوزا و  TTدرجوۀ

گیاه بوا سوه روز توأخیر صوور
میین صور

گرفت .هر کر

روز رشد هستند.

شامل  8خط کاشت به رو،

 5متر و با تراکم  100بوته در متر مرب بود ] .[1 4فاصولۀ

رو ،روز با استفاده از نر افزار  TTDLCمحاسیه شود.

بین تكرارها  3متر فاصلۀ بین کور هوای اصولی  2متور و

دمای ﭘاشه و سقف برای نمو کلزا بوهترتیوب

فاصلۀ بین کر های فرعی ش

در اشن تحقی

صفر و  25درجۀ سانتیگراد درنظر گرفته شد ]6 15 22

خط نكاشت درنظر گرفتوه

 .[3برای توأمین زب موورد نیواز گیواه در شوراشط زبیواری

شد.

تكمیلی مقدار رروبت خاک در حالت ظرفیت مزرعه برای

ایل از کاشت گیاه نمونههوای مرکوب خواک از عمو
صفر تا  30و  30تا  60سانتیمتور از سوطح خواک تهیوه و

اطیۀ کاشت ایالً تییین شد و در رو ،اجرای رر کمیوود

تجزشه شد .بافت خاک محل اجرای ززمواشش سویلتی لوو

زب مورد نیاز برای رساندن رروبت خاک به حالت ظرفیت

اسیدشته  8/1هداشت الكترشكی  0/73دسیزشمونس بور متور

مزرعه محاسیه شد و در شروع سااهدهی شروع گلدهی و

بود .مقدار فسفر و ﭘتاسیم اابول دسوترس بوهترتیوب  9/5و

شروع ﭘرشدن دانه به کر هوای ززماشیوی داده شود ].[31

 640میلیگور بور کیلووگر و مفودار نیتوروژن کول موواد

رسم نمودارهای روابط بین تارشخ کاشت دما فتوﭘرشود بوا

خنثیشونده و کربن زلی بهترتیوب  20 0/12و  1/2درصود

نمو کلزا با اسوتفاده از نور افزارهوای زمواری  [26] SASو
اکسل صور

بود .براساس نتاشج تجزشۀ خاک مقوادشر کودهوای فسوفر و

گرفت.

ﭘتاس بهمقدار  50کیلوگر در هكتار اکسید فسفر و اکسوید
ﭘتاس (بوهترتیوب از منواب کوودی سوﭘرفسوفا
سولفا

 .3نتایج و بحث

ترشپول و

میزان درجۀ روز رشد تجمیی در مراحول مختلوف نمووی

ﭘتاسیم) ایل از کاشوت بوه زموین داده شود .کوود

کلزا ری دو سا ،ززماشش در جدو 2 ،زورده شده است .بوا

نیتروژن ز بهمقدار  75کیلوگر در هكتار نیتروژن خالت

تأخیر در کاشت تا تارشخ کاشت چهار درجوۀ روز رشود

(از منی کود اوره) ش سو ایول از کاشوت شو سوو در

کاهش شافت ولی اشن روند در تارشخ کاشت ﭘنجم بوهروور

مرحلۀ شروع سااهدهی و ش سو در مرحلۀ شروع گلدهی
به زمین داده شد .در روی فصول رشود و در صوور
عملیا

وجین علفهای هورز بوهصوور

کارگر صور

گرفت .واکاری و تن

کامل صادق نیود.

نیواز

در هر دو سا ،با تأخیر در کاشت تا  15بهمن درجوۀ

دسوتی توسوط

روز رشد کاهش شافت و سپس در تارشخ کاشت  15بهمون

کردن بوتههای مازاد

افزاشش نسویی ﭘیودا کورد .درجوۀ روز رشود از کاشوت توا

در مرحلۀ دو تا چهاربرگی انجا گرفت.
تیداد روز تا ش

رسیدگی فیزشولوژشكی در توارشخ کاشوت او ،دو سوو

مرحلۀ نموی میین براساس تیوداد روز

از سیز شدن تا زمانی که  50درصد از گیاهان هر کر

چهار و ﭘنجم در سا 1384-85 ،به ترتیوب 1788 1997

به زن

 1586 1729و  1682درجه و در سا 1385-86 ،بهترتیب

مرحلۀ میین برسند محاسیه شد ] .[16درجۀ روز رشد تا هر

 1648 1750 1900 2070و  1682درجه بود.

مرحلۀ نمو براساس رابطۀ  1محاسیه شد ]:[2 3
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جدول  .2درجۀ روز رشد تجمعی طی مراحل مختلف رشد در دو رقم مورد مطالعه
زرجیاس003

هاشو 401

مراحل نمو کاشت تا سیز شدن گلدهی تا ﭘر شدن دانه کل فصل کاشت تا سیز شدن گلدهی تا ﭘر شدن دانه
سیز شدن تا گلدهی ﭘر شدن دانه تا رسیدگی

رشد

تارشخ کاشت

سیز شدن تا گلدهی ﭘر شدن دانه تا رسیدگی

کل فصل رشد

1384-85

 18زبان

164

964

271

598

1997

164

978

357

571

2070

 15زذر

177

781

301

529

1788

177

803

336

583

1900

 15دی

146

656

308

620

1729

153

722

285

590

1750

 15بهمن

121

657

230

579

1586

121

787

156

585

1648

 15اسفند

156

708

378

439

1682

156

726

380

420

1682

1385-86
 15زبان

174

959

276

720

2129

174

985

282

729

2170

 15زذر

123

896

219

673

1911

133

896

275

653

1957

 15دی

152

748

232

618

1750

152

789

287

542

1769

 15بهمن

122

711

209

605

1648

132

732

253

553

1670

 15اسفند

138

639

227

857

1861

148

683

208

845

1884

 .1. 3رابطۀ تاریخ کاشت با فنولوژی

نسیت به دور روشیی کمتر بود .رابطۀ منفی بین توأخیر در

در هر دو رام مورد مطالیه با تأخیر در کاشت از  15زبان

کاشت از  15زبان با رو ،دور زاشیی بوهترتیوب  72و 78

رو ،دورههای نمووی روشیوی (روز از کاشوت توا شوروع

درصووود از تغییووورا

در هییرشووود ‘هووواشو  ’401و راوووم

ان ووهدهووی) و زاشیووی (روز از ان ووهدهووی تووا رسوویدگی

‘زرجیاس ’003را توجیه کرد (شكل  .)1کاهش رو ،دور

فیزشولوژش ) کلزا بهرور خطی کاهش شافت (شكل  .)1بین

زاشیووی بووا تووأخیر در کاشووت در دو راووم ‘هوواشو  ’401و

میزان تأخیر در کاشت از  15زبوان بوا روو ،دور روشیوی

‘زرجیاس ’003تقرشیاً میابه و بهترتیب  0/26و  0/28روز بود.

رابطۀ خطی منفی و اوی وجود داشت که بوهترتیوب  95و
 96درصوود از تغییوورا

بنابراشن همانرور که در نتاشج تحقیقا

ارائه داده شده

در هییرشوود ‘هوواشو  ’401و راووم

است ] [1 17 21در اشون مطالیوه بوا توأخیر در کاشوت

‘زرجیاس ’003را توجیه کرد .شیب خط رگرسیون در هور

تیداد روز توا گلودهی و روو ،دور بیود از گوردهافیوانی

دو رام میوابه و حودود  -0/41و  -0/42روز بوهازای هور

کاهش شافت .عملكرد کلزا االب بهوسیلۀ تونش خیوكی و

روز تأخیر در کاشت از  15زبان بود (شكل .)1

حرار

اشن رابطۀ منفی بین تأخیر در کاشت از  15زبان با رو،

محدود میشود ] .[11 27کیوت زودتور ممكون

است سیب فرار گیاه از تنش خیكی و حرار

دور زاشیی نیز وجود داشت ولی شویب خوط رگرسویون

بحرانی رشد گیاه شود.
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طول دوره رویشی ()d

آرجی اس003

تاریخ کاشت ،روز از اول آبان ()d

هایوال 401

تاریخ کاشت ،روز از اول آبان ()d

طول دوره زایشی ()d

آرجی اس003

طول دوره زایشی ()d

y = -0.2597x + 88
R2 = 0.72

y = -0.279x + 90
R2 = 0.78

طول دوره رویشی ()d

y = -0.41x + 101
R2 = 0.96

y = -0.416x + 100
R2 = 0.95

هایوال 401

تاریخ کاشت ،روز از اول آبان ()d

تاریخ کاشت ،روز از اول آبان ()d

شکل  .1رابطۀ بین تاریخ كاشت با طول دورههای رویشی و زایشی

تأخیر در تارشخ کاشت سویب کوتواه شودن روو ،دور

دور مراحل مختلف نموی مینادار بود .با تأخیر در کاشوت

کاشت تا شروع شروع گلودهی شوده کوه بوهدلیول کواهش

میزان درجۀ روز رشد مورد نیاز برای تكمیل دور زنودگی

ﭘتانسیل تولید و ﭘر شدن دانهها سیب کاهش عملكورد دانوه

گیاه کاهش شافت.

شد .میانگین عملكرد دانه در تارشخهوای کیوت او ،دو
سو چهار و ﭘونجم بورای سوا ،او ،ززمواشش بوهترتیوب

 .2. 3رابطۀ دما با فنولوژی و سرعت نمو

 1724 2460 3106 3780و  582کیلوووگر در هكتووار و

رابطۀ بین میانگین دموا بوا روو ،دور نموو بورای مرحلوۀ

برای سا ،دو بهترتیب  1588 2362 2896 3543و 162

کاشت تا سیز شدن و سیز شدن تا ان هدهی تووانی منفوی

کیلوگر در هكتار بود .در گند روو ،دور زنودگی گیواه

ان هدهی تا شروع گلدهی و شروع گلدهی توا شوروع ﭘور

تحت تأثیر تارشخ کاشت مكان و سوا ،اورار گرفوت ].[19

شدن دانه درجوۀ  2و شوروع ﭘور شودن دانوه توا رسویدگی

هم نووین رووو ،دور مراحوول مختلووف نموووی بووین اراووا

فیزشولوژشكی خطی منفی بود (شكلهوای  3 2و  .)4بوین

مختلف متفاو

میانگین دما ری دور سیز شدن با روو ،دور سویز شودن

و اثر متقابل تارشخ کاشت × سا ،بر روو،
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رابطۀ توانی منفوی وجوود داشوت کوه بوهترتیوب  85و 86
درصووود از تغییووورا

 80درصوود از تغییوورا

در هییرشووود ‘هووواشو  ’401و راوووم

در هییرشوود ‘هوواشو  ’401و راووم

‘زرجیاس ’003را توجیوه کورد (شوكل  .)2شویب کواهش

‘زرجیاس ’003را توجیه کرد (شوكل  .)2شویب تغییورا

سرعت مانند مرحلۀ ایل در ابتدا زشاد و سپس کوم شود .در

کاهش تیداد روز تا سیز شدن با افزاشش دموا (شویب خوط

واا در محدود دماهوای بوین  9-18درجوۀ سوانتیگوراد

رگرسیون) در دو رام مورد مطالیه به روور تقرشیوی میوابه

واکنش سرعت نمو نسیت به دما در ابتدا زشاد بود و ﭘس از

بود .در هر دو رام سرعت کاهش تیداد روز تا سیز شودن

رسیدن دما به حدود  14درجۀ سانتیگراد واکونش سورعت

در دماهای بین  5-10درجۀ سانتیگراد زشاد بود و سپس با

نمو کاهش شافت .شیب واکنش تووانی تیوداد روز از سویز

افزاشش دما به با تر از  10درجۀ سانتیگراد کواهش شافوت.

شدن تا شروع ان هدهی با میانگین دما روی اشون دوره در

رابطۀ بین میوانگین دموا روی دور سویز شودن توا شوروع

هییرشد ‘هاشو  ’401بییتر از رام ‘زرجویاس ’003بوود کوه

ان هدهی (شروع دور زاشیی) بوا روو ،اشون دوره تقرشیواً

نیاندهند حساسیت بییتر هییرشد ‘هاشو  ’401به افوزاشش

میابه مرحلۀ ایل بود .اشن رابطۀ توانی منفی بهترتیب  90و

میانگین دما نسیت به رام ‘زرجیاس ’003بود (شكل .)2

روز از کاشت تا سبز شدن

آرجی اس003

هایوال 401

میانگین دما ()0C

روز از کاشت تا سبز شدن

y = 99.68x-0.872
R2 = 0.86

y = 93.7x-0.85
R2 = 0.85

میانگین دما ( )0C

روز از سبزشدن تا غنچه دهی

آرجی اس003

میانگین دما ()0C

هایوال 401

روز از سبز شدن تا غنچه دهی

y = 2776x-1.655
R2 = 0.80

y = 4162x-1.84
R2 = 0.90

میانگین دما ()0C

شکل  .2رابطۀ بین میانگین دما از كاشت تا سبز شدن و از سبز شدن تا شروع غنچهدهی با تعداد روز طی این دورهها
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با ادامۀ فصل رشد و ورود گیاه به مرحلۀ زاشیی شیب

رام شیب خط رگرسیون در ابتدا زشواد بوود و زموانی کوه

مرحلۀ خاص بوا میوانگین دموا از

میانگین دمای هووا بوه حودود  15-16درجوۀ سوانتیگوراد

حالت توانی منفی به درجۀ  2تغییر ﭘیدا کرد (شكل  .)3بین

رسید روند کاهش تیداد روز از ان هدهی توا گلودهی بوا

تیداد روز از شروع ان هدهی تا شروع گلدهی با میانگین دما

افزاشش دما متواوف شود .رابطوۀ منفوی بوین تیوداد روز از

ری اشن دوره رابطۀ درجۀ  2اوی وجود داشت که بوهترتیوب

شروع گلدهی تا شروع ﭘر شدن دانه با میانگین دما ری اشن

در هییرشد ‘هواشو  ’401و راوم

در هییرشوود

واکنش تیداد روز تا ش

 84و  82درصد از تغییرا

دوره بووهترتیووب  64و  61درصوود از تغییوورا

‘زرجیاس ’003را توجیوه کورد (شوكل  .)3شویب کواهش

‘هوواشو  ’401و راووم ‘زرجوویاس ’003را توجیووه کوورد

تیداد روز از شروع ان هدهی تا شروع گلدهی با افوزاشش

(شكل .)3

دما در هر دو رام تقرشیاً میابه بوود (شوكل  .)3در هور دو

y = 0.182x2-6.32x+67.7
R2 = 0.82

روز از غنچه دهی تا گلدهی

هایوال 401

میانگین دما ()0C

میانگین دما ()0C

روز از گلدهی تا پرشدن دانه

y = 0.238x2 - 8.45x + 89.3
R2 = 0.64

میانگین دما ()0C

هایوال 401

روز از گلدهی تا پرشدن دانه

y = 0.18x2-6.9x+82
R2 = 0.61

آرجی اس003

روز از غنچه دهی تا گلدهی

آرجی اس003

y = 0.197x2- 6.92x +71
R2 = 0.84

میانگین دما ()0C

شکل  .3رابطۀ بین میانگین دما از شروع غنچهدهی تا شروع گلدهی و از شروع گلدهی تا شروع پر شدن دانه با تعداد روز
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روز از پرشدن دانه تا رسیدگی

آرجی اس003

هایوال 401

میانگین دما ()0C

روز از پرشدن دانه تا رسیدگی

y = -1.72x+65.86
R2 = 0.74

y = -1.956x + 71.66
R2 = 0.73

میانگین دما ( )0C

شکل  .4رابطۀ بین میانگین دما از شروع پر شدن دانه تا رسیدگی فیزیولوژیك با تعداد روز

در زمینۀ کاهش تیوداد روز بوا افوزاشش اولیوۀ میوانگین

‘هاشو  ’401نسیت به افزاشش دما بود .شیب کواهش روو،

دمای هوا از حدود  10به  16درجۀ سانتیگراد حساسویت

دور ﭘر شدن دانه بهازای هر درجه افزاشش میوانگین دموای

هییرشوود ‘هوواشو  ’401بووهرووور چیوومگیری بییووتر از راووم

هوووا رووی اشوون دوره در هییرشوود ‘هوواشو  ’401و راووم

دشگر با افزاشش دما تا حدود

‘زرجیاس ’003بهترتیب  -1/96و  -1/72روز بود (شوكل

 16درجۀ سانتیگراد در مقاشسه بوا راوم ‘زرجویاس’003

 .)4بهعیار

دشگر بهازای هر درجه افزاشش میانگین دموای

تیداد روز از شروع گلودهی توا شوروع ﭘور شودن دانوه در

هوا در ری دور ﭘر شدن دانه رو ،دور ﭘر شدن دانوه در

هییرشد ‘هاشو  ’401بوا سورعت بییوتری کواهش شافوت و

هییرشد ‘هاشو  ’401و رام ‘زرجیاس ’003بهترتیب  1/96و

سپس با افزاشش بییتر دما با سرعت بییوتری نیوز افوزاشش

 1/72روز کاهش شافت.

‘زرجیاس ’003بود .بهعیار

ﭘیدا کرد .ازاشنرو هییرشد ‘هواشو  ’401در مقاشسوه بوا راوم

بین میانگین درجۀ روز رشد روزانوه از سویز شودن توا

‘زرجیاس ’003حساسیت بییتری نسویت بوه دموا در اشون

شروع گلدهی و از شروع گلدهی تا رسویدگی بوا سورعت

مرحله از رشد دارد و واکنش سرش تری نیان میدهد.

نمو رابطۀ خطی مثیت وجود داشت که بوهخصووص بورای

بین میانگین دما روی دور ﭘور شودن دانوه (دور بوین

مرحلۀ سیز شدن تا شروع گلدهی اشن رابطوه بسویار اووی

شروع ﭘر شدن دانه تا رسیدگی فیزشولوژشكی) با روو ،اشون

بود (شكل  .)5رابطۀ بین میانگین درجۀ روز رشد روزانه از

دوره رابطۀ خطی منفی اوی وجود داشت که بهترتیوب 73

سیز شدن تا شروع گلدهی و سورعت نموو روی اشون دوره

در هییرشوود ‘هوواشو  ’401و راووم

در هییرشووود

و  74درصوود از تغییوورا

بوووهترتیوووب  92و  93درصووود از تغییووورا

‘زرجیاس ’003را توجیه کرد (شكل  .)4شیب منفی کاهش

‘هاشو  ’401و رام ‘زرجیاس ’003را توجیوه کورد (شوكل

رووو ،دور ﭘوور شوودن دانووه بووا افووزاشش دمووا در هییرشوود

 .)5هم نین رابطۀ بین میانگین درجۀ روز رشود روزانوه از

‘هووواشو  ’401بوووهروووور چیووومگیری بییوووتر از راوووم

شروع گلدهی تا رسیدگی فیزشولوژشكی با سرعت نمو روی

‘زرجیاس ’003بود که نیاندهند واکونش بییوتر هییرشود

در هییرشود

اشن دوره بهترتیب  61و  63درصد از تغییورا

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1057

ابوالفضل فرجی

‘هاشو  ’401و رام ‘زرجیاس ’003را توجیوه کورد (شوكل

اگرچه تما مراحول نمووی گیواه تحوت توأثیر دموا اورار

 .)5اشن روابط مثیت بوین میوانگین درجوۀ روز رشود روی

میگیرد ] [10حساسیت مراحل مختلف نمو گیاهوان بوه دموا

مراحل مختلف نمو با سرعت نمو گیواه نیواندهنود توأثیر

است ] .[28رابطۀ بین دما با رو ،دور کاشت تا سیز

مثیت دما بر سرعت نمو کلزا بوود کوه در مطالیوا

متفاو

شدن و رو ،دور ﭘر شدن دانه خطی و در مراحل سیز شودن

دشگور

محققووان نیووز گووزارش شووده اسووت ] .[15 30در گنوود
میخت شد که در اراا مختلوف نمویتووان شو

تا گردهافیانی ایرخطی بود ] .[7در مقابل رابطۀ بین نمو گیواه

میادلوۀ

از سیز شدن تا گردهافیانی با دما ری اشن مرحله با توجوه بوه

واحد برای رابطۀ بین دما با سرعت نمو ری مراحل مختلف

رام مورد مطالیه متفاو

بوده و در تیدادی از اراوا منحنوی

ارائه کرد ].[19

خطی و در تیدادی دشگر خطی بود ].[28

هایوال401
سرعت نمو ()1/d

y = 0.002x - 0.0084
R2 = 0.94

سرعت نمو ()1/d

آرجی اس003

y = 0.0026x - 0.013
R2 = 0.96

درجه روز رشد از سبز شدن تا شروع گلدهی

درجه روز رشد از سبز شدن تا شروع گلدهی

آرجی اس003

هایوال401
سرعت نمو ()1/d

درجه روز رشد از شروع گلدهی تا رسیدگی

درجه روز رشد از شروع گلدهی تا رسیدگی

شکل  .5رابطۀ بین درجۀ روز رشد از سبز شدن تا شروع گلدهی و از شروع گلدهی
تا رسیدگی فیزیولوژیك با سرعت نمو
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سرعت نمو ()1/d

y = 0.0018x - 0.0114
R2 = 0.88

y = 0.0016x - 0.0067
R2 = 0.90

بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم كلزا

 .3. 3رابطۀ فتوپریود با فنولوژی و سرعت نمو

مثیت فتوﭘرشود بر نمو کلزا از سیز شدن تا شروع گلدهی

تیداد روز از سیز شدن تا شروع گلدهی در کلزا عوالوه

بود .رابطۀ منفی اوی بین میانگین فتوﭘرشود از سیز شودن

بر دما تحت تأثیر فتوﭘرشود (روو ،روز) اورار مویگیورد

تا شروع گلدهی با درجوۀ روز رشود تجمیوی روی اشون

] . [3 15بین میانگین فتوﭘرشود از سیز شودن توا شوروع

دوره نیز مؤشد تأثیر مثیت افزاشش فتوﭘرشوود (بوین  10توا

گلدهی با سرعت نمو ری اشن مرحله رابطۀ خطی مثیت

 13ساعت در روز) در تسرش نمو کلزا بود که بهترتیوب

اوووی وجووود داشووت کووه بووهترتیووب  92و  95درصوود از

در هییرشوود ‘هوواشو  ’401و

تغییرا

 68و  74درصوود از تغییوورا

در هییرشد ‘هاشو  ’401و راوم ‘زرجویاس’003

رام ‘زرجیاس ’003را توجیه کرد (شكل .)7

را توجیه کرد (شكل  .) 6اشن رابطۀ اوی نیاندهند تأثیر

y = 0.0043x - 0.034
R2 = 0.95

y = 0.0047x - 0.0367
R2 = 0.92

سرعت نمو ()1/d

سرعت نمو ()1/d

آرجی اس003

هایوال401

میانگین فتوپریود از سبز شدن تا شروع گلدهی ()h

میانگین فتوپریود از سبز شدن تا شروع گلدهی ()h

شکل  .6رابطۀ بین میانگین فتوپریود از سبز شدن تا شروع گلدهی با سرعت نمو

آرجی اس003
درجه روز رشد تجمعی

میانگین فتوپریود از سبز شدن تا شروع گلدهی ()h

y = -109.82x + 2026
R2 = 0.86

درجه روز رشد تجمعی

y = -91.932x + 1848
R2 = 0.78

هایوال 401

میانگین فتوپریود از سبز شدن تا شروع گلدهی()h

شکل  .7رابطۀ بین میانگین فتوپریود از سبز شدن تا شروع گلدهی و از شروع گلدهی تا رسیدگی فیزیولوژیك با درجۀ روز رشد تجمعی
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کاهش درجۀ روز رشد تجمیی با افزاشش فتوﭘرشوود در

کاهش رو ،دور ﭘر شدن دانه بوا افوزاشش دموا در هییرشود

هییرشد ‘هاشو  ’401بییتر از رام ‘زرجویاس ’003بوود کوه

‘هووواشو  ’401بوووهروووور چیووومگیری بییوووتر از راوووم

نیاندهند واکنش بییتر نمو اشن هییرشد به افوزاشش روو،

‘زرجیاس ’003بود کوه نیواندهنود واکونش بییوتر نموو

روز بود .شیب خوط رگرسویون کواهش درجوۀ روز رشود

هییرشد ‘هاشو  ’401نسیت به دما بود .نتاشج تحقیو حایور

تجمیی از سیز شدن تا شروع گلدهی با افوزاشش فتوﭘرشوود

نیان داد که نمو کلزا از سیز شدن تا شروع گلدهی تحوت

از  10بووه  13سوواعت در هییرشوود ‘هوواشو  ’401و راووم

تووأثیر فتوﭘرشووود و دمووا و از شووروع گلوودهی تووا رسوویدگی

‘زرجیاس ’003بهترتیب  -98/6و  -87/7درجۀ روز بوود.
بهعیار

فیزشولوژش

دشگر بهازای هر ساعت افزاشش رو ،روز بین 10

منابع

تا  13ساعت درجۀ روز رشود تجمیوی از سویز شودن توا

 .1اسدی ا و فرجی ا ( )1388میانی کواربردی زراعوت

شوووروع گلووودهی در هییرشووود ‘هووواشو  ’401و راوووم

دانههای روانی (سوشا ﭘنیه کلزا و زفتوابگردان) .نیور

‘زرجیاس ’003بهترتیب  98/6و  87/7درجوۀ روز کواهش

علم کیاورزی اشران 84 .ص.

شافووت .در مقابوول بووین میووانگین فتوﭘرشووود از گلوودهی تووا
رسیدگی فیزشولوژش

تنها تحت تأثیر دما بود.

با درجۀ روز رشد تجمیی روی اشون

 .2خواجووهﭘووور ر ( )1386اصووو ،و میووانی زراعووت

دشگر افزاشش

جهواد دانیوگاهی دانیوگاه

دوره رابطۀ میناداری میاهده نید .بهعیار

(نگارش دو ) .انتیوارا
صنیتی اصفهان 386 .ص.

رو ،روز ری دور شروع گلدهی تا رسیدگی فیزشولوژشكی
تأثیر میناداری بر سرعت نمو کلزا نداشوت کوه مؤشود اشون

 .3عزشووزی

است که نمو کلزا روی دور شوروع گلودهی توا رسویدگی

فیزشولوژی زراعت بوهنوژادی و تكنولووژی زشسوتی.

فیزشولوژشكی تنها تحت تأثیر دما بود و تحت تأثیر فتوﭘرشود
ارار نگرفت درحالی که زمان گلدهی بوه توأثیرا

انتیارا

هور دو

جهاد دانیگاهی میهد 230 .ص.

 .4فرجی ا و محتیم امیری ا ( )1392مدشرشت تنشهوای

عامل فتوﭘرشود و دما بستگی داشت.

محیطی در مزارع کلوزا .انتیوارا

زمووزش و توروشج

کیاورزی 137 .ص.

 .4نتيجهگيری

 .5فرجی ا رئیسی س هزارجرشیوی ا و میصور س ()1391

در تحقی حایر با تأخیر در کاشت کلزا روو ،دورههوای

گیاهان روانی .انتیارا نوروزی .چاپ او 542 .،ص.

مختلف نموی بهرور خطی کاهش شافت .میانگین عملكورد
دانه در تارشخهای کیت او ،دو سوو چهوار و ﭘونجم
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تأثیر محلولپاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و
اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره
3

فرشته روشن ، *1محمدرضا مرادی تالوت 2و سید عطاءاله سیادت

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز
 .2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز
تاریخ پذیرش مقاله1394/02/21 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/21 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر محلو ،ﭘاشی سوولفا
ززماشیی بهصور

روی بور عملكورد و اجوزای عملكورد اراوا گلرنو

بهواره ()Carthamus tinctorius L.

فاکتورشل در االب رر بلوکهای کامل تصادفی با چهار تكرار در مزرعوۀ تحقیقواتی دانیوگاه کیواورزی و منواب

ریییی رامین خوزستان در سا ،زراعی  1391-92انجا گرفت .فاکتورهای ززماشیی شامل اراا گلرن
زمانهای مختلف محلو،ﭘاشی سولفا

( ‘صفه’ و ‘محلی اصوفهان’) و

روی (بدون محلو،ﭘاشی بهعنوان شاهد محلو،ﭘاشی در مراحل سااهدهی شاخهدهی گلودهی

و ﭘر شدن دانه) بودند .محلو،ﭘاشی سولفا
هزاردانه عملكرد دانه عملكرد بیولوژش

روی تأثیر میناداری بر صفا

مورفولوژشو

تیوداد ریو در بوتوه و در متور مربو وزن

و عملكرد روان دارد .اثر رام بر ارتفاع اولین شاخۀ فرعی تیداد شاخۀ فرعوی اطور ریو

تیداد ری در بوته و در متر مرب و تیداد دانه در ری مینادار بود .اثر متقابل رام و محلو،ﭘاشی بر درصود رواون دانوه مینوادار بوود.
محلو،ﭘاشی در مرحلۀ سااهدهی و شاخهدهی بییترشن تأثیر را بر صفا

مورفولوژش

از خود نیان داد .بییترشن عملكرد دانه از تیموار

محلو 2862( ،کیلوگر در هكتار) و اجزای زن و عملكرد روان با محلو،ﭘاشی در مرحلۀ شاخهدهی بوهدسوت زمود .محلوو،ﭘاشوی در
مرحلۀ سااه دهی عملكرد بیولوژش

را افزاشش داد .بییترشن درصد روان دانه ( 25/83درصد) در رام ‘صفه’ با محلو،ﭘاشی در مرحلۀ

سااهدهی بهدست زمد .نتاشج نیان داد که رام ‘محلی اصفهان’ و محلو،ﭘاشی در مرحلۀ شاخهدهوی بییوترشن عملكورد دانوه و رواون
گلرن

را تولید کرد.

كلیدواژهها :درصد روان سولفا

* نوشسنده مسئو،

روی شاخت برداشت عملكرد ماد خی .

Email: moraditelavat@ramin.ac.ir

فرشته روشن و همکاران

 .1مقدمه

کاربرد خاکی اشن مواد میشود ] .[5بهرور کلی اگر عناصر

گلرن  1گیاهی ﭘراهمیت و باکیفیوت از خوانواد دانوههوای

کممصرف بهصوور

روانی است که بهرور میمو ،در ﭘواشیز و زمسوتان کیوت

گیرند کمیود ناشی از مصرف خاکی را بهرور کامل جیران

شده و در اواخر بهار سا ،بید برداشت میشود .اشون گیواه

می کنند و جاشگزشنی مناسب در اشن زمینه بهشمار میرونود

هم خانواد زفتابگردان است که رواون دانوۀ زن باکیفیوت و

] .[20هم نین در شراشط مزرعه شینی جاشی که فاکتورهای

دارای ارزش اذاشی زشادی در تغذشۀ انسان است .اشن گیواه

مؤثر بر جذب خاکی مواد اذاشی بسیار متغیر است ممكون

بهدلیل مقاومت خوبی که به شراشط محیطی نامسواعد نظیور

است محلو ،ﭘاشوی روشوی کارامود در اصوال اخوتال

تنشهای خیوكی شووری و گرموا دارد بورای کیوت در

تغذشهای گیاهان باشد ].[15

منار خی

و نیمهخی

مناسب است ].[10

محلوو،ﭘاشوی در اختیوار گیواه اورار

مصرف عناصر رشزمغذی از ررش محلو ،ﭘاشی در موارد

امروزه عالوه بر عناصور اوذاشی ﭘرمصورف اسوتفاده از

کمیود میتواند عملكرد و اجزای عملكورد گلرنو

را بهیوود

عناصر رشزمغذی بهعنوان ابزاری مهم برای حصو ،حوداکثر

بخید ] .[16مصرف منگنز بهصور محلوو،ﭘاشوی بوهروور

عملكرد در واحد سطح موورد توجوه اسوت ] .[17عناصور

میناداری عملكرد دانۀ گلرن

را از ررش افزاشش تیداد دانوه

اذاشی رشزمغذی عالوه بر افزاشش کمی و کیفی محصو

در گیاه افزاشش میدهود ] .[16محلوو،ﭘاشوی روی و منگنوز

کیاورزی در سالمت انسان و دا نیز تأثیر بسوزاشی دارنود

عملكرد بیولوژش

] .[22روی شكی از عناصر کممصرف و یروری اسوت کوه

] .[10نتوواشج تحقیقووا مربووو بووه مصوورف عنصوور روی در

در ساختمان بسیاری از زنزشمها جزئی مهم بهشمار مویرود

مراحل مختلف رشد سوشا نیان داد محلو،ﭘاشی روی زن را

و هم نین برای بسیاری از زنزشمها به عنوان کوفاکتور عمل

در اسرع وات در اختیار گیاه ارار مویدهود و سویب بهیوود

میکند .روی در سنتز ترشپتوفان ﭘیشماد سواخت اکسوین

عملكرد زن میشود ] .[13تأثیر محلو،ﭘاشی عناصر رشزمغذی

رو ،عمر رنگدانه های کلروفیل و ﭘیوری بورگ متابولیسوم

بر روان دانه گلرن

بسیار مینادار بود ] .[8نتاشج میابهی نیز

کربوهیدرا ها و سنتز ﭘروتئینها در گیاهان اثور دارد ].[17

مینی بر افزاشش روان دانه گنود و کلوزا در اثور اسوتفاده از

هم نین عنصری مهم در فیالیت زنوزشمهوای دهیودروژناز

سولفا

روی گزارش شد ] .[19محلو،ﭘاشی اثور مینواداری

ﭘروتئیناز تیكیل  RNAو تنظویمکننوده هوای رشود اسوت.

بوور ارتفوواع بوتووه دارد و هم نووین مصوورف برگووی عناصوور

مصرف خاکی عناصر رشزمغذی عوالوه بور کواراشی انودک

رشزمغذی روی زهن و منگنوز بوا افوزودن بور ارتفواع بوتوه

جذب زن توسط گیاه از لحاظ ااتصادی نیز بسیار ﭘرهزشنوه

گلرن

موجب افزاشش ماد خی

را بهروور مینواداری افوزاشش داد

میشود ].[14

است .ازاشنرو می توان از روش های جاشگزشن مانند تغذشوۀ

گیاه در بسویاری از موااو چنودان نمویتوانود عناصور

برگی بهره جست ] .[2تغذشۀ برگی کاربرد عناصور و موواد

کم مصرف مانند روی را از راه خاک جذب و مصرف کنود

اذاشی روی شاخه ها و برگ های گیاهان و جوذب زنهوا در

و محلو،ﭘاشی زنها میتواند کاراشی جذب و مصرف زنها را

محل مصرف است ] .[9تغذشۀ برگی امكان استفاد سرش تر

افزاشش دهد ] .[13از ررف دشگر مرز بین کفاشت و سمیت

از مواد اذاشی توسط گیاه را فراهم میزورد و سیب اصال
کمیود مواد اذاشی موجود در مد

عناصر کممصرف بسیار بارش

زمان کمتری نسیت بوه

مویوع تفاو

بین اراا مختلوف گیاهوان زراعوی اسوت

بهروری که برخی از اراا ش

1 . Carthamus tinctorius L.
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است .از عوامل مؤثر در اشن
گیاه زراعی ممكن است در
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اثر مصرف عناصر کممصرف افزاشش عملكرد را نیان دهند

بارندگی سالیانۀ حدود  169میلیمتر متوسط درجۀ حرار

و برخی دشگر در اثر مصرف عناصر کوممصورف افوزاشش

 23درجۀ سانتیگراد و متوسوط حوداکثر و حوداال درجوۀ

نیان ندهند و حتی عملكردشان کاهش شابد ] .[8بوا توجوه

 36و  9/5درجۀ سانتی گراد از لحاظ االیمی جوزء

به اهمیت دانوه هوای روانوی و گیواه گلرنو

حرار

منار خی

و یورور

و نیمهخی

محسووب مویشوود .ززمواشش

عناصر کممصرف بهوشژه روی در سالمت گیاه میتوان اشن

به صور

عناصر را از راه محلو ،ﭘاشی که زسانتر و سرش تور اسوت

با چهار تكرار انجا گرفوت .فاکتورهوای ززماشیوی شوامل

ارار داد تا بهواسوطۀ زن بوه افوزاشش

(‘صوفه’ و ‘محلوی اصوفهان’) و زموان هوای

در اختیار گیاه گلرن

فاکتورشل در االب رر بلوکهای کامل تصادفی

اراا گلرنو

عملكرد کمی و کیفوی دسوت شافوت و تولیود در منطقوه را

مختلف محلو ،ﭘاشی سولفا

ﭘاشوودار کوورد .هوودف ﭘووژوهش حایوور بررسووی اثوور زمووان

محلو،ﭘاشی در مرحلۀ سااهدهی مرحلۀ شاخهدهی مرحلۀ

و

گلدهی و مرحلۀ ﭘر شدن دانه) با الظت  5در  1000درنظر

محلووو،ﭘاشووی سووولفا

روی بوور صووفا

عملكرد و اجزای عملكرد دو رام گلرن

مورفولوژشو
است.

روی (بودون محلوو،ﭘاشوی

گرفته شد .رام جدشد ‘صفه’ حاصل انتخواب تو بوتوه از
تود محلی گلرن

اصفهان است کوه بوا اسوتفاده از روش

 .2مواد و روشها

گزشنش شن های خالت و تأکید بر شكنواختی رنو

تحقیوو حایوور در سووا ،زراعووی  1391-92در مزرعووۀ

گل هها تیداد و انداز اوزه نیود خار زودرسی درشوتی

ﭘژوهیی دانیگاه کیاورزی و مناب ریییی رامین خوزستان

ری ها جم بودن شواخه هوای اصولی و فرعوی و ارتفواع

واا و در  35کیلووومتری شووما ،شوورای اهووواز بووا عوورض

مناسب بوتوه بورای برداشوت مكوانیزه تولیود شوده اسوت.

جغرافیاشی  31درجه و رو ،جغرافیاشی  48درجه با ارتفاع

وشژگیهای فیزشكی و شویمیاشی خواک مزرعوۀ دانیوگاه در

حوودود  22متوور از سووطح درشووا اجوورا شوود .براسوواس زمووار

جدو 1 ،زمده است.

هواشناسووی بلندموود

ارموز

شووهر مالثووانی بووا داشووتن متوسووط
جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

شن

سیلت

رس

مواد زلی

نیتروژن

فسفر

روی

()%

()%

()%

()%

()%

()mg/kg

()mg/kg

16

40

44

0/66

0/07

6/2

1/2

زماده سازی زمین شامل زبیاری ﭘیش از کاشت (با هدف

7/2

()ds/m
3/1

از هم تیكیل شدند .فاصلۀ بین کور هوا بوهصوور

سیز شدن بذر علفهوای هورز مودفون در خواک مزرعوه)
شخم با گاوزهن برگرداندار دو بار دشس

اسیدشته

هداشت الكترشكی

شو

ﭘیتۀ نكاشت و فاصلۀ بین دو بلووک  2متور و بوهصوور
کانا ،های زبیاری بود .بوذرهای گلرنو

عمود بر هوم و

بورای رسویدن بوه

تسطیح زمین زااز شد و ﭘوس از اشجواد جووی و ﭘیوتههوا

تراکم  26/6بوته در متر مرب در تارشخ ﭘنجم بهمن  1391با

بهوسیلۀ فاروئر کر ها و کانا،های زبیاری زماده شدند .هر

فاصلۀ  10سانتیمتر از هم بر روی ﭘیتهها کاشته شدند ].[4

از چهار ﭘیته به رو 4 ،متر و به فاصلۀ  75سانتیمتر

دوردشفه انجا گرفوت .در

کر

کاشت بر روی ﭘیتهها بهصور
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بییتر مد

درصد روان دانه و عملكورد دانوه بوهدسوت زمود .تجزشوۀ

فصل رشد بوهخصووص توا اواسوط فوروردشن

 1392بارش های مناسیی روی داد و نیازی به زبیاری نیوود.

وارشانس داده ها با استفاده از نر افوزار زمواری  SASانجوا

از اشن مرحله به بید با کاهش درصد رروبت خاک بوه 75

گرفت و میانگینهوا بوا ززموون  LSDدر سوطح احتموا5 ،

درصد ظرفیت زراعوی عملیوا

زبیواری صوور

گرفوت.

هم نین ایل از کاشت  100کیلوگر سوﭘرفسوفا
بهصور

درصد مقاشسۀ زماری شدند.

ترشپول

خاک استفاده شد .کود نیتروژن نیز بهمقودار 100

 .3نتایج و بحث

کیلوگر در هكتار استفاده شد .از اشون مقودار  50کیلووگر

 .1. 3صفا

هنگووا کاشووت  25کیلوووگر در مرحلووۀ چهوواربرگی و 25

 .1 .1. 3ارتفاع بوته

کیلوگر در زااز رشد رولی سااه بهصور

سرک مصورف

مورفولوژیک گلرنگ

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها نیوان داد کوه اثور زموانهوای

شد.

مختلف محلو ،ﭘاشی در سطح احتما 5 ،درصد بور ارتفواع
دستی و

بوته مینادار بود (جدو .)2 ،بییترشن ارتفواع بوتوه (حودود

برداشت گلرن

در  19خرداد  1392بهصور

با داس انجا گرفت .بالفاصله ﭘس از برداشت نمونوه از 2

 122سووانتیمتوور) در محلووو،ﭘاشووی در مرحلووۀ سووااهدهووی

متر رولی از وسط دو خط کاشت مربو به عملكرد نهاشی

به دست زمد (جدو )3 ،و کمترشن ارتفاع در تیموار بودون

(در مجموع با احتساب فاصولۀ  75سوانتیمتوری مسواحت

محلو،ﭘاشی (شاهد) میاهده شد .ارتفاع بوته از مؤلفههوای

برداشت میاد 1/5 ،متر مرب بود) نمونههاشی از هر واحود

رشد روشیی و تولید ماد خی

محسوب میشود .در اشن

درون زون ارار داده شد و با تییین درصد رروبوت هنگوا

ززماشش افزاشش ارتفواع بوتوه بوهخووبی نیواندهنود اثور

برداشت عملكرد بیولوژش

در واحد سطح محاسویه شود.

مصرف روی در افزاشش ماد خی

گیاه نیز خواهود بوود.

ﭘس از زن نمونه های هر واحد ززماشیی جداگانه بوجواری

جذب عنصر روی از ررش محلو،ﭘاشوی در انودا هوواشی

شدند و عملكرد ااتصادی بهدست زمد .بورای انودازهگیوری

گیاه در مراحل رشد میتواند ارتفواع گیواه را تحوت توأثیر

عملكرد دانه ﭘس از جدا کردن دانوههوا عملكورد دانوه بوا

ارار داده و افزاشش دهد .اززنجا که نوسوانا

ارتفواع گیواه

احتساب  9درصد رروبت دانه محاسیه شد .بورای محاسویۀ

به رور میمو ،بارزترشن میخصۀ ژنتیكوی و تغییور شوراشط

درصد رروبت دانهها  10گر از دانههای برداشتشوده در

محیطی در االب گیاهان است گاهی افزاشش ارتفاع بوتوه

 48ساعت با دمای  70درجۀ سانتیگوراد اورار

مزشت برای راابت با ساشر بوتوههوا در جامیوۀ گیواهی

زون بهمد

گرفتند .سپس بوا انودازه گیوری وزن خیو

ش

زنهوا درصود

محسوب می شود که شكی از نتاشج زن تیوكیل بورگهوای

رروبت هنگا برداشوت تییوین شود .بورای تییوین اجوزای

جدشوود در بووا ی سوواشهانووداز اسووت .اشوون خصوصوویت

عملكرد از کل بوتههای برداشتشده ﭘنج بوته از هر نمونوه

کارامدترشن برگها را در بهترشن مواییوت از نظور فتوسونتز

به رور تصادفی انتخاب شد .سپس بهترتیوب ارتفواع بوتوه

اوورار موویدهوود ] .[3تووأثیر مینووادار محلووو،ﭘاشووی عناصوور

تیداد شاخۀ فرعی ارتفاع اولین شاخۀ فرعوی اطور سوااه

رشزمغذی بر ارتفاع بوته گزارش شد و مصرف برگی عنصر

تیداد ری در متر مربو تیوداد دانوه در ریو و

رشزمغذی روی بوهعلوت توأثیر بور بیوسونتز اکسوین سویب

اطر ری

وزن هزاردانه اندازه گیری شد .درصد روان دانه با دستگاه

افزاشش ارتفاع بوتۀ گیاه میشود ].[2 14

سوکسله اندازه گیری شد .عملكرد روان از حاصولیورب
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جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس بعضی از صفات مورفولوژیك گلرنگ تحت تأثیر رقم و محلولپاشی سولفات روی
مجموع مربیا

درجۀ

مناب تغییرا

ززادی

ارتفاع بوته

تیداد شاخۀ فرعی

اطر سااه

اطر ری

بلوک

2

197/13ns

2/32ns

0/55ns

*7/17

19/44ns

*4/22

0/18ns

**10/44

رام

1

محلو،ﭘاشی

4

*

**

1197/77

**

16/25

19/97

**

28/72

رام در محلو،ﭘاشی

4

250/16ns

7/44ns

0/99ns

3/92ns

اشتیاه ززماشیی

18

1622/73

20/22

8/13

17/52

8/11

15/4

10/93

4/86

یرشب تغییرا
ns

()%

* و ** :بهترتیب ایرمینادار و مینادار در سطح احتما 5 ،و  1درصد.

جدول  .3مقایسۀ میانگین بعضی از صفات مورفولوژیك گلرنگ تحت تأثیر رقم و محلولپاشی سولفات روی
ارتفاع بوته

تیداد

اطر سااه

اطر ری

()cm

شاخۀ فرعی

()mm

()mm

رام صفه

-

6/51b

-

20/88a

رام محلی اصفهان

-

7/26a

-

19/7b

شاهد

104/6b

5/4b

4/7b

18/4b

مرحلۀ سااهدهی

122/17a

7/48a

6/67a

20/73a

مرحلۀ شاخهدهی

119/72a

7/73a

6/42a

20/52a

مرحلۀ گلدهی

119/52a

7/07a

6/33a

21/23a

مرحلۀ ﭘر شدن دانه

119/34a

6/73a

6/63a

20/57a

فاکتورها

میانگینهای دارای حروف میترک در هر ستون با ززمون  LSDدر سطح احتما 5 ،درصد اختالف میناداری با هم ندارند.

درحالی که در ززماشش حایور راوم ‘محلوی اصوفهان’ بوا

 .2 .1. 3تعداد شاخۀ فرعی
نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد که اثر رام در سطح احتما،

وجود تیداد شاخۀ بییتر تفاو

 5درصد و اثر زمان محلو،ﭘاشی در سطح احتما 1 ،درصد

دانه با رام ‘صفه’ نداشت که نیاندهند تیداد ریو کمتور

بر تیداد شاخۀ فرعی مینادار بود (جدو .)4 ،راوم ‘محلوی

در هر شاخه در رام ‘محلی اصوفهان‘ در مقاشسوه بوا راوم

اصفهان’ شاخۀ فرعی بییتری نسیت به راوم ‘صوفه’ تولیود

‘صفه’ است (جدو.)5 ،

کرد .افزاشش شاخههای فرعی در ززمواشش برخوی محققوان
ارتیا زشادی با افوزاشش عملكورد دانوه داشوته اسوت ][6؛
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فرشته روشن و همکاران
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جدول  .5مقایسۀ میانگین اثر محلولپاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ
تیداد ری

تیداد ری

تیداد دانه

وزن هزاردانه

عملكرد دانه

عملكرد بیولوژش

عملكرد روان

در متر مرب

در بوته

در ری

()g

()Kg/ha

()Kg/ha

()Kg/ha

رام صفه

358/4b

11/95b

20/12a

-

-

-

-

رام محلی اصفهان

403/2a

13/44a

17/1b

-

-

-

-

شاهد

257c

8/57c

-

28/63b

1522b

7133b

299/48b

مرحلۀ سااهدهی

b

b

12/6

-

a

a

a

a

مرحلۀ شاخهدهی

459a

15/3a

-

مرحلۀ گلدهی

ab

ab

مرحلۀ ﭘر شدن دانه

392ab

تیمارها

378
418

32/72

2519/6

11828

564/43

33/93a

2863/2a

10451a

633/64a

13/93

-

ab

a

a

a

13/07ab

-

32/24a

30/74

2612/5

2420/3a

10106

9768a

567/07

484/14a

میانگینهای دارای حروف میترک در هر ستون با ززمون  LSDدر سطح احتما 5 ،درصد اختالف میناداری با هم ندارند.

 .3 .1. 3قطر ساقه

در مورد تیمار زمان محلو،ﭘاشی نیز میتوان گفوت کوه
در محلو،ﭘاشی در مرحلۀ شاخهدهی بییترشن شاخۀ فرعی

اطر سااه تحت تأثیر مینادار تیمار زموان محلوو،ﭘاشوی در

و در تیمار شاهد کمترشن تیداد شاخۀ فرعی میواهده شود

سطح احتموا 1 ،درصود اورار گرفوت (جودو .)2 ،نتیجوۀ

روی بوه

بووهدسووتزمووده از مقاشسووۀ میووانگین دادههووا نیووان داد کووه

در هر مرحلهای از رشد میتواند تولید

روی سیب افزاشش اطر سااه در همۀ

(جدو .)3 ،بهنظر میرسد محلو،ﭘاشوی سوولفا
اندا هواشی گلرن

محلو،ﭘاشی سولفا

شاخه های جانیی را تحت تأثیر اورار دهود اموا در مرحلوۀ

سطو در مقاشسه با شاهد شد (جدو .)3 ،بنابراشن جوذب

شاخه دهی گیاه اشن تأثیر بییتر نماشان بوده اسوت .بنوابراشن

عنصر روی در اندا هواشی گلرن

و بهخصوص در مرحلۀ

اززنجا که انتهای هر کدا از شاخههای جانیی به گولزذشون

سااه دهی سیب افزاشش اطر سااههوای تولیودی مویشوود.

ختم میشود میتوان گفوت شكوی از راهكارهوای افوزاشش

را نسویت بوه

عملكرد دانه در گلرن

افزاشش اطر سااه میتواند مقاوموت گلرنو

تولید شاخههای جانیی بارور است

شراشط نامساعد محیطی از جمله خوابیودگی گیواه افوزاشش

شكنواخوت داشوته باشوند.

دهوود .عووالوهبوور اشوون سووااههووای اطووور موویتواننوود مووواد

که زمان رسویدگی فیزشولوژشو

ازاشنرو همانگونه که مالحظه میشود اشن توأثیر بور اراوا

هیدروکربنۀ بییتری را در خود ذخیره و سپس بهسمت دانه

شكسان نیود و رام ‘محلی اصوفهان’ توانسوت شواخههوای

ارسا ،کنند که در نهاشت به افزاشش عملكرد از ررش تولید

جانیی بییتری تولید کند .اشن امر سیب شد که اشن راوم از

دانه های بزرگ تر منجر خواهد شد ] .[10نتاشج اشن تحقیو

تیداد ری بییتری در بوتوه و در واحود سوطح برخووردار

با شافتههای دشگر ﭘژوهیگران که تأثیر مینادار محلو،ﭘاشوی

باشوود .افووزاشش تیووداد شوواخههووای جووانیی نیووز در اثوور

عناصر رشزمغذی بر اطور سوااه را در زفتوابگردان گوزارش

محلو،ﭘاشی عناصر کممصرف از جمله روی گوزارش شود

کردند مطابقت دارد ].[4 11

که با نتاشج تحقی حایور مطابقوت دارد .هم نوین ارتیوا
 .4 .1. 3قطر طبق

اوی بین تیداد شاخههای فرعی و عملكرد دانه و روان در
گیاهانی نظیر گلرن

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها حاکی از مینادار بودن اثر راوم

و کلزا گزارش شد ].[6 8
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و زمان محلو ،ﭘاشی بر اطر ری در سطح احتما 1 ،درصد

کرد .افزاشش تیداد شاخۀ فرعی بهعنوان شكی از مؤلفههوای

است (جدو .)2 ،اطر ری در رام ‘صفه’ نسویت بوه راوم

رشد روشیی در اثر مصرف عناصر کممصرف بوهخصووص

‘محلووی اصووفهان’ بییووتر بووود .در مووورد تیمووار زمووان

عنصر روی از ررش افزاشش سطح هورمون های رشد اویالً

محلو،ﭘاشی بییترشن اطر ری در محلو،ﭘاشی در مرحلوۀ

نیز گزارش شد ] .[11هم نین علت زشاد بودن تیداد ریو

گلدهی بهدست زمد هرچند زمانهای محلو،ﭘاشی اختالف

در رام ‘محلی اصفهان’ را میتوان به دارا بودن شاخههوای

زماری میناداری با شكدشگر نیان ندادند و کمترشن اطر ری

فرعی بییتر نسیت به رام دشگر نسویت داد .محلوو،ﭘاشوی
روی تیداد ری در بوتۀ گلرن

در تیمار شاهد میاهده شد (جدو.)3 ،
اطوور ری و در بووین اراووا متفوواو بووود کووه نیووان داد
محلو،ﭘاشی عنصر در هر مرحلهای از رشد گلرن

را به بویش از  15ریو در

بوته افزاشش داد ].[8 10

اطر ریو

را هرچند بهمقدار اندک در مقاشسه با شاهد (بوهروور متوسوط

 .2.2.3تعداد دانه در طبق

 2/36میلیمتر) افزاشش داد اما همین مقدار کوم نیوز موجوب

بین اراا از لحاظ تیداد دانه در ری اختالف مینواداری در

افزاشش تیداد دانوه در ریو شود .مصورف روی بوهصوور

سطح احتما 5 ،درصد میاهده شد (جدو .)4 ،رام ‘صفه’

محلو،ﭘاشی اطر ری را در زفتابگردان افزاشش داد کوه خوود

تیداد دانه در ری بییتری نسیت به رام دشگر داشوت کوه

موجووب افووزاشش تیووداد دانووه در ریو و در نهاشووت افووزاشش

اشن اختالف را میتوان به ژنتی

گیواه نسویت داد (جودو،

عملكرد دانه شد که با شافتههوای اشون تحقیو مطابقوت دارد

 .)5اززنجا که اجزای عملكرد مستقل از شكودشگر نیسوتند و

درحالی که در ززماشیی دشگر افزاشش اطر ری بر اثر مصورف

کاهش ش

جزء سیب افوزاشش دشگور اجوزا خواهود شود

کودهای رشزمغذی از جمله روی مینادار نید ].[4 8

مالحظه می شود که رام ‘صوفه’ کوه از تیوداد شواخههوای
جانیی و تیداد ری در بوتۀ کمتری برخوردار بوود تیوداد

 .2. 3صفا

کمّ

گلرنگ

دانه در ری بییتری تولید کرد .برخالف زن راوم ‘محلوی

 .1 .2. 3تعداد طبق در بوته و متر مربع

اصفهان’ که تیداد شاخه های جانیی و ری بییتری در بوته

نتاشج تجزشۀ وارشانس دادهها نیان داد که اثر رام در سوطح

داشت تیداد دانه در ری زن نیز بهنسیت کاهش شافت.

احتما 5 ،درصد و اثر محلوو ،ﭘاشوی در سوطح احتموا1 ،

بوهروور کلوی تیوداد دانوه در ریو در وااو ظرفیووت

درصد بر تیداد ری در بوتوه و تیوداد ریو در متور مربو

مخزنهای گیاه را میخت میکنود .هرچوه تیوداد دانوههوا

مینادار بوود (جودو .)4 ،در بوین اراوا ‘صوفه’ و ‘محلوی

بییتر باشد گیواه دارای مخوزن هوای بییوتری بورای موواد

اصفهان’ بییترشن تیداد ری در بوته و در واحد سوطح در

ﭘرورد تولیدشده است و هر عاملی که اشن جزء را افزاشش

رام ‘محلی اصفهان’ به دست زمد .در تیموار محلوو ،ﭘاشوی

دهد سیب افزاشش عملكرد نیز خواهد شد .افوزاشش تیوداد

بییترشن تیداد ری در بوته و در واحود سوطح در مرحلوۀ

دانه در اثر مصرف عناصر کم مصرف روی و بور ناشوی از

شاخهدهوی و کمتورشن زن در تیموار شواهد بوهدسوت زمود

بهیود شراشط گردهافیانی از جمله تسهیل در حرکوت دانوۀ

(جدو.)5 ،

گرده اعال شد ] .[11در تحقیقی دشگر نیز رام بر تیداد دانه

محلو ،ﭘاشی سولفا

روی با افزاشش تیداد شاخههوای

اثر میناداری داشت و رام ‘صفه’ تیداد دانه در ری بییوتری

جانیی شراشط مناسب برای تیكیل تیوداد ریو را فوراهم

در مقاشسه با رام ‘محلی اصفهان’ تولید کرده بود ].[2
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 .3 .2. 3وزن هزاردانه

دشگر که نیان داد استفاده از عنصور روی موجوب افوزاشش

نتاشج تجزشۀ وارشانس داده ها حاکی از مینوادار بوودن توأثیر

عملكرد دانه در گیاه کلزا موی شوود مطابقوت دارد ] .[2بوا

زمانهای محلو،ﭘاشی بر وزن هزاردانه در سطح احتموا5 ،

توجه به اشنكه مصرف سولفا

روی سیب افوزاشش تیوداد

درصووود بوووود (جووودو .)4 ،بییوووترشن وزن هزاردانوووه در

ری در بوته و هم نین در واحود سوطح شود توأثیر اشون

محلو ،ﭘاشی در مرحلۀ شاخه دهی و کمتورشن زن در تیموار

عنصر در افزاشش عملكرد محصو ،از ررشو افوزاشش اشون

شاهد به دست زمد (جدو .)5 ،افزاشش وزن هزاردانه در اثر

جزء عملكرد روشن می شود که ﭘییتر نیز گزارش شده بود

مصرف روی بهدلیل افوزاشش موواد ذخیوره شوده و کواهش

].[8 10

محدودشت منی است که موجب سرازشر شدن مواد ﭘرورده
بهسمت دانه میشود ] .[8اشون نتیجوه بوا شافتوههوای سواشر
تحقیقا

مینیبر افزاشش وزن هزاردانۀ گلرن

 .5 .2. 3عملكرد بيولوژیک

و کلزا بر اثر

تأثیر زمان محلو،ﭘاشی سولفا

روی بر عملكرد بیولوژش

محلو ،ﭘاشی روی مطابقت دارد ] .[2 11اثر روی بر وزن

در سطح احتما 1 ،درصد مینادار بود (جدو .)4 ،بییترشن

بوه گیواه بورای

در تیمووار محلووو،ﭘاشووی در مرحلووۀ

هزاردانۀ گیاه را با تأثیر اشن عنصر در کم

عملكوورد بیولوژشوو

تحمل شراشط نامطلوب انتهای رشد نظیر گرموا و حیوكی

سااهدهی بهدست زمد .در واا اخوتالف زمواری مینواداری

زخر فصل مرتیط دانستهاند ].[12

بین تیمار زمان محلو،ﭘاشی با تیمار شاهد وجود داشت که
نیان می دهد در اثر کاربرد عنصر روی عملكرد بیولوژشو

 .4 .2. 3عملكرد دانه

افزاشش میشابد (جدو.)5 ،

در مورد عملكرد دانه نتاشج تجزشۀ وارشانس داده هوا نیوان

اشن افزاشش ممكن است بهعلت افزاشش بیوسنتز اکسوین

می دهد که بین تیمار زموان محلوو ،ﭘاشوی و تیموار شواهد

افزاشش الظت کلروفیل افزاشش فیالیت فسوفوانو ،ﭘیوروا

اختالف میناداری در سطح زماری  1درصد وجوود داشوت

کربوکسیالز و رشیولوز بیفسفا

کربوکسیالز کاهش تجمو

(جدو .)4 ،کمترشن عملكرد دانه در تیمار شاهد در مقاشسه

سدشم در بافت های گیاهی و افزاشش کاراشی جذب نیتوروژن

بوهدسوت

و فسووفر در حضووور عنصور روی باشوود ] .[7 22هم نووین

روی

محلو ،ﭘاشی به رور میناداری سیب

با محلو ،ﭘاشی در همۀ مراحل فنولوژی گلرنو

زمد (جدو .)5 ،بهنظر میرسد محلو،ﭘاشی سوولفا

کاربرد روی به صور

در همۀ مراحل رشد سیب افوزاشش تیوداد شواخه شود کوه

افزاشش عملكرد بیولوژش

شد ].[8

درنتیجه تیداد ری در بوتوه افوزاشش شافوت و اززنجوا کوه
عملكرد دانه تاب اجزای عملكرد است بوا افوزاشش تیوداد

 .6 .2. 3درصد روغن دانه

ری در بوته عملكرد دانوه نیوز افوزاشش شافوت .در نتیجوه

نتوواشج تجزشووۀ وارشووانس دادههووا نیووان داد کووه اثوور زمووان

کاربرد روی از ررش بهیود اجزای عملكرد بهرور میناداری

محلو،ﭘاشی و اثر متقابول تیموار محلوو،ﭘاشوی و راوم بور

سیب افزاشش عملكرد دانه شد .در وااو افوزاشش عملكورد

درصد روان دانه در سطح احتما 1 ،درصود مینوادار بوود

در واکنش به مصورف روی بوه دلیول اهمیوت اشون

(جدو .)4 ،مقاشسۀ میانگین تیمارها نیان داد کوه بییوترشن

عنصر در فراشند فتوسنتز سنتز ﭘروتئینها کربوهیدرا ها و

رواوون دانووه در راووم ‘صووفه’ در محلووو،ﭘاشووی در مرحلووۀ

چربی هاست .نتاشج ﭘژوهش حایر بوا شافتوههوای تحقیقوی

سااهدهی و در رام ‘محلوی اصوفهان’ در محلوو،ﭘاشوی در

گلرن
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روی روان دانه را در هر دو

مرحلۀ گلدهی و شاخهدهی بهدست زمود .کمتورشن رواون

میدهد محلو،ﭘاشی سولفا

دانه در هر دو رام در تیمار شاهد میاهده شود کوه نیوان

رام افزاشش میدهد (جدو.)6 ،

جدول  . 6مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای رقم و زمان محلولپاشی سولفات روی بر درصد روغن دانه
رام

زمان محلو،ﭘاشی

صفه

محلی اصفهان

شاهد

21/2e

21/87c

مرحلۀ سااهدهی

25/83a

23/2abc

مرحلۀ شاخهدهی

24/2bc

24/27a

cd

مرحلۀ گلدهی

a

23/17

24/8ab

مرحلۀ ﭘر شدن دانه

24/27

23/4ab

میانگینهای دارای حروف میترک در هر ستون اختالف زماری میناداری از نظر ززمون  LSDدر سطح  5درصد با هم ندارند.

رام ‘صفه’ نسیت به رام ‘محلی اصفهان’ بورای تولیود

 .7 .2. 3عملکرد روغن

روان واکنش بییتری به محلو،ﭘاشی روی از خوود نیوان

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد که عملكورد رواون تحوت

که در شراشط وجود شا کمیود عنصر

تأثیر مینادار تیمار زمان محلو،ﭘاشوی در سوطح احتموا1 ،

روی بییترشن و کمترشن درصد روان دانه از راوم ‘صوفه’

درصد ارار گرفت (جدو .)4 ،مقاشسوۀ میوانگین هوا نیوان

حاصل شد .در مرحلۀ رشد روولی سوااه بوهدلیول اهمیوت

میدهد که بییترشن عملكرد روان در محلو،ﭘاشی در همۀ

عنصوور روی در افووزاشش رشوود گیوواه و افووزاشش متابولیسووم

مراحل رشد بهدست زمد و کمترشن عملكرد روان در تیمار

چربی ها مقدار چربی تولیدشده و ذخیره شده در بافت های

شاهد میاهده شد (جدو .)5 ،با توجوه بوه نتواشج بوهنظور

از

روی عملكرد دانه و درصود

میدهد .به اشن صور

ذخیرهای و منی افزاشش شافت و در نهاشت دانوۀ گلرنو

می رسد که با مصرف سولفا

روان بییتری برخوردار شد.

روان دانه افزاشش شافته که سیب افوزاشش عملكورد رواون

در بیان تأثیر روی در افزاشش میزان روان بذور بیان شد

شده است .بین مصرف عنصر روی بوا عملكورد رواون در

که در حضور عنصر روی بهدلیل افزاشش فیالیت تیدادی از

گیاه کلزا همیستگی مثیت و مینادار وجوود دارد و افوزاشش

زنزشمهای زنتیاکسیدان و بهیود فیالیوت ایواهای لیپیودی

مصرف روی از ررش افوزاشش درصود رواون و عملكورد

مقدار روان دانه افزاشش میشابد ] .[12بوا توجوه بوه نتواشج

دانه به افزاشش عملكرد روان منجر میشود .بوا توجوه بوه

ززموواشش حایوور ] [8محلووو،ﭘاشووی عناصوور رشزمغووذی

اشنكه عملكرد روان حاصل یرب درصود رواون دانوه در

بهخصوص عنصر روی بهدلیل افزاشش متابولیسم چربیها و

عملكوورد دانووه اسووت ] [11در برخووی مطالیووا

افووزاشش

رف بهموا نیاز گیاه سیب افزاشش درصد روان در گلرن

عملكرد روان در اثر مصرف روی را بهدلیل تأثیر روی بور

شد؛ هم نین تأثیر عناصور رشزمغوذی بور افوزاشش درصود

افزاشش عملكرد دانه میدانند و توأثیر زن از ررشو افوزاشش

روان گلرن

تأکید شد ].[18

درصد روان را ناچیز میشمرند ].[ 1 10

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1072

تأثیر محلولپاشی سولفات روی در مراحل فنولوژیکی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهاره

 .4برزگر ف بخینده ع ارشنوه

 .4نتيجهگيری

و فتحوی ق ()1387

باتوجه به نتاشج ﭘژوهش حایر میتوان اظهوار داشوت کوه

اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بور عملكورد و اجوزای

در واکوونش بووه

در شراشط زب و هواشی اهواز .دهمین

صووفا

مورفولوژشوو

محلو،ﭘاشی سولفا

و کمّووی گلرنوو

عملكرد گلرن

کنگر علو زراعوت و اصوال نیاتوا

روی به رور میناداری افزاشش شافتند.

مؤسسۀ تحقیقا

در بین زمانهای محلوو،ﭘاشوی محلوو،ﭘاشوی در مراحول

اشوران .کورج

اصال و تهیۀ نها ،و بذر.

روشیی نظیر سااهدهی و شاخهدهوی بییوترشن توأثیر را بور

 .5برمكی ی جلیلی ف عیویوی ع و ریواشی ا ()1388

داشت و محلو،ﭘاشی در همۀ مراحول

اثر محلو ،ﭘاشی روی زهن و بور بر عملكرد و کیفیت

رشد بییوترشن توأثیر را بور عملكورد دانوه و اجوزای زن و

دو رام زفتابگردان روانی .ﭘژوهش در علوو زراعوی.

مورفولوژش

صفا

عملكوورد رواوون گلرنوو
محلو،ﭘاشی سولفا
مورفولوژش

صفا

رام بر برخی صفا

.13-26 :)6(2

داشووت .در وااوو اسووتفاده از

روی میتواند تأثیر زشوادی در بهیوود

 .6جمییدی ( )1390اثر محلو،ﭘاشی عناصر کممصرف

داشته باشود .اثور

زراعوی لوبیواارمز

و کمّی گیاه گلرن

روی و منگنز بر برخی خصوصیا

نظیر ارتفاع اولین شاخۀ فرعی تیوداد

(رام نواز) تحوت تونش خیوكی در منطقوۀ شوهرکرد.

تیداد ری و تیوداد دانوه در ریو

ﭘاشان نامۀ کارشناسی ارشد زراعت .دانیگاه کیواورزی

شاخۀ فرعی اطر ری

و مناب ریییی رامین خوزستان  130ص.

مینادار بود .با توجه به اشنكه راوم ‘محلوی اصوفهان’ دارای
تیداد شاخۀ فرعوی و تیوداد ریو بیییوتری بوود بوهنظور

 .7خواجوهﭘوور ( )1385گیاهوان صونیتی .چواپ دو .

می رسد اشن رام از تواناشی زشادی برای دستیابی به عملكرد

انتیارا جهاد دانیگاه صنیتی اصفهان 420 .ص.

زشاد برخوردار است.

 .8رحیمی

سلطانی ا ( )1389تأثیر کودهای رشزمغذی بر عملكورد

منابع

و اجزای عملكرد زفتابگردان تحت تنش خیكی .تولید

 .1احمدی ر و جاوشدفر ف ( )1377تغذشه گیاه روانی

گیاهان زراعی.57-72 :)1(3 .

کلزا .شرکت سهامی خاص توسویۀ کیوت دانوه هوای

 .9عزشووزی خ نوروزشووان ع حیوودری س و شیقوووبی

روانی 194 .ص.
 .2امیدشان ا سیاد

کاشانی ع زارع فویضزبوادی ا مودنی

و

( )1390بررسی تأثیر محلو ،ﭘاشی عناصر روی و بوور
س ع ناصری ر و مورادی ()1391

بر عملكرد دانه اجزای عملكرد برخی شواختهوای

اثر محلو،ﭘاشی سولفا روی بر عملكرد میزان روان

رشد میزان رواون و ﭘوروتئین بوذر کلوزا ( Brassica

و ﭘروتئین دانۀ چهار راوم کلوزا .علوو زراعوی اشوران.

 )napus L.در شراشط االیمی خر زباد .دانش زراعوت.

.16-28 :)1(14

.1-16 :)5(3

 .3اوزونی دوجی ع اصفهانی ع

سمی زاده هیجی

 .10کمرکی

ا

و گلوی ( )1391ارزشوابی محلوو،ﭘاشوی

و ربییی ( )1386اثر زراشش کاشت و تراکم بوتوه بور

عناصر رشزمغذی زهن بر و روی بر وشژگیهای کمی و

عملكرد و اجزای عملكرد دانۀ دو رام کلزای گلیرگدار

کیفی گلرن

( .)Carthamus tinctorius L.بو شناسی

و بدون گلیرگ .علو زراعی اشران.60-76 :)2(9 .

کیاورزی.201-206 :)3(4 .
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18. Kohnaward P, Jalilian J and Pirzad A (2012)
Effect of foliar application of Micro-nutrients on
yield and yield components of safflower under
conventional and ecological cropping systems.
International Research Journal of Applied and
Basic Sciences. 3(7): 1460-1469.

) میرفوی و1391( س ع

19. Lewis DC and McFarlane JD (1986) Effect of
foliar applied manganese on the growth of
safflower (Carthamus tinctorious L.) and the
diagnosis of manganese deficiency by plant
tissue and grain analysis. Australian Journal of
Agricultural Research. 37: 567-572.

کم مصرف (روی و منگنز) بر عملكورد کموی و کیفوی

زمووزش و توروشج

ر و سویاد

 مرادی تالو.11

 انتیارا.تولید گیاهان دانۀ روانی
. ص374 .کیاورزی

ﭘاشوی عناصور،) اثور محلوو1383(  موحدی دهنوی.12
ﭘواشیزه تحوت تونش خیوكی در

اراا مختلف گلرن

 دانیوگاه. ﭘاشوانناموۀ دکتوری زراعوت.منطقۀ اصوفهان
. ص204 .تربیت مدرس
) اثر1385(  موحدی دهنوی و مدرس ثانوی س ع.13

20. Pedram M, Ayeneband A and Modhej A (2013)
The effect of biological and chemical fertilizers
and plant density on quality and quantity yield
of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under
Ahwaz condition. International Journal of
Agronomy and Plant Production. 4(3): 524-529.

ﭘاشووی عناصوور کووممصوورف روی و منگنووز بوور،محلووو
ﭘاشیزه تحت

عملكرد و اجزای عملكرد سه رام گلرن

 علوو کیواورزی و.تنش خیكی در منطقوۀ اصوفهان
.1-11 :)5(13 .مناب ریییی

21. Ravi S, Channal HT, Hebsur NS, Patil BN and
Dharmatti PR (2008) Effect of sulphur, zinc and
iron nutrition on growth, yield, nutrient uptake
and quality of safflower (Carthamus tinctorius
L.). Karnataka Journal Agriculture Science. 32:
382-385.

) بررسی توأثیر توارشخ کاشوت و1383(  نورزبادی ع ر.14
ﭘاشی عناصر رشزمغوذی بور عملكورد و اجوزای،محلو
 ﭘاشانناموۀ کارشناسوی.عملكرد رام زذر گل زفتابگردان
. ص106 .، دانیگاه ززاد اسالمی واحد دزفو.ارشد
15. Aytak Z, Gulmezoglu N, Sirel Z and Tolay I
(2014) The effect of zinc on yield, yield
components and micronutrient concentrations in
the seeds of safflower genotypes (Carthamus
tinctorius L.). Network of Bitany, Horticulture
and Agrology. 42(1): 202-208.

22. Riley TG, Zhao F and McGrath SP (2000)
Available of different form of sulphur fertilizer
on wheat and oilgrain rape. Plant and Soil. 222:
139-147.
23. Sakar MT, Leila AA and Helaly MNM (1990)
Physiological studies on soybean as affected by
certain growth substances and micronutrients.
Journal of Agricultural Science. 13: 613-622.

16. Golzarfar M, Shirani Rad AH, Delkhosh B and
Bitarafan Z (2012) Saffower (Carthamus
tinctorius L.) response to different nitrogen and
phosphorus fertilizer rates in two planting
seasons. Agriculture. 99(2): 159-166.

24. Sharafi S, Tajbakhsh M, Majidi M and
Pourmirza A (2002) Effect of iron and zinc
fertilizer on yield and yield components of two
forage corn cultivars in Urmia. Soil and Water.
12: 85-94.

17. Khalily Mahaleh J and Rashidi M (2008) Effect
of foliar application of micro nutrients on
quantitative nd qualitative characteristics of 704
silage corn in Khoy. Grain and Plant. 24(2):
281-293.

25. Sharma AK, Srrvastava PC, Johri BN and
Rathore VS (1992) Kinetics of zinc uptake by
mycorrhizal and nonmycorrhizal corn roots.
Biology and Fertility of Soils. 13: 206-210.
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اثر محلولپاشی متانول بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی سویا تحت تنش
خشکی
3

جابر عیسیزاده پنجعلی خرابسی ،1محمد گلوی 2و محمود رمرودی
 .1کارشناس ارشد گروه باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .2استاد گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 .3دانشیار گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

تاریخ وصول مقاله1393/11/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/02/14 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر تنش خیكی و محلو،ﭘاشی متانو ،بر وشژگیهای کموی و کیفوی سووشا (راوم ’وشلیوامز‘) ززماشیوی بوهصوور
کر های خردشده در االب بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار در مزرعۀ ﭘژوهیی دانیكد کیاورزی مغوان در سوا 1390 ،انجوا
گرفت .تنش خیكی شامل زبیاری ﭘس از  55 40و  70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهعنوان عامل اصلی و محلو،ﭘاشی متوانو،
شامل عد محلو،ﭘاشی (شاهد) و محلو،ﭘاشی با  21 7و  35درصد حجمی متانو ،بهعنوان عامل فرعی لحاظ شد .تأثیر تنش خیوكی
بر اطر سااه رو ،االف تیداد االف در بوته تیداد دانه در االف عملكرد دانه شاخت برداشت محتوای هیدرا
کلروف یل کل درصد روان و ﭘروتئین دانه مینادار بود .افزاشش تنش خیكی موجب افزاشش محتووای هیودرا

کوربن محلوو،

کوربن محلوو ،درصود

روان دانه و کاهش ساشر وشژگیهای مورد بررسی شد .تیمار زبیاری ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبوت اابول دسوترس عملكورد دانوه را
 33/87درصد کاهش داد .تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بر تیداد االف در بوته عملكرد دانه و محتوای کلروفیل بسیار مینوادار و بور روو،
االف تیداد دانه در االف هیدرا

کربن محلو ،و درصد ﭘروتئین دانه مینادار بود .بییترشن تأثیر بر وشژگیهای بررسیشده از تیموار

محلو،ﭘاشی با  21درصد حجمی متانو ،بهدست زمد بهروری که عملكرد دانه نسیت به شاهد  25/6درصد افزاشش شافوت و بییوترشن
عملكرد دانه از تیمار زبیاری ﭘس از  40درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهدست زمد.
كلیدواژهها :ﭘروتئین دانه تخلیۀ رروبت تیداد االف عملكرد دانه محتوای کلروفیل.

* نوشسنده مسئو،

Email: m_ramroudi@yahoo.com

جابر عیسیزاده پنجعلی خرابسی و همکاران

 .1مقدمه

خنثی کند ]34؛ بنابراشن اسوتفاده از موواد افزاشنود الظوت

باتوجه به نیاز روزافزون کیور به روانهای خووراکی کوه

دیاکسیدکربن در گیاه موجب تثییت عملكرد خواهد شود.

تأمین میشوود

از راهكارهای افزاشش الظوت دیاکسویدکربن بوهوشوژه در

توسیۀ کیت دانههای روانی از اهمیت بسزاشی برخووردار

گیاهان سهکربنه استفاده از ترکییاتی مانند متوانو ،اتوانو،

است .سوشا 1گیاهی روانی است کوه بییوترشن سوطح زشور

ﭘروﭘانو ،و بوتانو ،است .]27

در حا ،حایر بییتر زنها از ررش واردا

کیت را در جهان دارد .]13

متووانو ،سووادهتوورشن فووراورد گیوواهی اسووت کووه رووی

تنش خیكی عامول اصولی کواهش عملكورد گیاهوان

فراشندهاشی در گیاه تولید میشود  .]18کاربرد متانو ،سیب

زراعی محسوب مویشوود  .]16اعموا ،تونش خیوكی در

تولید دیاکسیدکربن در برگها و درنتیجه تسرش فتوسونتز

رو ،دور رشد سوشا سیب کاهش ارتفاع بوته تیداد گوره

میشود ازاشنرو بهعنوان منی کوربن اابول اسوتفاده اسوت

تیداد شاخه وزن بوته تیداد دانه وزن دانه تیداد اوالف

 .]34محلو،ﭘاشی متوانو 10-50 ،درصود حجموی سویب

و شاخت برداشت میشود  .]5 11بررسی توأثیر سوطو

افزاشش رشد و عملكرد گیاهان سهکربنوه مویشوود .علوت

زبیاری بر دو رام سوشا نیان داد که واوع تنش خیوكی در

افزاشش عملكرد را به کاهش تنفس نوری و افزاشش زمواس

مرحلۀ ﭘر شدن دانهها موجوب کواهش وزن زنهوا مویشوود

سلولی بافتهای گیاهی نسیت دادهاند  .]30محلوو،ﭘاشوی

 .]14محدودشت زب در دور رشدونمو زاشیی عملكرد و

متانو ،با  20درصد حجموی روی بوادا زمینوی 2شواخت

واووع

سطح برگ عملكرد دانه وزن هزاردانوه و مقودار ﭘوروتئین

تنش بستگی دارد .تنش خیوكی سویب کوتواه شودن دور

دانه را افزاشش داد  .]6محلو،ﭘاشی متوانو ،روی گیاهوانی

گلدهی و االفبندی تسرش رسیدگی و کواهش عملكورد

که تحت تأثیر تنش خیكی اورار مویگیرنود مویتوانود از

موویشووود  .]26توونش خیووكی در دور زاشیووی سوویب

کاهش زشست تود زنها جلوگیری کند  .]27محلوو،ﭘاشوی

چروکیدگی کوچكی و کاهش وزن دانههای سوشا میشوود

متانو ،زشست تود گیاهان زراعی مواجه بوا کمیوود زب را

 .]28تنش خیكی در سوشا االوب از ررشو کواهش وزن

افزاشش میدهد ولوی بور زن دسوته از گیاهوان زراعوی کوه

دانه بهوشژه کاهش تیداد دانه در اوالف عملكورد دانوه را

محدودشت رروبتی ندارند تأثیر منفی میگذارد .]30 31

اجزای عملكرد سوشا را کاهش میدهد که به شود

کاهش میدهد  .]26کاهش شاخت برداشت سوشا بور اثور

هدف ﭘژوهش حایر بررسی تأثیر محلو،ﭘاشی متوانو،

افزاشش فواصل زبیاری حاکی از تأثیر بییتر تونش ررووبتی

در شراشط تنش خیكی بر عملكرد کمّی و وشژگیهای کیفی

بر فراشندهای زاشیی در مقاشسه با رشد روشیی است .]29

سوشا رام ’وشلیامز‘ است.

در گیاهان مقاو به خیكی برای دستیابی بوه عملكورد
زشاد اتخاذ راهكارهای کاهند اثر تنش بسیار مورد توجوه

 .2مواد و روشها

بوده اسوت  .]19در چنوین شوراشطی شوافتن راهوی بورای

اشن ززماشش در مزرعۀ ﭘژوهیی دانیكد کیاورزی و مناب

کاهش تیرق حف تثییت دیاکسویدکربن و کواهش تونفس

ریییووی مغووان در  20کیلووومتری شهرسووتان ﭘووارسزبوواد در

نوری از مهمترشن راهكارها محسوب میشود .بورای مثوا،

عرض جغرافیواشی  39درجوه و  39دایقوۀ شومالی و روو،

افزاشش دیاکسیدکربن میتواند اثر ناشی از تنش خیكی را
2 . Arachis hypogaea L.

1 . Glycine max L.
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جغرافیاشی  47درجه و  48دایقۀ شرای در ارتفاع  90متر از
سطح درشا به صور

و مییار کلی مورد استفاد همگان است  .]10بوتههای سووشا
ری فصل رشد سه بار (ظهور گره چهوار زاواز گلودهی و

کر های خردشوده در االوب رور

بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار در سوا 1390 ،اجورا

گلدهی کامل) با متانو ،محلو،ﭘاشوی شودند بوهنحووی کوه

شد .زبیاری در سه سطح شامل زبیاری ﭘس از  55 40و 70

اطرههای محلو ،روی تما اسمتهوای بوتوه جواری شود.

درصد تخلیۀ رروبتی اابل دسترس خاک  ]4بهعنوان عامل

ناز ،حودود  30سوانتیمتور بوا ی بوتوههوا اورار داشوت و

اصلی و محلو،ﭘاشوی متوانو ،شوامل عود محلوو،ﭘاشوی

محلو،ﭘاشی بین ساعتهای  16 -20انجا گرفت.
ﭘس از رسیدگی فیزشولوژش

(شوواهد) و محلووو،ﭘاشووی بووا  21 7و  35درصوود حجمووی
به عنوان عامل فرعی لحاظ شد .بذرهای سوشا ایل از کیت

و حذف زثار حاشویهای 1

متوور مربو از دو ردشووف وسووط از سووطح خوواک برداشووت و

با باکتری  R. japanicumتلقیح شدند .کاشوت بوهصوور

عملكرد بیولوژش

ردشفی و بالفاصله ﭘس از زن زبیاری انجا گرفت .بهمنظوور

کولیس در مرحلۀ گلودهی کامول از  10سوانتیمتوری سوطح

کردن در مرحلۀ سوه توا

خاک اندازهگیری شد .شاخت برداشوت از تقسویم عملكورد

چهاربرگی انجا گرفت و ﭘس از زن تیمارهای تنش اعما،

بهدست زمود .بورای انودازهگیوری

اشجاد تراکم مطلوب عملیا
شد .هر کر

تن

و دانه محاسیه شد .اطر سااه با استفاده از

دانه به عملكرد بیولوژش

ززماشیی بهرو 5 ،متر دارای چهار ردشف بوا

سیزشنگی برگ در مرحلۀ گلدهی کامل بید از محلوو،ﭘاشوی

فاصلۀ  40و فاصلۀ روی ردشف  10سانتیمتر بود .با ظهوور

متانو ،از دستگاه کلروفیلمتور ( )SPAD-502سواخت ژاﭘون

اولین عالئم تنش در گیاه (تیره شدن برگهوا) بوه فواصول

استفاده شد .کربوهیدرا های محلو ،در دانه برمینوای روش

زمانی کوتاه بوا اسوتفاده از دسوتگاه  TDR1رروبوت خواک

ریفسنجی بهکم

دستگاه اسپكتروفتومتر  ]20و ﭘوروتئین

اندازهگیری و درصد زب اابل دسترس و درصد تخلیوۀ زب

و روان دانه نیز بهترتیب بوا اسوتفاده از دسوتگاه کجلودا ،و

محاسیه شد .نحو محاسویۀ درصود تخلیوۀ رروبوت اابول

سوکسله  ]23اندازهگیری شد .دادهها با استفاده از نور افوزار

بود کوه در ززماشیوگاه درصود

زماری ( SASنسوخۀ  )9/1تجزشوۀ وارشوانس شود و مقاشسوۀ

رروبت وزنی خاک در ظرفیت زراعی با استفاده از دستگاه

میانگینها براساس ززموون چنددامنوهای دانكون در سوطح 5

استفاده خاک بدشن صور
صفحا

درصد انجا گرفت.

فیاری اندازهگیری و درصد زب اابول اسوتفاده از

رابطۀ  ]10 1تییین و سپس با اسوتفاده از رابطوۀ  2درصود
تخلیۀ زب اابل استفاده محاسیه شد:
()1

 .3نتایج و بحث
𝛉𝐅𝐂−
𝐩𝐖𝐅𝐂−

= )D(%

 .1. 3قطر ساقه
تنش خیكی تأثیر بسیار مینواداری بور اطور سوااه داشوت

( = 100 - D (%) )2درصد تخلیۀ زب اابل استفاده

(جدو )1 ،و با افزاشش شد

در اشن رابطهها  Dدرصد زب اابول اسوتفاده  FCمقودار

تنش اطور سوااه بوهشود

رروبت در ظرفیوت زراعوی  Wpمقودار رروبوت در نقطوۀ

کاهش نیان داد بهروری که اطر سوااه در تیموار زبیواری

ﭘژمردگی داشم و  θمقدار رروبت فیلی خاک است.

ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسوترس نسویت بوه

شاشان ذکر است که مینای محاسیا

نقطۀ ﭘژمردگی دائم

تیمار  40درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس  27/93درصد

اراردادی

کاهش شافت که احتما ً به دلیل کاهش زماس سلولی بافوت

ﭘتانسیل رروبتی  -1/5مگاﭘاسكا ،بود که بهصور

سااه بوده است (جدو.]11 )2 ،
1 . Time Domain Reflectometer
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جدول  .1تجزیۀ واریانس قطر ساقه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه
میانگین مربیا
درجۀ ززادی

مناب تغییرا

اطر سااه

تیداد االف

تیداد دانه در االف

وزن هزاردانه

عملكرد دانه

تكرار

2

0/17

131/5

0/07

162/34

88032/3

تنش خیكی

2

**14/09

**442/5

**0/30

**1772/80

**1883696/9

4

0/18

104/4

0/02

134/95

348022/1

محلو،ﭘاشی متانو،

3

0/11

**357/5

*0/17

**2766/33

**458890/5

محلو،ﭘاشی متانو × ،تنش خیكی

6

0/42

0/04ns

82/38ns

23522/8ns

18

0/30

33/2

0/04

123/40

91215/3

-

8/28

12/15

6/63

5/54

16/23

خطای

خطای

a

b

یرشب تغییرا

()%

ns

در بوته

45/8

ns

** و *  :بهترتیب مینادار در سطح احتما 1 ،و  5درصد.

جدول  .2مقایسۀ میانگین قطر ساقه ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن هزاردانه و عملکرد دانه
تیمارها

اطر سااه

تیداد االف

تیداد دانه

وزن هزاردانه

)(mm

در بوته

در االف

)(gr

عملكرد دانه
-1

) (kg.ha

تنش خیكی
(درصووود تخلیوووۀ رروبوووت اابووول
دسترس)
40

a

7/77

a

54/02

a

3/26

a

212/63

a

2294/0

55

6/73b

46/92ab

3/10ab

199/90ab

1770/6ab

70

5/60c

41/94b

2/95b

188/33b

1517/1b

محلو،ﭘاشی متانو،
(درصد حجمی)
0

6/64a

48/00b

3/07ab

199/31b

1729/7b

70

6/74a

49/47ab

3/11ab

201/78b

1875/0ab

21

6/84a

54/04a

3/28a

221/46a

2172/6a

35

6/58a

39/00c

2/95b

178/60c

1664/9b

میانگینهاشی که در هر ستون در ش

حرف میترکاند براساس ززمون چنددامنهای دانكن تفاو
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 .3. 3تعداد دانه در غالف

تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بور اطور سوااه از نظور زمواری
مینادار نید (جدو )1 ،ولی در تیموار محلوو،ﭘاشوی بوا 21

تیداد دانه در االف تحت تأثیر تنش خیكی بسویار مینوادار

درصد حجمی اطر سااه تا حدی افزاشش شافت که احتموا ً

تنش خیكی تیداد دانوه در

شد (جدو .)1 ،با افزاشش شد

کاهش شافت بهروری که کمتورشن تیوداد زن

بهعلت افزاشش ارتفاع بوته تحت تأثیر محلو،ﭘاشوی متوانو،

االف بهشد

رشد روشیی افزاشش شافوت و بور اطور سوااه توأثیر مینوادار

از تیمار زبیاری ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبت اابل استفاده

نداشت (جدو .)2 ،میرزخوری و همكاران  ]11نیز افوزاشش

بهدست زمد و کاهش زن نسیت به شواهد  9/50درصود بوود

ارتفاع و زشستتود سوشا در محلو،ﭘاشی متانو 21 ،درصود

(جدو .)2 ،بر اثر تنش خیكی شودشد در سووشا ﭘژمردگوی

حجمی را گزارش کردهاند.

کالله رشد نكردن لولههای گرده و ﭘسابیدگی دانههای گورده
گزارش شده است که سویب کواهش تیوداد دانوه در اوالف
میشوند .]22

 .2. 3تعداد غالف در بوته
تیداد االف در بوته تا حود چیومگیری تحوت توأثیر تونش

محلووو،ﭘاشووی متووانو ،بوور تیووداد دانووه در اووالف تووأثیر

خیكی ارار گرفت (جدو )1 ،و با افوزاشش تونش خیوكی

میناداری داشت (جدو )1 ،افزاشش مصورف متوانو ،توا 21

کاهش شافت بهروری که بییترشن و کمترشن زن بهترتیوب از

درصد حجمی تیوداد دانوه در اوالف را افوزاشش داد ولوی

تیمارهای زبیاری ﭘس از  40و  70درصد تخلیۀ رروبت اابل

کاربرد  35درصد حجمی متانو ،بهشد

سویب کواهش زن

دسترس بهدست زمد که کاهش زن نسیت به شاهد حدود 29

شد بهحدی که از شاهد نیز کمتر بود که بیانگر نووعی توأثیر

درصد بود (جدو .)2 ،کمیود زب در مرحلۀ گلدهی تیكیل

منفی بر تیداد دانه در اوالف سوشاسوت (جودو .)2 ،نتواشج

زاازههای گل را به توأخیر مویانودازد و نیوز سویب افوزاشش

میابهی در سوشا  ]33و ماش  ]12میاهده شد.

درصد گلهای عقیم و رشزش گلها و نیا ها میشود که بوه
 .4. 3وزن هزاردانه

کاهش تیداد االف منجر میشوند .]9 32
محلو،ﭘاشی متانو ،بر تیداد دانه در بوته بسیار مؤثر شود

تأثیر تنش خیكی بر وزن هزاردانه بسیار مینادار شد (جدو،

(جدو )1 ،اختالف بین کاربرد  7درصد حجمی متوانو ،بوا

 )1بهروری که زبیاری ﭘس از 40و  70درصد تخلیۀ رروبت

شاهد مینادار نیود ولی افوزاشش زن توا  21درصود حجموی

اابل دسترس بهترتیب بییوترشن و کمتورشن وزن هزاردانوه را

بییترشن تأثیر را بر تیداد االف در بوتوه گذاشوت .ازاشونرو

داشتند (جدو .)2 ،کاهش سوطح بورگ و دوا زن هموراه بوا

توأثیر منفوی

کاهش رو ،مراحول رشود روشیوی و زاشیوی در اثور تونش

نیان داد بهروری که نتیجۀ حاصل از شاهد نیز کمتر بوود و

خیكی رو ،دور ﭘر شدن دانهها را کاهش مویدهود .]14

نسیت به شاهد  18/75درصد کاهش داشت و کاربرد چنوین

تنش خیكی در زمان ﭘر شدن االف سویب کواهش مود

افزاشش زن در سطح  35درصد حجمی بهشد

اشن دوره و درنتیجه کوچ

الظتی توصیه نمیشود (جدو .)2 ،دشگر محققان نیوز نتواشج

شدن دانهها میشود .]1

وزن هزاردانه تحت توأثیر محلوو،ﭘاشوی متوانو ،بسویار

میابهی مینی بر تأثیر منفی الظتهای زشاد متانو ،را گزارش

مینادار شد (جدو .)1 ،با افوزاشش محلوو،ﭘاشوی متوانو ،توا

کردهاند .]24 35

سطح  21درصد حجمی وزن هزاردانه افزاشش شافوت ولوی
افزاشش مصرف زن به  35درصود حجموی وزن هزاردانوه را
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کاهش داد (جدو .)2 ،افزاشش وزن هزاردانه با محلو،ﭘاشوی

دانه از محلو،ﭘاشی با  21درصد حجمی متانو ،بهدست زمود

 21درصد حجمی متوانو ،ممكون اسوت بوهدلیول افوزاشش

که نسیت به تیمار شاهد  25/6درصد افزاشش داشت (جدو،

فتوسنتز در اثر مصرف متانو ،و افزاشش انتقا ،هیودرا هوای

 .)2عملكرد دانۀ سوشا که با متانو ،تیمار شوده بوود بوهروور

کربن به دانه باشد .]24

میناداری در مقاشسه با شاهد افزاشش داشت و محلوو،ﭘاشوی
متانو ،بوا  25درصود حجموی بییوترشن اثور را بور افوزاشش

 .5. 3عملكرد دانه

عملكرد سوشا داشت  .]24محلو،ﭘاشی  35درصود حجموی

تأثیر تنش خیكی بر عملكرد دانه بسیار مینادار شود (جودو،

متانو ،عملكرد دانه را کاهش داد بهروری که از شاهد نیوز

 .)1بییترشن عملكرد دانه از تیمار زبیواری ﭘوس از  40درصود

کمتر بود (جدو.)2 ،

تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهدست زمد .زبیاری ﭘس از  55و
 70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس عملكرد دانه را نسیت

 .6. 3شاخ

به زبیاری ﭘس از  40درصود تخلیوۀ رروبوت اابول دسوترس

شاخت برداشت تحت تأثیر تنش خیكی بسویار مینوادار شود

کاهش دادند و کاهش بهترتیب  22/82و  33/87درصود بوود

(جدو )3 ،بهروری که با افزاشش تنش خیكی کاهش شافوت.

(جدو .)2 ،تنش خیكی یمن کاهش دور موؤثر ﭘور شودن

بییترشن و کمترشن زن بهترتیب به تیمارهای زبیاری ﭘس از  40و

دانه  ]14سقط االفها  ]25را افوزاشش مویدهود .شوراشط

 70درصد تخلیۀ ررووبتی تیلو داشوت (جودو .)4 ،افوزاشش

زبیاری کامل سیب افوزاشش فتوسونتز و تولیود موواد ﭘورورده

شاخت برداشت در زبیاری کامل بهدلیول افوزاشش تولیود دانوه

میشود و بر سرعت ﭘر شدن دانه وزن دانه و عملكرد نهواشی

است با اعما ،تنش خیكی بهدلیل رشزش گلها و االفها و

تأثیر مثیت دارد  .]29کاهش عملكرد دانه تحت شراشط تونش

هم نین کاهش وزن دانه عملكرد دانه کاهش مویشابود و اشون

خیكی متأثر از کاهش اجزای عملكرد است .]1 2

برداشت

کاهش نسیت به کاهش عملكرد بیولوژش

عملكرد دانه تحت تأثیر محلو،ﭘاشوی متوانو ،در سوطح

بییتر است؛ بههمین

دلیل شاخت برداشت کاهش میشابد و هرچه تونش خیوكی
شدشدتر شود کاهش بییتری را نیان میدهد .]7

احتما 1 ،درصد مینادار شد (جودو .)1 ،بییوترشن عملكورد

جدول  .3تجزیۀ واریانس شاخص برداشت و ویژگیهای كیفی سویا
میانگین مربیا

درجۀ

مناب تغییرا

ززادی

شاخت

ﭘروتئین

روان

محتوای کلروفیل

هیدرا های

برداشت

دانه

دانه

کل

کربن محلو،

تكرار

2

0/001

تنش خیكی

2

1/02

**

خطای

0/05

1/85
**

66/27

**

59/77

4

0/011

11/53

3/46

محلو،ﭘاشی متانو،

3

0/002

*

1/89

محلو،ﭘاشی متانو × ،تنش خیكی

6

خطای

a

b

یرشب تغییرا

()%

ns

13/40

0/001

ns

4/07

ns

1/29

1/11
**

59/05

7/33
**

52/35
ns

2/04

0/04
**

1/41

0/002
*

0/15
ns

0/03

18

0/003

4/37

1/96

2/48

0/04

-

19/48

7/27

7/19

4/08

6/06

** و *  :بهترتیب مینادار در سطح احتما 1 ،و  5درصد.
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جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر محلولپاشی متانول و تنش خشکی بر شاخص برداشت و ویژگیهای كیفی سویا
شاخت برداشت

تیمارها

()%

ﭘروتئین دانه

روان دانه

محتوای

هیدرا های کربن

کلروفیل کل

محلو،

تنش خیكی
(درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس)
40

36/1a

30/99a

17/32b

40/88a

3/17c

55

29/9b

28/97ab

19/30b

38/51ab

3/39b

70

b

b

a

b

a

28/1

26/30

21/77

36/45

3/54

محلو،ﭘاشی متانو،
(درصد حجمی)
0

29/1a

28/34ab

18/83a

37/06b

3/32ab

7

31/8a

28/58ab

19/91a

40/02a

3/43a

21

a

a

a

a

a

35

31/1a

میانگینهاشی که در هر ستون در ش

33/1

30/46

27/59b

حرف میترکاند براساس ززمون چنددامنهای دانكن تفاو

19/51

19/62a

41/24

36/13b

3/52

3/22b

زماری در سطح احتما 5 ،درصد ندارند.

تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بر شاخت برداشوت مینوادار

 15/14درصد کاهش شافت (جدو .)4 ،گیاه در شراشط تونش

نید (جدو .)3 ،بییترشن شاخت برداشت به محلو،ﭘاشی

خیكی با کاهش زنزشم روبیسوكو و نقصوان فتوسونتز هموراه

 21درصد حجمی متانو ،تیل داشت (جدو .)4 ،شاخت

است ازاشنرو کاهش الظت ﭘروتئین بهدلیل افزاشش فیالیوت

برداشت حاصل نسیت عملكرد دانه به عملكرد بیولوژشو

زنزشمهای تجزشهکنند ﭘروتئین اتفاق میافتد .]21

است که نیاندهند چگونگی توزشو موواد فتوسونتزی در

محلو،ﭘاشی متانو ،بر درصد ﭘروتئین دانه تأثیر میناداری

اندا های مختلف گیاه است  ]4احتموا ،مویرود مینوادار

داشت (جدو .)3 ،افزاشش محلو،ﭘاشی متانو ،تا  21درصود

نیودن شاخت برداشت بر اثر محلو،ﭘاشی متانو ،بوهدلیول

حجمی درصد ﭘروتئین دانه را نسیت به تیموار شواهد 30/5

افزاشش متناسب عملكرد دانه و بیولوژش

درصد افزاشش داد که احتما ً بهدلیل تأثیر افزاشش متوانو ،بور

باشد .]11

اسیدهای زمینه بوده است (جدو .)4 ،اشن نتاشج با شافتوههوای
 .7. 3درصد پروتئين دانه

تحقی دشگری مینی بر افزاشش درصد ﭘوروتئین تحوت توأثیر

اثر تنش خیكی بر درصد ﭘوروتئین دانوه بسویار مینوادار شود

محلو،ﭘاشی متانو ،مطابقت دارد .]6

(جدو )3 ،بهروری که بییترشن درصود زن از تیموار زبیواری
ﭘس از  40درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس بهدسوت زمود.

 .8. 3درصد روغن دانه

با افزاشش تنش خیكی از درصد ﭘروتئین دانه کاسته شد و در

درصد روان دانه بهشد

تیمار زبیاری ﭘس از  70درصد تخلیۀ رروبت اابول دسوترس

گرفت (جدو )3 ،و بییترشن درصد زن از تیمار زبیاری ﭘوس
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از  70درصد تخلیۀ رروبت اابل دسترس حاصل شود؛ ولوی

 .10. 3هيدرا هایکربن محلول

در تنشهای مالشم درصد روان کاهش شافوت (جودو.)4 ،

تأثیر تنش خیكی بر مقدار هیدرا هایکربن محلو ،مینادار

درصد روان دانه با درصد ﭘروتئین دانوه رابطوۀ عكوس دارد

شد (جدو )3 ،بهروری که زبیاری ﭘس از  40و  70درصود

]17؛ بنابراشن بهعلت کاهش درصود ﭘوروتئین دانوه درصود

تخلیۀ رروبوت اابول دسوترس بوهترتیوب دارای بییوترشن و

روان زن افزاشش میشابد .]3

کمترشن میزان بودند (جدو .)4 ،در دور تنش خیكی گیواه

درصد روان تحت تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،از نظر زماری

به منظور گرشز از ﭘالسمولیز و ادامۀ تورژسانس در سلو،های

مینادار نید (جدو )3 ،ولوی بییوترشن درصود زن در تیموار

خود مولكو،های درشت نظیر نیاسته را به ساکارز و سپس

محلو،ﭘاشی  7درصد حجمی متانو ،میاهده شد (جدو.)4 ،

به مولكو،های کوچ تری نظیر گلووکز و فروکتووز تیودشل

نتاشج میابهی مینی بر نیود تأثیر مینادار محلو،ﭘاشی متانو ،بر

میکند که اشن مویوع موجب منفیتر شدن ﭘتانسیل زب در

درصد روان نیز گزارش شده است .]6

سلو،ها و تنظیم اسمزی مویشوود .عوالوهبور اشون کواهش
مصرف اند نیز عامل دشگر افزاشش الظوت انودهای محلوو،
در سلو ،است  .]20نتاشج تحقیقوی در اراوا نخوود تحوت

 .9. 3محتوای کلروفيل کل برگ
محتوای کلروفیل کل برگ تحت تأثیر تونش خیوكی بسویار

تأثیر تنش خیكی افزاشش در کل اندهای محلوو ،بوهوشوژه

مینادار شد (جدو .)3 ،با افوزاشش تونش خیوكی محتووای

هگزوزها میاهده شده است .]15

کلروفیل کل برگ کاهش شافت و در تیمارهای زبیاری ﭘس از

محلو،ﭘاشی متانو ،بر الظت هیدرا های کربن محلو،

 40و  70درصوود تخلیووۀ رروبووت اابوول دسووترس بووهترتیووب

تأثیر میناداری داشت (جدو .)3 ،نتاشج حاکی از زن است که

بییترشن و کمترشن مقادشر میاهده شود (جودو .)4 ،کواهش

محلو،ﭘاشی با  21و  35درصد حجموی متوانو ،بوهترتیوب

محتوای کلروفیل کل برگ در تنش خیكی بوهدلیول کواهش

بییترشن و کمترشن مقدار هیدرا های کوربن محلوو ،را دارا

عوامول ز بورای سونتز کلروفیول و تخرشوب سواختمان زن

بودند که احتما ً علت افزاشش در تیمار  21درصود حجموی

است بدشن مینا کوه کاتابولیسوم کلروفیول بورگ در شوراشط

افووزاشش انوودهای سوواده در اثوور اسووتفاده از متووانو ،و تولیوود

تنش خیكی افزاشش میشابد کوه علوت اصولی زن عوالوهبور

دیاکسوویدکربن در گیوواه؛ و علووت کوواهش زن در تیمووار 35

موارد ذکرشده ﭘیری زودرس بورگهوا در اثور اخوتال،هوای

درصد حجمی تأثیر سمی متانو ،است (جدو.)4 ،

هورمونی ناشی از تنش خیكی است .]8
تأثیر محلو،ﭘاشی متانو ،بر محتوای کلروفیل کول بورگ

 .4نتيجهگيری

بسیار مینوادار شود (جودو .)3 ،محلوو،ﭘاشوی بوا  21و 35

تنش خیكی بر وشژگیهای بررسیشده موؤثر بوود و سویب

درصد حجمی متانو ،بهترتیب بییترشن و کمتورشن میوزان را

کاهش عملكرد دانه شد .محلو،ﭘاشوی متوانو ،وشژگویهوای

داشتند .محتوای کلروفیل کل در تیمار محلو،ﭘاشی متانو ،بوا

کمووی و کیفووی را تحووت تووأثیر اوورار داد بووهروووری کووه

 35درصد حجمی از شاهد هم کمتر بود که نیوان مویدهود

محلو،ﭘاشی با  21درصد حجمی متوانو ،بییوترشن توأثیر را

مصرف مقادشر زشاد متانو ،سیب تخرشب محتووای کلروفیول

بر عملكرد و اجزای عملكرد دانه داشت .اشن الظت میتواند

کل میشود (جدو .)4 ،بههرحا ،اسوتفاده از محلوو،ﭘاشوی

برای محلو،ﭘاشی مناسوب باشود ولوی الظوتهوای بییوتر

متانو ،در سطو ایرسمی سیب افزاشش کلروفیل و افوزاشش
ماد خی

بهعلت اشنكه سیب گیاهسوزی میشوند توصیه نمیشود.

میشود .]11
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محمدرضا رحیمی ،*1علیرضا یوسفی ،2خلیل جمشیدی ،2مجید پوریوسف

 .1کارشناس ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 . 2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/02/06 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/02 :

چكيده
بهمنظور ارائه روش تلفیقی برای مدشرشت علفهای هرز رازشانه ززماشیی در مزرعه تحقیقاتی دانیكده کیاورزی دانیوگاه زنجوان در
بهار سا 1391 ،انجا گرفت .تیمارها شامل نوع علفکش (ﭘندشمتالین و ترشفلورالین) دز علفکش (صوفر  75 50و  100درصود دز
توصیه شده در ساشر گیاهان زراعی) و کنتر ،تكمیلی (بدون کنتر ،تكمیلی ش بار وجین دستی  50روز ﭘوس از کاشوت و موالچ کواه و
کلش گند به مقدار دو کیلوگر در متر مرب ) بودند .هم نین ش

تیمار وجین علف هرز در کل رو ،فصل نیز بهعنووان تیموار شواهد

درنظر گرفته شد .کاهش زشستتوده علفهای هرز عملكرد و اجزای عملكرد رازشانه بهرور میناداری تحوت توأثیر تیمارهوای کنتور،
علف هرز ارار گرفتند .ﭘندشمتالین نسیت به ترشفلورالین علفهای هرز را بهتر کنتر ،کرد .هم نین کاربرد علوفکوشهوا زشسوتتوود
علفهای هرز را کاهش داد اما بدون افزودن کنتر ،تكمیلی نتوانست به مد

رو نی در رو ،فصل رشد علفهای هرز را کنتر ،کند.

بهرورکلی دز توصیهشده ﭘندشمتالین ( 1320گر ماده مؤثره در هكتار) واتی با شو بوار وجوین  50روز ﭘوس از کاشوت اسوتفاده شود
بییترشن عملكرد ( 3561کیلوگر در هكتار) و بییترشن کاهش در زشستتوده علفهای هرز ( 92درصد) حاصل شد.
كلیدواژهها :ﭘندشمتالین ترشفلورالین دز توصیهشده زشستتود علفهای هرز مالچ.

* نوشسنده مسئو،

Email: rahimi_mr61@yahoo.com

محمدرضا رحیمی و همکاران

 .1مقدمه

فیزشكی مختلفی را برای میارزه با علف های هرز در رازشانه

رازشانووه 1از مهوومتوورشن و اوودشمیتوورشن گیاهووان داروشووی و

می توان به کار گرفت .در تحقیقی سرکوب علفهای هورز

ادوشه ای است که در تما دارونامههای میتیر از زن بهعنوان

با استفاده از زفتابدهی عملكرد اشن گیواه را توا  91درصود

نوعی گیاه داروشی ﭘراهمیت شاد شده است  .]5مرد شونان

نسیت به شاهد افوزاشش داد  .]16روی ززماشیوی در چنود

و رو باستان از خواص داروشی زن ارالع کاملی داشوتند و

گونۀ گیاهی از جمله رازشانه با اسوتفاده از چنگو

گوردان

برای درمان برخی بیماریها از زن اسوتفاده مویکردنود .]1

کنتر ،خوبی بر علفهای هورز ایول و بیود از سویز شودن

رازشانه شكی از چهار گیاه ادوشهای بسیار مهم اسوت کوه در

بهدست زمد .کنتر ،مكانیكی علفهای هورز در رازشانوه بوا

سراسوور نووواحی میتوود ،و نیمووه گرمسوویری جهووان کیووت

اشن روش بسیار خوب و امیدوارکننده توصویف شود .]26

میشوود  .]27اسوتانهوای عموده تولیدکننوده زن همودان

وجین علف های هرز رازشانه در فصل بهار یروری اسوت.

خراسان کهكیلوشه و بوشراحمد لرسوتان تهوران کرموان و

تیداد وجین مورد نیاز در سا ،او ،کیت بییتر از سا،های

گلستان می باشند با سطح زشرکیتی در حدود  1066هكتار

بیدی است  .]5علت اشن مسئله رشد روشیی کند رازشانه

و همدان بییوترشن میوزان عملكورد بوذر در واحود سوطح

در سا ،او ،است که سیب میشود گیاه اادر به راابوت بوا

( 2535کیلوگر در هكتار) را داراست  .]5شكوی از د شول

علف های هرز نیاشد .اما از سا ،دو به بید بهعلوت رشود

عمده محدودشت توسیه سطح زشرکیت رازشانوه در اشوران

وسی بر روی علفهای هرز

کمیود تحقیقا

سرش گیاه و اشجاد انییابا

به زراعی و بهنوژادی بوا بوودن هزشنوه و

ساشه میافكند و عمالً بر زنها الیه میکند .ازاشنرو نیواز بوه

ﭘاشین بودن بازده تولید است .]5

وجین و میارزه با علف هرز به حداال خواهد رسید .]5

علفهای هرز جزء جداشیناﭘذشر بو نظا های زراعی و

از جمله علفکشهای اابل استفاده در رازشانه میتووان

ایرزراعی بوده و تهدشدی جدی برای کیاورزان محسووب

بوووه مرکوووازشن 2زرزشووون 3لینوووورون 4کلروگوووزرون 5و

میشوند  .]25بهدلیل اشنكه رشد رازشانوه در مراحول اولیوۀ

کلروبرومورن 6اشاره کرد  .]5از بین علفکشهای موذکور

رشد بسیار کند است علفهوای هورز فراوانوی در مزرعوۀ

فقط لینورون در اشران ثیوت شوده و زن هوم اودشمی  ]4و

رازشانه بهچیم می خوورد  .]6هم نوین اسوتقرار یوییف

کمیاب است .متأسفانه بقیۀ علفکشهای مذکور در کیوور

عد اشجاد ﭘوشش گیاهی مطلوب دوره رشدی روو نی و

ثیت نیدهاند و درنتیجه وارد شا تولید نمیشوند.

وشژگیهای مورفولوژشكی خاص نظیر داشتن برگهواشی بوا

در ززماشیی تأثیر چند علف کش مختلف بر علفهوای

 ]5که اجاز عیور نور در تاجﭘوش

هرز رازشانه بررسی شود .روی اشون ززمواشش کمتورشن وزن

برای علفهای هرز را میدهد موجب شده کوه اشون گیواه

خی

علفهای هرز با اسوتفاده از ﭘنودشمتالین 7بوه مقودار

رایب بسیار یییفی در برابر علفهای هرز باشد .ازاشونرو

 495گوور موواد مووؤثره در هكتووار بووهدسووت زموود .]33

حفاظت از اشن گیاه در برابر علفهوای هورز بورای مود

ﭘندشمتالین به مقادشر  2و  3لیتر در هكتار بییوترشن توأثیر را

کنگرههای بسیار عمی

رو نی در رو ،فصل رشد یروری است.
ارالعا

بسیار کمی در مورد کنتر ،علفهای هورز در

2 . Merkazin
3. Aresin
4. Linuron
5. Chloroxuron
6. Choloro bromurron
7. Pendimethalin

رازشانه در دسترس است  .]33بوا وجوود اشون روشهوای
1 . Foeniculum vulgare Mill.
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در کنتر ،علفهوای هورز در گوجوهفرنگوی داشوت .]32

 .2مواد و روشها

کاراشی ترشفلورالین 1نیوز در کنتور ،علوف هوای هورز گیواه

اشن تحقی بهصور

داروشی زنیسون 2تأشید شده و اشن گیاه حتی به دزهای با تر

بلوهای کامل تصادفی در سه تكرار در بهار سوا 1391 ،در

از مقدار توصیه شد اشن علف کش نیز تحمل مناسیی نیوان

مزرعه تحقیقاتی دانیكده کیاورزی دانیگاه زنجوان وااو

داده است .]38

در عرض جغرافیاشی  35درجه و  25دایقه شمالی و روو،
 47درجه و شو

در مدشرشت تلفیقی علفهای هرز بر استفاد صحیح از

فاکتورشل اسپلیتﭘال

در االب رر

دایقوه شورای و در ارتفواع  1634متور از

تما روش های فیزشكوی زراعوی بیولووژشكی و شویمیاشی

سطح درشا انجا گرفت .زمین محل ززماشش دارای خواکی

علف های هرز تأکید مویشوود .]11

با بافت لومی رسی با هداشت الكترشكی  0/72دسیزشمونس

مدشرشت تلفیقی علفهای هرز با تأکید بر استفاده از ترکییی از

بوور متوور بووود .عاموول او ،نوووع علووفکووش در دو سووطح

چندشن روش مدشرشتی با شكدشگر یمن کاهش سهم اسوتفاده

(ﭘندشمتالین و ترشفلوورالین) عامول دو دز علوف کوش در

از علفکشها منجر به مدشرشت کارزمود و ﭘاشودار در کنتور،

چهار سطح (صفر  75 50و  100درصد مقدار توصیهشده

علوفهوای هورز مویشوود  .]15 17 20مودشرشت تلفیقوی

در ساشر گیاهان زراعی) و عامل سو کنتر ،تكمیلی در سه

بووده کوه مویتوانود

سطح (بدون کنتر ،تكمیلی ش بار وجین  50روز ﭘوس از

راهگیای مناسیی در حل میكل علفهوای هورز بوا حوداال

کاشت و مالچ کاه وکلش گند ) بود .هم نوین شو

تیموار

مصرف علفکوش باشود  .]10تلفیو روشهوای مودشرشتی

شاهد وجین کامل علف های هرز در رو ،فصل رشود نیوز

بهعنوان نمونه مالچ و علفکش با دزهای کاهششافته میتواند

درنظر گرفته شد .دز توصیهشده ﭘنودشمتالین 1320 4گور و

کنتر ،علفهای هرز را بهرور مؤثری بهیود بخید .]39 40

ترشفلووورالین 1440 5گوور موواد مووؤثره در هكتووار اسووت.

در بررسی تأثیر مالچ کلش گند در کنتر ،علفهای هورز در

کر های اصلی در ابیادی بوه روو 10 ،و عورض دو متور

عناب 3گزارش شد که هیچ علف هرز ت لپهای  40و  80روز

درنظر گرفته شد .فاصله بین ردشفها  50و فاصله بوتوههوا

بید از اعما ،تیمار مالچ کلش گند میاهده نیود .بوا وجوود

از هم بر روی ردشفها  20سانتیمتور تییوین شود .فاصوله

اشن  120روز بید از اعموا ،تیموار برخوی علوفهوای هورز

کر های هر بلوک از هم  50سانتیمتر و فاصله بلوکها از

ت لپه و دولپه گسترش ﭘیدا کردند .]34

هم چهار متر بود.

برای کاهش خسار

علفهای هرز شو

راهكوار اکولوژشو

بید از عملیا

هیچ تحقیقی در مورد کنتر ،علف های هرز رازشانوه در

زمادهسازی تكمیلی زمین (دشس زنی و

نگرفته است؛ ازاشنرو بوا توجوه بوه مطالوب

لولر) و بلوکبندی زمین در ابتدا علف کش ترشفلورالین بوا

ذکرشده اشن تحقی بهمنظور بررسی توأثیر دزهوای کواهش

توجه به دزهای کاهش شافته ای که تییین شوده بوود بودشن

شافته علفکشهای ترشفلورالین و ﭘنودشمتالین در تلفیو بوا

صور

بهکار برده شد که دزهای مختلف ترشفلوورالین (در

وجین دستی و مالچ کاه و کلش گند در کنتر ،علفهوای

مقادشر  1080 720و  1440گر ماده مؤثره در هكتار) ﭘیش

هوورز و تووأثیر زن بوور عملكوورد و اجوورای عملكوورد رازشانووه

از کاشت سمﭘاشی گردشده و بالفاصله توسط شونکوش بوا

کیور صور

صور

خاک مخلو شد .در ادامه در تارشخ هفدهم اردشیهیت ماه

ﭘذشرفت.
1. Trifluralin
2. Pimpinella anisum L.
3. Zizyphus mauritiana Lam.

4. Stomp, Ec, 330 g L-1, BASF
5. Treflan, Ec, 480 g L-1, Dow Agro Sciences
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سا 1391 ،عملیا

کاشت بهصور

ززماشیی به مساحت  2متر مرب برداشت شد .بورای تییوین

دستی انجوا گرفوت.

علفکش ﭘنودشمتالین (در مقوادشر  990 660و  1320گور

انتخاب

اجزای عملكرد  10بوته بهرور تصادفی از هر کر

ماده مؤثره در هكتار) نیز بید از کاشت محصوو ،و ایول از

شد و صفا

زبیاری او ،بهکار برده شود .سومﭘاشوی بوا اسوتفاده از شو

چتر و تیداد دانه در چتر در زنها اندازهگیوری شود .بورای

سمپاش ﭘیتی کتابی با ناز ،شرهای با فیوار دو بوار انجوا

تییین وزن هزاردانه از هر واحد ززماشیی با دو تكرار هزار

گرفت .در ادامه هر کر
تقسیم گردشد که ش

در جهت عورض بوه سوه بخوش

عدد بذر شمارش و سپس وزن زنها با ترازوی دای با دات

بخش بودون کنتور ،تكمیلوی بوود و

 0/001توزشن شده و به عنوان وزن هزار دانه برای هر واحد

عمل وجین شا ﭘراکندن مالچ کاه وکلش در اشن بخش انجا

ززماشیی منظور شد.

نگرفووت بخووش دشگوور بیوود از  50روز ﭘووس از کاشووت
بهصور

شامل تیداد چتردر بوتوه تیوداد چتورک در

بهمنظور محاسیۀ بازده تیمارهای ززماشیی از رابطۀ زشور
استفاده شد:

دستی وجین شد و در بخوش سوو موالچ کواه و

) × 100

𝐵𝐴−

(=𝑅

کلش گند به مقدار دو کیلوگر در متر مرب بوا یوخامت

()1

 10سانتی متور بالفاصوله ﭘوس از کاشوت در فاصوله بوین

در اشن رابطه  Rدرصد کاهش زشستتوده علوفهوای

خطو کاشت ﭘراکنده شد.

هرز درنتیجه اعما ،تیمار  Aزشست توده علف های هرز در

زبیاری مزرعه در ابتدا هر سوه روز شو بوار و بیود از
استقرار گیاه هها هر شش روز ش بار بهصوور

شراشط عد اعما ،تیمار (شاهد) و  Bزشستتوده علفهای

اطورهای

هرز در نتیجه اعما ،تیمار مورد نظر است.

از نوع تیپ انجا گرفت .برای رسیدن بوه تیوداد مطلووب
بوته در واحد سطح ( 10بوته در متر مرب ) عملیوا
ری ش

𝐴

ایل از تجزشهوتحلیول داده هوا ویوییت نرموا ،بوودن

تنو

تمامی دادهها با استفاه از نر افزار  Minitabبررسی گردشود.

مرحله به هنگا  3توا  4برگوی شودن گیاه وههوا

برای تجزشه وارشانس داده های به دسوت زموده از نور افوزار

انجا گرفت .در رو ،فصل رشد کود اوره در سه مرحلوه
هنگا کاشت سااهدهی و ایول از گلودهی بوه مقودار 200

زماری  SASاسوتفاده شود و مقاشسوۀ میوانگین تیمارهوا بوا

کوود متصول بوه سیسوتم

گرفت .هم نین برای رسم

کیلوگر در هكتار توسوط تانو

استفاده از ززمون  LSDصور

نمودارها از نر افزار اکسل استفاده شد.

زبیاری اطرهای به زمین داده شد و سه لیتور در هكتوار نیوز
کود کامل محتوی رشزمغوذی هوا داده شود .بوه دلیول عود
خسار

زفا

و بیماری ها از هیچ سم زفتکیوی اسوتفاده

 .3نتایج و بحث
 .1 .3پوشش علفهای هرز محل آزمایش

نید.
در ﭘاشان فصل بهمنظور نمونه برداری از علفهایهورز

ریف علف هرزی مزرع ۀ ززماشیی به نسویت متنووع و

کلیه

االب شامل گ ونه ها ی :تواج خوروس رشیوه

و تییین زشست توده علف های هرز در داخل هر کر
علفهای هرز از داخل ش

به صور
1

ارمز سووروف د روبواهی سولمه توره تواج خوروس

کادر  0/5در  0/5متر بهتفكی

گونه کفبر شد و در زون در دمای  75درجه به مود

2

3

4

48

ساعت ارار گرفت و سپس توزشن شد .بورای انودازهگیوری

1. Amaranthus retroflexus L.
2. Echinochloa crus-galli L.
3. Setaria viridis (L.) P. Beauv
4. Chenopodium album L.

عملكرد در ﭘاشوان فصول بوا حوذف حاشویه از هور کور
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خوابیده 1توق 2نوک ل

لكی 3علف شوور 4شویرتیغی

5

توصیه شوده  +موالچ ﭘنودشمتالین بوه مقودار  75درصود دز

تاجرشزی 6و ﭘنیرک 7بود.

توصیهشده  +ش بار وجین دسوتی ﭘنودشمتالین بوه مقودار
 100درصد دز توصویهشوده بوه تنهواشی و ترشفلوورالین بوه

 .2 .3کییارای

تيمارهییای اعمییال شییده در کنتییرل

مقادشر  75و  100درصد دز توصیهشوده +شو بوار وجوین

مجموع علفهای هرز
نتاشج تجزشه وارشانس نیان داد که اثورا

دستی نیز بوا تیموار ﭘنودشمتالین بوه مقودار  100درصود دز

متقابول هور سوه

توصیه شده  +ش بار وجین دستی در ش

فاکتور (نوع علفکش دز علفکش و کنتر ،تكمیلوی) بور

گرفتنوود .امكووان کنتوور ،مطلوووب علووفهووای هوورز توسووط

زشستتوده مجموع علفهای هرز مینادار شد.
مقاشسۀ میانگین اثورا

مقادشری کمتر از توصیه تولیدکننده ایالً نیز توسط تیودادی

متقابول هور سوه فواکتور (نووع

از محققان گزارش شده بود  .]14 24 35 40بهرورکلی

علفکوش دز علوفکوش و کنتور ،تكمیلوی) بور کواهش

نتاشج ززماشش حایر ﭘیینهاد میکند برای کنتر ،مؤثر علف

زشست توده مجمووع علوف هوای هورز در زموان رسویدگی
فیزشولوژش

محصو ،نیوان داد کوه وزن خیو

هرز در رازشانه ﭘندشمتالین اگر با ش بار وجین دستی تلفیو

مجمووع

شود میتوان دز کاهششافتۀ  75درصد زن را استفاده کورد.

علف های هرز در تیمارهای مختلف نسیت به شاهد زلووده

تأثیر ﭘندشمتالین به تنهاشی شا در تلفی با ش

به علف هرز به رور میناداری کاهش داشوته اسوت (شوكل

بوار وجوین در

کنتوور ،علووفهووای هوورز در نخووود  ]37و در بوورنج ]31

 .)1در شراشط عد کاربرد علف کش و کنتر ،های تكمیلوی

گزارش شد .تیمارهای ترشفلورالین به تنهاشی و شا تلفیو بوا

(تیمار شاهد) مقدار زشست توده تولید شده توسط مجمووع

کنتر،های فیزشكی نسیت بوه تیمارهوای ﭘنودشمتالین کنتور،

علفهای هرز به  1618گر در متر مرب رسید .تجم اشون

یییفتری را بر مجموع علفهای هرز نیان دادند و بازده

مقدار زشست توده در واحد سطح احتما ً بوه تووان راوابتی

کمتری داشتند.

بسوویار ﭘوواشین رازشانووه مربووو موویشووود .هم وۀ تیمارهووای

ساشر محققین نیز بوه توأثیر بهتور ﭘنودشمتالین در کنتور،

اعما،شده اختالف میناداری را نسیت به شاهد بدون کنتر،

علفهای هرز نسیت بوه ترشفلوورالین اشواره کردنود .]37

نیان دادند .بازده تیمارهای مختلف بین  30توا  92درصود

هم نین تلفی روشهای شیمیاشی با ش بار وجوین دسوتی

متغیر بوده و در اشن میان با ترشن درصد کاهش زشستتوده

بازده کنتر ،با تری را نسیت به تلفی با مالچ کواه و کلوش

مربووو بووه تیمووار ﭘنوودشمتالین بووه مقوودار  100درصوود دز
توصیه شده  +ش

گروه زماری ارار

اشجاد کردند .مالچ کلش گند نتوانسوت کنتور ،خووبی بور

بار وجین دستی و کمترشن زن بوه تیموار

علف های هرز کلم بروکلی فراهم کند  .]36کواربرد موالچ

کاربرد مالچ کاه و کلش گند به تنهاشی تیل داشته اسوت.

به تنهاشی بدون استفاده از علف کوش هوا نموی توانود کنتور،

تیمارهووای ﭘنوودشمتالین بووه مقووادشر  75و  100درصوود دز

مطلوبی بر علفهای هورز فوراهم کنود .اشون نتیجوهگیوری
منطی با میاهدا

1. Amaranthus blitoides S. Wats
2. Xanthium strumarium L.
3. Erodium cicutarium L.
4. Salsola kali L.
5. Sonchus oleraceus L.
6. Solanum nigrum L.
7. Malva neglecta wallr

محققین دشگر است  .]31برعكس مالچ

به تنهاشی بدون تلفی با علفکشهامی تواند کنتر ،مطلوبی
بر علفهای هرز فراهم کند .]29 30
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مالچ

بدون کنترل تکمیلی

یکبار وجین
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پندیمتالین (درصد از دز توصیه شده)

تیمارهای تلفیق دزهای مختلف علفكشها با كنترلهای تکمیلی
شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمارهای نوع علفكش ،دز علفكش و كنترل تکمیلی ،بر كاهش زیستتوده مجموع علفهای
هرز در آخر فصل .ستونهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.

اشن تفاو ها در نتاشج کاراشی مالچ در کنتر ،علفهوای

وجین دستی بهعنوان کنتر ،تكمیلی بهکار برده شده اسوت

هرز میتواند تحت تأثیر عواملی نظیر ریف علفهای هورز

تأثیری بهمراتب بهتر از مالچ کاه و کلش گنود در افوزاشش

محل ززماشش یخامت مالچ و نوع مالچ باشد .هم نین از

تیداد چتر در بوته و تیداد چترک در چتور داشوته و بودشن

زنجاشی که گیاهان مختلف هم از نظر نوع ماده زللوﭘاتی
هم مقودار زن بوا هوم متفواو

لحاظ اختالف میناداری نسیت به مالچ کواه و کلوش گنود

و

هسوتند درنتیجوه توانواشی

اشجاد کرده است .تیمار مالچ کاه و کلوش گنود هور چنود

بازدارندگی مالچها میتواند تحت تأثیر منیو گیواهی زنهوا

نسیت به وجین دستی تأثیر کمتری در افزاشش تیوداد چتور

نیز ارار گیرد.

در بوته و چترک در چتر داشت ولی با تیمار بدون کنتور،
تكمیلی اختالف میناداری داشت و باعوث افوزاشش تیوداد

 .3 .3اجزای عملكرد رازیانه

چتر و چترک شد (شكل  .)2اثر متقابل نوع علفکش و دز

 .1 .3 .3تعداد چتر در بوته و چترک در چتر

علفکش تیداد چتر در بوته را بهرور میناداری نسیت بوه

نوووع علووفکووش دز علووفکووش و کنتوور ،تكمیلووی توأثیر

دز صفر علفکش افزاشش داد بهروریکه بییوترشن تیوداد

میناداری بر تیداد چتر در بوتوه و تیوداد چتورک در چتور

چتر در بوتوه در تیموار اثور متقابول ﭘنودشمتالین بوا دز 100

داشتند ( )P≤0/01و هم نین اثر متقابل تأثیر نوع علفکش
و دز علفکش نیز بر اشن صفا

درصد مقدار توصیهشده بهدسوت زمود درحوالیکوه تیموار

مینادار شد.

ﭘندشمتالین با  75درصد دز توصیهشده و ترشفلورالین با 100

مقاشسۀ میانگین تأثیر تیمارهای کنتر ،تكمیلی بر تیوداد

درصد دز توصیهشده در ش

چتر در بوته و تیداد چترک در چتور نیوان داد کوه واتوی

گروه زمواری اورار گرفتنود و

بییترشن تأثیر را در افزاشش تیداد چتر در بوته بید از تیمار
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برتر داشتند .ترشفلورالین با  50درصد دز توصیهشده نیز هر

که نسیت به بقیه تیمارها اختالف میناداری داشت .هم نین

چند نسیت به تیمار دز صفر علفکش اخوتالف مینواداری

ﭘندشمتالین با  75درصد دز توصیهشده و ترشفلورالین با 100

داشت ولی کمترشن تأثیر را در افزاشش تیداد چتور در بوتوه

درصد دز توصیه شده نیز بید از تیمار برتور در شو

گوروه

داشت .بهرور میابه بییترشن تیداد چترک در چتور نیوز در

زماری ارار گرفتند (شكل .)3

تیمار ﭘندشمتالین با  100درصد دز توصیه شده میاهده شود
60

a

40

b
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c

چتر در بوته
چترک در چتر

a

تعداد چتر در بوته و چترک در چتر
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b
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c
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0
وجین دستی

بدون کنترل تکمیلی

مالچ

شکل  .2مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای كنترل تکمیلی علف هرز بر تعداد چتر در بوته و چترک در چتر
ستونهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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شکل  .3مقایسۀ میانگین تیمار اثر متقابل نوع علفكش با دز علفكش بر تعداد چتر در بوته و چترک در چتر نقاط دارای حروف
مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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ترشفلورالین با  50درصد دز توصیهشوده نیوز بوهعنووان
یییفترشن تیمار با دز صفر علفکش در ش

تییینکننده ﭘتانسیل عملكرد است زشورا چتور در برگیرنوده
تیداد چترک و دانهها است .]3

گروه زماری

ارار گرفت (شكل  .)3تیداد چتر و چترک در گیاه به مقدار
زشادی بوه عوواملی کوه بورای رشود سورش گیواه مناسویند

 .2 .3 .3تعداد دانه در چتر

به خصوص عناصر اذاشی و رروبت کافی وابسته است .بوا

تیداد دانه در چتر بهرور میناداری تحت تأثیر دز علفکش

افزاشش تداخل علف هورز اشون عوامول (عناصور اوذاشی و

ارار گرفت ( .)P≤0/05هم نین کنتور ،هوای تكمیلوی نیوز

رروبت) و هم نین درشافت نور بهروور مینواداری کواهش

بهرور میناداری تیداد دانه در چتر را تحت تأثیر ارار دادند

می شابد .از ررف دشگر اشن محدودشت ها در مراحل زاشیی

( .)P≤ 0/01ولی نوع علفکش و اثور متقابول هویچشو

گیاه می تواند از ررش کاهش فتوسنتز جاری و سونتز موواد

عوامل مورد بررسی بر اشن صفت مینادار نید.

از

ﭘوورورده موجووب کوواهش توووان گیوواه در اختصوواص مووواد

مقاشسۀ میانگین تأثیر دز علفکش بر تیداد دانه در چتر

فتوسنتزی به تولید واحدهای زاشیی شده و درنهاشت منجر

نیان داد که بییترشن تیداد دانه در چتور ( )126در دز 100

به کاهش تیداد چتر در بوته و چترک در چتر میشود .به

درصد علفکش بهدست زمود درحوالیکوه دز  75درصود

نظر میرسد که تیداد چتر در تیره چترشان شكوی از اجوزای

علفکش نیز با تیداد ( )123دانه در چتر اختالف میناداری

اصلی و تییینکننده عملكرد نهاشی اشون گیاهوان اسوت کوه

با دز  100درصد نداشت (شكل .)4
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تعداد دانه در چتر
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صفر
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b
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0
وجین دستی

دز علفكش (درصد از دز توصیهشده)

مالچ

تعداد دانه در چتر

a

ab

(ب)

bc

c

(الف)

140

بدون کنترل تکمیلی

تیمارهای كنترل تکمیلی

شکل  .4مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای كنترلهای تکمیلی علف هرز (الف) و دزهای مختلف علفكشها (ب) بر تعداد دانه در
چتر ستونها و نقاط دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.

دز  50درصد علف کش نیز هر چنود بوا دز  75درصود

می تواند کاهش تراکم علوف هوای هورز در اثور کواربرد دز

علف کش اخوتالف مینواداری نداشوت ولوی بوا دز صوفر

بییتر درنتیجه کاهش راابت بین بوته ای و توزش مناسوب

گروه زماری ارار گرفوت (شوكل .)4

تییی در ساشهانداز گیاهی باشد  .]13وجوین دسوتی نیوز

علت افزاشش تیداد دانه در چتر بوا افوزاشش دز علوفکوش

با اختالف میناداری نسیت به مالچ کاه و کلش گند باعوث

علف کش نیز در ش
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وزن دانه کم بوده اسوت.

افزاشش تیداد دانه در چتر شد .مالچ کاه و کلش گنود نیوز

مواد کاهش شافته و درنتیجه تغییرا

با وجود تأثیر کمتر نسیت به وجین با تیموار بودون کنتور،

شاشد دلیل دشگور اشون باشود کوه صوفت وزن هزاردانوه جوزء

تكمیلی اختالف میناداری داشت (شكل .)4

صفاتی است که به میزان کمی تحت تأثیر شراشط محیطی ارار
میگیرد و نحوه توارث اشن صفت موجوب مویگوردد کوه در

 .3 .3 .3وزن هزاردانه رازیانه

شراشط محیطوی متفواو وزن هزاردانوه متفواوتی بورای شو

در بین تیمارهای مورد بررسی فقط کنتر،های تكمیلی توأثیر

ژنوتیپ در محیطهای مختلف دشده نیود .]12

میناداری بر وزن هزاردانه داشتند ( )P≤0/05و نوع علفکش

مقاشسووۀ میووانگین تووأثیر کنتوور،هووای تكمیلووی بوور وزن

تأثیر مینواداری

هزاردانه نیان داد کوه تیموار بودون کنتور ،تكمیلوی دارای

بر وزن هزاردانوه نداشوتند .مینوادار نیودن وزن هزاردانوه در

بییترشن وزن هزاردانه ( 4/24گر ) است و هم نین تیمار

تیمارهای مختلف احتما ً به اشن دلیل است که در تیمارهواشی

مالچ کاه و کلش گند نیز با تیمار بدون کنتر ،تكمیلوی در

که علف هرز خوب کنتر ،نیده بهدلیل راابت با علف هرز و

ش

گروه زماری ارار گرفت .تیمار ش بار وجین دستی نیز

در تیمارهاشی که عملكرد دانه زشاد داشتهاند بوه دلیول توزشو

کمتوورشن مقوودار وزن هزاردانووه را داشووت و از اشوون لحوواظ

و دز علفکش و اثرا

متقابل زنها هیچش

مواد فتوسنتزی بین تیداد زشادی دانه سوهم تو

اختالف میناداری را با دو تیمار مذکور نیان داد (شكل .)5

دانوه از اشون

وجین دستی

مالچ

بدون کنترل تکمیلی

وزن هزاردانه (گرم)

b

a

a

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

تیمارهای کنترل تکمیلی
شکل  .5مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای كنترلهای تکمیلی علف هرز بر وزن هزاردانه
ستونهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.

کاهش وزن هزاردانه در تیمار وجین دستی احتموا ً بوه

بییتر از تیداد سنیله تأثیر ﭘذشرفته بود درحوالی کوه عكوس

دلیل زشاد بودن تیداد چتر و دانه در چتر در اشن تیمار بوده

اشن حالت در تراکم های با ی علف هرز میاهده شده بود.

که باعث شده مواد فتوسنتزی بین تیداد بییتری دانه توزش
شود و درنتیجه وزن ت

به عیار

دانه کمتور شوود .در توراکم هوای

دشگر وزن دانه در حضور جوارو علفوی سوترون

افزاشش شافت .در توجیه اشن میواهده ﭘژوهیوگران اظهوار
داشتند که راابت در اواشل زنودگی گیواه زراعوی صوور

ﭘاشین جارو علفی سترون در گنود تیوداد دانوه در سونیله
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گرفته است به نحوی که به دنیا ،ﭘیوری علوف هورز تنهوا

فصل با کواهش عملكوردی در حودود  98درصودی فقوط

واکنش جیران کنندگی ممكن افزاشش اندازه بذر بوده است

توانست  62کیلوگر دانه در هكتار تولید کند.

 .]18وزن هزاردانه گند در تراکمهای مختلف علوفهورز
در مقاشسه با ساشر اجزای عملكرد ثیا

مقاشسۀ میانگین اثورا

بییتری دارد .]23

علف کش دز علفکش و کنتور ،تكمیلوی) نیوان داد کوه

هم نین بین تیمارهای مختلف گند در راابت بوا چواودار
از لحاظ وزن هزاردانه تفاو

متقابول هور سوه فواکتور (نووع

تیمار تلفی ﭘندشمتالین با  100درصد دز توصیهشده با شو

میناداری وجود نداشت .]2

بار وجوین بیود از شواهد عواری از علوف هورز بییوترشن

میزان تأثیر تراکم علف های هرز بر وزن هزاردانوه گنود از

عملكرد دانه ( 3561کیلوگر در هكتوار) را داشوت .تیموار

دشگور بوین

کاربرد مالچ کاه و کلش گند به تنهاشی نیز عملكرد بسویار

روند میخصی تیییت نمی کنود و بوه عیوار

کمی ( 213کیلوگر در هكتار) داشوت و بوا تیموار شواهد

تراکم های مختلف علف هوای هورز و وزن هزاردانوه گنود

تداخل علف هرز در ش

همیستگی میاهده نید .]9

گروه زماری ارار گرفوت (شوكل

 .)6علفکش ترشفلورالین در تلفیو بوا دزهوای مختلوف و
 .4 .3عملكرد دانه رازیانه

کنتر،های تكمیلی نسیت به ﭘندشمتالین عملكرد دانه کمتری

نتاشج تجزشه وارشانس نیان داد که نوع علفکوش دزهوای

داشت .به عنوان مثا ،ترشفلورالین به مقدار  100درصود دز

متقابول

بار وجین دستی عملكورد دانوه

علف کش و کنتر ،های تكمیلی و هم نوین اثورا

توصیه شده در تلفی با ش

عوامل مذکور تأثیر میناداری بر عملكرد دانه رازشانه داشتند

( 2600کیلوگر در هكتار) کمتری نسیت به ﭘندشمتالین بوه

( .)P≤0/01حداکثر عملكرد دانه رازشانه ( 3816/5کیلووگر

مقدار  75درصد دز توصیهشده در تلفی با ش

در هكتار) در تیمار شاهد (عاری از علف هورز) بوهدسوت

دستی ( 2999کیلوگر در هكتار) داشت (شكل .)6

بوار وجوین

زمد درحالیکه تیمار شواهد توداخل علوف هورز در روو،

تیمارهای تلفیق دزهای مختلف علفكشها با كنترلهای تکمیلی

شکل  .6مقایسۀ میانگین عملکرد دانه رازیانه تحت تأثیر اثر متقابل تیمارهای نوع علفكش ،دز علفكش و كنترل تکمیلی نقاط
دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDاختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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در ارتیا با شد

اجزای عملكرد  ]19و تخصیت بییوتر موواد فتوسونتزی بوه

کاهش عملكرد در تیمار شاهد تداخل

علف هرز میتوان گفت که به علوت توداخل روو نیمود

رشد روشیی (به دلیل ساشهاندازی علوفهوای هورز) شود

علفهای هرز و زشستتوده بییتر علفهای هرز تخلیوه زب

کاهش در میزان سطح برگ  ]28و زمان سیز شدن علفهای

و عناصر اذاشی بییتر صور

هرز  ]21نسیت داد.

گرفته و عملكورد دانوه بییوتر

کاهش شافته است که اشن نتیجه با شافتوههوای سواشر محققوین
 .5 .3عملكرد زیستتوده رازیانه

مطابقت دارد  .]7 8تحقیقی در مورد تداخل علف هورز در
نیان داد زمانی کوه گیواه زراعوی توا زموان فصول

نتاشج تجزشه وارشوانس نیوان داد کوه نووع علوفکوش دز

برداشت در راابت با علف هرز باشد عملكرد دانه تقرشیواً بوه

علفکش و کنتر ،تكمیلی و هم نین اثرا

متقابل عوامول

میزان  77درصد کاهش خواهود شافوت  .]22کواهش شودشد

مذکور توأثیر مینواداری بور عملكورد زشسوتتووده داشوتند

عملكرد دانه در رازشانه در تداخل با علفهای هرز احتما ً به

( .)P≤0/01مقاشسۀ میانگین اثرا

دلیل اشن است که اشن گیاه رشد اولیه کند و سطح برگ کموی

(نوع علف کش دز علفکش و کنتر ،تكمیلوی) نیوان داد

زشوادی

که حداکثر زشستتوده رازشانه ( 8611کیلووگر در هكتوار)

جهت تكمیل ساشهانداز خود نیاز داشته و همین عامول باعوث

در تیمووار شوواهد (عوواری از علووف هوورز) بووهدسووت زموود

الیه علفهای هرز بور اشون گیواه مویگوردد .ازاشونرو لوزو

درحووالیکووه تیمووار تلفی و ﭘنوودشمتالین بووا  100درصوود دز

گیاه ذر

داشته و به دلیل سرعت رشد ﭘواشینی کوه دارد مود

تحقیقا

توصیه شده با ش

بییتر در زمینه بهزراعی و بهنژادی اشن گیواه جهوت

متقابول هور سوه فواکتور

بار وجین نیوز بوا عملكورد زشسوتتووده

افزاشش سطح زشرکیت زشكار است .میزان کواهش عملكورد

( 8568کیلوگر در هكتار) بیود از تیموار شواهد عواری از

دانه را میتوان به میزان ساشهاندازی علفهوای هورز کواهش

علف هرز بییترشن عملكرد را داشت (شكل .)7

تیمارهای تلفیق دزهای مختلف علفكشها با كنترلهای تکمیلی
شکل  .7مقایسۀ میانگین عملکرد زیستتوده رازیانه تحت تأثیر اثر متقابل تیمارهای نوع علفكش ،دز علفكش و كنترل تکمیلی
نقاط دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDاختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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تیمار کاربرد موالچ کواه و کلوش گنود بوه تنهواشی نیوز

شاهد عاری از علف هرز در ش

 6/7درصد نسیت به زن کاهش عملكرد داشت.

عملكرد زشستتوده بسیار ﭘاشینی ( 459کیلووگر در هكتوار)
داشت و با تیمار شواهد توداخل علوف هورز در شو

گروه زماری ارار گیورد و

گوروه

زماری ارار گرفت .عملكرد زشستتووده بسویار ﭘواشین (133

منابع

کیلوووگر در هكتووار) در تیمووار شوواهد تووداخل علووف هوورز

 .1امیدبیگی ر ( )1386تولید و فرزوری گیاهان داروشی .جلد
دو انتیارا زستان ادس ریوی میهد 438 .ص.

نیاندهند اشن است که احتما ً محدودشت مناب در مراحول

 .2امینی ر ا ( )1382تییین اودر

مختلف رشدی موجب کاهش سوطح بورگ کواهش جوذب

راوابتی بوین گنود و

نور فتوسنتز جاری و سونتز موواد ﭘورورده شوده و درنتیجوه

چاودار در تراکم های مختلف و تأثیر راابوت بور روی

میزان تجم زشستتوده کاهش ﭘیودا کورده اسوت .بییوترشن

زنالیزهووای رشوود .دانیووگاه تهووران .تهووران .ﭘاشوواننامووه
کارشناسی ارشد.

عملكرد زشستتوده در زمانی حاصل مویشوود کوه گیواه در
رو ،دوره رشد خود با بییترشن زمان عد حضور علفهای

 .3ریائیچیانه ا زهتاب سلماسی س ااسومی گلیوذانی

هرز مواجه بوده است که اشن حالوت میوابه زن وه در موورد

ک و د ،زذر ع ( )1391اثوور تیمارهووای زبیوواری بوور

عملكرد دانه مطر است است  .]7چنین مویووعی دور از

عملكرد و اجزای عملكورد سوه تووده بوومی رازشانوه.
دانش کیاورزی و تولید ﭘاشدار.57-70 :)4(22 .

انتظار نیست زشرا گیاه با عد وجود راابت علفهای هرز در

 .4زند ا بااستانی ع نظا زبادی ن و شیمی پ ()1390

رو ،رشد خود توانسته است از مناب موجوود بهتور اسوتفاده

علفکشها و علفهای هرز مهوم اشوران .مرکوز نیور

کند و اندا های هواشی بییتری را تولید کند.

دانیگاهی .تهران 143 .ص.
 .5صفاشی  ،افیونی د و زشنلی

 .4نتيجهگيری

( )1390گیواه داروشوی

کاربرد انفرادی علفکش هوا و کنتور ،هوای تكمیلوی توأثیر

رازشانه از دانستههای کهن توا شافتوههوای نووشن .نیور

مطلوبی در کنتر ،علف هوای هورز و درنتیجوه در افوزاشش

نصو  .اصفهان 147 .ص.

عملكوورد نداشووت درحووالیکووه تلفیو روشهووای مووذکور

 .6صوویامی ر ( )1387اصووو ،و موودشرشت تولیوود گیاهووان

علفهای هرز را به خووبی کنتور ،کورد و باعوث افوزاشش

زراعی .ترجمه مرکز نیر سپهر تهران 400 .ص.

عملكرد رازشانه شد .ﭘندشمتالین نسیت به ترشفلورالین توأثیر

 .7حسینی ا راشود محصول

به مراتب بهتری داشت .هم نوین کواربرد شو بوار وجوین

نصویری محالتوی و

حاج محمدنیا االیباف ک ( )1387بررسی تأثیر میوزان

دستی با علفکشها به عنوان کنتر ،تكمیلوی توأثیر بهتوری

نیتروژن و مد

نسیت به مالچ کواه و کلوش گنود داشوت .درکول از نظور

زمان تداخل علف هرز بر عملكورد و

اجزای عملكرد ذر

عملكرد دانه و کاهش زشستتوده علفهای هرز تیموار دز

دانهای ( .)Zea mays L.حفاظت

گیاهان (علو و صناش کیاورزی).97-105 :)1(23 .

توصیهشده ﭘندشمتالین ( 1320گر ماده مؤثره در هكتار) در

 .8عیاسﭘور و ریوانی مقد پ ( )1383دوره بحرانوی

تلفی با ش بار وجوین دسوتی بوه عنووان تیموار برتور اشون

کنتوور ،علووفهووای هوورز ذر

ززماشش میرفی می شود هرچند که اشن تیمار نتوانسوت بوا

در شووراشط میووهد.

ﭘژوهشهای زراعی اشران.182-195 :)2(2 .
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on Timing Field Production of Vegetable Crops.
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ارزیابی کمی و کیفی اسانس برخی ارقام اصالحشدۀ بابونه ،بادرشبی و
رازیانه در شرایط اقلیمی شهرکرد
3

کرامتاله سعیدی* ،1فروهالسادات سیدی 2و محمود کیانی

 .1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3دکتری علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/11/12 :

چكيده
بهمنظور ارزشابی کمیت و کیفیت اسانس گیاهان داروشی بابونه رام ’بودگلد‘ بادرشیی رام ’ ‘SZK1و رازشانه راوم ’شوورک شواری‘ در
شراشط االیمی شهرکرد ززماشیی در در مزرعۀ تحقیقاتی دانیگاه شهرکرد در اواشل فروردشن  1393انجا گرفت .نمونههای گل بابونه و
ﭘیكر روشیی بادرشیی در مرحلۀ گلدهی کامل و میوههای رازشانه در مرحلۀ واکسی و رسیدن کامل برداشت شدند .نمونوههوا بوهوسویلۀ
کلونجر و بهروش تقطیر با زب اسانسگیری و ترکییا

اسوانس توسوط دسوتگاه  GCو  GC-MSزنوالیز شودند .مقودار اسوانس بابونوه

بادرشیی رازشانه (واکسی) و رازشانه (بالغ) بهترتیب  4/9 0/35 0/69و  4/4درصد بود .عمدهترشن ترکییا

اسانس بابونه زلفا-بیسابلو،

اکسید  43/57( Aدرصد) بتا-فارنسن ( 24/09درصد) و زلفا-بیسابلو ،اکسید  10/34( Bدرصد) بودند .ژرانیل استا
ژرانیا24/67( ،درصد) نرا 20/93( ،درصد) و ژرانیو 18/54( ،درصد) مهمترشن ترکییا

( 27/29درصد)

اسوانس در ﭘیكور روشیوی بادرشویی بودنود.

عمدهترشن ترکیب اسانس در میو رازشانه در مرحلۀ واکسی و رسیدن کامل ترانس-زنتو ،بود اما مقدار اشن ترکیوب در مرحلوۀ رسویدن
کامل ( 84/96درصد) نسیت به مرحلۀ واکسی ( 81/6درصد) بییتر بود .بهرور کلی بابونه بادرشیی و رازشانه کمیت و کیفیت اسوانس
مطلوبی در شراشط االیمی شهرکرد داشتند.
كلیدواژهها :زنتو ،بیسابلو ،اکسید ژرانیا ،ژرانیل استا

* نوشسنده مسئو،

گیاه داروشی.

Email: Saeidi@agri.sku.ac.ir

كرامتاله سعیدی و همکاران

بادرشیی 5از گیاهان داروشی ارزشومند متیلو بوه تیور

 .1مقدمه
فاکتورهای محیطی بر تنظیم تولید متابولیتهوای ثانوشوه در

نیناعیان است .ﭘراکنودگی اشون گیواه در بیضوی از نوواحی

گیاهان مؤثرند .نیاز به کنتر ،سونتز ناشوی از اشون وااییوت

جنوبی اروﭘا جزشر سیسیل مولداوی و جنوب ارب زسیا

اسوت کوه گیاهوان بورای بقوا باشود اوادر بوه تنظویم تولیود

نظیر اشران است  .]4 7سااه برگ و گل بادرشیی میطّر و

متابولیتها با توجه به تغییر عوامل محیطی باشند .محصو،

دارای اسانس است .سیترا 6،و ژرانیل استا  7از مهمتورشن

گیاه داروشی از نظر ااتصادی زمانی بهصرفه اسوت کوه

اسانس اشن گیاهاند .مواد مؤثر اشن گیاه زرا بخوش

ش

ترکییا

مقدار متابولیتهای اولیه و ثانوشۀ زن به حد مطلوب رسیده

و اشتهازور بوده و اسانس زن دارای خاصیت یودباکترشاشی

باشد .مواد موؤثره اگرچوه بوا هوداشت فراشنودهای ژنتیكوی

است و برای مداوای د،درد و نفخ شكم بوهکوار مویرود و

ساخته میشوند تولید زنهوا بوهروور بوارزی تحوت توأثیر

هم نین در صناش اذاشی نوشابهسازی و صناش بهداشوتی

عوامل محیطی ارار میگیرد .عوامل محیطی سیب تغییراتوی

و زراشیی کاربرد دارد  .]2مهمترشن ترکییا

اسوانس اشون

در رشد مقدار و کیفیت مواد مؤثر گیاهان داروشی میشوود.

گیاه در منار تهران و خوی ژرانیو 8،ژرانیا 9،و ژرانیول

عوامل محیطی محل روشش گیاهان داروشی بر مقودار کلوی و

میاهده شد .]20 25

استا

عناصر تیكیلدهند مواد مؤثره تأثیر میگذارند .تأثیر اویواع

رازشانه 10گیاهی داروشی متیل به تیور چترشوان اسوت.

زشستمحیطی بر گیاهان مختلوف متفواو اسوت و هموواره

میوه های رازشانه مقدار زشادی اسانس دارند .بذور و اسانس

مناسب تأثیر عوامل مذکور بور موواد موؤثر

رازشانه بهعنوان ریمدهند موواد اوذاشی کواربرد دارد و در

باشد با تحقیقا

گیاهان داروشی را بررسی کرد .]1

محصو

بابونۀ زلمانی 1گیاهی علفی شكسواله و متیلو بوه تیور

داروشی و زراشیی  -بهداشتی نیز از زن اسوتفاده

می شود  .]17مهم ترشن ترکییا
11

اسانس میوه هوای رازشانوه
متیول کواوشكو 12،و تورانس

کاسنی است .بابونۀ میرق مقوی میده بادشكن اشتهازور

در مطالیا

هضمکنند اذا صفرابر ااعدهزور و التیا دهنده اسوت .]3

زنتو 13،میاهده شد  .]12 18 19در تحقیقوی در شوراشط

مقدار اسانس و کامازولن 2بابونه رام ’بودگلد‘ 3در شوراشط

14

مختلف فنكون

االیمی تهران مقدار اسانس رازشانۀ رام ’شوورک شواری‘

االیمی میهد در سه مرحلۀ برداشت بررسی شد و درصود

 5/2درصد بود .هم نین مهمترشن ترکییا

اسووانس و کامووازولن بووهترتیووب  0/777-0/713و -10/12

ترانس زنتو ،فنكون و متیل کواوشكو ،گوزارش شود .]22

 13/31درصوود  ]8و مقوودار اسووانس و کامووازولن راووم

مقدار اسانس تحت تأثیر فاکتورهای زشادی از جملوه زموان

’بودگلد‘ در شراشط االیمی خوزستان نیوز  0/5و  3درصود

برداشت و شراشط االیمی است .مرحلۀ بلووغ شو

فواکتور

بود  .]10در شراشط زبوهواشی میهد مهومتورشن ترکیوب

مهم اثرگذار بر کمیت و کیفیت اسانس در برخی از گیاهان

اسانس اشن رام

اسانس بابونه رام ’بودگلد‘ زلفا بیسابو ،اکسید53/45( A 4
5 . Dracocephalum moldavica L.
6. Citral
7. Geranyl acetate
8. Geraniol
9. Geranial
10. Foeniculum vulgare Mill.
11. Fenchone
12. Methyl chavicol
13. Anethole
14. Soroksari

درصد) بود .]21

1 . Matricaria chamomilla L.
2. Chamazulene
3. Bodegold
4. α-Bisabolol oxide
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ردشفهاشی به فواصل  25سوانتیمتور از شكودشگر

نظیر تیر چترشان است .برداشت شا تأخیر بذور در گیاهوان

هر کر

اشن تیره بهدلیول رشوزش بوذرها مناسوب نیسوت هم نوین

اشجاد شد بهروری که در هر کر

برداشت زودهنگا بهدلیل وجوود میووههوای نوارس سویب

حاصل شد 9 .گر بذر که کامالً با ماسۀ بادی مخلو شده

کاهش عملكرد میشود  .]12در مطالیهای در ترکیوه روی

بود در هر کر

بهرور سطحی بور روی ردشوفهواشی کوه

بررسی تأثیر مراحل مختلف رشدی میو رازشانه بر ترکییا

زماده شده بود کیت شد .بذور بادرشیی در  12خط کیت

اسانس زن بییترشن مقدار ترانس زنتو ،بهعنوان مهومتورشن

بهفاصلۀ ردشف  50و فاصلۀ دو بوتۀ  30سوانتیمتور کیوت

ترکیب اسانس در مرحلۀ بلوغ کامل بوذرهای رازشانوه بوود

شد .بهازای هر متر روی ردشوف  1گور بوذر اسوتفاده شود.

 .]24در ﭘژوهیی اثر سه مرحله برداشت بذر رازشانه راوم

گیاهان در مرحلۀ چهاربرگی برای رسیدن به فاصلۀ مطلووب

’شورک شاری‘ شامل خمیری واکسی و رسیدن کامول بور

کاشت روی ردشف تن

شدند .بذور رازشانه در ردشفهواشی

کمیت و کیفیوت اسوانس در االویم تهوران بررسوی شود و

بهفاصلۀ  40سانتیمتر کیت شدند .ﭘس از سیز شودن بوذور

بییترشن مقدار اسانس در مرحلۀ واکسی و بییترشن مقودار

گیاهان بورای رسویدن بوه فاصولۀ مطلووب روی ردشوف 25

زنتو ،بهعنوان مهمترشن ترکیب تیكیلدهند اسانس نیز در

شدند .در رو ،مرحلۀ رشد کلیۀ مراایتهای

سانتیمتر تن

مرحلۀ واکسی بود .]5

 24ردشف بهرو 5 ،متر

ز شامل وجین زبیاری و  ...برای همۀ کر های ززماشیوی

با توجه به نیاز صناش داروشی و زراشیی  -بهداشتی بوه

بهعمل زمد .گلهای بابونه و هم نین اندا هوواشی بادرشویی

اسانس گیاهوان داروشوی بابونوه بادرشویی و رازشانوه اشون

در مرحلۀ گلدهی کامل برداشت و در سواشه خیو

شودند.

مطالیه بر روی سوه راوم اصوال شوده از اشون گیاهوان در

میوه های رازشانه در دو مرحلۀ واکسی و رسیدن کامل از گیاه

شراشط زبوهواشی شهرکرد انجا گرفت توا امكوان توسویۀ

بید از خی

شدن چترها در ساشه بوا اربوا ،جودا شوده و

کیت و استفاده از اشن اراا اصال شده در منطقۀ مذکور و

برای اسانسگیری زمواده شودند .میخصوا

منار میوابه زبوهوواشی فوراهم شوود .هودف از اجورای

خاک منطقۀ کیت در جدو،های  1و  2ارائه شده است.

ﭘژوهش حایر تییین کمیت و شناساشی ترکییوا

زب وهوواشی و

اسوانس

برای اسانسگیری  50گور از هور کودا از نمونوههوای

برخی اراا اصال شد بابونوه بادرشویی و رازشانوه کوه از

گیاهی زسیابشده برداشت شد؛ سپس اسانسگیری بوا روش

اراا تجاری و مورد کیت در نقا مختلف دنیا هستند در

تقطیر با زب و با استفاده از دستگاه اسانسگیر 1بوهمود سوه

شراشط زبوهواشی شهرکرد بود.

ساعت برای بادرشیی و چهار ساعت بورای بابونوه و رازشانوه
انجا گرفت  .]16درصد اسوانس بوهصوور وزنوی /وزنوی

 .2مواد و روشها

تییین شد .نمونهها با استفاده از سولفا سدشم خی

در ززماشش حایر ﭘس از شخم زدن و زماده سوازی زموین

و تا زمان زنالیز در دمای  4درجۀ سانتیگراد نگهداری شودند.

در فصل ﭘاشیز بذور بابون راوم ’بودگلود‘ بادرشویی راوم

جداسووازی و شناسوواشی ترکییووا اسووانس بووا اسووتفاده از

’ ‘SZK1و رازشانووه راووم ’شووورک شوواری‘ کووه از شوورکت

دستگاههای گاز کرومواتوگرافی ( )GCو گواز کرومواتوگرافی

داروشی زردبند تهیه شده بودند در کر هاشی بوهمسواحت

متصل به ریفسنج جرمی ( )GC/MSانجا گرفت.

زبگیری

 30متر مربو در مزرعوۀ تحقیقواتی دانیوگاه شوهرکرد در
اواشل فروردشن  1393کیت شدند .برای کاشوت بابونوه در

1. Clevenger
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جدول  .1برخی مشخصات آبوهوایی شهركرد در فصل زراعی كشت
( ،1393سایت هواشناسی چهارمحال و بختیاری)

ماه

دما

رروبت

()̊ C

()%

حداال مطل

حداکثر مطل

میانگین

میانگین حداال

مجموع بارندگی
میانگین
حداکثر

ماهیانه
()mm

فروردشن

-6/4

24/5

8/6

24

73

41/9

اردشیهیت

-0/7

27/2

13/6

23

80

16/4

خرداد

0/4

34/4

17/7

11

56

0/1

تیر

8/6

35/8

23/2

10

50

0

مرداد

9

37

23/1

10

49

0

شهرشور

4

32/2

18/8

10

52

0

جدول  .2برخی مشخصات خاک مزرعۀ تحت كشت
بافت خاک
سیلت لو

شوری خاک
()dS.m-1
0/21

اسیدشته خاک
7/96

نیتروژن

ﭘتاسیم

فسفر

()%

()mg.kg-1

()mg.kg-1

0/042

330

12/9

کرومواتوگراف گوازی مودAgilent 7890N (USA) ،

جرشان گاز حامل  1میلیلیتر در دایقه و انرژی شونیزاسویون

مجهووز بووه دتكتووور ( FIDشونیزاسوویون شوویلۀ هیوودروژن)

در ریف سنج جرمی میاد 70 ،الكترون ولوت بوود .درجوۀ

سووتون  HP-5MSبووهرووو 30 ،متوور و اطوور داخلووی 0/25

حرار

محفظوۀ تزرشو  260و دموای ترانسوفر شون 260

میلی متر بود؛ یخامت شۀ فاز ساکن  0/25میكرومتر بوود؛

درجۀ سانتیگراد تنظیم شد .ترکییا

گاز حامل هلیو و سرعت جرشان گاز حامل  1میلیلیتر در

با استفاده از زمان بازداری ترکیب ها اندشس بازداری ریف

دایقه بود .برنامۀ حرارتی  40تا  250درجۀ سوانتیگوراد بوا

جرمی و مقاشسۀ اشن ﭘارامترها با ترکیبهوای اسوتاندارد شوا
ارالعا

سرعت  3درجۀ سانتی گراد در دایقه و دمای محفظۀ تزرش

تیكیلدهند اسوانس

موجود در کتابخانه شناساشی شدند .]11 23

 260درجۀ سانتیگراد بود .کروماتوگراف گازی متصول بوه
ریفسنج جرمی مد Agilent 5975C ،با سیستم تله شونی

 .3نتایج و بحث

و سووتون  HP-5MSبووهرووو 30 ،متوور اطوور داخلووی 0/25

مقدار اسانس و ترکییا

میلیمتر و یخامت شۀ فواز سواکن  0/25میكرومتور بوود.

جدو 3 ،ارائه شده است .مقدار اسانس اشن گیاه در شراشط

برنامۀ حرارتی  40تا  240درجۀ سانتیگوراد بوا سورعت 4

االیمی شهرکرد  0/69درصود بوود .براسواس نتواشج زنوالیز

درجۀ سانتیگراد در دایقه بود .گاز حامول هلیوو سورعت

اسانس با استفاده از  GCو  GC/MSهفت ترکیوب اصولی
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در اسانس بابونه شناساشی شد کوه در مجمووع اشون هفوت

( 41-57درصد) زلفا-بیسابیلو ،اکسید  1-15( Bدرصود)

ترکیب  91/12درصد اسوانس بابونوه راوم ’بودگلود‘ را در

کامووازولن وبتووا-فارنسوون ( 3-11درصوود) بووود .]14 15

شراشط االیمی شهرکرد تیكیل دادند .عمدهتورشن ترکییوا

مهم ترشن ترکیب اسانس بابونه رام ’بودگلد‘ زلفا-بیسابیلو،

زلفوا-بیسوابیلو ،اکسوید A

اکسید  53/45( Aدرصود) بوود  .]21نتواشج اشون مطالیوه

اسانس بابونوه در اشون تحقیو

( 43/57درصوووود) بتووووا-فارنسوووون 24/09( 1درصوووود)

به لحاظ نوع ترکییا

اسانس با مطالیواتی کوه در میوهد و

زلفا-بیسابیلو ،اکسید  10/34( Bدرصد) و کامازولن (5/05

جنوب اشتالیا انجا گرفوت میوابهت دارد اگرچوه از نظور

اسانس بابونه سوزکوئی

اسانس در اشن مطالیه با ﭘژوهشهای دشگور

درصد) بودند .اصلیترشن ترکییا

ترﭘنها بودند که با ساشر گزارشهای ترکییا
همخوانی دارد .در مورد ترکییا
ترکییوووا

مقدار ترکییا

تفاو هاشی وجود دارد که اشن تفواو هوا شواشد ناشوی از

اسانس بابونه

تفاو

اسانس بابونه مهومتورشن

ویییت زبوهواشی منار کیت باشد.

اسوووانس زن زلفوووا-بیسوووابیلو ،اکسووووید A

جدول  .3بازده و تركیبات اسانس بابونه رقم ’بودگلد‘ در شرایط اقلیم شهركرد
شمار ترکییا

مقدار ترکیب

نوع ترکیب

()%

شاخت بازداری

1

بتا-فارنسن

24/09

1454

2

جرماکرن )Germacrene D( D

4/56

1483

3

بیسیکلوجرماکرین ()Bicyclogermacrene

1/36

1497

4

اسپاتولنو)Spathulenol( ،

2/15

1581

5

زلفا-بیسابیلو ،اکسید

10/34

1659

6

کامازولن

5/05

1738

7

زلفا-بیسابیلو ،اکسید

43/57

1755

B

A

بازده اسانس

0/69

مقدار کل اجزای شناساشیشده

91/12

1بادرشوویی راووم ’ ‘SZK1از دشگوور گیاهووان داروشووی

ترکییا

بررسی شده در اشن تحقی بووده اسوت .مقودار اسوانس زن
 0/35درصد بود .مهم ترشن ترکییوا

نرشل استا

اسوانس بادرشویی در

شراشط االیمی شوهرکرد ژرانیول اسوتا

اسانس را شامل شدند .ساشر ترکییوا
3

تورانس وربنوو 4،نورو 5،و لینوالو 6،بودنود

(جدو .)4 ،مهمترشن ترکییا

( 27/29درصود)

اسوانس زن

اسانس اشن گیاه در مطالیا

صور گرفته در برخی منوار اشوران ژرانیوو ،ژرانیوا ،و

ژرانیا 24/67( ،درصد) نرا 20/93( 2،درصود) و ژرانیوو،
( 18/54درصوود) بودنوود کووه درمجموووع  97/14درصوود از

3. Neryl acetate
4. Trans-Verbenol
5. Nerol
6. Linalool

1. β-Farnesene
2. Neral
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ژرانیل استا

بود که با نتاشج اشون مطالیوه همخووانی دارد

اگرچه تفاو هاشی در کمیت اشون ترکییوا
دشگر مطالیا

رشزش بذرها مناسب نیست .هم نین برداشوت زودهنگوا
بهدلیل وجود میوههای نارس سیب کاهش عملكرد میشود

در مقاشسوه بوا

وجود دارد که ممكن است ناشی از تفواو

 .]12تولید اسانس در میو رازشانه متأثر از مرحلۀ برداشت

زبو هوای منار کیوت و اعموا ،فیالیوتهوای مودشرشتی

بود .مقدار اسانس در بذور رازشانه با بلوغ و رسویدن میووه

در مزرعه نظیر تارشخ کاشت و تیمارهای تغذشوهای

کاهش می شابد که با نتاشج مطالیۀ حایر مطابقت دارد 24

متفاو

زنها باشد .]17 20

 .]6اسانس در گیاهان تیر چترشان در مجاری روانوی بوذر
اسوانس رازشانوه راوم

که وشتا 1نا دارد ذخیره میشوند اشون مجواری در مراحول

’شورک شاری‘ که در دو مرحلۀ واکسوی شودن بوذرهوا و

اولیۀ نمو میوه ها زشادند .تیداد مجاری روانی در میوههوای

رسیدن کامل برداشت شد مقاشسوه شودند .مقودار اسوانس

نابالغ زشاد است؛ بنابراشن مقدار اسانس در اشون گیاهوان در

رازشانه در مرحلۀ واکسی  4/9و در مرحلوۀ رسویدن کامول

مراحل نابالغ بذور بییتر است .مقودار اسوانس بوا رسویدن

بذور  4/4درصد بود .مقدار اسانس در گیاهان داروشی متأثر

بذور بهدلیل تجم فوراوردههوای فتوسونتزی در زندوسوپر

از زمان برداشت اندا گیاهی اسوت  .]1در تیور چترشوان

کاهش میشابد .]13

در اشن تحقی

مقدار و ترکییا

مرحلۀ بلوغ عاملی مهوم و اثرگوذار بور کمیوت و کیفیوت
اسانس است .برداشت با تأخیر در گیاهان اشن تیره به دلیول
جدول  .4بازده و تركیبات اسانس بادرشبی رقم ’ ‘SZK1در شرایط اقلیم شهركرد

شمار ترکییا

1

نوع ترکیب

مقدار ترکیب ()%

شاخت بازداری

1

لینالول

0/8

1098

2

ترانس-وربنول

1/05

1145

3

نرو،

0/79

1230

4

نرا،

20/93

1243

5

ژرانیو،

18/54

1257

6

ژرانیا،

24/67

1269

7

نریل استات

3/07

1361

8

ژرانیل استات

27/29

1382

بازده اسانس

0/35

مقدار کل اجزای شناساشیشده

97/14
1. Vittae

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1106

ارزیابی كمی و كیفی اسانس برخی ارقام اصالحشدۀ بابونه ،بادرشبی و رازیانه در شرایط اقلیمی شهركرد

جدول  .5بازده و تركیبات اسانس رازیانه رقم ’شورک شاری‘ در دو مرحلۀ برداشت در شرایط اقلیم شهركرد
واکسی
نوع ترکیب

شمار ترکییا

بالغ

مقدار ترکیب ()%

شاخت بازداری

1

زلفا-ﭘینن ()α-Pinene

0/37

0/33

939

2

بتا-میرسن ()β-Myrcene

0/28

-

982

3

زلفا-فالندرن ()α-Phellanderen

0/28

-

1007

4

لیمونن

4/51

4

1031

5

ترانس–بتا-اسیمن ()trans-β-Ocimene

0/73

0/61

1039

6

گاما-ترﭘینن ()γ-Terpenene

0/2

-

1062

7

فنكون

5/58

5/01

1091

8

کامفور ()Camphor

0/17

-

1151

9

متیل کاوشكو،

4/3

4/13

1199

0/21

-

1235

11

ترانس-زنتو،

81/6

84/96

1295

12

جرماکرن

D

0/47

0/39

1483

بازده اسانس

4/9

4/4

مقدار کل اجزای شناساشیشده

98/7

99/43

فن یل استا

10

()Fenchyl acetate

در مرحلۀ واکسی بذور  12ترکیب از اسانس شناسواشی

بهروریکه مقدار زنتو ،و فنكون در مرحلۀ واکسی  56/4و

اسانس در مرحلۀ رسیدن

 24/7درصد بوود .مقودار اشون دو ترکیوب اصولی اسوانس

بذرها هفت ترکیب بود .مهمترشن ترکیب اسانس در هر دو

رازشانه در مرحلوۀ رسویدن کامول بوهترتیوب  65/3و 23/2

مرحلۀ برداشت بذرها ترانس زنتو ،بود؛ اما مقدار اشن ماده

درصد بود  .]19 12مهمترشن ترکیب اسانس بوذر رازشانوه

در مرحلۀ رسیدن کامل بذرها ( 84/96درصود) نسویت بوه

رام ’شورک شواری‘ در مرحلوۀ بلووغ در شوراشط االیموی

مرحلۀ واکسی بودن ( 81/6درصد) بذور بییتر بوود .سواشر

تهران ترانس زنتو ،و بهمیزان  67درصد بود ]22؛ درحالی

مهم اسانس در مرحلوۀ واکسوی و رسویدن بوذور

که در مطالیۀ حایر مقدار اشن ترکیوب ارزشومند داروشوی

شدند درحالی که تیداد ترکییا

ترکییا

1

فنكون لیمونن و متیل کاوشكو ،بودند (جودو .)5 ،نتواشج
اشن مطالیه بهلحاظ مهمترشن ترکییا
در بذور رازشانه با مطالیا

 84/96درصد گزارش شد که بیانگر ارزشمند بودن کیوت
رازشانه در منطقۀ مذکور است.

تیكیلدهند اسوانس

گذشته در مجارستان که در زنها

بییترشن مقدار ترانس زنتو 87/85( ،درصد) بوه عنووان

اسوانس رازشانوه در مرحلوۀ واکسوی و

مهمترشن ترکیب اسوانس در مرحلوۀ بلووغ کامول بوذرهای

رسوویدن کاموول زنتووو ،و فنكووون بودنوود همخوووانی دارد؛

رازشانه حاصل شد  .]24مقودار زنتوو ،اسوانس رازشانوه در

مهمتورشن ترکییوا

مرحلۀ رسیدن کامل بییتر از مرحلۀ واکسوی بوود  ]6اموا
1. Limonene
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بییترشن مقدار زنتو ،بهعنوان مهمترشن ترکیب تیكیلدهند
اسانس در مرحلۀ واکسی گزارش شد اگرچه تفاو

رام شوروک شاری ( Foeniculum vulgare Mill. cv.

 .)Soroksariﭘاشاننامۀ کارشناسی ارشد .دانیگاه تربیت

اندکی

در مقدار زنتو ،با مرحلۀ رسیدن کامل داشت  .]5مقودار و
ترکییا

مدرس .تهران.

اسانس بهرور بوارزی وابسوته بوه شوراشط االیموی

است .تفاو

در ترکییوا

اسوانس شو

نواحی مختلف ناشی از تفاو

 .6شوواهحسووینی ر دولتووی

گونوۀ داروشوی در

سووفیدکن ف و عزشووزی ع

( )1391تأثیر مرحلۀ برداشت میوه بر مقدار و ترکیوب

ویییت زبوهوا و بهوشژه

اصوولی در اسووانس رازشانووه ()Foeniculum vulgare

محل شراشط کیت و برداشوت و شوراشط انودازه گیوری و

بومی همدان .فناوری تولیدا

سنجش زن است .]1

گیاهی.1-9 :)2(12 .

 .7شرشیت ص ( )1389تكثیر و ﭘرورش گیاهان داروشوی.

با توجه به نتاشج ﭘژوهش حایر هر سه گیواه داروشوی

انتیارا

در شراشط االیمی شهرکرد شراشط مناسیی بهلحاظ کمیوت و

مانی تهران 422 .ص.

کیفیت مواد مؤثره داشوتند و بوهوشوژه کیوت رازشانوه راوم

 .8عزشزی ( )1385مطالیۀ چهار رام بابونه اصال شوده

’شورک شاری‘ به دلیل داشتن مقدار زشاد زنتو ،میتواند در

در شراشط زبو هواشی اشران .تحقیقا

گیاهان داروشوی

اشن منطقه گسترش ﭘیدا کنود .هم نوین ﭘییونهاد مویشوود

و میطر اشران.386-396 :)4(22 .

تحقیقا

جام تری در زمینوۀ کیوت و ارزشوابی عملكورد

 .9مكوویزاده تفتووی و فرهووودی ر ( )1391ت وأثیر توونش

کمیت و کیفیت اسانس اشن اراوا در دشگور منوار کیوور
برای انتخاب بهترشن منطقه شا منار صور

خیكی بر رشدونمو عملكرد میزان اسانس و درصود

گیرد.

کامازولن گیاه داروشی سوه راوم بابونوه ( Matricaria

 )recutiataدر شراشط خوزستان .ﭘژوهشهای زراعوی
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