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چکیده

1

سابقه و هدف :پیشبینی تغییرات سطح برگ بخش مهمی از مدلهای شبیهسازی گیاهان زراعی است .قابلیت پیشبینی تغییرات
شاخص سطح ب رگ گیاه در طی فصل رشد برای تخمین میزان تشعشع خورشیدی دریافتی و ماده خشک تولیدی گیاه مهم است.
بنابراین هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات تولید و زوال (پیری) سطح برگ گلرنگ "توده محلی اصفهان" میباشد.
مواد و روشها :این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در  4تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
ولیعصر رفسنجان در سال  1391انجام شد .عوامل آزمایش شامل تاریخ کاشت ( 17فروردین و  6اردیبهشت) و تراکم بوته (،40 ،15
 65و  90بوته در مترمربع) بودند .پس از سبزشدن بوتهها تا پایان فصل رشد به فاصله زمانی هر  10روز یکبار سطح برگ بوتهها
مورد اندازهگیری قرار گرفت .همچنین از ابتدای فصل رشد تا پایان مرحله گلدهی ،هر  3-7روز یکبار تعداد برگ سبز و گره تولید
شده روی ساقه اصلی ،تعداد برگ زرد روی ساقه اصلی و همچنین تعداد کل برگ زرد روی بوته شمارش و ثبت گردید.
یافتهها :با کاهش تراکم بوته شاخص سطح برگ حداکثر ( )LAImaxروند افزایشی داشت بهطوریکه مقدار آن در تراکم  15بوته
در مترمربع به  3/91و  3/37در تاریخ کاشتهای اول و دوم رسید و در تراکمهای باالتر مقدار آن کاهش یافت .سرعت تولید
برگ میان تراکمهای مختلف در تاریخ کاشتهای مورد مطالعه اختالف معنیداری نشان نداد و بین  0/033تا leaf/°Cd-1 0/049

متغیر بود .تولید برگ در گیاه پس از گذشت  1349تا  °Cd-1 1395و  1300تا  °Cd-1 1384بهترتیب برای تاریخ کاشتهای اول
و دوم پایان یافت .با افزایش تعداد برگ در طول فصل رشد ،سطح برگ در قالب معادله توانی افزایش یافت بهطوریکه شیب
افزایش سطح برگ با افزایش تراکم و تأخیر در کاشت روند کاهشی داشت .سرعت زوال برگ در تراکمهای پایینتر هر تاریخ
کاشت و نیز با تأخیر در کاشت با شیب زیادی صورت گرفت .سرعت پیری برگ براساس تعداد برگ زرد در بوته بین 0/0025
تا  leaf/°Cd-1 0/0045برای تاریخ کاشت اول و  0/0018تا  leaf/°Cd-1 0/0037برای تاریخ کاشت دوم متغیر بود.
نتیجهگیری :با افزایش تراکم بوته بهدلیل افزایش رقابت درون و برونبوتهای و در نتیجه کاهش تعداد شاخه فرعی در هر بوته،
سطح برگ تکبوته کاهش مییابد اما بر خالف این انتظار ،افزایش تعداد بوته نتوانست کاهش شاخص سطح برگ را جبران کند.
* مسئول مکاتبهben_torabi@yahoo.com :
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این امر به احتمال زیاد بهدلیل کاهش تعداد برگ در بوته در تراکم باالتر بود .تأخیر در کاشت موجب افزایش سرعت ظهور برگ
و کاهش دوره مؤثر تولید برگ گردیده و از تعداد نهایی برگ در ساقه اصلی کاسته شد .سرعت تولید گره در طی این دوره در
درجه نخست بهوسیله دما و پس از آن توسط دسترسی به مواد فتوسنتزی برای رشد برگ تعیین میشود .با افزایش تراکم ،سرعت
زوال برگ در ساقه بیشتر شد .افزایش شدت پیری در تراکمهای کاشت پایین را میتوان به رقابت درون گیاهی و سایهاندازی
بیشتر نسبت داد.
واژههای کلیدی :تعداد گره ،درجه روز رشد ،سطح برگ

مقدمه

بهصورت خطی افزایش مییابد ( .)11در تمامی

نمو سطح برگ شامل ظهور برگهای جدید،

ژنوتیپهای لوبیا چشمبلبلی ()Vigna unguiculata L.

گسترش برگهایی که به تازگی ظهور کردهاند و زوال

با افزایش میانگین دما سرعت ظهور برگ در ساقه

(پیری) برگهای مسن میباشد ( .)16هرچه گیاهان

اصلی بیشتر میشود .همچنین سرعت ظهور برگ بر

توانایی تولید برگ بیشتر در زمان کمتری از شروع

روی ارقام مختلف نخودفرنگی ()Pisum Sativum L.

سبزشدن داشته باشند و سرعت زوال برگ در آنها

( )8و نخود ( )17در مقابل دما بهصورت خطی

کمتر باشد ،توانایی دریافت تشعشع بیشتر شده و در

افزایش یافت.

نهایت عملکرد باالتری نیز خواهند داشت ( .)19دما و

رشد برگ با پیری خاتمه مییابد .علت پیری

طول روز میتوانند روی سطح برگ ،سرعت ظهور

برگها ،فرآیندهای زیستشناختی طبیعی پیری است

برگ و همچنین روی سرعت و طی شدن دوره

اما تأثیر کمبود آب و عناصر غذایی ،حرارت باالی

گسترش و پیری برگ تأثیر بگذارد .دما و طول روز

درون تاجپوشش ،حمله آفات و بیماریها یا خسارات

همچنین میتوانند سطح برگ را از طریق تأثیر بر

فیزیولوژیکی نیز بهطور محسوسی طول برگ را

دورههای تولید برگ تنظیم کنند ( .)7در همین راستا

کاهش داده و باعث پیری میشوند .همچنین

مشخص گردید که دوره تولید موثر برگ در نخود

تفاوتهای ژنتیکی مرتبط با پیری در ژنوتیپهای

( )Cicer arietinum L.تا حدود مرحله غالفدهی

مختلف بعضی از گیاهان گزارش شده است.

ادامه مییابد ،ولی بسته به دسترسی کربن و نیتروژن،

محیطهای با نور کم سبب سایهاندازی و عدم تحرک

تولید پراکنده برگ میتواند تا رسیدگی ادامه پیدا کند

نیتروژن از برگها به دانههای در حال رشد شده که

( .)20برعکس ،در گیاه رشد محدود مثل گندم

با پیری برگها مرتبط است ( .)15تنش رطوبتی ،دمای

( ،)Triticum aestivum L.دوره تولید برگ مؤثر در

باالی درون تاجپوشش و شروع پرشدن دانه باعث

ساقه اصلی همزمان با کامل شدن برگ پرچم خاتمه

تسریع پیری برگها میشود .شروع مرحله پیری

مییابد و در کل گیاه نیز معموالً دوره رشد مؤثر برگ

معموالً در شروع پرشدن دانه اتفاق میافتد که این امر

در پنجهها تا زمان خوشهدهی ادامه مییابد ( .)18در

میتواند بهعلت انتقال نیتروژن از برگ بهسمت دانه

بادامزمینی ( )Arachis hypogaea L.مشاهده گردید که

باشد .در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک بهعلت وجود

سرعت ظهور گره بین دماهای  20تا  35درجه سانتیگراد

نیتروژن اندک در برگها ،پدیده پیری تقریباً در همه
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برگهای گیاه مشاهده میشود ( 17و  .)18سرعت

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح

پیری گره روی ساقه اصلی در برابر درجه روز رشد

بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد .در

تجمعی در لپه هندی ( )Cajanus cajan L.نشان داد

این آزمایش عوامل مورد بررسی شامل تاریخ کاشت با

که بعد از گلدهی  35/7درجه سانتیگراد روز برای

دو سطح ( 17فروردین و  6اردیبهشت) و تراکم با

پیری هر برگ الزم بود و با پیر شدن هر گره در ساقه

چهار سطح ( 65 ،40 ،15و  90بوته در مترمربع)
بودند .کرتهای آزمایشی با ابعاد  2×4متر و حاوی

اصلی 0/03 ،از کل تعداد برگها در گیاه پیر شدند

شش ردیف کاشت با فاصله بین ردیف  40سانتیمتر

(.)16

در نظر گرفته شدند .خاک مزرعه موردنظر دارای

امروزه استفاده از مدلهای شبیهسازی گیاهان

بافت لومی بود .آمادهسازی زمین شامل یک مرحله

زراعی برای پیشبینی رشد ،نمو و عملکرد تحت

شخم عمیق در زمستان بهوسیله گاوآهن برگرداندار و

شرایط مختلف محیطی روبه افزایش است .مدلهای

یک مرحله دیسک در بهار ،قبل از کاشت بود .با توجه

شبیهسازی گیاهان زراعی مجموعهای از معادالت

به نتایج تجزیه خاک محل آزمایش ،کودهای فسفاته و

ریاضی (معموالً معادالت جبری یا دیفرانسیل) هستند

پتاسه از هر کدام  100کیلوگرم در هکتار قبل از

که در کنار یکدیگر قرار میگیرند و یک سامانه را

کاشت استفاده شد (جدول  .)1عمق کاشت در حدود

توصیف میکنند .برای اجرای این مدلها نیاز به

چهار سانتیمتر در نظر گرفته شد .در مرحله چهار تا

برخی از پارامترهای گیاهی ،خاکی ،اقلیمی و زراعی

شش برگی ،برای رسیدن به تراکم مطلوب ،عمل تنک

میباشد .از جمله متغیرهای گیاهی مورد نیاز،

کردن بوتهها انجام شد .آبیاری بهصورت کرتی و

متغیرهای مربوط به تولید و پیری سطح برگ میباشد

مبارزه با علفهای هرز بهصورت دستی صورت

( .)18با توجه این که هیچگونه پژوهشی در مورد

گرفت .با توجه به نتایج تجزیه خاک محل آزمایش

تخمین خصوصیات تولید و پیری برگ در گلرنگ

(جدول  ،)1مقدار  140کیلوگرم در هکتار کود اوره

( )Carthamus tinctorius L.وجود نداشت،

بعد از کاشت در دو نوبت شروع ساقهدهی و آغاز

بنابراین پژوهش حاضر جهت تعیین صفات فوق در

طبقبندی بهصورت سرک مصرف گردید.
پس از سبزشدن بوتهها تا پایان فصل رشد به

شرایط تراکم و تاریخ کاشتهای مختلف کاشت انجام

فاصله زمانی هر  10روز یکبار ،هفت بوته از هر

شد.

کرت (پس از حذف اثر حاشیهای) با حفظ تراکم بوته
انتخاب و سطح برگ آنها بهوسیله دستگاه سطح

مواد و روشها

برگسنج مدل دلتا تی مورد اندازهگیری قرار گرفت.

این آزمایش در فاصله زمانی اسفندماه  1390تا

همچنین از ابتدای فصل رشد تا پایان مرحله گلدهی،

شهریورماه  1391در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی

هر  3-7روز یکبار ،بسته به شرایط دمایی محیط و

دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان با عرض جغرافیایی 30

سرعت رشد گیاه ،تعداد برگ سبز و گره تولید شده

درجه و  23دقیقه و طول جغرافیایی  56درجه و با ارتفاع

روی ساقه اصلی ،تعداد برگ زرد روی ساقه اصلی و

 1469متر از سطح دریا اجرا گردید .در این پژوهش از

همچنین تعداد کل برگ زرد روی بوته شمارش و

بذر گلرنگ توده محلی اصفهان استفاده گردید.

ثبت گردید.
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دادههای جمعآوریشده با استفاده از تجزیه

که در آن LAI ،شاخص سطح برگ t ،زمانLAImax ،

واریانس و روش رگرسیون خطی و غیرخطی از طریق

حداکثر شاخص سطح برگ Tb ،زمان شروع رشد

نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل شدند .در این مطالعه

برگ To ،زمان رسیدن تا حداکثر شاخص سطح برگ،

روند تغییرات شاخص سطح برگ بهوسیله مدل بتا

 Tcزمان تا پایان رشد سطح برگ و  αضریب ثابت

توصیف گردید (:)6

میباشد.

()1

Tc -To 
T
 o -Tb 








 T -T
 c
  Tc - To



  t - Tb
LAI = LAI max  

  To - Tb

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش.

Table 1. Physical and chemical properties of soil in experimental site.

اسیدیته

هدایت الکتریکی

نیتروژن

-1

فسفر

پتاسیم

کربن آلی

رس

شن

سیلت

pH

) EC(µmohs.cm

)N (%

)P (ppm

)K (ppm

)OC (%

)Sand (%

)Clay (%

)Silt (%

7.3

4

0.03

2.61

292.6

0.22

43

17

40

تغییرات تعداد برگ در مقابل درجه روز رشد

تغییرات تعداد برگ زرد روی ساقه اصلی در برابر

( )GDDنیز با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی

درجه روز رشد بهوسیله مدل نمایی و خطی توصیف

دوتکهای توصیف شد:

گردید .روند تغییرات تعداد کل برگ زرد نسبت به

()2

x < x0

if

Y = a + bx

x  x0

if

Y = a + bx 0

درجه روز رشد نیز در هر دو تاریخ کاشت بهوسیله
مدل نمایی توصیف شد.
نتايج و بحث

که در آن a ،و  bضرایب معادله و  x0پایان تولید برگ

روند تغییرات شاخص سطح برگ :شکل  1روند

میباشد .برای محاسبه  GDDاز روش زیر استفاده

تغییرات شاخص سطح برگ در تراکمها و تاریخ

شد:

کاشتهای مختلف را نشان میدهد .گلرنگ در اوایل
رشد ،سطح برگ کمی داشته و در زمان گلدهی به

GDD =Tavg -T
b

()3

حداکثر شاخص سطح برگ خود میرسد و سپس
بهدلیل سایهاندازی ،پیری و ریزش برگها شاخص

که در آن Tavg ،متوسط دمای هوا و  Tbدمای پایه

سطح برگ سیر نزولی میگیرد .با این وجود بررسی

برای نمو میباشد که  5درجه سانتیگراد در نظر

دقیقتر روند تغییرات شاخص سطح برگ از طریق

گرفته شد (.)22

ضرایب مدل ،اختالفاتی را در بین تراکمهای مختلف

روند تغییرات سطح برگ در مقابل تعداد برگ

نشان میدهد.

بهوسیله مدل نمایی توصیف شد .همچنین روند
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شکل  -1تغییرات شاخص سطح برگ در گلرنگ در تراکمهای مختلف ( )Denدر تاریخ کاشت اول ( )aو دوم (.)b
Fig. 1. Changes of LAI of safflower in different densities (Den) in the first (a) and second (b) planting dates.

نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد در تاریخ کاشت

و برونبوتهای و در نتیجه کاهش تعداد شاخه فرعی در

اول از لحاظ شاخص سطح برگ حداکثر ( )LAImaxدر

هر بوته ،سطح برگ تکبوته کاهش مییابد .همچنین

بین تراکم  15بوته در مترمربع با تراکمهای  65و 90

بهدلیل سایهاندازی بیشتر در تراکمهای باالتر و ایجاد

بوته در مترمربع و همچنین بین تراکم  40بوته در

محدودیت از نظر جذب آب ،مواد غذایی خاک و نور،

مترمربع با تراکم  90بوته در مترمربع اختالف

از میزان شاخص سطح برگ سایهانداز گیاهی کاسته

معنیداری وجود داشت (جدول  .)2شاخص سطح

میشود .احسانزاده و زارعیان بغدادآبادی ()2003

برگ حداکثر در تراکم  15بوته در مترمربع حدود 3/91

مشاهده کردند که با افزایش تراکم در گیاه گلرنگ،

بود و با افزایش تراکم مقدار آن کاهش یافت .شاخص

شاخص سطح برگ تغییرات زیادی نشان نداد (.)5

سطح برگ حداکثر در تراکم  90بوته در مترمربع حدود

همچنین احسانزاده ( )1998برای شرایط دیم مرکز کانادا

 46درصد نسبت به تراکم  15بوته در مترمربع کاهش

عدم تغییر شاخص سطح برگ در تراکمهای مختلف را

نشان داد (جدول  .)2در تاریخ کاشت دوم شاخص

گزارش کرده است ( .)4اما نتایج متناقضی در این زمینه

سطح برگ حداکثر ( )LAImaxدر تراکم  15بوته در

بر روی گیاهان مختلف گزارش شده است .بهعنوان مثال

مترمربع با تراکمهای  65و  90بوته در مترمربع

پورهادیان و زاهدی ( )2011نشان دادند در دو تراکم 40

اختالف معنیداری داشت .بیشترین شاخص سطح

و  50بوته در مترمربع گلرنگ با افزایش تراکم بوته،

برگ در این تاریخ کاشت نیز مربوط به تراکم  15بوته

شاخص سطح برگ افزایش معنیداری نشان داد

در مترمربع و بهمیزان  3/37و کمترین آن مربوط به

بهطوریکه شاخص سطح برگ از  3/09در تراکم 40

تراکم  65و  95بوته در مترمربع بود که نسبت به تراکم

بوته در مترمربع به  3/27در تراکم  50بوته در مترمربع

 15بوته در مترمربع حدود  37تا  43درصد کاهش

رسید .آنها بیان نمودند که با افزایش تراکم بوته ،با

یافت (جدول  .)2همانطور که در شکل  1مشاهده

وجود ایجاد رقابت بهدلیل افزایش تعداد بوته در واحد

میگردد در هر دو تاریخ کاشت ،تراکم  15بوته در

سطح ،تعداد برگ در واحد سطح افزایش یافته و این امر

مترمربع دارای بیشترین شاخص سطح برگ میباشد

منجر به افزایش شاخص سطح برگ میگردد و در

و اختالف نسبتاً زیادی با سایر تراکمها دارد .همچنین

اواخر دوره رشد بهدلیل در سایه قرار گرفتن و ریزش

با افزایش تراکم از شاخص سطح برگ حداکثر کاسته

سریعتر برگها در اثر نرسیدن نور شاخص سطح برگ

شد .با افزایش تراکم بوته بهدلیل افزایش رقابت درون

هر دو تیمار به هم نزدیک شدند (.)14
97

نشريه پژوهشهاي تولید گیاهی جلد ( ،)27شماره (1399 )1
جدول  -2تخمین متغیرهای مدل بتا (حدود اطمینان  )%95شامل حداکثر شاخص سطح برگ ( ،)LAImaxزمان شروع رشد برگ ( ،)Tbزمان
رسیدن تا حداکثر شاخص سطح برگ ( ،)Toزمان تا پایان رشد سطح برگ ( )Tcو ضریب ثابت ( )αبرای تراکم و تاریخ کاشتهای
مختلف در گلرنگ .پارامترهای داخل پرانتز ثابت در نظر گرفته شدهاند Cl .حدود اطمینان  95درصد برای تخمین برآورد است.
Table 2. Parameters estimation (95% confidence limits) of the beta model including maximum leaf area index
(LAImax), time to beginning of the leaf growth (Tb), time to the maximum leaf area index (To), time to end of
the leaf area growth (Tc) and constant factor (α) for different densities and sowings dates in safflower.
Parameters in the parenthesis are fixed. Cl is 95% confidence limits for parameter estimation.
تایخ کاشت
Planting
date

تراکم

)LAImax (Cl

)To (Cl

)Tb (Cl

a

)Tc (Cl

R2

RMSE

Density
)0.99 (2.3

0.297

15

)3.91 (3.13; 4.68

)33 (24.28; 41.71

)66.8 (60.28 ; 73.43

)113.8(67.59: 160

0.99

0.187

0.99

0.149

اول

40

)2.83 (2.38; 3.29

)35.7 (32.69; 38.71

)62.3 (57.72 ; 66.98

)118.6 (70.07; 167.1

)(2

First

65

)2.25 (1.88; 2.61

)35.6 (32.41; 38.88

)62.5 (57.84; 67.21

)112.5 (73.29; 151.8

)(2

)0.98 (1.7

0.229

90

)1.81 (1.26; 2.37

)33 (20.83; 45.16

)62.9 (51.93; 73.87

)104.2 (54.07; 154.4

15

)3.37 (2.26; 4.49

)21 (-1.03; 43.03

)63.2 (54.08; 72.39

)0.99 (3.8) 101.4 (53.14 ; 149.6

0.237

دوم

40

)2.06 (1.49; 2.63

)20.4 (4.75; 36.15

)58.5 (52.72; 64.41

)107.8 (49.73; 165.8

)0.99 (3.8

0.091

Second

65

)1.26 (0.85; 1.66

)21 (6.27; 35.72

)55.7 (49.47; 61.98

)98.5 (55.13; 142.1

)0.99 (2.5

0.073

90

)1.45 (1.14; 1.75

)20.7 (9.24; 32.32

)57.4 (53.27; 61.55

)91.6 (68.61; 114.6

)0.99 (3.4

0.042

جدول  -3تخمین متغیرهای (حدود اطمینان  )%95مدل دوتکهای توصیف کننده روند تغییرات تعداد برگ نسبت به درجه روز رشد
گلرنگ در تراکم و تاریخ کاشتهای مختلف b .سرعت تولید برگ و  x0پایان تولید برگ میباشد Cl .حدود اطمینان  95درصد برای
تخمین برآورد است.
Table 3. Parameters estimation (95% confidence limits) of the segmented model describing the trend of the
number of leaf against the growing degree days for different densities and planting dates in safflower. b is leaf
production rate and x0 is leaf production termination. Cl is 95% confidence limits for parameter estimation.
تایخ کاشت

تراکم بوته

Planting date

Plant density

)b (Cl

)a (Cl

)x0 (Cl

R2

RMSE

15

)-25.6 (-32.06; -19.19

)0.049 (0.041; 0.055

)1356.3 (1244.6; 1468

0.98

2.12

اول

40

)-25.5 (-32.18; -18.74

)0.047 (0.039; 0.054

)1349.0 (1229.9; 1468

0.98

2.20

First

65

)-22.2 (-27.12; -17.34

)0.042 (0.036; 0.047

)1395.4 (1229.9; 1468

0.98

1.60

90

)-22.5 (-28.79; -16.28

)0.041 (0.034; 0.048

)1383.4 (1252.8; 1514.1

0.98

2.05

15

)-19.3 (-25.38; -13.31

)0.040 (0.033; 0.047

)1300.3 (1170.3; 1430.2

0.98

1.89

دوم

40

)-17.3 (-23.12; -11.41

)0.037 (0.029; 0.043

)1383.7 (1234.2; 1533.2

0.98

1.83

Second

65

)-16.2 (-20.27; -12.16

)0.035 (0.030; 0.040

)1305.2 (1205.4; 1404.9

0.99

1.27

90

)-15.4 (-21.56; -9.25

)0.033 (0.025; 0.040

)1380.1 (1206.6; 1553.6

0.97

1.92

نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد زمان شروع رشد

روز متغیر بود (جدول  .)2همچنین نتایج نشان داد از

برگ ( )Tbدر بین تراکمهای مختلف بوته در هر یک

لحاظ زمان رسیدن به شاخص سطح برگ حداکثر

از تاریخ کاشتهای اول و دوم اختالف معنیداری

( )Toبین تراکمهای مختلف هر دو تاریخ کاشت

وجود نداشت و مقدار آن در تاریخ کاشت اول بین

اختالف معنیداری وجود نداشت و مقدار آن در

 33تا  35/7و در تاریخ کاشت دوم بین  20/4تا 21

تاریخ کاشت اول بین  62/3تا  66/8روز و در تاریخ
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کاشت دوم بین  55/7تا  63/2روز متغیر بود (جدول

مقدار آن روند کاهشی را نشان داد .مقدار  Tcدر تاریخ

 .)2میزان شاخص سطح برگ در مراحل اولیه رشد

کاشت اول بین  104/2تا  118/6روز و در تاریخ

گیاه بهدلیل تعداد کم برگ ،کوچک بودن برگها و

کاشت دوم بین  91/6تا  107/8روز متغیر بود (جدول

کامل نبودن پوشش گیاهی ،کم است ولی بهتدریج با

.)2

رشد و افزایش برگهای گیاه شاخص سطح برگ

تولید برگ :تغییرات تعداد برگ در مقابل درجه روز

افزایش یافته تا به حداکثر خود میرسد که این مدت

رشد با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی دوتکهای

زمان تا رسیدن به شاخص سطح برگ حداکثر در

توصیف شد .مدل دوتکهای حاوی دو خط متقاطع

تراکمهای باالتر بهعلت تداخل و رقابت درون و

است که شیب خط ( )bدر تکه اول نشاندهنده

برونبوتهای معموالً زودتر اتفاق میافتد و مدت زمان

سرعت تولید برگ و خط افقی نشاندهنده حداکثر

کمتری نیز در این حالت باقی میماند .همچنین در

تعداد برگ میباشد (شکل  .)2نتایج تجزیه رگرسیون

شرایطی که تراکم گیاهی باال باشد سایهاندازی برگها

نشان داد که با افزایش درجه روز رشد در هر دو

در تراکمهای باالتر سبب تسریع پیری برگهای پایین

تاریخ کاشت اول و دوم تعداد برگ بهصورت خطی

و ریزش سریعتر آنها میشود .این نتایج با نتایج

افزایش یافت (شکل  )2ولی اختالف معنیداری بین

احمدی و همکاران ( )2005مطابقت مینماید (.)1

تراکمهای مختلف این دو تاریخ کاشت از نظر سرعت

استینموس و نوریس ( )2002گزارش کردند حداکثر

تولید برگ (b؛ تعداد برگ بر درجه سانتیگراد بر

شاخص سطح برگ در تراکمهای پایین اگرچه دیرتر

روز) وجود نداشت (جدول  .)3همچنین نتایج نشان

به حد نهایی میرسد ولی مقدار آن از تراکمهای باال

داد که تولید برگ حقیقی در تاریخ کاشت اول در

بیشتر است (.)21

تراکمهای مختلف بوته تقریباً با دریافت  522/4تا

نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که هر چند از نظر

 548/8درجه سانتیگراد بر روز و در تاریخ کاشت

صفت زمان تا پایان رشد سطح برگ ( )Tcدر بین

دوم تقریباً با دریافت  462/8تا  482/5درجه

تراکمهای مختلف هر یک از تاریخ کاشت اول و دوم

سانتیگراد بر روز شروع شد (شکل .)2

اختالف معنیداری وجود ندارد ولی با افزایش تراکم

شکل  -2تغییرات تعداد برگ نسبت به درجه روز رشد در گلرنگ در تراکمهای مختلف ( )Denدر تاریخ کاشت اول ( )aو دوم (.)b
Fig. 2. Changes of leaf number of safflower in different densities (Den) in the first (a) and second (b) planting dates.
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از نظر زمان پایان تولید برگ ( )x0نیز در بین

تولید گره را تعیین میکنند و سرعت تولید گره در

تراکمهای مختلف هر دو تاریخ کاشت اول و دوم

طی این دوره در درجه نخست بهوسیله دما و پس از

اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول  .)3در

آن توسط دسترسی به مواد فتوسنتزی برای رشد برگ

تاریخ کاشت اول پس از گذشت  1349تا 1395

تعیین میشود ( .)20محمدنژاد ( )2004در گیاه نخود

درجه سانتیگراد بر روز و در تاریخ کاشت دوم پس

مشاهده کرد که در بین تراکمهای کاشت از نظر

از گذشت  1300تا  1384درجه سانتیگراد بر

سرعت ظهور و حداکثر تعداد گره و پایان تولید گره

روز تولید برگ در آنها پایان یافت (جدول .)3

اختالف قابلتوجهی وجود نداشت ( .)12همچنین

قابلدسترس بودن مواد پرورده میتواند بر ظهور گره

تأخیر در کاشت موجب افزایش سرعت ظهور برگ و

و تولید برگ تأثیر بگذارد .از دالیل دیگر افزایش

کاهش دوره مؤثر تولید برگ گردیده و از تعداد نهایی

تعداد برگ ،باال رفتن دمای محیط است بهطوریکه

برگ در ساقه اصلی کاسته شد (.)2

میانگین حداقل دما با گذشت زمان افزایش مییابد.

نتایج برازش معادله رگرسیون غیرخطی بر

کاهش در سرعت ظهور گره با افزایش بیش از حد

دادههای سطح برگ در مقابل تعداد برگ نشان داد که

دما میتواند منجر به محدودیت مواد فتوسنتزی برای

با افزایش تعداد برگ ،سطح برگ نیز بهصورت توانی

رشد برگ شود .فتوپریود و دما ،زمان موجود برای

افزایش مییابد (شکل .)3

شکل  -3تغییرات سطح برگ نسبت به تعداد برگ در گلرنگ در تراکمهای مختلف ( )Denدر تاریخ کاشت اول ( )aو دوم (.)b
Fig. 3. Changes of leaf area versus leaf number on main stem in safflower in different densities (Den) in the
first (a) and second (b) planting dates.

سرعت گسترش سطح برگ (b؛ سانتیمترمربع بر

توانی افزایش مییابد که چنین حالتی را میتوان به

تعداد برگ) در هر دو تاریخ کاشت ،بهجز در بین

شاخهزایی در گیاه نسبت داد ( .)18وجود تفاوت

تراکم  15بوته در مترمربع که با سایر تراکمها اختالف

معنیدار در تراکم  15بوته در مترمربع نسبت به سایر

معنیداری وجود داشت در بین سایر تراکمها اختالف

تراکمها را میتوان بهعلت ظهور شاخهها و ساقههای

معنیداری نشان نداد (جدول  .)4همانطور که در

جانبی بیشتر و در نتیجه تولید تعداد برگ بیشتر

شکل  3مالحظه میشود با افزایش تعداد برگ در

نسبت داد .در تراکم  15بوته در مترمربع سایهاندازی

تراکمهای مختلف ،سطح برگ در بوته بهصورت

بوتهها بر روی یکدیگر کمتر بوده و در نتیجه به
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جهت عدم رقابت بوتهها با یکدیگر و ایجاد فضای

شاخهها ،ساقههای جانبی و نیز تعداد برگ بیشتر

کافی برای گیاه جهت استفاده بیشتر از منابع خاکی

میگردد.

(رطوبت و مواد غذایی) و محیطی مانند نور ،ظهور
جدول  -4تخمین متغیرها (حدود اطمینان  )%95برای مدل توانی ( )y= xbتوصیفکننده روند تغییرات سطح برگ نسبت به تعداد برگ
گلرنگ در تراکم و تاریخ کاشتهای مختلف Cl .حدود اطمینان  95درصد برای تخمین برآورد است.
Table 4. Parameters estimation (95% confidence limits) of the power model (y = xb) describing the trend of the
leaf area variation against the leaf number for different densities and planting dates in safflower. Cl is 95%
confidence limits for parameter estimation.

تاریخ کاشت

تراکم بوته

Planting date

Density

R2

)b (Cl

RMSE

15

)1.88 (1.85; 1.90

0.98

87.26

اول

40

)1.80 (1.77; 1.83

0.96

90.70

First

65

)1.77 (1.73; 1.80

0.94

87.79

90

)1.75 (1.71; 1.79

0.91

94.63

15

)1.93 (1.87; 1.97

0.90

161.07

دوم

40

)1.75 (1.70; 1.80

0.92

81.03

Second

65

)1.67 (1.59; 1.75

0.83

84.37

90

)1.68 (1.62; 1.74

0.89

63.91

جدول  -5تخمین متغیرها (خطای معیار) برای مدلهای توصیفکننده روند تغییرات تعداد برگ زرد روی ساقه اصلی نسبت به درجه
روز رشد در تراکم و تاریخ کاشتهای مختلف در گلرنگ .در تاریخ کاشت اول مدل نمایی و تاریخ کاشت دوم مدل خطی استفاده
شده است.
Table 5. Parameters estimation (SE) for models describing the trend of the number of yellow leaves on the
main stem ratio against the GDD in different densities and planting dates in safflower. The exponential and
linear model was used in the first and second planting dates, respectively.

تاریخ کاشت

تراکم

Planting date

Density

b±SE

a±SE

R2

RMSE

15

0.035±0.017

0.0027±0.0002

0.99

0.769

اول

40

0.103±0.035

0.0023±0.0001

0.99

0.707

First

65

0.046±0.003

0.0027±0.00003

0.99

0.114

90

0.178±0.039

0.0021±0.00009

0.99

0.480

15

-37.79±0.266

0.0256±0.00013

0.99

0.070

دوم

40

-28.38±0.665

0.0215±0.00033

0.99

0.175

Second

65

-24.20±0.066

0.0190±0.000033

1.00

0.017

90

-22.66±0.284

0.0177±0.00014

0.99

0.075

101

نشريه پژوهشهاي تولید گیاهی جلد ( ،)27شماره (1399 )1

مشابه این نتایج در پژوهشهای دراگوویچ و

پیری برگ :نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که با

همکاران ( )1996بر روی چغندرقند ()Beta vulgaris L.

افزایش درجه روز رشد در تاریخ کاشت اول تعداد

نیز آمده است ( .)3سلطانی و همکاران ( )2006در

برگ زرد در ساقه اصلی بهصورت نمایی افزایش

گیاه نخود مشاهده کردند که با افزایش تعداد گره،

یافت (شکل  )4که این حالت افزایشی (ضریب )b

سطح برگ نیز افزایش مییابد و این حالت افزایشی

در تراکم  90بوته در مترمربع با تراکمهای  15و 65

در بین تمامی تراکمهای مختلف بوته دارای اختالف

بوته در مترمربع اختالف معنیداری با آنها داشت

معنیداری بود ( .)20رانگاناتان و همکاران ()2001

ولی در بین سایر تراکمها اختالف معنیدار نبود

نیز در گیاه لپه هندی () و تورپین و همکاران ()2002

(جدول .)5

بر روی باقال ( )Vicia faba L.مشاهده کردند که گیاه
در تراکم بوته بیشتر برگهای کمتری دارد ( 16و .)23

شکل  -4روند تغییرات تعداد برگ زرد روی ساقه اصلی نسبت به درجه روز رشد در گلرنگ در تراکمهای مختلف ( )Denدر تاریخ
کاشت اول ( )aو دوم (.)b
Fig. 4. Changes of yellow leaf number on main stem in safflower in different densities (Den) in the first (a) and
second (b) planting dates.

شیب افزایش تعداد برگ زرد (سرعت زوال برگ،

مترمربع بود (جدول  .)5همچنین نتایج نشان داد که

تعداد برگ بر درجه سانتیگراد بر روز) در تراکمهای

شروع تولید برگ زرد روی ساقه اصلی (زوال برگ)

 15و  65بوته در مترمربع  0/0027و در تراکم 90

در تاریخ کاشت اول در تراکمهای مختلف پس از

بوته در مترمربع برابر با  0/0021بود (جدول  .)5در

دریافت  1439تا  1510درجه سانتیگراد در روز

تاریخ کاشت دوم تعداد برگ زرد روی ساقه اصلی

شروع شد (شکل  .)4این در حالی است که شروع

بهصورت خطی افزایش یافت (شکل  )4که در

تولید برگ زرد روی ساقه اصلی در تاریخ کاشت دوم

این تاریخ کاشت بین تراکمهای مختلف اختالف

در تراکم مختلف بوته با دریافت  1273/7تا 1476/2

معنیداری وجود داشت (جدول  .)5بیشترین مقدار

درجه سانتیگراد در روز شروع گردید (شکل  .)4با

شیب افزایش تعداد برگ زرد در این تاریخ کاشت با

افزایش تراکم ،شروع زوال برگ در ساقه اصلی زودتر

 0/0256مربوط به تراکم  15بوته در مترمربع و

آغاز میگردد .پیری زودتر برگها در تراکمهای

کمترین آن با  0/0177مربوط به تراکم  90بوته در

کاشت باال را میتوان به رقابت درون گیاهی و
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سایهاندازی بیشتر نسبت داد .محمدنژاد و همکاران

اول بهصورت نمایی افزایش یافت که این حالت

( )2006در بررسی زوال برگ در ساقه اصلی نخود

افزایشی (ضریب  )bدر بین تراکمهای مختلف

مشاهده کردند که از نظر سرعت زوال برگ در ساقه

اختالف معنیداری مشاهده نگردید (شکل  ،5جدول

اصلی در بین تاریخ کاشتها و تراکمهای مختلف

 )6و باالترین شیب افزایش تعداد کل برگ زرد

بوته اختالف آماری معنیداری وجود نداشت ولی از

(سرعت زوال برگ ،تعداد برگ بر درجه سانتیگراد

نظر شروع زوال برگ در ساقه اصلی بین تراکمهای

بر روز) در تراکمهای مختلف مربوط به تراکم 15

مختلف کاشت اختالف قابلمالحظهای وجود داشت

بوته در مترمربع و بهمیزان  0/0045و کمترین شیب

( .)13رانگاناتان و همکاران ( )2001نیز در گیاه لپه

افزایش مربوط به تراکم  90بوته در مترمربع و بهمیزان

هندی بین تراکمهای کاشت  4و  33بوته در مترمربع

 0/0025بود (جدول  .)6در تاریخ کاشت دوم با

اختالفی در سرعت زوال برگ در برابر حرارت

افزایش درجه روز رشد ،تعداد کل برگ زرد بهصورت

تجمعی مشاهده نکردند اما از نظر شروع زوال

نمایی افزایش یافت و بهجز بین تراکم  15و  90بوته

برگ در ساقه اصلی بین تراکمهای کاشت اختالف

در مترمربع که بین آنها اختالف معنیداری وجود

قابلمالحظهای وجود داشت ( .)16محمدنژاد ()2004

داشت در بین سایر تراکمهای کاشت اختالف

در گیاه نخود مشاهده کرد که با افزایش تراکم زوال

معنیداری وجود نداشت (شکل  ،5جدول  )6و

برگ در ساقه اصلی زودتر آغاز گردید .وی پیری

باالترین شیب افزایش تعداد کل برگ زرد مربوط به

زودتر برگها در تراکمهای کاشت باال را به رقابت

تراکم  15بوته در مترمربع و بهمیزان  0/0037و

درون گیاهی و سایهاندازی بیشتر نسبت داد (.)12

کمترین آن مربوط به تراکم  90بوته در مترمربع و
بهمیزان  0/0018بود.

نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که با افزایش
درجه روز رشد ،تعداد کل برگ زرد در تاریخ کاشت

شکل  -5روند تغییرات تعداد کل برگ زرد نسبت به درجه روز رشد در گلرنگ در تراکمهای مختلف ( )Denدر تاریخ کاشت اول ()a
و دوم (.)b
Fig. 5. Changes of total yellow leaf number in safflower in different densities (Den) in the first (a) and second
(b) planting dates.
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همچنین شیب افزایش تعداد کل برگ زرد در

محمدنژاد ( )2004نیز در گیاه نخود مشاهده کرد که

تراکم  40و  65بوته در مترمربع نیز بهترتیب 0/0024

از نظر کسر برگهای پیر شده در بوته در برابر کسر

و  0/0022بود (جدول  .)6همچنین نتایج نشان داد که

برگهای پیرشده در ساقه اصلی در بین تاریخهای

زمان شروع برگ زرد کل بوته (زوال برگ) در تاریخ

کاشت و تراکمهای مختلف بوته اختالف قابلمالحظهای

کاشت اول در تراکمهای  65 ،40 ،15و  90بوته در

وجود ندارد ( .)12مداحیزدی و همکاران ( )2008در

مترمربع بهترتیب پس از دریافت 1535 ،1518 ،1550

مطالعهای بر روی گیاه گندم و نخود مشاهده کردند

و  1493درجه روز رشد شروع شد (شکل  .)5زمان

که زمان شروع زرد شدن برگها در گندم رقم زاگرس

شروع تولید برگ زرد کل بوته در تاریخ کاشت دوم

و تجن بهترتیب برابر با  675و  700درجه روز رشد و

در تراکم  15بوته در مترمربع پس از دریافت 1600

در نخود رقم هاشم و آرمان بهترتیب برابر با  923و

درجه روز رشد ،در تراکم  40بوته در مترمربع پس از

 1002درجه روز رشد میباشد (.)10

دریافت  1560درجه روز رشد ،در تراکم  65بوته در
تراکم  90بوته در مترمربع پس از دریافت  1540درجه

نتیجهگیري
بهطورکلی نتایج نشان داد که در تراکم پایینتر

روز رشد شروع گردید (شکل  .)5همانطور که در

میزان شاخص سطح برگ حداکثر بیشتر خواهد بود

شکل  5مشاهده میشود در هر دو تاریخ کاشت با

در حالیکه طول دوره رشد شاخص سطح برگ در

افزایش درجه روز رشد ،تعداد کل برگ زرد در

همه تراکمها تقریباً یکسان بود .در تراکم پایینتر بوته

مراحل اولیه رشد با سرعت کندتر و بعد از آن با

با افزایش تعداد برگ ،سطح برگ بوته به مقدار بیشتر

سرعت تندتری افزایش یافت .نتایج نشان میدهد که

افزایش یافت که علت این اختالف به احتمال زیاد به

زوال برگ در گیاه گلرنگ در ارتباط با زوال برگ در

شاخهزایی بیشتر در تراکم پایینتر نسبت داده

ساقه اصلی است .در مطالعه سلطانی و همکاران

میشود .همچنین نتایج نشان داد که در تراکم باالتر

( )2006در بررسی کسر برگهای پیر در بوته در

بوته سرعت پیری برگ روی ساقه اصلی و نیز کل

مقابل کسر برگهای پیر روی ساقه اصلی در گیاه

بوته کمتر بود ،اما این در حالی است که شروع پیری

نخود مشاهده کردند که بین تاریخ کاشتها و

در تراکمهای باالتر به احتمال زیاد بهعلت افزایش

تراکمهای کاشت اختالف معنیداری وجود ندارد

رقابت درونبوتهای زودتر اتفاق افتاد .بنابراین میتوان

( .)20همچنین سلطانی و همکاران ( )2006و لیتلتون

استنباط کرد که استفاده از تراکم پایینتر میتواند منجر

و همکاران ( )1979در گیاهان نخود و لوبیا سبز

به افزایش دریافت تشعشع گردد .نتایج بهدست آمده

( )Phaseolus vulgaris L.تحت تاریخهای مختلف

در پژوهش حاضر میتواند در مدلهای گیاهان زراعی

کاشت مشاهده کردند که زوال تجمعی برگ در بوته

جهت انجام شبیهسازی رشد و عملکرد مورد استفاده

یک دوره با شیب کند (بهعلت مرگ برگهای پائینی)

قرار گیرد.

مترمربع پس از دریافت  1542درجه روز رشد و در

و دورهای با شیب تند داشته است ( 9و .)20
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) برای مدل نمایی توصیفکننده روند تغییرات تعداد کل برگ زرد نسبت به درجه روز%95  تخمین متغیرها (حدود اطمینان-6 جدول
. درصد برای تخمین برآورد است95  حدود اطمینانCl .رشد در تراکم و تاریخ کاشتهای مختلف در گلرنگ
Table 6. Parameters estimation (95% confidence limits) for the exponential model describing the trend of total
yellow leaf number against growing degree days in different densities and planting dates in safflower.
Cl is 95% confidence limits for parameter estimation.
RMSE

R2

b (Cl)

a (Cl)

تراکم

تاریخ کاشت

Density

Planting date

2.072

0.99

0.0045 (-0.0033; 0.012)

0.001 (-0.01; 0.02)

15

2.221

0.99

0.0034 (-0.0027; 0.009)

0.012 (-0.16; 0.18)

40

اول

1.025

0.99

0.0035 (0.0001; 0.007)

0.009 (-0.06; 0.08)

65

First

1.366

0.99

0.0025 (-0.009; 0.006)

0.073 (-0.52; 0.66)

90

0.323

0.99

0.0037 (0.0029; 0.004)

0.009 (-0.005; 0.02)

15

0.604

0.99

0.0024 (0.0012; 0.003)

0.131 (-0.19; 0.46)

40

دوم

0.583

0.99

0.0022(0.0011; 0.003)

0.177 (-0.26; 0.61)

65

Second

0.238

0.99

0.0018 (0.0013; 0.002)

0.314 (-0.04; 0.66)

90
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