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Background and Objectives: The shortage of oilseeds and the high 

volume of oil imports in Iran and the limitation of water resources for the 

many oilseeds production, showed the necessity of identifying species and 

varieties adapted to these stressful conditions and determining the most 

sensitive stages. Nowadays, safflower, due to drought resistance, is 

considered as a plant crop in the Iranian crop rotation. Therefore, with 

respect to importance of water stress and selection of appropriate planting 
date in crop production, this research was conducted to investigate the 

effect of delay cropping and irrigation regime on assimilate remobilization, 

yield components and yield safflower. 

 

Materials and Methods: In order to investigate the effect of delay 

cropping and irrigation regime on assimilate remobilization rate, yield 

components and yield of safflower , a field experiment was conducted as 

split factorial in a completely randomized blocks design with three 

replicates at Agriculture College and Natural Resources of Darab, Shiraz 

University, during 2018-2019 growing season. Experimental factors 

consisted of irrigation regimes in three levels included normal irrigation, 

Cutting of irrigation at flowering and cutting of irrigation at seed filling, 
three planting dates (6 December, 26 December and 15 January) and two 

safflower cultivars (Goldasht and local Isfahan). In this research, dry 

matter remobilization, remobilization contribution and remobilization 

efficiency, yield components and yield of safflower were determined.  

 

Results: Results showed that the measured traits were affected by 

irrigation regime, planting date and cultivar, significantly. Cutting of 

irrigation at flowering reduced number of capitule per plant, number of 

seeds per capitule, 1000-seed weight and grain yield of safflower cultivars 

by 21.86%, 23.87%, 28.37% and 33.74%, respectively compared to normal 

irrigation. The amount of dry matter remobilization, remobilization 
contribution and remobilization efficiency in cutting of irrigation at 

flowering increased 30.44%, 37.81% and 25.37%, respectively compared 

to normal irrigation. Also, delayed third planting date (15 January) reduced 

dry matter remobilization (44.17%), remobilization contribution (22.72%), 

remobilization efficiency (17.88%), number of capitule per plant (%). 

14.57, number of seeds per capitule (20.65%) and grain yield (13.31%). 
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Conclusion: Cutting of irrigation at flowering and seed filling treatments 

decreased 52.32% and 34.54% of grain yield in Isfahan local cultivar at 

second planting date (26 December) compared to the normal irrigation 

treatment, respectively. However, seed yield in this treatment did not differ 

significantly with the treatment of cutting of irrigation at seed filling in 

planting date on 6 December in Isfahan and Goldasht cultivars which 

seems to be due to increased assimilate remobilization and remobilization 

efficiency in cutting of irrigation at seed filling compared to normal 

irrigation. Therefore, selection of optimum planting date (26 December) 
compared to early planting date (6 December) and early mature Goldasht 

cultivar by 12.91% higher yield can be an appropriate strategy to improve 

and increase safflower seed yield under late season water stress in semi-

arid regions. 
 

Cite this article: Bahadori, Fatemeh, Bijanzadeh, Ehsan, Behpouri, Ali. 2022. Investigation of delay 

cropping on assimilate remobilization, yield components and yield of two safflower 

cultivars under cutting off irrigation. Journal of Plant Production, 28 (4), 85-104.  
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  های کلیدی: واژه

 تعداد دانه در طبق، 

 رقم گلدشت، 

 کمبود آب، 

  مشارکت مواد پرورده

 

سو و  حجم باالی واردات روغن در ایران از یك های روغنی وکمبود دانهسابقه و هدف: 

های روغنی از سوی دیگر، ضرورت محدودیت منابع آبی بر سر راه تولید بسیاری از دانه

ترین مراحل رشد گیاه به تنش و تعیین حساسها و ارقام سازگار به این شرایط پرشناسایی گونه

خشکی امروزه به عنوان یك گیاه زراعی سازد. گلرنگ به واسطه مقاومت به تنش را آشکار می

که تنش آبی و انتخاب تاریخ کاشت  در تناوب کشت کشور مطرح است. بنابراین با توجه به این

باشد این پژوهش با هدف بررسی کننده تولید گیاهان زراعی می ترین عوامل تعیین مناسب از مهم

رورده، اجزای عملکرد و عملکرد دانه کشت تاخیری و رژیم آبیاری بر میزان انتقال مجدد مواد پ

 گلرنگ انجام شد.
 

بر میزان انتقال مجدد مواد  به منظور بررسی تأثیر کشت تاخیری و رژیم آبیاری ها: مواد و روش

ای به صورت اسپلیت فاکتوریل پرورده، اجزای عملکرد و عملکرد دانه گلرنگ پژوهشی مزرعه

اجرا شد. فاکتورهای آزمایش  1397-98ال زراعی های کامل تصادفی در س در قالب طرح بلوک

گلدهی و پر شدن  آبیاری در سه سطح آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در دو مرحله شامل رژیم

دی( و دو رقم گلرنگ )گلدشت و محلی اصفهان(  25دی و  5آذر،  15دانه، سه تاریخ کاشت )

اد پرورده، کارآیی انتقال مجدد بودند. در این پژوهش انتقال مجدد مواد پرورده، مشارکت مو

 عملکرد ارقام گلرنگ محاسبه شد. اجزای عملکرد و مواد پرورده،
 

داری  طور معنی شده به گیریکلی نتایج آزمایش نشان داد که صفات اندازهطور به :ها یافته

ثیر رژیم آبیاری، تاریخ کاشت و رقم قرار گرفت. قطع آبیاری در گلدهی باعث کاهش أت تحت

ترتیب  دانه و عملکرد دانه ارقام گلرنگ بهته، تعداد دانه در طبق، وزن هزاراد طبق در بوتعد

درصد نسبت به آبیاری مطلوب شد. میزان انتقال  74/33و  37/28، 87/23، 86/21میزان  به

مجدد مواد پرورده، مشارکت مواد پرورده و کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده در شرایط قطع 
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درصد نسبت به شرایط آبیاری مطلوب  37/25و 81/37، 44/30گلدهی به ترتیب آبیاری در 

دی( باعث کاهش انتقال مجدد مواد  25چنین تاریخ کاشت تاخیری سوم ) افزایش داشت. هم

(، کارآیی انتقال مجدد مواد درصد 72/22(، مشارکت مواد پرورده )درصد 17/44پرورده )

( درصد 65/20(، تعداد دانه در طبق )درصد 57/14بوته ) (، تعداد طبق دردرصد 88/17پرورده )

 ( گردید. درصد 31/13و عملکرد دانه )
 

و  32/52باعث کاهش به ترتیب  تیمار قطع آبیاری در گلدهی و پر شدن دانه :گیری نتیجه

دی( نسبت به تیمار  5درصد عملکرد دانه در رقم محلی اصفهان در تاریخ کاشت دوم ) 54/34

شدن تیمار با تیمار قطع آبیاری در پراین درحالیست که عملکرد دانه در این  آبیاری مطلوب شد.

دار نداشت که  آذر در رقم محلی اصفهان و گلدشت اختالف معنی 15دانه در تاریخ کاشت 

رسد به دلیل افزایش انتقال مجدد مواد پرورده و کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده در  نظر می به

مار قطع آبیاری در پر شدن دانه نسبت به آبیاری مطلوب بود. بنابراین انتخاب تاریخ کاشت تی

آذر و رقم زودرس  15دار عملکرد آن با تاریخ کاشت  دی( به دلیل عدم اختالف معنی 5دیرتر )

تواند راهکاری مناسب در بهبود و افزایش عملکرد می تر، درصد عملکرد بیش 91/12گلدشت با 

 لرنگ در شرایط تنش آبی آخر فصل در مناطق نیمه خشك باشد.دانه گ
 

 پرورده، اجزاای عملرزرد و   مواد مجدد انتقال بررسی کشت تاخیری بر(. 1400) علی، بهپوری، احسان، زاده بیژن ،فاطمه ،بهادری: استناد

 .85-104(، 4) 28، های تولید گیاهی پژوهشنشریه . گلرنگ در شرایط قطع آبیاری رقم عملررد دو

                      DOI: 10.22069/JOPP.2021.17472.2612 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

های روغن با توجه به مشکالت موجود در صنعت

درصد از نیاز  93که بیش از  نباتی در داخل و این

های روغنی و روغن صورت دانهبه)مصرفی به روغن 

شود، الزم است از طریق واردات تأمین می خام(

ای در جهت بهبود شرایط از جمله های گستردهتالش

چنین اصالح این  روغنی جدید هم کار بردن منابعبه

منظور دستیابی به بازدهی و کیفیت منابع روغنی به

ای و عملکردی انجام شود تر از نظر تغذیهلوبمط

با توجه به معرفی گیاهانی با پتانسیل صنعتی و  (.1)

اقلیم  زیستی درهای غیرچنین متحمل به تنش هم

(، یك .Carthamus tinctorius Lگرمسیر، گلرنگ )

گونه دانه روغنی یکساله از خانواده آستراسه، به دلیل 

یك جایگزین در تحمل به تنش آبی، ممکن است 

(. عالوه بر 16های تولید با تناوب کشت باشد )سیستم

ای عمیق است این یك گیاه کم توقع با سیستم ریشه

گسترش آن را در مناطقی از جهان که  که این امر

های خاک و اقلیمی، باعث جلوگیری از  محدودیت

شود، تسهیل کشت محصوالت غذایی و مرسوم می

 (. 12کند ) می

های غیرزنده ترین تنش ی یکی از مهمتنش خشک

که موجب کاهش عملکرد گیاهان  محیطی است

خشك جهان ویژه در مناطق خشك و نیمه زراعی، به

(. محدودیت این نهاده باارزش و 8شود )می

های مناسب بخش کشاورزی موجب کاهش  ظرفیت

تولید و عملکرد محصول به ازای میزان آب مصرفی 

 تولید در مدیریتی مهم عامل كی کاشت تاریخ شود.می

 کاشت، تاریخ در تغییر با همراه زیرا است، محصول هر

 نور دما، .کنندمی تغییر نیز هواشناسی پارامترهای

 یا منفرد شکل به هواشناسی عوامل سایر و خورشید

 زمان .سازندمی متأثر را گیاه تولید و رشد هم با همراه

 توده زیست تولید کل و گیاه فنولوژیکی مراحل کشت

 به توده زیست تبدیل کارایی در و کندمی کنترل را

که در اواخر فصل حالی در(. 14است ) مؤثر عملکرد

تر شدن فاز زایشی، لیل کوتاهد رشد، گیاهان به

آخر فصل، فرصت  های دمایتأثیر محدودیت تحت

ی انتقال مواد انباشت شده به دانه را ندارند و کافی برا

 اهش عملکرد قابل مشاهده است.به شکل کرات آن اث

با کاهش و یا توقف فتوسنتز در تنش آبی یکی از 

دانه از  اجزای مهم در بهبود عملکرد، توانایی پرشدن

های  ذخایر ساقه است که به عنوان یکی از مکانیسم

شود که در آن آبی وارد عمل میتحمل به تنش کم

در  زیرا معموالً گردد.ذخایر از ساقه به دانه منتقل می

ای دوره رویشی در مناطق با آب و هوایی مدیترانه

شوند. در این آبی میتر دچار تنش کم گیاهان کم

مناطق عمده بارندگی در فصل زمستان و بهار اتفاق 

کلی، سه منبع اصلی در طول دوره  طور (. به5افتد )می

پرشدن دانه برای تجمع مواد پرورده در دانه ذکر شده 

توان به فتوسنتز جاری که از جمله آن می است

های مختلف، انتقال مجدد مواد ذخیره شده در  اندام

افشانی و انتقال های رویشی قبل از مرحله گردهاندام

مجدد بخش ناچیزی از مواد پرورده ذخیره شده پس 

 (. این درحالی3افشانی اشاره کرد )از مرحله گرده

 جهت فتوسنتزی وادم برای تقاضا زمان همین است که

 نگهداری تنفس برای تقاضا و هادانه شدن پر

 بنابراین و یابدمی افزایش نیز گیاه زنده توده زیست
 را تأثیر ترین بیش هادانه شدن پر هنگام در تنش وقوع

 ذکر به (. الزم15دارد ) هاآن عملکرد وزن و کاهش بر

 نیز تنش( آبیاری مطلوب )بدون شرایط حتی در است

 است ممکن از فتوسنتز جاری حاصل فتوسنتزی مواد

ننماید. بنابراین، نیاز  کفایت هادانه کردن پر جهت

مقصد برای پر کردن دانه از طریق انتقال مجدد مواد 

 (. 29گردد )فتوسنتزی ذخیره شده تأمین می

 ژنتیکی پتانسیل با ارقام انتخاب با توجه به این که

منطقه داراب )جنوب  در مطلوب اقلیمی سازگاری و

 برای کاشت مناسب زمان انتخاب و استان فارس(

 از رشد، بر مؤثر ازعوامل برداریبهره حداکثر
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 گیاهان عملکرد افزایش جهت ضروری های مدیریت

بنابراین جهت افزایش میزان  .آیدحساب می به زراعی

برداری از امکانات محیطی به منظور افزایش میزان بهره

ت زراعی الزم است بهترین زمان تولید محصوال

های مختلف رطوبتی کاشت محصول گلرنگ در رژیم

 پژوهش مورد توجه قرار گیرد. در این راستا این

 مناطق در کشت گلرنگ زمان بهترین شناسایی منظور به

گرم و خشك جنوب استان فارس با توجه به کمبود 

ثیر این دو عامل بر انتقال أآب آخر فصل رشد و ت

مواد پرورده در پر شدن دانه ارقام گلرنگ با مجدد 

 های مختلف رسیدگی صورت پذیرفت. گروه
 

 ها مواد و روش
به منظور بررسی تأثیر قطع آبیاری و کشت 

تاخیری بر میزان انتقال مجدد مواد پرورده، اجزای 

)گلدشت و محلی  عملکرد و عملکرد دو رقم گلرنگ

وریل در کتاصفهان(، آزمایشی به صورت اسپلیت فا

تکرار در  3های کامل تصادفی با بلوک قالب طرح

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

کیلومتری شهرستان داراب با طول  7داراب، واقع در 

دقیقه و عرض جغرافیایی  20درجه و  54جغرافیایی 

متر از سطح  1150دقیقه و ارتفاع  20درجه و  28

اجرا شد. در شروع  1397-98دریا در سال زراعی 

پژوهش و قبل از کاشت، جهت تعیین خصوصیات 

فیزیکی و شیمیایی خاک، از خاک محل آزمایش در 

 .(1برداری شد )جدول سانتی متر نمونه 30تا  0عمق 

بندی بعد از عملیات تهیه بستر کاشت، اقدام به کرت

متر شد. فاکتورهای مطالعاتی  3متر در  2در ابعاد 

سطح  3عنوان فاکتور اصلی در  هبیاری بشامل رژیم آ

آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله گلدهی )مرحله 

مطابق با کدبندی فلممر( و قطع آبیاری در مرحله  65

با کدبندی فلممر(  مطابق 81پر شدن دانه )مرحله 

رقم گلرنگ به  2های فرعی شامل ( و فاکتور11)

ه، طبق های گلدشت )زودرس، بدون خار، پاکوتا نام

بزرگ و مقاوم به خوابیدگی و ریزش( و محلی 

ول، کمی دیررس، پا بلند، پر محص اصفهان )نسبتاً

دی  25دی و  5آذر،  15 خاردار( و سه تاریخ کاشت

متر و  سانتی 50 هایی به فاصلهبودند. بذرها در ردیف

متر سانتی 2عمق  متر باسانتی 5روی ردیف  فاصله

بین  متر و فاصله 2تکرارها ین ب کشت شد. فاصله

های  متر در نظر گرفته شد. برای کنترل علف 1ها  کرت

هرز در طول فصل رشد عملیات وجین دستی انجام 

 ماننداصول زراعی برای هر محصول  همهگرفت. 

اس به  ضدعفونی بذر با استفاده از سم رورال تی

کاری و با  در هزار و کاشت به روش خشکه 2نسبت 

گرفت. تنها کود مصرفی، کود اوره بود که دست انجام 

( در سه مرحله 1بر اساس آزمون خاک )جدول 

تشکیل طبق( زنی، ساقه روی و ابتدای  )ابتدای جوانه

کیلوگرم در  150به میزان  صورت سرک جمعاً به

های  برگی تعداد بوته 4هکتار استفاده شد. در مرحله 

مربع مترر هر بوته د 40اضافی برای رسیدن به تراکم 

حذف گردیدند. میزان آب مورد نیاز برای هر کرت 

 درصد 5/24بر اساس ظرفیت زراعی خاک مزرعه )

وزنی( محاسبه شد. در این روش ابتدا قطعه زمینی به 

مترمربع مشخص شد و به شکل حوضچه  2مساحت 

طور سنگین آبیاری شد  هدر آمد. سپس این حوضچه ب

پس از قطع آبیاری  و روی آن با پالستیك پوشانده شد.

ساعت  12و فروکش کردن آب، در فواصل زمانی هر 

برداری  متری توسعه ریشه نمونه 1تا  0یکبار از عمق 

گیری  کرده و مقدار رطوبت آن به روش وزنی اندازه

شد. این عمل آن قدر ادامه داده شد تا سرانجام مقدار 

گیری پشت سر هم تقریباً با هم  رطوبت در دو اندازه

ر زی رابطهابر شدند که این مقدار رطوبت براساس بر

  (.7باشد ) برابر با رطوبت ظرفیت زراعی می
 

 مقداررطوبت] = وزن خاک تر( –وزن خاک خشك/)وزن خاک خشك [×100                         (                  1)
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 میانگین از استفاده با روزانه صورت به گلرنگ آبی نیاز
 هواشناسی ایستگاه هواشناسی پارامترهای های داده روزانه
(. 7و با استفاده از روابط زیر محاسبه شد ) آباد داراب حسن
 : باشد می ذیل شرح به خالصه طور هب نیازآبی محاسبه مراحل

رشد  مختلف در مراحل (ETc) گیاه تعرق -تبخیر -1

 .شد از رابطه زیر محاسبه گلرنگ با استفاده

 

(2                 )                                                                                                   ETc = Kc . ET0 
 

متر در روز(،  گیاه )میلی تعرق -تبخیر ETc آن، درکه 

ET0 متر در روز( و  مرجع )میلی گیاه تعرق -تبخیر 

Kc مرجع گیاه تعرق -تبخیر گیاهی است. ضریب 

ET0 پارامترهای روزانه های از داده استفاده با 

آباد  حسن هواشناسی در ایستگاه شده ثبت هواشناسی

 .دست آمد هداراب ب

از  با استفاده آبیاری در هر دور آبیاری میزان آب -2

 شد. محاسبه رابطه زیر
 

(3                                                                                       )                       IR = ETc (Ea×LR) 
 

راندمان مصرف  Eaمیزان آب آبیاری،  IR که در آن،

 میزان آبشویی.   LRآب، 

گیری میزان آب، آبیاری برای تمام  پس از اندازه

صورت یکسان و  ها تا مرحله گلدهی به کرت

صورت نشتی انجام شد. در مرحله گلدهی و پرشدن  به

های تعیین  دانه آبیاری تیمارهای قطع آبیاری در کرت

متوقف شد. در مجموع میزان آب مصرفی برای شده 

 4993دور آبیاری معادل  10تیمار آبیاری مطلوب با 

مکعب در هکتار، برای تیمار قطع آبیاری در مرحله متر

مکعب در متر 3495آبیاری معادل دور  7گلدهی با 

 و برای تیمار قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه هکتار

مکعب در هکتار بود. متر 4491دور آبیاری معادل  9با 

 مربع ازهنگام رسیدگی فیزیولوژیکی یك متردر 

ها در هر کرت آزمایشی، با حذف اثر حاشیه، از  بوته

 48مدت  هنزدیکی سطح خاک بریده شد و در آون ب

درجه قرار گرفت. سپس عملکرد و  72ساعت در دمای 

ه، تعداد دانه در طبق اجزای عملکرد )تعداد طبق در بوت

 مجدد انتقال تعیین برای دانه( محاسبه شد.هزار و وزن

 رسیدگی گلدهی و مرحله دو در دانه به پرورده مواد

از  آزمایش کرت هر از بوته 6 تعداد فیزیولوژیك

 آون در سپس و نزدیکی سطح زمین برداشت شد

 قرار گراد سانتی درجه 72 دمای در ساعت 48مدت  به

پرورده، درصد مشارکت مجدد مواد  میزان انتقال گرفت.

 با مجدد مواد پرورده انتقال کارآیی مواد پرورده و

( 1991) گیاناس و پاپاکوستا روش پیشنهادی از استفاده

 . شد محاسبه 6تا  4 های رابطه و طبق
 

 پرورده  مواد مجدد انتقال گلدهی = هنگام در گیاه خشك ماده - رسیدگی هنگام در کاه و ساقه و برگ خشك ماده  (4)

 در بوته( )گرم
 

 (درصد) پرورده مواد مشارکت گلدهی( = هنگام در گیاه خشك ماده رسیدگی/ هنگام در دانه )عملکرد×  100   (    5)
 

 (دصدرپرورده ) مواد مجدد انتقال کارآیی = پرورده( مواد مجدد انتقال گلدهی/ هنگام در گیاه کل خشك ماده )مقدار×  100    (6)
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ها، تجزیه واریانس صفات  آوری داده پس از جمع

 (2/9)نسخه SAS افزار  گیری شده به کمك نرم اندازه

در سطح  LSDها با آزمون  انجام شد و میانگین

مقایسه قرار گرفتند. از  احتمال پنج درصد مورد

ها  نیز برای ترسیم شکل( 2013 افزار اکسل )نسخه نرم

      استفاده شد.

 
 .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش -1 جدول

Table 1. Physical and chemical properties of the experimental soil. 

 اچ پی 
pH 

 قابلیت هدایت الکتریکی
ECe (dS m

-1) 

 اشباع بازی
BS (%) 

 لیآکربن 
O.C (%) 

 سیلت
Silt (%) 

 رس
Clay (%) 

 شن
Sand (%) 

 عمق خاک
Soil depth 

(cm) 

7.42 1.092 8.88 0.977 44 17.18 38.12 0-15 

7.54 1.090 8.93 0.970 44 17.26 38.16 15-30 

 منگنز

Mn (mg kg
-1

) 
 روی

Zn (mg kg
-1

) 
 مس

Cu (mg kg
-1

) 
 آهن

Fe (mg kg
-1

) 
 پتاسیم

K (mg kg
-1

) 
 فسفر

P (mg kg
-1

) 
 نیتروژن
N (%) 

 عمق خاک
Soil depth 

(cm) 

14.8 0.564 1.61 5.104 320 54 0.084 0-15 

14.8 0.540 1.63 7.30 300 58 0.084 15-30 

 
 بحث و نتايج

 تجزیه نتایجمیزان انتقال مجدد مواد پرورده: 

که  داد نشان مواد پروردهانتقال مجدد  میزان واریانس

تاریخ کاشت در سطح  برهمکنش رژیم آبیاری در

 در رقم کاشت در تاریخ و برهمکنش درصد 5احتمال 

 مجدد (. انتقال2دار شد )جدول  معنی درصد 1سطح 

آبیاری در گلدهی و پر  شرایط قطع در پرورده مواد

 به ( نسبتدار با همانه )بدون اختالف معنیشدن د

 .درصد افزایش داشت 44/30آبیاری مطلوب شرایط 

ه مواد پرورده مورد نیاز در شرایط آبیاری مطلوب عمد

کردن دانه از مواد فتوسنتزی جاری گیاه تامین برای پر

شود و نیاز گیاه برای انتقال مجدد مواد پرورده به  می

که ظرفیت فتوسنتزی  شود ولی هنگامی تر می ها کم دانه

رمای بعد از گلدهی کاهش گیاه بر اثر تنش و گ

توجهی وابسته به  طور قابل یابد پر شدن دانه به می

بنابراین قطع  (.29انتقال مجدد ذخایر ساقه است )

اهش سطح برگ و از طریق ک آبیاری در مرحله گلدهی

زان تولید و فتوسنتز جاری گیاه منجر به کاهش می

ذخیره مواد پرورده و در نتیجه افزایش انتقال مجدد 

ای زایشی ه ها به اندام واد پرورده از ساقه و شاخهم

زاده و همکاران  شود. این نتایج توسط طالبمی

( مبنی بر افزایش انتقال مجدد مواد پرورده 2017)

تحت شرایط تنش آبی نیز گزارش شده است که با 

دست آمده در این پژوهش مطابقت دارد.  نتایج به

 تاریخ در وردهچنین میزان انتقال مجدد مواد پر هم

 دوم  کاشت تاریخ به نسبت آذر( 15کاشت اول )

درصد و در تاریخ کاشت اول نسبت  39/25دی(  5)

درصد افزایش  17/44دی(  25به تاریخ کاشت سوم )

رسد با تاخیر در کاشت و افزایش داشت. به نظر می

یابد و انتقال درجه حرارت، نمو فنولوژیك تسریع می

وی به مرحله نموی دیگر، سریع از یك مرحله نم

نتیجه  شود و درباعث کاهش حجم و اندازه گیاه می

 میزان ترین بیش .یابدوزن خشك گیاه نیز کاهش می

 شرایط قطع گرم در بوته در 33/38با  مجدد انتقال
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 15آبیاری در مرحله گلدهی در تاریخ کاشت اول )

گرم در  50/12 با صفت این میزان ترین کم آذر( و

شرایط آبیاری مطلوب در تاریخ کاشت سوم  دربوته 

تواند به ( که این می1 آمد )شکل دست دی( به 25)

که هرچه تجمع ماده خشك در  این دلیل باشد

های رویشی در اثر طوالنی بودن فصل رشد  اندام

ای  باشد، در واقع مواد پرورده ذخیرهتر می بیش

مجدد تری وجود دارد که از طریق فرآیند انتقال  بیش

شود. رقم محلی اصفهان در تاریخ به دانه منتقل می

ترین  گرم در بوته بیش 22/37آذر( با  15کاشت اول )

 12دی( با  25و رقم گلدشت در تاریخ کاشت سوم )

ترین میزان انتقال مجدد را به خود  گرم در بوته کم

 توانمی را امر این (. علت2 اند )شکلاختصاص داده

 انتقال نظر از گلرنگ، ژنوتیپ های کارایی تفاوت به

دهنده این است که انتخاب  و نشان داد نسبت مجدد

تری را  ای بیشهایی که مواد فتوسنتزی ذخیرهژنوتیپ

 اهمیت هستند.  دارایکنند به دانه منتقل می

های : نتایج تجزیه واریانس دادهمشارکت مواد پرورده

رژیم مشارکت مواد پرورده نشان داد که برهمکنش 

و  درصد 1آبیاری در تاریخ کاشت در سطح احتمال 

 برهمکنش رژیم آبیاری و رقم در سطح احتمال 

 مقایسات نتایج (.2دار شدند )جدول معنی درصد 5

میزان مشارکت مواد  افزایش دهندهنشان میانگین

 قطع آبیاری در مرحله گلدهی نسبت شرایط در پرورده

م محلی اصفهان به دو رژیم آبیاری دیگر و در رق

ترین میزان مشارکت مواد پرورده مشاهده شد. در  بیش

آذر  15شرایط قطع آبیاری درگلدهی در تاریخ کاشت 

درصد  23/43میزان مشارکت مواد فتوسنتزی 

ترین و در شرایط آبیاری مطلوب در تاریخ کاشت  بیش

درصد 95/17ترین میزان این صفت با  دی کم 5

محلی اصفهان در قطع  چنین رقم مشاهده شد و هم

درصد و رقم  70/39آبیاری در مرحله گلدهی با میزان 

گلدشت در قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه با 

ترین  ترین و کم درصد به ترتیب بیش 59/20میزان 

 و 3 های میزان مشارکت مواد پرورده را داشتند )شکل

های (. حرکت مواد پرورده از مبدأ به مقصد یا محل4

مصرف مبتنی بر تولید مواد پرورده مبدأ از یك طرف 

و ظرفیت مقصد از طرف دیگر است که در صورت 

یابد. هنگامی ها عملکرد کاهش می عدم تعادل بین آن

یابد، که قدرت مبدأ در تولید مواد پرورده کاهش می

ای که مجدداً به حرکت در آمده و سهم مواد پرورده

یابد، لذا قطع آبیاری یش میشوند افرابه دانه منتقل می

در مرحله گلدهی نقش مهمی در باال رفتن سهم انتقال 

مجدد در تأمین مواد پرورده دانه داشته است. رضایی 

 تشدید که کردند ( بیان2013) همکاران و مرادعلی

 تا  را دانه پرشدن در مجدد انتقال سهم آبی کم تنش

حاضر  داد که این میزان در پژوهش افزایش درصد 23

 درصد بود. 81/37

بر همکنش رژیم کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده: 

آبیاری در تاریخ کاشت در رقم بر کارآیی انتقال مجدد 

دار بود معنی درصد 5مواد پرورده در سطح احتمال 

ترین میزان کارآیی انتقال مجدد مواد  (. بیش2 )جدول

محلی درصد مربوط به رقم  74/44پرورده با مقدار 

اصفهان در قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه در 

 ترین میزان این صفت با  کم دی و 25تاریخ کاشت 

دست آمد  درصد در شرایط آبیاری مطلوب به 21/13

 (. 3 )جدول
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 پرورده گلرنگ بر انتقال مجدد مواد بر همکنش اثر رژیم آبیاری و تاریخ کاشت -1 شکل

 داری ندارند(. درصد تفاوت معنی 1در سطح احتمال  LSDهای با حروف مشابه بر اساس آزمون  )میانگین

Fig. 1. Interaction effect of irrigation regime and planting date on safflower assimilate remobilization 

(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels). 

 

 

 
 بر همکنش اثرتاریخ کاشت و رقم بر انتقال مجدد مواد پرورده گلرنگ -2 شکل

 .ندارند( داری درصد تفاوت معنی 1ح احتمال در سط LSDهای با حروف مشابه بر اساس آزمون  )میانگین
Fig. 2. Interaction effect of irrigation regime and cultivar on safflower assimilate remobilization 

(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels). 
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 برهمکنش رژیم آبیاری و تاریخ کاشت بر مشارکت مواد پرورده گلرنگ -3 شکل

 ندارند(.داری  درصد تفاوت معنی 1احتمال  در سطح LSDای با حروف مشابه بر اساس آزمون ه )میانگین

Fig. 3. Interaction effect of irrigation regime and planting date on safflower remobilization contribution 

(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels). 

 

 

 
 بر مشارکت مواد پرورده گلرنگ برهمکنش رژیم آبیاری و رقم -4 شکل

 ندارند(.داری  درصد تفاوت معنی 1احتمال  در سطح LSDهای با حروف مشابه بر اساس آزمون  )میانگین

Fig. 4. Interaction effect of irrigation regime and cultivar on safflower remobilization contribution 

(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels). 
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ه قطع آبیاری در زمان پر شدن ک ه اینبا توجه ب

ق کاهش ها باعث کاهش عملکرد دانه از طری دانه

بنابراین نیاز مقصدی برای پرکردن  گردد،فتوسنتز می

انتقال مجدد مواد پرورده ذخیره شده ه از طریق دان

این امر، انتقال مواد پرورده  ود. در نتیجهشتأمین می

کند. میتری پیدا  ها اهمیت بیش منظور پرکردن دانه به

 ( 2013، ما و همکاران )پژوهشمطابق با نتایج این 

 ( 2015وی گندم و مادح خاکسار و همکاران )بر ر

ای نیز بیان کردند که تنش آبی بر روی ذرت دانه

باعث افزایش کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده ذخایر 

تقال مجدد مواد فتوسنزی اگرچه ان از ساقه به دانه شد.

ما فتوسنتزی شود، ام عملکرد محسوب مییك جز مه

والً گیرد معمانجام میا ههکه در طول پرشدن دان

ه و عملکرد دانه دهنده وزن دان ترین مبدأ تشکیل مهم

باشد، زیرا اغلب مواد فتوسنتزی قبل از پرشدن دانه می

گیرد  در رشد رویشی یا گلدهی مورد استفاده قرار می

انه اغلب مواد فتوسنتزی که در طول پرشدن د در حالی

(. به نظر 15یابد )اص میبه فرآیند پرشدن دانه اختص

رسد کارایی استفاده از ماده خشك انتقال یافته از می

ارتباط با ترکیبات مواد  تواند درهای هوایی می اندام

ها باشد. از طرفی انتقال یافته و ساختار آن پرورده

وارد شده  مقصد در استفاده از مواد پروردهمحدودیت 

 باشد. تواند بر میزان کارایی مقصد اثرگذار ها میبه آن

طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد میزان به

انتقال مجدد مواد پرورده و مشارکت انتقال مجدد مواد 

پرورده در شرایط قطع آبیاری درگلدهی در تاریخ 

درصد  08/38و  72/25ترتیب  آذر( به 15کاشت اول )

نسبت به شرایط آبیاری مطلوب افزایش داشت. 

قال مجدد مواد پرورده در چنین افزایش کارآیی انت هم

دانه در تاریخ کاشت شرایط قطع آبیاری در پر شدن 

درصد  68/34در رقم محلی اصفهان دی(  25سوم )

نسبت به شرایط آبیاری مطلوب مشاهده شد. مطابق 

 (2016همکاران ) و کیا با نتایج پژوهش حاضر، باقری

 زودرس در اثر قطع آبیاری پیری که دادند نشان

از  مواد پرورده مجدد انتقال افزایش باعث تواند می

( با بررسی شش 2011ساقه شود. مدحج و همکاران )

ژنوتیپ گندم در دو تاریخ کاشت مناسب و تاخیری، 

درصدی کارایی توزیع مجدد ماده خشك  24 افزایش

را در شرایط گرمای انتهای فصل نسبت به شرایط 

انه نیز بهینه گزارش کردند. سهم ذخایر ساقه در رشد د

ها  در شرایط گرمای انتهای فصل در همه ژنوتیپ

های  افزایش یافت، ولی این افزایش در ژنوتیپ

تر بود که با نتایج این پژوهش مبنی بر  دیررس بیش

درصدی میزان انتقال مجدد مواد  52/16افزایش 

پرورده در رقم محلی اصفهان که نسبت به رقم 

 گلدشت دیررس بود، در یك راستا بود.

 دهنده نشان واریانس تجزیه نتایج :بوته در طبق تعداد

کاشت و رقم در  رژیم آبیاری، تاریخ دار معنی ثیرأت

باشد.  بر تعداد طبق در بوته می درصد 1احتمال  سطح

تنش آبیاری و تاریخ کاشت و  برهمکنش چنین هم

چنین برهمکنش  برهمکنش تاریخ کاشت و رقم و هم

 در طبق تعداد بر درصد 1سطح احتمال  در سه عامل

تعداد طبق  ترین (. بیش2 شدند )جدول داربوته معنی

 به رقم محلی اصفهان در مربوط گیاه در شده تولید

دی )تاریخ  5تیمار آبیاری مطلوب در تاریخ کاشت 

درصد  61/20عدد با  66/12میزان  کاشت دوم( به

بود  گلدهی افزایش نسبت تیمار قطع آبیاری در

اری رسد که هر عاملی مانند آبیظر میبه ن(. 3 )جدول

 تری در تر که فرصت رشد بیش یا دوره رشد طوالنی

های  گیری مکانکلش بدهد، موج اختیار گیاه قرار

تری جهت تولید طبق در روی گیاه از  بیش بالقوه

محمدی و  جان .طریق انشعابات جانبی خواهد شد

( 2017اسماعیلی و همکاران )شیر ( و2017همکاران )

آبی باعث  نیز در پژوهشی گزارش کردند که تنش کم

شود که با  کاهش در تعداد طبق در بوته گلرنگ می

نتایج این پژوهش همخوانی دارد. بر اساس نتایج 
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دست آمده از پژوهش حاضر تاخیر در زمان کاشت  به

دار در تعداد طبق در گیاه شد که باعث کاهش معنی

تواند به دلیل کاهش دوره رویشی و مواجه مر میاین ا

های فرعی در مقابل دمای چنین شاخه شدن بوته و هم

( نیز در 2018پاسبان اسالم ) باال باشد. در این راستا

های خود روی گلرنگ، روند کاهشی تعداد  بررسی

طبق در بوته را با تاخیر در تاریخ کاشت گزارش 

های ایشان ز با یافتهکردند که نتایج پژوهش حاضر نی

مطابقت دارد. علت اثر منفی تاخیر تاریخ کاشت و 

به  توان مرحله گلدهی بر تعداد طبق را میتنش آبی در 

کوتاه شدن دوره رشد و نبود شرایط مناسب جهت 

 رشد و نمو برای گیاه دانست.

 واریانس تجزیه جدول نتایج: تعداد دانه در طبق

سه  که اثر داد نشان 2جدول  در در طبق دانه تعداد

  سطح در رقم در کاشت تاریخ در آبیاری گانه رژیم

 باشد. در داری می آماری معنی اختالف درصد دارای 1

دانه  38/72مطالعه رقم محلی اصفهان با میانگین  این

آذر( با تیمار آبیاری مطلوب  15در تاریخ کاشت اول )

آبیاری درصد افزایش نسبت به تیمار تنش  91/36با 

درصد افزایش نسبت به قطع آبیاری  51/8درگلدهی و 

ترین و رقم گلدشت با  در مرحله پر شدن دانه بیش

دانه در تاریخ کاشت سوم و تیمار  25/23میانگین 

ترین میزان دانه در  تنش آبیاری در مرحله گلدهی کم

طبق را به خود اختصاص دادند که اختالف آماری 

با یکدیگر  درصد 5ل داری در سطح احتما معنی

داد دانه در های تع (. این گونه افزایش3 داشتند )جدول

توان به انجام های زود هنگام را میطبق در کاشت

افشانی به موقع و کافی و طوالنی بودن دوره  گرده

رشد و پر شدن دانه نسبت داد از طرف دیگر تنش 

چه زمان وقوع گردد و هرآبی باعث کاهش لقاح می

تر باشد کاهش با مرحله گلدهی نزدیك تنش آبی

چنین وجود  تر خواهد بود هم تعداد دانه در طبق بیش

ژنتیکی، قابلیت سازگاری با محیط و استفاده  اختالف

تواند دلیل خوبی بهینه از شرایط مساعد محیطی می

برای واکنش متفاوت ارقام مختلف نسبت به تولید 

رو و سیلوا تعداد دانه در هر طبق باشد. بورتولهی

کننده زارش نمودند که وجود عوامل محدود( گ2017)

فتوسنتز در طی دوره گلدهی باعث کاهش تعداد دانه 

های  شود. کاهش جریان فرآورده در اندام زایشی می

های لقاح یافته در اواخر مرحله  فتوسنتزی به تخمك

باشد، باعث  گلدهی که از نظر نیاز آبی بحرانی می

ا و افت تعداد دانه در اندام زایشی ه سقط جنین دانه

 تاریخ اثر بررسی ( در2018گردد. پاسبان اسالم ) می

 بهاره عملکرد گلرنگ اجزای و عملکرد روی بر کاشت

طبق  هر دانه در تعداد که رسیدند نتیجه این به تبریز در

 کاهش دیرهنگام تاریخ کاشت داری در معنی طور به

های ایشان  یافتهیافت که نتایج پژوهش حاضر با 

 مطابقت دارد.

که  داد نشان واریانس تجزیه نتایج: هزاردانه وزن

، درصد 1اثرات ساده رژیم آبیاری و رقم در سطح 

و برهمکنش  کاشت تاریخ برهمکنش رژیم آبیاری و

 درصد 1 احتمال سطح تاریخ کاشت و رقم در

 (.2 داشت )جدول داری وجودمعنی اختالفات

داده شده است تیمار  نشان 5شکل طور که در  همان

هزاردانه داشت  وزن ترین قطع آبیاری در گلدهی کم

ماه )تاریخ  دی 25که در این تیمار، تاریخ کاشت 

گرم با  88/22هزاردانه  وزن میانگین کاشت سوم( با

 خود به را دانه هزار ترین وزن درصد کاهش، کم 64/40

 لحاظ از آبیاری های رژیم سایر داد ولی اختصاص

رسد ندارند. به نظر می داری باهم معنی اختالف آماری

ای،  کاهش فتوسنتز و عدم توزیع مناسب مواد ذخیره

دانه در شرایط قطع دهنده وزن هزارعوامل کاهش

آبیاری در مرحله گلدهی باشد که با نتایج فتحیان و 

( مبنی بر این که تنش آبی در 2013زاده ) احسان

دار وزن هزاردانه ش معنیگلدهی گلرنگ موجب کاه

 شود مطابقت دارد. می
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 در هزاردانه وزن بر رقم برهمکنش تاریخ کاشت و

داری  معنی اختالف دارای درصد 1احتمال  سطح

تاریخ کاشت  مطالعه رقم گلدشت در این باشند. در می

دی ماه  5)تاریخ کاشت اول( و تاریخ کاشت آذر  15

 دار با معنی اختالف داشتن )تاریخ کاشت دوم( بدون

 وزن ترین بیش گرم 03/44هزاردانه  وزن میانگین

رقم گلدشت در تاریخ  داشتند که نسبت به را هزاردانه

افزایش داشت  درصد 99/11دی(  25کاشت سوم )

گلدشت  رقم در هزاردانه وزن بودن تر (. بیش6 )شکل

 رقم این طبق در دانه تعداد بودن تر به کم توان می را

 مواد اختصاص به امر منجر این که داد نسبت

 افزایش باعث در نتیجه و تکدانه به تر بیش فتوسنتزی

 شدن پر دوره طول در است. تفاوت شده هزاردانه وزن

 نیز رقم دو بین ژنتیکی اختالفات چنین هم ها و دانه

کرد.  بیان هایی تفاوت چنین ایجاد عوامل از تواند می

( تفاوت در وزن 2017مکاران )پور و ه طهماسب

دانه در ارقام مختلف را به توانایی ارقام در انتقال هزار

تر مواد به بذرها ربط دادند و بیان داشتند ارقامی  بیش

ذایی را داشته باشند از تر مواد غ که توانایی جذب بیش

تری برخوردار خواهند بود. گزارش  دانه بیشوزن هزار

شده است که با توجه به تمایل هر گیاه برای بقای 

 دانه معموالًد، در بین اجزاء عملکرد وزن هزارنسل خو

ثیر را در صورت برخورد گیاه با شرایط أترین ت کم

اسماعیلی و شیرنامساعد محیطی خواهد داشت )

دست آمده این  که با نتایج به( 2017 ،همکاران

تر تاریخ کاشت بر روی این  ثیر کمأپژوهش در مورد ت

 صفت مطابقت دارد. 

 واریانس عملکرد تجزیه جدول نتایج :دانه عملکرد

 آبیاری گانه رژیم سه که اثر داد نشان 2جدول  در دانه

 درصد دارای 1 سطح در رقم در کاشت تاریخ در

 باشد. در مقایسات داری می آماری معنی اختالف

 32/52دانه با افزایش  عملکرد ترین بیشمیانگین، 

 رقم مربوط به درصد نسبت به تنش آبی در گلدهی

 کاشت تاریخ آبیاری مطلوب و تیمار محلی اصفهان در

کیلوگرم در هکتار بود.  1650میانگین  دی(، با 5دوم )

تیمار  به رقم اصفهان در مربوط دانه عملکرد ترین کم

 دوم  کاشت تاریخقطع آبیاری در مرحله گلدهی در 

 بود هکتار در کیلوگرم 7/786دانه  عملکرد دی( با 5)

همین رقم در دو تاریخ کاشت دیگر در  با عملکرد که

 نداشت )جدول داری معنی اختالف همین تیمار آبیاری

 منجر مرحله گلدهی آبی در رسد تنش می نظر (. به3

 کاهش برگ، تسریع پیری، سطح شدن به کوچك

محصول و کاهش  رشد سرعت و برگ سطح شاخص

 ماده تجمع نتیجه در طول دوره پر شدن دانه گردیده و

 پیدا کاهش مرحله این در دانه عملکرد و خشك

آبی کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش  .کند می

( نیز گزارش شده 2018توسط محتشمی و همکاران )

 که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.  است
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 گلرنگ  هزاردانه کاشت بر وزن تاریخ برهمکنش اثر رژیم آبیاری در -5 شکل

 ندارند(.داری  فاوت معنیدرصد ت 1در سطح احتمال  LSDهای با حروف مشابه بر اساس آزمون  )میانگین
Fig. 5. Interaction effect of irrigation regime and planting date on 1000-seed weight  

(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels). 

 

 

 
  هزاردانه گلرنگ بر وزن رقم در کاشت برهمکنش اثر تاریخ -6 شکل

 . ندارند( داری درصد تفاوت معنی 1ح احتمال در سط LSDهای با حروف مشابه بر اساس آزمون  )میانگین
Fig. 6. Interaction effect of planting date and cultivar on 1000-seed weight  

(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels). 
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با مطالعه پاسبان اسالم  چنین نتایج این پژوهش هم

( مبنی بر 2011االحمدی ) ( و بهدانی و جامی2018)

دار عملکرد دانه در واحد های معنیتفاوت وجود

در  های گلرنگ در یك راستا بود. سطح بین ژنوتیپ

ترین  دی( کم 25این مطالعه در تاریخ کاشت سوم )

 آذر و  15) عملکرد نسبت به دو تاریخ کاشت دیگر

دی( در هر سه تیمار آبیاری مشاهده شد که  5

 به زودتر کاشت تواند به این دلیل باشد که تاریخ می

های زایشی را داده و گیاه دامامکان تولید اکثر ان گیاه

 رویشی  مرحله در غذایی کافی ذخیره خاطر داشتن به

چنین  کند و همزیادتری می زایشی اندام تولید به اقدام

تر است  تشعشع جذب شده توسط گیاهان بیش مقدار

شود. در تاریخ  و باعث افزایش عملکرد گیاه می

که بتواند رشد رویشی  کاشت سوم گیاه قبل از این

خصوص  کافی داشته باشد، تحت شرایط محیطی به

که  یندرجه حرارت وارد فاز زایشی شده است بدون ا

بتواند اجزای عملکرد )طبق در بوته و دانه در طبق( 

مناسبی را نسبت به تاریخ کاشت اول و دوم تولید 

است.   نتیجه عملکرد دانه آن کاهش یافته نماید و در

کاهش عملکرد دانه در اثر تاخیر در کاشت توسط 

( و مرادبیگی و همکاران 2016آرا و همکاران ) صف

 است.  ( نیز گزارش شده2019)

 

 گیری نتیجه

کلی نتایج آزمایش نشان داد که صفات طور به

ثیر رژیم أت داری تحت طور معنی گیری شده به اندازه

آبیاری، تاریخ کاشت و رقم قرار گرفت. قطع آبیاری 

ته، تعداد دانه در گلدهی باعث کاهش تعداد طبق در بو

گلرنگ دانه و عملکرد دانه ارقام در طبق، وزن هزار

 74/33و  37/28، 87/23، 86/21میزان  ترتیب به به

درصد نسبت به آبیاری مطلوب شد. میزان انتقال 

مجدد مواد پرورده، مشارکت مواد پرورده و کارآیی 

انتقال مجدد مواد پرورده در شرایط قطع آبیاری در 

درصد نسبت  37/25و 81/37، 44/30ترتیب  گلدهی به

چنین  ت. همبه شرایط آبیاری مطلوب افزایش داش

دی( باعث کاهش  25تاریخ کاشت تاخیری سوم )

(، مشارکت درصد 17/44انتقال مجدد مواد پرورده )

 (، کارآیی انتقال مجدد درصد 72/22مواد پرورده )

(، تعداد طبق در بوته درصد 88/17مواد پرورده )

( و درصد 65/20(، تعداد دانه در طبق )درصد 57/14)

( گردید. افزایش میزان درصد 31/13عملکرد دانه )

 انتقال مجدد در شرایط تنش آبی در پر شدن دانه 

تر( باعث جبران کاهش عملکرد  )یك دور آبیاری کم

 ترین دمایی آخر فصل شد و در نهایت بیش در شرایط

 وم میانگین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت د

 1650 میزان بهتیمار آبیاری مطلوب  دی( در 5)

هکتار بدون اختالف معنی داری با تاریخ  کیلوگرم در

آذر( در تیمار قطع آبیاری در پر شدن  15کاشت اول )

 دانه بود که نسبت به تیمار قطع آبیاری در گلدهی، 

است. بنابراین با انتخاب   درصد افزایش داشته 52

ری از مواد ت قوی أدی( مبد 5تاریخ کاشت مناسب )

ی فصل تنش انتهاا در شرایط فتوسنتزی شکل گرفته ت

ال مجدد که در جنوب استان فارس معمول است انتق

تری در جهت بهبود  مواد پرورده بتواند نقش بیش

 عملکرد دانه ایفا کند.
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