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و سازندگي ۶۵پژوهش

                    

سازندگي و پژوهش

طبيعي منابع در
۱۳۸۳ زمستان ،۶۵ شماره

در  رشد فيزيولوژيك شاخصهاي از  استفاده
گلراعي از مناسب بهرهبرداري

چكيده
است. معين محيطي يك وضعيت به گياهان عكسالعمل و تشـريح چگونگي تفسير رشد، فيزيولوژيك شـاخصهاي آناليز از هدف
اين بود. در خواهد معتبرتر فنولوژيك، مراحل طول تخمين براي زماني تقويم جاي به (GDD)رشـد روز حرارت درجه از اسـتفاده
كرتهاي طرح از اجرا شد، دارويي گلراعي كيفي گياه و كمي بهرهبرداري رشد در شـاخصهاي بررسـي كاربرد منظور كه به آزمايش
دوره در طول نمونهبرداري مرحله طي هشـت در گرديد. اسـتفاده مختلف كودهاي فرعي فاكتور تراكم و اصلي فاكتور با خردشـده
(CGR) رشد محصول (RGR) و سرعت نسبي رشد سرعت گلراعي، دارويي گياه برگ سطح ماده خشـك و شاخص بر عالوه رشـد
بهترين عنوان بـود به درصد ۹۸ تا ۹۲ بررسـي از مورد تيمارهاي براي آن تشـخيص ضريب كه نمايي معادالت نيـز تعييـن گرديد.
خشك ماده حداكثر تجمع از حاكي نتايج شـد. شناخته رشد روز حرارت درجه برحسب رشـد تغييرات شـاخصهاي كننده توجيه
تراكم در گلراعي برگ سـطح شـاخص حداكثر بود. مختلف كودهاي مصرف و ها تراكم ازاي به درجه روز رشـد ۲۸۰۰ تا ۲۴۰۰ در
در برگ خود سطح حداكثر گياه به رسيدن با هنگام گل دار سرشـاخههاي برداشت رسـيد. تنظيم زمان ۲/۸ به مترمربع در ۱۰ بوته
رشد رويشي تحريك و شيميايي خالص كودهاي مصرف شود. موثر ماده ميزان افزايش موجب GDD ميتواند ۲۰۰۰ تا محدوده ۱۸۰۰
از طرفي كودهاي آلي و خشك شده ماده و توليد بيشترين عملكرد درمرحله گلدهي محصول نسبي و موجب افزايش سرعت هاي

گرديد. و كيفيت يش هيپريسين موجب افزا و كاهش داد را درمرحله گلدهي ها اين شاخص مخلوط، و

نسبي، سرعت رشد سرعت سطح برگ،  رشد، شاخص روز درجه دارويي، هاي رشـد، گلراعي، گياهان شـاخص كليدي: كلمات
محصول. رشـد
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Application of physiological growth indices for suitable harvesting of  Hypericum perforatum
By:M.H. Lebaschy and E. Sharifi, Scientific Member of Research Institute of Forests and Rangelands 
Growth indices are useful for interpreting plant reaction to the environmental factors. Using Growing Degree Days 
(GDD) for estimating the phenological growth stages is more valid instead of calendar time. Due to determining 
utilities of the physiological growth indices in suitable harvesting of Hypericum perforatum, a split plot design in 
complete randomized block design (CRBD) was used. The main plots were 3 densities and sub plots were 4 different 
fertilizers. Dry Matter, Leaf Area Index, Relative Growth Rate and Crop Growth Rate were measured in 8 sampling 
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۱۳۸۳ زمستان ،۶۵ شماره

سازندگي و پژوهش ۶۶

فيزيولوژيك... شاخصهاي از استفاده

stages during the growth period of Hypericum perforatum. Polynomial equations were known as the best indicator for 
interpreting of growth indices fluctuation according to the GDD. The highest dry matter was accumulated in 2400-2800 
GDD. Maximum leaf area index of Hypericum perforatum reaches to 2.8 in 10 plants m-2. Tops harvest regulation 
according to max leaf area index which occurred in 1800-2000 GDD, led to increasing the hypericin as secondary 
metabolite. Pure chemical fertilizer application and stimulating the vegetative growth, causes increasing the RGR and 
CGR in the flowering stage and producing more dry matter. While application manure and mixed fertilizer decreases 
these growth indices in the flowering and increase the hypericin and quality. 
Key words: Growth indices , Hypericum perforatum, Growing Degree Days, GDD, Leaf Area Index, Relative Growth 
Rate, Crop Growth Rate

مقدمه
رشد فيزيولوژيك شاخصهاي

ــد،  هاي رش ــاخص ش تجزيه تعيين و هدف از
به گياهي گونههاي عكسالعمل چگونگي ــير تفس
،۱۳ ــت(۵، ۱۰، اس معين ــي وضعيت محيط ــك ي
ــرايط ش ــات، آزمايش از ــياري بس ۲۹ ،۴۰). در ،۱۴
و ــالها س طي در مالحظهاي طور قابل به ــي محيط
براي بنابراين هستند. متغير سال يك در همچنين
رشد تجزيههاي فيزيولوژيك، ــخهاي ــه پاس مقايس
درجه باشد. مستقل كامًال محيطي تغييرات بايد از
رشد بر كه ــت اس عواملي يكي از مهمترين حرارت
حرارت درجه از ــتفاده اس لذا ــت. مؤثراس نموگياه و
محصول برداشت تا كاشت دوره طول تخمين براي
،۱۳) است شده توصيه محققين از بسياري ــط توس
براي اظهار داشتند كه همكاران ،Rassel .(۴۲ و ۲۹
شاخصهاي از يكي از ــتفاده اس رشد، شاخصهاي
ــل اعتمادتر قاب ــي زمان ــاي تقويم ج ــه ب ــي حرارت
ــودمندي بود. همچنين مطالعات متعدد، س خواهد
يا و رشد روز درجه همچون حرارتي ــاخصهاي ش
ديگر حرارتي واحدهاي يا و PTU ــال فتوترم واحد
گياه نمو و دوره رشد تخمين ــگويي و را براي پيش
.(۴۲ ، ۲۹ ،۱۳ ،۱۰ ،۶ ،۵ ،۳) كردهاند ــي اثبات زراع
ــد اجزاي رش تعيين چگونگي ــت جه كه ــي عوامل
ناميده رشد هاي شاخص ميشود، استفاده عملكرد
،۱۰ برخوردار هستند (۹، از اهميت ويژهاي و ــده ش
ــد، اندازهگيري رش آناليز جهت .(۳۵ ، ۳۲ ،۲۹ ،۱۲
الزامياست ــك خش وزن و برگ ــطح س دو پارامتر
دست به محاسبه رشد از طريق شاخصهاي ساير و
تك اساس بر را ميتوان ــد رش آناليز آمد . خواهند
(۴۰، زمين انجام داد (۱۱ در سطح معيني از و بوته
نسبت از ــت عبارت اس ــطح برگ كه س ــاخص ش و

گياه بوسيله شده اشغال زمين سطح به برگ سطح
تراكمهاي از زودتر خيلي باال هاي تراكم در ميباشد
سطح شاخص حداكثر ــد. مي رس حداكثر به پايين
حد نهايي ــر به ديرت اگرچه پايين ــم تراك در ــرگ ب
ــت (۲۹ ،۴۲). ــتر اس بيش آن ولي مقدار ــد مي رس
گياه در ــزاي كمتر اج ــت رقابت به عل برتري ــن اي
باال در ــاي تراكمه در برگ ها ــد. ميباش اين تراكم
كاهش را نور استفاده از كارآيي گرفته و قرار ــايه س
واحد در بوته ها هرچه توزيع .(۲۹، ۱۳) ــد مي دهن
مييابد افزايش باشد سطح برگ يكنواختتر سطح
برگ بيشتر سطح دوام ــد، باش تراكم كمتر هرچه و
، ۱۴ ،۱۳ ،۹ ــيرود (۳، م باالتر بوته هر ــرد عملك و
شكل بهترين به (CGR)محصول رشد ۲۵).سرعت
در واحد را توليد سرعت و ميرساند را ــد رش مفهوم
متقابل و اثر ساخته مشخص در زمان زمين ــطح س
۲۹). تراكم ، ۳) ميدهد نشان را و فتوسنتز تنفس
جامعه دارد. ــك خش ماده تجمع بر معني داري ــر اث
وزن ــد، رش مراحل ابتدايي باال در تراكم گياهي در
توليد پايين هاي تراكم به ــبت نس بيشتري خشك
در (۲۱) Clark ، GDD ــق تحقي در .(۳۵) مي كند
CGR حداكثر و بود بيشترين مقدار تراكم، باالترين
در در صورتي كه ــاد. اتفاق افت زودتر تراكم ــن اي در
گلدهي دوره ــر ب CGR حداكثر ــن پايي تراكمهاي
مطالعات در اكثر CGR شكل منحني شد. منطبق
فصل ابتداي در و درجه دوم است تابع يك صورت به
كاهش با آن از بعد و افزايش گلدهي تا ولي كم رشد
اينكه مقدار با پايين تراكمهاي در كم ميشود. ،DM
سرعت ولي ابتداي دوره رشد كمتر است در CGR
آن حداكثر ــه طوريك به ــت. اس ــتر افزايش آن بيش
۴۰ ،۲۹ ،۱۹ ،۱۳ شد (۹، تراكم باال خواهد از بيشتر
را در تراكم CGR حدكثر Clark مورد ۴۲). در اين ،
ــرعت كاهش س صورت هر در كرد. گزارش ــتر بيش

بيشتر از رسيدن به حداكثر در تراكم باال بعد CGR
در كمتر رديف فاصله و پايين تراكم در گياه ــت. اس
بيشتري توانايي و كرده ــد رش خالي فضاهاي داخل
خود اندام ــطح س در ــنتزي را فتوس توزيع مواد در
)بيان كننده مقدار RGR) نسبي دارد. ميزان رشد
زمان است واحد در در گياه يافته تجمع ماده خشك
رشد ــرعت س ــت. اس روز در گرم گرم بر آن واحد و
روند گياه زندگي سيكل در زراعي گياهان در نسبي

.(۲۹،۱۹ ،۱۳ ،۹) دارد كاهشي
گياهشناسي

علمي  ــام ن ــه ب ــي داروئ ــي ــي گياه گلراع
ــواده خان از  Hypericum perforatum L.
زمينههاي در فراواني مطالعات است. Hypericaceae
جغرافيايي، پراكنش محيط، تنوع، (نام، گياهشناسي
است گرفته صورت گلراعي غيره) و تكثير و ــد رش
سال و خزنده در ــي ــد رويش رش دهندة ــان كه نش
بعد به دوم ــال از س و گلدهي ــوب مطل ــد رش و اول
Hypericum ــس جن .(۳۶ ،۳۳ ،۲۴ ،۸ ــت(۲،۱، اس
با تنها گونة ــي ول ــت اس ۱۷ گونه داراي ايران در
داراي راعي گل ــد. ميباش perforatum آن ارزش
ارتفاع تا و ــت دايمياس و علفي فراوان ــاقههاي س
با اين گونه ــاقه س ميكند. ۱ متر رشد ــتر از بيش
آنرا كه ــت اس برآمدگي دو داراي ــول ط ارزش در
راعي گل منشأ ــازد. مي س متمايز گونهها ــاير ازس
غرب چين، شمال تا سيبري غرب اروپا، بيشتر در
كانادا افريقا، شمال مديترانه، نواحي صغير، آسياي
راعي گل مؤثر ماده مهمترين مي باشد. استراليا و
است(۲۰، ــين هيپريس نام به كينوني يك تركيب
ــران نيز در در اي .( ۴۴،۴۳ ،۳۹ ،۳۸ ،۳۳ ،۲۴ ،۲۲
شرق، غرب، شمال و غرب ــمال ش شمال، نواحي
البرز كوههاي دامنه فارس،كهكيلويه و ــتانهاي اس

دارد(۲،۱). وجود
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۱۳۸۳ زمستان ،۶۵ شماره

و سازندگي ۶۷پژوهش

تراكم
نروژ  در ۱۹۹۲-۹۵ سالهاي در (۲۶) Dragland توسط كه ــي آزمايش در
ميانگين متر) سانتي فاصله۳۰× ۵۰ ) مترمربع در ۶/۷ گياه تراكم در شد، انجام
در مربع متر در گرم و ۴۱۵ به ترتيب ۱۸۰ و گل ساقه برگ، ــك خش كل ماده
فاصله گرفتند كه نتيجه (۳۱) ZaleckوKordana بود. آزمايش و دوم اول سال
در است. داده دست به را عملكرد باالترين يكديگر گياهان از متر سانتي ۳۰-۴۰
بيشترين سانتيمتر) بوته(۲۵×۵۰ تراكم باالترين مجارستان در ديگري آزمايش
ــانتيمتر)موجب س ۵۰×۵۰) كمتر بوته به تراكم ــبت نس را موثره مواد عملكرد
و ۶ را تراكم ميزان فنالند در ــي بررس (۲۸) در يك Galambosi گرديد (۳۷).

نمودند(۱۸). توصيه مترمربع در بوته ۴ سوييس در Buter
گياهان ثانويه ــاي متابوليته توليد و ــور ن خصوصيات ــن بي نور ــر تاثي
ــنائي روش اكوفيزيولوژيك ــش نق دارد و وجود ــي تنگاتنگ ــي ارتباط داروئ
ــنتز درس گياهان فعاليت ــد. ميباش ــي اساس فرآوردههاي مذكور توليد در
ميكند تغيير نوري مختلف ــاي وضعيته تأثير تحت ثانويه ــاي متالوليته
اثرات شد انجام (۳۰) Heydelو Karting ــط توس ــي كه بررس يك در .(۱۶)
قرار تأييد مورد گلراعي در ــين هيپريس توليد افزايش بر مختلف ــاي نوره
بر زيادي تاثير ميتواند تنهايي به يك هر نور مدت و شدت كيفيت، گرفت.

. (۴۱،۲۷،۲۳،۱۷،۱۵ بگذارد(۴، ثانويه متابوليتهاي وضعيت

روشها و مواد
مجتمع تحقيقاتي ــتگاه ايس ۱۳۷۷و۱۳۷۸،در ــالهاي س در پژوهش اين
۳ تصادفي با كامل بلوكهاي ــب قال ــده در ش خرد كرتهاي صورت به البرز
،۴ با سطح تراكم در ۳ تيمارهاي ــامل اصلي ش فاكتور آمد. اجرا در به تكرار
مترفاصله ــانتي س و ۲۰ ۳۵ ،۵۰ ترتيب به يا متر مربع و در گياه ۱۰ و ۵/۷
رديفها بين سانتيمتر ۵۰ فاصله احتساب با ــت كش خطوط روي از يكديگر
شيميايي آلي، كودهاي سطح ۴ با كود تيمارهاي ــامل ش فرعي فاكتور بود.
تيمار داميدر كود ميزان بود. بدون كود شاهد و ــيميايي ش و آلي مخلوط ،
ميزان به اوره ــيميايي ش كود ــد. ش گرفته نظر در هكتار ۴۰ تن در آلي كود
گرديد. در تعيين نيتروژن ــرم كيلوگ معادل ۱۰۰ هكتار در ــرم كيلوگ ۲۱۷
گرفته نظر در فوق نصف كودهاي ــيميايي، ش و آلي كودهاي مخلوط تيمار
در نيتروژن ــرم دامي و ۵۰ كيلوگ ــادل ۲۰ تن كود كه مع . به طوري ــد ش
بيش حساسيت به توجه با راعي گل بذر ــت گرديد.براي كش مصرف هكتار
گلدان در ابتدا بذرها در بود الزم بذر، روي خاك اليه و خشكي حدآن به از
تهيه ۷ سانتيمتر با قطر گلدان عدد ۵۰۰۰ ين منظور تعداد بد شود. كشت
ــانتي س ۱۵ تا ۱۰ ــيدن به ارتفاع رس از پس و ــد ش ــت كش آنها در بذرها و
تا ۲۰ به اندازه گلدار سرشاخههاي از گرديد.برداشت مزرعه منتقل به متري
شد. انجام ماه اواسط تير تا خرداد اواخر از تيمار) ــته به بس ) ــانتيمتر س ۳۵
اندازهگيري و (Soxhlet) سوكسله دستگاه از استفاده با هيپريسين استخراج
شد. بنفش انجام ماوراي اسپكتروفتومتر با المبرت بير و قوانين اساس بر آن
كلروفرم با به ترتيب هيپريسين استخراج و كلروفيل شستشوي روش اين در
۵۹۰ طول موج در هيپريسين جذب ميزان سپس و گرفته متانول صورت و

گرديد. مشخص نانومتر
رشد هاي شاخص

شاخصهاي تعيين و ــد رش در طول دوره گياه وضعيت تعيين به منظور
يكبار ۱۰ روز ــر ه ــه ــت مرحل هش طي در ــي، ــد گلراع ــك رش فيزيولوژي

اندازهگيري ضمن و ــد ش ــته برداش كرتها تخريبي ــمتهاي قس از نمونههائي
حرارت ۶۵ با آون در ،Leaf area Meter فتوالكتريك دستگاه با سطح برگ
در عمل اين گرديد. توزين خشك و ۲۴ ساعت بهمدت و ــانتيگراد س درجه
CGR, تعيين ۸ نمونه جهت هر سال در آزمايش انجام گرديد و سال ۲ طي
درجه روز توجه به با ــد رش ــد. شاخصهاي ش ــت برداش RGR, DM, LAI
درجه راعي صفر گل گرديد. درجه حرارت پايه براي (GDD) تعيين ــد رش
توسط روز رشد حرارت درجه ۱۸ ). مقدار ) ــد ش گرفته نظر در ــانتيگراد س
نمونه برداري براي ــتم هش مرحله انتهاي تا ــال س هر ماه مهر زير از فرمول
نمونه برداري تعيين ــف مختل تاريخهاي براي آن تجمع و ــبه محاس روز هر

گرديد.
روزانه) حرارت حداكثر + ــرارت روزانه ح (حداقل - حرارت پايه ــه درج

روز رشد درجه = ۰/۵
صفر  از حرارتهاي كمتر درجه ، روزانه ــد رش روز درجه ــبه محاس براي
منظور ــانتيگراد س درجه ۳۵ و صفر به ترتيب ــانتيگراد س درجه ۳۵ از باالتر و

گرديد.
برگ  سطح ــاخص ش و ( DM) توليدي ــك ماده خش برآورد معادالت
سطح برگ شاخص و خشك وزن بين رگرسيون روش از استفاده با ( LAI)
بعنوان GDD و مرحله بعنوان متغيرهاي وابسته در هر كه ــد ش اندازهگيري
تعيين مربوطه ضرائب محاسبه پس از زير و فرمولهاي طبق مستقل متغير

گرديد.
DM = polynomial (a + bx + cx۲ + dx۳)
LAI = polynomial (a + bx + cx۲ + dx۳)

روز رشد حرارت درجه با توليدي گياه خشك وزن بين رابطه براي تعيين
زير Polynomial معادله گرفت. قرار مطالعه مورد متعددي رياضي معادالت
بود، درصد ۹۲ تا ۹۹ از بررسي مورد تيمارهاي تشخيص آن براي ضريب كه
حسب بر (DM) خشك تجمع ماده تغييرات توجيه كننده بهترين عنوان به
براي اين معادالت شناخته شد. ضرائب (x) روز رشد درجه حرارت تغييرات

است. آمده نمودارها در متن و كود تراكم مختلف تيمارهاي
 ،۷ ،۶ شد( محاسبه فرمول زير از ــتفاده اس با نيز نسبي ــد رش ــرعت س

.(۴۰، ۲۹
RGR = ۱/DM (∆ DM / ۱۰GDD)

برآوردشده ماده خشك مقدار حاصلضرب از محصول نيز ــد رش سرعت
.(۲۹، گرديد(۷ محاسبه زير فرمول طبق نسبي رشد سرعت در

 CGR = DM * RGR
برگ شاخص سطح ، ــك خش تغييرات فصلي ماده نمودارهاي در نهايت
روز درجه افزايش ۵۰ درجه حسب بر و محصول نسبي رشد ــرعتهاي س و

گرديد. ترسيم رشد،

بحث و نتايج  
ماده خشك

مرحله نمونه برداري  از هشت حاصل ماده خشك ميزان تجمع  حداكثر
ترتيب به كم و متوسط زياد، تراكم هاي براي ۷۷ سال در هفته ۲ فواصل با
و كم تراكمهاي با زياد ــه تراكم ك بود مربع ــرم در متر گ و۵۰۴ ۵۹۰ ،۸۵۱
خشك ماده مقادير حداكثر داشت. دار معني اختالف آماري از نظر متوسط

با عالمت  نمودار گلدهي در آمد( مرحله دست رشد به روز ۲۴۰۰ درجه در
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۱۳۸۳ زمستان ،۶۵ شماره

سازندگي و پژوهش ۶۸

تراكم براي نزولي اين سير يافت. كاهش از آن پس و است) ــده ش مشخص
(نمودار۱). بود بيشتر ديگر تراكمهاي به نسبت زياد

۵۴۶ ۶۰۳ و با ۷۹۶، ترتيب کم به ــط و متوس زياد، تراكم ــال ۷۸ س در
براي تراكم ماده خشك حداكثر بودند. متفاوت يكديگر مربع با در متر گرم
ــد رش روز درجه ۲۸۰۰ در كم و ــط متوس تراكم هاي براي ۲۴۶۵ و زياد در
در نمونهبرداري مرحله ــت هش در خشك ماده تجنع ميزان ــت. حاصل گش
نشان معنيداري تفاوت با يكديگر مختلف كود تيمارهاي بين در ۷۷ ــال س
،۷۷۰ ترتيب به آلي و ــيميايي ش مخلوط. كودهاي براي باالترين ميزان داد.
آمد دست به رشد روز درجه بود كه در ۲۴۰۰ مربع متر در گرم ۶۷۷ و ۶۸۸
تفاوتهايي ۷۸ نداد(نمودار۲). در سال ــان نش يكديگر با معني داري تفاوت و
تجمع افزايش از ــي ناش كه گرديد ــاهده مش انتهايي نمونهبرداري مرحله در
به ــاهد ش و آلي مخلوط، كود براي ــتم هش در مرحله توليدي ــك خش ماده

متر مربع در حد ۷۰۸ گرم كاهش تا و ۴۲۲ گرم ۶۵۰، ۷۸۹ و ترتيب برابر
ــت دس به ــد رش روز درجه ۲۸۰۰ مقادير در اين بود. ــيميايي ش كود براي

آمد.
برگ سطح شاخص

۷۷ سال از نمونهبرداري ششم مرحله در برگ ــطح س شاخص حداكثر
در و ۱/۸ ۱/۹و ،۲/۸ ــب، ترتي و كم به ــط زياد، متوس تراكم ــاي تيماره در
ــيد. ۲ رس ۲/۵ و ،۲/۶ به ترتيب به آلي ــيميايي، ش كود مخلوط، تيمارهاي
برگ ــطح س ــاخص ش نظر از تفاوتي ــيميايي ش و مخلوط كود ــاي تيماره
ــاخص ميزان ش اين ــاهد متفاوت بودند.. و ش آلي كودهاي با ولي ــتند نداش

آمد(نمودار ۳). دست به رشد روز درجه ۲۰۲۶ برگ در
هفتم مرحله در ــاد مرحله زي در ــاد زي در تراكم برگ ــطح س ــاخص ش
به كم و ــط متوس هاي تراكم و در ــم ۲/۸ رق ۷۸ به ــال س ــرداري از نمونهب

۷۷ مختلف در سال هاي تراكم در خشك ماده تغييرات نمودار ۱- روند

فيزيولوژيك... شاخصهاي از استفاده
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۱۳۸۳ زمستان ،۶۵ شماره

و سازندگي ۶۹پژوهش

ــتند. داش معني داري تفاوت كه با يكديگر گرديد بالغ ۱/۴ و ۱/۹۵ به ترتيب
مرحله ششم در شيميايي و كودي مخلوط تيمارهاي در برگ شاخص سطح
داراي كه رسيد ۲/۴۱ و ۲/۴۲ به بهترتيب خود حد باالترين در نمونه برداري

.(۴ (نمودار شاهد بود كود آلي و داري با معني تفاوت
شرايط نور و به توجه طرح با در ــده گرفته ش نظر در تراكمهاي در بين
توانسته است مربع متر در بوته ۱۰ تراكم ــد مي رس نظر به اجرا محل دماي
عملكرد و سرشاخه عملكرد ،(۳ (تا حد برگ سطح شاخص بردن باال ضمن
همچنين نمايد. توليد ديگر تراكمهاي به ــبت نس را ــتري بيش ــين هيپريس
انتهاي رشد در برگ ــطح س شاخص و ــك خش ماده ــريعتر س نزول موجب
مختلف بهخصوص تراكم هاي در تراكم برگ سطح اكثر شاخص گرديد. حد
وقوع به گلدار سرشاخههاي از آزمايش سال ۲ هر اول برداشت هنگام در باال
دوم برداشت طرفي گرديد. از ــتري بيش هيپرسين باعث توليد كه ــت پيوس
ميزان كه برگ انجام گرفت ــطح شاخص س نزول هنگام ــال در س همان در
هاي اندام ــك وزن خش نمود.كاهش توليد را ــين كمتري و هيپرس عملكرد

دليل ريزش به احتماًال ــد رش فصل در اواخر برگ سطح ــاخص ش و هوايي
.(۴۰، ۲۹ ،۱۳ ،۹) ميباشد خالص فتوسنتز شدن منفي و ها برگ

رسيدن هنگام با گلدار هاي ــاخه سرش ــت زمان برداش تنظيم بنابراين
درجه روز تا ۲۲۰۰ كه در محدوده ۱۸۰۰ برگ خود حداكثر سطح گياه به
است)، شده مشخص عالمت با نمودار در گلدهي مرحله ــد( ميباش رشد

باشد. داشته دنبال به را هيپرسين موثره ماده ميزان افزايش ميتواند
۲ در ــد رش انتهاي مربع در متر در بوته تراكم ۱۰ منحني نزولي ــير س
هيپرسين ميزان سبب اين و به بود ديگر تراكم هاي از بيشتر آزمايش سال
نزولي اين سير به دليل ــت دوم برداش در آزمايش ــال س ۲ در هر راعي گل
ــترين بيش اين ميان تراكم باال با در كم بود. ــط و متوس هاي تراكم از كمتر
مجموع در در هكتار ۷۸۲۰ گرم هيپريسين و توليدي ۵۴۲۰ ــك خش ماده
بوته ۴ تراكم ازطرفي نمود. توليد و۷۸ ۷۷ سالهاي در ترتيب به برداشت دو
توليد بيشتر ــش و پوش تاج در داخل ــتر نور بيش نفوذ دليل به مربع متر در
و ۲۱۴۲ ميزان ترتيب به آزمايش ــال دو س هر ــت اول برداش مواد ثانويه در

۷۷ در سال مختلف كودهاي مصرف ازاي در خشك ماده تغييرات نمودار ۲-روند
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سازندگي و پژوهش ۷۰

نمود توليد ميليون هيپرسين در قسمت ۲۰۱۵

سرعت رشد نسبي
متر در ۴ بوته تراكم در اوليه ــبي نس رشد سرعت مختلف، بين تراكم هاي ــال ۷۷ در س در
درجه تا ۲۱۴۰ ۲۰۰۰ حدود ( در اول برداشت هنگام در باال كمتربود. تراكم و در ــتر بيش مربع
تراكم كم به ــبت نس نسبي كمتري رشد ــرعت س داراي ــط متوس تراكمهاي زياد و ــد) رش روز

بود. نسبي بيشتري رشد داراي سرعت كمتر تراكم ۷۸ نيز سال در بودند(نمودار ۵).
داشت.  متفاوتي تغييرات ۷۷ در سال مختلف مصرف كودهاي ازاي در نسبي رشد سرعت  
رشد اوايل در آلي كود بود و رشد بيشتري سرعت رشد داراي در انتهاي و ابتدا در مخلوط كود

(نمودار۶). داشت كمتري و رشد نسبي بيشتر سرعت ترتيب به رشد اواخر و
همين و به مييابد گياه تغيير تنفس و ــنتز فتوس وضعيت تغييرات با ــبي نس ــرعت رشد س
ميگردد. منفي ــد، رش دوره اواخر در تنفس مقدار افزايش با گياه ــد زمان، رش ــت گذش با دليل
دليل به مخلوط تيمار در ولي افتاد آلي اتفاق ــاهد و ش ــيميايي، ش كود براي تيمارهاي امر اين
باال نسبي سرعت رشد باقي ماند. ميزان مثبت شاخص ــد، ميزان اين رش اواخر از متعادل ــد رش

افزايش مترمربع احتماًال ارتباطي با در بوته ۴ تراكم در
آزمايش تيمار در سال اول ماده خشك در اين عملكرد

است. داشته
 ۷۷ سالهاي بين نسبي رشد ــرعت س تفاوتهاي
سال در شاخص اين نسبي كاهش دهنده ــان نش و۷۸
عملكرد معنيدار تفاوت ــه ب با توجه بود. آزمايش دوم
ترتيب به و عملكرد هيپريسين ــين هيپريس سرشاخه،
كيلوگرم ۳۰۹۸ و ۴۱۳۳ آزمايش دوم و اول ــال در س
۵۴۲۵ و در ميليون و قسمت و ۲۰۰۷ در هكتار، ۱۳۴۹
سرعت ــد ميرس نظر به هكتار(جدول۱)، در گرم ۶۵۲۶
توليدي خشك ماده افزايش كننده توجيه نسبي ــد رش
ــال هاي س در ــين هيپريس عملكرد كاهش از طرفي و
سرشاخه عملكرد آنجائي كه بيشترين از باشد. آزمايش
نسبي مربوط رشد ــرعت س باالترين محصول و توليدي
بنظر ميباشد، خالص ــيميايي ش كود مصرف به تيمار
كميت محصول افزايش شيميايي در ميرسد كودهاي
مخلوط و آلي ــي كودهاي طرف از ــتري دارد. بيش نقش
اين گلدهي( هنگام در ــبي نس رشد ــرعت س كاهش با
ــت) اس گرديده ــخص مش عالمت در نمودار با مرحله
و هيپرسين ميزان افزايش موجب محصول ــت برداش و

ميباشند. كيفيت

محصول رشد سرعت
رشد ــرعت س ميزان آزمايش دوم و ــال اول س در
و در اوايل ــع مرب بوته در متر ۱۰ ــم تراك در ــول محص
به ساير نسبت در انتهاي رشد بيشتر ولي اواسط دوره،
هر۲ در طوريكه ــه ب ،( ۷ نمودار بود( كمتر ــا ه تراكم
منفي تراكم باال ــد محصول در رش سرعت ميزان سال
ــطه واس به ــك خش ماده كاهش مبين اين امر گرديد.
اواخر برگها در ريزش و تنفس افزايش نفوذ نور، كاهش
آلي تيمارهاي كود در .(۴۰، ۳۴ بوده است(۲۹، رشد
ــال س در آنها توليدي ــين ميزان هيپريس كه و مخلوط
بود، شاهد ــيميايي و ش كود مصرف از تيمار باالتر ۷۸
سرشاخه ــت هنگام برداش محصول در ــرعت س ميزان
لذا بود. تر ــن پايي ــد) روز رش تا ۲۱۲۰ درجه ۱۸۸۰)
اين مرحله ) گلدهي هنگام در محصول افزايش سرعت
برداشت است) و گرديده مشخص عالمت با نمودار در

ازاي در برگ سطح شاخص تغييرات روند نمودار۳-

۷۷ سال در مختلف كودهاي مصرف

فيزيولوژيك... شاخصهاي از استفاده
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بررسي مورد هکتار)تبيمارهاي در کيلوگرم ) خشک در هکتار)ماده گرم عملکرد هيپريسين (

۱۳۷۷ ۱۳۷۸سال ۱۳۷۷سال ۱۳۷۸سال سال

در   ۱۰متر مربع بوته
آلي شيميايي
شاهد مخلوط 

۶۰۰۸a
۴۵۹۸bcd
۵۳۲۹ab
۳۲۷۷rg

۴۵۱۹a
۳۸۶۹abc
۴۰۳۸ab
۲۱۳۹gh

۶۵۸۲abc
۴۷۲۴cd
۷۴۱۷a
۲۹۸۵d

۱۰۶۸۰a
۸۳۸۴b
۸۸۶۵b
۳۳۵۵e

بوته مربع متر ۵,۷
در  شيميايي  آلي    

شاهد مخلوط 

۴۹۴۹bc
۳۴۵۲efg
۴۵۴۰bcd

۲۷۲۷g

۳۵۱۲bcde
۲۷۹۵efg
۳۶۱۹bcd
۲۰۱۸gh

۷۳۲۸ab
۵۲۴۷abcd
۴۸۸۰bcd

۳۵۶۰d

۶۶۹۰c
۵۴۷۲d
۸۴۰۸b
۳۹۵۶e

متر در بوته ۴
مربع  شيميايي آلي     

شاهد مخلوط 

۴۰۵۴def
۳۳۲۳pg
۴۲۰۳cde
۳۱۳۲g

۳۰۳۰def
۲۵۸۳fgh
۳۲۱۳cdef

۱۸۳۷h

۶۳۰۸abc
۵۱۲۵abcd
۶۳۵۱abc
۴۵۷۴cd

۶۲۴۹cd
۵۸۰۰
۶۹۹۶c
۳۴۴۷e

                                                        

افزايش نسبي .( ۸ نمودار داشت( هيپريسين ميزان بر منفي محصول تاثير
اين در گلدار ــاخه سرش عملكرد افزايش موجب ــال ۷۷ ــاخص در س ش اين
و اول بين سالهاي محصول رشد سرعت بين كلي در مقايسه گرديد. ــال س
سرشاخه، عملكرد كه تغييرات ــتنتاج نمود اس چنين آزمايش ميتوان دوم
ــاخص ش اين افزايش دليل ــين ميتواند به هيپريس عملكرد و ــين هيپريس
ــال س در ــد) رش روز درجه ۲۱۲۰ تا ۱۸۸۰ ) محصول ــت برداش هنگام در
افزايش ــد ميرس بهنظر ــد. باش ۷۸ ــال س در هنگام اين در آن كاهش و ۷۷
افزايش به منجر كه ۷۷ ــال س در در هنگام گلدهي محصول ــد سرعت رش
در گياه رويشي رشد بودن مسزان باال دهنده نشان گرديد، گلدار ــاخه سرش
در شاخص اين طرفي از ــد. باش ــين ميزان هيپريس كاهش و گلدهي مرحله
بود كه كاهش به ــي رو گلده هنگام در و اوج در ــي گده از قبل ۷۸ ــال س
تمايز مرحله طي فرصت براي و مرحله ايتن رويشي در رشد كاهش گوياي
و مخلوط آلي سيستمهاي امر در ــت(۷). اين اس ثانويه متابوليتهاي تجمع و
کود به نسبت محصول آنها رشد سرعت ميزان كه به نحوي است. تر نمايان
تحريك بنابراين بوده است. بيشتر آنها ميزان هيپريسين و كمتر ــيميايي ش
بيش از جمله مصرف از مختلف داليل به گلدهي مرحله در ــي رويش ــد رش

موجب است، نشان داده شده نمودار۸ در كه ــيميايي همان طور ش حد كود
و كاهش هيپريسين و ــاخه سرش عملكرد و محصول رشد ــرعت افزايش س

گردد. كيفيت
استفاده مورد منابع

ــه پاياننام ــران. اي ــي در راع گل ــره تاگزونوميتي ــي بررس آزادي، ر.،۱۳۷۶. – ۱
ص. علوم،۱۳۵ دانشكده تهران، دانشگاه ارشد، كارشناسي

تحقيقات ــه موسس ،۲۷ ــماره ش راعي، گل تيره ايران. ــور فل ر.۱۳۷۸،. آزادي، - ۲
۶۲ص. مراتع، و جنگلها

ــك،  خش تجمع ماده اقليميبر پارامترهاي تأثير ــي بررس و .۱۳۷۳،. ــالمي، اس - ۳
رشته ــد ارش ــي كارشناس نامه ديم.پايان گندم ــاقه س طولي ــد و رش دانه عملكرد

مدرس، تربيت دانشگاه كشاورزي، زراعت،دانشكده
ــارات  انتش دارويي، گياهان فرآوري و توليد رهيافتهاي ر.۱۳۷۴،. بيگي، ــد - امي ۴

فكرروز،۲۸۳ص.
زيتون  مجله زيست. محيط و ديدگاه كشاورزي نيترات از .،۱۳۷۷ . م م تهراني، - ۵ 

.۴۸-۵۱ : ۶ ، كودها) از ستفاده بهينه و ا سموم مصرف نامه كاهش (ويژه
ــر  ب ــت كاش ــش آراي و ــم تراك ــر اث ــي بررس .،۱۳۷۴. م ــني، ابوالحس ــت تولي - ۶ 

۱۳۷۷و۷۸ سالهاي در هيپريسين عملکرد گلدار سرشاخه خشک ماده هاي ميانگين مقايسه -۱ جدول

تفاوت ستون هر در و شدهاند مقايسه درصد ۵ احتمال سطح در دانکن دامنه چند آزمون با کود و تراکم فاکتورهاي مختلف تيمارهاي در ها ميانگين
نيست. معنيدار ميباشند مشترک حرف يک داراي حداقل که هايي ميانگين بين

۶۵۲۶a ميانگين  ۵۴۲۵b ۳۰۹۸b۴۱۳۳a
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دانشكده كارشناسي ارشد زراعت، پايان نامه ــهد. مش منطقه در ــتانه زمس كلزاي كيفي و زراعي خصوصيات
ص. ۱۴۳ مدرس، تربيت كشاورزي،دانشگاه

ــگاه  دانش ــگاهي دانش جهاد ــارات انتش زراعي. گياهان فيزيولوژي .،۱۳۶۸. ع كوچكي، و ــرمدنيا، غ س - ۷ 
. مشهد،۴۶۷ص. فردوسي

۴۲۰ص. اصفهان، ماني، انتشارات داروئي. گياهان تكثير و پرورش .،۱۳۷۴. ه شريعت، -صمصام ۸
ــورگوم در س رقم مورفولوژيكي ۲۴ و فيزيولوژيكي خصوصيات و ــرد عملك ــي بررس .،۱۳۷۰. ــدي، م عب - ۹

ص. ۶۹ اصفهان، صنعتي دانشگاه دانشكده كشاورزي، ارشد زراعت، كارشناسي نامه اصفهان.پايان منطقه
پايان سويا. دانه عملكرد اجزاي و رشد، عملكرد شاخصهاي ازته بر كودهاي اثرات .،۱۳۷۲. م عزيزي، - ۱۰

كشاورزي دانشكده اصفهان، صنعتي ارشد،دانشگاه كارشناسي نامه
زراعت ارشد كارشناسي نامه سويا. پايان رقم دو شاخصهاي رشد و ارزيابي عملكرد .،۱۳۷۶. ر كامراني، - ۱۱

۱۱۷ص. اصفهان، صنعتي دانشگاه كشاورزي، دانشكده ،
سويا. عملكرد اجزاي و رشد، عملكرد شاخصهاي بر ــت كاش آرايش اثر ــي بررس .،۱۳۷۲. ع - گنجعلي، ۱۲

كشاورزي دانشكده مدرس، تربيت دانشگاه زراعت، ارشد كارشناسي نامه پايان
ارقام جو. پاياننامه و يوالف منظوره از دو استفاده مختلف هاي بررسي جنبه .،۱۳۷۱. ح م ، لباسچي - ۱۳

كشاورزي، دانشگاه دانشكده زراعت، كارشناسي ارشد
ص. ۶۹ اصفهان، صنعتي

.،۱۳۷۳. م و كريمي، ع ح، رضايي، م ــچي، لباس - ۱۴
ارقام و ــد يوالف رش فيزيولوژيك شاخصهاي ــي بررس
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