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  چكيده
گلرنگ بهاره، آزمايشي به صورت فاكتوريـل در   هايژنوتيپطبق و دو برگ مجاور آن بر عملكرد و اجزاي عملكرد اندازي به منظور بررسي اثر سايه

فاكتورهاي آزمايشـي  . انجام شد 1387هاي كامل تصادفي با چهار تكرار، در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند درسال قالب طرح بلوك
طبق و دو بـرگ  ) 2(طبق، ) 1(افشاني بر روي اندازي پس از گردهو سه سطح سايه) IL111و  28توده كوسه، اصفهان (ره گلرنگ بها ژنوتيپشامل سه 
تعداد (گيري شده اندازي از نظركليه صفات اندازهداري بين سطوح مختلف سايهنتايج نشان داد كه تفاوت معني. بود) اندازيبدون سايه(شاهد ) 3(مجاور و 

 و عملكـرد بيولـوژيكي   تعداد طبق در بوتـه  ءبه جز) ارور، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، وزن دانه در طبق، عملكرد دانه و شاخص برداشتهاي بطبق
يه صفات از نظر كل هاژنوتيپهمچنين بين . داري از نظر آماري مشاهده نشداندازي نيز تفاوت معنيالزم به ذكر است كه بين دو سطح سايه. وجود داشت

 هـاي ژنوتيپمشاهده شد و بين  IL111كوسه و  هايژنوتيپبيشترين و كمترين عملكرد دانه به ترتيب در . دار وجود داشتگيري شده تفاوت معنياندازه
بـه طـور متوسـط     هاي مجاور آنايجاد پوشش بر روي طبق و برگ .وجود نداشتگيري شده صفات اندازه داري در كليهتفاوت معني 28كوسه و اصفهان 

هـاي نزديـك   آذين و بـرگ ريز فتوسنتز گلتوان اظهاركرد كه در گلرنگ نيز مانند غالت دانهدرصد كاهش در عملكرد دانه شد، بنابراين مي 54/20باعث 
 .اي داردبه آن در توليد دانه سهم عمده

  گلرنگ، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه ژنوتيپ، ،اندازيسايه: واژه هاي كليدي
  
 1مقدمه

ميزان تجمع ماده خشك توليدي گياهان در شرايط فراهمي آب و 
هـاي سـبز و   مواد غذايي، به مقـدار تشعشـع دريـافتي توسـط قسـمت     

هر چه ميزان جـذب  ). 19(كارآيي سيستم فتوسنتزي آنها بستگي دارد 
جامعه گياهي افزايش يابد به دنبال آن عملكرد بيولوژيكي و  نور توسط

افــزايش خواهــد يافــت و بايــد توجــه داشــت كــه در  اقتصــادي نيــز 
اي افزايش سهم عملكرد اقتصادي نسبت به عملكـرد  محصوالت دانه

  ).26(بيولوژيكي مدنظراست 
هاي اصلي فتوسـنتزكننده هسـتند و در   ها انداماز آنجايي كه برگ
هـاي بـاالتر   تر ساقه در سايه بـرگ هاي پايينيك جامعه گياهي، برگ
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هاي بـااليي  و از امكان جذب نور كمتري نسبت به برگ گيرندقرار مي
باشـند لـذا در طـي مراحـل رشـد نهايـت جـذب نـور در         مي برخوردار

هاي بااليي گياه كه بيشترين دريافت تشعشـع مسـتقيم را دارنـد،     برگ
عالوه بر فتوسنتز جاري برگ به عنـوان منبـع اصـلي    ). 9(دهد رخ مي

هاي سـبز غيـر   ان به فتوسنتز قسمتتوتأمين مواد فتوسنتزي دانه، مي
آذين گياهاني كه در قسمت باالي جامعـه گيـاهي و   از برگ، مانند گل

  .در بهترين شرايط نوري جهت فتوسنتز قرار دارد، اشاره كرد
كننده سـهم مبـدأ در تجمـع مـاده     فاصله مبدأ و مقصد نيز، تعيين

ابع تـوان گفـت كـه منـ    مـي مقصد مورد نظر است بنابراين  خشك، در
هاي سـبز  ترين اندامها نزديكاي در دانهكننده مواد ذخيرهاصلي تأمين

بـراي مثـال در   . هاي مجاور آن هسـتند آذين و برگبه دانه نظير  گل
غالت دانه ريز، به علت نزديكي مواد فتوسنتزي توليد شـده در سـنبله   

رد اي در عملكـ ها سهم عمـده رود كه فتوسنتز سنبله به دانه، انتظار مي
دانه به عهده داشته باشد و برگ پرچم نيز باتوجه بـه ايـن ديـدگاه در    

  ).8(گيرد درجه دوم اهميت قرار مي
كننـده در تجمـع   با توجه به اهميت نور به عنوان يك عامل تعيين
هـايي نـوين در   ماده خشك در گياهان، بيشتر محققين به كاربرد شيوه
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كان جذب و كارآيي بيشتر هاي زراعي كه در راستاي افزايش امسيستم
  .تشعشع دريافتي باشد، تأكيد دارند

دهي و حذف خوشه با بررسي دو تيمار سايه) 15(بونت و اينكول  
هاي مختلـف منبـع و مخـزن در جـو زمسـتانه      به منظور ايجاد نسبت

شـود و  ها مـي ها و دانهدهي باعث كاهش وزن سنبلهدريافتند كه سايه
افشاني كاهش بيشتر وزن آنها را در پي ردهدهي شديدتر پس از گسايه
افشاني و به ميزان گردهدهي پس ازبا سايه) 17( همكارانگرابا و . دارد
دهـي و در  در گندم، مشاهده كردند كه سرعت رشد دانه در سايه% 63

افشاني به مراتب كمتر از مقـدار  روز پس از گرده 21تا  14مدت زمان  
) 24(ساوين و اسـالفر  . افشاني بوداز گردهروز پس  8تا  1دهي درسايه

درصدي تشعشع در گندم، كاهش در ميـزان عملكـرد    50نيز با كاهش
 .بيولوژيكي، عملكرد دانه و تعداد دانه در متر مربع را مشاهده كردند

با مطالعه بر روي گياه گلرنگ بيان داشتند ) 26(يوري و همكاران 
هاي اطراف طبـق، عملكـرد   تهبراك هاي گياه به جزكه قطع تمام برگ

ايـن موضـوع بيـانگر    . درصـد كـاهش داد   23دانه را به طور متوسـط  
ها هاي اطراف طبق در جبران كاهش فتوسنتز ساير برگاهميت براكته

نيز سهم فتوسنتز مجموعه طبـق و  ) 9(محموديه و همكاران  .باشدمي
صـفهان  دو برگ مجاور در عملكرد دانه گلرنگ در كشت تابستانه در ا

نيز اظهـار  ) 6(زاده فريد و احسان. درصد برآورد كردند13را نزديك به 
هاي مجاور آن، به طور متوسط داشتند ايجاد پوشش روي طبق و برگ

   .درصد كاهش در عملكرد دانه كشت بهاره گلرنگ شد 37سبب 
طبق و دو برگ مجاور آن در عملكرد نهـايي  در اين مطالعه سهم 

مورد بررسي قرار گرفت تا ضمن تحقق رنگ بهاره گلسه ژنوتيپ دانه 
  .اهداف فوق زمينه انجام تحقيقات بعدي فراهم گردد

  

  هامواد و روش
، در مزرعــه تحقيقــاتي 1387آزمــايش در بهــار و تابســتان ســال 

ــاد     ــع در اميرآب ــد واق ــگاه بيرجن ــاورزي دانش ــكده كش ــرض (دانش ع
درجـه و   59يايي دقيقه شمالي و طول جغراف 56 درجه و 32جغرافيايي

آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طـرح  . اجرا شد) دقيقه شرقي 13
فاكتورهـاي  . تكرار انجام گرديـد  4هاي كامل تصادفي و در پايه بلوك

) IL111،28كوسه، اصـفهان  (ژنوتيپ گلرنگ بهاره  3آزمايشي شامل 
افشـاني  هاي شيري رنگ  پس از گـرده اندازي با پاكتسطح سايه 3و 
  .بود) شاهد، طبق، طبق و دو برگ فوقاني(

هـر  . عمليات تهيه بستر شامل شخم، ديسك، تسطيح و فارو بـود 
رديف كاشت به صورت جوي و پشـته بـه    5كرت آزمايشي نيز شامل 

فـروردين مـاه    27كاشت در . متر بودسانتي 50متر و با فاصله  5طول 
ـ    5تا  4با دست در عمق  1387 ه صـورت  سـانتيمتري روي پشـته و ب

فواصل آبياري هر . متراكم انجام شد و بالفاصله آبياري صورت گرفت
 6تـا   4در مرحله . روز يك بار در طي دوره رشد در نظر گرفته شد 10

 40تـراكم حـدود   ( سانتيمتر 5ها بر اساس فاصله حدود برگي گياهچه
  .تنك گرديدند) بوته در متر مربع
هـاي  و هنگـامي كـه گلچـه    افشانياندازي پس از گردهتيمار سايه

انـدازي بـر روي   در تيمار سـايه . كناري طبق پژمرده شدند، اعمال شد
اندازي طبـق و دو  هاي موجود در بوته و در تيمار سايهطبق، تنها طبق

برگ فوقاني عالوه بر طبق، دو برگ مجاور طبـق نيـز بـا اسـتفاده از     
ف دوم، سـوم  گياه متوالي در ردي 20هاي شيري رنگ و در ساقه پاكت

و چهارم كاشت، پس از در نظر گـرفتن حاشـيه نـيم متـري، پوشـانده      
  .اندازي در نظر گرفته شدتيمار شاهد، نيز بدون سايه. شدند

  
  1387ميانگين دماي هواي ماهانه در منطقه بيرجند در شش ماهه اول سال

  شهريور  مرداد  تير خرداد ارديبهشت فروردين ماه
  0C(  43/17  51/22  59/28  93/30  96/26  54/24(ميانگين دما

  

  
  بر روي گياه نحوه اعمال تيمار سايه اندازي شماتيكي از - 1شكل
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گيري عملكرد  و اجزاي عملكرد در زمان برداشت، به منظور اندازه

بوته تحت تيمار يا شاهد از هر كرت برداشت و وزن شـد و سـپس    10
در طبق، وزن هزار دانـه، وزن  تعداد طبق، تعداد طبق بارور، تعداد دانه 

دانه در طبق، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك و شـاخص برداشـت در   
بـراي محاسـبه عملكـرد دانـه در واحـد سـطح، از       . بوته محاسبه شـد 

هاي سوم و چهارم با رعايت حاشيه، دو متر مربع از مساحت هـر   رديف
ـ   14ت كرت برداشت شد و پس از توزين، عملكرد دانه بر اساس رطوب

  . درصد اصالح شد
صـورت    Genstatافـزار ها با اسـتفاده از نـرم  تجزيه واريانس داده

دار بـودن اثـر تيمارهـاي آزمايشـي از آزمـون      در صورت معني. گرفت
FLSD  هـا اسـتفاده   درصد براي مقايسه ميـانگين  5در سطح احتمال

  . شد
  

  نتايج و بحث
نمـوي تفـاوت    ها از نظر كليه مراحلبين ژنوتيپ: مراحل نموي

هـاي  ژنوتيـپ ). 1جـدول (دار در سطح يك درصد وجـود داشـت   معني
تعـداد روز الزم تـا   كمتـرين  بيشـترين و  بـه ترتيـب    IL111كوسه و 

 28 رسيدن به هريك از مراحل نموي را دارا بودند و ژنوتيپ اصـفهان 
رسـد،  به نظـر مـي  ). 2جدول(نيز حد واسط اين دو ژنوتيپ قرار گرفت 

العمل بـه طـول روز و   در عكس حاكي از تفاوت ژنوتيپهانتايج حاصل، 
از لحاظ مراحل مختلـف  هاي گلرنگ تفاوت بين ژنوتيپ. )9( دما باشد
نيـز  ) 9(محموديه و همكاران و ) 12(توسط يساري و همكاران  نموي

) ديررسترين(بيشترين طول دوره رشد به طور كلي  .گزارش شده است
مربـوط بـه ژنوتيـپ    ) زودرسـترين (ن و كمتري كوسهمربوط به ژنوتيپ 

IL111  ژنوتيـپ   4نيز در بررسـي  ) 6(احسانزاده فريد و ). 2جدول(بود
گلرنگ در كشت تابستانه نتيجه گرفتند اثر ژنوتيپ بر تعداد روز درتمام 

استرلينگ به  -سي. و ايكوسه  دار بود و توده محليمراحل نمو معني
 هـا ژنوتيـپ ) روز 108(ين تـر و زودرس) روز122(تـرين  ترتيب ديررس

افشـاني هـر طبـق    ندازي به دليل اينكه بعد از گـرده تيمار سايه .بودند
  .توانست تأثيري بر مراحل نموي داشته باشداعمال شد، نمي

هـاي  داري در بين ژنوتيـپ ارتفاع بوته تفاوت معني: ارتفاع بوته
و كوسـه  هـاي  ، به طـوري كـه ژنوتيـپ   )1جدول(مورد مطالعه داشت 

IL111       و  به ترتيـب، بيشـترين و كمتـرين ارتفـاع بوتـه را دارا بودنـد
ديگـر قـرار    ژنوتيپاز نظر اين صفت حد واسط دو  28اصفهان ژنوتيپ
هـاي گلرنـگ از نظـر    نيز در بين ژنوتيپ) 18(خيدير ). 2جدول( گرفت

داري مشاهده نمود و ارتفاع بوتـه آنهـا را بـين    ارتفاع بوته تفاوت معني
 كـافي و رسـتمي  در مطالعـه  . متر گزارش نمودسانتي 4/151تا  3/51
نيـز  ) 10(فـر و همكـاران   و موسوي) 2( االحمديبهداني و جامي ؛)7(

هاي مورد بررسـي دارا  بلندترين ارتفاع را در بين ژنوتيپ كوسهژنوتيپ 

  .بود
انـدازي بـر   اين مطالعـه نشـان داد، سـايه   : تعداد طبق در بوته

، زيـرا  )2جدول(داري نداشت گلرنگ اثر معني تعداد طبق توليدي ارقام
ها اعمال شد و در اين زمـان  افشاني طبقاندازي بعد از گردهتيمار سايه

توانسته اندازي نميسايه  لذا تيمار .است تعيين شدهتعداد طبق در بوته 
اندازي، تعـداد  تأثيري بر تعداد طبق در بوته داشته باشد، اما تيمار سايه

اندازي زيرا سايه) 4و3جداول(كاهش داد  ور در هر بوته راهاي بارطبق
هـا شـد و در نتيجـه    مانع از سنتز موادغذايي كافي براي پرشـدن دانـه  

  .)21(هاي پوك افزايش يافت تعداد طبق
دار وجـود  تفـاوت معنـي  طبق در بوتـه  ها از نظر تعداد بين ژنوتيپ

رتيب بـاالترين  به ت 28 كوسه و اصفهان هايژنوتيپ). 1جدول(داشت 
تعداد طبق در بوته را دارا بودند هر چند كه تفاوت آنها از نظـر آمـاري   

  ). 2جدول(دار نبود معني
، پتانسيل ژنتيكي بااليي براي توليد هاژنوتيپرسد اين به نظر مي

 IL111ژنوتيـپ كمترين تعداد طبق نيز مربوط بـه  . طبق در بوته دارند
محصل و بهداني و راشد ) 13( پريسكلدر مطالعه ابل و ). 2جدول(بود 

دار از نظـر تعـداد طبـق در بوتـه تفـاوت معنـي       هانيز بين ژنوتيپ) 5(
  . مشاهده شد

اندازي بر تعداد دانه در طبق در تأثير سايه :تعداد دانه در طبق
و بـه طـور متوسـط    ) 3جـدول (دار بـود  سطح احتمال يك درصد معني

بـين  ). 4جـدول ( ه در طبق شددرصد كاهش در تعداد دان 95/26باعث 
 از نظر اين صفت مشاهده نشـد داري معني تفاوت اندازيدو تيمار سايه

ها مخزن پر قدرتي بـراي دريافـت و   دانهبا توجه به اين كه ). 4جدول(
 ها وها، ساقهجذب مواد فتوسنتزي هستند و مواد فتوسنتزي را از برگ

اهمي مواد فتوسنتزي در فر لذا) 22(كشند ها به سمت خود ميآذينگل
-، عامل مهمي در افزايش تعداد دانه در طبـق مـي  پرشدن دانه مرحله
 و) طبـق (به دليل پوشاندن گل آذين اندازي سايه در هر دو تيمار .باشد

و دو برگ مجاور به آن، سطح فتوسنتزكننده كـاهش  ) طبق(گل آذين 
هـا  به دانـه  منجر به كاهش ميزان مواد فتوسنتزي انتقال يافتهيافت و 
 هايتعداد دانه و در نهايتشدند ها عقيم گلدر نتيجه تعدادي از  شد و
دريافتنـد كـه درگنـدم    ) 14(آگـاروال و فيشـر    .نيز افزايش يافتپوك 

كه در حالـت حـذف    حذف برگ باعث كاهش تعداد دانه در سنبله شد
برگ پرچم بيشترين كاهش در تعداد دانه مشاهده شد كه بـه تبـع آن   

  .كرد دانه در واحد سطح نيز كاهش يافتعمل
مورد بررسي از لحـاظ تعـداد دانـه در طبـق نيـز       هايژنوتيپبين 

 IL111كوسـه و   هايژنوتيپ). 3جدول(دار وجود داشت اختالف معني
به ترتيب بيشترين وكمترين تعداد دانه در طبق را دارا بودند، البته بين 

از نظـر آمـاري   داري يتفـاوت معنـ   28 كوسه و اصـفهان  هايژنوتيپ
  ).4جدول(مشاهده نشد 
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هـاي  بـه ويژگـي   ژنوتيـپ هـاي ايـن دو   تعداد دانه بيشتر در طبق

 و پريسـكل  و ابـل ) 1(اهـدايي و نورمحمـدي   . گرددژنتيكي آنها برمي
اوتي مشـاهده نكردنـد در   از نظر تعداد دانه در طبق بين ارقام تفـ ) 13(

 ؛)7( كـافي و رسـتمي   هاي انجـام يافتـه توسـط   بررسي  در  حالي كه
تعداد دانه ) 11(موسوي فر و همكاران  و )2( بهداني و جامي االحمدي

  . در طبق تحت تأثير ژنوتيپ قرار گرفت
وزن هزار دانه در سـطح احتمـال يـك درصـد      :وزن هزار دانه
و كـاهش يافـت   ) 3جـدول (ي قرار گرفـت  اندازتحت تأثير تيمار سايه

، به طوري كه بيشترين وزن هزار دانه مربوط به تيمار شـاهد  )4جدول(
بـود  آن  مجـاور دو بـرگ  و كمترين مربوط به تيمار پوشاندن طبـق و  

، اگرچه از نظر آماري تفاوتي بين دو سطح سايه اندازي طبق )4جدول(
يـن كـاهش در وزن   ا. به تنهايي و طبق و دو برگ مجاور ديـده نشـد  

سطح سايه اندازي به كاهش در ميزان مواد فتوسنتزي در دو هزار دانه 
تـوان  گردد كه در نتيجه مـي جاري توسط طبق و دو برگ مجاور برمي

گفت كه متوسط سهم هر دانه از اين مواد فتوسنتزي نيز كاهش يافته 
  ).6(است 

از نظر وزن هزار دانه در سطح احتمال يـك   هاژنوتيپتفاوت بين 
بيشترين و كمترين مقدار وزن هـزار  ). 3جدول(دار بود درصد نيز معني
البته بـين  . مشاهده شدو كوسه  IL111هاي ژنوتيپ دانه به ترتيب در

از نظر اين صفت داري معني  تفاوت  28 كوسه و اصفهان هايژنوتيپ
در وزن هـزار دانـه    IL111ارجيخبرتري رقم ). 4جدول(مشاهده نشد 

ژنوتيـپ از تعـداد طبـق در    ايـن  . گرددهاي ژنتيكي آن برميبه ويژگي
بوته و تعداد دانه در طبق كمتري نسبت به دو ژنوتيپ ديگر برخـوردار  

دار، بين اين صفات بـا وزن  ي همبستگي منفي و معنيبود و در نتيجه
مـواد فتوسـنتزي    بـا افـزايش سـهم   ، اين ژنوتيـپ  )5جدول(هزار دانه 

هـا در  اختصاص يافته به هر طبق و هر دانه مواجه شد و تكميـل دانـه  
آن تا پتانسيل نهايي ژنتيكي اتفاق افتاد كه در نهايـت باعـث افـزايش    

 28كوسـه و اصـفهان   هـاي ژنوتيـپ  اما .)4جدول(وزن هزار دانه  شد 
ول وزن به طور معملذا تعداد طبق و تعداد دانه در بوته بيشتري داشتند 

يابد، زيرا سـهم مـواد فتوسـنتزي اختصـاص     هزار دانه آنها كاهش مي
از نظـر   هـا ژنوتيپتفاوت بين . شوديافته به هر طبق و هر دانه كم مي

نيـز آمـده   ) 6و 5(هاي ديگر محققـين  وزن هزار دانه در نتايج پژوهش
 .است

ـ  در ايـن مطالعـه تيمـار سـايه    : وزن دانه در طبق ثير أانـدازي ت
داري بر وزن دانه در طبق در سطح احتمال يـك درصـد داشـت    معني

داري مشـاهده  اندازي تفاوت معنـي بين دو سطح تيمار سايه). 1جدول(
با توجه به اين كه سايه اندازي منجر به كاهش ميـزان  ). 2جدول(نشد 

فتوسنتزي و در نتيجه كاهش سهم هر دانـه از مقـدار ايـن    توليد ماده 
  . رسددانه در طبق منطقي به نظر ميشود كاهش وزن مواد مي

مورد بررسي از نظر وزن دانه در  هايژنوتيپ داري درتفاوت معني

هـاي  ژنوتيـپ بيشترين و  IL111 ژنوتيپ). 1جدول(طبق مشاهده شد 
به طور مشترك كمترين وزن دانه در طبـق را دارا   28كوسه و اصفهان

و اختصـاص ميـزان    ژنوتيـپ بودند كه به تعداد طبق بيشتر در اين دو 
در مطالعـه  ). 2جـدول (گـردد  مواد فتوسنتزي كمتر به هر طبـق برمـي  

مـورد  هاي ژنوتيپنيز وزن دانه در طبق بين ) 9(محموديه و همكاران 
  .بررسي گلرنگ متفاوت بود
داري اندازي باعث كاهش معنـي تيمار سايه: عملكرد بيولوژيك

بـين   حـالي كـه  در شـد  و واحـد سـطح ن  در عملكرد بيولوژيـك بوتـه   
 1ولاجـد ( مشاهده شـد داري تفاوت معنياين صفات از نظر  هاژنوتيپ

 شــتر ازبي 28و اصــفهان كوســه هــايژنوتيــپدر  ايــن دو صــفت). 3و
 هـا ژنوتيپاين  برتري محسوس دهندهكه نشان  ندبودIL111 ژنوتيپ
تـر،  بـه دوره رشـد طـوالني   كه  )2جدول(است برداري از منابع در بهره
 ژنوتيپدو  اينبيشتر  طبقو تعداد هاي جانبي تعداد شاخهته، ارتفاع بو

هاي گلرنـگ از نظـر وزن   تفاوت بين ژنوتيپ .)4و2ولاجد(گردد برمي
  ).13و 10 ،5 ،2(خشك توسط ديگر پژوهشگران نيز بيان شده است 

اندازي بر عملكرد دانـه در بوتـه در   اثر تيمار سايه :عملكرد دانه
بـه طـوري كـه    ). 1جـدول (دار بـود  نـي سطح احتمال يـك درصـد مع  

بيشترين و كمترين عملكرد دانه در بوته بـه ترتيـب در شـرايط بـدون     
اندازي طبق و دو برگ مجاور حاصل شد و بـين دو  اندازي و سايهسايه

تفـاوت  پوشش طبق و پوشـش طبـق و دو بـرگ فوقـاني گيـاه      تيمار 
 ).2جدول(داري مشاهده نشد معني

انـدازي نيـز   واحد سطح بين سـطوح سـايه   تفاوت عملكرد دانه در
-بيشترين عملكرد دانه در شرايط بـدون سـايه  ). 3جدول(دار بود معني

اندازي و كمترين نيز درشرايط پوشش طبق و دو برگ مجاور حاصـل  
پوشش طبق و پوشش طبق و دو برگ فوقاني گياه شد و بين دو تيمار 

  ).3و2جدول(داري مشاهده نشد تفاوت معني
داري  دهي روي ذرت كاهش معنيبا سايه) 25(و كالوين  اشميدت

حـذف بـرگ و   . در عملكرد دانه ذرت در واحد سـطح مشـاهده كردنـد   
مـايرز  . شـد % 44تـا   22دانه به ميزان ساقه نيز باعث كاهش عملكرد 

هاي كلزا كاهش عملكرد دانه را مشـاهده  دهي غالفنيز با سايه) 23(
افشاني، كـاهش عملكـرد   گرده واخرضمن حذف برگ كلزا در ادر. كرد

اندازي و توان گفت كه سايهبه طور كلي مي). 16(دانه را در پي داشت 
شـود و در نتيجـه   يا قطع برگ كاهش فتوسنتز در گياه را موجـب مـي  

ها انتقال چنين كاهشي در قدرت منبع، مواد فتوسنتزي كمتري به دانه
ر نهايت كـاهش عملكـرد   ها و كاهش وزن دانه وديافته كه پوكي دانه
  .دانه را به دنبال دارد

داري از نظر عملكرد دانه در بوتـه مشـاهده   بين ارقام تفاوت معني
، كمتـرين عملكـرد   IL111رقم كوسه، بيشترين و رقم ). 1جدول(شد 

با اين حال تفاوت عملكـرد دانـه در بوتـه    . دانه در بوته را توليد كردند
). 2جـدول (دار نبـود  ظر آماري معنـي از ن 28بين ارقام كوسه و اصفهان
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عملكرد دانه يك گياه نتيجه فعاليت آن در طي فصل رشد است و بـه  
نحوه استفاده از تشعشع، مواد غذايي، آب و ساير عوامـل بسـتگي دارد   

، كـارآيي بـاالتري در   28رسد ارقام كوسه و اصفهانو به نظر مي) 19(
شـته باشـند، زيـرا    دا IL111استفاده از عوامل رشـد نسـبت بـه رقـم     

ضـمن اينكـه دوره   ). 2جـدول (عملكرد تك بوته آنها بيشتر شده است 
سازي بيشتري تر بود كه اين خود فرصت مادهرشد اين دو رقم طوالني

اندازي كاهش در اجـزاي  تيمار سايه. )2جدول( دهدرا به اين ارقام مي
برداشـت   عملكرد دانه نظير تعداد دانه در طبق و وزن هـزار دانـه را در  

و در نهايـت  ) 4و2جـدول ( كه همبستگي مثبت با عملكرد دانه داشتند
بيشترين . درصدي عملكرد دانه در بوته را موجب شدند 54/20كاهش 

تيمـار   عملكرد دانه در بوته مربوط به تيمار شاهد و كمترين مربوط بـه 
دانـه در واحـد    عملكرد). 2جدول(پوشاندن طبق و دو برگ مجاور بود 

بيشـترين  ). 3جـدول (دار داشـت  يـز بـين ارقـام تفـاوت معنـي     سطح ن
و  كوسـه وكمترين عملكرد دانه در واحـد سـطح بـه ترتيـب در ارقـام      

IL111 تفـاوت   28البتـه بـين ارقـام كوسـه و اصـفهان     . مشاهده شد
عملكرد بيشتر در اين ). 3جدول(داري از نظر آماري مشاهده نشد  معني

بـارور و تعـداد دانـه در طبـق آنهـا      دو رقم به تعداد طبق، تعداد طبـق  
زيرا تعداد طبق در بوته، تعداد طبق بارور در بوتـه و تعـداد    ؛گرددبرمي

دانه در طبق از مهمترين اجزاي عملكرد بوده و همبسـتگي مثبـت بـا    
همبستگي مثبت بين تعداد طبق در بوتـه  ). 4جدول(عملكرد دانه دارند 

رد دانه توسط ديگـر محققـين   با عملك) 1(تعداد دانه در طبق ) 10و 5(
  .نيز گزارش شده است

داري در انـدازي كـاهش معنـي   تيمار سـايه : شاخص برداشت
). 1جـدول (سطح احتمال يك درصد در شاخص برداشت موجـب شـد   

تيمار شاهد، بيشترين و تيمار پوشش طبق و دو برگ مجاور، كمتـرين  
گفت هرچـه  توان ، بنابراين مي)2جدول(شاخص برداشت را دارا بودند 

شاخص برداشت بيشتر باشد، نشان دهنده آن است كه درصد بيشتري 
  ). 19(ها انتقال يافته است از مواد فتوسنتزي به دانه

مـورد مطالعـه   بر اساس نتايج آزمايش مشخص شد كه بين ارقام 
بـه  ). 1جدول(شاخص برداشت وجود دارد داري از نظر نيز تفاوت معني

ن شاخص برداشـت بـه ترتيـب در ارقـام     طوري كه بيشترين و كمتري
IL111 نيـز   28بين ارقام كوسـه و اصـفهان  . حاصل شد 28و اصفهان

) 9(محموديـه و همكـاران   ). 2جـدول (داري مشاهده نشد تفاوت معني
داري بين شـاخص برداشـت ارقـام مختلـف مشـاهده      نيز تفاوت معني

  .كردند
مـام صـفات   نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان داد كـه در ت 

گيري شده بين دو تيمار پوشش طبق و پوشش طبق و دو بـرگ  اندازه
 ومحموديـه  ). 2جـدول (داري وجـود نداشـت   فوقاني گياه تفاوت معني

اين گونه استنباط كردند كه پوشاندن طبـق بـه تنهـايي    ) 9(همكاران 
انـدازي بـر روي دو بـرگ مجـاورآن شـده و در نهايـت       منجر به سايه

توليد مواد فتوسنتزي توسط اين دو بـرگ را موجـب   كاهش در ميزان 
  . شودمي

 54/20 هـاي مجـاور آن  اندازي طبق و برگبا توجه به اينكه سايه
تـوان  مـي   ؛درصد كاهش عملكرد دانه در ارقام گلرنگ را موجب شـد 

اظهار كرد كه اين دو بخش سـهم مهمـي در تـأمين مـواد پـرورده و      
     .ني دارندذخيره دانه در اين گياه دانه روغ

  
  قدرداني

بدين وسيله از جناب آقاي دكتر غالمرضا زماني كه در امر اجراي 
  .گرددقدرداني مي ،اي داشتندآزمايش رهنمودهاي ارزنده
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