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  چكيده

لوكهاي كامل تصادفي در سه تكـرار در  عملكرد و اجزاي عملكرد زيره سبز آزمايشي در قالب طرح ب به منظور بررسي اثر محدوديت منبع و مخزن بر
%  50برگ ها، قطـع  % 100تيمارها شامل شاهد، قطع . انجام شد 1385-86مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي 

وزن خشـك و سـطح   ) ز پس از اعمال تيمارهـا رو 10( نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد،  در اولين نمونه برداري. گل آذين بود%  50برگ ها و قطع 
سبز بوته به طور معني داري از تيمارهاي قطع برگ و گل اثر پذيرفت، بطوري كه افزايش برگزدايي سبب كاهش تجمع وزن خشك و سـطح كـل بوتـه    

ي داري بر وزن خشك و سطح كـل بوتـه نشـان    نيز تيمارهاي قطع برگ و گل اثر معن) روز بعد از اعمال تيمارها 24(در دومين مرحله نمونه برداري . شد
هر سه جـز تشـكيل دهنـده    . معني داري نپذيرفت تأثيرتشكيل دهنده سطح كل بوته تنها سطح ساقه از هر دو تيمار قطع برگ و قطع گل  ياز اجزا. داد

ر گرفتند و در هـر سـه جـزء بيشـترين مقـدار در      تيمارهاي قطع برگ و گل قرا تأثيرتحت ) وزن برگ، وزن ساقه و وزن اندام هاي زايشي(وزن كل بوته 
بيشترين تعداد دانه در چتر و تعـداد دانـه   . تيمارهاي قطع برگ و گل قرار نگرفت تأثيردر مرحله رسيدگي تنها تعداد چتر در بوته تحت . شاهد مشاهده شد

برگهـا  % 50قطـع   تيمـار ه و عملكرد بيولوژيك بين تيمار شاهد و عملكرد دان. گل آذين مشاهده شد% 50قطع تيمار در بوته در شاهد و كمترين مقدار در 
كمترين عملكرد دانه در تيمار قطع . گل آذين و شاهد مشاهده شد%  50قطع  تيماربيشترين وزن هزاردانه و شاخص برداشت به ترتيب در . معني دار نشد

يـاه بـا   همچنين نتايج نشان داد زمـاني كـه گ  . برگها مشاهده شد%  100قطعگل آذين مشاهده شد، درحالي كه كمترين عملكرد بيولوژيك در تيمار % 50
، الگـوي  زماني كه حـذف نيمـي از گلهـا انجـام شـد     داد و  تجمع ماده خشك بيشتري را در اندام هاي زايشيحذف كامل برگها مواجه شد به طور نسبي 

  .اختصاص ماده خشك بيشتر به سمت اندام هاي رويشي گياه صورت پذيرفت
  

  قطع برگ، زيره سبز، عملكرد، اجزاي عملكرد، محدوديت منبع، محدوديت مخزن :كليدي واژه هاي
  
     1  مقدمه

استفاده كارآمد از انرژي نور خورشيد توسط گيـاه مسـتلزم جـذب    
كارايي برگها از نظر استفاده . حداكثر تابش توسط بافت هاي سبز است

انـد ايـن كـارايي را حفـظ     از نور خورشيد و مدت زماني كه گياه مي تو
نمايد، ازجمله عواملي هستند كه بر تجمع ماده خشك نهايي گياه اثـر  

گزارش كردند كه برگزدايي گل ) 8(بوگارد و همكاران ). 4(مي گذارند 
، سبب كاهش %70تا  65روز بعد از كاشت به ميزان  43، 34، 29كلم 

وزن جزئي سطح برگ نهايي و وزن خشك گياه شد بـه صـورتي كـه    
. گياهـان شـاهد بـود   % 90تـا   75خشك گياهان برگزدايي شده بـين  

دراين آزمايش نسبت سطح برگ بعد از برگزدايـي بطـور چشـمگيري    

                                                            
گـروه زراعـت،    ،دانشـجوي دكتـري زراعـت    و به ترتيب اسـتاد، دانشـيار   -3و 2، 1

  دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشكده كشاورزي
  )Email: m.kafi@ferdowsi.um.ac.ir          :نويسنده مسئول -(*

كاهش يافت اما در مراحل بعد و در طي فصل رشد نسبت سطح برگ 
افـزايش نسـبت   . در گياهان برگزدايي شده بيشتر از گياهان شاهد شد

ن سـطح ويـژه بـرگ و نسـبت بـاالتر      سطح برگ به دليل باالتر بـود 
نيز نشان داد در گـل  ) 16(استرهلد . اختصاص مواد به برگها مي باشد

كلم پس از برگزدايي تعادل مجددي بين سطح برگ و وزن گياه ايجاد 
نسبت پس از برگزدايي را به تخصيص شد كه دليل متعادل شدن اين 

بـرگ مربـوط   بيشتر مواد فتوسنتزي به برگها و افـزايش سـطح ويـژه    
در مطالعه برگزدايـي بـر روي   ) 7(و بورد ) 6(بورد و همكاران . دانست

در  هـا يك سـوم برگ  حذفسويا دريافتند، شاخص سطح برگ در تيمار 
درصد و در تيمار دو سوم حـذف بـرگ    41 ،مرحله مياني پر شدن دانه

درصد موجب  41ميزان كاهش سطح برگ به . درصد كاهش يافت 56
درصـد كـاهش    6/7جذب نور شـد و عملكـرد    ديدرص 1/92كاهش 
ان دادند كه برگزدايـي گنـدم در اواسـط    نش) 20(زو و همكاران . يافت
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را نسـبت بـه    1مرحله پنجه زني بطور معني داري نسبت سـطح بـرگ  
در مطالعه اي بر روي خـردل  ) 13(خان و همكاران . افزايش دادشاهد 

ا  نيمه تحتاني گياه در نيمه فوقاني و ي بخش برگزدايي كه نشان دادند
روز بعد از كشت، تعداد و سطح و مـاده خشـك بـرگ و نيـز وزن      40

خشك گياه را در گياهان تحت تيمار برگزدايي نسبت به شاهد كاهش 
شـد، بـا ايـن وجـود      در گيـاه  برگزدايي سبب ظهور برگهاي جديد. داد

بعلت كوچكي برگهاي جديد، اين برگها قادر بـه جبـران سـطح بـرگ     
كاهش سطح برگ با كـاهش جـذب نـور باعـث     . ش يافته نبودندكاه

كـانوينس و  . كاهش فتوسنتز كانوپي و مواد ذخيره اي برگ مي شـود 
در ذرت نشان دادند كـه  ) 18(سيف  در سويا و واسيالس و) 9(توماس

در ذرت عملكـرد  . افزايش شدت برگزدايي سبب كاهش عملكـرد شـد  
ـ   حـداكثر  . رگ حـذف شـده دارد  دانه رابطه مستقيم و منفي با تعـداد ب

كاهش عملكرد از قطع تمام برگها طي چند روز بعـد گلـدهي بدسـت    
در مطالعـه اي بـر روي چغندرقنـد    ) 14(موروو همكـاران  ). 1( مي آيد

برگزدايي در مراحل مختلف رشد عملكرد غده را % 100گزارش كردند 
ن يلشـتي و همكـارا  . كاهش داد% 34تا  22نسبت به تيمار شاهد بين 

گزارش كردند در آفتاب گردان با افزايش سـطح حـذف بـرگ و    ) 19(
نزديك تر شدن برگزدايي به مراحل گلدهي كاهش عملكـرد دانـه بـه    

  . دليل كاهش سطح فتوسنتزي گياه بيشتر خواهد شد
زيره سبز مهمترين گياه داروئي كشور است كه سطح زيـر كشـت   

ه بر تامين نيازهاي هكتار است و توليدات آن عالو 20000آن بيش از 
اين گياه داراي فصل رشد . داخلي به خارج از كشور نيز صادر مي گردد

كوتاه، نياز آبي كم و نسبتا مقاوم به تنش هاي محيطي مي باشـد، بـا   
اين وجود كوتاه بودن فصـل رشـد، و كوچـك بـودن بوتـه آن باعـث       

شود كه سطح برگ نسبتا كمي توليد كند كه اين سطح بـرگ كـم    مي
گزارشات منتشـر شـده   ). 5(عث توليد ماده خشك پايين نيز مي گرددبا

. به ندرت شاخص سطح برگ اين گياه را بيش از يك عنوان نموده اند
البته در زيره سبز نه تنها برگها بلكـه كليـه انـدامهاي هـوايي اعـم از      
شاخه ها و اندامهاي زايشي حاوي كلروفيل بـوده و بجـاي اسـتفاده از    

در اين گياه شـاخص سـطح سـبز پيشـنهاد شـده      شاخص سطح برگ 
از طرفي در كشت رديفي اين گياه محدوديت هاي تكنولوژيكي . است

وجود دارد كه فاصله بين رديف ها را نمي توان از حد معيني پايين تـر  
لذا اين سوال مطرح مي شود كه چنانچه بوته هاي روي رديف . گرفت

تري بـه دليـل رقابـت    به صورت متراكم كشت شوند و تعداد برگ كم
قـادر بـه تـامين     ،بين بوته اي ايجاد شود آيا ايـن سـطح بـرگ كمتـر    

كربوهيدرات الزم براي پر شدن دانه هاي گياه خواهد بود؟ همچنين با 
توجه به سبز بودن گل آذين و ساقه زيره سبز اين اندامها تـا چـه حـد    

قيـق،  جبران كننده كمبود سطح برگ خواهند بود؟ لذا هدف از اين تح

                                                            
1- Leaf Area Ratio (LAR) 

و چترهـا در  ) به همراه شاخه هاي جانبي ( بررسي نقش  برگها، ساقه 
تشكيل دانه و پرشدن آن ها بود، تا بتوان در برنامه هاي اصالحي بـر  
اساس اهميت هر كدام از اندامهاي فتوسنتز كننده در پر كردن مخـزن  

  .به آنها توجه نمود) دانه(
  

  مواد و روش ها
در مزرعــه تحقيقــاتي  1385-86ايــن تحقيــق در ســال زراعــي  

آزمايش در قالب . كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شددانشكده 
تيمارها شـامل  . طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار انجام شد

برگهـا در زمـان   % 100 قطـع  ن حذف برگ يـا گـل آذيـن،   وشاهد، بد
گـل آذيـن   %  50برگها در زمان چتردهي و قطع %  50چتردهي، قطع 

جهت عمليات كاشت و مبارزه مكانيكي با علف هاي هـرز زمـين   . بود
شخم و ديسك زده شد و كاشت در اواخر آذر ماه  1385در اوايل پاييز 

نحـوه كاشـت بـدين    . به روش جوي و پشته اي صورت گرفت 1385
با دست در سطح خاك پخش شـد و سـپس    صورت بود كه ابتدا بذور

. سـانتيمتر در آورده شـد   50رض توسط كولتيواتور رديف هايي بـه عـ  
. تراكم مطلوب يكماه پس از سبز شدن بوتـه هـاي زيـره ايجـاد شـد     

سـانتيمتر از   20بطوريكه در طرفين هـر پشـته دو رديـف بـه فاصـله      
. سـانتيمتر تنظـيم شـدند    5يكديگر و فاصله بوتـه هـاي روي رديـف    

آبياري مزرعه در يك نوبت در هنگام كاشت و نيز پس از سـبز شـدن   
پس از آن در سال جديد سه نوبت آبياري . ر اسفند ماه صورت گرفتد

اين زمين زيـر   1384از آن جهت كه در سال . ديگر نيز صورت گرفت
كشت نخود بوده و پس از آن شانزده ماه زمين آيش بوده است، كودي 

در ضـمن هيچگونـه مبـارزه بـا  آفـات و امـراض       . به زمين داده نشد
قارچ هاي عامل بوته ميري نيـز نسـبت   صورت نگرفت و شدت حمله 

  . به سال هاي گذشته پايين تر بود
 1386تيمار قطع برگ در تاريخ دهم ارديبهشت مـاه  زمان اعمال 

جهت قطع برگ، برگهـاي بوتـه مـورد    . همزمان با شروع چتردهي بود
در تيمـار قطـع كامـل برگهـا     . نظر با قيچي از قاعده دمبرگ قطع شد

در . برجـاي مانـد  ) در صورت وجود(و گل آذين فقط ساقه ها %) 100(
برگها، از پايين بوتـه در تمـام شـاخه هـا برگهـا بـه       %  50تيمار قطع 

گـل آذيـن،   %  50در تيمار برداشـت  . صورت يك در ميان قطع شدند
نمونـه  . چترهاي انتهاي هر بوته به صورت يك در ميان قطـع گرديـد  

 خرداد هشت ماه، چهارمبرداري ها پس از آن در سه نوبت بيستم ارديب
كه تاريخ برداشت محصول بود بـه فاصـله    خردادو در نهايت هجدهم 

در تمـام نمونـه برداريهـا وزن    . زماني دو هفته از يكـديگر انجـام شـد   
عملكـرد و اجـزاي    ،خشك و سطح اندام هـوايي و در زمـان برداشـت   

 جهت اندازه گيري سطوح و وزن اندام هوايي. عملكرد اندازه گيري شد
بعـد از قـرار   (به ترتيب از دستگاه سنجش سطح بـرگ و تـوزين آنهـا    

بـراي انجـام تجزيـه    . استفاده شـد ) ساعت 48گرفتن در آون به مدت 
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 .استفاده شد   EXCELو SASآماري از نرم افزارهاي 
  

  نتايج و بحث
اثر معني داري بر سطح كل بوته،  سبز هاي زيرهقطع كامل برگ 

در اولين نمونـه  ). 1جدول (ل آذين گذاشت شامل برگها، شاخه ها و گ
برداري پس از گذشت تنهـا ده روز پـس از اعمـال قطـع بـرگ گيـاه       
نتوانست با توليد برگ جديد جبران كاهش سطح بـرگ قطـع شـده را    

در . بنمايد و تفاوت سطح كل بوته بين تيمارها با شاهد معنـي دار شـد  
ين و با توجه به گل آذين به خاطر كوچك بودن گل آذ% 50تيمار قطع

 يـك برگها سطح كل بوته باقي مانده تنهـا  % 100اينكه در تيمار قطع 
گـل  % 50سانتيمتر مربع بوده است بنابراين بـين شـاهد و تيمـار قطـع    
). 1جـدول  ( آذين در سطح كل بوته اختالف معني داري مشاهده نشد

روز پس از اعمال تيمـار حـذف برگهـا، در تيمـار      24در نمونه برداري 
گل % 50برگها سطح برگ نسبت به شاهد و قطع% 100و %   50طعق

و % 50معني داري كمتر بود ، هرچنـد بـين تيمـار قطـع      آذين به طور
اين نتـايج بـر ايـن    ). 2جدول(برگها اين اختالف معني دار نبود % 100

داللت دارد كه جبران سطح برگ حذف شده در اين مدت مقدور نبوده 
بـه  به جاي توليـد بـرگ جديـد    د فتوسنتزي و يا اولويت اختصاص موا

سطح ساقه اختالف معنـي داري را  . اندامهاي زايشي تعلق گرفته است
در بين تيمارها با يكديگر و شاهد نشان نداد، اما بيشترين مقدار در اين 

اين نتايج بيـانگر عـدم   . برگها مشاهده شد% 100صفت در تيمار قطع 
  .ع برگهاستامكان رشد زياد ساقه حتي پس از قط

سـانتيمترمربع بـه    240/9سطح گل آذين با اختالف معني دار از  
گل آذين % 50سانتيمترمربع در تيمار قطع  046/4كمترين مقدار يعني 

% 50رسيد، اما بين سطوح مختلف برگزدايي با يكديگر و با تيمار قطع 
سطح كل سبز بوته نيز چنين روندي . گل آذين اختالف معني دار نبود

طـور معنـي داري بـيش از     شت و فقط سطح سبز تيمـار شـاهد بـه   دا
تيمارهاي ديگر بود و بين سطوح مختلف برگزدايـي بـا يكـديگر و بـا     

عدم معني دار بـودن  . گل آذين اختالف معني دار نبود% 50تيمار قطع 
گـل آذيـن   % 50برگهـا بـا تيمـار قطـع     % 50سطح كل بوته در قطـع  

اندامهاي زايشي در اين تيمار اسـت   احتماال مربوط به جبران جز سطح
برگ % 100كه از لحاظ عددي بيشترين سطح گل آذين در تيمار قطع 

% 50همچنين جبران كاهش سطح گـل در تيمـار قطـع    . مشاهده شد
گل آذين بوسيله افزايش يا وجـود سـطح بـرگ بيشـتر در ايـن تيمـار       

ترين برگهـا نيـز احتمـاال بيشـ    %  100در تيمار قطع . جبران شده است
مقدار جبران در سطح كل بوته توسـط افـزايش سـطح سـاقه صـورت      
پذيرفته است، هرچند اين افزايش تنها از لحاظ عددي مطـرح اسـت و   

سـطح سـاقه از   ). 2جـدول  (اثر تيمارها بر اين صفت معنـي دار نبـود   
انـدامهاي زايشـي   نوسانات كمتري نسـبت بـه سـطح بـرگ و سـطح      

ت كه در تيمارهاي مختلف قطع بـرگ  و اين مبين آن اس برخوردار بود
تغييرات سطح برگ و سطح گل آذين بر سطح كل بوته اثـر بيشـتري   

  ).2جدول( گذاشته باشد
در مطالعـه برگزدايـي بـر روي    ) 7(و بـورد  ) 6(همكـاران  بورد و  

سويا دريافتند كه شاخص سطح برگ در تيمار يك سوم حذف برگ در 
در تيمار دو سـوم حـذف بـرگ    درصد و  41مرحله مياني پر شدن دانه 

درصد موجب  41كاهش سطح برگ به ميزان . درصد كاهش يافت 56
. درصد كاهش يافت 6/7درصد كاهش جذب نور شد و عملكرد  1/92

نشان دادند كه برگزدايي گنـدم در اواسـط مرحلـه    ) 20(زو و همكاران 
پنجه زني بطور معني داري نسـبت سـطح بـرگ را نسـبت بـه شـاهد       

در مطالعه اي بر روي خردل نشـان  ) 13(خان و همكاران . دافزايش دا
روز بعـد از   40دادند برگزدايي نيمه فوقاني و يا  نيمه تحتاني گيـاه در  

كشت، تعداد و سطح و ماده خشك برگ و نيز وزن خشك گيـاه را در  
  .گياهان تحت تيمار برگزدايي نسبت به شاهد كاهش داد

روز پـس از اعمـال    10اثر قطع برگ بر وزن خشك كل بوته در  
 350/0وزن خشك كل بوته در تيمار شـاهد  از  . تيمارها معني دار شد

كـاهش معنـي دار    برگها % 100تيمار قطع در  گرم در بوته 049/0به 
برگهـا  % 100گـل آذيـن و قطـع    % 50 قطـع  نشان داد اما بين تيمـار 

در ايـن مرحلـه كـم بـودن     ). 1جدول ( تاختالف معني دار وجود نداش
گل آذين مي تواند نشان دهنده نقـش  % 50وزن خشك در تيمار قطع 

و در نتيجـه در وزن  سـبز  مهم و عمده گـل آذيـن در فتوسـنتز زيـره     
خشك كل بوته باشد كه توانسته با اختالف معني دار نسبت بـه سـاير   

تفـاوت معنـي    عدم. برگ اثر گذار باشد% 100تيمارها بجز تيمار قطع 
گـل آذيـن بـا تيمـار     % 50دار در وزن خشك كل بوته در تيمار قطـع  

در زيره  اندام فتوسنتز كنندهبرگها اهميت گل را به عنوان %  100قطع
سبز نشان مي دهد چراكه برداشت نيمي از گلها اثري مشابه برداشـت  

  . كامل برگها داشته است
وز پس از اعمال ر 24بيشترين و كمترين وزن خشك كل بوته در 

روز پس از اعمال تيمارها به ترتيب در تيمار شاهد و  10تيمارها مشابه 
عـدم اخـتالف   ). 2جـدول  (گـل آذيـن مشـاهده شـد     % 50تيمار قطع 

برگهـا نشـان مـي دهـد كـه بـا       % 50دار بين شاهد و تيمار قطع  معني
گذشت زمان نقش برگها در وزن خشك كل  بوتـه كـاهش بيشـتري    

برگ، سـاقه  ( ثر تيمار ها بر اجزاي وزن خشك كل  بوته ا. يافته است
در وزن خشك برگ بيشترين مقـدار در شـاهد و   . معني دار شد) و گل

برگ ديده شد، امـا از نظـر   % 100كمترين مقدار عددي در تيمار قطع 
در وزن . آماري بين اين تيمار و تيمارهـاي ديگـر تفـاوتي ديـده نشـد     

تفاوت كـه كمتـرين مقـدار از لحـاظ      خشك ساقه نيز چنين بود با اين
شايد علت كـاهش  ). 2جدول ( گل ديده شد% 50عددي در تيمار قطع 

 وزن ساقه انتقال كربوهيدراتهاي محلول آن به اندامهاي زايشي باشـد 
اثر تيمارها بر وزن خشك گل آذين مشابه وزن خشك كل  بوتـه   ).4(

ـ  % 50افزايش وزن خشك برگ در تيمار قطع . بود پـس از  (ن گـل آذي
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نسبت به هر دو تيمار قطع برگ نشان مي دهد زماني كه گيـاه  ) شاهد
در بخش گل آذين را از دست داده است بـا افـزايش    مخزنقسمتي از 

در بخش رويشي و افزايش سطح و وزن خشك بـرگ  سرمايه گذاري 
بيـان نمـود رشـد    ) 12(هانوي . سعي در جبران اين كمبود نموده است

حل ابتدائي رشد بيشتر و به سمت مراحـل انتهـايي   مجدد برگها در مرا
رشـد   ،او اظهار داشت بـا افـزايش سـطوح برگزدايـي    . مي يابدكاهش 

نشان دادنـد در ذرت  ) 17(تولنار و دينارد . مجدد برگها كاهش مي يابد
برگزدايي سبب كاهش وزن خشك ساقه شد كه چنين نتايجي در اين 

نه برداري در زمان رسيدگي در نمو). 2جدول ( آزمايش هم بدست آمد
تيمارهـاي   تـأثير كامل، اجزاي عملكرد بجز تعداد چتر در بوتـه تحـت   

از آنجا كه هر كـدام از ايـن صـفات بـه صـورت      . آزمايش قرار گرفتند
مستقل و با واريانس خطاي جداگانه محاسبه مي شـوند مقايسـه ايـن    

نتيجـه   صفات با هم از طريق مقايسه ميانگين امكان پذير نيست و در
مفروض است كه با وجود عدم اختالف معني دار بين تيمارها در تعداد 
چتر، امكان معني دار بودن اختالف در ساير اجزا عملكرد ماننـد تعـداد   

همچنين الزم به ذكـر اسـت كـه در    . دانه در چتر و در بوته وجود دارد
بـه   ندگل آذين نصف چترك ها از هر چتر حذف شـد % 50تيمار قطع 

دليل تعداد چتر در بوته در اين تيمـار نيـز كـاهش معنـي داري     همين 
در ارتباط با تعداد دانه در چتر و تعداد دانه در بوته تنها در تيمار . نيافت
گل آذيـن بـا دو تيمـار ديگـر و شـاهد اخـتالف معنـي دار        % 50قطع 

همچنين بيشترين وزن هزار دانه در تيمار قطع ). 3جدول( مشاهده شد
مشاهده شد، در اين صفت بين دو تيمـار برگزدايـي بـا     گل آذين% 50

باالتر بودن وزن هزار ). 3جدول( شاهد اختالف معني دار وجود نداشت
گل آذين را مي توان به كمتر بودن تعداد دانه % 50دانه در تيمار قطع 

در اين و در دسترس بودن مواد فبوسنتزي براي پر شدن كامل دانه ها 
% 50عبارت ديگر محدوديت مخزن در تيمار قطـع  به . تيمار نسبت داد

گل آذين باعث شد كه مخازن موجود به حداكثر وزن خود برسند ولـي  
ظرفيت افزايش اين صفت محدود اسـت بـه طوريكـه بـين وزن دانـه      

گل آذين اختالف معنـي داري مشـاهده نشـد و در    % 50شاهد و قطع 
  ).5( انه شدحداكثر وزن د% 57برگها وزن دانه % 100تيمار قطع 

عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك بين تيمـار  اختالف بين هر چند 
برگهـا  % 50برگها معني دار نشد، ولي تيمـار قطـع   % 50شاهد و قطع 

كمترين عملكرد دانه در . كيلوگرم در هكتار دانه كمتر توليد نمود 150
بـرگ  % 100گل آذيـن و پـس از آن در تيمـار قطـع     % 50تيمار قطع 
شــد، درحــالي كــه كمتــرين عملكــرد بيولوژيــك در تيمــار  مشــاهده 

باالترين و كمترين شاخص برداشت بـه  . برگ مشاهده شد% 100قطع
 3/23گـل آذيـن   % 50و تيمـار قطـع    1/34ترتيب در شاهد به ميزان 

كمتر بودن شاخص برداشت را در تيمـار  ). 3جدول( درصد مشاهده شد
در ايـن  . نسبت داد گل آذين مي توان به محدوديت مخزن% 50قطع 

تيمار دانه هاي بزرگتري نسبت به تيمارهاي حذف برگ توليد شد ولي 
. اين جزء عملكرد نتوانست جبران تعداد دانـه كمتـر در بوتـه را نمايـد    

نشان دادند بيشترين كاهش عملكرد در تيمار ) 11(ادمسدس و الفيت 
ودنـد  گـزارش نم ) 15(مورو و همكـاران  . حذف كامل برگها وجود دارد

در آفتابگردان بدون توجه به مرحلـه رشـدي بطـور    % 33كه برگزدايي 
نشـان  ) 10(دونفي و همكاران . معني داري سبب كاهش عملكرد نشد

روز بعد كاشت، تنهـا در   65و  51، 37، 22دادند برگزدايي در گندم در 
روز بعد از كاشت سبب كاهش عملكرد دانه شـد امـا در    65و  51تيمار

بعــد كاشــت بخــاطر برگزدايــي در مراحــل اوليــه رشــد،  روز 37و  22
امـا  . تيمار برگزدايي قرار نگرفتند تأثيرعملكرد و اجزاي عملكرد تحت 

گزارشات بسيار حـاكي از كـاهش عملكـرد گياهـان مختلـف بـر اثـر        
  ). 18و  9، 2،3.( برگزدايي است

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كـه تيمارهـاي برگزدايـي و    
آذين سبب كاهش عملكرد دانه و بيولوژيك نسبت به شـاهد   قطع گل

همچنين زماني كه گياه فرصت كافي براي جبران خسارت ناشـي  . شد
از كاهش سطح برگ در اثر برگزدايي در اختيار داشته اسـت بـا توليـد    
برگ جديد و تغييرات در وزن خشك و سطح برگ، ساقه و گل آذيـن  

ين زماني كه گياه با حذف كامل همچن. سعي در جبران آن نموده است
برگها مواجه شده سرمايه گـذاري بيشـتري را در انـدامهاي زايشـي و     
مادامي كه نيمي از گل آذين را از دست داده سرمايه گذاري بيشـتري  

نكته مهم اينكه فتوسنتز زيره  .را در اندامهاي رويشي گياه نموده است
دار زياد انجام مي شـود  سبز عالوه بر برگها در ساقه و گل آذين به مق

است به همـين دليـل در   % 50و نقش اين دو در پر شدن دانه بيش از 
  . شاهد بدست آمد% 5/62كامل نيز عملكردي معادل  تيمار برگزدايي

  
  روز پس از اعمال تيمارها 10اثرات تيمارهاي برگزدايي و قطع گل آذين بر سطح سبز و وزن كل بوته در  – 1جدول

 )گرم(وزن كل بوته )سانتيمتر مربع(بوتهسطح كل تيمار
a 212/12  350/0  شاهد  a 
106/4 برگها%50قطع  b133/0  b  
000/1 برگها%100قطع   c049/0  c 
212/12 گلها%50قطع  a029/0  c 

  .ني دار نمي باشندهاي هر صفت كه با حروف يكسان نشان داده شده اند با استفاده از آزمون دانكن داراي تفاوت مع ميانگين
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  روز پس از اعمال تيمارها  24اثرات تيمارهاي برگزدايي و قطع گل آذين بر پارامترهاي رشدي در -2جدول

  تيمار
  سطح 
برگ 

  )سانتيمترمربع(

سطح ساقه 
   سانتيمترمربع(

 سطح
گل آذين 

سانتيمترمر(
  )بع

  وزن برگ
  )گرم(

  وزن ساقه
  )گرم(

  وزن گل
  )گرم(

سطح كل 
 بوته

متر سانتي(
  )مربع

وزن كل 
  )گرم(بوته

982/3 شاهد  a 903/1  ns 240/9  a167/0  a246/0  a706/0  a 125/15  a 139/1  a 
137/1 برگها%50قطع  b 704/1  ns 370/4  b075/0 b132/0  b718/0  a 211/7  b 925/0  a 
%100قطع
888/0  برگها  b 034/2  ns 919/4  b 050/0  b 147/0  b 518/0  ab 841/7  b 715/0  ab 
194/5 گلها%50قطع  a 644/1 ns 046/4  b095/0  b097/0  b364/0  b 884/10  b 555/0  b 

  
  اثرات تيمارهاي برگزدايي و قطع گل بر اجزاي عملكرد زيره سبز  – 3جدول

  تيمار
تعداد 
  چتر

  در بوته 

  تعداد دانه
  در چتر 

دانه در
  بوته
  

  وزن هزاردانه
  گرم

  عملكرد دانه
  مترمربع/ گرم

  د بيولوژيكعملكر
  شاخص برداشت  متر مربع/ گرم

240/31 شاهد  ns 620/13  a5/425  aa .86/2  7/121  a9/355  a 34/1 a 
55/31  برگها% 50قطع  ns 063/14  a50/443  a33/2  a 9/106  a1/319  a 5/33  a 
27/29  برگها% 100قطع  ns 653/14  a8/428  a67/1  b 2/76 b7/242  b 3/31  ab 
86/26  نگل آذي% 50قطع  ns 833/10  b9/290  b89/2  b 9/59  b1/256  b 3/23  b 

  . به مفهوم غير معني داري است ns. ميانگينهاي هر صفت كه با حروف يكسان نشان داده شده اند با استفاده از آزمون دانكن داراي تفاوت معني دار نمي باشند
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