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  چكيده
تيمار  6 آزمايشي بصورت طرح بلوك ها كامل تصادفي در سه تكرار ورشد فيزيولوژيكي اي به منظور بررسي متانول بر شاخص ه

و  28، 21،  14،  7به ترتيب محلول هـاي  M5,M4,M3,M2,M1بدون مصرف متانول ، تيمارهاي ) M0(شامل يك تيمار شاهد
هايي هوايي بوته هاي سويا محلول پاشـي  روز يكبار بر روي قسمت 12بار در فصل رشد با فواصل  3و با درصد حجمي متانول  35

براي دست يابي به رونـد تغييـرت   . اندازگيري شدند وزن مخصوص برگ و سرعت رشد غالفصفاتي نظير وزن خشك كل. شدند
نتايج حاكي از آن بود كه از ابتـداي  . تجمع وزن خشك اندام هوايي در طول فصل رشد معادالت متعددي مورد آزمون قرار گرفت

روز  6امـا از  . رداري تا زمان محلول پاشي دوم تفاوتي بين وزن مخصوص برگ در تيمارهاي مختلف متانول مشاهده نشـد  نمونه ب
سرعت رشد غالف در تيمارهاي متانول ديده شـد  و پس از انجام دومين مرحله محلول پاشي ، تفاوتهاي بين وزن مخصوص برگ 

حجمـي متـانول   % 21و%28از كاشت حاصل شد و در اين مرحله تيمارهاي  روز پس 85 مقدار اين صفات دربطوري كه بيشترين 
 . سرعت رشد غالف نسبت به ساير تيمارها بودند وداراي بيشترين وزن مخصوص برگ 

  .سرعت رشد غالف ووزن مخصوص برگ  ، متانول ،  سويا : كليدي گانواژ
 

  مقدمه
و استفاده بهينه از آنها در زراعت سبب افزايش عملكرد بالقوه گياهان زراعي  شناخت دقيق  فرايندهاي فيزيولوژيكي كنترل كننده عملكرد

تجزيه رشد روش ). Boyer1985(هدف از محاسبه اجزاي رشد  تشريح چگونگي واكنش گياه نسبت به شرايط محيطي است  .مي شود 
 Blacman, 1919ه براي اولين بار توسط  بالكمنبا ارزشي در تجزيه و تحليل كمي رشد و نمو گياه و توليد محصوالت بشمار مي آيد ك

استفاده از تنظيم كننده هاي رشد جهت بهبود رشد گياهان زراعي و افزايش توليد آنها محققين زيادي را به سمت خود جلب . پيشنهاد شد
نانوميورا (احد سطح مي شوددر گياهان زراعي در و CO2محلول پاشي متانول يكي از راههايي است كه باعث افزايش تثبيت .كرده است 

درصد وزن خشك گياهان  90زيرا حدود . اولين شرط جهت دستيابي به عملكرد باال در واحد سطح، توليد ماده خشك زياد است.  )1992
د مفيد توان در نتيجه افزايش سرعت تثبيت براي باال بردن ظرفيت توليد گياهان زراعي مي). طي فتوسنتز است CO2ناشي از آسيميالسيون 

هاي اكسين و سايتوكينين توسط ها و نيز تحريك افزايش ساخت هورمونمتانول عمدتاً از طريق به تأخير انداختن پيري برگ ..باشد
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افزايش رشد بوجود آمده در اثر . شودهاي گياهان، باعث افزايش سطح برگ مؤثر آنها ميهاي متيلوتروفيك موجود روي سطح برگباكتري

درصد گزارش  36درصد، هندوانه  40درصد، گل رز  50درصد، پنبه  60درصد، وتوت فرنگي  50تانول در گوجه فرنگي محلول پاشي م
بطور كلي متانول تركيبي تاثير گذار در متابوليسم گياهان از قبيل تنظيم سرعت متابوليكي ).1386به نقل از صفرزاده ويشگاهي(شده است 

در نتيجه اين .و افزايش فعاليت فتوسنتزي و افزايش رشد و در نهايت كاهش تنفس نوري مي باشدمواد در گياه و نسخه برداري ژن ها 
   .تحقيق با هدف بررسي شاخص هاي فيزيولوژيك رشد گياه سويا به  محلول پاشي متانول به مرحله اجرا در آمد

  
  مواد و روش ها

در و  1387در سـال زراعـي   ) L17( سويا سرعت رشد غالف وگ اين مطالعه جهت بررسي اثر محلول پاشي متانول بر وزن مخصوص بر
تيمـار   6 آزمايش بصورت طرح بلوك ها كامل تصادفي در سه تكـرار و  .مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي كرج به مرحله اجرا در آمد

 35و  28، 21،  14،  7بـه ترتيـب محلـول هـاي     M5,M4,M3,M2,M1بدون مصرف متانول ، تيمارهاي ) M0(شامل يك تيمار شاهد
روز پي از  90و  75روز پس از كاشت و محلول پاشي هاي ديگر در60تيرماه  25اولين محلول پاشي در . درصد حجمي متانول استفاده شد

. تروز از يكديگر انجام گرفـ 12محلول پاشي بوته هاي سويا با محلولهاي متانول، سه بار در طي فصل رشد و به فاصله  .كاشت انجام شد
بـه  . مهـر مـاه برداشـت شـدند     3و 4و در  1387كليه كرت ها درسـال  . تهيه زمين شامل شخم اصلي، دو ديسك عمود بر هم و لولر بودند

با توجه به شرايط مزرعه و رطوبت خـاك بـه    نمونه برداري و 6منظور بررسي شاخص هاي فيزيولوژيك در طول فصل رشد جمعاً تعداد 
تغييرات وزن خشك بـرگ    . روز بعد از كاشت صورت گرفته  56انجام گرفت و اولين نمونه برداري ها  كبار فاصله ي تقريبي دو هفته ي

هر كدام از ايـن   (Ln)و كل گياه از يك معادله درجه دوم پيروي مي كنند كه جهت كاهش وابستگي واريانس با ميانگين از لگاريتم نپرين 
    .صفات استفاده بعمل آمد

 
TDW= EXP (a + bx + cx2)                                   TDW= EXP (a + bx + cx2) 

SLW= LDW / LA                                              PGR=(b+ 2cx)* EXP (a+ bx +cx2) 
كليـه  . شـاخص سـطح بـرگ مـي باشـند      LAIماده خشك كل ، TDWزمان ،  tضرايب رگرسيوني،  c3,b3,c2,b2,c1,b1در روابط فوق 

پـارامتر   (SLW )وزن مخصوص برگ. انجام شد REG,GLM,ANOVA و مدل هاي  SASمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزار 
  . استفاده شد Excelبراي رسم شكل از نرم افزار . نشان دهنده ميزان وزن برگ به سطح برگ مي باشد

 
 نتايج و بحث

 ) Specific Leaf Weight(وزن مخصوص برگ 

امتر نشان دهنده ميزان وزن برگ به سطح برگ مي باشد و تغييرات آن با با شرايط محيطي و سن گياه دقيقا عكس سطح ويژه برگ است پار
تغييرات وزن مخصوص برگ را از ابتداي فصل رشد تا آخرين نمونه برداري  تحت شرايط محلول پاشي متانول نشان مي دهد،  )1(شكل .

روز  6اما از . تا زمان محلول پاشي دوم تفاوتي بين وزن مخصوص برگ در تيمارهاي مختلف متانول مشاهده نشد از ابتداي نمونه برداري 
پس از انجام دومين مرحله محلول پاشي ، تفاوتهاي بين وزن مخصوص برگ در تيمارهاي متانول ديده شد بطوري كه بيشترين وزن 

حجمي متانول داراي بيشترين وزن مخصوص % 21و%28مرحله تيمارهاي روز پس از كاشت حاصل شد و در اين  85مخصوص برگ 
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. به عبارت ديگر پس از محلول پاشي سوم اثر تيمارهاي مختلف بر رشد گياه سويا بيشتر مشخص شد . برگ نسبت به ساير تيمارها بودند

   .روز پس از كاشت  در كليه تيمارها وزن مخصوص برگ به تدريج كاهش پيدا كرد 85از 
  
  
 
  
  
  
 
 
  

 
 (PGR)سرعت رشد غالف  

 (PGR)شكل منحني . يابدسرعت رشد محصول با گذشت زمان و رشد گياه افزايش يافته و پس از رسيدن به حد نهايي خود كاهش مي
 تغييرات سرعت رشد غالف را از ابتداي فصل رشد تا آخرين نمونه )2(شكل  .در اكثر مطالعات به صورت يك تابع درجه دوم است 

از ابتداي نمونه برداري تا زمان محلول پاشي دوم تفاوتي بين سرعت رشد   .برداري  تحت شرايط محلول پاشي متانول نشان مي دهد
و پس از انجام سومين مرحله ) محلول پاشي دوم به بعد(روز پس از كاشت 85اما از . غالف    در تيمارهاي مختلف متانول مشاهده نشد 

% 7اي بين سرعت رشد غالف   در تيمارهاي متانول ديده شد بطوري كه بيشترين سرعت رشد غالف    در تيمارهايمحلول پاشي ، تفاوته
به عبارت ديگر پس از محلول پاشي سوم اثر تيمارهاي مختلف بر رشد گياه . حجمي متانول نسبت به ساير تيمارها بودند% 221و%14و

را فزايش  CO2ياه سويا بخوبي توانسته است با استفاده از گاليسين و متانول  تثبيت سويا بيشتر مشخص شد و احتماال طي اين دوره گ
هاي بادام زميني شود و اين امر نيز در جلوگيري از پيري تواند باعث افزايش توليد سايتوكينين در بوتهاين افزايش در فعاليت آنها مي.. دهد

روز پس از كاشت  در كليه تيمارها تجمع ماده خشك به تدريج كاهش پيدا كرد و  120گياه و كاهش سرعت رشد گياه مؤثر بوده است از 
و %28اين روند تا آخرين مرحله نمونه برداري ادامه يافت، اما مقداركاهش سرعت رشد غالف  در بوته هاي تيمار شده با محلول هاي 

و  CO2حجمي متانول بر روي تثبيت %28دار مصرف متانول از به نظر ميرسد افزايش مق. حجمي متانول بيشتر از ساير تيمارها بودند% 35
كه در طي آزمايش خود اعالم ) 1384(نتايج بدست آمده با نتايج صفرزاده ويشكاهي .نيز مقدار فتوسنتز خالص گياه اثر منفي گذاشته است 

  . داردنمود كه محلول پاشي متانول موجب افزايش سرعت رشد غالف  بادام زميني مي شود، مطابقت 
 

PGR M0 =(0/091+ 2*-0/00029x)* EXP(-2/42+ 0/091x -0/00029x2 
PGR M1 =(0/095+ 2*-0/00028x)* EXP(-2/42+ 0/095x -0/00028x2 
PGR M2 =(0/093+ 2*-0/00026x)* EXP(-2/42+ 0/093x -0/00026x2 

PGR M3=(0/096+ 2*-0/00027x)* EXP(-2/42+ 0/096x -0/00027x2 

PGR M4 =(0/107+ 2*-0/00033x)* EXP(-2/42+ 0/107x -0/000338x2 

PGR M5 =(0/096+ 2*-0/00028x)* EXP(-2/42+ 0/096x -0/00028x2 
  

 تاثير محلول پاشی متانول بر وزن مخصوص برگ:١شکل
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Effect of Methanol on Specific Leaf Weight and PGR of Soybean Max 
 

M. Mirakhori  , F. Paknejad , M.R. Ardakani , P.Nazeri 
 
ABSTRACT  
The main purpose of analyze the rate physiological indexes is describing reaction of plants toward a 
determinate environment. In order to evaluate methanol on plant densities on growth of soybean in 
field experiments with a randomized complete block design with three replication in field faculty of 
agricultural of Islamic Azad university Karaj, at 2008. Sprayed aqueous were solutions 
0(control),7,14.21,28 and 35%(v/v) methanol by 3 times during growth season of soybean with 12 days 
intervals on shoot of soybean.  In this study were measured Specific Leaf Weight and PGR and other 
physiological indexes . Results shows that Specific Leaf Weight and PGR was influenced under 
methanol treatment , So that 21% and 14% levels o voluminal methanol had the best condition and 
after second stage of spraying solution, the effect of using methanol on evaluated indexes in soybean 
was more evident .  
 
Key words: soybean, methanol, physiological rate index, Specific Leaf Weight and PGR  .  

 
 


