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  چكيده
به منظـور بررسـي   .  يكي رشد، تفسير وتشريح عكس العمل گياهان به يك محيطي معين استهدف از آناليز شاخص هاي فيزيولوژ

) M0(تيمار شامل يك تيمـار شـاهد   6 آزمايشي بصورت طرح بلوك ها كامل تصادفي در سه تكرار ومتانول بر شاخص هاي رشد 
و بـا  درصد حجمي متانول  35و  28 ،21،  14،  7به ترتيب محلول هاي M5,M4,M3,M2,M1بدون مصرف متانول ، تيمارهاي 

صفاتي نظير وزن خشك . روز يكبار بر روي قسمتهايي هوايي بوته هاي سويا محلول پاشي شدند 12بار در فصل رشد با فواصل  3
براي دست يابي به رونـد  . كل، سرعت رشد نسبي ،سرعت جذب خالص  وديگر شاخص هاي فيزيولوژيكي رشد اندازگيري شدند

نتايج حاكي از آن بود كـه از  . وزن خشك اندام هوايي در طول فصل رشد معادالت متعددي مورد آزمون قرار گرفت تغييرت تجمع
 6اما از  ،ابتداي نمونه برداري تا زمان محلول پاشي دوم تفاوتي بين سرعت جذب خالص در تيمارهاي مختلف متانول مشاهده نشد

در تيمارهاي متـانول ديـده    سرعت رشد نسبيو فاوتهاي بين سرعت جذب خالص روز پس از انجام دومين مرحله محلول پاشي ، ت
روز پس از كاشت حاصل شد و در ايـن مرحلـه تيمارهـاي     85 سرعت رشد نسبي و شد بطوري كه بيشترين سرعت جذب خالص

  . نسبت به ساير تيمارها بودند مقدارحجمي متانول داراي بيشترين % 21و28%
  . محصول سرعت رشد نسبي. سرعت جذب خالص ، متانول ،  سويا:  كليدي گانواژ

 

  مقدمه
در حال .توليد و تجمع ماده خشك مي تواند با دو شاخص مهم سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي ، مطالعه گردد

ه حاضر توجه جهان به كشاورزي نوين وبكارگيري علوم و فنون جديد براي به حداقل رساندن خسارت منابع و حداكثر بهر
در اين حال استفاده از تنظيم كننده هاي رشد جهت بهبود رشد گياهان زراعي و افزايش توليد آنها . برداري از آن مطرح است

 CO2محلول پاشي متانول يكي از راههايي است كه باعث افزايش تثبيت .محققين زيادي را به سمت خود جلب كرده است 
اين ماده يكي از ساده ترين فراورده ها ي گياهي بوده كه توسط  . )1992ميورا نانو(در گياهان زراعي در واحد سطح مي شود

اكثر گياهان خصوصا طي مراحل اوليه بزرگ شدن برگ ها در اثر دمتيالسيون پكتين، توليد و به محيط اطراف آنها انتشار مي 
تحقيقات سالهاي اخير  ).1386شگاهيصفرزاده وي(يابد اين تركيب آلي فرار از طريق روزنه ها ي برگ ها خارج مي شود 
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با محلول پاشي متانول افزايش پيدا مي كند و متانول به عنوان يك منبع كربن  C3نشان داده است كه رشد و عملكرد گياهان 

ها و نيز تحريك افزايش ساخت متانول عمدتاً از طريق به تأخير انداختن پيري برگ.براي اين گياهان محسوب مي شود
هاي گياهان، باعث افزايش سطح هاي متيلوتروفيك موجود روي سطح برگي اكسين و سايتوكينين توسط باكتريهاهورمون

افزايش قابل مالحظه ي رشد گندم، تربچه، نخود بادام زميني و  ).1386صفرزاده ويشگاهيبه نقل از (شود برگ مؤثر آنها مي
؛ داوني و همكاران،  1995همينگ و همكاران، (گزارش شده است گوجه فرنگي نيز پس از محلول پاشي متانول بر روي آنها

در نتيجه اين تحقيق با هدف شناخت شاخص هاي فيزيولوژيك رشد سويا به  محلول پاشي متانول به مرحله اجرا در  .)2004
   .آمد

  مواد و روش ها
 1387در سال زراعي ) L17( لصسرعت جذب خا و اين مطالعه جهت بررسي اثر محلول پاشي متانول بر سرعت رشد نسبي

آزمايش بصورت طرح بلوك ها كامل تصادفي در سـه   .در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي كرج به مرحله اجرا در آمدو 
بـه ترتيـب محلـول     M5,M4,M3,M2,M1بدون مصرف متانول ، تيمارهاي ) M0(تيمار شامل يك تيمار شاهد 6 تكرار و

روز پس از كاشت و محلول 60تيرماه  25اولين محلول پاشي در . درصد حجمي متانول استفاده شد 35و  28، 21،  14،  7هاي
محلول پاشي بوته هاي سويا با محلولهاي متـانول، سـه بـار در طـي      .روز پي از كاشت انجام شد 90و  75پاشي هاي ديگر در

. م اصلي، دو ديسك عمود بـر هـم و لـولر بودنـد    تهيه زمين شامل شخ. روز از يكديگر انجام گرفت12فصل رشد و به فاصله 
به منظور بررسي شاخص هاي فيزيولوژيك در طول فصل رشد . مهر ماه برداشت شدند 3و 4و در  1387كليه كرت ها درسال 

انجـام گرفـت و   با توجه به شرايط مزرعه و رطوبت خاك به فاصله ي تقريبي دو هفتـه يكبـار    نمونه برداري و 6جمعاً تعداد 
روابـط   SASداده ها پس از جمع آوري به كمـك نـرم افـزار     . روز بعد از كاشت صورت گرفته  56لين نمونه برداري ها  او

مورد مطالعه قرار گرفته و روشـن گرديـد كـه  تغييـرات      Stepwise)به روش (  وزن خشك برگ و وزن خشك كل با زمان
كنند كه جهت كاهش وابستگي واريانس با ميانگين از لگاريتم  وزن خشك برگ و كل گياه از يك معادله درجه دوم پيروي مي

   .هر كدام از اين صفات استفاده بعمل آمد (Ln)نپرين 
1) TDW= EXP (a + bx + cx2) 

2) NAR= CGR/LAI   يا (b+ 2cx)*Ln(a+ bx +cx2)/Ln( a1 + b1x+c1x2) 

3) RGR=b + 2cx 
شـاخص سـطح بـرگ مـي      LAIماده خشك كـل ،  TDWن ، زما tضرايب رگرسيوني،  c3,b3,c2,b2,c1,b1در روابط فوق 

سـرعت   . سرعت تجمع ماده ي خشك در واحد سطح برگ در زمان معين را سرعت آسيميالسـيون خـالص ميگـوييم   . باشند
رشد نسبي عبارت است از وزن خشك اضافه شده به گياه نسبت به وزن اوليه در يك فاصله زماني كوتاه محاسـبه مـي گـردد    

بـراي  . محاسبه گرديـد  LnTDWمشتق معادله    RGR=b+2c1tبا استفاده از فرمول (RGR)ي محصول سرعت رشد نسب.
 . استفاده شد Excelرسم شكل از نرم افزار 

 
  نتايج و بحث

  (Relative Growth Rate) سرعت رشد نسبي
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 RGRميزان  .ابي قرار گرفتبر اساس تاثير محلول پاشي متانول مورد ارزي در اين مطا لعه روند تغييرات سرعت رشد نسبي

- پس از جوانه زني به كندي افزايش يافته و در يك دوره كوتاه زماني به سرعت افزايش يافته و پس از آن سير نزولي نشان مي

را از ابتداي فصل رشد تا آخرين نمونه برداري  تحت شرايط محلول پاشي متانول  تغييرات سرعت رشد نسبي )1(شكل . دهد
بار محلول پاشي، تغيير محسوسي در سرعت رشد 3روز پس از كاشت و پس از 90از ابتداي فصل رشد تا  نشان مي دهد،

روز پس از انجام سومين محلول پاشي تفاوتهاي بين سرعت رشد  10در تيمارهاي مختلف متانول مشاهده نشد ، ولي از  نسبي
به بعد اثر تيمارهاي متانول بر بوته هاي سويا محسوس  نسبي در تيمارهاي مختلف مشاهده شد،به عبارت ديگر از اين مرحله

در كليه  .حجمي متانول بود % 7و%14مربوط به تيمارهاي  تر گرديد، بطوري كه در اين مرحله بيشترين سرعت رشد نسبي
به تدريج كاهش پيدا كرد و اين روند تا آخرين مرحله نمونه برداري ادامه يافت، اما  تيمارها متانول سرعت رشد نسبي

. حجمي متانول بيشتر از ساير تيمارها بودند% 35و %28در بوته هاي تيمار شده با محلول هاي  مقداركاهش سرعت رشد نسبي
 .، مطابقت دارد ) 1386(نتايج بدست امده با نتايج  صفرزاده ويشگاهي

 
RGR M0 =(0/164+ 2*0/00075x)                                   RGR M1 =(0/167+ 2*0/00077x) 
RGR M2 =(0/168+ 2*0/00079x)                                    RGR M3=(0/165+ 2*0/00076x) 
RGR M4 =(0/169+ 2*0/0008x)                                      RGR M5 =(0/168+ 2*0/0008x) 

 
 
  
  
  
  
 
 
 

  ( Net Assimilation Ratio) سرعت جذب خالص
تغييرات سرعت جذب خالص را از ابتداي فصل رشد تا آخرين نمونه برداري  تحت شرايط محلول پاشي متانول  )2(شكل 

هاي مختلف نشان مي دهد، از ابتداي نمونه برداري تا زمان محلول پاشي دوم تفاوتي بين سرعت جذب خالص در تيمار
روز پس از انجام دومين مرحله محلول پاشي ، تفاوتهاي بين سرعت جذب خالص در تيمارهاي  6اما از . متانول مشاهده نشد 

روز پس از كاشت حاصل شد و در اين مرحله تيمارهاي  85متانول ديده شد بطوري كه بيشترين سرعت جذب خالص 
به عبارت ديگر پس از محلول . ب خالص نسبت به ساير تيمارها بودندحجمي متانول داراي بيشترين سرعت جذ% 21و28%

روز پس از كاشت  در كليه تيمارها سرعت  85از . پاشي سوم اثر تيمارهاي مختلف بر رشد گياه سويا بيشتر مشخص شد 
ركاهش سرعت جذب جذب خالص به تدريج كاهش پيدا كرد و اين روند تا آخرين مرحله نمونه برداري ادامه يافت، اما مقدا

به نظر ميرسد افزايش . حجمي متانول بيشتر از ساير تيمارها بودند% 35و %28خالص در بوته هاي تيمار شده با محلول هاي 
هاي انجام گرفته بر روي بررسي .گذاشته است  حجمي متانول بر روي سرعت جذب خالص اثر سوء %28مقدار مصرف متانول از 
روز پس از باز  28تا  7هاي بادام زميني با افزايش سن آنها از ده است كه سرعت جذب خالص برگبادام زميني نيز نشان دا

بر سرعت رشد نسبيتاثير محلول پاشي متانول:1شكل
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روز پس از باز شدن، به تدريج  90هاي بادام زميني در كاهش سرعت جذب خالص برگ.يابد شدن، به تدريج كاهش مي

كاشت يعني دوره حداكثر پر شدن غالف  روز پس از 90هاي بادام زميني در كاهش سرعت جذب خالص برگ. يابدكاهش مي
  .، مطابقت دارد) 1386(نتايج بدست امده با نتايج  صفرزاده ويشگاهي .باشدبيشتر مي

NAR M0 =(0/164+ 2*0/00075x)/ EXP(-2/41+ 0/077x -0/00042x2) 
NAR M1 =(0/167+ 2*0/00077x)/ EXP(-2/39+ 0/079x -0/00045x2) 
NAR M2 =(0/168+ 2*0/00079x)/ EXP(-2/402+ 0/078x -0/00043x2) 
NAR M3=(0/165+ 2*0/00076x)/ EXP(-2/401+ 0/077x -0/000425x2 ) 

NAR M4 =(0/169+ 2*0/0008x)/ EXP(-2/44+ 0/08x -0/00049x2 ) 
NAR M5 =(0/168+ 2*0/0008x)/ EXP(-2/427+ 0/08x -0/00049x2 ) 
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Effect of Methanol on Relative Growth Rate and Net Assimilation Ratio of 
Soybean Max 

M. Mirakhori  , F. Paknejad , M.R. Ardakani ,F.Moradi, 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. The main purposes in 
this study were determining the best density of methanol for spraying. In this study were 
measured relative growth rate(RGR), net assimilation rate(NAR) and other physiological rate 
indexes. To obtain the process of variations in accumulated dry shoot weight during growth 
season, various equations were examined. Results shows that dry matter weight was 
influenced under methanol treatment an ,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, net assimilation rate, relative growth rate. 
 

 


