مجله زراعت و اصالح نباتات
جلد  ،12شماره  ،3پائیز 1395
صفحات 59-72

اثر متانول بر راندمان مصرف نور ،ضریب استهالک نوری و شاخص سطح برگ مطلوب در چغندر
قند )(Beta vulgaris
Effect of methanol on radiation use efficiency and coefficient extinction of
)Sugar beet (Beta vulgaris
ایمان نادعلی،1فرزاد پاک نژاد ،2منوچهر جم

نژاد3

تاریخ دریافت1395/3/20 :
تاریخ پذیرش1395/8/14 :
چکیده
بهمنظور بررسی پاسخ راندمان مصرف نور و ضریب استهالک نوری به محلول پاشیی متیانول ر چدندرقنید آزمایشیی بیا حیرح
بلوک های كامل تصا فی ر  3تکرار ر ار یبهشت سیال  1392ر مزرعیه پووهشیی انشی اه آزا اسیالمی وارید كیر واقی

ر

ماهدشت كر به اجراء ر آمد .فاكتور محلول پاشی متانول با  6سطح ،شیاهد ببیدون محلیول پاشیی  28 ،21 ،14 ،7و  35رصید
رجمی متانول بو كه به هر كدام از سطوح  2گرم ر لیتر گلیسین اضافه شد .محلول پاشی  3بار حی فصل رشد گییاه و بیا فواصیل
 14روزه اعمال شد .ر حول ورهی تحقیق با ارتساب بر اشت نهائی  6بار نمونه بر اری ما ه خشک انجیام گرفیت .نتیایج تجزییه
واریانس نشان ا بین سطوح مختلف متانول و شاهد اختالف معنی اری ر سطح  1رصید ر رانیدمان مصیرف نیور وجیو

ار .

بیشترین راندمان مصرف نور متعلق به سطح  21رصد رجمی متانول بو  .همچنین رداقل شاخص سطح برگی كیه ر آن بیشیترین
سرعت رشد محصول بدست آمد بشاخص سطح برگ مطلوب مربیو

بیه سیطح  21رصید رجمیی متیانول بیو  .مقیدار ضیریب

استهالک نوری نیز ر سطح  21رصد ر مقایسه با ی ر سطوح كاهش نشان ا ولی اختالف معنی اری بین سطوح مخلف متیانول
و شاهد وجو نداشت.
واژه های كلیدی :چدندرقند ،متانول ،راندمان مصرف نور ،ضریب استهالک نوری ،شاخص سطح برگ مطلوب.

-1پژوهشگر مرکز تحقیقات و نو آوری سازمان اتکا.
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،گروه زراعت ،کرج ،ایران
 -3دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساوه  ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،ساوه ،ایران
مکاتبه کنندهimnadali@lymani.com :

مجله زراعت و اصالح نباتات جلد  ،12شماره  ،3پائیز 1395
مقدمه

میتوان کاهش عملکرد ناشی از وقوع تنشهای محیطی را

دریافت تشعشع خورشیدی توسط گیاهان و مصرف آن

تبیین کرد (.)Zanetti et al., 1999

در تولید زیست تودهی گیاهان نشان دهندهی فرایندهای

با افزایش در ظرفیت فتوسنتزی برگها از طریق افزایش

بنیادینی است که رشد و عملکرد گیاهان زراعی را کنترل

میزان سطوح دی اکسید کربن احتماالً میتوان راندمان

میکند (حمایتی و همکاران .)1387 ،راندمان مصرف نور

مصرف نور را افزایش داد (.)Sheehy et al., 2000

یک راهکار مؤثر و کارا برای کمی کردن تجمع ماده

اخیراٌ محققان به دنبال ترکیباتی هستند که بتواند سبب

خشک است و بهصورت افزایش ماده خشک به ازای جذب

افزایش غلظت دی کسید کربن در گیاهان و موجب تثبیت

هر واحد تابش فعال فتوسنتزی تعریف میشود و اغلب

عملکرد در آنها شود (صفر زاد ویشکائی.)1386 ،

بصورت شیب رگرسیونی خطی زیست توده در مقابل تابش

یکی از راهکارهای افزایش غلظت دی کسید کربن در

جذب شده تجمعی محاسبه میشود ( Kiniry et al.,

گیاهان استفاده از ترکیباتی نظیر متانول اتانول ،پروپانول،

 .)1999چغندر از نظر ژنتیکی از جمله گیاهانی است که

بوتانول و همچنین استفاده از اسیدهای آمینه گلیسین،

بازده استفاده از نور خیلی باالئی دارد و از این نظر به گیاهان

گلوتامات و اسپارتات میباشد .در آزمایشی متانول سبب

زراعی دیگر برتری دارد (کوچکی و همکاران.)1368 ،

افزایش کارائی مصرف نور در بادامزمینی شد (صفر زاد

رشد و عملکرد چغندر قند بر مقدار نور دریافتی جذب شده

ویشکائی .)1386 ،بر طبق گزارشها ریچتر و همکاران

توسط سایه انداز گیاه و همچنین کارائی تبدیل آن به ماده

( )2006دو برابر شدن غلظت دی اکسید کربن سبب افزایش

خشک بستگی دارد ( )Werker et al., 1998این گیاه

خطی کارائی مصرف نور تا  %30میشود .افزایش غلظت

همچنین برای تجمع قند در ریشه نیز احتیاج به نور فراوان

متانول در بافتهای گیاهی بر راندمان تبدیل کربن اثر مثبت

دارد (کوچکی و همکاران  .)1368بنابراین میزان نور جذب

میگذارد و همچنین با تحریک ژن پکتین متیل استراز سبب

شده توسط گیاه در طی فصل رشد مشخص کننده ترین

بزرگ شدن برگ میشود .این ژن سبب دسترسی بیشتر گیاه

عامل تولید ماده خشک است (.)Hughes et al., 1987

به کلسیم بهمنظور افزایش سطح برگ میشود( .گوت و

راندمان مصرف نور در چغندرقند بهطور میانگین  1/72گرم

همکاران 2000 ،و رامیرز و همکاران .)2004 ،روی برگ

بر مگاژول و ضریب تبدیل نور به قند برابر  0/97گرم بر

اکثر گیاهان باکتریهایی همزیست بنام باکتریهای

مگاژول میباشد (بینام .)1377 ،دریافت و تبدیل تششع

متیلوتروفیک زندگی میکنند .این باکتریها در ازای

توسط ویژگیهای تاج پوشش از قبیل توسعهی سطح برگ،

دریافت متانول که از برگ گیاه خارج میشود پیش ماده

آرایش و توزیع عمودی برگها تحت تأثیر قرار میگیرند.

ساخت بعضی از هورمونها مانند اکسین و سایتوکنین را که

ویژگیهای تاج پوشش خود توسط عوامل مدیریتی تحت

در رشد و توسعهی برگها نقش مهمی دارند را در اختیار

تأثیر قرار گیرد( .)De Wit, 1965شرایطی نظیر میزان

گیاه قرار میدهد و این باکتریها بر متابولیسم نیتروژن در

تابش  ،کمبود آب  ،تنش مواد غذائی  ،بیماریها و دمای

گیاهان نیز از طریق تولید اوره آ باکتریایی در ارتباط

کم عامل تغییرات راندمان مصرف نور میباشد

میباشند  ،بنابراین در گیاهان محلول پاشی شده با متانول

( .)O'Connel et al .,2004از طریق بررسی الگوی

آسیمیالسیون نیتروژن افزایش مییابد (آباندا و همکاران،

دریافت تششع توسط سایه انداز گیاه طی دورهی رشد

 . )2006طبق گزارشات شی های ( )2000راندمان مصرف
نور به مقدار زیادی نیازمند آسیمیالسیون نیتروژن در گیاه
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است .با افزایش مقدار نیتروژن بهطور قابل توجهی اندازه و

نور از  2/75به  1/5گرم بر مگاژول کاهش یافت .اگرچه

تعداد برگها افزایش مییابد و تا حدود زیادی سبب

تراکمهای باالی گیاهی به سود پوشش سریع زمین و به

افزایش مقدار نور جذب شده میشود (کوک و اسکات،

حداکثر رسیدن دریافت نور در اوایل فصل رشد است  ،ولی

 .)1993در آزمایشی که توسط گوهری ( )1375در کرج

از سوی دیگر واژهای بنام سطح برگ مطلوب وجود دارد

انجام شد مشخص شد نیتروژن سبب افزایش سطح برگ

که در آن برخی برگها چنان توسط دیگران سایهدار

گیاه چغندرقند میشود .کوک و همکاران نیز مشاهده

میشوند که تثبیت کربن فتوسنتزی در آنها ناچیز بوده و

کردند ( )1993شاخص سطح برگ همبستگی باالئی با

سبب افزایش هزینه تنفس گیاه میشود .درواقع در این

عملکرد ریشه در گیاه چغندرقند دارد.از عوامل مهم دیگر

شرایط برگهای جوان از مواد فتوسنتزی ساخته شده توسط

در افزایش راندمان مصرف نور تأخیر در پیری برگه است ،

برگهای دیگر استفاده میکنند.در این شرایط با افزایش

متانول با ممانعت از تولید اتیلن در گیاه سبب افزایش دورهی

شاخص سطح برگ و افزایش سایه اندازی سرعت رشد

فعال فتوسنتزی با تأخیر در پیری برگها میشود ( Heins

محصول ( )CGRکاهش مییابد(کوچکی و همکاران ،

 .)et al,. 1980اختالف در ساختار تاج پوشش گیاه

 .)1368شاخص سطح برگ مطلوب بر اساس عوامل خاکی

بهوسیلهی ضریب استهالک نوری ( )Kدر قانون المبرت-

 ،اقلیمی و گیاهی تغییر میکند.در عین حال مقادیر مختلفی

بیر شرح داده میشود .ضریب استهالک نوری ( )Kنشانگر

برای آن گزارش شده است .برای مثال سویا  ، 3/2ذرت ،5

نرخ کاهش نور در جامعهی گیاهی است .برخی از محققان

گندم  6تا .)Yushida, 1981( 8/8

با رگرسیون گیری لگاریتمی از مقدار نور عبور کرده نسبت
به شاخص سطح برگ توانستند ضریب استهالک نوری را

موا و روشها

تعیین کنند(.)Jahansooz, 1999

این تحقیق در سال  1392در مزرعه پژوهشی دانشگاه

مقدار کمتر از  1ضریب استهالک نوری بیانگر

آزاد اسالمی واحد کرج (واقع در 35درجه و  45دقیقه

برگهای عمودیتر با پراکنش فشردهتر و مقدار باالی 1

عرض شمالی و 51درجه و  6دقیقه طول شرقی به ارتفاع

بیانگر برگهای افقی در سایه انداز گیاه میباشد( Jones

 1313متر از سطح دریا) انجام شد .آزمایش بهصورت طرح

 .)et al., 1992کاهش مقدار ضریب استهالک نوری

بلوک کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد .بافت

(برگهای عمودیتر) برای اجازه نفوذ نور به داخل کانوپی

خاک لومی رسی با  PH =7/6و شوری در عمق -30

و برخورد نور به برگهای بیشتر در مقادیر کم تابش باعث

0سانتیمتری خاک برابر  (ds/m) 5/55بود.تیمارهای مورد

افزایش سرعت تبادل کربن میشود.این عامل باعث افزایش

بررسی شامل تیمار محلولپاشی متانول با  6سطح ،

راندمان مصرف نور در گیاهانی که منبع در آنها محدود

شاهد(بدون مصرف متانول)  28 ،21 ،14 ،7 ،و  35درصد

است خواهد داشت ( .)Richards, 2000ضریب

حجمی متانول که به هر کدام از محلولها  2گرم در لیتر

استهالک نوری به زاویه تابش  ،زاویه برگ  ،و وضعیت

گلیسین اضافه شد .کرتهای مربوط به تیمار شاهد(بدون

قرار گرفتن آنها بستگی دارد و این عامل نقش مهمی در

نیز در هنگام محلولپاشی با آب

استفاده بهینه از نور دارد (1965

مصرف متانول)

 .)De Wit,بل و

محلولپاشی شدند .محلولپاشی روی اندام هوائی  3بار طی

همکاران ( )1991مشاهده کردند با افزایش ضریب

فصل شد و با فواصل  14روزه انجام شد .اولین محلولپاشی

استهالک نوری از  0/3به ا در بادامزمینی کارائی مصرف

در  25تیرماه انجام شد .زمان محلولپاشی  17تا  19بعد از
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ظهر بود .محلولپاشی بوتهها تا زمان جاری شدن قطرههای

در نظر گرفته شد( .)Hammer et al., 2000نور

محلول مورد استفاده از روی گیاه ادامه یافت .هر کرت

ورودی به کانوپی در ارتفاع  1/5متری باالی سایه

شامل  6خط کاشت به طول  5متر و فاصله بین ردیفها 60

اندازهگیری شد .تشعشع ورودی روزانه با استفاده از رابطهی

سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصله بوتهها روی خط کاشت

آنگستروم و با کمک دادههای به دست آمده از ایستگاه

 20سانتیمتر بود .تراکم در هر کرت  10بوته در متر مربع

هواشناسی شبیه سازی و  %45تشعشع ورودی روزانه بهعنوان

بود .در پائیز جهت تهیه بستر کاشت نسبت به شخم عمیق

طیف مرئی ورودی در نظر گرفته شد.سپس تشعشع

اقدام گردید .در ادامه عملیات کشاورزی زمین در بهار

جذبشده در هر مرحله نیز از حاصلضرب  PARورودی

نسبت به اجرای شخم سبک ،دیسک و تسطیح و خط کشی

در درصد نور جذب شده در هر مرحله از نمونهگیری به

اقدام گردید .کود نیتروژن در دو قسمت یک نوبت همزمان

دست آمد و در نهایت مقدار تشعشع کل جذب شده در هر

با کاشت و نوبت بعدی پس از تنک و وجین و استقرار

مرحله بهصورت تجمعی محاسبه گردید.راندمان مصرف نور

کامل بوتهها (مرحله  6برگی) در مزرعه مورد استفاده قرار

از طریق محاسبهی شیب خط رگرسیون بین مادهی خشک

گرفت .مقدار کل مصرف کود نیتروژن  150کیلوگرم در

کل (گرم بر متر مربع) و تشعشع تجمعی (مگازول بر

هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره بود .همچنین همزمان با

مترمربع)برآورد شد ( .)Rosati et al., 2004برای به

کاشت  150کیلوگرم سوپر فسفات تریپل به زمین داده

دست آوردن راندمان مصرف نور مقدار ضریب استهالک

شد.آبیاری بهصورت نشتی و زمان کاشت بذر  15اردیبهشت

نوری نیز اهمیت دارد .از طریق داشتن شاخص سطح برگ و

بود .طی دورهی رشد  6بار نمونهبرداری با توجه به شرایط

همچنین نور باال و پایین کانوپی ضریب استهالک نوری با

مزرعه و رطوبت خاک به فاصلهی تقریبی دو هفته یکبار

رگرسیون گیری از لگاریتم طبیعی مقدار نور عبور

انجام شد .با صرف نظر کردن از نیم متر از ابتدای هر خط و

کرده) (I/I0در مقابل شاخص سطح برگ به دست آمد

در نظر گرفتن یک خط از طرفین جهت حذف اثر حاشیهای

(جهانسوز .)1999
)I i / I 0 = e(-K*LAI
 =I iنور خورشید در قسمت پایین سایه انداز

نمونهگیری بهصورت تخریبی از خطوط دو و سه و در سطح
 80سانتیمتر روی خط (  4بوته ) در سه تکرار صورت

 =I 0نور خورشید در باالی سایه انداز

گرفت .برداشت نهایی نیز در اواخر آبان ماه  1392از خطوط

 =Kضریب استهالک نوری

چهار و پنج هر کرت و با صرف نظر کردن از یک متر از هر

 =LAIشاخص سطح برگ

خط کاشت در سطح 4/8متر مربع انجام شد .برای تعیین

 = eپایه لگاریتمی طبیعی برابر 2/71828

راندمان مصرف نور  ،در ساعات آفتابی(ساعات  12تا )14

زمان رسیدن به شاخص سطح برگ مطلوب نیز از طریق

اندازهگیری تشعشعات خورشیدی در محدودهی طیف

مشتق گرفتن معادلهی سرعت رشد محصول به دست آمد.

 PARتوسط دستگاه سطح برگ سنج ( Accu Par Lp
 )Model 80که بهطور همزمان نور باال و پائین کانوپی را

نتایج و بحث

نشان میداد استفاده شد.به همراه شاخص سطح برگ

با توجه به جدول  1راندمان مصرف نور بین سطوح

تشعشعات باال و پایین پوشش گیاهی در چهار نقطه از هر

مختلف متانول و تیمار شاهد در سطح  %1معنیدار بود و

کرت بهطور تصادفی اندازهگیری و میانگین آنها بهعنوان

دامنهی آن بین  1/39تا  2گرم بر مگاژول بود (جدول  2و

تشعشع دریافتی در محدودهی طیف  PARبرای هر کرت
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)3که بیشترین مقدار آن متعلق به سطح  %21حجمی متانول

متانول سبب افزایش متابولیسم نیتروژن در گیاهان میشود و

بود که به نسبت کمترین مقدار یعنی سطح شاهد  ،افزایش

این متابولیسم با افزایش شاخص سطح برگ و افزایش مقدار

43درصدی داشت .افزایش غلظت متانول در بافت گیاهی بر

کلروفیل باعث افزایش راندمان مصرف نور در گیاهان تیمار

راندمان تبدیل کربن اثر مثبت میگذارد و متانول بهعنوان

شده میشود (.)Sheehy et al., 2000

منبع کربن در گیاه و همچنین با کاهش تنفس نوری در گیاه

برای به حداکثر رسیدن سرعت رشد محصول ()CGR

سبب افزایش عملکرد در گیاهان میشود (گوت و

میبایستی میزان کافی نور در جامعهی گیاهی وجود داشته

همکاران2000 ،و نانومورا و بنسون .)1994 ،

باشد تا بیشترین نور را دریافت کند .فتوسنتز خود سبب

راندمان مصرف نور بیشتر در سطح  %21حجمی ،نشان

افزایش شاخص سطح برگ میشود .بدین لحاظ شاخص

دهندهی این موضوع است که گیاه در این سطح در تبدیل

سطح برگ مطلوب و حداکثر سرعت رشد محصول

نور به مادهی خشک بهتر عمل کرده و از یک واحد نور

( )CGRنیز بهطور همزمان حادث میگردد (خواجه پور،

مقدار بیشتری ماده خشک تولید کرده است .بنابراین میتوان

.)1377

گفت یکی از دالیل افزایش عملکرد ریشه در این سطح

سطح  %14نسبت به سطح  %21حجمی متانول شاخص

همین افزایش راندمان مصرف نور است(جدول  .)3با اینکه

سطح برگ بیشتری داشت اما در شاخص سطح برگ

سطح  %21به نسبت سطح %14حجمی متانول شاخص سطح

مطلوبی قضیه عکس بود یعنی سطح  %21حجمی متانول

برگ (شکل )1کمتری داشت اما راندمان مصرف نور آن

توانسته بود در حداقل شاخص سطح برگ در مقایسه با

افزایش نشان داد .علت این امر احتماالً کم بودن ضریب

سطح %14بیشترین سرعت رشد محصول را داشته باشد.

استهالک نوری این سطح به نسبت سطح  %14باشد.

نقطهای که شاخص سطح برگ به حدی رسد که مقدار

کاهش مقدار ضریب استهالک نوری (برگهای

جذب تشعشع خورشیدی به حداکثر برسد سرعت رشد

عمودیتر ) اجازه نفوذ نور بیشتری را به داخل سایه انداز

محصول نیز در حداکثر است .این نقطه همان شاخص سطح

گیاه می دهد و این عامل باعث افزایش راندمان مصرف نور

برگ مطلوب است (خواجه پور .)1377 ،بنابراین سطح %21

میشود ( .)Kiniry et al., 2004تیمار شاهد در مقایسه

حجمی متانول توانسته در مقایسه با سطح  %14با شاخص

با سطوح محلولپاشی شده کمترین مقدار راندمان مصرف

سطح برگ کمتری به بیشترین مقدار جذب نور و درنتیجه

نور را داشت که احتماالً دلیل این کاهش پایین بودن

بیشترین سرعت رشد محصول دست یابد .این بیانگر کارائی

شاخص سطح برگ آن بوده است (شکل  .)1طبق جدول 3

فتوسنتزی بیشتر در گیاه است که به علت توزیع مناسب

تیمار شاهد کمترین مقدار عملکرد ریشه و عملکرد شکر

برگهاست (کوچکی و همکاران.)1368 ،از دیگر دالیل

سفید را دارد بنابراین میتوان علت این افت را پایین بودن

این امر میتواند به علت کاهش مقدار ضریب استهالک

راندمان مصرف نور که خود بر اثر بسته نشدن کامل سایه

نوری(برگهای عمودیتر)در سطح  %21حجمی متانول

انداز گیاه ایجاد شده دانست.

باشد .سطح  %21حجمی متانول در شاخص سطح برگ

در آزمایشی که در گراسهای 4کربنه انجام شد

 4/73توانسته به بیشترین مقدار سرعت رشد محصول در بین

مشخص شد شاخص سطح برگ باال و ضریب استهالک

سطوح دیگر دست پیدا کند (شکل  .)2طبق گزارش

نوری کم سبب باعث افزایش راندمان مصرف نور میشود

ناگسوارارائو ( )1992تیپ رشدی ایستاده و عمودی برگ

( .)Kiniry et al., 2004همان طور که قبالً ذکر شد

در بادامزمینی شاخص سطح برگ بیشتری داشت و اشعهی
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خورشید را با راندمان بیشتری استفاده کرد .اما سطح  %14با

است (جدول  .)3تیمار شاهد در روز  107پس از کاشت به

شاخص سطح برگ بیشتر (شکل  ،)1سرعت رشد محصول

شاخص سطح برگ مطلوب رسیده و در مقایسه با دیگر

و راندمان مصرف نور کمتری در مقایسه با سطح %21

سطوح زودتر به شاخص سطح برگ مطلوب رسیده

حجمی متانول داشت (جدول .)3بنابراین میتوان علت این

است(جدول .)3یکی از خواص متانول ویژگی آن در خنک

امر را که سطح  %14با شاخص سطح برگ بیشتر راندمان

کردن اجسام است .بنابراین میتوان گفت تیمار شاهد به

مصرف نور کمتری به نسبت سطح %21داشته است را

علت اینکه تحت تنش گرمائی بوده زودتر به شاخص سطح

احتماالٌ همین شاخص سطح برگ مطلوب دانست چون

برگ مطلوب رسیده است زیرا تحت شرایط تنش گیاه برای

افزایش شاخص سطح برگ بیش از اندازه در گیاه سبب

فرار از این شرایط دورهی رشد خود را با سرعت بیشتری

سایه اندازی بیشتر گیاهان روی هم میشود و سبب میشود

طی میکند که این شرایط سبب کاهش عملکرد در گیاهان

برگهای جوان بهصورت انگل برگهای پیرتر تبدیل

میشود(.)Turner, 1986a,b
هنگامیکه گیاه زود به شاخص سطح برگ مطلوب

شوند(کوچکی و همکاران.)1368 ،
ساختار تاج پوشش بخصوص آرایش برگها و شاخص

برسد یعنی برگهای جوان در سایهی برگهای پیر قرار

سطح برگ گیاه از عوامل تعیینکنندهی ضریب استهالک

گرفتهاند و از آن زمان به بعد بهعنوان انگل فعالیت میکنند

نوری است (. )Goudriaan, 1988همانطور که در

(کوچکی و همکاران .)1368 ،سطوح  14و  21درصد

جدول 1میبینیم بین سطوح مختلف متانول و شاهد در

حجمی متانول دیرتر از بقیه سطوح به شاخص سطح برگ

ضریب استهالک نوری اختالف معنیداری وجود ندارد و

مطلوب رسیدند ،در واقع با توجه به کارا بودن ساختار

سطح %14حجمی متانول ضریب استهالک نوری بیشتری نیز

کانوپی در این دو سطح زمان رسیدن به شاخص سطح برگ

بین سطوح مختلف داشت (جدول  2و.)3بنابراین این انتظار

مطلوب یک روز بیشتر از دیگر سطوح بود که این خود

وجود دارد که باید راندمان مصرف نور کمتری نیز داشته

عاملی مهم در افزایش راندمان مصرف نور بود .بنابراین

باشد اما اینطور نیست و بعد از سطح  %21حجمی متانول در

میتوان گفت یکی از دالیل افزایش عملکرد ریشه در آنها

مرتبهی دوم قرار گرفته است.علت افزایش ضریب استهالک

این مسئله بوده است (شکل  .)1احتماالً متانول سبب تغییراتی

نوری این سطح با توجه به زیاد بودن شاخص سطح برگ در

در ساختار کانوپی گیاه شده است به صورتی که توانسته با

مقایسه با دیگر سطوح احتماالً سایه اندازی بیشتر برگها در

خاصیت ضد تنشی خود فرصت بیشتری را برای افزایش

ابتدای رشد و بعد از آن به دلیل پیری برگها و کاهش

شاخص سطح برگ به گیاه بدهد و با وجود افزایش شاخص

سطح برگ در اواخر دوره رشد بوده است (فتحی و

سطح برگ در مقایسه با شاهد دیرتر به شاخص سطح برگ

همکاران.)1379 ،

مطلوب برسد ..شاید یکی از خواص ضد تنشی متانول اثر آن

همانطور که در شکل  1میبینیم شاخص سطح برگ

بر زاویه برگها میباشد که با عمودی کردن برگها باعث

سطح  %14حجمی متانول تا روز  120در بین دیگر سطوح

کاهش بار حرارتی برگ و درنتیجه به تعویق افتادن زمان

در باالترین سطح بود اما از آنجا به بعد با شیب بیشتری نزول

رسیدن به شاخص سطح برگ مطلوب میشود.

کرده است  ،لذا از روز  120به بعد دوام سطح برگ در این
سطح کاهش داشته است و احتماالٌ یکی از دالیل کم بودن
عملکرد ریشه آن در مقایسه با سطح  %21همین موضوع
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جدول  :1تجزیه واریانس راندمان مصرف نور ،ضریب استهالک نوری  ،عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید در پاسخ به محلولپاشی متانول
Table 1. Analysis of variance for radiation use efficiency, coefficient extinction, sugar yield and white sugar yield in respond to foliar application of methanol
میانگین
مربعات()MS
راندمان مصرف نور
radiation use efficiency
0/019352ns

ضریب استهالک نوری
extinction coefficient
0/005076 ns

عملکرد ریشه
root yield
**830/7

عملکرد شکر سفید
white sugar yield
6/95

درجه آزادی
df
2

منابع تغییر
sov
تکرار Rep

**0/50232

0/0028968 ns

**187/48

2/12

5

متانول Methanol

0/04863

0/0029072

25/53

0/288

10

خطای آزمایشی Error

12/48

10/56

6/11

 nsو ** به ترتیب غیر معنیدار و معنیدار در سطوح %1

ضریب تغییرات()%
6/22
CV
ns, **: Non-significant and significant 1% level of probability, respectively
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جدول  :2مقایسه میانگین راندمان مصرف نور ،ضریب استهالک نوری  ،عملکرد ریشه و عملکرد شکر سفید در پاسخ به محلولپاشی متانول
Table 2. Comparisons of means for radiation use efficiency , coefficient extinction, sugar yield and white sugar yield in respond to foliar application of methanol

(تن در هکتار)
)Root yield(ton/ha

عملکرد شکر سفید
(تن در هکتار)
White Sugar
)yield(ton/ha

ضریب استهالک نوری
Extinction
coefficient

راندمان مصرف نور
(گرم بر مگاژول)
)RUE(gr/mj

7/195b
9/07a
9/28a
9/21a
9/021a
8/022ab

متانول(درصد حجمی)
شاهد (بدون محلولپاشی)
 7%حجمی متانول
 14%حجمی متانول
 21%حجمی متانول
 28%حجمی متانول
 35%حجمی متانول

0/47a
0/46 a
0/51 a
0/45 a
0/45 a
0/47 a

1/39c
1/73ab
1/74ab
2a
1/66ab
1/6b

70/54c
83/8ab
89/3ab
92/3a
81/9abc
77/7bc

1/39

(LSD)1%

0/1395

0/5707

13/077

عملکرد ریشه

تیمار
Treatment

حروف مشابه نشان دهندهی عدم اختالف معنیدار در سطح  %1میباشدMean with the same letters in each column have not significant differences at the 1%probability level .
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جدول :3شاخص سطح برگ مطلوب  ،سرعت رشد محصول  ،زمان رسیدن به شاخص سطح برگ مطلوب  ،راندمان مصرف نور  ،ضریب
استهالک نوری  ،عملکرد ریشه و شکر سفید در پاسخ به محلولپاشی متانول
Table 3. Optimum leaf area index, CGR, time of reaching to optimum leaf area index, RUE, K, root yield
and white sugar yield in respond to methanol
عملکرد

عملکرد

ضریب

راندمان

زمان

حداکثر

شاخص

شکر

ریشه

استهالک

مصرف نور

رسیدن به

سرعت رشد

سطح برگ

()WSY

()RY

نوری

()RUE

شاخص

محصول

مطلوب

سطح برگ

()CGR

()OLAI

تن در

تن در هکتار

مطلوب
Time to
OLAI
روز

(گرم بر متر

() K

-

هکتار

(گرم بر
مگاژول)

تیمار
treatment

-

مربع در
روز)
متانول(درصد حجمی)

7/195

70/54

0/47

1/39

107

21/07

4/32

شاهد

9/07

83/8

0/46

1/73

108

26/27

4/65

 7%حجمی

9/28

89/3

0/51

1/74

109

28/77

4/81

14%حجمی

9/21

92/3

0/454

2

109

30/45

4/73

21%حجمی

9/021

81/9

0/458

1/66

108

24/29

4/76

28%حجمی

9/022

77/7

0/47

1/6

108

23/91

4/65

35%حجمی

6
5
شاهد
7%
14%

3

21%
28%

2

35%
1
0
200

100

150

50

زمان پس از کاشت

شکل :1شاخص سطح برگ تحت تیمار محلولپاشی متانول
Figure 1: leaf area index under foliar application of methanol
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شاهد
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شاخص سطح برگ

شکل  :2شاخص سطح برگ مطلوب تحت تیمار متانول
Figure 2: optimum leaf area index under foliar application of methanol
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Abstract
In order to evaluate light extinction coefficient and radiation use efficiency in response
to foliar application of on sugar beet a study was performed using completely
randomized block design with factorial treatments in 3 replication at research farm of
Islamic azad university, Karaj branch(Maahdasht) in 2008-2009. Aqueos solutions 0
(control), 7, 14, 21, 28, 35 %(v/v) methanol and each solution contained 0.2% glycine.
These solutions was sprayed 3 times in two week inervals on foliage parts of sugar beet.
The plots were sampled 6 times during growing seaseon. Results of the experiment
indicated that there was significant differences between effects of solutions on radiation
use efficiency. The comparison of 21% (v/v) and 0 (control) indicated that radiation use
efficiency was increased about 43 percent in 21%(v/v) also the maximum optimum leaf
area index that was gained the maximum CGR related to 21%(v/v). There was not
significant differences between effects of solutions on light extinction coefficient. Light
extinction coefficient was decreased in comparison with other levels of solution by 21
%(v/v).
Keywords: sugar beet, methanol, radiation use efficiency, light extinction coefficient,
optimum leaf area index
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