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چکیده
زمان سبزشدن یکی از عوامل موثر بر رشد و عملکرد گندم است و این مرحله باید در مدلهای گیاهان
زراعی به درستی پیشبینی شود .به همین منظور ،در یک آزمایش مزرعهای 8رقم گندم در  21تاریخ
کشت گردید و تعداد روز تا سبزشدن آنها ثبت شد .به منظور توصیف رابطه بین سرعت سبزشدن و
دما از مدل بتا استفاده شد .نتایج نشان داد که از لحاظ آماری هیچ اختالف معنیداری از نظر دماهای
کاردینال بین ارقام وجود نداشت و واکنش سبزشدن گندم نسبت به دما را میتوان توسط تابع بتا به
خوبی توصیف کرد .بر این اساس ،دماهای کاردینال ثبتشده برای پایه ،مطلوب و سقف بهترتیب ،0/11
 12/21و  00درجه سانتیگراد بود .همچنین روز بیولوژیک مورد نیاز برای سبزشدن ارقام در عمق 3
سانتیمتر 1/1 ،روز محاسبه شد .از اطالعات حاصل از این مطالعه میتوان برای پیشبینی سبزشدن ارقام
گندم در شرایط دمایی مختلف استفاده کرد.
واژگان کلیدی :دما ،روز بیولوژیک ،سبزشدن ،گندم (،)Triticumaestivum

مدلسازی2

مقدمه
زمان سبزشدن به عنوان یک عامل مهم در فنولوژی ،رشد و عملکرد دانه و یک مرحله بحرانی در چرخه حیاتی گیاهی
( )Boifin et al., 1992در گندم ( )Triticum aestivumاست ( .)Gan et al., 1992; Forcella et al., 2000زمان سبزشدن
اغلب تعیینکننده موفقیت یک گیاه در رقابت با علف هرز ،موجودات گیاهخوار و جلوگیری از آلودگی گیاه به بیماری و
در نهایت تولید گل و عملکرد در پایان فصل رشد است

( Forcella et al., 2000; Malezieux, 2012; Wezel et al.,

.)2009تعیین دقیق زمان سبزشدن و روز بیولوژیک مورد نیاز آن جهت مشخصکردن عملکرد نهایی در مدلهای شبیهسازی
ضروریاست .حداقل تعداد روز از کاشت تا سبزشدن در شرایط دمای مطلوب و رطوبت مناسب خاک را روز بیولوژیک
میگویند ( .)Soltani, 2009; Soltani et al., 2013اگرچه عوامل زیستی و محیطی زیادی مانند خاک ،دما و رطوبت بر زمان
سبز شدن موثر است ولی در شرایط مطلوب رشد ،درجه حرارت را میتوان بهعنوان مهمترین عامل دانست
*نویسنده مسئولmohammad_panahi1368@yahoo.com :
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 .)Cutforth, 2004; Lafond and Fowler, 1989معموالً زمان حرارتی (درجه -روز-رشد) برای بیان دقیق رابطه دما و
سبزشدن مدنظر گرفته میشود و با توجه به نظرات برخی از محققین ،با افزایش درجه دما از پایه تا درجه حرارت مطلوب
به صورت خطی ،سرعت سبزشدن افزایش مییابد ( .)Wilkenze and Singh, 2001با این حال در برخی مطالعات نیز بیان
شده که رابطه دما و سبزشدن یک رابطه غیرخطی است ( .)Shykewich, 1995; Slafer and Rawson, 1995برای توصیف
شرایط محیطی و اثرات آن بر رشد و نمو از توابع مختلفی مانند نمایی ( ،)Wang et al., 2006درجه دوم ( Timmermans

 ،)et al., 2007لجستیک ( ،)Schimpf et al., 1997بتا ( ،)Wang et al., 2009دوتکهای ( )Ajam Norouzi et al., 2007و
دندان مانند ( )Torabi and Soltani, 2012استفاده میشود.
تحقیقات زیادی در زمینه تعیین دماهای کاردینال و بررسی مؤلفههای جوانهزنی بذر در ژنوتیپهای مختلف گیاهان
زراعی صورت گرفته است )2010( Eshraghi-Nejad et al. .تابع دندان مانند را بهترین مدل برای نشاندادن پاسخ سبز شدن
ارزن معمولی و در مطالعهای دیگر ،مدل بتا را برای واکنش سبزشدن ارزن دم روباهی نسبت به دما انتخاب کردند.

Ajam

 )2007( Norouzi et al.تابع دوتکهای را بهعنوان مدل برتر برای کمیسازی سبزشدن باقال به دما انتخاب کرد.

Torabi

 )2012( and Soltaniبا تابع دندان مانند ،دماهای پایه ،مطلوب تحتانی و فوقانی را برای سبز شدن  00درصد جمعیت ارقام
نخود بهترتیب  10/1 ،0/0و  12/0درجه سلسیوس و روز بیولوژیک مورد نیاز آن را  1/2برآورد کردند.

Soltani et al.

( )2006bبا مدل دندانمانند ،دمای پایه را برای ارقام نخود  ،0/0مطلوب تحتانی  ،10/1مطلوب فوقانی  ،12/3و دمای 00
درجه سانتیگراد را برای سقف و روز بیولوژیک مورد نیاز را  1روز برآورد کردند.

 )2004( Jame and Cutforthو Wang

 )2009( et al.از مدل بتا برای تعیین  00درصد سبز شدن در گندم استفاده کردند که با توجه به آن ،زمان از کاشت تا
سبزشدن در گندم متفاوت و بین  32-0روز و میانگین  21/1روز مشاهده کردند )2013(Salazar et al. .دمای پایه را برای
ارقام گندم از مرحله کاشت تا خوشه رفتن ،خوشه تا رسیدگی برداشت و از کاشت تا رسیدگی برداشت بهترتیب  3/2تا
 20/1 ،8/2تا  28/0و  2/1تا  8/0درجه سانتیگراد تخمین زدند )2009( Keshtkar et al. .با مدل لجستیک بیشترین سرعت
سبز شدن گندم را در دمای  10تا  10درجه سانتیگراد بیان کردند )2010( Zeinali et al. .در مطالعهای با  21رقم گندم در
شرایط آزمایشگاهی دمای پایه ارقام را  1/00تا  1/2درجه سانتیگراد ،دمای مطلوب را از  32/82تا  31/01و دمای سقف
را از  38/08تا  01/08درجه سانتیگراد بهدست آوردند )2008( Ghaderi-Far et al. .با تابع دوتکهای دمای پایه ،مطلوب،
سقف و روز بیولوژیک را در کدو تخم کاغذی بهترتیب  00 ،32/11 ،0/23درجه سانتیگراد و  22/2ساعت ،در براگو ،0
 00 ،12/80درجه سانتیگراد و  30/30ساعت ،در سیاهدانه  30 ،18/08 ،0درجه سانتیگراد و  32/20ساعت بهدست آوردند.
 )2008( Kamkar et al.با تابع لجستیک به عنوان تابع برتر دمای پایه و مطلوب را در گندم  0/1و  10/8درجه سانتیگراد
و روز بیولوژیک را برای ارقام  1/28روز برآورد کردند )2006a and 2006b(Yousefi et al. .بیان کردند که میتوان از
مدلهای دوتکهای ،دندانمانند و بتا بهعنوان مدل برتر برای کمیسازی واکنش سبز شدن نخود نسبت به دما استفاده کرد.
دمای پایه در این مطالعه با این سه تابع بهترتیب  1/8 ،1/8و  1/2دمای مطلوب بهترتیب  12/0 ،12/1تا  30/12و ،30/3
دماهای سقف  00 ،00/3و  30/1درجه سانتیگراد و ساعت بیولوژیک مورد نیاز برای سبز شدن نخود با سه تابع ذکر شده
بهترتیب  80/2 ،28و  80/1ساعت بهدست آوردند )2010(Ahmadi et al. .در مطالعهای با  8تاریخ کاشت و  2رقم که در
گرگان انجام شد کمترین تعداد روز از کاشت تا سبزشدن را در ارقام بین  3/02تا  3/22روز محاسبه کردند .در این مطالعه
بیشترین تعداد روز از کاشت تا سبز شدن بین  22/23تا  13/33روز به دست آمد )2013( Soltani et al. .مدل بتا را
مناسبترین مدل برای توصیف واکنش سرعت نمو نسبت به دما یافتند .ایشان دمای پایه را برای ارقام زاگرس ،تجن،
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کوهدشت و شیرودی صفر ،دمای مطلوب را  ،12/0دمای سقف را  00درجه سانتیگراد و روز بیولوژیک را از زمان کاشت
تا سبزشدن  0روز محاسبه کردند.
این مطالعه به منظور تعیین دماهای کاردینال و تنوع ژنتیکی برای دماهای کاردینال در ارقام جدیدتر استان گلستان که
توسط  )2010( Ahmadi et al.و  )2013( Soltani et al.مطالعه نشده بودند و مقایسه این نتایج با نتایج مشابه انجام شد .با
توجه به نتایج  )2013( Soltani et al.و  )2012( Soltani and maddahدر این مطالعه نیز از مدل بتا بهعنوان مناسبترین
تابع جهت تعیین دماهای کاردینال استفاده شد.
مواد و روشها
این آزمایش در طی سالهای  2322و  2321در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان انجام
شد .شهرستان گرگان با میانگین دراز مدت بارندگی  102میلیمتر و میانگین دمای سالیانه  23درجه سانتیگراد با نوسان
دمایی  20درجه ،ارتفاع  210متر از سطح دریا ،با عرض جغرافیایی  32درجه و  00دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی  00درجه
و  30دقیقه شرقی قرار دارد .خاک محل آزمایش دارای بافت لوم رسیسیلتبا  pHحدود  8و هدایتالکتریکی 0/2
دسیزیمنس بر متر بود .زمین مورد نظر در پاییز همان سال شخم زده شد و با دیسک برای کاشت آماده شد.
این مطالعه بهصورت  21محیط (هر ماه یک تاریخ کاشت) و  8رقم گندم (شامل مروارید ،تجن ،کوهدشت ،دریا،
گنبد ،آرتا N-87-19 ،و  )N-87-20در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در هر محیط اجرا شد .هر بلوک شامل 21
خط کاشت با فاصله ردیف  10سانتیمتر و طول هر خط کاشت  0متر و فاصله بین بلوکها از یکدیگر  0/0متر بود که
دو خط از دو طرف هر بلوک و  10سانتیمتر از ابتدای هر کرت فرعی بهعنوان حاشیه در نظر گرفته شد .میزان بذر
کشت شده در هر یک متر از خطوط با عمق کاشت  3سانتیمتر با احتساب قوه نامیه و درجه خلوص بذور 10 ،بذر بود.
در هر کرت تعداد بذور سبزشده (بذوری که بخشی از گیاهچه آن در سطح خاک قابل رویت باشد ( .)Soltani, 2009در
 2متر بررسی و ثبت گردید .در تمام تاریخ کاشتها زمان الزم برای رسیدن به  00درصد سبزشدن ،یادداشت شد .سپس
عکس زمان الزم برای رسیدن به  00درصد سبزشدن بر اساس معادله ( )2بهعنوان سرعت سبز شدن محاسبه شد.
()2

1
D

R

که در آن  Rو  Dبهترتیب سرعت و طول دوره سبزشدن هستند .بهمنظور توصیف رابطه بین دما و سرعت سبزشدن
و برآورد روز بیولوژیک و دمای کاردینال از معادله ( )1استفاده شد.
()1

) f (T
eo

R

که در آن ) f (Tتابع دما و  eoتعداد روز بیولوژیک مورد نیاز برای سبزشدن میباشد .حداقل تعداد روز مورد نیاز
برای رسیدن به مرحله سبزشدن تحت شرایط عدم محدودیت را روز بیولوژیک میگویند ( .)Soltani, 2009در این
مطالعه از تابع بتا برای برازش ارقام استفاده شد (شکل  .)2علت استفاده از این مدل ،آن است که )2013(Soltani et al.
و  ،)2012( Soltani and maddahاین مدل را مناسبترین مدل برای توصیف واکنش سرعت نمو به دما گزارش کردند.
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شکل  -1تابع استفادهشده برای مدلسازی واکنش سبزشدن نسبت به دما.

تابع بتا (: a)Soltani et al., 2006
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f (t )  
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در توابع فوق  Tp ،Tb ، tو  Tcبهترتیب میانگین دمای هوا از کاشت تا سبزشدن ،دمای پایه ،دمای مطلوب و دمای
سقف  foنیز تعداد روز بیولوژیک است .دمای سقف بهطور ثابت  00درجه سانتیگراد در نظر گرفته شد .تخمین
پارامترها با نرمافزار  ،)Soltani, 2007( SASانجام شد و برای رسم نمودارها از  Excelاستفاده شد.
نتایج و بحث
وضعیت دمای هوا طی دوره آزمایش در شکل  1نشان داده شده است .دامنه دمای حداکثر از  3تا  01درجه سانتیگراد
و دامنه دمای حداقل از  -0تا  12درجه سانتیگراد متفاوت بود .این دامنه گسترده دمایی حاکی از وجود تغییرات مناسب
دمایی در طول آزمایش بود.

تاریخ کاشت
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شکل  -2درجه حرارتهای حداقل و حداکثر در طی آزمایش در گرگان.
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نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل تاریخهای کاشت و رقم از نظر دما ،روز تا سبزشدن و سرعت سبزشدن
اختالف معنیداری در سطح احتمال 2درصد وجود داشت (جدول .)2
جدول  -1تجزیه واریانس برای دما ،روز تا سبز شدن و سرعت سبزشدن ارقام گندم.
دما

روز تا سبزشدن

سرعت سبزشدن

مجموع مربعات

مجموع مربعات

مجموع مربعات

**282118

**0/08112
**0/0008

منابع تغییرات

درجه آزادی

محیط (تاریخ کاشت)

22

**2122

خطای 2

31

**0/3201

**230

ژنوتیپ

2

**0/1210

**0282

**0/00202

ژنوتیپ × محیط

22

**0/1200

**802

**0/0008

خطای 1

101

0/0012

222

0/000000

**معنیداری در سطح احتمال  2درصد.

شکل  ،3میانگین دمای روزانه را در مقابل روز تا  00درصد سبزشدن برای ارقام مورد مطالعه را نشان میدهد.چنانکه
در شکل  3مشاهده میشود ،دمای  18/2کمترین و دمای  2/8درجه سانتیگراد بیشترین زمانی است که در آنروز تا
سبزشدن رخ دادهاست ،)2012(Torabi and Soltani .دماهای  12/0و  8/0درجه سانتیگراد را بهترتیب کمترین و
بیشترین تعداد روز تا رسیدن به نسبتهای مختلف سبزشدن در نخود بیان کردند ،)2010( Zeinali et al. .باالترین
درصد جوانهزنی را در گندم در دماهای  23و  10درجه و بیشترین سرعت را در دمای  31درجه سانتیگراد گزارش
دادند ،)2007(Ajam Norouzi et al. .بیشترین سرعت روز تا سبزشدن را در ارقام باقال در تاریخ کاشت شهریور و
کمترین سرعت را در تاریخ کاشت دیماه گزارش کردند ،)1992( Addae and Pearson .بیشترین سرعت رشد
کولئوپتیل را در گندم در دمای  10درجه سانتیگراد و  ،)2004( Jame and Cutforthدر دمای  30درجه سانتیگراد
بهدست آوردند .همچنین دامنه وسیعی از طول مدت نمو سبزشدن در طول مدت آزمایش بین ارقام مشاهده شد .اختالف
بین ارقام در سبزشدن مربوط به واکنش آنها به شرایط دمایی است .بیشترین تعداد روز از کاشت تا سبزشدن مربوط
به دیماه و بهمنماه بود که بهدلیل دمای پایین در طول سبزشدن در این دوماه بود .کمترین تعداد روز از کاشت تا
سبزشدن نیز مربوط به تاریخ کاشت شهریورماه بود .بیشترین سرعت در سبزشدن مربوط به ارقام مروارید و تجن با 0
روز در تاریخ کاشت شهریورماه بود.
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شکل  -3واکنش مدت زمان رسیدن به  00درصد سبزشدن در مقابل دمای هوا در ارقام مختلف گندم.
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جدول  -1دامنه و مدت مشاهده شده (روز) برای مرحله سبزشدن در  8رقم گندم مورد مطالعه با تاریخهای کاشت متوالی.
رقم

حداقل

حداکثر

میانگین

مروارید

0

10

22/10

تجن

0

10

21/00

کوهدشت
دریا

0
0

11
11

21/21
21/11

گنبد

0

11

22/82

N-87-20
آرتا

0
0

10
12

22/01
21/10

N-87-19

0

11

22/23

شکل  ،0سرعت رشد را توسط مدل بتا در مقابل دما نشان میدهد .زمانی که دمای پایه و دمای سقف بهترتیب 0/11
و  00درجه سانتیگراد بود ،سرعت نمو برابر با صفر بود .دمای مطلوب  12/21درجه سانتیگراد بیشترین سرعت
سبزشدن را داشت .کمی عدم تقارن در منحنی سرعت در مقابل دما دیده میشود که میتواند بهدلیل استفاده از دماهای
کاردینال یکسان برای همه ارقام باشد.
تخمین دماهای کاردینال و روز بیولوژیک مورد نیاز برای سبزشدن در جدول  3آورده شده است .ارقام ممکن است
کمی در دماهای کاردینال دارای تفاوت باشند ،ولی هیچگونه اختالف معنیداری بین ارقام از نظر دماهای کاردینال یا
روز بیولوژیک مورد نیاز بر پایه تابع بتا وجود نداشت و میتوان یک مقدار ثابت را برای همه ارقام به کار برد .در
مطالعات مشابهی که در گرگان انجام شده ( )Soltani et al, 2013; Soltani and Maddah, 2012و با توجه به نتایج این
مطالعه در جدول  3و مقادیر R2 ،RMSE ،CVو rمیتوان تابع بتا را مناسبترین تابع برای کمی کردن واکنش سبز شدن
گندم به دما انتخاب کرد .با استفاده از تابع بتا دمای پایه ارقام  ،0/11°Cدمای مطلوب  12/21°Cو روز بیولوژیک معادل
 1/1روز بهدست آمد .این مقادیر بهطور معمول در بسیاری از گندمهای زمستانه و در مدلهای شبیهسازی استفاده میشود
(برای مثال ..)SSM-WheatSoltani et al., 2013 ،دامنه  R2برای ارقام در این مدلبین  0/28تا 0/83

بودCao and Moss .

( ،)1989مقدار  R2را  0/00تا  0/88و  ،)1994( Slafer and Rawsonمقدار R2را  0/80تا  0/28برای ارقامشان بهدست
آوردند )2004( Jame and Cutforth .با مدل بتا دمای پایه را در گندم برای جوانهزنی  1/2°Cو دمای سقف را 00°C
محاسبه کردند ،)1992( Addae and Pearson .دمای پایه را در گندم با توابع خطی  2°Cبیان کردند.

Buriro et al.

( )2011دمای مطلوب را در گندم برای مرحله جوانهزنی  10°Cتا  30°Cو  )20120(al. White etدمای پایه صفر،
مطلوب  10/0°Cو دمای سقف را  03/2°Cرا در ارقام گندم محاسبه کردند .ایشان همچنین دماهای پایه و مطلوب را با
تابع درجه دوم بهترتیب  3/2°Cو  10/8°Cبرآورند کردند ،)2009(Ghaderi-Far et al. .دمای پایه کدو تخم کاغذی را
با تابع بتا  ،-3/10دمای مطلوب را  ،33/8°Cدمای سقف را  00°Cو تعداد ساعت بیولوژیک را  22/30بهدست آوردند.
نتیجهگیری نهایی
نتایج این مطالعه نشان داد که میتوان واکنش سبزشدن گندم به دما را بهوسیله تابع بتا بهخوبی توجیه کرد .دماهای
کاردینال برای سبزشدن بهصورت  0/11°Cبرای دمای پایه 12/21°C ،برای دمای مطلوب و  00°Cبرای دمای سقف
برآورد گردید .اختالف معنیداری بین ارقام از نظر دماهای کاردینال مشاهده نشد .روز بیولوژیک مورد نیاز برای سبزشدن
در عمق  3سانتیمتر معادل  1/1روز بود.
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