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جواد حسنپور ،*1کاوه زرگری ،2بهنام زند ،3مجتبی کنانی

 .1استادیار ،بخش تحقیقات اصالح بذر ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ،ورامین ،ایران
 .2استادیار ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین ،پیشوا ،ورامین ،ایران
 .3استادیار ،بخش تحقیقات اصالح بذر ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ،ورامین ،ایران
 .4کارشناس ارشد ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرری ،شهرری ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

تاریخ وصول مقاله1393/12/10 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر تارشخ کاشت بر عملكرد درصد ﭘروتئین و تغییرا
در مزرعۀ تحقیقاتی مرکز تحقیقا

شاختهای فیزشولوژشكی رشد چهار ژنوتیپ ماش ززماشیی

کیاورزی و مناب ریییی استان تهران در سا 1390 ،انجا گرفوت .چهوار ژنوتیوپ مواش (‘ﭘرتوو’
1

‘گوهر’ ‘مهر’ و شن امیدبخش ‘ان ا  ) ’94در سه تارشخ کاشت با فواصل  30روز از ابتدای اردشیهیت تا ابتدای تیر با هودف تییوین
مناسبترشن زمان کاشت و بهترشن رام برای منطقۀ مورد تحقی

کیت شد .ززمواشش بوهصوور

کور هوای خردشوده بوا رور ﭘاشوۀ

بلوکهای کامل تصادفی در سه تكرار اجرا شد .تارشخ کاشت در کر های اصلی و اراا ماش در کر های فرعی ارار گرفت .بییترشن
میانگین عملكرد دانه مربو به شن امیدبخش ‘ان ا  ’94با  1797/4کیلوگر در هكتار بود .تأخیر در کاشت موجب کوتاه شودن روو،
دور رشد (از  92/9روز به  82/6روز) شد .در تارشخهای کاشت زودتر حداکثر شاخت سطح برگ و سرعت رشود محصوو ،در روی
زمان رو نیتری حاصل شد و میزان اشن دو شاخت در اشن زمان نیز بییتر از تارشخ کاشت زخر بود .درصد ﭘروتئین دانوه تحوت توأثیر
تغییر تارشخ کاشت ارار نگرفت اما اختالف بین اراا از اشن نظر مینادار بود .نتاشج تحقی حایر نیوان داد کوه شون امیودبخش ‘ان ا
 ’94و تارشخ کاشت او ،تیر (بهعنوان کیت دو ﭘس از اال

ﭘاشیزه) مناسبترشن گزشنهها برای منطقۀ تحقی بودند.

كلیدواژهها :تارشخ کیت درصد ﭘروتئین رام سرعت رشد محصو ،شاخت سطح برگ.

* نوشسنده مسئو،

1Email:
.
dr.hasanpourj@yahoo.com
1. NM-94

جواد حسنپور و همکاران

 .1مقدمه

تأخیر در کاشت رو ،دور رشد روشیوی ایول از گلودهی

با تغییر تارشخ کاشت و تأخیر شا تسرش در کیت بسویاری

کوتاه میشود ].[16

از شراشط محیطی تغییر مویکننود و در ﭘوی اشون تغییورا
بسیاری از خصوصیا

تولیوووود ماد خی

گیاهی مؤثر در عملكورد از جملوه

در گیاهان را میتوان براسوووواس

سرعت رشد محصو ،بهعنوان شوووووووو

شاخت مهم در

تولید سااه و گره ظهور جوانههای گل تیداد اوالفهوا و

تجزشهوتحلیل رشد بررسی کووورد ] .[19از سووووی دشگووور

دانهها و رو ،دور ﭘر شدن زنها کوه تحوت توأثیر مسوتقیم

تجزشهوتحلیل رشد بر مینای شاختهای حرارتی نسیت به

روز و شب هستند در جهت افوزاشش

تقوشم زمانی از دات بییتری برخوردار اسووت .درجووۀ روز

شا کاهش زن دچار تغییر میشوند ] .[27کیوت بوهمواو از

رشد از مهم تورشن شاختهای حرارتی محسوب میشود.

اهمیت وشژهای در برنامهرشوزی تولیود محصوو ،برخووردار

در واا درجووووووۀ روز رشد بهدلیل اشنكه حرار

شكی از

است و تارشخ کاشت عامل مهمی است کوه بور روو ،دور

مهمترشن فاکتورهای مؤثر بر رشد و توسیۀ نیا

رو ،روز و حرار

اسوت از

رشد و زمان واوع مراحل فنولوژشكی رشود توأثیر بسوزاشی

بهترشن روشهووووای

دارد و در نهاشت عملكرد نهاشی محصو ،را تحت تأثیر ارار

بهشمار میرود ] .[18میزان رشد گیاهان از مراحل اولیه توا
اواسط فصل رشد به افزاشش سطح برگهای جدشد بستگی

موویدهوود .تنوووع در عملكوورد موویتوانوود از تنوووع در دشگوور

دارد .گیاهانی که در مراحل اولیۀ رشد خود سهم زشوادی از

فاکتورهای زبوهوواشی از جملوه توارشخ کاشوت توراکم و
موودشرشت عملیووا

مواد فتوسنتزی را به تولید بورگ اختصواص مویدهنود در

زراعووی ناشووی شووود ] .[28تییووین

مراحل بیدی بوا سورعت بییوتری رشود خواهنود کورد .بوا

مناسبترشن زمان کاشت از نیازهای مهوم در برناموهرشوزی

اشنحا ،سودمندی اشن حالت منو به ورود بهمواو گیواه

زراعی است زشرا اشن عامل بر رو ،دور رشود روشیوی و

به مرحلۀ زاشیی است در ایر اشنصوور

زاشیووی و توووازن بووین زنهووا سوواشر عواموول تولیوود کیفیووت

مناسب موجب سربار شدن اندا های روشیوی موازاد و در

و امراض و علفهای هورز و

نهاشت کاهش عملكرد خواهد شد.

استفاده از عوامل االیمی در تولید و تطاب زمان گلدهی بوا
درجۀ حرار

رشود روشیوی

بیش از حد در نتیجۀ عوواملی نظیور نیوود روو ،روزهوای

برداشت و در نهاشوت دشررسوی بهواره و زودرسوی ﭘواشیزه
مؤثر است؛ و در کنتر ،زفا

تییین شاختهای رشد در گیاهان

بررسی رشد سه ژنوتیپ ماش نیان داد که مقدار تولید

مناسب نیز اهمیت خاصی دارد .روو نیتور

ماد خی

تا شاخت سطح برگ  3افزاشش میشابد .تغییور

شدن دور رشد می تواند موجب افزاشش زموان در اختیوار

در شاخت سطح بورگ و جوذب توابش فیوا ،فتوسونتزی

گیاه برای تولید اندا های تأمینکنند مواد فتوسونتزی شوود

بهرور خطی مقدار ماد خی

را تغییر داد؛ جوذب انورژی

که اشن اابلیت بهرور وراثتی در برخی از اراا وجود دارد؛

تابیی در شاخت سطح برگ  2/1تا  2/3به حداکثر رسید.

اما اشن امر بهوشژه در گیاهان حساس بوه روو ،روز ممكون

برای جذب  95درصد نور شاخت سطح برگ باشد بییوتر

است از ررش تأخیر در ورود به مرحلۀ زاشیی و کم شودن

از  2/2باشد .زمانی که شاخت سطح برگ  3تا  3/2رسوید

سهم مرحلۀ زاشیی از کل دور رشد موجب کاهش تووان

رشزش برگها از ﭘاشین تاج ﭘوشش گیاهی میاهده شود .در

زاشیی گیاه شود .با کیت زودهنگا نیز میتوان تا حدودی

شاخت سطح برگ  1/5تا  1/7ایل از اشنكه جذب انورژی

رو ،دور رشد روشیی را افزاشش داد .از رورف دشگور بوا

نوری به  95درصد برسد تیكیل نیا زاواز شود .سورعت
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رشد محصو ،با هر سه واحد افزاشش در شاخت سوطح

فنولوووژشكی رشوود بووا تسوورش شووا تووأخیر در کاشووت

برگ تا  5/8گر در متر مرب در روز افزاشش شافت ].[22

ژنوتیپ های ماش در منطقۀ ورامین است.

بررسی تأثیر شاخت سوطح بورگ و درجوۀ حورار

بور

تیداد نیا در دو ژنوتیپ ماش نیوان داد کوه در مرحلوۀ

 .2مواد و روشها

گلدهی شاخت سطح برگ با تر به همراه درجۀ حرار

تحقی حایر در مرکز تحقیقا

کمتر تیداد نیا بییتری تولیود کورد .میوزان افوزاشش در

استان تهران واا در شهرستان ورامین در سا 1390 ،اجرا

فتوسونتزی رابطوۀ مسوتقیم داشوت

شد .محل اجرای ززماشش در  51درجوه و  31دایقوۀ روو،

] . [23در بررسی اثر توراکم بوتوه بور عملكورد و اجوزای

شرای  35درجه و  20دایقۀ عرض شمالی با ارتفواع 1050

عملكرد اراا ماش در منطقۀ اهواز ژنوتیپ ‘’1-62-32

متر از سطح درشا واا شوده اسوت .اشون منطقوه بوا 191/6

که بییترشن شاخت سطح برگ و سرعت رشد محصوو،

میلی متر میانگین بلندمود

بارنودگی سوا نه دارای رژشوم

را داشت بییترشن عملكورد دانوه در بوین ژنوتیوپ هوای

زبوهووواشی نیمووهخیوو

اسووت .بافووت خوواک مزرعووه

بررسی شده را نیز تولید کرد ] .[4هدف ﭘژوهش حایور

لومی  -رسی و براساس ززمون خاک برای میوانگین عمو

تیداد نیا با تولیودا

کیاورزی و مناب ریییوی

تارشخ های مختلوف کیوت بور عملكورد

صفر تا  30سانتیمتور دارای شووری ﭘواشین اسویدشتۀ 7/6

اجزای عملكورد مقودار ﭘوروتئین و برخوی شاختهای

زه

زهون

فیزشولوژشكی رشد و هم نین مطالی روند واوع مراحول

روی مس و منگنز کمتر از حد مطلوب بود (جدو.)1 ،

بررسی تأثیرا

بیش از حد مطلوب کمیوود موواد زلوی از

جدول  .1نتایج آزمون خاک محل آزمایش

عم نمونه ()cm

شوری
()ds/m2

اسیدشته

کربن زلی

زه
()%

()%

فسفر

ﭘتاسیم

زهن

روی

مس

منگنز
بافت

()mg/kg

عم 0-15

2/85

7/42

21/52

0/98

39

585

2/38

1/05

0/45

7/5

لو رسی

عم 15-30

1/58

7/81

21/18

0/50

28

275

1/30

0/34

0/45

4/15

لو رسی

مطلوب

4

6/8

15

2

15

400

10

2

1

9

لو

ززموواشش بووهصووور

هر کر

کوور هووای خردشووده در االووب

شامل چهار خط کاشت با فواصل  50سانتیمتر و

بلوکهای کامل تصادفی با سه تكرار انجوا گرفوت .عامول

به رو 4 ،متر بود .فواصول بوتوههوا روی ردشوف  7توا 10

مواه (او،

سانتیمتر درنظر گرفته شد .برای رشد سرش و اولیه بوتهها

اردشیهیت او ،خرداد و او ،تیور) و عامول فرعوی شوامل

 25کیلوگر در هكتار کود اوره و هم نین  60کیلوگر در

چهار ژنوتیپ ماش ‘ﭘرتو’ ‘گوهر’ ‘مهر’ و ‘ان ا  ’94بود.

ترشپوول و  100کیلوووگر در هكتووار

اصلی شامل سه توارشخ کاشوت بوا فواصول شو

هكتووار سوﭘرفسووفا
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سولفا

مو ،اسید کلرشدرش

ﭘتاسیم در زمان کاشت مصرف شد .مرحلۀ گلدهی

مصرفی  14گور نیتوروژن در بافوت

با میاهد ظهور اولین گل بازشده روی شكوی از گورههوای

اولیه وجوود دارد کوه بوا اسوتفاده از یورشب  6/25مقودار

سااۀ اصلی در  50درصد بوتهها و مرحلوۀ اوالفدهوی بوا

ﭘروتئین سنجیده می شود .در هر کر

دو خط وسط ﭘوس

میاهد ظهور اولین االف روی سااۀ اصلی در  50درصود

از حذف  0/5متر از با و ﭘاشین کور

برداشوت و تووزشن

بوتووههووا ثیووت شوود .بووهمنظووور محاسوویۀ شوواختهووای

شد .سپس با جداسازی االفها و توزشن دانههوا عملكورد

فیزشولوژشكی رشد ماش در ری فصل رشود شوش نوبوت

دانه و از تفاو

زن با وزن کل عملكورد زشسوتی محاسویه

نمونهبرداری تخرشیی به فواصول  15روز از سوطح مزرعوه

شد .تجزش وارشانس و مقاشس میانگینها (دانكن) با اسوتفاده

انجا گرفت .نمونهبرداری از چهار بوتۀ ماش در هر کور

از نر افزاز زماری  SASو رسووم نمودارها بهوسیلۀ نر افزار

انجا گرفت .سرعت رشد محصو ،در هر ری دور رشود

اکسل انجا گرفت.

از فرمو ،زشر محاسیه شد:
()1

W 2 W 1
)GA (t 2  t 1

 .3نتایج و بحث

CGR 

بین تارشخ های کاشت از نظر عملكرد دانه عملكرد زشستی
ارتفاع بوته تیداد روز تا گلدهی وزن هزاردانوه شواخت

در اشن رابطه  CGRسرعت رشود محصوو W1 ،وزن
اولیه  W2وزن خی

خی

سطح برگ سرعت رشد محصو ،و درصود ﭘوروتئین دانوه

ثانوشه (برحسب گر بور متور

اخووتالف مینوواداری وجووود داشووت (جوودو .)1 ،بییووترشن

مرب )  t1زمان نمونهبرداری اولیه و  t2زمان نمونوهبورداری

میانگین عملكرد دانه متیل به تارشخ کاشت زخر (او ،تیر)

ثانوشه (بر حسب روز) است .سطح برگ بهوسویلۀ دسوتگاه

و بووه مقوودار  1688/2کیلوووگر در هكتووار بووود .در تووارشخ

اندازهگیری سطح برگ ﭘرتابل مارک ای دی سی مود« ،ای

کاشووت او( ،او ،اردشیهیووت) کمتوورشن عملكوورد دانووه بووا

ا  »300ساخت کارخانۀ باشوساشنس انگلستان اندازهگیوری

 1219/8کیلوگر در هكتار بهدست زمد .برای تارشخ کاشت

شد و در نهاشت شاخت سطح برگ با استفاده از فرموو2 ،

دو و سو به ترتیب افوزاشش عملكوردی میواد 30/10 ،و

بهدست زمد:

 37/6درصد در مقاشسه با تارشخ کاشوت او ،میواهده شود

LA 1  LA 2 1
*
()2
2
GA
در اشن رابطه  LAIشاخت سوطح بورگ  LAسوطح

(تارشخ کاشت او )،سیب افوزاشش مینوادار رشود روشیوی

بوورگ انوودازهگیووریشووده در هوور مرحلووه و  GAمسوواحت

ماش تا ﭘیش از ورود به مرحلۀ زاشیی شد بهگونوهای کوه

نمونهبرداری است.

میووانگین ارتفوواع بوتووه در تووارشخ کاشووت او ،بووه 67/4

LAI 

(جدو .)2 ،افزاشش رو ،دور رشود در کیوت زودهنگوا

برای اندازه گیری ﭘروتئین دانه از روش کجلدا ،استفاده

سانتی متر رسید درحالی که در تارشخ کاشت سوو میواد،

الوی در حضوور

 60سانتی متر بود .هم نین عملكرد زشستی ماش در توارشخ

کاتالیسووت حوواوی شووون مووس جوشووانده شود تووا نیتووروژن

کاشت او ،به  5681/9کیلوگر رسید درحوالی کوه بورای

زمونیاک درزشد .زمونیاک حاصل بوهوسویلۀ اسوید

تارشخ کاشت سو میاد 5253/5 ،کیلوگر در هكتوار بوود

شد .ﭘوودر نمونوه در اسوید سوولفورش
بهصور
بورش

جذب شد .شونهای زمونیوو بوا اسویدکلرشدرش

(جدو.)2 ،

و

سپس محلو ،سود تیتر شد در اشن حالت بهازای هور شو
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جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات اندازهگیریشدۀ ارقام ماش در تاریخهای مختلف كاشت

میانگین مربیا

درجۀ

مناب تغییرا

وزن

ززادی

تكرار

2

تارشخ کاشت

2

تیداد روز تیداد روز

عملكرد

عملكرد

ﭘروتئین

ارتفاع

هزاردانه تا رسیدگی تا گلدهی

زشستی

دانه

دانه

بوته

33018/1

1121/6

0/022

19/ 717ns

80/62

10/6

9/12

*1354/308* 9/020ns 890012/8** 3044650/8* 940/74* 2431/80** 779/60

خطای الف

4

12/23

38/65

4/44

14649/3

1029/1

0/055

8/696

رام

3

*143/67

*45/12

*60/89

335773/8ns

*0/197* 270055/8

*72/461

اثر متقابل

6

19/80ns

*37/87

15/51ns

48177/9ns

*11330/1

0/337ns

20/864ns

خطای ب

18

7/77

14/07

6/11

20707/5

731/5

0/051

13/433

9/8

14/7

15/9

15/4

14/4

9/7

16/3

()%

یرشب تغییرا

جدول  .2مقایسۀ میانگین اثرهای ساده و متقابل تاریخ كاشت و رقم بر صفات اندازهگیریشده
وزن هزاردانه

روز تا

()gr

رسیدگی

او ،اردشیهیت ()d1

47/8b

92/9a

61/9a

تیمار

روز تا گلدهی

عملكرد زشستی

عملكرد دانه

ﭘروتئین دانه

ارتفاع بوته

()kg/hac

()kg/hac

()%

()cm

a

b

تارشخ کاشت
5681/9

1219/8

a

18/9

a

67/4

او ،خرداد ()d2

49/5b

87/9b

48/9b

5673/4a

1597/9a

19/2a

68/9a

او ،تیر ()d3

56/3a

82/6c

43/1c

5253/5b

1678/2a

19/4a

60b

رام
)v1( NM-94

50/3a

85/0a

52/7a

5398/8a

1797/4a

19/8b

58/9a

گوهر ()v2

50/0a

83/6a

50/7a

5205/0ab

1674/8a

19/0b

61/0a

ﭘرتو ()v3

ab

b

b

ab

b

a

b

مهر ()v4

45/2b

47/9

81/3

46/0

80/7b

44/7b

a

a

5202/2

5082/5b

1589/3

1479/1b

21/7

55/7

20/0ab

58/1ab

bc

ab

اثر متقابل
D1v1
D1v2
D1v3
D1v4
D2v1

b-e

49/4

b-e

49/3

89/0

ab

88/3

a

57/4

ab

5541

ab

56/5

g

1509

h

5443

1448

c

19/4

19/0

a

63/1

64/2

47/6de

87/7bc

53/5c

5443ab

1405h

20/3a

61/5a-d

e

bc

c

ab

i

bc

abc

46/0

49/3b-e

87/3

86/0b-d

53/4

55/0bc

5382

1350

5536a

1698ab
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19/4

19/6b

62/7

63/9ab
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ادامه جدول  .2مقایسۀ میانگین اثرهای ساده و متقابل تاریخ كاشت و رقم بر صفات اندازهگیریشده
وزن هزاردانه

روز تا

()gr

رسیدگی

D2v2

49/3b-e

85/0b-d

49/9d

D2v3

48/7cde

86/7b-d

47/2e

5438ab

de

e

ab

5378

ab

5327

تیمار

D2v4
D3v1
D3v2
D3v3
D3v4

de
ab

47

53/3

d-e

53/7a
abc

84/0

52/3

50/7a-d

84/7

83/0f
cd

84/0

82/0f

روز تا گلدهی

47/5

de

49/0

عملكرد زشستی

عملكرد دانه

ﭘروتئین دانه

ارتفاع بوته

()kg/hac

()kg/hac

()%

()cm

5439ab

1663cd

19/1c

64/9a

1593de

20/4a

62/3a-d

fg

b

19/7

ab

b

19/6

a

1538

1738

47/5e

5229ab

1677bc

19/2bc

f

ab

cd

a

44/8

44/8f

5228

5169b

1633

1578ef

20/6

19/7b

63/5

cde

59/4

60/5b-e
e

57/8

59/0de

میانگینهای مندرج در هر ستون که دارای حروف میابهاند از نظر زماری اختالف میناداری ندارند.

کاشت از نظر مقدار تولید ماد خی

افزاشش رشد روشیی در تارشخهای کیت زودهنگا در

در سوطح  1درصود

مربو بوه توارشخ کاشوت

حالی بود که سوهم دور رشود زاشیوی از کول دور رشود

مینادار بود .بییترشن ماد خی

کاهش شافت .اشن امر سیب شد زمان در اختیار گیواه بورای

دو ( 30خرداد) به مقدار  1300/14و کمتورشن زن مربوو

ری کردن مرحلۀ زاشیی شامل تیكیل گلها االفدهی و

به تارشخ کاشت سو با  520/64گر در متر مرب گوزارش

ﭘر شودن دانوه کوتواه شوود .از رورف دشگور حجوم زشواد

شد که کاهیی میاد 49/71 ،درصد بود ].[2

اندا های روشیی تیكیلشده ناشی از ادامۀ رشود روشیوی

بین چهار رام بررسیشوده اخوتالف مینواداری از نظور

که خود ناشی از نیود روزهای کوتاه بود سیب علفی شدن

ارتفاع بوته عملكرد دانه روز تا گلدهی روز تا رسویدگی و

فتوسنتزی توسط

وزن هزاردانه میاهده شد اما اشن اخوتالف از نظور عملكورد

اشن اندا ها شد .کم بودن میوانگین وزن هزاردانوۀ مواش در

زشستی درصد ﭘروتئین شاخت سطح برگ و سرعت رشود

تارشخ کاشت او ،و تا حدی دو گواهی بر اشن مدعا بوود.

محصووو ،مینووادار نیوود .در بررسووی تنوووع و ارتیووا بووین

وزن هزاردانه از  47/8گر در تارشخ کاشوت او ،بوه 56/3

خصوصیا

مورفولوژشكی و فنولوژشكی اراا ماش اخوتالف

در تارشخ کاشت سو افزاشش شافوت .در بررسوی سوه راوم

میناداری میان اراا و شنهای ماش از نظور وزن هزاردانوه

ماش در دو منطقۀ اصفهان گزارش شود کوه میوانگین وزن

عملكرد زشستی و عملكورد دانوه گوزارش شود .در ززمواشش

صددانه در تارشخهای کاشت زخر افزاشش شافت ] .[5تیوداد

مذکور بییترشن میانگین عملكرد دانه مربو بوه شون ‘ان ا

بوتهها و مصرف بخش زشادی از ترکییا

از مراحل عمد

 ’94به مقدار  1940/9و کمترشن زن بورای راوم ‘گووهر’ بوه

روز مورد نیاز گیاه برای رسیدن به هر ش

نمو در تارشخ های کاشت اولیه رو نی بود و بوا توأخیر در

مقدار  1609/7کیلوگر در هكتار بهدسوت زمود ] .[9در بوین

کاشت بهعلت تأثیر رو ،روز کوتواهتور شود .هم نوین در

اراا مورد بررسی رام ‘ﭘرتو’ دارای تیپ رشد رونده بوود و

مطالیۀ تأثیر تارشخ کاشت بر عملكرد کمی و کیفی ماش در

کمترشن ارتفاع بوته ( 55/7سوانتیمتور) را داشوت .بییوترشن

منطقۀ شهرری گزارش شد کوه اخوتالف بوین توارشخهوای

ارتفاع بوته برای رام گوهر با  61سانتیمتر حاصل شد.
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تیداد روز تا گلودهی بورای توارشخهوای

می شود کوه خوود موجوب افوزاشش عملكورد دانوه مواش

دامنۀ تغییرا

کاشت از  61/9تا  43/1روز بهترتیب برای تارشخ او( ،او،

میشود .اشون در حوالی اسوت کوه در توارشخهوای کاشوت

بوود .اشون امور

زودهنگا بهدلیل نیوود روزهوای کوتواه روو ،دور رشود

موجب شد گیاه در تارشخ کیت زخر سرش تر وارد مرحلوۀ

روشیی گیاه رو نی میشود و ورود به مرحلوۀ زاشیوی بوه

زاشیی شود و با وجود کاهش نسیی رو ،کول دور رشود

تأخیر می افتد .در اشونحوا ،بخوش عموده ای از ترکییوا

سهم دور زاشیی از کل دوره افزاشش شابد و همراه بوا اشون

اذاشی موجود صرف رشد روشیی میشود و توانواشی گیواه

افزاشش تواناشی گیاه در توسیۀ اندا هوای زاشیوی و انتقوا،

برای تولید توسیه و ﭘر کردن دانهها کاهش مویشابود .اشون

فتوسنتزی به دانوه افوزاشش ﭘیودا کنود و درنهاشوت

ساشر محققان نیوز گوزارش شوده اسوت

اردشیهیت) و تارشخ زخر (او ،تیر) متفاو

ترکییا

موارد در مطالیا
].[9 26

عملكرد دانه نیز افزاشش شابد .بهنظر مویرسود کوه افوزاشش

بررسی روند تغییرا

عملكرد دانۀ ماش در تارشخ کاشت زخر ناشی از برخوورد

رو ،روز و نیوز میوانگین درجوۀ

دور انتهاشی رشد گیاه شامل گلدهی االفبندی و نیز ﭘر

حرار

شدن دانه با روزهای کوتاه شهرشور باشد.

کاشت نیز نیان داد که تارشخ کاشت دشرتر موجب کواهش

روزکوتاه بودن ماش موجب ورود سرش گیاه از مرحلۀ

در رو ،دور رشد اراا ماش در هور سوه توارشخ

رو ،دور رشد تا رسیدگی ماش شد (شكل .)1

روشیی به مرحلۀ زاشیی و در نتیجه دور زاشیی روشولتور

طول روز

درجه حرارت
35

16

15

30

طول روز ()h

13

d1

12

20

درجه حرارت ()C°

14
25

d2
15

11

d3
10

10

شه ر
ی ور

مر
دا د

ت یر

خر
دا د

ار
دی ب

ه

شت

شکل  .1روند تغییرات طول روز و میانگین درجۀ حرارت در طی دورۀ رشد رویشی و زایشی در تاریخهای مختلف كاشت
( d1پانزده اردیبهشت d2 ،پانزده خرداد d3 ،پانزده تیر) .زمان وقوع گلدهی با عالمت مثلث مشخص شده است.
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رووو ،دور رشوود موواش در تووارشخ کاشووت او( ،او،

شراشط رروبت ناکافی عم خاک موجب اسوتقرار یوییف

اردشیهیت) بییترشن مقدار را دارا بود و با میانگین  92/9روز

بوتوههوا مویشوود و از سووی دشگور در شوراشط مطلووب

در با ترشن سطح زماری ارار گرفت .تارشخ کاشت او ،تیر با

رروبتی افزاشش رو ،دور رشد روشیی و افوزاشش حجوم

 82/6روز کمترشن دور رشد تا رسیدگی را دارا بود .کاشوت

ماد خی

را در ﭘی دارد  .]8تارشخ کاشت مناسب موجب

در تیر موجب برخورد بخش عمدهای از دور رشد گیواه بوا

بهرهگیری بهینوه از عوامول االیموی نظیور درجوۀ حورار

روزهای کوتاه و از ررف دشگر ورود سرش تر گیاه به مرحلۀ

رروبت رو ،روز و هم نین تطاب زمان گلدهی با درجوۀ

زاشیی شد .اززنجا که ماش گیاهی روزکوتاه است و از ررف

حرار مناسب میشود .]1

دشگر در تارشخ کاشتهای زودتور عموده اشون دوره شوامل

 .1. 3شاخ

رشد روزهای بلند اردشیهیت و خرداد میشود بخش عمود

شكل  2خطو رگرسیونی روند تغییرا شاخت سطح برگ

دور رشد در تارشخ کاشت او ،صرف رشد روشیوی شود و

ماش را در رو ،دور رشد ماش در سه تارشخ کاشوت نیوان

سهم مرحلۀ زاشیی از کل دور رشد کمتر بود.

میدهد .برای هر سه تیمار مورد بررسی در ابتدای دور رشد

در تارشخ دشرتر (او ،تیر) دور رشد گیاه مصوادف بوا

توسیۀ برگها روند کندی داشت که تا استقرار کامل گیاه وه

رو ،روزهای کوتاه مورد نیاز گیاه بود و انتفوا ،از مرحلوۀ

ادامه شافت اما ﭘس از زن شیب افزاشش سطح برگ بییتر شود

روشیی به مرحلۀ زاشیی سرش تور اتفواق افتواد و در نتیجوه

و تا زمان رسیدن به حداکثر شاخت سطح برگ ادامه شافوت.

سهم دور رشد زاشیی از کل فصل رشد گیاه بییوتر بوود.

با مسن شدن برگها و از بین رفتن زنها افت بهنسیت سرشیی

اشن امر موجب افزاشش تیداد االف در بوته تیداد دانه در

در شاخت سطح برگ میواهده شود اموا بوا وجوود تیوابه

االف و هم نین رو نی شدن زمان انتفا ،مواد فتوسونتزی

ذکرشده اخوتالفهوای کوامالً میخصوی در مقودار و زموان

به دانهها شد .از سوی دشگر با توجه به وجود زب کافی در

دستیابی به حداکثر سطح برگ میاهده شد .بورازش میادلوه و

اختیار بذور و گیاه ه های ماش درجۀ حرار های گر تر

یراشب رگرسیونی نیز نیان داد که تغییرا

در زمان کاشت در توارشخ کاشوت سوو و درنتیجوه دموای

برگ از ش

مناسب خاک موجب جوانه زنی و رشد سرش تر گیاه ههوا

شواخت سوطح

2

تاب درجۀ دو (  )y = a + bx + cxتیییت میکند

که روند زن برای هر سوه توارشخ کاشوت شكسوان اسوت اموا

شد .بر اشن اساس واوع دماهای بییتر همزموان بوا شوروع

اختالف اساسی ناشی از تفاو

کاهش رو ،روز از اواخر تیر بوه بیود شوراشط مطلووبی را

1

در زمان به حوداکثر رسویدن

شاخت سطح برگ و نیز حداکثر اشن شاخت در اشن زمان

برای گیاه ماش فراهم زورد .اشن امر با رشد سرش تر برگها
تیدشد شد و موجب شد گیاه در مد

سطح برگ

2

است (جدو .)3 ،در تارشخ کاشت او ،شاخت سوطح بورگ

کوتاهتری بوه رشود

ماش ﭘس از  65/1روز از زمان کاشت به حداکثر خود رسید

روشیی مطلوب از نظر سطح برگ و فتوسنتز دسوت شابود؛

درحالی که در تارشخ کاشتهای دو و سوو میوانگین تیوداد

یمن زنكه برخورد بوا روو ،روزهوای مطلووب در اواخور

روز تا رسیدن به حداکثر شاخت سطح برگ بهترتیوب  63و

مرداد شراشط را برای علفوی نیودن رشود روشیوی گیواه و

 58/2روز از زمان کاشت بود که بیانگر کاهیوی  3/2و 10/6

ورود به مرحلۀ زاشیی فراهم زورد.

درصدی بود (جدو.)3 ،

بررسی تأثیر تارشخ کاشت بر عملكرد و اجزای عملكرد
چهار رام سوشا نیان داد که کاشت زودهنگا بوهوشوژه در

1 .X max
2 .Ymax
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شکل  .2خطوط رگرسیونی روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های كاشت

جدول  .3معادالت و ضرایب رگرسیون روند تغییرات شاخص سطح برگ ماش در سه تاریخ كاشت
میادلۀ رگرسیون

Xmax

Ymax

R2

تارشخ کاشت
تارشخ او( ،او ،اردشیهیت)

= 1/8401x – 0/1302+ 2 x-0/001y

65/1

2/39

0/8711

تارشخ دو (او ،خرداد)

= 1/7113x – 0/1261 + 2 x-0/001y

63/0

2/26

0/8654

تارشخ سو (او ،تیر)

= 1/8448x – 0/1398 + 2 x-0/0012y

58/2

2/23

0/8503

 = Xmaxتیداد روز تا دستیابی به حداکثر سرعت رشد محصو = Ymax ،حداکثر سرعت رشد و  = R2یرشب تییین

تارشخ کاشت عالوهبر زمان به حداکثر رسویدن

تارشخ کاشت های زودهنگا سیب رو نی شدن دور رشد

تغییرا

شاخت سطح برگ حداکثر شواخت سوطح بورگ را نیوز

روشیی شد و در نتیجه صفا

مرتیط با رشد روشیی گیواه

تحت تأثیر اورار داد .بییوترشن میوانگین حوداکثر شواخت

در اشن تیمار توسیۀ بییتری شافت.
از جملۀ اشن صفا

سطح برگ براساس خطو منحنی رگرسیونی مربوو بوه

ﭘوشش گیاهی کوانوﭘی اسوت کوه

تارشخ کاشت او ،و میاد 2/39 ،واحد بوود .اشون شواخت

رابطۀ مستقیمی با سطح برگ گیاه دارد .بنوابراشن در کیوت

برای تارشخ کاشت دو و سو کاهش شافت و بهترتیب بوه

زودهنگا هم به حداکثر رسیدن شاخت سطح برگ و هم

 2/26و  2/23واحد رسید (جدو.)3 ،

حداکثر اشن شاخت تحت تأثیر ارار میگیرد و گیاه با روی

بلند بودن روز در بخوش بزرگوی از دور رشود بورای

کردن دور رو نیتری شواخت سوطح بورگ بوا تری را
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تولید میکند و در کیتهای خیلی زود رشد علفی خواهد

کاشت ژنوتیپ  1-61-16ماش  17تیر با میانگین عملكورد

داشت .اشن نتاشج را ساشر محققان نیز تأشیود کوردهانود ]15

دانۀ  1959کیلوگر در هكتار بهدسوت زمود ] .[4روی سوه

 .[12هم نین اختالف میناداری بوین توارشخهوای مختلوف

سووا ،تحقیوو در منطقووۀ گرگووان و گنیوود روی ژنوتیووپ

کاشت از نظر شاخت سوطح بورگ وجوود داشوت کوه در

 1-62-36ماش گزارش شد از بین تارشخهای کیوت (او،

تارشخ های کاشت دشرتر کاهش میناداری در شاخت سطح

تیر  15تیر او ،مرداد و  15مرداد) تارشخ کیت او ،تیور

برگ میاهده شد ] .[3برای تارشخ کاشت سو ( 14خرداد)

بووا میووانگین عملكوورد دانووۀ  1227کیلوووگر در هكتووار

اشن کاهش  6/35درصد و برای تارشخ کاشتهای چهار و

مناسب ترشن زمان کاشت ماش بود و بوا توأخیر در کیوت

ﭘنجم بهترتیب  9/77و  16/55درصد بود.

بهعلت کاهش دما و مواجه شودن برداشوت بوا بوارانهوای
ﭘاشیزه از عملكرد کاسته شد ].[6

بهنظر میرسد که در بین ژنوتیپهای ماش ژنوتیپی که
دارای تیداد دانه در االف تیداد االف در بوته و شاخت
برداشت با تری باشود و در زموان کوتواهتوری بوه مرحلوۀ

 .2. 3سرعت رشد محصول

گلدهی برسد در تولید عملكرد موف تر خواهد بود .بر اشن

سوورعت رشد محصو ،شكی از شوواخت هاشی است که

اسوواس ززموواشش اخیوور نیووان داد کووه اشوون مهووم در شوون

با عملكرد گیاهان زراعی همیستگی اوی نیان میدهد و
عیار

امیدبخش ‘ان ا  ’94و برای تارشخ کاشت سوو (او ،تیور)
محق شد .نرخ تجم ماد خی

گیاهی در واحد سطح و در واحد زمان .شكل  3تغییرا

در رو ،دور رشد گیاه

سرعت رشد محصو ،در تارشخ های مختلف کاشوووت را

در واا تابیی از سوطح بورگ نهواشی کوانوﭘی اسوت زشورا

نیووان میدهد .منحنی تغییرا

برگ ها عمده ترشن اندا درشافت کننده و بهکوارگیرنود نوور

اشن شاخت در هر سوه

تارشخ کاشت از روند میخص و میابهی ﭘیروی کرد .در

خورشیدند .با تغییر تارشخ کاشت بسیاری از شراشط محیطی
تولید و از جمله مهمتورشن زنهوا شود

است از افزاشش وزن ماد

خی

ش

جامی

نیمۀ او ،فصل رشد ابتدا افزاشش بوه نسویت کنود بوود و

و روو ،سواعا

سپس رشد سرش تری بهگونه ای که تقرشیاً کمی ﭘویش از

درشافت نور در روو ،روز تغییور مویکننود .بوهدنیوا ،اشون

رسیدن مساحت برگ ها به حداکثر خوود سورعت رشود

گیاهی مؤثر در عملكورد از

محصووو ،نیووز بووه حداکثر رسووید امووا ﭘس از زن با شیب

جمله تولید سااه و گره ظهور جوانه های گل االفهوا و

تندی کاهش شافت .اشن نتاشج با شافته هوای دشگوران نیووز

دانه ها و ﭘر شدن زنها که تحت توأثیر مسوتقیم روو ،روز و

مطابقت دارد ] .]10 19

تغییرا

حرار

بسیاری از خصوصیا

در ززمووواشش اخیووور در توووارشخ کاشوووت او( ،او،

روز و شب هستند در جهت افزاشش شا کاهش زن

اردشیهیت) درجۀ روز رشد موورد نیواز گیواه توا برداشوت

تغییر میکنند ].[27
در تحقی برای گزشنش تارشخ کاشت مناسوب بهتورشن

محصو ،در ری  93روز (روو ،دور رشود گیواه در اشون

تارشخ کاشت ماش رام ‘ﭘرتو’ در منطقۀ شوهرری دهوۀ او،

تارشخ) کسب شد .بییتر روزها در اشن فاصلۀ زمانی شامل

تیر با میانگین عملكرد دانه  130گر در متر مرب اعال شد

روزهای بلند از نظر رو ،بود و گیاه از رشد روشیی زشادی

] .[2هم نین در منطقۀ دسوتگرد اصوفهان بهتورشن توارشخ

برخوردار بود اما سهم دور زاشیی گیاه از کل دور رشود
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کم بود .در تارشخ کاشت دو (او ،خرداد) رو ،دور رشد

شد .اشن نتاشج بیانگر اشون مهوم بوود کوه روو ،دور رشود

 30روز) سویب

رو نی ناشی از برخورد نكردن گیاه با روزهای کوتواه بوا

شد گیاه سرش تر به روزهای کوتاه برخورد کند و سورش تور

وجود افزاشش حداکثر سرعت رشد محصو ،بهدلیل رشود

وارد مرحلۀ زاشیی شود .اشن حالت در تارشخ کاشت سوو

روشیی مازاد بر نیواز گیواه و اشجواد انودا هوای در نهاشوت

گیاه  88روز بود اما کیت دشرتر (بهمد

بییتر میاهده شد بهروری که گیاه در ری حدود

مصرفکننده شد و از ررف دشگر کوتاه شدن سهم مرحلوۀ

با شد

 83روز بووه رسوویدگی دسووت شافووت .محاسوویۀ یووراشب

زاشیی و تولید و توسیۀ کمتور انودا هوای زاشیوی سویب

سرعت رشد محصو( ،جدو)3 ،

کاهش تواناشی گیاه در تولید االفهای بوارور و در نتیجوه

نیز نیان داد که تیداد روز تا دستیابی بوه حوداکثر سورعت

کاهش عملكرد شد .اشن نتاشج در مطالیا

دشگور محققوان

رشد محصو ،بهترتیب  52/8 54/7و  50/4روز و حداکثر

نیز تأشید شده است ].[13

رگرسیونی روند تغییرا

منفی شدن میانگین سرعت رشود محصوو ،در انتهوای

زن میاد 9/86 10/42 ،و  8/21گر بر متور مربو در روز
به ترتیب برای تارشخ کاشت او ،دو و سو بود .در وااو

دور رشد گیاه ناشوی از رشزش برگهوای مسن و ایرفیا،

کیت زودهنگا سیب افزاشش میوزان و زموان دسوتیابی بوه

شدن بوورگهووای ادشمیتر بووود که بووا کوواهش شوودشد وزن

بییترشن سورعت رشود محصوو ،شود درحوالی کوه دور

خی

کل بوتووه همووراه بووود .نتاشج با شافتووههووای دشگوور

زاشیی کوتاه سیب ناتوانی گیاه در توسیۀ اندا های زاشیی

تحقیقا

تطاب دارد.

شکل  .3خطوط رگرسیونی روند تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف كاشت
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جدول  .4معادالت رگرسیون و ضرایب تبیین تغییرات سرعت رشد محصول ماش در سه تاریخ كاشت
تارشخ کاشت

میادلۀ رگرسیون

X max

Y max

R2

y = -0/0057 x + 0/6242 x – 6/673

54/7

10/42

0/9300

تارشخ او( ،او ،اردشیهیت)

2

تارشخ دو (او ،خرداد)

2

تارشخ سو (او ،تیر)

2

y = -0/0062 x + 0/6547 x – 7/421

52/8

9/86

0/9346

y = -0/0059 x + 0/5951 x – 6/788

50/4

8/21

0/9528

 = Xmaxتیداد روز تا دستیابی به حداکثر سرعت رشد محصو = Ymax ،حداکثر سرعت رشد و  = R2یرشب تییین

سرعت رشد گیاه در تارشخ کاشت او ،در زمان برداشت به

اختالف وارشتههاست نه اختالف بین منار و سا،ها .عد

صفر نرسید درحالی که برای تارشخ کاشت دو برابر صوفر

تأثیر تارشخ و الگوی کاشوت بور درصود ﭘوروتئین دانوه در

و برای تارشخ کاشت سو منفوی شود .نقطهای که سورعت

تحقیقا

دشگر محققان بر روی ماش ] [15 25و هم نوین

رشد محصو ،حداکثر شد تقرشیاً مصادف با زااز به حداکثر

بر روی گیاهانی نظیر جو ] [21و سووشا ] [7گوزارش شوده

رسیدن منحنی شاخت سطح برگ بود .دشگر محققوان نیوز

است.

موارد میوابهی را گوزارش کورده انود ] .[17سورعت رشود
محصوووو ،در اشن تحقی حتی در تارشخ کاشت سوووو از

 .4نتيجهگيری

مقدار مطلوبی برخوردار بوود .بنابراشن میتوان نتیجه گرفت

کاشت بهموا به تطاب زمان گلدهی با درجوۀ حورار

که عملكرد مطلوووب موواش در شراشط زبوهووواشی منطاووۀ

رو ،روز مناسب و در نتیجه رو نیتور شودن دور رشود

ورامین نوه بوهدلیول رو نی بودن فصل رشد مواش بلكوه

زاشیی و در نهاشت تیكیل تیداد االف و دانوه و عملكورد

بهعلت سرعت زشاد رشد گیاه است.

بییتر منجر میشود .نتاشج تحقی حایور نیوان داد کیوت
گیاه ماش در صور

و

مودشرشت مناسوب زراعوی در منطقوۀ

 .3. 3درصد پروتئين دانه

ورامین بسیار مطلوب است و اشن گیاه ﭘتانسیل تولید زشادی

نتاشج تجزشۀ وارشانس نیان داد کوه اخوتالف مینواداری در

در شراشط زبوهواشی منطقه داراست .در بین ژنوتیپ هوای

سطح زماری  5درصد بین چهار رام مورد بررسوی از نظور

مورد بررسی شن امیودبخش ‘ان ا  ’94سوازگاری بهتوری

درصد ﭘروتئین دانه وجود دارد .رام ‘ﭘرتو’ با  22/8درصود

با شراشط زبوهواشی منطقه نیوان داد و بوهنظور موی رسود

بییترشن و راوم ‘گووهر’ بوا  20/1درصود کمتورشن مقودار

تواناشی زشادی برای راابت با اراا میروف مواش از جملوه

ﭘووروتئین دانووه را دارا بودنوود .دو راووم ‘مهوور’ و ‘ان ا ’94

‘گوهر’ ‘ﭘرتو’ و ‘مهر’ بوهوشوژه بورای کیوت دو ﭘوس از

بهترتیب با  20/9و  21/1درصد در بین اشن دو ارار گرفتند.

برداشت گند و جو داشته باشد و حتی بهعنوان رام جدشد

نتاشج میابهی در مورد تفاو

سازگار با شراشط االیمی منطقه به کیاورزان توصویه شوود.

درصود ﭘوروتئین دانوۀ اراوا

ماش گزارش شده است ] .[11 13 20با اشونحوا ،تغییور

تارشخ کاشت زود دارای رشد روشیی زشادی بوود و مقودار

تارشخ کاشت اثر میناداری بر درصد ﭘروتئین دانوه نداشوت.

ماد خی

تولیدی زنها بییتر بود که اشن امر ناشی از دور

تغییر مقدار ﭘروتئین دانوۀ اشون گیاهوان االوب مربوو بوه

رووو نی رشوود روشیووی زنهووا بووود .در کیووتهووای دشرتوور

دوره   17شماره   4زمستان 1394
964

عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد ژنوتیپهای ماش براساس تاریخ كاشت

 .5حسنزاده ع ( )1370ارزشوابی اثورا

شاخت های رشد روشیی از جمله ارتفاع بوته تیداد گوره

توارشخ و توراکم

و عملكرد زشستی کاهش شافت درحالی که بهدلیل برخورد

کاشت بر درصد ﭘروتئین عملكرد و اجوزای عملكورد

دور رشد گیاه با روزهای کوتاه سهم دور رشد زاشیی از

ماش در منطقۀ اصفهان .ﭘاشوانناموۀ کارشناسوی ارشود.

کل دور رشد افزاشش شافت که در نتیجه موجب افوزاشش

دانیگاه صنیتی اصفهان 144 .ص.

تیداد اوالف در بوتوه تیوداد دانوه در اوالف و هم نوین

 .6صیاغﭘور

رو نی شدن زمان انتفا ،مواد فتوسنتزی به دانهها شود کوه

( )1384گوزارش نهواشی رور بررسوی و

تییین بهترشن تراکم بوته و تارشخ کاشوت راوم جدشود

افزاشش عملكرد دانه را در ﭘی داشت .بر اشن اساس بوهنظور

نخود هاشم در استان گلستان .چكید مقا

میرسد ماش بهعنوان کیت دو در تارشخ کاشت او ،تیور

کنگره علو زراعوت و اصوال نیاتوا

گزشنۀ مناسیی برای تولید عملكرد دانوۀ مطلووب در منطقوۀ

مؤسسۀ تحقیقا

ززماشش باشد.

 .7عزشزی

هفتموین

اشوران .کورج.

اصال و تهیۀ نها ،و بذر 361 .ص.

فرامرزی ع عیدی ع و اجلوی ج ()1384

منابع

بررسی اثر تارشخ های مختلوف کاشوت بور عملكورد و

 .1زبروش ع ( )1389بررسی اثر تارشخ کاشت بر عملكرد

اجزای عملكرد چهار رام سوشا در منطقۀ میانه .دانوش

و اجزای عملكرد اراوا مواش در شوراشط زبوهوواشی

نوشن کیاورزی.75 :2 .

دزفو .،فیزشولوژی گیاهان زراعی.26-33 :8 .

 .8فراهانیﭘاد پ ﭘاکنژاد ف فایلی ف اشلكواشی ن و

 .2احموودی ا ( )1387تووأثیر تووارشخ کاشووت و جهووت

داوودی فرد ( )1391اثر تارشخ کاشت بر ماد خی

ردشفهای کیت بور عملكورد کموی کیفوی و برخوی

و اجزای عملكورد چهوار راوم سووشا رشود نامحودود.

وشژگوویهووای موواش در منطقووۀ شووهرری .ﭘاشوواننامووۀ

زارعت و اصال نیاتا .223-212 :)1(8 .

کارشناسی ارشود .دانیوكده کیواورزی .دانیوگاه ززاد

 .9اوامی ف و ریاشی ع ( )1386بررسی تنوع و ارتیا

اسالمی واحد شهرری 167 .ص.

خصوصیا

 .3ارکاننژاد ع ( )1388اثر تارشخ های کاشت بر عملكورد

تارشخهای مختلوف کاشوت .علوو کیواورزی اشوران.

و اجزای عملكرد اراا و شن های امیدبخش ماش در

.147 :)1(31

منطقۀ ورامین ﭘاشانناموۀ کارشناسوی ارشود .دانیوكد

 .10لطیفی ن و نوابﭘور س ( )1379واکنش شاختهوای

کیاورزی .دانیگاه ززاد اسوالمی واحود وراموین152 .

رشد و عملكرد دو رام لوبیای چیتی به فاصلۀ ردشوف

ص.
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