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 چکیده 

در عی فزآیٌذ اّلی سبسی گیبّبى، آگبّی اس ٍضعیت جَاًِ سًی ثذٍر گًَِ ّبی ثَهی ٍحشیی ضیزٍری   

گًَِ ای یکسبلِ، ثب هصیبر  دارٍییی، غیذایی ٍ       .Cichorium  pumilum  Jacqکبسٌی پبکَتبُ . است

درجِ سبًتیگزاد ثب استفبدُ اس عزح  45 تب 2ٍاکٌش جَاًِ سًی ثذٍر ایي گیبُ در دهبّبی  .علَفِ ای است

ثزای ّز . هَرد ثزرسی قزار گزفتٌذ در داًشکذُ کشبٍرسی هشْذ 1387در سبل  آسهبیشی کبهالً تصبدفی

عذد ثذر در ًظز گزفتِ شذ ٍ درصذ ٍ سزعت جَاًِ سًی ثذٍر  25تکزار ٍ ثزای ّز تکزار  4تیوبر حزارتی، 

درجیِ سیبًتی گیزاد ٍ     15ي در صیذ جَاًیِ سًیی در دهیبی     ثیشتزی. در ّز درجِ حزارت هحبسجِ شذًذ

 هقیبدیز درجیِ حیزارت ّیبی    . درجِ سبًتی گزاد ثذسیت آهیذ   25ثیشتزیي سزعت جَاًِ سًی در دهبی 

ٍ ( 78/21-60/28)، ( 09/0-67/2)ثیِ تزتییت در داهٌیِ ّیبی      (کویٌیِ ، ثْیٌیِ ٍ ثیشییٌِ     )کبردیٌبل

داهٌِ ٍسیع جَاًِ سًی ثذٍر کبسیٌی پبکَتیبُ ، ًشیبى    . درجِ سبًتی گزاد ثذست آهذًذ( 66/41-00/40)

ثزای رٍیش در فصَل هختلف ٍ در  شیزایظ آة ٍ ّیَایی هتٌیَ      دٌّذُ تَاًبیی ثبلقَُ ایي گًَِ خَدرٍ 

  .ثبشذ هی
 

 . ، کبسٌی پبکَتبُ( هْن ) درصذ جَاًِ سًی، دهبّبی کبردیٌبل  :کلیذیکلمات 
 

 
 مقدمه

گاَی آ. اس مطالؼات پایٍ ای ي ايلیٍ اَلی کزدن گیاَان داريیی می تاشذ تزرسی خصًصیات جًاوٍ سوی تذر
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اس يضؼیت جًاوٍ سوی تذير در طی فزآیىذ اَلی ساسی گیاٌ ي تًیژٌ  در مًرد گًوٍ َای توًمی يشیوی کوٍ    
 ,.et al )دستزسی تٍ مىثغ تذری آوُا میکل ي ویاسَای جًاوٍ سوی آوُا واشىاختٍ اسوت  ضوزيری موی تاشوذ     

2002  Kharkwal,.)   Corbineau and Côme, 1989) )  کاسوىی  گشارش کزدووذ توذرَای (C. intybus )
جًاووٍ سدووذ  يلوی دموای     ( درجوٍ سواوتیازاد   30توا  5)رکًد ویان وذادٌ ي در دامىٍ يسیؼی اسدرجٍ شزارت 

دامىوٍ  ( ىٍکمیىوٍ   تُیىوٍ ي تییوی   )درجوٍ شزارتُوای کاردیىوا     . درجٍ ساوتیازاد توًد  25 – 30( تُیىٍ)مطلًب
توا تؼیویه درجوٍ     .دمایی کٍ تذرَای یک گًوٍ خاص در آن قادر تٍ جًاوٍ سووی َتوتىذ را تؼیویه موی ومایوذ     

شزارتُای کاردیىا  می تًان محذيدٌ پزاکىش گًوٍ َای يشیی ي سموان ي مىطهوٍ مىاسوة  جُوت کیوت      
ي  در پتویلیً  توٍ    5/25ي  0/19   4/4درجٍ شزارتُای کاردیىوا  در اسوززسٌ توٍ تزتیوة      .آوُا را تخمیه سد

ي َمکاران  قادری فز(. 1383تثزیشی يَمکاران  ) درجٍ ساوتیازاد تؼییه شذوذ 0/35ي   8/28   4/9تزتیة 
ي سیاٌ داوٍ   مذ  َای تتا ي دوذان ماوىذ وتوثت توٍ موذ      کٍ در کذيی تخم کاغذی گشارش کزدوذ( 1388)

 . تُتز تًصیف کزدوذَای دیاز ياکىش سزػت جًاوٍ سوی وتثت تٍ دما را 
مصوار  غوذایی ي    توا گًوٍ ای یکتالٍ  اس جوى  کاسوىی     .Cichorium  pumilum  Jacq .ٌکاسىی پاکًتا

تحهیق شاضز . ريیش می یاتذوًاشی جىًب غزتی ي جىًب ایزان  اس  تزخی در کٍ يػلًفٍ ای است داريیی
کمیىوٍ  تُیىوٍ ي   ) اَوای کاردیىوا    تا َذ  میخص ومًدن دامىٍ شزارتی مىاسوة جًاووٍ سووی ي ارسیواتی دم    

 .گیاٌ کاسىی پاکًتاٌ صًرت گزفت( تیییىٍ 

 
 ها مواد و روش

داویکذٌ کیايرسی میوُذ توٍ ريش   در  1387تزرسی خصًصیات جًاوٍ سوی تذير کاسىی پاکًتاٌ در سا  
  15  10  5  3   2در ایه آسمایش ياکىش جًاوٍ سوی تذير کاسىی پاکًتاٌ در دماَای  :سیز صًرت گزفت

آسموایش در قالووة طوزم کووام     . درجوٍ سواوتیازاد مووًرد تزرسوی قووزار گزفتىوذ     45   40  35  30  25  20
تؼییه درجٍ . ػذد تذر در وظز گزفتٍ شذ 25تزای َز تکزار ي تکزار  4تصادفی اجزا ي در َز تیمار شزارتی  

ٍ )  جًاوٍ سویشزارت َای کاردیىا   ادٌ اس موذ  َوای رگزسویًوی خطوً      توا اسوتز  (    تُیىوٍ ي تییویىٍ   کمیىو
توا شومارش    .صًرت گزفوت ( FPB) 3پىج پارامتزی تتاي  2( QPN)  2چىذ جملٍ ای درجٍ   (ISL) 1متهاطغ 

جًاوٍ سوی تذر تا استزادٌ اس درين یاتی خطی تیه درصذ جًاووٍ سووی   %  50تذير جًاوٍ سدٌ  سمان رسیذن تٍ 
ي سوس  سوزػت جًاووٍ سووی توذر تزاسواز ػکو  سموان          ريساوٍ اس مىحىی جًاوٍ سوی تجمؼی محاسثٍ شوذ 

                                                             
1. Intersected-lines Model (ISL) 
2. Quadratic Polynomial Model 
3. Five-Parameters Beta Model (FPB) 
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 (.,.Adam et al ( 2007 محاسثٍ گزدیذ GD50/1جًاوٍ سوی تذر %  50رسیذن تٍ 
آسمًن چىوذ   ي MSTACَا تا استزادٌ اس وز  افشار ي مهایتٍ میاوایه SASَا تا استزادٌ اس وز  افشار آوالیش دادٌ

َایی کٍ تٍ صًرت درصذ تًدووذ   تجشیٍ ياریاو  دادٌ. ا  شذدرصذ اوج 5ای داوکه در سطح اشتما  دامىٍ
 .اوجا  گزدیذ (  Arc sin√x) ایپ  اس تثذیل سايیٍ

 
 نتایج وبحث

وتایج آسماییات ویان داد کٍ تیمار َای درجٍ شزارت اثزات مؼىی داری  تز درصوذ ي سوزػت جًاووٍ سووی     
ي تییوتزیه سوزػت جًاووٍ سووی      15تذير در دمای تییتزیه در صذ جًاوٍ سوی .  داشتىذتذير کاسىی پاکًتاٌ 

درجوٍ سواوتی    40ي تییوتز اس   3جًاوٍ سووی در دموای کمتوز اس     .درجٍ ساوتی گزاد تٍ دست آمذ 25در دمای 
 .درجٍ سواوتی گوزاد تاشوذ    15-30تىظز می رسذ دامىٍ شزارتی تُیىٍ تذير کاسىی پاکًتاٌ  .گزاد متًقف شذ

درجوٍ سواوتی    10-20شزارتی مطلًب تزای جًاوٍ سووی توذير اسوززسٌ را    دامىٍ ( 1383)تثزیشی ي َمکاران 
 . درجٍ ساوتی گزاد تؼییه کزدوذ 15 -25گزاد ي تزای پتیلیً  

تذير کاسىی پاکًتاٌ کٍ تا اسوتزادٌ اس توزاسش موذ  َوای مختلوف       جًاوٍ سوی درجٍ شزارت َای کاردیىا 
چىوذ جملوٍ ای      ز تخمیه سٍ مذ  خطً  متهاطغتز اسا.   ویان دادٌ شذٌ اوذ( 1)تذست آمذوذ در جذي 

( شوذاکرز )ي تییویىٍ  ( مطلوًب )  تُیىٍ (پایٍ)مهادیز درجٍ شزارت َای کمیىٍ   درجٍ دي  ي پىج پارامتزی تتا 
درجووٍ سوواوتیازاد تذسووت  ( 00/40-66/41)ي ( 78/21-60/28)  ( 09/0-67/2)تووٍ تزتیووة در دامىووٍ َووای  

 .آمذوذ
 

 رت َای کاردیىال در بذير کاسىی پاکًتاٌ بز اساس سٍ مذل بزاسش دادٌ شذٌمقادیز درجٍ حزا  -0جذيل

 R ضزیب تبییه   بیشیىٍ بُیىٍ کمیىٍ مذل
2

 

 09/0 60/28 73/40 94/0  (88/0) (ISL )خغَط هتقبعع 

 QPN 67/2 78/21 66/41 91/0))چٌذ جولِ ای درجِ دٍم 

 FPB)  ( 00/2 47/25 00/40 94/0 تب ثپٌج پبراهتزی 

 
توزای  ( FPB)ي پوىج پوارامتزی تتوا    ( QPN)در مجمًع  تٍ وظز می رسذ مذلُای چىوذ جملوٍ ای درجوٍ دي     

دامىوٍ يسویغ جًاووٍ سووی توذير       .تخمیه درجٍ شزارتُای کاردیىا  تذير کاسوىی پاکًتواٌ    مىاسوة َتوتىذ    
زای ريیوش در فصوً    درجٍ ساوتی گزاد   ویوان اس تًاووایی ایوه گًووٍ تو      40تا  3 شذيد  کاسىی پاکًتاٌ اس

 .تاشذ مختلف ي در  شزایط آب ي ًَایی متىًع می
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QPN                                               ISL 
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تاثیز درجٍ حزارت َای مختلف بز سزعت جًاوٍ سوی بذر کاسىی پاکًتاٌ بز اساس بزاسش سٍ مذل خطًط  - 0شکل 

 (FPB)ي پىج پارامتزی بتا ( QPN)، چىذ جملٍ ای درجٍ ديم (ISL)ع متقاط
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