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  (Cicer arietinum) و صفات رویشی در گیاه نخود روابط آلومتریک میان ارتفاع بوته
  

  5 و ابراهیم زینلی4 گالشی...، سرا3، علی راحمی2، افشین سلطانی1جعفر پوررضا*
 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه زراعت و اصالح نباتاتکارشناسی ارشد آموخته  دانش1

 دانشگاه زراعت و اصالح نباتاتدانشجوی دکتری گروه 3 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان استاد گروه زراعت و اصالح نباتات2 ،مهرمزرا
  ،دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان4، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  اعت و اصالح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمربی گروه زر5 
  30/7/86: ؛ تاریخ پذیرش 11/7/84: تاریخ دریافت

  
  

  چکیده
 های بخش مقایسه با کل یا  از گیاه را دراندامروابط آلومتریک در گیاهان تغییرات رشد و نمو و مشخصات نسبی یک 

با تعداد گره در ساقه اصلی، ) متر سانتی(بوته   یافتن روابط آلومتریک بین ارتفاعیقهدف از این تحق. گیاه آشکار می کنددیگر 
بدین منظور آزمایشی بر روی . در نخود بود) گرم در بوته ( و وزن خشک اجزای رویشی)گرم در بوته (وزن خشک ساقه
 1  و1382 ماه بهمن1، 1382ه  آذرما15( بصورت فاکتوریل با دو فاکتور، تاریخ کاشت در سه سطح  نخود رقم هاشم،

در قالب طرح بلوک کامل )  بوته در مترمربع60و  45، 15،30 (هار سطحچو دیگری تراکم کاشت در ) 1383ماه فروردین
 در مزرعه آزمایشی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 1382-83در سال زراعی تکرار تصادفی با چهار 

گیری ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه اصلی، در هر نمونه  شد و برداشت انجام تااز کاشتگیری نمونه .شداجرا طبیعی گرگان 
 )y=axb (از معادله توانیبرای توصیف رابطه ارتفاع با صفات ذکر شده . گیری شداندازه وزن خشک ساقه و وزن خشک برگ

بین ارتفاع بوته با تعداد گره در ساقه اصلی . ید استفاده گردX(lna+b×ln=ln(Y)(صورت تبدیل شده خطی به
)92/0=2R،26/1x92/0=y( وزن خشک ساقه ،)2=92/0R ،42/0x57/26=y ( و وزن خشک اجزای رویشی)2=-92/0R ،

46/0x54/18=y (در  آنها را و یاتوان برای تخمین ارتفاع استفاده کرد  از این روابط میبنابراین. داری وجود داشترابطه معنی
  . به کار برد گیاهان زراعی برای مدل سازی رقابتسازیهای شبیه مدل

  
  وزن خشک، تعداد گره، روابط آلومتریکنخود، ارتفاع بوته، : کلیدیهای واژه

  
  مقدمه

ا یک  یاندامروابط بین سرعت رشد اجزای منفرد یک 1
گاردنر و همکاران، (شود آلومتری خوانده میموجود 

نمو و  و ک در گیاهان تغییرات رشدروابط آلومتری). 1985

                                                 
  J_Pourreza@yahoo.com: مسئول مکاتبه -*

 یا  از گیاه را در مقایسه با کلبخشمشخصات نسبی یک 
). 1994نیکالس، (کند  دیگر گیاه آشکار میهایبخش

و شکل شناسی روابط آلومتریک ثابت و پایدار در آنتوژنی 
های گیاهی استفاده تواند به صورت اجزای مدلگیاه می



 آنها مشکل گیریاندازهکه را  هایی از گیاهو پارامترشود 
  ). 1998ردی و همکاران، ( برآورد کنند ،است

هنگامی که روابط آلومتریک برای یک گیاه ویژه ثابت 
نمو رویشی به خوبی بینی توان برای پیشهستند از آنها می
). 1995نیکالس، (شود، استفاده نمود آنچه برآورد می

مورد م یک گونه تواند بین ارقااختالفات آلومتریک می
انتظار باشد، مطالعات نشان داده که اصالحات ژنتیکی در 

 شود میک گیاه آلومتریروابط گندم منجر به تغییرات در 
 مطالعات جدید پیشنهاد ).1978همکاران، و لنتون (

کنند که توانایی گیاهان جهت سازگاری با محیط  می
اله تحت  را بویژه در گیاهان یکستواند روابط آلومتریک می

 مارول و همکاران، ؛1987 ،ریکی و بزاز(تأثیر قرار دهد 
 دانش روابط آلومتریک هم در بهبود آنالیزهای ).1992

های های گیاهی از دادهرشد گیاهی و هم در برآورد پارامتر
ن  آشکار ساختن چنی.باشدبا اهمیت میکم یا حساس 

د و نمو گیاه نخوسازی رشد یم کتواند بهروابطی می
 بررسی ارتفاع بوته به خصوص در مباحث .کمک کند

تواند مفید های هرز میمربوط به تراکم و رقابت علف
گیری ارتفاع بوته، واقع شود و یک راهکار برای اندازه

بط آلومتریک، از قبیل یافتن معادالتی برای ااستفاده از رو
گیری برآورد ارتفاع با استفاده از خصوصیات گیاهی اندازه

توان خصوصیات گیاهی میاین از مهمترین . باشدده میش
تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک برگ، وزن  به

) برگ+ساقه(خشک ساقه و وزن خشک اجزای رویشی 
آمیزی برای طور موفقیتادالت بهعاز این م. اشاره نمود

  وزمینی، یونجه، ارزن، جوبادامگیاهان مختلف از قبیل 
ن، سوجان ؛1992ما و همکاران، (ه است  شداستفاده ذرت
 ؛1983 و همکاران، اس رام؛1991 پین و همکاران، ؛1967

در ) 2006(سلطانی و همکاران ). 1999،  و دوایراستوارت
نخود نشان دادند که تعداد گره در ساقه اصلی با درجه 

س درجه حرارت و درجه روز رشد ااعتماد باالیی بر اس
سازی تعداد گره  آن جایی که شبیهاز. بینی استقابل پیش

تر است، یافتن روابط آلومتریک بین در ساقه اصلی ساده
توجهی  تعداد گره در ساقه اصلی و ارتفاع بوته کمک قابل

هدف این مطالعه . بینی ارتفاع بوته خواهد نمودبه پیش
 ارتفاع بوته با تعداد گره در  بینبررسی روابط آلومتریک
ک ساقه و وزن خشک اجزای ساقه اصلی، وزن خش

   .بود نخود در گیاه  و اثر تراکم بر این روابطرویشی
  

  ها مواد و روش
این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 

شهرستان گرگان با .  اجرا گردید1382-1383زراعی 
دقیقه شمالی و طول  45 درجه و 37عرض جغرافیایی 

 متر 13 دقیقه شرقی، در ارتفاع 30 درجه و 54جغرافیایی 
 607متوسط بارندگی سالیانه . از سطح دریا قرار دارد

گراد  درجه سانتی10متر و دامنه نوسان دمای سالیانه میلی
قبل . باشدگراد می درجه سانتی13و میانگین دمای سالیانه 

متری خاک  سانتی30ر تا زمایش از اعماق صفآاز اجرای 
و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن در  برداری شدنمونه

 لوم رسی  مزرعهبافت خاک. آزمایشگاه تعیین گردید
  . بود1سیلتی

آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور، یکی تاریخ 
 1382  بهمن ماه1، 1382 آذرماه 15(کاشت در سه سطح 

هار چکم کاشت در و دیگری ترا) 1383ماه  فروردین 1و
در قالب طرح )  بوته در متر مربع60و 45، 30، 15 (سطح

 دامنه گسترده .بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد
حیطی و ها به عمد انتخاب شدند تا شرایط م تاریخ کاشت

 که برای کاشت نخودی .رشدی متفاوتی ایجاد گردد
طقه استفاده گردید رقم هاشم بود که رقم متداول من

ها در  ها در تمام کرت فاصله بین ردیف. باشد می
میزان کود توصیه  .بود متر سانتی30های مختلف بذر  تراکم
 کیلوگرم سوپر 140  براساس نتایج آزمون خاکشده

کود مصرفی قبل از هر .  کیلو اوره بود50فسفات تریپل و 
پس از سبز شدن بذور، . تاریخ کاشت به زمین اضافه شد

این  چون.  برگی تنک انجام گردید5 تا 4 در مرحله
آزمایش در شرایط عدم محدودیت آب، عناصر غذایی، 

                                                 
 1- Silty Clay Loam 



در مراحل . های هرز انجام شدها و علفآفات، بیماری
مختلف با توجه به نیاز آبی در مواقع لزوم، آبیاری انجام 

 سه هفته یکبار با سم دیازینون جهت تاشد و در هر دو 
        له کرم غالف خوار نخود مبارزه با آفات از جم

)Heliothes armigera ( و مینوز برگ نخود
)Liriomyza cogesta ( و نیز به منظور جلوگیری از

       های قارچی از قبیل برق زدگی بیماری
)Ascochyta rabiei (و پوسیدگی ریشه   
)Fusarium spp( از سم بنومیل به نسبت دو در هزار ،

چنین برای مبارزه با لیسه یا لیسک هم. استفاده گردید
)Paramacella spp ( از طعمه مسموم)سوین + 

  .استفاده شد) سبوس گندم
فاع بوته، تعداد گره درساقه  ارتصفات در این تحقیق

گیری و وزن خشک ساقه اندازه برگ  وزن خشک،اصلی
 بوته 7ها روی نمونه گیاهی شامل گیریتمام اندازه .شد

انتخاب شده بودند،  تایی 10-20بزرگتر که از یک نمونه 
، R1:روز تا گلدهی(مراحل فنولوژیک  .صورت گرفت

، روز تا R5: ، روز تا دانه بندیR3: روز تا غالف دهی
در ) R8: ، روز تا رسیدگی کاملR7: شروع رسیدگی

بوته مشخص براساس روش فهر و  10فصل رشد روی 
ی وزن گیربرای اندازه . مشخص شدند)1977(کاوینس 

های برگ، ها به اندام بوته،برداریخشک گیاه در هر نمونه
ها به صورت نهونم. شدند غالف و دانه تفکیک ،ساقه

دن به وزن یگراد تا رس  درجه سانتی70 دمای جداگانه  در
ثابت در آون قرار گرفتند و سپس وزن خشک آنها 

این روند از ابتدای رشد تا مرحله . گیری شد اندازه
  .گی کامل صورت گرفترسید

 با )y( بوته برای توصیف روابط آلومتریک بین ارتفاع
تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک ساقه و وزن خشک 

 )Y=aXb( از معادله توانی )xعنوان به (اجزای رویشی
  )lna+b×ln(X)Y(ln= (صورت تبدیل شده خطیبه
ه استفاد )رفته شده استگلگاریتم  Y و Xکه در آن از (

 پس از ضد aدر بخش نتایج و بحث ضریب . گردید
ها جداگانه برای کلیه تراکم. تبدیل گزارش شده است

 و در نهایت برای برازش معادله و بررسی صورت گرفت

 تعیین برای .ها یک معادله کلی برازش داده شدهمه تراکم
. استفاده گردید) CV(از ضریب تغییرات دقت معادالت 
  صورت گرفتSASستفاده از نرم افزار تجزیه آماری با ا

  .)1998سلطانی، (
  

  نتایج و بحث
 تیمارهای  روند تغییرات ارتفاع بوته برای1در شکل 

در هر سه تاریخ کاشت .  ارائه شده استمختلف آزمایش
 که داشتیک دوره تأخیری در افزایش ارتفاع بوته وجود 

ن  ای. تأخیری با تأخیر در کاشت کاهش یافتاین دوره
 روز پس از کاشت 80 حدوددوره در تاریخ کاشت اول تا 

 40 و 60 د حدوترتیببهو در تاریخ کاشت دوم و سوم 
روز بود که علت طویل بودن دوره تأخیری در تاریخ 

 مرتبطبه دمای پایین ابتدای رشد توان کاشت اول را می
های مختلف اختالفی از نظر تغییرات در تراکم. نستدا

حداکثر ارتفاع . ر تاریخ کاشت وجود نداشتارتفاع در ه
مربوط به تاریخ کاشت اول بود و با تأخیر در کاشت 

توان پیدا کرد که علت این کاهش را میارتفاع بوته کاهش 
کوتاه شدن دوره رویشی در اثر دما و فتوپریود باالتر در به 

. )2003پرسا و همکاران، (های دیرتر نسبت داد کاشت
،  میانگین و انحراف معیار برای ارتفاع بوته دامنه،1جدول 

تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک ساقه و وزن خشک 
 تیمارهای آزمایش در .دهدرا نشان میاجزای رویشی 

  .اندها موفق بودهای از این متغیردامنه گستردهایجاد 
 تعداد گره در ساقه اصلی  باجهت توصیف ارتفاع بوته

انه برازش معادله و بررسی صورت برای هر تراکم، جداگ
 برای نتایج نشان داد که. )الف 2 شکل و 2 جدول( گرفت

 5 بین تراکم ها در سطح  معادله توانی b و aضرایب 
مقدار ضریب . داری وجود ندارد تفاوت معنیدرصد

 دیده می شود پایین 2تغییرات  نیز همانطور که در جدول 
ابطه رگرسیون خطی همچنین ر.  بود31/6 تا 05/6و بین 

تعداد گره در ساقه -ارتفاع بوته  بین ضرایب آلومتریک
داری را  بررسی شد و نتایج رابطه معنی بوته تراکمواصلی 

از آنجایی بنابراین، . )ها نشان داده نشدندداده (نشان نداد
بینی برای پیش، نبودکه ضریب آلومتریک به تراکم وابسته 

های تعداد گره در ساقه اصلی می ارتفاع با استفاده از داده



که با استفاده از کل داده ها بدست  b و aتوان از ضرایب 
رابطه بین . )R 26/1x92/0=y,2=92/0( آمدند، استفاده کرد
با تعداد گره در ) متر بر تعداد گرهسانتی(شیب ارتفاع بوته 

ب آورده شده است که همان -2در شکل ساقه اصلی 
همانگونه که مشاهده . باشدف میال-1مشتق رابطه شکل 

 گره در  افزایش یکبه ازایشود افزایش ارتفاع بوته می
در سطوح پایین . ساقه اصلی بستگی به تعداد گره دارد

 به ازای افزایش هر گره  افزایش در ارتفاع بوته،تعداد گره
 این ،باشد ولی در سطوح باالیی تعداد گرهکم میدر ساقه 

ای  در مرحله،عنوان مثالبه. یشتر استافزایش در ارتفاع ب
 به ع افزایش در ارتفا، گره در ساقه اصلی دارد15که گیاه 

 گره 30ای که ساقه متر و در مرحله سانتی2ازای هر گره 
ردی و  .متر است سانتی3  تا6/2دارد افزایش ارتفاع 

برای توصیف ارتفاع بوته از تعداد گره ) 1998(همکاران 
 . از یک مدل غیر خطی استفاده نمودنددر ساقه اصلی

در نخود نیز روابط ) 2006 (نراحمی کاریزکی و همکارا
مشابهی ارتفاع بوته و سطح برگ وتعداد گره در ساقه 

  .اصلی مشاهده کردند
  

گرم در (شک اجزای رویشی ؛ وزن خ)گرم در بوته(، وزن خشک ساقه )مترسانتی( مقادیر میانگین، دامنه و انحراف معیار ارتفاع بوته -1 جدول
  .و تعداد گره در ساقه اصلی در آزمایش) بوته

  
و ) گرم در بوته(با تعداد گره در ساقه اصلی، وزن خشک ساقه ) مترسانتی( بین ارتفاع بوته y=axbمعادلۀ توانی ) b و a( ضرایب -2جدول 

  . ضریب تغییرات هستندCV ضریب تبیین و R2دات،  تعداد مشاهn. برای تراکم های مختلف کاشت) گرم در بوته(وزن خشک اجزای رویشی 
 n a±se  b±se CV  R2  تراکم -صفت

          تعداد گره در ساقه اصلی
  92/0  31/6 26/1±09/0 86/0±30/1  16   بوته در متر مربع15
  92/0  24/6 22/1±09/0 05/1±29/1  16   بوته در متر مربع30
  92/0  34/6 29/1±09/0 84/0±30/1  16   بوته در متر مربع45
  92/0  05/6 27/1±09/0 92/0±30/1  16   بوته در متر مربع60

  92/0  06/6  26/1±04/0  92/0±13/1  64  کل داده ها
            )گرم در بوته(وزن خشک ساقه 

  94/0  36/5  39/0±02/0  04/24±05/1  16   بوته در متر مربع15
  95/0  84/4 42/0±/02 57/26±04/1  16   بوته در متر مربع30
  93/0  20/6 45/0±03/0 11/27±05/1  16  ه در متر مربع بوت45
  92/0  18/6 45/0±03/0 78/28±05/1  16   بوته در متر مربع60

  92/0  98/5  42/0±01/0  57/26±02/1  64  کل داده ها
            )گرم در بوته(وزن خشک اجزای رویشی 

  95/0  99/4 43/0±02/0 11/17±05/1  16   بوته در متر مربع15
  96/0  61/4 47/0±02/0 54/18±05/1  16  متر مربع بوته در 30
  94/0  79/5 50/0±03/0 54/18±06/1  16   بوته در متر مربع45
  92/0  11/6 50/0±04/0 68/19±06/1  16   بوته در متر مربع60

  92/0  94/5  46/0±02/0  54/18±03/1  64  کل داده ها

  انحراف معیار  دامنه  میانگین  
  78/8  40/3-00/36  79/18  تعداد گره در ساقه اصلی

  58/26  30/8-20/99  59/26  )متر سانتی(ارتفاع بوته 
  74/5  05/0-62/30  24/4  )گرم در بوته(وزن خشک ساقه 

  01/9  13/0-67/47  35/7  ) گرم در بوته(وزن خشک اجزای رویشی 
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  . رابطه ارتفاع بوته با روز پس از کاشت در تیمارهای مختلف تاریخ و تراکم کاشت-1شکل 



مشاهده الف  3ل  و شک2همانطور که در جدول 
شود رابطه نزدیکی بین ارتفاع و وزن خشک ساقه بر  می

های مختلف وجود داشت مبنای رگرسیون توانی در تراکم
)92/0=2R( . از نظر ضرایبaو  bهای مختلف بین تراکم

 ضریب .داری مشاهده نشد تفاوت معنیدرصد 5در سطح 
 رابطه.  متغییر بود20/6 تا 84/4بین ) CV(تغییرات 

  بین ضریب آلومتریک ارتفاع بوتهداری معنیرگرسیونی 
ها نشان داده (تراکم بوته مشاهده نشدوزن خشک ساقه با 

ضریب آلومتریک با توجه به عدم وابستگی . )داده نشدند
های وزن از دادهبینی ارتفاع بوته تراکم بوته، جهت پیشبا 

ز کل که با استفاده ا b و aتوان از ضرایب خشک ساقه می
  یعنیبدست آمدند، استفاده کرد) 2 جدول(ها داده

)92/0=2R ،42/0x57/26=y(.  ب شیب ارتفاع  3شکل
در مقابل وزن خشک ساقه را در ) متر بر گرمسانتی(بوته 
همانطور که مالحظه . دهدهای مختلف نشان میتراکم
شود افزایش ارتفاع به ازای افزایش در هر واحد وزن  می

 نیز بستگی به وزن نی ارتفاع ویژه ساقه یعخشک ساقه
اقه دارد و با افزایش وزن خشک ساقه افزایش خشک س

شود همانطور که دیده می. یابددر ارتفاع بوته کاهش می
که گیاه وزن خشک ساقه کمتری دارد در مراحل ابتدایی 

باشد افزایش در ارتفاع بوته آن در باالترین مقدار خود می
در مراحل انتهایی رشد  خشک ساقه ولی با افزایش وزن

ردی و همکاران . رسداین افزایش به حداقل خود می
در تحقیق خود بر روی چند رقم سویا از یک ) 1998(

بینی ارتفاع بوته از وزن  برای پیشرگرسیون خطیرابطه 

خشک ساقه استفاده کردند و مشاهده کردند با افزایش 
  .افتوزن خشک ساقه، ارتفاع بوته افزایش ی

دار ارتفاع بوته با  رابطه معنی2الف و جدول  4شکل 
 .دهدرا نشان می) برگ+ساقه(وزن خشک اجزای رویشی 

تفاوتی از نظر رابطه بین  درصد 5ها در سطح بین تراکم
. نداشتارتفاع بوته با وزن خشک اجزای رویشی وجود 

وزن خشک -بررسی رابطه ضریب آلومتریک ارتفاع بوته
 که وابستگی بین شی با تراکم بوته نشان داداجزای روی

ها نشان داده (ضریب آلومتریک و تراکم بوته وجود ندارد
بینی ارتفاع بوته با استفاده  بنابراین برای پیش).داده نشدند

توان از  می نیزوزن خشک اجزای رویشیهای از داده
 ها بدست آمدند، استفاده کرد که از کل دادهb و aضرایب 

ب شیب -4شکل  ).2R ،46/0x54/18=y=92/0( یعنی
در مقابل وزن خشک اجزای رویشی را نشان ارتفاع بوته 

در  افزایش. ب دارد-3دهد که روندی مشابه با شکل می
ارتفاع بوته به ازای افزایش در هر واحد وزن خشک 

بستگی به وزن خشک اجزای رویشی در اجزای رویشی 
ب مشاهده -4شکل هر مرحله دارد و همانطور که در 

شود در مراحل ابتدایی رشد که وزن خشک اجزای می
 ،در ارتفاع بوته باالتر استتر است افزایش رویشی پایین

ای که وزن خشک اجزای رویشی   در مرحلهبرای مثال
متر و  سانتی5 گرم است افزایش در ارتفاع بوته 15بوته 

  گرم است افزایش40 ای که وزن خشک بوته در مرحله
 )1983(راموس و همکاران  .متر است سانتی5/2در ارتفاع 

از یک مدل رگرسیون خطی برای توصیف ارتفاع ، در جو
  .از وزن خشک کل استفاده کردند

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

  برازش معادله خطی برای رابطه بین ارتفاع بوته با تعداد گره در ساقه اصلی، ):  الف- 2شکل 
  .در مقابل تعداد گره در ساقه اصلی، یا همان مشتق رابطه الف)  تعداد گرهمتر بر سانتی(شیب ارتفاع ): ب(
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  برازش معادله خطی برای رابطه بین ارتفاع بوته با وزن خشک ساقه، ):  الف-3شکل 
  .در مقابل وزن خشک ساقه، یا همان مشتق رابطه الف) سانتی متر بر گرم(شیب ارتفاع ): ب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  برازش معادله خطی برای رابطه بین ارتفاع بوته با وزن خشک اجزای رویشی):  الف- 4شکل 
  .در مقابل وزن خشک اجزای رویشی، یا همان مشتق رابطه الف) سانتی متر بر گرم(شیب ارتفاع ): ب(

  
های  ای از متغیر مطالعه براساس دامنه گستردهنتایج این

 وزن خشک ساقه و   اصلی،ارتفاع بوته، تعداد گره در ساقه
وزن خشک اجزای رویشی نشان داد که روابط آلومتریک 

)y=axb(از این روابط . ها وجود دارد قوی بین اندام

توان در تفسیر و تجزیه و تحلیل رفتارهای رشد گیاه  می
سازی برای های شبیهاستفاده کرد و یا آنها را در مدل

به کار ) سازی رقابتالزم در شبیه(بینی ارتفاع بوته پیش
  .بست
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Abstract  
Allometric relation in plants describes development and growth variations and relative 

characteristics of a part of plant in comparison with total or other parts of plant. The objective of this 
study was to find allometric relations between plant height (cm) with node number in main stem, srem 
dry weight (g plant-1) and vegetative components dry weight (g plant-1). For this purpose, an 
experiment with 3 sowing dates(6 Dec. 2003, 20 Jan. 2004 and 21 Mar. 2004) and 4 plant densities 
(15, 30, 45 and 60 plants m-2) was conducted in the field at Agricultural Science Research Farm of the 
Gorgan University during 2003-4. Data of plant height stem dry matter weight and vegetative 
components dry weight was recorded. The power equation (y=axb) as linear changed form, {ln(y)=ln 
(a)+b×ln(x) was used to describe the relationship between plant height and the mentioned  
characteristics. Between plant height with nod number in main stem (y=0.92x1.26, R2=0.92), stem dry 
weight (y=26.57x0.42, R2=0.92) and vegetative components dry weight (y=18.54x0.46, R2=0.92) was 
significant relation. So, this relation can use to estimate plant height and or use them in crop 
simulations models for modeling competition. 
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*- Corresponding Author; Email: j_pourreza@yahoo.com  


