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بررسی رابطه سیستم ریشهای با روابط آبی کلزا در شرایط تنش خشکی
5

حميد جبّاري ،1نيراعظم خوشخلق سيما ،2غالمعباس اکبري ،*3ايرج الهدادي ، 3اميرحسين شيرانیراد 4و علی حامد
 .1استاديار پژوهش ،بخش تحقيقات دانههاي روغنی ،موسسة تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ،کرج ،ايران.
 .2استاديار ،پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران ،کرج ،ايران.
 .3دانشيار ،گروه علوم زراعی و اصالح نباتات ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ايران.
 .4استاد پژوهش ،بخش تحقيقات دانههاي روغنی ،مؤسسة تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ،کرج ،ايران.
 .5کارشناس ارشد زراعت ،گروه علوم زراعی و اصالح نباتات ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1393/05/20 :

تاريخ پذيرش مقاله1393/10/04 :

چكيده
به منظور بررسی رابطه سیستم ریشهای با روابط آبی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکیی یکآ آامکایش گلک اری در گل ارکه لیزیو کو ی
پژوهشی ه بیوتینو و ی کشاورای ایران واقع در شهر کرج در سال  1391ارجام ش  .در این بررسی پنج رقم کلزای تجاری پکاییزه در
چهار تیمار آبیاری به صورت آامایش لاکتوریل در قا ب طرح پایه کامالً تصادلی ارایابی ش ر  .رتایج رشان داد که واکنش ارقام اا رظر
تغییرات ه ایت روارهای ع د اسپ طول و قطر ریشه صفات مورلو و ی عملیرد و اجزای عملیرد به سطوح آبیاری متفکاوت بکود.
در تیمار شاه بیشترین عملیرد داره در رقم ‘کوپر’ 1و به واسطه تو ی باالترین تع اد خورجین در گیاه مشکاه ه شک درلکا یککه در
تیمارهای تنش خشیی رقم ‘اپرا’ 2اا باالترین عملیرد داره برخوردار بود .این موضوع با باالتر بودن طول و قطکر ریشکه در رقکم ‘اپکرا’
مرتبط بود که به موجب آن دوام سطح برگ باال بیشترین میزان ه ایت روارهای تع اد خکورجین و تعک اد دارکه در خکورجین ریکز در
همین رقم مشاه ه ش  .رتایج کلی پژوهش لاضر رشان داد که رقش خصوصیات مورلو و ی ریشه در الزایش تحمل به خشیی در گیاه
کلزا بسیار پرررگ است و یآ سیستم ریشهای کارآم به همراه ه ایت روارهای باال دوام سطح برگ ایاد و تو ی تع اد خورجین ایاد
بیشترین رقش را در پای اری عملیرد داره کلزا در شرایط تنش خشیی دارد.
كلیدواژهها :تنش خشیی خصوصیات ریشه عملیرد داره کلزا ه ایت روارهای
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ارزیابی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در واکنش به تلقیح میکوریزایی در
گندم تحت تنش شوری
اميد يونسی ،1علی مرادي*2
 .1دکتري تخصصی فيزيولوژي گياهان زراعی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزي،
پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،ايران
 .2استاديار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه ياسوج ،ايران
تاريخ وصول مقاله1393/10/22 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/03/25 :

چكيده
تحقی لاضر با ه ا ارایابی رقش قارچ مییوریزایی بر لعا یت آرتیاکسی اری گن م تحت تنش شوری در گل اره دارشی ه کشکاورای
و منابع طبیعی دارشگاه تهران در سال  1390ارجام ش  .آامایش به صورت لاکتوریل و در قا ب طرح بلوک کامل تصادلی در سه تیرار
اجرا گردی  .تیمارهای آامایشی عبارت اا سه سطح تنش شوری شامل شاه (ب ون تنش)  60و  120میلیموالر رمآ کلری سک یم و
دو سطح تلقیح مییوریزایی (تلقیح و ع م تلقیح قارچ مییوریزایی  )Glomus mosseaeبود .صفات مورد ارایابی شکامل طکول ریشکه و
ار ام هوایی وان خشآ ریشه و ار ام هوایی درص کلوریزاسیون ریشه و لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی ان سوپراکسی دیسمیوتاا کاتاالا
و گایاکول پراکسی اا بود .رتایج لاصل رشاندهن ه اثرات باادارر ه تنش شوری بر رش گیاه گن م بود به رحوی که بکا الکزایش شک ت
تنش شوری طول و وان خشآ ار ام هوایی و ریشه به میزان قابل ماللظهای کاهش یالت .بهکارگیری تیمار مییوریزایی موجب بهبود
رش ار ام هوایی و ریشه بوتههای گن م در شرایط تنش گردی  .همچنین تنش شکوری موجکب ککاهش درصک کلوریزاسکیون ریشکه و
الزایش لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی ان مورد ارایابی گردی  .اعمال تیمار مییوریزایی رقش مؤثری در ارتقان رش و لعا یکت آرکزیمهکای
آرتیاکسی ان گن م بکه ویکژه در شکرایط تکنش شکوری داشکت .هرچنک اثکر متقابکل شکوری و مییکوریزا بکرای آرکزیمهکای کاتکاالا و
سوپراکسی دیسمیوتاا در ریشه و برای آرزیم گایاکول پراکسی اا در ار ام هوایی و ریشه معنیدار ربود.
كلیدواژهها :پراکسی اا سوپراکسی دیسمیوتاا شوری قارچ کاتاالا گن م
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بررسی تأثیر تنک دستی و شیمیایی میوه بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی
میوه زرشک بیدانه
3

فرشته کامياب  ،*1محمد عابدينی و 2مسعود خضري

 .1استاديار ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان ،رفسنجان ،ايران
 .2دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر ،کرمان ،ايران
 .3استاديار ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر ،کرمان ،ايران
تاريخ وصول مقاله94/02/20 :

تاريخ پذيرش مقاله94/11/26 :

چكيده
درختان میوه بای عملیرد کالی در طول عمر اقتصادی خود به طور سا یاره داشته باشکن  .درختکان میکوه معمکو ًال بکیش اا لک توارکایی
باردهی خود گل تو ی میکنن که اگر همگی این گلها به میوه تب یل شور درخت ضعیح و میوهها ریز و رامرنوم شک ه و معمکوالً
درخت دچار پ ی ه تناوم باردهی میشود .به همین د یل بای برخی اا گلها و میوههکای جکوان را بکه رود دسکتی میکارییی و یکا
شیمیایی لذا رمود .در پژوهش لاضر تثثیر تنآ دستی ( 20 10و  40درص لذا خوشههای میکوه) و محلکولپاشکی بکا هورمکون
رفتا ین استیآ اسی ( 20 10 5و  40میلیگرم در یتر) و اتفن ( 100 50 25و  200میلیگکرم در یتکر) در مقایسکه بکا شکاه (بک ون
اعمال تنآ) بر میزان تنآ میوه و برخی ویژگیهای کمی و کیفی میوه ارشآ بیداره در قا ب طرح بلوکهای کامکل تصکادلی در بکا
تحقیقاتی دارشی ه کشاورای دارشگاه بیرجن در سال  1393بررسی گردی  .کاربرد رفتا ین استیآ اسی و اتفن سبب تنآ مؤثر میوههکا
گردی بهطوریکه بیشترین میزان تنآ در تیمار رفتا ین استیآ اسی  10میلیگرم در یتر و همچنین اتفن  50میلیگرم در یتکر مشکاه ه
گردی  .اا طرا دیگر این تیمارها میزان عملیرد را ریز رسبت به تیمار شاه الزایش دادر  .تنآ دستی و کاربرد رفتا ین استیآ اسکی و
اتفن باعث الزایش طول قطر لجم وان تر  100لبه وان خشآ  100لبه آرتوسیارین ویتامین ث کل مواد جام محلول و رسکبت
مواد جام محلول به اسی کل ش ر .
كلیدواژهها :ار ااه میوه اتفن کیفیت عملیرد رفتا ین استیآ اسی

* رویسن ه مسئول
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بررسی اثر ویژگیهای پیوندک بر گیرایی و زندهمانی پیوند اپیکوتیل گردو
4

احمد رئوفی ،1کورش وحدتی ،2سهيل کريمی ، *3محمودرضا روزبان 3و وازگين گريگوريان
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد اصالح گياهان باغبانی ،گروه باغبانی ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران.
 .2استاد گروه باغبانی ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .3استاديار گروه باغبانی ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
 .4استاد گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.

تاريخ پذيرش مقاله1393/11/05 :

تاريخ وصول مقاله1393/10/17 :

چكيده
این پژوهش به منظور ارایابی ویژگیهای پیور ک (تع اد جواره روی پیور ک وجود جواره ارتهایی و قطر و طول پیور ک) بر مولقیکت
پیور اپییوتیل گردو رقم ‘چن ر’ و رش او یکه درختکان در پکردی
شاخ

ابوریحکان دارشکگاه تهکران در سکالهکای  1392-93ارجکام شک .

های مولقیت پیور و کیفیت شاخساره درختان پیور ش ه در  150روا پ

اا ارجام پیورک ارایکابی گردیک  .لضکور یکا عک م

لضور جواره ارتهایی روی پیور ک تثثیری بر ویژگیهای ار ااهگیری ش ه ر اشت .باالترین کیفیت پینه گیرایی پیور ( 83/4درصک ) و
درص ار هماری ( 72/8درص ) مربوب به پیور کهای دارای دو جواره بود .استفاده اا پیور کی با قطر سه تا شش میلیمتر باعث الزایش
درص گیرایی پیور ( 73/4درص ) و ار ه مار ن پیور ک ( 61/1درص ) ش  .پیور کهایی با طول هفت تا  12سارتیمتکر درصک ارک ه
مار ن بیشتری ( 56/1درص ) داشتن  .در پیور ی که در آن اا پیور کهای دو جوارهای استفاده گردی و پیور کهایی با طکول هفکت تکا
 12سارتیمتر (به ترتیب  9/1و  8/6برگ) تع اد برگ بیشتری تشییل ش  .پیور کهای دارای دو جواره پیور کهایی با قطر سه تا شش
و پیور کهایی با طول هفت تا  12سارتیمتر (به ترتیب  12/7 9/1و  12/2سارتیمتر) شاخههکایی بلنک تری ایجکاد کردرک  .درمجمکوع
استفاده اا پیور کهایی با قطر سه تا شش میلیمتر و طول هفت تا  12سارتیمتر که دارای دو جواره هستن برای الزایش مولقیت پیور
اپییوتیل و بهبود کیفیت درختان پیور ی گردو رقم ‘چن ر’ توصیه گردی .
كلیدواژهها :بالت پینه رش او یه طول پیور ک جواره پیور ک

* رویسن ه مسئول
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واکنش فیزیولوژی ،رشد و عملکرد کلزا به مصرف بور تحت تنش گرمایی
ناشی از کشتهای دیرهنگام
3

محمدرضا مرادي تالوت ،*1زهره کاظمی 2و سيدعطاءاله سيادت

 .1استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعی رامين خوزستان ،اهواز -
ايران
 .2کارشناس ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعی رامين خوزستان،
اهواز  -ايران
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعی رامين خوزستان ،اهواز -
ايران
تاريخ پذيرش مقاله1394/04/21 :

تاريخ وصول مقاله1394/02/19 :

چكيده
با ه ا مطا عه واکنش لیزیو و ی و عملیرد کلزا ( )Brassica napus L.بکه مصکرا بکور و گرمکای راشکی اا کشکتهکای دیرهنگکام
آامایشی به صورت کرتهای خرد ش ه در قا ب بلوکهای کامل تصادلی با چهار تیرار در مزرعه دارشگاه کشاورای و منکابع طبیعکی
رامین خواستان در سال اراعی  1392-93اجرا گردی  .تاریخهای کاشت ( 27آبان  12آذر  26آذر و  9دی) در ککرتهکای اصکلی و
سطوح مصرا بور (شاه  10کیلوگرم بور در هیتار به صورت خاککاربرد و محلولپاشی در مرلله هشکتبرگکی و ننچکهدهکی) در
کرتهای لرعی قرار گرلتن  .تاریخ کاشت تثثیری معنیدار بر محتوای رسبی آم برگ پای اری نشای سلول لعا یت آرزیم پراکسکی اا
شاخ

سطح برگ دمای سایهار اا عملیرد داره و ماده خشآ کلزا داشت .مصرا بور اثر معنیداری بر شاخ

سطح برگ لعا یکت

آرزیم پراکسی اا و عملیرد داشت .کشت دیرهنگام سبب الزایش دما در مرلله گلدهی و کاهش معنیدار عملیرد داره و مکاده خشکآ
گردی  .با تثخیر در کاشت اا  27آبان تا  9دی عملیرد داره به میزان  60/5درص کاهش یالت .مصرا خاکی بور عملیرد دارکه را بکه
میزان  23درص رسبت به تیمار شاه الزایش داد .تنش گرما اثر کاهن ه بر محتوی رسبی آم برگ پای اری نشا و شاخ
داشت .مصرا عنصر بور سبب الزایش معنی دار لعا یت آرزیم پراکسی اا و شاخ

سطح بکرگ

سطح برگ گردی  .بهطکورکلی بیشکترین عملیکرد

داره ( 4579/7کیلوگرم در هیتار) اا تاریخ کاشت  27آبان ماه و مصرا خاک کاربرد  10کیلوگرم بور در هیتار و کمترین عملیرد داره
( 768کیلوگرم در هیتار) اا تاریخ کاشت رهم دی و ب ون مصرا بور بهدست آم .
كلیدواژهها :پای اری نشان پراکسی اا محتوی رسبی آم برگ گلدهی محلولپاشی

* رویسن ه مسئول
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تأثیر محلولپاشی آهن ،روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله
پيمان محمدزاده توتونچی 1و رضا اميرنيا*2
 .1کارشناس ارشد زراعت ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.
 .2استاديار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1393/10/30 :

تاريخ پذيرش مقاله1393/12/17 :

چكيده
به منظور بررسی تثثیر محلولپاشی آهن روی و منگنز بر عملیرد و اجزای عملیرد شنبلیله آامایشی به صورت طرح بلوکهای کامکل
تصادلی با هشت تیمار و سه تیرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورای و منابع طبیعی اسکتان آذربایجکان نربکی در سکال
اراعی  1391ارجام ش  .تیمارها شامل شاه محلولپاشی آهن روی منگنز آهن  +روی آهن  +منگنز روی  +منگنز و آهکن  +روی
 +منگنز بودر  .عناصر مذکور اا منبع سو فات آهن سو فات روی و سو فات منگنز تثمین ش ر و با نلظت سه در هزار محلکولپاشکی
ش ر  .رتایج رشان داد که بین محلولپاشی عناصر ریزمغذی و شاه اا حا آماری اختالا معنیداری وجود داشت .در بکین تیمارهکا
بیشترین ارتفاع بوته ( 40/68سارتیمتر) تع اد شاخه جاربی ( 6/76ع د) تع اد نالا در بوتکه ( 25/73عک د) تعک اد دارکه در نکالا
( 15/36ع د) وان هزارداره ( 14/99گرم) و عملیرد داره ( 857/62کیلوگرم) متعل به تیمار محلولپاشی آهن  +روی  +منگنز بود .ذا
محلولپاشی توأم آهن روی و منگنز سبب بهبود خصوصیات رش ی و عملیردی شنبلیله میگردد.
كلیدواژهها :ریزمغذی شنبلیله صفات ظاهری عملیرد محلولپاشی

* رویسن ه مسئول
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اثر  -1متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانی گلهای شاخهبریدنی میخک ‘گرند اسلم’
اعظم رنجبر ،1نوراله احمدي*2
 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 .2استاديار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ پذيرش مقاله1394/02/03 :

تاريخ وصول مقاله1393/11/07 :

چكيده
به منظور بررسی اثر تیمار  -1متیلسییلوپروپان و اتیلن بر لفظ کیفیت و الکزایش عمکر گلجکایی گکلهکای می کآ رقکم ‘گرر اسکلم’
آامایشی در قا ب طرح کامالً تصادلی با سه تیرار در آامایشگاه لیزیو و ی پ

اا برداشت دارشگاه تربیت م ر

در سکال 1392-93

ارجام ش  .ابت ا گلهای شاخهبری ری با چهار سطح صفر  1 0/5و  1/5مییرو یتر بر یتر  -1متیکلسکییلوپروپان بکه مک ت  24سکاعت
تیمار ش ر و سپ

به م ت  16ساعت در معر

نلظت یآ مییرو یتر بر یتر اتیلن قرار گرلتن  .تیمار  -1متیلسییلوپروپان اثر معنی

داری بر عمر گلجایی ویژگیهای بیوشیمیایی و میزان لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی ارت داشت .بیشترین عمر گلجایی و مق ار کلرولیکل
برگ و آرتوسیارین های گلبرگ مربوب به تیمار یآ مییرو یتر بر یتر  -1متیلسییلوپروپان بود هرچن که با تیمار  1/5مییرو یتر بر یتر
 -1متیلسییلوپروپان تفاوت معنیداری ر اشت .بیشترین لعا یت آرزیم پراکسی اا تحت تیمکار  -1متیکلسکییلوپروپان بکا نلظکت یکآ
مییرو یتر بر یتر مشاه ه ش درلا یکه بیشترین و کمترین لعا یت آرکزیم کاتکاالا و سوپراکسکی دیسکموتاا بکهترتیکب در تیمکار 1/5
مییرو یتر بر یتر و تیمار شاه مشاه ه ش  .بهطورکلی رتایج تحقی لاضر رشان داد که  -1متیلسییلوپروپان به عنوان یکآ بااداررک ه
عمل اتیلن سبب الزایش عمر گلجایی و لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی اری در گل شاخهبری ری می آ رقم ‘گرر اسلم’ گردی .
كلیدواژهها :پراکسی اا پیری سوپراکسی دیسموتاا کلرولیل محلول گلجای

* رویسن ه مسئول
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مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخهکاری درختان گردوی ایرانی
در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی
5

صابر صادقپور ،1لطفعلی ناصري ،*2مرتضی نوبهار ،3رضا رضايی 4و رقيه نجفزاده

 .1کارشناسیارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
 .2دانشيار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
 .3کارشناسیارشد ،هنرستان کشاورزي شهيد اسماعيلی ،نقده ،ايران
 .4استاديار ،بخش باغبانی ،مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعی استان آذربايجان غربی ،اروميه ،ايران
 .5استاديار ،دانشآموخته دکتري علوم باغبانی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ وصول مقاله1393/11/13 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/04/17 :

چكيده
گردو ییی اا مهمترین محصوالت خشیباری ایران میباش  .برای داشتن یآ تو ی مناسب و اقتصادی در با های بذری اا قبکل کاشکته
ش ه این محصول تنها گزینه سریع و باصرله ممین جهت اصالح درختان بذری اجکرای عملیکات پیورک اا طریک تعکوی

تکاج یکا

سرشاخهکاری با ارقام اصالح ش ه روا دریا میباش  .این پژوهش با ه ا تعیین امان مناسب پیورک گکردو طکی دو امکان لکروردین و
اردیبهشت ماه در سالهای  1390-91و ارجام رود پیور جاربی تغییریالته و مقایسه آن با رود پیور تاجی به صکورت لاکتوریکل در
قا ب طرح بلوکهای کامل تصادلی در شرایط آم و هوایی استان آذربایجان نربی مورد ارایابی قرار گرلکت .بک ینمنظکور اا دو رقکم
‘پ رو’ و ‘چن ر’ به عنوان پیور ک جهت دستیابی به درص گیرایی باال استفاده ش  .رتایج رشان داد که بیشترین گیرایکی پیورک اا رود
پیور جاربی تغییریالته با درص ار هماری  97/32و درص گیرایی رهایی  83/93بهدست آم که این رود بهتر اا رود پیور تکاجی در
سرشاخه کاری درختان گردو بود .همچنین در مقایسه بین دو امان لروردین و اردیبهشت ماه ریز بیشترین گیرایی پیور در اردیبهشت
ماه با درص ار هماری  98/95و درص گیرایی رهایی  89/49بهدست آم که درص گیرایی پیور در این ماه رسبت به لروردین ماه بیشتر
بود.
كلیدواژهها :پیور تاجی پیور جاربی تغییریالته سرشاخهکاری گردو گیرایی

* رویسن ه مسئول
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تأثیر غلظتهای مختلف متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدانت و محتوی پروتئین کل ریحان
4

ابراهيم بروکی ميالن ،1ليال حسنی ،1بابک عبدالهی مندولکانی  ،*2رضا درويشزاده ،2فاطمه خردمند ،3عباس حسنی
 .1دانشجوي کارشناسی ارشد گروه اصالح و بيوتکنولوژي گياهی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه
 .2دانشيار گروه اصالح و بيوتکنولوژي گياهی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه
 .3استاديار گروه بيوشيمی بالينی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اروميه
 .4دانشيار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه اروميه
تاريخ وصول مقاله1393/11/20 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/02/20 :

چكيده
به منظور بررسی اثر نلظتهای م تلح متیلجاسمورات (صفر  0/1و  0/5میلیموالر) بر لعا یت آرزیمهای پلیلنلاکسی اا لنیلآالرین-
آموریا یاا کاتاالا آسیوربات پراکسی اا گایاکول پراکسی اا و میزان پروتئین کل در ریحان آامایشی در قا ب طرح ککامالً تصکادلی بکا
سه تیرار در گل اره دارشگاه ارومیه در سال  1392اجرا ش  .میزان لعا یت آرزیمها صفر  48 24و  72ساعت بع اا محلولپاشی متیل
جاسمورات بر برگهای گیاهان سا م در مرلله گل هی کامل ار ااهگیری ش  .تجزیکه آمکاری دادههکا بکا در رظکر گکرلتن نلظکت متیکل
جاسمورات به عنوان عامل اصلی و امان بع اا محلولپاشی به عنوان عامل لرعی به صورت طرح اسپلیت پالت در امان ارجام گرلت.
رتایج تحقی لاضر رشان داد بیشترین لعا یت آرزیمهای لنیل آالرین آموریا یاا و گایاکول پراکسی اا به ترتیب در نلظتهکای  0/5و 0/1
میلیموالر و  48و  72ساعت بع اا محلولپاشی میباش  .اثر نلظتهای م تلح متیل جاسمورات بر میزان لعا یت آرزیمهکای کاتکاالا
آسیوربات پراکسی اا و پلیلنول اکسی اا و پروتئین ککل معنکیدار بکود ( .)P≤ 0/01براسکا

رتکایج مقایسکات میکارگین نلظکت 0/5

میلیموالر بیشترین تثثیر را در الزایش لعا یت آرزیمهای کاتاالا آسیوربات پراکسی اا و پروتئین کل داشت .لعا یکت آرکزیم کاتکاالا در
امانهای م تلح پ

اا محلولپاشی اختالا معنیداری رشان داد ( )P≤ 0/05بهطوریکه  48و  72ساعت پ

اا محلولپاشی میکزان

لعا یت این آرزیم الزایش معنیداری داشت .بنابراین میتوان بیان رمود که کاربرد متیلجاسمورات با نلظت  0/5میلیمکوالر در الکزایش
لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی ارت و پروتئین کل مؤثر است.
كلیدواژهها :آسیوربات پراکسی اا ریحان لنیل آالرین آموریا یاا کاتاالا گایاکول پراکسی اا گل هی کامل

* رویسن ه مسئول
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تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و
ارتفاعهای مختلف
3

ساالر دارابی ،1ناصر قادري *2و آريو امامیفر

 .1دانشجوي سابق کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان
 .2استاديار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان
 .3استاديار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان
تاريخ پذيرش مقاله1393/12/20 :

تاريخ وصول مقاله1393/11/25 :

چكيده
ارگور رقم ‘رشه’ در استان کردستان بهصورت دیم کشت میگردد .شرایط مییروکلیما تثثیر ایادی بر کیفیت ارگور میگذارد .اطالعکات
در رابطه با تغییر در ترکیبات لبه ارگور در شرایط تغییرات آم و هوایی مح ود است .ذا پژوهشی جهت بررسی اثر چهار میان شیب
جنوبی و شما ی و دو ارتفاع باال و پایین بر برخی خصوصیات کیفی ارگور رقم ‘رشه’ با سه تیکرار در قا کب طکرح بلکوکهکای کامکل
تصککادلی در دارشککگاه کردسککتان در سککالهککای  1391-92ارجککام شک  .میککزان کاروتنوئی ک آرتوسککیارین ظرلیککت ض اکسایشککی کککل
کربوهی رات های محلول کل میزان تارن و لنل کل لبهها ار ااهگیری ش ر  .میزان آرتوسیارین ظرلیت ض اکسایشی کل میزان لنل کل
و کربوهی راتهای محلول کل در میوههای برداشت ش ه در شیب جنوبی با ارتفاع باال در مقایسه با سایر میانها بیشتر بودر  .بیشترین
میزان کاروتنوئی و تارن در شیب شما ی با ارتفاع کم بهدست آمک  .کمتکرین میکزان آرتوسکیارین و کربوهیک راتهکای محلکول ککل در
ارگورهای کشت ش ه در شیب شما ی با ارتفاع پایین مشاه ه گردی  .براسا

رتایج لاصل کشت ارگور رقم ‘رشه’ در شیب جنوبی و

ارتفاع باالتر به تو ی کنن گان برای باال بردن صفات کیفی لبههای ارگور کمآ میرمای .
كلیدواژهها :آرتوسیارین شرایط محیطی ظرلیت ض اکسایشی لنل کاروتنوئی

* رویسن ه مسئول
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ارزیابی برخی از صفات تولید گل و میوه بین تودههای محلی کدوی خورشتی
ایران و مقایسه آنها با رقم تجاری

F1

رحيم برزگر*1
 .1استاديار ،گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
تاريخ وصول مقاله1393/12/07 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/01/24:

چكيده
جمعیتهای محلی منابع بااراشی اا تنوع رتییی برای توسعه واریتهها هستن  .علیرنم اینیه ایران پنجمین تو ی کنن ه ک و اسکت امکا
اطالعاتی درباره تنوع جمعیتهای ک وی بومی موجود ریست .بنابراین جهت ارایابی خصوصیات گل هی و تو ی میوه بین چهار تکا اا
جمعیتهای ک وهای تابستاره بومی ایران و همچنین یآ رقم هیبری اسما به عنوان کنترل آامایشی در قا ب طکرح بلکوکهکای کامکل
تصادلی با سه تیرار در دارشگاه شهرکرد در سال  1392-93اجرا ش  .هر وال آامایشی دارای چهار گیاه ه ا اا یآ جمعیت محلی
بود .رتایج تفاوت معنیداری را بین تیمارها در صفات تع اد گره تع اد گره تا ظهور او ین گل ماده تع اد گل ماده رسبت گل مکاده بکه
رر تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی و تع اد شاخه جاربی به ااای هر بوته تع اد میوه برداشتی اا شاخههای جاربی و تع اد کل میکوه-
های برداشتی اا بوته رشان دادر  .مح وده تع اد گلهای ماده روی ساقه اصلی اا ل اقل  8تا ل اکثر  18گل متغیر بکود ککه منجکر بکه
تغییرپذیری گسترده در تع اد میوه برداشتی اا ساقه اصلی ( )5/2-12ش  .تفاوت معنیداری بین جمعیتهای محلکی و رقکم کنتکرل در
صفات گل هی و تو ی میوه وجود داشت .عادت رش و تع اد گلهای ماده دو عامل اصلی بودر که میزان تو ی میوه به ااای هر بوتکه
را تحت تثثیر قرار دادر .
كلیدواژهها :تنوع روتیپی جمعیت محلی ک و گل ماده وراثتپذیری

* رویسن ه مسئول
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اثر کمآبیاری و سطوح مختلف کودهای دامی ،شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و
برخی صفات آگرومورفولوژیک گیاه دارویی بادرشبو
3

افسانه بدلزاده ،1محمد رفيعیالحسينی ، *2عبدالرزاق دانش شهرکی 2و مهدي قبادينيا
 .1دانشجوي فارغ التحصيل کارشناسی ارشد زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد
 .2استاديار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد.
 .3استاديار گروه آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شهرکرد

تاريخ وصول مقاله1393/12/09 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/02/20 :

چكيده
به منظور بررسی اثر کم آبیاری و سطوح م تلح کودی بر عملیرد و برخی صفات آگرومورلو و یکآ بادرشکبو آامایشکی بکه صکورت
کرتهای خرد ش ه در قا ب طرح بلوکهای کامل تصادلی با سه سطح ر یم آبیاری (( 100شاه )  75و  50درص ریاا آبی) به عنکوان
لاکتور اصلی و  6سطح مصرا کود )1 :ع م مصرا کود (شکاه )  25 )2درصک اوره  75 +درصک دامکی  50 )3درصک اوره 50 +
درص دامی  75 )4درص اوره  25 +درص دامی  100 )5درص اوره و  100 )6درص دامی) به عنوان لاکتور لرعی با سه تیکرار در
مزرعه تحقیقاتی دارشگاه شهرکرد در سال اراعی  1392-93ارجام ش  .بیشترین ارتفاع بوته و تع اد سکر شکاخه گلک ار در تیمکار 100
درص اوره و بیشترین میزان وان خشآ سر شاخه گل ار در تیمار  50درص اوره  50 +درص دامی مشاه ه ش  .بیشترین ارتفاع بوتکه
و تع اد سرشاخه گل ار اا تیمار  100درص ریاا آبی بهدست آم  .بیشترین وان خشآ برگ ساقه و عملیرد ماده خشکآ اا تیمکار 50
درص اوره  50 +درص دامی با ریاا آبی کامل گیاه لاصل ش  .درمجموع به منظور دستیابی به ل اکثر عملیرد ماده خشآ کاربرد 50
درص اوره به همراه  50درص کود دامی و آبیاری کامل توصیه میگردد.
كلیدواژهها :بادرشبو خصوصیات آگرومورلو و یآ کشاورای پای ار کمآبیاری کود

* رویسن ه مسئول

Email: rafiei@agr.sku.ac.ir
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صفحههای 157-171

بررسی تأثیر تنش کمآبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از تودههای
خربزه ایرانی
5

هادي لطفی ،1طاهر برزگر ، *2ولی ربيعی ،3زهرا قهرمانی ،4جعفر نيکبخت

 .1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .2استاديار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .3دانشيار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .4استاديار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .5استاديار ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
تاريخ وصول مقاله1393/12/03 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/02/20 :

چكيده
به منظور بررسی اثر تنش کمآبی بر صفات کمی و کیفی میوه توده خربزه ایراری آامایشی به صورت ککرتهکای خکرد شک ه در قا کب
طرح بلوکهای کامل تصادلی در سه تیرار در ایستگاه تحقیقکاتی دارشکی ه کشکاورای دارشکگاه ارجکان در سکال  1393ارجکام شک .
تیمارهای آامایش شامل سه سطح آبیاری ( 66 33و  100درص ریاا آبی گیاه) و  11توده خربزه شامل ‘خاتوری’ ‘ککا ی’ ‘اورشکنگ’
‘موری’ ‘موای’ ‘اردتبریز’ ‘شیراای’ ‘شیاردار’ ‘اامیر’ ‘ایواریی’ و ‘سوسیی سبز’ بود .رتکایج رشکان داد ککه تیمارهکای آبیکاری بکر
سفتی بالت میوه طول و عر

میوه ض امت پوست میوه  pHمواد جام محلکول وان متوسکط میکوه و عملیکرد تکثثیر معنکیداری

داشت .تنش کمآبی باعث الزایش مواد جام محلول و کاهش سفتی بالت میوه گردی  .کمترین عملیرد ( 13761کیلکوگرم در هیتکار)
وان متوسط میوه ( 1363/7گرم) عر

میوه ( 12/97سارتیمتر) بیشترین ض امت پوسکت ( 4/63میلکیمتکر) و  )6/28( pHدر تکنش

ش ی ( 33درص ) لاصل ش  .اا رظر صفات مورد مطا عه در بین تودههای خربزه تفات معنیداری وجود داشت .بیشکترین طکول میکوه
( 31/6سارتیمتر) در توده ‘خاتوری’ سفتی بالت میوه ( 2/9کیلوگرم بر سارتیمترمربع) در توده ‘ارد تبریز’ عملیکرد ( 49698کیلکوگرم
در هیتار) و وان متوسط میوه ( 3223گرم) در توده ‘ایواریی’ در شرایط آبیاری  100درص ریاا آبی گیاه و بیشترین مواد جام محلول
( 16درص ) در توده ‘شیراای’ در سطح آبیاری  33درص ریاا آبی مشاه ه ش  .با توجه به رتایج توده ‘ایواریی’ و ‘موای’ به ترتیب بکا
بیشترین ( 72/27درص ) و کمترین ( 43/4درص ) میزان کاهش عملیرد در آبیاری  33درصک رسکبت بکه آبیکاری معمکو ی بکه ترتیکب
لسا ترین و متحملترین توده اا حا این صفت به تنش کمآبی میباشن .
كلیدواژهها :خربزه سفتی بالت میوه طول میوه عملیرد مواد جام محلول

* رویسن ه مسئول

Email: tbarzegar@znu.ac.ir
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صفحههای 173-182

تأثیر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت رقم

MV500

در کشت دوم
نرگس دولتمندشهري 1و ايرج طهماسبی*2
 .1فارغالتحصيل کارشناسی ارشد زراعت ،گروه زراعت واصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان ،سنندج  -ايران
 .2استاديار گروه زراعت واصالح نباتات ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه کردستان ،سنندج  -ايران
تاريخ پذيرش مقاله1394/11/26 :

تاريخ وصول مقاله1394/01/05 :

چكيده
بهمنظور بررسی تثثیر کود ریترو ن و تراکم بوته بر عملیرد و کیفیت علولکه سکیلویی ذرت رقکم  Mv500در کشکت دوم آامایشکی در
تابستان سال اراعی  1390-91بهصورت اسپلیت پالت در قا ب طرح پایه بلوکهای کامل تصادلی با سکه تیکرار در مزرعکه تحقیقکاتی
کشاورای دارشگاه کردستان اجرا ش  .سه سطح کودی ( 184 115و  253کیلوگرم ریترو ن خا

در هیتار) بهعنکوان عامکل اصکلی و

چهار سطح تراکم ( 12 10 8و  14بوته در مترمربع) بهعنوان عامل لرعی در رظر گرلته ش ر  .رتایج رشان داد ککه بکا الکزایش مصکرا
ریترو ن تا  184کیلوگرم در هیتار عملیرد و میزان پروتئین خام علوله الزایش و ا یاا رامحلول در شوین ه خنثی و ا یاا رکامحلول در
شوین ه اسی ی کاهش یالت و ی تثثیری بر درص خاکستر علوله ر اشت .همچنکین الکزایش تکراکم تکا  12بوتکه در مترمربکع موجکب
الزایش عملیرد و کاهش میزان پروتئین خام و ا یاا رامحلول در شوین ه خنثی علوله ش و ی تثثیر معنیداری بکر ا یکاا رکامحلول در
شوین ه اسی ی و درص خاکستر علوله ذرت ر اشت .بر اسا

رتایج ب ست آم ه مصرا ریترو ن بکیش اا  184کیلکوگرم در هیتکار و

تراکم بوته بیش اا  12بوته در مترمربع موجب الزایش معنیدار عملیرد و کیفیت علوله ذرت رشک  .بنکابراین بکهمنظکور جلکوگیری اا
آ ودگیهای ایست محیطی و صرلهجویی در هزینههای تو ی مصرا ریترو ن بیش اا 184کیلوگرم درهیتار و تراکم بوته بیشکتر اا 12
بوته در مترمربع در منطقه اجرای آامایش در کشت دوم توصیه رمیشود.
كلیدواژهها :ا یاا رامحلول در شوین ه اسی ی ا یاا رامحلول در شوین ه خنثی پروتئین خام خاکستر علوله سیلویی

* رویسن ه مسئول

Email: irajtahmasebi@yahoo.com
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صفحههای 183-201

ارزیابی اثر خصوصیات ریختشناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته
در  12ژنوتیپ برنج
4

فرناز فرجی ،1مسعود اصفهانی ،*2محمدرضا عليزاده 3و علی اعلمی

 .1دانشجوي دکتري زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گيالن ،رشت  -ايران
 .2استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت – ايران
 .3دانشيار بخش فنی و مهندسی ،موسسه تحقيقات برنج کشور ،رشت -ايران
 .4استاديار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزي ،دانشگاه گيالن ،رشت -ايران
تاريخ پذيرش مقاله1394/04/12 :

تاريخ وصول مقاله1393/12/24 :

چكيده
به منظور ارایابی صفات مورلو و یآ مرتبط با خوابی گی بوته و محتوای کربوهی راتهای ساقه در ارقام بومی و اصکالح شک ه بکررج
آامایشی در قا ب طرح پایه بلوکهای کامل تصادلی با سه تیرار در مؤسسه تحقیقات بررج کشور (رشت) طی سالهای اراعکی 1391
و  1392اجرا ش  .روتیپهای بررج شامل سه رقم بومی (‘هاشمی’ ‘علیکاظمی’ و ‘سنگ جکو’) شکش رقکم اصکالح شک ه (‘خکزر’
‘سپی رود’ ‘کادو ’ ‘گوهر’ ‘درلآ’ و ‘دیلم’) و سه الین امی ب ش ( 841 831و  )416بودر  .رتایج رشان داد که بیشترین مقاومکت
به شیستگی میارگرههای سوم و چهارم مربوب به رقم اصالح ش ه ‘خزر’ بود .بهعالوه همبستگی مثبت و معنیداری بکین متوسکط قطکر
میارگره رسبت وان به طول میارگرهها و محتوای کربوهی راتهای نیرمحلول ساقه با مقاومت بکه شیسکتگی میکارگره سکوم و چهکارم
وجود داشت .همچنین بین تع اد سلولهای پارارشیمی با محتوای کربوهی راتهای نیرمحلول در دو مرلله گکردهالشکاری و رسکی گی
همبستگی مثبت و معنیداری مشاه ه ش  .اا سوی دیگر بین کارایی ارتقال مج د کربوهی راتهکا بکا مقاومکت بکه شیسکتگی میکارگره
همبستگی منفی و معنیداری وجود داشت .رتایج تجزیه به عاملها صفات را در دو گروه مجزا قکرار داد .عامکل اول بکه عنکوان عامکل
مقاومت به خوابی گی رامگذاری و  71/01درص اا کل واریار
واریار

دادهها را شامل شک  .عامکل دوم بکا دارا بکودن  19/74درصک اا ککل

دادهها به عنوان عامل مورلو و یآ لساسیت به خوابی گی رامگذاری ش  .براسا

رتایج تحقی لاضر به رظکر مکیرسک ککه

قطر متوسط میارگره ض امت میارگره و رسبت وان به طول میارگرههای سوم و چهارم و همچنین خصوصکیات شکیمیایی سکاقه رقکش
اصلی در مقاومت به خوابی گی بوته بررج ایفا میکنن .
كلیدواژهها :ارتقال مج د بررج خوابی گی بوته شاخ

* رویسن ه مسئول

ق رت م زن محتوای کربوهی راتها

Email: esfahani@guilan.ac.ir
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صفحههای 203-218

تأثیر پوترسین و اسپرمین بر تحمل به خشکی بادام و هلو
3

سميه امرايی تبار ،1احمد ارشادي ،*2تهمينه رباطی

 .1دانشجوي سابق کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ايران
 .2دانشيار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ايران
 .3دانشجوي سابق کارشناسی ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ايران
تاريخ پذيرش مقاله1394/02/26 :

تاريخ وصول مقاله1393/12/25 :

چكيده
این پژوهش به منظور بررسی اثر پوترسین و اسپرمین روی برخی خصوصیات لیزیو و یآ بیوشکیمیایی و لعا یکت آرکزیمهکای آرتکی-
اکسی ان بادام رقم ‘ربیع’ و هلو رقم ‘آ برتا’ تحت تنش کمآبی ارجام ش  .لکاکتور اول ر یکم آبکی در دو سکطح ( 80و  50درصک آم
لراهم خاک) و لاکتور دوم کاربرد پلیآمینها (پوترسین  0/1پوترسین  1اسپرمین  0/1اسپرمین  1میلیمول بر یتر و شاه ) بود .تنش
کمآبی باعث الزایش بیشتر رشت یوری در برگهای هلو رسبت به بادام ش  .در تنش کمآبی کاربرد پلیآمینها منجر بکه ککاهش رشکت
یوری برگ هر دو گوره ش  .نلظت کربوهی راتهای محلول پرو ین و پروتئینهای محلول در برگهای بادام تحت تنش کمآبی بیش اا
هلو الزایش یالت .کاربرد اسپرمین تثثیر بیشتری بر الزایش نلظت تنظیمکنن ههای اسمزی رسبت به پوترسین داشت .تحت تنش کمآبی
لعا یت آرزیمهای کاتاالا گایاکول پراکسی اا و آسیوربات پراکسی اا هر دو گوره الزایش یالت و لعا یت هکر سکه آرکزیم تحکت تکنش
کمآبی در بادام رسبت به هلو بیشتر بود .ل اکثر لعا یت آرزیمهای آرتیاکسی ان پ

اا محلولپاشی بکا نلظکتهکای م تلکح اسکپرمین

مشاه ه ش  .کاربرد اسپرمین و پوترسین اا طری الزایش تنظیمکنن ه اسمزی و لعا یت آرزیمهای آرتکیاکسکی ان باعکث ککاهش درصک
رشت یوری سلولها و الزایش تحمل به خشیی هر دو گوره ش

.

كلیدواژهها :آرزیمهای آرتیاکسی ان پلیآمینها تنظیمکنن ه اسمزی کمآبی رشت یوری

* رویسن ه مسئول

Email: ershadi@basu.ac.ir
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صفحههای 219-230

بررسی قابلیت تولید سوخک از قلمههای رویشی هیبرید اورینتال لیلیوم رقم
‘استارگزر’
2

عزيزاله خندان ميرکوهی ، *1نغمه عليزاده کردستانی

 .1استاديار ،گروه مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران  -ايران
 .2دانشجوي سابق کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم باغبانی و فضاي سبز ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه
تهران  -ايران
تاريخ وصول مقاله93/12/26 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/02/08 :

چكيده
تو ی کنن ههای گل شاخه بری ه یلیوم سوخ مورد ریاا خود را بهطور معمول وارد میکنن که منجر به خروج ارا قابل توجهی اا کشکور
میشود .اادیاد سوخ یلیوم انلب به رود لل برداری ارجام میگیرد و ی تیثیر م اوم با این رود منجر به گسترد آ ودگی و ککاهش
کیفیت میشود .بنابراین در این پژوهش که طی سالهای  1392-93در گل ارههای گروه علکوم بانبکاری پکردی

کشکاورای و منکابع

طبیعی دارشگاه تهران ارجام ش امیان تو ی سوخآ اا ارواع قلمههای رویشی برگ جواره برگ و ساقه برگدار هیبری اورینتال یلیوم
رقم ‘استارگزر’ (’ )Lilium oriental hybrid cv. ‘Star Gazerتحت تیمار ماده تنظیمکنن ه رش اکسکین اا رکوع اینک ول بوتیریکآ اسکی
( )IBAدر پنج سطح  750 500 250 0و  1000میلیگرم در یتر مورد بررسی قرار گرلت .آامایش بهصورت لاکتوریل در قا ب طرح
پایه بلوکهای کامل تصادلی با سه تیرار و ره قلمه در هر تیرار اجرا گردی  .رتایج رشان داد با الکزایش نلظکت اکسکین تعک اد بکرگ و
میزان ریشهاایی در قلمه برگ کاهش یالت درلا یکه این صفات در قلمه جواره برگ و قلمکه سکاقه بکرگدار الکزایش داشکت .تعک اد
سوخآ در قلمه برگ اا  14ع د در شاه تا  21ع د در قلمه جواره برگ اا سه ع د در شاه تا  20ع د و در قلمه سکاقه بکرگدار اا
یآ ع د در شاه تا  16ع د به ترتیب در سطوح  500 250و  750میلیگرم در یتر اکسین الزایش یالت و بع اا این سکطوح رورک
رزو ی مشاه ه ش  .هرچن ریشهاایی و تو ی برگ ج ی اا قلمههای برگ با کاربرد اکسین کاهش یالت و ی کاربرد اکسین با نلظکت
معینی برای تو ی سوخآ اا هر سه روع قلمه این گیاه الام بود.
كلیدواژهها :بستر کشت پیت رش ریشهاایی نلظت اکسین گل سوسن گل شاخه بری ری

* رویسن ه مسئول

Email: khandan.mirkohi@ut.ac.ir

دوره   18شماره   1بهار 1395
صفحههای 231-244

ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از
تنش خشکی در نهالهای یکساله توت آمریکایی
6

علیرضا خالقی ،*1روحانگيز نادري ،2علیرضا سالمی ،3مصباح باباالر ،4ايمان روحاللهی ،5غالمرضا خالقی
 .1استاديار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ايران
 .2استاد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 .3استاديار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 .4استاد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،پرديس کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
 .5استاديار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ايران
 .6دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ايران

تاريخ وصول مقاله1394/02/01 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/04/02 :

چكيده
خشیی ییی اا مهمترین عوامل محیطی مح ودکنن ه کشت گیاهان چوبی میباش  .ایران جزن مناط خشآ و ریمکه خشکآ محسکوم
میشود که کمبود آم کاشت درختان و درختچههای اینتی را در آن مح ود میسااد .به همین منظور اثکر محلکولپاشکی برگکی اسکی
سا یسیلیآ و یا اسپرمی ین (صفر  500 100و  1000مییروموالر) بر کاهش ص مات راشی اا تنش خشیی (ع م آبیاری) بر رهالهکای
یآ سا ه توت آمرییایی به صورت آامایش لاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادلی با سه تیرار در ایسکتگاه تحقیقکات بانبکاری دارشکگاه
تهران در سال  1392مورد ارایابی قرار گرلت .ابت ا رهالها توسط تنظیمکنن ههای رش در دو روا متوا ی در دو روبت صکبح و عصکر
محلولپاشی برگی ش ر و سپ

به م ت  10روا تحت تنش خشیی به صورت ع م آبیاری قرار گرلتن  .رتایج رشکان داد ککه نلظکت

 100مییروموالر اسی سا یسیلیآ و یا اسپرمی ین بهطور معنیداری باعث کاهش رشت یوری و الزایش محتوای پرو ین الزایش لعا یت
آرزیم های کاتاالا و سوپراکسی دیسموتاا و همچنین لفظ محتوای کلرولیل و ککارایی لتوشکیمیایی کلرولیکل در گیاهکان تحکت تکنش
ش ر اما نلظتهای باال بیتثثیر یا باادارر ه بودر  .بنابراین نلظتهای  100مییروموالر اسی سا یسیلیآ یا اسپرمی ین جهت الکزایش
تحمل به خشیی رهالهای جوان بهویژه در طی لراین لمل و رقل و ارتقال به امین اصلی توصیه میشور .
كلیدواژهها :توت آمرییایی تنش خشیی کاتاالا سوپراکسی دیسموتاا محلولپاشی برگی

* رویسن ه مسئول

Email: Khaleghi979@gmail.com
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ارزیابی پاسخهای رشدی دو رقم زیتون در شرایط تنش شوری
3

محسن سيلسپور ،1احمد گلچين* ،2محمودرضا روزبان

 .1دانشجوي دکتري شيمی و حاصلخيزي خاک ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 . 2استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .3استاديار گروه باغبانی ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ايران.
تاريخ پذيرش مقاله1394/04/04 :

تاريخ وصول مقاله1394/02/02 :

چكيده
به منظور ارایابی اثرات تنش شوری بر ویژگیهای رش ی دو رقم ایتون ‘ارد ʻو ‘میشن ʻآامایشی طی سکالهکای  1393-94بکا پکنج
سطح شوری کلری س یم (صفر  12 8 4و  16دسیایمن

بر متر) در محیط کشت ب ون خاک در گل اره پژوهشی مرککز تحقیقکات

کشاوای و منابع طبیعی استان تهران ارجام گردی  .در این آامایش اثر شوری بر کلیه صفات رش ی در هر دو رقم مورد مقایسه معنی-
دار بود به گورهای که وان خشآ ار ام هوایی و ریشه رسبت وان خشآ ار ام هوایی به ریشه طکول شاخسکاره لاصکله میکان گکره
سطح برگ سبزینه برگ تع اد برگ محتوای رسبی آم برگ شاخ

تحمل به شوری شاخساره و ریشه به طور معنکیداری ککاهش

یالت .ضمن آن که کاهش صفات لوق در رقم ‘ارد ʻبیشتر بود و این رقم بیشتر تحت تثثیر شوری قرار گرلت .وان خشآ ساقه برگ
و ریشه در سطح شوری  16دسیایمن

بر متر بهترتیب  80 80و  69درص رسبت به تیمار شاه ککاهش معنکیدار رشکان دادرک  .بکا

الزایش سطح شوری نلظت س یم و رسبت س یم به پتاسیم در برگ هر دو رقم الزایش و نلظت پتاسیم کاهش یالت .الکزایش سک یم
و کاهش پتاسیم برگ در رقم ʻارد ʻبیشتر بود .وان خشآ ار ام هوایی ریز تحت تثثیر نلظت س یم و پتاسیم برگ قرار گرلت به گوره
ای که همبستگی معنیداری بین وان خشآ ار ام هوایی با نلظت س یم برگ نلظت پتاسیم بکرگ و رسکبت سک یم بکه پتاسکیم بکرگ
مشاه ه گردی  .با ارایابی شاخ

های لوق رتیجهگیری ش که رقم ‘میشن ʻدر مقایسه با رقم ‘ارد ʻتحمل بیشکتری رسکبت بکه شکوری

دارد.
كلیدواژهها :تنش شوری رش رویشی ایتون رسبت س یم به پتاسیم

* رویسن ه مسئول

Email: agolchin2011@yahoo.com
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پاسخهای فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلولپاشی سالیسیلیک اسید
تحت تنش شوری
4

سالومه طاهري ،1طاهر برزگر ،*2ولی ربيعی ،3حسين ربی انگورانی
 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .2استاديار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .3دانشيار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ايران
 .4دانشجوي دکترا علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

تاريخ وصول مقاله1393/12/03 :

تاريخ پذيرش مقاله1394/02/02 :

چكيده
تنش شوری ییی اا مهمترین تنشهای محیطی میباش که رش و عملیرد گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهک  .بکه منظکور مطا عکه اثکر
سا یسیلیآ اسی بر برخی صفات لیزیو و ییی دو رقم ریحان تحکت تکنش شکوری در آامایشکی بصکورت لاکتوریکل در قا کب طکرح
بلوکهای کامل تصادلی در سه تیرار مورد ارایابی قرار گرلت .تیمارهای آامایش شامل شوری کلری سک یم در چهکار سکطح (صکفر
 150 100 50میلیموالر) سا یسیلیآ اسی در سه سطح (صفر  0/5 0/25میلیموالر) و دو رقم ریحان (بکنفش و سکبز) بکود .رتکایج
رشان داد که با الزایش نلظت شوری مق ار کلرولیل کارتنوئی و محتوای رسبی آم برگ به طور معنیداری ککاهش و مقک ار پکرو ین
مقاومت رواره ای و درص رشت یوری الزایش یالت .کاربرد سا یسیلیآ اسی باعث الزایش مق ار کلرولیل کارتنوئی و درص محتوای
رسبی آم برگ و کاهش مق ار پرو ین مقاومت روارهای و درص رشت یوری ش  .بیشترین مقک ار کلرولیکل  0/617( bمیلکیگکرم در
گرم وان تر برگ) و کمترین درص رشت یوری ( )30/4در شرایط ب ون شوری و کاربرد  0/5میلیموالر سا یسیلیآ اسی به ترتیکب در
ریحان سبز و بنفش لاصل ش  .کمترین میزان مقاومت روارهای ( 7/8ثاریه بکر سکارتیمتکر مربکع) و بکیشتکرین مقک ار پکرو ین (11/4
مییروگرم در گرم وان تر برگ) در سطح  150میلیموالر کلری س یم به ترتیب در ریحان بنفش و سبز مشاه ه گردیک  .بکا توجکه بکه
رتایج استفاده اا سا یسیلیآ اسی برای بهبود رش گیاه در شرایط تنش شوری توصیه میشود.
كلیدواژهها :پرو ین تیمار کلرولیل مقاومت رواره ای رشت یوری

* رویسن ه مسئول

Email: tbarzegar@znu.ac.ir

