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صفحههای 275-288

تأثیر پلیآمینهای مختلف بر عمر گلجایی ،تولید اتیلن و برخی خصوصیات
فیزیولوژیکی گل میخک رقم رد

کورساʻ

فرشته کامیاب *1
 .1استادیار ،گروه مهندسي علوم باغباني ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رفسنجان ،ایران و یاشگاه
پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد رفسنجان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رفسنجان ،ایران

تاریخ وصول مقاله1394/04/16 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/28 :

چكيده
این آزمایش به منظور بررسی اثر پلیآمینها برحفظ کیفیت و افزاایش عمزر گلجزایی گز شزاهه بریزه میخز

رقز رد کورسزا ʻدر

آزمایشگا باغبانی دانشگا آزاد رفسنجان انجام گرفت .بهینمنظور ،آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی به منظور مقایسه فاکتورهزا
اسپرمیهین در سطوح  1 ،0/5و  2میلیموالر ،پوترسین در سطوح  2 ،1و  3میلیموالر و اسزپرمین در سزطوح  2 ،1و  3میلزیمزوالر بزا
شاهه به صورت محلولپاشی بر رو شاههها گ بریزه در  10تیمزار و سزه تکزرار انجزام پزییرفت .عمزر گلجزایی و پارامترهزا
مورفولوژیکی و فیایولوژیکی مختلف انهاز گیر شهنه .کلیه تیمارها پلی آمین در مقایسه با شاهه بهطور معنیدار مانهگار گ هزا
را افاایش و از طرف دیگر ،میاان اتیلن تولیه شه را کاهش دادنه .تیمار اسپرمیهین  2میلیموالر باعث باالترین عمر گلجایی و کمترین
تولیه اتیلن شه ،بهطور که پس از  10روز نگههار  ،گ ها در این تیمار دارا کیفیت هوبی بودنه .کلیه تیمارها باعث افاایش معنزی-
دار در قطر گ ها و میاان جیب محلول شهنه و تیمار اسپرمیهین  2میلیموالر مؤثرترین تیمار بود .اسپرمیهین  1و  2میلیموالر تنهزا
تیمارهایی بودنه که درصه ماد هش

در گ ها را بهطور معنیدار حفظ کردنه .بیشترین میاان صفات فیایولوژیکی نظیزر مزواد جامزه

محلول ،پروتئین و کلروفی در اثر کاربرد اسپرمیهین  2میلی موالر مشاهه شه .بنابراین ،باتوجه به نتایج این آزمایش تیمار اسپرمیهین 2
میلیموالر بهترین تیمار به منظور افاایش عمر گلجایی گ بریه میخ

رد کورسا ʻپیشنهاد میشود.

كلیدواژهها :اسپرمیهین ،اسپرمین ،پوترسین ،گ شاهه بریه  ،مانهگار

* نویسنه مسئول

Email: f.kamiab56@gmail.com
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کاربرد قارچ میکوریزا ) )Glomus mosseaeروی کاهش اثر شوری
در گل حنای گینه نو
3

لیال محمدی ،1سعید ریزی *2و رحیم برزگر

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران (نویسنده مسئول مکاتبات *)
 .3استادیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/04/07 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/30 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر قارچ میکوریاا ) (Glomus mosseaeتحت تنش شور بر ویهگیها فیایولوژیکی و میاان جیب برهی عناصزر
غیایی در گ حنا گینه نو ( ،)Impatiens hawkeriآزمایشی به صورت فاکتوری در قالب طرح کامالً تصزادفی ،در محزی گلخانزه در
سه تکرار که هر تکرار شام سه گلهان بود ،در دانشگا شهرکرد در سال  1393اجرا گردیه .تیمارها آزمایشی شام سه سزطح قزارچ
میکوریاا همایست (صفر 8 ،و  16درصه حجمی) و کلریهسهی با سه سطح (صفر 15 ،و  30میلیموالر) بودنه .بستر کشزت شزام
 50درصه پیت ماس 40 ،درصه پرلیت و  10درصه پوسته برنج (به صورت حجمی) بود .در زمان انتقال نشاها ،قارچ میکوریاا با بسزتر
ترکیب شه و پس از استقرار نشاها تیمار شور از طریق آب آبیار اعمال شه .صفات مزورد ارزیزابی شزام میزاان نیتزروژن ،فسزفر،
پتاسی  ،سهی  ،پرولین ،وزن تاز و هش

ریشه و درصه کلونیساز ریشه بود .تیمار میکوریاا  16درصه بر نیتروژن ( 2/31درصه)

و فسفر ( 0/339درصه) و اثر متقاب آن با شور  30میلزیمزوالر بزر میزاان پزرولین ( 0/۷54میکرومزول بزر گزرم وزن تزر) و درصزه
کلونی ساز ریشه ( 35درصه) تأثیر معنیدار داشته است .براساس نتایج تحقیق حاضر ،اهتالف بین گیاهان تیمار شه بزا میکوریاا و
سایر تیمارها در بسیار از صفات نمایان است و به نظر میرسه که کاربرد قارچ میکوریاا در بستر کاشت میتوانه سبب افاایش تحم
در برابر شور از طریق تأثیر بر برهی ویهگیها فیایولوژیکی در گ حنا گینه نو شود.
كلیدواژهها :پرولین ،فسفر ،کلریهسهی  ،نیتروژن ،وزن تاز ریشه

* نویسنه مسئول

Email: sreezi@agr.sku.ac.ir
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بررسی اثر اسید هیومیک و عنصر روی بر کمیت و کیفیت میوه ،رنگیزههای
فتوسنتزی و غلظت برخی عناصر در انگور رقم ‘عسگری’
4

اکرم وطنخواه ،1عبدالرحمان محمدخاني ،*2سعداله هوشمند 3و شهرام کیاني

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2دانشیار گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران (نویسنده مسئول مکاتبات *)
 .3دانشیار گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .4استادیار گروه خاکشناسي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله94/06/14 :

تاریخ وصول مقاله94/02/19 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر اسیه هیومی

و سولفات رو بر عملکرد میو و غلظت عناصر در برگ انگور ،آزمایشی به صزورت فاکتوریز در

قالب طرح بلوک ها کام تصادفی در سه تکرار ،بر رو تاک ها  20ساله انگور در شهرستان فارسزان از توابز اسزتان هارمحزال و
بختیار  ،در سال زراعی  1392-93انجام گرفت .عوام اسیه هیومی

و سولفات رو هر ی

در سه سطح صزفر 0/1 ،و  0/2درصزه

وزنی به صورت محلول پاشی در دو نوبت پیش از گلههی و دو هفته پس از تشکی میو اعمال گردیهنه .اثر اسیه هیومیز  ،سزولفات
رو و اثر متقاب آنها بر عملکرد میو  ،غلظت نیتروژن ،آهن و رو و میاان کلروفی بزرگ معنزی دار بزود .بیشزترین و کمتزرین میزاان
عملکرد میو  ،به ترتیب با کاربرد اسیه هیومی

 0/2درصه و تیمار شاهه و به میاان  8/31و  6/12کیلوگرم در هر تزاک بزه دسزت آمزه.

بیشترین میاان غلظت عنصر رو در برگ ( 49/1میلی گرم بر کیلوگرم بافزت هشز ) تحزت تزأثیر تیمزار سزولفات رو  0/2درصزه
بهدست آمه .در پهوهش حاضر ،همبستگی مثبتی بین غلظت رو و صفاتی نظیر عملکزرد میزو ( ،)r = 0/46وزن هوشزه (،)r = 0/45
کلروفی ک ( )r = 0/53و  TSSعصار میو ( )r = 0/49مشاهه شه .بنابراین ،به نظر میرسه به منظور افاایش عملکرد و بهبود کیفیت
انگور ،محلولپاشی اسیه هیومی

و سولفات رو هر کهام با غلظت  0/2درصه مفیه باشه.

كلیدواژهها :اسیه آمینه ،عملکرد میو  ،عناصر ک مصرف ،کیفیت میو  ،محلولپاشی

* نویسنه مسئول

Email: amohammadkhani@agr.sku.ac.ir
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تأثیر کاربرد کودهای ورمیکمپوست و میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی سویا
در شرایط تنش کمآبی
5

الهام جهانگیرینیا ،*1سید عطااله سیادت ،2احمد کوچکزاده ،3محمدرضا مرادی تالوت ،4منوچهر سیاحفر

 .1دانشآموخته کارشناس ارشد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي رامین
خوزستان ،اهواز  -ایران
 .2استاد ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان ،اهواز  -ایران
 .3استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان ،اهواز  -ایران
 .4استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعي رامین خوزستان ،اهواز  -ایران
 .5استادیار ،بخش زراعت ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي لرستان ،خرمآباد  -ایران
تاریخ وصول مقاله94/8/3 :

تاریخ پذیرش مقاله94/10/5 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر کاربرد کودها ورمیکمپوست و میکوریاا بر عملکرد کمی و کیفزی سزویا رقز  L17در شزرای تزنش کز آبزی،
آزمایشی به صورت کرتها ی

بار هرد شه در قالب بلوکها کامز تصزادفی در هزار تکزرار ،در مرکزا تحقیقزات کشزاورز

شهرستان هرمآباد ،در سال  1392اجرا شه .تیمارها آزمایش شام آبیار در سه سطح (پزس از  120 ،60و  180میلزیمتزر تبخیزر از
تشت

تبخیر کالس  ،)Aورمیکمپوست و میکوریاا در شش سطح (عهم مصرف کودها میکوریاا و ورمیکمپوسزت ،تلقزیح بزا کزود

میکوریاا ،مصرف  5و  10تن در هکتار کود ورمیکمپوست ،مصرف  5و  10تن در هکتار کود ورمزیکمپوسزت بزه همزرا میکزوریاا)
به ترتیب بهعنوان کرتها اصلی و فرعی بودنه .نتایج آزمایش نشان داد که تنش ک آبی سبب کاهش معنیدار تعزهاد غزالف در بوتزه،
تعهاد دانه در غالف ،تعهاد دانه در بوته ،وزن هااردانه ،عملکرد دانه و زیستی شه ،بهطور که بیشترین عملکرد دانزه بزا میزاان 3216/۷
ورمیکمپوست و میکوریاا سبب افاایش صزفات

میلیمتر تبخیر بهدست آمه .استفاد تلفیقی از کودها

کیلوگرم در هکتار در تیمار 60
میکور به غیر از تعهاد دانه در غالف گردیه .عملکرد دانه در تیمارها  5و  10تن در هکتار ورمیکمپوست به همرا میکوریاا به ترتیب
نسبت به تیمار شاهه به ترتیب  23و  29درصه افاایش داشت .با افاایش فاصله آبیار میاان روغن دانه کاهش و میزاان پزروتئین دانزه
افاایش پیها کرد .درنهایت ،جهت صرفهجویی در آب آبیار و هاینه نهاد ها و حصزول عملکزرد مطلزوب در شزرای تزنش کز آبزی،
میتوان از تلفیق کود ورمیکمپوست به میاان  5در هکتار به همرا میکوریاا استفاد کرد.
كلیدواژهها :پروتئین دانه ،تشت

* نویسنه مسئول

تبخیر ،روغن دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد زیستی

Email: ejahangiri92@yahoo.com
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بررسی تأثیر تیمارهای پس از برداشت واکس و متیل سالیسیالت بر فعالیت
برخی آنزیمهای مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’
سونیا جمالي انجیالني ،*1ولي ربیعي 2و جواد فتاحي مقدم

3

 .1کارشناسي ارشد گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2دانشیار گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3استادیار گروه فني مهندسي ،مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور ،رامسر ،ایران
تاریخ وصول مقاله1394/02/28 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/04/02 :

چكيده
تیمار پوششدهی با پوششها مختلف و کاربرد متی سالیسیالت و سالیسیلی اسیه برا کزاهش آسزیب سزرمازدگی و حفزظ کیفیزت
مرکبات طی انبارمانی استفاد میشود .تحقیق حاضر به منظور بررسی فعالیت آنایمی دهی در کاهش آسیب سرمازدگی و حفظ کیفیت
میو پرتقال تامسون و مورو در قالب طرح اسپیلت پالت با سه تکرار ،در مرکا تحقیقات مرکبات ایران رامسر ،در سال  1391-92انجام
شه .میو ها پس از تیماردهی با واکس بریتکس و بخار متی سالیسیالت به مهت  80روز در سردهانه با دمزا  5درجزه سزانتیگزراد و
رطوبت نسبی  95درصه قرار داد شهنه و با نمونهگیر به فاصله هر  20روز فعالیت آنایمزی میزو هزا ارزیزابی شزه .براسزاس نتزایج
میو ها تیمار شه با متی سالیسیالت بیشترین میاان ( )0/26 mMmg/FWو میو ها پوشش داد شزه بزا واکزس بزریتکس کمتزرین
میاان فعالیت آنای فنی آالنین آمونیالیاز ( )0/2 mMmg/FWرا نشان دادنه .بیشترین فعالیت آنای سوپراکسیهدیسموتاز میزو مزورو بزه
میو ها بخاردهی شه با متی سالیسزیالت در  20روز اول نگهزهار در سزردهانه ( )23/19 umg/FWتعلزق داشزت .فعالیزت آنزای
آسکورباتپراکسیهاز در هر دو رق ‘تامسون’ و ‘مورو’ طی انبارمانی رونه افاایشی داشت .به نظر میرسه تیمارها واکس بزریتکس و
متی سالیسیالت به کم

تعهی در فعالیت آنای هزا سوپراکسیهدیسزموتاز ،آسزکورباتپراکسزیهاز و فنیز آالنزین آمونیالیزاز آسزیب

سرمازدگی طی انباردار را کاهش و فعالیت آنتیاکسیهانی در میو ها تحت تنش سرما را افاایش میدهنه.
كلیدواژهها :آنتیاکسیهانت ،آنای آسکوربات پراکسیهاز ،آنای سوپراکسیه دیسموتاز ،آنای فنی آالنین آمونیالیاز ،کیفیت

* نویسنه مسئول

Email: s.jamali849@yahoo.com
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اثر تراکم کاشت برکیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ سیب رقم
‘گرانیاسمیت’ روی پایه

M26
5

نبي هداوند ،* 1احمد ارشادی ،2روحاهلل کریمي ،3علیرضا طالیي 4و محمدعلي عسکری سرچشمه

 .1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد ،گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سینا ،همدان  -ایران
 .2دانشیار گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلي سینا ،همدان – ایران
 .3استادیار علوم باغباني ،گروه مهندسي فضای سبز ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه مالیر ،مالیر – ایران
 .4استاد گروه علوم باغباني و فضای سبز ،دانشکده علوم و مهندسي کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعي کرج،
دانشگاه تهران ،کرج – ایران
 .5استادیار گروه علوم باغباني و فضای سبز ،دانشکده علوم و مهندسي کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعي کرج،
دانشگاه تهران ،کرج  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/03/10 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/14 :

چكيده
سیست کاشت متراک یکی از روش ها مؤثر در جهت افاایش تولیه و بهر ور در باغ ها میو میباشه .در پهوهش حاضر ،اثر هار
تراک کاشت ( 313۷ ،2666 ،1904و  4800درهت در هکتار) بر رو رشه شاهه سال جار  ،صفات فیایکوشیمیایی میزو و غلظزت
عناصر غیایی برگ درهتان سیب رق ‘گرانیاسمیت’ رو پایه رویشی  M26در قالب طرح بلوکها کام تصادفی با هار تکرار ،طی
سالها  ،1389-90در پردیس کشاورز و مناب طبیعی ،دانشگا تهران مورد بررسی قرار گرفت .اثر تزراک هزا مختلزف کاشزت بزر
رشه شاهه سال جار  ،انهاز میو  ،مجموع مواد جامه محلول ،میاان ماد هش  ،درصه هاکستر میو و میاان آفتزابسزوهتگی میزو
معنیدار شه ،درحالیکه کاشت متراک بر وزن میو  ،نسبت طول به قطر ،اسیه قاب تیتر و سفتی میو اثر معنیدار نشزان نزهاد .غلظزت
نیتروژن ،مس و آهن برگ بهطور معنیدار تحت تأثیر تراک کاشت قرار گرفت .برگ درهتان در تراک  1904درهت در هکتار دارا
بیشترین میاان نیتروژن ( 1/81درصه) و مس ( 39میکروگرم بر کیلوگرم) و کمترین میاان آهن ( 23۷میکروگزرم بزر کیلزوگرم) بودنزه.
اگر ه غلظت فسفر ،پتاسی  ،منیای و منگنا موجود در برگ تحت تأثیر تراک کاشت معنیدار نشه ،ولی با افاایش تزراک  ،غلظزت ایزن
عناصر در برگ درهتان افاایش پیها کرد .غلظت کلسی موجود در برگ با افاایش تراک کاهش یافت .افزاایش در غلظزت نیتزروژن بزا
کاهش رشه شاههها سال جار همرا بود ،درحالیکه افاایش در غلظت آهن با افاایش رشه شاهه سال جار همرا بود .همچنزین،
درهتان با محصول بیشتر مقادیر نیتروژن بیشتر و آهن کمتر در برگها هود تجم دادنه .لیا ،در شرای اقلیمی کشزور بزا افزاایش
تراک کاشت باغات سیب میتوان بهون کاهش شهیه کیفیت میو محصول بیشتر در کوتا مهت تولیه کرد.
كلیدواژهها :پایهها پاکوتا کننه  ،تراک کاشت ،سیب ،عناصر معهنی ،کیفیت میو

* نویسنه مسئول

Email: n.hadavand94@basu.ac.ir

دوره   18شماره   2تابستان 1395
صفحههای 359-371

اثرات تنش شوری بر وزن خشک و غلظت عناصر غذایی
پرمصرف دو رقم زیتون
3

محسن سیلسپور ،*1احمد گلچین 2و محمودرضا روزبان

 .1دانشجوی دکتری شیمي و حاصلخیزی خاک ،گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان – ایران
 .2استاد گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان – ایران
 .3استادیار گروه باغباني ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/02/28 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/20 :

چكيده
به منظور ارزیابی اثرات شور بر رشه و غلظت عناصر غیایی پرمصرف در دو رق زیتون ،آزمایشی گلخانها با پنج سطح شزور در
بستر کشت بهون هاک انجام شه .در این آزمایش ،نهالها ی ساله ارقام زیتون زرد و میشن ،به مهت  5مزا تحزت  5سزطح شزور
صفر 12 ،8 ،4 ،و 16دسیزیمنس بر متر ناشی از کلرور سهی قرار گرفتنه .تیمار شور  16دسیزیمنس بر متر ،وزن هش
میشن و زرد را به ترتیب  63و  85درصه نسبت به تیمار شاهه کاهش داد .کاهش  25درصه عملکرد نسبی وزن هش

ک ارقزام
ک در رقز

میشن و زرد به ترتیب در شور ها  ۷و  3/6دسیزیمنس بر متر اتفاق افتاد .شور باعث کزاهش معنزیدار در غلظزت عناصزر پزر
مصرف و افاایش معنیدار غلظت سهی و کلر در ریشه و برگ هر دو رق شه .شور  16دسیزیمنس بر متر ،غلظت سهی در برگ و
ریشه را به ترتیب 1660و  6۷9درصه ،و غلظت کلر در برگ و ریشه را به ترتیب  1069و  506درصه نسبت به تیمزار شزاهه افزاایش
داد .در کلیه سطوح شور  ،غلظت سهی و کلر در برگها رق زرد به طور معنیدار بیشتر از رق میشن بود .این نتایج نشزان مزی-
دهه که رق میشن به واسطه استفاد از سازوکار تهافعی ایجاد محهودیت در جیب و انتقال سهی به بخزشهزا هزوایی و نیزا حفزظ
سطح مناسبی از پتاسی در برگ ،از تحم به شور باالتر در مقایسه با رق زرد برهوردار است و میتوان از آن به عنزوان یز

رقز

متحم یاد کرد.

كلیدواژهها :تحم به شور  ،زیتون ،عناصر غیایی ،ریشه ،برگ

* نویسنه مسئول

Email: mseilsep@yahoo.com

دوره   18شماره   2تابستان 1395
صفحههای 373-388

تأثیر پرایمینگ بذر بر جوانهزنی ،عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری
محدود
4

کامیار کاظمي ،1محمد خواجه حسیني  ،*2احمد نظامي 3و حمداله اسکندری

 .1دانشجوی دکتری زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد  -ایران
 .2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد – ایران
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد  -ایران
 .4دانشیار گروه علمي کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/22 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/06 :

چكيده
اثر تیمارها مختلف پرایمینگ (شام هیهروپرایمینگ ،محلول  10درصه پلیاتیلن گلیکزول ،محلزول  20درصزه پلزیاتزیلن گلیکزول،
محلول  2/5درصه کلریه کلسی  ،محلول  5درصه کلریه کلسی  ،محلول  50میلیموالر سولفات رو  ،محلول  100میلیموالر سزولفات
رو و بهون پرایمینگ) بر جوانهزنی بیر کنجه بر پایه طرح کامالً تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .بیور پرای شزه بزا
سولفات رو ( 50میلیموالر) دارا باالترین درصه جوانهزنی بودنه ،حال آنکه سرعت جوانهزنی باال در هیهروپرایمینگ بهدست آمه.
در شرای مارعها تأثیر پرایمینگ بیر و سطوح آبیار بر رشه و عملکرد کنجه به صورت کرتها هرد شه بر پایه طرح بلوکها
کام تصادفی با هار تکرار ،در سال زراعی  1392-93در مارعها واق در شمال غربی شهرستان شادگان مورد بررسی قزرار گرفزت.
کرتها اصلی شام سطوح آبیار (آبیار پس از  150و  250میلیمتر تبخیر از تشت

تبخیزر) و کزرتهزا فرعزی هشزت سزطح

پرایمینگ بیر (مشابه آزمون مقهماتی) بودنه .بیشترین ارتفاع بوته در محلول  5درصه کلریه کلسی و آبیار پس از  150میلیمتر تبخیر
از تشت

تبخیر و کمترین ارتفاع در سطح عهم پرایمینگ و آبیار پس از  250میلیمتر تبخیر مشزاهه شزه .بیشزترین و کمتزرین وزن

هااردانه نیا به ترتیب در هیهروپرایمینگ با فاصله آبیار  150و در تیمار شاهه پس از  250میلیمتر تبخیر انهاز گیزر شزه .بزاالترین
میاان عملکرد بیولوژی  ،عملکرد دانه ،کارایی مصرف آب ،عملکرد روغن ،درصزه روغزن و کمتزرین درصزه پزروتئین نیزا در تیمزار
هیهروپرایمینگ بهدست آمه.
كلیدواژهها :درصه پروتئین ،درصه روغن ،شاهص برداشت ،کارایی مصرف آب ،گیاهچه

* نویسنه مسئول

Email: saleh@ferdowsi.um.ac.ir

دوره   18شماره   2تابستان 1395
صفحههای 389-401

اثر کاربرد اسانسهای میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه
انار رقم ‘پوست قرمز طارم’
3

مهشید غفوری ،*1علي سلیماني ،2ولي ربیعي

 .1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2استادیار گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3استادیار گروه بیوشیمي بالیني ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ارومیه
 .4دانشیار گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/08 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/20 :

چكيده
استفاد از اسانسها گیاهی در افاایش انبارمانی و حفظ کیفیت محصوالت باغبانی بهعنوان ایه ا جهیه در کشزاورز نزوین مطزرح
میباشه .در همین راستا ،آزمایشی بهمنظور مطالعه اثر اسانسها میخ

و دار ین بر حفظ کیفیزت پزس از برداشزت میزو انزار رقز

‘پوست قرما طارم’ به صورت طرح هرد شه در زمان در قالب طرح کام تصادفی با دو فاکتور ،اسانسها میخ

و دار ین هر ی

در هار سطح (صفر 1500 ،1000 ،500 ،میلیگرم در لیتر) و زمان در سه سطح (ی  ،دو و سه ما انبارمزانی) در دمزا شزش درجزه
سانتیگراد و رطوبت نسبی  85درصه با هار تکرار اجرا گردیه .با افاایش دور انبارمانی مواد جامه محلول ،آنتوسیانین ،نشزت یزونی،
سرمازدگی ،درصه کاهش وزن و شهت پوسیهگی افاایش یافت و مصرف اسیهها کاهش یافت .اسانسها از طریق کاهش فرآینزه-
ها اکسیهاسیونی نظیر تنفس ،مصرف اسیهها آلی در محصوالت را کاهش میدهنزه .میزاان آنتوسزیانین در انارهزا تیمزار شزه بزا
اسانس میخ

بیشتر از انارها تیمار شه با اسانس دار ین افاایش یافت .اسانس میخ

و اسانس دار ین تاثیر یکسان بر سرمازدگی

و پوسیهگی داشت .پوسیهگی از ( 42/25درصه) در تیمار شاهه به ( 31/۷5درصه) در اسانس میخ
سوم انبارمانی کاهش یافت .بهطورکلی انارها تیمار شه با اسانس میخ

 1500میلیگزرم در لیتزر در مزا

و اسانس دار ین کیفیت بهتر و انبارمانی بیشتر نسبت بزه

تیمار شاهه داشتنه.
كلیدواژهها :آنتوسیانین ،پوسیهگی ،سرمازدگی ،کاهش وزن ،نشت یونی

* نویسنه مسئول

Email: mahshidghafouri@znu.ac..ir

دوره   18شماره   2تابستان 1395
صفحههای 403-414

تأثیر اختالط باریک برگکشها و سطوح کود مایع بر روند تولید ماده خشک
و عملکرد گندم
فاطمه حسیني ،1محمد محسن منتظری ،2ناصر باقراني ترشیز*3
 .1دانشجوی کارشناسي ارشد شناسایي و مبارزه با علفهایهرز دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد گرگان ،گرگان ،ایران
 .2مربي گروه کشاورزی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرگان ،ایران
 .3استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي گلستان ،گرگان ،ایران
تاریخ وصول مقاله:

تاریخ پذیرش مقاله:

چكيده
به منظور بررسی تأثیر اهتالط باری برگ کش ها گنهم با کود کام

با سطوح کود مای در منطقه گرگان ،آزمایشی به صورت فاکتوری

در قالب طرح بلوک ها کام تصادفی با  3تکرار ،در مارعه تحقیقاتی دانشگا آزاد اسالمی واحزه گرگزان ،در سزال  1392-93انجزام
شه .فاکتور اول استفاد از باری برگکشها تجار آکسیال ،تاپی

و پوماسوپر بهترتیب به میزاان  0/8 ،0/5و 1لیتزر در هکتزار بزود.

فاکتور دوم مصرف مقادیر  1/5 ،0/۷5و  3کیلوگرم در هکتار کود کام بود .برا هر دو فاکتور ،تیمار عهم مصرف علف کش یا کود نیا
در نظر گرفته شه .تأثیر تیمارها بر گنهم با انهاز گیر وزن هش

محصول در فواص زمانی  15روز انجام شه .در زمان رسزیهگی نیزا

عملکرد و اجاا عملکرد گنهم تعیین گردیه ،با اضافه نمودن کود کام به این علفکشها ،تولیه ماد هش

بهطور معنیدار افاایش

یافت .با مصرف علف کش ها تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال (به تنهایی) ،عملکرد گنهم بزه ترتیزب  265 ،26۷و  229گزرم در متزر مربز
به دست آمه .عملکرد دانه گنهم در هنگام اهتالط باالترین سطح کود با علف کش ها تاپی  ،پوماسوپر و آکسیال به ترتیب حهود 6 ،13
و  14درصه نسبت به حالت عهم مصرف کود افاایش یافت.
كلیدواژهها :آکسیال ،تاپی  ،پوماسوپر ،شاهص رشه ،کود کام

* نویسنه مسئول

Email: free_time57@yahoo.com

دوره   18شماره   2تابستان 1395
صفحههای415-430

بررسی محتوای عناصر معدنی برگ و ریشه گیاهان پیوندی و غیر پیوندی
خربزه زرد جاللی تحت تنش کمآبی در سیستم آبیاری قطره ای
داریوش رمضان ،1معظم حسنپور اصیل  ،*2رضا صالحي 3و حسین دهقاني سانیج

4

 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی و اصالح سبزی گروه علوم باغباني ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت  -ایران
 .2استاد گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت – ایران
 .3استادیار گروه علوم باغباني ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعي ،دانشگاه تهران ،کرج – ایران
 .4دانشیارآبیاری و زهکشي ،مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزی ،کرج  -ایران

تاریخ وصول مقاله1394/03/27 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/04/19:

چكيده
جهت بررسی تأثیر پیونه در شرای تنش ک آبیار  ،بر محتوا عناصر معهنی برگ و ریشه گیا  ،آزمایشی در قالزب طزرح بلزوک هزا
کام تصادفی با سه تکرار ،در مارعه پهوهشی مؤسسه آموزش عالی امزام همینزی (ر ) وابسزته بزه وزارت جهزاد کشزاورز واقز در
شهرک مهنهس زراعی (کرج) ،در سال زراعی  1393اجرا گردیه .در تحقیق حاضر ،از تود بومی هربا زرد جاللی به عنوان پیونهک و
از کهوها تجار ارقام ‘شینتوزا’ و ‘فرو’ به عنوان پایه استفاد شه .هربا ها پیونه شه رو کهو همرا با هربا ها هود پیونزه
و غیرپیونه در سه سطح آبیار  80 ،60و  100درصه ،براساس تخلیه رطوبتی هاک ،تحت سیست آبیار قطر ا مورد ارزیابی قرار
گرفتنه .مقایسه میانگین ها نشان داد حهاکثر ( 40/۷6تن در هکتار) و حهاق عملکرد ک ( 31/16تزن در هکتزار) بزه ترتیزب بزه پایزه
‘شینتوزا’ و گیاهان هود پیونه اهتصا

داشت .همچنین ،سطوح مختلف آبیار و پایه اثر معنی دار (در سطح احتمال ی

درصه)

بر محتوا عناصر معهنی برگ و ریشه گیا داشتنه .با افاایش تنش ک آبی ،محتو عنصر برگ و ریشه گیا کزاهش یافزت .تفزاوت
معنیدار نیا در سطح احتمال پنج درصه از لحاظ میاان نیتروژن ک برگ بین پایه ها هیبریزه ‘فزرو’ و ‘شزینتوزا’ وجزود نهاشزت.
مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میاان نیتروژن ک برگ ( 2/9۷درصه براساس ماد هش ) و کمترین مقزهار آن ( 2/23درصزه
براساس ماد هش ) به ترتیب در گیاهان پیونه شه رو پایه ها ‘شینتوزا’ و هود پیونزه بزود .همچنزین ،درصزه افزاایش عناصزر
معهنی برگ گیاهان شام نیتروژن ،فسفر ،پتاسی و رو در ترکیب پیونه هربا زرد جاللی رو پایه ‘شینتوزا’ در مقایسه بزا گیاهزان
غیر پیونه به ترتیب  1۷/88 ،13/15 ،26/92و  15/۷6درصه بود.
كلیدواژهها :پایهها کهو ،پیونه‘ ،شینتوزا’‘ ،فرو’ ،نیتروژن ک برگ

* نویسنه مسئول

Email: hassanpurm@guilan.ac.ir
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صفحههای 431-441

واکنش ارقام جو به تیمارهای شیمیایی سالیسیلیک اسید و سلنیوم تحت
تنش خشکی در شرایط مزرعه
3

نسیمه منتظری تختي ،* 1غالمرضا خواجویي نژاد ،2سید محمد جواد آروین

 .1دانشجوی کارشناسي ارشد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان – ایران
 .2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان  -ایران
 .3استاد گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/26 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/24 :

چكيده
به منظور بررسی اثر تنش هشکی و تیمارها شیمیایی بر هصوصیات رشه و نمو هار رق جو ،آزمایشی به صورت کرت ها دو بار
هرد شه در قالب طرح بلوک ها کام تصادفی در سه تکرار ،در مارعه تحقیقاتی دانشگا شهیه باهنر کرمان ،طی سال ها 1392-93
اجرا شه .عام اصلی شام  :آبیار (شاهه و قط آبیار بعه از گلههی) و عام فرعی شام
الین  ʻUH12و عام فرعی شام  :شاهه ،سالیسیلی

هار رق جو نصرت ،ʻافض  ،ʻیوسف،ʻ

اسیه با غلظت  0/5میلی موالر (هیسانهن بیر ،محلول پاشی در مرحله گرد افشانی،

هیسانهن بیر و محلول پاشی) و محلول پاشی گیاهان با سلنیوم در مرحله پر شهن ساقه ( 40میلی گزرم در لیتزر از منبز سزلنات سزهی )
بودنه .تنش هشکی موجب کاهش معنی دار شاهص کلروفی ( 10درصه) ،وزن هزااردانزه ( 19درصزه) ،عملکزرد دانزه ( 20درصزه)،
عملکرد بیولوژی

( 11درصه) و شاهص برداشت ( 12درصه) گردیه .در مقاب سالیسیلی

اسیه بزه طزور معنزی دار افزاایش ارتفزاع

بوته ،طول ریش

و سنبله ،شاهص کلروفی  ،وزن هاار دانه ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژی

و شاهص برداشت را بزه همزرا داشزت.

محلول پاشی گیاهان با سلنات موجب افاایش معنی دار غلظت سلنیوم در دانه تمام ارقام نسبت به تیمار شاهه گردیه .طبق نتایج حاص ،
کاربرد سالیسیلی

اسیه موجب بهبود رشه گیا در هر دو شرای تنش و بهون تنش می گردد و کاربرد سلنیوم نیا موجزب غنزی سزاز

دانه جو میگردد .بنابراین ،استفاد از این دو ماد جهت بهبود کمی و کیفی محصول جو توصیه میگردد.
كلیدواژهها :رشه و نمو ،سلنات سهی  ،عملکرد دانه ،ک آبی ،محلولپاشی

* نویسنه مسئول

Email: nasimmoon1918@yahoo.com
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صفحههای 443-452

بررسی اثر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رویشی نخل خرما

رقم’ دیری‘

تحت شرایط کمآبی
عبدالحمید محبي

*

 .1استادیار پژوهشي ،پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری ،مؤسسه تحقیقات علوم باغباني ،اهواز  -ایران
تاریخ وصول مقاله1394/04/09 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/19 :

چكيده
افاایش کارآیی مصرف آب یکی از محورها اصلی کشاورز پایهار در مناطق هش

و نیمههش

میباشه .کاربرد برهی مزواد نظیزر

پلیمرها سوپرجاذب در هاک باعث افاایش مانهگار آب در هاک و درنتیجه کاهش مصرف آب میگردد .افاایش مانزهگار آب در
هاک باعث کاهش اثرات هشکی و شور هاک میگردد .به منظور بررسی اثر کاربرد پلیمزر سزوپرجاذب بزر گیرایزی و هصوصزیات
رویشی نهالها هرما ،طرحی به صورت کرتها هرد شه در قالب طرح پایه بلوکها کام تصادفی بزا  3تکزرار در پهوهشزکه
هرما و میو ها گرمسیر در اهواز انجام گردیه .تیمار رژی آبیار با سه سطح ( 80 ،60و  100درصه تبخیر تجمعی از تشزت) بزه
عنوان کرت اصلی و مقادیر سوپرجاذب با هار سطح پلیمر سوپرجاذب آ 80 ،40 ،0( 200و  120گرم به ازا هر اصله نهال) به عنوان
کرت فرعی درنظر گرفته شه .براساس نتایج تنش آبی و سوپرجاذب تأثیر معنیدار بر گیرایی پاجوش نهاشت .بیشزترین تعزهاد بزرگ
مربوط به تیمار تأمین  100درصه نیاز آبی و  40گرم سوپرجاذب و کمترین تعهاد برگ مربوط به تیمار تأمین  80درصزه نیزاز آبزی بزه
همرا  120گرم سوپرجاذب بود .بیشترین محی طوقه در تیمار تأمین  100درصه نیزاز آبزی و بزهون مصزرف سزوپرجاذب و کمتزرین
محی طوقه مربوط به تیمار تأمین  100درصه نیاز آبی و  120گرم سوپرجاذب مشاهه شه .بیشترین ارتفاع نهال مربوط به تیمار تأمین
 60درصه نیاز آبی و  120گرم سوپرجاذب و کمترین تعهاد برگ مربوط به تیمار تأمین  60درصه نیاز آبی بزهون مصزرف سزوپرجاذب
بود.
كلیدواژهها :آبیار  ،پاجوش هرما ،هاک ،گیرایی ،مصرف آب

* نویسنه مسئول

Email: Ah.mohebbi@areo.ir
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صفحههای 453-466

تأثیر تنش خشکی و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزههای
فتوسنتزی و آنزیمهای آنتیاکسیدانی گلرنگ
5

ایوب امیری ،1عليرضا سیروسمهر ،2پرویز یداللهي ،3محمدرضا اصغریپور *4و صدیقه اسماعیلزاده بهابادی

 .1فارغالتحصیل کارشناسي ارشد ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل  -ایران
 .2استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل – ایران
 .3فارغالتحصیل کارشناسي ارشد ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرکرد ،باشگاه پژوهشگران
جوان و نخبگان ،شهرکرد – ایران
 .4دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل – ایران
 .5استادیار گروه زیستشناسي ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه زابل ،زابل – ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/04/21 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/23 :

چكيده
بهمنظور بررسی تأثیر تنش هشزکی و محلزولپاشزی اسیهسالیسزیلی

و کیتزوزان رو غلظزت رنگیزا هزا فتوسزنتا و آنزای هزا

آنتیاکسیهانی گلرنگ ،آزمایشی به صورت کرت ها هرد شه در قالب بلوک ها کام تصزادفی بزا سزه تکزرار در مارعزه تحقیقزاتی
دانشگا زاب  ،طی سال  1391انجام شه .تیمارها تنش هشکی در سه سطح شام آبیار در زمان  50 ،25و  ۷5درصه ظرفیزت زراعزی
هاک ( )Fcبه عنوان تیمار اصلی و هار سطح محلول پاشی شام عهم مصرف (تیمار شاهه) ،محلولپاشزی اسزیه سالیسزیلی
گرم در لیتر) ،محلولپاشی کیتوزان ( 5گرم در لیتر) و تلفیق اسیه سالیسیلی

(0/424

و کیتوزان به عنزوان تیمزار فرعزی درنظزر گرفتزه شزه .بزا

افاایش فاصله آبیار  ،محتوا کلروفی  ،b ،aک و فلورسانس کلروفی کاهش معنی دار یافت .تنش هشکی آنای هزا اکسزیهانی را
افاایش داد ،اما این افاایش فق در میاان آنای پراکسیهاز معنیدار بزود .همچنزین هشزکی بزر کارتنوئیزه ،عملکزرد پزروتئین و میزاان
آنای ها آسکوربات ،گایاکول پراکسیهاز و کاتاالز اثر معنی دار نهاشت .تیمارها محلول پاشی با تأثیر بر تمام صفات مورد مطالعه در
مقایسه با شاهه باعث افاایش آن ها گردیه .از بین تیمارها مختلف محلول پاشی کاربرد توأمان اسیه سالیسیلی

و کیتزوزان در مقایسزه

با بهکارگیر جهاگانه آنها اثربخشتر بود .برهمکنش تنش هشکی و محلولپاشی بزر کلروفیز  aو عملکزرد پزروتئین معنزیدار شزه.
بنابراین ،میتوان با انجام تحقیقات تکمیلی محلول پاشی اسیه سالیسیلی

و کیتزوزان را در افزاایش پایزهار غشزا سزلولی و کزاهش

هسارت ناشی از  H2O2حاص از آبیار محهود در گلرنگ دهی دانست.
كلیدواژهها :سیستان ،کلروفی  ،ک آبیار  ،گیاهان روغنی ،محلولپاشی

* نویسنه مسئول

Email: m_asgharipour@uoz.ac.ir
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صفحههای 467-480

تأثیر سوپرجاذب ،کود دامی و دور آبیاری بر برخی ویژگیهای رشدی،
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شمعدانی معطر
3

مریم جعفری ،1عبدالحسین رضایينژاد *2و محمد فیضیان

 .1دانشآموخته کارشناسي ارشد گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد  -ایران
 .2دانشیار گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد – ایران
 .3استادیار گروه خاکشناسي ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/11/26 :

تاریخ وصول مقاله1394/03/16 :

چكيده
پهوهش حاضر با ههف بررسی نقش کود دامی و سوپرجاذب در شرای ک آبیار بر رشه ،عملکرد و برهی هصوصیات فیایولزوژیکی
و بیوشیمیایی شمعهانی معطر ،در گلخانه پهوهشی دانشکه کشاورز دانشگا لرستان ،در سال  1393انجام شزه .آزمزایش بزه صزورت
فاکتوری براساس طرح کامالً تصادفی در  6تکرار اجرا شه .فاکتور اول ،شام بستر کاشت (شاهه ،سوپرجاذب ی
و کود دامی  25درصه حجمی) و فاکتور دوم ،شام دور آبیار ( 5 ،3و  ۷روز ی

و دو درصه وزنزی

بار) بود .با افاایش فاصله آبیار  ،پارامترها رشه

گیا و عملکرد اسانس کاهش و میاان اسانس ،مالون د آلهئیه ،پرولین ،پراکسیهاز و آسکوربات پراکسیهاز افاایش یافتنه .کزود دامزی و
سوپرجاذب در بهبود رشه و ویهگیها بیوشیمیایی گیا در شرای ک آبیار مؤثر بودنه ،اما کود دامی تزأثیر بهتزر را نشزان داد ،بزه-
طور که در بیشتر ویهگیها از جمله سطح برگ ،وزن تر و هش
روز ی

بار عملکرد شبیه به تیمار شاهه با دور آبیار سه روز ی

گیا و عملکرد اسانس ،بستر حاو کود دامی با دور آبیزار هفزت
بار نشان داد .بیشترین کارآیی مصزرف آب در تولیزه اسزانس در

بستر حاو کود دامی در هر سه دور آبیار و همچنین بستر حاو سوپرجاذب دو درصه در دور آبیار هفت روز یز

بزار حاصز

شه .براساس نتایج حاص از پهوهش حاضر و باتوجه به فراوانی ،ارزانی و سازگار کود دامی با محی زیست ،توصیه میشود از ایزن
ماد به میاان  25درصه حجمی برا افاایش کارایی مصرف آب استفاد گردد.
كلیدواژهها :اسانس ،تنش هشکی ،شمعهانی عطر  ،کارآیی مصرف آب ،ک آبیار

* نویسنه مسئول

Email: Rezaeinejad.h@Lu.ac.ir
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صفحههای 481-493

بررسی اثر تنش خشکی به صورت قطع آبیاری در مراحل رشد زایشی بر
عملکرد کمی و کیفی ارقام سویا
4

مریم دیوساالر ،*1زینالعابدین طهماسبي سروستاني ،2سید علي محمد مدرس ثانوی 3و آیدین حمیدی
 .1دانشجوی دکترای زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران – ایران
 .2دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران  -ایران
 .3استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران – ایران
 .4استادیار ،مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال ،کرج – ایران

تاریخ وصول مقاله1394/03/25 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/27 :

چكيده
به منظور بررسی واکنش دو رق سویا تولیه شه در دو منطقه کرج و مغان نسبت به تنش هشکی در مراح مختلف رشه زایشزی و
اثر تنش هشکی بر عملکرد و اجاا عملکرد ،درصه روغن و پروتئین دانه ،آزمایشی بزه صزورت اسزپلیت فاکتوریز در قالزب طزرح
بلوک ها کام تصادفی با سه تکرار ،در دانشکه کشاورز دانشگا تربیت مهرس در سال  1393اجرا شه .هار تیمار تزنش هشزکی
به صورت قط کام آبیار در مراح زایشی شام  :تنش هشکی در مرحله گ دهی ،مرحله تشکی غالف و مرحله پزر شزهن دانزه و
شاهه (بهون قط آبیار ) ،اعمال شه و در کرت اصلی قرار گرفت .سایر تیمارها نیا شام دو رق سویا (‘ویلیاما’ و ‘ )’L17و دو منشزأ
تولیه بیر (مغان و کرج) بودنه که در کرت فرعی قرار گرفتنه .نتایج تجایه واریانس نشان داد که اثر تنش هشکی بر تعهاد غالف ،وزن
هااردانه ،عملکرد دانه و همچنین درصه روغن و پروتئین دانه معنیدار بود .بیشترین عملکرد دانه ( 262/۷3گرم بر مترمربز ) در تیمزار
شاهه (عهم تنش) و کمترین عملکرد دانه ( 162/22گرم بر مترمرب ) ه در تیمزار تزنش در مرحلزه تشزکی غزالف مشزاهه گردیزه.
همچنین ،اثر متقاب تنش هشکی و رق و اثر متقاب تنش هشکی در منشأ بیر بر عملکرد دانه معنزیدار بزود .کمتزرین درصزه روغزن
( 18/24درصه) و بیشترین درصه پروتئین دانه ( 3۷/28درصه) نیا در تنش هشکی در مرحله پر شهن دانه بزه دسزت آمزه .باتوجزه بزه
نتایج حاص  ،آبیار در مرحله تشکی غالف جهت جلوگیر از کاهش عملکرد دانه سویا ی

امر ضرور است.

كلیدواژهها :پروتئین ،روغن ،رشه زایشی ،غالف ،مرحله پر شهن دانه ،وزن هااردانه

* نویسنه مسئول

divsalarmaryam@yahoo.com Email:
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صفحههای 495-506

اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما
5

محمد کمالپورادیب ، *1وحید روحي ،2سعداهلل هوشمند ،3عبدالرحمان محمدخاني 4و حمید زرگری
 .1دانشجوی کارشناسي ارشد ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .3استاد ،گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .4دانشیار ،گروه علوم باغباني ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .5کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات کشاورزی جهرم ،جهرم  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/02/08 :

تاریخ وصول مقاله93/12/26 :

چكيده
ذهیر دانه گرد میتوانه باعث سهولت در مشک زمان و مکان گرد افشانی دستی گردد .ههف اصلی ،حفظ قو نامیه دانه گزرد اسزت
که بستگی زیاد به رق و شرای نگههار دارد .در این آزمایش اثرات ارقام ،درجه حرارت انبار و زمان نگههار بر جوانزهزنزی دانزه
گرد مورد مطالعه قرار گرفت .بهینمنظور ،تحقیقی در قالب ی
جهت بررسی قو نامیه دانه گرد

آزمایش فاکتوری بر پایه طرح آزمایشی کامالً تصادفی در سزه تکزرار

هار رق هرما استان فارس در شرای آزمایشگاهی انجام گردیه .ارقزام شزام ‘کزازرون (،’)۷013

‘الر (‘ ،’)۷035داراب ( ’)۷016و ‘قیروکارزین ( ’)۷021از ایستگا تحقیقات کشاورز شهرستان جهرم بودنه .تیمارها شزام دماهزا
مختلف (دما اتاق ( -20 ،4 ،)20±5و  -80درجه سانتیگراد) و دور ها زمانی مختلف نگههار ( 210 ،180 ،150 ،120 ،60و 3۷5
روز) بود .نتایج تجایه واریانس ساد و مرکب نشاندهنه معنیدار بودن اثر رق  ،دما و مهت زمان نگههار و همچنزین اثزرات متقابز
آنها بر میاان جوانهزنی دانه گرد بود .مقایسه میانگینها نشان داد با کاهش دما میاان جوانهزنی افاایش یافت .از طرف دیگر ،با گیشت
زمان از شروع آزمایش (تا حهود  150روز) ،میاان جوانهزنی در همه ارقام ابتها افاایش و سپس کاهش یافت .بزهطزورکلی ،دمزا -80
درجه سانتیگراد به عنوان بهترین دما و گرد رق ‘قیروکارزین ( ’)۷021به عنوان مانهگارترین رق پس از ی

سزال نگهزهار معرفزی

گردیهنه.
كلیدواژهها :ارقام نر ،انباردار  ،جوانهزنی ،زمان ،گرد افشانی ،نخ هرما

* نویسنه مسئول

Email: Kamalpooradib@yahoo.com

دوره   18شماره   2تابستان 1395
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بررسی امکان کاهش خسارت تنش کمآبی بر عملکرد سورگوم علوفهای با
محلولپاشی اسید سالیسیلیک و سولفات روی
3

رویا کریمي ،1هاشم هادی  ،*2و مهدی تاجبخش شیشوان

 .1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اورمیه ،ارومیه  -ایران
 .2استادیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اورمیه ،ارومیه  -ایران
 .3استاد گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه اورمیه ،ارومیه  -ایران

تاریخ وصول مقاله1394/03/27 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/20 :

چكيده
باتوجه به جهانی بودن مشک ک آبی ،بررسی امکان کاهش هسارت ناشی از تنش ک آبی اهمیت زیاد دارد .این آزمزایش بزهصزورت
کرتها ی بار هرد شه در قالب طرح آمار بلوکها کام تصادفی در سه تکرار ،در مارعه تحقیقاتی دانشگا ارومیه ،طزی سزال
زراعی  1391-92اجرا گردیه .تنش ک آبی در سه سطح ،آبیار پس از رسیهن رطوبت هاک به  ۷0 ،90و  50درصه ظرفیت زراعی در
کرت اصلی و محلولپاشی رو برگ ها سورگوم علوفه ا در پنج سطح بهون محلولپاشزی ،محلزولپاشزی اسزیه سالیسزیلی
سطح  0/5و ی

در دو

میلیموالر و سولفات رو در دو سطح  300و  3000میلیگرم در لیتر ،در زمان پنج تزا شزش برگزی در دو نوبزت بزا

فاصله سه روز ،در کرت ها فرعی مورد مقایسه قرار گرفتنه .نتایج نشان داد که اثر متقاب تیمار محلول پاشی در ک آبی بزرا رنگیزا -
ها فتوسنتا به جا کلروفی ک و نیا برا محتوا آب نسبی معنی دار شه .همچنین ،اثرات اصلی محلولپاشزی و کز آبزی ،بزر رو
تعهاد برگ ،وزن هش
هش

برگ ،ساقه و عملکرد علوفه در مترمرب  ،نشت الکترولیت و شاهص سطح برگ معنیدار بود ،عملکزرد علوفزه

در شرای ک آبی شهیه نسبت به آبیار نرمال د ار کاهش معنیدار  21/11درصه شه .بیشترین عملکزرد علوفزه هشز

میانگین  15۷1/53گرم در مترمرب از محلولپاشی سولفات رو  3000میلیگرم در لیتر و اسیه سالیسیلی

بزا

 0/5میلیموالر حاص شزه

که عالو بر جبران هاینهها محلولپاشی منجر به افاایش قاب قبول درآمه کشاورزان و نیا قاب توصیه میباشه.
كلیدواژهها :رنگیا ها فتوسنتا  ،شاهص سطح برگ ،عملکرد علوفه ،محتوا آب نسبی ،نشت الکترولیت

* نویسنه مسئول

Email: h.hadi@urmia.ac.ir
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ارزیابی امکان تولید قارچ شیتاکه روی ضایعاتکشاورزی و اثر آنها بر
عملکرد و کارایی بیولوژیکی
میترا اسدی دوست طولي ،1مهدی بهنامیان* 2و سارا دژستان

3

 .1دانشجوی سابق کارشناسي ارشد ،گروه علوم باغباني ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل  -ایران
 . 2استادیار گروه علوم باغباني ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل  -ایران
 .3استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/08/08 :

تاریخ وصول مقاله1394/04/08 :

چكيده
به منظور ارزیابی اثرات تنش شور بر ویهگیها رشه دو رق زیتون ‘زرد ʻو ‘میشن ،ʻآزمایشی طی سزالهزا  1393-94بزا پزنج
سطح شور کلریه سهی (صفر 12 ،8 ،4 ،و  16دسیزیمنس بر متر) در محی کشت بهون هاک در گلخانه پهوهشی مرکزا تحقیقزات
کشاوز و مناب طبیعی استان تهران انجام گردیه .در این آزمایش ،اثر شور بر کلیزه صزفات رشزه در هزر دو رقز مزورد مقایسزه،
معنیدار بود ،به گونها که وزن هش

انهام هوایی و ریشه ،نسبت وزن هش

انهام هوایی به ریشه ،طول شاهسار  ،فاصله میان گزر ،

سطح برگ ،سباینه برگ ،تعهاد برگ ،محتوا نسبی آب برگ ،شاهص تحم به شور شاهسار و ریشه ،به طور معنزیدار کزاهش
یافت .ضمن آن که کاهش صفات فوق در رق ‘زرد ʻبیشتر بود و این رق بیشتر تحت تأثیر شور قرار گرفت .وزن هش

ساقه ،برگ

و ریشه در سطح شور  16دسیزیمنس بر متر ،بهترتیب  80 ،80و  69درصه نسبت به تیمار شاهه کزاهش معنزیدار نشزان دادنزه .بزا
افاایش سطح شور  ،غلظت سهی و نسبت سهی به پتاسی در برگ هر دو رق افاایش و غلظت پتاسی کاهش یافت .افزاایش سزهی
و کاهش پتاسی برگ در رق زرد ʻبیشتر بود .وزن هش
گونها که همبستگی معنیدار بین وزن هش

انهام هوایی نیا تحت تأثیر غلظت سزهی و پتاسزی بزرگ قزرار گرفزت ،بزه

انهام هوایی با غلظت سهی برگ ،غلظت پتاسی برگ و نسبت سهی به پتاسی بزرگ

مشاهه گردیه .با ارزیابی شاهصها فوق نتیجهگیر شه که رق ‘میشن ʻدر مقایسه با رق ‘زرد ʻتحم بیشزتر نسزبت بزه شزور
دارد.
كلیدواژهها :تنش شور  ،رشه رویشی ،زیتون ،نسبت سهی به پتاسی

* نویسنه مسئول

Email: mbehnamian@uma.ac.ir
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ارزیابی تأثیر بستر ،شبکه کاشت و نوع گیاه پوششی بر کمیت و کیفیت
چمنهای رول تولید شده در شمال ایران
2

شهرام صداقت حور *1و لیال خیرآبادی

 .1دانشیار گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ایران
 .2کارشناسي ارشد گیاهان زینتي ،گروه باغباني ،دانشکده کشاورزی ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،رشت ،ایران

تاریخ وصول مقاله1394/04/08 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/05/20 :

چكيده
نظر به اهمیت من رول در جهت ایجاد بستر سبا در تمام فصول سال در کوتا ترین زمان ،آزمایشی با ههف شناسایی بسزتر و گیزا
پوششی مناسب با دو جنس من و گیا پوششی دایکونهرا در کنار مخلوط بیر  ،به صورت آزمایش فاکتوری با سه فاکتور بزر پایزه
طرح بلوک کام تصادفی و در  3تکرار به اجرا درآمه .فاکتورها شام  :شبکه کاشت ( :a1تور پالستیکی و  :a2گونی پالستیکی) ،بسزتر
کاشت ( :b1هاک باغچه :b2 ،هاک باغچه  +سبوس کربونیا  :b3 ،هاک باغچه  +پرلیت و  :b4هاک باغچه  +ماسه) و انواع گیا پوششی
(  :C1دایکونهرا :C2 ،لولیوم :C3 ،پوآ و  :C4مخلوط بیر ( 30درصه لولیوم پرن 25 ،درصه لولیوم پرن نومن 20 ،درصزه پواپراتنسزیس
کرونینو 15 ،درصه پواپراتنسیس و  10درصه فستوکاروبرا)) بود .نتایج نشان داد که اثر فاکتورها آزمایشی بر صفاتی نظیر میزاان سزبا
شهن بیور ،کیفیت ظاهر

من ،ارتفاع من ،عمق ریشه ،میاان کلروفی  b ،aو ک  ،وزن تر و هش

ک گیا معنی دار بود .بیشترین میاان کلروفی در بستر هاک باغچه و بیشترین درصه ماد هش

شاهسار و درصه ماد هش

و میاان رشه من مربزوط بزه بسزتر

حاو هاک باغچه  +پرلیت بود .در اکثر صفات از جمله میاان سبا شهن و میاان رشه ،رق ‘لولیزوم’ نتیجزه بهتزر نشزان داد .میزاان
کلروفی

من ها بر رو گونی پالستیکی برتر از تور پالستیکی بود ،ولی سایر صفات از جمله درصه ماد هش

گیاهزان در تزور

پالستیکی برتر داشت.
كلیدواژهها :دایکونهرا ،سبوس کربونیا  ،شبکه کاشت ،کیفیت ،مخلوط بیر

* نویسنه مسئول

Email: sedaghathoor@iaurasht.ac.ir

