دوره   18شماره   3پاییز 1395
صفحههای 543-555

اثر نوع سیستم تربیت و محلولپاشی برگی کلراید کلسیم بر عمر انبارمانی
میوه سیب رقمهای گاال و دلبار استیوال
5

عرفان سپهوند ،*1محمود قاسمنژاد ،2محمد رضا فتاحی مقدم ،3علیرضا طالیی 4و محمد علی عسکری سرچشمه

1و  .2دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت –
ایران
1و 3و 4و  .5کارشناس ارشد امور آموزشی و پژوهشی ،دانشیار ،استاد و استادیار گروه علوم باغبانی ،پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/11 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/17 :

چكيده
نوع سیستم تربیت و محلولپاشی قبل از برداشت با کلسیم میتواند عمر انبارمانی میوهها را تحت تأثیر قرار دهدد در پدهوه
اثر محلولپاشی برگی کلراید کلسیم (غلظتهای صفر  1/5 0/75و  3گرم در لیتر) در طی دو چهار و ش

هفته قبل از برداشدت بدر

کیفیت میوههای سیب ) (Malus domesticaرقمهای گاال و دلبار استیوال که به سه حالت (وی شکل هایتد
شده بودند در پایا  4ماه انبارمانی بررسی شد این آزمای

حاضدر

و کدوردو ) تربیدت

به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصدادفی بدا 4

تکرار طراحی شده بود خصوصیات میوه مانند سفتی بافت میوه مواد جامد محلول ( )TSSاسیدیته قابل تیتر ( TSS/TA )TAفنل
کل فالونوئید کل آنتوسیانین کل ظرفیت آنتیاکسیدانی کل مقدار اتیلن و شدت تنفس در پایا دوره انبارمانی ارزیابی شددند نتدای
نشا داد که نوع سیستم تربیت و تغذیه برگی کلراید کلسیم اثر معنیداری بر کیفیت پس از برداشت میوههدا داشدت محلدولپاشدی بدا
کلراید کلسیم باعث افزای

 TA TSSظرفیت آنتیاکسیدانی مقدار آنتوسیانین مقدار فنل و سفتی بافت میوه را در مقایسه بدا میدوه-

های شاهد در پایا دوره انبارمانی شد در کلیه سیستمهای تربیت سفتی بافت میوههای رقم گاال به طور معنیداری بیشتر از میدوههدای
رقم دلبار استیوال بود بیشترین میزا  14/22( TSSدرصد) و  0/47( TAدرصد) میوه در سیستم تربیت هایت

و با غلظت  0/75گرم

در لیتر کلراید کلسیم مشاهده شد مقدار اتیلن میوههای رقم دلبار استیوال در هر سه سیستم تربیدت ( 15/22 18/36و  15/11ندانولیتر
بر گرم ساعت) به طور معنیداری از رقم گاال ( 6/38 6/60و  8/43نانولیتر بر گرم ساعت) بیشتر بود محلدولپاشدی قبدل از برداشدت
کلراید کلسیم توانست تولید اتیلن و شدت تنفس میوههای سیب در هر سه سیستم تربیتی را به طور معندیداری نسدبت بده میدوههدای
شاهد در پایا دوره انبارمانی کاه

دهد

كلیدواژهها :سیب سیستمهای تربیت کلراید کلسیم سفتی بافت میوه اتیلن شدت تنفس

* نویسنده مسئول

Email: f.kamiab56@gmail.com
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بررسی پاسخ خصوصیات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه
همیشهبهار به پیشتیمار بذری و محلولپاشی -24اپیبراسینولید
زهرا ساردویی کرا ،1وحیدرضا صفاری *2و ایرج توسلیان

3

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنرکرمان ،کرمان  -ایران
 .2دانشیار گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان – ایران
 .3استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/09/01 :

تاریخ وصول مقاله1394/07/19 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر پی تیمار بذری و محلدولپاشدی -24اپدی براسدینولید بدر برخدی ویهگدیهدای مورفولوژید

فیزیولدوژیکی و

بیوشیمیایی گیاه همیشه بهار آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید
باهنر کرما در سال  1393انجام گرفت تیمارهای آزمای

شامل پی تیمار بذری و محلولپاشی -24اپی براسینولید بدا چهدار غلظدت

( 1 0/1 0و  10میکروموالر) بود نتای نشا داد که خصوصیات رشدی و رنگیزههای فتوسنتزی با کاربرد این تنظیمکنندده رشدد بده
صورت پی تیمار و محلولپاشی افزای

یافت بیشترین وز تر اندام هوایی ریشه وز تر و خش

 0/1میکروموالر  +محلولپاشی  0/1میکروموالر) بود که بهترتیب موجدب افدزای

گل در تیمار ترکیبی (پی تیمدار

 28 33 79و  26درصدد نسدبت بده تیمدار شداهد

گردید همچنین بیشترین میزا رنگیزههای فتوسنتزی در ترکیب مذکور یافت شد به گونهای که به ترتیب موجب افزای
 bکل و کارتنوئید حدود  2/58 3/1 2/4و  2/7برابر در مقایسهبا شاهد گردید این ترکیب سبب افزای
درصدی قندهای احیا نسبت به شاهد شد نتای حاصل از پهوه
و اندام هوایی موجب افزای

کلروفیدل

a

 35درصدی پروتئین و 18/3

حاضر نشا داد که -24اپی براسینولید میتواند با افدزای

وز گدل

رشد و نمو و عملکرد بستری گیاه همیشهبهار در فضای سبز گردد

كلیدواژهها :پروتئین تنظیمکننده رشد خصوصیات رشدی رنگیزههای فتوسنتزی قند احیا

* نویسنده مسئول

Email: safariv@uk.ac.ir

دوره   18شماره   3پاییز 1395
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تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست و تغذیه نیتروژن بر شاخصهای رشدی
نشای گوجهفرنگی رقم

''Rio Grande
4

محبوبه فیضآبادی ،1زهرا قهرمانی ،*2طاهر برزگر 3و احمد گلچین

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 2و  .3استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران (نویسنده مسئول مکاتبات *)
 .3دانشیار گروه اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .4استاد گروه خاکشناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله94/11/28 :

تاریخ وصول مقاله94/04/17 :

چكيده
امروزه تولید نشاهای سالم و مرغوب یکی از عوامل اصلی موفقیت در پرورش سبزیها از جمله گوجهفرنگی است از اینرو به منظور
بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمیکمپوست و تغذیه نیتروژ بر شاخصهای رشدی نشای گوجهفرنگی رقم ’ ‘Rio Grandeآزمایشدی
به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار در سال 1392در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشدگاه زنجدا
انجام شد فاکتورهای آزمایشی شامل  5سطح ورمیکمپوست ( 20 10 5 0و  40درصد وزنی) و  5سطح نیتدروژ (100 50 25 0
و  200میلیگرم بر کیلوگرم خاك) بود که نیتروژ از منبع اوره تأمین گردید .نتای نشا داد تیمار کودی نیتروژ تدأثیر معندیداری بدر
رشد نشاء داشت و بیشترین ارتفاع نشاء وز خش

ریشه و ساقه وز تر ساقه شداخص کلروفیدل بدرگ در سدطح  100میلدیگدرم

نیتروژ بر کیلوگرم خاك مشاهده گردید تیمار ورمیکمپوست رشد نشاء را افزای

داد و بیشترین ارتفاع نشاء فاصدله میدانگره طدول

ریشه وز تر و خش

ریشه در سطح  10درصد وزنی ورمیکمپوست بهدست آمد همچنین ورمیکمپوست بهطدور معندیداری طدول

دوره رشد نشاء را کاه

داد و کوتاهترین طول دوره رشد نشاء ( 39/6روز) در بستر  10درصد وزنی مشاهده شدد باتوجده بده نتدای

حاصل غلظت عناصر  NPKدر برگ با کاربرد ورمیکمپوست افزای

یافت .با توجه به نتای

تیمار  10درصد وزنی ورمیکمپوسدت +

 100میلیگرم نیتروژ بر کیلوگرم خاك بیشترین تأثیر را بر رشد نشاء داشت
كلیدواژهها :ارتفاع نشاء تغذیه شاخص رشد محتوای کلروفیل NPK

* نویسنده مسئول

Email: z.ghahremani@znu.ac.ir
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مطالعه روشهای مختلف خاکورزی بر برخی خصوصیات خاک ،عملکرد دانه
و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپلذهاب
4

حمیدرضا چقازردی ،1محمدرضا جهانسوز ،*2علی احمدی 3و منوچهر گرجی
 .1دانشجوی سابق دکتری گروه زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانشگاه تهران
 2و  .3استادان گروه زراعت دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
 .4دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
تاریخ وصول مقاله94/04/22 :

تاریخ پذیرش مقاله94/06/19 :

چكيده
به منظور مطالعه روشهای بیخاكورزی خاكورزی کاهشی و خاكورزی متداول بر برخی ویهگیهدای فیزیکدی خداك عملکدرد و
برخی صفات گندم و نخود آزمایشاتی در طول دو سال در منطقه سرپلذهاب استا کرمانشاه اجرا گردید نتای تجزیه مرکدب دادههدا
نشا داد که روشهای مختلف خاكورزی تأثیر معنیداری ( )P≥0/01بر عملکرد دانه رطوبت حجمی خاك وز مخصو

ظداهری

خاك ماده آلی خاك ارزش اقتصادی و صفات موفولوژیکی گندم و نخود داشتند در سدال اول عملکدرد دانده گنددم در خداكورزی
کاهشی حدود  8درصد نسبت به روش بیخاكورزی و  10درصد نسبت به روش خاكورزی متداول بیشتر بود درحدالیکده در سدال
دوم عملکرد دانه گندم در خاكورزی کاهشی حدود  2درصد نسبت به روش بیخاكورزی و  14درصد نسبت به روش خداكورزی
متداول بیشتر بود همچندین عملکدرد دانده نخدود در خداكورزی کاهشدی بده ترتیدب حددود  56و  8درصدد نسدبت بده روشهدای
بیخاكورزی و خاك ورزی متداول در سال اول بهتر بوده و در سال دوم این روش خداكورزی بده ترتیدب حددود  51و  20درصدد
نسبت به روشهای بیخاكورزی و خاكورزی متداول بهتر بود بهطورکلی نتای نشا داد روش خاكورزی کاهشی مطلوب بوده و
استفاده از آ به جای روش خاكورزی متداول به کشاورزا دیمزارهای سرپل ذهاب استا کرمانشاه پیشنهاد
كلیدواژهها :خاكورزی خوا

* نویسنده مسئول

میگردد.

خاك شرایا دیم عملکرد گندم نخود

Email: jahansuz@ut.ac.ir
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اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات
پس از برداشت میوه فلفل دلمهای
4

فرزانه خیری ،1طاهر برزگر ،2زهرا قهرمانی *3و ولی ربیعی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان  -ایران
 2و  .3استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان  -ایران
 .4دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/08/06 :

تاریخ وصول مقاله1394/04/21 :

چكيده
به منظور بررسی اثر کیتوسا و تیمار آب گرم بر انبارمانی و کیفیت میوه فلفل دلمهای رقم پداکس آزمایشدی بده صدورت فاکتوریدل در
قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای آزمای

شامل کیتوسا در چهدار سدطح  1/5 1 0و  2درصدد وتیمدار آب

گرم در سه سطح  45 20درجه سانتیگراد به مدت  2دقیقه و دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  20ثانیه بود که میوهها به مددت 12
 24و  35روز در دمای  8±1درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  95درصد در سردخانه نگهداری شدند نتای نشا داد پوش
تأثیر معنیداری بر کیفیت میوه و میزا ویتامین ث داشت تیمار میوهها با کیتوسا  2درصد کاه

کیتوسدا

مواد جامد محلول سدفتی کیفیدت

ظاهری وز میوه و ویتامین ث را به طور معنیداری به تأخیر انداخت تیمار آب گرم تأثیر معنیداری بر کیفیت میوه داشت غوطدهور
کرد میوهها در آب گرم  45درجه سانتیگراد به مدت  2دقیقه موجب حف کیفیت ظاهری سفتی میوه و میزا اسیدیته شده و فعالیت
آنزیم کاتاالز و پراکسیداز را افزای

داد تیمار آب گرم  60درجهسانتیگراد به مدت  20ثانیه موجب خسدارت میدوه و کداه

کیفیدت

شد طبق نتای حاصل تیمار کیتوسا  2درصد و آب گرم  45درجه سانتیگراد بهترین تأثیر را در حف کیفیت داشتند
كلیدواژهها :اسیدیته آنزیم پراکسیداز آنزیم کاتاالز سفتی مواد جامد محلول

* نویسنده مسئول

Email: z.ghahremani@znu.ac.ir
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اثر اسید هیومیک بر عملکرد ،اجزای عملکرد و میزان پرولین برگ گلرنگ در
سطوح مختلف آبیاری
3

اسماعیل کریمی ، 1علی تدین *2و محمودرضا تدین

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .2دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 .3دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/06/15 :

تاریخ وصول مقاله1394/04/22 :

چكيده
جهت بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر اجزای عملکرد و میزا پرولین برگ گلرنگ بهاره رقم محلی اصفها آزمایشی بده صدورت
کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوك های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شدهرکرد
در سال زراعی  1392-93انجام گرفت فاکتور اصلی این آزمای
میلیمتر تبخیر آب از تشت

تبخیر کال

بود صفات مورد ارزیابی در این آزمای

 )Aو فاکتور فرعی شامل محلولپاشی اسید هیومی

(به میزا صفر  3 1و  6لیتر در هکتار)

شامل تعداد طبق در بوته وز هزاردانه درصد روغن عملکرد دانه میزا پرولین و عملکدرد

روغن بودند سطوح مختلف آبیاری و محلولپاشی اسید هیومی
مقایسات میانگین آبیاری کمتر باعث کاه

شدامل چهدار سدطح مختلدف آبیداری (پدس از  130 80 50و 180

به صورت معنیداری بر صفات فوق اثرگذار بودندد براسدا

معنیدار و محلولپاشی اسید هیومی

بوته وز هزاردانه عملکرد دانه و عملکرد روغن گردید با افزای
صفات درصد روغن و میزا پرولین نسبت به تیمار شاهد افزای

نیز سبب افزای

دور آبیاری و همچنین افزای

معندیدار صدفات تعدداد طبدق در
میزا محلولپاشی اسدید هیومید

معنیداری را نشا دادند ضمناً افزای

را از  22/22به  25/43درصد ارتقا داده است عملکرد روغن نیز در اثر افزای

نتدای

دور آبیاری درصد روغن دانه

دور آبیاری از  393/7کیلدوگرم در هکتدار در تیمدار 50

میلیمتر به  289/7کیلوگرم در هکتار در تیمار  180میلیمتر تبخیر رسید
كلیدواژهها :پرولین درصد روغن عملکرد دانه عملکرد روغن محلولپاشی وز هزاردانه

* نویسنده مسئول

Email: Tadayyon.sku@gmail.com

دوره   18شماره   3پاییز 1395
صفحههای 625-637

تأثیر آبیاری تکمیلی و پیشتیمار بذر بر عملکرد ،اجزای عملکرد دانه و برخی
خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه
3

جالل جلیلیان ،1رضا امیرنیا ،2اسماعیل قلینژاد * و سحر عباسزاده

4

 .1استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه  -ایران
 .2دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،پردیس دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه –
ایران
 .3استادیار گروه علمی علوم کشاورزی ،دانشگاه پیام نور ،تهران – ایران
 .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،پردیس دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/07/14 :

تاریخ وصول مقاله1394/05/19 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر آبیاری تکمیلی و پی

تیمار بذر بر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی ماش

رقم دیم مراغده آزمایشدی

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ارومیه در سال 1390اجرا شد در تحقیق حاضر اثرات دو عامل در قالب کرتهای خرد شدده
با پایه بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت فاکتورهای مورد مطالعده عبدارت بودندد از :آبیداری تکمیلدی در
چهار سطح :بدو آبیاری تکمیلی ( )I1ی

بار آبیاری تکمیلی ( )I2دو بار آبیاری تکمیلی ( )I3و سه بار آبیاری تکمیلی ( )I4بده عندوا

کرتهای اصلی و پی تیمار بذر در چهار سطح :بدو پی تیمار ( )Cپی تیمار آب ( )Wپی تیمار فسفات بارور )P( 2-و پی تیمار
نیتروکسین ( )Nبهعنوا کرتهای فرعی در نظر گرفته شدند آبیاری تکمیلی اثر معنیداری بر ارتفاع ساقه در برداشت اول تعداد نیدام
در بوته وز  1000دانه عملکرد بیولوژی

( 6/83تن در هکتار) و شاخص برداشت داشت ارتفاع بوتده در برداشدت اول و دوم وز

 1000دانه و شاخص برداشت تحت تأثیر پی تیمار بذر قرار گرفتند بیشترین میزا وز  1000دانه و شاخص برداشت از پدی تیمدار
نیتروکسین ( )Nبه ترتیب با  40/66گرم و  14/72و کمترین میزا آنها از تیمار شاهد ( )Cبهترتیب بدا  37/15و  10/36گدرم بدهدسدت
آمد بهطورکلی انجام دو بار آبیاری تکمیلی و فسفات بارور 2-و نیتروکسین به عنوا پی تیمار تأثیر مکبت بر عملکدرد کمدی و کیفدی
ماش

داشت

كلیدواژهها :تن

* نویسنده مسئول

کم آبی خصوصیات کمی فسفات کود بیولوژی

نیتروکسین

Email: mseilsep@yahoo.com
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بررسی تغییرات فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه
دارویی استویا در واکنش به تلقیح قارچ  Piriformospora indicaتحت تنش شوری
4

زهرا نوری آکندی ،1همتاله پیردشتی ،*2یاسر یعقوبیان 3و ولیاله قاسمی عمران

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری  -ایران
 .2دانشیار گروه زراعت ،پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری ،ساری  -ایران
 .3دانشجوی دکتری زراعت ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،اهواز  -ایران
 .4استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری -
ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/06/08 :

تاریخ وصول مقاله1394/04/24 :

چكيده
به منظور بررسی اثر همزیستی قار  Piriformospora indicaبر سیستم آنتیاکسیدانی و رنگیزههای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا تحت
تن
آزمای

شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار در شرایا درو شیشهای انجام شدد عامدلهدای
شامل تن

شوری در ش

سطح (صفر  200 150 100 50و  250میلیموالر  )NaClو تیمار همزیستی قارچی در دو سطح

عدم تلقیح و تلقیح قار  P. indicaبود روند تغییرات غلظت پراکسیدهیدروژ مالو دیآلدهید و فعالیت آنزیم کاتاالز در تیمار شاهد
به صورت خطی و افزایشی و در تیمار تلقیح با قار به صورت دوتکهای بود بهطوریکه در تیمار تلقیح در سدطوح پدایین تدن
میزا کاه

ایدن

یافت روند تغییرات کلروفیل  b aو کلروفیل  a+bدر هر دو تیمار عدم تلقیح و تلقیح قار به صورت معادلهی دوتکدهای

بود با این وجود محتوای کاروتنوئید با افزای
و  )-0/005کاه

تن

شوری در تیمار تلقیح و عدم تلقیح به صورت خطی (بهترتیب با شدیب -0/007

یافت در مجموع نتای نشا داد که قار  P. indicaدر سدطوح پدایین شدوری احتمداالً از طریدق کداه

غلظدت

پراکسیدهیدروژ (دو درصد تا سطح  124میلیموالر شوری) و مالو دیآلدهید ( 17درصد تا سطح  50میلیموالر شدوری) و درنتیجده
کاه

فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و بهبود میزا رنگیزههای فتوسنتزی سبب افزای

نسبی تحمل به تن

در گیاهدا تلقدیح شدده

نسبت به گیاها شاهد شد
كلیدواژهها :تجزیه رگرسیونی قار همزیست کاتاالز کلروفیل مالو دیآلدهید

* نویسنده مسئول

Email: h.pirdashti@sunru.ac.ir
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اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن
دانه ارقام برنج
2

حاتم حاتمی ،1غالمرضا محسن آبادی ،2مسعود اصفهانی ،*3بهمن امیری الریجانی 4و علی اعلمی

 .1دانشجوی دکتری زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت  -ایران
 .2استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت  -ایران
 .3استاد گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت  -ایران
 .4استادیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران  -ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/10/03 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/16 :

چكيده
انتقال مجدد ماده خش

سرعت و مدت پر شد دانه نق

محیطی هستند به منظور مطالعه واکن

تعیینکنندهای در عملکرد دانه برن دارند و مسدتقیماً تحدت تدأثیر شدرایا

ارقام به تغییرات محیطی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی

با سه تکرار در مرکز تروی و توسعه تکنولوژی هراز در سال  1392اجرا شد تیمارها شامل ارقام برن صمدی طدارم هاشدمی طدارم
محلی شیرودی کشوری و گوهر و زما های نشاکاری ( 15اردیبهشت  30اردیبهشت و  20خرداد) بودند نتای نشدا داد زمدا هدای
مختلف نشاکاری از نظر میزا انتقال مجدد ماده خش
دانه و عملکرد شلتوك اختال

کارایی انتقال مجدد ماده خش

ساقه سرعت پر شد دانه و مددت پدر شدد

معنیداری داشتند زما نشاکاری  15اردیبهشت بهجز سرعت پر شد دانه در بقیه صفات یداد شدده از

دو زما دیگر برتر بود طارم هاشمی دارای باالترین و شیرودی دارای پایینترین سرعت پر شد دانه بودند میزا انتقدال مجددد مداده
خش

و کارآیی انتقال مجدد ماده خش

ساقه دوره مرثر پر شد دانه و عملکرد شلتوك در شیرودی ( 8335کیلوگرم) بداالتر از بقیده

ارقام بود سرعت پر شد دانه دارای همبستگی منفی و معنیداری با عملکرد دانه بود افزای
انتقال مجدد نق

مرثرتری در عملکرد دانه ارقام برن داشت افزای

تعداد پنجه موثر را بههمراه داشت و این امر باعث افزای
گردید و عملکرد شلتوك کاه

دما در مرحله رشد رویشی بدا افدزای

سرعت پرشد دانه و کاه

دمدای تجمعدی کداه

مدت پر شد دانه و محدودیت انتقدال مجددد

یافت

كلیدواژهها :انتقال مجدد ماده خش

* نویسنده مسئول

دوره مرثر پر شد دانه به همراه افزای

پنجه مرثر دمای تجمعی سرعت پر شد دانه مدت پر شد دانه

Email: h.pirdashti@sunru.ac.ir
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بهینهسازی غلظت نیتروژن بافت گیاه برای افزایش کمیت و کیفیت برگ
توتون با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
2

حجت صالحزاده ،1منوچهر قلیپور* ،2حمید عباسدخت ،2مهدی برادران فیروزآبادی

 .1دانشجوی دکتری اکولوژی ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهرود ،شاهرود  -ایران
 .2دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهرود ،شاهرود  -ایران
 .3استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شاهرود ،شاهرود  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/08/12 :

تاریخ وصول مقاله1394/05/13 :

چكيده
عملکرد برگ محتوای کلر و نیکوتین برگ و در مقابل با کاه

نیتروژ با افزای

محتوای پتاسیم برگ تدأثیر متضدادی بدر کمیدت و

کیفیت برگ توتو بهجای میگذارد بهمنظور بهینهسازی غلظت (پیدا کرد غلظت تعادلی) نیتروژ در برگ سداقه و ریشده توتدو در
جهت افزای

همزما کمیت و کیفیت برگ توتو (محتوای پتاسیم باال و نیکدوتین متعدادل و کلدر کدم) بدا اسدتفاده از شدبکه عصدبی

مصنوعی دو آزمای

مزرعهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكهای کامل تصدادفی بدا سده تکدرار در مرکدز تحقیقدات توتدو

تیرتاش و ارومیه بهاجرا در آمد تیمارها شامل دو منبع کود نیتروژ (اوره و نیترات آمونیوم) و چهار زمدا مصدر
سوم ی

دوم و ی

(مصدر

کدل دو

سوم نیتروژ قبل از نشاءکاری و مابقی در مرحله رشد سریع بوته) بود در پن مرحلده شدامل 85 70 50 30و

 100روز بعد از نشاءکاری غلظت نیتروژ در برگ ساقه و ریشه (ورودی مدل) بهطور جداگانه انددازهگیدری شدد پدس از برداشدت
عملکرد برگ فرآوری شده و محتوای پتاسیم نیکوتین و کلر (خروجی مدل) سنجیده شد نتای نشدا داد کده اخدتال
منابع کودی وجود ندارد بهترین الگو مصر
عصبی با ی

دو سوم کود اوره و ی

معندیداری در

سوم کود نیترات آمونیوم قبدل از نشداءکاری بدود مددل شدبکه

الیه پنها و ساختار  15-15-4مناسب بود متوسا مقادیر بهینه غلظت نیتروژ در برگ ساقه و ریشه بده ترتیدب 3/06

 2/42و  1/51درصد بهدست آمد که در این غلظتها افزای

همزما پتانسیل عملکرد کمی و کیفی برگ وجدود دارد کده بایدد مدورد

توجه متخصصین بهزراعی قرار گیرد
كلیدواژهها :برگ پتاسیم کلر نیکوتین مدل

* نویسنده مسئول

Email: manouchehr.gholipoor@gmail.com
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بررسی مدیریت برداشت ارقام یونجه در داخل و بین فصلهای مختلف در
شرایط گرم و خشک خوزستان
3

شهرام لک ،*1غالمرضا عبادوز ،2زهرا نکوییان فر

 .1دانشیار گروه زراعت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز  -ایران
 .2مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز  -ایران
 .3کارشناسی ارشد ،گروه زراعت ،پردیس علوم و تحقیقات خوزستان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز  -ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/10/14 :

تاریخ وصول مقاله1394/07/22:

چكيده
جهت ارزیابی ارقام یونجه پهوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستا واقدع در جندوبغربدی شهرسدتا اهدواز بدا
مختصات  31درجه و  20دقیقه عر

شمالی  48درجه و  40دقیقه طول شرقی در سال  1390اجرا شد در قسمت اول جهت بررسی

عملکرد علوفه تر ارقام بغدادی مساسرسا یزدی بمی نی
زما برداشت در چهار آزمای

شهری سینتتی

(کرت اصلی) و تعداد دو چین (فاکتور فرعدی) بسدته بده

بر مبنای زما برداشت با روش آماری کرتهای ی بار خرد شدده در قالدب طدرح بلدوكهدای کامدل

تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید در چینهای تابستانه ارقام در زما  5درصد گلدهی در چینهای پاییزه با ارتفاع جوانههای طوقده
 6-8سانتیمتر در چینهای زمستانه با ارتفاع جوانههای طوقه  10-12سانتیمتدر و در چدینهدای بهداره ارقدام در  15درصدد گلددهی
برداشت گردیدند قسمت دوم طبق الگوی آماری ذکر شده اجرا شد با این تفاوت که چینبرداری در چهار سطح انجام شد نتای نشا
داد ارقام بغدادی مساسرسا و سینتتی

برتری معنیدار نسبت به سایر ارقام داشتند و اثر زما برداشدت بدر عملکدرد علوفده و نیدز اثدر

متقابل فاکتورها بر کلیه صفات به جز قطر ساقه و تعداد ساقه در مترمربع در سطح ی درصد معنیدار بود به سدبب عوامدل اقلیمدی در
چینهای تابستانه و بهاره محدوده مناسب طول دوره  25-30روز میباشد در چینهای پاییزه و زمستانه باتوجده بده گدلدهدی انددك
می توا از شاخص کل درجه روز رشد و دامنه کل ساعات آفتابی دریافتی استفاده نمود که مقادیر آ هدا بدهترتیدب  400-450و -350
 300ساعت مناسب میباشد همچنین ارقام بغدادی مساسرسا و سینتتی
كلیدواژهها :ارتفاع ساقه چین رشد مجدد ماده خش

* نویسنده مسئول

دارای عملکرد برتر در کلیه چینها بودند

مورفولوژی

Email: sh.lack50@gmail.com

دوره   18شماره   3پاییز 1395
صفحههای701-711

اثر کود دامی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی
و فیتوشیمیایی گیاه سرخارگل
3

وحید اکبرپور ، *1محبوبه آشناور  2و محمدعلی بهمنیار

 .1استادیار گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری – ایران
 .2دانشجوی دکتری گیاهان دارویی ،گروه علوم باغبانی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان – ایران
 .3استاد گروه علوم خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری  -ایران

تاریخ وصول مقاله1394/07/14 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/11/23:

چكيده
مواد ثانویه گیاهی نق

مهمی را در سالمت و تغذیه انسا ایفا می کنند باتوجه بده اهمیدت گیداه سدرخارگل در تولیدد مدواد ثانویده و

همچنین تأثیر مواد مغذی در میزا مواد ثانویه آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کامالً تصدادفی بدا  6تیمدار و در  3تکدرار در
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  1394اجرا گردیدد تیمارهدای آزمدای
نیتروژ  120کیلوگرم انیدرید فسفری

شدامل :کدود شدیمیایی ( 150کیلدوگرم

و  250کیلوگرم اکسید پتاسیم در هکتار به ترتیب از منبع اوره سوپرفسفات تریپل و سدولفات

پتاسیم)  30تن کود دامی در هکتار  15تن کود دامی  25 +درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار  15تن کود دامی  50 +درصدد تیمدار
کود شیمیایی در هکتار و  15تن کود دامی  75 +درصد تیمار کود شیمیایی در هکتار و شاهد (بدو مصر

کودهای شیمیایی و دامی)

بود نتای نشا داد که تمامی صفات اندازهگیری شده نظیر غلظت کلروفیدل  aو  bعملکدرد آنتوسدیانین و فالونوئیدد بدرگ و ریشده
عملکرد فنل کل گل و درصد فعالیت آنتیاکسیدانی در مرحله تمامگل تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی قدرار گرفدت بدهطدوریکده
بیشترین غلظت کلروفیل  aو ( bبهترتیب  11/33و  2/41میلیگرم در گرم وز تر) مربوط به کاربرد کود شیمیایی بود که بدا تیمارهدای
تلفیق کود دامی و شیمیایی ( 15تن کود دامی به همراه  25درصد تیمار کود شیمیایی و  15تن کود دامی به همراه  75درصد تیمار کدود
شیمیایی) از نظر آماری در ی

سطح قرار داشت همچنین کاربرد  30تن کود دامی در هکتار بیشترین تأثیر را بر عملکرد آنتوسیانین و

فالونوئید برگ و ریشه و فنل کل گل داشته است حداککر فعالیت آنتیاکسیدانی نیز با کاربرد  15تن کود دامی به همراه  25درصد کود
شیمیایی بهدست آمد که نسبت به تیمارهای شاهد و کود شیمیایی به ترتیب  10و  80درصد افزای

نشا داد

كلیدواژهها :آنتوسیانین سرخارگل فعالیت آنتیاکسیدانی فالونوئید فنل کل

* نویسنده مسئول

Email:
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بهبود کیفیت گل حنای گینه نو با کاربرد کود کندرهش و اسید هیومیک در
بستر کشت
4

لیال محمدی ،1سعید ریزی  ،*2عبدالرحمان محمدخانی 3و رحیم برزگر

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .4استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/07/09 :

تاریخ وصول مقاله1394/05/26 :

چكيده
به منظور بررسی تأثیر کود کندره

و اسید هیومی

بر بهبود عملکرد گل حنای گینه نو ) )Impatiens hawkeriپهوهشی بده صدورت

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با  15تیمار و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت تیمارها شامل کود کندره
 12-11-18-2.7MgO-8Sدر پن سطح صفر  4/5 3 1/5و  6کیلوگرم بر مترمکعب و اسید هیومی
بر مترمکعب بودند که با بستر کاشت مخلوط شدند بستر کاشت شامل  50درصد پیت ما

در سه سطح صفر  2و  4کیلوگرم

 40درصد پرلیت و  10درصد پوسته برن

(بهصورت حجمی) بود پن ماه پس از کاشت بذر نتای نشا داد بیشترین تعداد گل در کود کندره
همراه اسید هیومی

 6کیلدوگرم بدر مترمکعدب بده

 2کیلوگرم بر مترمکعب ( 20عدد) و بیشترین تعداد برگ نیز مربوط به کدود کنددره

( 122عدد) بود کود کندره

با فرمدول کدودی

 3کیلدوگرم بدر مترمکعدب

تأثیر مکبت و معنیداری بر تمامی صفات ارزیابی شده نشا داد همچنین اسدید هیومید

معنیداری در ارتفاع گیاه تعداد برگ و ساقه سطح برگ کلروفیل کل وز تازه ساقه قطر گل طول عمر ت
باتوجه به نتای تحقیق حاضر کاربرد اسید هیومی

 2-4کیلوگرم بر مترمکعب و کود کندره

تدأثیر مکبدت

گل و تعداد گل داشت

 3تدا  4/5کیلدوگرم بدر مترمکعدب بده

منظور پرورش گل حنای گینه نو توصیه میشود
كلیدواژهها :پوسته برن

* نویسنده مسئول

صفات رویشی طول عمر گل کودهای بیولوژیکی نیتروژ

Email: Sreezi57@yahoo.com
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بهبود ویژگیهای کمی و کیفی چمن اسپورت با کاربرد اسید
هیومیک و ورمیکمپوست
2

مریم خسروی بابادی ،1سعید ریزی ،2رحیم برزگر *2و غالمرضا ربیعی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/30 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/14 :

چكيده
به منظور بررسی اثر کاربرد ورمیکمپوست و اسید هیومی

بر ویهگیهای کمی چمن فرش آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح

کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه شهرکرد انجام شد تیمارهای اعمال شده شامل ورمیکمپوسدت (صدفر پدن
حجمی) و اسید هیومی

 10و  15درصدد

(صفر  150و  250گرم در مترمربع) بودند صفات مورد ارزیابی شامل غلظت نیتروژ و فسفر انددام هدوایی

ارتفاع اندام هوایی وز تر و خش

اندام هوایی طول ریشه وز تر و خش

نتای نشا داد که استفاده از اسید هیومی

و ورمیکمپوست بر وز خش

کل ریشه وز تر و خش
اندام هوایی وز خش

ریشه چمدن فدرش بودندد

ریشه چمدن فدرش وز خشد

کل ریشه وز تر کل ریشه غلظت نیتروژ و فسفر اندام هوایی اثر مکبت و معنیداری نسبت به تیمار شاهد داشت تیمدار  15درصدد
حجمی ورمیکمپوست و  150گرم در مترمربع اسید هیومی
افزای

نیتروژ ( 25/4درصد) فسفر ( 39/6درصد) وز خش

کل ریشه ( 215درصد) و وز خش
ورمیکمپوست سبب افزای
كلیدواژهها :ارتفاع بخ

* نویسنده مسئول

بیشترین تأثیر مکبت را بر صدفات انددازهگیدری شدده داشدتند و موجدب
هوایی ( 49/7درصد) وز تر کل ریشه ( 83/3درصد) وز خشد

ریشه چمن فرش ( 204درصدد) شددند در تحقیدق حاضدر کداربرد اسدید هیومید

جذب عناصر نیتروژ و فسفر توسا ریشه درنهایت موجب افزای
هوایی وز خش

همدراه بدا

ویهگیهای کمی چمن فرش گردید

ریشه کیفیت ظاهری فسفر نیتروژ

Email: barzegar56@yahoo.com
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بررسی تأثیر محلولپاشی ورمیواش بر وضعیت عناصر غذایی برگ و عملکرد
توتفرنگی رقم "گاویتا"
3

صفورا کاظمی ،1رحیم برزگر *2و عبدالرحمان محمدخانی

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد  -ایران
 .2استادیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
 .3دانشیار ،گروه علوم باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد – ایران
تاریخ پذیرش مقاله1394/08/24 :

تاریخ وصول مقاله1394/06/16 :

چكيده
این پهوه

به منظور بررسی اثر ورمیواش بر عملکرد و غلظت عناصر غذایی برگ توتفرنگی رقدم "گاویتدا" در گلخانده تحقیقداتی

دانشگاه شهرکرد در سال  1393انجام شد تیمارها شامل شاهد (بدو محلولپاشدی ورمدیواش) و غلظدتهدای  15 10و  25درصدد
دو و سه هفته به صورت محلولپاشی بهکار برده شدند ورمیواش از ورمیکمپوست کدود

ورمیواش بودند که در فواصل زمانی ی

گاوی و از طریق کرمهای خاکی گونه ایزنیا فوئتیدا استخراج شد آزمای
نشا داد که اختال

در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکدرار اجدرا شدد نتدای

معنیداری در میزا نیتروژ پتاسیم و آهن برگ بین کلیه تیمارهای ورمیواش در مقایسه با شاهد وجود داشدت

اما در مورد سایر عناصر پرمصر

و کممصر

زمانی ی هفتهای تا مرز بیشبود افزای

معنیدار نبود غلظت آهن برگ در تیمار محلولپاشی  25درصد ورمیواش در فواصدل

یافت محلولپاشی ورمیواش با غلظت  15 10و  25درصد هر دو هفته ی بار به طدور قابدل

توجهی تعداد میوه و عملکرد در بوته را افزای

دادند اما متوسا وز هر میوه را انددکی کداه

دادندد افدزای

عملکدرد تیمارهدای

مختلف ورمیواش در مقایسه با تیمار شاهد بین  24-68گرم در بوته متغیر بود تیمارهای ورمیواش تأثیری بر تعداد گلآذین در بوته
و تعداد گل در گلآذین نداشتند محلولپاشی ورمیواش بدا غلظدت  15و  10درصدد در فواصدل زمدانی دو هفتده ید بدار عملکدرد
توتفرنگی رقم "گاویتا" را بهتر از سایر تیمارها بهبود بخشیدند
كلیدواژهها :توتفرنگی کشاورزی پایدار کود آلی مایع محلولپاشی ورمیواش

* نویسنده مسئول

Email: barzegar56@yahoo.com

