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بهبود شاخصهای جوانهسنی بذور پزاین شده چاودار کوهی
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اهید انصاری ،* 1فزساد شزیف ساده

 .1داوشجًی کارشىاسی ارشد علًم ي تکىًلًژی بذر ،گزيٌ سراعت ،پزدیس کشايرسی ي مىابع طبیعی داوشگاٌ تُزان
 .2داوشیار گزيٌ سراعت ،پزدیس کشايرسی ي مىابع طبیعی داوشگاٌ تُزان ،کزج
تاريخ پذيزش1311/08/23 :

تاريخ دريافت1311/04/00 :

چکیده
پشایویٌگ تزٍس ػثة تْثَد ؿاخصّای جَاًِصًی هیؿَد .یکی اص هـکالت ػودذٓ پدشاین تدزٍسک هداّؾ
ػشیغ تش لذست ایي تزسّا ًؼثت تِ تزٍس خـک اػت .تِ ّویي هٌظَس تشای تشسػی اثش هاّؾ تذسیجی سطَتت
تش جَاًِصًی ٍ تشخی ؿاخصّای هشتثط تا ٍیگَس تزٍس پشاین ؿذُ چاٍداس هَّی ( )Secale montanumتحدت
ؿشایط پیشی تؼشیغ ؿذُ آصهایـی تِ صَست فاهتَسیل دس لالة طشح هاهل تصادفی تِ اجشا دسآهذ .فاهتَسّدای
آصهایـی ؿاهل دٍسُ پیشی (صفشک 1ک  3 ٍ 2سٍص)ک تیواس پشایویٌگ (ػالیؼیلیکک جیثشلیي ٍ آػکَستیک) ٍ هاّؾ
سطَتت (هاّؾ تذسیجی سطَتت ٍ خـک هشدى هؼوَلی تزٍس تؼذ اص پشایویٌگ) تَدً .تایج ًـاى داد هِ اثدشات
ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتت تشای ّوِ صفات تِ جض دسصدذ گیاّهدِّدای ًشهداد دس
ػطح یک دسصذ هؼٌیداس تَد اها تشای دسصذ گیاّهِ ًشهاد دس ػطح  5دسصذ هؼٌدیداس تدَد .تدا افدضایؾ دٍسُ
پیشی صفات اًذاصُگیشی ؿذُ تِ طَس هؼٌی داسی هداّؾ یافتٌدذ ٍ تیوداس هداّؾ تدذسیجی سطَتدت تدِ تْثدَد
ؿاخصّای جَاًِصًی دس طی پیشی هوک هشد .تاالتشیي دسصدذ جَاًدِصًدی هشتدَ تدِ تدزٍس پدشاین ؿدذُ تدا
ػالیؼیلیک ٍ جیثشلیي تذٍى تیواس پیشی تَد ( 96دسصذ).
واژگان کلیدی :پشایویٌگک پیشی تؼشیغ ؿذُک جَاًِ صًیک ؿاخصّایک هاّؾ تذسیجی سطَتت

مقدمه
تزسّای اغلة گیاّاى هؼوَالً پغ اص تشداؿت تِ هذت چٌذ سٍص تا چٌذ هاُ یا چٌذ ػاد دس اًثاس ًگْذاسی هیؿًَذ .ؿشایط
هحیطی ًگْذاسی تزس تؼییي هٌٌذُ هذت صهاًی اػت هِ جَاًِصًی ٍ لذست آى حفع هیؿَد .صٍاد تزس دس طی اًثاسداسی تاػث
هاّؾ هیفیت تزسک اػتمشاس گیاّهِ ٍ دس ًْایدت ػولکدشد گیداُ دس هضسػدِ خَاّدذ ؿدذ ( .)Macdonald et al., 1999ؿدشایط
ًگْذاسی تزٍس هیتَاًذ تش ؿاخصّای جَاًِصًی ٍ لذست تدزس اثدش گدزاس تاؿدذ ( .)Macdonald et al., 2004ؿداخصّدای
جَاًِصًی اص پاساهتشّای هْن هیفیت تزس هیتاؿٌذ هِ اص اّویت خاصی تشخَسداس اػت .لذست تزس تحدت تداثیش پیدشی ٍ صٍاد
تزس هیتاؿذ ٍ دس پی آى ؿاخصّای جَاًِصًی هداّؾ

هدییاتدذ ( Abdolahi et al., 2012; Basra et al., 2003; Chen et al.,

.)2007; Kapoor et al., 2010; Seiadat et al., 2012; Rastegar et al., 2011
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تزسّای تا هیفیت ٍ لذست تاالتش هیتَاًٌذ تْتش ػثض ؿذُ ٍ دس هَاجِ ؿذى تا تٌؾّای هحیطی دسصذ ػثض ٍ ػشػت جَاًدِ-
صًی تاالتشی سا داؿتِ ٍ دس ًْایت گیاّهِّای ًیشٍهٌذتشی تَلیدذ هٌٌدذ ( .)Macdonald et al., 2004پشایویٌدگ ػدثة افدضایؾ
ػشػت ٍ دسصذ جَاًِصًیک ٍیگَس تزس ٍ ػایش ؿاخصّای جَاًِصًی دس تؼیاسی اص گیاّاى هیؿدَد .تؼیدی هحممدیي اثدشات
هثثت پشایویٌگ سٍی جَاًِصًی گیاّاى هختلف سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ ٍ ًـاى دادًذ هِ ایي سٍؽّای تیوداسی دس افدضایؾ
ؿاخصّای جَاًِصًی هَثش ّؼتٌذ

( Demir kaya et al., 2006; Murungu et al., 2003; Patade et al., 2011; Ansari et al.,

 .)2012; Gunes et al., 2007; Maurmicale, 1996; Kang et val., 2007یکی اص هـکالت ػوذُی تزٍس پشاین ؿذُ ایي اػت
هِ تزٍس پشاین ؿذُ لذستـاى سا ًؼثت تِ تزٍس خـک ػشیغ تش اص دػت هیدٌّذ .تغییشات هختلف تیَؿیویایی ٍ هتداتَلیکی اص
هْوتشیي تغییشاتی اػت هِ دس صهاى صٍاد تزس ایجاد هدیؿدًَذ ( .)Macdonald et al., 1999گًَدِّدای فؼداد اهؼدیظى ؿداهل
پشاهؼیذ ّیذسٍطىک سادیکاد ػَپش اهؼیذک سادیکاد ّیذسٍهؼیل دس فیضیَلَطی تزس هؼوَال تِ ػٌَاى هَلکدَدّدای ػدوی هدَسد
تَجِاًذ هِ تجوغ آًْا تاػث پشاهؼیذاػیَى چشتیّاک غیش فؼاد ؿدذى آًدضینّداک خؼداست تدِ اػدیذّای ًَهلویدک ٍ تخشیدة
غـاّای ػلَد هیؿَد (  .)Macdonald et al., 1999; Bailly, 2004; Justice & Bass, 1979دلیدل افدت ػدشیغ لدذست تدزٍس
پشاین ؿذُ سا تِ افضایؾ فؼالیت آًضینّای هشتَ تِ گًَِّای فؼاد اهؼیظى ًؼثت دادُ اًذ ( .)Yeh et al., 2005تیواسّای پغ
اص پشایویٌگ هاًٌذ هاّؾ هحتَی سطَتت تزس ٍ ًگْذاسی دس دهاّای تاال لثدل اص خـدک هدشدىک طدَد ػودش تدزس سا افدضایؾ
هیدّذ ( (Tarquis & Bradford, 1992) .)Kapoor et al., 2010گضاسؽ هشدًذ هِ تا هاّؾ تذسیجی سطَتت تؼذ اص پشایویٌگ
طَد ػوش تزٍس پشاین ؿذُ ًؼثت تِ تزٍس پشاین ؿذُای هِ فشاٍسی ًـذُاًذ افضایؾ هدییاتدذ .اػوداد تیوداس هداّؾ تدذسیجی
سطَتت تزٍس پشاین ؿذُ هاؿک ًـاى داد هِ ؿاخصّای جَاًِصًی تزٍس فشاٍسی ؿذُ دس طی پیشی تؼشیغ ؿذُ ًؼة تِ تزٍس
فشاٍسی ًـذُ تِ طَس هؼٌیداسی افضایؾ هییاتذ ( .)Chavoshinasab et al., 2010آصهَى تشای ػٌجؾ تٌیِ تدزسک آصهدَى پیدشی
تؼشیغ ؿذُ اػتک هِ ایي آصهَى دساتتذا تِ ػٌَاى آصهًَی تشای تؼییي طَد ػوش تزس تشای رخیشُ هشدى اػتفادُ هیؿذ ٍلی تؼذاً تِ
ػٌَاى ؿاخصی تشای تؼییي لذست تزس اػتفادُ گشدیذ ( .)McDonald, 1999; Moradi & younesi, 2009تا افضایؾ طَد هدذت
ًگْذاسی دس اًثاسک دسصذ جَاًِصًی ٍ لَُ ًاهیِ تزس هاّؾ هییاتذ .پشٍػِی صٍاد تزس هیتَاًذ تَیؼلِ اًثاسداسیک تؼت ٍیگدَس
تزس ٍ پیشی تؼشیغ ؿذُ تشسػدی ؿدَد ( .)Deluche & Baskin, 1973چداٍداس هدَّی تدا ًدام ػلودی ( )Secalen montaneاص
خاًَادُ گشاهیٌِ چٌذ ػالِک پایا اػت ٍ هؼوَال دس داهٌِ ّای هَّؼتاًی ٍ ػطح ٍػیؼی اص هٌاطك هـَس ؿاهل اطشاف دسیای خضس
ٍ ػلؼلِ جثاد الثشص ٍ صاگشع هیسٍیذ ( .)Sehat-neyaki, 1997چاٍداس هَّی دس طدَد صهؼدتاى تدِ حالدت سٍصت تدَدُ ٍ دس
خَاب تؼش هیتشد ٍ دس اٍاخش صهؼتاى ٍ اٍائل تْاس فؼالیت خَد سا آغاص هیًوایذ .ایي گیاُ دگشگـي تدَدُ ٍ همداٍمتدشیي غلدِ
ًؼثت تِ ػشها اػت ( .)Anaya, 1999اگشچِ تحمیمات صیادی تش سٍی گیاّاى هختلف دس ساتطِ تا طَد ػوش تدزس اًجدام ؿدذُ
اػتک اها تش سٍی طَد ػوش تزٍس پشاین ؿذُ تحمیمات صیادی اًجام ًـذُ اػت .تِ ّویي هٌظَس ایي آصهایؾ تشای تشسػدی اثدش
هاّؾ تذسیجی سطَتت تش جَاًِصًی تزٍس پشاین ؿذُ چاٍداس هَّی ( )Secale montanumتحت ؿشایط پیشی تؼشیغ ؿذُ تدِ
اجشا دسآهذ.
مواد و روشها
ایي آصهایؾ دس ػاد  1390دس آصهایـگاُ تزس گشٍُ صساػت ٍ اصالح ًثاتات پشدیغ هـداٍسصی ٍ هٌداتغ طثیؼدی داًـدگاُ
تْشاى تِ صَست فاهتَسیل ػِ فاهتَسُ دسلالة طشح هاهالً تصادفی تا  3تکشاس تِ اجشا دسآهذ .اتتذا تدزٍس تدا ػالیؼدیلیک اػدیذک
جیثشلیک اػیذ ٍ آػکَستیک اػیذ پشاین ؿذًذ .تیواسّای پشایویٌگ ؿاهل ػالیؼیلیک  25 ppmتِ هدذت  12ػداػت دس دهدای
 10دسجِ ػاًتیگشادک جیثشلیي  25 ppmتِ هذت  12ػاػت دس دهای  10دسجِ ػاًتیگشاد ٍ آػکَستیک اػیذ  50 ppmتِ هدذت
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 12ػاػت دس دهای  15دسجِ ػاًتیگشاد تَدًذ .تؼذ اص هذت صهاىّای هـخص ؿذُ تدزٍس اص دهاّدای پدشاین خداس ٍ تدا آب
همطش ؿؼتـَ ؿذًذک ػپغ یکؼشی اص تزٍس تِ ػٌَاى پشاین ؿاّذ دس دهاّای پشاین لشاس گشفتٌذ تا هاهال خـدک ؿدًَذ (پدشاین
ؿاّذ) .تشای اػواد تیواسّای پغ اص پشایویٌگ هِ ؿاهل تیواس هاّؾ تذسیجی سطَتت تَد تزٍس پشاین ؿذُ تؼذ اص ؿؼتـدَ تدا
آب همطش سطَتت ػطحیؿاى تا اػتفادُ اص دػتواد هاغزی گشفتِ ؿذ ٍ ٍصى ؿذًذ ػپغ دس دهای اتاق ( 25دسجِ ػداًتیگشاد)
لشاس گشفتٌذ تا سطَتتـاى  10دسصذ هاّؾ یافت ٍ تؼذ اص آى ایي تزٍس تشای سػیذى تِ تؼادد سطَتتی تدِ هدذت  6ػداػت دس
سطَتت ًؼثی  90تا  100دسصذ ٍ دس دهای  20دسجِ ػاًتیگشاد لشاس گشفتٌذک ػپغ تزٍس تِ هحیطی تا سطَتت ًؼثی  33دسصذ
(ایجاد ؿذُ تَػط ًوک  (CaCl2دس دهای  15دسجِ ػاًتیگشاد لشاس گشفتٌذ تا سطَتت ًؼثی هحیط تؼذ اص ًَػاًات ایجداد ؿدذُ
تِ دلیل تثادد سطَتتی تیي هحیط ٍ تزس تِ  33دسصذ تشػذ ٍ ػپغ تدشای تؼیدیي سطَتدت تدزٍسک تؼدذ اص  48ػداػت هحتدَی
سطَتتی تزٍس اًذاصُگیشی ؿذ (سطَتت هحتَی تزس دس سطَتت ًؼثی هحیط  33دسصذ هؼادد  8دسصذ هیتاؿذ) .تدشای اػوداد
پیشی تزٍس پشاین ؿذُ ؿاّذ ٍ فشاٍسی ؿذُ (پشاین ؿذُ ٍ ػپغ هاّؾ تذسیجی سطَتت) تدِ هدذت 24ک  72 ٍ 48ػداػت دس
جؼثِّای پالػتیکی تا سطَتت ًؼثی  100دسصذ هٌتمل ؿذًذ ٍ تؼذ اص صهاىّای تؼییي ؿذُ تزٍس اص جؼثِّا خاس ؿذًذ ٍ تدا
ّیپَهلشیذ ػذین  2دسصذ ضذػفًَی ػطحی ؿذًذ ٍ تؼت جَاًِصًی اػدتاًذاسد دس  3تکدشاس  50تدزسی دس دهدای  20دسجدِ
ػاًتیگشاد تِ هذت  7سٍص اًجام ؿذ .ؿواسؽ تزٍس تصَست سٍصاًِ اًجام ؿذ ٍ تؼذاد تزٍس جَاًِ صدُ ثثدت ؿدذًذ ٍ دس پایداى
سٍص ّفتن دسصذ جَاًِصًیک ؿاخص جَاًِصًیک دسصذ گیاّهِ ًشهادک ضشیة ػشػت جَاًِصًی ( ٍ )Kotowski, 1926هتَػط
هذت صهاى جَاًِصًی ( )Nichlos & Heydecker, 1968هحاػثِ ؿذًذ.
تجضیِّای آهاسی تا ًشم افضاس  MSTAT-Cاًجام ؿذ ٍ هیاًگیيّا تا اػتفادُ اص آصهَى حذالل اختالف هؼٌیداس (داًکدي) تدا
یکذیگش همایؼِ ؿذًذ .دادُّایی هِ تصَست دسصذ تَدًذ لثل اص آًالیض تثذیل صاٍیِای ؿذًذً .وَداسّا تَػط ًشم افدضاس

Excel

سػن ؿذًذ.
نتايج و بحث
تجضیِ ٍاسیاًغ صفات اًذاصُ گیشی ؿذُ ًـاى داد هِ اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتدت تدشای
هلیِ صفات اًذاصُگیشی ؿذُ تِ جض دسصذ گیاّهِّای ًشهاد دس ػطح  1دسصذ هؼٌیداس تَد ٍ تشای دسصذ گیاّهِّای ًشهداد
دس ػطح  5دسصذ هؼٌی داستَد (جذٍد  .)1همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتت تدشای
دسصذ جَاًِصًی ٍ دسصذ گیاّهِّای ًشهاد ًـاى داد هِ تا افضایؾ دٍسُ پیشی دسصذ جَاًِصًی تزٍس ؿاّذک تزٍس پشاین ؿدذُ
ٍ تزٍس پشاین ؿذُ ٍ تیواس ؿذُ (هاّؾ تذسیجی سطَتت) تِ طَس هؼٌیداسی هاّؾ هییاتذ (ؿکل  .)1اثدشات هٌفدی پیدشی تدش
سٍی دسصدذ جَاًدِ صًدی تَػدط دیگدش هحممدیي دس گیاّداى هختلدف

ًیدض گدضاسؽ ؿدذُ اػدت ( ;Macdonald et al., 1999

 .)Chavoshinasab et al., 2010تا افضایؾ پیشی دس تزٍس رست دسصذ جَاًِصًی تِ طَس هؼٌیداسی هاّؾ یافدت (

Seiadat et

 .)al., 2012دسصذ جَاًِصًی تزٍس تا هذت صهاى یک سٍص پیشی تفاٍت صیادی سا ًـاى ًذادًذ اها تا گزؿت  2سٍص پیشی دسصذ
جَاًِ صًی تزٍس پشاین ؿذُ تِ طَس هؼٌی داسی هاّؾ یافت ٍ تزٍس پشاین ؿذُ ٍ تیواس ؿذُ تا هاّؾ تذسیجی سطَتدت ًؼدثت
تِ تزٍس پشاین ؿاّذ دسصذ جَاًِصًی تاالتشی سا ًـاى دادًذ تِ جض تشای تدزٍس پدشاین ؿدذُ تدا ػالیؼدیلیک اػدیذ هدِ هداّؾ
تذسیجی سطَتت دس تزٍس پشاین ؿذُ ػثة هاّؾ جَاًِصًی ؿدذ (ؿدکل  .)1هطالؼدِ تدزٍس هاؿدک

( Chavoshinasab et al.,

 ٍ )2010هاَّ (ً )Hill and Jesse, 2007یض ًـاى داد هِ تیواسّای پغ اص پشایویٌگ ػثة افضایؾ جَاًِصًی تزٍس دس طی دٍسُ
اًثاس داسی هیؿَد .تا افضایؾ دٍسُ پیشی دسصذ گیاّهِّای ًشهاد تزٍس تِ طَس هؼٌیداسی هاّؾ یافت (ؿکل .)1
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جدول  .1تجضیِ ٍاسیاًغ اثش دٍسُ پیشیک تیواس ٍ هاّؾ سطَتت ٍ اثشات هتماتل آًْا تش جَاًِصًی ٍ تشخی ؿاخصّای ٍیگَس تزس
چاٍداس هَّی
هٌثغ تغییشات
دٍسُ پیشی

دسجِ

دسصذ

آصادی

جَاًِ صًی

صًی

3

**9003/99

**2909/81

2

تیواس پشایویٌگ

ns

7/93

ؿاخص جَاًِ دسصذ گیاّهِ

ns

2/59

ضشیة ػشػت

هتَػط هذت

ًشهاد

جَاًِ صًی

صهاى جَاًِ صًی

**6362/82

**0/223

**13/94

**

48/29

**

0/008

**

1/46

هاّؾ سطَتت

1

25/4ns

**76/61

0/19ns

**0/086

**2/88

دٍسُ پیشی × تیواس

6

**90/15

**9/24

**72/71

**0/012

**2/09

پیشی × هاّؾ سطَتت

3

*

**

**

تیواس × هاّؾ سطَتت

2

**73/98

پیشی × تیواس × هاّؾ سطَتت

6

39/18

**

**

79/56

**10/67
**

29/32

0/22ns

**0/0001

1/995

**0/26

4/48

**

خطا

48

9/72

1/6

7/81

0/0004

0/025

ضشیة تغییشات

-

5/51

5/96

7/09

5/7

5/3

64/2

5/8

*

0/064

**

0/005

**

0/3

**ک * ٍ  : nsتِ تشتیة هؼٌی داس تَدى دس ػطح احتواد 0/01ک  ٍ 0/05غیش هؼٌی داس تَدى

ًتایج دیگش آصهایـات تش سٍی گیاّاى هختلف ًیض ًـاى دادُ هِ تا افضایؾ دٍسُ پیشی ؿاخصّای جَاًِصًی هداّؾ هدی-
یاتٌذ ( .)Abdolahi et al., 2012; Rastegar et al., 2011تا گزؿت  1سٍص پیشی تیـتشیي دسصذ گیاّهِّای ًشهداد هشتدَ تدِ
تزٍس ؿاّذ تَد هِ اص لحاظ آهاسی تفاٍتی تا تزٍس پشاین ؿذُ تا ػالیؼیلیک ؿاّذ ًذاؿت (ؿکل )1ک اها تدا گزؿدت  3 ٍ 2سٍص
پیشی تیـتشیي دسصذ گیاّهِّای ًشهاد هشتَ تِ تیواسّای هختلف تزٍس تا آػکَستیک تَد (ؿدکل  .)1اثدش هداّؾ تدذسیجی
سطَتت تزٍس پشاین ؿذُ دس هاؿک ًیض ًـاى داد هِ تا افضایؾ صٍاد دسصذ گیاّهِّای ًشهاد تزٍس پشاین ؿذُ افضایؾ هدییاتدذ
(.)Chavoshinasab et al., 2010
همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتت ؿاخص جَاًِصًی تدزسّدای چداٍداس هدَّی
ًـاى داد هِ تا افضایؾ پیشی ؿاخص جَاًِصًی تِ طَس هؼٌیداسی هاّؾ هییاتذ (ؿکل  .)2هاّؾ دس ؿاخص جَاًدِصًدی دس
طی پیشی تَػط دیگش هحممیي ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت ( .)Verma et al., 2003هاّؾ دس ػشػت جَاًِصًدی احتوداال تدِ دلیدل
ٍلفِای اػت هِ دس ؿشٍع فشآیٌذ دس تزسّای پیش ؿذُ ایجاد هیؿَد .ػلت ٍلفِ ایجاد ؿذُ احتواال ایي اػت هدِ تدزسّا تدشای
جثشاى خؼاستّای ٍاسد ؿذُ تِ غـاء ٍ دیگش لؼوت ّدای ػدلَد ّوهٌدیي آغداص هجدذد فؼالیدت ػیؼدتن آًتدیاهؼدذاًتی ٍ
جلَگیشی اص تشٍص تٌؾ اهؼذاتیَ ًیاص تِ صهاى داسد ٍ جثشاى ایي خؼاستّا فمط پغ اص جزب آب تَػط تزس اهکاىپزیش اػت.
تٌاتشایي هذت صهاى الصم تشای تکویل فشآیٌذ جَاًِصًی دس تزسّای پیش افضایؾ هییاتذ هِ ًتیجِ آى هاّؾ ؿاخص جَاًدِصًدی
اػت (.)Bailly et al., 2000
دس تیواس تذٍى اػواد پیشی ٍ یک سٍص پیشی ًـاى دادُ ؿذ هِ تزٍس پشاین ؿذُ داسی ؿاخص جَاًِصًی تاالتشی هیتاؿدٌذ
(ؿکل )2ک اها تا افضایؾ دٍسُ پیشی ؿاخص جَاًِصًی تزٍس پشاین ؿذُ تِ طَس هؼٌیداسی هاّؾ هییاتذ هِ تیواسّدای هداّؾ
تذسیجی سطَتت تزٍس پشاین ؿذُ ػثة افضایؾ ؿاخص جَاًِصًی ًؼثت تِ تزٍس پشاین ؿاّذ ؿذ هِ افضایؾ دس ؿاخصّدای
جَاًِصًی تشای تزٍس پشاین ؿذُ تا جیثشلیک اػیذ تِ ٍضَح هـاّذ ؿذ (ؿکل  .)2دس دیگش گضاسؿات ًیض تیاى ؿدذُ اػدت هدِ
پشایویٌگ ػثة افضایؾ ؿاخص جَاًِصًی هیؿَد ٍ تا افضایؾ پیشی هاّؾ هدییاتدذ ٍ تیواسّدای پدغ اص پشایویٌدگ اص لثیدل
هاّؾ تذسیجی سطَتت تا افضایؾ پیشیک ؿاخص جَاًِصًی سا افضایؾ هیدّذ (.)Chavoshinasab et al., 2010
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همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتت تزسّای چاٍداس هَّی ًـاى داد هِ تا افضایؾ
دٍسُ پیشی ضشیة ػشػت جَاًِصًی تِ طَس هؼٌی داسی هاّؾ هییاتذ (ؿکل  .)3اثشات هداّؾ تدذسیجی سطَتدت دس تدزٍس
پشاین ؿذُ دس سٍص اٍد پیشی ٍاضحتش تَد (ؿکل  .)3تا افضایؾ دٍسُ پیشی دس تزٍس ػَیا ًـداى دادُ ؿدذ هدِ ضدشیة ػدشػت
جَاًِصًی تِ طَس هؼٌیداسی هاّؾ هییاتدذ ( .) Rastegar et al., 2011همایؼدِ هیداًگیي اثدشات ػدِ گاًدِ دٍسُ پیدشیک تیوداس
پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتت تزسّای چاٍداس هَّی ًـاى داد هِ تا افضایؾ دٍسُ پیشی هتَػط هذت صهاى جَاًدِصًدی (سٍص) تدِ
طَس هؼٌیداسی افضایؾ هییاتذ (ؿکل .)4
دس گیاّاى هختلف اص لثیل رست ()Seiadat et al., 2012ک ػدَیا ( ٍ )Rastegar et al., 2011هاؿدک

( Chavoshinasab et

ً )al., 2010یض ًـاى دادُ ؿذُ اػت هِ تا افضایؾ دٍسُ پیشی تؼشیغ ؿذُ هتَػط هذت صهاى جَاًدِصًدی هداّؾ هدییاتدذ .دس
تیواسّای تذٍى اػواد پیشی ًـاى دادُ ؿذ هِ پشایویٌگ ػثة هاّؾ هتَػط هذت صهاى جَاًِصًی تزٍس ًؼثت تِ تزٍس ؿداّذ
هیؿَد (ؿکل  .)4دس گیاّاى هختلف ًیض چٌیي ًتایجی ًـاى هیدّذ هِ پشایویٌدگ ػدثة افدضایؾ ؿداخصّدای جَاًدِصًدی
هدیؿدَد (

Demir kaya et al., 2006; Murungu et al., 2003; Patade et al., 2011; Ansari et al., 2012; Gunes et al.,

.)2007; Maurmicale, 1996; Kang et val., 2007
تا افضایؾ دٍسُ پیشی هاّؾ تذسیجی سطَتت ػثة هاّؾ هتَػط هذت صهاى جَاًِصًی تزٍس ًؼثت تِ تزٍس پشاین ؿداّذ
ؿذ تِ ػٌَاى هثاد دس سٍص ػَم پیشیک هاّؾ تذسیجی سطَتت دس تزٍس پشاین ؿذُ تا ػالیؼیلیک ًـداى داد هدِ هتَػدط هدذت
صهاى جَاًِصًی تِ طَس هؼٌیداسی ًؼثت تِ ػایش تیواسّا ٍ تزس ؿاّذ هاّؾ یافت (ؿکل  .)4چٌیي ًتایجی ًیض دس گیاُ هاؿک
هـاّذُ ؿذُ اػت (.)Chavoshinasab et al., 2010
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آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

آسکًربیک جیبزلیه سالیسیلیک
آسکًربیک جیبزلیه سالیسیلیک شاَد آسکًریک
آسکًربیک جیبزلیه سالیسیلیک شاَد آسکًریک
آسکًربیک جیبزلیه سالیسیلیک شاَد آسکًریک
شاَد آسکًریک
 3ريس پیزی

 1ريس پیزی

 2ريس پیزی

بدين پیزی

a

b
c

تیوار

شکل  .2همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس پشایویٌگ ٍ هاّؾ سطَتت دسصذ جَاًِصًی ٍ دسصذ گیاّهِ ًشهاد تزس
چاٍداس هَّی (اػتاًذاسد دٍی ؿي)  :aپشاین ؿاّذ ٍ پشاین تیواس ؿذُ (هاّؾ تذسیجی سطَتت)ًَ :b .ع پشایویٌگ تزس :c .دٍسُی پیشی تؼشیغ ؿذُ.
 :GPدسصذ جَاًِصًی :NSP .دسصذ گیاّهِ ًشهاد
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آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد
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آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد

جیبزلیه  25پی پی ام تیمار شدٌ

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

آسکًربیک  50پی پی ام شاَد

آسکًربیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

جیبزلیه  25پی پی ام شاَد
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سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

73

a
سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

 3ريس پیزی

سالیسیلیک  25پی پی ام شاَد

1
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تیمار

ؿکل  .3همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس ٍ هاّؾ سطَتت ضشیة ػشػت جَاًِصًی تزس چاٍداس هَّی (اػتاًذاسد دٍی

ضزیب سزعت جًاوٍ سوی

ؿي)  :aپشاین ؿاّذ ٍ پشاین تیواس ؿذُ (هاّؾ تذسیجی سطَتت)ًَ :b .ع پشایویٌگ تزس :c .دٍسُی پیشی تؼشیغ ؿذُ

c
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a
سالیسیلیک  25پی پی ام تیمار شدٌ

 3ريس پیزی

 1ريس پیزی

بدين پیزی
 2ريس پیزی

بدين پیزی

c
 1ريس پیزی

b
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شاَد آسکًریک

شاخص جًاوٍ سوی
40

0

تیمار

شکل  .2همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس ٍ هاّؾ سطَتت ؿاخص جَاًِصًی تزسّای چاٍداس هَّی (اػتاًذاسد دٍی
ؿي)  :aپشاین ؿاّذ ٍ پشاین تیواس ؿذُ (هاّؾ تذسیجی سطَتت)ًَ :b .ع پشایویٌگ تزس :c .دٍسُی پیشی تؼشیغ ؿذُ.
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متًسط مدت سمان جًاوٍسوی (ريس)
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تیمار

شکل  .4همایؼِ هیاًگیي اثشات ػِ گاًِ دٍسُ پیشیک تیواس ٍ هاّؾ سطَتت هتَػط هذت صهاى جَاًِصًی (سٍص) تزس چاٍداس هَّی
(اػتاًذاسد دٍی ؿي)  :aپشاین ؿاّذ ٍ پشاین تیواس ؿذُ (هاّؾ تذسیجی سطَتت)ًَ :b .ع پشایویٌگ تزس :c .دٍسُی پیشی تؼشیغ ؿذُ.

نتیجه گیزی نهايي
ًتایج تذػت آهذُ اص ایي آصهایؾ تِ خَتی ًـاى داد هِ تا افضایؾ دٍسُ پیشی ؿاخصّای جَاًِصًی دس تزٍس پدشاین ؿدذُ
چاٍداس هَّی ًؼثت تِ ؿاّذ هاّؾ تیـتشی داؿت ٍ تیواس هاّؾ تذسیجی سطَتت ػثة تْثَد جَاًدِصًدی ٍ ؿداخصّدای
هشتثط تا ٍیگَس طی پیشی دس تزٍسی هِ پشاین ؿذُ تَدًذ ؿذً .تایج ایي آصهایؾ ًـاى داد هِ اگش ًیاص تدِ رخیدشُ تدزٍس پدشاین
ؿذُ تاؿذ هیتَاى تا اػواد تیواسّایی ؿثیِ تِ هاّؾ تذسیجی سطَتت تِ حفع هیفیدت تدزٍس پدشاین ؿدذُ تدشای هدذت صهداى
تیـتشی هوک هشد.
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