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اثز پبیِّبی ثَهی (خیبر ٍ کذٍ ثبثل) ثز رضذ خیبر گلخبًِای در دهبّبی هختلف

 1گزٍُ علَم ثبغجبًی ،داًطکذُ کطبٍرسی ،داًطگبُ صٌعتی اصفْبى 2 ،عضَ ّیئت علوی هزکش تحقیقبت کطبٍرسی ٍ هٌبثع طجیعی اصفْبى
(تبریخ دریبفت ،1314/07/11 :تبریخ پذیزش ًْبیی)1315/04/26 :

چکیذُ:
پیًَذ در خبًَادُ کذٍییبى ثِ علت افشایص هقبٍهت گیبُ پیًَذی در ثزاثز تٌصّبیی چَى دهبی پبییي ،دهبی ثبال ٍ ضَری هَرد تَجهِ رهزار
گزفتِ است .ثِ هٌظَر ثزرسی اثز پبیِّبی کذٍ حلَایی ّیجزیذ فزٍ ( ،)Cucurbita moschata var. ferroکذٍ هسوبیی تَدُ ثبثل

( Cucurbita

) ٍ moschataخیبر  Cucumis sativusثَهی ثبثل ٍ هقبیسِ آى ثب خیبر ثذٍى پیًَذ (غیزپیًَذی) ٍ پیًَذ خیبر رٍی خیبر (خَدی) ثهِ عٌهَاى
ضبّذ آسهبیطی ثِصَرت آسهبیص هزکت در هکبى در ربلت طزح کبهالً تصبدفی ثب دٍ تیوبر دهبیی ضبهل دهبی اپتهیون رضهذ خیهبر (25±2
درجِ سبًتیگزاد) ٍ دهبی هیٌیون رضذ خیبر ( 15±2درجِ سبًتیگزاد) ٍ چْبر تکزار در گلخبًِ تحقیقبتی داًطگبُ صٌعتی اصفْبى اًجبم ضهذ.
ثیطتزیي هیشاى کلزٍفیلّ ،ذایت هشٍفیلی ٍ ثیطتزیي هیشاى هقبٍهت رٍسًِای در پبیِ ثبثل دیذُ ضذٍ .سىتز ٍ خطک ضبخسبرُ ثب کبّص دههب
در پبیِ غیزپیًَذی ٍ خیبر رٍی خیبر ًسجت ثِ دهبی اپتیون کبّص هعٌیداری داضت اهب در پبیِ فزٍ ،ثبثل ثب کبّص دهب تفهبٍت هعٌهیداری
دیذُ ًطذ .کوتزیي هیشاى کلزٍفیل در پبیِ غیزپیًَذی در ّز دٍ دهبی اپتیون ٍ پبییي ثَد .هقبٍهترٍسًِای در پبیِ فزٍ ثب کبّص دهب ًسهجت
ثِ دهبی اپتیون کبّص یبفت اهب در سبیز پبیِّب تفبٍت هعٌی داری ثیي دٍ دهب دیذُ ًطذ .فتَسٌتش در پبیِ ثبثل ٍ تعزق در پبیِ غیزپیًَذی ،فزٍ
ٍخیبر ثَهی اصفْبى ثب کبّص دهب کبّص هعٌیداری داضت اهب در پبیِّبی دیگز تفبٍت هعٌیداری دیذُ ًطذ .ثطَر کلی استفبدُ اس پبیِ فزٍ
ثبعث ثْجَد صفبت طَل ثَتٍِ ،سىتز ٍ خطک ضبخسبرُ ،فتَسٌتش ٍ کبرایی آة هصزفی فتَسٌتشی ٍ کبّص هیشاى تعزق در دهبی پبییي ضذ
ٍ پیًَذ خیبر ثز رٍی ایي پبیِ تب حذ سیبدی اس اثزات ًبهطلَة دهبی پبییي رٍی خیبر هیکبّذ.
کلوبت کلیذی :پیًَذ ،تٌص دهبیی ،تعزق ،خیبر گلخبًِای ،فتَسٌتش.

هقذهِ:

هیتاؽذ وِ در عال  1920هیالدی تَعظ داًؾوٌذاى صاپٌی

پیًَذ یه رٍػ هقوَل اسدیاد رٍیؾی اعت وِ عثك اعٌاد ٍ

هٌتؾز گزدیذُ اعت (واؽی ٍ ّوىاراىّ .)1378 ،ذف افلی

هذارن هَخَد پیًَذ عثشیّا یىی اس فٌَى لذیوی ٍ وْي هی

پیًَذ در عثشیّا ،هثارسُ تا فَاهل تیواریسای خاوشاد تِ ٍیضُ

تاؽذ .عاتمِ اعتفادُ فولی اس پیًَذ در پزٍرػ ٍ تَلیذ عثشیّا

فَساریَم تَد ٍلی تا گذؽت سهاى اّذاف دیگزی هاًٌذ افشایؼ

تِ فقالیتّا ٍ تحمیمات هحممیي در وؾَرّای آعیایی تَیضُ

هماٍهت در تزاتز تٌؼّایی چَى دهای پاییي ٍ تاال ،ؽَری ٍ

صاپي ٍ وزُ تزهیگزدد .اٍلیي تحمیمات در راتغِ تا ایي في هزتَط

رعَتت تاالی خان ،افشایؼ خذب آب ،فٌافز غذایی ٍ

تِ پیًَذ ٌّذٍاًِ رٍی وذٍی للیاًی ()Lagenaria siceraria

لذرت رؽذ گیاُ ،فولىزد ٍ ویفیت هیَُ ٍ در ًْایت عَالًی
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وزدى دٍرُ تزداؽت التقادی هیَُ هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت

ًْایت واّؼ فولىزد هیگزدد .خیار اس لحـاػ تاغثاًی خشء

(ّ .)Lee and Oad, 1999وچٌیي پایِ هیتَاًذ اثزات سیادی

گیاّاى حــغاط تــِ عــزها اعت (والًتز ٍ ّوىاراى)1387،

رٍی رؽذ گیاُ ،فولىزد ٍ ویفیت هیَُ داؽتِ تاؽذ .پیًَذ خیار

ٍ در هزاحل رؽذ ٍ ًوَ ًیاس تِ دهای تْیٌِ تخقَؿ در ًاحیِ

رٍی پایِّای وذٍ تافث تَلیذ هادُ خؾه تیؾتزی ًغثت تِ

ریؾِ دارد (.)Yan et al., 2013

رٍی پایِّای هٌاعة هیتَاى تِ فولىزدّای تاال دعت یافت.

در عایز ًماط خْاى ،هخقَفاً وؾَرّای ؽزق آعیا ٍ اعتفادُ

فالٍُ تز ّذفّای افلی پیًَذ ،خَاعتِّای خاًثی دیگزی

اس هشایای تیؽوار ایي رٍػ ،وارّای تحمیماتی در ایي سهیٌِ در

ًؾیز تحزیه رؽذ عالِ ،تغییز هزاحل ًًَْالی ٍ تلَك ،تیاى

ایزاى تغیار ًَپا هیتاؽذ .تا تَخِ تِ ایٌىِ رؽذ ٍ فولىزد خیار

خٌغیت گل ،تٌؾین َّرهًَی ،غلثِ تز ًاٌّداریّای

در دهاّای پاییي واّؼ هییاتذ ّذف اس اخزای ایي پضٍّؼ،

فیشیَلَصیىی عاخت ٍ اًتمال هَاد فتَعٌتشی ،اسدیاد گیاُ،

ایي اعت وِ تتَاى تِ ووه پیًَذ ٍ هقزفی پایِّای تَهی ٍ

افشایؼ ویفیت هیَُ ،سٍدرعی ،وٌتزل اًذاسُ گیاُ ٍ عَالًی

هماٍهتز تِ عزها هماٍهت خیار تِ تٌؼ عزهایی را افشایؼ داد ٍ

وزدى دٍرُ تزداؽت هیَُ هغزح هیتاؽٌذ (واؽی ٍ ّوىاراى،

تذیي فَرت هیتَاى تلفات خیار را ووتز ٍ در هقزف اًزصی

.)1378

در گلخاًِّا فزفِخَیی وزد.

پایِّای هختلف وذٍ دارای اثزات هتفاٍتی تز رٍی رؽذ ٍ
فولىزد خیار هیتاؽٌذ .در تحمیمی چْار پایِ هختلف ّیثزیذ

هَاد ٍ رٍشّب:

 ،)C. moschata ٍ C. maxima ( Shintozwaوذٍ هغوایی

تیوبرّب ٍ هَاد آسهبیطی :خْت تزرعی اثز پایِّای هختلف تز

( ،)Cucurbita pepoوذٍ تٌثل ( ٍ )Cucurbita maximaوذٍی

رؽذ ٍ فولىزد خیار در دهاّای هختلف آسهایؾی تِ فَرت

تزي اًدیزی ( )Cucurbit ficifoliaتزای خیار هَرد اعتفادُ

فاوتَریل در لالة عزح واهالً تقادفی ٍ در چْار تىزار در

لزار گزفت ٍ ًتایح ًؾاى داد وِ پیًَذ هَخة سٍدرعی

تْار ٍ تاتغتاى  1393در گلخاًِّای پضٍّؾی داًؾگاُ فٌقتی

هحقَل ؽذُ ٍ فولىزد ول را افشایؼ داداهاتأثیز هقٌیداری تز

اففْاى اًدام ؽذ .فاوتَر اٍل ؽاهل پیًَذ خیار گلخاًِای رلن

ویفیت هیَُ ،هشُ ،اًذاسُ ٍ ؽىل هیَُ خیارّای پیًَذی ًذاؽت

عَپزداهیٌَط در پٌح عغح (پیًَذ خیار تز پایِ وذٍ حلَایی

(واؽی ٍ ّوىاراى.)1378 ،

ّیثزیذ رلن فزٍ (( )Cucurbita moschata CV. ferroفزٍ)،

تٌؼّای سیغتی ٍ غیز سیغتی تافث تغییزاتی در فولىزد

وذٍ حلَایی هحلی تاتل ٍ خیار هحلی تاتل پیًَذ خیار رٍی

Lichtenthaler,

خیار (خَدی) ٍ خیار تذٍى پیًَذ ٍ فاوتَر دٍم ؽاهل

 .)1996گیاّاى تزای رؽذ تْیٌِ تِ هحذٍدُ دهایی خافی احتیاج

تیوارّای دهایی هختلف در دٍ عغح (دهای تْیٌِ ٍ 27±2

عثیقی ٍ فیشیَلَصیىی گیاّاى هیگزدد (

دارًذ ٍ خارج ؽذى اس ایي هحذٍدُ تقٌَاى یه تٌؼ هحغَب

دهای هیٌیون رؽذ خیار ( 15±2درخِ عاًتیگزاد) تَد .وٌتزل

هیؽَدٍ .لتی گیاُ در هقزك دهاّای تیي ففز تا  15درخِ

رٍساًِ دها ،هیشاى رعَتت  30تا  6000 ٍ %50لَوظ رٍؽٌایی

عاًتیگزاد لزار گیزد ،تغییزات فیشیَلَصیىی ًاهغلَب در آى

تا الهپ تِفَرت  14عافت رٍؽٌایی 10 ،عافت خاهَؽی

تَخَد هیآیذ (ّ ٍ Haghighi .)Seppanen, 2000وىاراى

اخزا گزدیذ .وذٍ هغوایی تَدُ تاتل ٍ وذٍ هغوایی تَدُ فزٍ

( )2014تیاى وزدًذ وِ دهای هحیظ  10درخِ عاًتیگزاد یا

تِ دلیل ؽاخـ تَدى در تحمیمات ٍ پایِ تَهی تاتل تِ دلیل

ووتز ،تافث تأخیز خَاًِسًی تذر ،واّؼ یا تَلف رؽذ

احتوالی ٍخَد هماٍهت تِ عزها اًتخاب ؽذ.

هیگزددّ .وچٌیي دهاّای تیؼ اس  35درخِ عاًتیگزاد عثة

خْت تْیِ ًؾا ،تذرّا تِ هذت  12عافت در آب خیغاًذُ

واّؼ گزدُافؾاًی ،تؾىیل هیَُّا ،تقذاد ٍ ٍسى هیَُ ٍ در

ٍ عپظ در گلذاىّای حاٍی هخلَط هاعِ ٍ خـان تاغچـِ تـِ
ًغثت  1تـِ  ٍ 1تـزای پیًَـذن اس گیاّـاى خیـار رلـن

Super
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 daminosوِ  10رٍس لثل اس پیًَذسدى در هخلَط وَوَپیـت ٍ

فتَعٌتش در ٍاحذ عغح تزي (هیىزٍهَل  CO2تز هتز هزتــ تـز

پزالیت تا ًغثت  1تِ  1وؾت ؽذ .پیًَذن لثل اس ؽَْر تـزي

ثاًیِ) ،هماٍهت رٍسًِای (هتزهزتـ در ثاًیِ در هَل) ،هیشاى تقزق

حمیمی اس  1عاًتیهتز سیز تزيّای لپِای لغــ ؽـذ ٍ تقـذ اس

(هیلی هَل تز هتزهزتـ تز ثاًیِ) ٍ غلؾـت  CO2درٍى رٍسًـِای

ؽَْر تزي حمیمـی ٍ رعـیذى تـِ لغـز  0/5عـاًتیهتـز پیًَـذ

(هیىزٍ هَل تز هَل) اس دعتگاُ پزتاتل عـٌدؼ فتَعـٌتش (

حفزُای تز پایِّای هختلف اًدام گزفـت .تـزای اًدـام پیًَـذ

 6100ؽزوت الی وَر ،ایاالتهتحـذُ آهزیىـا) اعـتفادُ ؽـذ.

حفزُای اتتذا تذر پایِ ٍ تقـذ اس عـِ رٍس تـذر پیًَـذن وؾـت

تواهی اًذاسُگیزیّا در عافت  11فثح ٍ در ؽذت ًَر هقادل

ؽَد .پظ اس ؽَْر تزي حمیمی در گیاُ پایِ خَاًـِ اًتْـایی آى

 1400-1200هیىزٍهَل فَتَى تز هتزهزتـ تز ثاًیِ اًدام ؽذ در

لغـ ٍ تِ ٍعیلِ یـه هتـِ حفـزُای در رأط گیـاُ پایـِ ایدـاد

ّز تیوار ففات هَردًؾز اس تزگْای هیاًی واهالً تَعقِیافتِ تـا

گزدیذ .اس عَی دیگز گیاُ پیًَذن ّن اس لغوت ّیپَوَتیـل اس

 3تىزار اًذاسُگیزی ؽذ .دادُّا  30ثاًیِ پظ اس لزار دادى تزي

فافلِ دٍ عاًتیوتزی ریؾِ تِ فَرت هَرب تـزػ دادُ ؽـذ ٍ

در داخــل هحفؾــِ دعــتگاُ افــذاد ثثــت گزدیــذ (احوــذی ٍ

درٍى حفزُ ایداد ؽذُ در پایِ لزار گزفت .عپظ گیاّاى پیًَذ

تیىز1379،؛ ّ .)Fisher et al.,1998ذایت هشٍفیلی ) هیلی هَل

ؽذُ تِ هذت دُ رٍس در اتاله رؽذ تا رعَتت ً %95گْـذاری

 CO2در هتز هزتـ در ثاًیِ) اس تمغین وزدى فتَعٌتش تـِ غلؾـت

ؽذًذ .پظ اس حقَل اعویٌاى اس گزفتي پیًَذ ٍ پـظ اس فوـل

 CO2درٍى رٍسًِای تذعت هـیآیـذ ( .)Fisher et al.,1998تـِ

هماٍم عاسی گیاّاى پیًَذی ،تـِ گلـذاىّـای  4لیتـزی حـاٍی

هٌؾَر تقییي وارایی هقزف آب فتَعٌتشی (هیىزٍهَل  CO2تز

هخلَط هاعِ ٍ خان تاغچِ تِ ًغثت  1تِ  1تا فافـلِ 50×30

هَل  )H2Oهیشاى فتَعٌتش تِ ّذایت رٍسًِای تمغین ؽذُ اعت

عاًتی هتز هٌتمل ٍ تِ گلخاًِ تـا تیوارّـای دهـایی هـَرد ًؾـز

( )Verona and Calcagno, 1991دادُّـا در ًـزمافـشار اوغـل

هٌتمل گزدیذ .در هذت  4هاِّ آسهـایؼ ّـز ّفتـِ وـَد واهـل

عثمِتٌذی ٍ تا تزًاهِ آهاری  Statestix 8آًالیش ؽذًذ ٍ همایغـِ

 )20-20-20( NPKتا غلؾت یه در ّشار تِ فَرت هحلـَل

هیاًگیي دادُّا تِ ووه آسهَى  LSDدر عغح احتوال  5درفذ

آتیاری اعتفادُ ؽذ .عپظ فاوتَرّای تقذاد گزُ ،عَل هیـاًگزُ،

هحاعثِ ؽذ.

LI,

هزحلِ اس آسهایؼ اًذاسُگیزی ؽذ.

ًتبیج:

خْت اًذاسُگیزی ٍسىتز ٍ خؾه اًذام َّایی ،اتتـذا اًـذام

ًتایح خذٍل تدشیـِ ٍاریـاًظ ًؾـاى داد وـِ دهـا ٍ پایـِّـای

َّایی تَتِ اس هحـل عَلـِ لغــ گزدیـذ ٍ ٍسى ؽاخغـارُ تـا

هختلف ٍ اثزات هتماتل آًْا تغییزات هقٌیداری را عـَل تَتـِ،

تزاسٍی دیدیتـال دلیـك اًـذاسُگیـزی ؽـذ .عـپظ ًوًَـِّـای

تقذاد گزُ ،ؽاخـ ولزٍفیلٍ ،سىتز ٍ خؾه عالِ ایداد وـزد

ؽاخغارُ درٍى پاوت لزار گزفتٌذ ٍ در آسهایؾگاُ درٍى آٍى تا

ٍ تٌْا دها تأثیز هقٌیداری تز عَل هیاًگزُ ًذاؽت (خذٍل .)1

دهای  70درخِ عاًتیگزاد در هذت  48عافت خؾـه ؽـذًذ .اس

ًتــایح همایغــِ هیــاًگیي اثــزات عــادُ تــٌؼ دهــایی تــز

تزاسٍی دیدیتالی دلیك تزای اًـذاسُگیـزی ٍسى خؾـه ًوًَـِّـا

ؽاخـ ّای رؽذ ًؾاى داد وِ تا واّؼ دها فاوتَرّـای عـَل

اعتفادُ ؽذ .تزای هحاعثِ عَل تَتِ اس هحل پیًَـذ تـا تلٌـذتزیي

تَتٍِ ،سىتز ٍ خؾه عالِ واّؼ هقٌیداری داؽت اهـا عـَل

ؽاخغارُ تِ ووه خظوؼ تا دلت یه هیلیهتز اًذاسُگیزی ؽذ.

گزُ ٍ ؽاخـ ولزٍفیل تغییز هقٌیداری ًذاؽت (خذٍل .)2

ضبخص کلزٍفیل ثزگ :ایي ؽـاخـ وـِ ًوایـاًگز هیـشاى

ًتایح اثزات عادُ پایِّا تز ؽـاخـّـای رؽـذ ًؾـاى داد وـِ

ولزٍفیل تزي اعـت تَعـظ دعـتگاُ ولزٍفیـلعـٌح ()SPAD

تیؾتزیي عَل تَتِ ٍ عَل گزُ در پایِ خَدی ٍ تیؾـتزیي ٍسى

(هذل  502عاخت ؽزوت هیٌَلتا ،صاپي) اًذاسُگیزی ؽذ.

تز ٍ خؾه عالِ در پایِ فزٍ هؾاّذُ ؽذ (خذٍل .)3

اًذاسُ گیزی تجبدالت گبسی :تِ هٌؾَر اًـذاسُگیـزی هیـشاى

ًتایح خذٍل تدشیِ ٍاریاًظ ًؾاى داد وِ دها ٍ پایِّای
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جذٍل  -1تجشیِ ٍاریبًس ضبخصّبی رضذ
هٌاتـ تغییزات

(عاًتی هتز)

(عاًتی هتز)

اسای تَتِ

(گزم)

(گزم)

دها

1

*330/33

0/01658n.s

*234579

*290/170

*0/09

پایِ

4

*331/092

*0/00729

*2277

*87/505

*1/16

دها×پایِ

4

*301/487

*0/00333

*5962

*106/875

*2/2244

خغا

23

247/848

0/00002

569

55/374

4/28678

15/19

7/94

19/86

22/54

9/33

درخِ آسادی

اًحزاف هقیار

 n.sغیز هعٌیدار ٍ * در سطح احتوبل  %5هعٌیدار است.
جذٍل  -2اثز دهبّبی هختلف ثز ضبخصّبی رضذ
تیوار دهایی
()25±2

To

(Tc)15±2

عَل تَتِ

عَل هیاًگزُ

تقذاد گزُ تِ

ؽاخـ ولزٍفیل

ٍسىتز عالِ

ٍسى خؾه عالِ

(عاًتی هتز)

(عاًتی هتز)

اسای تَتِ

(فذداعپاد)

(گزم)

(گزم)

268/93a

8/41 a

37/9a

10/51a

91/8a

12/36 a

b

a

b

a

102/64

7/64

21/7

b

16/27

b

64/83

7/39

در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ.
جذٍل  -3اثز پبیِّبی هختلف ثز ضبخصّبی رضذ
عَل تَتِ

عَل گزُ

تقذاد گزُ تِ

ٍسىتز عالِ

ٍسى خؾه عالِ

پایِّا

(عاًتی هتز)

(عاًتی هتز)

اسای تَتِ

(گزم)

(گزم)

Rn

169/33c

8/50b

30/64 a

90/75ab

11/03ab

Rc

212/22a

10/43a

28/75b

62/14b

8/23 b

Rf

198/13ab

6/2c

31/87ab

103/61a

12/73 a

Rb

167/37c

7/18bc

27/87b

72/03ab

9/03ab

Rec

181/88bc

7/83b

29/87a

63/06b

8/36b

در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌی دار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ Rn .پبیِ
غیزپیًَذی ،Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبرثَهی ثبثل.

هختلــف ٍ اثــزات هتماتــل آًْــا تغییــزات هقٌــیداری هماٍهــت

تیؾتزیي هیشاى ولزٍفیـلّ ،ـذایت هشٍفیلـی ٍ تیؾـتزیي هیـشاى

رٍسًِ ای ،دیاوغیذوزتي داخل رٍسًِ ،تقزق ،ؽـاخـ فتَعـٌتش،

هماٍهت رٍسًِای در پایِ تاتل دیذُ ؽذ .هیشاى دیاوغیذ وـزتي

ّذایت هشٍفیلی ٍ وارایی آب هقزفی فتَعٌتش ایداد وزد (خذٍل

داخل رٍسًِای ٍ تقزق در پایِ خیار رٍی خیار ٍ خیـار تـَهی

.)4

حذاوثز تَد ٍ هیشاى فتَعٌتش در پایـِ خیـار رٍی خیـار ،فـزٍ ٍ
تا واّؼ دها ؽاخـّای هماٍهت رٍسًِای ،دیاوغـیذوزتي

تاتل ًغثت تِ ؽاّذ غیزپیًَذی افشایؼ ًؾاى داد .حذاوثز وـارایی

داخل رٍسًِ ،تقزق ،ؽاخـ فتَعٌتش ٍ ّذایت هشٍفیلی واّؼ ٍ

آب هقزفی فتَعٌتش در پایِ غیزپیًَذی دیذُ ؽذ (خذٍل .)6

وارایی آب هقزفی فتَعٌتش افشایؼ داؽت (خذٍل .)5

تا واّؼ دها در ولیِ پایِّای پیًَذی عَل گیاُ ًغثت تِ دهای
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عَل تَتِ

عَل گزُ

تقذاد گزُ تِ

ٍسىتز عالِ

ٍسى خؾه عالِ
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جذٍل  -4تجشیِ ٍاریبًس ضبخصّبی تجبدالت گبسی
تغییزات

آسادی

ولزٍفیل

ای

رٍسًِ

(هیلی هَل تز

فتَعٌتش

هشٍفیلی

هقزفی فتَعٌتش

(هیىزٍهَل

هتزهزتـ تز

(هیىزٍهَل

(هیلیهَل تز

(هیىزٍهَل دی

تزهَل)

ثاًیِ)

 Co2تز

هتز هزتـ تز

اوغیذوزتٌثزهیلی

هتزهزتـ

ثاًیِ)

هَل آب)

(هیلی

(فذد
اعپاد)

هَلCo2

تز هتزهزتـ
تزثاًیِ)

تزثاًیِ)
دها

1

*674/483

*25/7853

*1/4398

پایِ

4

*65/285

*2/2529

**21/1611

*0/00186

دها×پایِ

4

*198/992

*2/0043

*16/3323

*0/00199

*10850

خغا

23

29/808

0/4327

2/9763

0/00061

8312/4

1/993

23/27

15/87

27/96

29/93

24/4

17/57

اًحزاف هقیار
n.s

*0/00410

*57894

*117/648

*6/13412

*23393

*10/947

*121/107

*14/403

*129/344
0/0000127
18/12

غیز هعٌیدار ٍ * در سطح احتوبل  %5هعٌیدار است.

جذٍل  -5اثز دهبّبی هختلف ثز اًذاسُگیزی تجبدالت گبسی
هماٍهت رٍسًِای

دی اوغیذ وزتي

تقزق

ؽاخـ فتَعٌتش

ّذایت هشٍفیلی

وارایی آب هقزفی

تیوار دهایی

(هیلی هَل  Co2تز

داخل رٍسًِ

(هیلی هَل تز

(هیىزٍهَل  Co2تز

(هیلی هَل تز هتز

فتَعٌتش

هتزهزتـ تزثاًیِ)

(هیىزٍهَل تزهَل)

هتزهزتـ تز ثاًیِ)

هتزهزتـ تزثاًیِ)

هزتـ تز ثاًیِ)

)هیىزٍهَل Co2

(To )25±2

0/084a

232/48 a

3/15 a

5/97a

0/037a

62/62 b

(Tc)15±2

b

b

b

b

b

a

تزهیلیهَل آب)
0/052

420/00

1/54

4/55

0/014

175/84

در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ.
جذٍل  -6اثز پبیِّبی هختلف ثز اًذاسُگیزی تجبدالت گبسی
پایِّا

ؽاخـ
ولزٍفیل

هماٍهت رٍسًِای
(هیلی

هَل Co2

 Co2داخل

تقزق

ؽاخـ

ّذایت

وارایی آب هقزفی

رٍسًِ

(هیلی هَل تز

فتَعٌتش

هشٍفیلی

فتَعٌتش

(هیىزٍهَل

هتزهزتـ تز

(هیىزٍهَل Co2

(هیلی هَل تز

)هیىزٍهَل دی

تزهَل)

ثاًیِ)

تز هتزهزتـ

هتز هزتـ تز

اوغیذوزتي تزهیلی

تزثاًیِ)

ثاًیِ)

هَل آب)

1/58 b

0/03b

0/03ab

202/91 a

0/03ab

0/01 b

71/94c

0/02b

189/86ab
118/20abc
91/76bc

(فذد اعپاد)

تز هتزهزتـ تزثاًیِ)

Rn

4/78c

0/0362c

247/06c

Rc

3/83c

0/07 b

380/25 a

2/69 a

Rf

6/81ab

0/064bc

307/41b

1/99b

0/05 a

Rb

8/02 a

0/072ab

298/00bc

1/68b

0/04ab

0/05 a

Rec

5/36bc

0/1a

398/48a

2/79a

0/03b

0/01b

در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ Rn .پبیِ
غیزپیًَذی Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبرثَهی ثبثل.
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هٌاتـ

درخِ

ؽاخـ

هماٍهت رٍسًِ-

 Co2داخل

تقزق

ؽاخـ

ّذایت

وارایی آب
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( Toدهبی اپتیون Tc ،دهبی هیٌیون Rn ،پبیِ غیزپیًَذی Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍ ثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبر ثَهی ثبثل).
در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ.

ضکل  -2اثزهتقبثل پبیِّب ٍ دهبّبی هختلف ثز ٍسى خطک ضبخسبرُ (ٍ ٍ )aسىتز ضبخسبرُ ()b
( Toدهبی اپتیون Tc ،دهبی هیٌیون Rn ،پبیِ غیزپیًَذی Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍ ثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبر ثَهی ثبثل).
در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ.

اپتیون آى پایِ تفاٍت هقٌیداری دیذُ ًؾذ ٍ در ًْایت تیؾتزیي

دهای ون ًغثت تِ پایِ خَدی ،دهای اپیتیون ٍ حذالل واّؼ

عَل گیاُ در تیوار پایِ فزٍ ٍ دهای اپتیون ٍ ووتزیي آى در

هزتَط تِ پایِ غیزپیًَذی در دهای پاییي ًغثت تِ دهای اپتیون

تیوار پایِ غیزپیًَذی ٍ دهای ون دیذُ ؽذ (ؽىل  .)a -1تقذاد

آى تَد (ؽىل .)b -1

گزُ تا واّؼ دها در ولیِ پایِّای پیًَذی ًغثت تِ دهای

عَل هیاًگزُ در پایِ غیزپیًَذی تا واّؼ دها واّؼ یافت اها

اپتیون واّؼ یافت .حذاوثز واّؼ هزتَط تِ پایِ خَدی،

در پایِّای پیًَذی تفاٍت هقٌیداری ًذاؽت (ؽىل )c -1
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ضکل  -1اثزهتقبثل پبیِّب ٍ دهبّبی هختلف ثز طَل ثَتِ ( ،)aتعذاد گزُ ( ٍ )bطَل هیبًگزُ ()c

اثز پبیِّبی ثَهی (خیبر ٍ کذٍ ثبثل) ثز رضذ خیبر گلخبًِای...
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( Toدهبی اپتیون Tc ،دهبی هیٌیون Rn ،پبیِ غیزپیًَذی Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍ ثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبر ثَهی ثبثل).

در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آزمون  LSDهیتاؽٌذ.

ضکل  -4اثزهتقبثل پبیِّب ٍ دهبّبی هختلف ثز فتَسٌتش ( ٍ )aهیشاى تعزق ()b
( Toدهبی اپتیون Tc ،دهبی هیٌیون Rn ،پبیِ غیزپیًَذی Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍ ثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبر ثَهی ثبثل).
در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ.

ٍسى تز ٍ خؾه ؽاخغارُ تا واّؼ دها در پایـِ غیزپیًَـذی ٍ

دیذُ ؽذ (ؽىل .)b -3

پایِ خَدی ًغثت تِ دهای اپتیون واّؼ هقٌیداری داؽـت اهـا

فتَعٌتش در پایِ خَدی تا واّؼ دها افشایؼ ٍ در پایِ تاتل

در پایِ فزٍ ،تاتل ٍ خَدی تا واّؼ دها تفاٍت هقٌیداری دیذُ

تا واّؼ دها واّؼ هقٌیداری داؽت ٍ در عایز پایِّا تیي دٍ

ًؾذ .ووتزیي ٍسى خؾه ؽاخغارُ در تیوار پایِ غیزپیًَذی ×

دها تفاٍت هقٌیداری در فتَعٌتش ّز پایِ دیذُ ًؾذ (ؽىل -4

دهای ون ٍ پایِ خَدی ،دهای ون دیذُ ؽذ (ؽىل .)b ٍ a -2

 .)aتا واّؼ دها تقزق در پایِ غیزپیًَذی ،فزٍ ٍ تَهی واّؼ

ووتزیي هیشاى ولزٍفیل در پایِ غیزپیًَذی در دهای اپتیون

هقٌیداری ًغثت تِ دهای اپتیون داؽت اها در پایِّای دیگز

ٍ پاییي تَد .هیشاى ولزٍفیل در پایِ خَدی ٍ فزٍ در دٍ دها

تفاٍت هقٌیداری دیذُ ًؾذ ٍ تیؾتزیي تقزق در پایِ تَهی ×

تفاٍت هقٌیداری ًذاؽت اها در دهای پاییي هیشاى ولزٍفیل در

دهای اپتیون دیذُ ؽذ (ؽىل .)b -4

پایِ تاتل ٍ خَدی افشایؼ یافت (ؽىل  .)a-3هماٍهت رٍسًِ-

دیاوغیذوزتيداخل رٍسًِای تا واّؼ دها در پایِّای

ای در پایِ فزٍ تا واّؼ دها ًغثت تِ دهای اپتیون واّؼ یافت

خَدی ،تاتل ٍ تَهی افشایؼ ٍ در پایِ فزٍ ٍ غیزپیًَذی تیي

اها در عایزپایِّا تفاٍت هقٌیداری تیي دٍ دها دیذُ ًؾذ ٍ

دٍ دها تفاٍت هقٌیداری دیذُ ًؾذ (ؽىل  .)a -5وارایی آب

تیؾتزیي هماٍهت رٍسًِای در تیوار دهای اپتیون ٍ پایِ تَهی

هقزفی فتَعٌتش در پایِ خَدی ٍ تاتل در دٍ دها تفاٍت هقٌی
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( Toدهبی اپتیون Tc ،دهبی هیٌیون Rn ،پبیِ غیزپیًَذی Rc ،پبیِ خَدی Rf ،پبیِ فزٍ Rb ،پبیِ کذٍ ثَهی ثبثل Rec ،پبیِ خیبر ثَهی ثبثل).
در ّز ستَى هیبًگیيّبی دارای حذارل یک حزف هطتزک فبرذ اختالف هعٌیدار در سطح  5درصذ آسهَى  LSDهیثبضٌذ.

داری ًذاؽتِ ٍ در عایز پایِّا تا واّؼ دها افشایؼ یافتِ اعت

ًتایح فَق هیتَاى گفت وِ پیًَذ اس عزیك افشایؼ در خذب

(ؽىل .)b -5

آب ٍ فٌافز غذایی تَعظ عیغتن ریؾِ گغتزدُ گیاُ پایِ
( ٍ )Salehi et al., 2009افشایؼ تَلیذ تٌؾین وٌٌذُّای رؽذ

ثحث:

داخلی ( )Cohn et al., 2005عثة هماٍهت تِ دهای پاییي

دهای ون عثة واّؼ رؽذ تخؼ َّایی ،ریؾِّا ،فتَعٌتش ٍ

خان ( .)Zhu et al., 2009افشایؼ هماٍهت تِ ؽَری (

تزخی دیگز فزآیٌذّای فیشیَلَصیىی در داًْالْای خیار

)ٍ al., 2009; Huang et al., 2010; Huang et al., 2013

هیگزدد ( .)Mino et al., 2007اثزات افلی دها تز رٍی خیار

افشایؼ هماٍهت تِ آفات ٍ تیواریّا هیگزدد

( Miguel et al.,

ًیش ًؾاى داد وِ تا واّؼ دها ؽاخـّای هماٍهت رٍسًِای،

 .)2004پایِّای هماٍم تِ دهاّای پاییي تافث افشایؼ رؽذ ٍ

دی اوغیذوزتي داخل رٍسًِ ،تقزق ،ؽاخـ فتَعٌتش ٍ ّذایت

فولىزد خیار هیؽًَذ .هقیار گشیٌؼ پایِّای هماٍم تِ دهاّای

هشٍفیلی ٍ تِ دًثال آى عَل تَتٍِ ،سىتز ٍ خؾه عالِ خیار

پاییي تزاعاط تفاٍت لیپیذّای هَخَد در غؾا علَلی هیتاؽذ.

واّؼ هقٌیداری داؽت .توام هحذٍدیتّای تَخَد آهذُ در

دهایی وِ در آى غؾا اس حالت عیالیت تِ حالت وزیغتالِ تغییز

اثز دهای پاییي ًاؽی اس هحذٍد ؽذى خذب آب ٍ فٌافز

هَلقیت هیدّذ تِ دهای اًتمال هؾَْر اعت .گیاّاى حغاط

هقذًی ضزٍری تَعظ ریؾِ اعت (واؽی ٍ ّوىاراى.)1378 ،

تِ عزها هقوَالً همذار تیؾتزی اعیذّای چزب اؽثاؿ دارًذ ٍ

هىاًیغن ایي هماٍهت تقَرت تزاٍػ ٍ خزیاى ؽیزُ در آًٍذ

تٌاتزایي دهای اًتمال آًْا ًیش تاالعت .اس عزف دیگز ،گًَِّای

چَتی ٍ هقزف اوغیضى سیاد در دهاّای پاییي هیتاؽذ.

هماٍم تِ عزها دارای همادیز سیادی اعیذّای چزب غیزاؽثاؿ

ّوچٌیي تیؾتزیي عَل تَتِ ٍ عَل گزُ در پایِ خَدی ٍ

تَدُ ٍ اس دهای اًتمال پاییٌی تزخَردار ّغتٌذّ .وچٌیي اثزّای

تیؾتزیي ٍسىتز ٍ خؾه عالِ در پایِ فزٍ هؾاّذُ ؽذ .تقذاد

ًاهثزدُ در غؾاّای ریؾِّای در هقزك دهاّای پاییي ًیش

گزُ در پایِ خَدی ٍ تاتل اس عایز پایِّا ووتز تَد .تا تَخِ تِ

هؾاّذُ ؽذُ اعت (واؽی ٍ ّوىاراى.)1378 ،

He et

ایي ًتایح فذم تغییز رؽذ رٍیؾی خیارّای پیًَذی تز رٍی

تِ ًؾز هیرعذ پیًَذ هاًـ اس واّؼ رؽذ هقٌیداری تحت

پایِ خَدی ،تاتل ٍ فزٍ اس ًؾز فاوتَر عَل تَتِ ،عَل گزُ،

تٌؼ دهایی اس ًؾز عَل گیاُ در پایِ خَدی ٍ تاتل هیؽَد.

ٍسىتز ٍ خؾه ٍ تقذاد گزُ تِ دلیل ًمؼ ایي پایِّا در تَاى

تفاٍت در رؽذ رٍیؾی تیي پایِّای هختلف را هیتَاى تِ

خذب آب ٍ فٌافز هقذًی در دهای پاییي اعت .در تَضیح

تفاٍتّای فیشیَلَصیىی خافی وِ تیي ریؾِّای گیاّاى ٍخَد
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دارد ًغثت داد .پایِ ّوزاُ تا عیغتن ریؾِ خَد ،گیاُ را تقذ اس

ؽذُ ٍ تا ٍخَد تٌؼ دهایی هیشاى فتَعٌتش پایِّای فزٍ ٍ تَهی

پیًَذ تغذیِ هیوٌذ ٍ عیغتن ریؾِای لَی پایِ عثة افشایؼ

تیي دٍ دها تفاٍت ًذاؽت ٍ در پایِ خَدی افشایؼ یافتِ اعت.

خذب آب ٍ هَاد غذایی هیگزدد (واؽی ٍ ّوىاراى.)1378 ،

اس عَی دیگز تا ٍخَد واّؼ هماٍهت رٍسًِای تِ دلیل تاال

ٍ پایِ خَدی ًغثت تِ دهای اپتیون واّؼ هقٌیداری داؽت

تفاٍت هقٌیداری ًذاؽتِ اعت ٍ تِ ّویي دلیل وارایی آب

اها درپایِ فزٍ ،تاتل ٍ خَدی تا واّؼ دها تفاٍت هقٌیداری

فتَعٌتش در دهای پاییي در ولیِ پایِّا افشایؼ داؽتِ اعت.

دیذُ ًؾذ .ووتزیي ٍسى خؾه ؽاخغارُ در تیوار پایِ

تٌؼّا اس هْوتزیي فاوتَرّای هحذٍدوٌٌذُ فتَعٌتش در

غیزپیًَذی × دهای ون ٍ پایِ خَدی × دهای ون دیذُ ؽذ .تِ

گیاّاى هیتاؽٌذ ( )Bradford and Hsiao,1982وِ اس تأثیزات

عَر ولی هیتَاى گفت رؽذ گیاّاى ًؾیز فاوتَرّای عَل گزُ،

هٌفی تٌؼ عزها تز ولزٍپالعت ٍ فتَعٌتش هیتَاى تِ واّؼ

ٍسىتز ٍ خؾه تِ خش پایِ خَدی تا اًدام فول پیًَذ در

تَاى دعتگاُ فتَعٌتشی در تَلیذ اًزصی ،اعیویالعیَى  CO2در

ؽزایظ تٌؼ دهایی لاتل وٌتزل اعت ٍ واّؼ هقٌیداری

چزخِ تاریىی فتَعٌتش اؽارُ وزد وِ ایي هَضَؿ تافث واّؼ

ًذاؽتٌذ .دلیل فذم تفاٍت هقٌیدار ایي ففات تحت تٌؼ

تَلیذ وزتَّیذرات هیؽَد ٍ واّؼ ٍسى خؾه اًذام َّایی ٍ

دهایی تِ  2فاهل ًغثت دادُ هیؽَد ،در درخِ اٍل تفاٍت

ریؾِ را تِ دًثال دارد (ّ ٍ Lee .)Allen et al.,2001وىاراى

عیغتن ریؾِای ٍ لاتلیت خذب پایِّای هختلف در دهاّای

(ً )2014یش گشارػ وزدًذ وِ تأثیز پایِ تز فتَعٌتش را هیتَاى

هختلف وِ تِ ًَؿ پایِ هزتَط هیگزدد .تزخی اس پایِّا تَاًایی

اس عزیك تأثیز تز ّذایت رٍسًِای ٍ ّذایت هشٍفیلی تیاى وزد.

رؽذ ریؾِ ٍ خذب فٌافز را تغَر هؤثز در دهاّای پاییي

اس آًدایی وِ در ایي آسهایؼ پایِّای تَهی ،خَدی ،تاتل

حفؼ هیوٌٌذ ٍ در حمیمت ّذف افلی اس اًدام ایي آسهایؼ

تغییزی تز هماٍهت رٍسًِای ایداد ًىزدًذ تِ دًثال آى تغییزی

پیذا وزدى ارلام تَهی هتحولتز تِ دهای پاییي ٍ تَاًا تِ حفؼ

در فتَعٌتش پایِ تَهی ٍ تاتل دیذُ ًؾذ ٍ تِ دًثال آى تَلیذ

رؽذ در ؽزایظ ًاهغلَب تَد وِ پایِ تاتل ٍ تَهی ٍ فزٍ ایي

اًزصی ٍ اعیویالتّا تا ٍخَد واّؼ دها تفاٍت هقٌیداری

تَاًایی را ًغثت تِ خیار غیزپیًَذی ٍ حتی خیار رٍی پایِ خَدی

ًذاؽتِ ٍ تِ دًثال آى ٍسىتز ٍ خؾه ؽاخغارُ در آًْا تیي دٍ

ًؾاى داد .فاهل تقذی تَاًایی گیاُ در حفؼ ولزٍفیل ٍ فتَعٌتش در

دها تفاٍت هقٌیداری ًذاؽت.

ؽزایظ ًاهغلَب دهایی اعت ،ولزٍپالعت ٍ فزآیٌذ فتَعٌتش دٍ
هحل افلی آعیة در اثز عزها ّغتٌذ (واؽی ٍ ّوىاراى)1387 ،

ًتیجِگیزی کلی:

وِ عثك ًتایح ایي آسهایؼ تا اًدام پیًَذ تز رٍی پایِّای فزٍ ٍ

تِ عَر ولی تىٌیه پیًَذ خیار خْت واؽت سٍدٌّگام ٍ

تَهی تفاٍت هقٌیداری در هیشاى فتَعٌتش دیذُ ؽذ وِ ایي فاهل

ًَتزاًِ خیار ٍ غلثِ تز عزهای اٍل فقل ٍ یا واّؼ هقزف

ًیش تِ حفؼ رؽذ هغلَب گیاُ در ؽزایظ تٌؼ ووه هیوٌذ.

اًزصی در گلخاًِّا تا واّؼ چٌذ درخِ دها تَعظ تزخی

تا واّؼ دها ؽاخـّای هماٍهت رٍسًِای ،دی

پایِّا لاتل تَفیِ اعت .در ایي تحمیك ًؾاى دادُ ؽذ وِ تِ

اوغیذوزتي داخل رٍسًِ ،تقزق ،ؽاخـ فتَعٌتش ٍ ّذایت

عَر ًغثی پایِّای خیار تَهی تاتل ،وذٍ فزٍ ٍ تاتل تا

هشٍفیلی واّؼ ٍ وارایی آب هقزفی فتَعٌتش افشایؼ داؽت.

تاثیزاتی وِ تز فتَعٌتش ٍ احتواالً وارایی خذب فٌافز داؽتِ

تِ ًؾز هیرعذ سهاًیىِ اس پایِ فزٍ ،تَهی ٍ خَدی تزای خیار

تافث رؽذ خیار تِ اًذاسُ ؽزایظ دهایی اپتیون ٍ احتواالً حفؼ

اعتفادُ ؽذُ اعت تا ٍخَد تٌؼ دهای پاییي ،هماٍهت رٍسًِای

فولىزد هیگزدد .اگزچِ خْت تَفیِ وؾت پایِّای پیًَذی

واّؼ یافتِ ٍ تافث ٍرٍد دیاوغیذوزتي تیؾتزی تِ اتاله

فَق اًدام آسهایؼ هشرفِای ٍ هحاعثِ فولىزد ًْایی الشاهی

رٍسًِای ؽذُ اعت ٍ تِ دًثال آى فتَعٌتش تِ عَر هَثزی اًدام

اعت.
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ٍسىتز ٍ خؾه ؽاخغارُ تا واّؼ دها در پایِ غیزپیًَذی

تَدى رعَتت گلخاًِ تقزق واّؼ داؽتِ یا درتزخی پایِّا

1316  سبل،11 ُ ضوبر،6  جلذ،فزآیٌذ ٍ کبرکزد گیبّی
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