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 و دما یمختلف شور طیدر شرا پلکسیآتر یجوانه زن اتیخصوص یبرررس

3هجتجی ثطکٌی ٍ 2،ػلیشضب سَّبًی دسثبى *1هحوذ حسي داًص
 

 دکتشا ٍػضَ ّیئت ػلوی داًطگبُ اصاد ٍاحذ هطْذ-2کبسضٌبسی اسضذ صساػت،

 (m.mohammaddanesh@gmail.com)-1/34یال حهحوذ حسي داًص ، خشاسبى سضَی ،هطْذ ، خیبثبى ّفت تیش،خیبثبى ٍ:*ًَیسٌذُ هسئَل  

 چکیذُ

ایط سخت دس اکثشهشاتغ ایشاى ثِ دلیل ضشایط ثذ هحیطی هشاتغ ضؼیفی سا ضبّذ ّستین ٍ ایي ػبهل هب سا تشغیت هیکٌذ کِ اص گیبّبى هقبٍم ثِ ایي ضش            

وَد تب ثتَاى ثیطتشیي ساًذهبى دس ایي ضشایط هحیطی داضت ٍقبدس ثبضین اص فشسبیص دس هشاتغ خَد حفبظت ًوَد ٍ دس هشتغ ّبی ضؼیف ػلَفِ هحیطی استفبدُ ً

ضشایط  اص تٌطْبی کِ اهشٍص ثِ ػٌَاى دضوي هشاتغ ایشاى هی تَاى ًبم ثشد تٌص ّبی خطکی ٍ ضَسی است یکی اص گیبّبى هقبٍم ثِ.کبفی ثشای دام تْیِ ًوَد 

کِ ثِ فشم ّبی هختلفی اص گیبّبى یک سبلِ ػلفی ٍ چٌذ سبلِ ػلفی ًیوِ ( chenopodiaceae)خبًَادُ اسفٌجیبى سخت هحیطی اتشیپلکس هیجبضذ ایي گیبُ اص 

ثبالی ثشای دام ثَدُ ٍ قبدس  گًَِ هی ثبضذ ٍ ثَهی اهشیکب ٍ هکضیک است ایي گیبُ داسای اسصش غزای 417ثَدُ ضبهل  خطجی ، ثَتِ ای ٍ ثِ ًذست دسختچِ ای

هی ثبضذ دس ایي  A.canensens است تب اٍاسط صهستبى ثِ صًذگی خَد اداهِ ثذّذ دس ایشاى ضبّذ سِ گًَِ اص اص اتشیپلکس هی ثبضین کِ هؼشٍف تشیي اى 

ٍدس  لت  طشح کبهال تصبدفی دس سِ تکشاسثب طشح فبکتَسیل دس قبدس ضشایط هختلف ضَسی ٍ دهب  A.canensensاصهبیص ثِ ثشسسی خصَصیبت جَاًِ صًی 

دسجِ سبًتی گشاد دس طسهیٌبتَس طی یک دٍسُ (5،10،15،20،25،30تحت هحذٍدُ ّبی دهبیی  NaCLثب ٍاحذ ثبس  -8،-6،-4،-2،(ضبّذ)0تیوبسّبی ضَسی 

سیطِ چِ هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفت ثزسّبی اص  طَل سبقِ چِ ٍ سٍصُ فشآیٌذ جَاًِ صًی اص طشیق اًذاصُ گیشی دسصذ جَاًِ صًی ، سشػت جَاًِ صًی،20

ًوک دٍست، جزة صیبد سذین کلشیذ هیکٌٌذ،ایي گیبُ اجبصُ ٍسٍد  A.canensensگیبُ . هٌطقِ کالت دس استبى خشاسبى سضَی اداسُ هٌبثغ طجیؼی تْیِ گشدیذ

ثِ ساحتی قبدس ثِ  -4،-2ٍ دس طیف ّبی. ثبس ثشخَسداس ثَد -2ت حتی دس دس غلظت هقبدیش صیبد یًَْب سا ثِ ثِ ثبفتْبی فتَ سٌتضی هی دّذ ٍ اص سشػتْبی سضذ هثج

 .دس هشحلِ جَاًِ صًی ثِ ضَسی تحول ثیطتشی ًسجت خطکی داسد. ثبس اص ضَسی قبدس ثِ جَاًِ صًی ٍ اداهِ حیبت هی ثبضذ  -8ٍ-6جَاًِ صًی ثَدُ  ٍحتی 
 5اص دهبی ثبالتش اص  A.canensensاست قبدس ثِ جَاًِ صًی ثَدُ  ثطَسی کِ جَاًِ صًی گیبُ دس طیف ٍسیؼی اص حش A.canensensثزسّبی گیبُ هشتؼی 

ایي ًطبى دٌّذُ سبصش پزیشی ایي گیبُ ثب اقلین ّبی هختلف ٍ ػالٍُ ثش اى . دسجِ سبًتی گشاد  اداهِ هی یبثذ  35دسجِ سبًتی گشاد ضشٍع هی ضَد ٍتب دهبی 

ایي گیبُ سا ثِ ػٌَاى یک گیبُ هقبٍم دس دًیب .  کطَس سا داسا هی ثبضذ لزا ثبیستی ضٌبخت ثیطتشی ًسجت ثِ  ایي گیبُ پیذا ًوبیینتَاى یک گیبُ غبلت ضذى دس هشاتغ 

خَد  ٍهت خَثی اصهطشح کشدُ اًذ کِ هب ًیض ، دس ایي تحقیق دست یبفتین کِ ایي گیبُ قبدس است دس حسبس تشیي هشحلِ سضذ خَد ثِ ػٌَاى یک گیبُ هشتؼی ،هقب

 . ًطبى دّذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طَل سبقِ چِ ٍ سیطِ چِ ، دسصذ جَاًِ صًی ، سشػت جَاًِ صًی،A.canensens آتشپلکس، جَاًِ صًی، دهب ، ضَسی،: ٍاطگبى کلیذی 
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 (1)جذول 

Mean square     

Replication     

Factor A     

Factor B     

Factor AB     

Error     

Cv     

 (p>5%* )و(   p>1%** )_مقایسه میانگین تنش شوری و حرارت 

 

 میانگین درصذ جوانه زنی اتریپلکس در سطوح مختلف شوری وحرارت ( 2)جذول 
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 می باشذ% 5کلیه میانگین هایی که دارای یک حرف مشترک هستنذ فاقذ تفاوت معنی داری در سطح ازمون اماری 
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  میانگین درصذ جوانه زنی اتریپلکس در سطوح مختلف حرارت( 3)جذول 

 طَل سبقِ چِ طَل سیطِ چِ سشػت  جَاًِ صًی دسصذ جَاًِ صًی ©دسجِ حشاست

5 3664       F  2697      E  6677       C  10686      E  

10 35689     D  5693      B  11653      B  16678      D  

15 44667     C  6602      B  9633        D  15673      D  

20 55624     B  7605      A  22631      A  36619      A  

25 60654     A  6601      B    21665      A  33600      B  

30 9687       E  3683      C  8618        D  20647      C  

 میانگین درصذ جوانه زنی اتریپلکس در سطوح مختلف شوری( 3)جذول 

 طَل سبقِ چِ طَل سیطِ چِ جَاًِ صًی سشػت دسصذ جَاًِ صًی (ثبس)ضَسی

-0  49617    A    7609      A  20613      A  33631       A  

-2  49667    A  6653      A  20604      A  31691       B  

-4  44600    B  6632      A  15666      B  25697       C  

-6  22683    C  4650      B  8630        C  13697       D  

-8  8600      D  2606      C  2636        D  5671         E  
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 نتیجه گیری کلی

  ِگیبُ اتشیپلکس دس هشحلِ جَاًِ صًی جضء گیبّبى ضَسصی ثَدُ ٍ دس طیف ٍسیؼی اص ضَسی قبدس ثِ جَاًِ صًی ٍ اداه

 تحول ثیطتشی ًسجت خطکی داسد دس هشحلِ جَاًِ صًی ثِ ضَسی . حیبت هی ثبضذ 

  ُثزس گیبُ هشتؼی اتشیپلکس دس طیف ٍسیؼی اص حشاست قبدس ثِ جَاًِ صًی ثِ جَاًِ صًی ثَدُ  ثطَسی کِ جَاًِ صًی گیب

ایي ًطبى . دسجِ سبًتی گشاد  اداهِ هی یبثذ  35دسجِ سبًتی گشاد ضشٍع هی ضَد ٍتب دهبی  5اتشیپلکس اص دهبی ثبالتش اص 

پضیشی ایي گیبُ ایي گیبُ ثب اقلین ّبی هختلف ٍ ػالٍُ ثش اى تَاى یک گیبُ غبلت ضذى دس هشاتغ کطَس سا داسا  دٌّذُ سبصش

 .  هی ثبضذ لزا ثبیستی ضٌبخت ثیطتشی ًسجت ثِ  ایي گیبُ پیذا ًوبیین 

 پیشنهادات

 ثْتش است هشاحل دیگش ضبهل گیبّچِ ،گیبُ ثبلغ تٌص ضٌبسبیی ٍ ضذت تٌص تؼییي ضَد. 

 ش تٌص ضَسی سا ثب سبیش تٌطْبی هحیطی هطبلؼِ ضَد ٍ ٍاکٌطْبی فیضیَلَطیکی اث

  .اتشیپلکس اص ًظش ػکس الؼول ثشسسی ضَد 

  ٍاکٌص ثِ تٌص دس طی چٌذ هشحلِ دس ضشایط هضسػِ ای هطبلؼِ ضَد. 

  ثْتش است ایي اصهبیص ثب سبیش ًوک ّب ًیض ثشسسی گشدد 

 ثب ًتبیج جَاًِ صًی تجضیِ هشکت گشدد ثْتش است ًتبیج گیبّچِ ای ّن اًجبم داد ٍ ُ 

 ثب تقذیش ٍ تطکش اص هسئَل اصهبیطگبُ کطبٍسصی داًطگبُ اصاد هطْذ
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