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 چکیذه

 ىضػوكدیث دارای کػَ اشػث ایػراف خظػ  ٌیيػَ ك خظػ  ىراجػ  ةػّىی ىِو ُای گٌَّ از یکیAtriplex leucoclada Boiss  ۀگٌّ

 ُظث ةا جػادفی کاىالً ظرح كانب در آزىایظی گٌَّ، ایً خّاب طکصحً ىؤدر ُای ركش ةررشی ىٍظّر ةَ اشث. ةذر خّاب ك زٌی زّاٌَ

 زػّش:  آب جیيػار دكیلػَ، 25 ،20 ،15 ،10 ،5 ُػای زىاف در ُیپّکهریػث: جیيار ،200 ك 100 ةطيار دك ةا شٍتادق جیيار طاىم: جیيار

 4 دىای در یخچاؿ در ةذرُا ىرظّب: شرىادُی جیيار دكیلَ، 25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،1 ىوت ةَ زّش  آب در ةذكر کردف كر غّظَ طاىم

 شّنفّری  اشیو در ةذرُا شّنفّری : اشیو جیيار ُفحَ، 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 فّاغم ةَ ىرظّب ىواكـ ، ظّر ةَ ك گراد شاٌحی ۀدرز

 4 دىػای در یخچػاؿ در ةػذرُا خظ : شرىادُی جیيار دكیلَ، 30 ،20 ،15 ،10 ،5 ك داٌیَ 30 ، داٌیَ 5 ُای زىاف ىوت در درغو 98

 در )کظػث آزىایظػااُی ةخػض دك در جکرار شَ در ةذكر، کردف دفً جیيار ك ُفحَ 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 فّاغم ةَ گراد شاٌحی ۀدرز

 کظػث در اىا ٌظو صاغم جّزِی كاةم ۀٌحیس ك ٌظو ىظاُوق زٌی زّاٌَ آزىایظااُی ةخض در طو. اٌساـ گهواف در کظث ك دیض( پحری

 ىخحهف ُای جیيار ةیً کَ داد ٌظاف A. leucoclada طوف شتز شرعث ةر خّاب طکصث ىخحهف ُای جیيار ادر كاریاٌس جسزیۀ گهواٌی

 جیيػار ك جػریً ةیض دارای دكیلػ25َ شویو ُیپّکهریث جیيار دارد، كزّد داری ىعٍی جأدیر درغو پٍر اصحياؿ شعش در خّاب طکصث

 ةِحریً كیلَد 25 ُیپّکهریث جیيار ك 100 شٍتادق جیيار ةاطو. ىی دارا را زٌی زّاٌَ شرعث ك درغو جریً کو اكؿ( ُفحۀ) خظ  ك شرد

 در یعٍػی دارد غػعّدی شػیر شػویو ُیپّکهریث جیيار در طوف شتز شرعث ُيچٍیً ،اشث داطحَ ةذكر خّاب طکصحً ركی ةر را ادر

 صاضػر ُػایآزىایض ٌحایر ةَ جّزَ ةا اشث. یافحَ افزایض طوف شتز شرعث شویو ُیپّکهریث جیيار در ةذكر ىاٌوگاری افزایض ةا كاك 

 .اشث ةذر ۀپّشح ىلاكىث از ٌاطی ك اشث فیزیکی ٌّع از آجریپهکس از گٌَّ ایً در ةذر خّاب

 Atriplex leucoclada،زٌی زّاٌَ درغو ،شویو ُیپّکهریث جیيار ،شٍتادق جیيار ،زٌی زّاٌَ شرعث :واصگان کلیذ
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 مقذمه .1
 اٌػّاع کظػث ةػَ ٌیاز طوق، جخریب ىراج  اصیای ك اغالح

 از عهّفػَ جّنیػو ةػر عػالكق ةحّاٌو کَ دارد شازگاری ُای گٌَّ

 ك طػّری ٌيایػو. زهػّگیری ٌیػز خاؾ کیفی ك کيی جخریب

 فعانیػث ةػرای ةازدارٌػوق اشاشػی عاىم دك خاؾ ةّدف كهیایی

 كزػّد ُایی گٌَّ صاؿ عیً در اىا طٌّو، ىی ىضصّب گیاُاف

 ةا ك کٍٍو ىی جضيم را خاؾ شخث طرایط خّةی ةَ کَ دارٌو

 کػّیری اراضػی در كادرٌػو طػوق ذکػر ُای ىضوكدیث كزّد

 .]16[ کٍٍو ٌيّ ك رطو خّةی ةَ یافحَ، اشحلرار

 عهث ةَ خظ  ٌیيَ ك خظ  ىٍاظق ىراج  از ةصیاری

 گرد جّنیو ك خاؾ فرشایض درگیر گیاُی پّطض ٌواطحً

 ةػّدف ىِو ةَ جّزَ ةا ةٍاةرایً، ،اٌو طوق ریزگردُا ك غتار ك

 ةػواف ایراٌی خاٌّارُای از ةصیاری اكحػاد کَ ای عهّفَ ٌیاز

 ىٍػاظق در غتار ك گرد ك خاؾ فرشایض ٌیز ك اشث كاةصحَ

 ةػَ اكواـ ىراج  از كشیعی عرغۀ در خظ ، ٌیيَ ك خظ 

 ةَ جّزَ ةا کَ اشث طوق كارداجی غیرةّىی ُای گٌَّ کظث

 خظػ ٌیيػَ ك خظػ  ىراجػ  ُػای ةّـ زیصث پیچیوگی

 خظػ  درىراج  اٌو. آكردق كزّد ةَ را خّد خاص ىظکالت

 كارداجػی ُػای گٌّػَ گهصػحاف اشػحاف طياؿ خظ ٌیيَ ك

 ىٍاشػب عهّفۀ جّنیو كزّد ةا کَ طّد   ىی کظث آجریپهکس

 جػوریسی افػزایض زيهَ از ىعایتی دارای ىضاشً، دیار ك

 در گیػاق ظتیعػی زادآكری عػوـ ،]7[ خػاؾ شعش طّری

 در ىحػاةّنیکی اخػحالتت ایسػاد اشحلرار، از پس ُای شاؿ

 آفػات افػزایض ركیظػااق، ةّىی گیاُاف ةر ىٍفی ادر ُا، داـ

 طویو شرىای عهث ةَ گیاق ٌاةّدی ك طوق کظث عرغۀ در

 ةػر عػالكق آف، ةازکاطػث ٌػاةّدی، از پس ط  ةی کَ اشث

 در ٌیػز اكحػػادی ُای ُزیٍػَ افزایض عهّفَ، جّنیو کاُض

 اصیػای ك اغالح زِث در ةٍاةرایً، .]2[ داطث خّاُو پی

 ك جکذیػر ىعرفػی، ةػَ ٌیػاز خظػ ،ٌیيػَ ك خظػ  ىراج 

 اصصاس ةات عيهکرد ك شازگاری ةا ةّىی ُای گٌَّ اشحلرار

 ةػرد ٌػاـ ُا آجریپهکس از جّاف ىی زىیٍَ ایً در کَ طّد ىی

 ىحعهػق کَ اشث گٌَّ 150 دارای آجریپهکس زٍس .]10[

 فگیاُا از یکػی .]3[ اشػث Chenopodiaceae خاٌّادة ةَ

 کَ اشػث Atriplex leucoclada ةیاةػاٌی ىٍػاظق شػازگار

  ك اشػػػػػػػث ایػػػػػػػراف خظ ٌیي ك خظ  ج اىر ةّىی

 ةَ ىضیعی شخث یطاطر ىلاةم در دیاز ىثكىلا نیمد ةَ

 ارجفػاع ةَ گٌَّ ایً .]1[ اشث قطو کظث ای دقگصحر رظّ

 ریػػػز ُػػػای فهس از پّطػػػیوق پایػػػَ، ی  شػػػاٌحیيحر، 70

 ُػا ةرگ زرد، ةػَ ىحيایم خاکصحری ٌورت ةَ یا خاکصحری

 3-4 طػاىم ىحػر، ىیهی12 جا عرض ك 23 ظّؿ ةَ ىحٍاكب

 ةػَ ای كِّق ةذر دارای ك ُا ةرگ ىضّر در شتز رٌگ ةَ گم

 ك رطّ یىیًُاز در .]12[اشػػػػث ىحػػػػر ىیهی5/1 كعػػػػر

 ىضیعی یطاطر جضث خظ ٌیيَ ك خظ  یىیًُاز

 شػػازگار شػػرىا ةػػا ُيچٍػػیً ك ]15[ کػػردق طور ىخحهف

 آب ةػا عيّىػاً طػّر، ك ىصعش جلریتاً اراضی در .]11[اشث

 جخریػب اراضی زراعی، اراضی صاطیۀ ةات، ٌصتحاً زیرزىیٍی

 ك خهػیر ٌیػز ك جػّراٌی ك ایػراف ركیظػی ٌػّاصی در یافحَ،

 آشػاف ك شػری  اشػحلرار كاشػعۀ ةَ یاةو. ىی ركیض عياٌی

 اراضػی ك طػّر ُای عرغػَ شازی  ظرفیث در آف از جّاف ىی

 جّنیػو ةػا ظریق ایً از ك کرد اشحفادق یافحَ  جخریب زراعی

 فػػّؿ در را ُػا داـ خػّراؾ ٌیػاز از ةخظی ىٍاشب عهّفۀ

 ُػای كیژگػی جيػاـ كزػّد ةػا .کرد جأىیً زىصحاف ك پاییز

 پیػػوایض شػػتب گیػػاق، ایػػً ظتیعػػی زیصػػث ذکرطػػوق،

 ُایی، پویػوق چٍػیً .اشػث طوق ةذر خّاب ُای شازگاری

 ىٍػاظق در گیاُػاف ژٌحیکی ذخیرة ك ةلا ةرای ایٍکَ ضيً

 ةػركز شػتب جّاٌػو ىی اشث، ضركری خظ  ٌیيَ ك خظ 

 ةػَ طػّد، گیاُػاف کػردف اُهػی ك جکذیر در زوی ىظکم

 كاكػ  غػّرت در صحی گیاُاف ازایً ةصیاری ةذر کَ ظّری

 ةػػَ كػػادر صرارجػػی ك رظػػّةحی ىصػػاعو ىّكعیػػث در طػػوف

 ظریػق از گٌّػَ ایػً زادآكری ةَ جّزَ ةا .ٌیصث زٌی زّاٌَ

 در زػوی ىظػکالت از یکػی را شػخث پّشػحۀ كزّد ةذر،

 ةَ ٌیز را شخحی .]12[داٌٍو ىی گیاق ایً جکذیر ك زٌی زّاٌَ

 ٌصػػتث ةػػذر پّشػػحۀ فیزیکػػی ك طػػیيیایی ُػػای كیژگی

 ىّزػب ةػذر پّشػحۀ شػخحی رشػو ىی ٌظػر ةػَ .دٍُو ىی

 طوف، ىحّرـ ك آب زذب از ٌاطی فظار ٌیركی کَ طّد ىی

 جکذیػر .]20[ وٌتاطػ کػافی ةذر زٌی زّاٌَ ك طکافحً ةرای

 در ةػذر خػّاب اىا اشث ارزاف ك شادق ةذر ظریق از گیاُاف

 ك جکذیػر خظ ، ٌیيَ ك خظ  ىٍاظق در كیژق  ةَ گیاُاف،



  ك... خّاب طکصث ةر ىخحهف ُای جیيار جأدیر
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 یکػی اشث، کردق ىّازَ ىظکم ةا را گیاُاف ایً شازگاری

 ك اصیػا  زِػث A.leucoclada گٌّػۀ کظػث ىظکالت از

 آف زٌی زّاٌَ در جأخیر ك ةذر در خّاب كزّد ىراج ، اغالح

 ایػً رفػ  زِػث در صاضػر جضلیق دنیم، ُيیً ةَ ،اشث

 طکصػػث فرآیٍػػو در ركش ىػػؤدرجریً طٍاشػػایی ك ىظػػکم

 زٌی زّاٌػَ درةػارة .اشػث قطػو اٌسػاـ گیاق ایً ةذر خّاب

 در .ٌیصػث دشػث در زیػادی اظالعات آجریپهکس ةذرُای

 ةػذرُای زٌی زّاٌَ ةاب در ای ىعانعَ ظی ]13[ زىیٍَ ایً

Atriplex canescens شػّنفّری  اشػیو کػَ دادٌو ٌظاف 

 آزىایظػات ةتػرد. ةػیً از را ةذر خّاب جّاٌو ىی كیلَد 30

 کػَ داد ٌظػاف آجػریپهکس از گٌّػَ چٍػویً ركی ةر ]17[

 زٌی زّاٌػػَ شػػرعث %(4/73) زٌی زّاٌػػَ درغػػو ةػػاتجریً

 ةػػذرُای ىػػّرد در (8860) كیاػػّر طػػاخع ك (35/1)

 شػػرعث %(3/63) زٌی زّاٌػػَ درغػػو ةػػاتجریً ك ای كِػػّق

 ُای داٌػَ در (7710) كیاػّر طاخع ك (74/0) زٌی زّاٌَ

 شٍتادق کاغذ جّشط ةذر ىضاعف خراش جیيار ةا رٌگ شیاق

 ةػذر کػَ دریافحٍػو ]4[ ىضللػاف از ةرخی آیو. ىی دشث ةَ

 دارای ىحفاكت اكنیۀ رطو شرعث ٌحیسۀ در آجریپهکس گیاق

 كػورت زىػاف، ةَ ةصحَ ك ةاطٍو ىی ىحفاكجی زٌی زّاٌَ اكج

 اشػاس ةػر اشػث ذکػر كاةم ك اشث ىحفاكت ُاآف اشحلرار

 ةِػار اكاخػر در گیاق ایً گفث جّاف ىی طوق اٌساـ آزىایض

 اشػحیم جیيػار داد ٌظػاف ]6[ ةررشػی ٌحایر و.زٌ ىی زّاٌَ

 در جیيػار ةِحریً نیحر در گرـ ىیهی 100 اشیو شانصیهی 

  گٌّػػػػػۀ ةػػػػػذر زٌی زّاٌػػػػػَ ُػػػػػای كیژگی ةِتػػػػػّد

Atriplex canescens 1/0 پحاشػیو ٌیحػرات ك اشػث ةّدق 

 ةػذر زٌی زّاٌَ ُای كیژگی ةِتّد در را ادر ةیظحریً درغو

 ]21[ ىضللػاف اشث. داطحَ فّرىیس نٍحی آجریپهکس گٌّۀ

 درغو در یػػػػىِي ٌلض ةذر رٌگ ك اٌوازق کَ کردٌو ةیاف

 كکّچػػ  یاقػػػش ةذرُای ةَظّریکَ دارد ةذرُا زٌی زّاٌَ

Atriplex prostrata 30 % ك ةزرگ ذرُایػػػة از رػػػکيح 

 در ىّزػّد ُػای  ةرگػ دارٌو. زٌی زّاٌَ گٌَّ ایً ای كِّق

 افػػػػػزى اشث ىيکً آجریپهکس ىخحهف ُای گٌَّ ةػػػػذر

 اٌحظار در یا ك کردق کٍحرؿ را گیاق ةذرُای زدف  َػػػػػزّاٌ

 از ةرخػی .]14[ وکٍػ ىػی کيػ  ةػاد ك آب كشػیهۀ ةَ ةذر

 كزف %31 صػػوكد کػػَ کردٌو گزارش ]22[ پژكُظػػاراف

 ىیزاف کَ اشث دادق ظکیمػػػج  ػػػٌي را ُا ةرگ  خظ 

 زٌی زّاٌَ وگیػػػػةازدارٌ خػػػػةاع ةرگ ُا در ُا یّف ةاتی

 از گٌَّای Atriplex repanda ىیطّد. خاؾ در ةذرُا

 صیارػػػة آف ذرُایػػػة زٌی زّاٌَ درغو کَ اشث آجریپهکس

 وػػػػػدرغ 2 جػػػػا 1 ةیً آزىایظااق طرایط در ك اشث کو

 از ای گٌّػػػػَ ةذرُای دادف كرار ىیزٌٍو. زّاٌَ ذرُاػػػػػة

 داطػث، زٌی زّاٌػَ ةِتّد ةر دیریأج گرـ آب در آجریپهکس

 درغػو 70 ةػذر پیراىّف ُایگ ةر ةردف ةیً از جیيار در

 اشث ىيکً ةذر آةظّیی ُيچٍیً زدٌو. زّاٌَ ةذرُا

 ةاعخ زیرا طّد آجریپهکس ةذرُای زٌی زّاٌَ جصری  خػةاع

 ذرػػػة در ّدػػػىّز ُای ةازدارٌوق از ةرخی رفحً یًػػػة از

 ایػػً در .]8[ دىیطّ ُػػاشاپٌّیً ك شویو  وػػػکهری وػػػىاٌٍ

 ظتیعػی زٌی زّاٌَ در کَ ىظکالجی كزّد دنیم ةَ جضلیق،

 ةَ دارد كزّد Atriplex leucoclada Boiss گٌّۀ ةذرُای

 جیيػار ىؤدرجریً یافحً زِث ىخحهف جیيارُای ادر ةررشی

 اشث. طوق پرداخحَ گٌَّ ایً خّاب طکصحً در

 

 شناسیروش .2
 ك جیيػار 8 ةا جػادفی کاىالً ظرح كانب در آزىایض ایً

 ك خظػػ  ىراجػػ  از گٌّػػَ ایػػً ةػػذر طػػو. اٌسػػاـ جکػػرار 3

 اشػحاف در كاك  کاككس گٍتو طِرشحاف طياؿ خظ  ٌیيَ

 ك طػػػو آكری زيػػػ  1395 ىػػػاق طػػػِریّر در گهصػػػحاف

 آزىایظػااُی ةخػض دك در خػّاب طکصػث ُػای آزىایض

 آزىایظػااق در گهػواف در کظػث ك دیض( پحری در )کظث

 طػو. اٌسػاـ کػاككس گٍتػو داٌظػااق ىرج  طٍاشی زیصث

 :از اٌو عتارت خّاب طکصحً ىخحهف جیيارُای

 طاُو جیيار -

 دك ةػیً ةػذكر .200ك100 طيارة دك ةا شٍتادق جیيار -

 طو. دادق ىانض ای شٍتادق كععَ

 ةػػذكر کػػردف كر غّظػػَ طػػاىم ُیپّکهریػػث: جیيػػار -

 دكیلَ. 25 ،20 ،15 ،10 ،5 ىوت ةَ درُیپّکهریث

 آب در ةػذكر کػردف كر غّظَ طاىم زّش: آب جیيار -
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 دكیلَ. 25 ،20 ،15 ،10 ،5 ،1 ىوت ةَ زّش

 دىػای در یخچاؿ در ةذرُا ىرظّب: شرىادُی جیيار -

 ىرظػّب، صّنػۀ در ىػواكـ ظػّر ةَ ك گراد شاٌحی درزۀ 4

 ،1 فّاغػم ةػَ ىرظّب شرىادُی جیيارُای .طو ٌاِواری

 طو. اٌساـ ُفحَ، 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

 شػّنفّری  اشػیو در ةذرُا شّنفّری : اشیو جیيار -

 در ك داٌیػػَ 30 ك داٌیػػَ 5 ُػػای زىاف ىػػوت در درغػػو 98

 ك ٍػوگرفح كرار دكیلَ 30 ،20 ،15 ،10 ،5 ُای زىاف ىوت

 در شػپس ك ٌوطو طصحَ کاىم ظّر ةَ ىلعر آب ةا شپس

 ظػركؼ در اشػیو در ةذرُا ،ٌوطو دادق كرار ُا دیض پحری

 ككػث چٍػو ُػر ك طو ریخحَ شفانی یا ك چیٍی ای، طیظَ

 زدف ُػو انتحَ طوٌو، زدق ُو ای طیظَ ىیهۀ جّشط ةار ی 

 كتػم ةایو ةذرُا طو، خّاُو اشیو دىای افزایض ةاعخ زیاد

 خػارج اشػیو از کٍػو ٌفّذ پّشحَ دركف ةَ اشیو کَ ایً از

 جػا طػٌّو دادق طّكطصث آب ةا ةار چٍویً شپس ك طٌّو

 .]5[ ٌو ٌيا ةاكی ةذرُا ركی ةر اشیوی ُیچ

 دىػای در یخچػاؿ در ةذرُا خظ : شرىادُی جیيار -

 جیيارُػای طػو. خّاٍُػو ٌاِػواری گػراد شاٌحی درزۀ 4

 اٌسػاـ ُفحػَ 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 فّاغم ةَ شرىادُی

 طو.

 کػَ دار ىٍفػذ پالشػحی  عود 7 ةذكر: کردف دفً جیيار -

 30 عيػػق ةػػَ چانػػَ 7 در ةاطػػو ىی ةػػذر عػػود 200 صػػاكی

 یکػی ركز 15 ُر شپس طوٌو، دفً زىیً شعش از ىحر شاٌحی

 در جکػرار چِار در ك آكردق ةیركف را دار ىٍفذ ُای پالشحی  از

 گرفحٍو. كرار آزىایض ىّرد ُا آف زٌی زّاٌَ دیض پحری

 در كشػایم کهیػۀ ك ُػا دیض پحری اةحػوا ، ىرصهَ ُر در

 ةػَ ةار 2/1  فظار ك گراد شاٌحی درزۀ 180 دىای ةا اجّکالك

 ةػَ ُای دیض پحری در ةذرُا طوٌو، شحركف شاعث 2 ىوت

 پّطػاٌیوق غػافی کاغػذ ةػا ُاآف کف کَ ىحر ىیهی 9 كعر

 اٌوازة ةا ةذر 50 دیض پحری ُر در گرفحٍو، كرار اشث طوق

 زٌی زّاٌَ طرایط ایساد راشحای در .طوٌو دادق كرار یکصاف

 25 دىػای در X 640 ىػوؿ ژرىیٍػاجّر دشػحااق در ةذرُا

 طػرایط ةػا درغو 50 ٌصتی رظّةث ةا ك گراد شاٌحی درزۀ

 ،ٌوطػو دادق كػرار طػب در شاعث 14 ك ركز در شاعث 10

 ،طػو کظث ٌیز گهواف در جیيارُا ایً ُيۀ زوا ةخظی در

 ىٍفػذ، دارای ُایی گهػواف داخػم در کػَ غػّرت ایػً ةَ

 درغػو 50 ةػا پّشػیوق داىػی کّد درغو 50 از ىخهّظی

 كػرار جیيػار جضث کَ ةذرُایی آف ركی ك طو ریخحَ خاؾ

 داىی کّد ىحر اٌحیش 2 اٌوازة ةَ ك طو کظث ةّدٌو، گرفحَ

 2 ركزاٌػَ ك طػو دادق كرار آزاد فضای در ك ریخحَ آف ركی

 رؤیػث كاةػم ُا آف زّاٌۀ کَ ةذرُایی ،طو اٌساـ آةیاری ةار

 زدق،  زّاٌَ ةذر عٍّاف ةَ ىحر(، ىیهی 2 صوكد در )ظّنی ةّد

 ك درغػو ىضاشػتۀ ةرای شپس .ٌوطو یادداطث ك طيارش

 ةرٌاىػۀ از (GU) زٌی زّاٌػَ یکٍػّاخحی ك زٌی زّاٌَ شرعث

Germin ةرٌاىػَ ایػً کَ طو اشحفادق D10 ىػوت )یعٍػی 

 خػّد درغػو 10 ةػَ طوف شتز جا کظو ىی ظّؿ کَ  زىاٌی

 شػتز جػا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت )یعٍی D50 ةرشو(،

 کػَ زىاٌی )ىػوت D90 ةرشػو(، خػّد درغػو 50 ةَ طوف

 90 ةػَ خػّد درغػو 10 از طػوف شػتز جػا کظو ىی ظّؿ

 ةرٌاىػَ ایػً ،کػرد ىضاشػتَ را (ةرشو خّد صواکذر درغو

 در زٌی زّاٌػَ افزایض جیيار، ُر ك جکرار ُر ةرای را پاراىحر

 شاعث( )در زٌی زّاٌَ شرعث کٍو. ىی ىضاشتَ زىاف ىلاةم

 .]19[ طو ىضاشتَ زیر فرىّؿ ظریق از

 زٌی( زّاٌَ )شرعث R50=1/D50 (1) راةعۀ

 زٌی( زّاٌَ )درغو GP=100(NG/NT) (2) راةعۀ

NT= ةذكر کم جعواد NG= طوق شتز ةذكر جعواد  

 ظّؿ کَ اشث زىاٌی ىوت (GU) زٌی زّاٌَ یکٍّاخحی

 90 ةػَ خػّد صػواکذر درغػو 10 از زٌی زّاٌَ جا کظو ىی

 زىػاف ىػوت ایػً ىلوار چَ ُر ةرشو، خّد صواکذر درغو

 )ُيزىػاف( جر یکٍّاخػث زٌی زّاٌَ دٍُوة ٌظاف ةاطو جر کو

 گردیو: ىضاشتَ زیر فرىّؿ از کَ ،اشث ةذكر

 زٌی( زّاٌَ )یکٍّاخحیGU=D90-D10 (3) راةعۀ

 SAS افػزار ٌػرـ از ُػا دادق جضهیػم ك جسزیػَ ىٍظّر ةَ

  2007Excel افػزار ٌػرـ از ٌيّدارُا رشو ةرای ك 18 ٌصخَ

 گردیو. اشحفادق
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 نتایج .3
 آزىایظػااُی ةخػض در کَ داد ٌظاف ُا آزىایض ٌحایر

 آزىایض، جکرار ةار چٍویً رغو عهی جیيارُا از ی  ُیچ در

 ٌحایر گهواف در کظث ةخض در اىا ٌیفحاد، اجفاؽ زٌی زّاٌَ

 صاغػم ةاطػو ىی جضلیق اُواؼ پاشخاّی کَ كتّنی كاةم

 طکصػث ركی ةػر خػاؾ ىضػیط ركد ىػی اصحيػاؿ .گردیو

 اشػیو طػاُو جیيارُای در اشث. درؤى گٌَّ ایً ةذر خّاب

 گٌّػَ ُػیچ ةذكر کردف چاؿ ك زّش آب %،98 شّنفّری 

 خّاب طکصث ةر یجأدیر ةٍاةرایً ٌظو، ىظاُوق زٌی زّاٌَ

 ك ىرظػّب ك شػرد جیيػار در ُيچٍیً .ٌواطحٍو گٌَّ ایً

 شػتز ،شػرىادُی ُفحػَ یػ  درجیيار فلط خظ  ك شرد

 در زٌی زّاٌػَ کَ جیيارُایی از ةٍاةرایً .طو ىظاُوق طوف

 اشػحفادق ُػا ق داد جضهیػم ك جسزیػَ در ٌظو، ىظاُوق ُا آف

 .ٌظو

 A. leuococlada گونۀ خواب شکست در بررسی مورد صفات واریانس تجزیۀ .1 جدول

 آزادی درزۀ جغییر ىٍاة 
 ىرةعات( )ىیاٌایً غفث

R 50 GU)ركز( D05)ركز( D10)ركز( D50)ركز( D90)ركز( D95)ركز( GP)درغو( 

 ns12/0 *02/0 00276/0* 8 جیيار
*02/0 *01/0 *01/0 *01/0 *16/0 

 02/0 01/0 01/0 02/0 02/0 24/0 32/0 00304/0 18 خعا

CV - 32680/20 35/22 76/14 72/13 15/11 10/6 151/6 47/12 

 اشث. دار ىعٍی درغو پٍر اصحياؿ شعش در* عالىث
:nsداری ىعٍی عوـ R50

 ظػّؿ کػَ زٌی زّاٌػَ شػرعث :D05 زٌی، زّاٌَ یکٍّاخحی :GUةذر، زٌی زّاٌَ شرعث : 

 ظػّؿ کػَ زىاٌی ىوت :D50 ةرشو، خّد صواکذر درغو10 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت :D10 ةرشو، خّد صواکذر درغو 5ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی

 کػَ زىػاٌی ىػوت :D95 ةرشػو، خػّد صواکذر درغو 90 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت :D90 ةرشو، خّد صواکذر درغو50 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی

 زٌی زّاٌَ درغو :GP ةرشو، خّد صواکذر درغو95 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ

 

 5 شػعش در ُػا دادق كاریػاٌس جسزیػۀ از صاغػم ٌحایر

 طکصػث ةاعخ کَ ىخحهفی جیيارُای ةیً داد ٌظاف درغو

 درغو ةر طّدىی A. Leucoclada Boiss گٌّۀ ةذر خّاب

 كزػّد داری ىعٍػی جفػاكت زٌی زّاٌػَ شػرعث ك زٌی زّاٌَ

 داری ىعٍػی جفػاكت زٌی زّاٌػَ یکٍػّاخحی ٌظر از اىا دارد.

 (.1 )زوكؿ ٌظو ىظاُوق ىخحهف جیيارُای ةیً
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 A. leuococlada گونۀ خواب درشکست بررسی مورد صفات میانگین مقایسۀ .2 جدول

 R 50 D05 D10 D50 D90 D95 GP جیيار

 ab065/0 ab183/11 ab367/11 a500/15 اكؿ( )ُفحَ ىرظّب ك شرد
ab300/19 

ab483/19 ed667/8 

 ab071/0 ab483/10 اكؿ( )ُفحَ خظ  ك شرد
ab633/10 a833/14 

ab433/17 b550/17 
e000/6 

 b0603/0 a190/14 100شٍتادق
a910/14 

a733/16 
a033/22 

a333/23 
a667/26 

 200شٍتادق
b0626/0 ab050/13 

ab410/13 
a083/16 

ab700/20 
ab020/21 

abc333/19 

 5 شویو ُیپّکهریث
ab0666/0 

ab517/13 
ab700/13 

a333/15 
ab633/17 

b817/17 
e000/8 

 10 شویو ُیپّکهریث
ab0690/0 

ab257/10 
ab510/10 

a807/14 
ab333/18 

ab667/18 
edc333/13 

 15 شویو ُیپّکهریث
ab07167/0 

ab417/12 ab767/12 a980/13 
ab500/18 

ab250/19 
bcd667/16 

 20 شویو ُیپّکهریث
ab0720/0 

ab210/11 
ab417/11 

a833/13 
ab110/18 

ab390/18 
bc333/17 

 25 شویو ُیپّکهریث
a1290/0 

b917/8 
b383/9 

a557/11 
b917/15 b750/16 

ab333/23 

LSD0.05 0642/0 963/4 913/4 319/5 284/5 111/5 0324/8 

  زٌی، زّاٌػَ یکٍػّاخحی :GU ةػذر، زٌی زّاٌػَ شػرعث : R50ٌوارٌػو داری ىعٍػی اخحالؼ %5 شعش در آىاری ٌظر از شحّف ُر در ىظاةَ صركؼ دارای ُای ىیاٌایً

D05: ةرشو، خّد صواکذر درغو 5 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زٌی زّاٌَ شرعث D10: خػّد صواکذر درغو 10 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت 

 صػواکذر درغػو 90 ةػَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت :D90 ةرشو، خّد صواکذر درغو 50 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت :D50 ةرشو،

 زٌی زّاٌَ درغو :GP ةرشو، خّد صواکذر درغو 95 ةَ زٌی زّاٌَ جا کظو ىی ظّؿ کَ زىاٌی ىوت :D95 ةرشو، خّد

 

 درغو 5 شعش در زٌی زّاٌَ درغو ُای ىیاٌایً ىلایصۀ

 اشػػیو جیيػػار طػػوق اعيػػاؿ جیيارُػػای ةػػیً از داد ٌظػػاف

 ُػیچ زػّشآب جیيار ك ةذكر کردف دفً جیيار شّنفّری ،

 در زٌی زّاٌػػَ ٌواطػػحٍو، ةػػذكر خػػّاب ةرطکصػػحً جػػأدیری

 خظػػ  ك شػػرد ك اكؿ( ُفحػػۀ) ىرظػػّب ك شػػرد جیيارُػػای

 ةعػو ةػَ دكـ ُفحػۀ اىا ةّد ةاتیی درغو دارای اكؿ(، ُفحۀ)

 ٌواطػػحٍو. گٌّػػَ ایػػً خػػّاب طکصػػث در چٍػػواٌی جػػأدیر

 ك شػٍتادق جیيػار کَ داد ٌظاف ُا ىیاٌایً ىلایصۀ ُيچٍیً

 ةػذكر زٌی ةرزّاٌػَ داری ىعٍی جأدیر شویو ُیپّکهریث جیيار

 در (2) زػوكؿ ةَ جّزَ ةا پژكُض، ایً ٌحایر دیار از و.ٌدار

 جیيػػار ك جػػریً کو 100 شػػٍتادق جیيػػار (D05) فػػاکحّر

 در ك زٌی زّاٌػػػَ زىػػػاف ةیظػػػحریً شػػػویو ُیپّکهریػػػث

 جیيػػػػػار D10)،) (D50،) (D90،) (D95،) فاکحّرُػػػػػای

 100 شػٍتادق جیيار ك جریً کو دكیلَ 25 شویو ُیپّکهریث

 اشث. دادق اخحػاص خّد ةَ را زٌی زّاٌَ زىاف ةیظحریً

 

 سنباده کاغذ با بذر پوستۀ دهی خزاش .1 .3
 افػزایض ،طػاُو ةػَ ٌصتث جیيار ایً زٌی زّاٌَ ىیزاف

 جیيػار ُيچٍػیً داطػث، درغػو 5 شػعش در داری ىعٍػی

 درغػو دارای 200 شػٍتادة جیيػار ةَ ٌصتث 100 شٍتادة

 جیيػار در کػَایػً ٌحػایر دیاػر از ةػّد، ةاتجری زٌی زّاٌَ

 شػٍتادة ةػَ ٌصتث ةاتجری زٌی زّاٌَ شرعث 200 شٍتادة

 طو. ىظاُوق 100

 سذیم هیپوکلزیت .2 .3
 ةػر داری ىعٍػی جػأدیر شػویو ُیپّکهریث جیيار کارةرد

 داطػث. درغػو 5 شعش در طاُو ةَ ٌصتث ةذكر زٌی زّاٌَ

 ُیپّکهریػث در ةذرُا كرارگیری زىاف افزایض ةا ُيچٍیً

 زٌی زّاٌَ شرعث ُيچٍیً ك ةذرُا زٌی زّاٌَ درغو شویو

 ُیپّکهریػث جیيػار ىّضػّع ایً ةَ جّزَ ةا یافث. افزایض

 اشث. زٌی زّاٌَ شرعث ك درغو ةاتجریً دارای شویو 25



  ك... خّاب طکصث ةر ىخحهف ُای جیيار جأدیر

 

 303 

 

 گیزی ونتیجه بحث .4
 خّاب اىا اشث ارزاف ك شادق ةذر ظریق از گیاُاف جکذیر

 خظػ  ىٍاظق در كیژق ةَ ىرجعی، گیاُاف از ةصیاری در ةذر

 ىظػکم ةػا را گیاُػاف طػوف اُهػی ك جکذیػر خظ ،ٌیيَ ك

 ةػرای ىٍاشػب جیيػاری یػافحً ةٍػاةرایً، ..کٍػوىػی ىّازَ

 ةػرای جیيػار 8 آزىایض ایً در اشث. انزاىی خّاب طکصحً

 Atriplex leucoclada Boiss گٌّػۀ ةػذر خػّاب طکصحً

 در زٌی زّاٌػَ دیض پحری در کظث ةخض در کَ طو اعياؿ

 در کػَایػً ةػَ جّزَ ةا ٌظو، ىظاُوق جیيارُا از ی  ُیچ

 کػَ ركد ىػی اصحياؿ ةّدیو زٌی زّاٌَ طاُو گهواٌی کظث

 زٌی زّاٌػَ ركی ةػر آف در ىّزّد آنی ىّاد ك خاؾ ىضیط

 از آىػوق دشثَة ٌحایر ةَ جّزَ ةا دارد. جأدیر گٌَّ ایً ةذر

 جیيػػػار ك 100 طػػػيارة شػػػٍتادق جیيارُػػػای آزىػػػایض

 درغػو ةػر را جأدیر ةیظحریً دكیلَ 25 شویو ُیپّکهریث

 شػویو ُیپّکهریث جیيار ُيچٍیً دادٌو، ٌظاف زٌی  زّاٌَ

 دیاػر از داطػث. زٌی زّاٌَ شرعث ةر ىذتحی ادر دكیلَ 25

 ُیپّکهریػث در ةػذكر كرارگیػری افػزایض ةػا کَایً ٌحایر

 ٌحػایر ایػً یافث. افزایض زٌی زّاٌَ شرعث ك درغو شویو

 ك ةػذر خػّاب طکصػحً ةرای جیيار ةِحریً دُو ىی ٌظاف

  گٌّػػػػۀ در زٌی زّاٌػػػػَ شػػػػرعث ك درغػػػػو افػػػػزایض

Atriplex leucoclada Boiss جیيػار ك 100 شٍتادة جیيار 

 اعيػاؿ درادر ایٍکَ ةَ جّزَ ةا اشث. دكیلَ 25 ُیپّکهریث

 طػػیيیایی دُػػی خراش ك )شػػٍتادق( فیزیکػػی دُػػی خراش

 کردٌػػو زػػذب آب ةػػذرُا جيػػاىی شػػویو( )ُیپّکهریػػث

 100 شػٍتادة یعٍػی ةیظحر دُی خراش اعياؿ ةا ُيچٍیً

 در ةػذكر ىاٌػوگاری افػزایض ةػا ُيچٍػیً ك ةّد زةرجر کَ

 زٌی   زّاٌػَ شػرعث ك درغػو ةػاتجریً شػویو ُیپّکهریث

 شػرىادُی ك ىرظػّب شػرىادُی جیيار كنی طو، ىظاُوق

 زٌی زّاٌَ درغو جریً کو خراش( )ةوكف جٍِایی ةَ خظ 

 کػَ کػرد اشػحٍتاط گٌّػَ ایً جّاف ىی ةٍاةرایً داطحٍو، را

 فیزیّنػّژیکی خػّاب ةذر، پّشحۀ ةَ ىرةّط خّاب ةر عالكق

 ىضللػاف ةرخػی ٌحػایر ةػا کَ دارد كزّد گٌَّ ایً در ٌیز

 .]17[ دارد ىعاةلث

 اصحيػاتً زػّشآب جیيار در زٌی زّاٌَ عوـ ةَ جّزَ ةا

 آشػیب ةػذر زٍػیً ةَ ةذر داخم ةَ داغ آب ٌفّذ دنیم ةَ

 طػرایط در داٌّیػَ خّاب  انلا از ٌاطی جّاٌو ىی یا ك رشیوق

 خػّد اکصػیژف کيتّد زیرا ،ةاطو اکصیژف( )کيتّد غركاب

 اشػیو جیيػار در .اشػث خػّاب کٍٍػوة انلا  عّاىم از یکی

 ةَ ركد ىی گياف کَ ٌظو ىظاُوق زٌی زّاٌَ ٌیز شّنفّری 

 آشػیب ةػذر زٍیً ةَ شّنفّری  اشیو ةاتی غهظث عهث

 آف ةر عالكق اشث. دادق دشث از را خّد ٌاىیۀ كّة ك رشیوق

 از ةعو ةایو را ةذرُا ك اشث خعرٌاؾ طیيیایی دُی خراش

 اگػر شّیی از ك کرد خظ  ك طصث آب ةا خّةی ةَ جیيار

 اشػث ىيکػً ةاطو ىعيّؿ صو از ةیظحر کيی دُی خراش

 ةرخػی ٌحػایر ةػا ٌحػایر ایً کَ ٌاردد، ىظاُوق زٌی زّاٌَ

 دتیػم از یکی ركد ىی گياف کَ ٌواطث ُيخّاٌی ىضللاف

 ك شػػّنفّری  اشػػیو ةػػاتی غهظػػث ُيخػػّاٌی عػػوـ ایػػً

 اشػث شاییوگی ىلوار ایً ةراةر در ةذر جضيم عوـ دیاری

 ةػَ ىػا کَ ایً ةَ جّزَ ةا ةذكر کردف دفً جیيار در .]13[

 ُای پالشػحی  داخػم ُّای ظریق از رظّةث زذب دٌتاؿ

 گٌّػَ ایً ةذكر کَ ایً عهث ةَ ىحأشفاٌَ اىا ةّدیو دار ىٍفذ

 ایٍسػا در کػَ ىػاٌ  ةایػو ك ةاطػو ىی شفث ك شخث کاىالً

 خػارج ةازدارٌػوق ىػّاد جػا طػّد ةرداطحَ اشث ةذر پّشحۀ

 طرایط ایً در ركد ىی اصحياؿ دُو، رخ زٌی زّاٌَ جا گردد

 ك ٌواطػحَ گازُػا ك آب ةَ ٌفّذپذیری گٌَُّیچ ةذر پّشحۀ

 .]9[ اشث ٌوادق رخ زٌی زّاٌَ

 جياىیث شٍتادق ةا ةذر پّشحۀ شاییوف ایٍکَ ةَ جّزَ ةا

 ةػذرُا ٌفّذپػذیری شػتب ك دُػو ىی جغییػر را ةذر پّشحَ

 ایػً اعيػاؿ دكرة ظػّؿ اىا طّد، ىی گازُا ك آب ةَ ٌصتث

 اشػث ىيکً ىوت ظّتٌی جیيارُای ك اشث ىِو جیيارُا

 ىػوت کّجػاق جیيارُػای کػَ درصػانی ةزٌو، غوىَ ةذر ةَ

 در کػَ ٌتاطػو، کافی ةذر خّاب طکصث ةرای اشث ىيکً

 شػٍتادة ةػَ ٌصػتث کػَ 100 طيارة شٍتادة آزىایض ایً

 گٌّػَ ایػً ةػذر خّاب طکصحً در ةّد، زةرجر 200 طيارة

 ةاتجر جیيار ایً در زٌی زّاٌَ درغو ك داطث ةیظحری جأدیر

 آزىػػایض ایػػً در جیيارُػػا ةِحػػریً از دیاػػر یکػػی ةػػّد.
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 ٌصػتث کػَ ةّدق شویو ُیپّکهرییث طیيیایی دُی خراش

 ُيچٍػیً ك ةػّدق خعرجر کو ُو شّنفّری  اشیو جیيار ةَ

 ةیظػحریً ةػرایً عػالكق ك رشػاٌو ٌيی آشیب ةذر زٍیً ةَ

 ٌحیسَ جّاف ىی اشث. ةّدق دارا را زٌی زّاٌَ شرعث ك درغو

 چٍػیً ىکػاٌیکی ىلاكىث از ٌاطی طوق انلا  خّاب گرفث

 جتػادتت ك آب زػذب چَ، ریظَ خركج ةراةر در ُایی ةخض

 ةػرای زٍػیً رطو از ٌاطی فظار ٌیركی ظاُراً اشث. گازی

 ةػَ ك ٌیصػث کػافی زّاٌػَ خػركج ك ةػذر پّشحَ طکافحً

 ظریػق از فیزیکػی ىػاٌ  ی  عٍّاف ةَ پّشحَ دیار عتارت

 ىضػوكدیث ایسػاد ظریق از یا ك ركیاف گصحرش از ىياٌعث

 ایػً کػَ کٍػو ىػی عيػم گازی جتادتت یا ك آب زذب در

 ٌحػایر .]4[ دارد ثةلىعا ىضللاف ةرخی جضلیلات ةا ٌحایر

 ىحفػاكت ُػای ركش ىیػاف از دُػو ىی ٌظاف صاضر جضلیق

 گٌّػۀ خػّاب طکصػث در طػوق اشحفادق اشکاریفیکاشیّف

 ك 100 شػػٍتادة جیيػػار پػػیض ادػػر کػػّکالداّنئ آجػػریپهکس

 ٌحیسػۀ ك اشػث جر ىٍاشػب دكیلػَ 25 شػویو ُیپّکهریث

 جّزػَ ةػا .کٍو ىی صاغم زٌی زّاٌَ درغو در جری ىعهّب

 کػَ کػرد گیػری ٌحیسػَ جػّاف ىی آىوق دشث ةَ ٌحایر ةَ

 فیزیکی ٌّع از فلط کّکالداّنئ آجریپهکس گٌّۀ ةذر خّاب

 .]17[ ةاطو ىی ةذر پّشحَ شخحی از ٌاطی ك ةّدق
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