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وروغندرصدعملکرد،اجزاءوعملکردبرگوگردونیتروژنمختلفسطوحاثراتبررسیمنظوربه

درتکرارسهدرفاکتوریلصورتبهتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرآزمایشیکلزادانهپروتئین
کیلوگرمN1 :180: سطحدودرنیتروژناولفاکتور. شداجراشهرکردتختهچهارتحقیقاتیایستگاه

S1 (200گوگردمصرفبدون:  S0: شاملگوگرددومفاکتوروهکتاردرکیلوگرمN2 :240هکتار،در
وزنیگوگرد،درصد2صورتبهتیوباسیلوستلقیحمایهباشدهتلقیحپودريگوگردازهکتاردرکیلوگرم

S2 (100آمونیمسولفاتمنبعهکتارازدرکیلوگرمS3(100تیمارهاي. گچمنبعازهکتاردرکیلوگرم
نیتروژنودانهعملکردبرسالاثرداد،نشانتحقیقایننتایج. شداستفادهکشت،ازپیشگوگردي

دانهپروتئینمیزانودانهوبرگنیتروژندانه،عملکردرويمصرفینیتروژنکود. شددارمعنیبرگ
دانهپروتئیندرصدوبرگنیتروژندانه،روغندانه،عملکردبرمصرفیگوگرداثر. شددارمعنی
حداکثرمتقابلاثراتخصوصدر. شدحاصلS1تیمارازبررسیموردصفاتحداکثر. شددارمعنی
. آمدبدستN1S1ازدانهروغنمیزانبیشترینوN2S1تیمارازبررسیموردصفات

منابعبررسیومقدمه
موردکشوردرروغنتولیدبرايآنکشتکهباشدمیروغنیگیاهاناز.) Brassica napus L(کلزا

همکارانوعزیزيو) 1379(همکارانوخادمی،)1377(جاویدفرواحمدياستگرفتهقرارتوجه
حدودکلزابذرتنهربطوریکهاند،نمودهمعرفیگوگردونیتروژنبهباالنیازباگیاهیراکلزا)1378(

) 1988(همکارانوSmith. کندمیبرداشتخاكازنیتروژنگندمدانهتنیکنیازبرابردو
درروغنمیزانوعملکردحداکثربرایدستیابیبهاسترالیادرراهکتاردرنیتروژنکیلوگرم200مصرف
برايراهکتاردرنیتروژنکیلوگرم120-180مصرف) Jackson)2000.نمودندگزارشپاییزهکلزاي
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مصرفبانمودندگزارش) Bailey)1993وGrant.نمودندتوصیهعملکردحداکثرآوردنبدست
باپاییزهکلزايدرراروغندرصدوعملکردحداکثرایشانیابدمیکاهشدانهروغنمیزاننیتروژن
) 1378(همکارانوعزیزيتحقیقاتنتایج. آوردندبدستهکتاردرنیتروژنگرمکیلو250مصرف
کاهشوپروتئینمیزانرفتنباالسببزایشیمرحلهدربخصوصنیتروژنزیادمصرفدادنشان
ازباشدمیدرکلزانامطلوبصفتیکبعنوانکهگلوکوزینوالتمیزانهمچنین. گرددمیروغنمیزان

کودمصرفنمودندگزارش) 1377(فرجاویدواحمدي. پذیردمیتأثیرگوگردونیتروژنفراهمی
350ازباالترمقادیردرافزایشاینودهدمیافزایشراپائیزهکلزايدرپروتئینمیزاننیتروژنه
سطوحافزایشبانمودندگزارش) 1991(همکارانوTaylor. بودخطیهکتاردرنیتروژنکیلوگرم
بهباالنیازباگیاهیکلزا. یافتکاهشروغنمیزانولیافزایشدانهپروتئینمیزانوعملکردنیتروژن
اسیدهايساختدرشرکتقبیلازمثبتیاثراتدارايايتغذیهنقشبرعالوهگوگردوباشدمیگوگرد
فسفر،خصوصبهغذائیعناصرحاللیتافزایشپروتئین،میزانافزایشوسیستینومتیونینآمینه
ریلسولفیدعاملتشکیلها،آنزیمکردنفعالخاك،pHکاهشآهکی،هايخاكدررويوآهن

غیرهوروغنتشکیلوچرباسیدهايتجزیهوسازوسوختوکربسچرخهوAکوآنزیمدرموجود
وخادمی). Bailey)1993وGrant،1379همکاران،وخادمی،1378همکاران،وعزیزي(باشدمی

دارد،N:Sنسبتوگوگردمیزانبهبستگیگوگردبهکلزاواکنشنمودندگزارش) 1379(همکاران
حد) Bailey)1993وGrant.استشدهگزارشکلزادرمطلوبنسبتعنوانبه8:1نسبتبطوریکه
گوگردونیتروژنکافیمیزانوجود. نمودندگزارش12گلدهیمرحلهدررادرکلزاN:Sنسبتمطلوب

رشدصحیحصورتبهبتواندتااستN:Sمناسبنسبتنیازمندکلزاواستضروريگیاهدروندر
. یابدمیافزایشمحصولعملکردگوگردونیتروژنمصرفبانمودگزارش)Jackon)2000. کند

بهباشدمیروغنمیزاندهندهافزایشگوگردمصرفوروغنمیزاندهندهکاهشنیتروژنمصرف
کیلوگرم22وهکتاردرنیتروژنکیلوگرم200مصرفازروغنمیزانوعملکردبیشترینکهايگونه

ونیتروژنمصرفنمودند،گزارش) 2002(همکارانوHopkinson.آمدبدستهکتاردرگوگرد
باکلزاروغنمقدارنمودندگزارشمحققیناکثر. شودمیکلزادردانهعملکردافزایشباعثگوگرد
Rathk. (داردپروتئینرويبرمثبتاثرداراينیتروژنمصرفویابدمیکاهشنیتروزنمیزانافزایش

همکارانوBrennaجملهازدیگربرخی. ))2002(همکارانوHopkinson،)2005(همکارانو
همکارانوAhmad. گذاردنمیتاثیرروغنمیزانبرهمیشهنیتروژنزیادمقادیرکهمعتقدند) 2000(
باروغنمقدارنمودندگزارشودادهقراربررسیموردراگوگردونیتروژنمختلفسطوح) 2007(

مصرفباولیکردپیداافزایشداريمعنیطوربههکتاردرکیلوگرم30تاصفرازگوگردمصرف
درموضوعدرخصوصاطالعاتبودنناقصوکمبودبهتوجهبا. دادنشانراداريمعنیکاهشنیتروژن
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عملکردبهرسیدنهدفباطرحایناجرابخشسويازشدهمطرحسواالتبهپاسخگوییومنطقه
.شداجراکلزامحصولدربیشترروغنودانه

هامواد و روش
در ایستگاه هاي کامل تصادفی در سه تکرار در فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكصورتآزمایش بهین ا

وبختیاريچهارتخته شهرکرد واقع در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی چهارمحالتحقیقاتی 
) N1:از منبع کودي اورهعبارت بودند از فاکتور اول نیتروژن در دو سطحیآزمایشفاکتورهايانجام شد. 

1-Kg ha1802، نیتروژنN (1-Kg ha240 0شامل :در سه سطح و فاکتور دوم گوگردنیتروژنS (
از گوگرد پودري تلقیح شده با مایه تلقیح تیوباسیلوس گوگرد 1S (1-Kg ha200بدون مصرف گوگرد 

S1-Kg ha100)3وآمونیومولفاتسمنبعازگوگرد 2S (1-Kg ha100گوگرد،درصد وزنی2صورتبه
بر اساس سه و از منبع گچ. در تیمار سولفات آمونیوم، مقدار نیتروژن نیز در نظر گرفته شدگوگرد 

بر ) Sگوگرد (کیلوگرم در هکتار100. مقدار تقسیط نیتروژن مقدار الزم پیش از کشت مصرف شد
تیمارهاي گوگردي (گوگرد شد.کیلوگرم گوگرد پودري محاسبه 200درصد اکسیداسیون 50مبناي 

ت، خروج از از کشقبل. نیتروژن در سه تقسیط در مراحل نداز کشت، استفاده شدقبلپودري و گچ)  
. (دهه آخر شهریور) مصرف گردیدکه تقسیط اول همراه با کشتروزت و قبل از گلدهی استفاده شد

مورد رقم کلزا.شدخاك محل آزمایش تعیینی یشیمیاوقبل از اجراي آزمایش خصوصیات فیزیک
شرایط کشت به وسیله دست انجام شد. میزان آب مصرفی بر اساس نیاز آبی و و Okapiاستفاده 

در مرحله قبل شد و یکنواخت اعمالطوربههاي زراعی الزم در طول فصل رشد مراقبتاقلیمی منطقه
برداشتعناصر نیتروژن و گوگرد گیريجهت اندازههوایی یک سوم میانی اندام از گلدهی نمونه گیاه از 

ژن و گوگرد در آن پس از پایان دوره رشد، مقدار عملکرد دانه و روغن و نیز عناصر نیتروشد.
مورد تجزیه آماري قرار گرفت و مقایسه میانگین SASوسیله نرم افزار بنتایج در پایانگیري شد. اندازه

انجام شد.اي دانکنچنددامنهها به روش آزمون

ها و بحثیافته
دار ر معنینتایج تجزیه واریانس شان داد اثر سال بر عملکرد دانه و میزان نیتروین اندام هوایی تأثی

کیلوگرم در 5/4185داشت. حداکثر میزان عملکرد دانه و نیتروژن اندام هوایی به ترتیب به میزان 
). اثر مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد دانه 1درصد از سال دوم آزمایش بدست آمد (جدول 4/3هکتار و 

دار بود و بر معنیو نیتروژن برگ در سطح یک درصد و بر پروتئین و نیتروژن دانه در سطح پنج درصد
دار نداشت. بیشترین عملکرد دانه، نیتروژن برگ، پروتئین دانه، و نیتروژن گوگرد و روغن دانه اثر معنی



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

11 کلزاکیفیوکمیعملکردبهبودبرگوگردونیتروژنمصرفمدیریت

درصد به دست آمد. 4و 2/25، 52/3کیلوگرم در هکتار، 7/4139به ترتیب به میزان N2دانه از تیمار 
درصد حاصل گردید. (جدول 39/0و 4/38زان به میN1بیشترین میزان روغن و گوگرد دانه از تیمار 

دار گردید  بیشترین عملکرد ). اثرا تیمار گوگرد بر کلیه صفات مورد بررسی به جز گوگرد دانه معنی1
، 7/3کیلوگرم در هکتار، 7/4243ان میزترتیب بهدانه، نیتروژن برگ، درصد روغن دانه و نیتروژن دانه به

درصد از 41/0بیشترین میزان گوگرد دانه .حاصل شدS1تیمار درصد درصداز15/4و 9/41، 26
). در بین اثرات 1داري را نشان داد (جدول حاصل گردید که با دیگر تیمارها اختالف معنیS3تیمار 

دار داشت. حداکثر عملکرد دانه، متقابل اثر متقابل نیتروژن در گوگرد بر صفات مورد بررسی تأثیر معنی
درصد از 1/27و 14/4کیلوگرم در هکتار، 4346میزان ترتیب بهمیزان پروتئین دانه بهنیتروژن برگ و

درصد حاصل شد 4/44به میزان N1S1دست آمد. حداکثر میزان روغن دانه از تیمار بهN2S1تیمار 
بهN1S1درصد افزایش نشان داد. حداکثر میزان گوگرد دانه ازتیمار5/32که نسبت به تیمار شاهد 

حداکثر مقدار درصد افزایش را نشان داد.8درصد حاصل شد که نسبت به تیمار شاهد 41/0میزان 
درصدي نسبت به شاهد 23درصد حاصل شد که افزایش 3/4به میزان N2S1نیتروژن دانه از تیمار 

نشان داد.

گیري شدهتأثیر تیمارهاي مصرفی بر صفات اندازه-1جدول 

صفت
تیمار 

دانهعملکرد 
(کیلوگرم در هکتار)

نیتروژن 
برگ 

پروتئین 
دانه 

روغن 
دانه 

گوگرد 
دانه 

نیتروژن 
دانه 

1-Kg ha%%%%%
b5/3885b07/3a7/23a2/37a37/0a8/3سال اول
a5/4185a4/3a9/24a4/38a39/0a9/3سال دوم

N1b3/3927b94/2a3/23a4/38a39/0b7/3
N2a7/4139a52/3a2/25a2/37a37/0a4
S0c6/3817b73/2c68/22c7/33b35/0c6/3
S1a7/4243a7/3a26a9/41a b40/0a15/4
S2b4083a52/3ab25b3/38a b37/0ab4
S3b6/3989b945/2bc6/23b3/37a41/0bc7/3

نیتروژنبیشترمصرفتیماردرباشد،میگوگردنیتروژنوبهباالنیازباگیاهیکلزااینکهبهتوجهبا
هايیافتهباکهگردیدحاصلگوگردوروغندرصدازغیربهصفات،نیزسایرودانهعملکردحداکثر
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Taylorنیتروژنافزایشباطرفیاز. کندمیمطابقت) 1377(جاویدفرواحمدي،)1991(همکارانو
وجودموضوعاینبرايمتعدديدالیل.یافتکاهشدانهروغنمیزانN1بامقایسهدرN2تیماردر

شدهزیادايسبزینهرشدگیاهنیازحدازبیشنیتروژنهکودمصرفباکهاستایندالیلازیکی. دارد
باشدمیپوكهايدانهوالغروضعیفهايدانهایجادآننتیجهکهگرددمیایجادگیاهبلوغدرتاخیرو

بهترذخیرهدیگرطرفاز. استگردیدهگزارشنیز) Jackson)2000تحقیقاتدرموضوعاینکه
تشکیلکهايگونهبهشدهپروتئینساختهايواکنشوفرایندهاافزایشبهمنجرنیتروژنازگیاه

وسنتزبرايآنهاازکمتريمقدارنتیجهدرونمودهشدیديرقابتهافتوسینتاتفرایندباپروتئین
بهدسترسینیتروژنمصرفبااليمقادیردر. ماندمیباقیدسترسدرچرباسیدهايوروغنساخت

گیرياندازهصفاتحداکثر). 2005همکاران،وRathke(یابدمیکاهشروغنسنتزبرايکربوهیدراتها
وکودباشدهتلقیحتیوباسیلوسهايباکتريتوسطگوگردشدناکسیدهبیانگر،S1تیماردرشده

اینگیاهرشددورهطولدرهمچنین. باشدمیگیاهبراي)-SO42(جذبقابلفرمبهگوگردتبدیل
مصرفبا. استآمدهدرگیاهبرايجذبقابلفرمبهنیتروژنوگرفتهصورتخاكداخلدرتبدیل
روغنسنتزدرگوگردنمودگزارش) Marschner)1986. یابدمیافزایشگیاهروغنمیزانگوگرد
N1S1تیمارازروغنمیزانحداکثروN2S1تیمارازدانهعملکردمقدارحداکثر. کندمیشرکت

میزانافزایشباکهاستموضوعاینبیانگرN1S1تیماردردانهروغنبیشترمیزان. شدحاصل
میزاناماافزایش،دانهپروتئینمیزانپروتئین،سازندهواحدهايدرآنکردنشرکتدلیلبهنیتروژن

پروتئینسازندهايپایهواحدهايازنیتروژنکهاستاینموضوعایندلیل. یافتکاهشدانهروغن
بینمنفیهمبستگیازناشینیتروژنمصرفبااليسطوحدرپروتئینبااليمقداروگرددمیمحسوب

پروتئینمیزانروغن،میزانکاهشبا). 2004همکارانوHao(باشدمیپروتئینوروغنمیزان
هیدراتمقدارکربوکهاستاینازناشیموضوعاینفیزیولوژیکیدالئلازیکی. یابدمیافزایش

درپروتئینسنتزنیتروژن،ذخیرهمیزانافزایشباواستروغنمقدارکربوهیدراتازکمترپروتئین
.شودمیدانهروغنمیزانکاهشبهمنجروشدهبیشترچرباسیدهايسنتزبامقایسه

گیرينتیجه
مصرف(N2S1تیماراقلیموخاكشرایطنظرازمشابهمناطقوشهرکرددشتکاريکلزامناطقدر

تلقیحپودريگوگردمنبعازگوگردهکتاردرکیلوگرم200مصرفونیتروژنهکتاردرکیلوگرم240
.شودمیتوصیه) وزنیدرصد2نسبتبهتیوباسیلوستلقیحمایعباشده
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یاقوتقرمزلوبیاجدیدرقممعرفی
صالحیفرود

طبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتمرکزباغی،وزراعیعلومتحقیقاتبخشاستادیار
ایرانشهرکرد،کشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،سازمانوبختیاري،چهارمحال

Email:foroud_salehi@yahoo.com

چکیده
هاي لوبیا از مناطق لوبیاکاري ازنا، الیگودرز (رقم جدید یاقوت) حاصل گزینش از تودهKS31169الین 

سازي شدند و ها به مدت چهار سال خالصاین توده1384و درود در استان لرستان است. از سال 
شناسایی گردیدند. در آزمایش مقایسه سازگاري در پنج منطقه خمین، بروجرد، زنجان، هاي برتر الین

الین و رقم شاهد 8به همراه 1393و 1392هاي شهرکرد و تیکمه داش آذربایجان شرقی طی سال
کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد را نسبت به 2944گلی، رقم یاقوت در مجموع مناطق با عملکرد 

هاي درصد افزایش تولید نشان داد. در آزمایش واکنش ژنوتیپ23ارها و نسبت به شاهد گلی همه تیم
، رقم یاقوت به عنوان خیلی مقاوم در مقایسه با شاهد گلی (خیلی BCMVلوبیا به بیماري ویروسی 

درصد 47حساس) تشخیص داده شد. در آزمایش تحقیقی ترویجی نیز رقم یاقوت نسبت به شاهد گلی 
هاي طوالنی از معرفی ارقام گلی و ناز و عدم معرفی رقم ایش عملکرد نشان داد. با توجه به سالافز

تواند تحول خوبی در مناسب که بتواند جایگزین آنها باشد، معرفی این رقم به عنوان یک رقم جدید می
توسعه ارقام اصالح شده لوبیا قرمز باشد.

مقدمه و بررسی منابع  
پروتئین نقش مهمی %32تا 18داشتن باگیاهانی هستندکه سرشار از پروتئین بوده وحبوبات ازجمله 

تأمین مواد پروتئینی بشردارند. این درحالی است که پایین بودن اسیدآمینه الیسین غالت را نیز در
هاي تثبیت کننده نیتروژن هوا در باکتريتوان بامصرف توأم حبوبات جبران کرد. به لحاظ وجودمی

حاصلخیزي خاك نیز نقش مهمی دارند و پس از برداشت آنها، مقادیر زیادي نیتروژن به ریشه آنها، در
کشت هاي دور نیزشود. از اینرو این گیاهان نقش مهمی درتناوب زراعی دارند و از زمانخاك افزوده می
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سبز صورت کودگیاهان بهیا درتناوب با غالت مرسوم بوده است. همچنین ازاین توأم آنها با غالت و
). لوبیا یکی از 1376(باقري و همکاران، شودبراي تقویت و بهبود وضع فیزیکی خاك استفاده می

ترین گیاهان زراعی در آسیا است که به لحاظ میزان پروتئین باال و استفاده در رژیم غذائی حائز مهم
شود، لوبیا است. لوبیا از ید دانه کشت مییکی از بقوالت یکساله زراعی که براي تول.باشدمیاهمیت 

). 1389نواحی مرکزي و جنوبی قاره آمریکا منشأ گرفته است (صالحی، 
دهد. در میان گیاهان زراعی، لوبیا باالترین میزان تنوع در تیپ رشد، اندازه بذر و رسیدگی را نشان می

ل عملکرد دانه وجود دارد. از اینرو هاي ژنی مختلف لوبیا، تنوع ژنتیکی وسیعی در پتانسیدر خزانه
هاي بومی جهت دستیابی به حداکثر پتانسیل عملکرد دانه ضروري است که توجه جدي به اصالح توده

هایی که مسئول هاي افزایش دهنده عملکرد دانه با ژنتحت شرایط محیطی مطلوب و بازترکیبی ژن
,Schoonhoven and Voysestمقاومت به عوامل ناسازگار تولید هستند صورت گیرد ( ). انواع 1993

درون هرگونه ها و خصوصیات دیگر دارند.هایی در سازگاري، عادت رشد، مقاومت به بیماريلوبیا تفاوت
). 1389تیپ هاي مختلف با اندازه، شکل و رنگ هاي متفاوت بذر وجود دارد (صالحی، 

در منطقه شهرکرد نشان داد 1393و 1392هايهاي جدید لوبیا قرمز در سالصالحی در بررسی الین
ها بدست آمد که با بقیه الین4کیلوگرم در هکتار) از الین شماره 3249که بیشترین عملکرد دانه (

از نظر عملکرد دانه، 4دار داشت. در مجموع، نتایج این آزمایش نشان داد که الین شماره تفاوت معنی
تواند به عنوان یک الین ز  شاهد (رقم گلی) بهتر بوده است و میوزن صد دانه و تعداد دانه در غالف ا

). آزمایش فوق در کل مناطق لوبیاکاري کشور نیز 1395امیدبخش در منطقه معرفی گردد (صالحی، 
انجام شد که با توجه به نتایج حاصله از تجزیه واریانس مرکب دو ساله و مقایسه میانگین صفات مورد 

توان دو هاي مورد بررسی، میاطق و همچنین تجزیه پایداري و بازارپسندي ژنوتیپارزیابی هر یک از من
را براي کشت در مناطق معتدل سرد کشور معرفی نمود D81083/AND1007و KS31169ژنوتیپ 

). 1395(کوشکی، 

هامواد و روش
مناطق مختلف در 1380معرفی ارقام جدید در لوبیا قرمز آزمایشات مختلفی از سال به منظور 

هاي محلی لوبیا از مناطق لوبیاکاري ازنا، الیگودرز و درود در استان لوبیاکاري کشور انجام گرفت. توده
این توده ها به مدت چهار سال 1384لرستان انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. از سال 

ورد بررسی در آزمایش هاي مهاي برتر شناسایی گردیدند. سپس الینسازي شدند و الینخالص
هاي برتر در آزمایش هاي برتر شناسایی شدند. این الینمقدماتی مورد آزمون قرار گرفتند و الین

مقایسه سازگاري عملکرد در پنج منطقه خمین، بروجرد، زنجان، شهرکرد و تیکمه داش آذربایجان 
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هاي رار گرفتند. سپس الینبه همراه رقم شاهد گلی مورد بررسی ق1393و 1392هاي شرقی طی سال
، نیز مورد آزمون قرار گرفتند. در BCMVهاي لوبیا به بیماري ویروسی فوق در آزمایش واکنش ژنوتیپ

آخرین آزمایش نیز الین برتر در آزمایش تحقیقی ترویجی در استان مرکزي در زمین زارع مورد آزمون 
اقدام 1396ه معرفی رقم یاقوت در سال قرار گرفت. سپس با توجه به نتایج طرح هاي فوق نسبت ب

گردید. 

ها و بحث یافته
هاي مختلفی در مناطق مختلف کشور براي معرفی ارقام جدید لوبیا قرمز صورت آزمایش1380از سال 

ها به مدت چهار سال این توده1384آوري شدند و از سال هاي محلی مختلف جمعگرفت. توده
برتر شناسایی گردیدند. در آزمایش مقایسه سازگاري در پنج منطقه هايسازي شدند و الینخالص

به همراه 1393و 1392هاي خمین، بروجرد، زنجان، شهرکرد و تیکمه داش آذربایجان شرقی طی سال
کیلوگرم در هکتار باالترین 2944الین و رقم شاهد گلی، رقم یاقوت در مجموع مناطق با عملکرد 8

درصد 23کیگرم در هکتار) 2390مه تیمارها و نسبت به شاهد گلی (با عملکرد عملکرد را نسبت به ه
، رقم یاقوت BCMVهاي لوبیا به بیماري ویروسی افزایش تولید نشان داد. در آزمایش واکنش ژنوتیپ

به عنوان خیلی مقاوم در مقایسه با شاهد گلی (خیلی حساس) تشخیص داده شد. در آزمایش تحقیقی 
کیلوگرم 2206هاي اراك و کمیجان نیز رقم یاقوت با عملکرد ستان مرکزي در شهرستانترویجی در ا

درصد افزایش عملکرد نشان 47کیلوگرم در هکتار) 1504در هکتار نسبت به شاهد گلی (با عملکرد 
این الین جدید توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر (بخش 1396داد. در تابستان 

یب زمینی، پیاز و حبوبات آبی) به عنوان رقم یاقوت معرفی گردید.تحقیقات س

هاي زراعی و متمایز کننده رقم جدید یاقوت) برخی ویژگی1جدول 
Rd Mexicanکالس بین المللی

)IIایستاده رشد نامحدود (تیپ بوته
گرم29میانگین وزن صد دانه

مقاوم)BCMVواکنش به ویروس موزائیک (
عالیبازارپسندي
کیلوگرم در هکتار2900عملکرد دانه



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

17 یاقوتقرمزلوبیاجدیدرقممعرفی

) توجیه اقتصادي کشت رقم یاقوت در مناطق سرد و معتدل کشور2جدول 

مناطق مناسب کشت
پیش بینی سطح 

جایگزین طی 
(هکتار)ساله 7دوره

تفاوت میانگین 
باشاهد عملکرد

(کیلوگرم در هکتار)

میزان 
افزایش 
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ریال براي سال اول در نظر گرفته شده است.45000قیمت هر کیلوگرم لوبیا *

هاي رویشی و زایشی ها و ویژگیسازگاري، نحوه رشد، مقاومت به بیماريهایی در انواع لوبیا تفاوت
,Schoonhoven and Voysestدارند ( 1993; Graham and Ranalli, 1997; Fageria and

Santos, آنهاهاي مختلف باعث تفاوت در خصوصیات زراعی ). تفاوت ژنتیکی بین ارقام و الین2008
آنها در شرایط یکسان آب و هوایی متفاوت باشد. بنابراین به علت تفاوت گردید و باعث شد عملکرد دانه

ژنتیکی، در شرایط آب و هوایی یکسان، بروز فنوتیپ متفاوت (عملکرد دانه، تعداد غالف در هر بوته، 
العمل نتیجه تفاوت ژنتیکی و عکسآنها.. ) امري اجتناب ناپذیر است و تفاوت بین …وزن صد دانه و

نشان داد که 1382لغایت 1379. صالحی طی آزمایشاتی از سال باشدنها به محیط میمتفاوت آ
هاي رشد دارند و سرانجام هایی در عملکرد دانه و اجزاي آن و سایر ویژگیهاي لوبیا قرمز تفاوتالین

). بنابراین موارد 1382؛ صالحی، 1380؛ صالحی، 1379را انتخاب کرد (صالحی، ARS-R93003الین 
هاي سیستمرسیدگی دارند وانواع لوبیا تنوع زیادي درعادت رشد، اندازه بذر ودهد که وق نشان میف

,Schoonhoven and Voysest(ممکن است متفاوت باشدکشت آنها نیز 1993.(

گیري نتیجه
یگزین آنها هاي طوالنی از معرفی ارقام گلی و ناز و عدم معرفی رقم مناسب که بتواند جابا توجه به سال

تواند تحول خوبی در توسعه ارقام اصالح شده لوبیا باشد، معرفی رقم یاقوت به عنوان یک رقم جدید می
قرمز باشد.
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9. Graham, P. H. and P. Ranalli. 1997. Common bean (Phaseolus vulgaris L.).

Field Crops Res. 53(1-3):131-146.
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hash1391@yahoo.com

چکیده
مرکزدرواقعچهارتختهتحقیقاتیایستگاهدر1393شهریورماهاززراعیدوسالطیپژوهشاین

دقیقه56ودرجه50شهرکرد،شرقکیلومتريچهاردر(استانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقات
تاریخبهترینتعیینبررسیمنظوربه.گرفتانجام) شمالیعرضدقیقه18ودرجه32وشرقیطول

حداکثربهدستیابیراستايدرعاملدواینمتقابلاثربررسیوکلزامختلفهايژنوتیپبرايکاشت
تکرارسهباتصادفیکاملهايبلوكقالبدرشدهخردیکبارهايکرتطرحبصورتآزمایشیعملکرد،

سهدراصلیعاملعنوانبهکاشتتاریخشاملآزمایشیتیمارهاي. درآمداجراءبهتابستاناواخردر
,Okapi)سطحهفتدرفرعیعاملعنوانبهرقمو) 25/6،5/7،15/7(سطح Licord, Brutus,

Triangle, Kodick, Traviata)درتغییراتیکاشتتاریخدرتاخیرباآمدهبدستنتایجبراساس. بود
خاطربهمحیطیشرایطتغییرازايپارهوژنوتیپتاثیرتحتبعضیکهگرددمیایجادعملکرداجزاي
تاریخدردانهعملکردبیشترینمطالعهموردهايکاشتتاریخبیندر. پذیرندمیتاثیرکاشتتاریخ

کاهشصددرسومودومکاشتتاریخدروبودهکتاردرکیلوگرم5/7046میزانبهواولکاشت
مطالعهموردارقامبینهمچنین.بود%1/45و%6/15ترتیببهاولکاشتتاریخبهنسبتعملکرد
بهتريوضعیتارقامبقیهبهنسبتهکتاردرکیلوگرم2/6046و7/6348میانگینبالیکوردواوکاپی
.داشتند

عملکرداجزايعملکرد،رقم،کاشت،تاریخکلزا،:کلیديکلمات
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مقدمه:
بطوریکهاست،گیاهیکمشابهارقامازگروهییارقمکشتزمانیافتنکاشتتاریختعیینازهدف

وباشند،مناسبگیاهچهبقاءواستقرارشدن،سبزبرايزمانآندرحادثمحیطیعواملمجموعه
نامساعدشرایطباوگرددروبرومطلوبشرائطبارشدازمرحلههردراالمکانحتیگیاهاینکهضمن

تغییرکاشتتاریخباکهفاکتورهاییترینمشخص) 1370پور،خواجه(نکندبرخوردنیزمحیطی
بهبایستیمناسبکاشتزمانیافتنبرايکلیحالتدر. باشندمیحرارتدرجهوروزطولیابدمی

برايهمنورونیستمطرحرطوبتمسالهآبیکشتدر. داشتتوجهنیزنوروحرارتخاك،رطوبت
کاشتتاریخانتخاببرايمسائلمهمترینازیکیخاكحرارتبنابراین. نیستضروريآنزنیجوانه

).1372رستگار،(استمناسبزنیجوانهمنظوربه
درجهتاثیرتحتآنهارشدوکردهنموورشدحرارتدرجهازمشخصیمحدودهدرزراعیگیاهانهمه

مراحلحسببرمختلفزراعیگیاهاندرنیزمطلوبحرارتدرجه. رسدمیحداکثربهمطلوبحرارت
راحساسیتبیشترینزراعیگیاهاناغلبدرگلدهیمرحلهغالباً. استمتفاوتگیاهرشدمختلف
چنانچه. شودمیایجاداختاللآندرحرارتبودننامساعدصورتدروداردحرارتیتغییراتبهنسبت
خواهدصدمهشودمواجهتحملآستانهازبیشتریاوکمترحرارتدرجهباخودرشددورهطیگیاهی

).1379راد،شیرانیو1372رستگار،(شودمیعملکردافتدچارودید
کیفیتبهتوانمیگیردمیقرارنظرمدمناسبکاشتتاریخانتخابجهتمعموالکهمهمیموارداز

زماندرباالیاپائیندماهاي.کرداشارههرزهايعلفکنترلوبرداشتتاریخگیاه،استقرارمحصول،
بهرامحصولبرداشتتواندمیهنگامدیرکاشتودهندمیکاهشراگیاهاناستقراردرصدکاشت
درتأخیر. باشدداشتهدنبالبهنیزرامحصولافتبرداشتهزینهافزایشبرعالوهوانداختهتأخیر
موجببذرکاشتنزودولی. گذاردمیباقیهرزگیاهانبردنبینازوشخمبرايبیشتريزمانکاشت
اینهمهبرعالوه. زنندمیجوانهدیرترکهشودمیهرزيگیاهانبارقابتدرزراعیگیاهبیشترتوانایی
کمکداردوجودآفتخطراحتمالبیشترینکههاییدورهازگیاهفراربهکاشتتاریختنظیمموارد

)1373،پوستینیوصمديیزديو1379،رادوشیرانی(کندمی

مواد و روش آزمایش
مرکزدرواقعچهارتختهتحقیقاتیایستگاهدر1393شهریورماهاززراعیدوسالطیپژوهشاین

دقیقه56ودرجه50شهرکرد،شرقکیلومتريچهاردر(استانطبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقات
بیوواقلیمیبنديطبقهاساسبر.گیردمیانجام) شمالیعرضدقیقه18ودرجه32وشرقیطول

روشبرطبقوداردقرارسرداستپیاقلیمدرمنطقهاینگوسنروشطبقبروایرانکلیماتیک
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دارايومیلیمتر330سالیانهبارندگیمیزانمتوسط. باشدمیخشکمناطقجزومنطقهاینآمبرژه
.باشدمیسالدریخبندانروز115میانگین

دواینمتقابلاثربررسیوکلزامختلفهايژنوتیپبرايکاشتتاریخبهترینتعیینبررسیمنظوربه
قالبدرشدهیکبارخردهايکرتطرحبصورتآزمایشیعملکرد،حداکثربهدستیابیراستايدرعامل
کاشتتاریخشاملآزمایشیتیمارهاي. شدگذاشتهاجراءبهتکرارسهباتصادفیکاملهايبلوك

سطحهفتدرفرعیعاملعنوانبهرقمو) 25/6،5/7،15/7(سطحسهدراصلیعاملعنوانبه
(Okapi, Licord, Brutus, Triangle, Kodick, Traviata)تهیهمرحلهدروکاشتازقبل. بود

خاكباوپخشمزرعهسطحدرپتاسهوفسفرهازته،کودهايخاكآزموننتیجهاساسبرزمین
میزانبهفلورالینتريکشعلفازهرزهايعلفبذوربامبارزهبرايهنگامهمیندرگردید،مخلوط

مخلوطخاكباسبکدیسکتوسطبالفاصلهوشداستفادهیکنواختطوربههکتاردرلیتر5/2
دودرکشتوبودمترششطولوسانتیمتر60فواصلباپشته3شاملآزمایشیکرتهر. گردید
.گرفتانجامپشتهطرف

تهیهتسطیح،وهمبرعموددیسکدوسپسوعمیقنسبتاًشخم(زمینتهیهشاملزراعیعملیات
در. بودآبیاريو) سركکودازبعدوقبلبهاراوایلدرنوبتدو(هرزعلفهايوجین،)پشتهوجوي
مرحلهتارشدسرما،خسارتارزیابیزمستان،ازقبلرشدزنی،جوانهتاریخصفاتازطرحاجرايطول

درخورجینتعدادرسیدن،تاریخبوته،ارتفاعگلدهی،دورهطولگلدهی،خاتمهوشروعگلدهی،شروع
شاملزمستانازقبلرشديصفات. گردیدبرداريیادداشتدانهعملکردخورجین،دردانهتعدادبوته،

نمره. شوندمیثبت9تا1ازدهینمرهبصورتگلدهیشروعمرحلهتارشدمیزانوسرمابهمقاومت
تعدادبوته،ارتفاعصفاتوداردداللتنظرموردصفتمیزانباالترینبر9نمرهوکمترینبر1

.شدگیرياندازهکرتهرازتصادفیبوته10رويبرخورجیندردانهتعدادواصلیساقهدرخورجین
آنهاکلخورجینتعدادوبرداشتبوته10هرکرتازبوتهدرخورجینتعدادگیرياندازهجهت

،خورجیندردانهتعدادگیرياندازهجهت. گردیدمحاسبهبوتهدرخورجینتعدادسپسوشمارش
ایندرموجوددانهکلشمارشازپسوبردارينمونههرکرتازتصادفیبطورخورجین100تعداد

کشتخطچهارازدانهعملکردگیرياندازهجهت. شدمحاسبهخورجیندردانهتعدادها،خورجین
سطحواحددرعملکرددانه،جداسازيازپسوبرداشت)  مترمربعشش(مترپنجطولبهمیانی

.گرددمیمحاسبه

نتایج و بحث
افزارنرمبوسیلهآزمایشسالدوطیآزمایشگاهومزرعههايبرداريیادداشتازآمدهبدستنتایج
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SASمرکبتجزیه،)بارتلتآزموناساسبر(هادادهبودننرمالبهباتوجهوگرفتقراربررسیمورد
انجامسالدوطیحرارتدرجهمیانگینبهمربوطآمار.باشدمیذیلشرحبهکهگرفت،انجامهاداده

تفاوتآزمایشاجرايسالدوبینمورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید روند تغییراتنیزآزمایش
نتوانستهدماییدورهاینپاییزهکلزايارقامسرمايبهتحملآستانهبهتوجهباونداردچندانی

سرمايهايمحدودیتازجمله. آوردبوجودروزتدورهطولدرکلزانموورشدبرايخاصیمحدودیت
شدنآبوسلولیداخلآبناگهانیزدگییخاثردرهابرگشدنسفیدبهتوانمیزمستانهشدید

هايحرارتدرجهدیگرخطراتازجمله. نشدمشاهدهاصالًآزمایشانجامطولدرکهاستآنناگهانی
گلساقهرفتنازبینباخصوصایندرکهنموداشارهکلزاآذینگلدیدگیآسیببهتوانمیپایین

نتیجهدروگلتولیدزمانافتادنتعویقبهوفرعیدهندهگلهايساقهرشدعثبااصلیدهنده
.گرددمیعملکردودانهمیزانکاهشموجبخودکهگلمیزانکاهش
داريمعنیبطوربوتهارتفاعکاشتدرتاخیربا. داشتداريمعنیکامالتاثیربوتهارتفاعبرکاشتتاریخ

دهد.مینشانراکاهشصددر4/17اولکاشتتاریخبهنسبتسومکاشتتاریخدرویافتکاهش
واردضعیفروزتباگیاهاستممکنطرفیازووگردیدگیاهارتفاعکاهشباعثگیاهکاشتدرتاخیر

پنجاحتمالسطحدررقموکاشتتاریختاثیرتحتآمارينظرازفرعیشاخهتعداد. شودزمستان
بیشترینو65/2میانگینبااولکاشتتاریخدرجانبیشاخهتعدادبیشترین.گرفتقراردرصد

تاریخدرفرعیشاخهتعدادبودنباالعلتبود.78/2بالیکوردرقمبهمتعلقفرعیشاخهمیانگین
اثراتبیندر.گرفتخودبهکاهشیروندکاشتدرتاخیرباوبودهمحیطیمناسبشرایطاولکاشت
.بود1/3میانگینبااولکاشتتاریخدرلیکوردرقمبهمربوطفرعیشاخهتعدادبیشترینمتقابل

رشددورهافزایشباعثزودترکاشتهايتاریخدرگیاهکشتکهاستدادهنشاننتایجکلیبطور
شاید.استشدهفرعیهايشاخهتعداددرافزایشمانندزیادتريرویشیحجمهمچنینورویشی

درزاییشاخهقوهبالتوانرفتنباالوزودترکشتدرمناسبهوايازگیاهاستفادهموضوعایندلیل
برخوردبیشتريگرمايبازایشیرشدمرحلهدیرهنگامکشتدرولیباشدزایشیرشدمرحلهشروع
تاثیربوتهدرخورجینتعدادبرکاشتدرتاخیر.گرددمیفرعیهايشاخهتعداکاهشباعثوکرده
کاهشدرصد8/28اولکاشتتاریخبهنسبتسومکاشتتاریخدربطوریکه.داشتداريمعنیکامال
دارمعنیدرصدپنجاحتمالسطحدرصفتاینبررقماثر. استگردیدهثبتبوتهدرخورجینتعداد

بوده6/58میانگینباTravitaوارداتیرقمبهمتعلقخورجینتعدادبیشترینارقامبیندروگردید
اینبهآید،حساببهعملکرددهندهتشکیلمهماجزايازیکیمیتواندصفتاینکلیبطور. است
هادانهوزنافزایشبراينیازموردفتوسنتزيموادکنندهتولیدنیزوهادانهگیرندهبردرکهدلیل

کند. میمشارکتدانهتکاملورشددرفتوسنتز،طریقازدانهپرشدناولیهمراحلدروباشدمی
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احتمالسطحدرارقامومختلفهايکاشتتاریختاثیرتحتخورجیندردانهتعدادکهدادنتایج نشان
با) شهریورپنجموبیست(اولکاشتتاریخدرخورجیندردانهتعدادحداکثر.گرفتقراردرصدیک

به) ماهمهرپانزدهم(سومکاشتتاریخبهمربوطدانهحداقلوخورجیندردانهعدد8/30میانگین
رقمبهمربوطخورجیندردانهتعدادبیشتریتآمدهبدستاطالعاتبراساس. بود65/27میزان

تفاوتاوکاپیوتراویتاارقامباآمارينظرازالبتهکهبودخورجیندردانه02/31میانگینبالیکورد
بستگیهمآنهاژنتیکیخصوصیاتبهارقامدرخورجیندردانهتعدادبودنباال.نداشتداريمعنی
دیگر،ارقامازبیشترهايخورجینتعدادتولیدبااوکاپیوتراویتالیکورد،ارقامدادکهنشاننتایج. دارد

,Whitfield(فیلد وایت. نمایندتولیدهاخورجینایندرنیززیادتريدانهتعدادتوانستند اظهار) 1992
یابدکهمیافزایشسرعتبههاخورجینتنفسمیزانبندي،دانهمراحلدردمارفتنباالبانمودکه

درصدونرسیدههادانهبهکافیموادغذاییبنابراین.شودمیفوتوسنتزيمواداتالفحدازبیشسبب
تاثیرتحتهاگلچهسقطوتلقیحعدمدیرهايکاشتتاریخدر.گرددمیزیادپوكوسبکهايدانه

دردانهتعدادکاهشدرموثرعواملازگلدهیدورهطولیافتنکاهشوباالهايحرارتدرجه
ازخورجیندردانهتعدادکهکردندگزارش) Rao et al .,1991(همکارانورائو. باشدمیخورجین

باالسببدهدافزایشرادانهتعدادکهعاملیهراست،کلزادردانهعملکردکنندهتعیینوموثرعوامل
کهزیرااست،محدودیتدارايخورجیندردانهتعدادافزایشالبته. شودمینیزدانهعملکردرفتن

بررقموکاشتتاریختاثیر.استژنتیکیعواملتاثیرتحتبیشترعملکردازجزءاینتولیدظرفیت
هايتاریخدربینآزمایشایندر،) 2جدول(شدنمایاندرصد5آماريسطحدرتنهادانههزاروزن

کاشتهايتاریخسایرباکهبود92/3دانههزاروزنمیانگیناولکاشتتاریخدرکاشت،مختلف
محیطیشرایطتحتنیزوهاژنوتیپبینزیاديحدودتادانهنهاییاندازه. نداشتزیاديتفاوت

ازوکندمیتغییرکمترشوندمیتشکیلزودترکهعملکرداجزايبامقایسهازواستنوساندرمختلف
هددمیاجازهزراعیگیاهاندازهکهجاییتاکهاستاینعملکردباالترینبهرسیدنراهیکرواین

سرعتمناسبمحیطیشرایطتاشوددادهاجازهسپسوشودحفظخورجینهردردانهزیاديتعداد
تاریخدردانهپرشدنمرحلهویژهبهرشدپایانیمراحلبرخورد. کندتعیینرادانهپرشدندوامو

ازنهایتاًودانهپرشدنزمانکاهشباعثخشک،وگرمبادهايوباالهايحرارتدرجهبهآخرکاشت
با.شدکاشتتاریخدرایندانه،بهشدهتولیدهاياسیمیالتکاملانتقالبرايفرصترفتندست
یکسطحدردانهعملکردبرکاشتتاریخ.یابدمیکاهشکلزاارقامگلدهیدورهطولکاشتدرتاخیر
تاریخدردانهعملکردبیشترینکهطوريبه. بودندتاثیرگذاردرصد5سطحدرفقطارقامودرصد
ترتیببهسومودومکاشتتاریخدرهمچنینبود،هکتاردرکیلوگرم5/7046میزانبهواولکاشت

عملکردکاهشصددرسومودومکاشتتاریخدروبودهکتاردرگرمکلیو1/3864و1/5941بابرابر
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واوکاپیمطالعهموردارقامبینهمچنین.بود%1/45و%6/15ترتیببهاولکاشتتاریخبهنسبت
. داشتندبهتريوضعیتارقامبقیهبهنسبتهکتاردرکیلوگرم2/6046و7/6348میانگینبالیکورد
ازباشند،بهتريسطحدرعملکرداجزاينظرازکهارقامیواستعملکردءاجزابرآینددانهعملکرد
.شدخواهندمندبهرهنیزباالتريعملکرد

گیرينتیجه
استاندر. استگردیدهمشخصوبختیاريچهارمحالاستاندرهمچنینوکشوردرکلزاجایگاه

وسازگاريدهندهنشانوگردیدهکسبگرممناطقدرهموسردمناطقدرهمخوبیرکوردهاي
.نموداشارهذیلمواردبهتوانمیآمدهبدستنتایجمجموعاز. باشدمیگیاهاینپذیريمدیریت

باشدمیمهرماهپنجملغایتشهریورپنجموبیستاستانسردمناطقبرايکاشتتاریخبهترین.1
.باشدمیزودهنگامکاشتتاریخبااولویتکه

) شهریورپنجموبیست(اولکاشتتاریخبهنسبت) مهرپنجم(دومکاشتتاریخدردانهعملکرد.2
.یابدمیکاهش15%

زیراگرددنمیتوصیهاستانسردمناطقبرايوجههیچبه) ماهمهرپانزدهم(سومکاشتتاریخ.3
سرمازدگیاحتمال،)%45کاهش(اولکاشتتاریخبهنسبتدانهعملکردشدیدکاهشبرعالوه
.داردوجودهمهابوتهرفتنازبینوکلی

.بودندبرخوردارباالتريعملکردمیزانازمجموعدرلیکوردواوکاپیمطالعهموردارقامبیناز.4
.نموداشارهتوانمیاولکاشتتاریخدردانهکیلوگرم7000تولیدبهازجمله

اشارهاستانسردمناطقدرکشتبراياوکاپیرقمتوانمنديبهتوانمیبررسیایندیگرنتایجاز.5
بودنافشانبازگردهخاطربهطرفیازوداردهممناسبیتولیدمناسبکاشتتاریخدرکهنمود
.داشتنخواهدهمکشوردربذرتامیننظرازمشکلیرقماین

منابع:
نامهپایان. کلزاارقامعملکردبرکاشتتاریختاثیربررسیورشدمنحنیتعیین. 1372.ابند،آینه.1

. صفحه119.مدرستربیتدانشگاه. ارشدکارشناسی
دانشگاهجهاددانشگاهیانتشارات.دومنگارش. زراعتمبانیواصول.1370.ر.مپور،خواجه.2

.صفحه218.اصفهانصنعتی
.صفحه230.تهران.برهمندانتشارات. عمومیزراعت.1372.ع.مرستگار،.3
جهادوزارت.اطالعاتوآمارکلادارهانتشارات.کلزا.1379.زادهشهنیقاضی.پ،.ششریعتی،.4
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رقمدوزراعیصفاتورشدبرروندبوتهتراکموکاشتتاریخاثربررسی.1379. اراد،شیرانی.5

.صفحه161.مدرستربیتدانشگاهکشاورزيدانشکده.زراعتارشدکارشناسینامهپایان.کلزا
جهادانتشارات).ترجمه(زراعیگیاهاناکولوژي.1371. محالتینصیري.مو،.عکوچکی،.6

.صفحه230.مشهدفردوسیدانشگاهدانشگاهی
. تهراندانشگاهانتشارات.زراعیگیاهانتولیداصول. 1373پوستینیوك،،.بصمدي،یزدي.7
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چکیده
) به منظور .Vigna radiata Lتراکم مناسب کاشت در ارقام مختلف ماش (نییتعقیتحقنیهدف از ا

با لیبه صورت فاکتورشیمحصول  در منطقه لردگان بود. آزمانیحصول عملکرد باال، در کشت دوم ا
يهاها شامل چهار رقم ماش به نامشد. عاملدر سه تکرار انجام یکامل تصادفيهابلوكهیطرح پا

بوته 50و 40، 30لردگان و سه تراکم مختلف کاشت یو توده محلVC6173A ،VC637194پرتو، 
ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، ،یکیولوژیزیفیدگیرسخیتار،یگلدهخیدر متر مربع بود. صفات تار

مرکب انسیوارهیتجزجیشد. نتانییتعماریهر تيوزن صددانه و عملکرد دانه براف،تعداد دانه در غال
از نظر صفات مورد هاپینشان داد ژنوتیصفات به روش توکيدو سالهنیانگیمسهیداده ها و مقا

هتراکم کاشت در همریدار دارند. تاثیتفاوت معنگری(بجز صفت تعداد دانه در غالف) با همدیبررس
تراکم براي × پیدار بود. اثر متقابل ژنوتی) معنیدگیصفات (بجز صفات وزن صددانه و تعداد روز تا رس

نیدر هکتار) از اللوگرمیک8/1357عملکرد دانه (نیدار نشد. باالترهیچ یک از صفات معنی
VC6173A دیدانه در متر مربع حاصل گرد40با تراکم .

مقدمه و بررسی منابع 
گرم دانه خشک آن حاصل 100کالري انرژي که از مصرف 340درصد پروتئین و 25ماش با دارا بودن 

می و رضایی، رود (قواشود، از منابع مهم تأمین کننده پروتئین گیاهی براي انسان به شمار میمی
، استان چهارمحال و بختیاري  از 1393-1394). بر اساس آمار نامه کشاورزي در سال زراعی 2000

را در کشور دارا بوده است. 12و از نظر میزان تولید رتبه 18نظر سطح زیر کشت انواع حبوبات رتبه 
ار دارد. متاسفانه زراعت سطح زیر کشت ماش در این استان ناچیز بوده و غالباً در منطقه لردگان قر
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اي آن به عنوان ماش در این استان، جزو زراعت هاي فراموش شده است، با این وجود مصرف تغذیه
که در برنامه تناوب باشد. الزم به توضیح است با توجه به اینیکی از حبوبات مهم در استان رایج می

ا استفاده از یک گیاه مناسب مانند ماش در زراعی درکشت دوم (تابستانه)، معموالً زمین خالی است، لذ
وري مطلوب از زمین و زمان ها در جهت افزایش تولید و بهرهتواند به استفاده بهینه از نهادهاستان، می

گیرد. بررسی کمک نماید. کشت ماش در استان به صورت سنتی و با استفاده از توده محلی صورت می
هاي امیدبخش و ارقام پرمحصول و اصالح شده به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح و الین

تبع افزایش تولید در واحد سطح و ارتقاي باشد. بدیهی است که بهتر حائز اهمیت میبازارپسندي بیش
وضعیت اقتصادي زارعین، امکان توسعه کشت این محصول در استان میسر خواهد بود. 

) در هندوستان، 1992(مباری) در گرگان، م1374پور (صباغتوسط ماش شده درتحقیقات انجام
و 33، 33، 40يهاتراکمبی) به ترت1987(یروهیو پنوار و سنیپیلی) در ف1994(يو پندیهاکان
دهد. باال نشان میحصول عملکرديتراکم کاشت برانیبهتربه عنوان بوته در متر مربع را 30

سرعت شیها سبب افزابوتهنی) در ماش، کاهش فاصله ب2000(تیکسیشوکال و ديهادر پژوهش
نور در تمام فصل رشد و ترشیجذب ب،یشیدوره زالیو اوایشیدوران رشد رویرشد محصول ط

ع یمتعادل تراکم بوته سبب تسرشیکاشت، افزافی.  با ثابت بودن فاصله رددیباالخره عملکرد دانه گرد
عملکرد يبهبود اجزا،یطیاز عوامل محيورشاخص سطح برگ، بهرهشیتاج پوشش، افزابسته شدن 

يها). در تراکم1988جونس، تلی(لگرددیموجب بهبود عملکرد دانه متیدر واحد سطح و در نها
نور و کمبود يرابدیو رقابت شدياندازهیسالیها، به دلبوتهنیفاصله بادیاز کاهش زیناشادیزاریبس

عیرشد سردیدو عامل ممکن است از آثار مفنی. اابدییمشیها افزابرگزشیسرعت ر،یطیعوامل مح
ماش در در کشت دوم تراکم مناسبورقمدر پژوهش حاضر ).  1991و همکاران، نگیبکاهد (سهیاول

شد.یبررسبذراز حدشیاز مصرف بيری، به منظور حصول عملکرد باال و جلوگمنطقه لردگان

هامواد و روش
در منطقه لردگان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با 1394و 1393هاي این پژوهش طی سال

ها شامل سه رقم و الین ماش به هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عاملطرح پایه بلوك
و توده محلی لردگان (جمعاً چهار ژنوتیپ)، و VC6173A ،VC637194هاي هاي رقم پرتو، الیننام

).1بوته در متر مربع بود (جدول 50و 40، 30سه تراکم مختلف کاشت
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هاي مختلف کاشتها و تراکمنام ژنوتیپ)1جدول
ژنوتیپتراکم کاشت

D1 =7×50 بوته در متر مربع)30(تراکمV1(رقم پرتو)
D2 =5×50 40(تراکم(بوته در متر مربعV2)VC6173A(
D3 =4×50 50(تراکم(بوته در متر مربعV3)VC637194(

V4(توده محلی)

4و 5، 7ترتیب  متر و فاصله بوته بر روي ردیف بهسانتی50هاي کاشت ثابت و برابر فاصله بین ردیف
هاپیژنوتشد.لیتر در هکتار استفاده 2کش ترفالن به میزان متر لحاظ شد. قبل از کاشت از علفسانتی

ماه) به عنوان کشت تابستانه در منطقه لردگان از استان ریدر زمان پس از برداشت جو (در هفته اول ت
. قبل از کاشت دیانجام گردياریکاشته شدند و روز بعد آبيکاربه صورت خشکه،ياریوبختچهارمحال

. دیهرز دو مرتبه انجام گرديهاعلفیدستنیشدند. وجیاس ضدعفونیکش رورال تبذور با سم قارچ
ياجزانییتعيشد. برايبردارادداشتییکیولوژیزیفیدگیو رسیگلدهخیدر طول فصل رشد، تار

هر کرت برداشت شده، متوسط تعداد غالف یانیاز بخش میبوته به طور تصادف5عملکرد دانه تعداد 
هر يهاپس از برداشت بوتهزیشد. وزن صد دانه ننییدر بوته، تعداد دانه در غالف و ارتفاع بوته تع

يآماريافزارهابه دست آمده با نرميها. دادهدیگردنییتعیتصادفينمونه4کرت از تعداد 
EXCEL وSASشدند سهیمقاگریکدیبا ی ها به روش آزمون توکدادهنیانگیشده، مانسیوارهیتجز

.دیگردمنطقه مشخص يرقم و تراکم کاشت برانیو بهتر

ها و بحث یافته
دار معنیصفات مختلف هاي آزمایش براي تفاوت بین سالها نشان دادنتایج تجزیه واریانس مرکب داده

دار تعداد دانه در غالف) با همدیگر تفاوت معنیها از نظر صفات مورد بررسی (بجز صفت ژنوتیپاست.
دار بود. دارند. تاثیر تراکم کاشت در همه صفات (بجز صفات وزن صددانه و تعداد روز تا رسیدگی) معنی

با عملکرد VC6173Aالین نشان داددر مجموع دو سال ها ات ژنوتیپنتایج مقایسه میانگین صف
ها برتر است. این الین از نظر سایر صفات نیز در سایر ژنوتیپکیلوگرم در هکتار نسبت به 8/1307

تر بود. رقم پرتو در دار بیشقرار گرفت. تعداد دانه در غالف در الین مذکور با تفاوت غیرمعنیaگروه 
).2تر بود (جدول ها تاحدودي دیرتر به گل رفت و دیررسمقایسه با سایر ژنوتیپ
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هاي ماش با آزمون توکیمقایسه میانگین دو ساله صفات در ژنوتیپ)2جدول 
عملکرد دانه 

)k/h(
تعداد غالف 

در بوته
تعداد دانه 

در غالف
وزن صد 

)gدانه (
ارتفاع 

)cmبوته (
روز تا 
گلدهی

روز تا 
ژنوتیپرسیدگی

7/1164b3/22ab8/7a2/5ab6/57ab6/47a9/86aV1(رقم پرتو)
8/1307a4/26a1/8a4/7a4/60a3/46a4/86aV2)VC6173A(

2/1080b5/14b1/7a7/6ab1/46b
4/44

ab
9/84abV3)VC637194(

1111b3/16b4/7a3/4b8/52ab3/42b1/82bV4(توده محلی)

حداقل اختالف 8/1863/876/15/29/114/31/4
دارمعنی

هاي داراي حروف مشترك در مقایسه با روش توکی، در سطح احتمال یک درصد ستون میانگیندر هر 
دار دارند.با یکدیگر اختالف غیرمعنی

بوته در 40هاي مختلف کاشت در مجموع دو سال نشان داد بهترین تراکم کاشت مقایسه بین تراکم
ولی مقادیر سایر اجزاي داروت غیرمعنیمترمربع است. در این تراکم کاشت مقدار وزن صددانه با تفا

تر بود. در این تراکم شرایط بهینه رشد براي گیاه فراهم شده لذا دار بیشاصلی عملکرد با تفاوت معنی
گردد. در شرایط این آزمایش، تر میاجزاي عملکرد دانه افزایش یافته و در نتیجه عملکرد دانه بیش

ها حد، منجر به کاهش عملکرد دانه شد. در تراکم کم، سطح کرتتر از این تر و کمهاي بیشتراکم
علت کاهش زیاد، بهرسید. در تراکمنظر میبهترها بخوبی پوشش داده نشد و مزرعه تنکتوسط بوته

اندازي و رقابت شدید براي جذب نور، به دلیل شرایط کمبود ها، عالوه بر سایهزیاد فاصله بین بوته
بوته در 50ترین ارتفاع بوته در تراکم زاي عملکرد دانه کاهش یافت. به عالوه، بیشعوامل محیطی، اج

). 3متر مربع مشاهده شد (جدول 
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هاي مختلف کاشت با آزمون توکیمقایسه میانگین دو ساله صفات ماش در تراکم)3جدول 

عملکرد 
)k/hدانه (

تعداد 
غالف 
در بوته

تعداد 
دانه در 

غالف

وزن 
صد دانه

)g(

ارتفاع 
بوته 

)cm(

روز تا 
گلدهی

روز تا 
هاي کاشتتراکمرسیدگی

9/1165b8/19b6/7ab9/5a6/50b44b9/83aD1)30(بوته در متر مربع

3/1202a7/22a8/7a1/6a3/54ab45ab9/84aD2)40(بوته در متر مربع

6/1129c1/17c3/7b7/5a8/57a4/46a5/86aD3)50(بوته در متر مربع

حداقل اختالف 9/322/24/02/17/39/18/2
دارمعنی

هاي داراي حروف مشترك در مقایسه با روش توکی  ، در سطح احتمال یک در هر ستون میانگین
دار دارند.درصد با یکدیگر اختالف غیرمعنی

دار گردید، بنابراین صفات مورد بررسی غیرمعنیتراکم، در مجموع دو سال براي× اثر متقابل ژنوتیپ 
ترین الین و توان مطلوبهاي کاشت یکسان بوده و میها در سطوح مختلف تراکمروند تغییرات ژنوتیپ

دانه در مترمربع در هر 40با تراکم کاشت VC6173Aتراکم را تعیین نمود که بر این اساس، الین 
ها نشان داد. ها و تراکمه سایر ژنوتیپدوسال آزمایش برتري خود را نسبت ب

VC637194و VC6173Aهاي تیپ رشد در رقم پرتو و توده محلی رشد نامحدود ولی در الین

درشت بودن بذور و تیپ رشد VC6173Aهاي بارز الین ایستاده و رشد محدود بود. از ویژگی
ها، برداشت مکانیزه را بوتهستادهآن است. درشتی بذور موجب بازارپسندي شده و تیپ ایيایستاده

کند. تسهیل می
روز بود که این دوره، زمان مناسبی براي 4/86برابر VC6173Aمیانگین طول دوره رشد در الین 

شود. در این مدت عمالً کشت دوم ماش (مثالً کشت پس از برداشت جو) در منطقه لردگان محسوب می
کیلوگرم در هکتار محصول برداشت 1358توان حدود زمین خالی است ولی با کشت دوم ماش می

باشد.نمود که عملکرد قابل توجهی می

گیرينتیجه
دانه در مترمربع 40ماش با تراکم VC6173Aدر منطقه لردگان و مناطق مشابه، کشت دوم الین 

30این الین، میزان بذر مصرفی براي کاشت آن حدود يگردد. با توجه به وزن صددانهپیشنهاد می
کیلوگرم در هکتار است. این میزان بذر، پوشش مناسبی را در سطح مزرعه ایجاد کرده و موجب 
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چکیده 
، CMVهاي عمده لوبیا شامل به ویروس،هاي منتخب داراي مقاومت به کنه تارتنمقاومت الین

BCMV ،BCMNV وBYMV در شرایط گلخانه و مزرعه  مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مقاومت
هاي ویروسخلوص بیولوژیکیهاي دارايزنی مکانیکی لوبیا توسط جدایهدر شرایط گلخانه با مایه

ها در سه منطقه شهرکرد، لردگان و بلداجی در سه سال مختلف و در شرایط مزرعه با کاشت الین
عالیم ایجاد شده و درصد آلودگی و میزان مقاومت در شرایط گلخانه براساسمتوالی انجام شد.

ورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی هاي مرسوم براي هر ویروس به طور جداگانه مبذرزادي مطابق مقیاس
گیري عملکرد و اجزاء عملکرد، تعیین درصد آلودگی به ویروس در دو مقاومت در شرایط مزرعه با اندازه

4مرحله زمان رشد گیاه و تعیین شاخص شدت بیماري انجام شد. وضعیت آلودگی به هر یک از 
ها نشان داد در بیشتر ررسی قرار گرفت. بررسیبویروس در شرایط مزرعه و گلخانه با آزمون الیزا مورد

تواند واکنش مقاومت را به خوبی نشان موارد پارامترهاي مورد ارزیابی با یکدیگر مطابقت داشته و می
دهد.ها برتري نشان میبه سایر الیننسبت ، L19هاي مورد بررسی نشان داد الین دهد. ارزیابی الین

نشان داد و نسبت به واکنش مقاومتBYMVو BCMV،BCMNVهاي به ویروسL19الین 
CMV متحمل بود. مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد نشان داد الینL19.بیشترین عملکرد را دارد

مقدمه و بررسی منابع
گروه ویروسی به 27ویروس از 145هاي گیاهی حساس است. تقریباً گیاه لوبیا به بسیاري از ویروس
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60ها حدود به آلوده کردن گیاهان خانواده حبوبات هستندکه در بین این ویروسطور طبیعی قادر
ها اهمیت کمتري دارند و برخی هم ویروس گیاهی قادر به آلوده کردن لوبیا است. برخی از این ویروس

تاکنون بیماري ویروسی متعددي از لوبیا در دنیا گزارش شوند.باعث خسارت قابل توجهی در لوبیا می
باشند.هاي عامل آنها متعلق به گروههاي مختلف ویروسی میده است که ویروسش

ها و معرفی ارقام و تغییر حساسیت یا تواند  لوبیا را آلوده کند با تغییر ژنوتیپتعداد ویروسی که می
شود تا مقاومت این ارقام مرتباً در حال تغییر است. وضعیت ناقلین و شرایط محیطی هم باعث می

.ها دستخوش تغییرات شوداره وضعیت مقاومت و حساسیت و اهمیت ویروسهمو
Bean Commonهاي گزارش شده از ایران شامل ویروس موزائیک معمولی لوبیا (ترین ویروسعمده

mosaic virus , BCMV) ویروس موزائیک  زرد لوبیا ،(Bean yellow mosaic virus , BYMV ،(
) و ویروس موزائیک  معمولی نکروز Cucumber Mosaic virus , CMVویروس موزائیک  خیار (

.) بوده استBean Common mosaic necrosis virus, BCMVلوبیا (
هایی روش  مناسبی براي هاي اصالحی براي دستیابی به چنین الینهاي مقاوم یا برنامهانتخاب الین

هاي مختلف در سالBYMVرسد. وضعیت مقاومت به ها ضروري به نظر میکنترل پایدار این ویروس
هاي و در مناطق مختلف متفاوت بوده است،  بنابراین در ارزیابی مقاومت به این ویروس بایستی داده

.هاي مختلف و در مناطق مختلف مورد ارزیابی قرارگیردمتعلق به فصل
تواند در نه طراحی شده است که میها به طور جداگاهاي عمومی براي ارزیابی هر یک از ویروسمقیاس

هاي گیاهی بر هاي ارزیابی خسارت ویروسمقیاسارزیابی کیفی خسارت مورد استفاده قرار گیرد.
باشد. بر این مبنا مقیاس عمومی زیر براي مبناي سه متغیر عالیم، میزان وقوع ویروس و عملکرد می

.شودهاي ویروسی به کار گرفته میارزیابی بیماري
هاي مختلف تا کنون توصیف شده است. بر اساس مقیاس هاي ارزیابی متفاوتی براي ویروسقیاسم

مقاوم، سطح 1-3است که در آن سطح شدهسطح  توصیف 9، یک مقیاس داراي CIATتوصیف شده 
هاي متنوعی و با سطوح متفاوت براي هر شود. مقیاسحساس ارزیابی می7-9سطح متحمل و6-4

هاي لوبیا توصیف شده است.سیک از ویرو
هاي آزمایشی و ارزیابی بر برداري تصادفی از پالت) عموما با نمونهIncidenceارزیابی وقوع ویروس (

هاي ردیابی ویروس است. سنجش عالیم و درصد وقوع ویروس در مراحل اساس عالیم یا سایر روش
ارزیابی عملکرد در مرحله رسیدگی کامل ) بایستی انجام شود و R8) تا پرشدن غالف (R6گلدهی (

)R9ها بدون آنکه عالیم مشخصی داشته باشند تیتر باالیی از ویروس در برخی الین.شود) انجام می
آنها وجود دارد که با الیزا قابل ردیابی است. ردیابی تیتر ویروس هم به وسیله الیزا به عنوان ابزاري براي 

ارزیابی مقاومت در بیشتر موارد با تعیین یک مقیاس بر . شودمیارزیابی وضعیت مقاومت استفاده 
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هاي مختلف و مقایسه مقدار در نمونهODمبناي عالیم ویروس بوده است ولی در برخی موارد خوانش 
نمونه گیاهی به RNAیا DNAهاي مختلف آن و یا تکثیر باند مورد انتظار مربوط به ویروس در رقت

.تفاده شده استعنوان شاخص مقاومت اس

هامواد و روش
آوري شد. از مزارع لوبیا جمعCMV , BCMNV , BYMV, BCMVهاي داراي عالیم تیپیک بوته

هایی که فاقد آلودگی مخلوط بودند انتخاب و با ها با آزمون الیزا مورد بررسی قرار گرفتند و بوتهاین بوته
انجام شد. خالص سازي بیولوژیکیو شدندزنیروش مکانیکی به گیاهان محک در گلخانه مایه

اي که به روش سلکسیون انفرادي از نقطههاي داراي مقاومت نسبی به کنه دوهاي منتخب از الینالین
آوري شده بود انتخاب شد. براي این کار طی وبختیاري جمعتوده محلی لوبیا چیتی استان چهارمحال

هایی انتخاب و با یکدیگر مخلوط مناطق مختلف استان نمونهاز چند توده بذر محلی ازدو سال متوالی
هاي داراي وضعیت مناسب به آلودگی کنه و ویروس انتخاب هاي بذر، بوتهشد. پس از کاشت این نمونه

الین باقیمانده در 54کشت شده و غربالگري بین آوري و در سال بعد مجدداًو بذر این گیاهان جمع
4الین از میان آنها انتخاب و وارد آزمایش ارزیابی مقاومت به 7انجام و نهایتا شرایط مزرعه و گلخانه 

ویروس عمده لوبیا موجود در منطقه شد.
صورت گرفت. این روش بر اساس عالیم و هاي توصیفی بر اساس متدBCMNVارزیابی مقاومت به 

و میزان جذب در طول موج گیري سطح برگ و رشد رویشی گیاههگیري، وزن خشک گیاه، اندازاندازه
زنی ویروس پس از مایهست.جهت تعیین غلظت ویروس در بافت گیاه اELISAنانومتر در روش 405

براي تعیین میزان شود.زنی میهاي مورد ارزیابی مایهبه ارقام حساس تکثیر شده و سپس به الین
روز پس از سبز 20گیاهان داراي عالیم و کاشته هاي پالستیکیبذر در گلدان200بذرزادي از هر الین 

ها مشخص میزان درصد آلودگی بذري هر کدام از ویروسELISAشمارش شده و با استفاده از شدن
ها و مقاومت آنها تطبیق داده شد. میزان گردید و نتایج درصد آلودگی بذر با وضعیت بروز عالیم در الین

ایستگاه شهرکرد، بلداجی و لردگان تعیین گردید.بذرزادي در بذر حاصل از هر سه سال کشت در 
هاي گیاهی توصیه شده عمومی ارزیابی مقاومت به ویروساي طبق مقیاسارزیابی مقاومت مزرعه

)، عملکرد و عالیم در این Incidence(با تغییراتی انجام شد. پارامترهاي درصد آلودگیCIATتوسط 
ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. 

50-40روز و مرحله دوم  10ن درصد آلودگی به ویروس در دو مرحله انجام شد که مرحله اول تعیی
هاي داراي عالیم ویروسی تعداد کل بوته و بوتهها بود. براي تعیین درصد آلودگیبوتهپس از سبز شدن

7-5ار هر تیمازهاي مورد بررسی، در هرمرحلهیک از ویروسهربراي تعیین فراوانیشمارش شد.
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ویروس مورد بررسی در آنها با آزمون 4نمونه داراي عالیم متنوع ویروسی گرفته شد و وجود هر یک از 
.الیزا مورد بررسی قرار گرفت

گیرينتیجه
هاي انتخابی در تعداد غالف در بوته، در شرایط بدون آلودگی به ویروس در منطقه بلداجی: بین الین

داري وجود داشت. باالترین تعداد غالف در بوته در در هر بوته تفاوت معنیوزن صد دانه و عملکرد دانه 
در مجموع در و و رقم تالش به دست آمدL19بیشترین وزن صد دانه از الین . دیده شدL42الین 

هاي مورد بررسی برتري معنی داري با رقم تالش نشان ندادند.منطقه بلداجی الین
هاي انتخابی از نظر عملکرد و اجزاي آن منطقه بلداجی: بین الیندر شرایط آلودگی به ویروس در

دیده شد. در L42و L19هاي داري وجود داشت. باالترین تعداد غالف در بوته در الینتفاوت معنی
، و هاي ویروسی در منطقه بلداجیباالترین عملکرد را در شرایط آلودگی به بیماريL19مجموع الین 

ش عملکرد و اجزاي عملکرد را در مقایسه با شاهد داشته است.کمترین درصد کاه
هایی در تعداد ها و ارقام لوبیا چیتی انتخابی تفاوتدر شرایط بدون آلودگی در منطقه لردگان، الین

در ولی غالف در هر بوته، تعداد دانه در هر غالف، وزن صد دانه و عملکرد دانه در هر بوته داشتند. 
در حالی که کمترین J29وL19بیشترین تعداد غالف در هر بوته ازالینویروس،شرایط آلودگی به

L29،L19هاي مشاهده شد.  بیشترین وزن صد دانه در الینL1وL29،L30هاي غالف در الینتعداد

J29وL19هاي دیده شد. کمترین درصد کاهش عملکرد و اجزاي آن (نسیت به شاهد) درالینD3و

هاي ویروسی در شرایط مزرعه است. ها نسیت به بیماريمشاهده شد که نشانگر تحمل خوب این الین
بود که L31و L42 ،L30هاي بذر حاصل از کشت  بلداجی مربوط به الینبیشترین میزان بذرزادي در

ر بلداجی مربوط یزان بذرزادي نیز در بذملردگان و شهرکرد نیز همین نتایج تکرار شد. کمترین در بذر
) و در بذر D3)3-27وL29، تالشL19و تالش بود که در بذر لردگان مربوط به L19هاي به الین

.بودD3و L19،L29هاي تالش، شهرکرد  مربوط به الین
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)ب(فاقد هر گونه عالیم و رشد مناسL19عالیم ویروس در الین مقاوم 

(کوتولگی، بدشکلی برگ و آلودگی باال)L29عالیم ویروس در الین حساس 
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ها و بحث یافته
هاي محیطی باشد اصالح ارقام جدید که داراي مقاومت به عوامل محدود کننده بیولوژیک و استرس

هاي اصالحی در دنیا بوده است. چنین ارقامی عالوه بر کاهش خسارت به همواره هدف اولیه برنامه
دهد و منجر به تولید پایدار و سالم رکیبات شیمیایی را نیز کاهش میعملکرد محصول، نیاز به مصرف ت

ایجاد مقاومت در گیاه به ویروس پایدارترین روش مدیریت عوامل ویروسی محسوب شود.محصول می
هاي منتخب مقاوم به کنه تارتن بود که مهمترین هاي مورد مطالعه در این بررسی الینشود. الینمی

هاي منطقه در شرایط ها به مهمترین ویروسشود. مقاومت این الینمنطقه محسوب میآفت لوبیا در 
ها و در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه مورد ارزیابی به هریک از ویروسگلخانه با آلودگی مصنوعی

مقایسه اجزا عملکرد، عملکرد کل کرت در مزرعه و درصد  آلودگی به ویروس در مزرعه در .قرار گرفت
.ها را نشان دهدها تطابق مطلوبی داشته و توانست به خوبی واکنش مقاومت در برخی الینرخی الینب

هاي تواند نتایج بهتري از وضعیت مقاومت نشان دهد چون در حضور اکثر سویهاي میهاي مزرعهارزیابی
.شودمیامهاي موجود در منطقه، ارزیابی مقاومت انجهاي طبیعی ویروسویروس و یا برهمکنش

و BCMV ،BCMNV  ،BYMVهاي در این تحقیق به عنوان یک رقم  مقاوم به ویروسL19الین 
اي اي و مزرعهشناسایی شد. این الین در همه شرایط ازجمله شرایط گلخانهCMVداراي تحمل به 

شهرکرد، بوده و در هر سه سال اجراي طرح در سه ایستگاه داراي شرایط رشدي و سالمت مطلوبی
داراي کمترین میزان عالوه بر داشتن کمترین میزان آلودگی در مزرعه و گلخانه،لردگان و بلداجی

بود. الین هاي دیگر مورد بررسی از بذرزادي و بیشترین عملکرد کل و اجزاء عملکرد در بیشتر موارد
شتن صفات نامطلوب در هایی داشتند ولی با داو تالش نیز در برخی موارد مطلوبیتD3 ،J29جمله 
توانند مورد هاي دیگر مطالعه نظیر باال بودن درصد آلودگی حتی با  داشتن عملکرد مطلوب، نمیجنبه

.توجه واقع شوند
باشد و یا پذیر نمیهاي شیمیایی امکانهاي ویروسی در لوبیا و سایر گیاهان با روشکنترل بیماري

هاي ویروسی استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل بیماريصرفه اقتصادي ندارد. بهترین روش کنترل 
،  BCMV ،BCMNVهاي در این تحقیق به عنوان یک رقم  مقاوم به ویروسکه L19الین باشد. می

BYMV و داراي تحمل بهCMVتواند در مناطق ، با داشتن صفات زراعی مطلوب میشناسایی شد
ارقام جدید و ارقام حاصل بیا دارند مورد استفاده قرار گیرد.هاي لولوبیا کاري که آلودگی باال به ویروس

به عوامل ویروسی بررسی شده و با توجه وجود منابع گیري باید به منظور ارزیابی مقاومتاز دو رگ
مقاومت، از معرفی ارقام حساس خودداري شود.
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چکیده 
باشد که بیشترین تولید آن در وبختیاري میبادام یکی از مهمترین محصوالت باغی استان چهارمحال

عامل باشد. تغذیه صحیح بادام و وجود تعادل بین عناصر غذایی، رود متمرکز میمنطقه حاشیه زاینده
سبک بودن بافت خاك در اکثر باغات .باشدمهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفی محصول بادام می

بادام منطقه، محدود بودن عمق خاك قابل دسترس، آبشویی عناصر غذایی از منطقه در دسترس ریشه 
اف از و کاهش ذخائر عناصر غذایی قابل جذب خاك از مشکالت باغات این استان است. روش انحر

هاي قبلی در تفسیر نتایج تجزیه برگی )، مدلی جدید و آسان در مقایسه با روشDOPدرصد بهینه (
اي و تعیین حد متعادل عناصر غذایی درختان هاي تغذیهبه منظور تعیین الویتاین مطالعهاست. در 

نتخاب اعملکردهاي متفاوت باغ بادام (رقم مامایی) با 65رود، تعداد بادام درباغات منطقه حاشیه زاینده
و نمونه برگ و خاك تهیه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه برگ و محاسبه شاخص 

DOP در باغات مورد مطالعه عناصر نیتروژن، منیزیم، بور، مس و فسفر به ترتیب با مقادیر عددي
ي اول تا پنجم توصیه کودي قرار هادر الویت-56/4و -25/5، -29/7، -04/11، -21/11محاسبه شده 

گرفتند. براساس نتایج همین بررسی عناصر منگنز، پتاسیم، روي، گوگرد، آهن و مولیبدن به ترتیب با 
هاي ششم تا یازدهم قرار گرفتند. در الویت-51/1و- 01/2، -46/2، -89/2، -96/2، -15/3مقادیر 

+ در الویت مصرف عناصر کودي قرار 36/1+ و 47/0عناصر کلر و کلسیم نیز با مقادیر عددي مثبت 
هاي مورد مطالعه به صورت نگرفتند. نتایج نشان داد که متوسط ترتیب نیاز غذایی درختان بادام در باغ

N>Mg>B>Cu>P>Mn>K>Zn>S>Fe>Moباشد. مدیریت صحیح مصرف کودها یکی از می
ه بادام نقش موثري داشته باشد. مصرف تواند در افزایش کمیت و بهبود کیفیت میوعواملی است که می

ها نامتعادل کود، عامل اصلی بهم خوردن تعادل عناصر غذایی و پایین بودن عملکرد در تعدادي از باغ
باشد. می
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مقدمه و بررسی منابع  
هاي میوه، بخصوص در هنگامی که کیفیت میوه و خاصیت انباري آن امروزه حفظ تعادل در تغذیۀ باغ

شود. به طوري که مشخص گردیده کیفیت میوه بیشتر به تعادل عناصر غذایی باشد، رعایت میمطرح 
اي مطرح شده در میوه بستگی دارد تا غلظت مطلق هر عنصر. هر چند در گذشته اهمیت تعادل تغذیه

). 1379بود، ولی این امر تا ابداع سیستم تشخیص فیزیولوژیک، به صورت کمی در نیامده بود (ملکوتی، 
بوده و همراه با نتایج آزمون خاك در هاي گیاتجزیه گیاه روشی مفید براي ارزیابی وضعیت تغذیه

تواند مورد استفاده هاي کودي متعادل و ارزیابی بازده عناصر غذایی به وسیله گیاهان میطراحی برنامه
برداري و عضو مورد نمونهبرداري، قرار گیرد. کارایی تجزیه گیاه عالوه بر رعایت دقیق زمان نمونه

هاي تجزیه به تفسیر نتایج حاصل از تجزیه بستگی دارد (مانتینز و همکاران،استاندارد بودن روش
هاي مثبتی بوده است. داراي قابلیتDOP1). در این میان روش انحراف از درصد بهینه یا 1993

گیاهی مرجع در تفسیر نتایج تجزیه مطالعات نشان داده است مقایسه هر رابطه با متوسط رابطه جامعه 
هاي رایج براي تفسیر نتایج تجزیه شیمیایی برگ درختان ). معیار1971باشد (بیوفیلز، برگ موثر می

هاي هاي برگ با اعداد مرجع غلظتگیري شده در نمونهاندازههاي عناصر غذاییمیوه، مقایسه غلظت
هایی نظیر غلظت باشد. متأسفانه استانداردد نظر میهاي کفایت مربوط به گیاه موربحرانی یا دامنه

هاي دیگر بحرانی یا دامنه کفایت عناصر غذایی که غالبأ تحت شرایط کنترل شده و اغلب در کشور
اند کاربرد محدودي داشته و مبناي مناسبی در تشخیص وضعیت عناصر غذایی و در جهان تعیین شده

).روش انحراف از 1371باشد (سجادي ،هاي غذایی نمیع نارسایینهایت ارائه توصیه کودي به منظور رف
داراي قابلیت هاي مثبتی بوده و از رابطه زیر قابل محاسبه است.DOPحد بهینه یا 

100
)100(
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غلظت غذایی در نمونۀ گیاهی می باشد که در نظر است تعادل عناصر غذایی در آن تعیین Cکه در آن 
غلظت عنصر غذایی در گیاهی است که از لحاظ عملکرد و کیفیت در شرایط گردد. همچنین

در مورد DOPباشد. روش مطلوب قرار دارد لیکن از لحاظ سایر شرایط مشابه شرایط نمونه مجهول می
بندي شوند، عنصر غذایی اولویتDOPامی گیاهان قابل استفاده است. وقتی عناصر بر اساس مقادیرتم

;1999(سانز، تر نشان دهنده نیاز بیشتر نسبت به سایر عناصر غذایی خواهد بودبا شاخص کوچک

)، درمورد روابط بین عناصر غذایی در برگ و عملکرد 2000) تحقیقات حبیب (1986همکاران، داوي و

1.Devation From Optimum Percentage
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و کیفیت میوه دهاي میوه نشان داده است که تغذیه متعادل، عامل مهمی در عملکرکمی و کیفی باغ
هاي)، طی تحقیقاتی یکی از علل عمده پائین بودن عملکرد در باغ1378است. ملکوتی و طباطبایی (

یا به عبارتی تغذیه نامطلوب درختان میوه تشخیص دادند. میوه کشور را عدم مصرف متعادل کود و
61اي بر روي ) به منظور بررسی و ارزیابی تعادالت تغذیه1391نتایج تحقیقات دردي پور و همکاران (

به صورت باغ هلو در استان گلستان نشان داد که متوسط ترتیب نیاز غذایی هلو در این باغات 
P>Ca>Mn>K>Fe>Cu>Zn>Mg>Nطی تحقیقی به منظور ارزیابی 1384(باشد. گودرزيمی ،(

باغ، 40وبویراحمد از تعداد سی سخت استان کهکیلویههاي منطقهاي تاکستانوضعیت تعادل تغذیه
) را براي تمام عناصر محاسبه DOPنمونه برگ و خاك تهیه کرد و شاخص انحراف از درصد بهینه (

هاي با عملکرد نسبی کم، در وضعیت نامتعادلی از عناصر غذایی باغکرد.نتایج کار نشان داد که همه
درصد، روي 67درصد، پتاسیم در 82درصد، منگنز و مس هر یک در 91قرار داشته و کمبود آهن در 

) 1999ن (ثواقبی و همکارادرصد از این باغ ها قابل پیش بینی است.5/54درصد و بور در 59در 
هاي انحراف از درصد بهینه را در گندم تعیین نمودند. بر اساس نتایج کار ایشان، متوسط ترتیب شاخص

هاي انحراف از درصد بهینه به شرحنیاز غذایی در گندم با استفاده از شاخص
K>Zn>Fe>Mn>Cu>Mg>P>N>Caباشد.می

هامواد و روش
باغ که داراي عملکردهاي 65رود (رقم مامایی)، تعداد حاشیه زایندههاي بادام در این پژوهش از بین باغ

دهی در منطقه مورد مطالعه بودند انتخاب گردیدند. متفاوت از کمترین مقدار تا باالترین مقدار محصول
درصد باغات از باغات پرمحصول 20اي انتخاب شدند که براساس روش اجراي تحقیق، باغات به گونه

(نیمه تیرماه) به صورت برداري از برگ درختان در هر باغ در اواسط دوره رشدنمونهمنطقه باشند.
تر و براي گیري غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم از روش هضممرکب انجام گرفت. براي اندازه

هاي گیاه از روش تهیه خاکستر در دماي گیري غلظت عناصر آهن، مس، روي و منگنز در نمونهاندازه
).1375، احیایی 1375درجه کوره الکتریکی استفاده گردید (امامی 550

هاي خاك از باغات مورد بررسی، در هر باغ از پنج محل در عرصه باغ که به طور به منظور تهیه نمونه
گردید، نمونه خاك از عمق برداري انتخاب میهاي نمونهتصادفی با رعایت اصول و همچنین محدودیت

هاي برداشت شده از نقاط مختلف باغ با اوزان تقریباً انتیمتري تهیه گردید و سپس نمونهس45صفر تا 
(بافت)، گیري خصوصیات فیزیکیمساوي با یکدیگر مخلوط و سپس یک نمونه مرکب به منظور اندازه

(پ هاش، هدایت الکتریکی، آهک کل) و حاصلخیزي (کربن آلی و غلظت عناصر پر مصرف و شمیایی
رف) به آزمایشگاه ارسال گردید.کم مص
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و برگ هاي خاك باغاتمایشگاهی انجام شده بر روي نمونههاي آزگیريپس از دریافت نتایج اندازه
درختان بادام، نسبت به تعیین وضعیت شرایط حاصلخیزي خاك و همچنین محاسبات مربوط به تعیین 

ف و کم مصرف اقدام گردید.براي عناصر پرمصر(DOP)هاي انحراف از درصد بهینه شاخص

ها و بحث یافته
اي نشان داد که این هاي تغذیههاي بادام استان با هدف تعیین الویتدر باغDOPاستفاده از روش 

ها از نظر وضعیت عناصر غذایی در شرایط متعادل و مطلوبی قرار ندارند. وضعیت عناصر غذایی باغ
ط یباشد که به نوبه خود بیانگر شراقابل جذب عناصر در خاك میموجود در گیاه خود تابعی از میزان 

باشد. نتایج این میمدیریت مناسب یا نامناسب و حفظ تعادل در مصرف کود در باغات بادام منطقه
پژوهش نشان داد که مقادیر شاخص انحراف از درصد بهینه در باغات بادام مورد مطالعه از مقادیر منفی 

ا مقادیر مثبت و بزرگتر از صفر تغییرات داشت که نشان دهنده شرایط کمبود تا کوچکتر از صفر تو
هاي بادام داشت. با توجه به اي در باغزیاد بود عناصر در باغات منطقه و حکایت از عدم تعادل تغذیه

در باغات مورد مطالعه، کمبودهاي عناصر DOPنتایج به دست آمده از تجزیه برگ و محاسبه شاخص 
و -25/5، -29/7، -04/11، -21/11هاي، وژن، منیزیم، بور، مس، فسفر به ترتیب با شاخصنیتر
نماینده بیشترین کمبودها و به ترتیب در الویت اول تا پنجم توصیه کودي قرار گرفتند. براساس -56/4

، -15/3نتایج همین بررسی عناصر منگنز، پتاسیم، روي، گوگرد، آهن و مولیبدن به ترتیب با مقادیر
هاي ششم تا یازدهم قرار گرفتند. عناصر کلر و در الویت-51/1و-01/2، -46/2، -86/2، -96/2

+ در الویت مصرف عناصر کودي قرار نگرفتند. 36/1+ و 47/0کلسیم نیز با مقادیر عددي مثبت 

گیري نتیجه
عادل بین غلظت عناصر بر اساس نتایج این پژوهش الویت مصرف منابع کودي به منظور برقراري ت

ارائه گردیده است.1غذایی در درختان بادام منطقه در جدول 

ترتیب الویت تغذیه اي تعیین شده براي باغات بادام منطقه)1جدول 
N> Mg> B> Cu> P>Mn> K> Zn> S> Fe> Mo>Cl>Ca
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چکیده 
وبختیاري را مستعد کشت انواع درختان میوه نموده تنوع اقلیم و کوهستانی بودن، استان چهارمحال

تواند باعث توسعه باغات، افزایش تولید و درآمد و شرایط میاست. شناخت استعدادهاي موجود و بهبود 
وبختیاري براي اشتغال استان گردد. براي این منظور و با هدف تعیین تناسب اراضی استان چهارمحال

هاي باغی سیب، بادام، زردآلو، هلو و انگور، این تحقیق انجام گردید. در مرحله اول جداول کشت گونه
هاي باغی به تفکیک تنظیم گردید. در مرحله بعد زمین و خاك براي هر یک از گونهنیازهاي اقلیمی و 

هاي باغی مورد بررسی با با استفاده از آمار هواشناسی استان و مطابقت و انطباق نیازهاي اقلیمی گونه
رسی هاي مورد برپارامترهاي اقلیمی استان، عمل ارزیابی تناسب اقلیمی اراضی استان براي کشت گونه

هاي تناسب اقلیمی استان براي هر یک از گیاهان مورد نظر تهیه گردید. در ادامه انجام و نهایتاً نقشه
خصوصیات خاك و پستی و بلندي واحدهاي مختلف اراضی استان تعیین و عمل انطباق این 

تحت هاي باغی مورد مطالعه به روش پارامتریک انجام و خصوصیات با نیازهاي زمین و خاك گونه
هاي تناسب واحدهاي اراضی براي هر گونه باغی و در هر واحد اراضی تعیین گردید. به این کالس

ها تعیین ترتیب مساحت و درصد مساحت اراضی استان در هر کالس تناسب براي هر یک از گونه
رارت در ترین پارامترهاي اقلیمی عمدتاً پارامترهاي درجه حگردید. نتایج نشان داد که محدود کننده

ترین خصوصیات خاك و هاي مختلف رشد گیاهان مورد بررسی است. همچنین محدود کنندهدوره
پستی و بلندي در هر واحد اراضی شامل عمق خاك، درصد و جهت شیب، سنگ و سنگریزه، آهک، 

رد بود. نهایتاً نقشه تناسب کیفی اراضی استان براي هر یک از درختان موpHماده آلی، بافت خاك و 
مطالعه تهیه گردید.
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مقدمه و بررسی منابع
باشد هایی میجلوگیري از تخریب و انهدام منابع خاك و حفظ آن یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت

وري صحیح از منابع خاك ریزي و بهرهکه نسل حاضر در برابر آیندگان دارد و این تنها از طریق برنامه
ها و پتانسیل آنها استفاده مناسب از اراضی، با در نظر گرفتن استعدادها،پذیر است. شناخت خاكامکان

شود از توان بالقّوه اراضی حداکثر استفاده و تهیه الگوي مناسب کشت امري ضروري است که باعث می
). بر 1388هاي استفاده پایدار از زمین حفظ گردد (زارعیان، صورت گیرد و در عین حال، سیاست

)، تناسب اراضی را تناسب یک واحد نقشه اراضی براي یک نوع کاربري خاص 1995ر (اساس نظر رزیت
گویند. محققین زیادي در دنیا و ایران از این روش براي ارزیابی اراضی مورد مطالعه بهره گرفته و اراضی 

ماگور و اند. رودست آوردهمورد نظر را براي گیاه خاص مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزشمندي به
)، براي تعیین مناطق مستعد پرورش هلو در کشور مکزیک، از این روش استفاده 1996همکاران (

)، با هدف تعیین تناسب اراضی شرق ترکیه براي مرکبات، با استفاده 2003نمودند. ازکان و همکاران (
کشت مرکبات و هايهاي تناسب را تهیه و با روي هم اندازي نقشههاي خاك و اقلیم نقشهاز داده

اند. مهدوي هاي تهیه شده، نشان داده شد که مرکبات کامالً در مناطق مساعد کشت نشدهنقشه
)، با بررسی نیازهاي اکولوژیکی زیتون و تعیین شرایط مناسب، تناسب اراضی استان 1383(

9500ه حدود وبختیاري را براي کشت این گونه به دست آورد. نتایج این تحقیق نشان داد کچهارمحال
باشد.هکتار از اراضی استان مستعد کشت زیتون می

هاي متغیر سنگین گذاري اولیه و هزینهنظر به اینکه احداث باغ و پرورش درختان مثمر نیاز به سرمایه
ها با شکست گونه پروژهگذاري به درستی تعیین نگردد ایندارد، بنابراین اگر مناطق مناسب این سرمایه

پذیر نخواهد بود. همچنین هاي احتمالی در بعضی موارد امکانو جبران اقتصادي شکستمواجه شده
گذار در تعیین هاي اجرایی و در راس آنها سازمان جهاد کشاورزي استان به عنوان نهاد سیاستسازمان

آگاهی گذاران در این زمینه با برداران و سرمایههاي توسعه باغات و راهنمایی بهرهمحل اجراي طرح
بیشتر عمل نماید. این تحقیق با هدف تعیین مناطق مناسب کشت و کار درختان بادام، سیب، هلو، 

وبختیاري انجام شد.زردآلو و انگور در استان چهارمحال

هامواد و روش
هکتار انجام شد. باتوجه به 1650000وبختیاري با وسعت حدود این مطالعه در سطح استان چهارمحال

منبع 200العات درباره نیازهاي اقلیمی و زمینی درختان میوه مورد نظر، با بررسی بیش از کمبود اط
اي وسیع نیازهاي اقلیمی و نیازهاي زمین و خاك درختان مورد مختلف داخلی و خارجی و کار کتابخانه
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اي ارزیابی که بهترین مالك بربررسی شامل سیب، بادام، هلو، زردآلو و مو تعیین شد. با توجه به این
اراضی، میزان تولید در واحد سطح اراضی است، بر اساس نتایج بدست آمده از عملکرد محصول در 
منابع مورد بررسی، پارامترهاي اقلیمی و زمین و خاك مؤثر در رشد و تولید محصول هر یک از 

تیب جداول ) گردید. به این ترRatingبندي (هاي باغی تعیین و اهمیت این فاکتورها درجهگونه
نیازهاي اقلیمی و زمین و خاك هر یک از درختان مورد بررسی تهیه و تنظیم گردید. همچنین بدلیل 

هاي نیاز به زمان وقوع هر مرحله از رشد گیاه، مراحل مختلف رشد (مراحل فنولوژیک) هر یک از گونه
طور دقیق و بانی استان بهباغی براساس تحقیقات انجام شده و منابع موجود و مشاوره با متخصصین باغ

با بازه زمانی صحیح تعیین گردید. 
GISبندي مناسب انتخاب شده و در محیط سپس براساس ماهیت هر پارامتر اقلیمی روش پهنه

هاي اطالعاتی پوشش گردید. به این ترتیب الیههاي پارامترهاي هواشناسی تشکیل بندي الیهپهنه
هاي اطالعاتی عناصر اقلیمی موثر با نیازهاي یمی تهیه گردید. الیهسطح استان براي هر پارامتر اقل

اقلیمی هر یک از درختان مقایسه و با روش پارامتریک انطباق داده شد و درجه تناسب هر پارامتر 
بندي مربوطه به کالس تناسب اقلیمی اقلیمی تعیین شد و این درجه تناسب اقلیمی براساس طبقه

محصول تبدیل شد.اراضی استان براي هر 
در مرحله بعد خصوصیات خاك و توپوگرافی واحدهاي اراضی، شامل بافت خاك، عمق خاك، درصد 

هاي ، درجه و جهت شیب، درصد حجمی سنگریزه و پستی و بلنديpH ،ECآهک، درصد ماده آلی، 
اطالعاتی در ریز در هر واحد اراضی در نظر گرفته شد و هر یک از پارامترهاي خاك به صورت یک الیه

تبدیل شد. در ادامه با استفاده از روش پارامتریک (ریشه دوم) و با در نظر گرفتن تمام GISمحیط 
خصوصیات مؤثر شامل خصوصیات اقلیمی و زمین و خاك، درجه تناسب هر واحد اراضی براي هر گونه 

طه، تحت کالس نهایی بندي مربوباغی محاسبه گردید. با توجه به درجه تناسب محاسبه شده و طبقه
تناسب کیفی هر واحد اراضی براي هر گونه باغی تعیین گردید. در نهایت اراضی استان براي هر گونه 

بندي شده و نقشه تناسب اراضی استان براي هر گونه باغی مورد مطالعه تهیه شد.باغی طبقه

ها و بحث یافته
ترین پارامتر اقلیمی که باعث ایجاد کالس کنندهبراساس نتایج بدست آمده از تناسب اقلیمی، محدود 

) براي گیاه سیب شده است، پارامتر درجه حرارت زمان تورم جوانه گل تا تشکیل میوه، Nنامناسب (
ترین پارامترهاي اقلیمی براي گیاه بادام، درجه حرارت در طی دوره خواب جوانه گل، محدود کننده

ل و درجه حرارت در طی دوره میوه کوچک، براي گیاه زردآلو، درجه حرارت در طی دوره تورم جوانه گ
، درجه حرارت در طی دوره تورم جوانه گل و درجه حرارت در درجه حرارت زمان خوابپارامترهاي 
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، درجه درجه حرارت زمان خوابدوره تمام گل و تشکیل میوه کوچک، براي گیاه هلو، پارامترهاي 
دوره تورم جوانه گل و درجه حرارت دوره میوه کوچک و براي حرارت در زمان گلدهی، درجه حرارت

گیاه انگور، پارامترهاي حداقل دماي مطلق در طول سال، حداقل دماي مطلق در زمان تشکیل میوه، 
طور کلی محدود درجه حرارت زمان خواب و متوسط درجه حرارت در طول سیکل رشد است. و به

) در هر واحد Nندي که باعث  نامناسب شدن اراضی (کالس ترین خصوصیات خاك و پستی و بلکننده
شود، شامل عمق خاك، درصد و جهت شیب، سنگ و هاي باغی مورد بررسی میاراضی براي گونه

ها در هر واحد اراضی باشند که البته این محدودیتمیpHسنگریزه، آهک، ماده آلی، بافت خاك و 
متفاوت است.

هاي مناسب ) را به عنوان کالسS2) و نسبتاً مناسب (S1کامالً مناسب (هاي در صورتی که تحت کالس
مساحت و 1وبختیاري براي کشت و کار هر گونه باغی در نظر بگیریم، جدول اراضی استان چهارمحال

دهد.ها را براي درختان مورد بررسی نشان میدرصد این کالس

هاي باغی مورد بررسیونههاي مناسب اراضی براي گسطح و درصد کالس)1جدول 
درصد مساحت (هکتار) گونه باغی

64/41 18/673293 سیب
68/37 71/609362 بادام
03/33 99/534036 زردآلو
78/38 17/627112 هلو
48/17 38/282609 انگور

نقشه تناسب اقلیمی و 10هاي باغی مورد مطالعه در قالب تناسب اراضی استان براي هر یک از گونه
هاي تناسب اراضی استان (تناسب دست آمده است که به عنوان نمونه یکی از نقشهتناسب اراضی به

ارائه شده است.1اراضی براي بادام) در شکل 
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وبختیاري براي درخت بادامنقشه تناسب اراضی استان چهارمحال.1شکل 

گیري نتیجه
درصد از اراضی استان براي کاشت و 64/41معادل هکتار 18/673293دست آمده، با توجه به نتایج به

هکتار 99/534036درصد براي درخت بادام، 68/37هکتار معادل 71/609362پرورش درخت سیب، 
درصد براي درخت هلو و 78/38هکتار معادل 17/627112درصد براي درخت زردآلو، 03/33معادل 

ترین خصوصیات مناسب است. محدود کنندهدرصد براي درخت مو 48/17هکتار معادل 38/282609
) در هر واحد Nخاك و پستی و بلندي در هر واحد اراضی که باعث نامناسب شدن اراضی (کالس 

شود، شامل عمق خاك، درصد و جهت شیب، سنگ و هاي باغی مورد بررسی میاراضی براي گونه
و با در نظر گرفتن تمام خصوصیات باشند. به طور کلیمیpHسنگریزه، آهک، ماده آلی، بافت خاك و 

هاي باغی مورد بررسی، اراضی استان به ترتیب اولویت براي درخت سیب، هلو، بادام، اراضی، از بین گونه
شود که از نظر اقلیمی، گونه بادام در زردآلو و مو مناسب است. با توجه نتایج این تحقیق مشاهده می

دارد، این در حالی است که روند توسعه باغات استان با اولویت هاي مورد بررسی قرار اولویت آخر گونه
شود کشت و پرورش بادام رو به گسترش است. با بررسی نقشه تناسب اقلیمی درخت بادام مشاهده می

) براي کشت و پرورش این درخت، مناطق جنوب غربی و غرب S1که مناطق کامالً مناسب (کالس 
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اً مناسب و داراي تناسب بحرانی بسته به ارتفاع منطقه در دیگر هاي نسبتاستان است و دیگر کالس
گردد در اختصاص اراضی براي توسعه سطح زیرکشت این گونه نقاط استان پراکنده هستند. توصیه می

باغی، مناطق داراي تناسب کامالً مناسب مد نظر قرار گیرند.
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farzanehrazavi2003@yahoo.com

چکیده 
و از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزي وباغی در سطح دنیا یکی خشکی تنش 

آبی در شرایط کم.گرددو باغی میهی در بخش کشاورزي باعث خسارات اقتصادي قابل توج، ایران بوده
آبی و نیز افزایش میزان تولید منابع محدودو از طرفی افزایش روزافزون جمعیت، استفاده بهینه از

هاي بررسی جنبهباشد. بر این اساس،اجتناب میمحصوالت باغی و زراعی تحت شرایط خشکی غیرقابل
محصوالت در خصوصاًبه تنش خشکی انمقاومت گیاهو العملعکسمختلف کاربردي و بنیادي

و باغی و راهکارهاي افزایش مقاومت به خشکی و حفاظت از محصوالت کشاورزي و باغی کشاورزي
در کاهش صدمات خشکی است.بودهاصالح نباتات و فیزیولوژي گیاهیمحققینهمواره مورد توجه

مختلف در جهت  مدیریت باغی و راهکارهاي عملی و کاربردي بههايبکارگیري تکنیکاز طریق باغات 
ها به طور این روشباغات باعث تعدیل تاثیرات خشکی بر محصوالت باغی شده، مهمترین تنش در 
هاي مختلف درختان میوه وارقام و ژنوتیپدرتنوع ژنتیکی موجودازاستفادهعبارتند از:خالصه 

هاي مدیریت و نیز استفاده از شیوهحمل به خشکی، احداث باغات دیم،هاي متانتخاب ارقام و پایه
تنش ها براي مقابله باهاي تنظیم شده که از مهمترین و موثرترین راهآبیاري به صورت کم آبیاري

هاي موثر و هدفمند درختان میوه با پاشیباشند. همچنین استفاده از محلولخشکی در باغات میوه می
اي ظ، ایجاد باالنس تغذیهترکیبات اسمولیتی محافنیز برخی هاي رشد و نظیم کنندهتاستفاده از 

پتاسیم از دیگر مناسب در درختان میوه با تمرکز بر عناصر سیلیکون، برخی عناصر میکرو و خصوصاً
باشد.راهکارهاي موثر در حفاظت محصوالت باغی از خشکسالی می
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مقدمه
آبی و کمی بارندگی و هاي اخیر مواجهه زمین با کمشدن زمین در سالتغییرات اقلیمی شدید و گرم 

المللی در نتیجه کاهش منابع آبی و نهایتاً خشکی زمین تهدیدي جدي براي امنیت غذایی در سطح بین
شود. تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزي ومحسوب می

گردد. در ن بوده، باعث خسارات اقتصادي قابل توجهی در بخش کشاورزي میباغی در سطح دنیا و ایرا
240د بارش ساالنه حدومحدودکننده کشاورزي بوده، متوسطعاملایران نیز آب همواره مهمترین

مراحل فنولوژیکی گیاه، ارتباطات آبی وهاي مختلف فیزیولوژي تنش خشکی بر جنبه.باشدمیمیلیمتر
یاه، سیستم فتوسنتزي و توزیع مواد متابولیکی حاصل از فتوسنتز (آسیمیالسیون)، و غذایی درون گ

سیستم تنفس در گیاهان تاثیر گذاشته، میزان صدمات خشکی بر گیاهان به عوامل مختلف ژنتیکی 
هاي دفاعی گیاهان در مقابل خشکی، عوامل کنترل کننده مقاومت یا حساسیت به خشکی و مکانیسم

هاي مختلف فیزیولوژیکی و العمل گیاه به خشکی، جنبهو سلولی مسئول در عکسکلیدي ملکولی 
جهت خشکیتنششرایطدرمیوهختاندرمرفولوژیکی در مقاومت گیاه به خشکی بستگی دارد.

برگ،سطحشدنکوچکها،روزنهبستنشاملدفاعیهاي مختلفبا مکانیسمخشکیتنشازاجتناب
از استفادهباخشکیگیاه و در جهت افزایش تحمل به تنشزایشیرشددورهدرو تسریعبرگریزش

ایجاد تعادل اسمزي با تولید و افزایش ترکیبات اسمولیت شبیه قندهاي هاي مختلف شاملمکانیسم
تها مانند اسید اسکوربیک (ویتامین اکسیدانهاي دفاعی آنتیمحلول و پرولین و غیره، ایجاد مکانیسم

Cرشدکاهشنتیجهدروفتوسنتزها، کاهشاالستیکیسلولدر خاصیت، و نیز ایجاد تغییراتی) و غیره
دفاعی العمل هاي کنترل کننده عکسشناسایی مکانیسم.کنندزایشی درخت عمل میورویشی

و اصالح ارقام مقاوم به خشکی از یک طرف و مدیریت تنش خشکی در باغات به خشکی درختان میوه
هاي خشک احیاي محصوالت کشاورزي تحت اقلیمضروري جهتهایی، گاماي مختلفهبا شیوه

د.نباشمی
مقاوم به و ارقام میوههاصدمات ناشی از تنش خشکی با اصالح ژنتیکی واریتهمدیریت تنش خشکی:

آب شامل مدیریت هاي مدیریتی و به باغیخشکی با عملکرد باالي کمی و کیفی و نیز کاربرد استراتژي
با کارایی باال، استفاده از و کم آبیاريهاي کنترل شدههاي آبیاريهاي مدیریت روشو خاك، شیوه
) بر درختان Osmo-protectantپاشی ترکیبات اسمولیتی محافظ (هاي مناسب و محلولهورمون پاشی

.Razavi et al(باشدمیوه قابل کنترل می 2008, 2011, 2012;  Farooq et al. 2009.(
با توجه به تهدید خشکسالی در مقاوم به خشکی:محصوالت باغیاصالح ژنتیکی و تولید 

تولیدات کشاورزي در کل دنیا، ایجاد مقاومت به خشکی در محصوالت باغی از طرق اصالح ژنتیکی 
باشد هاي خشک کره زمین میارقام مقاوم به خشکی روشی قابل توصیه در تولید غذاي بیشتر در اقلیم
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هاي فیزیولوژیکی و ژنتیکی کنترل کننده مقاومت به ه این امر نیاز به دانش کامل در مورد مکانیسمک
هاي تدافعی درختان میوه در مقابل تنش خشکی و حفظ مکانیسمبیواهان دارد. قدرت یخشکی در گ

میوه به عملکرد کمی و کیفی میوه تحت تنش، بسته به پتانسیل ژنتیکی موجود در هر ژنوتیپ یا رقم 
موجودژنتیکیتنوعازلذا استفاده.دهدصورت مقاومت یا حساسیت به تنش خشکی خود را نشان می

به خشکی متحملارقامیاهاژنوتیپانتخابطریقازدرختان میوههاي مختلفارقام و ژنوتیپدر
هاي ژنتیکی ارقام و الیناصالح همچنین باشد.میخشکیتنشبامقابلهراهبرايموثرترینمهمترین و

.Razavi et al(باشدهاي اصالح ژنتیکی مدرن و کالسیک قابل انجام میمقاوم به خشکی با شیوه

2012; Farooq et al. 2009.(
نقاطاکثردرآبمنابعکمبوددلیلبههاي به باغی:کاهش صدمات خشکی  با استفاده از تکنیک

مناسبروشوزمانمقدار،صحیح آبیاري باهدف مدیریت آب و تعیینریزي دنیا و ازجمله ایران، برنامه
محصوالتزیرکشتنیز افزایش سطحوکیفیتبهبودکمی محصول،عملکردافزایشهمراه باآبیاري
هاي فیزیولوژیکی و ملکولی دفاعی است که خود مستلزم شناسایی دقیق مکانیسمضروريامريباغبانی

بی و شناخت دقیق مراحل فنولوژیکی رشد و نمو محصوالت باغی و میزان گیاه در مقابل تنش کم آ
.Farooq et al))،1395زرین بال (باشدحساسیت هر مرحله رشدي تحت تنش خشکی می 2009).

هاي عمده به باغی در حفاظت باغات میوه از خشکسالی عبارتند از:برخی از شیوه
محافظترکیبات اسمولیتیها و آمینپلی،هاي رشدتنظیم کنندهمحلول پاشی به وسیله 

شامل پاشش ،هاي رشدکاربرد تنظیم کننده(هورمون پاشی):(Osmo-Protectant)درخت
باعث درخت در زمان مناسب و با غلظت مناسب اندام هوایی برهاي مصنوعی و طبیعی گیاه هورمون

گردد. پاشش سطوح میتحت تنش خشکیدرختافزایش مقاومت به خشکی و رشد و نمو بهتر 
باعث کاهش صدمات خشکی و افزایش سطح آب گیاه و هاي هواییشاخهمختلف اسید جیرلیک روي

گردد. ها و افزایش محصول میها، تقویت سیستم فتوسنتزي، هدایت گازي روزنهتقویت سنتز پروتئین
باعث درختانر روي ب(SA)، سالسیلیک اسید(JA)، ژاسمونیک اسید (ABA)پاشش آبسایزیک اسید 

و (BA)گردد. در برخی از موارد، استفاده از سیتوکنین بنزیل آدنین افزایش مقاومت به خشکی می
اتیلن و تاثیر آنها بر کنترل رشد گیاه باعث ایجاد سازگاري بیشتر گیاه با محیط خود و فصول خشکی 

شود. پاشش ت کشاورزي میباعث افزایش مقاومت به خشکی در بسیاري از محصوالشده، نهایتاً
Razavi  et)شودها مانند اسپرمیدین روي بوته گیاهان باعث افزایش مقاومت به خشکی میآمینپلی

al. 2008, 2012;Pierik et al. العمل گیاهان به در تنظیم عکسنیز ترکیبات اسمولیتی .(2007
ها، افزایش میزان فتوسنتز و سلولهاي محیطی از طریق حفظ باالنس آبی گیاه، تعادل اسمزي استرس

هاي سمی هاي سلولی و نیز حذف رادیکالها، حفاظت از غشاء سلولی و ماکروملکولهدایت گازي روزنه
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ترین آنها عبارتنداز: پرولین، ترهالوز، اکسید انتها موثر بوده و رایجاکسیژن و افزایش فعالیت آنتی
هاي هوایی گیاه در مراحل پاشی این ترکیبات بر روي اندامفروکتان، مانیتول، گلی سین بتائین. محلول

مختلف رشدي باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش خشکی و بهبود رشد و عملکرد محصول در گیاهان 
.Razavi et al)گرددزراعی تحت تنش می 2012; Hussaein et al. 2008; et al. 2003; Gong et

al. 2003; 2005).
و آبیاريمدیریت صحیحشده در باغات میوه:آبیاري تنظیمباکمآبصرفمکارآییافزایش

درختان به نحو مطلوب، بلکه در رویشیرشدکنترلنه تنها باعثآب مصرفی،جویی در مقدارصرفه
.Farooq et al)عملکرد کمی و کیفی محصول خواهد شد نهایت باعث افزایش بر همین . (2009

نیاز آنها در طول فصل رشد موردآب مینأتمختلف، جهتباغیمحصوالتآبیدقیق نیازبرآورداساس
و حفظ عملکرد درختمین آب مورد نیاز أو برداشت اقتصادي محصول، امري ضروري بوده، ضمن ت

.Turner et al)نمایدمیجلوگیرينیزکشاورزي آب در بخش رفتنهدرازکمی و کیفی محصول،

با توجه به کافی نبودن میزانمیوه،درختانباردهیطول فصل رشد و نمو ودرباغاتآبیاري. (2001
اغلب مناطق میوه رشد درفصلدر طولبارندگیغیر یکنواخت بودن پراکنشیاوتابستانهبارندگی

تاشکوفهازقبلزمانازدرختان میوهآبیناپذیر بوده، برآورد دقیق نیازامري اجتنابکاري ایران،
درخت و عملکرد میوه، باعث استفاده بهینه از منابع نموورشدحداکثرمحصول براي داشتنبرداشت

، رسولزادگان 1364(خوشخوي گرددآب آبیاري در شرایط کمبود منابع آبی با حفظ عملکرد باغ می
ی مرحله رشدي، فیزیولوژیکی و فنولوژیکبه عواملی همچونمقدارآب مورد نیاز درختان میوه).1370

آب در خاك،نگهداريظرفیتتعرق گیاه،ودرخت (مرحله رشدي و نموي سالیانه درخت)، تبخیرخاك
منظوربدین).1370، رسولزادگان 1364(خوشخوي داردمنطقه بستگیبارندگیمیزانوخاكعمق
مختلف هايدورهحجم آب مورد نیاز یا نیاز آبی گیاه در،یال درخت میوهبراي هرگیاهاست کهالزم

RDIکاهشیشدهکنترلآبیاريگیري نیاز آبی گیاه، روش کمبر اساس اندازهشدي آن تعیین گردد.ر

)RegulatedDeficit Irrigationدرآنآبیاري در باغات میوه بوده کههايروشترین)، یکی از کارآمد
روش، آبیاري دراین.کنددریافت میو به اندازه کافی و مورد نیازش آبخودکاملنیازازکمترگیاه

شوند، مالیم خشکی نگه داشته میتنشدرختان میوه بصورت هدفمند بوده، درختان در یک حالت
مراحلدرآبیبوده، ازتنشمصرفیآبکاهش میزانمحصول، کمتر از درصدعملکرددرصد کاهش

کاملنیازازآبیاري کمترغیرحساس باهايزماندروجلوگیري شدهنموگیاهورشدبحرانیوحساس
. )1370زادگان ، رسول1364، خوشخوي 1395(زرین بال شودمیکنترلمصرفیآبمقادیرباغات،
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نتیجه و بحث 
هاي مختلف فیزیولوژیکی و صفت مقاومت به خشکی یک پدیده دینامیک و بسیار پیچیده شامل پروسه

باشد و توسط عوامل ژنتیکی و ا و کل گیاه میهبیوشیمیایی در سطوح مختلف سلولی، بافت، اندام
هاي باغی مقاوم به تنش خشکی با سطوح ارقام و الینشود. اگرچه اصالحهاي مختلف کنترل میژن

هاي محافظ ضروري بوده، صدمات ناشی از تنش خشکی در باغات ها و اسمولیتاکسیدانتباالي آنتی
کم آبیاري کنترل شده هاي استفاده از شیوهخصوصاًهاي مختلف به باغی موجود با استفاده از تکنیک

باشد. در باغات میوه قابل کنترل و مدیریت می

مراجع
، 159). کم آبیاري کنترل شده در باغات درختان میوه، نشریه ترویجی 1395زرین بال، محمد (.1

کشاورزي، اداره رسانه هاي سازمان جهاد کشاورزي  آذربایجان شرقی، مدیریت هماهنگیترویج 
ص.16آموزشی، تبریز، ایران، 

). اصول باغبانی، انتشارات شیراز.1364خوشخوي، مرتضی و همکاران (.2
). میوه کاري در مناطق معتدله، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان1370رسولزادگان، یوسف (.3
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چکیده 
هاي اقتصادي جنس پرونوس از خانواده رزاسه بوده و قسمت ) یکی از گونهPrunus dulcisبادام (

باشد، بنابراین انجام گرده افشانی و تلقیح براي تولید میتجاري میوه بادام بذر قابل خوراکی آن (مغز)
محصول در بادام ضروري است. اما اکثر ارقام تجاري بادام، خودناسازگار و برخی نیز دگرناسازگار 
هستند. خود ناسازگاري در بادام گامتوفتیک بوده که توسط یک مکان ژنی با چندین فرم آللی و به 

د. در این مطالعات آلل هاي خودناسازگاري، وضعیت گرده افشانی و تاریخ شوصورت همبارز کنترل می
ژنوتیپ خود ناسازگاري خارجی تعیین گردید. پس از تعیینوبادام ایرانیهايگلدهی ارقام و ژنوتیپ

وضعیت خودناسازگاري و تاریخ گلدهی انجام هاي مولکولی،روشدر تعدادي از ارقام بادام با استفاده از
تعیین ژنوتیپ ناسازگاري در ارقام و تعیین بهترین ترکیب کشت ارقام بادام از نظر و درنهایتشد 

سازگاري گرده افشانی و همپوشانی گلدهی در ارقام بادام تعیین گردید. این نتایج نشان داد که کلیه 
باشند لذا براي و تاریخ گلدهی متفاوت میافشانیهاي بادام داراي ناسازگاري گردهارقام و ژنوتیپ

یابی به محصول اقتصادي کشت باغات جدید و یا اصالح  باغات تجاري موجود با ترکیب مناسبی دست
هاي پیشنهادي از ارقام سازگار از نظر گرده افشانی و داراي همزمانی و همپوشانی گلدهی از بین ترکیب

گردد.توصیه می
ه خودسازگار، گرده افشانی، روش مولکولیبادام، رقم، خودناسازگاري، گروهاي کلیدي:هواژ
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مقدمه و بررسی منابع  
وبختیاري رتبه بادام مهمترین محصول باغی منطقه از لحاظ سطح زیر کشت است و استان چهارمحال

ت. لذا انجام تحقیقات کاربردي اول سطح زیر کشت و تولید بادام آبی کشور را به خود اختصاص داده اس
بهتوجهید در واحد سطح در باغات بادام داراي اهمیت بسیار زیادي است. باخصوص افزایش تولدر

درکافیمحصولتولیدبرايگیرد لذامیقراراستفادهموردخوراکیقسمتعنوانبهبادامبذراینکه
,.Mousavi et al؛ 1390است (موسوي و همکاران، ضروريانجام گرده افشانی موفق الزم وبادام،

2011 and زاگردهرقمبهنیازتلقیحوافشانیگردهبرايوبودهناسازگارخودبادامارقاماغلب)2014
,.Kester et alدارند ( اکثر ارقام تجاري درخان میوه مانند بادام، گیالس و آلو خودنابارورند و .)1994

Vernaافشانی نیازمندند (براي انجام گرده افشانی کافی، تلقیح و تشکیل میوه اقتصادي به دگرگرده 

and Jindal,1996; Goldway et al.,2007 یکی از دالیل پایین بودن عملکرد محصول در باغات .(
بادام درکشور، مشخص نبودن ژنوتیپ خود ناسازگاري در برخی ارقام و عدم استفاده و یا استفاده از 

). ارقامی که 1390(موسوي و همکاران،ترکیب نامناسب از ارقام گرده زاي مناسب در باغات بادام است
دهند که توانایی داراي ژنوتیپ خودناسازگاري مشابه هستند، تشکیل یک گروه دگرناسازگاري را می

هاي تجاري بادام براي اطمینان از تشکیل میوه گرده افشانی و باروري یکدیگر را ندارند، بنابراین در باغ
مناسبی داشته دناسازگاري متفاوت هستند و همپوشانی گلدهیکافی، باید ارقامی که داراي ژنوتیپ خو

,.Verna and Jindal,1996; Kester et al(باشند، با هم در ترکیب مناسبی در باغ کاشته شوند

زا فقط باشد. نقش ارقام گردهزا در کنار رقم اصلی در باغ میبنابراین، نیاز به کاشت ارقام گرده.)1994
زا لکه این ارقام بایستی محصول تجاري و بازار پسند نیز تولید نمایند. ارقام گردهتولید گرده نیست ب

باستی به دقت انتخاب شوند تا تشکیل میوه را در رقم اصلی در باغ تضمین نمایند. گاه در حضور یک 
دگرناسازگاري و تواند به دلیل زا نیز میزان تشکیل میوه در رقم اصلی پایین است که این میرقم گرده

Verna and Jindal,1996زا باشد (یا عدم همپوشانی گلدهی ارقام اصلی و گرده ; Nyeki. and

Soltesz, بادامباغاحداثمراحلمهمترینازیکیزاگردهرقمواصلیرقمدقیق).  انتخاب1996
دهی، میزان تولید گرده، زا بایستی به تاریخ گلدهی، دوره گلبنابراین در انتخاب ارقام گرده. است

زا (حداقل سازگاري دانه گرده و تجاري بودن آنها دقت کافی صورت گیرد و در ترکیب کشت ارقام گرده
دهی و سازگاري دانه گرده از اهمیت باالیی برخوردار استپوشانی دوره گلدو رقم) با رقم اصلی هم
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)Nyeki. and Soltesz, 1996; Lopez et al., 2006; Mousavi et al.,2011 and ). ارقام 2014
بادام از نظر گدهی به چند گروه از زودگل تا خیلی دیرگل تقسیم بندي می شوند و ارقام متعلق به یک 

زا بودن براي همدیگر دارند، ولی براي پوشش بهتر گروه گلدهی یکسان شانس خوبی جهت گرده
رقم گرده زا استفاده شود که گلدهی یک رقم گلدهی بهتر است در احداث باغات تجاري بادام از دو 

زاي دوم دیرتر از رقم اصلی پایان یابد تا دوره زا زودتر از رقم اصلی شروع شود و گلدهی رقم گردهردهگ
Mousavi et al.,2011 ;گلدهی رقم اصلی به خوبی پوشش داده شود ( and 2014;Polito et al.,

خودناسازگاريبررسیمنظوربنابراین این تحقیقات به).1390و 1389موسوي و همکاران،,1996
ارقامکشتترکیببهترینتعیینوارقامدرناسازگاري و زمان گلدهیژنوتیپتعیینافشانی،گرده
گردهبهدستیابیمنظوربهشرایط باغدرگلدهیهمپوشانیوافشانیگردهسازگارينظرازبادام

بادام انجام تجاريهايباغدراقتصاديمحصولعملکرد و  تولیدبردنباالجهتموفق درافشانی
گردیده است.

هامواد و روش
هاي خودناسازگاري و تعیین ژنوتیپ خود ناسازگاري درارقام و ژنوتیپ در این مطالعات شناسایی آلل

با استفاده از ترکیب (PCR)اي پلی مرازبادام ایرانی و خارجی به روش مولکولی شامل واکنش زنجیره
یابی (موسوي و سازي و توالی) و روش همسانه1390آغازگرهاي دیجنریت (موسوي و همکاران، 

,.1393Ortega et alهمکاران،  هاي جدید ) براي شناسایی و تعیین دقیق اندازه آلل;2011
رقم و 50بیش از خودناسازگاري استفاده گردید. براساس نتایج در قسمت اول آزمایشات مولکولی، 

(استاندارد) تکثیر هاي شناخته شده در ارقام شاهدژنوتیپ ایرانی وجود دو باند مشابه با اندازه آلل
رقم و ژنوتیپ باقی مانده یک آلل 20گردید و هر دو آلل ناسازگاري آنها شناسایی گردید و در 

تکثیر گردید. این باندهاي جدید به شناسایی و تعداد هشت باند متفاوت از نظر اندازه با ارقام شاهد 
یابی شناسایی و ثبت سازي و توالیهاي جدید در نظر گرفته شدند و از طریق همسانهعنوان آلل

) و تعیین زمان 93و 1390موسوي و همکاران،(گردیدند. مطالعات تعیین وضعیت خودناسازگاري 
در شرایط باغ انجام گردید. در نهایت ) نیز 1389گدهی در ارقام تجاري بادام (موسوي و همکاران، 

هاي کشت ارقام بادام از نظر سازگاري گرده تعیین ژنوتیپ ناسازگاري در ارقام و تعیین بهترین ترکیب
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هاي بادام تعیین و معرفی گردیدند. ارقام و ژنوتیپافشانی و همپوشانی گلدهی در

ها و بحث یافته
باشند. افشانی میهاي مورد بررسیداراي ناسازگاري گردهوتیپنتایج نشان داد که از همه ارقام و ژن

ها سازي و توالی یابی، جدید بودن هشت آلل در ارقام بادام ایرانی تایید و این آللبراساس نتایج همسانه
یابی در بین جمعیت و توالیPCRگذاري شدند. براساس نتایج حاصل از روش نامS43تا S36از 

S2وS4 ،S1 ،S24 ،S7 ،S12هاي خود ناسازگاري این تحقیقات، آللدرمورد مطالعههاي ایرانیبادام

Mousavi et)کمترین فراوانی را نشان دادند S41و S25 ،S38هاي به ترتیب بیشترین فراوانی و آلل

al., هاي گروه. بر اساس نتایج ژنوتیپ ناسازگاري، اکثر ارقام بادام ایرانی مورد مطالعه از نظر (2014
هاي ناسازگاري ) قرار گرفتند، ولی برخی ارقام نیز آللOدر گروه دهنده عمومی (دگرناسازگاري

و 1389گروه خودناسازگار جدید پیشنهاد گردید (موسوي و همکاران،9مشابهی نشان دادند که تعداد 
حصول اقتصادي احداث ).  به منظور اطمینان از گرده افشانی و تشکیل میوه و در نهایت تولید م1390

دهی هاي تجاري بادام با کشت ترکیب مناسبی از ارقام سازگار که داراي همپوشانی گلو یا اصالح  باغ
,.Polito et al;باشند، از اهمیت زیادي برخوردار است (می 1996; Mousavi et al.,2011 and

و زمان ن ژنوتیپ ناسازگاري). بنابراین، پس از تعیی1390و 1389موسوي و همکاران،;;,;2014
افشانی با توجه به هاي مناسب و سازگار از نظر گردههاي بادام ایرانی، ترکیبگلدهی در ارقام و ژنوتیپ

ژنوتیپ ناسازگاري و هم پوشانی دوره گلدهی بین ارقام معرفی گردیدند.  براساس نتایج ارقام بادام از 
بندي شودند و ارقام خیلی زودگل تا خیلی دیرگل تقسیمنظر گلدهی و سازگاري گرده به چند گروه از
زا بودن براي همدیگر  و ترکیب کشت موفق در احداث متعلق به یک گروه شانس خوبی جهت گرده

زا )، ولی براي پوشش بهتر گلدهی بهتر است از دو رقم گرده1(جدول باغات تجاري بادام باغ را دارند
زاي دوم گرده زا زودتر از رقم اصلی شروع شود و گلدهی رقم گردهاستفاده شود که گلدهی یک رقم 

دیرتر از رقم اصلی پایان یابد تا دوره گلدهی رقم اصلی به خوبی پوشش داده شود. عملکرد در ارقام 
توان با ترکیب مناسب کشت دو یا سه رقم که از نظر گلدهی همپوشانی کافی و سازگاري بادام را می

ه باشند، افزایش داد. بنابراین در انتخاب رقم گرده دهنده (گرده زا) و رقم اصلی گرده افشانی داشت
هاي مجاور به شرط سازگاري گرده افشانی و همپوشانی دوره گلدهی استفاده کرد. اگر توان از گروهمی
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هايزاي مناسب و ترکیب کشت ارقام در گونهچه تعیین ژنوتیپ ناسازگاري ارقام براي انتخاب گرده
باشد، ولی عوامل دیگري مانند طول دوره خودناسازگار از جمله بادام از اهمیت باالیی برخوردار می

گلدهی، همپوشانی گلدهی، میزان تولید گرده، قوه نامیه گرده و ارزش تجاري و باغبانی یک رقم براي 
,.Goldway et alزاي مناسب داراي اهمیت فراوان است (انتخاب یک گرده 2007;Verna and

Jindal,1996; Kester et al., هاي ) . بنابراین در تعیین ترکیب ارقام در بادام  بایستی دوره1994
هاي مورد گلدهی هم زمان و سازگاري گرده افشانی آن را در نظر گرفته شود.  ازبین ارقام و ژنوتیپ

مورد برسی براي منطقه  در هاي مختلف از نظر گلدهی و سازگاري گرده در ارقام بادام بررسی، ترکیب
آمده است.1جدول 

افشانی و همپوشانی گلدهیهاي بادام ازنظر گردههاي سازگار ارقام و ژنوتیپترکیب)1جدول 

زمان گلدهی رقم یا ژنوتیپ هاي سازگارترکیب
ارقام

زود تا متوسط گل (مارکونا)، حریر، پیرلس1سفید، یلدا،مامایی، ربیع، شاهرود ترکیب ا

متوسط گل ، جفریز، پرایس، آذر، 17)، شاهرود18نان پاریل (شاهرود
، مونتري21شاهرود 2ترکیب

دیر گل

، 7،  شاهرود6(فرانیس)، سهند، شاهرود12شاهرود
، 15، شاهرود7، زرقانA200 ،A230، شکوفه، 8شاهرود

، 12-11-10-، کا16-1-، روبی، سوپرنوا، تونو، کا8زرقان
،3-40-11-کا

3-8-16-، کا15-10-کا،10-4-، کا4-4-12-کا

3ترکیب 

خیلی دیرگل دانشکده5دانشکده، 11، 16شاهرود 4ترکیب 
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بهترین ترکیب کشت ارقام بادام در استان از نظر سازگاري گرده افشانی و )2جدول 
همپوشانی گلدهی

رقم گرده زارقم اصلی
و سفید21و 17ربیع، شاهرود ارقاممامایی

، سفید21و 17ارقام مامایی، شاهرود ربیع
ارقام ربیع و ماماییسفید

، شکوفه و سهند13، 12، 8،7ارقام شاهرود 6شاهرود
، شکوفه و سهند13، 12، 8،6ارقام شاهرود شاهرود7رقم 

شاهرود، شکوفه و سهند، 13و 7، 6ارقام شاهرودشاهرود)  12فرانیس (
، شکوفه و سهند12، 8، 7،6ارقام شاهرود 13شاهرود 
،ربیع و مامایی17دشاهروآذر، یلدا،ارقام 21شاهرود

گیري نتیجه
کشد تا درختان سال طول می5-3گذاري درازمدت دارد و بسته به رقم بین احداث باغ نیاز به سرمایه

شروع به باردهی کنند. بنابراین اگر از ابتداي کار در انتخاب ارقام دقت و توجه کافی نشود، پس از چند 
ابراین به منظور گرده شود. بنناپذیري به باغدار وارد میسال صرف هزینه و وقت، زیان هاي جبران

افشانی و تشکیل میوه موفق و تولید میوه اقتصادي، عالوه بر انتخاب ارقام تجاري و ترکیب مناسب 
کشت آنها در باغ،  استفاده از کندوي زنبورعسل در زمان گلدهی در باغ بادام الزم و ضروري است. 

قام مناسب و کشت صحیح ارقام اصلی و بنابراین با مدیریت صحیح در انتخاب عامل گرده زا (انتخاب ار
گرده زا در باغ) و عامل گرده افشان( زمان، تعداد و توزیع کندوي زنبور عسل) میتوان بر میزان گرده 

افشانی در باغات بادام افزود و پتانسیل تولید و عملکرد محصول را چند برابر افزایش داد. 
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بادامهايمقاومت به خشکی در برخی از  پایهیسهمقا
يمرادحسین

باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی -بخش تحقیقات علوم زراعییپژوهشمربی
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، شهرکرد، ایرانوبختیاري، سازمان استان چهارمحال

چکیده
ي پیوندشده و غیر پیوندي بادام به صورت یک آزمایش در این پژوهش تأثیر تنش خشکی روي پنج پایه

هاي رویشی هاي کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. پایهفاکتوریل و در قالب طرح بلوك
GF677 ،هاي بذري بادام ( رقم فرانیس) و هلو (ژنوتیپ و یک هیبرید هلو بادام محلی به عالوه پایهگارنم

محلی) در حالت پیوند شده و بدون پیوند تحت تنش خشکی قرار داده شدند. رقم پیوندك فرانیس و 
کال مگا پاس-/9مگا پاسکال (شاهد)،-/3تیمارهاي تنش شامل نگهداري پتانسیل ماتریکس خاك در حد 

مگا پاسکال (تنش شدید) بودند. سطح تنش به مدت چهار هفته در گیاهان حفظ -5/1(تنش متوسط) و 
هاي برگ، محتواي نسبی آب برگ اندازه گیري هاي فلورسنس سبزینه، غلظت رنگیزهشد سپس ویژگی

، Fv/Fmدار محتواي نسبی آب برگ، شاخصشد. نتایج نشان داد تنش خشکی منجر به کاهش معنی
شد. نتایج حاصل از ارزیابی صفات بیانگر تاثیرپذیري F0دار و کل و افزایش معنیa ،bهاي میزان سبزینه

هاي غیرپیوندي در مواجهه با تنش خشکی بود. به طور کلی هاي پیوند شده در مقایسه با پایهکمتر پایه
هاي مذکور نسبتا مشابه بود و پایهGF677تاثیر تنش خشکی روي پایه هاي بادام بذري، هیبرید محلی و 

ي هلوي بذري تحت تنش بیشترین تحت تاثیر خشکی قرار گرفتند. پایهگارنمبه طور معنی داري کمتر از 
گیري شده را نشان داد. براساس نتایج فلورسانس سبزینه به عنوان شاخصی هاي اندازهافت در ویژگی

هاي بادام در شرایط تنش شدید خشکی پیشنهاد خشکی پایهمناسب و ساده براي ارزیابی میزان تحمل به 
شود.می
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مقدمه و بررسی منابع  
ي مساحت محدودیت دسترسی به منابع آب از مسائل اساسی کشاورزي، در ایران است. بخش عمده

آید و در این مناطق به دلیل کمبود آب مواجهه با کشور جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می
هاي محیطی ترین تنش). تنش خشکی ازمخرب1388خشکی اجتناب ناپذیر است(کافی و همکاران تنش

Lambert et)دهد (است که تولید محصوالت کشاورزي را بیش از هر تنش دیگري تحت تاثیر قرار می

al., ه هاي مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی ب. در بین درختان میوه سردسیري بادام به دلیل ویژگی2008
هاي اي سازگار با خاكشود. از سوي دیگر بادام به عنوان گونهعنوان یک گونه متحمل به خشکی تلقی می

هاي شیبدار کشور بسیار مورد توجه است  تحمل به سنگالخی، آهکی و خشک براي احداث باغ در زمین
است. این ساز و کارها تنش خشکی در بادام به سازوکارهاي سازگارکننده در برگ، ریشه یا هر دو وابسته

ها، کاهش سطح اي، ریزش برگشامل تنظیم اسمزي با ساخت مواد سازگارکننده، کاهش هدایت روزانه
برگ، کاهش تعرق، افزایش تراکم و عمق ریشه و نسبت ریشه به اندام هوایی است (یدالهی و همکاران 

ه ممکن است از طریق قابلیت ) باالتر برگ در شرایط تنش خشکی کRWC). محتواي نسبی آب (1388
تنظیم اسمزي و یا توانایی بیشتر ریشه در جذب آب حاصل شود، به معنی قابلیت برگ در حفظ مقادیر 

اند زیرا قادرند بدون هاي با محتواي نسبی آب باال براي مناطق خشک مناسببیشتر آب است. ژنوتیپ
). 1392کاران هاي خود آب بیشتري را حفظ کنند(قاسمی و همبستن روزنه

از مهمترین پیامدهاي کم آبی در گیاهان ایجاد محدودیت در فتوسنتز است صرف نظر از محدودیت هاي 
هاي مختل و در نتیجه فتوسنتز و فرآوردهIIاي فتوسنتز، درشرایط تنش خشکی طوالنی فتوسیستمروزنه
با اندازه گیري فلورسانس IIیابند. عملکرد کوانتومی فتوسیستم کاهش میATPو NADPHآن، 

قابل ارزیابی است، به همین دلیل از فلورسانس سبزینه براي بررسی توانایی گیاهان در تحمل 1سبزینه
Maxwell and Johnson(ها بر فتوسنتز استفاده می شودهاي محیطی و تأثیر این استرساسترس

در F)0(2ش در میزان فلورسانس حداقل) و افزایFv/Fm(IIکاهش پایدار در کارایی فتوسیستم).2000
) و در 1388(یدالهی و همکاران نتیجه وقوع بازدارندگی فتوسنتزي در پاسخ به تنش خشکیدر بادام

). 1392(قاسمی و همکاران هاي پسته گزارش شده استپایه
سرعت برگ در اثر کاهش سرعت ساخت و یا در نتیجه افزایش در شرایط تنش خشکی مقادیر سبزینه

). پایداري در محتواي سبزینه برگ به عنوان یک معیار 1388(یدالهی و همکاران یابدتجزیه کاهش می

1Chlorophyll flourecence

2Minimum fluorescence



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

هاي باداممقاومت به خشکی در برخی از  پایهیسهقام66

مقاومت به خشکی پیشنهاد شده است کاهش در میزان سبزینه برگ تحت شرایط تنش خشکی در ارقام 
).1392بادام گزارش شده است(زکایی و همکاران 

اي است به طوري که در ایران داراي اهمیت اقتصادي ویژهPrunusdalcis (Miller) D. webbبادام 
رتبه سوم سطح زیر کشت درختان میوه سرسیري کشور به این محصول اختصاص دارد (احمدي و 

). به علت محدودیت دسترسی به آب از یک سو و بروز مسائل مدیریتی از سوي دیگر 1394همکاران، 
). و تاثیر پذیري کمی و کیفی محصول 1388ی و همکاران ناپذیر (کافمواجهه با تنش خشکی اجتناب

,Torrecillas et al(بادام از خشکی فاحش است هاي ). هدف این پژوهش بررسی برخی از ویژگی1996
فیزیولوژیکی پنج پایه پیوندي و غیرپیوندي بادام به منظور ارزیابی تحمل به خشکی در آنها بود.

هامواد و روش
این تحقیق در فضاي آزاد به صورت یک آزمایش فاکتوریل داراي سه عامل (پایه در پنج سطح، تنش 

دوسه تکرار و در یکامل تصادفهاي بلوكدر قالب طرحخشکی در سه سطح و پیوند در دو سطح) و 
دام شامل باي تجاریشیروهیپای دوبررسنیادری به مرحله اجرا گذاشته شد. شینهال در هر واحد آزما

677GFقیه از طرر سکه ه(هیبرید محلی) هلو بادام محلیشده نشیگزدیبریهو همچنینیک3وگارنم
ي بذري بادام ند به عالوه یک پایه بذري هلو (ژنوتیپ محلی) و یک پایهشدریدار کردن قلمه تکثشهیر
رقم وندكیپبا شده وندیپیو نیز وندیپریها در حالت غهی. پافتندگرستفاده قرار امورد ،)سیرقم فران(

يهابه گلداناهانیگ،و ساقهشهیررسهها از طریق نهالکردنکنواختیپس از بررسی شدند. 4سیفران
انتقال (یک)و ماسه،ی(یک)مواد آل،ی(دو)خاك زراعی یکنواختبا نسبت حجمی بیترکيحاولیتري 13

براي اعمال تنش خشکی آماده گردیدند. عامل تنش شامل . پس از استقرار، گیاهان به تدریج نددشداده 
معادل آب خاك لیپتانسند به طوري که شدنیی) تعΨsآب خاك (لیسطح بود که بر اساس پتانسسه
به ترتیب به عنوان تنش متوسط و تنش مگا پاسکال -5/1و-9/0مگا پاسکال به عنوان شاهد، -3/0

ه سطوح تنش مورد نظر پس از قطع آبیاري درصد رطوبت شدید در نظر گرفته شدند.براي رسیدن ب
. همچنین با نمونه برداري خاك قرائت شدبه صورت روزانه 5تی دي آربا استفاده ازحجمی خاکگلدانها 

3Garnem

4Ferragnes

5Time Domain Reflectometry (TDR)
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6(از گلدانهاي اضافی فراهم شده) پتانسیل ماتریکس خاك در رطوبت حجمی قرائت شده باصفحه فشار

ت حجمی و پتانسیل آب خاك تعیین و نمودار مربوطه ترسیم شد به این تعیین و نهایتا رابطه بین رطوب
آر میزان پتانسیل آب خاك مشخص شد. پس از رسیدن به ديترتیب از طریق عدد قرائت شده با تی

شدها وزن و معادل وزن کم شده آب به گلدان داده میپتانسیل مورد نظر هر دو روز یک بار گلدان
. شدندهفته تحت تنش قرار داده چهاربه مدتاهان) گی1390(طالیی و همکاران 

و نسبت وزن تر و خشک ریشه ها وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشهي وزن تر و خشک برگ،هایژگیو
آبیاري ازقبلتیمارها وشروعازهفته پسچهارسبزینه،هاي فلورسانسشد شاخص گیري اندازهبه تاج 
متر او اس با استفاده از دستگاه فلوريیافتهتوسعهکامالًهايبرگروي13تا 11در بین ساعات مجدد

(نیمروزي) برگ در قطعات برگ بدون قرائت و ثبت شد محتواي آب نسبی7پی ساخت کشور آمریکا30-
Kirnak et al(محاسبه شد12دمبرگ در حدود ساعت  سبزینه کل از نیم میزانتعیین). براي2001

روجذبسانتریفیوژ گردید ودقیقهدردور5000در دقیقه10عصارهشد.گیريعصارهتازهبرگگرم
شده ارائهاز طریق معادالتنهایتاً.شدقرائتاسپکتروفتومترو با645و663هايموجطولدرشناورها

,Wellburn(برگ تر محاسبه گردیدهرگرمها بر حسب میلیگرم درمقادیر هر یک از رنگیزه 1994.(

ها و بحثیافته
صفات رویشی

براساس نتایج تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده که در جدول یک قابل مشاهده است خشکی و پایه بر 
ریشه، نسبت وزن ریشه به تاج و محتوي نسبی آب برگ در سطح یک درصد تاج،خشک برگ،وزن

ي وزن تر و خشک برگ و نسبت وزن ریشه به هاي پیوندي و غیرپیونددار بوده است. در بین نهالمعنی
داري هاي بسیار معنیداراي تفاوتRWCداري نداشت ولی وزن تر و خشک تاج و ریشه و تاج تفاوت معنی

تفاوت %1بودند. اثرات متقابل تنش در پایه بر وزن تر و خشک برگ، تاج، ریشه و وزن تر ریشه در سطح 
وزن تر و تنش در پیوند بر روي وزن تر برگ، وزن تر و خشک تاج،دار داشته است. اثرات متقابل معنی

دار بود.معنی%5دار و بر وزن خشک برگ در سطح خشک ریشه و نسبت وزن ریشه به تاج بسیار معنی

6Pressure plate

7Os-30p USA
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هاي پیوندشده و غیر پیوندي بادام نتایج تجزیه واریانس صفات ارزیابی شده در پایه)1جدول 
تحت تاثیر تنش خشکی

منابع 
تغییرات

درجه 
آزاد

میانگین مربعات
محتوي 

نسبی آب 
برگ

فلورسانس 
حداقل

فلورسانس 
سبزینه کلFv/Fmحداکثر

وزن خشک 
(خ) برگ

وزن خ تاج
وزن خ 
ریشه

وزن خ 
ریشه/ تاج

253ns56ns1800ns00047/0ns125/05/3nsns35/8ns65ns149/0**2بلوك

تنش 
خشکی

2**1017**2121ns5200**022/0**4/3**7124**14596**6925**55/3

18/1**804**322**2/68**15/0*017/0**6814*1047**153**4پایه

4665ns1596**04/0ns14/0ns3/6**637**971ns26/0**8/382**1پیوند

×تنش 
پایه

8*48**297ns2486**0038/0ns07/0**50**171**107ns09/0

×تنش 
پیوند

2*68**427ns2473**01/0ns017/0*1/15*173**610**417/0

×پایه 
پیوند

4**75**1137*6425**02/0ns068/0**24*124**118ns138/0

× تنش
پیوند×پایه

8ns26**244*5819**006/0ns025/0*9/14*5/82**182ns087/0

583/20712519001/0043/3/621/357/21075/0خطا

ضریب 
تغییرات

2/647/717/1023/47/1465/208/2118/153/20

.معناداراختالفنبودودرصد5و1احتمالسطحدرمعناداراختالفترتیببهns :**، * و 

، وزن تر تاج و وزن تر و خشک RWCاثر متقابل پایه در پیوند بر روي صفات وزن تر و خشک برگ، 
دار بوده است. اثرات متقابل تنش در پایه در معنی%5و وزن خشک تاج در سطح %1ریشه  در سطح 

و بر روي صفات وزن خشک برگ، %1پیوند بر وزن تر و خشک ریشه،وزن تر تاج، وزن تر برگدر سطح 
ساس نتایج پایه بادام بیشترین ریزش برگ دار نشان دادند.  بر اتفاوت معنی%5وزن خشک تاج در سطح 

داد و به این دلیل کمترین میزان برگ تر و خشک را داشت در حالی که متعاقب تنش خشکی بروزرا
هاي رویشی مورد بررسی اي بیشترین برگ و پایه هلو حالت بینابین داشت. در پایههیبریدهاي بین گونه

صورتی درداشتندترین رتبه راپایینهاي هلو دراین موردلبادام بود، دانهاوزن تروخشک تاج بیش از
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گارنم داشتند.خشک ریشه و باال ترین نسبت ریشه به تاج راوهلو بیشرین وزن ترهاي بادام وکه دانهال
ترین رتبه را داشت. نسبت ریشه به تاج پایینوزن ریشه ودر

(RWC)محتواي نسبی آب برگ

عوامل تحت بررسی شامل تنش خشکی، پایه و نوع تاج (پیوندي یا غیرپیوندي بودن) در سطح احتمال 
دار بودند. اثرات متقابل تنش و پایه، تنش و پیوند و نیز پایه و پیوند در میزان برگ معنیRWCبر 1%

نجر به کاهش تنش خشکی در سطوح متوسط و شدید مداري داشتند. محتواي نسبی آب برگ تاثیر معنی
در پایه هلوي بذري برگ RWCمیزان ها در بین پایه.نسبت به شرایط بدون تنش شدآب برگدار معنی

هاي غیر پیوندي به طور در پایهبرگ RWCمیانگین .ها بودداري کمتر از سایر پایهبه طور معنی
برهمکنش تنش خشکی و پایه اثر ). 1هاي پیوندي بود (جدولداري کمتر از میزان آن در برگ پایهمعنی

پایه محتواي نسبی آب برگ مشابهی داشتند در حالی 5نشان داد در شرایط بدون تنش هر RWCر ب
ها ي هیبرید محلی سایر پایهمشابه بود به نحوي که به جز پایهتحت تنش متوسط و شدید RWCکه 

کمترین ري و پس از آن گارنم ذنشان دادند. تحت این تیمارها هلوي بRWCداري در کاهش معنی
مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش و پیوند نشان داد که .میزان محتواي نسبی آب برگ را نشان دادند

باالتري داشتند.  RWCداري تنش خشکی و صرف نظر از شدت آن گیاهان پیوند شده به طور معنیتحت
هاي غیرپیوندي هاي پیوندي در مقایسه با پایهد که پایهمتقابل پایه و پیوند نشان دامقایسه میانگین اثرات

هاي پیوندي تفاوت هاي متفاوت میزان نسبی آب برگ در پایهباالتري داشتند. با وجود پایهRWCهمواره 
%72بیشترین و گارنم با %76هاي پیوند شده بادام بذري با داري با یکدیگر نداشت. در بین پایهمعنی
کمترین و %62هاي غیرپیوندي هلو با را داشتند در صورتی که در بین پایهRWCن ترین میزاپایین

میزان باالي محتواي نسبی آب برگ در گیاهان را دارا بودند.RWCبیشترین میزان %75هیبرید محلی با 
ها به آب کافی است در حالی که در ي دسترسی نهالدهندهشاهد اعم از پیوندي و غیرپیوندي نشان

کاهش قابل توجهی را نشان RWCگیاهان تحت تنش خشکی به دلیل وجود آب کمتر در خاك میزان 
,.Torrecillas et al)داد. میزان آب برگ اساسا وابسته به میزان رطوبت در خاك است  کاهش (1996

Torrecillas)ت که ارقام بادامیا پتانسیل آب برگ تحت تنش خشکی رخدادي طبیعی اسRWCدر 

et al., 1996; Karimi et al., ,.Isaakidis et al)هاي بادام . و پایه(2013 . گزارش شده است. (2004
هاي تحت تنش متوسطتر از نهالمگاپاسکال پایین-5/1در گیاهان تحت تنش RWCهرچند میزان 

وجود نداشت بکارگیري سازوکارهاي تحمل به داري بین آنها مگاپاسکال) بود ولی تفاوت معنی-/9(
تواند به عنوان علت عدم تداوم شیب تند افت میزان آب برگ و در نتیجه خشکی توسط گیاهان می

محافظت گیاهان در برابر خشکی در نظر گرفته شود.
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Fv/Fmشاخص 

Maxwell(درفتوسنتز استIIاین نسبت دربرگ سازگارشده به تاریکی بیانگر داکثر کارایی فتوسیستم 

& Johnson, در مقایسه با Fv/Fmداري رادر نسبت گیاهان تحت تنش شدیدکاهش معنی.)2000
داري داشت،تأثیرمعنیFv/Fmنوع پایه نیزبر نسبت ).2(جدولتنش متوسط نشان دادندوشاهد

بودندي کارآیی فتوسنتز باالتريدارنسبت به بادام بذري داراعدم تفاوت معنیباايهیبریدهاي بین گونه
پیوندي بطور هايپایهدرFv/Fmداشت میانگین نسبت ترین کمیت راهلوي بذري به تنهایی پایینو

هاي غیر پیوندي  بود.پایهاز میانگین این نسبت درداري بیشمعنی
و بادام بذري فقط تحت تنش نشان داد که گارنمFv/Fmبر نسبت کنش اثر تنش خشکی و پایهبرهم

داري را در مقایسه با شاهد و تنش متوسط از خود بروز دادند در حالیکه هلوي شکی کاهش معنیشدید خ
GF677داري را در کارآیی فتوسنتز داشت. هیبرید محلی و بذري در هر دو سطح تنش، کاهش معنی

(شکل دار نبودها معنید لیکن تفاوترا نشان دادنFv/Fmهمسو با افزایش شدت تنش کاهش در نسبت 
1-aهاي غیرپیوندي با افزایش ). مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش خشکی و پیوند نشان داد که پایه

در هر دو سطح تنش خشکی Fv/Fmداري را در نسبت تنش خشکی در مقایسه با شاهد کاهش معنی
دار کارآیی فتوسنتز فقط در تنش شدید کاهش معنیهاي پیوندياز خود بروز دادند، در حالیکه در پایه

باالتري از گیاهان Fv/Fmهاي پیوند شده با بادام میانگین نسبت مشاهده شد. به طور کلی پایه
غیرپیوندي داشتند لذا عامل پیوند باعث گردید که گیاهان پیوند شده از لحاظ کارایی فتوسنتز کمتر 

). b-1شکل تحت تأثیر تنش خشکی قرار بگیرند (
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، Fv/Fm) اثرات متقابل تنش خشکی ي(و پایه (الف) و تنش و پیوند (ب) بر نسبت 1شکل 
است.%5دار در سطح حروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی
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ها در حالت پیوند مقایسه میانگین اثرات متقابل پایه و پیوند نشان داد که بجز هیبرید محلی سایر پایه
هاي هلوي بذري پیوند شده با بادام در مقایسه با باالتري داشتند اما فقط در پایهFv/Fmشده نسبت 

مشاهده گردید.مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش Fv/Fmدار در نسبت حالت غیرپیوندي تفاوت معنی
ها ي پیوندي و غیرپیوندي تمامی پایهنشان داد که در شرایط بدون تنشFv/Fmو پایه و پیوند بر نسبت 

هلوي غیرپیوندي تحت تنش متوسط از لحاظ کارایی فتوسنتز نسبتا مشابهی داشتند. پایهFv/Fmنسبت 
هاي غیر پیوندي بادام بذري و دار نسبت به سایر گیاهان نشان داد. در تنش شدید، پایهکاهش معنی

به شرایط آبیاري مناسب بروز دادند، در حالی که هلوي داري را در این شاخص نسبتکاهش معنیگارنم
ي پیوند شده به دار بود. پنج پایههاي معنیغیرپیوندي در تمامی سطوح تنش از این نظر داراي تفاوت

نشان ندادند.گیاهان Fv/Fmداري در نسبت و هیبرید محلی پیوند نشده تفاوت معنیGF677عالوه 
IIمراکز فتوشیمیایی فتوسنتز تغییراتی را در حداکثر کارایی فتوسیستم تحت تنش در نتیجه اختالل در

مراکزبهنوريحیائی و خسارتیافرآیندهاباتحریکمحیطیهايدهند. تنشنشان میFv/Fmیا نسبت 
,.Yamasaki et al(شوندمینسبتکاهش اینسببIIفتوسیستمواکنش در بررسی حاضر به ). 2002

داري را نشان داد. این کاهش ها کاهش معنیدر نتیجه تنش خشکی در نهالFv/Fmطور کلی نسبت 
در پایه هلو و گارنم به وپژه در حالت غیرپیوندي شدیدتر از سایر گیاهان بود. نتایج مشابهی در پسته 

) در نتیجه تنش خشکی مشاهده شده 1388)، بادام (یدالهی و همکاران، 1390(قاسمس و همکاران ، 
در این مطالعه کاهش در این نسبت به ویژه در گیاهان تحت تنش شدید بروز داشت در توافق با است.

هاي در تنشFv/Fmهاي حساس و مقاوم در نسبت این نتیجه گزارش شده است که تفاوت ژنوتیپ
بیشتر کارایی فتوسنتزي باالتري Fv/Fmهاي داراي شود و در این شرایط ژنوتیپشدید پدیدار می

,Sayed)رنددا 2003 ).

نتیجه گیري کلی
هاي پیوند نشده کمتر تحت هاي پیوند شده در مقایسه با پایهبر اساس نتایج حاصل از این بررسی پایه

هاي هاي پیوندي بیشتر از نهالتاثیر تنش خشکی قرار گرفتند به نحوي که محتواي آب نسبی در نهال
ها تحت تنش خشکی کاهش کلروفیل پیوندي همان پایههاي غیرغیر پیوندي بود در حالی که نهال

هاي پیوندي هاي فلورسانس سبزینه نیز در پایههاي پیوندي بروز دادند. شاخصبیشتري را نسبت به نهال
هاي غیر پیوندي میانگین هاي پیوند شده در مقایسه با پایهکمتر تحت تاثیر خشکی قرار گرفت. در پایه

ها از واریانس کمتري برخوردار بودند. با توجه به نتایج به نظر تر و دادهنزدیکصفات ارزیابی شده بهم 
و هیبرید محلی در مقایسه با گارنم و به خصوص هلوي بذري GF677هاي بادام بذري، رسد پایهمی

تحمل پذیري بهتري نسبت به تنش خشکی داشته باشند. 
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چکیده
بذر بعنوان اولین نهاده مصرفی، نقش غیر قابل انکاري در انتقال صفات ژنتیکی و افزایش کیفی و کمی 

هاي هرز، سایر محصوالت و سایر ارقام از عوامل کاهش کیفیت بذر گیاهان زراعی محصول دارد. بذر علف
وبختیاري وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم آبی استان چهارمحالشوند. در این پژوهش محسوب می

هاي هرز غیر مجاز، سایر محصوالت و سایر ارقام با توجه به تراکم هر منطقه انجام گرفت. نتایج به علف
هاي هرز یوالف، چاودار، پیچک صحرایی، پنیرك، جو وحشی، بی تی راخ، حاصل نشان داد که علف

هاي هرز حشی، شیرین بیان، چچم، تلخه، شقایق و گل گندم از جمله مهم ترین علفماستونک، خللر و
هاي هرز مزارع مادري و گواهی شده باشند. شناسایی و تعیین تراکم علفمزارع گندم آبی این استان می
ارقام و اي در مزارع مادري کمتر از مزارع گواهی شده بود تراکم بذور سایر استان نشان داد که تنوع گونه

سایر محصوالت نیز در مزارع مادري کمتر از مزارع گواهی شده بود و تراکم این دو صفت در شهرستان 
.هاي مورد بررسی بودلردگان بیش از سایر شهرستان

مقدمه و بررسی منابع  
د. از شوهاي تولید محصوالت زراعی محسوب میبذر به عنوان اندام تکثیر گیاهان یکی از مهمترین نهاده

ترین راهکارهاي دستیابی به محصول داراي با کیفیت و کمیت این رو کیفیت مطلوب بذر از جمله مهم
,Agrawal and Dadlani(باشدمطلوب گیاهان زراعی می 1992; Fenwick Kelly, ). بذر 1989

شوند. محسوب میهاي هرز، سایر محصوالت و سایر ارقام از عوامل کاهش کیفیت بذر گیاهان زراعی علف
شوند، بنابراین هاي هرز محسوب میهاي هرز، عمالً به عنوان عامل انتشار علفاز آنجا که بذر علف

هاي هرز غیر مجاز در مزرعه و آزمایشگاه، یکی از مهمترین عوامل موجود در استانداردهاي استاندارد علف
هاي ودگی بذر گیاهان زراعی به بذر علف) آل1961شود. بنابر عقیده سالیسبوري (کیفی بذر محسوب می
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بیان ) 1973(هاي غیربومی بوده است. واترسون و دیویسهاي هرز گونههرز از مهمترین عوامل ورود علف
هاي مختلف یوالف وحشی به ایرلند شمالی از غرب اسکاتلند بذرهاي جو داشتند که عامل مهاجرت گونه

Phalaris) به ورود علف هرز 1985همچنین تورلی و چنسلور(آلوده به بذر این علف هاي هرز بودند. 

paradoxaاند. عوامل مؤثر در آلودگی بذر به انگلستان بوسیله بذرهاي آلوده گیاهان زراعی اشاره کرده
هاي هرز عبارتند از مبدأ جغرافیایی بذر، مدیریت تولید بذر، زمان انتشار بذر گیاهان زراعی به بذر علف

مقایسه با تاریخ برداشت، روش برداشت و دشواري جداسازي بذر علف هرز از بذر گیاه زراعی علف هرز در 
هاي هرز به محصوالت زراعی مهم است چرا که خسارت ناشی با عملیات بوجاري و فرآوري. خسارت علف

ها نیز نهاي گیاهی کمتر نبوده و در بسیاري موارد بیشتر از آها از خسارت آفات و بیماريآناز وجود 
باشد، این میزان خسارت در کشورهاي پیشرفته پنج درصد، در کشورهاي نیمه توسعه یافته حدود می
درصد تخمین زده شده است (فقیه 25درصد و در کشورهاي در حال توسعه با سیستم سنتی حدود 10

ی مزارع و بذور هاي هرز غیر مجاز در مزارع و توده بذر، بررس). عالوه بر مشکل علف1366و اسدي، 
هاي سایرمحصوالت و سایر ارقام مورد تأیید دهد که بخشی از مزارع به دلیل وجود بوتهتولیدي نشان می

گیرند. اجراي مناسب مراحل فرآیند برنامه کنترل و گواهی بذر از طریق رعایت استانداردهاي قرار نمی
توان مانع از تبدیل بذر به عاملی براي انتشار ملی تولید بذر در مزرعه و اجراي دقیق آزمون تجزیه بذر می

,Nemaهاي هرز گردید (بذر علف 1989; Roberts, 1982 .(

هامواد و روش
وبختیاري در چهار شهرستان انجام گردید. در طی این بررسی در مزارع بذري گندم آبی استان چهارمحال

هکتار 2000قرارداد با سطح زیر کشت حدوداً کشاورزان طرف 100انجام پروژه، مزارع گندم آبی تعداد 
-C-78مورد بررسی قرار گرفت. ارقام گندم آبی کشت شده شامل الوند، پیشگام، پیشتاز، میهن، اروم و

(فرادنبه، سفیددشت، کنرك، امام هاي بروجنبودند. مزارع گندم آبی طرف قرارداد در شهرستان14
گان (خانمیرزا)، کیار (تشنیز، دیناران، دستگرد، دزك، شلمزار)، قیس، گندمان، گرم آباد، بلداجی)، لرد

هاي در بررسی.آباد) و بن(آزادگان، حیدري و....) قرار داشتندشهرکرد (فرخشهر، شهرکیان، طاقانک، بهرام
هاي بروجن، شهرکرد، لردگان و بن در مراحل مختلف اي، مزارع مادري و گواهی شده در شهرستانمزرعه

ه بازدید و در نهایت از طریق دستورالعمل بازرسی مزارع و پیمایش هاي مربوطه تعیین شده در رشد گیا
هاي هرز غیرمجاز (حداکثر بوته در هکتار)، هاي بازدید کنترل نهایی، میزان آلودگی مزارع به علففرم

هکتار ثبت سایر ارقام و سایر محصوالت در ده شمارش(پیمایش) از کل مزرعه به مساحت حداکثر ده 
Field inspectionها در یک کرت آماري که اصطالحاً کرت نمونه بازدید (گردید. بدین منظور بوته

sample نامیده می شود به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه کرت نمونه بازدید به تراکم مزرعه و (
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یل در امر بازدید از طبقات مختلف ها بستگی دارد. به منظور تسهعدد استاندارد براي هریک از آلودگی
100000سنبله تعیین شده است. به عبارتی سطح مورد بازرسی که شامل 100000بذري عدد ثابت 

شود. براي این که تعیین کیفیت مزرعه بر اساس بازدید یک شود کرت نمونه بازدید نامیده میسنبله می
ت بازدید شده در مزرعه بیانگر کیفیت مزرعه محل از مزرعه صورت نگیرد و اطمینان حاصل شود که کر

ها کرتچه شمارش گفته شود که به هریک از این بخشبخش کوچکتر تقسیم می10است، کرت نمونه به 
ها به طور ها به طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و هریک از انواع آلودگیشود. درون هر کرتچه بوتهمی

هاي جداگانه ده کرتچه شمارش براي هریک از بازرسی مزرعه شمارشجداگانه شمارش و ثبت شدند. پس 
ها با حد استاندارد در جداول مقایسه ها با هم جمع شدند. حاصل جمع هر یک از آلودگیاز آلودگی
گردیدند.

ها و بحث یافته
هاي هرز غیر مجازعلف

هاي هرز مزارع میزان آلودگی به علفهاي مربوطه، در سال اول پروژه از طریق بازرسی مزارع و پیمایش
برداري گردید. میزان آلودگی مزارع بذري مادري و گواهی هاي مورد بررسی، یادداشتبذري شهرستان

بوته 2/5و 5/1بود. مزارع واقع در شهرستان بروجن با آلودگی 1هاي هرز مطابق با شکل شده به علف
هاي مادري و گواهی شده بود بیشترین میزان آلودگی به علفدر کرت بازدید که به ترتیب مربوط به مزارع 

3/1هرز را دارا بودند و کمترین میزان آلودگی در مزارع مادري طرف قرارداد شهرستان لردگان با تراکم 
6/2بوته در کرت بازدید و کمترین میزان آلودگی در مزارع گواهی شده شهرستان بن با میزان آلودگی 

گونه مربوط 2گونه علف هرز مشاهده گردید که 8ید مشاهده گردید. در مزارع مادري گیاه در کرت بازد
علف هرز مشاهده گردید 17ها بود. در مزارع گواهی شده گونه مربوط به پهن برگ6ها و به باریک برگ

.ها بودگونه مربوط به پهن برگ13ها و گونه مربوط به باریک برگ4که 
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هاي هرز(تعداد بوته درکرت بازدید) در مزارع مورد بررسیتراکم علف-1شکل

سایر ارقام
هاي مزرعه اي انجام شده مشاهده گردید که میزان پراکنش سایر ارقام با بررسی نتایج حاصل از بازرسی

سنبله به ترتیب 100000سنبله در 24و 5/12در مزارع مورد بررسی در شهرستان لردگان با مقادیر 
رع مادري و گواهی شده بیشتر از سایر مناطق مورد بررسی بوده است و در منطقه شهرکرد براي مزا

).2کمترین میزان سایر ارقام در مزارع بذري این شهرستان مشاهده گردید. (شکل
در مزارع بذري گندم آبی، رقم پیشتاز طبقه گواهی شده در منطقه خانمیرزاي لردگان بیشترین اختالط 

.قام داشته استاز نظر سایر ار

سنبله) در مزارع مورد بررسی100000تراکم سایر ارقام (سنبله در -2شکل
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سایر محصوالت
هاي مورد بررسی نشان دهنده هاي انجام شده جهت بررسی میزان سایر محصوالت در شهرستانبازرسی

در طبقه گواهی شده این است که میزان سایر محصوالت در منطقه لردگان هم در طبقه مادري و هم 
بیشتر از سایر مناطق مورد بررسی بوده است و کمترین میزان سایر محصوالت در طبقه مادري در مزارع 

).3شهرستان بروجن و در طبقه گواهی شده در مزارع شهرستان شهرکرد مشاهده گردیده است(شکل
جوهاي مشاهده گردید اکثراًبیشترین سایر محصوالت که در مزارع گندم مورد بررسی به صورت پراکنده

.زراعی(رقم ماکوئی) و جوهاي دوردیفه بود

تراکم سایر محصوالت (بوته در کرت بازدید) در مزارع مورد بررسی-3شکل

مراجع
هاي هرز مزارع پیاز و آزمایش مبارزه . گزارش نهایی طرح بررسی علف1366فقیه، ا.، اسدي، پ ..1

شرقی. مؤسسه تحقیقات آفات و بیماري هاي گیاهی، تبریز.شیمیایی با آن در آذربایجان 
2. Agrawal, P. K. and Dadlani, M. 1992.Techniques in seed science and

technology. International Book Company,USA.
3. Fenwick Kelly, A. 1989. Seed planning and policy for agricultural production .

Belhaven Press, New York.
4. Nema, N.P. 1989. Principles of seed certification and testing . Allied Publishers

Ltd. India
5. Roberts,H.A.1982.Weed control handbook,principles(Vol.2).Black Well

Scientific Publishers.
6. Salisbury, E. J. 1961. Weed and aliens. Collins, London.
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چکیده
و یکیدر انتقال صفات ژنتيقابل انکاررینقش غ،ینهاده مصرفنیاز میان عوامل تولید، بذر بعنوان اول

محصوالت از عوامل کاهش کیفیت بذر ریهاي هرز و سامحصول دارد. بذر علفیو کمیفیکشیافزا
شده  به يغالت فرآوريبذريهاپارتیآلودگتیپژوهش وضعنیشوند. در ایگیاهان زراعی محسوب م

ياز فرآورپسقرار گرفت. یمورد بررسیمتوالیمحصوالت در دو سال زراعریمجاز و ساریهرز غيهاعلف
يدیبذور تولیآلودگزانیانجام و ميبذريهاپارتهیاز کليریگبذر، نمونهدیتوليهابذر توسط شرکت

شده يحاصل نشان داد که بذور فرآورجی. نتادیگردیابیمحصوالت ارزریمجاز و ساریهرز غيهابه علف
يمحصوالت داراریو سارمجازیغهرزيهابه علفیبذر استان از نظر آلودگدیتوليهاتوسط شرکت

لیبه دلسیبادام امام قيشده توسط شرکت جودیبذور تولیباشند ولیبذر میالمللنیبياستانداردها
در سال دوم با نصب یبرخوردار بود. وليباالتريتر از خلوص بذرشرفتهیپودیجديهااستفاده از دستگاه

.میبهتر بودتیفیبذور با خلوص باالتر و کدیشاهد تولیتیدر شرکت خدمات حمایتیدستگاه گراو
بذرتیفیاستاندارد بذر، کرمجاز،یهرز غيمحصوالت، علف هاریخلوص بذر، سا:يدیکلکلمات

مقدمه و بررسی منابع 
شود. از یمحسوب میمحصوالت زراعدیتوليهانهادهنیاز مهمتریکیاهانیگریبذر به عنوان اندام تکث

تیو کمتیفیبا کيبه محصول دارایابیدستيراهکارهانیترمطلوب بذر ازجمله مهمتیفیرو کنیا
,Agrawal and Dadlani(باشدیمیزراعاهانیمطلوب گ 1992; Fenwick Kelly, ذر ). ب1989

شوند. یارقام از عوامل کاهش کیفیت بذر گیاهان زراعی محسوب مریمحصوالت و ساریهاي هرز، ساعلف
نیبنابراشوند،یهاي هرز محسوب مهرز، عمالً به عنوان عامل انتشار علفيهااز آنجا که بذر علف

يعوامل موجود در استانداردهانیمتراز مهیکیشگاه،یزمامجاز در مزرعه و آریهرز غيهااستاندارد علف
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هاي هرز اند، باعث گسترش علفهاي هرز آلوده شدهکه با بذر علفییشود. بذرهایبذر محسوب میفیک
نیهرز الزم است عالوه بر انتخاب زميهااز بذر علفيعاريشوند. به منظور حصول بذرهایدر مزارع م

تصورزیهرز نيهاعلفنیوجاتیهرز، در صورت لزوم عمليهاعلفهیعلییایمیمناسب و مبارزه ش
يهابه بذر علفیزراعاهانیبذر گی) آلودگ1961(يسبوریسالدهی). بنابر عق1377،ی(سوهانردیگ

يبذرهابیبوده است. با وجود آنکه ترکیربومیغيهاهرز گونهيهاعوامل ورود علفنیهرز از مهمتر
يهاگونهانیدر ميااست، اما تفاوت قابل مالحظهیزراعاهیهمان گژهیویزراعاهیآلوده کننده بذر هر گ

اهانیآنها در گیسهم آلوده کنندگیمشاهده نشده ولزیهرز آلوده کننده بذر غالت دانه ريهاعلف
,Broad,1952; Gooch)مختلف، متفاوت استیزراع 1963; Tonkin, عالوه بر مشکل . (1968
وجود لیاز مزارع به دلیکه بخشهددینشان ميدیبذور تولیمجاز در توده بذر، بررسریهرز غيهاعلف
کی) گزارش کرد که حدود 2004(شاویبرندیگیقرار نمدییارقام مورد تأریو سارمحصوالتیسايهابوته

%50محصوالت آلوده نبودند و حدود ریر سااز بذچکدامیبه هیابیبذر گندم مورد ارزيهاسوم از نمونه
يهابه بذر علفیآلودگنیشتریباالتر از حد استاندارد بودند. ضمناً بزانیآلوده به بذر جو به ميهااز نمونه

قیبذر از طریبرنامه کنترل و گواهندیمناسب مراحل فرآياجراد.بویهرز مربوط به بذر خودمصرف
بذر لیتوان مانع از تبدیبذر مهیآزمون تجزقیدقيبذر در مزرعه و اجرادیتولیملياستانداردهاتیرعا

,Nema(دیهرز گرديهاانتشار بذر علفيبرایبه عامل 1989; Roberts, 1982.(

هامواد و روش
مجاز، ریهرز غيهابه علفیآلودگتیبذر در استان از نظر وضعدیتوليهاشرکتيدیبذور تولیبررسنای

يهااز شرکتکیبذر هر يهااز محموله،ي. پس از فرآوردندیگردیابیارقام ارزریمحصوالت و ساریسا
دستورالعمل استاندارد ساسبر ايکه از هر پارت بذربیترتنیبه ادیانجام گرديبرداربذر نمونهدیتول

بذر از یو توسط کارشناس کنترل و گواههیتهلوگرمیککیزانیبه ميابذر نمونهیالمللنیانجمن ب
یکیزیخلوص فنییبذر  از جمله آزمون تعیفیکهیتجزيهاشد. پس از انجام آزمونیبررسیفینظر ک

محصوالت مشخص ریهرز و سايهاعلفذربذر گندم به بیآلودگتیبذور، وضعریو آزمون شمارش سا
بذور ریشده و آزمون شمارش سايغالت فرآوریگرم120نمونه يبر رویکیزی. آزمون خلوص فدیگرد

با يهر پارت بذريها بر روآزمونجیو مشاهدات مربوط به  نتادیانجام گردیگرم1000نمونه يبر رو
.دیگردیبذر بررسدیو شرکت توليتوجه به طبقه بذر
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ها و بحث یافته
ثبت شگاهیشده که به آزمايبذور فرآوريهانشان داد که نمونهیشگاهیآزمايهایحاصل از بررسجینتا

هرز، تعداد يهاتعداد بذر علف،یکیزیاند از نظر خلوص فدهیمرکز ارسال گردنیبذر و نهال ایو گواه
يهاشده توسط شرکتدی. بذور تولشندبایبذر میالمللنیبياستانداردهايمحصوالت داراریبذر سا

نکات هیکلتیشده) با رعایو گواهي(مادریمورد بررسياستان در دو طبقه بذرنیبذر اکننده دیتول
اند. بذر اقدام نمودهعیو توزهیبذر نسبت به تهیالمللنیبنیبذر بر اساس قواندیمربوط به تولیفن

نتایج بررسی در سال اول
علف هاي هرز غیر مجاز

هرز يهابذور از نظر تعداد بذر علفنیکه ادیمشاهده گردي در سال اولبذريهانمونهیدر بررس
هرز يهاتعداد بذر علفنیانگیمیدر سطح استاندارد بوده اند وليمجاز در طبقات مختلف بذرریغ
استبودهياز بذور مادرشتریکننده بذر استان بدیشده در هر دو شرکت تولیمجاز در بذور گواهریغ

).1(شکل

یگرم1000مجاز در نمونه ریتعداد بذر علف هرز غ)1شکل

دیتوليهانشان داد که شرکتیمورد بررسيهاهرز در بذور ارسال شده از شرکتيهاتعداد بذر علف
با). 1(شکلاندبودهيعلف هرز کمترنیانگیمياند داراداشتهيدتریبوجار جديهاکه دستگاهيبذر

هستند يدتریجديهادستگاهینسبت به بخش دولتیبخش خصوصيبوجاريهادستگاهنکهیتوجه به ا
باشند، یمجهز ميقواریبا مکش بسيها) و فنری(تروریبوجار، بوجار، جوگشیجمله پازیو با امکانات
بذور یتمامباًیتقراند و برخوردار بودهيباالتراریبسیکیزیشرکت از خلوص فنیشده ايبذور فرآور

شرکت نیبوجار اشیپيهاماستونک و ... توسط دستگاهچک،یمجاز مانند چاودار، پریهرز غيهاعلف
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بودن و مدت کارکرد باال، یمیقدلیبدلی شرکت بخش دولتيهاکه دستگاهیگردد. در حالیميجداساز
نیشده توسط ايخلوص بذور فرآورزانیهرز داشته و ميهابهتر علفيدر جداسازيکمترییتوانا

.باشندیمیتر از شرکت خصوصنییشرکت به نسبت پا

محصوالتریسا
يها هم در طبقه مادرنمونهنیمحصوالت در اریشده نشان داد که بذر سايبذور فرآوريهانمونهیبررس

يبوجارتیکه ساییهاکه در شرکتدیمشاهده گردیشده در حد استاندارد بود. ولیو هم در طبقه گواه
ریاز بذور سايشتریبعداداند تبوجار از هم قرار گرفتهيهادستگاهیاند و با فاصله کممجزا نداشته

).2شود (شکلیمدهیشده ديدر بذور فرآورمحصوالت

یگرم1000محصوالت در نمونه ریتعداد بذر سا)2شکل

در سال دومیشگاهیآزماجینتا
مجازریهرز غيتعداد بذر علف ها

مجاز در ریهرز غيهابذور از نظر تعداد بذر علفنیکه ادیمشاهده گرديبذريهانمونهیبررسدر
یشده تمامیدر بذور گواهاین شاخصنیانگیمیاند ولدر سطح استاندارد بودهيطبقات مختلف بذر

ارسال شده يهاهرز در نمونهيهاعلفبذربوده است تعداد ياز بذور مادرشتریبیمورد بررسيهانمونه
از نیانگیبذر به طور مدیدر سال دوم پروژه نشان داد که هر دو شرکت تولیمورد بررسيهااز شرکت
نشان جیکه در سال اول نتایاند در حالقرار گرفتهیکسانیهرز در سطح يهابذور به علفینظر آلودگ

يهابه علفیاز نظر عدم آلودگيباالترتیفیاز کسیامام قامباديشرکت جودريدیداد که بذور تول
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شرکت خدمات يبوجارتیکه در سانیدر سال دوم پروژه با توجه به ایبرخوردارند ولرمجازیهرز غ
هرز يهابذور علفیتمامدیگردیتیبوجار مجهز به نصب دستگاه گراويهااز دستگاهیکی،یتیحما

فرا یعی(که عمده مناطق بروجن را در سطح وسماستونک و گل خار زردر،خللچک،یمجاز مثل پریغ
.دندیهرز گرديهااز بذور علفيعارباًیشده تقريدستگاه گرفته شد و بذور فرآورنیگرفته بود) توسط ا

یگرم1000هرز در نمونه يهاتعداد بذر علف)3شکل

محصوالتریتعداد بذر سا
دیشده دو شرکت توليفرآوريهاحاصل از پارتيهانمونهيانجام شده بر رويهایحاصل از بررسجینتا

محصوالت در حد استاندارد هستند. ریاز نظر تعداد بذر سايدیکننده بذر  استان نشان داد که بذور تول
يبه نسبت دارایتیانسبت به شرکت خدمات حمسیبادام امام قيشده توسط شرکت جودیاما بذور تول

بود. یمورد بررسيهامحصوالت در نمونهریاز بذور سايشتریمقدار ب
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یگرم1000محصوالت در نمونه ریتعداد بذر سا)4شکل
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چکیده
) predisposingعنوان پیش آمودگی (بهغیر زندهعواملبرخی در برخی از بیمارگرهاي گیاهی وجود 

عنوان یک آبی در گیاهان، بهاست. کمیآببراي ایجاد بیماري ضروري است، یکی از این عوامل تنش کم
و بیمارگرهایی که در شرایط بدون تنش دهدیتنش، مقاومت گیاه را در برابر بیمارگرها کاهش م

و یا شدت و شوندیمزايماریباعث بیماري شوند و یا شدت بیماري کم است در این شرایط بتوانندینم
دسترس براي و کاهش آب قابلیسالهاي اخیر به دلیل خشک. در سالابدییدرصد بیماري افزایش م

توانی. از این قبیل مداده استهی افزایش چشمگیر نشان گیايهايماریگیاهان بروز و شدت برخی از ب
در انواع درختان میوه، شانکر درختان میوه و غیر مثمر ناشی Xylella fastidiosaناشی از يهايماریب

، پوسیدگی و Verticillium dahliae، پژمردگی ورتیسیلیومی درختان میوه در اثر Cytospora spاز 
Streptomyces spدر اثر ینیزمبیو جرب سFusarium spيهااشی از گونهزردي فوزاریومی لوبیا ن

درختان يهايماریرا برشمرد. عالوه بر  فصل زراعی در زمستان نیز تنش خشکی باعث توسعه برخی از ب
آبی شانکر تنش کمبا يهادر باغکم استکه بارندگی زمستانه ییهادر سالکهيطورمیوه شده است، به

فوزاریوم يهاآلودگی توأم به گونهدر اثر ،باکتریایی هسته داران و پوسیدگی طوقه و ریشه درختان میوه
. می دهدافزایش نشان ،و فایتوفتورا

مقدمه و بررسی منابع
کماست. میزانرزندهیفرایندهاي فیزیولوژیکی است که متأثر از عوامل زنده و غيرعادیتنش نتیجه غ

زراعی و باغی گیاهانرشددورهطولدرخشکیتنشبروزسببآنپراکنش نامنظموآسمانینزوالت
,Gupta(شودمی ترین تنش محیطی است که و رایجنیترو تنش ناشی از آن مهمیسال). خشک1986
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,Secenji  and Lendvaiaهاي هنگفتی به محصوالت کشاورزي در جهان (هرساله خسارت 2005 (
نماید.گردد،وارد میمحسوب میخشکمهیعنوان کشوري خشک و نبهبخصوص ایران که 

هاي دهند که به دلیل سازگاريهاي گیاهی ازنظر مقاومت به خشکی دامنه وسیعی را نشان میگونه
، اندازهیهاست. عوامل مرفولوژیکی مانند سطح برگ، سطح سافیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و بیوشیمیایی آن

گره، قطر تنه، سطح مقطع تنه، زاویه انشعاب شاخه با تنه اصلی، زاویه قطر، طول میانبیوماس، ارتفاع، 
توانندبرمیزان انشعاب برگ با شاخه، رشد افقی و عمودي ریشه، تراکم ریشه در واحد حجم خاك می

,Thomas and Gausling(مقاومت گیاه به تنش خشکی نقش داشته باشند 2000  .(
صورت ترشحات ریشه از دسترس گیاه خارج و در یبات حاصل از فتوسنتز در گیاهان بهترک%40بیش از 

,.Bais et al(رندیگیمحیط رایزوسفر گیاه قرار م ). محیط رایزوسفر با این ترکیبات محیط مناسبی 2006
اغلب مفید بوده و باعث بهبود رشد هازمیکرواورگانی. وجود این مهاستزمیکرواورگانیبراي رشد انواع م

کندیبیمارگر مقاومت القایی ایجاد ميهازمیکرواورگانیو گاهی در گیاهان علیه مشودیگیاهان م
)Doornbos et al., ). وجود تنش خشکی در ریشه گیاهان گاهی میزان و نوع ترکیبات را در 2009

عالوه بر اینکه روي نوع جهی، درنتدهدیمقرارریداخل گیاه و مترشحه در سطح ریشه را تحت تأث
ژهیومقاومت گیاه را نسبت به بیمارگرها بهگذاردیکلونیزه شده در سطح ریشه اثر ميهازمیکرواورگانیم

,.Bais et al(شودیو اغلب باعث افزایش شدت بیماري مدهدیاند تغییر مکه در آوندها فعالییهاآن

2006 .(
Xylellaناشی از يهايماریو سایر ب"پیرس مو"یکی از عوامل توسعه بیماري عنوانکمبود آب به

fastidiosaپیرس"سالی) باعث تشدید عالئم نقش دارد. گسترش تنش کمبود آب (مانند خشک"

شوند نسبت به موهایی که هاي مو که دچار کمبود آب میشود و عقیده بر این است که درختچهمی
در هر دو X. fastidiosaآلوده به ي، موهاحالنیترند. بااحساس"پیرس"سیرآب هستند به بیماري 

یعنی جزایر سبز، جدا شدن پهنک از دم برگ "پیرس"فرد آبی و سیر آبی عالئم منحصربهکمگروه تنش
.Xآبی بدون آلودگی به تحت تنش کميدهند. اما در موهاو سوختگی نامنظم حاشیه برگ را نشان می

fastidiosaث شود. کمبود آب باعبرگ و ریزش برگ به همراه دم برگ دیده میزردي یکنواخت پهنک
شود. عالئم چنین حالتی دیده نمی"پیرس"شود اما در توسعه ناحیه جداکننده دم برگ از ساقه می

را تشدید "پیرس"آبی عالئم بیماري شود، اما کمکمبود آب ایجاد نمیيمارهایکدام از تبا هیچ"پیرس"
طور هستند. این فرضیه بهدخیل"پیرس"کند. بنابراین، عواملی غیر از کمبود آب در ایجاد عالئم می

کمبود آب همراه با باکتري X. fastidiosaهاي مو آلوده به است که در درختچهشدهرفتهیگسترده پذ
برگ و برگ سوختگی موضعی و مرگ احتمالی گیاه است که باعث ایجاد جزایر سبز، جدا شدن پهنک

).1393امانی فر شود (می
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ی و شدت بیماري با عوامل مختلف زنده و غیرزنده برهمکنش دارند. از هاي فوزاریوم در ایجاد آلودگگونه
ویژه ها بهآبی ، خسارت ناشی از نماتدها  و آلودگی به سایر قارچتوان به تنش کمها میترین آنمهم
هاي عنوان پیش آمودگی در تشدید بیماري توسط گونهرا نام برد، این عوامل به.Pythium spهاي گونه
.)1396(امانی فر و همکاران یوم در لوبیا نقش دارندفوزار

درصد 100تا 70فوزاریوم را از يهاتنش خشکی در لوبیا خسارت بیماري پوسیدگی ریشه ناشی از گونه
پالسم ها و الین هاي اصالحی از لوبیا وجود دارد که در شرایط کمبود آب سازگار . ژرمدهدیافزایش م

دارند، این سازگاري عمدتاً مربوط به تفاوت در سیستم توسعه ریشه است که از بوده و عملکرد مناسبی 
شده لوبیا در شرایط کمبود آب . در الین هاي اصالحکندیمنابع آب موجود در خاك حداکثر استفاده را م

درايمزرعهمشاهداتومیدانیهايازلحاظ سازگاري به خشکی تنوع فراوانی وجود دارد. بررسی
بیماريبهمزارعاغلبآلودگیازحاکیو بختیاريچهارمحالواصفهانهاياستانهايکاريلوبیا

نظربه.شودترین بیماري لوبیا در این مناطق محسوب میکه مهمطورياست، بهریشهوطوقهپوسیدگی
.)1396(امانی فر و همکاران استافزایشبهروی سالخشکتداومبااخیرهايسالدربیمارياینرسدمی

آبی دارد، خاك زاد است که همکنش شدیدي با تنش کميهايمارییکی از بینیزمبیبیماري جرب س
.Davis et al(شودیها باعث افزایش میزان و شدت بیماري مآبی پس از تشکیل غدهتنش کم 1978  .(

ی در استان چهارمحال و بختیاري نیزمبیمهم سيهايماریاخیر یکی از بيهااین بیماري در سال
.شدیتلقی میتیاهمگذشته بیماري کميهادر دههکهیدرحالشودیمحسوب م

عنوان عامل پیش آمودگی و مستعد کننده براي پوسیدگی طوقه آبی بهاشباع خاك و تنش کميهادوره
Bostock(دهندیرا افزایش ماست و شدت بیماري .Phytophthora sppيهاو ریشه ناشی از گونه

et al., ).1385، صحراگرد و بنی هاشمی 2014
در Pseudomonas syringaeآبی باعث افزایش شدت بیماري و اندازه شانکرهاي ناشی از  تنش کم

که به دنبال آن سرکوب شودیآبی افزایش آبسزیک اسید را موجب م، تنش کمشودیدرختان میوه م
از بافت میزبان بیان عملگرهاي سیستم ییهاگنالیی گیاه را باعث شده همچنین سکردن سیستم دفاع

,.Goel et al(گرددیاست را موجب مییزايماریترشحی نوع سوم باکتري که مسئول ب 2008 .(

هامواد و روش
گیاهی در قالب يهايماریمنظور بررسی بها بهضمن بازدید از مزارع و باغ1386-96هاي طی سال

عالئم بیماري در فصول مختلف يهوایی گیاهان دارايهااز ریشه و اندامییهاتحقیقاتی نمونهيهاپروژه
منظور ردیابی و جداسازي بیمارگر قرار گرفت. در آزمایشگاهی بهیشد و موردبررسيآورسال جمع
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و آبیاري، با تهیه فرم شناسنامه میدانی وضعیت مدیریت مزرعه و باغ ازنظر رطوبت خاك يهایبررس
مزرعه، موردمطالعه قرار گرفت. 

در Xylella fastidiosaدر آزمایشی اثر تنش رطوبتی درشدت بیماري برگ سوختگی بادام ناشی از 
ارزیابی شد. اثر تنش رطوبتی در میزان بیماري پوسیدگی ریشه و زردي بوته تعدادي ژنوتیپ و رقم بادام 

هاي لوبیا در شرایط روي تعدادي از ارقام و ژنوتیپFusarium solani fsp. phaseoliلوبیا ناشی از 
گلخانه بررسی شد. 

ها و بحثیافته
هاي مو و بادام مناطق مختلف ایران حاکی از این است در باغ1386-96يهامیدانی طی ساليهایبررس

مو و میزان آلودگی روند افزایشی داشته است. این "پیرس"برگ سوختگی بادام و يهايماریکه شدت ب
در استان خراسان رضوي آباد هاي مو کاشمر و خلیلرود و باغهاي بادام حاشیه زایندهوضعیت در باغ

ه اخیر شاید بتوان یکی از دالیل موردتوجيهاسالی در سالکامالً مشهود است. با توجه به دوره خشک
آبی در ایجاد بیماري توسط تنش کمییافزاها در برخی مناطق کشور را به اثر همقرار گرفتن این بیماري

در معرض تنش X. fastidiosaهاي مو آلوده به داد. وقتی درختچهنسبتX. fastidiosaهاي سویه
کنند افی دریافت میهایی که آب کدر مقایسه با درختچه"پیرس"گیرند، شدت عالئم آبی قرار میکم

بیشتر است.  
ترین توان گفت که تنش خشکی مهممی)1396پژوهش نگارنده و همکاران (امانی فر و همکاران بر اساس 

است. چون تمامی الین در لوبیا F. solani fsp. phaseoliزایی و خسارت عامل پیش آمودگی در بیماري
نشان دادند و از طرفی این بیمارگر واکنش حساسیت بهها و ارقام مورد آزمایش در شرایط تنش خشکی 

ارقام و ژنوتیپ هاي موردنظر همگی داراي صفات مطلوب ازنظر زراعی و به نژادي هستند و منتخب از 
ها مانند زراعی (تناوب) و جلوگیري لذا ضروري است که به دیگر روش،باشندبین چند صد ژنوتیپ می

در حد ظرفیت زراعی و کنترل بیولوژیکی بیماري پوسیدگی ریشه و آبی، حفظ رطوبت خاكاز تنش کم
منظور مدیریت بیماري توجه شود. یکی از مناطق عمده لوبیاکاري استان چهارمحال و طوقه لوبیا به

ها لوبیا در تناوب با برنج کاشته بختیاري دشت خانمیرزا از شهرستان لردگان است که در برخی سال
یابد، این موضوع ارعی بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا بسیار کاهش میشود. در چنین مزمی

هاي بیمارگر باشد، البته به دلیل وقوع هوازي براي زاد مایهممکن است مربوط به ایجاد شرایط بی
این لوبیا در منطقه مذکور نیست.-هاي اخیر اکنون امکان استفاده از تناوب برنجسالی در سالخشک

.F. solani fspتوجهی در ارقام و ژنوتیپ هاي لوبیا ازنظر واکنش به دهد که تنوع قابلش نشان میپژوه

phaseoli در شرایط گلخانه وجود دارد. الزم است وضعیت مقاومت ارقام به این بیمارگر در شرایط مزرعه
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در شرایط بدون تنش F. solani fsp. phaseoliنیز بررسی شود. ارقام مورد آزمایش از نظر واکنش به 
آلودگی خفیف: ارقام -1آبی به سه گروه زیر از نظر شدت بیماري و اجزاء عملکرد تقسیم شدند: کم

آلودگی متوسط: ارقام تالش، درسا، غفار، ژنوتیپ لردگان، -2صدري، ژنوتیپ جونقان، صیاد و کوشا،
D81083 ،طورکلی بیشترین حساسیت اغلب . بهآلودگی شدید: ارقام پاك، شکوفا و دانشکده-3و اختر

وسطحددرلوبیا چیتیوقرمز بودلوبیاکمترین به ارقام مربوط بهوسفیدارقام مربوط به لوبیادر
جز ارقام صیاد و صدري که آلودگی متوسط نشان دادند در آبی بهقرار داشت. در شرایط تنش کمآلودگی

مشاهده شد. این نتایج حاکی از اثر تشدیدکنندگی و پیش آمودگی سایر ارقام آلودگی شدید تا مرگ بوته 
.)1396(امانی فر و همکاران روي لوبیا استF. solani fsp. phaseoliزاییآبی در بیماريتنش کم

ها وبختیاري و نمونهها و مزارع استان چهارمحالهاي میدانی در باغطی دهه گذشته، در بازدیدها و بررسی
هایی که کشاورزان به نگارنده ارجاع دادند، شواهد حاکی از افزایش برخی از بیمارگرهاي تو درخواس

هاي آبی برهمکنش دارند. در درختان میوه بیماريهاي کمگیاهی است که بر اساس منابع علمی با تنش
راگرد اند (صحافزایش چشمگیري داشتهCytospora spو گونه هاي Verticillium  dahliaناشی از 

زارهاي استان هاي سیتوسپورا در درختان کبوده و صنوبر در بیشههاي ناشی از گونه). بیماري1387
هاي زیرزمینی آب قابل وبختیاري ملموس است در این مناطق به دلیل افت شدید سفرهچهارمحال

دهند که شوند و به چنین بیمارگرهایی حساسیت نشان میدسترس کم شده و درختان دچار تنش می
ها و شانکر در تنه این گونه درختان است.  عالئم آن خشکیدگی سرشاخه

اند وبختیاري که پس از گلدهی دچار تنش کم آبی شدهدر برخی مزارع سیب زمینی استان چهارمحال
Streptomycesهاي نیز مشاهده شد. چون گونه%100زمینی تا آلودگی میزان بیماري جرب سیب

Davis et(گرددجرب) با تنش کم آبی برهمکنش شدید دارد و باعث تشدید بیماري می(عامل بیماري 

al. 1978(  .
استفاده شده است، در مواردي که دچار تنش GF677هاي بادام و هلو، به ویژه وقتی که از پایه در باغ

هاي ناشی از گونهاند میزان مرگ و میر درختان جوان کم آبی در زمستان به دلیل عدم بارندگی شده
Phytophthoraآبی هایی که تنش کمها مشهود است. این در حالی است که در باغتا نابودي کامل نهال

نداشتند و یا بافت خاك ظرفیت نگهداري بیشتري براي آب داشت بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه کمتر 
دوره تنش کم آبی پس از یک دوره ها وجود مشاهده شد. شاید یکی از دالیل شدت بیماري در این باغ

,.Bostock et al(هاي فایتوفترا باشد اشباع براي بیماریزایی گونه 2014.(
وبختیاري شانکر باکتریایی است. این دار در استان چهارمحالهاي مهم درختان میوه هستهیکی از بیماري
امل پیش آمودگی این بیماري هاي شنی شدیدتر است، چون یکی از عوهاي داراي خاكبیماري در باغ
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هایی یکی از دالیل شدت بیماري شانکر تنش خشکی است این احتمال وجود دارد که در چنین باغ
باکتریایی هسته داران تنش کم آبی باشد. این موضوع در حال بررسی است.

گیرينتیجه
ي گیاهی حاکی از فراوانی بیشتر جداسازي در برخی هايماریبساله اخیر پیرامون 10ي هایبررسنتایج 

Xylella fastidiosa،Fusarium sp ،Cytospora sp ،Verticilliumازجملهاز بیمارگرهاي گیاهی 

dahlia وStreptomyces sp و مزارعی هاباغي مرتبط با این بیمارگرها در هايماریبو افزایش میزان
و باکتري  Phytophthoraي هاگونهمورد برخی از بیمارگرها، مانند است. دراندیآبکمکه دچار تنش 

Pseudomonas syringaeآبی در زمستان، به دلیل عدم بارندگی در بازه زمانی طوالنی،  میزان ، تنش کم
در درختان میوه افزایش نشان می دهد. بر هاآني ناشی از این بیمارگرها و فراوانی جداسازي هايماریب

و خاك زادي هايماریبیکی از عوامل توسعه برخی از عنوانبهآبی گفت تنش کمتوانیمساس این ا
بایستی این مهم لحاظ هايماریببرخی بیمارگرهاي محدود به آوندهاست. لذا در مدیریت کنترل این نوع 

گردد.  
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چکیده
عارضه نیترهلو، مهمژهیودار، به) و کوتاهی عمر درختان میوه هستهreplant problemواکاري(عارضه

وبختیاري است. واکاري شده در برخی مناطق کشور ازجمله استان چهارمحاليهادر باغیپزشکاهیگ
"واکاريعارضه"درختان نسل جدید اغلب توسطيوربهرهرشد و، شودیجایگزین مباغیکهیهنگام

نتیجه تعاملتواندیماین عارضهقبالً صورت گرفته باشد. اقدامات احتیاطیمگر اینکه، شودیسرکوب م
مقدماتی و میدانی در يهایو زنده باشد، اما عوامل زنده غالب هستند. بررسفیزیکی، شیمیاییعوامل 

فراوانی جداسازيکهدهدیوبختیاري نشان مچهارمحالدر استاندارهستهدرختان میوه يهاباغ
،Verticillium dahlia،Phytophthora sp.،sp.Fusariumازجمله زادبیمارگرهاي خاک

Dematophora necatrix،و اندارعامل شانکر هستهيهايباکترXylella fastidiosa و نماتدهاي
Criconemella sp.وsp.Meloidogyne این در حالی است با عارضه واکاري بیشتر است. يهاباغدر

این عارضه در.شودیدر این عارضه مییافزاباعث اثر همدر آلودگی توام که برهمکنش برخی بیمارگرها 
که بالفاصله بعد از امحاء درختان قبلی اقدام به واکاري شده و یا گونه مشابه کشت قبلی غرس ییهاباغ
که حداقل دو سال آیش بوده و یا غالت کشت شده میزان عارضه ییهاباغده شدیدتر است، اما در ش

اي کاهش یافته است. تحقیقات تکمیلی به منظور مدیریت تلفیقی عارضه واکاري بطور قابل مالحظه
واکاري درختان میوه در ایران الزم است.

مقدمه و بررسی منابع
گیاهی يهاکه معموالً گونهیراختصاصیاست. عارضه واکاري غشدهفیدو نوع عارضه واکاري توص

است و اغلب با جمعیت باالي ياصورت لکهکه پراکنش آن در باغ بهدهدیغیرمرتبط را تحت تأثیر قرار م
صورت نماتدهاي انگل گیاهی مرتبط است. در مقابل عارضه واکاري خاص است که پراکنش آن در باغ به
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ندرت به حضور نماتدهاي و بهدهدیو تنها یک یا چندگونه نزدیک را تحت تأثیر قرار میکنواخت است
.Bent et alانگل گیاهی مرتبط است ( ). عوامل متعددي در بیماري واکاري نقش دارند. عوامل 2009

ل هاي سمی در طونظیر تغذیه و ساختمان خاك، بقایاي گیاهی از محصوالت قبلی که متابولیترزندهیغ
يهاخاكکه در پایینpHدر ژهیوبهیکیترکیبات آرسن. کنندیآزاد مهازمیارگانکرویتجزیه خود در اثر م

، هايشامل باکترهازمیارگانکروی. یک سري از مشنی با ترکیبات آلی کم براي درختان جوان سمی هستند
,.Browne et alها نیز در این عارضه نقش دارند (اوومیستوهاقارچ ). عالوه بر این در جنس 2006

Prunus spp.عنوان بهدر رایزوسفرهالیباسي گروه هايعارضه واکاري با جمعیت باالي باکتر
یکی از ،سیانوژنیک ارتباط دارد. شناسایی عوامل ایجاد این عارضه آسان نیستيهازمیارگانکرویم

متناقض هستند و تحت شرایط محیطی مختلف مبهم و عارضه واکاري مشکالت اصلی این است که عالئم 
Bentاصول کخ تعیین شواهد قطعی مشکل است (يهاشی؛ بنابراین، حتی با انجام آزماباشندیمتفاوت م

et al. موجود در رایزوسفر گیاهان اثرات متفاوتی روي میزبان و سایر موجودات يهازمیارگانکروی). م2009
عنوان آنتاگونیست علیه به.Pseudomonas sppيهامثال برخی از گونهنعنوازنده در رایزوسفر دارند، به

عمل کرده و برخی با تولید ترکیباتی مانند سیانیدها اثر بازدارندگی رشد روي گیاه هازمیارگانکرویسایر م
. که در عارضه واکاري درختان میوه نقش دارندشدهییها شناسامیزبان دارند. چندین گونه از اوومیست

Armillaria وVerticillumشده مرتبط با مشکل واکاري بادام و هلو شناختهيهااز قارچ
،Fusarium،Penicillium،Roselliniaيهاها از جنسدیگري از قارچییهااند. گونهشدهشناخته

Rhizoctonia،Aspergillus،Trichoderma ،Alternaria،Myrothecium،Myceilia ،Papularia ،
Gliomastix وCurvulariaدار جداشده طور عمومی و همراه با مشکل واکاري درختان میوه هستهبه

,Manici and Caputoاست ( از Meloidogyneو Criconemella xenoplaxنماتدهاي ). 2010
عنوان عامل پیش بهC.xenoplax. شوندیکوتاهی عمر هلو محسوب معارضه واکاري وعوامل مؤثر در

است Pseudomonas syringae pv.syringaeمودگی آسیب سرمازدگی و شانکر باکتریایی ناشی ازآ
,.Nyczepir et alدر کوتاهی عمر هلو نقش دارد (میرمستقیطور غبهکه 1983.(

)، از جنس ترکیبات فنلی، مانند فلوریزین phytotoxinsهاي گیاهی (یرزنده توکسینغدر بین عوامل 
)phlorizin یتمسمومین ترکیبات شیمیایی در ایجاد ترمهم) مترشحه از ریشه و تجزیه بقایاي گیاهی از
)autotoxicity قبلی نیز از درکشت) در درختان جوان واکاري شده هستند. تخلیه عناصر غذایی خاك

Manici and Caputoعوامل مؤثر در ایجاد عارضه واکاري است ( 2010, Bent et al. 2009.(
رویشی و ارقام مقاوم به عوامل دخیل در این يهاهیین روش مدیریت عارضه واکاري استفاده از پابهتر

عارضه است. تاکنون هیچ پایه مقاوم از هسته داران به همه عوامل زنده دخیل در عارضه واکاري گزارش 
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کنش مقاوم یا هاي رویشی به بعضی از بیمارگرهاي دخیل در این عارضه وا، اما برخی پایهنشده است
Reighard(متحمل نشان می دهند 2000.(

در دار به برخی بیمارگرهاي مؤثردر ایران چندین مطالعه درخصوص ارزیابی مقاومت درختان میوه هسته
، 1383و سرتیپی یهاشمیصورت گرفته است (بنعارضه واکاري و کوتاهی عمر درختان میوه هسته دار 

ها از ژنوتیپهای)، در همه این بررس1391، کشاورزي 1385یهاشمی، صحراگرد و بن1387صحراگرد 
رویشی بکار نرفته است. با توجه به يهاهیها پااز آنکدامچیشده است و در هبذري استفادهيهاهیو پا

ها تفرق صفت خودناسازگارند و بذر حاصل از آنیافشاندار ازنظر گردهاینکه اغلب درختان میوه هسته
ها خالی از ایراد نیست زیرا تنها فراوانی مقاومت را در پژوهشگونهنیدارند استفاده کاربردي از نتایج ا

به ژهیومقاوم، بهي رویشیهاهیبه پایابیمقاومت براي دستیبررسبنابراین ، دهدیها نشان مژنوتیپ
. بر اساس منابع در دسترس هیچ پژوهشی در خصوص شناسایی عوامل الزم است، بیمارگرهاي خاك برد

دار و یا مدیریت کنترل آن در ایران صورت نگرفته است.هستهمیوه دخیل در عارضه واکاري درختان 

هامواد و روش
ر درختان هلو، هوایی (شاخه، جوانه، برگ و میوه)، ریشه و رایزوسفيهاو جداسازي: از انداميبردارنمونه

شد. يبردارنمونه96تا 86يهابا عارضه واکاري و کوتاهی عمر هلو طی ساليهابادام و زردآلو در باغ
هاي گیاهی داراي عارضه مذکور تهیه شده توسط باغداران براي تشخیص عامل همچنین تعدادي از نمونه

ی بررسی شد.پزشکاهیگبیماري در بخش تحقیقات 
استاندارد جداسازي و تشخیص بیمارگرهاي گیاهی نسبت به يهاشناسایی بیمارگر: از روشجداسازي و 

Schaadها و نماتدهاي عامل یا همراه با عالئم بیماري استفاده شد (، قارچهايجداسازي و شناسایی باکتر

et al. 2001, Singleton et al., 1992 .(

ها و بحثیافته
عامل محدودکننده تولید این محصول در برخی نیترعنوان مهمهلو بهعارضه واکاري و کوتاهی عمر

عنوان عامل عارضه وبختیاري است. در دنیا عوامل متعددي را بهاستان چهارمحالژهیومناطق کشور به
ها نقش اصلی را در این عارضه آنییافزااند که عوامل زنده و برهمکنش و گاهی اثر همبردهواکاري نام

,Phytophthora, Verticillium, Rosellinia, Rhizoctonia, Fusariumيهاقارچ. دارند

Armillaria باکتريPseudomonas syringae ، نماتدهاي انگل گیاهی (حلقوي، مولد زخم و مولد گره
عنوان شنی) دارند بهيهانماتدهاي حلقوي که با شانکر باکتریایی برهمکنش (در خاكژهیوریشه) به

که اندبرده شدهدار و کوتاهی عمر هلو نامعوامل زنده مهم و دخیل در عارضه واکاري درختان میوه هسته
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مقدماتی در يهای. بررسوبختیاري نیز این بیمارگرها با این عارضه همراه هستنددر استان چهارمحال
درصد تا نابودي کامل یک باغ 10از کمتر از وبختیاري حاکی از خسارت این عارضهاستان چهارمحال

يهایو بررسهايبردارسال بعد از کاشت است. همچنین نمونه3تا 2واکاري شده هسته داران طی 
و باکتري Phytophthoraيهاگونهژهیوبهمارگرهایآزمایشگاهی نشان از فراوانی نسبتاً باال از این ب

Pseudomonas syringaeو ارجاعی توسط باغداران شدههینمونه ته170از حدود ها است.در این باغ
يها، گونهFusarium،P. syringaeجدایه هایی از سال گذشته 10از درختان هلو، بادام و زردآلو در 

Phytophthora sp ،Verticillium dahlia، نماتدهايCriconemella sp.وsp.Meloidogyne و
Dematophora necatrix وXylella fastidiosaامانی به ترتیب فراوانی جداسازي و شناسایی شد)

.)1393فر 
ها) متفاوت است اما عالئم عمده عبارتند از: ضعف عمومی و زوال عامل (عالئم عارضه واکاري بسته به 

ژه زردي، بنفش، یوبههابرگترین عالئم عارضه است، تغییر رنگ یعمومتدریجی درختان جوان در باغ که 
و سوختگی حاشیه برگ، خزان زودرس درختان و گاهی سبز خشکی، ریز هابرگي تا قرمز شدن اقهوه
ها و تغییر شکل یشهري قارچ در هااندامی و بدشکلی برگ و میوه، پوسیدگی ریشه و طوقه، وجود برگ

ها.یشهر
گونه پژوهشی صورت یچهر ایران بر اساس منابع در دسترس درخصوص عارضه واکاري درختان میوه د

نگرفته است، اما وجود این عارضه در ایران و البته در استان چهارمحال و بختیاري به اثبات رسیده است. 
ي از عوامل زنده و غیرزنده در مشکل واکاري درختان میوه دخیل هستند و برهمکنش امجموعهچون 

این عوامل این پیچیده کرده است لذا مدیریت کنترل آن نیز پیچیده و مشکل است. بر اساس پژوهش 
توان براي مدیریت کاهش عارضه واکاري درختان میوه توصیه یمهاي انجام گرفته در دنیا موارد ذیل را 

د.کر
هاي مقاوم و متحمل به عوامل زنده بیمارگر در یهپابهترین روش کنترل این عارضه استفاده از )1

اما در مواردي این روش جوابگو نبوده است اول به دلیل اینکه چندین بیمارگر در ؛ خاك است
اي وجود ندارد که به همه عوامل مقاوم باشد، همچنین یهپااین عارضه نقش دارند و هیچ 

ها به این عوامل غیرزنده متفاوت یهپال غیرزنده نیز در این عارضه نقش دارند که واکنش عوام
در دارهستههاي بذري درختان میوه یهپا) و GNو GF677(یشیروهاي یهپااست. واکنش 

وبختیاري به این عارضه متفاوت است اما تقریباً همه حساس هستند و نیاز استان چهارمحال
هاي رویشی مقاوم است.یهپااسایی به بررسی و شن

هاي هوایی از کشت قبل، وجود این بقایاي گیاهی آوري بقایاي ریشه و اندامبهداشت باغ و جمع)2
هاي گیاهی (ترکیبات ها باعث آزاد سازي برخی از توکسینو تجزیه آنها توسط میکروارگانیزم
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ها و درختان جوان ه رشد براي نهال) که بازدارندpatulinفنلی) از جمله فلوریزین و پاتولین (
هستند.

ي صورت گرفته آیش حداقل دو تا هاپژوهشتناوب زراعی و آیش قبل از واکاري: بر اساس )3
. شودتواند باعث بهبود کشت جایگزین یمو یا تناوب با گرامینه (مانند گندم و جو) سالهسه

داري کاهش یمعنطوربهداردانهو دارهستهبا این روش میزان عارضه واکاري درختان میوه 
آیش بهتر است سالی دو بار زمین شخم شود، شرایط خشکی و تابش نور درروشیابد. یم

شود.یمخاك زادخورشید در این روش باعث کاهش مایه بیمارگرهاي 
دارهستهي متفاوت از کشت قبلی: براي درختان میوه هاگونهتناوب با درختان با جنس و )4

ي مشابه هاگونهاست. از واکاري داردانهیگزین به ترتیب مو، گردو و درختان میوه بهترین جا
یا نزدیک به کشت قبلی پرهیز شود.

اما از آن جلوگیري برساندبه حداقل تواند اثرات واکاري رایمهاي آبیاري مطلوب یوهش)5
در آبیاري غرقابی این عارضه شدیدتر است..کندینم

) در بیشتر اوقات مؤثر است اما در هانماتدکشیا هاکشقارچبخار یا سموم (ي با الکهتیمار )6
نیست.صرفهبهمقرونسطح وسیع 

ي پالستیکی در سطح خاك هاپوشش): استفاده از soil solarizationدهی خاك (آفتاب)7
وشش شود. الزم است قبل از استفاده از پیمین ماه سال توصیه ترگرمآفتاب دهی در منظوربه

ي تیره هاپوششاز مؤثرتري پالستیکی شفاف هاپوششو آبیاري شود. خوردهشخمزمین 
است.

ژهیودار بهحاکی از اهمیت مشکل واکاري در درختان میوه هستهرودندهیمیدانی در حاشیه زايهایبررس
بیشتر شودیکه بالفاصله بعد از حذف درختان قدیمی اقدام به کشت مییهاهلو است. این عارضه در باغ

Phytophthoraيهاها در همان سال اول در اثر این عارضه و حمله گونهمشهود است و بسیاري از نهال

.روندیاز بین م
زم است دار یک برنامه مدیریت تلفیقی البراي مدیریت عارضه واکاري و کوتاهی عمر درختان میوه هسته

ها بیمارگرها و فراوانی آنییافزا، اثر همییزايماریبیمارگر، بيهاکه در قالب آن شناسایی دقیق گونه
این نیتررویشی تجاري رایج هسته داران به مهميهاهیبررسی شود. همچنین مقاومت تعدادي از پا

منظور مدیریت عارضه مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین اثر احتمالی تناوب یک تا دو ساله بیمارگرها به
با غالت و آیش در کاهش عارضه واکاري در شرایط گلدان بررسی شود.
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گیرينتیجه
کشت درختان امکان توسعه سطح زیردر ایران کمبود منابع آب ژهیوموجود بهيهاتیبا توجه به محدود

جز يالذا چارهسال است،25کمتر از میوه وجود ندارد، از طرفی عمر مفید اقتصادي درختان میوه 
نیست. همچنین عمر مفید درختان هلو در اغلب مناطق ایران کمتر یمیجایگزینی و واکاري درختان قد

ژهیوعوامل زنده بهاز هشت سال است، این در حالی است که عامل اصلی کوتاهی عمر درختان هلو
ي مقدماتی حاکی از نقش اصلی بیمارگرهاي هایبررس. نتایج و شانکر باکتریایی استزادبیمارگرهاي خاک

ي عامل شانکر باکتریایی در ایجاد عارضه کوتاهی عمر هلو و مشکل واکاري درختان هايباکترخاکزاد و 
رویشی تجاري و يهاهیالعمل پالذا بررسی عکسو بختیاري است.چهارمحالدر استان دارهستهمیوه 

همچنین استفاده از مقاوم براي مدیریت این عارضه ضروري است.يهاهیمنظور دستیابی به پامحلی به
ساله با غالت پس از امحاء درختان کشت قبلی در کاهش میزان مایه بیمارگرهاي 3تا 2آیش و یا تناوب  

ضه واکاري ناشی از عوامل زنده قابل توصیه است.خاکزاد و به تبع آن کاهش عار
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چکیده
کرم سرشاخه خوار هلو یکی از آفات کلیدي و از عوامل مهم محدودکننده توسعه کشت هلو در استان 

شود. در وبختیاري است که هرساله براي کنترل آن مقدار زیادي سموم شیمیایی مصرف میچهارمحال
) از نظر آلودگی سرشاخه و "جی اف"و "آلبرتا"، "ردتاپ"، "زعفرانی"، "کاردي"رقم هلو (5این پروژه 

برداري جهت تعیین درصد آلودگی سرشاخه در اواخر شهریور و میوه نسبت به آفت بررسی شدند. نمونه
زمان با شروع ها و خروج الروهاي سن اول و همچنین از اوایل بهارهمریزي پروانهاوایل مهرماه پس از تخم

برداري از پانزدهم ها نیز نمونهفعالیت الروهاي زمستان گذران انجام گردید. براي تعیین درصد آلودگی میو
روز صورت گرفت. آمارهاي به دست آمده با استفاده از 15تیرماه تا پانزدهم شهریورماه به فاصله هر 

با استفاده از آزمون توکی صورت گرفت. بر تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگینSPSSو SASافزار  نرم
داري بین ارقام مختلف هلو از نظر خسارت ایجاد شده روي اساس نتایج به دست آمده اختالف معنی

سرشاخه و میوه وجود دارد. بیشترین خسارت روي سرشاخه ارقام جی اف و زعفرانی، بیشترین خسارت 
رت روي میوه رقم ردتاپ مشاهده شد. فعالیت روي میوه ارقام کاردي و البرتا و کمترین خسا

هاي نرم و شاداب، بیشتر است. همچنین خسارت خواري آفت روي ارقام پررشد و داراي سرشاخهسرشاخه
آفت روي میوه ارقام دیررس شدیدتر از ارقام زودرس است.

مقدمه و بررسی منابع
دار بخصوص هلو، هم درختان میوه هسته، از آفات مAnarsia lineatella zellerسرشاخه خوار هلو، 

باشد که گسترش جهانی دارد. این آفت یکی از عوامل محدود کننده تولید بادام، زردآلو، آلو و گوجه می
وبختیاري بوده که هر ساله خسارت زیادي به هلو و از آفات کلیدي این محصول در استان چهارمحال
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برداري اقتصادي وجود ندارد (روشندل،ل نشود امکان بهرهکند و در صورتی که کنترباغداران وارد می
هاي هلو موجب ضعف درخت و جلوگیري از رشد ). این آفت در ابتداي فصل با تغذیه از سرشاخه1382

شود. ها حمله کرده و موجب کاهش بازارپسندي آن میآن شده ودر هنگام تشکیل میوه نیز به میوه
هاي ساپروفیت فراهم شده که در نتیجه باعث ها و قارچیکروارگانیزمهمچنین شرایط براي رشد و نمو م

شوند. پوسیدگی میوه می
نشان داد "سفید"و "مامائی") در باغات بادام حاشیه زاینده رود روي ارقام 1382تحقیقات روشندل (

به ویژه هاي درختان میزباندرون جوانه2و1که سرشاخه خوار هلو زمستان را به شکل الروهاي سن 
کند. همچنین آلودگی ارقام بادام هاي بادام، هلو و شلیل سپري میهاي انتهایی سرشاخهداخل جوانه

تري دارد خسارت کمتري که پوست سخت و ضخیم"مامائی"که رقم نسبت به آفت متفاوت بوده به طوري
تري در مقابل آفت دارند. حساسیت بیش"سفید"بیند در حالی که ارقام پوست نازك بادام مانند رقم می

حدود  1380درصد و درسال95/2حدود 1379در چغاله بادام مامایی در سال میانگین آلودگی
درصد برآورد 18هاي به شدت آلوده تا در باغ"سفید"درصد برآورد شد. میزان آلودگی بادام رقم 47/1

این آفت در شمال ایالت یوتا )،2007هاي آلستون (). طبق بررسی1380گردید (روشندل و نوربخش، 
نسل یا بیشتر دارد. الروهاي آفت زمستان را به صورت 4نسل درسال و در جنوب یوتا 3(ایاالت متحده) 

هاي فرمونی در کالیفرنیا ) با استفاده از تله1990گذرانند. ویکلی و همکاران (ها میدر سرشاخه2یا 1سن 
هاي نیمه داري بیشتر از میوهش باالیی درخت بطور معنیهاي بخمشخص نمودند که خسارت به میوه

باشد و خسارت در درختان حاشیه باغات بیشتر از درختانی بود که در مرکز باغ قرار پائینی درختان می
شکل و جامی موجب افزایش v) استفاده از هرس 1996داشتند. بنابر گزارش کوکورك و همکاران ( 

تعداد الروهاي زمستان گذران سرشاخه خوار هلو در درختان زردآلو شده است. 
خوار هلو، هر ساله مقدار هلو در اقتصاد کشاورزان منطقه و خسارت کرم سرشاخهبا توجه به اهمیت ویژه

هاي تولید، موجب هزینهکه عالوه بر افزایش شودزیادي از سموم شیمیایی جهت کنترل آفت مصرف می
گردد. لذا تخریب محیط زیست، از بین رفتن دشمنان طبیعی و حشرات مفید، طغیان آفت ثانویه و... می

هدف از اجراي این پروژه مقایسه ارقام مختلف هلو از نظر میزان آلودگی سرشاخه و میوه نسبت به آفت 
وجب کاهش مصرف سموم، حفظ محیط زیست و و معرفی ارقام متحمل بود زیرا استفاده از این ارقام م

شود.  کنندگان محصوالت کشاورزي میسالمت مصرف

هامواد و روش
"ردتاپ"و "البرتا"، "زعفرانی"، "کاردي"ارقام مورد بررسی:  ارقام هلوي مورد مطالعه عبارت بودند از: 

ها در قالب برداري. نمونهشوندکه به صورت تجاري و در سطح وسیعی از منطقه کاشت می"جی اف"و 
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تکرار اجرا گردید. هر کرت آزمایشی (تکرار) شامل 5رقم هلو و در 5هاي کامل تصادفی شامل طرح بلوك
درخت از هر یک از ارقام بود. فاصله بین تکرارها یک درخت در نظر گرفته شد. فاصله درختان در هر 3

. فاکتورهاي مورد بررسی به شرح زیر بودند: متر بود5متر و فاصله بین ردیف ها نیز  4ردیف 
ها در پنج نوبت به فاصله ها: نمونه برداري جهت بررسی درصد آلودگی سرشاخهالف) آلودگی سرشاخه

هاي نسل سوم روز صورت گرفت که دو نوبت در اواخر تابستان و اوایل پاییز پس از تخمریزي پروانه15
نوبت در اوایل فصل بهار همزمان با شروع فعالیت الروهاي زمستان گذران و سه و خروج الروهاي زمستان

شاخه در جهات مختلف مورد 10برداري از هر درخت به صورت تصادفی گذران انجام گردید. براي نمونه
هاي آلوده و سالم  به تفکیک شمارش و درصد آلودگی هر درخت محاسبه بررسی قرار گرفت و تعداد شاخه

شد. 
ها: مقایسه طول داالن الروي در تاریخ پانزدهم اردیبهشت (تقریبا ن الروي روي سرشاخهب) طول داال

گذران) صورت گرفت. براي این منظور  تعداد پنج اي الروهاي زمستانمصادف با تکمیل فعالیت تغذیه
منتقل سانتیمتر از هر درخت انتخاب و به آزمایشگاه2سانتیمتر و قطر 20عدد سرشاخه آلوده به طول 

هاي انتهایی زیر بینوکولر بررسی و طول داالن الروي بر حسب هاي سرشاخه بخصوص جوانهگردید. جوانه
گیري شد.متر اندازهمیلی
هاي هاي نسل اول به کمک تلهوج ظهور پروانههاي ارقام مختلف به آفت: پس از تعیین اآلودگی میوهج) 

ها، آماربرداري جهت تعیین درصد مان با شروع آلودگی میوههمزفرمونی و پس از تخمریزي شب پره ها و
، از هر درخت ها صورت گرفت. براي این منظور، همزمان با شروع فعالیت الروها روي میوهآلودگی میوه

هاي مختلف به صورت تصادفی انتخاب عدد میوه از هر تکرار) در جهت30عدد میوه (مجموع 10تعداد 
1395ها در هر دو سال (ا محاسبه شد.آماربرداري براي تعیین درصد آلودگی میوههو درصد آلودگی میوه

شهریور ادامه یافت 15بار تا روز یک15) از پانزدهم تیرماه شروع و به فاصله هر 1396و 
مورد تجزیه SPSSیا SASافزارهاي هاي به دست آمده با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل آماري: داده

واریانس قرار گرفت و در صورت وجود تفاوت بین تیمارها، مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آنالیز 
درصد انجام گردید.5آزمون توکی و در سطح احتمال 

نتایج
هاي خوار هلو بر روي شاخهها: مقایسه میزان خسارت کرم سرشاخهبررسی درصد خسارت بر روي سرشاخه

دار بین ارقام مختلف هلو از نظر که اختالف معنینشان داد1396و 1395ال ارقام مختلف هلو در دو س
برداري (پانزدهم فروردین) باالترین درصد خسارت خسارت ایجاد شده وجود دارد. در مرحله اول نمونه

هاي دوم تا پنجم برداري (تاریخهاي نمونه) در رقم کاردي مشاهده شد اما در سایر تاریخ24/5±30(



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

105 هلوخوارسرشاخهمیزبانیترجیح Anarsia lineatella Zell هلومختلفارقامرويبر

برداري) بیشترین میزان خسارت در رقم جی اف مشاهده شد و پس از آن رقم زعفرانی قرار داشت. نمونه
هاي ارقام کاردي، البرتا و ردتاپ نسبت به دو رقم دیگر خسارت کمتري را متحمل به طور کلی سرشاخه

نیز نشان داد که هاهاي الروي روي سرشاخهگیري طول داالن). نتایج حاصل از اندازه1شدند (جدول 
44/68±28/1اف با میانگین طول داالن الروي (داري بین ارقام هلو وجود دارد. رقم جیاختالف معنی

ترین داالن الروي را ) طوالنی1396و 1395هاي میلیمتر به ترتیب در سال80/56±24/1میلیمتر و 
ترین طول داالن الروي در هر ست. کوتاهداشته است و پس از آن رقم زعفرانی در رتبه دوم قرار گرفته ا

). 2و 1دو سال در ارقام آلبرتا و کاردي مشاهده گردید (جداول 

ها و طول داالن الوي (میلیمتر) ایجاد مقایسه میانگین درصد آلودگی سرشاخه) 1جدول 
1395خوار هلو روي ارقام مختلف هلو در سال شده توسط سرشاخه

(میلیمتر)داالن طول صد آلودگی سرشاخهدر آماربرداريتاریخ
15/02/1395رقم 15/07/1395 30/06/1395 15/02/1395 30/01/1395 15/01/1395

24/53±09/1b 80/40±11/6ab 60/43±01/6ab 40/42±92/2ab 40/38±05/3a 80/20±53/1b زعفرانی
76/35±67/1d 40/38±06/3b 60/33±40/2bc 80/30±17/4c 40/26±49/4b 60/36±46/6a کاردي
52/44±67/0c 20/37±24/2b 20/35±31/4bc 36±68/2bc 40/32±60/3ab 60/19±16/1b ردتاپ
44/68±28/1a 80/50±35/1a 60/49±48/3a 80/46±24/2a 60/42±99/1a 40/27±23/2ab جی اف
20/39±64/1d 40/40±23/2ab 40/26±40/2c 40/27±48/3c 40/25±49/3b 20/31±29/12ab آلبرتا

ها و طول داالن الروي (میلیمتر) ایجاد مقایسه میانگین درصد آلودگی سرشاخه) 2جدول 
1396خوار هلو روي ارقام مختلف هلو در سال شده توسط سرشاخه

طول داالن
(میلیمتر) درصد آلودگی سرشاخه تاریخ آماربرداري

15/02/1396رقم 15/07/1396 30/06/1396 15/02/1396 30/01/1396 15/01/1396
20/44±86/0b 34±09/5ab 36±10/5ab 35±24/2ab 35±55/2a 17±22/1b زعفرانی
40/29±03/1d 32±54/2b 28±2bc 25±16/3cd 22±74/3b 30±24/5a کاردي
80/36±58/0c 31±87/1b 29±32/3bc 30±23/2bc 27±3ab 17±22/1b ردتاپ
80/56±24/1a 42±22/1a 41±91/2a 39±87/1a 35±58/1a 22±22/1ab جی اف
40/32±36/1d 33±2b 22±2c 22±54/2d 20±16/3b 26±58/4ab آلبرتا



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

هلوخوارسرشاخهمیزبانیترجیح106 Anarsia lineatella Zell هلومختلفارقامرويبر

ي ارقام هلو هاي حاصل ازخسارت آفت بر روي میوهمقایسه دادهبررسی درصد خسارت بر روي میوه:
تیمارها (نوع رقم) داراي اختالف معناداري از نظر آماري هستند. نشان داد که1396و 1395هاي در سال

±99/0برداري (پانزدهم تیرماه) رقم ردتاپ باالترین میزان خسارت (در هر دو سال، در مرحله اول نمونه
) را داشته است و بقیه ارقام بدون 1396و 1395هاي درصد به ترتیب در سال59/16±21/1و 96/13

داري با یکدیگر در گروه دوم قرار گرفتند، اما از تاریخ دوم تا پنجم رقم ردتاپ کمترین نیاختالف مع
هاي رقم ردتاپ، آفت هاي چهارم و پنجم به دلیل برداشت میوهخسارت را متحمل شده است. در تاریخ

±17/0م کاردي (ام تیرماه)، رقبرداري (سیقادر به ایجاد خسارت روي این رقم نبود. در تاریخ دوم نمونه
) بیشترین خسارت را داشته است. 1396و 1395هاي ترتیب در سالدرصد به67/18±40/1و  22/15

درصد 58/14±51/1و 32/11±64/1برداري (پانزدهم مردادماه)، رقم زعفرانی (در تاریخ سوم نمونه
هاي چهارم و پنجم در تاریخ) بیشترین خسارت را متحمل شد. 1396و 1395هاي ترتیب در سالبه

ام مرداد و پانزدهم شهریور) بیشترین خسارت روي رقم کاردي مشاهده شد. میزان خسارت وارده (سی
داري با آن نداشته استبرداري مشابه رقم کاردي بوده و اختالف معنیبه رقم البرتا در کلیه مراحل نمونه

).  3(جدول 
خوار هلو داراي ترجیح میزیانی روي ش نشان داد که کرم سرشاخهدر مجموع نتایج حاصله از این پژوه

خواري آفت روي ارقامی که سریع الرشد بوده و داراي باشد. فعالیت سرشاخهارقام مختلف هلو می
باشند، بیشتر است. خسارت وارده توسط آفت روي میوه ارقام دیررس نیز هاي نرم و شاداب میسرشاخه

ده از ارقام زودرس در کاهش خسارت آفت موثر است. شدیدتر است، لذا استفا

مقایسه میانگین درصد آلودگی میوه در ارقام مختلف هلو ) 3جدول 
1396و 1395هاي سالدر

تاریخ آماربرداري1395سال 
رقم 15/06/139530/05/139515/05/139530/04/139515/04/1395

12/2±31/1c38/2±19/0b32/11±64/1a92/2±48/0b12/8±06/1bزعفرانی
12/13±07/5a63/8±64/1a69/5±86/0bc22/15±76/1a29/8±78/0bکاردي

--------------------62/3±18/0c38/1±38/0b69/13±96/0aردتاپ
40/9±51/0b7±63/0a83/7±16/1b39/14±06/1a20/10±37/0bجی اف

تاریخ آماربرداري1396سال 
رقم 15/06/139630/05/139615/05/139630/04/139615/04/1396

55/3±77/0c44/2±52/0b58/14±51/1a76/3±78/0b73/9±07/1cزعفرانی
91/15±86/0a31/11±59/0a43/7±88/0bc67/18±4/1a26/10±08/1bcکاردي

--------------------69/4±20/0c65/2±63/0b59/16±21/1aردتاپ
96/11±86/0b52/9±95/0a80/9±01/1b07/18±02/1a16/13±95/0bجی اف
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نیادر. استهیزوپلیآنومیزیمتاروانایبازایبوورحشراتمارگریبيهاقارچازاستفادهبایگذرانزمستان
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.شدخواهدبعدساليبراآفتتیجمعکاهشسببگذرانزمستانمناطقدرحشراتمارگریب

منابعیبررسومقدمه
د غالت ین عوامل محدود کننده تولیتراز مهمیکی(.Eurygaster integriceps Put)سن گندم 

30تا 20ن آفت موجب کاهش یباشد. خسارت ایران میشتر مناطق کشور ایبخصوص گندم و جو در ب
ن ین آفت همچنیها شده است. اسالیعملکرد گندم در برخيدر صد60تا 50عملکرد جو  ويدرصد
و پخت ییت نانوایفین رفتن گلوتن دانه غالت شده و کیسبب از بییایمیبات شیترکيحاوق بزاقیبا تزر

,Javaheryدهد (یآرد را به شدت کاهش م یک نسل است و هر کدام ي). سن گندم در سال دارا2004
سن گندم در طول سال سه مرحله جداگانه دارد: مرحلهیمانند. زندگیک سال زنده میاز آن ها حدود 

شود. یمشخص میو تکامل مراحل پورگيزی، تخمريریگد مثل و تکامل در مزرعه که با جفتیاول: تول
ز و زمستان به حالت ین مرحله حشرات کامل در طول تابستان، پائیر فعال است که در ایمرحله دوم: فاز غ

بستانخشک تايهار سنگ ها و برگی، زیدرختان جنگلیو گاهیاهان مرتعیر گیروند و زیاپوز مید
کنند. مرحله سوم: مهاجرت از کوه به مزارع یا بر عکس مهاجرت از مزارع یمیو زمستان گذرانیگذران

م ین آفت حدود یک و نیکنترل اي). هر سال برا1379، یباشد ( رجبیمیزمستان گذرانيهابه مکان
شود که مخاطرات یمیسمپاشییایمیر کشت گندم و جو کشور با سموم شیزيهانیون هکتار از زمیلیم
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در یکیولوژین آفت، کنترل بیمهار ايهااز روشیکیست و انسان در بر دارد. یط زیمحيبرايادیز
ه یزوپلیوم آنیزیانا و متاریا باسیمارگر حشرات بووریبيهابا استفاده از قارچیزمستان گذرانيهاطیمح

یها در سطحن بردن آنیاست که با از بيبه حدیاهان مرتعیگيهار بوتهیاست. تجمع سن گندم در ز
متر مربع از مزارع گندم را از خسارت 500توان حدود یر یک بوته) میحدود یک متر مربع (تنها در ز

مارگر سبب یمناطق زمستان گذران به قارچ بيگر آلوده سازیديسن گندم نجات داد. از سوياقتصاد
عت را حفظ یک در طبیولوژین عوامل کنترل بیره ایبعد خواهد شد و ذخيهاسالياستمرار وجود آن برا

ز ید قارچ در داخل کشور نیو تلفات آفت خواهد شد. تولیز سبب آلودگیبعد نيهاخواهد نمود و در سال
يهاشرکتيبرایجاد اشتغال پشتوانه خوبیکند که عالوه بر ایجاد میک ایولوژیدر کنترل بینیروش نو

ها و سن گندم اغلب ارتفاعات کوهیزمستان گذرانيهاک خواهد شد. مکانیولوژید کننده مواد بیتول
ر یاهان باالست. خاك زیر گیدر زیو رطوبت نسبین مناطق اغلب غنیدر ایاهیمراتع است. پوشش گ

تجمع کرده و زمستان ها ر بوتهین مناطق  و زیشتر در ایاست. سن گندم بیمواد آليها نرم و دارابوته
يط براین شرای). ا1شود (شکل یر یک بوته مشاهده میصدها سن زیکه گاهيکند به طوریمیگذران
ها ن قارچیبه ایعیها به شکل طبکه سنيار مناسب است. طوریمارگر حشرات بسیبيهات قارچیفعال

,.Moor et al)شوند یآلوده م 2004; Skiner et al., 2007; Burges, قات مختلف نشان ی. تحق(1998
يریگق همهین آفت را از طریر خاك، کنترل ایها زاد سنی، رطوبت خاك و تجمع زیداده است که بارندگ

زمستان گذران در اسفند ماه نسبت به يهان مشخص شده است که سنیسازد. همچنیسر میميماریب
با یزمستان گذرانيهان چنانچه محلیبنابراالف). 1392ار حساسترند (روشندل، یبسیقارچیآلودگ
را با ین که آلودگیشوند و یا ایها آلوده شده و تلف مر بوتهیسن زيادیح شود تعداد زیمارگر تلقیقارچ ب

تواند تا یدر زمستان ساده بوده و یک کارگر روزانه میاهیگيهابوتهيسازبرند. آلودهیخود به مزرعه م
کاربرد قارچ در ییایمید. بر خالف سموم شینماياطق پر تراکم سن گندم آلوده سازپنج هکتار را در من

). 1391، يندارد (عسکریگر اثرات جانبیموجودات دينداشته و رویله خاصیچ وسیاز به هین اماکن نیا
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گونبوتهریزهاسنتجمعوگندمسنگذرانزمستانمناطق)1شکل

Metarhiziumو Beauveria bassianaيهاشود از قارچیه میشده توصقات انجام یبراساس تحق

anisopliaeهاي خاصی را هاي مختلفی دارند که هر کدام ویژگیها جدایهاستفاده شود. اما این قارچ
دارا هستند. براي داشتن تولید مناسب و  ایجاد مرگ و میر قابل قبول باید از جدایه مناسب استفاده نمود 

می توان آن را از کلکسیون موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه نمود.که 
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هاروشومواد
Metarhizium anisopliaeقارچM14براي تولید قارچ متاریزیوم تحقیقات نشان داده بهترین جدایه 

تکثیر قارچ به منظور  کشت و د.یگردمی باشد که با دریافت از موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور اجرا 
شد، ) استفاده PDAآگار (-دکستروز-زمینیبیدر آزمایشگاه در مرحله اول از محیط کشت مصنوعی س

ها  توان کنیديو پس از گذشت دو هفته اسپورهاي قارچ درون ظروف پتري قابل برداشت هستند و می
).3آوري نمود (شکل شستشو و جمعTween80را با

در ظروف پتريM. anisopliaeتکثیر قارچ )3شکل 

هاي سلوفاندر کیسهM. anisopliaeتولید کنیدي قارچ )4شکل 

هاي پالستیکی انجام و از برنج کامل خارجی درون کیسهM. anisopliaeقارچ يهاتولید کنیدي
کیلوگرم از برنج ک یترین نوعی که در بازار موجود بود (اروگوئه) استفاده گردید بدین ترتیب که ارزان

سپس به مدت یک ساعت برنج درون آب پخته ساعت داخل آب خیس شد.3-2کامل شسته و به مدت 
دقیقه 45هاي قابل اتوکالو ریخته و به مدت بعد از سرد شدن درون کیسهو آب اضافی آن گرفته شد.

ها درون هود بعد از خنک شدن کیسهدرجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر استریل گردید.121در 
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میلی لیتر از سوسپانسیون 20اسپور در میلی لیتر و حدود 2×107استریل منتقل و با  غلظت تقریبی 
).4هاي هوایی تشکیل گردد (شکلشدند تا کنیديگرم برنج) تلقیح 500قارچی به ازاي هر کیسه (حاوي 

گرفتند تا کنیدي زایی کامل شود رقراC°5±25روز در شرایط آزمایشگاه با دماي15ها به مدت کیسه
ب).1392(روشندل 

تهیه گرانول قارچی
، رنگ محیط کشت متمایل M. anisopliaeپس از گذشت شش روز از تلقیح کیسه هاي برنج با قارچ 

به سبز شد و بعد از دو هفته و تکمیل اسپورزایی، محیط کشت برنج آسیاب شد تا به ذراتی به اندازه دو 
تا سه میلیمتر برسد. عملیات اسپورپاشی در کوه و سایر مناطق زمستان گذرانی سن گندم با استفاده از 

هاي گون و توان روي بوتهاي قارچ را  با دست میدستکش قابل انجام است و جو یا برنج داراي اسپوره
توان از جو استفاده نمود الف). براي تولید قارچ بووریا نیز می1392(روشندل سایر گیاهان مرتعی پاشید

بدین ترتیب که بذر جو ابتدا به مدت دو ساعت در آب معمولی خیسانده شده و سعد روي کاغذ خشک 
50*30هاي سلوفان به اندازه آنها گرفته شود. سپس بذرها در کیسهکن پهن شده تا رطوبت سطحی 

ها بسته شده و در اتوکالو گرم بذر کافی است. در کیسه800ه سانتی متري ریخته شده و بازاي هر کیس
شوند. پس از خنک درجه سلسیوس و فشار یک اتمسفر به مدت یک ساعت استریل می121با دماي 

میلی لیتر از سوسپانسیون 15تا 10ده در زیر هود آزمایشگاهی براي هر کیسه هاي استریل ششدن کیسه
شود. بعد قسمت دهانه اضافه نموده و خوب با محیط کشت جو مخلوط می1×108قارچ بووریا با دز

سانتیمتر عبور داده و درون لوله 5کیسه نایلونی را از درون یک لوله پلیکا به قر شش سانتیمتر و طول 
درجه سلسیوس 25تا 24ها در دماي ا با پنبه استریل پر شده تا تبادل هوا و تهویه انجام شود. کیسهپلیک

روز بعد از تلقیح جو درون 10گیرند. حدود ساعت تاریکی قرار می8ساعت نور و 16و دوره روشنایی 
. این قارچ تحت شرایط پوشاندمیها را فراآید وپوشش قارچ روي تمام دانهها به رنگ سفید درمیکیسه

باشد. براي ارزیابی میزان تولید پس از ده روز مقدار خاصی بصورت گرانول قابل استفاده در طبیعت می
ریخته و به 005/0لیتر آب مقطر استریل داراي تریتون به غلظت میلی100یک گرم از هر کیسه در 

کامال جدا و در آب غوطه ور شود سپس زنیم تا اسپورهاي موجود در سطح بذورمدت ده دقیقه بهم می
). 1393با الم هماسیتومتر شمارش می شود.  (عسکري، 

ها و بحثافتهی
حشره کشی که براي کنترل سن گندم در مناطق زمستان گذرانی توصیه شده است با عامل زنده و موثر 

ها رآیی قارچ باید با بدن سناز قارچ بووریا باسیانا روي محیط غذایی جو است. براي اثر بخش بودن و کا
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تماس یابد براي این کار باید موقع پاشیدن جو آلوده با ضربه روي گیاهان مرتعی پاشیده شود تا به درون 
ها و زیر گیاه نفوذ یابد و اگر این کار بعد از باندگی انجام شود اثر بهتري خواهد داشت. اثر قارچ روي سن

شود لذا الزم است براي محاسبه تلفات ایجاد شده شیمیایی انجام میبا تاخیر بیشتري نسبت به سموم 
درجه سلسیوس باشد مدت زمان 15روزه رعایت گردد. اگر میانگین دماي هوا کمتر از 15دوره زمانی 

یابد. کارگران هنگام مصرف حتما از دستکش پالستیکی استفاده الزم براي ایجاد مرگ و میر افزایش می
آوري و تحویل کیسه هاي پالستیکی، دستکش، حلقه و پنبه پایان عملیات نسبت به جمعکنند و پس از 

اقدام نمایند. اگر اسپور پاشی در ساعات عصر و روزهاي ابري انجام شود کارآیی بهتري خواهد داشت. 
باشد و اگر پس از مصرف بارندگی صورتگرم بذر می100میزان کاربرد قارچ در هر یک مترمربع حدود 

هاي آلوده به قارچ پس از مدتی کم تحرك و بی حرکت شده و پس از شود. سنگیرد تاثیر قارچ کم نمی
اي قارچ بووریا مدتی در صورت باال بودن رطوبت نسبی محیط روي بدنشان با پوشش سفید رنگ و پنبه

روز طول 20تا 10). این مدت بستگی به دما و رطوبت داشته و از 5شود (شکلباسیانا پوشیده می
تواند انجام شود. چنانچه ارزیابی عملکرد قارچ مد نظر کشد. کاربرد قارچ در نیمه دوم آبان و اسفند میمی

برداري از میزان تراکم سن گندم در متر مربع انجام شود که در این باشد باید قبل از پاشیدن قارچ نمونه
آلوده شدن آن با قارچ وجود نداشته باشد اي که امکان صورت داشتن ده تکرار مطلوب است. منطقه

، 10برداري شود. پس از کاربرد قارچ به فئاصل بعنوان شاهد درنظر گرفته شده و همانند تیمارها نمونه
برداري به روش قبلی انجام شود.روز نمونه30و 20
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راست: جوهاي آلوده به قارچ بووریا باسیانا در اطراف بدن سن هاي زمستان گذران، )5شکل 
چپ: سن هاي آلوده و تلف شده در اثر قارچ

هاي شیمیایی عالوه بر کاهش جمعیت دشمنان طبیعی آفت، حساسیت کشاستفاده بیش از حد حشره
نماید. یادي به کشاورزان تحمیل میدهد و هزینه زها کاهش میکشحشره آفت را نیز در مقابل حشره

میلیون دالر امریکا در 40) ذکر شده همه ساله بالغ بر 2007چنانچه در گزارش ادگینگتون و همکاران(
). اثرات مخرب Edgington et al،2007(گردد کشورهاي آلوده صرف کنترل شیمیایی سن گندم می

هاي ) را با استفاده از فناوريIPMیقی آفات (زیست و سالمت بشر، مدیریت تلفها در محیطکشآفت
هاي قابل توجهی در در این راستا عالوه بر شکارگرها و پارازیتوئیدها، پیشرفتسازد.نوین ضروري می

کش قارچی در محصول تجاري حشره30کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک قارچی حاصل شده و بیش از 
).کنترل زیستی سن گندم با استفاده Wraight et al، 2001شند (باسطح دنیا معرفی یا در حال تولید می
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از قارچ بیمارگر  نسبت به کنترل شیمیایی بی خطر بوده زیرا در روش شیمیایی عالوه بر سن گندم 
موجودات مفید و دشمنان طبیعی نیز از بین می روند.

نتیجه گیري
آفات صورت گیرد و اگر تنها به مبارزه شیمیایی ) IPMکنترل سن گندم باید در قالب مدیریت تلفیقی (

اکتفا شود نتیجه همین می شود که سال به سال به سطح مبارزه افزوده می گردد. به همین منظور می 
توان از روش کنترل زراعی مانند استفاده از ارقام مقاوم و زودرس استفاده نمود که خسارت کمتري 

اوم و زودرس می توان از پارازیتوئیدهاي تخم سن گندم نیز با متوجه محصول گردد. در کنار ارقام مق
سمپاشی در مواقع خاص، حمایت نمود، زیرا در مزرعه پارازیتیسم تخم سن گندم باال بوده و گاهی به 

). کنترل 1379( امیر معافی، نیز می رسد، اما این میزان پارازیتیسم در بیشتر مواقع پایین تر است90%
هاي بیمارگر حشرات نیاز به وسائل و ادوات خاصی ندارد ضمن ندم با استفاده از قارچبیولوژیک سن گ

هاي این که تولید قارچ آسان بوده وبه تجهیزات خاصی نیاز ندارد. کنترل سن گندم در یک هکتار از مکان
بسیار باالست. ها ها در این مکانها هکتار مبارزه در مزرعه است زیرا تراکم سنزمستان گذران معادل ده

هاي بعد شده و سبب استمرار وجود قارچ براي سالهاي زمستان گذران به قارچ،یک بار آلودگی مکان
دهد.ها را آلوده و جمعیت را کاهش میسن
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چکیده
باران براي افزایش محصول بادام آوري آب هاي جمعاین تحقیق با هدف معرفی راهکار بکارگیري سامانه

وبختیاري به اجرا در آمد. براي انجام این تحقیق، پنج تیمار دیم در اراضی شیبدار در استان چهارمحال
تکرار در قالب طرح آماري 5) در 21آوري آب باران و سه رقم بادام(ربیع، مامایی و شاهرود سامانه جمع

با استفاده درصد به کار برده شد. بر این اساس20یب حدود اي با شدر عرصههاي کامل تصادفی بلوك
نتایج نشان داد که د. یگرداقدام به کاشت نهال بادام،هاي ذخیره رطوبت خاك زیر سطحیاز روش
اي از بقیه تیمارها بیشتر بوده و افزایش محصول در هاي گیاهی در تیمار عایق با فیلتر سنگریزهشاخص

باشد. در بین ارقام بادام کاشته شده، رقم شاهرود از رشد بهتري برخوردار بوده میاین تیمار قابل توجه 
باشد. همچنین مقایسه میزان به طوري که میانگین متغیرهاي رویشی در این رقم بیشتر از سایر ارقام می

سانتیمتري50رطوبت خاك در تیمارهاي مختلف نشان داد که بیشترین میزان رطوبت مربوط به عمق 
اي در باشد. بنابراین به کارگیري پوشش عایق به همراه فیلتر سنگریزهاي میتیمار عایق با فیلتر سنگریزه

اي، نقش مهمی در استحصال آب به منظور تأمین رطوبت مورد نیاز درختان ایفا نموده و باغات دامنه
گردد. موجب افزایش محصول و درآمد کشاورزان می
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مقدمه و بررسی منابع  
هاي سطوح آبگیر امروزه محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، لزوم استفاده از سامانه

برداري اقتصادي از اراضی این گونه مناطق ضروري ساخته استباران را براي استفاده بهینه و بهره
)Sekar and Randhir, سطوح آبگیر باران، شرایط مناسبی را هاي فرض بر این است که سامانه).2007

جهت استقرار و توسعه درختان مثمر، از طریق افزایش ماندگاري رطوبت خاك فراهم خواهد نمود
توان به کاهش فشار بر منابع استراژیک ها میهاي عمده این سامانه). از مزیت1387(قیطوري و همکاران، 

بازده و افزایش هاي مردمی، احیاء اراضی دیم کمارکتوري از آب، جلب مشآب زیرزمینی، افزایش بهره
). 1389(روغنی، درآمد روستائیان اشاره نمود

به طور کلی روش ایجاد سطوح آبگیر کوچک در اراضی شیبدار، به طور معمول براي کاشت درخت 
گیاه شود و مشخصه آن ورود مستقیم آب از یک سطح آبگیر نسبتا کوچک به پاي ریشه استفاده می

هاي سطوح آبگیر باران انجام گرفته است اي بر روي سامانهباشد. تاکنون در جهان تحقیقات گستردهمی
.Zhu, et ,(ها در افزایش تولیدات گیاهی تأکید دارندکه همگی بر نقش مثبت و قابل توجه این روش

al. 2017Saladin, 2016Devkota et. al., در کشور چین جهت براي مثال تحقیقی ). ,2015
دهد تولید افزایش تولید محصول هندوانه با استفاده از سطوح آبگیر باران انجام گرفته که نشان می

داري پیدا هاي جوي و پشته به همراه استفاده از پالستیک و سنگریزه، افزایش معنیمحصول در سامانه
اي افزایش یافته ده به طور قابل مالحظههاي ذکر شوري آب نیز در سامانهکرده است. عالوه بر آن بهره

,.Yajun, et. al(است )، عبدي نژاد و 1390و همکاران(زادهانجام شده توسط صادقتحقیقات). 2011
اي در افزایش ذخیره رطوبتی پروفیل خاك و نیز مؤید تأثیر قابل توجه فیلتر سنگریزه)1392همکاران(

باشد.در نتیجه افزایش محصول می
اي فراوان با خاك وبختیاري با دارا بودن بارش مناسب، اراضی کوهپایهل حاضر استان چهارمحالدر حا

هاي الزم براي افزایش سطح زیر کشت باغات دیم و توسعه باغات مناسب و رواج کشت بادام، ویژگی
ین در این استان باشد. همچنهاي سطوح آبگیر باران را کامالً دارا میاي از طریق بکارگیري سامانهدامنه

شرایط الزم براي کشت دیم گیاهان دارویی با استفاده از سطوح آبگیر باران نیز آماده و مهیا است. این 
شود. امر در کنار حفظ آب و خاك سبب ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تأمین درآمد بیشتر آبخیزنشینان می

ح آبگیر باران بر میزان تغییرات رطوبت بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سامانه هاي سطو
پروفیل خاك و در نتیجه  عملکرد درختان بادام دیم انجام شد تا در صورت مثبت بودن نتیجه، 

هاي مذکور جهت تأمین قسمتی از آب مورد نیاز درختان در گذاري در زمینه استفاده از سامانهسرمایه
هاي هاي پر باران و توزیع آب به پاي گیاهان در ماهماهحالت دیم و یا تعبیه مخازن ذخیره آب باران در

خشک به عنوان آبیاري تکمیلی، مورد توصیه قرار گیرد.
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هامواد و روش
کیلومتري شرق 5غارك در شهرستان شهرکرد در فاصله این تحقیق در محدوده ایستگاه تحقیقاتی قلعه

متر، اقلیم منطقه به روش آمبرژه، 2162سطح دریا مرکز استان به اجراء در آمده است. ارتفاع منطقه از
میلیمتر برآورد شده است. کاربري این ایستگاه 320خشک سرد و میانگین سالیانه بارندگی منطقه نیمه

درصد می باشد. 20تحقیقاتی مرتع و شیب متوسط آن 
رمربع با استفاده از مت40سامانه آبگیر مستطیلی شکل به ابعاد 75براي انجام این پژوهش، تعداد 

درصد احداث گردید. پژوهش در قالب پنج تیمار 20اي با شیب حدودهاي خاکی بر روي دامنهپشته
اي، عایق با فیلتر اي، لخت بدون فیلتر سنگریزهسامانه شامل شاهد، سامانه لخت با فیلتر سنگریزه

5رقم بادام( شاهرود، ربیع و مامایی) در اي و با استفاده از سه اي و عایق بدون فیلتر سنگریزهسنگریزه
تکرار به اجرا درآمد. براي ساخت سامانه عایق، ابتدا پوشش گیاهی سطح سامانه حذف شد و سپس با 
استفاده از نایلون ضخیم و یک الیه از سنگریزه بر روي آن، بستر سامانه عایق گردید و در قسمت پایین 

باشند اي ستونی از سنگریزه می). فیلترهاي سنگریزه1شکل دست آن یک اصله نهال بادام کاشته شد(
سانتیمتر در پاي 50سانتیمتر و عمق 10که در قسمت باالدست نهال با استفاده از دو لوله پلیکا با قطر

ها سنگریزه ریخته شد. این فیلترها با هدف نفوذ عمقی ). در داخل لوله2اند(شکلنهال احداث گردیده
ها احداث شدند. صال شده به درون خاك در محل توسعه ریشههاي استحرواناب

) سامانه عایق( پالستیک و سنگریزه)1شکل
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اي و جایگاه آن در چاله کشت نهال ) فیلتر سنگریزه2شکل

آوري شد و با زدن غلطک بر روي سطح خاك، براي احداث سامانه لخت، پوشش گیاهی سامانه جمع
هاي گیاهی شامل قطر یقه، ارتفاع نهال، سطح تاج پوشش، افزایش رواناب مهیا گردید. شاخصامکان 

گیري شد. همچنین به ها در همه تیمارها در طی پنج سال به دقت اندازهمیوه دهی و زنده مانی نهال
ت روز منظور بررسی تأثیر سطوح آبگیر در تغییرات رطوبت خاك در محل چاله نهال، این متغیر هر هف

ها مورد تجزیه و تحلیل گیري شد. سپس دادهیکبار در سه عمق مختلف در طی دوره رشد گیاه اندازه
قرار گرفت. 

ها و بحث یافته
دهد بین تیمارهاي مختلف سطوح آبگیر از لحاظ مقدار گیري میزان رطوبت خاك نشان مینتایج اندازه

). نتایج حاکی از آن است 1دار وجود دارد(جدول نیرطوبت خاك، در سطح احتمال یک درصد، تفاوت مع
سانتیمتري، کمترین میزان رطوبت خاك مربوط به تیمار شاهد و 75و 50، 25که در هر سه عمق 

بیشترین میزان رطوبت مربوط به تیمار عایق با فیلتر بوده است. به عبارت دیگر انجام عملیات صورت 
در میزان رطوبت خاك چاله نهال مؤثر بوده است. این امر نشان ها، گرفته در سطح هر یک از سامانه

گیاهی سطح سامانه، میزان تولید رواناب افزایش یافته و با هدایت رواناب به آوري پوششدهد با جمعمی
داري نشان داده است. داخل پروفیل خاك در محل چاله کشت نهال، درصد رطوبت خاك افزایش معنی

باشد. بدون شک تیمار اخیر به بیشترین میزان رطوبت مربوط به تیمار عایق میدر بین همه تیمارها،
سبب داشتن سطح عایق غیرقابل نفوذ، بیشترین میزان تولید رواناب را دربر داشته و در نتیجه میزان 
رطوبت حجمی خاك در این تیمار به حداکثر خود رسیده است. این نتایج با تحقیقات انجام شده توسط 

) همخوانی دارد.1385) و رستگار و همکاران(1387)، قیطوري و همکاران(1390زاده و همکاران(صادق
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در تیمارهاي مختلف سطوح آبگیر به روش ) مقایسه میانگین درصد رطوبت خاك1جدول
دانکن

25عمق تیمار
(سانتیمتر)

50عمق 
(سانتیمتر)

75عمق 
(سانتیمتر)

c6/11c0/12c6/11شاهد(زمین دست نخورده)
ab8/15ab3/16ab4/14ايبا فیلتر سنگریزهآوري پوششجمع
b5/15b5/15b0/14ايآوري پوشش بدون فیلتر سنگریزهجمع

a3/16a5/16a6/14ايعایق با فیلتر سنگریزه
ab0/16ab0/16ab3/14ايعایق بدون فیلتر سنگریزه

باشد.دار در سطح  احتمال یک درصد میدهنده اختالف معنیحروف مختلف در هر ستون نشان

هاي گیاهی باید اذعان نمود که تأثیر مستقیم افزایش میزان رطوبت در خاك، به صورت افزایش شاخص
پوشش و عملکرد میوه خود را بروز داده است به طوري که متغیرهاي قطر یقه، ارتفاع درخت، سطح تاج

اي بیشترین دست نخورده) از همه تیمارها کمتر و در تیمار عایق با فیلتر سنگریزهدر تیمار شاهد(زمین 
هاي سطوح آبگیر باران ) رشد و نمو درختان بادام که تحت شرایط سامانه3در شکل(.)2(جدولباشدمی

پنجم اي در سالاز لحاظ عملکرد میوه، تیمار عایق با فیلتر سنگریزهنشان داده شده است.،اندکشت شده
کیلوگرم بادام در هر درخت، تولید میوه داشته است و 234/1اجراي پروژه به طور متوسط به میزان 

کیلوگرم میوه در هر درخت برسد. این در 2هاي اوج باروري، این میزان به توان انتظار داشت در سالمی
نجم اجراي پروژه، فقط حالی است که میانگین عملکرد میوه در تیمار شاهد در همان محل در سال پ

درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش 437اي گرم در هر درخت بوده و تیمار  عایق با فیلتر سنگریزه282
اي در باغات بادام دیم هاي عایق با فیلتر سنگریزهعملکرد داشته است. به عبارت دیگر با بکار بردن سامانه

قابل توجهی نسبت به حالت کشت معمولی افزایش خواهد در اراضی شیبدار، میزان عملکرد میوه به طور 
یافت.
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هاي سطوح آبگیر در سال پنجمهاي گیاهی در تیمارهاي مختلف سامانه) شاخص2جدول
میانگین 
قطر یقه

(میلیمتر)

میانگین
ارتفاع درخت 

(سانتیمتر)

میانگین
پوشش سطح تاج

(سانتیمترمربع)

میانگین عملکرد
(گرم در هر درخت)

میانگین 
مانی زنده

(درصد)
7/444/1802/129550/28266شاهد
1/546/2143/191924/5957/86آوري پوشش بدون فیلترجمع
0/550/2173/215001/7103/93آوري پوشش با فیلترجمع

5/590/2200/266730/9573/93عایق بدون فیلتر
5/640/2337/290897/1233100عایق با فیلتر

) رشد و نمو درختان بادام دیم تحت شرایط سطوح آبگیر باران3شکل 

گیري نتیجه
هاي سطوح آبگیر باران در تغییرات رطوبت پروفیل خاك و تأثیر مستقیم آن در افزایش نقش سامانه

بهترین گزینه جهت افزایش عملکرد بادام دیم در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 
اي، استفاده از سامانه عایق به همراه رطوبت خاك در ناحیه توسعه ریشه درختان در شرایط باغات دامنه

باشد. این سامانه قادر است بخشی از آب مورد نیاز درختان مثمر را در اي میبکارگیري فیلتر سنگریزه
وفیل خاك، به تدریج به استفاده گیاه برساند. همچنین شرایط بارندگی استحصال نماید و با ذخیره در پر

ریزي هاي احتمالی و بروز تنش خشکی و کاهش محصول، برنامهبه منظور پیشگیري از تأثیر خشکسالی
هاي در ماههاي فصلی و استفاده از آنآوري رواناببراي آبیاري تکمیلی و یا احداث مخزن براي جمع

گردد. خشک سال، توصیه می
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بندياولویتوشناساییمنظوربهGISهايتکنیکمبنايبرمعیارهچندگیريتصمیمسامانهیکارزیابی
.باشدمیشهرکردآبخیزحوزهدرزیرزمینیبنداحداثمستعدهايمکان



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

زیرزمینیبندهاياحداثمستعدنواحیبندياولویتودرستیابیمکان126

مطالعهموردمنطقهمعرفی
موقعیتنظرازکهبودهوبختیاريچهارمحالاستانشرقشمالدرشهرکردآبخیز	حوزهمحدوده

32°33′28/13″تا32°07′07/31″وشرقیطول51°10′76/19″تا50°20′2/42″بینجغرافیایی
بارندگیمتوسطکیلومترمربع،8/1454محدوده،اینوسعت). 1شکل(استشدهواقعشمالیعرض
هايریزشهوا،وآبلحاظاز. استمیلیمتر442مرغملکایستگاهدرو330شهرکرد،ایستگاهدرساالنه
براساسحوضهاین. داردقرارايمدیترانهفشارکمهايسیستمتأثیرتحتعمدتاًحوضه،ایندرجوي

.گیردمیقرارسیرجان–سنندجزوندرساختمانیتقسیمات

موقعیت جغرافیایی حوزه آبخیز شهرکرد)1شکل 

هامواد و روش
هاي مناسب احداث بند زیرزمینی مشخص  و انتخاب شد. در مرحله بعد، در این تحقیق، ابتدا  محدوده

بندي محورها جهت احداث بند زیرزمینی تعیین گردید و در پایان، اولویتمستعد اولیه احداثمحورهاي 
بندزیرزمینی انجام شد و سناریوهاي پیشنهادي ارائه گردید.
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هاي مناسب احداث بند زیرزمینیانتخاب محدوده
همچنین هاي موجود در این زمینه وهاي پایه، یافتههاي استخراج شده از نقشهبراي این منظور از داده

-هایی است که داراي شیبمناطق مناسب شامل بستر آبرفتی رودخانهنظرات کارشناسی استفاده گردید.

هاي کشاورزي، صنعتی، مسکونی و کوره قنات در آنجا وجود باشند و زمیندرصد می6هاي حداکثر 
ها باشند. ی مانند گسلندارد. عالوه بر شرایط باال این بسترهاي آبرفتی نباید منطبق بر ساختارهاي خط

شیب مناسب بستر آبراهه به جهت این که بتوان مخزن مناسب آب زیرسطحی را با احداث بند زیرزمینی 
,Slamiباشد (%5در آن ایجاد کرد نباید بیشتر از  ,Nilson؛2006 ,Wipplinger؛1988 -نقشه).1982

نطق بولین تهیه و به مناطق مستعد احداث هاي پایه زمین شناسی، شیب و کاربري اراضی با استفاده از م
و مناطق داراي محدودیت احداث ارزش صفر داده شد.1سد ارزش 

تعیین مناطق مستعد احداث بند زیرزمینی
.در این مرحله محورهاي انتخاب شده براي احداث سد زیرزمینی بایستی از سه جهت ارزیابی گردند

اي کم، باید داراي محور مورد نظر در هر محدوده عالوه بر داشتن کمترین عرض جهت حجم کار سازه
ها بررسی گردند. حجم مخزن مناسب نیز باشد. از طرفی بایستی وجود منابع آبی حساس در این محدوده

ناطق مورد بررسی هاي موجود در این مبعد از تعیین این مناطق با استفاده از بازدیدهاي میدانی تنگه
محور مناسب 15با توجه به این عوامل و با بازدیدهاي صحرایی در این محورها، در نهایت . قرار گرفت

شناسایی گردید.

بندي محورها جهت احداث بندزیرزمینیاولویت
و بر MADMپس از مشخص کردن محورها در مرحله دوم مکانیابی، در این مرحله با استفاده از روش 

گردند بندي میگیري نقاط مناسب جهت احداث بند زیرزمینی اولویتاي جریان تصمیممبن
)Chowdhury et. Al., گیري را در چهار سطح نمایش ساختار کلی معیارهاي تصمیم2. شکل )2010

دهد.می
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بندي احداث گیري در چهار سطح مورد استفاده در اولویتساختار معیارهاي تصمیم)2شکل 
)Chezgi ،2010بند زیرزمینی (اقتباس از 

بندي محورهامختلف در اولویت1سناریوهاي
هاي نسبی معیارهاي اصلی در میزان شاخص تناسب محاسبه با توجه به تأثیر زیاد مقدار هر یک از ارزش
کدام از این معیارهاي هاي موجود در ارتباط با وزن و ارزش هر شده براي هر محور و تفاوت فاحش دیدگاه

).1(جدول بندي محورها در نظر گرفته شده استسناریو در ارتباط با اولویت5اصلی 

اهمیت نسبی معیارهاي اصلی در سناریوهاي پیشنهادي)1جدول
معیارهاي اصلیسناریو اولومدسناریو سناریو سومسناریوچهارمسناریو پنجم

آب08/008/008/075/025/0
محور08/008/075/008/025/0
مخزن08/075/008/008/025/0
اجتماعی-اقتصادي75/008/008/008/025/0

1 .Scenario
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نتایج
هاي مناسب احداث بند زیرزمینیتشخیص و انتخاب محدوده

باشد.براي احداث بند زیرزمینی میو مناسبسازندهاي کواترنري داراي ارزش یک از نظر زمین شناسی، 
اراضی باغی، مراتع با هستند.مناسب براي احداث بند زیرزمینی4-6و2-4هاي در نقشه شیب، شیب

ها با پس از تلفیق این نقشههستند.متوسط و خوب براي احداث بند زیرزمینی مناسب ،پوشش فقیر
ا مشخص هاي مستعد احداث بند زیرزمینی راستفاده از بولین، مناطق داراي ارزش عددي یک، محدوده

هاي مناسب احداث بند زیرزمینی با استفاده از منطق ). بعد از تهیه نقشه محدوده3نماید (شکلمی
و نقشه آبراهه استخراج شده از نقشه ارتفاعی منطقه 1:25000ها با نقشه توپوگرافیبولین، این محدوده

.ی قرار گرفتهاي مناسب جهت احداث بند زیرزمینی مورد شناسایتطبیق داده شد و تنگه

مناطق مناسب احداث بند زیرزمینینقشه)3شکل
)روش بولین(با استفاده از معیارهاي حذفی
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بندي محورها جهت احداث بندزیرزمینیاولویت
هاي درخت شاخص تناسب براي هر یک از معیارهاي اصلی و فرعی موجود در هر یک از شاخه

نهایت پس از تلفیق و جمع کردن آنها به صورت یک عدد نهائی گیري جداگانه محاسبه شده و در تصمیم
که هر چه از مقدار بیشتري برخوردار باشد، محور مورد نظر داراي ارزش به طوريشودنشان داده می

براي مثال براي معیار اصلی مخزن، محاسبه شاخص تناسب .باشدبیشتري جهت احداث بند زیرزمینی می
ارائه گردیده است.2که نتایج محاسبات در جدول پذیردصورت می)1رابطه (از 

(ارزش نسبی +شاخص سطح مخزن)*:  شاخص تناسب معیار اصلی مخزن = سطح مخزن)1(رابطه
شاخص ** ارزش نسبی معیار اصلی مخزن ((ارزش نسبی نفوذپذیريشاخص شیب))*شیب

(ارزش نسبی شاخص تناسب نهایی +شاخص عمق مخزن)*(ارزش نسبی عمق مخزن+نفوذپذیري)
شاخص تناسب +شاخص تناسب مخزن+شاخص تناسب محور+براي هر محور = شاخص تناسب آب

اقتصادي اجتماعی 

تعیین اهمیت و وزن معیارهاي مخزن با مقایسات دودویی)2جدول 
معیارهاي فرعی مخزننفوذپذیريشیبسطحعمقاهمیت نسبی

نفوذپذیري56/05531
شیب25/03313/1
سطح095/0113/15/1
عمق095/0113/15/1

بعد از آن معیار عوامل ومهمترین معیار 51/0، معیار هیدرولوژي با وزنبررسی محاسباتتوجه به با
. معیارهاي مخزن و محور به ترتیب باشندمیدر مکانیابی بند زیر زمینی30/0اجتماعی با وزن -اقتصادي

سومین و چهارمین معیار مهم در اولویت بندي بند زیرزمینی قرار دارند. در تعیین 058/0و 13/0وزن با 
همچنین بعد از آن عمق آبرفت با وزن و 833/0(ارتفاع رواناب) با وزن ها، کمیت آبارزش شاخص

ه اهمیت باشند که این نشان دهندها میداراي وزن و اهمیت بیشتري نسبت به سایر شاخص743/0
معیار هیدرولوژي از نظر کارشناسان و خبرگان می باشد. 
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نتیجه گیري 
ه شود و ارجحیتی دنتایج حاصل از سناریوسازي نشان داد که اگر به تمامی معیارهاي اصلی وزن مساوي دا

ر د46بین معیارها وجود نداشته باشد و همه معیارها به یک اندازه موثر باشند در این صورت  محور 
اولویت اجراي سد زیرزمینی خواهد بود. اگر معیار آب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده باشد و در 

از نظر این سناریو در اولویت خواهد بود. 46برابر معیارهاي دیگر، در ارجحیت قرار گیرد؛ باردیگر محور 
ه است. در واقع توجه به بعد سازه در رابطه با سناریو سوم، بیشترین اهمیت نسبی به معیار محور داده شد

گاه هاي محور هاي طول محور، عمق محور و لیتولوژي تکیهاي و اجرایی پروژه بیشتر است که شاخص
در اولویت خواهد بود. در سناریو چهارم، معیار 46شود. بر اساس معیار محور هم، محور در نظر گرفته می

هاي ست. این سناریو در مناطقی که ذخیره آب براي دورهمخزن بیشترین وزن را به خود اختصاص داده ا
کند زیرا اقتصادي بودن یک بند به حجم مخزن بستگی دارد. طوالنی الزم باشد، اهمیت بیشتري پیدا می

باشد. در سناریو پنجم بیشترین اهمیت نسبی به معیار در اولویت می46، محور چهارمطبق سناریو 
است که شامل زیرمعیارهاي تأثیر بر منابع آبی، نیاز آبی و میزان دسترسی اجتماعی داده شده -اقتصادي

هاي دور از دسترس و مناطقی که در آنجا نیاز آبی باشد. از نظر این سناریو ساختن بند در مکانمی
طورکلی نتایج اینباشد. بهدر اولویت می41باشد، لزومی ندارد. طبق سناریو پنجم، محور چندان باال نمی

توان امکان انتخاب صحیح مکان احداث سد مطالعه نشان داد که با استفاده از رویکرد چند معیاره می
گیران در طی زمان اجتماعی را براي مدیران و تصمیم-زیرزمینی از نظر معیارهاي مهندسی و اقتصادي

یره آب از جمله سد با ذخمرتبط فراهم کرد. با انتخاب سناریوهاي مدیریتی برتر در احداث سازه هاي 
هاي آبخیز و درنتیجه زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک، رسیدن به اهداف مدیریت جامع حوزه

توسعه پایدار فراهم خواهد شد.
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چکیده
دستبهطبیعی،هايعرصهپایدارتوسعهبهصحیح دستیابیمدیریتدراساسینیازهايپیشازیکی

هاي آبی کشور از جمله ها و اکوسیستمتاالب.استگیاهیپوششارزیابیطریقازپایهآوردن اطالعات
اي را به نظیر بوده و پوشش گیاهی ویژههاي باارزشی هستند که از نظر تنوع زیستی در جهان کمسرمایه

اي برخوردار است.  این ها از اهمیت ویژهفلور گیاهی آندهند و به همین دلیل مطالعهخود اختصاص می
هاي استان چهارمحال و بختیاري انجامدر تاالبهاي گیاهی مهمگونهشناسایی و معرفیهدفباتحقیق

آباد)چهار تاالب مهم استان (چغاخور، گندمان، سولقان و علیازگیاهیهاياین منظور نمونهگرفت. به
آوري و با استفاده اي جمعرویشی بر اساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقهدر فصول مختلف

از منابع موجود شناسایی و تیره، سرده و گونه هر یک از آنها تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان داد 
ارد. سرده وجود د100تیره و 37گونه گیاهی متعلق به 141اصلی استان، مجموعاً که در چهار تاالب

هاي گونه) مهمترین تیره16(Asteraceaeگونه) و 17(Cyperaceaeگونه)، Poaceae)24هاي تیره
باشند. گیاهی موجود در منطقه می

مقدمه و بررسی منابع  
و بهترینطبیعتسیمايوچهرهنمودهايپدیدهاز مهمترینیکیمنطقههرگیاهیپوششکلی،طوربه

هستند پابرجاییموجوداتگیاهاناینزیرااست،آن منطقهشناختیبومعواملدربارهقضاوتراهنماي
اندموجود درآمدهوضعبهسرانجاموکردهتحملرازیستمحیطرخدادهايوشرایطکلیهدرازمدتدرکه
پژوهشی به همین دلیل است که انجام چنین مطالعات.اندشدهسازگارمحیطیهاي زیستتنشباو

.اهمیت استباالخص براي علوم کاربردي بسیار حائز
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- حیاتیوجهانهايمحیطمولدترینازحاصلخیز،وغنیفرد،منحصربههاییاکوسیستمعنوانبههاتاالب

دارايهااکوسیستمکنند. اینمیتأمینراهاانسانخوراكورا حفظهاآبراههکههستندعواملیترین
آبزي،جانورانواکولوژیکی پرندگانآشیانهآب،تأمینآنهاازجملهکههستندبیشماريارزشهايوفواید

گل نشستتهورودخانهرسوباتنگهداريچوب،تولیدغرقابی،هايدشتازحاصلغذاییموادنگهداري
نفوذازجلوگیريسیالب،کنترلسازيذخیرهوگردشگريوتفریحیهايفرصتوترابري آبیو الي،
اشارهتوانمیرافرسایشمهاروکنترلنیروهاي طبیعی،برابردرحفاظتخشکی،بهدریاازشورآبهاي

- با توجه به اینکه کشور ایران در محدوده جغرافیـایی خشک و نیمه). 1393نمود (بابازاده و همکاران، 

را در این کشور دو چندان نماید، ها تواند اهمیت تاالبخشک کره زمین قرار گرفتـه اسـت، ایـن امر می
.ها در این کشور نسـبت بـه پهنـه جغرافیـایی آن محـدود اسـتولی تعداد تاالب

توان بـه مطالعات خوبی صورت گرفته است که از آن جمله میدر حوزه اکولوژیک مناطق تاالبی کشور 
المللـی پریشـان اشاره کرد ینبررسـی فلور حوضه تـاالب بـ) در 1389و همکاران (تحقیق دولتخواهی

احسانی .تیــره شناســایی گردید68و سرده204گونــه متعلــق بــه 269که در این مطالعه تعـداد 
گونه 50هاي آبی مهم استان خوزستانبررسی گیاهان آبزي برخی از اکوسیستم) در 1388و همکاران (

- تـرین گونـهغالـبدر این تحقیق . نمودندشناسـائی را خـانواده 24جـنس و 32گیـاهی، متعلـق بـه 

PotamogetonوCeratophyllum demersum،Najas marinaور در منطقـههـاي آبـزي غوطـه

crispus.1381غالمی (اي دریاچه بزنگان توسط مطالعه فلور آبزي و حاشیههمچنینمعرفی شدند (
فی شد و بر اساس نتایج حاصل از طیف زیستی عناصر گونه گیاهی معر112که در حدود انجام شده 

.درصد بیشترین غلبه را داشتند27ها با کریپتوفیتدرصد و همی58ها با گیاهی منطقه، تروفیت
گونه گزارش 105)،1390قهرمان و نقی نژاد (در مطالعه فلوریستیک تاالب بین المللی امیرکالیه توسط

. همچنین ها بودندکریپتوفیتها و همیده شده در منطقه تروفیتبیشترین اشکال زیستی مشاه. شد
حقیقی،آبزيوپایابیدوست،رطوبتگیاهانرویشیوزیستیشکل) در بررسی1391و همکاران (توکلی

گونه23دوست رطوبتگونه83شده،آوريجمعگونه135مجموعمازندران ازاستانو غربشرقدر
.گزارش نمودندحقیقیآبزيگونه29وپایابی

مطالعه گیاهان آبزي تاالبتوان بههاي تاالبی در خارج از کشور نیز میدر مورد مطالعه فلور گونه
Cufadaدر غرب آفریقا توسطCatarino) اشاره نمود گیاه آوندي 46آوري با جمع) 2002و همکاران

بررسی . همچنینو بقیه آبزي حقیقی بودندبیآگونه پاي32آوري شده، که از مجموع گیاهان جمع
با ) Mukherjee)2005و Bandyopadhyayهند توسطBihar Kochگیاهان باتالقی و آبزي در

12ها، ايمتعلق به تک لپههخانواد25که از این تعدادانجام شد تیره42و سرده91گونه از 172ارائه 
LeonوKennethدر تحقیقی که به وسیله.ها بودنداز پتریدوفیتخانواده 5ها و ايخانواده از دو لپه
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معرفی گونه از گیاهان آبزي 70هاي ساحلی صورت گرفت، در پرو بر روي گیاهان آبزي جلگه) 1995(
شدند.

يهاناشناخته، پتانسیليهاشناسایی گونهدرپوشش گیاهی هرمنطقهات مطالعبا توجه به نقشی که 
نماید، این تحقیق با ایفا میزیست آن منطقه طو حفاظت پایدار محیيبرداربهرهيهابالقوه، سیاست

تاالبی در استان چهارمحال و بختیاري انجام گیاهان معرفی مهمترین ی و شناسایآوري، جمعهدف 
پذیرفت.

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه
هاي چغاخور، حفاظت محیط زیست شامل تاالبتاالب مهم تحت مدیریت سازمان 5این تحقیق در مورد 

گندمان، سولقان، علی آباد و دهنو انجام شد.

روش تحقیق
، استايمنطقهمطالعات تاکسونومیکهاي مرسومیکی ازروشه روش پیمایشی کازدر این تحقیق

رسی استان طی هاي مورد برتاالببهگیاهی با مراجعههايآوري نمونهعاین روش، جمر. داستفاده شد
مختلف انجام شد.ل رویشی وفصو در 1394-95دو سال 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان منتقل هرباریومبهآوري شدههاي جمعنمونه
فلور ایرانیکا، هاي هرباریومی آماده شده با استفاده ازو با استفاده از وسایل الزم پرس و خشک شدند. نمونه

شناسایی شدند. اختصار اسامی هاي ایرانهاي ایران و رستنیفلور ترکیه، فلور ایران، فلور رنگی ایران، گون
شد.سازيهاي گیاهی یکساننامالمللیبیننمایهباهاگونهمؤلفان

ها و بحثیافته
تیره با37تعداد الب مورد بررسی،تا5هاي استان نشان داد که در نتایج حاصل از بررسی فلور تاالب

17با Cyperaceaeدرصد)، 17گونه (24با Poaceae. تیره هاي گونه وجود دارد141جنس و 100
- هاي گیاهی موجود در تاالبدرصد) مهمترین تیره3/11گونه (16با Asteraceaeدرصد) و 12گونه (

هاي شوند. بزرگترین جنسها را شامل میگونهدرصد از کل1/42هاي مورد بررسی بوده که در مجموع 
باشند.گونه می5هر کدام با Hordeumو Juncus،Polygonumگونه 8با Carexموجود در تاالب 

84آباد ، تاالب علی97، در تاالب سولقان  121، در تاالب چغاخور  129ها در تاالب گندمان تعداد گونه
می باشد. 53و در تاالب دهنو 
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گونه هاي غوطه ور در آب تاالب
گونه غوطه ور در آب شناسایی گردید. این گیاهان پس از پایین آمدن سطح آب 5در تاالب هاي استان 

کنند.تاالب، در سطح آب قرار گرفته و پس از ورود به مرحله گلدهی، به تدریج شروع به خشک شدن می

Batrachiumآالله آبی مویین )1شکل  trichophyllum

Potamogeton nodosusدار بارهنگ آبی گره)2شکل 
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Potamogeton lucens) بارهنگ آبی درخشان 3شکل 

Nasturtium officinaleعلف چشمه )4شکل 
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Zannichellia palustris) یال اسبی 5شکل 

رغم وسعت کم تاالب گندمان، تنوع پوشش گیاهی در این تاالب نسبت به سایر تاالب ها بیشتر است.. علی
براي اولین بار در استان در تاالب گندمان گزارش شد.Parnassia palustrisگونه آالله سفید 

.Parnassia palustris L) آالله سفید  6شکل 



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

139 وبختیاريچهارمحالاستانهايتاالبگیاهیمهمهايگونه

وبختیاري نشان از تنوع قابل هاي مهم استان چهارمحالتاالبنتایج حاصل از بررسی پوشش گیاهی 
ترین گیاهان آبزي موجود در مناطق مورد . مهمترین و فراوانداردهاي گیاهی در استان مالحظه گونه

Potamogeton nodosus Poir ،Potamogeton lucens L،Batrachium trichophyllumبررسی 

(Chaix) Bosch ،Typha angustifolia L ،Cladium mariscus (L.) R.Br ،Juncus inflexus L

هستند. فراوانی و تراکم باالي این گیاهان در مناطق مورد Phragmites australis Trin. Ex Steudو
توانند را دارند و میهاآالیندهجذبقابلیتگیاهاناینچراکهباشد،میمنطقهبااليآلودگیبررسی بیانگر

). اطراف تمام مناطق مورد بررسی تحت 1389هاي آلوده زندگی کنند (شیرافروز و لیاقت، در محیط
هاي این کاري (خیار و گوجه) و باغات سیب است و کشاورزان به دلیل مبارزه با آفات و بیماريصیفی

باعث آلودگی ها شده وهاي حاصله از آبیاري این مزارع وارد تاالبکنند و آبگیاهان، از سموم استفاده می
ها شده و محیط آنها را شوند. همچنین شیرابه فاضالبی از روستاهاي حاشیه تاالب وارد این تاالبآنها می

رويبر) 1389(همکارانوپرنیانهايبررسیازبه دست آمدهدهد. نتایجتا حدودي تحت تاثیر قرار می
.باشدمینتایجاینبرشاخی تأییديگونه علفکمکبههیدروپونیکمحیطنیکل ازگیاه پاالیی

هاي گیاهی است که در استان یکی از گونهRanunculaceaeاز تیره .Parnassia palustris Lگونه 
وبختیاري فقط در تاالب گندمان دیده شده است. حضور این گونه در تاالب گندمان حاکی از چهارمحال

توان اذعان داشت ه به حضور محدود این گونه در تاالب، میروند احیایی تاالب گندمان را دارد اما با توج
که این گونه گیاهی در خطر انقراض قرار دارد. 

ریزي (مانند ساخت و ساز برنامهتجاري بدونغیراصولیهايفعالیترشدبهرورونداخیرسالهايدر
گیري در ورزي، ماهیهاي کشاویالهاي شرکت نفت و هتل بخصوص در اطراف تاالب چغاخور)، فعالیت

زمان نامناسب، چراي دام به صورت غیراصولی و خارج از فصل چرا، آتش سوزي بخصوص در تاالب 
حیات کهشده است به طوريهاي استانتاالبزیست محیطی فراوانی درمخرباثراتباعثگندمان

و همچنین باعث تهدیدراParnassia palustrisاز جمله هاي گیاهی موجود در آنهابسیاري از گونه
Potamogeton nodosus،Potamogeton lucensهاي گیاهی دیگر مانند تهاجم پذیري بعضی از گونه

،Batrachium trichophyllum ،Typha angustifoliaوPhragmites australis.باشده است
به دست آمده از آنها،نتایجودر سطح کشور مطالعات انجام شدهبه نتایج این تحقیق و همچنینتوجه
است.اجتناب ناپذیرامريپایدارتوسعهبرايکارکرديهاياکوسیستمعنوانبههاتاالبنگهداريوحفظ

الزم،راهبردهايتدویننیزوموجودبالقوههايتوانازگیريبهرهواصولیتدابیراتخاذباکهامید است
واحد،مدیریتاعمالوذیربطهايسازمانوهاتوسط دستگاهنظارتوکنترلریزي،برنامههماهنگی،

.شودرقم زدههاي استان چهارمحال و بختیاري و کشورتاالبآیندهبرايثمربارتريحیات
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گیري نتیجه
هاي استان ضمن فراهم آوردن اطالعات پایه، زمینه را براي مدیریت صحیح آشنایی با پوشش گیاهی تاالب

نماید. همچنین با دسترسی به این اطالعات ارزشمند، امکان ارزشگذاري برتوسعه پایدار فراهم میو مبتنی 
اقتصادي خدمات اکوسیستم تاالبی فراهم شده و موجبات حفظ و احیاء تاالب فراهم خواهد شد.
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چکیده
. واضح است که استریامکانپذتیریو مدطیمحک،یولوژیبستمیوري آب توسط سه سدر بهرهشیافزا
فوق است. بررسی و تحلیل ستمیسسهراتیارتباط متقابل و تأثندیفراجهیوري آب نتدر بهرهشیافزا

ی نشان داد که افزایش تحقیقاتهاي نتایج پروژهوري آب محصوالت مهم زراعی بدست آمده ازشاخص بهره
ها افزایش تولید به وري آب در استان، دارد. در این پژوهشقابل توجهی نسبت به وضعیت موجود بهره

انتخابواصالحآبیاري مناسب وطریق انتخاب روش آبیاري و مدیریت کممصرفی ازازاي هر واحد آب 
نتایج این تحقیق نشان داد گیاهی با توجه به شرایط محیطی رشد گیاه بدست آمد.مناسبهايواریته

ئل وري آب نابهرهشیافزاییهدف نهابهتادهیبه انجام رسنهیزمنیدر اییهاتیاگرچه در کشور فعال
در واقعیت موجود در عرصهو قاتیاز تحقآمدهدستبهجینتـانیبــاديیزۀفاصـلی هنوزولـم،یشـو

محققان، مروجـان و کشـاورزان نیاز تعامل محدود بیبه طور عمده ناشامرـنیوجود دارد. انهیزمنیا
و مناسب کار است.دیو فناوري جدیقاتیتحقهايافتهیانتقالبـراي

مقدمه و بررسی منابع
اینو کیفیکمیعلت محدودیتبهایراندرکشاورزيآبوريبهرههايشاخصتحلیلوگیرياندازه
وضعیتدرایراندرکشاورزيآبوريبهرهحال حاضراست. دربرخوردارخاصیجایگاهازارزشمندماده

ايکار سادهمواردازبسیاريدرکشاورزيآبوريبهرههايشاخصتحلیلوتعیینندارد.قرارمطلوبی
وآبمنابعبهآب کشاورزيوريبهرهرود.نمیبه کارکشاورزيتولیداتبرايتنهاآبزیرانیست

گیرياندازهقابل کهبودهکیفیزمینهاینپارامترها درازبسیاريوداردارتباطآنازحاصلسودمندي
عواملیاعاملبایستمیابتداکشاورزيبخشدر» عوامل تولید«وري بهرهافزایشباشند. جهتنمی
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عواملیاعاملآنوريارتقاي بهرهجهتدرتحقیقاتوریزيبرنامهادامهدروکردهشناساییراکمیاب
مدیریتیضعفنشانگرآبوريبهرهبودن شاخصاندك.)1382گیرد (احسانی و خالدي، صورتکمیاب

یککدامازمتأثرناکارآمدياینشودشناساییشود کهتالشبایدکهاستآبمصرفدرناکارآمديو
هاييناکارآمدآب و کیفیترواناب،یاعمقیتلفاتي آبیاري،هاسامانهاست:زیرپارامترهايازتلفیقییا

زراعی. 
در آبوريبهرهمیانگین2006سالدر) 2006بانک جهانی،گزارشات(جهانیبانکگزارشاساسبر

اختالفآنجهانیمیانگینبهنسبتآب است کهمترمکعبهرازايبهدالر2/0بخش کشاورزي ایران 
هرازايبهدالر8/8بخش کشاورزي آن درآبوريبهرهکهفرانسهمانندکشورهايو بادارمعنی

وري) در تحقیقی  بهره1393زمانی و همکاران (دارد.زیاديبسیاراختالفباشدمیآبمترمکعب
نشانتحقیقدادند. نتایجقراربررسیاقتصادي آب را در محصوالت مختلف زراعی در دشت بهار مورد

بود. براي سنتیآبیاريروشازبیشتردار طور معنیبهآبیارينوینهايشیوهدرآبوريبهرهکهداد
آب از دو شاخص حجمواحدازايبهخالصوري آب در محصوالت مختلف شاخص بازدهمقایسه بهره

گیرد، ینمیق آب آبیاري صورت از طري آب تنها وربهرهافزایش تولید محصول و بهبود است.ترکاملدیگر 
کاهش دوره رشد، انتخاب ارقام مقاوم ازجملههانهادهسازي دیگر ینهبههاي زراعی و یریتمدبلکه تلفیق 

سازي زمان کاشت ینهبهناسب، استفاده از تناوب زراعی بهینه و به خشکی و شوري با پتانسیل تولید م
وري آب و و شرایط اقلیمی از مواردي است که در افزایش بهرههانهادهبراي استفاده بهتر و مفیدتر از 

). 1394پژوهشگران و محققان قرار گیرد (حقیقتی، مدنظرسازي مصرف آب نقش دارند و بایستی ینهبه
وري آب هاي آبیاري را بر بهرهسازي سیستمتاثیر بهینه)2006(دیگر پالیان و ماتئوسهايهدر مطالع

-1ودشمقابله با بحران کمبود آب موراد زیر پیشنهاد میدر این مطالعه براي. اندقرار دادهمورد ارزیابی
در داخل کشور .آببهبود کارایی فنی -3اقتصادي آب بهبود کارایی-2استفاده بیشتر از آب مجازي، 

گرفته وري آب در بخش کشاورزي صورتشاخصهاي بهرهنیز مطالعات زیادي در زمینه محاسبه انواع
وري آب محصوالت مختلف و تاثیر آنها بر بهرهدرو نوع رقم هاي آبیارياست با این تفاوت که نوع روش

ینیبا هدف بازبديیمفقاتیتحقریهاي اخسالیمطالعات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طدر این
و 2004، انسنیزارت و باست(استدهیبه انجام رسایدر نقـاط مختلف دنوري آب بهرهریمقـادیو بررس

هاي سالآب و خـاك در یتیریمدهايوهینشان داده که بهبود شیبررسنیاجینتا). 1977استیوارت، 
یباراناريیآباز جملـهاريیآبدیاست. کاربرد روشهاي جدشده وري آب بهرهریمقادشیسبب افزاریاخ

شیاي افزاتوجهقابلزانیرا به موري آب بهرهدر مزرعه،  اريیآبتیریاي، با توجه به بهبود مدو قطره
میزانبودنناکافیدلیلبهوبختیاريچهارمحال). استان2006(دهقانی سانیچ و همکاران، داده است

خشکنیمهجزو مناطقزمانی آن،ومکانیپراکنشبودننامناسبومتر)میلی560دودساالنه (حبارش
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گردد. میتامینزیرزمینیهايآبطریقازآنکشاورزياز آبدرصد65بهنزدیکقرار گرفته وکشور
بنابراین با توجه به پایین بودن امکان افزایش منابع جدید آب مورد استفاده در بخش کشاورزي در این 
استان و ضرورت افزایش تولید محصوالت کشاورزي از منابع آب محدود لزوم اتخاذ یک برنامه جامع براي 

زي کوتاه مدت، میان مدت بررسی وضعیت موجود بهره وري آب و راه هاي افزایش آن در یک برنامه ری
و داراز مدت را می نماید.   

هامواد و روش
تحقیقات هاي نتایج پروژهوري آب کشاورزي محصوالت مهم زراعی استان،بهرهبه منظور بررسی و تحلیل 

انجام شده براي افزایش بهره وري آب در محصوالت عمده زراعی استان شامل سیب زمینی، چغندرقند، 
آوري شد و مورد تجزیه و تحلیل و مواد زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.  ه و ... جمعبرنج، یونج

هاي آبیاري و نوع محصوالت زراعی مورد تحقیق در استانبررسی روش-1
وري آب محصوالت مورد تحقیق و مطالعه دراستان. هاي بهرهبررسی شاخص-2
ـاريیآبـاري،یآبکـمت عمده زراعی استان از جمله: وري آب محصوالبررسی راهکارهاي افزایش بهره-3

تحت فشـار اريیهاي آبشامل روشاريیآبنینوفناوریهايخاك، کاربردزيیحاصلختیریمد،یلیتکم
و استفاده از ارقام مقاوم به خشکی.ايقطرهاريیو آب

محصوالت عمده زراعی  با وري آب به عنوان شاخص مصرف آب در انواع بهبود بهرهارائه راهکارهاي -4
رشد کوتاهتر و متناسب دورهکمتر، طـولیآبازیبا نیزراعاهانیبر روي گیقاتیتحقتهايیتوسعه فعال

ی در استان. تنش خشکژهیبهویطیهاي محتنشمتحمل بـهولوژيیزیمناسب، داراي فیمیاقلطیبا شرا
.ستمیحفظ اکوسوکاهش فقر،ییغذاتیبه سه هدف امندنیتفکر در مورد آب براي رسرییتغ-5
.بـا مصرف آب کمترشتریدرآمد بباسب محصول ارائه راهکار براي ک-6

ها و بحث یافته
با یتحقیقاتهاي وري آب محصوالت زراعی مهم بدست آمده از نتایج پروژهمقایسه بهرهبررسی و نتایج 

نشان داده شده است.1ي موجود استان در جدول وربهره
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وري آب کشاورزينتایج و یافته هاي پژوهشی براي افزایش بهره)1جدول 
درصد افزایش
بهره وري آب

(درصد)

بهره وري آب 
برآورد استانی

(کیلوگرم بر مترمکعب)

بهره وري آب پژوهشی
(کیلوگرم بر مترمکعب)

محصول

140 56/0 39/1 گندم
29 36/0 5/0 لوبیا
112 24/0 51/0 شلتوك
115 82/0 77/1 یونجه
17 28/4 02/5 چغندر قند
50 59/6 9/9 ذرت
37 31/5 6/12 سیب زمینی

:وري آب کارهاي زیر انجام گرفتهاي تحقیقاتی اجرا شده براي افزایش بهرهبه طور کلی در پروژه
جاي سیستم آبیاري سنتیاستفاده از سیستم آبیاري سطحی علمی  به )1
آبیاري مزرعه بر اساس نیاز آبی گیاه)2
کاهش رواناب اننهایی با کم آبیاري)3
بکارگیري بهترین روش تهیه و آماده سازي بستر کاشت)4
استفاده از ارقام زودرس و مقاوم به خشکی)5
نیاز کودي گیري عناصر خاك و برآورد گیري از خاك مزرعه و اندازهبهبود تغذیه گیاهی با نمونه)6

گیاه استفاده از کودهاي آلی و کود پتاسه جهت افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك
-گیري خصوصیات فیزیکی خاك شامل بافت خاك، ظرفیت زراعی و ... جهت تعیین دور آبیارياندازه)7

میزان آبیاري-زمان آبیاري
ر طول فصل رشدهاي هرز و محلول پاشی کودهاي حاوي عناصر غذایی دمبارزه با علف)8
هاي نوین آبیاري استفاده از روش)9

وري آب در ی نشان داد که افزایش قابل توجهی نسبت به وضعیت موجود بهرهتحقیقاتهاي نتایج پروژه
طریق انتخاب روش آبیاري و ها افزایش تولید به ازاي هر واحد آب مصرفی ازاستان دارد. در این پژوهش
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گیاهی با توجه به شرایط محیطی رشد مناسبهايواریتهانتخابوصالحاآبیاري مناسب ومدیریت کم
گیاه بدست آمد.

گیري نتیجه
براي استفاده بهینه از آب و افزایش تولید به ازاي هر واحد آب مصرفی انتخاب روش آبیاري مناسب،  

آبیاري مدیریت کماصالح و انتخاب ارقام مناسب گیاهی با توجه به شرایط محیطی رشد گیاه و اعمال 
اجتماعی،اقتصادي،فنی،(جانبه چندکاريآبيوربهرهامري ضروري است. از طرف دیگر بهبودمناسب

وري آب،بهرهافزایشطلبد. بنابراین برايیمها را بخشسایرهمکاريوکه تعاملباشدمی) فرهنگی
زراعت نظیرها،بخشسایراي بهویژهرشنگبایدبلکهباشدمعطوفآب کشوربخشبهفقطنبایدها نگاه

اقداماتکناردراساسیگیاه نقشعملکرد،افزایشراهکارهايواین اقداماتدرونمودهو تغذیه گیاه
.نمایندیمآب ایفاجوییصرفه
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بختیاريلريگوسفنداندرژنتیکیهايناهنجاري
1خواهوطنمحمود

استانطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتمرکزدامیعلومبخشعلمیهیاتعضو1
وبختیاريچهارمحال

vatankhah_mah@yahoo.com

چکیده
81هاي ژنتیکی در گوسفند از تعداد در این مطالعه به منظور برآورد میزان شیوع و شناسایی ناهنجاري

1394هاي رایج طی سالهاي هاي مردمی پرورش یافته تحت سیستمگله گوسفند لري بختیاري از گله
اي و استفاده از نامههاي مردمی به صورت پرسشها در گلهآوري دادهاستفاده شد. نحوه جمع1395و 

اطالعات یک سال گذشته دامدار، رکوردهاي یاداشت شده، مشاهده مستقیم و مصاحبه با دامدار بود. 
گله داراي حداقل یک ناهنجاري 28عداد گله) ت81هاي مورد مطالعه (نتایج نشان داد که از بین گله

گله -ها بیش از یک نوع ناهنجاري مشاهده شد تعداد ناهنجاريژنتیکی بودند، ولی چون در برخی از گله
هاي ژنتیکی قابل رؤیت به ترتیب شامل ناهنجاري در ناحیه دست مورد بود. فراوانی ناهنجاري40برابر با 

)، ناحیه دهان (شامل دهان %5/22مورد (9گله)، فلجی -ناهنجاريمورد 40از %5/32مورد (13و پا 
مورد 2)،کمر %5مورد (2)، ستون فقرات %10مورد (4)، گردن %5/17مورد (7طوطی یا دهان میمونی) 

ها نظیر بدون گلو، کوري (پلک وارونه) و پارگی شکم با یک مورد بودند.) و سایر ناهنجاري5%(

مقدمه و بررسی منابع 
اغلب جمعیت گوسفند در استان توسط گله داران خرده پا و کوچک و تحت سیستم هاي رایج غیرصنعتی 

درگله هاي گوسفند با اندازه کوچک که عشایري) نگهداري می شود.%30روستایی و مزرعه اي و 70%(
بخصوص از تعداد ارتباط ژنتیکی کمتري با خارج از گله داشته و حیوانات نر و ماده در گله حفظ شده و 

معدودي قوچ هاي متولد شده در همان گله استفاده می گردد، همخونی مشکالت بسیار جدي را از حیث 
(فالکونر و مکی، ظهور نقایص ژنتیکی و کاهش صفات مرتبط با سازگاري و تولیدمثلی ایجاد می نماید

تواند در تدوین میهاي گوسفند هاي ژنتیکی در گلهشناسایی میزان شیوع و نوع ناهنجاريلذا).1996



)شهرکرد(1396آذرماه-تحقیقاتیهايیافتهانتقال

بختیاريلريگوسفنداندرژنتیکیهايناهنجاري150

هاي گوسفند پرورش هاي ژنتیکی در گلهراه کارهاي مناسب کنترل میزان همخونی و کاهش ناهنجاري
. یافته در سیستم هاي غیر متمرکز مورد استفاده قرار گرفته و به پایداري پرورش گوسفند کمک نماید

هامواد و روش
ها یگوسفند پرورش یافته در هاي ژنتیکی در گلهسایی نوع ناهنجاريبه منظور برآورد میزان شیوع و شنا

گله از گله 81اي) در استان چهارمحال و بختیاري، تعداد هاي رایج (عشایري، روستایی و مزرعهسیستم
ها پرورش گوسفند بوده و آمادگی الزم براي همکاري با این پروژه را داشتند، از دارانی که شغل اصلی آن

بطور تصادفی و تقسیم به نسبت شده، انتخاب شد. نحوه 1395و 1394هاي استان طی سالسرأسر
اي و استفاده از اطالعات یک سال گذشته نامههاي مردمی به صورت پرسشها در گلهآوري دادهجمع

دامدار، رکوردهاي یاداشت شده، مشاهده مستقیم و مصاحبه با دامدار بود. براي تعیین فراوانی 
) SAS)2004برنامه آماري freqهاي مورد بررسی از رویه هاي مختلف قابل رؤیت در گلههنجارينا

استفاده شد.

ها و بحث یافته
گله داراي حداقل یک ناهنجاري ژنتیکی بودند، ولی 28گله) تعداد 81هاي مورد مطالعه (از بین گله

مورد 40گله برابر با -مشاهده شد تعداد ناهنجاريها بیش از یک نوع ناهنجاري چون در برخی از گله
هاي مردمی به تفکیک نوع یا عضو درگیر در هاي ژنتیکی مشاهده شده در گلهبود. فراوانی ناهنجاري

نشان داده شده است. بیشترین فراوانی مربوط به ناهنجاري در ناحیه دست و پا بود به طوري که 1شکل 
گله) حداقل یک رأس بره با ناهنجاري در دست -مورد ناهنجاري40از %5/32گله (معادل 13در تعداد 

9و پا در طول اجراي پروژه متولد شد. بعد از آن بیشترین فراوانی مربوط به فلجی بود به طوري که در 
) حداقل یک رأس بره فلج در حین تولد مشاهده شد. ناهنجاري در ناحیه دهان شامل %5/22گله (معادل 
10) در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین %5/17گله (معادل 7با تعداد 2یا دهان میمونی1دهان طوطی
در ناحیه گردن بودند. ناهنجاري در انتهاي ستون ها داراي حداقل یک رأس بره با ناهنجاريدرصد از گله

1 . Parrot mouth

2.  Monkey mouth
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) و 3ک وارونهها نظیر بدون گلو، کوري (پلمشاهده و سایر ناهنجاري2فقرات و ناحیه کمر هر کدام با 
هاي برخی از مهمترین ویژگیها را به خود اختصاص دادند.پارگی شکم با یک مشاهده کمترین فراوانی

آورده شده است.1هاي قابل رؤیت و رایج در جدول ناهنجاري

گیري نتیجه
حد مجاز هاي مردمی، تأمین قوچ از درون گله و ماندگاري قوچ در گله بیش از کوچک بودن اندازه گله

هاي در گلهبا نحوه توارث هموزایگوت مغلوب هاي ژنتیکی منجر به افزایش همخونی و شیوع ناهنجاري
هاي مردمی هاي مناسب میزان همخونی در گلهشود با استفاده از روشگوسفند شده است. لذا توصیه می

ها از افزایش اندازه مؤثر گلهها به ترتیب اولویت شامل تا رسیدن به حد مجاز کنترل گردد.  این روش
هاي دور دست و هم سطح هاي کوچک یا وارد نمودن حیوانات از سایر گلهطریق ارتباط ژنتیکی بین گله

هاي متفاوت و هم سطح، تعویض هاي آمیزش چرخشی بین گله(قوچ زنده یا اسپرم)، استفاده از طرح
2هاي متولد شده در گله بیش از ستفاده از قوچسال و عدم ا2تا 1هاي مورد استفاده در گله هر قوچ

باشند.هاي نزدیک میسال و جلوگیري از آمیزش

هاي مردمی مورد بررسیهاي ژنتیکی در گله) فراوانی انواع ناهنجاري1شکل 

3 . Entropion
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هاي ژنتیکی قابل رؤیت در گوسفند) برخی از مهمترین ناهنجاري1جدول
تصویرنحوه توارثعالئمعنوان

دست و پا 
بریدگی

هاي تازه متولد شده در بره
پاها بعد از مفصل مچ وجود 

ندارند
نامشخص

کوتولگی

ها دست و پاکوتا، شانه
ضخیم، سر برآمده در یک 

کنند دوره کوتاهی رشد می
شوند. بعد و بعد متورم می

از حدود یک ماه تلف 
شوند.می

مغلوب نیمه 
کشنده

رنگ خاکستري 
کشنده

دستگاه گوارش غیرطبیعی 
بوده، قبل از تولد یا اوایل 

زندگی بعد از تولد تلف
شوندمی

غلبه ناقص

انقباض عضالت

ها و پاها در حین تولد دست
تحرك، در مفاصل بی

حرکت جزئی دارند، همراه 
ها در زائی و برهبا سخت

شوندحین تولد تلف می

مغلوب
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بدون گوش با 
شکاف کام

بدون گوش و معموالً با 
زنده متولد شکاف در کام و 

شوندمی
مغلوب

فلجی
هاي عقبی فلج اندام

ها زنده متولد هستند، بره
می شوند و اغلب بعد از 

شوند.چند روز تلف می
مغلوب

ناهنجاري فک

هاي خرابی در دندان
اي که با الیه پیشین بگونه

دندانی جفت و جور 
هاي دندانشوند. اگر نمی

تر از الیه پیشین عقب
دندانی قرار گیرند، دهان 
طوطی و اگر جلوتر از آن 
باشد، دهان میمونی است.

بیش از یک 
جفت ژن 

شامل غالب و 
مغلوب

نهان خایگی
یک یا دو بیضه در داخل 
شکم قرار گرفته و بطور 

کامل از داخل کیسه بیضه 
آویزان نیستند.

مغلوب

بره عنکبوتی 
(کندروپالزیا)

باعث تغییر شکل در 
هاي جوان اسکلت بره

شود. بدن کشیده و کم می
عمق، دست و پا خمیده، 
ستون فقرات پیچ خورده، 

هاي پهن و صاف قفسه دنده
باشد. نیمه و گردن دراز می

سه ماه کشنده است و در 
شوند.اول زندگی تلف می

مغلوب
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پلک وارونه 
(انتروپین)

ها وارونه است حاشیه پلک
ها در تماس مستقیم و مژه

با قرنیه هستند. این تماس 
باعث التهاب و چشمک 

شود.  زدن مدام حیوان می
منطقه وسیعی از چشم 

ها خراش داده توسط مژه
شود و اگر جراحی می

نشود، منجر به کوري 
خواهد شد.

مغلوب

زل زده به 
ستاره (کمان 

پیکري)

با قوس پشتی گردن و 
سري که رو به عقب فشار 

شوند و آورد مشخص میمی
به عنوان زل زده به ستاره 

یا بره آرام و احمق هم 
معرفی می شوند. در صورت 

روز5تا 3درمان نشدن 
شوند.بعد تلف می

اتوزومی 
مغلوب

زالی

ها معموالًسفید با چشم بره
صورتی و در نور روشن 
اختالل دید دارند. هیچ 
اثرثی از رنگدانه در سم، 
شاخ و پوست مشاهده 

شود. در نور کم و نمی
متوسط دید کامل دارند. در 

ها نیمه نور روشن چشم
و راه رفتن نامشخص بسته

است و در دنبال کردن مادر 
خود در فضاي باز مشکل 

.دارند

مغلوب 
اتوزومی
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وبختیاريچهارمحالاستانماهیپرورشمزارعدرتولیدکارایی
الدینیشمسشهباز

سازمانوبختیاري،چهارمحالاستانطبیعیمنابعوکشاورزيآموزشوتحقیقاتمرکزعلمی،هیاتعضو
ایرانشهرکرد،کشاورزي،ترویجوآموزشتحقیقات،

shamsoddinis@yahoo.com

چکیده
پروري در کشور ما طی سالیان اخیر بر اساس آمارهاي سازمان خوار بار و کشاورزي ملل متحد (فائو) آبزي

وبختیاري با دارا بودن است. استان چهارمحالو سازمان شیالت ایران به رشد قابل توجهی دست یافته
هاي سارهاي متعدد یکی از قطبها و چشمهدرصد نزوالت جوي کشور و برخورداري از رودخانه10حدود 

شود. این مطالعه با هدف بررسی کارایی استفاده از مهم تولید ماهیان سردآبی در کشور محسوب می
پرورش ماهی فعال ها در تولید ماهیان سردآبی انجام شده است. جامعه آماري این پژوهش را مزارع نهاده

اي که دهد. اطالعات مورد نیاز از حجم نمونهتشکیل می1394وبختیاري براي سال در استان چهارمحال
آوري شده است. براي برآورد تابع تولید از روش پارامتریک با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده، جمع

داگالس بوده است به -لید برازش شده، تابع کابتابع تولید مرزي تصادفی استفاده شده و بهترین تابع تو
اي که در این تابع، میزان تولید هر مزرعه به عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي نیروي کار، مساحت گونه

اند. مفید استخر، تعداد بچه ماهی، دماي آب و ضریب تبدیل غذا، متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده
هد که نیروي کار، مساحت مفید استخر و تعداد بچه ماهی اثر مثبت و دنتایج به دست آمده نشان می

اند. ضمن آن که اثر دماي آب و ضریب تبدیل غذا اثر منفی بر میزان تولید مزارع مورد بررسی داشته
دار بوده است. دار و اثر سایر متغیرها غیرمعنیمساحت مفید استخر و تعداد بچه ماهی بر تولید معنی

درصد و میانگین 49/53درصد، میانگین کارایی تخصیصی 89/74، میانگین کارایی فنی براین اساس
درصد به دست آمده است.67/38کارایی اقتصادي 
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مقدمه و بررسی منابع
پروري در کشور ما طی سالیان اخیر بر اساس آمارهاي سازمان خوار بار و کشاورزي ملل متحد (فائو) آبزي

است. طبق آمار منتشر شده توسط فائو، در سال ایران به رشد قابل توجهی دست یافتهو سازمان شیالت 
813هزار تن بوده که این رقم به حدود 505میالدي کل تولید قزل آالي پرورشی جهان حدود 2004

هزار تن تولید 126میالدي، کشور شیلی با تولید 2004بالغ شده است. در سال 2014هزار تن در سال 
آال در جایگاه هشتم قرار گرفته بودند. این در حالی هزار تن تولید ماهی قزل30ام اول و ایران با تولید مق

هزار تن رتبه اول جهان و کشور 151میالدي، کشور شیلی همچنان با تولید 2014است که در سال 
ه است(فائو، سالهاي مختلف).آال به جایگاه دوم جهان ارتقاء یافتقزلهزار تن ماهی126ایران با تولید 

ها درصد نزوالت جوي کشور و برخورداري از رودخانه10وبختیاري با دارا بودن حدود استان چهارمحال
شود. این استان هاي تولید ماهیان سردآبی در کشور محسوب میسارهاي متعدد یکی از قطبو چشمه
ل تولید ماهیان سردآبی کشور) مقام نخست درصد ک2/12تن(17154با تولیدي بالغ بر 1394در سال 

).1394آال را در کشور به خود اختصاص داده است(آمارنامه کشاورزي، تولید قزل
تحقیقات و پژوهشهاي بسیاري در داخل و خارج از کشور پیرامون مبحث کارایی در صنایع مختلف از 

ین قسمت به برخی از نتایج آنها جمله صنعت پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی صورت گرفته است.در ا
شود.اشاره می

هاي تعاونی صید پره استان گلستان، میانگین کارایی تکنیکی شرکت) در بررسی1394داد و همکاران(
درصد برآورد کردند که بیانگر قابلیت بهبود عملکرد فنی واحدها به میزان 2/79کارایی تکنیکی نمونه را 

ري و عوامل تولید است. ضمن آن که نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد درصد با همین نوع فناو8/20
متغیرهاي انرژي مصرفی، سرمایه، سن، تحصیالت، تجربه و تخصص مدیر با کارآیی تکنیکی ارتباط مثبت 

دار و قابل تفسیر نیستند.دارند اما از نظر آماري معنی
هاي صنعتی پرورش پولت، توأم و مرغ کارایی واحد) در بررسی1395اسفنجاري کناري و همکاران(

گذار در ایران به این نتیجه دست یافتند که میانگین تخمین کارایی با استفاده از هر دو تکنیک تخم
ها و تکنیک مرزي پارامترهاي تصادفی براي واحدهاي پرورش پولت و توأم اختالف تحلیل فراگیر داده

است بدین 82/0تا 45/0یی براي واحدها در محدوده داري نداشته است. همچنین میانگین کارامعنی
که امکان افزایش سطح تولید کل با استفاده از سطح فعلی میزان مصرف نهاده و یا کاهش سطح معنی
ها در سطح تولید فعلی و یا ترکیبی از هر دو از طریق پرکردن شکاف بین بهترین تولید کننده و نهاده

. سایر تولید کنندگان وجود دارد
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کارایی فنی و کارایی هزینه تولید ماهی در قفس را در کشور نیجریه مورد مطالعه قرار )2015آکان بی(
درصد، کارایی هزینه 62/83داده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین کارایی فنی مزارع 
هم کمتر از یک است.در بین همه مزارع مورد بررسی کمتر از واحد و کشش هزینه کل بلند مدت

) کارایی تولید را در مزارع پرورش ماهی در نیجریه مورد بررسی قرار دادند. 2016سانوسی و همکاران(
دهد که بیشتر مزارع مورد بررسی نسبتاً از نظر فنی در استفاده از منابع کارا نتایج این مطالعه نشان می

5/95درصد و 89درصد، 9/84به ترتیب SE , VRS, CRSباشند. میانگین کارایی فنی براي حالت می
بردار و تجربه رابطه معکوسی با کارایی مزارع مورد مطالعه درصد به دست آمده است. همچنین جنس بهره

بردار رابطه مستقیمی با کارایی نشان داده است.داشته در حالیکه سن بهره

هامواد و روش
مزرعه پرورش 175بختیاري(وماهی فعال در استان چهارمحالجامعه آماري این پژوهش را مزارع پرورش

دهد. اطالعات مورد نیاز از حجم تشکیل می1394ماهی سردآبی داراي اطالعات کامل) براي سال 
آوري گردیده است. براي برآورد تابع تولید اي که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده، جمعنمونه

-تولید مرزي تصادفی استفاده شده و بهترین تابع تولید برازش شده، تابع کاباز روش پارامتریک تابع 
اي که در این تابع، میزان تولید هر مزرعه به عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي داگالس بوده است به گونه

نیروي کار، مساحت مفید استخر، تعداد بچه ماهی، دماي آب و ضریب تبدیل غذا، متغیرهاي مستقل در
نظر گرفته شده اند. 

ها و بحث یافته
در این مطالعه از متغیرهاي کمی نیروي انسانی، مساحت مفید استخر، تعداد بچه ماهی، دماي آب و 

آال در مزارع ضریب تبدیل غذا به عنوان متغیرهاي مستقل (توضیحی) جهت تخمین تابع تولید ماهی قزل
داگالس به صورت زیر برازش شده است: -پرورش ماهی استان و در قالب فرم کاب

Ly = -1.78 + 0.05 LX1 + 0.34 LX2 + 0.67 LX3 – 0.01 LX4 – 0.07 LX5
)16/0-)     (07/0-)      (9/9)          (49/4)      (66/0(

را براي هر پارامتر نشان می دهد.tاعداد داخل پرانتز ضریب 
R2= % 93.8 ,   F = 164.1    ,    N = 60

X3مساحت مفید استخر، X2نیروي کار استفاده شده، X1، میزان تولید هر مزرعهyدر رابطه فوق: 

ضریب تبدیل غذاي هر مزرعه خواهد بود. X5دماي آب و X4تعداد بچه ماهی، 
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درصد با میانگین 100درصد تا 41دهد که دامنه تغییرات کارایی فنی از نتایج به دست آمده نشان می
60رصد مزارع مورد بررسی، کارایی فنی کمتر از د6/11درصد متغیر است. در مجموع حدود 89/74

باشند.درصد می80درصد آنها داراي کارایی فنی بیشتر از 37اند. در حالی که حدود درصد داشته

بندي کارایی فنی مزارع پرورش ماهی مورد مطالعهطبقه)1جدول
درصد فراوانی تجمعیکارایی         فراوانی         درصد فراوانی نسبی        طبقات 

60-4076/116/11
70-01/60197/313/43
80-01/7012203/63

100-01/80227/36100
-60100جمع کل                 

هاي تحقیقمنبع: یافته

محاسبات انجام شده مربوط به کارایی قیمت (تخصیصی) بیانگر آن است که این نوع کارایی از حداقل 
درصد متغیر است. 49/53درصد با میانگین 53/80درصد تا حداکثر 93/31

بندي کارایی تخصیصی مزارع پرورش ماهی مورد مطالعهطبقه)2جدول
طبقات کارایی         فراوانی         درصد فراوانی نسبی        درصد فراوانی تجمعی 

41-31122020
51-01/41137/217/41
61-01/5118307/71
81-01/61173/28100

-60100جمع کل                 

هاي تحقیقمنبع: یافته

کارایی اقتصادي از تقسیم تولید واقعی هر مزرعه بر تولید در نقطه حداکثر سود یا به صورت ساده تر از 
حاصل ضرب کارایی فنی در کارایی قیمت قابل محاسبه است. اطالعات به دست آمده در مورد کارایی 
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درصد با میانگین 78/58درصد تا حداکثر 03/29دهد که این نوع کارایی از حداقل اقتصادي نشان می
درصد متغیر است.67/38

بندي کارایی اقتصادي مزارع پرورش ماهی مورد مطالعهطبقه)3جدول
طبقات کارایی         فراوانی         درصد فراوانی نسبی        درصد فراوانی تجمعی 

40-29383/633/63
50-01/41203/336/96
60-01/5124/3100

-60100کل                 جمع 

هاي تحقیق                 منبع: یافته

گیري نتیجه
داري در سطح یک درصد بر میزان تولید ماهیان سردآبی استان مساحت مفید استخر اثر مثبت و معنی

درصد افزایش در میزان 34/0دارد. بر همین اساس، یک درصد افزایش در مساحت مفید استخر، منجر به 
داري مثبت و معنیآال خواهد شد. محاسبات انجام شده بیانگر آن است که تعداد بچه ماهی اثر تولید قزل

در سطح یک درصد بر میزان تولید ماهی سردآبی دارد. با افزایش یک درصد در تعداد بچه ماهی، میزان 
درصد افزایش خواهد یافت. 67/0تولید به اندازه 

درصد متغیر است. لذا 100درصد تا 41دامنه تغییرات کارایی فنی مزارع پرورش ماهی مورد بررسی از 
رآمدترین و ناکارآمدترین مزرعه پرورش ماهی از نقطه نظر به کارگیري بهینه عوامل تولید، شکاف بین کا

ها باشد. این امر از تفاوت فاحش بین مزارع پرورش ماهی از نظر تخصیص منابع و نهادهدرصد می59
فعلی درصد به دست آمده است. بنابراین با همین میزان75حکایت دارد. میانگین کارایی فنی حدود 

درصد قابل افزایش است. 25منابع، تولید تا 
درصد می باشد. ضمن آن 67/38میانگین کارایی اقتصادي مزارع پرورش ماهی مطالعه شده در استان 

درصد است. براین اساس، اختالف کارایی 78/58درصد و حداکثر آن 03/29که حداقل این نوع کارایی 
درصد است. به عبارت دیگر می توان کارایی اقتصادي مزارع 75/29اقتصادي در بین مزارع مورد بررسی 

بررسی شده را با افزایش دانش مدیریت اقتصادي بهره برداران از طریق برگزاري دوره هاي آموزشی 
درصد افزایش داد.33/61آشنایی با مفاهیم اقتصاد تولید و مدیریت هزینه هاي تولید به اندازه 
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نگر آن است که کارایی تخصیصی(قیمت) مزارع پرورش ماهی در استان چهارمحال نتایج به دست آمده بیا
درصد متغیر است. بنابراین 53/80درصد تا حداکثر 9/31درصد از حداقل 49/53و بختیاري با میانگین 

درصد 27شکاف بین کارآمدترین و ناکارآمدترین مزارع پرورش ماهی از منظر کارایی تخصیصی حدود 
که نشان دهنده توجه کمتر مدیران مزارع مورد بررسی به تخصیص منابع با نگاه به قیمت نهاده می باشد 

درصد آنها داراي 50درصد مزارع داراي کارایی قیمت کمتر از میانگین و 50هاست. به عالوه حدود 
کارایی قیمت بیشتر از میانگین می باشند.
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