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 چکیده

ّای اقتصادی سیادی در  عث سیاىگیزًد مِ بابیشتز درختاى هیَُ در هٌاطق هعتدلِ در هعزض سزها قزار هی       

گزدد. دهای پاییي باعث ماّش فعالیت بیَسٌتشی گیاّاى، اًجام ٍظایف فزآیٌدّای فیشیَلَصیل ٍ ّن ْا هیآً

شَد. لذا بِ هٌظَر بزرسی هیشاى تحول بِ سزها ّای دائوی ٍ در ًْایت باعث هزه گیاُ هیچٌیي باعث خسارت

ّای  عاهلی در قالب بلَكفامتَریل سِ آسهایشی بِ صَرت  در سِ رقن خزهالَ اس طزیق پاراهتز ًشت یًَی

خزهٌدی، فامتَر اٍل در ایي آسهایش رقن خزهالَ در سِ سطح شاهل ارقام  تصادفی با سِ تنزار اًجام شد.

( ٍ فامتَر گزاد ساًتیدرجِ  -61ٍ  4سطح ) 2، فامتَر دٍم اعوال تیوار سزها در فَیَمامی، خزهالَی صاپٌی

اعوال ّا  ّا ٍ باس شدى گل هتَرم شدى جَاًِ، ّا : رمَد جَاًِشاهلسَم در سِ هزحلِ فٌَلَصینی ارقام خزهالَ 

ًتایج ایي پضٍّش ًشاى داد ٍ پزٍلیي بَد.  (EC) ّدایت النتزینی . صفات هَرد ارسیابی شاهل: ًشت یًَی،شد

باشد ٍ  ّا دارای بیشتزیي هیشاى هی ّا در هزحلِ تَرم جَاًِ ًوًَِ ECمِ هیشاى پزٍلیي، شاخص ًشت یًَی ٍ 

بیشتزیي ًشت یًَی ٍ داری اس ًظز آهاری با ّن ًداشتٌد.  ّا تفاٍت هعٌی ّا ٍ باس شدى گل در سهاى رمَد جَاًِ

EC  قن ردرجِ ساًتیگزاد بدست آهد.  4ّن تحت تیوار هقدار آًْا درجِ ساًتیگزاد ٍ موتزیي  -61دهای تحت

ّا بیشتزیي خسارت غشایی ًاشی اس  ٍ در هزحلِ هتَرم شدى جَاًِ گزاد درجِ ساًتی -61خزهٌدی در دهای 

تحت  ECبییشتزیي هیشاى پزٍلیي، ًشت یًَی ٍ در اثزات سِ گاًِ ًیش سزها )ًشت یًَی( را داشتِ است. 

ٍ موتزیي هیشاى پزٍلیي ّن هزبَط  "ّا هتَرم شدى جَاًِ × گزاد ساًتیدرجِ  -61 ×خزهٌدی "تزمیب تیواری 

باس  × گزاد ساًتیدرجِ  4 ×فَیَمامی  "، "ّا رمَد جَاًِ × گزاد ساًتیدرجِ  -61 ×خزهٌدی "بِ تیوارّای 

 . بَدُ است "ّا رمَد جَاًِ × گزاد ساًتیدرجِ  -61 ×صاپٌی "ٍ  "ّا شدى گل

  فَیَمامی، ًشت یًَی، ّدایت النتزینی.پزٍلیي، خزهٌدی، کلمات کلیدی: 

 

 

 

 

 


