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  چکیده

از این رو، این پـژوهش بـراي ارزیـابی میـزان     . بسیاري ازگونه ها است زنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحملمرحله جوانه تنش شوري در
، 80، 40سـطح شـوري صـفر،     6زنی و رشد اولیـه گیاهچـه در   در مرحله جوانه) خرم و موبیل( تحمل به شوري دو رقم رایج گوجه فرنگی استان خراسان

نتایج بدست آمده نشان داد . تکرار انجام شد چهارالب طرح کامال تصادفی با میلی موالر کلرید سدیم به صورت آزمایش فاکتوریل در ق 200و  160، 120
رقم خرم تا . که رقم خرم نسبت به رقم موبیل نسبت به شوري متحمل تر بودطوري دو رقم از نظر تحمل به شوري با هم اختالف معنی داري داشتند، به

تنش شوري بر  تمام . موالر کامالً متوقف شدمیلی 120نی رقم موبیل در غلظت نمک بیش از زکه جوانهزنی داشت، درحالیموالر جوانهمیلی 200غلظت 
که با افزایش غلظت شوري متوسط زمان جوانه زنی افزایش، و سایر صفات مانند درصـد  طوري داري داشت، بهصفات مورد بررسی در هر دو رقم اثر معنی
  .داري کاهش نشان دادندچه بطور معنیساقهچه و جوانه زنی، سرعت جوانه زنی ، طول ریشه

  
  کلرید سدیمدرصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی،  :کلیديواژه هاي 

   
    3 2  1   مقدمه

تـرین  یکی از مهم )esculentum Lycopersicon( فرنگی گوجه
است که در حال حاضر به عنوان دومین  Solanaceaeسبزیجات تیره 

نبع غنـی از ویتـامین و مـواد معـدنی     سبزي رایج مورد کشت و یک م
فائو تولید گوجه فرنگـی   2011بر اساس آمار سال . دنیا استمطرح در 

 8/6هـزار هکتـار و رقمـی بـیش از      180در ایران در سطحی بیش از 
رغم مطالعات گسترده در زمینه تولید گوجه علی. میلیون تن بوده است

نـژادي آن در داخـل    هیبرید در سایر کشورها، توجهی به اصالح و بـه 
رعین از خارج کشـور وارد مـی   از کشور نشده و عمده بذر مورد استفاده

فرنگی مرحلـه  در بسیاري از گیاهان زراعی و همچنین گوجه. )4(شود 
هاي محیطی از قبیل شوري زنی و رشد ابتدایی گیاهچه به تنشجوانه

 گوجه فرنگـی  آستانه شوري آب در). 12( وخشکی بسیارحساس است
-دسـی  4/8زیمنس بر متر و حد نهـایی شـوري آب آبیـاري   دسی 7/1

گـردد  توصیه می زیمنس بر متردسی 13و شوري خاك زیمنس بر متر 
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)8.(   
خشـک و  تنش شوري، محدودیت اصلی در مناطق خشـک، نیمـه  

هـاي کشـاورزي در نتیجـه عوامـل      شور شدن زمـین . باشدساحلی می
آید و سبب  ر اکوسیستم بوجود مییا در اثر دخالتهاي انسان د طبیعی و

عوامل کـاهش   .شود شناختی براي زندگی گیاهان می تغییر شرایط بوم
توانند تأثیر  هاي محلول در آب میدهنده پتانسیل آب نظیر وجود نمک

زنـی و رشـد    و کاهش جوانه اي بر جذب آب توسط گیاه قابل مالحظه
کـه  4بی آستانه شـوري ارزیادر این میان تعیین و . گیاهچه داشته باشند

از اهمیت زیادي برخوردار  شود، زنی گیاهان می باعث اختالل در جوانه
شوري در مناطق خاص بستگی بـه عوامـل مختلفـی ماننـد     ). 2( است

یـا مقـدار بارنـدگی    ) منجـر بـه افـزایش غلظـت نمـک     (میزان تبخیر 
از آنجاکه منـاطق خشـک نیـاز بـه     . دارد) دهنده غلظت نمککاهش(

دید دارند، اتالف آب از طریق تبخیر و تعرق بـاال اسـت و در   آبیاري ش
. یابدنتیجه، نمک همراه با آب آبیاري، سال به سال در خاك تجمع می

هاي زراعی و بازدهی گیاهان این امر منجر به خسارات زیادي به زمین
درنـواحی  ). 18( گرددزراعی اقتصادي مهم حساس به شوري خاك می

هـاي شـور و سـدیم درآن    ران که مجموع خـاك گرم وخشکی مانند ای
هاي شود، بیش از نیمی از زمینمیلیون هکتار تخمین زده می27حدود 

                                                
4-Salinity ThresholdValue 
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  .)20(قابل کشت، در معرض خطر شوري خاك قرار دارند 
-اولین قرارگیري در معرض تنش شوري معموالً در مرحله جوانـه 

ري بـراي  زنی تحت شرایط شـو توانایی جوانه .)10(افتد زنی اتفاق می
تنش شوري درمرحلـه  ). 21(استقرار گیاه در محیط شور ضروري است 

ها  زنی یک آزمون قابل اطمینان در ارزیابی تحمل بسیاري ازگونهجوانه
زیرا شوري باعث کاهش درصد و سرعت جوانه زنی و همچنـین  . است

خسـارت شـوري بـه    ). 13(گـردد  کاهش رشد ریشه چه وساقه چه می
به عوامل مختلفی مانند کاهش در دسترسی آب، تغییـر  زنی بذور جوانه

هاي ذخیره شده و تأثیر بر سـازمان سـاختاري   سازي اندوختهدر سیال
  ). 16(پروتئین نسبت داده شده است 

 تـأثیر  تحت گیاه را رشد مختلف مراحل است ممکن شوري تنش
 ارقـام  و حتـی  مختلـف  هـاي  گونـه  زنی جوانه هايویژگی .دهد قرار

 متفاوت با یکدیگر تنش این تأثیر تحت است ممکن گونه یک مختلف
 هـاي گونـه  اکثـر  در شـوري  تنش به رشد مرحله ترینحساس. باشند

 این به مربوط هايپژوهش بیشتر باشد ومی رشد اولیه مراحل گیاهی،
  ). 5(است  گرفته رشد انجام از مرحله همین در زمینه

به شوري با یکـدیگر  فرنگی از نظر تحمل هاي مختلف گوجهرقم
بنابراین، انتخاب رقم با تحمل باالتر به شـوري بـراي   . متفاوت هستند

از آنجا که کشت . باشدمناطق درمعرض احتمالی تنش شوري مهم می
مستقیم بذر گوجه فرنگی در بعضی مناطق خراسان هنوز مورد استفاده 

فرنگـی  زنی دو رقم رایج گوجـه گیرد، اثر تنش شوري بر جوانهقرار می
  .در مشهد مورد بررسی قرار گرفت

  
  ها مواد و روش

فرنگی رایـج  منظور بررسی تحمل به تنش شوري دو رقم گوجهبه
زنـی و رشـد اولیـه گیاهچـه،     خراسان خرم و موبیل در مرحلـه جوانـه  

آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کـامال تصـادفی در چهـار    
ده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی    تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشک

فـاکتور اول دو رقـم خـرم و موبیـل و      .انجام شد1390مشهد در سال
، 160، 120، 80، 40، صفرفاکتور دوم شش سطح غلظت کلرید سدیم 

بذور مورد استفاده براي این پـژوهش سـه نسـل    . موالر بودمیلی 200
 5بـذرها بـا هیپوکلریدسـدیم    . متوالی خودگشن و خالص سازي گردید

مرتبـه بـا آب مقطـر     3دقیقـه ضـدعفونی و سـپس     5درصد به مدت 
بـذر از هـر رقـم انتخـاب و داخـل       10تعداد . استریل آب شویی شدند

-متر چیده شد و سپس به هـر پتـري  سانتی 7هایی به قطردیشپتري
هـا در  دیـش پتـري  .لیتر از محلول مورد نظر افزوده شدمیلی 5دیش، 

شرایط استاندارد جوانـه  (درجه سانتی گراد  25ژرمیناتور با دماي ثابت 
دیش بعنوان یک تکرار هر پتري. گذاشته شدند) زنی بذر گوجه فرنگی

تعداد بذور جوانه زده بصورت روزانه، یک روز پـس  . در نظر گرفته شد
-بذور بـا طـول ریشـه   . روز شمارش شد 10از شروع آزمایش و بمدت 

در روز دهـم طـول   . شـد  متر بعنوان بذرجوانـه زده شـمارش  میلی2چه
بـراي   .گیاهچه از هر تکرار اندازه گیـري شـد   5ریشه چه وساقه چه، 

محاسبه درصد جوانه زنی، از روش معمول نسبت بـذرهاي جوانـه زده   
  . استفاده شد 100ضربدر ) عدد 10(به کل بذر استفاده شده 

زنی به ترتیب با استفاده از زنی  و متوسط زمان جوانهسرعت جوانه
  .محاسبه گردید 2و  1ادله مع
)1(  




n

i Di
SiRs

1  
تعـداد روز  Diتعداد بذور جوانه زده در هر شمارش وSiکه در این معادله

 .)17( باشد میnشمارش تا روز

)2(  

، t، تعداد بذور تـازه جوانـه زده در هـر شـمارش و     nکه در این معادله 
  .باشدروزهاي بعد از شروع آزمایش می

و زنی جوانهدرصد براي ) 1) ( 3 معادله(پارامتري  3موئیدي مدل سیگ
زنی تحت جوانهسرعت براي )  4معادله (پارامتري  3مدل لجستیک 

  .تنش شوري استفاده شدند
)3(  

 
 )4(  

 
مجانـب بـاالیی   a=ymaxزنـی،  ، درصد یـا سـرعت جوانـه   yهاکه در آن

مک مورد نیـاز  غلظت ن، X50. است) زنیحداکثر درصد یا سرعت جوانه(
، bو زنـی  درصد بازدارندگی حداکثر درصد یا سـرعت جوانـه   50براي 

  . باشدمی x50شیب در 
ــدل ــزار   م ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــی ب ــر خط ــیونی غی ــاي رگرس ه

Sigmaplot 11 براي تجزیه و تحلیل آمـاري داده هـاي   . رسم شدند
 هـا در سـطح  و مقایسـه میـانگین    Minitab 16آزمایش از نرم افـزار 

  .انجام شد LSDدرصد و با آزمون  5اطمینان 
 

  نتایج و بحث
داري نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم و غلظت نمک تأثیر معنی

)01/0≤p (دو رقم مـورد بررسـی دارد    زنیبر درصد جوانه)  1جـدول( .
میلـی مـوالر بیشـتر از     40درصد جوانه زنی بذور رقم موبیل در تیمار 

پـس از آن،  . دار نبـود تالف از نظر آمـاري معنـی  شاهد بود، اما این اخ
درصـد  . درصد جوانه زنی با افزایش تنش شوري بشدت کاهش یافـت 

 34درصد بود کـه کـاهش    5/62موالر میلی 120زنی در غلظت جوانه
هاي نمـک  زنی در غلظتدرصدي نسبت به شاهد داشت و هیچ جوانه

عنی داري بین سطوح در رقم خرم اختالف م. باالتر از آن مشاهده نشد
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میلی موالر با شاهد وجود نداشتند، اما با افزایش تـنش   120-0شوري 
کـاهش یافـت   ) p≥01/0( زنی بطور معنـی داري شوري، درصد جوانه

در صـد نسـبت بـه     39میلی موالر،  160که در غلظت شوري طوري به
در اثـر متقابـل رقـم و شـوري، بـاالترین درصـد       . شاهد کاهش یافت

موالر رقـم موبیـل و   میلی 0-40در تیمارهاي ) درصد 85≥( زنیجوانه
دهد کـه  این نتایج نشان می. موالر رقم خرم مشاهده شدمیلی 120-0

  .تر است رقم خرم نسبت به رقم موبیل نسبت به تنش شوري مقاوم
زنـی دو  پارامتري در پاسخ درصـد جوانـه  -3دو مدل سیگموئیدي 

براساس ). 1شکل (داده شد  هاي مختلف شوري برازشرقم به غلظت
زنـی دو رقـم موبیـل و    درصدي حداکثر جوانه 50ها، کاهش این مدل

کـه ایـن   . موالر رخ دادمیلی169و  127ترتیب در غلظت نمک خرم به
  . نشان از تحمل باالتر به شوري رقم خرم در مقابل موبیل می باشد

 سرعت جوانه زنی دو رقم با افزایش غلظت نمک کاهش یافـت و 
ــی    ــتالف معن ــاهد اخ ــا ش ــوري ب ــطوح ش ــام س  )p≥01/0(داري تم

سرعت جوانه زنی در تیمار شاهد در دو رقم خـرم و   ).2جدول (داشتند
بذر در روز بـود کـه در تیمـار     17/5و  88/7موبیل به ترتیب در حدود 

بذر در روز رسید  47/2و  40/5میلی موالر در دو رقم به ترتیب به  40
در اثـر  . درصد کـاهش داشـت   52و  31ترتیب که نسبت به شاهد به 

زنـی  ترین سرعت جوانـه متقابل رقم و غلظت شوري، باالترین و پایین

. موالر رقم خرم بدست آمدمیلی 200ترتیب در تیمار شاهد و غلظت به
زنی بذور رقم خرم در همه سطح شوري بیشتر از موبیـل  سرعت جوانه

  ). 2جدول (بود 
و رقم موبیل و خـرم در سـطوح مختلـف    زنی دروند سرعت جوانه

تنش شوري با استفاده از دو مدل لجستیک سـه پـارامتر بـرازش داده    
و  5/39ترتیب در غلظت نمـک  زنی موبیل و خرم بهسرعت جوانه. شد
 ). 2شکل (زنی رسید موالر به نصف حداکثر سرعت جوانهمیلی 8/63

 و اسمزي فشار افزایش با شوري تنش که معتقدند محققان برخی
 سـمی  اثـرات  طریـق  از همچنـین  و بـذور  توسـط  آب جـذب  کاهش

). 19( دهد می قرار تأثیر تحت را بذور زنیجوانه کلر، و سدیم هاي یون
زنـی   تنش شوري در مرحله جوانـه ) 1991(بنا به گزارش فوالد و جونز 

فرنگی باعث کاهش و تأخیر در جوانه زنی و رشد رویشی شده و  گوجه
ملکرد کاهش داشت که با نتـایج بـه دسـت آمـده در ایـن      درنتیجه، ع

گزارش نموند کـه تـوان   ) 1991(فوالد و سینگ . تحقیق مطابقت دارد
زنی سـریع در شـرایط شـور مسـتقل از      ارقام گوجه فرنگی براي جوانه

مختـاري و همکـاران   . توان رشد بیشتر در مرحله رشد رویشـی اسـت  
 10هـاي   یژه در غلظـت کـه افـزایش شـوري بـو     ندنشان داد) 1387(
رقـم موبیـل    دسی زیمنس بر متر، درصـد و سـرعت جوانـه زنـی    12و

  .داري کاهش دادرا به صورت معنی فرنگیگوجه

Mobil,       G(%)=91/(1+exp(-(x-127)/-9))    r2=0.98
Khorram,  G(%)=94/(1+exp(-(x-169)/-22))  r2=1.0

( ــوالر( غلظــت نمــک   میلـــی مـ
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  تاثیر سطوح شوري بر درصد جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی خرم و موبیل - 1شکل 

  
  ) LSD=2.264(موبیل وزنی دو رقم گوجه فرنگی خرم ر درصد جوانهاثر متقابل رقم و شوري ب - 1جدول 

  )mM(غلظت نمک   
  200  160  120  80  40  0  رقم
a 97 a 80 ab 5/62 95  موبیل  bc 0 d 0 d 
a 95 a 90 a 85 a 5/57 95  خرم  c 5/17  d 

 . با یکدیگر ندارند)  p≥05/0(داريختالف معنیا LSDش درصد براساس رو 1هاي داراي حداقل یک حرف مشترك از نظر آماري در سطح میانگین
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 rs=5.2/(1+x/39.5)1.8)  r2=0.98
 rs=7.8/(1+x/63.8)2)  r2=0.98
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تاثیر سطوح شوري بر سرعت جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی خرم و موبیل - 2شکل   

 
  موبیل ودو رقم گوجه فرنگی خرم ) بذر در روز(زنی اثر متقابل رقم و شوري بر سرعت جوانه - 2جدول 

  )mM( غلظت نمک  
  200  160  120  80  40  0  رقم

17/5  موبیل  b 47/2  cd 25/1  de 91/0  e 0 e 0  e 
88/7  خرم  a 40/5  b 04/3  c 27/2  cd 76/0  e 24/0  e 

  ) LSD=2.264(.با یکدیگر ندارند)  p≥05/0(داريدرصد براساس مدل دانکن اختالف معنی 1هاي داراي حداقل یک حرف مشترك از نظر آماري در سطح میانگین
 

چه دو رقم با افزایش تنش شـوري کـاهش   چه و ساقهطول ریشه
اخـتالف معنـی داري بـین طـول      در رقم موبیل،). 4و  3شکل (یافت 

میلی موالر وجود نداشت، ولـی   120و  80،  40ریشه چه غلظت هاي 
در رقـم خـرم نیـز    ). p≥01/0( داري با شاهد مشاهده شدتفاوت معنی

در شاهد بدست آمدکه داراي اخـتالف معنـی   چه بیشترین طول ریشه
چه رقم موبیـل و خـرم در   طول ریشه. داري با سایر سطوح شوري بود

در شرایط بـدون تـنش،   . متر بودمیلی 65/66و  15/49ترتیب شاهد به
که طـول   در حالی. تر از رقم موبیل بودمراتب قويگیاهچه رقم خرم به

و  66میلی موالر به ترتیب  120چه رقم خرم و موبیل در غلظت  ریشه
در رقم موبیل، طـول  . درصد نسبت به شاهد کاهش رشد نشان داد 44

داري بـا   متـر بـود کـه اخـتالف معنـی     میلـی  7/34چه در شاهد ساقه
در رقـم خـرم بـین    . میلی موالر شوري نداشـت  80و  40هاي  غلظت

داري مشـاهده  میلی مـوالر اخـتالف معنـی    40شاهد با غلظت شوري 
میلـی مـوالر در دو رقـم خـرم و      120چه در غلظـت   طول ساقه .نشد

. درصد نسبت به شاهد کاهش یافتـه اسـت   45و  54موبیل به ترتیب 

کـه در  ) 4شـکل  (دهـد   روند داده هـا بـراي ایـن صـفت نشـان مـی      
رقـم خـرم   ) میلی مـوالر 160(و زیاد ) میلی موالر 40(هاي کم  شوري

-80(هاي متوسـط در شوري نسبت به موبیل برتري دارد، در حالی که
و در رقـم  35/19، 4/27: میلی موالر،  به ترتیب در رقـم موبیـل   120
  .این اختالف به حداقل ممکن میرسد)  6/27، 65/34: خرم

براساس این نتایج، اگرچه گیاهچه خرم در شـرایط بـدون تـنش،    
ولی تحت شرایط تنش شـوري کـاهش    رشد باالتري از موبیل داشت،

کـاهش رشـد گیاهچـه    . گیاهچـه آن مشـاهده شـد   بیشتري در رشـد  
تواند به دلیل کاهش کاهش تبادل آبی و جذب آب و اثرات سمیت  می

 در زده جوانـه  بـذور  کـه  نشـان داد  مطالعـات  برخـی  .باشد شوري می
 هستند تريکوتاه هاي چه ریشه و ها چه ساقه داراي شور هاي محیط

 جنینی هايبافت ظهور بر زا، شوري مواد سایر به سدیم نسبت کلرید و
رقـم  طول ساقه چه و ریشـه چـه   ). 15(دارد  بازدارندگی شدیدتري اثر

  .)6( کاهش یافت کلرید سدیمبا افزایش غلظت  فرنگیموبیل گوجه
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y=49.3-0.26x   r2=0.93
y=61.2-0.31x   r2=0.96
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  دو رقم گوجه فرنگی خرم و موبیله چتاثیر سطوح شوري بر طول ریشه  - 3شکل 

y=32.4/(1+(x/122.5)19)  r2=0.99
y=44.9/(1+x/105)3.6)     r2=0.98
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  تاثیر سطوح شوري بر طول ساقه چه دو رقم گوجه فرنگی خرم و موبیل - 4شکل 

  
اثر سطوح مختلف شوري بر متوسط زمان جوانه زنـی در دو رقـم   

بـا افـزایش   . خرم و موبیل در سطح احتمال یک درصد معنی دار بـود 
با افـزایش   درصد جوانه زنی 50سطح شوري متوسط زمان رسیدن به 

بطور مثال در رقم خـرم در  ). 5شکل ( تنش شوري افزایش یافته است
 5میلی موالر کلرید سدیم نسبت به شاهد به طور متوسـط   200تیمار 

میلـی   120روز دیرتر جوانه زده است همچنین در رقم موبیل در تیمار 
همبسـتگی  .  روز جوانه زنی اتفاق افتاده است 4موالر نسبت به شاهد 

جدول (متوسط زمان جوانه زنی منفی بود عت و درصد جوانه زنی و سر
این بدان معنی است که ارقامی که داراي تـوان و سـرعت جوانـه     .)3

همچنین . زنی بیشتري هستند در دوره کوتاه تري نیز جوانه خواهند زد
شرایطی که باعث کاهش درصـد جوانـه زنـی مـی شـود، طـول دوره       

بدیهی است که کـاهش درصـد جوانـه    . هندزنی را افزایش می دجوانه
زنی و تاخیر در جوانه زنی، باعث تاخیر در رشـد اولیـه و عـدم تطـابق     

مراحل بعدي رشد با شرایط مساعد محیطی می گـردد کـه در نهایـت    
بطور کلی همبستگی متوسـط زمـان   . کاهش عملکرد را به دنبال دارد

  .)3جدول (انه زنی با کلیه صفات منفی بود جو
ریشه چه و ساقه چـه دو رقـم در سـطوح شـوري مختلـف      طول 

لذا واکنش این دو صفت به سطوح ). r=96/0(همبستگی باالیی دارند 
ارقام متحمل به شوري مـی  ) . 2جدول ( مختلف شوري یکسان است 

توانند از ساز و کـار رقیـق سـازي نمـک و تجمـع آن در واکوئـل هـا        
 کـاهش . در مصون بماننـد استفاده نموده و از اثرات سوء آن تا حدي 

 بـه  تـوان  مـی  را آزمایش این در بررسی مورد زنی جوانه خصوصیات
 هاي پتانسیل منفی تاثیر همچنین و آب جذب سرعت و میزان کاهش
 هیـدرولیز  بر فرآیندهاي یونها سمیت و نمک از حاصل منفی اسمزي
 هاي بافت ساخت شدن مختل نتیجه در و بذور اي ذخیره مواد آنزیمی

 ).9(نسبت داد  شده هیدرولیز مواد از استفاده با دجدی
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y = 2.8+0.04x    r2=0.93
y = 1.1+0.03x    r2=0.89          
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  تاثیر سطوح شوري بر متوسط زمان جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی خرم و موبیل - 5شکل 

  
 ضرایب همبستگی بین صفات جوانه زنی دو رقم گوجه فرنگی خرم و موبیل تحت تنش شوري - 3جدول

 چه ساقه طول چه ریشه طول زنی جوانه زمان متوسط زنی جوانه سرعت زنی جوانه درصد 
     1 زنی جوانه درصد
73/0 زنی جوانه سرعت  1    

- 17/0 زنی جوانه زمان متوسط  32/0 -  1   
86/0 چه ریشه طول  94/0  11/0 -  1  
91/0 چه ساقه طول  87/0  09/0 -  96/0  1 

  
 گیري نتیجه

رقم گوجه فرنگی خرم  گرفت نتیجه توان می یشآزما این نتایج از
 جوانـه  مرحله در نسبت به رقم موبیل شوري باالتري به تحمل داراي

رقم خرم نسبت به رقم موبیل در  شوري تنش به تحمل .باشد می زنی
 میلـی  200 بیشتر بود به طوري که رقـم خـرم در    مرحله جوانه زنی

موالر هیچ  میلی 160در یلموالرجوانه زنی داشت در حالی که رقم موب
در مرحله رشد اولیه گیاهچه در شرایط بدون تـنش  . جوانه زنی نداشت

شوري رقم خرم به مراتب بزرگتر از رقم موبیل بود، اما رشـد گیاهچـه   
رقم خرم در شرایط تنش شوري، کاهش بیشتري نسبت بـه شـاهد در   

اي کشـت  رسد رقم خرم بربه نظر می. مقایسه با رقم موبیل نشان داد
در مناطق با شوري باال مناسب تر باشد هرچند بواسـطه متغیـر بـودن    

هاي مزرعه اي واقعیت امر را روشـن تـر   شرایط طبیعی انجام آزمایش
 همچنین و بذر در موجود بیوشیمیایی تغییرات براي تعیین.  می سازد
الکتریکـی، نیـاز بـه     هـدایت  تعیـین  در سلولی غشاء به وارده صدمات

  .باشدتر میدقیق آزمایشات
 

  قدردانی
از مهندس حسن مشارزاده مدیر عامل محترم شرکت فاروج خـرم  
توس به خاطر در اختیار قرار دادن بذر ارقام گوجـه فرنگـی و از خـانم    
دکتر ریحانه عسگرپور و مهندس سجاد میجـانی بخـاطر راهنمایهـاي    

نه هاي آمـاري صـمیما   ایشان در طی مراحل انجام آزمایش و و آزمون
 . تقدیر و تشکر می شود
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