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 طیدر شرا‘ كاهارٍسا’رقن یفرًگ تَت رٍیشی شاخص ّای برخی بر يیپَترس واریاثر ت یبررس
نیدسدیتٌش كلر  
 

  4سید جالل طباطبائی ،3یاٍر شرفی، 2اٍرًگ خادهی ،1 *,علی اكبری

 داًشجَی كارشٌاسی ارشد  رشتِ كشاٍرزی گرایش هیَُ كاری داًشگاُ  شاّد -1

 ح  درختاى هیَُ ٍ استادیار داًشکدُ كشاٍرزی داًشگاُ شاّددكترای رشتِ فیسٍلَشی ٍ اصال -2

 دكترای رشتِ فیسٍلَشی ٍ اصالح درختاى هیَُ ٍ استادیار داًشکدُ كشاٍرزی داًشگاُ شاّد -3

 ًی داًشکدُ كشاٍرزی داًشگاُ شاّددكترای علَم باغباًی ٍ استاد گرٍُ باغبا -4

 

 خالصِ
 

 ذیهٌاتغ آب هَسد اػتفادُ دس تَل یؿَس ٌىِی. تا تَخِ تِ اتاؿذ یه یحؼاع تِ تٌؾ ؿَس یاّیگ یتَت فشًگ
 ذیدس تَل یاص تٌؾ ؿَس یخْت واّؾ اثشات ًاؿ یوشدى ساّىاس ذایپ ي،یاػت تٌاتشا ؾیدس حال افضا یهحلَالت وـاٍسص

. اص تاؿٌذ یه ّا يیآه یپل ،یواّؾ اثشات تٌؾ ؿَس دسهَثش  یواسّای. اص خوغ تتاؿذ یه تیاّو یداسا یتَت فشًگ یتداس
 يیپَتشػ واسیت یتشگ یاثش هحلَل پاؿ یواهل تلادف یتلَوْا ِیدس لالة طشح پا لیهطالؼِ تِ كَست فاوتَس يیسٍ دس ا يیا

 یلیه 50ٍ  25)كفش،  یّا دس غلظت نیذػذیولش ی( دس واّؾ اثشات تٌؾ ؿَسهَالس یلیه 3ٍ  5/1)كفش،  یّا دس غلظت
دس ػطح  ظُیتِ ٍ نیذػذیولش یواسّایًـاى داد وِ اػوال ت حیلشاس گشفت. ًتا یشسػهَسد ت هیذسٍپًَیّ طیهَالس( دس هح

 ِسا ًؼثت تٍ ٍصى تش ٍ خـه ؿاخؼاسُ  ـِیطَل ؿاخؼاسُ، ٍصى تش ٍ خـه س، تؼذاد تشي یّا ؿاخق، هَالس یلیه 50
داد،  افضایؾسا  یاص تٌؾ ؿَس یاثشات ًاؿ هَالس یلیه 3ٍ  5/1دس ّش دٍ غلظت  يیپَتشػ یواسّای. اػوال تواّؾ دادؿاّذ 
پظٍّؾ اػتفادُ  يیتذػت آهذُ دس ا حیتش طثك ًتا ،يیتٌاتشا .داد ؾیافضا یفَق سا تحت تٌؾ ؿَس ْایوِ ؿاخل یتِ طَس

 .تاؿذ یه یاص تٌؾ ؿَس یهٌاػة دس خْت حل هـىالت ًاؿ یساّىاس ي،یپَتشػ واسیاص ت
 

 كفات سٍیـی، يیپَتشػ ن،یذػذیتٌؾ ولش ،یتَت فشًگكلوات كلیدی: 
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 مقدمه 

تَت فشًگی یىی اص سیضهیَُ ّای هْن اػت وِ طشفذاى صیادی دس ػشاػش خْاى پیذا وشدُ اػت، ایي گیاُ ػالٍُ تش 
هلشف غزایی هلشف تْذاؿتی ٍ داسٍئی ًیض داسد. یىی اص ػَاهل هَثش دس سؿذ ٍ ػولىشد تَت فشًگی ویفیت آب هلشفی 

تا دس ًظش گشفتي ووثَد هٌاتغ آب ؿیشیي اػتفادُ اص آب  ]. 8 [ؿَد ص ػولىشد آى واػتِ هیاػت وِ تا تاال سفتي ؿَسی ا
ؿَسی ػثة واّؾ خزب آب تَػط گیاُ اص خان ].  2 [   ؿَس تشای پشٍسؽ هحلَالت تاغی اص ًظش التلادی تا اسصؽ اػت

افضایؾ ؿَسی هادُ خـه  ].01 [اص طشیك افضایؾ پتاًؼیل اػوضی خان ؿذُ ٍ اختالالت سؿذی سا تِ ٍخَد هی آٍسد
اخیشا سٍؽ ّایی تشای  ].00 [سیـِ، تشي ٍ اًذام َّایی سا واّؾ دادُ ٍ تاػث پاییي آهذى تَاى فتَػٌتضی گیاُ هی گشدد

تْثَد تحول ؿَسی دس گیاّاى تِ واس تشدُ ؿذُ اًذ اص خولِ اػتفادُ اص هَاد ؿیویایی تٌظین وٌٌذُ سؿذ وِ دس ؿشایط 
ء ایي هَاد تِ حؼاب هی آیٌذ وِ ؿاهل ػِ ًَع هَلىَل خض ّا آهیي پلی]. 5 [هی ؿًَذؾ ػولىشد ؿَسی تاػث افضای

ّیذسٍوشتي ّای خطی تا ٍصى هلىَلی ون هی تاؿٌذ وِ داسای  ّا آهیي پلیپَتشػیي، اػپشهیي ٍ اػپشهیذى هی تاؿٌذ. 
لیل داؿتي خاكیت واتیًَی لادسًذ وِ الىتشٍى وشتٌِ ٍ دٍ گشٍُ آهیٌی اًتْایی هی تاؿٌذ ٍ تِ د 15تا  3صًدیشُ هَلىَلی 

ّا ٍ ػَاهلة اوؼیذاتیَ سا خٌثی ٍ تٌؾ ّای حاكل اص ؿَسی خلَگیشی وٌٌذ، اص آًدائیىِ تَت فشًگی گیاّی حؼاع تِ 
ٍ تِ خلَف پَتشػیي دس آصهایـات  ّا آهیي پلیؿَسی اػت ٍ تا تحمیماتی وِ اًدام ؿذُ ٍ خاكیت ضذ ؿَسی تَدى 

ؿذُ لزا دس ایي تحمیك اثشات پَتشػیي تش خَاف سٍیـی گیاُ تَت فشًگی سلن واهاسٍػا دس ؿشایط تٌؾ هختلف اثثات 
  .ولشیذػذین تشسػی ؿذ

 
 

 
 ها مواد و روش

 
هتش  200ای صیثادؿت وشج اًدام ؿذ. گلخاًِ تِ هؼاحت ایي پظٍّؾ دس گلخاًِ ّیذسٍپًَیه هَػؼِ فٌی ٍ حشفِ

دسكذ پَؿاًذُ  5ٍی  یَ اتیلٌی تا دسخِ آًتی ّای ؿفاف پلیای تَدُ ٍ ػمف آى اص ًایلَىهشتغ تِ كَست تًَل ًیوِ اػتَاًِ
دسخِ  18ٍ دس ؿة  25اػت. دها تِ طَس هذاٍم تا تؼثیِ حؼگشّای ٍیظُ ٍ ػیؼتن گشهایـی ٍ ػشهایـی دس طَل سٍص   ؿذُ

 10اى پالػتیىی )گلذاى هؼشٍف تِ ػایض ػذد گلذ 72گشاد تٌظین ؿذ. تشای اػوال تیواسّای هَسد ًظش دس هدوَع  ػاًتی
% پشالیت پش گشدیذ ٍ دس داخل ّش گلذاى تؼذاد 40% وَوَپیت ٍ 60ّا تا هخلَط  لیتشی(دس ًظش گشفتِ ؿذ. ّش یه اص گلذاى

ػِ ػذد تَتِ تَت فشًگی سلن واهاسٍػا وـت گشدیذ. ًـاءّای هَسد اػتفادُ دس هشحلِ ػِ تشگی ٍ اص یه هَػؼِ تَلیذی 
 24ّای هَسد ًظش دس ػِ سدیف تِ ػٌَاى چْاس تلَن آصهایـی )ّش یه داسای  وشج تْیِ ؿذًذ. گلذاى ّـتگشدس ٍالغ د

ّا تا هحلَل غزایی تخللی وِ سٍصی دٍ تاس تِ كَست  گلذاى( تمؼین تٌذی ؿذًذ. دس اتتذا تِ هذت یه ّفتِ تواهی گلذاى
 تا اػتمشاس واهل كَست گیشد. ؿذ، تغزیِ ؿذًذ ػاصی هیّا سّا ىای دس پای گلذالطشُ

ٍ سػاًذى  یاسیآت یتشا یثشگالػیفا یتشیل 200وـت ؿذُ دس ػِ تلَن ػِ تاًىش  یّا تَتِ ِیتغز یتشا یتطَس ول
ؿذ ٍ فمط هحلَل  ؿاّذ دس ًظش گشفتِ اّاىیگ ِیٍ تغز یاسیآت یّا اًتخاب ؿذ وِ تاًىش اٍل تشا تَتِ یپا ییهحلَل غزا

تا  یتحت ؿَس یّا تَتِ یاسیٍ آت ِیتغز یدس تاًىش دٍم وِ تشا ؿذ یػاختِ ٍ هلشف ه دس آب همطش دس آى یتخلل
گشم ًوه  45/1تا احتؼاب همذاس  نیػذ ذیولش یؿذ تا تَخِ تِ ٍصى هَلىَل ( دس ًظش گشفتِهَالس یلیه 25) نیذػذیولش
ٍ تا هحلَل  ؿذ یب حل هآ تشیل 200گشم دس  290 هَالس یلیه 25هحلَل  ِیآب همطش خْت تْ تشیدس ّش ل نیذػذیولش
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 50) نیذػذیولش یتحت ؿَس یّا تَتِ یاسیٍ آت ِیتغز یدس تاًىش ػَم وِ تشا ،ؿذ یهخلَط ٍ هلشف ه یتخلل ییزاغ
( هَالس یلیه 50) نیذػذیولش یؿَس دادیا یتشا تشیدس ل نیذػذیگشم ولش 9/2ؿذُ تَد تا احتؼاب  ( دس ًظش گشفتِهَالس یلیه

ٍ ػپغ  ؿذ یتِ آى اضافِ ه یتخلل ییحل ٍ ػپغ هحلَل غزا شدس آب همط نیػذ ذیگشم ولش 580 یتشیل 200دس تاًىش 
 .ؿذ یّش سٍصُ اًدام ه یاسی. آتؿذ یهلشف ه ِیٍ تغز یاسیخْت آت

هَالس تا دس ًظش گشفتي خشم هَلىَلی ایي هادُ دس ّش ًَتت ػاخت هحلَل همدذاس   هیلی 5/1تشای تْیِ هحلَل پَتشػیي 
ؿذ، دس ضوي دس ّش  ّا دس ػاػت دُ كثح تا افـاًِ اػپشی هی گشم اص آى سا دس یه لیتش آب حل ٍ تش سٍی تَتِ هیلی 25/362

ؿدذ. تدشای تْیدِ     هثل سیىا تِ هحلَل اضافِ هدی  tween20ًَتت هحلَل ػاصی خْت تاال تشدى ػطح خزب دٍ لطشُ هادُ 
گشم تا تشاصٍّای دلیك تَصیي ٍ دسیه لیتدش آب   هیلی 5/724هَالس دس ّش ًَتت هحلَل ػاصی همذاس  هیلی 3هحلَل پَتشػیي 

 همطش حل ٍ اػتفادُ ؿذ.

ّا تِ آصهایـگاُ ٍ  فشًگی دس كثح اًدام ٍ تالفاكلِ ًوًَِ تَت تشي، ؿاخؼاسُاص  گیشی كفات تشداسی خْت اًذاصُ ًوًَِ 
 تا تشاصٍی دیدیتالی ش ؿاخؼاسُ ٍ سیـِ ّاٍ تالفاكلِ اًذاصُ گیشی ٍصى تگشاد هٌتمل ؿذًذ،  دسخِ ػاًتی 5ػشدخاًِ تا دهای 
دس پاوت واغزی وِ ٍصى ّش پاوت اًذاصُ گیشی ِ وِ اص هحل طَلِ لطغ گشدیذًذ، ّش تَت ٍ سیـِ ؿاخؼاسُاًذاصُ گیشی ؿذ. 

ٍ پغ اص طی ایي هذت  ػاػت خـه ؿذ 48گشاد تِ هذت  دسخِ ػاًتی 80ؿذُ تَد لشاس گشفت ٍ ػپغ دس آٍى تا دهای 
ّا دس تَت فشًگی وِ هؼتمیوا اص طَلِ طَل ؿاخؼاسُ .ـِ ٍ ؿاخؼاسُ تا تشاصٍی دیدیتالی اًذاصُ گیشی ؿذٍصى خـه سی

 گیشًذ، تا خط وؾ هؼوَلی تشحؼة ػاًتی هتش لشائت ٍ اػذاد حاكل یادداؿت گشدیذًذ. هٌـاء هی

 نتایج و بحث

 تعداد برگ تک بَتِ

% تش تؼذاد 1دس ػطح احتوال  يیپَتشػ واسیٍ اثش ت نیذػذی( اثش ولش1ٍل )خذ اًغیٍاس ِیخذٍل تدض حیتش اػاع ًتا      
% 5تش تؼذاد تشي ته تَتِ دس ػطح  يیپَتشػ واسیٍ ت نیذػذیولش يیاثش تشّوىٌؾ ت ي،یؿذ. ّوچٌ داس یتشي تَتِ هؼٌ

تؼذاد تشي  هَالس یلیه 50ٍ  25دس ّش دٍ غلظت  نیذػذیولش واسیت لتا اػوا يیاًگیه ؼِیهما حیؿذ. تش اػاع ًتا داس یهؼٌ
ووتش اص تؼذاد تشي دس  داس یتِ طَس هؼٌ هَالس یلیه 50 نیذػذی. تؼذاد تشي دس ولشافتیتا ؿاّذ واّؾ  ؼِیته تَتِ دس هما

 (1تَد )ًوَداس  هَالس یلیه 25 نیذػذیولش

تا  ؼِیتؼذاد تشي ته تَتِ دس هما هَالس یلیه 3ٍ  5/1دس ّش دٍ غلظت  يیپَتشػ واسیتا اػوال ت واسیت یاػاع اثش اكل تش     
اص ًظش تؼذاد تشي ته تَتِ هـاّذُ  يیپَتشػ هَالس یلیه 3ٍ  5/1 واسیدٍ ت يیت ضیً داس یٍ اختالف هؼٌ افتی ؾیؿاّذ افضا

ؿذ  ـتشیت يیپَتشػ واسیت یلیاثش تؼذ نیذػذیتا تاال سفتي غلظت ولش يیٍ پَتشػ نیذػذی(. دس تشّوىٌؾ ولش2ًـذ )ًوَداس 
تِ دػت آهذ  هَالس یلیه 50 نیذػذیولش یٍ ؿَس هَالس یلیه 3 يیپَتشػ واسیتؼذاد تشي دس ت ؾیٍ افضا لیتؼذ يیـتشیٍ ت

فشًگی دس ؿشایط تٌؾ ؿَسی ولشیذػذین اًدام دادًذ ًـاى دادًذ وِ  دس آصهایـاتی وِ تش سٍی تَت] 2 [ٍ] 9[ (.3 )ًوَداس
داس واّؾ یافت وِ تا ًتایح تِ دػت آهذُ دس ایي پظٍّؾ اًطثاق  دس ؿشایط تٌؾ ولشیذػذین تؼذاد تشي تِ طَس هؼٌی

داسد. دلیل واّؾ تؼذاد تشي دس ؿشایط تٌؾ، اثشات اػتشع ؿَسی دس پاییي آهذى ساًذهاى فتَػٌتض ٍ ػاخت هادُ خـه 
تشػیي تا ؿَد. پَ تاؿذ وِ ًْایتا تاػث پاییي آهذى سؿذ سٍیـی هی ٍ ّوچٌیي، واّؾ خزب آب ٍ اهالح تَػط سیـِ هی

 ].  01 [گشدد اثشگزاسی هثثت تش وٌتشل ػَاهل آػیة سػاى ؿشایط تٌؾ تاػث تْثَد سؿذ سٍیـی ٍ ًْایتا تَلیذ تشي هی
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يیپَترسدر حضَر  ‘كاهارٍسا’رقنی فرًگ تَت بر صفات رٍیشی نیدسدیتٌش كلر تجسیِ ٍاریاًس اثر ًتایج  -1جدٍل   

 دٌّد عدم هعٌی داری را ًشاى هی nsدرصد ٍ  5درصد ٍ  1دار در سطح  هعٌی**ٍ*
 

 

ّایی با حرٍف هشابِ  فرًگی رقن كاهارٍسا. هیاًگیي سدین بر تعداد برگ در بَتِ تَتاثر تٌش كلرید: 1 ًوَدار
 .% ًدارًد5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  اختالف هعٌی

 

        هیاًگیي هشتؼات    

 

ٍصى 
خـه 

ؼاسُؿاخ  

ٍصى تش 
 ؿاخؼاسُ

ٍصى خـه 
 سیـِ

ٍصى تش 
 سیـِ

طَل 
 ؿاخؼاسُ

تؼذاد 
 تشي

دسخِ 
 هٌثغ تغییشات آصادی

 74/5 *
 32/10 ns 59/0 ns 1/37ns 63/4  ns 43/3  ns 3 تلَن 

 13/28 **
 36/274 **

 60/12 ** 38/02**
 02/63  ** 52/70  ولشیذ ػذین 2 ** 

 47/6 * 27/44 * 44/0 ns 0/54ns
 86/21  * 19/37  **

 تیواس پَتشػیي 2 
 38/1 ns

 66/16 ns 16/0 ns 0/71ns
 65/5  ns 11/14 پَتشػیي× ػذین  4 *   

 51/1  00/11  44/0  45/1  65/4  39/2  خطای آصهایؾ 24 

 ضشیة تغییشات -- 8 8 7 8 7 8 
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 .فرًگی رقن كاهارٍسا هیلی هَالر( بر تعداد برگ در تَت 3ٍ  5/1: اثر تیوارّای پَترسیي )صفر، 2ًوَدار
 % ًدارًد. .5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  ّایی با حرٍف هشابِ اختالف هعٌی هیاًگیي

 

 

فرًگی  هیلی هَالر( برتعداد برگ در بَتِ تَت 3ٍ  5/1اثر برّوکٌش بیي كلریدسدین ٍ پَترسیي )صفر، : 3ًوَدار
در  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  الف هعٌیّایی با حرٍف هشابِ اخت رقن كاهارٍسا تحت تٌش شَری. هیاًگیي

 .% ًدارًد5سطح احتوال 
 



  

 
 

 

دری کاربرد یها پـژوهش یالملل نیکنفرانس ب نیسوم  

یورزاـعـلـوم کشـ  
3rd International Conference on Applied Research in Agriculture Sciences 

 

www.AFPIconf.ir         6 

 
 طَل شاخسارُ

 
% ٍ اثش تیواس پَتشػیي دس ػطح 1( اثش ولشیذػذین دس ػطح احتوال 1تش اػاع ًتایح خذٍل تدضیِ ٍاسیاًغ )خذٍل 

ػذین ٍ تیواس پَتشػیي تش اًذاصُ طَل داس ؿذ، ٍلی اثش تشّوىٌؾ تیي ولشیذ % تش اًذاصُ طَل ؿاخؼاسُ هؼٌی5احتوال 
هَالس  هیلی 50ٍ  25داس ًـذ. تش اػاع ًتایح همایؼِ هیاًگیي تا اػوال تیواس ولشیذػذین دس ّش دٍ غلظت  هؼٌی ؿاخؼاسُ

داس ًیض تیي دٍ تیواس ولشیذػذین هـاّذُ ؿذ، تِ  دس همایؼِ تا ؿاّذ واّؾ یافت ٍ اختالف هؼٌی اًذاصُ طَل ؿاخؼاسُ
 25داس داسای طَل ؿاخؼاسُ ووتشی دس همایؼِ تا ولشیذػذین  هَالس تِ طَس هؼٌی هیلی 50ِ تیواس ولشیذػذین طَسی و

 3ٍ  5/1ّوچٌیي تش اػاع ًتایح همایؼِ هیاًگیي تا اػوال تیواس پَتشػیي دس ّش دٍ غلظت  (.4هَالس تَد )ًوَداس  هیلی
هَالس  هیلی 3ٍ  5/1داس تیي دٍ تیواس  ضایؾ یافت ٍ اختالف هؼٌیدس همایؼِ تا ؿاّذ اف هَالس اًذاصُ طَل ؿاخؼاسُ هیلی

 (. 5پَتشػیي اص ًظش اًذاصُ طَل ؿاخؼاسُ هـاّذُ ًـذ )ًوَداس 

فشًگی ًـاى دادًذ وِ طَل  دس آصهایـای دس تشسػی اثشات تیواس ؿَسی تش سؿذ تَت] 2 [هـاتِ تا ًتایح ایي پظٍّؾ
ؾ یافت. دلیل اكلی واّؾ طَل ؿاخؼاسُ دس ؿشایط ؿَسی ولشیذػذین ؿاخؼاسُ تا افضایؾ ؿَسی ولشیذػذین واّ

واّؾ فؼالیت ّیذسٍالصّای پیًَذ ؿذُ تِ دیَاسُ ػلَلی اػت وِ هٌدش تِ واّؾ اًؼطاف پزیشی دیَاسُ ٍ دس ًْایت واّؾ 
 ؿَد. سؿذ گیاُ هی

تِ تٌؾ ؿَسی گضاسؽ دادًذ وِ طَل ًیض دس تشسػی اثش پَتشػیي تش سؿذ ٍ فتَػٌتض گیاُ داسٍیی تاتَسُ دس پاػخ ] 1 [
تیاى وشدًذ تاثیش  ] 7 [    ي هٌدش تِ افضایؾ طَل ؿاخؼاسُ ؿذؿاخؼاسُ دس اثش تیواس ؿَسی واّؾ یافت ٍ تیواس پَتشػی

هثثت پَتشػیي دس افضایؾ طَل ؿاخؼاسُ احتواال هشتَط تِ ًمؾ ایي َّسهَى دس افضایؾ تمؼین ػلَلی ٍ افضایؾ ػایش 
تاؿذ. ّؾ همذاس اػیذ آتؼایؼیه هیّی اص لثیل اوؼیي ٍ خیثشلیي ٍ واّای گیا َّسهَى

 

ّایی با حرٍف هشابِ  فرًگی رقن كاهارٍسا. هیاًگیي : اثر تٌش كلریدسدین بر هقدار طَل شاخسارُ در تَت4ًوَدار 
 .% ًدارًد5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  اختالف هعٌی
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 فرًگی رقن كاهارٍسا. هیلی هَالر( بر طَل شاخسارُ هیَُ تَت 3ٍ  5/1ر پَترسیي )صفر، اث: 5ًوَدار 
 % ًدارًد5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  ّایی با حرٍف هشابِ اختالف هعٌی هیاًگیي

 

 هقدار ٍزى تر ریشِ

 
% 1دس ػطح احتوال  ( اثش ولشیذػذین تش ٍصى تش سیـِ ته تَت1ِتش اػاع ًتایح خذٍل تدضیِ ٍاسیاًغ )خذٍل 

داس ًـذ. تش  هؼٌی داس ؿذ ٍلی اثش تیواس پَتشػیي ٍ ّوچٌیي، اثش تشّوىٌؾ تیي ولشیذػذین ٍ تیواس پَتشػیي تش آى هؼٌی
دس  سیـِ تش ٍصى هَالس همذاس هیلی 50ٍ  25س ّش دٍ غلظت اػاع ًتایح همایؼِ هیاًگیي تا اػوال ؿَسی ولشیذػذین د

هَالس  هیلی 50دس غلظت  سیـِ تش ٍصى داس واّؾ یافت، دس ایي تیي تیـتشیي واّؾ همذاس همایؼِ تا ؿاّذ تِ طَس هؼٌی
 ؿذ  داس هَالس ًیض دس ٍصى تش سیـِ هؼٌی هیلی 50ٍ  25ولشیذػذین هـاّذُ ؿذ. اختالف تیي دٍ تیواس ولشیذػذین 

 (6)ًوَداس

دس آصهایـاتی وِ اًدام دادًذ ًـاى دادًذ وِ دس ؿشایط تٌؾ ؿَسی ] 2 [ٍ] 0 [هـاتِ تا ًتایح ایي پظٍّؾ
داس واّؾ یافت. دلیل واّؾ ٍصى تش سیـِ دس ؿشایط تٌؾ ؿَسی،  فشًگی تِ طَس هؼٌی ولشیذػذین ٍصى تش سیـِ گیاُ تَت

ّای  ّوچٌیي، فـاس اػوضی تاال دس هحیط سیـِ ٍواّؾ همذاس آب تافتواّؾ همذاس هَاد فتَػٌتضی دس ػیؼتن گیاُ ٍ 
 .تاؿذ سیـِ هی
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ّایی با حرٍف هشابِ  فرًگی رقن كاهارٍسا. هیاًگیي : اثر تٌش كلریدسدین بر هقدار ٍزى تر ریشِ در تَت6ًوَدار

 .% ًدارًد5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  اختالف هعٌی
 

 

 هقدار ٍزى خشک ریشِ

 
% 1دس ػطح احتوال  سیـِ خـه ٍصى ( اثش ولشیذػذین تش همذاس1تش اػاع ًتایح خذٍل تدضیِ ٍاسیاًغ )خذٍل 

داس  داس ؿذ ٍلی اثش تیواس پَتشػیي ٍ اثش تشّوىٌؾ تیي ولشیذػذین ٍ تیواس پَتشػیي تش همذاس ٍصى خـه سیـِ هؼٌی هؼٌی
هَالس همذاس ٍصى خـه  هیلی 50ٍ  25یاًگیي تا اػوال تیواس ولشیذػذین دس ّش دٍ غلظت ًـذ. تش اػاع ًتایح همایؼِ ه

هَالس دس  هیلی 25هَالس تیـتش اص اثش ولشیذػذین  هیلی 50سیـِ دس همایؼِ تا ؿاّذ واّؾ یافت دس ایي تیي اثش ولشیذػذین 
داس  یذػذین دس همذاس ٍصى خـه سیـِ هؼٌیهَالس ولش هیلی 50ٍ  25واّؾ ٍصى خـه سیـِ تَد. اختالف تیي دٍ تیواس 

 (7ؿذ )ًوَداس 

تا تاال سفتي غلظت ولشیذػذین  وِ دادًذ ًـاى فشًگی تَت اثشات تٌؾ ؿَسی ولشیذػذین تش گیاُ تشسػی دس] 05 [
 ًذداد ًـاى اثش ؿَسی ولشیذػذین دس دٍ سلن وٌاس پیًَذی تشسػی دس ًیض] 4 [        .ٍصى خـه سیـِ تیـتش واّؾ یافت

 سیـِ ؿذ. خـه ٍصى واّؾ هَخة ؿَسی همذاس افضایؾ وِ



  

 
 

 

دری کاربرد یها پـژوهش یالملل نیکنفرانس ب نیسوم  

یورزاـعـلـوم کشـ  
3rd International Conference on Applied Research in Agriculture Sciences 

 

www.AFPIconf.ir         9 

 
ّایی با حرٍف هشابِ  فرًگی رقن كاهارٍسا. هیاًگیي : اثر تٌش كلریدسدین بر هقدار طَل شاخسارُ در تَت7 ًوَدار

 % ًدارًد.5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  اختالف هعٌی
 

 
 ٍزى تر شاخسارُ

% ٍ اثش تیواس پَتشػیي دس ػطح احتوال 1( اثش ولشیذػذین دس ػطح احتوال 1ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ )خذٍل تش اػاع 
 50ٍ  25داس ؿذ. تش اػاع ًتایح همایؼِ هیاًگیي تا اػوال تیواس ولشیذػذین دس ّش دٍ غلظت  ؿاخؼاسُ هؼٌی تش % تش ٍصى5

هَالس تیـتش اص اثش ولشیذػذین  هیلی 50ّؾ یافت. اثش ولشیذػذین دس همایؼِ تا ؿاّذ وا ؿاخؼاسُ تش ٍصى هَالس همذاس هیلی
داس داسای طَل  هَالس تِ طَس هؼٌی هیلی 50هَالس دس واّؾ ٍصى تش ؿاخؼاسُ تَد. تِ طَسی وِ ولشیذػذین  هیلی 25

، تا اػوال تیواس (. تش اػاع اثش اكلی تیواس8هَالس ًیض تَد )ًوَداس  هیلی 25ؿاخؼاسُ ووتشی دس همایؼِ تا ولشیذػذین 
داس  دس همایؼِ تا ؿاّذ افضایؾ یافت، اختالف هؼٌی ؿاخؼاسُ تش ٍصى هَالس همذاس هیلی 3ٍ  5/1پَتشػیي دس ّش دٍ غلظت 
 (.9 هَالس اص ًظش ٍصى تش ؿاخؼاسُ هـاّذُ ًـذ )ًوَداس هیلی 3ٍ  5/1ًیض تیي دٍ تیواس پَتشػیي 

شیذػذین دس واّؾ طَل ؿاخؼاسُ تا ًتایح آصهایـات اًدام ؿذُ ًتایح ایي پظٍّؾ دس خلَف تاثیش تٌؾ ؿَسی ول
تش سٍی تاتَسُ هٌطثك اػت. دلیل اكلی واّؾ ] 4 [تش سٍی وٌاس ٍ] 2 [فشًگی تش سٍی تَت] 04 [تش سٍی فلفل] 6 [تَػط

تِ واّؾ ٍصى تش ؿاخؼاسُ دس ؿشایط تٌؾ ؿَسی واّؾ فؼالیت ّیذسٍالصّای پیًَذ ؿذُ تِ دیَاسُ ػلَلی اػت وِ هٌدش 
ؿَد. ّوچٌیي دس ؿشایط تٌؾ ؿَسی تَلیذ هَاد فتَػٌتضی واّؾ ٍ  پزیشی دیَاسُ ٍ دس ًْایت واّؾ سؿذ هی اًؼطاف

 ].  02 [ؿًَذ هَخة واّؾ ٍصى تش ؿاخؼاسُ گیاُ هی

تیاى وشدًذ تاثیش هثثت پَتشػیي دس افضایؾ سؿذ ؿاخؼاسُ احتواال هشتَط تِ ًمؾ ایي َّسهَى دس افضایؾ ] 7 [
ّای اص لثیل اوؼیي ٍ خیثشلیي ٍ واّؾ اػیذ آتؼایؼیه اػت وِ تاػث  لیت تمؼین ػلَلی، افضایؾ ػطح َّسهَىفؼا

گشدد. ّا ٍ تاال سفتي ٍصى تش ؿاخؼاسُ هی خزب آب تیـتش تَػط ػلَل
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حرٍف  ّایی با فرًگی رقن كاهارٍسا. هیاًگیي : اثر تٌش كلریدسدین بر هقدار ٍزى تر شاخسارُ در تَت8ًوَدار 

 .% ًدارًد5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  هشابِ اختالف هعٌی

 

 

 .فرًگی رقن كاهارٍسا هیلی هَالر( بر ٍزى تر شاخسارُ تَت 3ٍ  5/1اثر پَترسیي )صفر، : 9ًوَدار 
 % ًدارًد5سطح احتوال در  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  ّایی با حرٍف هشابِ اختالف هعٌی هیاًگیي
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 ٍزى خشک شاخسارُ
% ٍ اثش تیواس پَتشػیي دس ػطح 1( اثش ولشیذػذین دس ػطح احتوال 1خذٍلتش اػاع ًتایح خذٍل تدضیِ ٍاسیاًغ )

 خـه داس ؿذ، ٍلی اثش تشّوىٌؾ تیي ولشیذػذین ٍ تیواس تش ٍصى ؿاخؼاسُ هؼٌی خـه ٍصى % تش همذاس5احتوال 
هَالس  هیلی 50ٍ  25تش اػاع ًتایح همایؼِ هیاًگیي تا اػوال تیواس ولشیذػذین دس ّش دٍ غلظت داس ًـذ.  هؼٌی ؿاخؼاسُ

 25هَالس ولشیذػذین تیـتش اص اثش غلظت  هیلی 50دس همایؼِ تا ؿاّذ واّؾ یافت، اثش غلظت  ؿاخؼاسُ خـه ٍصى همذاس
هَالس تِ طَس  هیلی 50سُ دس ولشیذػذین هَالس دس واّؾ ٍصى خـه ؿاخؼاسُ تَد. تِ طَسی وِ ٍصى خـه ؿاخؼا هیلی
(. تش اػاع ًتایح همایؼِ هیاًگیي تا 10هَالس تَد )ًوَداس هیلی 25داس ووتش ٍصى خـه ؿاخؼاسُ دس ولشیذػذین  هؼٌی

دس همایؼِ تا ؿاّذ افضایؾ یافت.  ؿاخؼاسُ خـه ٍصى هَالس همذاس هیلی 3ٍ  5/1اػوال تیواس پَتشػیي دس ّش دٍ غلظت 
  (.11هـاّذُ ًـذ )ًوَداس  ؿاخؼاسُ خـه ٍصى هَالس پَتشػیي اص ًظش هیلی 3ٍ  5/1داس ًیض تیي دٍ تیواس  ؼٌیاختالف ه

دس تشسػی اثشات ؿَسی تش گیاُ تاتَسُ ًـاى دادًدذ ودِ تدا    ] 1 [دس تشسػی تاثیش ؿَسی ولشیذػذین تش گیاُ وٌاس ٍ] 4 [
داس واّؾ یافت وِ هـاتِ تا ًتایح تذػت آهذُ دس ایدي   ؼٌیافضایؾ ػطح ؿَسی ولشیذػذین ٍصى خـه ؿاخؼاسُ تِ طَس ه

پظٍّؾ تَد. دلیل واّؾ ٍصى خـه واّؾ ػاخت هدادُ خـده دسٍى گیداُ تدِ دلیدل ایدداد هحدذٍدیت دس فتَػدٌتض ٍ         
 تاؿذ.  آػیویالػیَى دس اثش تٌؾ ؿَسی هی

واس پَتشػیي تش گیاُ تاتَسُ ًـاى دادًذ دس تشسػی اثش تی] 1 [دس تشسػی اثش تیواس پَتشػیي تش گیاُ وٌاس ٍ] 4 [ّوچٌیي
داس تاال تشد. دلیل تاال سفتي همذاس هادُ خـده ؿاخؼداسُ تدا تیوداس      وِ تیواس پَتشػیي ٍصى خـه ؿاخؼاسُ سا تِ طَس هؼٌی

 تاؿذ. پَتشػیي تؼذیل اثشات اػتشع ولشیذػذین تخلَف ػَاهل اوؼیذاتیَ دس اثش پَتشػیي هی

 

ّایی با  فرًگی رقن كاهارٍسا. هیاًگیي دسدین بر هقدار ٍزى خشک شاخسارُ در تَت: اثر تٌش كلری10 ًوَدار 
 .% ًدارًد5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  حرٍف هشابِ اختالف هعٌی
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سا.فرًگی رقن كاهارٍ هیلی هَالر( بر هقدار ٍزى خشک شاخسارُ تَت 3ٍ  5/1اثر پَترسیي )صفر،  :11ًوَدار 

% 5در سطح احتوال  LSDدار ًسبت بِ یکدیگر از ًظر آزهَى  ّایی با حرٍف هشابِ اختالف هعٌی هیاًگیي 
 ًدارًد

 
 گیری نتیجه

فشًگی واهاسٍػا ؿذ اص خولِ  تاػث تغییشاتی دس سؿذ ٍ فیضیَلَطی تَت واستشد ولشیذػذین وِ داد ًـاى تحمیمات
تاال سفتي ػَاهل اوؼیذاتیَ دس گیاُ ٍ تاثیش تش اكل تَلیذ هادُ خـه  اد ٍتاػث اید سا تاػث ؿذ. ؿَسی سٍیـی سؿذ واّؾ

 ًتیدِ دس ٍ وشتَّیذسات گیاُ تَلیذ واّؾ ػثة فتَػٌتضی ؿذ وِ ّای گیاُ ٍ ػیؼتن فتَػٌتض اص طشیك واّؾ فؼالیت
سٍیـی  سؿذ َدتْث ولشیذػذین ػثة اص ًاؿی ؿَسی ؿشایط دس پاؿی پَتشػیي هحلَل. گشدیذ تَتِ سؿذ سٍیـی واّؾ

هتماتل  اثش. یافت واّؾ سٍیـی سؿذ ّای ًتیدِ ؿاخق دس ٍ گیاُ طشیك اص آب خزب ؿشایط ؿَسی دس. ؿذ فشًگی تَت
 .ؿَسی ؿذ ؿشایط دس فشًگی تَت گیاُ دس سٍیـی افضایؾ سؿذ ػثة هَالس دس لیتش تش ولشیذػذین هیلی 3ٍ  5/1پَتشػیي 

ِ ٍ ؿاخؼاسُ ٍ تشي تا افضایؾ ؿَسی واّؾ پیذا وشد اها واستشد پَتشػیي دس فاوتَسّای سٍیـی هاًٌذ ٍصى تش ٍ خـه سیـ
فشًگی واهاسٍػا  تْثَد سؿذ سٍیـی ؿاخؼاسُ، تؼذاد تشي تاثیش هثثت داؿت، دس ول، ایي آصهایؾ ًـاى داد وِ پشٍسؽ تَت

 داسد ٍ اًدام ؿذًی اػت.  هَالس تِ ؿشط اػتفادُ ًَتتی اص هحلَل پَتشػیي كشفِ هیلی 50ٍ  25ّایی تا ؿَسی  دس آب

 

 پیشنهادات
ّای  ّای ؿَس دس ایشاى تشای كشفِ خَیی دس هلشف آب ّای ؿیشیي ٍ وثشت آب تا تَخِ تِ اّویت هٌاتغ آب -1

ّای ؿَس خْت تحمك ایي اهش، پیـٌْاد تحمیك تیـتش دس صهیٌِ تاثیشات  ؿیشیي ٍ تشسػی همذاس هماٍهت گیاّاى تِ آب
 ؿَد. فشًگی اسائِ هی ؿذ ایي گیاّاى تخلَف تَتؿَسی ولشیذػذین تش س

ؿَد دس كَست اهىاى آصهایـات  ای پیـٌْاد هی تِ هٌظَس اطویٌاى تیـتش اص ًتایح تِ دػت آهذُ اص سٍؽ هضسػِ -2
 فشًگی ٍ تیواس پَتشػیي دس ػال دٍم ًیض تىشاس گشدد. ای خْت تشسػی اثشات ؿَسی ولشیذػذین تش تَت هضسػِ



  

 
 

 

دری کاربرد یها پـژوهش یالملل نیکنفرانس ب نیسوم  

یورزاـعـلـوم کشـ  
3rd International Conference on Applied Research in Agriculture Sciences 

 

www.AFPIconf.ir         13 

ّایی وِ آصهایؾ گشدیذ  فشًگی تِ ؿَسی ولشیذػذین تِ خض غلظت َد همذاس هماٍهت ٍ ٍاوٌؾ تَتؿ پیـٌْاد هی -3
 ّای تاالتش ًیض تشسػی ؿَد. هَالس( دس غلظت هیلی 50ٍ  25)كفش، 
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