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 چکیده

ِ تْثَد کاسایی ٍ خلَكیات کاسایی خزب ػٌاكش غزایی تَػظ گیاُ ٍ دس ًتید خذیذ ٍ آػاى افضایؾ هیضاى سؿذ، سٍؽ ّاییکی اص 
تا ؿٌاخت گیاُ تالٌگَ ٍ  ّای هحشک سؿذ هی تاؿذ.ّا ٍ قاسذ، اػتفادُ اص تیَپشایویٌگ تزس تا اػتفادُ اص ػَاهل صًذُ ٍ تاکتشیگیاّاى

ّای فشاٍاًی دس خْت ؿٌاخت تْتشیي ؿشایظ تشای افضایؾ ػولکشد کوی ٍ َاى یک گیاُ داسٍیی تالؽاثثات اثشات ٍ خَاف آى تِ ػٌ
اص ایي سٍ ایي  کیفی آى عی ػالیاى هتوادی كَست گشفت کِ تِ ؿٌاػایی خلَكیات هَسفَلَطیک ٍ فیضیَلَطیک آى هٌدش ؿذ.

ػَتتیلیغ ٍ ػَدٍهًَاع فلَسػٌغ ٍ قاسذ تشیکَدسها  ّای تاػیلَعسؿذ )تاکتشی تشخی ػَاهل هحشکتحقیق تا ّذف تشسػی اثش 
عشح کاهال تلادفی دس ؿشایظ  ایي اصهایؾ تِ كَستّاسصیاًَم( تش هـخلات خَاًِ صًی گیاُ تالٌگَی ؿیشاصی كَست گشفت. 

،  Trichoderma harzianumتیواس ّا ؿاهل اػتفادُ اص ػَػپاًؼیَى قاسذ  آصهایـگاُ تا ؿؾ تیواس ٍ ػِ تکشاس كَست گشفت.
، ػَػپاًؼیَى ّش یک اص تاکتشی ّا تِ Bacillus subtilis ٍ Pseudomonas fluorescensػَػپاًؼیَى تاکتشی ّای 

ًتایح ًـاى داد اػتفادُ اص ایي تیواسّا  تٌْایی ٍ اػتفادُ اص ّشػِ ػَػپاًؼیَى دس هحیظ سؿذ ٍ حالت ؿاّذ یا ّواى کٌتشل تَد.
كفات دسكذ خَاًِ صًی ، عَل ػاقِ چِ، عَل گیاّچِ، عَل سیـِ چِ ٍضشیة خَاًِ صًی ؿذ.  ػثة تفاٍت هؼٌی داس دس هیضاى

ػثة ایداد تیـتشیي هیضاى دسكذ خَاًِ صًی ٍ عَل گیاّچِ ؿذ. ّوچٌیي تیواس ػَدٍهًَاع تیـتشیي  تشای هثال تیواس تشیکَدسها
تَاى تشای افضایؾ کوی ٍ کیفی كفات هغلَب خَاًِ صًی  هیضاى عَل ػاقِ چِ ٍ گیاّچِ ٍ سیـِ چِ سا ػثة ؿذ. اص ایي ًتایح هی

 دس تزس تالٌگَ اػتفادُ کشد. 
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 Jones and) تاؿذهی Spermatophyt(، گیاّی اص ؿاخِ Lallemantia royleanaگیاُ داسٍیی تالٌگَ ؿیشاصی تا ًام ػلوی )

Valamoti, 2005:552.) ٍ ُگیاُ تالٌگَ داسای خَاف هتؼذد داسٍیی تَد ( ًقؾ هْوی دس کٌتشل تیواسی سفالکغreflux داسد )
دس ، ّا ی لثِیضخًَش ّای ػلثی، خْت سفغ دس دسهاى ًاساحتی اػت کِ ّای ایي گیاُ داسای هَػیالطِ داً(. 1391)تَػلی ٍ ّوکاساى،
دسد ػیٌِ ٍ تٌگی ًفغ ٍ  ،ّای دهاغیتاصکٌٌذُ گشفتگی ،هیگشى ٍ اًَاع ػش دسد ،گلَ دسد ٍ آًظیي ،ػیاُ ػشفِ، دسهاى ًاساحتی کثذ

هَسد اػتفادُ  اػْال خًَی ٍ اػْال هضهي ،ػَصاک ،یثَػت ،دسخِ حشاست تاال، کٌتشل تًَیک هقَی ،ػش دسد ،ّای دّاىصخن ،ػشفِ
 ، ّوچٌیيآسام تخؾ دسد ،هؼکي ،هقَی قلةتالٌگَ داسای خَاف هتؼذدی اص خولِ  . تزس(Ghanadi, 2003:238)گیشد قشاس هی

عثغ آى گشم تاؿذ. هی خٌک کٌٌذُ ٍ آػن ،غؾ ٍ خٌَى ،ّای دهَی اػْال ،ػشفِ خـک ،ؿکن سٍؽ ،دل پیچِ ،یثَػت ،ًفخضذ 
ی ًاؿی اص ّاػٌَاى لیٌت تخؾ دس سفغ ػشفِِت ،تِ ػلت داسا تَدى هَػیالط )ؿْشی ٍ ؿیشاصی( ٍَ هشعَب اػت. ّش دٍ ًَع تالٌگ

 .(1391:389 )تَػلی ٍ ّوکاساى هذس ٍ هحشک هلشف ػٌتی داسد ،ػشهاخَسدگی ٍ ًیض تِ ػٌَاى تقَیت کٌٌذُ
فشاٍاًی دس خْت ؿٌاخت تْتشیي ؿشایظ  ّایتا ؿٌاخت گیاُ تالٌگَ ٍ اثثات اثشات ٍ خَاف آى تِ ػٌَاى یک گیاُ داسٍیی تالؽ

تشای افضایؾ ػولکشد کوی ٍ کیفی آى عی ػالیاى هتوادی كَست گشفت کِ تِ ؿٌاػایی خلَكیات هَسفَلَطیک ٍ فیضیَلَطیک آى 
؛ Gannadi 2002:238هٌدش ؿذ. دس اتتذا گیاّـٌاػاى تِ تشسػی خلَكیات گیاّـٌاػی ٍ خَاف داسٍیی ایي گیاُ پشداختٌذ )

دس گشگاى گشٍّی هذل اػتخشاج  1392(. دس ػال 1391:389تَػلی ٍ ّوکاساى  ;1385:88 عالثی ;1391:12ٍ ّوکاساى  ساػتی
(. دس پظٍّـی تاثیش َّسهَى تؼشیغ کٌٌذُ سؿذ تش ؿکؼتي 1389:17 ًظاد کاؿاىكوغ تزس تالٌگَ سا هذل ػاصی کشدًذ )كالحی ٍ 

(. ساػتی ٍ ّوکاساى تِ 1391:388ؿذ )تَػلی ٍ ّوکاساى  یسٍیی تالٌگَ تشسػّای داّای کوی ٍ کیفی تَدُخَاب تزس ٍ ٍیظگی
(. عی تشسػی تَػظ کیایی اثش تغییش هٌثغ ًیتشٍطى تش 1392تشسػی تاثیش خـکی تش خلَكیات کوی ٍ کیفی تالٌگَ پشداختٌذ )

تاثیش تشاکن تَتِ ٍ الگَّای کـت تش ای دس هغالؼِ ،ؿذُ تَػظ تالٌگَ هَسد اسصیاتی قشاس گشفت. ّوچٌیيهیضاى ًیتشات احیا
ّای سؿذی گیاُ، اخیشا تشای افضایؾ هَلفِ .(1393:233 گیشی ؿذ )کَچکی ٍ ّوکاساىخلَكیات کوی ٍکیفی گیاُ تالٌگَ اًذاصُ

اهل ّای هحشک سؿذ اػتفادُ هی گشدد کِ هْوتشیي آًْا ؿّا ٍ تاکتشیتزس اص ػَاهل تیَلَطیک هثل قاسذ تِ خای تیواس ؿیویایی
 خٌغ ّای تشکَدسها ٍ ػَدٍهًَاع ٍ تاػیلَع هی تاؿذ. دس ػال ّای اخیش تحقیقات ٍػیؼی دس ایي هَسد كَست سفتِ اػت. 

تاؿذ، تِ عَسی کِ تزس هشحلِ اٍل )خزب فیضیکی آب( ٍ دٍم )ؿشٍع فشایٌذّای  ّذف اص ّیذسٍپشایویٌگ تزس، آتذّی خضئی آى هی
ٌیي ٍ سؿذ صًی )هلشف قٌذ تَػظ خ صًی سا پـت ػشگزاؿتِ ٍلی اص ٍسٍد تِ هشحلِ ػَم خَاًِ تیَؿیویایی ٍ ّیذسٍلیض قٌذّا( خَاًِ

چِ صًی ٍ قثل اص خشٍج سیـِ. تیواسّای اػوال ؿذُ تشای تْثَد کیفیت تزس تایذ دس هشحلِ اٍل ٍ دٍم خَاًِهاًذ چِ( تاص هی سیـِ
(. تش ّویي اػاع، Harris et al., 2007:7ذ ؿذ )هَاخِ خَاّچِ ػولیات کاؿت تا هـکل اًدام ؿَد. صیشا تِ هحض خشٍج سیـِ

ّا دس صهیٌِ پشایویٌگ تِ هٌظَس یافتي تیواسّای هٌاػة پیؾ اص کاؿت تشای افضایؾ هیضاى سٍیؾ تزس اًدام  تؼیاسی اص پظٍّؾ
 (.Farooq et al., 2008:451) ؿذُ اػت

صًی، ػشػت ػثض ؿذى ٍ خَاًِ ىّایی چَهؤلفِ تْثَدًَع تیواسی پیؾ اص کاؿت تِ هٌظَس کلی، پشایویٌگ تزس تِ اػوال ّش  تِ عَس
(. تزسّا تِ ٍاػغِ پشایویٌگ، پیؾ اص قشاسگشفتي دس Farooq et al., 2008؛  Weller 1986:330ؿَد )اػتقشاس اٍلیِ گفتِ هی

آٍسًذ. ایي اهش  صًی سا تِ دػت هی خَاًِ یَؿیویایی آهادگیتؼتش خَد ٍ هَاخِ تا ؿشایظ اکَلَطیکی هحیظ، تِ لحاػ فیضیَلَطیکی ٍ ت
کِ ایي  فیضیَلَطیکی هتؼذدی دس تزس پیؾ تیواس ؿذُ ٍ گیاُ حاكل اص آى گشدد، تِ عَسی ّای صیؼتی ٍ تَاًذ ػثة تشٍص ٍاکٌؾ هی

هحیغی، صٍدسػی ٍ افضایؾ ػولکشد ٍ  ّایتشداسی اص ًْادُ صًی، اػتقشاس اٍلیِ گیاّچِ، تْشُ تَاى دس چگًَگی خَاًِ سا هی هَاسد
صًی ٍ اػتقشاس سا پیؾ اص قشاس گشفتي دس  تزس پیؾ تیواس ؿذُ آهادگی خَاًِ (.Calvet et al. 1993:5کیفیت هحلَل هـاّذُ کشد )



دس  تشی صیؼتی هٌاػة کِ تِ لحاػ هتاتَلیکی، تیَؿیویایی، ػاختاس ػلَلی ٍ غیشُ، دس ٍضؼیت عَسی کٌذ. تِ هی تؼتش خَد کؼة
 (. Arshad et al. 1993:324هقایؼِ تا تزس پیؾ تیواس ًـذُ قشاس داسد ) 

 بیوپزایمینگ

ّای  ؿَد. پغ اص آى، اص هایة تلقیح هاًٌذ تاکتشی تزسّا تِ عَس یکٌَاخت تا هادُ چؼثاًٌذُ آغـتِ هی ػغح کلیِدس ایي سٍؽ، 
چؼثیذى یکٌَاخت هایة تلقیــح تِ تزسّا، تزسّای آغـتِ تِ تِ تزسّای چؼثٌاک اضافِ گشدیذُ ٍ پغ اص اعویٌاى اص  هحشک سؿذ

صًی تزسّای تلقیح ؿذُ  ّای هحشک سؿذ تاػث افضایؾ ػشػت خَاًِ ؿًَذ. دس فشایٌذ سؿذ ٍ ًوَ، تاکتشی هایــة تلقیح خـک هی
 (.Kennedy et al. 2004:1238گشدًذ ) هی

ّای خٌغ ػَدٍهًَاع تاالخق ػَدٍهًَاع فلَسػٌت اص هْوتشیي اػضای خاهؼِ تاکتشی ّای سیضٍػفشی هی تاؿٌذ کِ تاکتشی
 ٍ ّوکاساى گشفتِ اػت )ساػتیٍ اثشات هثثت ًاؿی اص تلقیح آًْا تش سؿذ گیاُ كَست  PGPهغالؼات صیادی دس خلَف كفات 

ٌذ کِ دس خاک ػثة تشؿح ػیذسٍفَس ؿذُ ٍ خزب آّي ٍ تشخی ّای خاکضی ّؼت ّای ػَدٍهًَاع تاکتشی تاکتشی(. 1385:12
 Pseudomonadaceae ػَدٍهًَاع اص خاًَادُّای خٌغ  تاکتشی ػاصد. پزیش هی دیگش اص ػٌاكش سیضهغزی ًظیش سٍی سا اهکاى

ّا َّاصی ٍ اص ًظش  تاؿٌذ. ایي تاکتشی ای ساػت یا کوی خویذُ، داسای تاطک قغثی، تذٍى اػپَس ٍ گشم هٌفی هی هیلِ کِ تِ ؿکل
غزایی تؼیاس ػادُ ای داسًذ )ساػتی ٍ  ّؼتٌذ. اص ًظش ًیاصّای غزایی گًَِ ّای ػَدٍهًَاع ًیاص  هٌثغ اًشطی ٍ کشتي کوَاسگاًَتشٍف

دسخِ ػاًتیگشاد یک ًؼل تَلیذ هی کٌذ. سؿذ ػشیغ  25ػاػت دس دهای  12َسػٌت دس ّش (. ػَدٍهًَاع فل1385:13 ّوکاساى
ّا تِ خاعش توایل تاالی تاکتشی ّای گشم هٌفی دس خزب ؿذى تِ ػوت تشؿحات اػیذ ّای  ػَدٍهًَاع ٍ اًتخاتی ػول کشدى آى

  (.1379:93احوذصادُ آهیٌِ دس آًْا یک ٍیظگی تشتش دس سقاتت تا ػایش هیکشٍفلَس سیضٍػفش هی دّذ )

 ٍ سؿذ هیَُ، تش ػولکشد هؼٌی داسی اثش سؿذ هحشک ّایتاکتشی پاؿی کِ هحلَل دادًذ ًـاى (1383:184) ّوکاساى ٍ هَػَی
 پاؿی هحلَل تا ّوشاُ ػَسگَم تزس تلقیح کِ دادًذ ًـاى (1390:133)ّوکاساى ٍ کـاٍسص .داسد فشًگی تَت سٍی ٍ فؼفش هیضاى

 ّایػَیِ پاؿی هحلَل تا( 1390:132) ّوکاساى ٍ کـاٍسص .ؿَد هی ػَسگَم ػلَفِ ػولکشد افضایؾ تاػث ػَدٍهًَاع ّایتاکتشی

 .ؿذًذ هضسػِ دس ػَسگَم فیضیَلَطیک ٍ هَسفَلَطیک خلَكیات تْثَد هتَخِ ػَدٍهًَاع تاکتشی هختلف
اغلة خاک ّای دًیا اػت. تا کـف خاكیت هؼوَل تشیي گًَِ ّای تشیکَدسها دس  یکی اص Trichoderma harzianumقاسذ 

 ,Baker 1988:99هحشک سؿذ گیاّی دس تشخی اص خذایِ ّای ایي قاسذ تَخِ پظٍّـگشاى تیؾ اص گزؿتِ تِ آى خلة ؿذُ اػت )

Chang et al. 1986:147ی اص ػَاهل تیواسی صای گیاّی هَسد (. اگشچِ گًَِ ّای هختلف تشیکَدسها تِ ػٌَاى تاصداسًذُ تؼیاس
اػتفادُ قشاس گشفتِ اًذ، اها اثش هغلَب آى ّا دس سؿذ ٍ پشٍسؽ تؼیاسی اص گیاّاى ّوچَى هیخک، گل داٍٍدی، قذٍهِ، گل خؼفشی، 

ت اص هحلَال .(Baker 1988:104, Chang et al. 1986:147, Calvet et al. 1993:147ذُ اػت )یاثثات سػ... تِ  گل هیوَى ٍ
تاغی ٍ صساػی کِ تا کٌَى تاثیش گًَِ ّای هختلف تشیکَدسها دس افضایؾ سؿذ اًذام ّای هختلف آى ّا ًظیش سیـِ ٍ اًذام ّای َّایی 

 Baker، تادهداى، خیاس، فلفل، تشب، تَتَى ٍ گَخِ فشًگی ٍ کاَّ اؿاسُ کشد )یذُ اػت هی تَاى تِ ًخَدفشًگیتِ اثثات سػ

1988:103, Naseby 2000:165, Ousley et al. 1994:88ایِ ّای قاسذ (. خذT. harzianum  دس گیاُ فلفل تاػث افضایؾ
دسكذی ٍصى خـک کل ؿذُ اػت. دس گیاُ خیاس ًیض ایي اػذاد  24.7دسكذی ػغح تشگ ٍ  96.1دسكذی عَل گیاّچِ ّا،  23.8

(. دس گضاسؽ دیگش اػتفادُ اص تشخی خذایِ Inbae et al. 1994دسكذ گضاسؽ ؿذُ اػت ) 28.6دسكذ ٍ  50دسكذ،  17.2تِ تشتیة 
دسكذی ػغح تشگ ، عَل ػاقِ ٍ ٍصى خـک اًذام َّایی خیاس ؿذ  80ٍ  45ٍ  80تاػث افضایؾ  T. harzianumّای قاسذ 

(Yedidia et al. 2001:237) دسكذی خذایِ ّای چٌذ گًَِ تشیکَدسها سٍی سؿذ  1ٍ  0.75ٍ  0.5. دس آصهایؾ اثش ػِ غلظت



 1دس غلظت  T. harzianum، ایي خذایِ ّا اثش هتفاٍتی تش ٍصى تش ٍ خـک اًذام َّایی ٍ سیـِ گیاُ داؿتٌذ. ٍلی یک خذایِ کاَّ
 (.Ousley et al. 1994:89دسكذی سؿذ اًذام َّایی ٍ سیـِ گیاُ گشدیذ ) 26دسكذ تاػث افایؾ 

 
 مواد و روش ها 

ّای تاػیلَع ػَتتیلیغ ٍ ػَدٍهًَاع فلَسػٌغ ٍ قاسذ تشیکَدسها تا ّذف تشسػی اثش تشخی ػَاهل هحشک سؿذ )تاکتشی
ّاسصیاًَم( تش هـخلات خَاًِ صًی گیاُ تالٌگَی ؿیشاصی آصهایـی تِ كَست عشح کاهال تلادفی دس ؿشایظ آصهایـگاُ تا ؿؾ تیواس 

، ػَػپاًؼیَى تاکتشی ّای Trichoderma harzianumٍ ػِ تکشاس كَست گشفت. تیواس ّا ؿاهل اػتفادُ اص ػَػپاًؼیَى قاسذ 
Bacillus subtilis ٍ Pseudomonas fluorescens ، ِػَػپاًؼیَى ّش یک اص تاکتشی ّا تِ تٌْایی ٍ اػتفادُ اص ّشػ

دسكذ تِ  5ػَػپاًؼیَى دس هحیظ سؿذ ٍ حالت ؿاّذ یا ّواى کٌتشل تَد. قثل اص اػوال تیواسّا، اتتذا تزٍس تا ّیپَکلشیت ػذین 
تزس دس داخل ّش پتشی  50ضذ ػفًَی ٍ ػپغ چٌذ تاس تا آب هقغش ؿؼتـَ دادُ ؿذًذ. دس ّش تکشاس اص ّش تیواس، ثاًیِ  30هذت 

قشاس دادُ ؿذ. تِ هٌظَس کاّؾ هیضاى تثخیش آب دٍس پتشی ّا تا  1ػاًتی هتش( سٍی کاغز ٍاتوي ؿواسُ  5/1×9دیؾ تِ اتؼاد )
 پاسافیلن تؼتِ ؿذ. 

 
 و بذر بالنگوهای محزک رشد  اکتزیتهیه مایه تلقیح قارچ و ب 

)هَخَد دس کلکؼیَى آصهایـگاُ تیواسی ؿٌاػی  ای اص کلٌی قاسذ هَسد ًظش، قغؼِ T. harzianumقاسذتشای تْیِ هایِ 
 15 پشگٌِحاٍی  دیؾتِ ّش پتشیتحت ؿشایظ اػتشیل . ؿذتکثیش  PDAهحیظ کـت دیؾ حاٍی پتشیسٍی داًـگاُ ؿاّذ( 

اػپَسّا اص پشگٌِ، ٍ حشکت آسام آى سٍی ػغح  ػتشٍىای ػش کح  تَػظ یک هیلِ ؿیـِ ؿذ. اضافِ ػتشٍىلیتش آب هقغش هیلی
خْت . ؿذػثَس دادُ  ػتشٍىػَػپاًؼیَى حاكل اص پاسچِ هلول دٍ الیِ  ػَػپاًؼیًَی اص آى ؿکل گشفت.خذا ؿذُ ٍ  پشگٌِ

( 1×10 8. غلظت )اػتفادُ هی گشددَل ؿواس )ّواػیتَهتش( اػالیذ گلث ّا دس ػَػپاًؼیَى اصؿواسؽ اػپَسّا ٍ تؼییي غلظت آى
 .(Rowe et al. 2000:82) ؿذ لیتش آب هقغش تْیِدس ّش هیلی اػپَسػَػپاًؼیَى هَسد ًیاص اص 

اص هؤػؼِ تحقیقات خاک ٍ آب کـَس  Bacillus subtilis ٍ Pseudomonas fluorescensّای  ػَػپاًؼیَى هایِ تاکتشی   
 تزس تالٌگَی ؿیشاصی اص هشکض تحقیقات گیاّاى داسٍیی داًـگاُ ؿاّذ تْیِ گشدیذ.  تْیِ گشدیذ. 

 
 انداسه گیزی صفات

ؿواسؽ سٍصاًِ تزسّای خَاًِ صدُ اص سٍص دٍم تِ كَست سٍصاًِ دس ػاػتی هؼیي اًدام گشدیذ. تِ ٌّگام ؿواسؽ، تزٍسی خَاًِ صدُ 
 تیـتش تَد.هیلی هتش یا  2تلقی هی ؿذًذ کِ عَل سیـِ چِ آى ّا 

( کِ ؿاخلی اص ػشػت ٍ ؿتاب خَاًِ صًی MGTتا ؿواسؽ سٍصاًِ تزسّای خَاًِ صدُ، هیاًگیي هذت صهاى خَاًِ صًی )
عثق  (2)فشهَل  ( کِ ػکغ هیاًگیي هذت صهاى خَاًِ صًی اػتGCٍ ّوچٌیي ضشیة خَاًِ صًی ) (1)فشهَل هحؼَب هی گشدد 

 سٍاتغِ صیش تؼییي گشدیذ.
     ∑    ∑                                                                                                                          (1)                                                                                                                              (2) 

 



ًیض کل تؼذاد تزٍس خَاًِ صدُ هی   ∑تؼذاد سٍصّا اص اتتذای خَاًِ صًی ٍ  dسٍص،  dتؼذاد تزٍس خَاًِ صدُ دس عی  nدس ایي ساتغِ 
تاؿذ. ّذف اص اػوال پیؾ تیواسّای خَاًِ صًی، اسصیاتی اثشات آى تش ؿشایظ خَاًِ صدى هی تاؿذ. تدضیِ آهاسی تا اػتفادُ اص ًشم 

 دسكذ اًدام گشدیذ. 5دس ػغح احتوال  Duncanیؼِ هیاًگیي كفات هَسد اسصیاتی تا آصهَى ٍ هقا   SAS 9.1افضاس
 
 

  نتایج و بحث
 درصد جوانه سنی
تیواس تشیکَدسها تا تیي تیواسّای هختلف اص ًظش دسكذ خَاًِ صًی تفاٍت هؼٌی داس هـاّذُ ؿذ، تِ گًَِ ای ( 1تا تَخِ تِ خذٍل )

ًـاى داد. تیي تیواسّای ػَدٍهًَاع ٍ ؿاّذ تفاٍت هؼٌی داسی دیذُ ًـذ دسحالی کِ ایي دٍ تیواس ػایش تیواسّا تفاٍت هؼٌی داس 
تا ػایش تیواسّا تفاٍت هؼٌی داس ًـاى دادًذ. تیواسّای تاػیلَع ٍ اػتفادُ ّوضهاى تاػیلَع ٍ ػَدٍهًَاع ٍ ّوچٌیي اػتفادُ 

تیـتشیي هیضاى دسكذ  تا ػایش تیواسّا تفاٍت هؼٌی داس ًـاى دادًذ.ّوضهاى ػِ تیواس ًیض تفاٍت هؼٌی داسی ًذاؿتٌذ دسحالی کِ 
 خَاًِ صًی دس تیواس تشیکَدسها ٍ کوتشیي آى دس هخلَط ػِ هیکشٍاسگاًیؼن هـاّذُ ؿذ.

 طول ساقه چه
هاى ػِ ( تیي تیواسّای هختلف اص ًظش عَل ػاقِ چِ تفاٍت هؼٌی داس هـاّذُ ؿذ، تیواسّای اػتفادُ ّوض1تا تَخِ تِ خذٍل )

هیکشٍاسگاًیؼن ٍ تیواس تشیکَدسها ٍ ّوچٌیي ؿاّذ تفاٍت هؼٌی داسی ًذاؿتٌذ. تیواس ػَدٍهًَاع تا تواهی تیواسّا تفاٍت هؼٌی 
داس داؿت. ّوچٌیي تیواسّای تاػیلَع ٍ اػتفادُ ّوضهاى تاػیلَع ٍ ػَدٍهًَاع ٍ ّوچٌیي ؿاّذ تفاٍت هؼٌی داس ًذاؿتٌذ. 

داسی تا ػایش تیواسّا داؿت. تیـتشیي هیضاى عَل ػاقِ چِ دس تیواس ػَدٍهًَاع ٍ کوتشیي آى دس تشیکَدسها ًیض تفاٍت هؼٌی 
 اػتفادُ ّوضهاى ػِ هیکشٍاسگاًیؼن ٍ ّوچٌیي تیواس تشیکَدسها هـاّذُ ؿذ. 

 
 طول ریشه چه

هؼٌی داس هـاّذُ ًـذ دس حالی  ( تیي تیواس ؿاّذ تا تیواس ػَدٍهًَاع ٍ هخلَط ّش ػِ هیکشٍاسگاًیؼن تفاٍت1تا تَخِ تِ خذٍل )
تیواس ػَدٍهًَاع تا ػایش تیواسّا تفاٍت هؼٌی داسی داسد. تیي ػِ تیواس تشیکَدسها ٍ تیواس تاػیلَع ٍ تیواس ّوضهاى تاػیلَع ٍ 

ن ػَدٍهًَاع تفاٍت هؼٌی داسی هـاّذُ ًـذ. دس حالیکِ ایي ػِ تیواس تا تیواس ػَدٍهًَاع ٍ تیواس هخلَط ػِ هیکشٍاسگاًیؼ
تفاٍت هؼٌی داسی داؿتٌذ. عثق ایي خذٍل تیـتشیي هیضاى عَل سیـِ چِ هشتَط تِ تیواس ػَدٍهًَاع ٍ کوتشیي آى هشتَط تِ 
ؿاّذ تَد. ایي ًتیدِ ًـاى داد تواهی حاالت اػتفادُ اص پشایویٌگ تزس تااػتفادُ اص ایي هیکشٍاسگاًیؼن ّا ػثة افضایؾ هیضاى عَل 

 سیـِ چِ ؿذ.
 

 طول گیاهچه
( تیواس ػَدٍهًَاع تا تیواس ّوضهاى ّشػِ هیکشٍاسگاًیؼن تفاٍت هؼٌی داسی دس ایي كفت ًذاؿت، دس حالی 1تا تَخِ تِ خذٍل )

کِ ایي تیواس تا ػایش تیواسّا تفاٍت هؼٌی داسی داؿتِ ٍ تیـتشیي هیضاى عَل گیاّچِ سا ػثة ؿذُ اػت. تیي تیواس تشیکَدسها ٍ 
گاًیؼن ًیض تفاٍت هؼٌی داسی هـاّذُ ًـذُ اػت. تیواسّای ؿاّذ ٍ تاػیلَع ٍ هخلَط تاػیلَع اػتفادُ ّوضهاى ّشػِ هیکشٍاس

ٍ ػَدٍهًَاع ًیض تفاٍتی ًذاؿتٌذ دس حالی کِ ایي ػِ تیواس تا تیواس ػَدٍهًَاع ٍ تیواس ّشػِ هیکشٍاسگاًیؼن تفاٍت هؼٌی داسی 
کِ ایي اهش ًـاى هی دّذ توام تیواسّا ػثة افضایؾ عَل  داؿتٌذ. کوتشیي هیضاى عَل گیاّچِ دس ًوًَِ ؿاّذ هـاّذُ ؿذ

 گیاّچِ ؿذُ اػت.
 



 

 
 میانگین مدت جوانه سنی

( تیواسّای هختلف پشایویٌگ تزس تفاٍت هؼٌی داسی دس هیاًگیي خَاًِ صًی تزس تالٌگَ ایداد کشدُ اػت تِ 1تا تَخِ تِ خذٍل )
كَستی کِ تیواس تشیکَدسها کوتشیي هیضاى هذت خَاًِ صًی سا داؿتِ ٍ اص عشفی تٌْا تا تیواس ػَدٍهًَاع تفاٍت هؼٌی داسی ًذاسد ٍ 

ًیض تفاٍت هؼٌی  ٍ ؿاّذ تیواس ػَدٍهًَاع ػالٍُ تش تیواس تشیکَدسها تا تیواس تاػیلَعؼٌی داسی داسد. تا ػایش تیواسّا تفاٍت ه
تیواسّای ؿاّذ ٍ تیواس هخلَط تاػیلَع ٍ ػَدٍهًَاع ٍ داسی ًذاسد دسحالی کِ تا ػایش تیواس ّا تفاٍت هؼٌی داس دیذُ هی ؿَد. 

ٌی داسی ًذاسًذ. تیـتشیي هیضاى هذت خَاًِ صًی هشتَط تِ تیواس ّوضهاى ػِ ّوچٌیي تیواس ّش ػِ هیکشٍاسگاًیؼن ًیض تفاٍت هؼ
 هیکشٍاسگاًیؼن اػت. 

 



 ضزیب جوانه سنی
( تیواسّای هختلف پشایویٌگ تزس تا هیکشٍاسگاًیؼن ّای هحشک سؿذ تفاٍت هؼٌی داسی دس هیضاى ضشیة 1تا تَخِ تِ خذٍل )

کِ تیـتشیي هیضاى ایي ضشیة دس تیواس تشیکَدسها هـاّذُ ؿذ ٍ کوتشیي هیضاى آى خَاًِ صًی تالٌگَ ایداد کشدُ اػت تِ گًَِ ای 
هیضاى ضشیة خَاًِ  ،دس تیواسّای اػتفادُ اص هیکشٍاسگاًیؼن ّای هحشک سؿذذ تَد، ایي تِ آى هؼٌاػت کِ هشتَط تِ تیواس ؿاّ

تیواس ّش ػِ هیکشٍاسگاًیؼن تفاٍت هؼٌی داسی ٍخَد  اص عشفی تیي تیواس تشیکَدسها تا تیواس ػَدٍهًَاع ٍ صًی افضایؾ یافتِ اػت.
تیي تیواسّای ػَدهًَاع ٍ تیواس تاػیلَع ٍ تیواس هخلَط ًذاسد. اها ایي تیواس تا ػایش تیواسّا تفاٍت هؼٌی داس ًـاى دادُ اػت. 

ـذ. اًذاصُ گیشی ایي ّش ػِ هیکشٍاسگاًیؼن ٍ ّوچٌیي تیواس هخلَط تاػیلَع ٍ ػَدٍهًَاع ًیض تفاٍت هؼٌی داسی هـاّذُ ً
كفت ًـاى داد کِ تیـتشیي تفاٍت هغلَب دس ایي هَسد سا هی تَاى تا اػتفادُ اص تیواس تیَپشایویٌگ تزسّا تا اػتفادُ اص تشیکَدسها 

 تِ دػت آٍسد.
 
 

 نتیجه گیزی
کیفی ایي گیاُ ایي تحقیق تا تا تَخِ تِ اسصؽ داسٍیی ٍ خَاف گیاُ تالٌگَ ٍ تالؽ تشای یافتي ساُ ّای افضایؾ ػولکشد کوی ٍ 

ّذف تشسػی هیضاى اثش تشخی هیکشاسگاًیؼن ّای هحشک سؿذ تش تشخی كفات هشتَط تِ خَاًِ صًی تزس تالٌگَ كَست گشفت. ًتایح 
حاكل ًـاى داد کِ تیَپشایویٌگ تزس یا اػتفادُ اص ایي تیواسّا تفاٍت هؼٌی داسی دس كفات هَسد تشسػی ایداد کشد. اص ًتایح هی 

َاى ًتیدِ گشفت هی تَاى تا تیواس تشیکَدسها تیـتشیي هیضاى ضشیة خَاًِ صًی ٍ ّوچٌیي دسكذ خَاًِ صًی سا داؿت. ایي دس ت
حالی اػت کِ تیواس ػَدٍهًَاع تیـتشیي اثش سا تش عَل ػاقِ چِ ٍ عَل سیـِ چِ ٍ عَل گیاّچِ داؿتِ اػت. اػتفادُ ّوضهاى اص 

 اػثی تش ضشیة خَاًِ صًی ٍ عَل گیاّچِ عَل سیـِ چِ داؿتِ اػت.ایي هیکشٍاسگاًیؼن ّا ًیض اثش هٌ
 

 سپاسگشاری
اص ّوکاساى تخؾ آصهایـگاُ تکٌَلَطی تزس داًـکذُ ػلَم کـاٍسصی داًـگاُ ؿاّذ کِ ها سا دس اًدام آصهایؾ یاسی دادًذ تـکش ٍ 

 قذسداًی داسین.
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