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استاد یار گزٍُ کشاٍرسیٍ ،احذ ٍراهیي-پیشَا ،داًشگاُ آساد اسالهیٍ ،راهیي ،ایزاى
هحوذ ًصری
استادیار گزٍُ کشاٍرسیٍ ،احذ ٍراهیي -پیشَا ،داًشگاُ آساد اسالهیٍ ،راهیي ،ایزاى
پَرًگ کسرایی
استادیار گزٍُ کشاٍرسیٍ ،احذ ٍراهیي-پیشَا ،داًشگاُ آساد اسالهیٍ ،راهیي ،ایزاى
تبسیخ دسیبفت 1399/10/11:تبسیخ پزیشؽ1401/03/14 :

چکیذُ
تا تَجِ تِ افشایش جوؼیت ٍ تقاضای رٍس افشٍى تزای هَاد غذایی ،اس کَدّای شیویایی تِ ػٌَاى اتشاری تزای هیل تِ حذاکثز
تَلیذ در ٍاحذ سطح ،استفادُ تی رٍیِ شذُ کِ خسارت ّای جثزاى ًاپذیزی تز پیکزُ هحیط سیست ٍارد کزدُ است .اس طزف
دیگز اهزٍسُ رٍیکزد جْاًی تِ سوت کشاٍرسی ارگاًیک است .یکی اس راّکارّای افشایش هقاٍهت گیا ًسثت تِ شزایط
تٌش سای هحیطی تاال تزدى سطح سَتستزاّای آًشین ّای آًتی اکسیذاى ٍ هَاد آًتی اکسیذاى درٍى سلَلی هاًٌذ اسیذ
آسکَرتیک هی تاشذ .ایي آسهایش تِ صَرت اسپلیت فاکتَریل در قالة طزح تلَک کاهل تصادفی در سِ تکزار ٍ در دٍ
سال سراػی  1931-1931در رٍستای قوصز ٍاقغ در شْزستاى شْزری اجزا گزدیذ .در ایي آسهایش تٌش خشکی تِ ػٌَاى
ػاهل اصلی در سِ سطح 144˛14˛04 :هیلی هتز تثخیز اس سطح تشتک تثخیز کالس  ٍ Aکَد سیستی شاهل تاکتزی هحزک
رشذ (آسٍسپزیلیَم) ٍ قارچ هایکَریشا در چْار سطح شاهل :الف) ػذم هصزف ب) تذر هال تاکتزی هحزک رشذ
(آسٍسپزیلیَم) ج) هصزف قارچ هایکَریشا تِ صَرت تذر هال د) کارتزد تَام تاکتزی هحزک رشذ آسٍسپزیلیَم تِ ّوزاُ
قارچ هایکَریشا تِ صَرت تذر هال ٍ اسیذ آسکَرتیک در دٍ سطح هحلَل پاشی شاهل الف) ػذم کارتزد اسیذ آسکَرتیک ٍ
ب) کارتزد اسیذ آسکَرتیک (دٍ رٍس پس اس اػوال تیوار آتیاری) تِ صَرت فاکتَریل تِ ػٌَاى ػاهل فزػی در ًظز گزفتِ
شذ.
کلیذٍاشگاى :اسیذ آسکَربیک ،قارچ هایکَریسا ،باکتری آزٍسپریلیَم.
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همذهِ
گیبُ داسٍیی سیحبى ،گیبّی یه ػبلِ ٍ اػبًغ داس ثَدُ وِ ثِ ٍػیلِ ثزس تىثیش ؿذُ ٍ ػالٍُ ثش هلبسف داسٍیی ثِ ػٌَاى
ػجضی ّن هلشف هی گشدد .سؿذ سٍیـی ٍ ػولىشد ثزس دس گیبّبى تحت تأثیش ػَاهل ثؼیبسی لشاس هی گیشًذ وِ یىی اص ایي
ػَاهل ًَع هحیظ وـت اػت .اهشٍصُ هَاد ثؼیبسی ثب هٌـأ آلی ٍ هؼذًی دس اختیبس لشاس داسًذ وِ هی تَاًٌذ ثِ هحیظ ّبی
وـت اضبفِ گشدًذ ٍ ایي هَاد ثب تحت تأثیش لشاس دادى ٍضؼیت  pHخبن ،هیضاى ػٌبكش هؼذًی دس دػتشع گیبُ ،هیضاى
ًگْذاسی سعَثت دس خبن ،الگَ ٍ هیضاى سؿذ سیـِ دس هحیظ وـت ًٍ ...مؾ هْوی سا دس ػولىشد ایفب هی وٌٌذ (سحوتی ٍ
ّوىبساى .)1387 ،دس چٌذ دِّ اخیش ،ثب تَخِ ثِ افضایؾ خوؼیت ٍ تمبضبی سٍص افضٍى ثشای هَاد غزایی ،اص وَدّبی ؿیویبیی
ثِ ػٌَاى اثضاسی ثشای هیل ثِ حذاوثش تَلیذ دس ٍاحذ ػغح ،اػتفبدُ ثی سٍیِ ؿذُ وِ خؼبست ّبی خجشاى ًبپزیشی ثش پیىشُ
هحیظ صیؼت ٍاسد وشدُ اػت .اص عشف دیگش اهشٍصُ سٍیىشد خْبًی ثِ ػوت وـبٍسصی اسگبًیه اػت .دس ایي ػیؼتن اص
وـبٍسصی وِ ؿبیذ ثشگشفتِ اص وـبٍسصی ػٌتی ثبؿذ ػؼی ثش ایي اػت تب اص ًْبدُ ّبیی وِ هٌـب ؿیویبیی داسًذ اػتفبدُ ًـَد.
دس ایي ساػتب وَدّبی ثیَلَطیه ثِ هشٍس خبی خَد سا ثیي ًْبدُ ّبی ؿیویبیی وِ ثِ ػٌَاى وَد هلشف هی ؿَد ثبص هی وٌذ
(ػجبعصادُّ .)1384 ،وچٌیي یىی اص ساّىبسّبی افضایؾ همبٍهت گیب ًؼجت ثِ ؿشایظ تٌؾ صای هحیغی ثبال ثشدى ػغح
ػَثؼتشاّبی آًضین ّبی آًتی اوؼیذاى ٍ هَاد آًتی اوؼیذاى دسٍى ػلَلی هبًٌذ اػیذ آػىَسثیه هی ثبؿذ .اػیذ آػىَسثیه
یه هَلىَل وَچه لبثل حل دس آة اػت وِ داسای خبكیت آًتی اوؼیذاًی ثبالیی ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى ػَثؼتشای اٍلیِ دس
هؼیشّبی چشخِ ای ،ثشای ػویت صدایی ٍ خٌثی وشدى سادیىبلْبی ػَپشاوؼیذ ٍ اوؼیظى هٌفشد ًمؾ داسد .هلشف خبسخی
اػیذ آػىَسثیه ػجت افضایؾ همبٍهت ثِ تٌؾ خـىی ٍ وبّؾ اثش هضش تٌؾ ّبی اوؼیذاتیَ هی ؿَد (دٍلت آثبدیبى ٍ
ّوىبساى .)1388 ،اص ایي سٍ ایي عشح ثب ّذف ثشسػی اثش ثبسوتشی هحشن سؿذ آصٍػپشیلیَم ٍ ّوضیؼتی لبسذ هبیىَسیضا ٍ
تبثیش وبسثشد اػیذ آػىَسثیه ثش هیضاى افضایؾ همبٍهت ثِ خـىی وِ اص هجبحث هَسد هغبلؼِ دس وـبٍسصی پبیذاس هیثبؿذ،
اًدبم پزیشفت .هجبًی ًظشی پظٍّؾ ًمؾ آػىَسثیه اػیذ دس گیبّبى اػیذ آػىَسثیه یه هَلىَل وَچه لبثل حل دس آة
اػت وِ داسای خبكیت آًتی اوؼیذاًی ثبالیی ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى ػَثؼتشای اٍلیِ دس هؼیشّبی چشخِ ای ،ثشای ػویت صدایی ٍ
خٌثی وشدى سادیىبل¬ّبی ػَپشاوؼیذ ٍ اوؼیظى هٌفشد ًمؾ داسد .هلشف خبسخی اػیذ آػىَسثیه ػجت افضایؾ همبٍهت ثِ
تٌؾ خـىی ٍ وبّؾ اثش هضش تٌـْبی اوؼیذاتیَ هی ؿَد .آػىَسثیه اػیذ هی¬تَاًذ چشخِ ػلَلی ،تمؼین ػلَلی ٍ عَیل
ؿذى ػلَلی سا تؼذیل وشدُ ٍ ثذیي تشتیت دس سؿذ ٍ ًوَ گیبّی دسگیش ؿَد .هغبلؼبت ًـبى داد وِ ّش خب فؼبلیت هیتَصی
ؿذیذ ٍخَد داسد ،همذاس آػىَسثبت ّن فشاٍاى اػت .آػىَسثبت ثبػث پیـشفت هشحلِ ثِ هشحلِ  Sدس چشخِ ػلَلی
هی¬ؿَد ٍ ثذیي تشتیت ثب دخبلت دسچشخِ ػلَلی ،ثبػث افضایؾ سؿذ ػلَل¬ّبی گیبّی هی¬ؿَد(ػبیوَى ٍ ّوىبساى¬،
 .)2015دس آػیب ایشاى اص ًظش داسا ثَدى ػغح خـبن ؿـَس پٌدویي وــَس اػـت لؼوت ثیـتش ػغح وـَس سا ثِ ػلـت
ووجـَد رخـبیش آثی ٍ ًبهؼبػذ ثَدى ؿشایظ آة ٍ َّایی ،اساضی ؿَس دس تــىیل هـی دّـذ ثؼـیبسی هـَاسد هٌــأ ؿـَسی
اص آة آثیـبسی ثـَدُ ٍ افضایؾ غلظـت ًوـه ّـب سؿـذ گیبّـبى سا وٌـذ ٍ دس ًْبیت هٌدش ثِ ًبثَدی گیبّبى هی ؿـَد .ثـب
تَخـِ ثـِ ّضیٌــِ ّــبی ػــٌگیي اكــالح خــبن ّــبی ؿــَس ٍ هحذٍدیت ّبی هٌبثغ آة ؿیشیي ٍ یب ون ؿـَس ایدـبد
همبٍهت ًؼجت ثِ ؿشایظ ثب وبسثشد تشویجبت هٌبػت ٍ ًیض اعالع اص سفتبس گًَِ ّبی هختلف گیبّی ٍ ٍاوـٌؾ آًْــب ثــِ
ؿــَسی اهــشی ضــشٍسی هــی ثبؿــذ(وبلذسص ٍ ّوىبساى .)2017 ،ؿَسی ثـب تـأثیش گزاؿـتي ثـش سٍی ثیـتش فؼبلیتْبی
فیضیَلَطیىی ٍ هَسفَلَطیىی ،سؿذ ٍ ًوَ گیبُ سا تحت تأثیش لشاس هی دّذ .ؿَسی ثـب تـبثیش ثش ؿىل ّبی ؿیویبیی ػٌبكش
غزایی دس خبن ،اًتمـبل یب تَصیغ ایي ػٌبكش دسٍى گیبُ ٍ یـب غیشفؼـبل وـشدى تبثیشات فیضیَلَطیىی ػٌبكش غزایی هلشف ؿذُ
هٌدش ثِ افضایؾ راتی ًیبص غزایی دس گیبُ هیگشدد(چي ٍ ّوىبساى )2019 ،عجك ًتبیح ثذػـت آهـذُ دس تحمیمـی دسگیـبُ سیحبى
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ػجض آػیت غـبیی ٍ هیضاى لٌذ هحلـَل تحـت تٌؾ ؿَسی افضایؾ یبفت ّوچٌــــیي تــــٌؾ ؿــــَسی دس گیــــبُ
ًخــــَد هَخت وبّؾ هحتَای ًؼـجی آة ثشي ٍ افضایؾ ًـت الىتشٍلیت گشدیذ (وَچی ٍ ّوىبساى )2015 ،دس گیـبُ
وَؿـیب اػوبل تٌؾ ؿـَسی ًیـض هٌدـش ثـِ وـبّؾ ؿـبخق پبیـذاسی غــبء ،افـضایؾ هحتـَای ًؼـجی آة ثـشي ،پـشٍلیي ٍ
پتبًؼـیل اػـوضی گشدیـذ (ًَثبلت )2016 ،اػوبل تـٌؾ ؿـَسی دس گیـبُ داسٍیـی هـشصُ ػجت وبّؾ لٌذ ًـبهحلَل اًذام
َّایی ٍ سیـِ ،افـضایؾ پـشٍلیي ٍ لٌـذ هحلـَل اًذام َّایی ٍ سیـِ دس خْت وبّؾ اثشات ػَء تٌؾ ؿذ( .پبصوبد)2019 ،
دس گًَِ ای هشین گلی ًیـض هیـضاى لٌـذ ٍ پشٍلیي دس ؿشایظ تٌؾ ؿَسی ًؼجت ثِ تیوـبس ؿـبّذ افضایؾ یبفت (گَ هبلی،
 )2013ػالٍُ ثش ایي ثـب افــضایؾ غلظــت ؿـَسی دس گیــبُ داسٍیــی صٍفــب همذاس پشٍلیي ،وبسٍتٌَئیـذّب ٍ لٌــذّبی
احیــب افــضایؾ ٍ همــذاس ولشٍفیــل وــل ٍ ولشٍفیلْبی  b ٍ aوبّؾ یبفـت( .خبًبتبىّ .)2018 ،وچٌیي تحمیمبت ًـبى داد
تـٌؾ ؿـَسی دس دٍ سلن سیحبى هٌدـش ثـِ افـضایؾ ًــت الىتشٍلیـت ،پـــشٍلیي ،ولشٍفیـــل  ٍ aولشٍفیـــل وـــل
گشدیـــذ(تبلجشص ٍ ّوىبساى .)2019 ،لبسذ ّبی هبیىَسیض آسثَػىَالس یىی اص هْوتـشیي سیض هَخَدات خبن ّؼتٌذ وِ هی
تَاًٌذ ثب ثیؾ اص  80دسكذ اص گًَِ ّـبی گیـبّی ساثغـِ ّوضیؼـتی ثشلـشاس وٌٌذ .تٌَع لبسذ ّبی هبیىَسیضا آسثَػىَالس
ّوجؼتگی هثجت ثب تٌَع گًَِ ّـبی گیـبّی ٍ پبیـذاسی آًْـب دس اوَػیؼــتن ّــبی گیــبّی ٍ وـــبٍسصی داسد .ؿــجىِ
ّیفْبی خبسج سیؾ ّبی ایي لبسچْب دس اعشاف سیـِ ّب ،ػغح خزة آة ٍ ػٌبكـش سا افـضایؾ هـی دّـذ؛ ثٌبثشایي ،لـبسذ
ّـبی هـبیىَسیض آسثَػـىَالس سؿـذ ٍ تَاًبیی گیبُ ثشای همبثلِ ثب اًَاع تٌـْـب (پـبتَطًْـب ،ػذم تؼبدل ػٌبكش غزایی ،خـىی
ٍ فلضات ػٌگیي) سا تمَیـت هـی وٌـذ(ثیشٍ ٍ ّوىبساى )2018 ،اغلـت پظٍّـگشاى ثش ایي ثبٍسًذ وِ ثـب اػـتفبدُ اص وَدّـبی
صیؼــتی ٍ سیضخبًــذاساى خــبوضی هــیتــَاى ؿــشایظ تغزیِ ای ثْتشی سا ثـشای گیـبُ فـشاّن وـشّ .وضیؼتی گیبُ ٍ
سیضخبًذاساى خبوضی هبًٌذ هـبیىَسیضا ،ساّىـبسی هفیـذ دس خْـت افضایؾ هَاد آلـی خـبن ،تمَیـت خَاهـغ هیىشٍثـی،
افــضایؾ وــبسایی هلــشف ًْــبدُ ّــبی وـــبٍسصی ثِ خلَف آة آثیبسی ٍ دسًْبیت ثْجَد ػولىشد ووی ٍ ویفی
گیبّبى ثْخلَف دس هحیظ ّبی تحت تـٌؾ ؿَسی ٍ خـىی هحؼـَة هـیــَد(آلگَاسص ٍ ّوىبساى )2018 ،ػلـت
ػـَدهٌذی لـبسذ ّـبی هبیىَسیضا دس ایي هـیجبؿـذ وـِ تلمـیح هـبیىَسیضایی هَخت تغییش هتبثَلیؼن گیبُ هیضثبى ؿذُ ٍ ایـي
تغییـش دس هتبثَلیؼن ػـجت تَلیـذ تشویجـبت دفـبػی دس گیـبُ هیـَد ٍ همبٍهت گیبُ ثـِ ؿـشایظ تـٌؾ سا افـضایؾ هی دّذ
(ّبصهَى .)2019 ،ثْلَلی ٍ ّوىبساى ( )1400دس پظٍّـی ثِ ثشسػی اثش ّیَ هیه اػیذ ،لبسذ ّبی هبیىَسیضا ٍ ثمبیبی سًٍبع
ثش ٍیظگی ّبی سؿذی ٍ خزة ػٌلشّبی غزایی گل هغشثی دس تٌؾ ؿَسی پشداختٌذ .آصهبیؾ ثِ كَست فبوتَسیل دس لبلت
عشح ثْغَس وبهل تلبدفی ثب ؿؾ تیوبس ؿبهل ؿبّذ (ثذٍى وَد) 3 ٍ 5/1 ،گشم لبسذ هبیىَسیضا دس ّش ویلَگشم خبنٍ 16 ،
 32هیلیگشم ّیَهیىبػیذ دس لیتش آة آثیبسی ٍ  25%حدوی گلذاى ثمبیبی گیبُ سًٍبع دس ػِ ػغح ؿَسی خبن (12 ٍ 4،7
دػیضیوٌغ ثش هتش) ثب ػِ تىشاس اخشا ؿذ .ثش اػبع ًتیدِ ّب ،تیوبس  32هیلیگشم ثش لیتش ّیَهیىبػیذ دس ؿَسی  4دػیضیوٌغ ثش
هتش ثیـتشیي ؿوبس گل ،عَل دٍسُ گلذّی ٍ ٍصى خـه گل سا دس پی داؿت .دس ؿَسی  7دػیضیوٌغ ثش هتش گیبّبى تیوبسؿذُ
ثب  5/1گشم ثش ویلَگشم لبسذ هبیىَسیضا ثیـتشیي ؿوبس گل ،عَل دٍسُ گلذّی ٍ خزة ػذین ،فؼفش ٍ پتبػین سا ًـبى دادًذ.
دس ؿَسی  12دػیضیوٌغ ثش هتش گیبّبى تیوبسؿذُ ثب ثمبیبی سًٍبع ثیـتشیي ؿوبس گلٍ ،صى خـه گل ،پشٍتئیي ول ،فؼبلیت
آًضین پشاوؼیذاص ٍ ووتشیي همذاس خزة ػذین سا ًـبى دادًذ .اػتفبدُ اص وَدّبی آلی ٍ صیؼتی هَخت اًگیضؽ گل دس گیبّبى
تیوبس ؿذُ دس ؿَسی  12دػیضیوٌغ ثش هتش ؿذ .ثِ عَس ولی ،تیوبسّبی لبسذ هبیىَسیضا ٍ ثمبیبی سًٍبع دس توبم ػغح ّبی
ؿَسی هَخت ثْجَد سؿذ ٍ ػولىشد گیبُ ؿذًذ .ایشخی هبسؿه ٍ همذم ( )1399دس پظٍّـی ثِ ثشسػی پبػخ فیضیَلَطیىی ٍ
ثیَؿیویبیی خؼفشی هىضیىی ثِ وبسثشد لبسذ ّبی هبیىَسیضا دس ؿشایظ تٌؾ ؿَسی پشداختٌذً .تبیح ًـبى داد اػوبل تٌؾ
ؿـَسی هٌدـش ثـِ وبّؾ هحتَای ًؼجی آة ٍ ولشٍفیل ثشي ؿذ .ثب افضایؾ ػظح تٌؾ هیضاى ًـت الىتشٍلیت ،وشثَّیذسات
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ول ٍ پشٍلیي ثشي افضایؾ یبفت .دس همبثل اػتفبدُ اص لبسذ ّبی هبیىَسیضا هٌدش ثِ ثْجَد كفبت اًذاصُ گیشی ؿذُ تحت
ؿشایظ تٌؾ ؿَسی گـت .عجك ًتبیح ثذػت آهذُ همذاس پشٍلیي ،وشثَّیذسات ول ٍ ًـت الىتشٍلیت ثب وبسثشد لبسذ هبیىَسیضا
دس ؿشایظ تٌؾ وبّؾ یبفت وِ ًبؿی اص تبثیش هثجت وبسثشد ایي لبسذ ّب دس هتؼبدل وشدى ؿشایظ سؿذی ثشای گیبُ تحت تٌؾ
ؿَسی ثَدّ .وچٌیي ثیـتشیي همذاس هحتَای ًؼـجی آة ثـشي ٍ ولشٍفیـل  ٍ a،bولشٍفیل ول دس تیوبس ػذم اػوبل تٌؾ
ؿَسی ٍ وبسثشد لبسذ هبیىَسیضا گًَِ ایٌتشاسادیىغ هـبّذُ ؿذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي تحمیك هیتَاى ثیبى وشد وِ اػوبل تٌؾ
ؿَسی دس غلظت  120هیلیوَالس هٌدش ثـِ وـبّؾ ؿـذیذ كفبت هَسد ثشسػی ؿذ .ایي دس حبلی اػت وِ وبسثشد لبسچْبی
هبیىَسیضا دس ایي ػغح ًتَاًؼت اثشات هٌفـی تٌؾ ؿَسی سا ثْجَد ثخـذ .عجك ًتبیح ایي تحمیك اػتفبدُ اص لبسذ هـبیىَسیضا
گًَـِ ایٌتـشاسادیىغ ًؼـجت ثـِ هَػْأ تبثیش ثیـتشی دس ثْجَد خلَكیبت فیضیَلَطیىی ٍ ثیَؿیویبیی خؼفشی هىضیىی دس
ؿشایظ تٌؾ ؿـَسی دس غلظت پبییي داؿت.
مواد و روش ها
میانگین حذاقل و حذاکثر دما و متوسط بارش ضهرری
ایي هٌغمِ داسای آة ٍ َّای خـه ٍ ًیوِ خـه اػت ٍ هیبًگیي ثبسؽ ػبالًِ آى دس  38ػبل گزؿتِ  251هیلی هتش ثَدُ
اػت ،هیبًگیي ػبالًِ دسخِ حشاسات َّا آى ثِ تشتیت  16.5دسخِ ػبًتیگشاد ،هیبًگیي دسخِ حشاست خبن  15.5ػبًتیگشاد
دسخِ ٍ هیضاى تجخیش اص ػغح تـته تجخیش ػبالًِ  2607هیلیوتش هی ثبؿذ (ؿىل  .)2 ٍ 1هیبًگیي ثبسًذگی ٍ دهبی هبّبًِ ثش
گشفتِ اص ایؼتگبُ َّاؿٌبػی دس ؿىل ً 2 ٍ 1ـبى دادُ ؿذُ اػت.
ضکل  .1نمودار تغییرات دمایی ضهرری در سال های  1396و 1397

خصوصیات خاک محل اجرای طرح
پیؾ اص اًدبم آصهبیؾ هضسػِ ای ثشای تؼییي خلَكیبت فیضیىی ٍ ؿیویبیی خبنً ،وًَِ ثشداسی اص خبن كَست گشفت.
ثشای ایي هٌظَس سٍی لغشّبی اكلی صهیي چْبس ًمغِ هـخق گشدیذ ،ػپغ دس ّش ًمغِ یه ًوًَِ اص ػوك 30 – 0
ػبًتیوتشی خبن ثشداؿتِ ٍ ًوًَِ ّبی خوغ آٍسی ؿذُ اص چْبس ًمغِ ثب ّن هخلَط ؿذًذ ٍ دس ًْبیت یه ًوًَِ خبن ثِ
آصهبیـگبُ خْت تدضیِ اسػبل گشدیذً .تبیح حبكل اص تدضیِ خلَكیبت فیضیىی ٍ ؿیویبیی خبن دس خذٍل (ً )1ـبى دادُ
ؿذُ اػت.
جذول  .1مطخصات فیسیکی و ضیمیایی خاک مسرعه
فؼفش لبثل
ثبفت خبن

اػتفبدُ
()ppm

لَهی -سػی

8/02

پتبػین لبثل اػتفبدُ

سع

ؿي

()mg/l

()%

()%

228

34

40

سعَثت

ّذایت الىتشیىی

اؿجبع sp

ػلبسُ اؿجبع ECe

(%)w/w

()ds/m

42/5

4/54

اػیذیتِ گل

ػیلت

وشثي آلی

ًیتشٍطى

اؿجبع pH

()%

()%

ول ()%

7/51

26

0/194

0/15

بررسی تأثیر کاربرد اسید آسکوربیک913 ...

طرح آزمایطی مورد استفاده
ایي تحمیك دس ػبل صساػی  1396-1397دس سٍػتبی لولش ٍالغ دس ؿْشػتبى ؿْشسی ثِ هذت دٍ ػبل صساػی اًدبم خَاّذ
ؿذ .آصهبیؾ ثِ كَست اػپلیت فبوتَسیل دس لبلت ثلَن وبهل تلبدفی دس  3تىشاس اخشا ؿذ .دس ایي آصهبیؾ :آثیبسی ثِ ػٌَاى
ػبهل اكلی دس ػِ ػغح ؿبهل :تٌؾ خـىی ثش اػبع  100˛70˛40هیلی هتش تجخیش اص ػغح تـته تجخیش والع  ٍ Aوَد
صیؼتی ؿبهل ثبوتشی هحشن سؿذ (آصٍػپشیلیَم) ٍ لبسذ هبیىَسیضا دس چْبس ػغح ؿبهل :الف) ػذم هلشف ة) ثزس هبل
ثبوتشی هحشن سؿذ (آصٍػپشیلیَم) ج) هلشف لبسذ هبیىَسیضا ثِ كَست ثزس هبل د) وبسثشد تَام ثبوتشی هحشن سؿذ
آصٍػپشیلیَم ثِ ّوشاُ لبسذ هبیىَسیضا ثِ كَست ثزس هبل ٍ اػیذ آػىَسثیه دس دٍ ػغح هحلَل پبؿی ؿبهل الف) ػذم
هلشف اػیذ آػىَسثیه ٍ ة) هلشف  2هَالس اػیذ آػىَسثیه ثِ كَست فبوتَسیل ثِ ػٌَاى ػبهل فشػی دس ًظش گشفتِ ؿذ.
نقطه طرح آزمایطی
پغ اص هـخق ًوَدى پـتِ ّبً ،مـة آصهبیؾ ثش سٍی صهیي پیبدُ ؿذّ .ش تىشاس ؿبهل  24وشت ٍ ّش وشت ؿبهل  4سدیف ثِ
عَل  3هتش ثب فبكلِ سدیف ّب  40ػبًتیوتش ٍ فبكلِ ثَتِ  5ػبًتیوتش دسًظش گشفتِ ؿذ .فبكلة ثیي تىشاسّب ًیض  3هتش تؼییي ؿذ.
اص ّشوشت آصهبیؾ دٍ خظ اٍل ٍ آخش ثِ ػٌَاى حبؿیِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ اص  2خظ ٍػظ ثشای اًذاصُ گیشی هشفَلَطیه
اػتفبدُ ؿذ.
نقطه طرح
جذول  .2نقطه طرح آزمایطی

عملیات کاضت
پیؾ اص وبؿت ًؼجت ثِ تْیِ صهیي (ؿخن ،دیؼه ٍ لَلش) الذام ؿذُ ٍ ثش اػبع ًتبیح آصهَى خبن ،همذاس وَد فؼفبت آهًَیَم
هَسد ًیبص ٍ ثش اػبع تیوبس آصهبیـی  30دسكذ همذاسوَد اٍسُ ثِ صهیي اضبفِ ؿذ .همذاس  35دسكذ ثِ كَست ػشن دس هشحلِ
چْبسثشگی ثَتِ ّب (استفبع  35تب  40ػبًتیوتشی) ٍ همذاس  35دسكذ هبثمی پغ اص ثشداؿت چیي اٍل ّوضهبى ثب آثیبسی ثِ صهیي
اضبفِ ؿذ .ػولیبت وبؿت ثِ كَست دػتی ٍ ثِ سٍؽ وپِای (ثِ ػوك  3 - 5ػبًتی هتش) كَست گشفت ٍ ثالفبكلِ پغ اص
وبؿت آثیبسی اًدبم گشدیذ .آثیبسی ثِ كَست ًـتی اًدبم ٍ ثزسّب دس ػوك چْبس تب پٌح ػبًتیوتشی وـت گشدیذ تبسیخ وبؿت
دس ػبل اٍل  20خشداد هبُ  ٍ 1396دس ػبل دٍم  15خشداد هبُ  1397اًدبم گشدیذ.
بحث و نتیجه گیری
ارتفاع بوته
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ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3ثشای كفت استفبع ثَتِ ًـبى داد وِ ولیِ اثشات ػبدُ ٍ اثشات هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ
آػىَسثیه ،اثش تٌؾ خـىی دس وَد ثیَلَطیه هؼٌی داس گشدیذ ٍخَد داسدً .تبیح همبیؼِ هیبًگیي تأثیش تٌؾ خـىی ثش استفبع
ثَتِ سیحبى ًـبى داد وِ دس ثیي تیوبسّبی هختلف ،تٌؾ خـىی  40هیلیهتش ثیـتشیي استفبع سا ثِ خَد اختلبف داد .استفبع
ثَتِ سیحبى دس ایي تیوبس  65.14ػبًتیهتش ثَد وِ دس حذٍد  14دسكذ اص ووتشیي استفبع ثَتِ سیحبى وِ هشثَط ثِ تیوبس تٌؾ
خـىی  100هیلیهتش ثَد ثیـتش ثَد (خذٍل ً .)4تبیح همبیؼِ هیبًگیي وبسثشد وَد ّبی ثیَلَطیه ثِ كَست تشویت هبیىَسیضا
 +آصٍػپشیلیَم ثب  69/55ػبًتیهتش ثیـتشیي استفبع سیحبى سا ثِ خَد اختلبف داد وِ تفبٍت  31دسكذی ًؼجت ثِ پبییيتشیي
استفبع ثَتِ سیحبى وِ هشثَط ثِ تیوبس ػذم هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  47/94ػبًتیهتش ثذػت آهذ (خذٍل .)4
ًتبیح همبیؼِ هیبًگیي اػیذ آػىَسثیه ،وبسثشد اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي استفبع سیحبى ثب هیبًگیي  63/05ػبًتیهتش سا ثِ خَد
اختلبف داد وِ تفبٍت آهبسی هؼٌیداس ثب تیوبسّبی دیگش داؿت ّوچٌیي اػتفبدُ اص اػیذ آػىَسثیه ثبػث افضایؾ 9
دسكذی استفبع ثَتِ ًؼجت ثِ تیوبس ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه گشدیذ (خذٍل )4
جذول  .3تجسیه واریانس اثر تیمارهای آزمایص بر ارتفاع بوته ،تعذاد ضاخه فرعی در بوته ،تعذاد برگ در بوته ،تعذاد
بوته در واحذ سطح ،تعذاد گل آرین در بوته ،تعذاد دامه در هر گل آرین ،تعذاد گل آرین در واحذ سطح

جذول  .4مقایسه میانگین اثرات ساده تنص خطکی ،کود بیولوشیک و اسیذ آسکوربیک بر صفات ارتفاع بوته ،تعذاد
ضاخه فرعی در بوته ،تعذاد برگ در بوته ،تعذاد بوته در واحذ سطح ،تعذاد گل آرین در بوته ،تعذاد دامه در هر گل
آرین ،تعذاد گل آرین در واحذ سطح
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مقایسه میانگین اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر ارتفاع بوته
دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی ٍ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي هیضاى استفبع ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش
ثب هیبًگیي  74.08ػبًتیهتش ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  40دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش تجخیش ٍ وَد ّبی
ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  43.75ػبًتیهتش ثَد .وبسثشد وَد هبیىَسیضا ٍ آصٍػپشیلیَم دس ؿبیظ تٌؾ ؿذیذ ( 100هیلیوتش تجخیش) ثب
هیبًگیي  66.58ػبًتی هتش ًؼجت ثِ ّویي تیوبس تٌؾ خـىی تٌؾ هتَػظ ( 70هیلیوتش تجخیش) تٌْب اختالف  2دسكذی سا ًـبى
داد وِ ثیبى وٌٌذُ تبثیش هثجت وَد ثیَلَطیه دس وبّؾ تٌؾ ٍ افضایؾ استفبع گیبُ سیحبى اػت (ؿىل ّ .)2وضیؼتی هیىَسیضا
آسثَػىَالس هی تَاًذ تَاًبیی اختٌبة اص خـىؼبلی گیبّبى سا ثْجَد ثخـذ دس ّویي ساثغِ هحممبى ثیبى داؿتٌذوِ ّوضیؼتی
هبیىَسیضا ثب سیـِ گیبُ گٌذم هٌدش ثِ افضایؾ هؼٌی داس سیـِ ،ػبلِ ٍ ٍصى خـه گیبُ گشدیذ(وَثىَّی.)2008 ،
ضکل  .2اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر ارتفاع بوته
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مقایسه میانگین تأثیر تنص خطکی بر اسیذ آسکوربیک بر ارتفاع بوته
اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي استفبع ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش ٍ هلشف اػیذ
آػىَسثیه ثب هیبًگیي  68.12ػبًتیهتش ثذػت آهذ وِ دس حذٍد  20دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش تجخیش ٍ
ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ثَد .ػبیش ًتبیح ایي تیوبس ثیبًگش آى ثَد وِ وبسثشد اػیذ آػىَسثیه دس ولیِ ػغَح آثیبسی هٌدش
ثِ افضایؾ استفبع ثَتِ سیحبى گشدیذ اهب ثش اػبع ًتبیح تیوبس ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ٍ تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش ثب
ؿشایظ هلشف اػیذ آػىَسثیه دس یه گشٍُ آهبسی لشاس داؿتٌذ وِ ثِ ًظش هی سؿذ اػتفبدُ اص اػیذ آػىَسثیه دس ؿشایظ آة
آثیبسی هغلَة تبثیش چٌذاًی ثش اتفبع ثَتِ سیحبى ًذاؿتِ اػت (ؿىل ّ .)3وچٌجي دس آصهبیـی (اكغشی ٍ ّوىبساى)1395 ،
ثیبى داؿتٌذ وِ هحلَل پبؿی اػیذ آػىَسثیه هَخت افضایؾ استفبع ثَتٍِ ،صى ّضاس داًِ ،ػولىشد داًِ ،ولشٍفیل ول ،هحتَای
آة ًؼجی ثشي ٍ وبّؾ پشٍلیي ٍ فؼبلیت آًضین ّبی ػَپشاوؼیذ دیؼوَتبص ٍ وبتبالص ؿذ ٍ ثیـتشیي تبثیش هثجت دس تیوبس 120
هیلی گشم دس لیتش اػیذ آػىَسثیه هـبّذُ ؿذ .اكغشی ٍ ّوىبساى (ً )1395تبیح ًـبى داد وِ تٌؾ خـىی هَخت وبّؾ
استفبع ثَتِ ،تؼذاد داًِ دس ثاللٍ ،صى ّضاس داًِ ،ػولىشد داًِ ،ولشٍفیل ول ،هحتَای آة ًؼجی ثشي ٍ افضایؾ پشٍلیي ٍ فؼبلیت
آًضین ّبی ػَپشاوؼیذ دیؼوَتبص ٍ وبتبالص ؿذ ،ثِ عَسی وِ تحت ؿشایظ تٌؾ ؿذیذ خـىی ،تؼذاد داًِ دس ثاللٍ ،صى ّضاس
داًِ ٍ ػولىشد داًِ ثِ تشتیت  49 ٍ 23.11 ،43.03دسكذ وبّؾ پیذا وشد .دس همبثل ،هحلَل پبؿی اػیذ آػىَسثیه هَخت
افضایؾ استفبع ثَتٍِ ،صى ّضاس داًِ ،ػولىشد داًِ ،ولشٍفیل ول ،هحتَای آة ًؼجی ثشي ٍ وبّؾ پشٍلیي ٍ فؼبلیت آًضین ّبی
ػَپشاوؼیذ دیؼوَتبص ٍ وبتبالص ؿذ ٍ ثیـتشیي تبثیش هثجت دس تیوبس  120هیلی گشم دس لیتش اػیذ آػىَسثیه هـبّذُ ؿذ.
ضکل  .3اثر متقابل تنص خطکی بر اسیذ آسکوربیک بر ارتفاع بوته
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مقایسه میانگین اثر متقابل اسیذ آسکوربیک بر کود های بیولوشیک بر ارتفاع بوته
دس خلَف اثش هتمبثل وَد ّبی ثیَلَطیه ٍ اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي هیضاى استفبع ثَتِ اص تیوبس هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب
هیبًگیي  70.94ػبًتیهتش ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  36دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف ثب هیبًگیي  44.78ثَد .اص عشف دیگش
هی تَاى اؿبسُ وشد ثب وبسثشد اػیذ آػىَسثیه ٍ وَد ثیَلَطیه هبیىَسیضا  +آصٍػپیشیلیَم افضایؾ استفبع ثَتِ دس حذٍد 5
دسكذ افضایؾ یبفت ٍلی دس كَست اػتفبدُ اص اػیذ آػىَسثیه دس تیوبس وَد هبیىَسیضا هٌدش ثِ افضایؾ  18دسكذ استفبع
ثَتِ ًؼجت ثِ تیوبس هبیىَسیضا ٍ ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ثذػت آهذ (ؿىل .)4
ضکل  .4اثر متقابل اسیذ آسکوربیک بر کود های بیولوشیک بر ارتفاع بوته
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تعذاد ضاخه فرعی در بوته
ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3دس ساثغِ تؼذاد ؿبخِ فشػی دس ثَتِ ثیبى داؿت وِ اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ،وَد ثیَلَطیه،
اػیذ آػىَسثیه ٍ اثشات هتمبثل تٌؾ خـىی دس وَد ثیَلَطیه ٍ اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثشای ایي
كفت هؼٌی داس گشدیذٍ .لی ػبیش اثشات هتمبثل هؼٌی داس ًجَدًذ .دس خلَف اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ثیـتشیي تؼذاد ؿبخِ
فشػی دس ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش ثب هیبًگیي  13.05ؿبخِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  11دسكذ ثیـتش اص
تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش تجخیش ثَد (خذٍل  .)3دس خلَف اثش ػبدُ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي ؿبخِ فشػی دس ثَتِ
اص تیوبس هلشف هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ثب هیبًگیي  14.65ؿبخِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  27دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم
هلشف ثب هیبًگیي  10.59ثَد (خذٍل  .)4دس خلَف اثش ػبدُ اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي ؿبخِ فشػی دس ثَتِ اص تیوبس
هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  13.36ؿبخِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  7دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف اػیذ
آػىَسثیه ثب هیبًگیي  12.42ؿبخِ ثَد (خذٍل .)4

بررسی تأثیر کاربرد اسید آسکوربیک913 ...

اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر تعذاد ضاخه فرعی در بوته
دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی ٍ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي هیضاى تؼذاد ؿبخِ فشػی دس ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی 40
هیلیوتش تجخیش ٍ وبسثشد وَد هبیىَسیضا ٍ آصٍػپشیلیَم ٍ تیوبس وبسثشد هبیىَسیضا ّش دٍ دس یه گشٍُ آهبسی لشاس داؿتٌذ ٍ ثِ
تشتیت ثب هیبًگیي  15.51ؿبخِ ٍ  15.09ؿبخِ ثِ دػت آهذ ٍ ایي همبدیش دس حذٍد  37دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی
 100هیلیوتش تجخیش ٍ ػذم هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثَد .ػبیش ًتبیح ثِ دػت آهذُ ًـبى داد وِ وبسثشد وَد هبیىَسیضا ٍ
آصٍػپشیلیَم دس ؿشایظ تٌؾ هتَػظ ( 70هیلیوتش تجخیش) تؼذاد ؿبخِ فشػی ثب هیبًگیي  14.51ؿبخِ ثذػت وِ ًؼجت ثِ تیوبس
آثیبسی هغلَة تٌْب  6دسكذ اختالف داؿت ،اهب دس ّویي تیوبس آثیبسی ( 70هیلیوتش تجخیش) ػذم هلشف وَد ثیَلَطیه تیوبس
ّبی ًؼجت ثِ تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ وبسثشد هبیىَ  +آصٍ دس حذٍد  30دسكذ اختالف ػولىشد سا ًـبى دادّ .ویي سًٍذ
تغییشات ًیض دس تیوبس تٌؾ ؿذیذ ( 100هیلیوتش تجخیش) ٍ هلشف هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ًؼجت ثِ ػذم هلشف وَد
ثیَلَطیه لبثل هـبّذُ ثَد (ؿىل  .)5دس خلَف اثش ػبدُ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي تؼذاد ؿبخِ فشػی دس ثَتِ اص تیوبس
هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  14.65ؿبخِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  27دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف ثب
هیبًگیي  10.59ؿبخِ ثَد (خذٍل  .)4دس خلَف اثش ػبدُ اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي تؼذاد ؿبخِ فشػی دس ثَتِ اص تیوبس
هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  13.36ؿبخِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  7دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف اػیذ
آػىَسثیه ثب هیبًگیي  12.42ؿبخِ ثَد (خذٍل  .)4افضایؾ تؼذاد ؿبخِ خبًجی سیحبى دس اثش تلمیح ثب وَد ّبی ثیَلَطیه
(اصتَثبوتش ،آصٍػپیشیلَم ٍ ػَدٍهًَبع) تَػظ داٍدی فش ( )1390گضاسؽ ؿذ .ثٌظش هی سػذ ثِ ٍاػغِ ًمؾ هثیت وَد ّبی
ثیَلَطیه دس تَلیذ ٍ تٌظین َّسهَى ّبی هحشن سؿذ ،ثب وبسثشد ایي سایضٍ وَد ّبی ثیَلَطیه ّب ػغح ٍ ػوك سیـِ افضایؾ
یبفتِ ٍ خزة آة ٍػٌبكش غزایی افضایؾ هی یبثذ وِ ػجت ثْجَد سؿذ ٍ افضایؾ فتَػٌتض هی ؿَد (هحوذ ٍسصی .)1389 ،ثب
افضایؾ هیضاى فتَػٌتض ٍ هَاد غزایی خزة ؿذُ تَػظ گیبُ ٍ ثشٍص پتبًؼیل حذاوثشی تَلیذ ثیَهبع گیبُ ؿبّذ ثیـتش ؿذى
تؼذاد ؿبخِ ّبی ختٌجی ًیض ّؼتین .ثب افضایؾ تؼذاد ؿبخِ ّبی خبًجی ،ؿبّذ افضایؾ تؼذاد گل آریي دس ثَتِ ًیض ّؼتین وِ
ایي ثذیي هؼٌی اػت وِ ثیي كفت تؼذاد ؿبخِ خبًجی ٍ تؼذاد گل آریي ساثغِ هؼٌی داس هثجتی ٍخَد داسد .ثِ ًظش هیسػذ وِ
ثشتشی تیوبسّبی حبٍی وَد داهی ٍ ثبوتشی¬ّبی هحشن سؿذ ًؼجت ثِ ؿبّذ هیتَاًذ حبكل ثْجَد ؿشایظ خبن ٍ دػتیبثی
ثِ ػٌبكش غزایی وِ دس ًْبیت ثِ افضایؾ ٍصى خـه ٍ گلذّی هیاًدبهذ ،ثبؿذ .دس ّویي استجبط لبثل روش اػت وِ تحمیمبت
ثش سٍی گیبُ ساصیبًِ ( ٍ )Abdou et al., 2009ؿَیذ (ً )Shafei and Khalid, 2005ـبى دٌّذُ ایي اهش ّؼتٌذ .وبّؾ
تؼذاد ؿبخِ فشػی دس ؿشایظ تٌؾ خـىی دس صهبى پش ؿذى داًِ دس ثَتِ یىی اص دالیل اكلی وبّؾ ػولىشد داًِ ولضا هیثبؿذ
( .)Nielsen, 2010وبّؾ تؼذاد ؿبخِ ّبی فشػی ثش اثش ووجَد آة تَػظ پظٍّؾ گشاى دیگش ًیض گضاسؽ ؿذُ اػت ( Cox,

 .)2008افضایؾ استفبع ثَتِ ،تؼذاد پٌدِ ٍ ػٌجلِ ،ػغح ثشي پشچن ،عَل ػٌجلِ ،ػولىشد داًِ ٍ وبُ دس ّش ثَتِ ٍ افضایؾ تؼذاد
سٍصًِ ثب اػتفبدُ اص  400هیلی لیتش اػیذ آػىَسثیه افضایؾ هی یبثذ ( .)Amin et al., 2008هحلَل پبؿی اػیذ آػىَسثیه ثش
گیبّبى ثبلال ػجض ثبػث افضایؾ تؼذاد ؿبخِ ّب ،ثشي ّب ٍ ثشي دس ٍاحذ ػغحٍ ،صى گیبُ تبصُ ٍ خـه ؿبخِ ّب ٍ ّوچٌیي
همبدیش ولشٍفیل  ،aولشٍفیل  ٍ bوبسٍتٌَئیذ دس همبیؼِ ثب گیبّبى دسهبى ًـذُ پغ اص  75سٍص اص وبؿت ؿذ ( El Bassiouny

.)et al., 2005
ضکل  .5اثر متقابل تنص خطکی بر کود های بیولوشیک بر ضاخه فرعی در بوته
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اثر متقابل تنص خطکی در اسیذ آسکوربیک بر تعذاد ضاخه فرعی در بوته
دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي تؼذاد ؿبخِ فشػی دس ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش
تجخیش ٍ هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  14.37ؿبخِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  18دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی
 100هیلیوتش تجخیش ٍ ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ثَد .ؿبخِ فشػی دس ثَتِ دس تیوبس ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ٍ آثیبسی
هغلَة ثب تیوبس هلشف اػیذ دس آثیبسی هغلَة دس یه گشٍُ آهبسی لشاس داؿت .وبسثشد اػیذ آػىَسثیه هٌدش ثِ افضایؾ
ؿبخِ فشػی دس ثَتِ سیحبى گشدیذ دس ّویي ساثغِ دس ؿشایظ تٌؾ هتَػظ ٍ ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه تؼذاد ؿبخِ فشػی
ثب هیبًگیي  12.28دسكذ ثِ دػت آهذ ایي هیضاى ثب تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ هلشف اػیذ آػىَسثیه دس حذٍد  14دسكذ
اختالف ػولىشد داؿت ٍلی دس ّویي تیوبس آثیبسی ٍ ثب هلشف اػیذ آػىَسثیه اختالف ػولىشد ثب تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ
هلشف اػیذ آػىَسثیه ثِ  6دسكذ وبّؾ پیذا وشد وِ ایي ًـبى دٌّذُ ػَد هٌذی اػیذ آػىَسثیه دس ؿشایظ تٌؾ سعَثتی
ًؼجت ثِ ؿشایظ آثیبسی هغلَة سا ًـبى هی دّذ (خذٍل .)4
ضکل  .6اثر متقابل تنص خطکی و اسیذ آسکوربیک بر تعذاد ضاخه فرعی در بوته
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ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3دس ساثغِ تؼذاد ثشي دس ثَتِ ثیبى داؿت وِ اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ،وَد ثیَلَطیه ،اػیذ
آػىَسثیه ٍ اثشات هتمبثل تٌؾ خـىی دس وَد ثیَلَطیه ٍ اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثشای ایي كفت
هؼٌی داس گشدیذٍ .لی ػبیش اثشات هتمبثل هؼٌی داس ًجَدًذ .دس خلَف اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ثیـتشیي هیضاى تؼذاد ثشي دس
ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش ثب هیبًگیي  79.79ثشي ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  15دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ
خـىی  100هیلیوتش تجخیش ثَد (خذٍل  .)4دس خلَف اثش ػبدُ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي هیضاى تؼذاد ثشي دس ثَتِ اص
تیوبس هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  76.94ػذد ثشي ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  7دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف
ثب هیبًگیي  70.84ثَد (خذٍل  .)4دس خلَف اثش ػبدُ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي هیضاى تؼذاد ثشي دس ثَتِ اص تیوبس هلشف
وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  85.17ػذد ثشي ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  30دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف ثب هیبًگیي
 59.11ػذد ثشي ثَد (خذٍل  .)4دس خلَف اثش ػبدُ اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي هیضاى تؼذاد ثشي دس ثَتِ اص تیوبس هلشف
اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  76.94ػذد ثشي ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  7دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه
ثب هیبًگیي  70.84ػذد ثشي ثَد (خذٍل  .)4ثٌظش هی سػذ ثِ ٍاػغِ ًمؾ هثیت وَد ّبی ثیَلَطیه دس تَلیذ ٍ تٌظین َّسهَى
ّبی هحشن سؿذ ،ثب وبسثشد ایي سایضٍ وَد ّبی ثیَلَطیه ّب ػغح ٍ ػوك سیـِ افضایؾ یبفتِ ٍ خزة آة ٍػٌبكش غزایی
افضایؾ هی یبثذ وِ ػجت ثْجَد سؿذ ٍ افضایؾ فتَػٌتض هی ؿَد (هحوذ ٍسصی .)1389 ،خؼشٍی ٍ ّوىبسى )1381( ،عی یه
آصهبیؾ گلخبًِ ای ًـبى دادًذ وِ تلمیح سیحبى ثب اصتَثبوتش ٍ آصٍػپیشیلَم اثش هؼٌی داسی ثش سٍی تَػؼِ ػیؼتن سیـِ ٍ
افضایؾ خزة هَاد غزایی ٍ ثبلغجغ افضایؾ تؼذاد ثشي داؿتّ .وچٌیي كفت تؼذاد ثشي ثب ؿبخق ػغح ثشي ثغَس هؼٌی
داسی ٍاثؼغِ اػت ،ثذیي كَست وِ ثب افضایؾ هیضاى ثیَهبع گیبّی ٍ افضایؾ تؼذاد ثشي ،ؿبخق ػغح ثشي ًیض افضایؾ هی
یبثذ .احتوبال اثشات افضایؾ تؼذاد ثشي اص عشیك افضایؾ هیضاى خزة ًَس ٍ افضایؾ هیضاى ولشٍفیل ٍ فتَػٌتض ًبؿی اص افضایؾ
وَد ًیتشٍطى ٍ هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ّبی هحشن سؿذ ،تبثیش هؼٌی داس ٍ هثجتی سٍی اوثش كفبت سؿذی گیبُ ًظیش
ػولىشد هبدُ خـه ٍ تش ،ػولىشد اػبًغ ،هیضاى ولشٍفیل (ولشٍفیل  ،aولشٍفیل  ٍ bولشٍفیل  ،)a+bؿبخق ػغح ثشي،
استفبع ثَتِ ،افضایؾ ثیَ هبع گیبّی ٍ تؼذاد ؿبخِ ّبی خبًجی داسدّ .وچٌیي افضایؾ تؼذاد ثشي اثش هؼٌی داس ٍ هٌفی ای ثب
دسكذ اػبًغ داسد .وبّؾ ػغح ٍ تؼذاد ثشي تحت تبثیش تٌؾ خـىی تَػظ ( )Hasanpour et al., 2012گضاسؽ ؿذُ
اػتً .تبیح تمیمبت دیگش ًـبى داد وِ افضایؾ غلظت اػیذ آػىَسثیه ثتذسیح توبم پبساهتشّبی سؿذ (استفبع ثَتِ ،تؼذاد ؿبخِ
ّب ،تؼذاد ثشي ّب ،لغش ػبلِ ،عَل سیـِ ٍ ّوچٌیي ٍصى ّبی تبصُ ٍ خـه توبم اسگبًْبی گیبّی) ٍ ّوچٌیي هیضاى دسكذ
ول وشثَّیذساتً ،یتشٍطى ،فؼفش ٍ پتبػین سا تحت تبثیش لشاس داد (ّ .)Mazher et al., 2011وچٌیي دس آصهبیـی گضاسؽ ؿذ
وِ اػیذ آػىَسثیه هَخت افضایؾ سؿذ اص عشیك افضایؾ ػغح ثشي پشچن هی گشدد (.)Dolatabadian et al., 2009
كفبت سٍیـی گیبُ اص لجیل عَل ؿبخِ فشػی ،عَل ػٌجلِ ٍ كفبت هشثَط ثِ سیـِ ثب افضایؾ هیضاى تٌؾ ؿَسی وبّؾ
هؼٌیداسی ًؼجت ثِ ؿبّذ ًـبى دادًذ ٍ وبسثشد اػیذ ّیَهیه دس ّش دٍ ػغح ٍ اػیذ آػىَسثیه (ػوذتب ػغح  200هیلیگشم
دس لیتش) ػجت ثْجَد ایي كفبت ًؼجت ثِ ؿبّذ گشدیذ (همذم ٍ ّوىبساى.)1395 ،
اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر تعذاد برگ در بوته

 382فصلناهه علوی – پژوهشی جغرافیا و برناههریسی هنطقهای ،سال دوازدهن ،شواره سوم ،تابستاى 1041
دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی ٍ وَد ّبی ثیَلَطیه ثش تؼذاد ثشي دس ثَتِ ػالٍُ ثش ایٌىِ تیوبس ّبی وبسثشد هبیىَسیضا
 +آصٍػپشیلیَم ٍ وبسثشد هدضای هبیىَسیضا دس ؿشایظ تٌؾ خـىی هغلَة دس یه گشٍُ آهبسی لشاس داؿتٌذ ثیـتشیي تؼذاد
ثشي دس ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش ٍ وبسثشد تَام وَد هبیىَسیضا ٍ آصٍػپشیلیَم ٍ هبیىَسیضا هدضا ثِ تشتیت
ثب هیبًگیي ّبی  88.05 ٍ 90.73ػذد ثشي ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  41دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش تجخیش
ٍ ػذم هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثَدّ .وچٌیي ایي سًٍذ تغییشات ًـبى دٌّذُ اّویت ٍ وبسثشد وَد ّبی ثیَلَطیه
ثخلَف دس ؿشایظ تٌؾ ّبی سعَثتی اػت ثغَسی وِ دس تیوبس تٌؾ ؿذیذ سعَثتی ٍ ٍ وبسثشد وَد هبیىَسیضا +
آصٍػپشیلیَم ًؼجت یِ ػذم هلشف آى دس حذٍد  33دسكذ ثشاٍسد گشدیذ؛ ٍ اص عشف دیگش هی تَاى ثِ ایي ًىتِ اؿبسُ وشدثب
وبسثشد وَد ثیَلَطیه هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم اختالف تؼذاد ثشي دس ثَتِ سیحبى اص  41دسكذ ثِ  11دسكذ وبّؾ یبفت.
ؿىل (.)7
ضکل  .7اثر متقابل تنص خطکی بر کود های بیولوشیک بر تعذاد برگ در بوته
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اثر متقابل تنص خطکی بر اسیذ آسکوربیک بر تعذاد برگ در بوته
دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي تؼذاد ثشي دس ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش
ٍ هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  83.41ثشي ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  27دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی 100
هیلیوتش تجخیش ٍ ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ثَد .دیگش تغییشات هَخَد دس ایي تیوبس ثذیي گًَِ ثَد وِ ػذم هلشف اػیذ
آػىَسثیه دس تیوبس تٌؾ هتَػظ ثب هیبًگیي  66.95ػذد ثشي دس حذٍد  19دسكذ ثب تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ هلشف اػیذ
آػىَسثیه اختالف داؿت ٍلی دس ّویي تیوبس آثیبسی ٍ ثب وبسثشد اػیذ آػىَسثیه ایي اختالف ثِ  6دسكذ وبّؾ پیذا وشد.
ّوچٌیي ثِ ایي ًىتِ هی تَاى اؿبسُ وشد وِ ثب وبثشد اػیذ آػىَسثیه دس تیوبس تٌؾ هتَػظ سعَثتی كفت تؼذاد ثشي دس ثَتِ
ثب تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه دس یه گشٍُ آهبسی لشاس گشفتٌذ (ؿىل .)8
ضکل  .8اثر متقابل تنص خطکی بر اسیذ آسکوربیک بر تعذاد برگ در بوته
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بررسی تأثیر کاربرد اسید آسکوربیک989 ...

تعذاد بوته در واحذ سطح
ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3دس ساثغِ تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح ثیبى داؿت وِ اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ،وَد ثیَلَطیه،
اػیذ آػىَسثیه ٍ اثشات هتمبثل تٌؾ خـىی دس وَد ثیَلَطیه ثشای ایي كفت هؼٌی داس گشدیذٍ .لی ػبیش اثشات هتمبثل
هؼٌی داس ًجَدًذ .دس خلَف اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ثیـتشیي تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش
تجخیش ثب هیبًگیي  81.29ثَتِ دس ٍاحذ ػغح ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  23دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش
تجخیش ثَد (خذٍل  .)4وبسثشد وَد ّبی ثیَلَطیه دس ػغح احتوبل یه دسكذ تأثیش هؼٌیداسی ثش تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح
داؿت ٍ دس ثیي تیوبسّبی هختلف ،وبسثشد وَد ّبی ثیَلَطیه ثِ كَست تشویت هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ثب  ٍ 75.86وبسثشد
هبیىَسیضا ثب هیبًگیي  75.97ػذد ثیـتشیي تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح سیحبى سا ثِ خَد اختلبف داد وِ تفبٍت آهبسی هؼٌیداس
ثب تیوبسّبی دیگش داؿت ّوچٌیي ثش اػبع ًتبیح همبیؼِ هیبًگیي پبییيتشیي تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح سیحبى هشثَط ثِ تیوبس
ػذم هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  63.55ػذد ثذػت آهذ (خذٍل .)4
اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر تعذاد بوته در واحذ سطح
ًتبیح همبیؼِ هیبًگیي اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس وَد ّبی ثیَلَطیه ثش تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح سیحبى ًـبى داد وِ دس ثیي
تیوبسّبی هختلف ،تٌؾ خـىی  40هیلیوتش ٍ هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثِ كَست تشویت هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم
ثیـتشیي تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح سا ثِ خَد اختلبف داد ،تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح دس ایي تیوبس  ٍ 86.58وبسثشد وَد
هبیىَسیضا ثب هیبًگیي  85.33ػذد ثَد وِ ایي هیضاى اص دس حذٍد  37دسكذ ثیـتش ص تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش ٍ ػذم
هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  54.51ثَتِ دس ٍاحذ ػغح ثَد .ػالٍُ ثش هَاسد اؿبسُ ؿذُ وبسثشد وَد ثیَلَطیه دس
تیوبس ّبی تٌؾ سعَثتی هتَػظ ٍ ؿذیذ هٌدش ثِ افضایؾ تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح گشدیذ ثِ ًحَی دس ؿشایظ ػذم هلشف
وَد ثیَلَطیه دس تیوبس تٌؾ هتَػظ تؼذاد ثَتِ دسٍ احذ ػظ ثب هیبًگیي  64.25ثَتِ ثِ دػت آهذ وِ اختالف  26دسكذی ثب
تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ هلشف هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم داؿت ٍلی وبسثشد وَد ّبی هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ثب هیبًگیي
 81.25ثَتِ دس ٍاحذ ػغح تٌْب اختالف  6دسكذی ثب تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ وبسثشد هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم داؿت ،ایي
سًٍذ تغییشات دس تیوبس تٌؾ ؿذیذ سعَثتی ًیض لبثل سٍیت ثَد .دس ایي تیوبس وبسثشد هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ٍ وبسثشد هدضا
هبیىَسیضا دس یه گشٍُ آهبسی لشاس داؿتٌذ ٍ دس ایي ثیي دس كَست وبسثشد هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم اختالف تؼذاد ثَتِ دس
ٍاحذ ػغح ثب هیبًگیي ثِ  20دسكذ وبّؾ یبفت ٍلی دس كَست ػذم هلشف وَد ثیَلَطیه ایي اختالف دس حذٍد  40دسكذ
ثشاٍسد گشدیذ .ؿىل (.)9
ضکل  .9اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر تعذاد بوته در واحذ سطح
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تعذاد گل آرین در بوته
ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3دس ساثغِ تؼذاد گل آریي دس ثَتِ ثیبى داؿت وِ اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ،وَد ثیَلَطیه ،اػیذ
آػىَسثیه ٍ اثشات هتمبثل تٌؾ خـىی دس وَد ثیَلَطیه ٍ اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثشای ایي كفت
هؼٌی داس گشدیذٍ .لی ػبیش اثشات هتمبثل هؼٌی داس ًجَدًذ .دس خلَف اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ثیـتشیي تؼذاد گل آریي دس ثَتِ
اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش تجخیش ثب هیبًگیي  13.57گل آریي دس ثَتِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  11.16دسكذ ثیـتش اص
تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش تجخیش ثَد (خذٍل  ٍ )4دس ثیي تیوبسّبی هختلف ،وبسثشد وَد ّبی ثیَلَطیه ثِ كَست
تشویت هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ثب  ٍ 12.75وبسثشد هبیىَسیضا ثب هیبًگیي  12.85ػذد ثیـتشیي تؼذاد گل آریي دس ثَتِ سیحبى
سا ثِ خَد اختلبف داد وِ تفبٍت آهبسی هؼٌیداس ثب تیوبسّبی دیگش داؿت ّوچٌیي ثش اػبع ًتبیح همبیؼِ هیبًگیي پبییيتشیي
تؼذاد گل آریي دس ثَتِ سیحبى هشثَط ثِ تیوبس ػذم هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثب هیبًگیي  10.77ػذد ثذػت آهذ (خذٍل .)4
ثٌظش هی سػذ ثِ ٍاػغِ ًمؾ هثیت وَد ّبی ثیَلَطیه دس تَلیذ ٍ تٌظین َّسهَى ّبی هحشن سؿذ ،ثب وبسثشد ایي سایضٍ وَد
ّبی ثیَلَطیه ّب ػغح ٍ ػوك سیـِ افضایؾ یبفتِ ٍ خزة آة ٍػٌبكش غزایی افضایؾ هی یبثذ وِ ػجت ثْجَد سؿذ ٍ
افضایؾ فتَػٌتض هی ؿَد (هحوذ ٍسصی .)1389 ،ثب افضایؾ هیضاى فتَػٌتض ٍ هَاد غزایی خزة ؿذُ تَػظ گیبُ ٍ ثشٍص پتبًؼیل
حذاوثشی تَلیذ ثیَهبع گیبُ ؿبّذ ثیـتش ؿذى تؼذاد ؿبخِ ّبی خبًجی ًیض ّؼتین .ثب افضایؾ تؼذاد ؿبخِ ّبی خبًجی ،ؿبّذ
افضایؾ تؼذاد گل آریي دس ثَتِ ًیض ّؼتین وِ ایي ثذیي هؼٌی اػت وِ ثیي كفت تؼذاد ؿباخِ خبًجی ٍ تؼذاد گل آریي ساثغِ
هؼٌی داس هثجتی ٍخَد داسد.
اثر متقابل تنص خطکی در کود های بیولوشیک بر تعذاد گل آرین در بوته
دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی ٍ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي تؼذاد گل آریي دس ثَتِ اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش
تجخیش ٍ وبسثشد وَد هبیىَسیضا ثب هیبًگیي  ٍ 14.99وبسثشد وَد هبیىَسیضا ٍ آصٍػپشیلیَم ثب هیبًگیي  14.47گل آریي دس ثَتِ ثِ
دػت آهذ وِ ػالٍُ ثش ایٌىِ دس یه گشٍُ آهبسی لشاس داؿتٌذ دس حذٍد  34دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیوتش
تجخیش ٍ ػذم هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه ثَد .ػبیش ًتبیح ایي تیوبس ًـبى دٌّذُ آى ثَد وِ ثْشُ گیشی اص وَد ّبی ثیَلَطیه
دس ؿشایظ تٌؾ سعَثتی وبسثشد ثیـتشی داؿتِ اػت ثٌحَی وِ دس تیوبس تٌؾ هتَػظ سٍعَثتی ٍ ػذم وبسثشد وَد ثیَلَطیه
ثیـتشیي تؼذاد گل آریي ثب هیبًگیي  10.44گل آریي ثِ دػت آهذ وِ ًؼجت تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ وبسثشد هبیىَسیضا دس حذٍد
 30دسكذ اختالف ػولىشد سا ًـبى هی داد ٍلی دس ّویي تیوبس سعَثتی ٍ وبسثشد وَد هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ایي اختالف
ثِ  5دسكذ وبّؾ یبفت .ایي ًتبیح ًـبى دٌّذُ ػَد هٌذی ثْشُ گیشی اص وَد ّبی ثیَلَطیه ثخلَف دس ؿشایظ تٌؾ
سعَثتی هی ثبؿذ (ؿىل .)10
ضکل  .11اثر متقابل تنص خطکی بر کود های بیولوشیک بر تعذاد گل آرین در بوته
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تعذاد گل آرین در واحذ سطح
ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3دس ساثغِ ثب تؼذاد گل آریي دس ٍاحذ ػغح ثیبى داؿت وِ اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ،وَد
ثیَلَطیه ،اػیذ آػىَسثیه ثشای ایي كفت هؼٌی داس گشدیذٍ .لی ػبیش اثشات ػبدُ ٍ هتمبثل ثشای ایي كفت هؼٌی داس
ًگشدیذً .تبیح همبیؼِ هیبًگیي تأثیش تٌؾ خـىی ثش تؼذاد گل آریي دس ٍاحذ ػغح سیحبى ًـبى داد وِ دس ثیي تیوبسّبی
هختلف ،تٌؾ خـىی  40هیلیهتش ثیـتشیي تؼذاد گل آریي دس ٍاحذ ػغح سا ثِ خَد اختلبف داد .تؼذاد گل آریي دس ٍاحذ
ػغح سیحبى دس ایي تیوبس  1110.56ػذد ثَد .پبییيتشیي تؼذاد گل آریي دس ٍاحذ ػغح سیحبى ًیض ثب  695.42ػذد هشثَط ثِ
تیوبس تٌؾ خـىی  100هیلیهتش ثَد وِ ًؼجت ثِ ػبیش تیوبسّبی تٌؾ خـىی تفبٍت هؼٌیداس داؿت (خذٍل  .)4دس
خلَف اثش ػبدُ وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي تؼذاد گل آریي دس ٍاحذ ػغح اص تیوبس هلشف هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ثب
هیبًگیي  979.56گل آریي دس ٍاحذ ػغح ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  30دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف ثب هیبًگیي 688.23
گل آریي دس ٍاحذ ػغح ثَد (خذٍل .)4
تعذاد دانه در گل آرین
ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ (خذٍل  )3دس ساثغِ تؼذاد ثشي دس ثَتِ ثیبى داؿت وِ اثش ػبدُ تٌؾ خـىی ،وَد ثیَلَطیه ،اػیذ
آػىَسثیه ٍ اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثشای ایي كفت هؼٌی داس گشدیذٍ .لی ػبیش اثشات هتمبثل هؼٌی داس
ًجَدًذ .ثش اػبع آصهَى داًىي همبیؼِ هیبًگیي تأثیش تٌؾ خـىی ثش تؼذاد داًِ دس گل آریي سیحبى ًـبى داد وِ دس ثیي
تیوبسّبی هختلف ،تٌؾ خـىی  40هیلیهتش ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس گل آریي سا ثِ خَد اختلبف داد .تؼذاد داًِ دس گل آریي
سیحبى دس ایي تیوبس  437.71ػذد ثَد ٍ پبییيتشیي تؼذاد داًِ دس گل آریي سیحبى ًیض ثب  418.31ػذد هشثَط ثِ تیوبس تٌؾ
خـىی  100هیلیهتش ثَد وِ ًؼجت ثِ ػبیش تیوبسّبی تٌؾ خـىی تفبٍت هؼٌیداس داؿت (خذٍل  .)4دس خلَف اثش ػبدُ
وَد ّبی ثیَلَطیه ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس گل آریي اص تیوبس هلشف هبیىَسیضا  +آصٍػپشیلیَم ثب هیبًگیي  439.73داًِ ثِ
دػت آهذ وِ دس حذٍد  9دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف ثب هیبًگیي  401.01داًِ ثَد (خذٍل  .)4اثش ػبدُ اػیذ آػىَسثیه
ثیبى وش آى ثَد وِ وبسثشد اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس گل آریي سیحبى ثب هیبًگیي  433.22ػذد سا ثِ خَد
اختلبف داد وِ تفبٍت آهبسی هؼٌیداس ثب تیوبسّبی دیگش داؿت ّوچٌیي ثش اػبع ًتبیح همبیؼِ هیبًگیي پبییيتشیي تؼذاد داًِ
دس گل آریي سیحبى هشثَط ثِ تیوبس ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  415.98ػذد ثذػت آهذ (خذٍل  .)4ثشسػی 20
تَدُ ؿٌجلیلِ ایشاًی تحت ؿشایظ تٌؾ آثی ٍ ػذم تٌؾ ًـبى داد وِ كفبت تؼذاد غالف دس ثَتِ ،تؼذاد داًِ دس ثَتِ ٍ ثیَهغ
خـه دس ؿشایظ تٌؾ آثی ًؼجت ثِ ػذم تٌؾ ثِ ؿذت وبّؾ یبفتٌذ (كبدق صادُ .)2010 ،والًتش احوذی ٍ ّوىبساى
( )1395ثیبى داؿتٌذ وِ هحلَل پبؿی  300هیلی گشم دس لیتش اػیذ آػىَسثیه ثبػث ثْجَد ػولىشد داًِ دس تیوبس سعَثتی
هغلَة ٍ لغغ آثیبسی دس هشحلِ خَسخیي دّی گشدیذً .تبیح ػبیش هحممیي ثیبى داؿت وِ وِ ولًَیضاػیَى لبسچی هبیىَسیضا ثش
سؿذ ،سًگذاًِ ّب ٍ هحتَای فؼفش ،ویفیت گل تبثیش هثجتی ثش گیبُ هیضثبى داسد ٍ ثِ ّویي دلیل اػتشع ّبی ًبؿی اص آة سا ثب
ًگْذاسی سعَثت دس اعشاف دیـِ گیبُ وبّؾ هی دّذ (آػشاس.)2011 ،
اثر متقابل تنص خطکی بر اسیذ آسکوربیک بر تعذاد دانه در گل آرین
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دس خلَف اثش هتمبثل تٌؾ خـىی دس اػیذ آػىَسثیه ثیـتشیي تؼذاد داًِ دس گل آریي اص تیوبس تٌؾ خـىی  40هیلیوتش
تجخیش ٍ هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  451.58داًِ ثِ دػت آهذ وِ دس حذٍد  10دسكذ ثیـتش اص تیوبس تٌؾ خـىی
 100هیلیوتش تجخیش ٍ ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ثَد .ػبیش ًتبیح ایي تیوبس ًـبى دٌّذُ آى ثَدُ وِ ثب اػتفبدُ اص اػیذ
آػىَسثیه دس ؿشایظ تٌؾ هتَػظ سعَثتی تؼذاد داًِ دس گل آریي ثب هیبًگیي  437.68داًِ ثب تیوبس آثیبسی هغلَة ٍ ػذم
هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  443.84داًِ دس یه گشٍُ آهبسی لشاس گشفتٌذ .ثب تَخِ ثِ اختالف حذٍدا  2دسكذی تؼذاد
داًِ دس گل آریي دس ؿشایظ آثیبسی هغلَة ٍ هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب تیوبس ػذم هلشف اػیذ آػىَسثیه ٍ ّوچٌیي ثب
تَخِ ثِ تغییشات دس ؿشایظ تٌؾ هتَػظ سعَثتی وِ تؼذاد داًِ دس گل آریي دسحذٍد  5دسكذ ثیـتش اص تیوبس ػذم هلشف
اػیذ آػىَسثیه ثشاٍسد ؿذ ،هی تَاى ثِ تبثیش گزاسی ثیـتش اػیذ اػیذ آػىَسیه ًؼجت دس ؿشایظ تٌؾ سعَثتی اؿبسُ ًوَد
(ؿىل .)11
ضکل  .11اثر متقابل تنص خطکی بر اسیذ آسکوربیک بر تعذاد دانه در گل آرین
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دس خلَف اػیذ آػىَسثیه ثِ ػٌَاى یه آًتی اوؼیذاى هی تَاًذ ثِ ایي ًىتِ اؿبسُ وشد وِ ثْشُ گیشی اص ایي هبدُ دس ؿشایظ
تٌؾ خـىی تبثیش گزاسی ثیـتشی ثش خلَكیبت ووی ٍ ویفی گیبُ سیحبى ًـبى داد ثگًَِ ای وِ دسكذ اػبًغ گیبُ تحت
تبثیش تٌؾ ؿذیذ خـىی ٍ هلشف اػیذ آػىَسثیه ثب هیبًگیي  0.42دسكذ ثِ دػت آهذ وِ ًؼجت ثِ تیوبس ػذم هلشف اػیذ
آػىَسثیه  12دسكذ ثیـتش ثَد؛ ثٌبثشایي ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثذػت آهذُ اص ایي آصهبیؾ هی تَاى ػٌَاى وشد وِ ثْشُ گیشی اص
وَد ّبی ثیَلَطیه ٍ اػیذ آػىَسثیه ثش گیبُ سیحبى هی تَاًٌذ ًمؾ خبیگضیٌی آًضین ّبی گیبّی سا ثبصی وشدُ ٍ هتؼبلت آى
ثبػث وبّؾ خؼبست ثیَهبسوشّبی تخشیت ٍ افضایؾ َّسهَى ّبی هحشن سؿذ دسٍى گیبُ گشدًذ ٍ دس ًْبیت هٌدش ثْجَد
خلَكیبت ووی ٍ ویفی گیبُ سیحبى دس ؿشایظ هختلف سعَثتی گشدًذ.
ٍ دس آخش ثب تَخِ ثِ ٍیظگی ّبی روش ؿذُ پیـٌْبداتی ًظیش:
 .1اًدبم ایي آصهبیؾ دس ػبیش هٌبعك ثب آة ٍ َّای هتفبٍت اًدبم گیشد.
 .2ثشسػی وبسایی هلشف وَد ّبی ثیَلَطیه دس ػغَح هختلف تٌؾ خـىی
 .3ثشسػی صهبى ّبی هختلف اػتفبدُ اص اػیذ آػىَسثیه دس ؿشایظ تٌؾ خـىی
 .4ثشسػی همبدیش هختلف اػتفبدُ اص اػیذ آػىَسثیه دس ؿشایظ تٌؾ خـىی
 .5ثشسػی ػبیش ػَیِ ّبی ثبوتشی ّبی هحشن سؿذ ٍ لبسذ ّبی هبیىَسیضا دس ؿشایظ تٌؾ خـىی
ّ .6وچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دس ایي آصهبیؾ تٌْب اص یه سلن گیبُ سیحبى اػتفبدُ ؿذُ ثَد تَكیِ هی گشدد وِ دس آیٌذُ اسلبم
دیگش ًیض خْت اسصیبثی ٍاوٌؾ ّبی آًْب ثِ ػَاهل هَسد آصهَى هَسد ثشسػی لشاس گیشد.
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