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شیمیایی بر برخی صفات کمی -تاثیر کودهای بیولوژیک، ارگانیک، شیمیایی و تلفیق ارگانیک

 (.Plantago ovate Lو کیفی اسفرزه اواتا )

 

 

 2اصغز رحیمی، 1آبادی محمذ حسیه اسالمی وصزت 

  ارشذ سراعت داوشگاٌ يلیعصزعج رفسىجان داوشجًی کارشىاسی -1

 استادیار داوشگاٌ يلیعصزعج رفسىجان، داوشکذٌ کشايرسی، گزيٌ سراعت ي اصالح وباتات -2 

  

 (hossein_mhi@yahoo.com)  رابط نویسندةآدرس پست الکترونيکي 

   چکیده

ّای  صَست فاکتَسیل دس قالة عشح تلَک آصهایـی ِتتِ هٌؾَس تشسػی تاثیش تیواسّای هختلف کَدی تش تشخی صفات کوی ٍ کیفی اػفشصُ اٍاتا، 

دس آى، تاثیش کَد صیؼتی  فصش )فح( سفؼٌداى اًدام ؿذ کِ کاهل تصادفی دس ػِ تکشاس دس گلخاًِ تحقیقاتی داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ ٍلی

ٍ  دس دٍ ػغح )تلقیح ٍ فذم تلقیح تا کَد صیؼتی( ِت 2-سٍسفؼفات تا فٌَاى فاکتَس اٍل ٍ تیواسّای هختلف حاصلخیضی دس ّفت ػغح )ؿاّذ، د

فٌَاى تیواسّای حاصلخیضی اسگاًیک ٍ دٍ ػغح تلفیق کَد  فٌَاى تیواسّای حاصلخیضی ؿیویایی، دٍ ػغح کَد داهی ِت ػغح کَد ؿیویایی ِت

ًتایح ًـاى داد کِ کَد صیؼتی، صفات ٍصى خـک کل، تقذاد تزس ٍ تَسم تزس . فٌَاى فاکتَس دٍم، هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ ِت اسگاًیک ٍ ؿیویایی(

دس  دس ایي گیاُ سا تْثَد داد. ّوچٌیي ػغَح کَد اسگاًیک ٍ تلفیق اسگاًیک ٍ ؿیویایی، دس تْثَد ٍصى خـک کل ٍ تقذاد تزس هَثش ٍاقـ ؿذ.

ؿشایظ  ؿشایظ فذم اػتفادُ اص کَد صیؼتی، تقذاد تشگ تیواس ؿاّذ دس هقایؼِ تا ػایش تیواسّای حاصلخیضی کاّؾ یافت. ٍصى ّضاس داًِ ًیض تٌْا دس

  تي کَد اسگاًیک دس ّکتاس ٍ ػغَح تلفیق اسگاًیک ٍ ؿیویایی تْثَد یافت. 30اػتفادُ اص کَد صیؼتی، تَػظ تیواسّای 
 

  تیمارَای مختلف کًدی، صفات کمی ي کیفی، اسفزسٌ اياتاکلمات کليذي: 
 

  مقدمه. 1
 

کاّؾ حاصلخیضی خاک ٍ اػتفادُ دائن گیاّاى اص رخایش غزایی خاک تذٍى خایگضیي هٌاػة ٍ کافی، تافث کاّؾ تَاى تَلیذی هَاد غزایی      

خاک ؿذُ اػت. چَى اػتفادُ اص کَدّای ؿیویایی تافث  آلَدگی خاک ٍ آب ؿذُ اػت تـش تقاضای تیـتشی سا تشای هصشف کَدّای اسگاًیک 

تَاى کَدّای ؿیویایی سا اص اکَػیؼتن صسافی حزف کشد. دس ایي هَسد اػتفادُ اص هَاد قاتل تدذیذ ٍ عثیقی تا غـاء  تاسُ ًوی تِ یکداسد. تا ایي ٍخَد 

دس ًْایت  آلی تِ ّوشاُ اػتفادُ تْیٌِ اص کَدّای ؿیویایی اّویت صیادی دس حفؼ تاسٍسی ػاختواى ٍ فقالیت تیَلَطیکی، ؽشفیت تثادل ٍ ًگْذاسی آب ٍ

(. تش اػاع تحقیقات اًدام ؿذُ، تلفیق کَدّای ؿیویایی تِ ّوشاُ هٌاتـ آلی ٍ تیَلَطیک ًتایح هغلَتی 3صالح ػاختاس فیضیکی ٍ ؿیویایی خاک داسد )ا

، کِ خَد هی دس افضایؾ تَلیذ فشآٍسدُ َددّی یک (. ک3تَاًذ ساّی تِ ػَی صسافت اسگاًیک ٍ دس ًْایت کـاٍسصی پایذاس تاؿذ ) ّای کـاٍسصی داؿِت

تاؿذ ٍ اػتفادُ اص کَد داهی دس ػیؼتن اسگاًیک ٍ هذیشیت پایذاس خاک اص اّویت تاالیی  آهیض گیاّاى داسٍیی هی فاهل اصلی دس کـت هَفقیت

کٌذ. گیاُ  تشخَسداس اػت. ٍخَد کَد آلی تافث تْثَد ػاختواى خاک، تافت خاک ٍ دس ًْایت کوک تؼضایی دس تَْیِ خاک ٍ صّکـی آى هی

صیؼت  سٍیی اػفشصُ خضء گیاّاى تا اسصؿی اػت کِ دس هٌاعق تیاتاًی ایشاى گؼتشؽ یافتِ ٍ تقاهل فیضیَهَسفَلَطیکی ایي گیاُ تا فَاهل اقلیوی ٍدا

(. اػفشصُ گیاّی فلفی، 1تاؿذ ) هحیغی خاف ایي هٌاعق ایداد ًَفی ػاصگاسی تیَؿیویایی تِ صَست پیذایؾ تشکیثات خاصی ًؾیش هَػیالط هی

آریي صیثا ّؼتٌذ ٍ تِ فٌَاى گل صیٌتی  ّای هختلف داسای سًگ تشگ هتٌَؿ ٍ گل تاؿذ. گًَِ ( هیplantaginaceaeػالِ اص خاًَادُ تاسٌّگ ) یک

تِ اهکاًات (. تٌاتشایي اػفشصُ کِ اص هٌاتـ هْن تَلیذ عثیقی هَػیالط خْاى ؿٌاختِ ؿذُ، تالؽ تشای تَػقِ ٍ تَلیذ آى دس کـَس تا تَخِ 2ؿَد ) کاؿتِ هی

عَس ٍػیقی دس صٌقت داسٍػاصی خْت تَلیذ تشکیثات  ی آى تِ ّای خـک اػفشصُ ٍ پَػتِ (. اص دا1ًِسػذ ) هَخَد، تؼیاس ضشٍسی ٍ هٌاػة تِ ًؾش هی
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یک ٍ تلفیقی، تِ دلیل اصالح خصَصیات ؿیویایی ٍ هخصَصا فیضیکی خاک دس اثش کاستشد کَد داهی دس تیواسّای اسگاً(. 2ؿَد ) هلیي اػتفادُ هی

دُ ٍ دس ًتیدِ داًِ ٍ هَػیالط تیـتشی  (.9ًوایذ ) تَلیذ هی کـت ایي گیاُ تحت تیواسّای هزکَس اص هَفقیت تیـتشی ًؼثت تِ ػیؼتن ؿیویایی تشخَسداس َت

 
 

 ها مواد و روش. 2
 

ٍػیلِ آصهایؾ  گلذاى تِ 84فصش )فح( سفؼٌداى دس  ایي تحقیق دس گلخاًِ تحقیقاتی گشٍُ صسافت ٍ اصالح ًثاتات داًـکذُ کـاٍسصی داًـگاُ ٍلی       

دس دٍ ػغح  2-ّای کاهل تصادفی تا ػِ تکشاس اًدام ؿذ. دس ایي تحقیق تاثیش کَد صیؼتی )تیَلَطیک( فؼفات تاسٍس فاکتَسیل دس قالة عشح تلَک

فٌَاى فاکتَس دٍم هَسد تشسػی  ( ت1ِفٌَاى فاکتَس اٍل ٍ تیواسّای هختلف حاصلخیضی دس ّفت ػغح )خذٍل  )تلقیح ٍ فذم تلقیح تا کَد صیؼتی( ِت

ـگاُ ٍلی قشاسگشفتٌذ. خاک هَسد اػتفادُ دس آصهایؾ اص ًَؿ لَهی د. خْت تاهی سػی تَد کِ اص هضسفِ تحقیقاتی دًا ي ًیتشٍطى فصش سفؼٌداى تْیِ ؿذُ َت

تشگی ٍ ػٌثلِ سفتي  3-4اص کَد ؿیویایی اٍسُ اػتفادُ ؿذ کِ یک ػَم آى دس هَقـ کاؿت تا خاک گلذاى هخلَط ؿذ ٍ دٍ ػَم تقذی دس هشاحل 

فضَالت گاٍ ّا اضافِ ؿذ. خْت تاهیي فؼفش اص کَد ؿیویایی ػَپش فؼفات تشیپل اػتفادُ ؿذ ٍ کَد داهی ًیض اص ًَؿ  صَست هحلَل دس آب تِ گلذاى تِ

ًیض اص ؿشکت صیؼت فٌاٍس  2ّا هخلَط ؿذًذ. کَد صیؼتی فؼفات تاسٍس  ؿیشی تَد. تواهی کَد ؿیویایی فؼفش ٍ کَد داهی قثل اص کاؿت تا خاک گلذاى

فات اص تشکیثات کِ تا تَلیذ اػیذّای آلی تافث سّاػاصی فؼ( P5ّای تاػیلَع لٌتَع )ػَِی ػثض تْیِ ؿذ. ایي کَد حاٍی دٍ ًَؿ تاکتشی اص گًَِ

تاؿذ. عثق دػتَسالقول ؿشکت صیؼت فٌاٍس ػثض، تزٍس تا کَد  کٌذ هی ػاص هی ( کِ تَلیذ آًضین فؼفاتP13پَتیذا )ػَیِ  ؿَد ٍ ػَدٍهًَاع هقذًی هی

اقذام تِ کـت ؿذ. کاؿت دس خَتی هخلَط ؿذ ٍ تقذ اص آى تالفاصلِ  گشم تزس اػفشصُ تِ 50صیؼتی تلقیح ؿذًذ. تذیي هٌؾَس ًین گشم اص کَد صیؼتی تا 

خَتی هخلَط ؿذ.  هتشی فثَس دادُ ؿذ ٍ تِ  هیلی 4هتش صَست گشفت. خاک هَسد اػتفادُ دس آصهایؾ اص غشتال  ػاًتی 30ٍ استفاؿ  20ّایی تِ قغش گلذاى

ّا تٌک ؿذًذ تا دس ّش گلذاى  گیاّچِ تشگی 4یا  3فذد تزس دس ّش گلذاى کـت ؿذ ٍ دس هشحلِ  15کیلَگشم خاک سیختِ ؿذ. اتتذا  5/2دس ّش گلذاى 

دلیل ًیاص تِ داًِ ًؼثتاً صیاد خْت اػتخشاج هَػیالط، تشای ّش کذام  ّا حفؼ ؿذًذ. الصم تِ تَضیح اػت تِ گیاّچِ تاقی تواًذ ٍ تا آخش آصهایؾ تَتِ 4فقظ 

دسخِ  72ّا دس داخل آٍى تا دهای  ـک کل، ًوًَِگیشی ٍصى خ خْت اًذاصُفذد گلذاى دس ًؾش گشفتِ ؿذ. دس ًْایت  2ّای آصهایؾ  اص پالت

تقذاد تشگ اص عشیق ؿذ. ّوچٌیي  ّا تقییي  ٍػیلِ تشاصٍ، ٍصى خـک کل ًوًَِ ػافت قشاس دادُ ؿذُ ٍ تقذ اص خـک ؿذى ِت 24-30گشاد تِ هذت  ػاًتی

، تقذاد تزس دس تَتِ ٍ ؿواسؽ تشگ هیضاى تَسم تزس ًیض تشسػی ؿذًذ. هحاػثات آهاسی تا اػتفادُ  ّا دس هشحلِ سػیذگی کاهل ٍ صفاتی هثل ٍصى ّضاس داًِ

 ّا ًیض تَػظ آصهَى داًکي اًدام ؿذ. ٍ هقایؼِ هیاًگیي SASافضاس  اص ًشم

 

 مشخصات سطًح فاکتًر کًد -1جذيل  

تيمارَاي 
 فاکتًر کًد

عالمت سطًح فاکتًر 
 کًد

 تزکيبات تشکيل دَىذٌ تيمارَا

 ته در َکتار ( کًد دامی ) کًدٌ شيميایی

 (kg/hفسفز) (kg/hويتزيصن )

 - - - Co شاَذ
 - C1 50 30 شيميایی

C2 80 60 - 
 M1 - - 20 دامی

M2 - - 30 
 CM1 30 20 10 تلفيقی

CM2 20 10 20 

 

M1-20 گزم در َزگلذان، 140ته کًد دامی در َکتارمعادلM2-30گزم در َز گلذان، 210ته کًد دامی در َکتارمعادلMC1(N30-P20 ٍبٍ اضاف)ته  10

 گزم در َز گلذان140ته کًد دامی در َکتارمعادل20(بٍ اضافN20-P10ٍ)MC2گزم در َز گلذان، 70کًد دامی در َکتارمعادل 
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 نتایج و بحث. 3

 يسن خشک کل

دسصذ تحت تاثیش قشاس  1ٍ  5داسی هادُ خـک اػفشصُ سا دس ػغح  ٍ ػغَح هختلف کَدی تِ عَس هقٌی 2عثق ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ اثش کَد تاسٍس       

ای (. دس تیي تیواس3ّ(. ًتایح هقایؼِ هیاًگیي ّا ًـاى داد کِ تا افضایؾ هقادیش کَدّای ؿیویایی هادُ خـک سًٍذ افضایؾ داؿت )خذٍل2داد )خذٍل

دسصذ  80تِ دػت آهذ کِ ًؼثت تِ ؿاّذ حذٍد  6080PNگشم دس ّش گلذاى اص تیواس  727/0حاصلخیضی ؿیویایی تیـتشیي هادُ خـک تِ هیضاى 

تي  30کَد داهی گشم دس ّش گلذاى اص تیواس  837/0(. دس تیي تیواسّای حاصلخیضی اسگاًیک، تیـتشیي هادُ خـک تِ هیضاى 3افضایؾ ًـاى داد )خذٍل

دسصذ افضایؾ دس ٍصى هادُ خـک داؿت. ایي  15حذٍد  6080PN( کِ دس هقایؼِ تا تْتشیي تیواس حاصلخیضی ؿیویایی 3دس ّکتاس حاصل ؿذ )خذٍل

اػتفادُ اص کَد داهی تاؿذ، کِ دس افضایؾ  تَاًذ تِ دلیل افضایؾ هادُ آلی ٍ خلل ٍ فشج خاک ٍ تْثَد ػاختواى ٍ تَْیِ آى دس اثش اهش تِ احتوال صیاد هی

 سؿذ ٍ گؼتشؽ سیـِ گیاُ ٍ تِ تثـ آى خزب آب ٍ اهالح هغزی اص خاک تؼیاس هَثش اػت ٍ اص عشفی اکثش فٌاصش ضشٍسی تِ ؿکل آلی دس کَد داهی

اختیاس گیاُ قشاس گیشد. هدوَفِ ایي فَاهل تافث ؿَد کِ دس ٌّگام ًیاص فٌاصش دس هقادیش کافی دس  ؿًَذ هَخة هی کِ تِ تذسیح هقذًی ؿذُ ٍ آصاد هی

َتی سؿذ کشدُ ٍ هادُ خـک تیـتشی تَلیذ ًوایذ ) هی . دس تیواسّای حاصلخیضی تلفیقی کَد اسگاًیک تا کَد (5ؿَد کِ گیاُ تحت تاثیش ایي ؿشایظ تِ خ

(. دس 3داس ًثَد )خذٍل ؿیویایی تا افضایؾ هقادیش کَدّای ؿیویایی ٍ کاّؾ کَد داهی تِ تذسیح فولکشد هادُ خـک افضایؾ یافت کِ ایي افضایؾ هقٌی

ش گلذاى اص تیواس  819/0ـک تِ هقذاس تیي تیواسّای حاصلخیضی تلفیقی کَد اسگاًیک تا کَد ؿیویایی تیـتشیي ٍصى هادُ خ تِ  2030PNگشم دسّ 

 12حذٍد  6080PNتشاتش ٍ دس هقایؼِ تا تْتشیي تیواس حاصلخیضی ؿیویایی  03/1تي کَد داهی دس ّکتاس حاصل ؿذ کِ دس هقایؼِ تا ؿاّذ  10ّوشاُ 

ش کَدّای ًیتشٍطى، فؼفش ٍ کَد داهی تش سٍی گیاُ اػفشصُ هَسد تشسػی قشاس گشفت ٍ تیاى ؿذ کِ دسصذ افضایؾ داؿت. دس تحقیق دیگشی ًیض تاثی

(. ّوچٌیي ٍصى خـک گیاُ تلقیح ؿذُ تا 6تَاًذ دس افضایؾ فولکشد هادُ خـک کل، فولکشد داًِ ٍ هَػیالط اػفشصُ هَثش تاؿذ ) کاستشد ایي کَدّا هی

 تاثیش ایي کَد دس افضایؾ سؿذ ٍ تَلیذ تَد. دٌّذُ  لقیح تیـتش تذػت آهذ کِ ًـاىدس هقایؼِ تا فذم ت 2کَد صیؼتی تاسٍس 

 
 

 جذيل تجشیٍ ياریاوس تاثيز تيمارَاي حاصلخيشي خاک بز ريي صفات کمی ي کيفی اسفزسٌ اياتا -2جذيل

 

 مىابع تغييز

 

درجٍ 

 آسادي

   مياوگيه مزبعات  

يسن خشک 

 کل

يسن َشار  تعذاد بذر تعذاد بزگ

 داوٍ

 تًرم بذر

 ns 033/0 ns 214/0 ns365/1951 ** 203/0 ns 357/1 2 بلًک

 ns 095/0 **022/3562 ns 003/0 **595/52 167/0 * 1 2کًد بارير

 ns 301/2 **747/42558 ns 007/0 ns 159/1 160/0** 6 سطًح کًدي

 ns 015/0 6 سطًح کًدي×2بارير
** 873/3 ns693/16001 

**084/0 ns 651/1 

 639/2 011/0 083/2098 137/1 036/0 26 خطا

 757/26 390/7 451/22 573/13 183/28  ضزیب تغييزات%

           :ns درصذ 1ي  5دار در سطح احتمال  * ي ** بٍ تزتيب معىیدار،  عذم معىی 
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 صفات کمی ي کيفی در اسفزسٌ اياتاي سطًح مختلف کًدي بزاي بزخی  2وتایج مقایسٍ مياوگيه سطًح فاکتًرَاي کًد بارير  -3جذيل

يسن خشک  سطح فاکتًر
 کل )گزم(

تًرم بذر  تعذاد بذر
 ليتز( )ميلی

 a 736/0 a 59/228 a 190/7 تلقيح 2کًد بارير 

 b 610/0 b 93/164 b 952/4 عذم تلقيح

 CO c 402/0 c 37/117 a 167/6 

 C1 bc 496/0 c 44/134 a 667/5 

 C2 ab 727/0 b 54/196 a 333/5 

 M1 ab 690/0 ab 76/229 a 000/6 سطًح کًدي

 M2 a 837/0 ab 05/224 a 333/6 

 CM1 a 819/0 a 62/255 a 500/6 

 CM2 ab 738/0 ab 53/219 a 500/6 

 آسمًن داوکه َستىذ.دار در سطح احتمال پىج درصذ در مقياس  در َز ستًن، مياوگيه َایی کٍ حذاقل در یک حزف مشتزک َستىذ، فاقذ اختالف معىی

 
 تعذاد بزگ 

ٍ فاکتَس ػغَح هختلف  2ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ دس هَسد ایي صفت ًـاى داد کِ تقذاد تشگ تحت تاثیش اثش هتقاتل فاکتَس کَد صیؼتی تاسٍس        

ؿشایغی کِ اص کَد صیؼتی اػتفادُ ؿذ تفاٍت (. ًتایح هقایؼِ هیاًگیي ًـاى داد دس 2داسی یک دسصذ قشاس گشفت )خذٍل کَدی دس ػغح احتوال هقٌی

، تقذاد تشگ گیاُ تِ دػت آهذُ اص ػغح ؿاّذ، 2داسی تیي ػغَح هختلف کَدی هـاّذُ ًـذ ٍلی دس ؿشایظ فذم اػتفادُ اص کَد صیؼتی تاسٍس هقٌی

اسی تیي ػایش ػغَح کَدی تشای ایي صفت د ، تفاٍت هقٌی2(. دس صَست فذم اػتفادُ اص کَد صیؼتی تاسٍس4کوتش اص ػایش ػغَح کَدی تَد )خذٍل

، تافث افضایؾ تقذاد تشگ دس گیاّاى ػغح ؿاّذ ؿذُ اػت. دس پظٍّؾ 2سػذ اػتفادُ اص کَد صیؼتی تاسٍس  (. دس ٍاقـ تِ ًؾش هی4هـاّذُ ًـذ )خذٍل

ثَد کِ کَد داهی ٍ ؿیویایی دس ًْایت اص عشیق افضایؾ فشضِ فٌاصش غزایی، تْثَد فتَػ دیگشی گضاسؽ ؿذ ٌتض ٍ تقؼین تْتش هَاد دس هخاصى، تافث ْت

 (.10ؿًَذ ) سؿذ فوَهی گیاُ هی

 
 

ي سطًح مختلف کًدي بزاي صفات تعذاد بزگ ي يسن َشار داوٍ اسفزسٌ  2مقایسٍ مياوگيه اثز متقابل فاکتًرَاي کًد بارير -4جذيل
 اياتا

کًد 
 2بارير

عذم       تلقيح    
 تلقيح

    

سطًح 
 کًدي

CO C1 C2 M1 M2 CM1 CM2 CO C1 C2 M1 M2 CM1 CM

2 

تعذاد 
 بزگ

abc 
33/7 

a 
66/8 

a 
33/8 

ab 
00/8 

abc 
33/7 

a 
33/9 

abc 
33/7 

 C 
00/6 

abc 
33/7 

ab 
00/8 

a 
00/9 

a 
00/9 

abc 
66/7 

abc 
66/7 

يسن 
َشار 
داوٍ 

 )گزم(

c 
26/1 

c 
29/1 

bc 
34/1 

abc 
44/1 

a 
55/1 

a 
59/1 

a 
60/1 

 a 
57/1 

ab 
50/1 

abc 
44/1 

abc 
42/1 

abc 
42/1 

c 
27/1 

bc 
33/1 

 دار در سطح احتمال پىج درصذ در مقياس آسمًن داوکه َستىذ. در َز ردیف، مياوگيه َایی کٍ حذاقل در یک حزف مشتزک َستىذ، فاقذ اختالف معىی
 

 
 تعذاد بذر

ٍ ػغَح هختلف کَدی دس ػغح احتوال  2ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد تقذاد تزس دس گیاُ اػفشصُ تحت تاثیش فاکتَسّای کَد صیؼتی تاسٍس        

(. هقایؼِ هیاًگیي تشای فاکتَس کَد صیؼتی ًـاى داد اػتفادُ اص ایي کَد تافث افضایؾ دس تقذاد تزس گیاُ 2داسی یک دسصذ قشاس گشفت )خذٍل هقٌی
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، تافث N50P30(. ّوچٌیي هقایؼِ هیاًگیي تشای فاکتَس ػغَح هختلف کَدی ًـاى داد تٌْا اػتفادُ اص کَد ؿیویایی دس ػغح 3اػفشصُ ؿذُ اػت )خذٍل

ضایؾ ایي صفت داس تقذاد تزس دس گیاُ اػفشصُ ًؼثت تِ گیاُ ؿاّذ ًـذ، اها اػتفادُ اص ػایش ػغَح کَدی هَسد اػتفادُ دس ایي پظٍّؾ دس اف افضایؾ هقٌی

(. دس آصهایؾ دیگشی ًیض هـاّذُ کشدًذ 3داسی اص ایي ًؾش هـاّذُ ًـذ )خذٍل هَثش ٍاقـ ؿذ ٍ تیي ػغَح هختلف کَد داهی ٍ تلفیقی اختالف هقٌی

عَس  داًِ دس ایي گیاُ تِکِ تا کاستشد تلفیقی کَد داهی تِ ّوشاُ کَد ًیتشٍطى، تقذاد ػٌثلِ دس تَتِ، تقذاد تزس دس ػٌثلِ ٍ عَل ػٌثلِ ٍ ٍصى ّضاس 

 (.9)داسی ًؼثت تِ ؿاّذ افضایؾ یافتٌذ  هقٌی

 

 يسن َشار داوٍ

ٍ فاکتَس ػغَح هختلف کَدی دس ػغح احتوال یک دسصذ  2ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ تشای ایي صفت ًـاى داد اثش هتقاتل فاکتَس کَد صیؼتی تاسٍس        

، ّش چٌذ اػتفادُ 2اتل ایي دٍ فاکتَس تشای ایي صفت ًـاى داد کِ دس صَست اػتفادُ اص کَد صیؼتی تاسٍس (. هقایؼِ هیاًگیي اثش هتق2داس ؿذ )خذٍل هقٌی

داس ًثَد. ّوچٌیي کَد داهی ٍ تلفیق داهی ٍ ؿیویایی  اص کَد ؿیویایی تافث افضایؾ دس ٍصى ّضاس داًِ ًؼثت تِ ؿاّذ ؿذُ اػت، لیکي ایي افضایؾ هقٌی

(. دس پظٍّؾ دیگشی گضاسؽ کشدًذ کِ 4داسی هـاّذُ ًـذ )خذٍل ِ ؿذ کِ تیي ػغَح هختلف ایي دٍ ػغح، تفاٍت هقٌیتافث افضایؾ ٍصى ّضاس داً

تِ، عَل ػٌثلِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ اػفشصُ گشدیذ کِ ایي اه ش سا هشتَط تِ کاستشد کَد داهی ٍ ؿیویایی دس گیاُ اػفشصُ هَخة افضایؾ تقذاد ػٌثلِ دس ّش َت

(. اها دس صَست 8افضایؾ فشضِ هَاد غزایی، تْثَد فتَػٌتض، تقؼین تْتش هَاد دس هخاصى ٍ دس کل تْثَد سؿذ فوَهی گیاُ فٌَاى کشدًذ )اثش هفیذ کَد دس 

، ّیچ کذام اص ػغَح کَدی ًتَاًؼتٌذ تافث تْثَد ایي صفت ًؼثت تِ ػغح ؿاّذ ؿًَذ ٍ تٌْا ٍصى ّضاس داًِ هشتَط 2فذم اػتفادُ اص کَد صیؼتی تاسٍس 

 (.4تِ ػغَح کَد تلفیقی ؿیویایی ٍ داهی ًؼثت تِ ػغح ؿاّذ کاّؾ یافت )خذٍل

 

 

 

 

 تًرم بذر    

داسی یک دسصذ  دس ػغح احتوال هقٌی 2ًتایح تدضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد تَسم تزس گیاُ اػفشصُ دس ایي آصهایؾ تٌْا تحت تاثیش فاکتَس کَد تاسٍس        

دس هقایؼِ تا تیواس فذم اػتفادُ  2هیاًگیي دس ایي هَسد ًـاى داد کِ تَسم تزس تشای تیواس اػتفادُ اص کَد صیؼتی تاسٍس (. ًتایح هقایؼِ 2قشاس گشفت )خذٍل

کِ دس پظٍّؾ دیگشی ًیض اػتفادُ اص کَد صیؼتی تافث تْثَد تشخی صفات کیفی گیاُ ساصیاًِ  چٌاى (. ّن3اص آى، اص هقذاس تاالتشی تشخَسداس تَد )خذٍل

ّا ًیض تاالتش  تاؿذ. ّش چقذس تزٍس اص تَسم تیـتشی تشخَسداس تاؿٌذ کیفیت آى عَس کلی کیفیت تزٍس اػفشصُ دس گشٍ دسصذ فاکتَس تَسم آى هی تِ(. 4ؿذ )

کِ فاکتَس تَسم تزس  اًذ اًذ صیشا فوَهاً تش ایي فقیذُ تٌذی تزٍس اص لحاػ کیفی اػتفادُ کشدُ خَاّذ تَد. تؼیاسی اص هحققیي اص فاکتَس تَسم تزس تشای دسخِ

 (.7تاؿذ ) هقیاس ٍاققی تشای هقشفی هحتَای سٍغي هی
 

 

  گیری نتیجه .4 
 

، کَد داهی ٍ تلفیق داهی ؿیویایی تافث تْثَد صفاتی چَى ٍصى خـک کل، تقذاد تزس ٍ فاکتَس تَسم تزس ًؼثت تِ 2ایي آصهایؾ ًـاى داد کَد تاسٍس

د تشگ ٍ ؿَد. ّوچٌیي دسصَست تلقیح تا کَد صیؼتی، تاص کَدّای داهی ٍ تلفیق داهی ؿیویایی دس تْثَد صفات تقذا کَد ؿیویایی دس گیاُ اػفشصُ  هی

دًذ ٍ دس صَست فذم تلقیح تا کَد صیؼتی ًیض کَد داهی     دس تْثَد صفات ًاهثشدُ هَثش ٍاقـ ؿذ.ٍصى ّضاس داًِ هَثش َت
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