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تبريخ دريبفت مقبلٍ1390/04/26 :

مقدمٍ ي َدف :ػٌاي ٌّذي ( )Cassia angustifolia Vahl.يک گياُ اسصؿوٌذ داسٍيي ا ػت کِ تِ ٍيظُ تشاي

تبريخ پذيزش مقبلٍ1390/90/20 :

دسهاى يثَػت اّويت صيادي داسد .تا تَخِ تِ اّويت کـااٍسصي اسگاًياک دس ساػاتاي افاضايؾ عولکاشد
گياّاى داسٍيي دس ايي تحقيق تأثيش کَدّاي صيؼتي تش عولکشد کوي گياُ داسٍيي ػٌاي ٌّذي دس ؿشايط
آب ٍ َّايي کشج تشسػي ؿذُاػت.

وًع مقبلٍ :پظٍّـي
مًضًع :تِ صساعي – تِ ًظادي

کليد ياژگبن :
Cassia angustifolia Vahl. 
 ػٌاي ٌّذي

 عولکشد کوي
 کَد صيؼتي

ريش تحقيق :ايي تحقيق دس قالة طشح تلَکّاي کاهل تصادفي تا  13تيواس ٍ  4تکاشاس دس ػاال  1389اخاشا
گشديذ .تزسّاي ػٌاي ٌّذي تا اػيذ ػَلفَسيک خشاؿيذُ ؿذًذ ،ػپغ کَدّاي صيؼاتي ٍ کاَد کاهال قثال اص
کـت تِ تؼتش تزس اضافِ ؿذًذ .ػطح تشگ گياُ ٍ هحتَاي کلشٍفيل تشگ اًذاصُگيشي ؿذ.
وتبيج ي بحث :تيـتشيي تأثيش تش عولکشد کوي گياُ هشتَط کَد کاهل ؿيويايي تَد .کَد صيؼاتي ًيتشٍکؼايي ٍ
هخلَط دٍ کَد صيؼتي تيَػَلفَس ٍ کَد فؼفشُ صيؼتي  2تاعث افضايؾ عولکاشد کواي گيااُ ؿاذًذ .تيواسّااي
کَدي اثش هعٌيداسي تش استفاع تَتِ ،قطش ػاقِ ،طَل تشگ ،ػطح تشگ ،هيضاى کلشٍفيلٍ ،صى تش تشگٍ ،صى خـاک
تشگ ( ٍ )p<0.01عشض تشگ ( )p<0.05دس گياُ ػٌا داؿتٌذّ .نچٌيي کاستشد ايي کَدّااي صيؼاتي هايتَاًاذ
هٌدش تِ کاّؾ هصشف کَدّاي ؿيويايي دس تَم ًظام ّاي کـااٍسصي ؿاَد کاِ گااهي دس ساػاتاي تاِ اذاقل
سػاًيذى آلَدگي هحيط ٍ کـاٍسصي پايذاس اػت.
تًصيٍ کبربزدي /صىعتي :تَصيِ هيؿَد تشاي افاضايؾ عولکاشد ػاٌاي ٌّاذي اص کاَد صيؼاتي ًيتشٍکؼايي
اػتفادُ گشدد.

 .1مقدمٍ
گياُ داسٍيي ػٌاي ٌّذي ()Cassia angustifolia Vahl.

هيسٍد ) .(Agarwal, 2010تشکيثات ػٌا ػثة افضايؾ ػشعت

يکي اص تا اسصؽتشيي گياّاى ؿٌاختِؿذُ دس دًيا اػت کِ دس

کلًَيّاي سٍدُ ٍ افضايؾ اًقثاضات سٍدُاي هيؿًَذ

آيَسٍدا ٍ سٍؽّاي خذيذ پضؿکي تشاي دسهاى يثَػت تِکاس

( .)Qadry, 2005هٌـأ پشاکٌؾ ايي گياُ خٌَب ٌّذ ،ساخؼتاى،
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خَسات ٍ پاکؼتاى هيتاؿذ (  .)Sheela, 2008کـت تزس هٌاػة-

( NBاختالط ًيتشٍکؼيي ٍ تيَفؼفش)( NS ،اختالط ًيتشٍکؼيي ٍ

تشيي سٍؽ خْت تکثيش ػٌا هيتاؿذ تا ايي ٍخَد هيضاى خَاًِصًي

تيَػَلفَس)( BS ،اختالط تيَفؼفش ٍ تيَػَلفَس)( SF ،اختالط

تزسّا پاييي تَدُ کِ دليل آى ٍخَد ًَعي خفتگي هکاًيکي هشتَط

تيَػَلفَس ٍ کَد فؼفاتِ تاسٍس صيؼتي( NFS ،)2اختالط ًيتشٍکؼيي

تِ هقاٍهت پَػتِ تزس اػت ( .)Kapur, 1982کَدّاي ؿيويايي دس

ٍ کَد فؼفاتِ تاسٍس صيؼتي  2تا تيَػَلفَس)( NBS ،اختالط

تَم ًظامّاي صساعي ًِ تٌْا تاعث تخشية ػاختاس فيضيکي،

ًيتشٍکؼيي ٍ تيَفؼفش تا تيَػَلفَس) ٍ ( Mکَد کاهل) تَدًذ .دس

ؿيويايي ،صيؼتي خاک هيؿًَذ ،تلکِ کيفيت هحصَالت سا ًيض

تواهي تيواسّا هقذاس هصشف ًيتشٍکؼيي  2ليتش دس ّکتاس ،کَد تاسٍس

کاّؾ هيدٌّذ (عثاعصادُ .)1384 ،تِکاسگيشي هَخَدات هفيذ

صيؼتي 100 ،2گشم دس ّکتاس ،تيَػَلفَس  5کيلَگشم دس ّکتاس،

خاکصي تِعٌَاى طثيعيتشيي ساُ تشاي صًذُ ًگِ داؿتي ػيؼتن

تيَفؼفش  2ليتش دس ّکتاس ،کَد کاهل 200کيلَگشم دس ّکتاس اػتفادُ

ياتي خاک دس صهييّاي کـاٍسصي اػت (صالحساػتيي.)1380 ،

ؿذ .کَد تيَلَطيک تيَػَلفَس اٍي هدوَعِاي اص هيکشٍاسگاًيؼن-

کَدّاي صيؼتي ؿاهل هَاد ًگْذاسًذُ اص يک يا چٌذ ًَع

ّاي اکؼيذکٌٌذُ گَگشد اػت کِ قادسًذ دس کَتاُتشيي صهاى ،هقاديش

هيکشٍاسگاًيؼن هفيذ خاکصي ّؼتٌذ کِ دس ًا يِ اطشاف سيـِ ٍ

قاتل هال ظِاي اص گَگشد عٌصشي ( )Sسا اکؼيذ کٌٌذ .کَد تيَلَطيک

يا تخؾّاي داخلي گياُ تـکيل کلًَي دادُ ٍ سؿذ گياُ هيضتاى سا

ًيتشٍکؼيي اٍي هدوَعِاي اص هَثشتشيي تاکتشيّاي تثثيتکٌٌذُ

تحشيک هيکٌٌذ (.)Singh, 1998

ًيتشٍطى اص خٌغ  ٍ Azotobacter ٍ Azospirillumلکٌٌذُ

هذيشيت کاَد يکاي اص عَاهال اصالي دس کـات هَفقياتآهياض

فؼفات اص خٌغ  Pseudomonasهيتاؿذ .کَد فؼفشُ صيؼتي

گياّاىداسٍيي اػت ( ٍ )Chatterjee, 2002ؿٌاخت اثاش کَدّااي

اٍي تاکتشي ّايي اص خٌغ تاػيلَع ٍ ػَدٍهًَاع هيتاؿذ کِ تا

صيؼتي ،هاذيشيت صاحيح کـات گياّااى داسٍياي ٍ تلفياق آى تاا

تشؿح اػيذّاي آلي ٍ آًضين فؼفاتاص ،فؼفش ًاهحلَل خاک سا تِ ؿکل

کَدّاي صيؼتي دس تْثَد عولکشد کوي ٍ کيفي آىّاا تاأثيش گازاس

قاتل خزب تشاي گياُ دس هيآٍسًذ ( ؼييصادُ.)1384 ،

هيتاؿذ )ً .(Abdul-jaleel, 2007تايح تحقيق يَػف ٍ ّنکااساى

صفاتي ًظيش استفاع گياُ ،قطش ػاقِ ،طَل تشگ ،عشض تشگٍ ،صى

( )Youssef et al., 2004اکي اص آى تاَد کاِ دس گيااُ داسٍياي

تش تشگٍ ،صى خـک تشگ ،هيضاى کلشٍفيل تشگ ٍ ػطح تشگ ػٌاي

هشين گلي اػتفادُ اص کَد تيَلَطيک اٍي آصٍػپيشيلَم ٍ اصتَتااکتش

ٌّذي اًذاصُ گيشي ؿذ .تا تَخِ تِ هٌحٌي آهثشٍتشٍهيک ،کشج تا

ػثة افضايؾ استفاع تَتٍِ ،صى تش ٍ خـاک اًاذام ّاَايي گيااُ دس

داؿتي  150-180سٍص خـک داساي آب ٍ َّاي هذيتشاًِاي گشم ٍ

تشداؿتّاي اٍل ٍ دٍم دس طي دٍ فصل گشديذ.

خـک اػت .تحقيق تِ صَست گلذاًي اخشا ؿذ .گلذاىّا تا خاک

تٌاتشايي ّذف اصلي ايي تحقيق هقايؼِ اًَاع کَدّاي صيؼاتي

لَهيؿٌي ٍ  7/9 pHپش ؿذًذ .تِ طَس هتَػط دس ّش گلذاى  5عذد

ٍ تعييي تْتشيي ًَع کَد صيؼاتي تاش سؿاذ ٍ عولکاشد کواي گيااُ

تزس دس عوق  0/5ػاًتيهتش تا تشاکن کـت ؿذ .الصم تِ رکش اػت کِ

داسٍيي ػٌاي ٌّذي دس ؿشايط آب ٍ َّايي کشج هيتاؿذ.

قثل اص کـت تزسّا دس آصهايـگاُ خْت اص تيي تشدى پَػتِ ػخت
تزس تحت تيواس اػيذ ػَلفَسيک  %73تِ هذت  10دقيقِ قشاس

 .2مًاد ي ريشَب

گشفتٌذ (ًيکخَاُ ٍ ّنکاسى ٍ )1389 ،ػپغ تش طثق هيضاى تَصيِ

ايي تحقيق تِ صَست يک آصهايؾ گلذاًي دس اٍايل خشداد 1389

ؿشکت ػاصًذُ تا کَدّاي تيَلَطيک ٍ ؿيويايي تزسهال ؿذًذ .دس

دس قالة طشح تلَکّاي کاهل تصادفي تا  13تيواس ٍ چْاس تکشاس دس

ايي آصهايؾ ػطح تشگ گياُ تا دػتگاُ  ٍ Delta-Tهيضاى کلشٍفيل

پظٍّـکذُ گياّاى داسٍيي خْاد داًـگاّي کشج تِ اخشا دسآهذ.

تشگ ) (SPADتا کلشٍفيلػٌح اًذاصُگيشي ؿذًذ .تدضيِ ٍاسياًغ

تيواسّاي آصهايؾ ؿاهل تيواس ( Cؿاّذ تذٍى کَد)N ،

دادُ ّا تَػط آصهَى چٌذ داهٌِ داًکي دس ػطح  5دسصذ تا ًشم

(ًيتشٍکؼيي)( B ،تيَفؼفش)( S ،تيَػَلفَس)( F ،کَد فؼفاتِ تاسٍس

افضاس Statistics17اًدام ؿذ.

صيؼتي( NF ،)2اختالط ًيتشٍکؼيي ٍ کَد فؼفاتِ تاسٍس صيؼتي،)2
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ػثة افضايؾ عشض تشگ ؿذً .قؾ ًيتشٍطى دس فشٍغ آهايي

 .3وتبيج ي بحث

(فتَػٌتض) اص طشيق ؿشکت دس ػاختاس کلشٍفيل ٍ دس ًْايت تَليذ

ًتايح تحقيق اضش ًـاى داد کِ تيواسّاي کَدي اثش هعٌي-

کشتَّيذساتّاي الصم خْت سؿذ ٍ ًقؾ پتاع تِعٌَاى يک عٌصش

داسي تش استفاع تَتِ ،قطش ػاقِ ،طَل تشگ ،ػطح تشگ ،هيضاى

فعال اػوضي ٍ هَثش دس خزب آب ٍ دخالت دس تقؼين ػلَلي سا

کلشٍفيلٍ ،صى تش تشگٍ ،صى خـک تشگ ( ٍ )p<0.01عشض تشگ

هيتَاى اص عَاهل هَثش تش سؿذ داًؼت (اتشاّين صادُ1378 ،؛

( ،)p<0.05دس گياُ داسٍيي ػٌاي ٌّذي داؿتٌذ (خذٍل .)1

هلکَتي.)1375 ،

تيـتشيي استفاع تَتِ دس تيواس  Mتا استفاع ( )143/25 cmهـاّذُ

تيـتشيي قطش ػاقِ دس تيواس  Mتِ قطش  7/07ػاًتيهتش

گشديذ .تعذ اص تيواس کَد کاهل دس تيي تيواسّاي کَد صيؼتي

هـاّذُ گشديذ .تعذ اص آى کَد تيَلَطيک ٍ NFS ،SF ،N ،NS

تيـتشيي استفاع تَتِ تِتشتية دس تيواسّاي NF ،SF ،N ،NS

 NFتِتشتية تيـتشيي قطش ػاقِ سا داؿتٌذ (خذٍل  .)2تٌاتشايي هي-

هـاّذُ ؿذ (خذٍل .)2تحشيک سؿذ گياُ دس اثش تلقيح تا تاکتشي-

تَاى ًتيدِ گشفت کِ کَد تلفيقي ًيتشٍکؼيي ٍ تيَػَلفَس ٍ تيواس

ّاي هحشک سؿذ دس ًتايح تحقيقات ديگش هحققاى ًيض گضاسؽ

کَد ًيتشٍکؼيي هيتَاًٌذ ّواًٌذ کَد کاهل ػثة افضايؾ قطش ػاقِ

ؿذُاػت ( .)Shalan et al., 2005کَد صيؼتي ًيتشٍکؼيي تا

گياُ ػٌا ؿًَذ.

تحشيک سؿذ گياّاى اص طشيق تثثيت ًيتشٍطى ،ػثة افضايؾ خزب

تأثيش کَد صيؼتي تيَػَلفَس دس کَدّاي تلفيقي سا هيتَاى تِ

عٌاصش غزايي ٍ افضايؾ ػطح تواع سيـِ هيؿَد ( Glick,

تأثيش هيکشٍاسگاًيؼنّاي ايي کَد داًؼت کِ تا اکؼيذ ًوَدى گَگشد

.)1995

ٍ تَليذ اػيذ ػَلفَسيک هحيط خاک ٍ دػتشػي تيـتش سيـِ گياُ

تيـتشيي ٍ کوتشيي عشض تشگ دس تيواسّاي )1/5 cm( M

تِ عٌاصش هْوي چَى فؼفش ٍ گَگشد تاعث کاّؾ  pHگشديذُ ٍ

ٍ  )0/917 cm( Cهـاّذُ گشديذ .تعذ اص کَد کاهل تيواسّاي N

ػثة افضايؾ سؿذ گياُ ٍ افضايؾ قطش ػاقِ هيگشدد .تاکتشّاي

( )1/4 cm( SF ٍ )1/42 cmتيـتشيي عشض تشگ سا داؿتٌذ

هَخَد دس کَد صيؼتي ًيتشٍکؼيي ًيض تا تثثيت ًيتشٍطى ،تَليذ

(خذٍل .)2کشيوي ٍ صذيقي ()Karimi and Siddique, 1991

َّسهَىّاي سؿذ ٍ افضايؾ تشؿح آًتيتيَتيکّا دس هحيط سيضٍػفش

تياى کشدًذ کِ تاکتشيّاي خٌغ اصتَتاکتش ٍ آصٍػپشيليَم اص هْن

تاعث تَػعِ ٍ سؿذ سيـِ گياُ ٍ ًْايتاً سؿذ اًذامّاي گياّي (ػاقِ)

تشيي تاکتشيّاي هحشک سؿذ گياُ هيتاؿٌذ ٍ عالٍُ تش تثثيت

هيگشدًذ.

صيؼتي ًيتشٍطى ،تا تَليذ هقاديش قاتل هال ظِاي اص َّسهَىّاي
تحشيک کٌٌذُ سؿذ تِ ٍيظُ اًَاع اکؼيي ٍ خيثشليي سؿذ ٍ ًوَ ٍ
عولکشد گياّاى سا تحت تأثيش قشاس هيدٌّذ .دس ايي تحقيق ًيض
کَد تيَلَطيک ًيتشٍکؼيي تا تَليذ َّسهَىّاي تحشيککٌٌذُ سؿذ

جديل ً .1تايح هياًگيي هشتعات صفات اًذاصُ گيشي ؿذُ ػٌاي ٌّذي تحت تيواسّاي هختلف کَدي
درجٍ

ارتفبع

قطز

طًل

عزض

يسن تز

يسن خشک

سطح

محتًاي کلزيفيل

آسادي

بًتٍ()cm

سبقٍ()mm

بزگ()cm

بزگ()cm

بزگ()g

بزگ()g

بزگ()cm2

()SPAD

تيواس

12

**4406/9

**9/006

**3/8

*0/09

**668/14

**12

**226640/9

**57

تلَک

3

0/928

0/056

0/144

0/056

7/76

7/7

117346

1/1

خطا

36

20/21

0/404

0/336

0/044

0/43

0/080

2199/445

0/82

*ٍ ** :تِ تشتية هعٌيداس دس ػطح ا توال  1 ٍ 5دسصذ
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جديل  . 2هقايؼِ هياًگيي صفات اًذاصُ گيشي ؿذُ ػٌاي ٌّذي تحت تياسّاي هختلف کَدي.
تيمبرَب

ارتفبع بًتٍ

عزض بزگ

قطزسبقٍ

طًل بزگ

()cm

()cm

()mm

()cm

M

143/ 2 a

NS

b

112/55

b

1/5a
ab
a

1/37

1/42

7/07a
a

6/9

a

کلزيفيل

سطح بزگ
2

( )cm

6/77a
abc

5/96

a

()SPAD

يسن تز بزگ

()g

()g

905/40 a

53/70a

48/27a

c

de

ef

377/02

a

43/30

b

يسن خشک بزگ

19/55

a

6/7a
e

2/79

ab

N

112/35

6/76

6/52

886/4

51/1

47/38

6/55

SF

110/10b

1/40a

6/03ab

6/22ab

885/1a

47/7c

48/24a

6/56ab

NF

105/8 bc

1/11ab

5/3bc

4/10e

341/8c

44/07d

18/21 fg

2/53e

B

98/15c

1/25ab

4/91bcd

5/85abcd

643/2b

46/6c

30/77d

4/39d

BS

68/9d

1/27ab

4/1cde

5/20bcde

389/1c

42/30de

19/61e

2/8e

F

59/4e

ab

de

b

671/6

d

43/57

c

34/15

4/97

S

55/1 ef

1/32ab

3/9de

5/97abc

838/5a

43/5d

42/78b

6/02b

NB

efg

53/6

ab

1/22

e

cde

c

c

ef

NBS

gh

49/2

ab

1/20

e

3/6

3/06

4/27

e

364/8

4/97

c

e

47/5

de

19/16

efg

c

e

2/7

e

1/15

3/57

4/15

362/1

42/30

18/52

2/68

NFS

45/6gh

1/20ab

6/01ab

4/70de

367/56c

42/25de

19/42ef

2/72e

C

43/8h

0/90b

2/9e

4/07e

339/1c

41/40e

17/62g

2/51e

دس ّش ػتَى هياًيگيّائي کِ ذاقل داساي يک شف هـتشکٌذ فاقذ تفاٍت هعٌيداس آهاسي هي تاؿٌذ.

تيـتشيي هيضاى کلشٍفيل دس تيواس کَد کاهل (

کاهل ( )6/7 gهـاّذُ گشديذ .تيواسّاي  SFتا ٍصى  6/56گشم

 )53/7SPADهـاّذُ گشديذ .تعذ اص آى دس تيواس کَد

ٍ تيواسّاي  6/55( Nگشم) ٍ  6/02( Sگشم) تِتشتية تيـتشيي

ًيتشٍکؼيي ( )51/17 SPADتيـتشيي هيضاى کلشٍفيل ديذُ ؿذ

ٍصىتش تشگ سا داؿتٌذ (خذٍل .)2دس خصَف افضايؾ ٍصى تش

(خذٍل .)2دس تحقيقي اثش تاکتشي Azospirillum brasilense

تشگ ًيض تحشيک سؿذ گياُ تَػط تاکتشيّاي سيضٍػفشي اص

ٍ قاسذ  Glomus fasciculatumتش گٌذم ػثة افضايؾ

طشيق تثثيت ًيتشٍطى اتوؼفش ٍ افضايؾ قاتليت تٌظين کٌٌذُ-

غلظت کلشٍفيل ٍ عولکشد داًِ دس ذاکثش هقذاس خَد گشديذ

ّاي سؿذ هيگشدد ). (Glick, 1995

) .(Kennedy et al., 2004آلي ٍ ّنکاساى ( Allen et al.,

ًتايح تأثيش کَد صيؼتي ًيتشٍکؼيي تش عولکشد کوي ٍ

ً )1980يض گضاسؽ کشدًذ کِ تلقيح هيکَسيضا تاعث افضايؾ

کيفي صعفشاى ًـاى داد کِ تا کاستشد کَدّاي صيؼتي ٍ

کلشٍفيل گياّاى ٍ دس ًْايت افضايؾ سؿذ گياُ ؿذُاػت.

ؿيويايي عولکشد کوي ٍ کيفي گياُ صعفشاى افضايؾ يافت ٍ

تيـتشيي ػطح تشگ گياُ دس تيواسّاي ،)905/4 cm2( M

تيواسّاي کَدي تش تعذاد تشگ صعفشاى تأثيش هعٌيداسي داؿتٌذ

 )838/5 cm2( S ،)885/1 cm2( SF ،)886/4 cm 2( Nهـاّذُ

(اهيذي .)1387 ،دس تحقيق اضش ًيض کَد ًيتشٍکؼيي خضٍ

گشديذ (خذٍل .)2خشهذل ٍ ّنکاساى ( )1388گضاسؽ کشدًذ

تْتشيي کَدّا تَد کِ ػثة افضايؾ ٍصى تش تشگ گياُ ػٌاي

کِ تلقيح تزس ػياُداًِ تا کَدّاي تيَلَطيک ػثة افضايؾ

ٌّذي گشديذ .تيـتشيي ٍصى خـک تشگ گياُ تِتشتية دس

هعٌيداس ػطح تشگ هي ؿَد کِ ًتايح تحقيقات ٍي تا ًتايح

تيواسّاي  ٍ )6/56 g( SF ،)6/7 g( Mتيواس N

تحقيق اضش هطاتقت داسدً .تايح پَسيَػف ٍ ّنکاساى ()1389

( )6/55 gهال ظِ ؿذ .تيي ايي تيواسّا اختالف هعٌيداسي

اکي اص آى اػت کِ تلقيح گياُ اػفشصُ تا کَد صيؼتي فؼفات

ٍخَد ًذاؿت ،الثتِ تعذ اص ايي تيواسّا تيـتشيي ٍصى خـک
تشگ دس تيواس  )6/02 g( Sديذُ ؿذ (خذٍل.)2

تاسٍس صيؼتي  2ػطح تشگ گياُ سا تِطَس هعٌيداسي
( )p<0.05افضايؾ داد .تيـتشيي ٍصىتش تشگ دس تيواس کَد

4

داسٍّاي گياّي ،ػال ػَم ،ؿواسُ ( /1تْاس ) 1391 ،صفحِ  1تا 6

ًتيدِ هطالعِي ) ً (Welbaum , 2004ـاى داد کِ ايي

خشمدل ،ع .1389 .تأثيش کَدّاي تيَلَطيک تش کاسآيي هصشف

تاکتشيّا عالٍُ تش کوک تِ خزب عٌصشي خاف ،هَخة خزب

ًَس دس گياُ داسٍيي ػياُداًِ (.)Nigella sativa L.

ػايش عٌاصش ،کاّؾ تيواسيّا ٍ تْثَد ػاختواى خاک ٍ دس

ّوايؾ علوي تَػعِ صٌعت گياّاى داسٍيي ايشاى.
صالحساػتيي ،ى .1380 .کَدّاي تيَلَطيک ٍ ًقؾ آىّا دس

ًتيدِ تحشيک تيـتش سؿذ گياُ ٍ افضايؾ عولکشد کوي ٍ کيفي

ساػتاي ًيل تِ کـاٍسصي پايذاس .هدوَعِ هقاالت ضشٍست

هحصَل هيؿًَذ.

تَليذ صٌعتي کَدّاي تيَلَطيک دس کـَس ،ف . 54 -1

 .4وتيجٍ گيزي

عثاعصادُ ،ب .1384 .تاثيش ػطَح هختلف ٍ سٍؽ ّاي

تِطَسکلي دس تواهي صفات هَسد اسصياتي تْتشيي تيواس کَد

هصشف کَد ًيتشٍطى تش هيضاى اػاًغ تادسًدثَيِ .پاياىًاهِ

ؿيويايي تَدٍ ،لي تيواسّاي کَد صيؼتي ًيض دس اکثش صفات

کاسؿٌاػي اسؿذ ،داًـگاُ آصاد اػالهي کشج.

تفاٍت هعٌيداسي تا کَدّاي ؿيويايي ًذاؿتٌذ ٍ هيتَاى گفت

هظفشياى .1386 .ٍ ،فشٌّگ ًامّاي گياّاى ايشاى .فشٌّگ

کِ ايي کَدّا خايگضيٌي هٌاػة تشاي کَدّاي ؿيويايي

هعاصش .چاج پٌدن ،ف.104

ّؼتٌذ .دس تيي تيواسّاي کَد تيَلَطيک ًيتشٍکؼيي ٍ تيواس

هلکَتي ،م .ج .1375 .کـاٍسصي پايذاس ٍ افضايؾ عولکشد تا

تلفيقي (ًيتشٍکؼيي ٍ تيَػَلفَس) تْتشيي تيواسّاي کَدي

تْيٌِ ػاصي هصشف کَد دس ايشاىً .ـش آهَصؽ کـاٍسصي.

تَدًذ کِ ػثة افضايؾ عولکشد کوي گياُ داسٍيي ػٌاي ٌّذي

ًيکخَاُ ،اً ،.قذي تادي ،ح ،.اهيي ،غ ،.هْشآفشيي ،ع،.

ؿذًذ.

ؿيشصادي ،م.ح ٍ .طاّشياى ،ى .1389 .تشسػي تاثيش تيواس
ّاي هختلف تش خَاًِصًي ٍ سؿذ گياّچِ تزسّاي گياُ

 .5مىببع

داسٍيي ػٌاي ٌّذيّ .وايؾ هلي گياّاى داسٍيي ػاسي.

اهيذي ،حً ،.قذيتادي ،ح.ع ،.گلضاد ،ع .تشاتي ،ح ٍ .فتَکياى ،م.
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