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وای نوفولوژیک و  بر شاخص تاثیر نحلول پاشی عنصر روی و وورنون رشد اکسین

 سه رقم پنبه فیزیولوژیک رشد و برخی صفات الیاف
 

  ٍ 4دًیحوید ه، 3، قرباى ًَرهحودی2*تبار الرضا ٍفایی ، هَسی1ػلیرضا کلیدری

 5آباد ضریف حسیي حیدری
ةعف جضقیقات پيتً و گیاٌان اؿحادیار 2، داىكسَی دکحؼای رقحً زراغث داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ غلَم و جضقیقات جٍؼان1

، ؿازنان جضقیقات، آنَزش و جؼویر کكاورزی، کكاورزی و نياةع ظتیػی اؿحان جٍؼان و آنَزش نؼکؽ جضقیقاتلیفی، 

 اؿحاد گؼوه زراغث  داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ غلَم و جضقیقات جٍؼان3، ورانیو، ایؼان
 گؼوه زراغث داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ غلَم و جضقیقات جٍؼاناؿحاد 5، داىكیار گؼوه زراغث داىكگاه آزاد اؿالنی واصغ اراک4

 27/7/1396؛ جاریط پػیؼش:24/12/1395جاریط دریافث: 

 1چکیدُ
جؼفالن ةؼ غهلکؼد پيتً   کف و ىضَه ننؼف غلف یورز نعحلف ظاک یٌا ت روشادؼا یاةینيظَر ارز ةً

کانب   یٌبا ظؼد قغه در قالبب ظبؼب ةلَک یٌا کؼت فیةنَرت آزنا یقیٌؼز، جضق یٌا و کيحؼل غلف
 1393کحبَل در ؿبال  آةباد یقٍؼؿحان غلب یدر زيَب قؼق یكیدر چٍار جکؼار در نؽرغً آزنا یجنادف
دار، گاوآٌو  در ؿً ؿعش اؿحفاده از گاو آٌو ةؼگؼدان یورز را ظاک یً غان  املنعالػ ویقغ. در ا ازؼا
در ظبَل دوره رقبغ و اؿبحفاده از  یدؿبح ویرا وزب یةَد و ؿعَب غان  فؼغب یو گاو آٌو قله یةكقاة
 ًیباول یاریبدر ٌکحبار در زنبان آة حؼیل 5/1% در پير ؿعش: ننؼف 48 یکف جؼفالن از ناده جسار غلف

در  حبؼیل 5/1در ٌفحً قكم پؾ از کاقبث، ننبؼف  یاریآة آب ویٌهؼاه ةا اول حؼیل 5/1ث و قت  از کاق
 َاجبَر،یکَلح لًیدر ٌفحً قكم پؾ از کاقث و اظبحالط ةبا ظباک ةَؿب حؼیل 5/1ٌکحار قت  از کاقث و 

 قت  از کاقث و نعلَط ردر ٌکحا حؼیل 3ننؼف  ،یاریآة در ٌکحار پؾ از کاقث و قت  از  حؼیل 3ننؼف 
 ویكحؼیىكان داد ة ری. ىحاداد ین  یقاٌغ جكک هاریغيَان ج ٌؼز ةً یٌا غغم کيحؼل غلف هاریةا ظاک و ج
و پٍبو  .(.Amaranthus retroflexus Lٌؼز نحػلب  ةبً جبار ظبؼوس   یٌا در غلف یىـت یدرمغ فؼاواى

ٌبؼز  یاٌب و وزن ظكب  کب  غلف شةبؼ غهلکبؼد کب  و یدار ینػي ؼیجاد یورز ةؼگان ةَد. غان  ظاک
کف،  ؿبعَب نعحلبف غانب  غلبف ویقؼار گؼفث. در ةب دار یىغاقث انا جػغاد قَزه در ةَجً جضث ادؼ نػي

ٌبؼز  یٌبا نعالػً وزن ظك  غلف ویغهلکؼد ک  وش را ةً دؿث داد. در ا ویةاالجؼ یدؿح ویوز هاریج
را در  یٌهتـحگ ویجؼقَزه در ةَجً ةاال ادةؼ غهلکؼد ک  وش و جػغ یا کييغه وییدر ٌفحً چٍارم ىقف جػ
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نكبعل ؿباظث کبً  فیةؼٌم کيف غَان  آزنا یغهلکؼد ةا غهلکؼد ک  وش داقث. ةؼرؿ یازؽا ویة
قتب  از کاقبث در  حبؼیل 3 ؽانیکف جؼفالن ةً ن از غلف یدؿح ویدر مَرت غغم اؿحفاده از وز جَان ین

 صنَل ةً صغاکذؼ غهلکؼد اؿحفاده ىهَد. یراؿحا
 

  کیفیث الیاف پيتً ،غينؼ روی ،قغ پيتًر، اکـیو: کلیدی ّای ٍاشُ
 

 هقدهِ

کبً ةبً ٌبَای  اؿث کكاورزی نضنَالت جؼیو  نٍم ( از.Gossypium hirsutum Lپيتً ةا ىام غلهی  

گؼاد اؿث. دنبای درزً ؿاىحی 15. مفؼ فیؽیَلَژی  ایو گیاه گؼم و فن  رقغ ةغون یعتيغان ىیاز دارد

گؼاد ىانياؿبب درزً ؿاىحی 35گؼاد ةَده و دنای ةیف از ىحیدرزً ؿا 32جا  23نياؿب ةؼای رقغ پيتً 

گؼدد. وزَد ٌَای ٌای زایكی نیدنای پاییو ىیؽ ؿتب افؽایف رقغ رویكی و کاٌف جػغاد قاظً .اؿث

 (.2008پَر،   ظَازً ؿاز اؿث ظي  و نؼظَب در اوای  و اواظؼ دوره رقغ ةؼای رقغ و جَلیغ پيتً نـالً

ٌبای ةاقبغ. از زهلبً ىقبفغينؼ کم ننؼف و ضؼوری جغػیً گیباٌی نبیغينؼ روی یکی از ٌفث 

ىَع آىؽیم و پؼوجئیو اؿث و کهتَد آن فػالیبث چيبغیو  200اؿاؿی غينؼ روی نكارکث در ؿاظحهان 

و  DNAآىؽیم نٍم از زهلً فـفاجاز، الک  دٌیغروژىاز، دیهیبغیو کیيباز، کؼةَکـبی پدحیبغاز و پلیهبؼاز 

RNA ٌای غينؼ روی، ىقف آن در ایساد ی  ؿیـبحم  از دیگؼ ىقف(. 1984اؿاد،  پؼ دٌغرا کاٌف نی

. (1989 نَرای،  ةاقغٌا نیROSدٌيغه ةا اکـیژن یا ةً اظحنار ٌای واکيفدفاغی ؿلَلی در ةؼاةؼ گَىً

ٌبای ةبا گبؼدد و در ایبو راةعبً ظباکای نكاٌغه نبیکهتَد روی در گیاٌان و ظاک در ظیف گـحؼده

ٌای قغیغا آةكبَیی یافحبً ٌای قيی و در ظاک ةً ظاظؼ فؼاٌهی کم غينؼ روی(، ظاکواکيف قلیایی 

   (.1991 ولچ و ٌهکاران،  قیَع ةیكحؼی دارد

ٌبای فؼغبی، جػبغاد پاقی دو غينؼ ةؼ و روی نيسؼ ةً افؽایف ارجفاع ةَجً، قاظًدر جضقیقی نضلَل

 الیبان و  گؼدیبغپيتبً ننبؼی ث الیباف غَزه، وزن غَزه، غهلکؼد ةػر، درمغ کی ، ظَل الیباف و کیفیب

دٌی نيسبؼ ةبً در واقع کارةؼد ةؼگی غيامؼ ریؽ نغػی در ظَل نؼاص  گلغٌی و غَزه (.2014ٌهکاران، 

ٌبا و قَد و ایو انؼ نيسؼ ةبً کباٌف ریبؽش غبَزهادؼ نذتث ةؼ اؿحفاده از غيامؼ غػایی جَؿط پيتً نی

دار غينؼ روی ةؼ ارجفاع . جادیؼ نذتث و نػيی(2013ن،  رادٌیکا و ٌهکارا گؼدد افؽایف غهلکؼد پيتً نی

گیاه، جػغاد قاظً فؼغی، جػغاد غَزه در ٌؼ گیاه و ىؼخ یکيَاظحی فیتؼ جَؿط نضققان دیگؼ ىیؽ گبؽارش 

 (.2013؛ غتغاهلل و نضهغ، 2008 الیان،  قغه اؿث

 ةاقيغ نَدؼ نعؽن - يتعن رواةط جػادل در جَاىيغنی نعحلف گیاٌان در گیاٌی رقغ ٌایکييغهجيظیم

ٌبا گبؼوه اکـبیو .قبَىغنبی ةبؼده کار ةً گیاٌان از ةـیاری در غهلکؼد افؽایف ةؼای ایافؽایيغه ظَرةً و
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 کييبغٌای گیاٌی ٌـحيغ کً ىقف نضبَری در جيظبیم رقبغ و ىهبَ گیباه ایفبا نبیکَچکی از ٌَرنَن

رقغ رویكبی و  ةٍتَد نغیؼیث دوره رؿغ اکـیو نيسؼ ةًةً ىظؼ نی .(1997 ؿیحتَن و پاروت رچيهو، 

زایكی گیاه قَد. ٌهچيیو نهکو اؿث نيسؼ ةً غهلکؼد کهی و کیفی نياؿب گؼدد کً در پایبان ؿبَد 

(. 2015؛ صتیتبی و ٌهکباران، 2006 ةٍيیبا و ٌهکباران،  اقحنادی نياؿتی را ةً دىتال ظَاٌبغ داقبث

ٌبای جيظیم غالتیث اىحٍایی، آغازش ریكبًاکـیو غالوه ةؼ ىقكی کً در رقغ و گؼایف نغاری دارد، در 

ٌا و ىهَ نیبَه ىیبؽ ىقبف کلیبغی ی گ ، آرایف ةؼگٌا، جهایؽ آوىغی، جكکی  زَاىًزاىتی، ریؽش ةؼگ

 قبیهیایی فبؼم غلظبث، ةبا ٌهبؼاه ادؼات ایو و گیاٌان دارىغ ةؼ ادؼات از ای گـحؼده جيَع ٌااکـیو دارد.

کؼد. نَاد رقغ گیاٌی،  ظَاٌغ جغییؼ گیاه نؼصلً رقغ صحی و دیگؼ رقغ ٌایکييغه جيظیم صضَر اکـیو،

 ٌای ةٍیيً اؿحفاده قبَىغدٌيغ و ایو جؼکیتات ةایغ در غلظثرقغ و نَرفَژىؽ گیاه را جضث جادیؼ قؼار نی

 (.2008 ةیغار و ىاواالگاجی، 

وزن نيسبؼ ةبً افبؽایف  IAAنيسؼ ةً افؽایف جَؿػً الیباف و  NAA جضقیقات ىكان داده اؿث کً

جاظیؼ در رؿبیغگی و افبؽایف ارجفباع  ؿتب NAA ٌهچيیو (.2014 چاوان و ٌهکاران،  گؼدد نیالیاف 

ٌبای رقبغ کارةؼد جيظیم کييغه (.2004 آةؼو و ٌهکاران،  گؼدد نی پيتً  وشةَجً، جػغاد غَزه و غهلکؼد 

ةاز، جػغاد قاظً فؼغبی،  پيتً، ارجفاع ةَجً، نیاىگیو جػغاد غَزه وشداری روی غهلکؼد ادؼات نذتث نػيی

 گؼدد. نیرؿی  انا نيسؼ ةً کاٌف زود ً اؿث،داقحپيتً وزن غَزه، درمغ لیيث و قاظل داىً 

و  ٌَرنَن رقغ اکـیو جؼیو جیهارةا جَزً ةً نـائ  نعؼب قغه ٌغف از ایو پژوٌف جػییو نياؿب

 ةؼظی مفات کیفبی الیباف ةٍتَد و پيتً  پاقی غينؼ روی ةً نيظَر افؽایف غهلکؼد  نضلَلىیؽ غلظث 

 اؿث. ورانیو ، ظؼداد و پاک  ؿً رقم پيتً

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

غهلکبؼد و  نَرفَلَژیب ، ٌبایةؼ قاظل و ٌَرنَن رقغ اکـیو روی کالت کارةؼدنيظَر نعالػً  ةً    

آزنایكی ةً مَرت اؿدلیث اؿدلیث پالت در قالب ظؼب پایً  ؿً رقم پيتً ث الیافکیفیمفات  از ةؼظی

در ؿبال زراغبی  نؼکؽ جضقیقات کكاورزی و نياةع ظتیػبی ورانبیوک کان  جنادفی ةا ؿً جکؼار در ةلَ

 35○19′ 43.56″ زغؼافیباییورانبیو در غبؼض  کكباورزی نؼکؽ جضقیقات اىسام گؼفث. 1393-1392

نحؼ از ؿعش دریا واقبع قبغه اؿبث.  1050قؼقی ةا ارجفاع  51○38′ 43.84″قهالی و ظَل زغؼافیایی 

در گؽارش قغه اؿث.  1392-1393 نحؼ در ؿال زراغی نیلی 171نيعقً در ایو یو ةارش ؿالیاىً نیاىگ

پاقبی ةبا ایو پژوٌف کؼت املی قان  ؿً رقم پيتً  ورانیو، ظؼداد و پاک(، کؼت فؼغی قان  نضلَل

پاقی ةا آب ظالل  قاٌغ(، کالت روی ةا غلظبث یب  در ؿً ؿعش  نضلَلدٌی قت  از گ کالت روی 

ةبً  ppm 30پاقی ةا ىفحالیو اؿحی  اؿیغ ةا غلظبث ٌؽار، کالت روی ةا غلظث دو در ٌؽار( و نضلَل در
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پاقبی،  ، ی  ىَةث نضلبَل(قاٌغنضلَل پاقی ةا آب ظالل    ؛غيَان کؼت فؼغی فؼغی در چٍار ؿعش

 50ی  دٌبقت  از گ  ،NAAپاقی  نضلَل ىَةث اول پاقی( ةَد.پاقی و ؿً ىَةث نضلَلدو ىَةث نضلَل

َزه و غباز کاقث( و در نؼاص  اولیً جكکی  پؾ روز  60  دٌیىَةث دوم ةػغ از گ از کاقث(،  پؾ روز

ٌبؼ . مَرت گؼفث از کاقث(پؾ روز  80  ٌاٌا و کان  قغن آنَزهغةػغ از جكکی  اکذؼیث  ىَةث ؿَم

 20ی ردیبف رو کكبث ةبػور و فامبلًنحبؼ  ؿباىحی 75 ردیف کؼت دارای چٍار ردیف کكث و ةً فاملً

آةیاری ةؼاؿاس ظنَمبیات اقلیهبی و ظباکی و  مَرت گؼفث. 29/2/93جاریط  کكث درةَد. نحؼ ؿاىحی

جَؿبط  وزیو ةبً مبَرت دؿبحیٌای ٌؼز و  ، نتاره ةا غلفةؼاؿاس نضاؿتً ىیاز آةی گیاه مَرت گؼفث

مبَرت گؼفبث. آةبان نباه  ةیـحم نٍؼ ناه و چیو دوم در ةیـحمةؼداقث چیو اول اىسام قغ.  کارگؼان 

ةبؼای ةَجبً ةنبَرت جنبادفی از ٌبؼ کبؼت  5اىحعاب  ای و ةؼداری از نؽرغً ةا صػف ادؼات صاقیًىهَىً 

ىیؽ مفات کهی غهلکؼد و کیفیبث الیباف  فیؽیَلَژی  و قاظل ٌای نَرفَلَژی  و گیؼی مفاتاىغازه

 ارجفاع ةَجبً، از زهلً مفاجی .آزنایكگاه نيحق  قغىغ مَرت گؼفث ىهَىً ٌا پؾ از ةؼداقث از نؽرغً ةً

وزن وش ج  غَزه، وزن وش کب ، درمبغ زودرؿبی، ظبَل  در نؽرغً اىغازه گیؼی قغ و غَزه ٌا جػغاد 

 Leaf Area Meterؿعش ةؼگ ةبا دؿبحگاه  گیؼی قؼار گؼفث.نَرد اىغازهآزنایكگاه الیاف،  ظؼافث الیاف 

گیؼی وزن ظك  گیاه ؿبؼغث  ؿدؾ قاظل ؿعش ةؼگ نضاؿتً گؼدیغ  و ضهو اىغازه اىغازه گیؼی و

و ؿؼغث رقغ نضنَل ةبا  LAI=LA/GA قاظل ؿعش ةؼگ از راةعً زیؼرقغ نضنَل نضاؿتً گؼدیغ. 

                        نضاؿتً گؼدیغ.  CGR=(W2-W1)/(T2-T1) اؿحفاده از ایو فؼنَل

جسؽیً و جضلی  قؼار  نَرد v.9.12) SAS  ی آناریٌا ةؼىانًةا اؿحفاده از ٌای صام  از آزنایف،  داده

رؿم ىهَدارٌا  درمغ نقایـً قغىغ. پيرٌا از ظؼی  آزنَن چيغ دانيً داىکو در ؿعش  و نیاىگیو يغگؼفح

 اىسام گؼفث.  Excel(2010 ةا که  ىؼم افؽار 

 

 آزهایصًتایج 

ىحبایر  جسؽیبً : برخی صفات کیفی الیافٍ  ؛ ػولکردضاخص ّای هَرفَلَشیک تجسیِ ٍاریاًس

جػغاد ک  غَزه در ةَجبً، وزن جب  ارجفاع گیاه ،  قان  فات و قاظل ٌای اىغازه گیؼی قغه واریاىؾ م

آنغه اؿبث. نیباىگیو  3و  1در زغاول  ةؼظی مفات کیفی الیافو  رؿیدرمغ زود ،غَزه، وزن وش ک 

نبَرد  درمبغ پبيرآزنَن چيغ دانيً داىکبو در ؿبعش دار ةَدىغ ةً روش مفاجی کً از ىظؼ آناری نػيی

ٌبا ارائبً آنغه اؿث کً ةً قؼب زیؼ ادبؼات آن 4 و 2 ایـً آناری قؼار گؼفحيغ کً ىحایر آىٍا در زغاولنق

 قغه اؿث.

در  (V جػغاد ک  غَزه جضبث جبادیؼ رقبم ىحیسً جسؽیً واریاىؾ،  ةؼاؿاس: در ّر بَتِ تؼداد کل غَزُ

درمغ قبؼار گؼفبث. انبا در ؿعش پير  (NAA ىفحالیو اؿحی  اؿیغ  پاقیادؼ نضلَلؿعش ی  درمغ و 
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 ىغاقبث. ٌهچيبیو ادبؼ نحقاةب  دوگاىبًةبؼ ایبو مبفث داری جادیؼ نػيی (Zn پاقی کالت روی نضلَل

 V×Zn)  ،V×NAA  ،)Zn×NAA) ٌا  و ؿً گاىً آنV×Zn×NAA  ةؼ جػغاد ک  غَزه در ؿبعش یب )

روی و جػبغاد ٌبای نعحلبف کبالت غکؾ الػه  ارقام نعحلف ةً غلظث (.1دار قغ  زغول درمغ نػيی

کً ةیكحؼیو جػغاد ک  غَزه در رقبم ظبؼداد در قبؼایط ظَریةًنحفاوت ةَد.  NAAپاقی دفػات نضلَل

صام  گؼدیغ. رقم  NAAپاقی پاقی کالت روی ةا غلظث ی  در ٌؽار ٌهؼاه ةا ی  ىَةث نضلَلنضلَل

دارای ىیبؽ  NAAد در ٌبؽار ٌهبؼاه ةبا کبارةؼ دوپاقی کبالت روی ةبا غلظبث  ورانیو در قؼایط نضلَل

در رقم پاک ىیؽ  ةیكبحؼیو جػبغاد غبَزه در ةَجبً در جیهبار   نیؽان جػغاد ک  غَزه در ةَجً ةَدةیكحؼیو 

ةغؿث آنغ و کهحؼیو جػغاد غَزه در ةَجبً  NAAنضلَلداقی روی دو در ٌؽار و دو ىَةث نضلَل پاقی ةا 

 (.  2 زغول  ةغؿث آنغNAA در قؼایط غغم نضلَل پاقی روی و

ةؼاؿاس ىحایر صام  از آزنایف، وزن وش ج  غَزه جضث جادیؼ کارةؼد ىفحالیو اؿحی  ٍش غَزُ: ٍزى 

در ایبو آزنبایف  ةیكبحؼیو وزن وش در رقبم ظبؼداد و  در ؿعش ی  درمغ قؼار گؼفبث (NNA اؿیغ 

 .  (2 زغول  کهحؼیو آن در رقم پاک ةغؿث آنغ

( و کبارةؼد Znپاقبی کبالت روی  ، نضلبَل(V مفث وزن وش کب  جضبث جبادیؼ رقبم  : ػولکرد ٍش

( در V×Zn×NAAو   (V×Zn)  ،V×NNA  ،)Zn×NNA  و ادبؼ نحقاةب  (NNA ىفحالیو اؿحی  اؿیغ 

داری در (. ىحایر صام  ىكان داد کً وزن وش ک  ةً ظَر نػيبی1ؿعش ی  درمغ قؼار گؼفث  زغول 

پاقبی ه ةا یب  ىَةبث نضلبَلپاقی کالت روی ةا غلظث ی  در ٌؽار ٌهؼارقم ظؼداد در قؼایط نضلَل

NAA درمبغ افبؽایف یافبث. ٌهچيبیو  6/50پاقبی( افؽایف یافث کً ىـتث ةً قاٌغ  ةبغون نضلبَل

دار وزن وش کب  در ایبو رقبم ةاغخ کاٌف نػيی NAAپاقی افؽایف غلظث کالت روی و ىَةث نضلَل

( دارای کهحبؼیو NAAپاقبی کبالت روی و  (. رقم پاک در قؼایط قاٌغ  غغم نضلَل1گؼدیغ  زغول 

 نیؽان ایو مفث ةَد.
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ّای هَفَلَشیک  ضاخصپاضی با کالت رٍی ٍ ًفتالیي استیک اسید بر رقن، هحلَل تجسیِ ٍاریاًس اثر -1جدٍل 

  ٍ برخی صفات کیفی الیاف

 نياةع جغیؼات
درزً 

 آزادی

 نیاىگیو نؼةػات

 ارجفاع

 گیاه

جػغاد ک  

غَزه در 

 ةَجً

 وزن وش

 ج  غَزه

 وزن وش

  ک

 درمغ

 زودرؿی

 ظَل

 الیاف

 ظؼافث

 الیاف

 ns 05/460 ns 8/5 ns 26/0 ns 8/18 ns 3/3 ns 6 ns 14/0 2 جکؼار

 V) 2  رقم
ns 
64/1332 **6/255 ns 12/0 **5/17313 ns 8/14 ** 6/73 ** 41/1 

 15/0 3 7/26 8/851 1/1 5/22 35/491 4 ظعا املی

 Zn) 2 ns 89/7 ns 1/78 ns 96/0 ** 4/1849 ns 7/35 ns 5/2 ns 06/0کالت روی  

V×Zn 4 ns 38/70 **2/173 ns 69/0 ** 1/4254 ** 6/60 ns 6/2 ** 34/0 

 09/0 1/3 3/21 194/665 55/0 37 96/280 12 ظعای فؼغی

 NNA) 3 ns 91/208 * 7/25 **49/1 ** 4/3265 ** 4/213 ns 4/0 ns 009/0اؿیغ  اؿحی  ىفحالیو

V×NNA 6 ns 6/132 ** 1/52 ns 25/0 ** 6/1561 ** 3/205 * 7/3 ns 12/0 

Zn×NNA 6 ns 7/74 ** 6/56 ns 26/0 ** 7/903 ** 2/98 ns 8/2 ns 17/0 

V×Zn×NAA 12 ns 66/53 ** 6/31 ns 4/0 ** 4/1284 ** 1/116 * 8/2 ns 09/0 

 09/0 5/1 3/14 9/283 33/0 5/9 28/118 54 ظعای فؼغی فؼغی

 1/7 9/3 5/4 5/16 5/12 9/12 6/9  ضؼیب جغییؼات

 

 تؼداد کل غَزُپاضی با کالت رٍی ٍ ًفتالیي استیک اسید بر هقایسِ هیاًگیي اثر هتقابل رقن، هحلَل -2جدٍل 

گرم بر لیترر   هیلی 33طَر ثابت با غلظت  بِ NAAبا ٍزى ٍش کل بَتِ )توام تیوارّا هحلَل پاضی  ٍ  ّر بَتِ در

 اًجام ضدُ است

  زنایكیجیهارٌای آ
 وزن وش ک   گؼم ةؼ ةَجً( جػغاد ک  غَزه در ٌؼ ةَجً

 پاک ظؼداد ورانیو پاک ظؼداد ورانیو

 ijk7/86 e-k2/102 k8/73 g-k8/89 g-k1/95 jkl2/68  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 h-k9/88 b-e5/138 k3/78 f-k1/98 c-f129 jkl2/76 در ی  ىَةث NAA  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 ijk8/86 c-j8/120 jk7/86 b-e9/139 e-h3/114 jkl3/69 در دو ىَةث NAA  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 h-k6/89 h-k2/89 f-k8/92 f-j9/101 g-k1/92 jkl3/76 در ؿً ىَةث NAA  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 g-k4/90 c-k5/110 c-g7/129 f-j9/100 d-g1/116 g-l85  قاٌغ( ةا آب ظالل  قینضلَلدا  (ی  در ٌؽار   کالت روی

 a2/177 ijk2/86 d-k2/112 a-d1/147 a9/174 g-k9/92 در ی  ىَةث NAA  (ی  در ٌؽار   کالت روی

 e-k8/100 cde2/134 c-i3/125 e-i113 cde3/134 g-l85 در دو ىَةث NAA (ی  در ٌؽار    کالت روی

 c-f8/131 e-k3/103 e-k5/101 jkl3/71 b-e9/138 g-k2/93 در ؿً ىَةث NAA (ی  در ٌؽار    ویکالت ر

 e-k6/104 c-j7/119 e-k3/101 i-l6/80 f-k9/96 g-k9/90  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی  (دو در ٌؽار   کالت روی

 abc3/156 c-j9/119 c-h2/127 abc2/150 e-i6/110 i-l6/79 در ی  ىَةث NAA (دو در ٌؽار    کالت روی

 c-i3/125 ab5/170 a2/176 b-e7/136 h-l2/81 jkl2/73 در دو ىَةث NAA (دو در ٌؽار    کالت روی

 d-k2/109 a-d146 f-k93 ab9/165 i-l6/79 kl9/66 در ؿً ىَةث NAA (دو در ٌؽار    کالت روی

 ةاقيغر ةیو نیاىگیو جیهارٌا نیدار ددر ٌؼ ؿحَن صؼوف نكاةً ةیاىگؼ غغم وزَد جفاوت نػيی

 

گاىً ٌیچ ی  ةؼاؿاس ىحایر صام  از جسؽیً واریاىؾ، ادؼ املی و ادؼ نحقاة  دوگاىً و ؿً: ارتفاع بَتِ

 (.1 زغول  ىغاقث ارجفاع ةَجًداری ةؼ جادیؼ نػيیاز جیهارٌای نَرد ةؼرؿی 
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 و ادبؼ نحقاةب  (NNA ؿبیغ رؿی جضبث جبادیؼ کبارةؼد ىفحبالیو اؿبحی  ادرمغ زود: رسیدرصد زٍد

 V×Zn)  ،V×NNA  ،)Zn×NNA)   وV×Zn×NAA  .1زبغول( در ؿعش یب  درمبغ قبؼار گؼفبث .)

 قباٌغ( در رقبم کبالت رویپاقبی ىحایر صام  از نقایـً نیاىگیو ىكان داد کً قؼایط ةبغون نضلبَل

پاقی نيسؼ ةبً َلدر ٌهیو رقم جا ی  ىَةث نضل NAAرؿی گؼدیغ. انا کارةؼد ظؼداد ةاغخ افؽایف زود

   (.3رؿی قغ.  زغول کاٌف قغیغ زود
 

 درصد زٍدرسی پاضی با کالت رٍی ٍ ًفتالیي استیک اسید برهقایسِ هیاًگیي اثر هتقابل رقن، هحلَل -3جدٍل 

  ٍ طَل الیاف

  جیهارٌای آزنایكی
 ظَل الیاف زودرؿی

 پاک ظؼداد ورانیو پاک ظؼداد ورانیو

 bcd6/88 a01/97 ij95/73 a-h8/31 d-l8/30 h-m8/29  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 g-j49/77 j78/71 d-h06/82 ab4/33 c-l31 j-m29 در ی  ىَةث NAA  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 hij66/75 c-g31/83 bcd29/88 ab4/33 b-k1/31 i-m2/29 در دو ىَةث NAA  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 d-h97/81 ab15/92 abc49/90 a-g5/32 d-l8/30 m9/27 در ؿً ىَةث NAA  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی

 j66/72 b-f62/85 b-f32/85 a-f5/32 a-h9/31 d-l8/30  قاٌغ( ةا آب ظالل  نضلَلداقی  (ی  در ٌؽار   کالت روی

 ab91/90 j24/71 b-f19/85 a-e6/32 f-m1/30 f-m1/30 در ی  ىَةث NAA  (ی  در ٌؽار   کالت روی

 ab48/92 b-e62/87 b-f78/85 a7/33 f-m1/30 e-l3/30 در دو ىَةث NAA (ی  در ٌؽار    کالت روی

 ab24/91 ab91 b-e28/87 a-h1/32 a-h1/32 e-l6/30 در ؿً ىَةث NAA (ی  در ٌؽار    کالت روی

 b-f16/85 b-f45/85 d-h08/82 abc2/33 b-j2/31 lm7/28  قاٌغ( لل ةا آب ظا نضلَلداقی  (دو در ٌؽار   کالت روی

 d-g97/82 f-i56/79 bcd05/88 a-h32 a-j3/31 e-l4/30 در ی  ىَةث NAA (دو در ٌؽار    کالت روی

 abc48/90 bcd57/88 d-h01/82 a-d2/33 i-m4/29 klm8/28 در دو ىَةث NAA (دو در ٌؽار    کالت روی

 d-h01/82 ab24/91 e-i34/80 a-i4/31 a-h32 a-g4/32 در ؿً ىَةث NAA (در ٌؽار دو    کالت روی

 ةاقيغدار در ةیو نیاىگیو جیهارٌا نیدر ٌؼ ؿحَن صؼوف نكاةً ةیاىگؼ غغم وزَد جفاوت نػيی

 

دار قبغ. ٌهچيبیو ادبؼ نحقاةب  ادؼ رقم ةؼ ظَل الیاف در ؿعش ی  درمغ نػيی: ٍ ظرافت الیافطَل 

 V×NAAو )  V×Zn×NAAىحبایر نقایـبً 1 زبغول  قبغداری ( در ؿعش پير درمغ آناری نػيی .)

پاقی کالت روی ةا غلظبث نیاىگیو ىكان داد کً ةیكحؼیو ظَل الیاف در رقم ورانیو در قؼایط نضلَل

کهحؼیو نقغار  ظَل الیاف در رقم پاک  صام  گؼدیغ NAAپاقی ی  در ٌؽار ٌهؼاه ةا دو ىَةث نضلَل

 (.  3 زغول و روی ةا غلظث دو در ٌؽار نكاٌغه گؼدیغ    NAAط ةغون نضلَل پاقیو در قؼای

دار قغ. ٌهچيبیو ادبؼ ةؼاؿاس ىحایر ایو آزنایف ادؼ رقم ةؼ ظؼافث الیاف در ؿعش ی  درمغ نػيی

(. کهحبؼیو ظؼافبث 1دار داقبث  زبغول در ؿعش ی  درمغ ةؼ ایو مفث جادیؼ نػيی (V×Zn نحقاة  

و ةبیو دو رقبم پباک و  ر قؼایط نضلَل پاقی ةبا کبالت روی دو در ٌبؽارو د ةَدنؼةَط ةً رقم ورانیو 

ةیكحؼیو نیؽان ایو مفث در رقبم ظبؼداد در . داری نكاٌغه ىكغظؼداد از ىظؼ ایو مفث اظحالف نػيی

کالت روی نيسؼ ةً کاٌف پاقی پاقی کالت روی صام  قغ کً اؿحفاده از نضلَلقؼایط ةغون نضلَل

 (.2 قک   ایو مفث در ایو رقم گؼدیغ



 6331(، 5( شواره )2های پنبه ایراى جلد ) هجله پژوهش                                                            34

 
 پاضی کالت رٍی بر ظرافت الیاف پٌبِ ًوَدار اثر رقن ٍ هحلَل -2 ضکل

 

 ویكبحؼیة ،یرو کبالت پاقبیةغون نضلبَل طیىكان داد کً در قؼا ریىحا: (LAIضاخص سطح برگ )

 غیظؼداد و پاک صام  گؼد و،یدر ٌؼ ؿً رقم وران NAA یپاققاظل ؿعش ةؼگ در ؿً ىَةث نضلَل

 NAA پاقبیکارةؼد ؿً ىَةث نضلبَل یکالت رو پاقی ةغون نضلَ طی(. رقم پاک در قؼا9، 6 ،3 قک  

قاظل  ویحؼكیة ری(. ةؼاؿاس ىحا9ةؼگ در اواظؼ فن  رقغ قغ  قک   شقاظل ؿع فینيسؼ ةً افؽا

و دو ىَةبث   یبةا  ویدر ٌؽار در رقم وران  یدر غلظث  یکالت رو پاقینضلَل طیؿعش ةؼگ در قؼا

 پاقبیو رقم پاک در ؿً ىَةبث نضلبَل NAA پاقی، رقم ظؼداد در دو ىَةث نضلَلNAA پاقینضلَل

NAA ت کبال پاقبینضلبَل طیقاظل ؿعش ةؼگ در قبؼا ویكحؼی(. ة10و  7، 4 قک   غیصام  گؼد

و ؿبً   یب، رقبم ظبؼداد در NAA پاقبیةا ؿً ىَةث نضلَل ویدر غلظث دو در ٌؽار در رقم وران یرو

جبا دو در  یغلظبث کبالت رو فی(. در رقم پاک افبؽا8، 5دؿث آنغ  قک   ةً NAA پاقیىَةث نضلَل

 (.11 قک   غیجا ؿً ىَةث نيسؼ ةً کاٌف ؿعش ةؼگ گؼد NAA پاقینضلَل فیاٌؽار ٌهؼاه ةا افؽ

 
 ضاخص سطح برگ رقن ٍراهیي بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -3ضکل

 پاضی کالت رٍی در ضرایط بدٍى هحلَل

file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Book1.xlsx
file:///C:/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Book1.xlsx
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 ضاخص سطح برگ رقن ٍراهیي در ضرایط بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -4ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت یک در ّسارهحلَل
 

 
 رقن ٍراهیي  ضاخص سطح برگبر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -5ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت دٍ در ّسار در ضرایط هحلَل

 
 ضاخص سطح برگ رقن خرداد بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -6ضکل

 پاضی کالت رٍی در ضرایط بدٍى هحلَل
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 ضاخص سطح برگ رقن خرداد در ضرایط بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -7ضکل

 یک در ّسار پاضی کالت رٍی با غلظت هحلَل

 
 ضاخص سطح برگ رقن خرداد در ضرایط بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -8ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت دٍ در ّسارهحلَل

 
 ضاخص سطح برگ رقن پاک بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -9 ضکل

 پاضی کالت رٍیدر ضرایط بدٍى هحلَل
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 خص سطح برگ رقن پاک در ضرایط ضابر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -13ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت یک در ّسار هحلَل

 
 ضاخص سطح برگ رقن پاک در ضرایط بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -11ضکل

  پاضی کالت رٍی با غلظت دٍ در ّسارهحلَل
 

روی، پاقی کالت آزنایف ىكان داد کً در قؼایط ةغون نضلَل ىحایر :(CGRسرػت رضد هحصَل )

صام  گؼدیغ. انا  NAAپاقی ةیكحؼیو ؿؼغث رقغ نضنَل در رقم ورانیو و پاک در ؿً ىَةث نضلَل
کهحؼ از دو ىَةث در ایو دو رقم ةَد  قک   NAAپاقی دتات ؿؼغث رقغ نضنَل در ؿً ىَةث نضلَل

ؿً  پاقی کالت روی در(. ةیكحؼیو ؿؼغث رقغ نضنَل در رقم ظؼداد در قؼایط ةغون نضلَل18، 12
نيسؼ ةً افؽایف ؿؼغث  NAAپاقی (. در ک  نضلَل15صام  گؼدیغ  قک   NAAپاقی ىَةث نضلَل

 پاقی کالت روی گؼدیغ. رقغ نضنَل در قؼایط غغم نضلَل
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پاقی کالت روی در غلظث ی  در ٌؽار ةیكحؼیو ؿؼغث رقغ نضنَل در رقم در قؼایط نضلَل
صام  گؼدیغ. انا در ایو دو رقم قاٌغ کاٌف قغیغ  NAAپاقی ورانیو و ظؼداد در ؿً ىَةث نضلَل

 (. 16، 13در اواظؼ فن  رقغ ةَدیم  قک   NAAپاقی ؿؼغث رقغ نضنَل در ؿً ىَةث نضلَل
پاقی کالت روی در غلظث دو در ةیكحؼیو ؿؼغث رقغ نضنَل در رقم ورانیو در قؼایط نضلَل

ایو جیهارٌا در اواظؼ فن  رقغ نيسؼ ةً صام  گؼدیغ. انا  NAAپاقی ٌؽار ةا ی  و دو ىَةث نضلَل
(. در رقم ظؼداد ةا افؽایف غلظث کالت روی جا دو در ٌؽار 14کاٌف قغیغ ایو مفث گؼدیغ  قک  

(. 17کاٌف ؿؼغث رقغ نضنَل گؼدیغ  قک  جا ؿً ىَةث نيسؼ ةً  NAAپاقی افؽایف ىَةث نضلَل
پاقی کالت روی در غلظث دو ٌؽار  لکً دتات ؿؼغث رقغ نضنَل رقم پاک در قؼایط نضلَ در صالی

 (. 20ةیكحؼ ةَد  قک   NAAپاقی ةا ؿً ىَةث نضلَل
 

 
 سرػت رضد هحصَل رقن ٍراهیي بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -12ضکل

 پاضی کالت رٍی  در ضرایط بدٍى هحلَل

 
 سرػت رضد هحصَل رقن ٍراهیي بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -13 ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت یک در ّسار  هحلَل در ضرایط
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 سرػت رضد هحصَل رقن ٍراهیي بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -14ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت دٍ در ّسار  در ضرایط هحلَل

 
 سرػت رضد هحصَل رقن خرداد بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -15 ضکل

 پاضی کالت رٍی در ضرایط بدٍى هحلَل

 
 سرػت رضد هحصَل رقن خرداد بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -16ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت یک در ّسار  در ضرایط هحلَل
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 سرػت رضد هحصَل رقن خرداد بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -17ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت دٍ در ّسار  در ضرایط هحلَل

 
 سرػت رضد هحصَل رقن پاک بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -18 ضکل

 پاضی کالت رٍی در ضرایط بدٍى هحلَل

 
 سرػت رضد هحصَل رقن پاک بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -19 ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت یک در ّسار  در ضرایط هحلَل
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 سرػت رضد هحصَل رقن پاک بر  NAAپاضی ًوَدار اثر هحلَل -23ضکل

 پاضی کالت رٍی با غلظت دٍ در ّسار  حلَلدر ضرایط ه
 

 گیریٍ ًتیجِ بحث

لف کالت روی و جػغاد دفػات ٌای نعحالػه  ارقام نعحلف ةً غلظث غکؾدر ایو آزنایف 

 ی  ةً گیاه ی  از ةعكی یا گیاه ی  واکيفدر واقع پاقی ىفحالیو اؿحی  اؿیغ نحفاوت ةَد.  نضلَل

 ةا اؿث نهکو واریحً ی  صحی .نحفاوت ةاقغ گیاه واریحً اؿاسرب اؿث نهکو گیاٌی رقغ کييغهجيظیم

 نَزَد ظتیػی ٌایٌَرنَن نیؽان ظنَص ةً فیؽیَلَژیکی ىهَ وضػیث نضیعی، قؼایط ؿو، ةً جَزً

 (.1996 آرجکا،  رقغ واکيف نحفاوجی ىكان دٌغ کييغه جيظیم ی  ةً ىـتث اش،جغػیً وضػیث و آن( در

نعحلف پيتً از ىظؼ  ٌایکً ژىَجیپ ه اؿثقاجی در ٌيغوؿحان ىكان داددر ٌهیو راؿحا ىحایر جضقی

 (.1997 واىعادا و ٌهکاران،  دٌيغٌای نحفاوجی را ىكان نیالػه ننؼف غکؾغيامؼ کم 

نيسؼ ةً افؽایف جػغاد ک  غَزه در  NAAپاقی کالت روی ةً ٌهؼاه کارةؼد نضلَلدر ایو آزنایف   

دار غينؼ روی ةؼ جادیؼ نذتث و نػيی. نٍهی را در افؽایف غهلکؼد پيتً داردکً ٌهَاره ادؼ  ةَجً گؼدیغ

؛ غتغاهلل و نضهغ، 2008 الیان،  جػغاد غَزه در ٌؼ گیاه جَؿط نضققان دیگؼ ىیؽ گؽارش قغه اؿث

 (2012( و کَپؼ و ٌهکاران  2004آةؼو و ٌهکاران   ىحایر جضقیقات(. 2014؛ الیان و ٌهکاران، 2013

  ةؼ جػغاد ک  غَزه اؿث. NAAؼ نذتث ةیاىگؼ اد

کً یکی از ازبؽا  غهلکبؼد در  غخ افؽایف وزن وش ج  غَزه گؼدیغةا NAAکارةؼد در ایو پژوٌف 

 ٌای رقغ نيسؼ ةً افؽایف وزن وش ج  غبَزه قبغای اؿحفاده از جيظیم کييغهدر نعالػً. ةاقغ نی پيتً

افؽایف وزن جب  نيسؼ ةً ا غلظث ی  در ٌؽار جٌهچيیو کارةؼد غينؼ روی  (.2012 کَپؼ و ٌهکاران، 

نعاةقبث  (2014الیبان و ٌهکباران   و (2014ىَری صـبیيی و ٌهکباران  کً ةا نعالػات  ،گؼدیغغَزه 

از ىظبؼ وزن وش کب  کالت روی و ىفحالیو اؿبحی  اؿبیغ  پاقی غکؾ الػه  ؿً رقم ةً نضلَل داقث.

پاقبی  وش ک  در رقم ظبؼداد در قبؼایط نضلبَل وزنةیكحؼیو ىحایر صام  ىكان داد کً نحفاوت ةَد. 
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کبً ىـبتث ةبً  ةبً دؿبث آنبغ NAAپاقی کالت روی ةا غلظث ی  در ٌؽار ٌهؼاه ةا ی  ىَةث نضلَل

( گبؽارش کؼدىبغ کبً 1989ازب و ٌبالَىی  درمبغ افبؽایف یافبث.  6/50پاقبی( قاٌغ  ةغون نضلبَل

ط ةا ٌهغیگؼ ةاغخ افبؽایف نضنبَل وش پاقی آٌو، روی و نيگيؽ ةً جيٍایی یا ةً مَرت اظحال نضلَل

 قغ کً ایو افؽایف ىاقی از افؽایف نقبغار کلؼوفیب ، کارجيَئیبغ ةبؼگ و ٌهچيبیو ارجفباع گیباه ةبَد.

پاقی ةبا نضلبَل صباوی غيامبؼ کبم ( در ننؼ ىكان داد کً نضلَل2001جضقیقات الفَی و راةیيـَن  

ةبا ىحبایر کبؼد ةبا کبارةؼد غينبؼ روی ؽایف غهلافب درمغی غهلکؼد وش قغ. 14ننؼف ةاغخ افؽایف 

 ( 2001( و ؿباوان و ٌهکباران  2014الیان و ٌهکباران،   (،2014جضقیقات ىَری صـیيی و ٌهکاران  

دٌی نيسبؼ ةبً ادبؼ در واقع کارةؼد ةؼگی غيامؼ ریؽ نغػی در ظَل نؼاص  گلغٌی و غَزهنعاةقث دارد. 

ٌا و افؽایف و ایو انؼ نيسؼ ةً کاٌف ریؽش غَزه قَدنذتث ةؼ اؿحفاده از غيامؼ غػایی جَؿط پيتً نی

ٌای افؽایف غهلکؼد پيتً در ادؼ کارةؼد جيظیم کييغه. (2013 رادٌیکا و ٌهکاران،  قَدغهلکؼد پيتً نی

ىحبایر نعاةقث دارد.  (2010( و کلهيث  2012(، کَپؼ و ٌهکاران  2004آةؼو و ٌهکاران   رقغ ةا ىحایر

 قباٌغ( در رقبم ظبؼداد ةاغبخ  روی کبالت پاقبیکً قؼایط ةغون نضلَل ىكان داد از آزنایفصام  

پاقی نيسؼ ةً کاٌف قغیغ در ٌهیو رقم جا ی  ىَةث نضلَل NAAرؿی گؼدیغ. انا کارةؼد افؽایف زود

ةیو ارقام نعحلبف از  دارد. نعاةقث (2004آةؼو و ٌهکاران   ایو نَضَع ةا ىحایر جضقیقاترؿی قغ. زود

کً ظَل الیاف در رقم ورانبیو ةیكبحؼیو و در ظَری داری نكاٌغه قغ. ةًاظحالف نػيیىظؼ ظَل الیاف 

. نيسؼ ةً افؽایف ظَل الیاف ىـتث ةً جیهار قاٌغ گؼدیغ NAAرقم پاک کهحؼیو ةَد. ٌهچيیو کارةؼد 

ی پاقبىكان داد کً ةیكحؼیو ظَل الیاف در رقم ورانیو در قؼایط نضلَل ٌاىحایر نقایـً نیاىگیو داده

صام  گؼدیبغ. در کب  اکـبیو،  NAAپاقی کالت روی ةا غلظث ی  در ٌؽار ٌهؼاه ةا دو ىَةث نضلَل

 لبی و ٌهکباران،  گؼدىبغزیتؼلیو، ةؼاؿیيَ اؿحؼوئیغ و اجیلو نيسؼ ةً افؽایف رقغ الیباف در پيتبً نبی

ان و  چباو نيسؼ ةبً افبؽایف جَؿبػً الیباف در قبؼایط آزنایكبگاه گؼدیبغ NAAدر آزنایكی  (.2007

ٌای ةاالجؼ اکـیو در ظَل کً غلظث دٌيغ نیٌهچيیو ىحایر جضقیقات نعحلف ىكان  (.2014ٌهکاران، 

؛ ىایحباىی و a 2002 گَکباىی و جباکؼ، ردداری ةؼ کیفیث و ظَل الیاف پيتً دا رقغ جادیؼ نػيی دوره اوای 

ف ظبَل الیباف ةبا کبارةؼد ( ةیباىگؼ افبؽایa2002  . ىحایر جضقیقات گَکاىی و جاٌاکؼ(. 1982ٌهکاران، 

الیبان و ٌهکباران،  گبؼدد نیاکـیو ةَد. ٌهچيیو کارةؼد غينؼ ةؼ و روی نيسؼ ةً افؽایف ظَل الیباف 

کهحؼیو ظؼافث نؼةبَط  ظؼافث الیاف جفاوت نػيی داری نكاٌغه قغ. ةیو ارقام نعحلف از ىظؼ .(2014

ةَد. ةیكحؼیو ظؼافث الیباف در در ٌؽار  ةَد و در قؼایط نضلَل پاقی ةا  کالت روی  دو ةً رقم ورانیو 

 ظؼافبث الیبافةؼ   NAAلبیکو کبارةؼدپاقی کالت روی صام  قبغ رقم ظؼداد در قؼایط ةغون نضلَل

نعالػبً  ویدر ا .نعاةقث دارد (2012کَپؼ و ٌهکاران   ةا ىحایر جضقیقاتجادیؼی ىغاقث کً ایو نَضَع 

ٌبای یب  در ٌبؽار و دو در  پاقی ةبا غلظث ضلَلو ٌهچيیو ن یکالت رو پاقیةغون نضلَل طیدر قؼا
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. غیبظبؼداد و پباک گؼد و،یدر ٌؼ ؿً رقم وران LAI,  CGR  فینيسؼ ةً افؽا NAA پاقینضلَل ،ٌؽار

از دو  NAA پاقبیىَةث نضلبَل فیدر غلظث دو در ٌؽار، افؽا یکالت رو پاقینضلَل طیالتحً در قؼا

 جَاىبغینب NAA ؼیرقغ ىظ ٌایکييغه یجضؼ .غپاک قدر رقم  LAIىَةث ةً ؿً ىَةث نيسؼ ةً کاٌف 

 .(2003 پؼاکاش و ٌهکاران،  ةاقيغ غیگ  و ةاال ةؼدن اىحقال ةً نعؽن نف ؽشیکاٌف ر لًوؿیةً

 NAAپاقبی ٌای نعحلف کالت روی، نضلَل پاقی  ةا غلظثدر ایو نعالػً در قؼایط ةغون نضلَل

پاقبی یو، ظؼداد و پاک گؼدیغ. التحً در قؼایط نضلَلدر ٌؼ ؿً رقم وران LAI ،CGRنيسؼ ةً افؽایف 

از دو ىَةث ةً ؿبً ىَةبث نيسبؼ ةبً  NAAپاقی کالت روی در غلظث دو در ٌؽار، افؽایف ىَةث نضلَل

در رقم ظؼداد گؼدیغ.  ایو نهکو اؿث ةعاظؼ  CGRدر رقم پاک در نيعقً ورانیو کاٌف  LAIکاٌف 

جَان ةً ظَر ةً نيظَر ةٍتَد کیفیث الیاف نی در نسهَع ةاقغ. ٌای ةاال  در غلظث NAAادؼ ةازدارىغگی 

در قبؼایعی  .اؿحفاده کؼد ةعنَص اکـیو  ىفحالیو اؿحی  اؿیغ( ٌای رقغ گیاٌیجکهیلی از ٌَرنَن

 کً زودرؿی  و ةؼداقث ؿؼیػحؼ نضنَل نغ ىظؼ ةاقغ  اؿحفاده از کالت روی جَمیً ىهی قَد. لیکو در

 NAAنيظبَر افبؽایف غهلکبؼد اؿبحفاده از جیهبار کبالت روی و   ه رقغ ةًنياظ  ةغون نضغودیث دور

 گؼدد.  جَمیً نی
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