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چکیده

در اين پژوهش اثر س�طوح مختلف آمونیوم ( 0/1 ، 0و 0/3میلی اکی واالن در لیتر) و مولیبدن( 0/1 ،0/05و  0/15میلی گرم در
لیتر) در محلول های غذايی بر درصد ماده خش�ك ،اس�یديته قابل تیتراس�یون ،مجموع مواد جامد قابل حل ،مقدار ويتامین
ث ،فس�فر ،کلس�یم ،پتاسیم ،منیزيم و عملکرد میوه خیار ارقام س�لطان و روبا -اس مورد بررسی قرار گرفت .طرح به صورت
ال تصادفی در دو زمان کشت بهاره و پايیزه انجام گرفت و در هر کشت در دو
فاکتوريل کرت های خرد شده در قالب طرح کام ً
نوبت و به فاصله يکماه نمونه گیری برای اندازه گیری صفات صورت گرفت .نتايج حاصل از تجزيه مرکب نشان داد که افزايش
آمونیوم در محلول های غذايی س�بب افزايش بس�یار معنی دار فسفر و کلس�یم میوه گرديد .زمان کشت تاثیر معنی داری بر
اس�یديته قابل تیتراس�یون ،مجموع مواد جامد قابل حل ،مقدار ويتامین ث ،کلس�یم و منیزيم میوه داشت .زمان برداشت نیز
تاثیر معنی داری بر درصد ماده خشك ،کلسیم ،پتاسیم و فسفر میوه دارد اما افزايش مولیبدن تاثیر معنی داری بر اين صفات
نداشت و مقدار  0/05میلیگرم در لیتر مولیبدات آمونیوم در محلول های غذايی کافی می باشد.
کلمات کلیدي :محلول غذايی ،خیار گلخانه ای ،آمونیوم ،مولیبدن ،رقم
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Effect of different levels of ammonium and molybdenum in nutrient solution on fruit quality and yield of two
cucumber cultivars.
By: J. A. Olfati, M. Babalar, A. Kashi, H. Yazdani, A. Dadashipoor, Affiliated with the University of Tehran, Horticultural Department, Karaj, Iran.
)The effect of different concentration of Ammonium (0.0, 1.0, 3.0 meq. L-1) and Molybdenum (0.05,0.1,0.15 mg. L-1
in nutrition solution on TSS,TA, DM% ,Vitamin C, P, Ca, K, Mg and yield in cv. Sultan and Ruba-S was studied. The
experimental design was factorial-split-plot with complete randomized design in two cultural times and in each time we
have two sampling by one mount period. Statistical analysis showed that ammonium increasing cause to increase P and
K. Cultural time have significant effect on TA, TSS, Vit. C, Ca and Mg and harvesting time have significant effect on
DM% Ca, K and P but molybdenum increasing don’t have significant effect on this factors and 0.05 mgr. L-1 nutrition
solution is sufficient level for cucumber.
Key words: Nutrient solution, Green house cucumber, Ammonium, Molybdenum

مقدمه

تغذيه مناس��ب بوتههای خیار و يافتن محلول غذايی مناس��ب برای به
دس��ت آوردن حد اکثر محصول و بهرهوری مناس��ب از يك سو و به دست
آوردن محصولی با کیفیت مطلوب از س��وی ديگر دارای اهمیت ويژهای می
باش��د .تغذيه نیتروژنی يكی از ارکان اصلی تغذيه اس��ت و مشخص گرديده
که هم نیترات و هم آمونیوم تاثیر آشكاری بر جذب ساير يونها در مراحل
مختلف چرخ��ه زندگی گیاه م��یگذارند( .)14 ،4افزاي��ش غلظت آمونیوم
محلول غذايی از  14تا  ppm 112در سیس��تم آبكشت با بستر شن ،سبب
کاهش غلظت پتاس��یم ،کلس��یم و منیزيم در بافت گی��اه و افزايش غلظت
آمونیوم بافتها میگردد( )13 ،9و از طرف ديگر سبب افزايش جذب فسفر
و برخ��ی عناصر کم مصرف میش��ود که دلیل اين امر را اثر آنتاگونیس��تی
آمونی��وم و اين عناصر عنوان مینمايند( .)7تغذيه آمونیومی گیاهان س��بب
کاهش میزان اس��ید آس��كوربیك میگ��ردد و اين اثر آمونی��وم به نوع گیاه
مورد مطالعه و احتماالبه يون همراه آمونیوم در نمك مورد استفاده بستگی
دارد.
اث��ر کاهندگ��ی برخی نمكه��ای آمونیومی نظیر آمونیوم س��ولفات بر
میزان ويتامین ث گیاهی ،ناش��ی از اثر نمك بر س��نتز ويتامین ث است نه
تش��ديد کاتابولیسم(تجزيه) در بافتهای گیاه( .)11آمینو اسیدهای موجود
در گی��اه نیز تحت تاثیر نوع نیتروژن قرار میگیرند .در گوجه فرنگی غلظت
اسیدهای آلی با زنجیره کوتاه در تغذيه نیتراتی نسبت به تغذيه توام نیتراتی
و آمونیومی  2تا  3برابر افزايش نشان میدهد(.)10
يكی از عناصری که در تغذيه نیتروژنی بايد به آن توجه نمود مولیبدن
میباش��د .هنگامی که نیترات بدون مولیبدن مصرف میش��ود رشد گیاهان
ضعیف اس��ت ،می��زان کلروفیل آنها اندك خواهد بود(کلروز) ،میزان اس��ید
آس��كوربیك پايین اس��ت ،اما میزان نیترات باال میباشد و نشانههای آشكار
کمبود مولیبدن در برگها نمايان میش��ود .هنگامی که مولیبدن به کار برده
میش��ود ،پاسخ نس��بت به مصرف آن زياد آشكار نیس��ت ،اما با اين وجود
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اين ،از ديدگاه وزن خش��ك و میزان اس��ید آس��كوربیك ،تغییراتی مشاهده
میشود( .)2هدف از اين پژوهش به دست آوردن نسبت مناسب از آمونیوم
ب��ه نیترات و مقدار مناس��ب مولیب��دن در محلولهای غذايی ب��ا توجه به
فاکتورهای کیفی خیار گلخانهای بوده است.

مواد و روشها

اي��ن پژوهش به صورت فاکتوريل کرتهای خرد ش��ده ب��ا طرح پايه کام ً
ال
تصادف��ی و در دو زمان کش��ت به��اره و پايیزه در س��ال  1384در گلخانه
گروه باغبانی دانشگاه تهران انجام شد .آزمايش اول در تاريخ  84/2/15آغاز
گردي��ده و در  84/6/15خاتمه يافت .آزماي��ش دوم نیز در تاريخ 84/6/20
آغاز و  84/10/20خاتمه يافت .بذور مورد استفاده ارقام سلطان و روبا – اس
ش��رکت  Poland Seedبودند که از ش��رکت فالت ايران خريداری شدند.
بذرها در بس��تر پرلیت کش��ت ش��دند و تا زمان جوانه زنی ب��ا آب آبیاری
گرديدن��د و بع��د از قرارگی��ری در طرح يك هفته با محل��ول  1/3غلظت و
ي��ك هفته نیز با محلول  2/3غلظ��ت از محلولهای مورد نظر برای هر تیمار
به منظ��ور عادتدهی گیاهان به محلول غذايی تغذيه گرديدند و بعد از آن
تغذيه با محلول کامل آغاز ش��د 9 .محلول غذايی (جدولهای  ،)4-1با دو
رقم خیار در س��ه تكرار و هر تكرار ش��امل  3بوته کش��ت شده در گلدان 8
لیتری با قطر دهانه  29س��انتیمتر در طرح قرار گرفتند و در مجموع طرح
شامل  162گلدان بود.
ه��رس بوتهها به صورت حذف ش��اخهه��ای جانبی انجام ش��د و بوتهها به
صورت تك شاخه به وسیله ريسمانی که از مفتولهای نصب شده در ارتفاع
 2متری آويزان ش��ده بودند هدايت شدند .در کشت بهاره دمای گلخانه با
دو دستگاه کولر آبی تنظیم شد که میانگین دمای روزانه  28±3و میانگین
دمای ش��بانه  24 ±2درجه س��انتیگراد بود .در کشت پايیزه نیز دمای گل
خان��ه با ش��وفاژ تنظیم گردي��د و میانگین دمای روزان��ه 25± 3و میانگین
دم��ای ش��بانه  20±4ب��ود .رطوبت گلخانه نیز با آبپاش��ی ک��ف گلخانه
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تامین میش��د و در حد  65-75درصد حفظ گرديد .شدت نور گلخانه در
زمانهای مختلف با دس��تگاه نورسنج تیپ  )topac(SS1اندازه گیری شد
تا رطوبت و دما با توجه به آن تنظیم ش��ود .محلولرس��انی بوس��یله زمان
سنج و به صورت خودکار و پنج مرتبه در روز هربار به مدت  4دقیقه انجام
ش��د .شستشوی بس��تر نیز برای جلوگیری از تجمع احتمالی نمك هفتهای
يكبار در طی آزمايش انجام شد .برای تهیه محلولهای غذايی طبق جداول
 1-3برای عناصر پر مصرف و جدول  4برای عناصر کم مصرف تهیه ش��دند
ک��ه ابتدا بصورت محلولهای پايه هزار برابر غلظت تهیه ش��دند و در زمان
استفاده به میزان هزار برابر رقیق گرديدند .برای جلوگیری از رسوب نمكها
محل��ولهای مادر برای هر نم��ك بطور جداگانه به صورت محلول پايه تهیه
گرديد .اس��یديته محلولهای غذايی  6بود که با کاربرد اس��ید نیتريك 0/1
نرمال تنظیم میش��د .ب��رای اندازه گیری درصد ماده خش��ك ،نمونه های
می��وه هر تكرار تهیه و پس از خرد ک��ردن و توزين (وزن تر) در انكوباتور با
دمای  80درجه سانتی گراد قرار گرفتند و تا زمان رسیدن به وزن ثابت در
اين دما حفظ ش��دند و از تفاضل وزن تر و خشك ،درصد ماده خشك میوه
محاسبه گرديد( .)1برای اندازه گیری ويتامین ث يك نمونه مخلوط انتخاب
و توس��ط مخلوط کن يكنواخت شد و اندازه گیری با روش استانداردمعرف
انديفنل انجام شد و مقدار ويتامین  Cبر حسب میلی گرم در  100گرم ماده

تازه محاس��به گرديد( .)8برای اندازه گیری اسیديته قابل تیتراسیون عصاره
تهیه ش��ده از میوه ها پس از رقیق س��ازی با سود  0/1نرمال تیتر گرديد و
پس از رس��یدن اس��یديته نمونه به  8/2مقدار س��ود مصرفی بر آورد شد و
اس��ید نمونه بر حسب اس��ید مالیك (اسید غالب کدويیان) محاسبه گرديد.
اندازه گی��ری مجموع مواد جامد قابل حل با دس��تگاه رفرکتومتر (Abbe
 )Refractometer, ATAGOاندازه گیری شد(.)8
اندازهگیری عناصر کلسیم و پتاسیم با روش خاکستر خشك و دستگاه فلیم
فتومتر انجام ش��د ،به اين منظور 0/1گرم از پودر خشك میوه مورد استفاده
قرار گرفت(.)1
اندازه گیری فسفر و منیزيم از طريق کیت های شیمیايی و رنگ سنجی به
ترتیب در طول موج  480و  630نانومتر با دس��تگاه اس��پكتروفتومتر انجام
ش��د .عملكرد نیز از مجموع برداش��ت های هر بوته به دس��ت آمد .تجزيه
واريانس اثر تیمارها از دو برداشت و دو زمان کشت از طريق نرم افزار SAS
و به صورت تجزيه مرکب انجام شد مقايسه میانگین نیز با آزمون توکی و با
کاربرد نرم افزار  MSTATCصورت گرفت .در اين پژوهش سطوح آمونیوم
و مولیب��دن فاکتورهای اصلی ،واريته فاکتور فرعی و نوبت برداش��ت فاکتور
فرعی فرعی در نظر گرفته شد .مديريت دادهها و رسم نمودارها بوسیله نرم
افزار  Excelانجام شد.

جدول –1ترکیب عناصر پرمصرف محلول های 1و 2و3

جدول –2ترکیب عناصر پرمصرف محلول های 4و 5و6
( میلی اکی واالن در لیتر محلول آبیاری )

(میلی اکی واالن در لیتر محلول آبیاری)
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0/2
1/5

3/2

K

0/3

1/6

1/9
13/5

NO3

meq/l

5/0
0/3
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(میلی گرم در لیتر محلول آبیاری)

( میلی اکی واالن در لیتر محلول آبیاری )

SO4

SO4

جدول –4ترکیب عناصر کم مصرف در محلول های غذايی

جدول –3ترکیب عناصر پرمصرف محلول های 7و8و9

PO4

Cl

PO4

NO3

meq/l

8/5

محلول

محلول

1و4و7
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2و5و8

3و6و9
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0/1
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2

2
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0/25
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نتايج و بحث

درصد ماده خشك میوه :نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اختالف
معنی داری بین دو نوبت برداش��ت در میزان ماده خش��ك میوه وجود دارد
و برداش��ت اول دارای درصد ماده خش��ك باالتری می باشد (جدول  )6اما
بین س��طوح مختلف آمونیوم ،مولیب��دن و دو واريته اختالف معنی داری از
نظر درصد ماده خش��ك مشاهده نش��د.اين نتايج بر خالف گزارش سلطانی
و هم��كاران( )5و همچنین  Kafafو  )7( Benاس��ت که عنوان نمودند
افزايش آمونیوم به محلولهای غذايی س��بب کاهش درصد ماده خشك میوه
خیار می ش��ود و دلی��ل اين اختالف می تواند در می��زان پايین تر آمونیوم
اس��تفاده شده و همچنین افزايش سطح مولیبدن در محلولهای غذايی باشد
اما به هر حال افزايش معنی داری با اين تیمارها در درصد ماده خشك میوه
مشاهده نشده است.
درص�د اس�ید کل میوه :نتايج تجزيه مرکب نش��ان داد که زمان کش��ت
(جدول  )5و نوبت برداش��ت (جدول  )6اثر بس��یار معنی داری بر اين صفت
دارند .بیش��ترين میزان اسید قابل تیتراسیون در برداشت اول و کشت بهاره
به دس��ت آمد که به دلیل ش��رايط نوری بهتر و قدرت باالتر گیاه در تولید
اسیدهای آلی می باشد اما مقادير مختلف مولیبدن و آمونیوم تاثیری بر اين
صفت نداشتند و اين مغاير نتايج  Nanezو  )10( Martinezمی باشد و
دلیل اين مغايرت می تواند س��طوح پايین تر آمونیوم مورد اس��تفاده در اين
تحقیق باشد.
م��واد جامد قابل حل میوه :نتايج تجزيه مرکب نش��ان داد که بین دو زمان
کشت (جدول  )5و دو نوبت برداشت (جدول  )6اختالف بسیار معنی داری
وجود دارد و بیشترين میزان مواد جامد قابل حل از برداشت اول و از کشت
پايیزه حاصل ش��د .س��طوح مختلف آمونیوم و مولیبدن تاثیر معنی داری بر
اين صفت نداش��تندکه مغاير نظر  Nanezو  )10( Martinezمی باش��د
و دلی��ل اين مغايرت می تواند س��طوح پايین تر آمونیوم مورد اس��تفاده در
آزمايش باشد .اما اثر متقابل اين دو بسیار معنی دار شد (نمودار  .)1مقايسه
نس��بتهای اسید کل قابل تیتراس��یون و مواد جامد قابل حل بیانگر شاخص
طعم بهتر میوه های حاصل از کشت پايیزه می باشد.

ويتامی�ن  Cمیوه :نتايج تجزيه مرکب نش��ان داد که اثر زمان کش��ت (جدول ،)5
نوب��ت برداش��ت (جدول  ،)6اثر متقاب��ل آمونیوم در زمان کش��ت ،آمونیوم در نوبت
برداشت ،واريته در نوبت برداشت ،نوبت برداشت در مولیبدن ،نوبت برداشت در زمان
کش��ت معنی دار می باش��د .افزايش آمونیوم در محلولهای غذايی بر خالف گزارش
 )11( Mozafarس��بب افزايش میزان ويتامین  Cمی��وه گرديد اما اين افزايش به
دلیل سطوح پايین آمونیوم مورد استفاده از نظر آماری معنی دار نشد و نشان از اثر
مثبت آمونیوم در سطوح پايین بر اين صفت دارد.
منیزيم میوه :نتايج تجزيه مرکب داده ها جز در مورد زمان کش��ت اختالف معنی
داری را نش��ان نداد و بین دو زمان کش��ت میوه های کش��ت ش��ده در پايیز دارای
میزان منیزيم بیش��تری بودند (جدول  .)5بر خالف گزارش سلطانی و همكاران ()5
و  Simoneو هم��كاران ( )12مبنی بر اث��ر منفی افزايش آمونیوم بر میزان منیزيم
چنین اثری در اين پژوهش ديده نشد و به نظر می رسد که آمونیوم در سطوح پايین
اثر آنتاگونیستی قابل مالحظه ای با منیزيم نداشته باشد .مقايسه میانگین اثر متقابل
نوبت برداشت و آمونیوم نشان داد که بیشترين میزان منیزيم در میوه های برداشت
دوم حاصل از بوته های تغذيه شده با محلولهای حاوی  0/3میلی اکی واالن در لیتر
آمونیوم و در برداش��ت اول با محلولهای بدون آمونیوم حاصل شده که دلیل اين امر
می تواند اثر آمونیوم بر رش��د ريشه ها و افزايش قابلیت و سطوح جذب کننده باشد
که توسط  Kafafو  )7( Benمطرح شد.
فس�فر میوه :نتايج تجزيه مرکب داده ها نش��ان داد که بین س��طوح مختلف
آمونیوم (نموار  )2و دو نوبت برداش��ت اختالف معنی داری وجود دارد .مقايسه
میانگین ها نش��ان داد که افزايش میزان آمونیوم حتی در اين س��طوح کم نیز
س��بب افزايش میزان فس��فر میوه می گردد که اين امر به افزايش رش��د ريشه
و اس��یدی کردن اس��یديته بستر مرتبط دانسته شده اس��ت که منطبق با نتايج
س��لطانی و هم��كاران ( )6(Barber ،)5و  Kafafو  )7( Benم��ی باش��د.
میوه های برداش��ت اول نیز دارای میزان فس��فر بیش��تری بودند که می تواند
مرتبط با همین امر باش��د (جدول  .)6مقايسه میانگین اثرات متقابل مولیبدن و
زمان کشت نشان داد که بیشترين میزان فسفر در میوه های کشت پايیزه تغذيه
شده با  0/1و  0/15میلی گرم در لیتر مولیبدات آمونیوم وجود دارد و اثر متقابل
اين دو سطح مولیبدن و زمان کشت اختالف معنی داری با هم ندارند.

نمودار - 1مقايسه میانگین اثر متقابل مقدار آمونیوم و مولیبدن بر میزان مواد جامد قابل حل

نمودار -2اثر آمونیوم بر میزان فسفر میوه
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پتاس�یم می�وه :نتاي��ج تجزيه مرکب نش��ان داد ک��ه تنها بین دو زمان کش��ت و
دو نوب��ت برداش��ت اخت��الف معن��ی داری وج��ود دارد و میوه های کش��ت بهاره
(جدول  )5و نوبت برداش��ت اول (جدول  )6دارای پتاس��یم بیشتری بودند .برخالف
گزارش هايی که حكايت از کاهش پتاسیم با افزايش آمونیوم داشتند()13 ،9 ،7 ،5
در اين پژوهش اثر آنتاگونیستی معنی داری مشاهده نشد که می تواند نشانگر عدم
تاثیر آنتاگونیستی در سطوح پايین آمونیوم با پتاسیم باشد.
کلس�یم میوه :نتاي��ج تجزيه مرکب نش��ان داد که عالوه بر اختالف بس��یار معنی
داری ک��ه بین دو زمان کش��ت (جدول  )5و دو نوبت برداش��ت (ج��دول  )6وجود
دارد اخت��الف معن��ی داری نی��ز بین س��طوح مختل��ف آمونیوم در س��طح احتمال

در اين سطوح پايین اثر سويی بر کاهش عملكرد به گونه ای که در گزارش
س��لطانی و همكاران( )5و  Kafafو  )7(Benبیان ش��د نداشت .مقايسه
میانگین اثر متقابل مولیبدن در زمان کش��ت نش��ان داد که عملكرد کشت
پايیزه با هر سه سطح مولیبدن بیش از کشت بهاره می باشد و کشت بهاره
تنه��ا در صورت تغذيه با محلول ح��اوی  0/15میلی گرم در لیتر مولیبدات
آمونیوم دارای عملكرد برابر با کش��ت پايیزه می باش��د .اثر متقابل مولیبدن
و رقم نیز در س��طح  1درصد معنی دار ش��د که بیانگر تاثیر متفاوت سطوح
مولیبدن بر رقم های مورد اس��تفاده در اين آزمايش دارد و حساس��یت رقم
روبا-اس نسبت به سطوح باالی مولیبدن بیشتر است (نمودار .)5

نمودار -3مقايسه میانگین اثر آمونیوم بر میزان کلسیم میوه

نمودار  –4مقايسه میانگین اثر متقابل آمونیوم و مولیبدن بر میزان کلسیم میوه

آم��اری  %5وجود دارد و نتايج مقايس��ه میانگین نش��ان داد که اي��ن اثر نه تنها اثر
آنتاگونیس��تی نیس��ت که توسط س��لطانی و همكاران( ،)5دلش��اد و همكاران ()3
 Kafafو  )7(Benگزارش ش��ده اس��ت بلكه يك اثر سینرژيس��تی می باشد و
ب��ا افزودن آمونیوم ب��ه محلولهای غذايی بر میزان کلس��یم میوه اف��زوده می گردد
(نمودار  .)3اثر متقابل آمونیوم در مولیبدن و نوبت برداشت در آمونیوم بر اين صفت
معنی دار ش��د و بیشترين میزان کلس��یم در میوه های تغذيه شده با محلول حاوی
 0/1میلی اکی واالن در لیتر آمونیوم و  0/1میلیگرم در لیتر مولیبدن وجود داش��ت
(نمودار  )4و همچنین در مورد اثر متقابل نوبت برداش��ت و آمونیوم نیز بیش��ترين
میزان مربوط به برداشت اول بود که با هر سه سطح آمونیوم در سطح باالتری نسبت
به برداش��ت دوم ق��رار گرفت و اين موضوع به دلیل کاهش توان جذب آب توس��ط
بوته ها با افزايش رشد اندامهای هوايی و عدم کفايت احتمالی ريشه ها می باشد که
توسط  Kafafو  )7( Benبیان شده است.

عملکرد

نتايج تجزيه مرکب داده ها نشان داد که بین دو زمان کشت اختالف بسیار
معنی داری وجود دارد و کش��ت پايیزه دارای عملكرد بیش��تری از کش��ت
بهاره می باشد (جدول .)5بین سطوح مختلف آمونیوم و مولیبدن و دو رقم
اختالف معنی داری مش��اهده نشد و افزايش آمونیوم به محلول های غذايی
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اثر سطوح مختلف آمونیوم ...
جدول  -5مقايسه میانگین اثر زمان کشت بر صفات اندازه گیری شده در میوه خیار گلخانه ای*

زمان کشت

ماده خشك
(درصد)

اسیديته قابل

مواد جامد قابل

ويتامین C

منیزيم

پتاسیم

کلسیم

عملكرد

تیتراسیون

حل Brix°

100gz/mg

100gz/mg

100gz/mg

100gz/mg

(کیلوگرم در بوته)

بهار
پايیز

0/78
0/60

0/78
0/60

3/86
3/45

11/0
8/5

10
16

400
250

27
22

2/2
3/3

* صفاتی که در جدول فوق درج شده اند در سطح  0/0 1اختالف معنی دار نشان دادند :Z .میلیگرم در  100گرم بافت تازه
جدول -6مقايسه میانگین اثر زمان برداشت بر صفات اندازه گیری شده در میوه خیار گلخانه ای*

اسیديته قابل

مواد جامد قابل

ويتامین C

فسفر

پتاسیم

کلسیم

حل Brix°

100gz/mg

100gz/mg

100gz/mg

100gz/mg

3/26
3/03

10/02
9/55

22/2
19/5

375
285

27
33

زمان برداشت

ماده خشك
(درصد)

تیتراسیون

برداشت اول
برداشت دوم

3/6
2/6

0/78
0/60

* صفاتی که در جدول فوق درج شده اند در سطح  0/0 1اختالف معنی دار نشان دادند :Z .میلیگرم در  100گرم بافت تازه

تشکر و قدردانی

از معاونت پژوهشی پرديس کشاورزی و منابع طبیعی کرج و دانشگاه تهران
تشكر و قدردانی می گردد .همچنین از مدير عامل شرکت فالت ايران جهت
تامین بذرهای مورد نیاز اين پژوهش تشكر و قدردانی می گردد.
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