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 چکیده
وِ تَلیذ ٍ هصزف آى در  است خطىباری دًیا هحصَالت هْوتزیي اس یىی (.Corylus avellana L) فٌذق

پذیز  ّای هعتذلِ، بِ رٍش جٌسی )بذر( اهىاى اسدیاد ایي گیاُ، هاًٌذ اغلب هیَُباضذ.  حال  افشایص هی

دار  تزی، جَاًِ دلیل پَستِ سخت ٍ روَد درًٍی در سهاًی طَالًی بِ طبیعی ضزایط باضذ. بذر فٌذق تحت هی

آهذى  گیزد. تحمیك حاضز با ّذف فایك سًی آى اًذن، ًاهٌظن ٍ غیز یىٌَاخت صَرت هی ضَد وِ جَاًِ هی

 ٍهٌابع وطاٍرسی تحمیمات هزوش بذر گَاّی ثبت سًی در آسهایطگاُ بِ ایي هطىالت ٍ بْبَد صفات جَاًِ

گیالى اًجام ضذ. آسهایص بِ صَرت فاوتَریل در لالب طزح پایِ واهال تصادفی با سِ تىزار  استاى طبیعی

 57 (G75 ٍ )170 (GA150)(، G( )صفز )G) جیبزلیه اسیذ بَد وِ فاوتَرّای آسهایص عبارتٌذ اس: سطَح

 پزاوسیذ درصذ(؛ سطَح 1 (K1ٍ ) 2 (K2) (،K)صفز ) (Kپتاسین ) ًیتزات لیتز(؛ سطَح در گزم هیلی

گاًِ  درصذ(. ًتایج ًطاى داد وِ اثز بزّوىٌص سِ7/0 (H0.5ٍ ) 1 (H1 ) (،H0) )صفز( H) ّیذرٍصى

دار بَد. ًىتِ هَرد  گیزی ضذُ هعٌی اًذاسُ ّیذرٍصى بز ّوِ صفات پزاوسیذ×  پتاسین ًیتزات×  جیبزلیه

سًی  ّای جَاًِ گیزی ضذُ سهاًی حذاوثز هیاًگیي ضاخص تَجِ در ایي آسهایص ایي بَد وِ در صفات اًذاسُ

گزم در لیتز استفادُ ضذ اها حذاوثز هیاًگیي  ( هیلیGA150) 170هطاّذُ ضذ وِ اسیذ جیبزلیه در سطح 

ّیذرٍصى هطاّذُ ضذ. بِ طَری وِ  پتاسین ٍ پزاوسیذ فاٍت ًیتزاتسًی در سطَح هت ّای جَاًِ ضاخص

را سًی  بیطتزیي درصذ جَاًِ، GA150 + K0 + H1سًی را در تیوار  جَاًِ هتَسط همایسِ هیاًگیي بیطتزیي

، بیطتزیي بٌیِ GA150 + K2 + H0تیوار   را درسًی  ، بیطتزیي سزعت جَاGA150 + K1 + H1ًِتیوار  در

ًطاى  GA150 + K0 + H0.5تیوار  را درٍ بلٌذتزیي طَل سالچِ  GA150 + K2 + H0تیوار  ررا دگیاّچِ 

گزم در لیتز اسیذ  هیلی 170سًی بذر فٌذق سطح  داد. با تَجِ بِ ًتایح بِ دست آهذُ بزای افشایص جَاًِ

ّیذرٍصى ًیش اگز ّذف افشایص درصذ  پتاسین ٍ پزاوسیذ ضَد ٍ در هَرد ًیتزات جیبزلیه تَصیِ هی

باضذ  سًی سزعت جَاًِدرصذ ًیتزات پتاسین + پزاوسیذ ّیذرٍصى، ٍ اگز ّذف  1سًی باضذ سطح  جَاًِ

 ضَد. درصذ ًیتزات پتاسین + عذم واربزد پزاوسیذ ّیذرٍصى، تَصیِ هی 2باضذ سطح 

  پتاسین. بذر، فٌذق، ًیتزات روَد سًی، ضىستي ّیذرٍصى، جَاًِ اسیذ جیبزلیه، پزاوسیذ کلمات کلیدی:

 

  


