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تاثیر اسید هیومیک و هورمون جیبرلین بر لوبیا چشم بلبلی در شرایط آب و هوایی اهواز
The effect of humic acid and hormone gibberellic acid on cowpea in
Ahvaz weather conditions
سامی
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چکیده
به منظور مطالعه واکنش های مولفه های فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی به اثر محلول پاشی مقادیر مختلف هیومیک کالت منیزیم و
هورمون جیبرلین  ،آزمایشی در شرایط مزرعه-ای در تابستان سال  1394به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در
سه تکرار در شهرستان اهواز اجرا گردید .فاکتور اول شامل هیومیک کالت منیزیم در سه سطح 052 ، (0و ml.h) 052و فاکتور دوم نیز
شامل هورمون جیبرلین در سه سطح 150 ، (0و ) 300 ppmبود .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد محلول پاشی با غلظت 052
ml.hهیومیک کالت منیزیم و غلظت  300 ppmجیبرلین باعث افزایش شاخص سطح برگ )(LAIو ماده خشک کل )(TDWشد ،و
محلول پاشی با غلظت های  ml.h 052هیومیک کالت منیزیم و  150 ppmجیبرلین نیز از لحاظ سرعت رشد محصول،((CGR
سرعت رشد نسبی ((RGRو سرعت فتوسنتز خالص ((NARبیشتر بود .نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمار مصرف هورمون
جیبرلین در افزایش مقادیر مختلف صفات مورد ارزیابی ،نسبت به تیمار مصرف هیومیک کالت منیزیم بیشتر بود و کاربرد غلظت 052
ml.hهیومیک کالت منیزیم و  150 ppmجیبرلین تاثیر بهتری بر روی عملکرد و اجزای آن و شاخص های فیزیولوژیکی نسبت به
مقادیر باالتر غلظت از خود نشان دادند .

کلمات کلیدی :لوبیا چشم بلبلی ،هیومیک ،جیبرلین ،شاخص های رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه
لوبیا چشم بلبلی یکی از قدیمی ترین گیاهان مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر آفریقاست .حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از
مردم فقیر جهان را تشکیل می دهند چرا که مقادیر قابل توجه پروتئین مرقوب موجود در دانه این محصوالت در ترکیب با غالت می
توانند یک ترکیب زیستی ارزشمند غذایی فراهم نمایند(پارسا و باقری1387). ،مقدار پروتئین موجود در بذر حبوبات  3-2برابر بیشتر
از پروتئین موجود در دانه غالت و  20-10برابر بیشتر از پروتئین موجود در گیاهان غداه ای می باشد و علوفه حبوبات نیز بواسطه
داشتن درصد پروتئین باال دارای ارزش غذایی باالیی می باشد .گیاه لوبیا چشم بلبلی نیز با داشتن  24-25 %پروتئین همانند سایر
حبوبات دارای ارزش غذایی باالیست و با داشتن توانایی تثبیت ازت  ،دارای اثر تناوبی بسیار خوبی است که باعث تقویت و حاصلخیزی
شیمیایی و بیولوژیکی خاك می گردد .سطح زیر کشت حبوبات براساس سازمان فائو بالغ بر  5/7میلیون هکتار بوده است(حقیقی و
همکاران2011).،
هورمون جیبرلین می تواند تقسیم سلولی و بزرگ شدن سلول یا هر دو را تحریک کند .در مورد ساقۀ نشاء لوبیا هر دو پارامتر توسط
جیبرلین خارجی تحریک می شود( الهوتی و همکاران 1386).،جیبرلین عالوه بر اثراتی که روی طویل شدن ساقه دارد ،هنگامی که
روی گیاهان سالم پاشیده شود سبب افزایش سطح برگها در تعدادی گیاهان مختلف نیز می شود بطور مشابه استفاده از جیبرلین ها
سبب افزایش اندازۀ غنچه های گل در گیاهان کاملیا و گل شمعدانی و تعدادی گیاهان دیگر می شود .همچنین پس از پاشیدن، GA
اندازۀ برخی میوه ها افزایش می یابد .جیبرلین عالوه بر تأثیر در اندازۀ اندامها ،روی سایر عکس العمل های گیاهی نیز تأثیر دارد .
بسیاری از گیاهان قبل از اینکه برای گل دادن تحریک و آماده شوند ،نیاز به گذرانیدن یک پریود درجه حرارت پائین  (2تا  4درجۀ
سانتیگراد )و بدنبال آن روزهای بلند دارند .اگر درجه حرارت پائین توسط گیاه دریافت نشود ،از افزایش طول ساقه ممانعت می شود .
هنگامی که مرحلۀ گل دادن در گیاه تحریک می شود ،طول ساقه افزایش می یابد .جیبرلین می تواند در تعدادی از این قبیل گیاهان
جایگزین درجه حرارت پائین شود و گل دادن را تحریک کند( بیدای و همکاران2009).،
حقیقی و ساکی نژاد ) (2011اثر هیومیک اسید را بر پارامترهای رشد گیاه باقال بررسی کردند و نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد
اثر هیومیک اسید بر تمام گونه های گیاهی باعث افزایش پارامترهای رشد مانند سرعت رشد محصول ،ارتفاع بوته ،عملکرد دانه ،شاخص
برداشت ،عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شاهد شده است که باالترین وزن خشک از تیمار اسید هیومیک ماکرو می باشد .سبزواری و
همکاران ) (2010اسیدهیومیک درغلظت  54میلی گرم در لیتر ،سبب افزایش )معنی دار در رشد ریشه چه و ساقه چه های گندم از
طریق افزایش جذب آب و مواد غذایی شد همچنین گزارش کردند که کاربرداسیدهیومیک در سویا باعث افزایش جذب آب ،سرعت
جوانه زنی و تنفس شداسید هیومیک جذب نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد .کاربرد اسید
هیومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتماالً نتیجه ای است از توانایی اسید هیومیک برای نگهداری آهن خاك به فرمی که
قابل جذب و سوخت و ساز باشد .این پدیده می تواند در خاك های قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معموالً کمبود آهن قابل جذب و مواد
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آلی را دارند (رهی و همکاران 1391).،طی بررسی انجام شده.

مشخصات طرح آزمایشی
این آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکراراجرا شد .فاکتور اول  ،هیومیک کالت منیزیم شامل
سه سطح 0و  052و ml.h) 052و فاکتوردوم شامل :هورمون جیبرلین0و150و 300 ppmبود .
عملیات تهیه زمین شامل شخم با گاوآهن برگرداندار ،دیسک ،تسطیح با ماله و در نهایت ایجاد ردیف های کاشت جوی و پشته با
فاروور در اواخر خرداد ماه بود  .البته کودهای ازت و سوپر فسفات تریپل با توجه به آزمون حاك گرفته شده از مزرعه  ،در هنگام آماده
سازی زمین به خاك اضافه شد.هر کرت شامل  6خط کاشت که فاصله بین خطوط کاشت  65سانتی متر می باشد.کاشت به صورت
کپه ای و در هر نقطه  2الی 3بذر و با فاصله  15سانتی متر از یکدیگر بر روی ردیف ها انجام شد .و پس از سبز شدن در مرحله ی سه
برگی بر اساس تراکم  10- 15بوته بوته در متر مربع ،تنک گردید .برای مطالعۀ روند رشد و نمو لوبیا چشم بلبلی  ،هر دو هفته یکبار از
مرحلۀ سبز شدن تا رسیدگی گیاه ،از کلیه کرتها نمونه برداریصورت گرفت( خطوط دوم و پنجم هر کرت )در هر بارنمونه برداری نیم
متر طولی بطور تصادفی از ردیف کاشت ،برداشت شد .پس از آن نمونه ها سریع ًا به آزمایشگاه منتقل شده و در آنجا ،سطح برگ
گیاهان به روش تزسیمی اندازه گیری شدند .آن گاه نمونه ها درون پاکت کاغذی قرارگرفته و در آون تهویه دار در دمای  70درجه
سانتی گراد به مدت  48ساعت خشک شده و سپس نمونه های خشکشده با ترازوی حساس تا دقت یکصدم گرم ،توزین شدند.زمان
اعمال تیمارها از  30روزگی و شروع نمونه گیری از 25روزی گیاه وهر  14روز یکبار نمونه گیری انجام می شودشاخص های رشد
محاسبه شده عبارت بودند از ( :سرعت رشد محصول )(CGRو سرعت جذب خالص ) (NARشاخص سطح برگ ) (LAIو ماده
خشک کل)(TDW
نتایج و بحث
روند تغییرات شاخص سطح برگ)(LAI
اثر هورمون جیبرلین بر شاخص سطح برگ
براساس نمودار )(1روند تغییرات شاخص سطح برگ لوبیا چشم بلبلی در اثرات ساده سطوح مختلف جیبرلین ،بیشترین شاخص سطح
برگ مربوط به سطح غلظت هورمون  300 ppmبا  8/3و کمترین شاخص سطح برگ مربوط به عدم کاربرد هورمون(شاهد )با 1/3
بود(نمودار  1).نتایج این آزمایش با یافته های گواگ و همکاران )(2001و لیت و همکاران )(2003که بیان داشتند جیبرلین سبب
افزایش سطح برگ در گیاه سویا می شود نیز مطابقت داشت .بطور کلی اسید جیبرلیک با تحت تأثیر قرار دادن فرایندهای سلولی از
جمله تحریک تقیسم سلولی و طویل شدن سلول ها سبب افزاش رشد رویشی می گردد(Stuart D.I., and Jones R.L. 1977).
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نمودار  - 1روند تغییرات شاخص سطح برگ لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف جیبرلین

اثر هیومیک کالت منیزیم بر شاخص سطح برگ
بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به سطح غلظت هورمون ml.h 052با  8/3و کمترین شاخص سطح برگ مربوط به عدم کاربرد
هورمون(شاهد )با  1/3بود .اسید هیومیک همراه با کالت منیزیم نیز نسبت به شاهد باعث افزایش شاخص سطح برگ در لوبیا شد .که
علت آن را می توان به افزایش میزان نیتروژن گیاه دانست که با نتایج ) (Ashraf et al, 2002مطابقت داشت .قربانی و
همکاران )(1389اعالم نمودند که با افزایش مقدار اسید هیومیک نسبت به شاهد باعث افزایش سطح برگ و دوام سطح برگ در ذرت
شد.
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نمودار  -2روند تغییرات شاخص سطح برگ لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف هیومیک کالت منیزیم

اثر هورمون جیبرلین بر سرعت رشد محصول
براساس نمودار )(2روند تغییرات سرعت رشد محصول لوبیا چشم بلبلی در اثرات ساده سطوح مختلف جیبرلین ،بیشترین سرعت رشد
محصول مربوط به سطح غلظت هورمون  150 ppmبا  19گرم در متر مربع در روز و کمترین سرعت رشد محصول مربوط به عدم
کاربرد هورمون(شاهد )با  14گرم در متر مربع در روز نمایان بود .هاردتک)(2003؛ دولن و دیویس )(2004در بررسی هورمون جیبرلیک
اسید بر رشد اجزای گیاهان علفی بیان داشتند که جیبرلیک اسید از طریق مقابله با بعضی پروتئین های بازدارنده تقسیم سلولی موجود
در ریشه موجب تسریع تقسیم سلولی و افزایش رشد در گیاهان می شود .بیسواس و همکاران )(2003و لوپز و همکاران )(2000اظهار
داشتند سرعت رشد محصول تا مرحله گرده افشانی مرتب افزایش یافته و آنگاه بعد از این مرحله روند نزولی به خود گرفته و سرعت
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رشد محصول در مرحله رسیدگی دانه به صفر می رسد.

نمودار  - 3روند تغییرات سرعت رشد محصول لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف جیبرلین

اثر هیومیک کالت منیزیم بر سرعت رشد محصول
بیشترین سرعت رشد محصول مربوط به سطح غلظت هورمون  ml.h 052با  19گرم در متر مربع در روز و کمترین سرعت رشد
محصول مربوط به عدم کاربرد هورمون(شاهد )با  13گرم در متر مربع در روز مشاهده شد  .اسید هیومیک با کالت کردن عناصر
ضروری ،باعث افزایش جذب عناصر شده و باروری و تولید که را در گیاهان افزایش می-دهد این امر می-تواند در افزایش سرعت رشد
محصول مؤثر باشد (2009. (Khazaei et.

نمودار -4روند تغییرات سرعت رشد محصول لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف هیومیک کالت منیزیم
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روند تغییرات سرعت رشد نسبی گیاه)(RGR
اثر هورمون جیبرلین بر سرعت رشد نسبی
براساس نمودار )(3روند تغییرات سرعت رشد نسبی لوبیا چشم بلبلی در اثرات ساده سطوح مختلف جیبرلین ،بیشترین سرعت رشد
نسبی در ابتدای دوره رشد گیاه مربوط به سطح غلظت هورمون  150 ppmو کمترین سرعت رشد محصول مربوط به عدم کاربرد
هورمون(شاهد )بود(نمودار  4-5).سرعت رشد نسبی با تغییرات وضعیت فتوسنتز و تنفس گیاه تغییر می یابد و به همین دلیل با گذشت
زمان ،رشد گیاه با افزایش مقدار تنفس در اواخر دوره رشد کاهش یافته و صفر می -گردد .میزان رشد نسبی بیان کننده مقدار ماده
خشک تجمع یافته در گیاه در واحد زمان است .سرعت رشد نسبی در گیاهان زراعی در دوره زندگی گیاه روند کاهشی دارد .علت روند
نزولی سرعت رشد نسبی را می توان در تجمع ماده خشک که عمدتاً به بافت های تمایز نیافته اختصاص دارد جستجو نمود ،همچنین
پدیده سایه اندازی بر یکدیگر را می-توان در این کاهش موثر دانست .این نتایج با گزارش لک و همکاران )(1386بر روی ذرت مطابقت
داشت .هورمون جیبرلین احتماالً به دلیل سرعت بخشیدن به تشکیل بافت های بالغ و کاهش سرعت تشکیل بافت های مریستمی،
روند کاهشی سرعت رشد نسبی را افزایش می دهد همینطور چنین حالتی در تنش های خشکی نیز دیده می شود(ساکی نژاد1382). ،
این نتایج با پژوهش های ساکی نژاد و همکاران )(1382مطابقت داشت

نمودار - 5روند تغییرات سرعت رشد نسبی لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف جیبرلین

اثر هورمون هیومیک کالت منیزیم بر سرعت رشد نسبی
بیشترین سرعت رشد نسبی در ابتدای رشد گیاه چشم بلبلی مشاهده شد که مربوط به سطح غلظت هورمون  ml.h 052و کمترین
سرعت رشد نسبی هم مربوط به عدم کاربرد هورمون(شاهد )مشاهده شد .حسینی و همکاران )(1392اعالم نمودند که کاربرد اسید
هیومیک در لوبیا چشم بلبلی باعث افزایش سرعت رشد نسبی در ابتدای دوره رشد نسبت به شاهد(عدم مصرف هرمون )شد که با نتایج
این آزمایش مطابقت داشت .همچنین طبق نتایج آبر و همکاران )(2015کاربرد هیومیک اسید نیز باعث بهبود سرعت رشد نسبی در
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باقال شده بود.

نمودار  -6روند تغییرات سرعت رشد نسبی لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف هیومیک کالت منیزیم

روند تغییرات سرعت جذب خالص گیاه)(NAR
اثر هورمون جیبرلین بر سرعت جذب خالص
براساس نمودار )(7روند تغییرات سرعت جذب خالص لوبیا چشم بلبلی در اثرات ساده سطوح مختلف جیبرلین ،بیشترین سرعت جذب
خالص در اوایل دوره رشد گیاه مربوط به سطح غلظت هورمون  150 ppmبا حدود  7گرم در متر مربع در روز و کمترین سرعت جذب
خالص مربوط به عدم کاربرد هورمون(شاهد )با حدود  6گرم در متر مربع در روز بود(نمودار  7).این نتایج با گزارشات ساکی نژاد و
همکاران )(2014بر روی لوبیا چشم بلبلی مطابقت داشت
تحقیقات بر روی گوجه فرنگی نشان داده است که کاربرد برگی جیبرلین موجب افزایش فتوسنتز می-شود که این امر نیز می تواند
بدلیل افزایش سطح برگ یا افزایش آهنگ فتوسنتز در واحد سطح برگ باشد .ثابت شده است که هورمون جیبرلین فعالیت آنزیم
ریبولوز بی-فسفات کربوکسیالز -اکسیژناز( رابیسکو )که آنزیم عمده فتوسنتزی در گیاهان است را افزایش دهد(آرتکا1379).،
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نمودار  -7روند تغییرات سرعت جذب خالص لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف جیبرلین

اثر هورمون هیومیک کالت منیزیم بر سرعت جذب خالص
طبق نمودار )(8روند تغییرات سرعت جذب خالص لوبیا چشم بلبلی در اثرات ساده سطوح مختلف هیومیک کالت منیزیم ،بیشترین
سرعت جذب خالص در اوایل دوره رشد گیاه مربوط به سطح غلظت هورمون  ml.h 052با حدود  5/8گرم در متر مربع در روز و
کمترین سرعت جذب خالص مربوط به عدم کاربرد هورمون(شاهد )با حدود  7گرم در متر مربع در روز بود(نمودار  8).سبزواری و
خزاعی )(1388نشان دادند که اسید هیومیک باعث افزایش معنی داری در مقدار کلروفیل در سطح  5درصد در گندم شد .اسید
هیومیک با بهبود تولید قند ،پروتئین و ویتامین در گیاه و نیز تأثیر مثبتی که بر جنبه-های مختلف فتوسنتز دارد در افزایش عملکرد و
کیفیت محصول نقش دارد (Ashraf et al., 2002).که با نتایج ساکی نژاد )(2014بر روی لوبیا چشم بلبلی مطابقت داشت .
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نمودار  -8روند تغییرات سرعت جذب خالص لوبیا چشم بلبلی در سطوح مختلف هیومیک کالت منیزیم

نتیجه گیری

در این تحقیق ،کاربرد سطوح مختلف هورمون جیبرلین و هیومیک کالت منیزیم از طریق بهبود روند تجمع ماده خشک گیاه ،افزایش
شاخص سطح برگ ،سرعت رشد گیاه ،سرعت رشد نسبی و سرعت فتوسنتز خالص توانستند اثرات بسیار مهمی بر گیاه لوبیا چشم
بلبلی بگذارند .بررسی اثر هیومیک ) (HAو جیبرلین ) (GAبر روی شاخص-های فیزیولوژیکی رشد نشان داد ،در مقدار ml.h 052
هیومیک کالت منیزیم و همچنین مقدار  150 ppmجیبرلین ،به دلیل گستردگی کانوپی و فتوسنتز بیشتر در گیاه ،ریزش کمتر
برگ-ها در مراحل پایانی رشد ،حداکثر سرعت رشد محصول ) (CGRدر میانه طول دوره رشد حاصل گردید و پس از این شرایط،
CGRاز روند کاهشی و همچنین روند منفی کمتری برخوردار بود .در نتیجه با افزایش غلظت هورمون های هیومیک کالت
منیزیم( ml.h) 052و جیبرلین)  ،(300 ppmبه دلیل افزایش بیشتر شاخص سطح برگ ،از فتوسنتز و سرعت رشد کمتری نسبت به
غلظت های کمتر برخوردار بودند.

www.SID.ir

Archive of SID

منابع
. صفحه522 ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.  حبوبات. 1378 .  ع،و باقری.  م، پارسا1.
بررسی تاثیرات مقادیر مختلف هیومیک اسید و مطالعه روند منحنی های پاسخ در گونه. 1391.  د،حبیبی.  ف،عزیزی.  م،داوودی فر.  ع،رهی

2.

28-15. ص3.  شماره، 8 جلد،مجله زارعت و اصالح نباتاتDactylis glomerata .
انتشارات.  چاپ اول،تالیف توماس مور. بیوشیمی و فیزیولوژی هومون های گیاهی. 1386.  ر،و احمدیان.  م، زارع حسن آبادی،. م،الهوتی

3.

172-114.صفحات. دانشگاه فردوسی مشهد
اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته در شرایط مختلف رطوبتی. 1385 . نور محمدی. و ق. آینه بند.  ا،.سیادت. ع.  س،. ا، نادری،. ش،لک

4.

169-153.ص. مجله علوم زراعی ایران.  در خوزستان704  اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای سینگل کراس،بر عملکرد
. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،افزایش عملکرد گیاهان زراعی8. ۷۳۱ ، عوض کوچکی و محمد بنایان، ابوالحسن،هاشمی دزفولی

5.

 عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم،اثر محلول پاشی سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی. 1388. خزاعی. و ح.  س،سبزواری-

6.

1(2): 53-63.نشریه بوم شناسی کشاورزی. پیشتاز
.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.). و اسماعیل پور ب. مواد تنظیم کننده رشد گیاهی اصول و کاربرد( ترجمه فتحی ق. 1379. ان. آرتکا آر7.

8.

Amarjit, S.B. 2004. Plant growth regulators in agriculture and horticulture. International Book Distributing. 47(2):
79-94.

9.

Biswas, J. C., Ladha, J. K., Dazzo, F. B., Yanni, Y. G., and Rolfe B. G. 2003. Rhizobial inoculation influences
seedling vigor and yield of rice. Agronomy Journal 92: 880-886.

10. Dolan,L and Davies, J.2004. Cell expansion in roots.Current Opinion in Plant Biology.7:33-39.
11. Guak S., Neilsen D., and Looney N.E. 2001. Growth, allocation of N and carbohydrates and stomatal conductance
of greenhouse grown apple treated with prohexadion-Ca and gibberellins. Journal of Horticultural Science &
Biotechnology. 76(6): 746-752
12. Haghighi S. Sakinejhad T. Lak Sh. 2011. Evaluation of changes the qualification and quantitative yield of horse
bean (vicia fabal) plant in the different levels of humic acid fertilizer. Life science Journal. 8 (3).
13. Hardtke, C. 2003. Gibberllin signaling: Grass growing roots. Current Biology, 13:366-367.
14. Leite V.M., Rosolem C.A., and Rodrigues J.D. 2003. Gibberelline and cytokenin effects on soybean growth Scientia
Agricola. 60(3):537-541
15. Lopez, M.V., Gracia, R., Arrue, J.L., 2000. Effects of reduced tillage on soil surface properties affecting wind
erosion in semiarid fallow lands of Central Aragon. Eur. J. Agron. 12, 191–199.

www.SID.ir

Archive of SID

16. Saki Nejad,T. 2014, The effect of application of different levels of axing and gibberellins at different growth stages
on quantitative and qualitative production omponents of field bean, Journal of Biodiversity and Environmental
Sciences, Vol. 4, NO.6, 477-486
17. Turkman,o., Demir, S., Sensoy, S. and, Dursun, A. 2005. Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungus and humic Acid
on the Seedling Development and Nutrient Content of Pepper Grown under Salin Soil Conditions. Journal of
Biological Scinces 5 (5); 565-574.
18.Ashraf, M., F. Karim and E. Rasul. 2002. Interactive effects of gibberellic acid (GA3) and salt stress on growth, ion
accumulation and photosynthetic capacity of two spring wheat (Triticumaestivum L.) cultivars differing in salt tolerance,
J. Plant Growth Regul. 36(1): 49- 59.
19- Saki Nejad,T. 2014, The effect of application of different levels of axing and gibberellins at different growth stages
on quantitative and qualitative production omponents of field bean, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences,
Vol. 4, NO.6, 477-486.

www.SID.ir

