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 چكيذُ

 يه تشسػي هضسػهِ ا  ػَپش خارب تش ػولىشد ٍ اخضاء ػولىشد گٌذم دين ػغَح هختلف ػَلفات پتاػين ٍ  اثشاتتشسػي  تِ هٌظَس      

اخهشا   89-90دس ػها  صساػهي    ٍدس هٌغمهِ تَيشاموهذ    آصهايؾ  فاوتَسيل دس لالة عشح  تلَوْا  واهل تلادفي تا ػِ تىشاستِ كَست 

ويلَگشم دس ّىتاس ٍ هادُ ػهَپش   150 ٍ 100 ، 50كفش، فات پتاػين تا ػغَح  تيواسّا  وَد  ػَلؿاهل فاوتَسّا  آصهايؾ  . گشديذ

ٍ همايؼِ هياًگيٌْا تا آصههَى داًىهي     spssًتايح تا اػتفادُ اص ًشم افضاس. ويلَگشم دس ّىتاستَد 225ٍ  150 ،  75خارب دس ػغَح كفش،

رب اثش هؼٌي داس  تش ػولىشد داًهِ، ػولىهشد تيَلَطيهه، تؼهذاد     ًتايح ًـاى داد وِ واستشد ػَلفات پتاػين ٍ ػَپش خا. همايؼِ گشديذًذ

ويلهَ ػهَلفات پتاػهين ٍ     100ويلهَگشم اص تيوهاس    1817مذاوثش ػولىشد داًِ تِ همذاس . ؿاخق تشداؿت داؿتٌذٍ  داًِ دس ٍامذ ػغح

. يلَگشم هشتَط تِ تيواس ؿاّذ تهَد و 950ويلَ گشم ػَپش خارب دس ّىتاس ماكل گشديذ ٍ ووتشيي هيضاى ػولىشد   داًِ تِ هيضاى  150

ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس  150ويلَ ػَلفات پتاػين ٍ  100ويلَگشم اص تيواس  4063ّوچٌيي مذاوثش ػولىشد تيَلَطيه تِ همذاس 

. فهت لشاسگش cويلَگشم هشتَط تهِ تيوهاس ؿهاّذ تهَد وهِ دس وه ع        2343ووتشيي هيضاى ػولىشد تيَلَطيه تِ همذاس  ماكل گشديذ ٍ

ويلهَگشم ػهَلفات پتاػهين ٍ    100دس هدوَع هي تَاى گفت وِ تيواس . تيواسّا  هَسد تشسػي اثش هؼٌي داس  تش ٍصى ّضاس داًِ ًذاؿتٌذ

 . ويلَگشم ػَپش خارب تيـتشيي اثش هؼٌي داس سا تش كفات هَسد تشسػي ًـاى دادُ اػت150
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 هقذهِ ٍ بررسي هٌابع

 

گٌذم غزا  اكلي اًؼاى اػت وِ تغَس هؼتمين هَسد هلشف لشاس هي گيشد، گٌذم هْوتشيي گياُ صساػي سٍ  صهيي          

ٌاتشايي مفاظت اص آب ت. ػولىشد هحلَ  دس وـت دين استثاط تٌگاتٌگي تا هيضاى آب دس دػتشع گياُ داسد(. 1374واظوي استظ، )اػت

تش سٍ  لَتيا ( 2000)ٍ ّوىاساى   ًتايح تحميمات اػپيه (.1387سػتگاس، )دس ًظام ّا  صساػي دين اّويت فَق الؼادُ صياد  داسد 

لشهض ًـاى داد هلشف پليوش ػَپش خارب، تشخي اص كفات ّوچَى ػولىشد داًِ ٍ ؿاخق تشداؿت سا تِ عَس هؼٌي داس  افضايؾ هي 

هـاّذُ وشدًذ وِ هلشف ػَپش خارب ضوي واّؾ تلفات ًاؿي اص ون آتي، لادس تِ افضايؾ تشخي ( 1999)شهي ٍ ّوىاساى َّت. دّذ

دس تشسػي وِ سٍ  گياُ لَتيا لشهض اًدام (1385)پَس اػواػيل ٍ ّوىاساى . كفات ّوچَى تؼذاد داًِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ گٌذم هي ؿَد

ػولىشد داًِ، ػولىشد تيَلَطيه، ؿاخق تشداؿت، ٍصى كذ داًِ ٍ پايذاس  غـاء  دادًذ اظْاس داؿتٌذ تٌؾ خـىي ػثة واّؾ

، تِ دليل واّؾ %7ػيتَپ ػوي ٍ افضايؾ ػغح فؼاليت اًضيوْا  آًتي اوؼيذاى ؿذُ دس مالي وِ هلشف پليوش ػَپش خارب تِ همذاس 

صى كذ داًِ ٍ پايذاس  غـاء ػيتَپ ػوي ٍ اثشات تٌؾ خـىي ػثة افضايؾ ػولىشد داًِ، ػولىشد تيَلَطيه، ؿاخق تشداؿت، ٍ

 ػَپش ّا  ّيذسٍط  تأثيش تشسػيتا ػٌَاى ( 1388وَّؼتاًي ٍ ّوىاساى ،.  )واّؾ ػغح فؼاليت آًضيوْا  آًتي اوؼيذاى ؿذُ اػت

 تياى داؿتٌذ واستشد ّيذسٍطلْا  ػَپش خارب، خـىي تٌؾ ؿشايظ تحت (.Zea mays L) داًِ ا  رست ػولىشد سٍ  تش خارب

ػولىشد ٍ اخضا  ػولىشد رست داًِ ا  سا تحت ؿشايظ تٌؾ اص عشيك افضايؾ ظشفيت ًگْذاس  آب دس خان، واّؾ ؿؼتـَ  هَاد 

ًـاى دادًذ ( 1383سهضاًپَس ٍ ّوىاساى ، . )غزايي ، سؿذ ػشيغ ٍ هغلَب سيـِ ٍ َّادّي تْتش خان سا تْثَد هي تخـذ ّوؼَيي داسد

ويلَ گشم  200ٍ 100واس تٌؾ خـىي اثش هؼٌي داس  تش ػولىشد داًِ داؿتِ اػت وِ هلشف وِ هلشف ػَلفات پتاػين دس ّش تي

ٍويل ٍ . )پتاػين دس ّىتاس اص هٌثغ ػَلفات پتاػين تِ عَس هؼٌي داس  ػولىشد داًِ سا دس هحيغْا  ون آب افضايؾ دادُ اػت

ن دس ّىتاس دس ؿشايظ ؿَس تِ افضايؾ خزب ػايش ػٌاكش ويلَگشم اوؼيذ پتاػي 100ًـاى دادًذ وِ تِ تيواس هلشف ( 1382ّوىاساى، 

ي دس خْت اػتفادُ تْيٌِ اص هٌاتغ آت ذخولِ ساّىاسّا  هذيشيتي وِ هي تَاً اص .ؾ ػولىشد هحلَ  اؿاسُ ًوَدُ اػتغزايي ٍ افضاي

ذ وِ ايي هَاد ٌآتذٍػت هي تاؿاص خولِ پليوشّا   ػَپشخارتْا هي تاؿذ،خارب  ػَپش ، واستشد هَادهَخَد هَسد اػتفادُ لشاس تگيشد

تٌاتشايي اػتفادُ اص ػَپشخارب تِ تٌْايي يا دس وٌاس ػايش سٍؿْا  آتياس  دس كَستيىِ تِ ًحَُ . داسًذخان خَتي سا دسلاتليت خزب آب 

اص خـىؼالي  كحيح تِ واس سٍد ٍ اداهِ ياتذ ايي تَاًايي سا داسد وِ صهيٌْا  خـه ٍ غيش لاتل وـت وـَسهاى سا تا ووتشيي ّضيٌِ

ًدات دّذ ٍ ّوچٌيي تحَلي ػظين دس وـاٍسص  ٍ التلاد وـاٍسصاى ؿشيف ٍ وليِ هشاوض ٍ ػاصهاًْا  مفظ ٍ ًگْذاس  هٌاتغ عثيؼي 

 .وِ ايي پظٍّؾ تِ ّويي هٌظَس اًدام گشفت (.1388دين گؼتشاى، ) ٍ فضا  ػثض وـَس ايداد وٌذ
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 هَاد ٍ رٍش ّا

 ح هختلف ػَلفات پتاػين ٍ ػَپش خارب تش ػولىشد ٍ اخضاء ػولىشد گٌذم دين يه تشسػهي هضسػهِ ا   تِ هٌظَس تشسػي اثشات ػغَ     

اخهشا   89-90آصهايؾ  فاوتَسيل دس لالة عشح  تلَوْا  واهل تلادفي تا ػِ تىشاس دس هٌغمهِ تَيشاموهذ ٍ دس ػها  صساػهي     تِ كَست 

ويلَگشم دس ّىتاس ٍ هادُ ػهَپش   150ٍ  100،  50كفش، ن تا ػغَح  تيواسّا  وَد  ػَلفات پتاػيفاوتَسّا  آصهايؾ ؿاهل .  گشديذ

سٍؽ واؿت تِ كَست خـىِ واس  ٍ تا دػهت تهِ كهَست سديفهي تها      . ويلَگشم دس ّىتاستَد 225ٍ  150،   75خارب دس ػغَح كفش،

خغهَط  .ًتيوتش اػوها  گشديهذ  ػها  5-7ػاًتيوتش اص ّن تا اتضاسّا  آهادُ ؿذُ تحميماتي ٍهادُ ػَپش خارب تها ػوهك واؿهت     20فاكلِ 

ػاًتيوتش  دس ّش وشت ٍ ّوضهاى خْت ّش ػِ تىهشاسدس  20هتش  ٍ فاكلِ وـت  2 واؿت تا اػتفادُ اص تختِ چَتْا  اًذاصُ صدُ ؿذُ 

ػٌثلِ دس هيهاًگيي  10تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغح اص ماكلضشب هياًگيي تؼذاد داًِ . خغَط هٌظن تْيِ ٍ واؿت تا دػت كَست پزيشفت

داًهِ گٌهذم    1000تؼذ اص تشداؿت اص ّش وشت، تؼذاد يه ًوًَِ وِ ّش ًوًَِ ماٍ  تؼهذاد   .اد ػٌثلِ تاسٍس دس ٍامذ ػغح تذػت آهذتؼذ

تؼذ اص اًذاختي وادس يه هتش هشتؼهي دس ّهش   ( ػولىشد داًِ )خْت اًذاصُ گيش  ػولىشد التلاد   .تَد تِ ٍػيلِ تشاصٍ  دليك تَصيي ؿذ

ػپغ    دػتِ ّا اتيىت گزاس  ؿهذُ ٍ تها يهه    . ا دس ًظش گشفتي اثشات ماؿيِ ا  تِ عَس واهل وف تش ؿذوشت هحلَ  داخل وادس ت

ٍصى تذػت آهذُ ػولىشد التلاد  سا . دػتگاُ خشهٌىَب تحميماتي غ ت داًِ ّا خذا گشديذ ٍ ػپغ تِ ٍػيلِ تشاصٍ  دليك تَصيي ؿذ

تؼذ اص اًذاختي وادس يه هتهش هشتؼهي دس ّهش    ( ػولىشد داًِ ٍ واُ )يَلَطيه خْت اًذاصُ گيش  ػولىشد ت. دس ٍامذ ػغح ًـاى هي دّذ

ٍصى تذػت آههذُ ػولىهشد تيَلَطيهه سا دس    . هحلَ  داخل وادس تِ عَس واهل وف تش گشديذ ٍ تِ ٍػيلِ تشاصٍ  دليك تَصيي ؿذ ،وشت

تشداؿهت ههي گَيٌهذ اص ساتغهِ صيهش تهشا         ًؼثت ٍصى ػولىشد التلاد  تِ ول ٍصى تيَهاع تَليذ  سا ؿهاخق  .داد ٍامذ ػغح ًـاى

 . ػولىشد تيَهاع ٍ تش مؼة دسكذ تياى هي ؿَد YBػولىشد داًِ ٍ   YEهحاػثِ ؿاخق تشداؿت اػتفادُ ؿذ وِ دس آى 

                                  ×100HI= 

ٍ همايؼِ هياًگيٌْا تا اػتفادُ اص آصهَى داًىهي ٍ   SPSSواهپيَتش   ًتايح ماكلِ اص اًذاصُ گيش  كفات هَسد ًظشتا اػتفادُ اص ًشم افضاس

 . هَسد همايؼِ لشاس گشفت EXCLسػن گشافْا تا ًشم افضاس 

 

 

 ًتايج ٍ بحث

اثش تيواسّا  ػَپش  .(1 خذٍ . )هؼٌي داس ؿذًذ% 1ًتايح ماكلِ اص تدضيِ ٍاسياًغ ًـاى داد ػولىشد داًِ دس تيواسّا دس ػغح امتوا  

ويلَگشم هشتَط تِ تيواس واستشد  1500تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد مذاوثش ػولىشد داًِ . تش ػولىشد داًِ هؼٌي داس تَدخارب 

ىِ لشاس گشفت دسمالي bويلَ گشم تَدوِ دس و ع950ويلَگشم دس ّىتاس ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس ؿاّذ تا همذاس100هيضاى 

ويلَگشم ػولىشد داًِ  تَدًذ وِ تِ  950ٍ  1173، 1467لَگشم ػَپش خارب تِ تشتية داسا  وي( ؿاّذ)كفش ٍ 75، 225تيواسّا  

 8/57ؿاّذ ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس ًؼثت تِ  150ػولىشد  داًِ دس تيواس  .(2 خذٍ )تشتية دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذ 

َتيا لشهض ًـاى داد هلشف پليوش ػَپش خارب، تشخي اص كفات تش سٍ  ل( 2000)ًتايح اػپيه ٍ ّوىاساى  .دسكذ افضايؾ ًـاى داد

هـاّذُ وشدًذ وِ هلشف ( 1999)َّتشهي ٍ ّوىاساى . ّوچَى ػولىشد داًِ ٍ ؿاخق تشداؿت سا تِ عَس هؼٌي داس  افضايؾ هي دّذ

اثش  .ضاس داًِ گٌذم هي ؿَدػَپش خارب ضوي واّؾ تلفات ًاؿي اص ون آتي، لادس تِ افضايؾ تشخي كفات ّوچَى تؼذاد داًِ ٍ ٍصى ّ

ويلَگشم  1777تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد مذاوثش ػولىشد داًِ . تيواسّا  ػَلفات پتاػين تش ػولىشد داًِ هؼٌي داس تَد

  aع گشم تَدوِ دس و ويلَ 950ت تِ تيواس ؿاّذ تا همذاس ويلَگشم دس ّىتاس ػَلفات پتاػين ًؼث100هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى 

ويلَگشم  950ٍ  1183، 1223ويلَگشم ػَلفات پتاػين تِ تشتية داسا  ( ؿاّذ)ٍكفش 50، 150لشاس گشفت دس مالي وِ تيواسّا  
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ويلَگشم ػَلفات پتاػين دس  100ػولىشد  داًِ دس تيواس (. 2خذٍ  )ػولىشد داًِ  تَدًذ وِ تِ تشتية دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذ

 100وِ تِ تيواس هلشف  ًـاى داد ًيض( 1382ٍويل ٍ ّوىاساى، )ًتايح تحميمات . دسكذ افضايؾ ًـاى داد 87ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ 

 .ؾ ػولىشد هحلَ  اؿاسُ ًوَدُ اػتويلَگشم اوؼيذ پتاػين دس ّىتاس دس ؿشايظ ؿَس تِ افضايؾ خزب ػايش ػٌاكش غزايي ٍ افضاي

تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد مذاوثش ػولىشد . ػولىشد داًِ هؼٌي داس تَد اثشهتماتل تيواسّا  ػَلفات پتاػين ٍ ػَپش خارب تش

ويلَگشم ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس  150ويلَگشم ػَلفات پتاػين ٍ 100ويلَگشم هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى 1817داًِ همذاس 

خذٍ  )تيواسّا تِ تشتية دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذىِ تميِ دس مالي. لشاس گشفت aويلَ گشم تَدوِ دس و ع  950ؿاّذ تا همذاس

دسكذ افضايؾ  91ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ  150 ويلَگشم ػَلفات پتاػين ٍ 100ػولىشد داًِ دس تيواس  (.2

ٌذ تٌؾ خـىي ػثة واّؾ دس تشسػي وِ سٍ  گياُ لَتيا لشهض اًدام دادًذ اظْاس داؿت (1385)اػواػيل ٍ ّوىاساى پَس . ًـاى داد

ػولىشد داًِ، ػولىشد تيَلَطيه، ؿاخق تشداؿت، ٍصى كذ داًِ ٍ پايذاس  غـاء ػيتَپ ػوي ٍ افضايؾ ػغح فؼاليت اًضيوْا  آًتي 

، تِ دليل واّؾ اثشات تٌؾ خـىي ػثة افضايؾ ػولىشد داًِ، %7اوؼيذاى ؿذُ دس مالي وِ هلشف پليوش ػَپش خارب تِ همذاس 

َطيه، ؿاخق تشداؿت، ٍصى كذ داًِ ٍ پايذاس  غـاء ػيتَپ ػوي ٍ واّؾ ػغح فؼاليت آًضيوْا  آًتي اوؼيذاى ؿذُ ػولىشد تيَل

ًتايح ماكلِ اص تدضيِ ٍاسياًغ ًـاى داد ػولىشد تيَلَطيه دس . اػت ًتايح تذػت آهذُ تا ًتايح ايي هحمميي ًيض هغاتمت داسد

س ًيؼت ٍلي دس ػغَح اثشات هتماتل ػَلفات پتاػين ٍ ػَپش خارب دس ػغح امتوا  تيواسّا  ػَپش خارب ٍػَلفات پتاػين هؼٌي دا

تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد . اثش تيواسّا  ػَپش خارب تش ػولىشد تيَلَطيه هؼٌي داس ًـذ(. 1خذٍ  )هؼٌي داس ؿذًذ %   5

ويلَگشم دس ّىتاس ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس ؿاّذ تا  225ويلَگشم هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى  3620مذاوثش ػولىشد تيَلَطيه 

ويلَگشم ػَپش خارب تِ تشتية داسا  ( ؿاّذ)ٍكفش 150، 75ىِ تيواسّا  يشاس گشفت  دس مالل abويلَگشم تَدوِ دس و ع 950همذاس

ػولىشد تيَلَطيه (. 2خذٍ  )ويلَگشم ػولىشد تيَلَطيه تَدًذ وِ تِ تشتية دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذ 2343ٍ  3153، 3443

وَّؼتاًي ٍ )ايي ًتايح تا تحميمات . ددسكذ افضايؾ ًـاى دا 5/54ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ  225دس تيواس 

 ؿشايظ تحت (.Zea mays L) داًِ ا  رست ػولىشد سٍ  تش خارب ػَپش ّا  ّيذسٍط  تأثيش تشسػيتا ػٌَاى ( 1388ّوىاساى ،

ػولىشد ٍ اخضا  ػولىشد رست داًِ ا  سا تحت ؿشايظ تٌؾ اص عشيك  ،تٌذ واستشد ّيذسٍطلْا  ػَپش خاربوِ تياى داؿ خـىي تٌؾ

 افضايؾ ظشفيت ًگْذاس  آب دس خان، واّؾ ؿؼتـَ  هَاد غزايي ، سؿذ ػشيغ ٍ هغلَب سيـِ ٍ َّادّي تْتش خان سا تْثَد
 تجسيِ ٍارياًس صفات هَرد بررسي  -1جذٍل  

 

 

 هٌبع تغييرات

 

دسخِ 

 آصاد 

 هياًگيي هشتؼات

 ػولىشد داًِ 

 (التلاد ) 

ٍصى ّضاس  ػولىشد تيَلَطيه

 داًِ

دس ٍامذ تؼذاد داًِ 

 ػغح

ؿاخق 

 تشداؿت

083/75977 2 تكرار  6/2178689  750/22  08/550179  021/112  

سَلفات )   Aفاکتَر 

 (پتاسين

3 **33/297358  **86/563479 139/15  ns 1/6399211 ** 576/52 * 

سَپر (      B فاکتَر

 )جارب 

3 22/152147 ** 19/359963 ** 750/8  ns 4/6028589 ** 465/56 * 

AB 9 48/138556 ** **45/729822  657/1  ns 8/6172889 ** 743/31  ns 

750/12383 30 خطا  92/242122  506/7  13/204267  888/17  

 عذم ٍجَد اختالف هعٌي دار  ns%   1هعٌي دار در سطح احتوال %   ** 5هعٌي دار در سطح احتوال *
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تشسػهي همايؼهِ هيهاًگيي ّها ًـهاى داد      . يه هؼٌي داس ًـهذ اثش تيواسّا  ػَلفات پتاػين تش ػولىشد تيَلَط. هي تخـذ ّوؼَيي داسد

ويلَگشم دس ّىتاس ػَلفات پتاػين ًؼثت تِ تيواس ؿهاّذ  100ويلَگشم هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى  4087مذاوثش ػولىشد تيَلَطيه 

َگشم ػهَلفات پتاػهين تهِ    ويله ( ؿهاّذ )ٍكهفش  50، 150لشاس گشفت  دس مالي وِ تيواسّها    aويلَگشم تَدوِ دس و ع 2343تا همذاس

(. 2خهذٍ   )ويلَگشم ػولىشد تيَلَطيه  تَدًذ وِ تِ تشتية دس و ع ّها  تؼهذ  لهشاس گشفتٌهذ     2343ٍ  3063، 3277تشتية داسا  

ًتهايح تحميمهات   . دسكذ افهضايؾ ًـهاى داد   4/74ويلَگشم ػَلفات پتاػين دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ  100ػولىشد تيَلَطيه دس تيواس 

ًيض تياى داؿتٌذ وِ هلشف ػَلفات پتاػين دس ّش تيواس تٌؾ خـىي اثش هؼٌي داس  تهش ػولىهشد داًهِ    ( 1383ٍ ّوىاساى ،  سهضاًپَس)

ويلَگشم پتاػهين دس ّىتهاس اص هٌثهغ ػهَلفات پتاػهين تهِ عهَس هؼٌهي داس  ػولىهشد داًهِ سا دس            200ٍ  100داؿتِ اػت وِ هلشف 

تشسػهي  . تيواسّا  ػَلفات پتاػين ٍ ػَپش خارب تش ػولىشد تيَلَطيهه هؼٌهي داس تهَد    اثشهتماتل. هحيغْا  ون آب افضايؾ دادُ اػت

ويلهَگشم ػهَلفات   100ويلَگشم هشتَط تِ تيوهاس وهاستشد هيهضاى     4063همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد مذاوثش ػولىشد تيَلَطيه همذاس 

دس مهالي وهِ تميهِ    . لشاس گشفهت  aَ گشم تَدوِ دس و ع ويل 2343ويلَگشم ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس ؿاّذ تا همذاس 150پتاػين ٍ 

ٍ    100ػولىهشد تيَلَطيهه دس تيوهاس    (. 2خهذٍ   )تيواسّا تِ تشتية دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذ  150ويلهَگشم ػهَلفات پتاػهين 

ًـاى داد ٍصى ّضاس داًهِ  ًتايح ماكلِ اص تدضيِ ٍاسياًغ  .دسكذ افضايؾ ًـاى داد 4/73ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ 

 6/45اثش تيواسّا  ػَپش خارب تش ٍصى ّضاس داًِ هؼٌي داس ًثَد ٍ ٍصى ّضاس داًِ تيي (. 1خذٍ  )دس تيواسّا  هختلف هؼٌي داس ًگشديذ

  ػهَلفات  اثهش تيواسّها  . تؼياس تهاتتش ههي تاؿهذ   ( گشم 39)گشم هتغيش تَدوِ دس همايؼِ تا ٍصى ّضاس داًِ هؼشفي ؿذُ ايي سلن  3/48تا 

اثشهتماتل تيواسّا  ػَلفات پتاػين ٍ ػَپش . گشم هتغيش تَد 3/48تا  6/45پتاػين تش ٍصى ّضاس داًِ هؼٌي داس ًثَد ٍ ٍصى ّضاس داًِ تيي 

س گشم هتغيش تَدوِ دس همايؼهِ تها ٍصى ّهضا    6/50تا  6/45خارب تش ٍصى ّضاس داًِ هؼٌي داس ًثَد دس تيي ول تيواسّا ٍصى ّضاس داًِ تيي 

اگشچِ اخت ف هؼٌي داس  دس خلَف ٍصى ّضاس داًِ . داًِ ػايش اسلام گٌذم ٍ متي ٍصى ّضاس داًِ ؿٌاختِ ؿذُ ايي سلن خيلي تات اػت

 150ويلهَگشم ٍ ػهَپش خهارب تها وهاستشد      100ٍخَد ًذاسد ٍلي مذاوثش ايي كفت دس تيواسػغَح هتماتل ػَلفات پتاػهين تها وهاستشد    

ًتايح ماكلِ اص تدضيِ ٍاسياًغ ًـاى داد تؼذاد داًهِ دس ٍامهذ ػهغح دس    . گشم ًؼثت تِ ؿاّذ هي تاؿذ 6/50ويلَگشم دس ّىتاستِ ٍصى 

 (.1خذٍ  )هؼٌي داس ؿذًذ% 1تيواسّا دس ػغح امتوا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفات هَرد بررسيهقايسِ هياًگيي -2جذٍل 

 

 هٌابع تغييرات

 عولكرد

 داًِ 

 عولكرد

 بيَ لَشيك

اًِ در تعذاد د ٍزى ّسار داًِ

 ٍاحذ سطح

 

 ضاخص برداضت

k0    super0 950 g 3/2345  c 6/45  a 3592 h
 

04 abc 

k0     super75 3/1173  ef 3/3443  ab 6/46  a 2500 fg 20 c 

k0     super150 1500 b 3/3153  abc 3/48  a 7236 cd 06 a 

k0    super225 66//1466  b 3620 ab 47 a 7476 cde 04 abc 
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k50    super0 3/1183  ef 3/3063  bc 47 a 9504 de 25 bc 

k50    super75 66/1326  bcde 66/3486  ab 3/47  a 0694 f 26 bc 

k50    super150 66/1096  fg 33/2813  bc 6/48  a 2592 g 04 abc 

k50    super225 1200 def 3670 ab 3/47  a 0952 fg 20 c 

k100   super0 66/1776  a 66/4086  a 48 a 6307 b 00 ab 

k100   super75 66/1136  efg 33/2953  bc 3/49  a 0746 fg 26 bc 

k100   super150 66/1816  a 33/4063  a 6/50  a 6232 a 09 ab 

k100    super225 1520 b 3460 ab 50 a 9244 ef 00 ab 

k150   super0 3/1223  cdef 66/3276  abc 3/48  a 7630 bc 26 bc 

k150    super75 1180 ef 66/2886  bc 47 a 2622 g 04 abc 

k150    super150 6/1396  bcd 3/3513  ab 6/48  a 0776 fg 04 abc 

k150   super225 1420 bc 33 ab  /3443  50 a 7466 cd 04 abc 

 
 

 

داد مذاوثش تؼذاد داًِ دس ٍامذ  تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى. اثش تيواسّا  ػَپش خارب تش تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغح هؼٌي داس تَد

ػذد تَد دس 2953ويلَگشم دس ّىتاس ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس ؿاّذ تا تؼذاد150ػذد هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى  6327ػغح 

 داًِ تَدًذ وِ تِ تشتية دس 2953ٍ  3944، 6068ويلَگشم ػَپش خارب تِ تشتية داسا  ( ؿاّذ)ٍكفش 75، 225مالي وِ تيواسّا  

 114ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ  150تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغح دس تيواس (. 2خذٍ  )و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذ

تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد . اثش تيواسّا  ػَلفات پتاػين تش تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغح هؼٌي داس تَد. دسكذ افضايؾ ًـاى داد

ويلَگشم دس ّىتاس ػَلفات پتاػين ًؼثت تِ تيواس 100ػذد هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى  7246دس ٍامذ ػغح مذاوثش تؼذاد داًِ 

ويلَگشم ػَلفات پتاػين تِ ( ؿاّذ)ٍكفش 50، 150لشاس گشفت دس مالي وِ تيواسّا   bػذد تَدوِ دس و ع2953ؿاّذ تا تؼذاد

تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغح دس (. 2خذٍ  )تية دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذداًِ تَدًذ وِ تِ تش 2953ٍ  5940، 6824تشتية داسا  

هتماتل تيواسّا  ػَلفات پتاػين ٍ  اثش. دسكذ افضايؾ ًـاى داد 145ويلَگشم ػَلفات پتاػين دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ  100تيواس 

 8322 ّا ًـاى داد مذاوثش تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغحتشسػي همايؼِ هياًگيي . ػَپش خارب تش تؼذاد داًِ دس ٍامذ ػغح  هؼٌي داس تَد

 2953 ويلَگشم ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس ؿاّذ تا تؼذاد 150ويلَگشم ػَلفات پتاػين ٍ  100ػذد هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى 

تؼذاد داًِ دس ٍامذ (. 2ذٍ  خ)ىِ تميِ تيواسّا تِ تشتية  دس و ع ّا  تؼذ  لشاس گشفتٌذدس مالي. لشاس گشفت aػذد تَدوِ دس و ع 

. . دسكذ افضايؾ ًـاى داد 181ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس ًؼثت تِ ؿاّذ  150 ويلَگشم ػَلفات پتاػين ٍ 100ػغح  دس تيواس 

تش سٍ  لَتيا لشهض ًـاى داد هلشف پليوش ػَپش خارب، تشخي اص كفات ّوچَى ػولىشد داًِ ٍ ( 2000)ٍ ّوىاساى   ًتايح اػپيه
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هـاّذُ وشدًذ وِ هلشف ػَپش خارب ضوي ( 1999)َّتشهي ٍ ّوىاساى . ق تشداؿت سا تِ عَس هؼٌي داس  افضايؾ هي دّذؿاخ

ًتايح ماكلِ اص تدضيِ . واّؾ تلفات ًاؿي اص ون آتي، لادس تِ افضايؾ تشخي كفات ّوچَى تؼذاد داًِ ٍ ٍصى ّضاس داًِ گٌذم هي ؿَد

هؼٌي داس ٍ دس ػغَح اثشات % 5واسّا  ػَپش خارب ٍ ػَلفات پتاػين دس ػغح امتوا  ٍاسياًغ ًـاى داد ؿاخق تشداؿت دس تي

تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد . اثش تيواسّا  ػَپش خارب تش ؿاخق تشداؿت هؼٌي داس تَد(. 1خذٍ  )هتماتل هؼٌي داس ًـذًذ

ويلَ گشم  75م دس ّىتاس ػَپش خارب ًؼثت تِ تيواس ويلَگش 150دسكذ هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى  48مذاوثش ؿاخق تشداؿت 

(. 2خذٍ  )دسكذدس و ػْا  دٍم ٍػَم لشاس گشفتٌذ 40ٍ   41ٍ ؿاّذ تِ تشتية تا  225 دسكذ  تَد ايي دس مالي اػت وِ تيواس34تا

 44ثش ؿاخق تشداؿت تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد مذاو. تش ؿاخق تشداؿت هؼٌي داس تَد اثش تيواسّا  ػَلفات پتاػين

دسكذ تَد ايي دس  38 ويلَگشم تا 150ويلَگشم دس ّىتاس ػَلفات پتاػين ًؼثت تِ تيواس  100دسكذ هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى 

اثشات هتماتل ػغَح (. 2خذٍ  )دسكذ دس و ػْا  دٍم ٍػَم لشاس گشفتٌذ  39ٍ   40تِ تشتية تا  50مالي اػت وِ تيواس ؿاّذ ٍ 

تشسػي همايؼِ هياًگيي ّا ًـاى داد مذاوثش ؿاخق تشداؿت . تش ؿاخق تشداؿت هؼٌي داس ًثَد لفات پتاػين ٍ ػَپشخاربهختلف ػَ

پَس (. 2خذٍ  )ويلَگشم ػَپش خارب دس ّىتاس تَد 150ويلَگشم ػَلفات پتاػين ٍ  100دسكذ هشتَط تِ تيواس واستشد هيضاى  45

  گياُ لَتيا لشهض اًدام دادًذ اظْاس داؿتٌذ تٌؾ خـىي ػثة واّؾ ػولىشد داًِ، دس تشسػي وِ سٍ (1385)اػواػيل ٍ ّوىاساى 

ػولىشد تيَلَطيه، ؿاخق تشداؿت، ٍصى كذ داًِ ٍ پايذاس  غـاء ػيتَپ ػوي ٍ افضايؾ ػغح فؼاليت اًضيوْا  آًتي اوؼيذاى ؿذُ 

خـىي ػثة افضايؾ ػولىشد داًِ، ػولىشد تيَلَطيه، ، تِ دليل واّؾ اثشات تٌؾ %7دس مالي وِ هلشف پليوش ػَپش خارب تِ همذاس 

ؿاخق تشداؿت، ٍصى كذ داًِ ٍ پايذاس  غـاء ػيتَپ ػوي ٍ واّؾ ػغح فؼاليت آًضيوْا  آًتي اوؼيذاى ؿذُ اػت ًتايح تذػت 

 . آهذُ تا ًتايح ايي هحمك ًيض هغاتمت داسد
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