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:چكيذُ  

 

، آصهبيـي ثِ كَست كبًتَسيل دسهبلت طشح ٌبلِػولٌشد ٍ اجضاء ػولٌشد تشيتي ثشتشاًن ٍ  اثش سهنثشسػي ثِ هٌظَس 

ٍ  V1= ET، V2=ET79-17 82-15سهن دس ػِ ػطح ؿبهل . تٌشاس اًجبم ؿذ 3ثلَى ّبی ًبهالً تلبدكي دس 

ػوليبت تجضيِ . داًِ دس هتش هشثغ هٌظَس گشديذ 550ٍ  450، 350ٍ تشاًن دس ػِ ػطح ؿبهل  V3(= ؿبّذ)جَاًيلَ 

. ؿذًذداًٌي اًجبم  ای آصهَى چٌذ داهٌِّب ثب اػتلبدُ اص  ٍ هوبيؼِ هيبًگيي دادُ SASاكضاس  مٍاسيبًغ ثب اػتلبدُ اص ًش

 ّوچٌيي اثش اثش سهن ٍ. تشاًن دسًليِ كلبت هَسد هطبلؼِ داسای اختالف هؼٌي داسثَد ًتبيج حبكلِ ًـبى داد ًِ اثش

 ET79-17 )V2 كلبت هَسد هطبلؼِ تيوبساؿلت  دس .تشاًن ًيض ثشًليِ كلبت هطبلؼِ هؼٌي داسثَد هتوبثل سهن ٍ

D2  ػولٌــشد دس  ثيـتــشيي هوذاس كلت ػولٌشد داًِ، ًظــش اص. ثَد ثشتشيي تيوبس )داًِ دسهتشهشثغ  450ٍتشاًن

. حبكل ؿذ ٌّتبس ًيلَگشم دس 3/8010ثِ هيضاى )هشثغ  هتش داًِ دس 450 تشاًن ٍ ET79-17)V2D2 تيــوبس

 20633ثِ هيضاى  )هشثغ  هتش داًِ دس 450تشاًن  ٍ ET79-17)V2D2 تيوبس دس َطيٌيثيَل ػولٌشد ثيـتشيي هوذاس

 .ٌّتبس ثذػت آهذ ًيلَگشم دس

 

 ، ػولٌشد داًِ،  ػولٌشد ثيَلَطيٌي، سهن، تشاًنتشيتيٌبلِ :كلوات كليذی

 

 

 هقذهِ ٍ بزرسي هٌابع

 

اػي هتؼلن ثِ ؿالت ًِ ثـب داؿـتي فشكيـت    ، گيبّي صس Triticale (X Triticosecale) (چبٍدم) تشيتيٌبلِ        

تشًيـت  (. 1383اهـبم،  ) تَاًذ ايلـب ًٌـذ    ای ًـَس ًوؾ هْوي هي ثبالی تَليذ ٍ تـزيِ، دس تبهيي ثخـي اص ًيبص ػلَكِ

تشيتيٌبلِ دس هوبيؼـِ ثـب گٌـذم، رست، ثـشًج، چـبٍداس ٍ      . ثبؿذ ؿيويبيي ٍ ًيليت ؿزايي آى هـبثِ گٌذم ٍ چبٍداس هي

ٍ اص ًظش اػيذّبی آهيٌِ ضشٍسی ًيض ٍضـؼيت هطلـَثي   %(. 5/13طَس هتَػط ة)پشٍتئيي ثيـتشی داسد يَالف، دسكذ 
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ؿـَد   هجوَػِ ايي ػَاهل ثبػث هـي . تشيتيٌبلِ تب حذٍدی هَاد هؼذًي ثيـتش ٍ هيضاى ٍيتبهيي ثشاثش ثب گٌذم داسد. داسد

اػتوـبد  (. 2003الـذيي ٍ ّوٌـبساى،   )بؿـذ  ًِ ًؼجت ثِ ػبيش ؿالت اص ًظش ًيليت هَاد ؿزايي ٍاجذ ثشتشی هـخلي ث

اص طشكـي  . ؿـَد  ای ؿذى ػبهِ ٍ ؿبلجبً ثلٌذ ؿذى آًْب هـي  هحوويي ثش ايي اػت ًِ اكضايؾ تشاًن هَجت ضؼيق ٍ لَلِ

الصتيتـي   (.1379ًـَچٌي،  )يبثـذ   ّب ػولٌشد ًبّؾ هـي  ػلت اص ثيي سكتي ثَتِ  اكتذ ٍ ثِ دس تشاًن ثبال، ٍسع اتلبم هي

ثَتـِ   450ًوَد دس كَست تأهيي هَاد ؿزايي هَسد ًيبص گيبُ تشيتيٌبلِ، حذاًثش ػولٌشد داًِ دس تـشاًن   اػالم( 2005)

ثش اػبع يي آصهبيؾ ثب ثشسػي اثش ًَد ًيتشٍطى ٍ تـشاًن ثـزس ثـش    ( 2003)هبصٍسى . دػت خَاّذ آهذ دس هتش هشثغ ثِ

ػذد ثَتِ دس هتـش   450ٍ تشاًن  79ET-17سهن  سٍی ػولٌشد دٍ سهن تشيتيٌبلِ گضاسؽ ًوَد حذاًثش ػولٌشد داًِ دس

اػالم ًوَد تشاًن ثْيٌِ دس تشيتيٌبلِ ثبػث اكضايؾ ( 2001)ػيْب . ًيلَگشم ًَد اٍسُ حبكل گشديذ 90هشثغ ثب هلشف 

ٍی ّوچٌـيي  . تَاًٌذ دس اكضايؾ ػولٌشد ثيَلَطيٌي ٍ ػولٌشد داًِ هؤثش ثبؿـٌذ  ّب هي تؼذاد پٌجِ صايب ؿذُ ٍ ايي پٌجِ

ػولٌشد داًِ ساثطِ هؼتويوي ثـب ػولٌـشد ثيَلَطيـي ٍ     .ثَتِ دس هتش هشثغ گضاسؽ ًوَد 450تب  400ًن هطلَة سا تشا

تَاى اص طشين اكضايؾ ًل هبدُ خـي تَليذ ؿذُ دس هضسػِ يـب اكـضايؾ    ػولٌشد يي گيبُ سا هي. ؿبخق ثشداؿت داسد

) اكضايؾ ػولٌـشد اص ّـش دٍ طشيـن ًيـض ٍجـَد داسد      الجتِ اهٌبى . ثبال ثشد( ؿبخق ثشداؿت ) ػْن ػولٌشد اهتلبدی 

ثش اػبع گضاسؽ هحوويي، اكضايؾ تشاًن دس ثشًج تب حذ هطلـَة ثبػـث اكـضايؾ تؼـذاد     (.  1386ًَچٌي ٍ ػشهذًيب، 

ثـش اػـبع تحويوـبت    (. 1383ػـيبدت ٍ ّوٌـبساى،   ) گشدد  پٌجِ ؿذُ ٍ ايي اهش ثبػث اكضايؾ ػولٌشد ثيَلَطيٌي هي

ٍصى ّضاس داًِ ًؼجت ثِ ًَع سهن، هحل تَليذ، ؿشايط هحيطي ٍ جبيگبُ هيَُ ثش سٍی ثَتِ ٍ ( 1385)ثْشاهي ٍ ؿٌبسی 

ٍيـظُ ؿـشايط    اػالم ًشدًذ ّشچٌذ ؿشايط هحيطي ثِ( 2006)حؼٌي ٍ ّوٌبساى . ًيض هٌبى داًِ دس هيَُ هتلبٍت اػت

ِ   گزاسد ٍلي ٍصى  ای ثش ٍصى ًْبيي داًِ هي پش ؿذى داًِ تأثيش هبثل هالحظِ ػٌـَاى يٌـي اص اجـضای هْـن      ّـضاس داًـِ ثـ

توبم تـأثيشات آة ٍ ّـَا ٍ ػَاهـل دسًٍـي ثـش ػولٌـشد گيبّـبى دس         .ػولٌشد ثيـتش تحت تأثيش طًَتيپ گيبُ هشاس داسد

ؿبخق ثشداؿت ثيبى ًٌٌذُ ًؼجت تَصيغ هَاد كتَػٌتضی ثيي ػولٌشد اهتلبدی ٍ . ؿَد ؿبخق ثشداؿت هٌؼٌغ هي

اكضايؾ ػولٌشد اص طشين اكضايؾ ؿبخق ثشداؿت ثـذليل ايـي اػـت     (. 1373ٍ ًَچٌي، ػشهذًيب )ػولٌشد ًل اػت 

ًٌذ، ثلٌِ هؼوت صيبدی اص هبدُ خـي سا ثِ ػولٌشد اهتلبدی داًـِ اختلـبف    ًِ گيبُ هبدُ خـي اضبكي تَليذ ًوي

هـَاد كتَػـٌتضی اص   دّذ ٍ اكضايؾ ػولٌشد داًِ اص طشين اكضايؾ ػولٌشد ثيَلَطيي، ثذليل اكضايؾ اًتوـب  هجـذد    هي

. ًٌـذ  ّب اًتوب  پيذا هـي  ّب ثِ داًِ دس آخش كلل سؿذ، دس كَست ًيبص گيبُ، هَاد كتَػٌتضی اص ػبهِ. ّب اػت طشين ػبهِ

ًٌـذ، لـزا    دس ًْبيت ثِ دليل ايٌٌِ ثب اكضايؾ تشاًن ًبؿي اص جزة ًبكي هَاد ؿزايي، ػولٌشد داًـِ اكـضايؾ پيـذا هـي    

دس تحويوـبت  ( 2002)حؼـٌي ٍ ّوٌـبساى    (.1994هبًبكي ٍ ًلَپش، )يبثذ  ض اكضايؾ هيػولٌشد ثيَلَطيٌي ٍ ؿبخق ًي

ّوچٌيي ًتبيج ايـي آصهـبيؾ دس خلـَف ؿـبخق ثشداؿـت ثـب ًتـبيج ٍديٌگتـَى ٍ         . خَد ثِ ًتبيج هـبثْي سػيذًذ

ٍاحـذ ػـطح   ّبی اكضايؾ تَليذ هحلَالت ًـبٍسصی، اكضايؾ ػولٌشد دس  يٌي اص ساُ .هطبثوت داسد( 2003)ّوٌبساى 

ػبصی ثؼتش هطلَة ًبؿـت، اًتخـبة تـبسي  ٍ سٍؽ ًبؿـت هٌبػـت،       اػتلبدُ اص اسهبم اكالح ؿذُ، تْيِ ٍ آهبدُ. اػت

يٌـي اص ػَاهـل هْـن دس تـييـشات     . ؿـَد  هيضاى ثزس، تٌبٍة صساػي ٍ ؿيشُ هَجت اكضايؾ ػولٌشد دس ٍاحذ ػطح هـي 

ِ  (.2003آػـيَدٍ،  )ذ ثبؿـ  هـي ػولٌشد گيبّبى صساػي، هيضاى ثزس يب تشاًن ثَتـِ   ٍاػـطِ اسصؽ ٍ اّويـت تشيتيٌبلـِ     ثـ

ػٌَاى يي گيبُ صساػي، اًتخبة اكَلي هيضاى هٌبػت تشاًن ثزس ٍ ّوچٌيي ثْتشيي سهن ثشای ًيـل ثـِ ػولٌشدّـبی     ثِ

سػذ ٍ ايي هَضَع اص اّـذاف ايـي آصهـبيؾ     ًظش هي ثبال ثب تَجِ ثِ هحذٍديت ػطح اساضي ًـبٍسصی ثؼيبس ضشٍسی ثِ

 .ؿذثب هي
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 ّا رٍش اد ٍَه

 

هتشی ثشداؿت ٍ جْـت ثشسػـي خلَكـيبت     ػبًتي 30تب  0ًوًَِ خبى اص ػون  3پغ اص هـخق ًوَدى اثؼبد صهيي، تؼذاد 

ػپغ صهيي هَسد ًظش ؿخن صدُ ؿذ ٍ تَػط دٍ ديؼي ػوَد ثـش ّـن   . كيضيٌي ٍ ؿيويبئي خبى ثِ آصهبيـگبُ اسػب  گشديذ

 ًــي  ًيشٍی اًؼبًي ٍ ثب اػتلبدُ اص هتـش ٍ سيؼـوبى  صهيي هَسد ًظش تَػط  .اًجبم گشكتّب خشد ٍ ػوليبت تؼطيح ًيض  ًلَخِ

هتش اًتخبة ٍ پغ اص اخـز ًتيجـِ    6هتش دس  2هتش ٍ اًذاصُ آًْب  1ّب  ًشتكبكلِ ثيي  هتش، 2تٌشاسّب اص ّن  كبكلِ ٍثٌذی  ًشت

ّب تَصيي ٍ ًلق ًَد اصتِ دس صهبى ًبؿت  ّشًذام اص ًشتآصهبيـگبُ، ثب تَجِ ثـِ ًتبيج آصهَى خبى، ًَد اصتِ هَسد ًيبص ثشای 

ًيض هجـل   ًَد كؼلشُ هَسد ًيبص اص ًَع ػَپش كؼلبت هؼوَلي. گشديذٍ تَػط چٌگي دػتي ثب خبى هخلَط  ؿذثِ صهيي دادُ 

ًجـبم ٍ  هيضاى ثزس ثش اػبع تيوبسّبی آصهبيؾ ثب اػـتلبدُ اص ؿـوبسؽ تؼـذاد ثـزٍس ا    . گشديذّب پخؾ  دس ػطح ًشت اص ًبؿت

ّـب   دس ّوـِ ًـشت   1/10/1389ّبی ًبؿزی هشاس گشكتِ ٍ ثش سٍی آًْب ثشچؼت صدُ ؿذ ٍ دس تبسي   ثزٍس جْت ًبؿت دس ثؼتِ

دس طـَ  هشاحـل   . ؿـذ كـَست يٌؼـبى اًجـبم     ّب ثِ ثشای ّوِ ًشت ػوليبت داؿتًليِ . ؿذًذطَس يٌؼبى ثب دػت ًبؿت  ثِ

پغ اص سػيذى هحلَ  دس صهبى ثشداؿت، جْـت حـزف    12/4/1390س تبسي  د. ّبی الصم اًجبم ؿذ ثشداسی آصهبيؾ يبدداؿت 

ثشداسی ٍ گيبّبى سا ثب اػتلبدُ اص يي تيـؾ    ّب ًوًَِ ای ثب اػتلبدُ اص يي پالت يي هتش هشثؼي اص هؼوت ٍػط ًشت اثش حبؿيِ

ِ طَ   دس ثَتِ، ػٌجلِتؼذاد  استلبع ثَتِ، تؼذاد پٌجِ دس ثَتِ،ٍ ثِ آصهبيـگبُ حول ٍ  اص ًبحيِ طَهِ هطغ ًوَدُ كلضی ٍ  ػـٌجل

ّب ًيـض ثـب    ٍ هوبيؼِ هيبًگيي دادُ SASاكضاس  پغ اص آى ػوليبت تجضيِ ٍاسيبًغ ثب اػتلبدُ اص ًشمٍ گيشی  اًذاصُ ّضاس داًٍِصى 

 .ؿذًذداًٌي اًجبم  ای آصهَى چٌذ داهٌِاػتلبدُ اص 

 

 ًتايج ٍ بحث
 

اثـش  ، دسكذ 1ًـبى داد ًِ اثش سهن دس ػطح آهبسی ( 1 جذٍ )ی آصهبيؾ ّب ًتبيج حبكل اص تجضيِ ٍاسيبًغ دادُ       

دس تشيتيٌبلـِ   ػولٌشد داًِهيبًگيي دسكذ ثش  1تشاًن ًيض دس ػطح ٍ  دسكذ ٍ اثش هتوبثل سهن 5تشاًن دس ػطح آهبسی 

ًگيي ػولٌـشد داًـِ   ثيــتشيي هيـب  ّب حبًي اص ايي ثَد ًـِ دس تشيتيٌبلـِ،    ثشسػي ًتبيج هوبيؼِ هيبًگيي. داس ثَدهؼٌي

ًيلَگشم دس  9/4415) ػولٌشد داًِ هيبًگيي ٍ ًوتشيي( 79ET-17سهن ) 2Vدس تيوبس ( ًيلَگشم دس ٌّتبس 2/6008)

 ًيلـَگشم دس ٌّتـبس   9/5325هيضاى ػولٌشد سهـن جَاًيلـَ ًيـض    . دػت آهذ ثِ( 82ET-15سهن ) 1Vدس تيوبس ( ٌّتبس

دس ػطح  هتلبٍتي ثش سٍی سهن هَسد هطبلؼِ گزاؿتٌذ ٍ ثيي تيوبسّبّوچٌيي ػطَح هختلق تشاًن اثش . (2 جذٍ )ثَد

هوـذاس  ، ثيــتشيي  (ثَتـِ دس هتـش هشثـغ    550تـشاًن  ) 3Dدس ػـطح  . داس ٍجَد داؿت اختالف هؼٌي دسكذ 5احتوب  

هيـبًگيي  ٍ تـشاًن ثـش   سهـن  اثـش هتوبثـل   ًتـبيج   .(2 جذٍ )هـبّذُ گشديذ( ًيلَگشم دس ٌّتبس 2/5558)ػولٌشد داًِ 

ٍ تـشاًن   79ET-17سهـن  ) 2D2Vهشثَط ثـِ تيوـبس   ػولٌشد داًِ ًـبى داد ًِ ثبالتشيي هيضاى هيبًگيي ولٌشد داًِ ػ

ثـِ هوـذاس    2D1Vًيلَگشم دس ٌّتـبس ٍ ًوتـشيي هوـذاس هشثـَط ثـِ تيوـبس        3/8010هؼبد   (ثَتِ دس هتش هشثغ 450

اثش تشاًن ثزس ثش ػولٌـشد تشيتيٌبلـِ تـب هـشص      گضاسؽ ًوَد( 2001)ثْشيال . (3 جذٍ )ًيلَگشم دس ٌّتبس ثَد 7/3784

ِ  79ET-17ثِ گضاسؽ ٍی حذاًثش ػولٌـشد دس سهـن   . ثَتِ دس هتش هشثغ سًٍذ اكضايـي ًـبى داد 450 . دػـت آهـذ   ثـ

ًيض اػالم ًوَد دس كَست تأهيي هَاد ؿزايي هَسد ًيبص گيبُ تشيتيٌبلِ، حذاًثش ػولٌشد داًِ دس تشاًن ( 2005)الصتيتي 

ًيض ثش اػبع يي آصهبيؾ ثب ثشسػي اثش ًـَد ًيتـشٍطى ٍ   ( 2003)هبصٍسى . دػت خَاّذ آهذ دس هتش هشثغ ثِ ثَتِ 450

ػذد  450ٍ تشاًن  79ET-17تشاًن ثزس ثش سٍی ػولٌشد دٍ سهن تشيتيٌبلِ گضاسؽ ًوَد حذاًثش ػولٌشد داًِ دس سهن 
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يج حبكل اص تجضيِ ٍاسيبًغ ًــبى داد ًـِ اثـشات    ًتب .ًيلَگشم ًَد اٍسُ حبكل گشديذ 90ثَتِ دس هتش هشثغ ثب هلشف 

اسهـبم    هوبيؼـِ هيـبًگيي  (. 1جـذٍ   )داس ثـَد  هؼٌـي  ػولٌشد ثيَلَطيٌياكلي ٍ هتوبثل سهن ٍ تشاًن ثش سٍی  هيبًگيي 

دسكـذ   1داسی دس ػـطح   ثَدُ ٍ اختالف هؼٌـي  ػولٌشد ثيَلَطيٌيهختلق، حبًي اص تلبٍت دس هوذاس ػذدی هيبًگيي 

َ )  3Vدس تيوبس  ػولٌشد ثيَلَطيٌيهيبًگيي (. 2جذٍ  )ٍجَد داؿت  ثيي تيوبسّب  1/17761ثـِ هيـضاى   ( سهن جَاًيلـ

ًيلَگشم دس ٌّتـبس،   16600هؼبد  ( 79ET-17سهن ) 2Vًيلَگشم دس ٌّتبس ثيـتشيي هوذاس سا ًـبى داد ًِ ثب تيوبس 

 2/14912د ثيَلـَطيٌي ثـِ هيـضاى    ثب داؿتي ػولٌـش ( 82ET-15سهن ) 1Vّوچٌيي تيوبس. دس يي ػطح هشاس داؿت

ِ   ػولٌـشد ثيَلـَطيٌي  هيـبًگيي  ًيض ثبػث اكـضايؾ   تشاًن ثزس. ًيلَگشم دس ٌّتبس، ًوتشيي هوذاس سا ًـبى داد -ؿـذ، ثـ

ثَتـِ   550تشاًن ) 3Dًيلَگشم دس ٌّتبس، ثيـتشيي ٍ  4/17644ثِ هوذاس ( ثَتِ دس هتش هشثغ 450) 2Dطَسيٌِ ػطح 

 (.2جذٍ  )سا ًـبى داد  ًيلَگشم دس ٌّتبس، ًوتشيي هوذاس ػولٌشد ثيَلَطيٌي 3/15773ثِ هوذاس ( شثغدس هتش ه

 

 
 تجشيِ ٍارياًس اثز سطَح هختلف رقن ٍ تزاكن بذر بز عولكزد ٍ اجشاء عولكزد تزيتيكالِ -1جذٍل 

 

 هٌابع تغييز
درجِ 

 آسادی

 هياًگيي هزبعات

 ٍسى ّشار داًِ

(گزم)  

 عولكزد داًِ

(كيلَگزم در ّكتار)  

 عولكزد بيَلَصيكي

(كيلَگزم در ّكتار)  
 ضاخص بزداضت

141/53 2 بلَک ns 560469ns 2466544* 86/9 ns 

82/56 2 رقن * 5743806** 18469411** 92/40 ** 

18/116 2 تزاكن * 1515481* 10061911* 9/11 * 

تزاكن* رقن   4 37/88 * 5998966** 15897855** 97/7 * 

39/19 16 خطا  448383 9/2767906  48/33  

84/8 درصذ ضزيب تغييزات  75/12  12/10  5/4  

 
ns دار در سطح يک درصذ هعٌي ** دار در سطح پٌج درصذ هعٌي * دار غيزهعٌي 

 

 

 هقايسِ هياًگيي اثزات اصلي آسهايص اثز سطَح هختلف رقن ٍ تزاكن بذر بز عولكزد ٍ اجشاء عولكزد تزيتيكالِ - 2 جذٍل

 

 گيزی ضذُ هياًگيي صفات اًذاسُ هَرد بزرسيفاكتَرّای 
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تعذاد داًِ در 

 سٌبلِ

 ٍسى ّشار داًِ

(گزم)  

 عولكزد داًِ

كيلَگزم در )

(ّكتار  

عولكزد 

 بيَلَصيكي

كيلَگزم در )

(ّكتار  

 ضاخص بزداضت

 (V)رقن 

15-82ET 2/55 ab 75/47 b 9/4415 c 2/14912 b 49/32 b 

17-79ET 79/49 b 61/52 a 2/6008 a 16600a 93/35 a 

42/62 جَاًيلَ a 09/49 ab 9/5325 b 1/17761 a 03/32 b 

 (D)تزاكن 

350 87/53 b 9/49 ab 2/4784 b 6/15855 b 47/32 b 

450 48/63 a 39/53 a 6/5407 ab 4/17644 a 64/34 a 

550 07/50 b 18/46 b 2/5558 a 3/15773 b 34/32 b 

 
 .دار ًيستٌذ ٌذ اس ًظز آهاری دارای تفاٍت هعٌيدر ّز ستَى ّز دٍ هياًگيٌي كِ حذاقل دارای يک حزف هطتزک باض

 

 

 

 

 

 

 هقايسِ هياًگيي اثزات هتقابل آسهايص اثز سطَح هختلف رقن ٍ تزاكن بذر بز عولكزد ٍ اجشاء عولكزد تزيتيكالِ -3 جذٍل

 
 گيزی ضذُ هياًگيي صفات اًذاسُ فاكتَرّای هَرد بزرسي

 (D)تزاكن  (V)رقن 
تعذاد داًِ در 

 سٌبلِ

ار داًٍِسى ّش  

(گزم)  

 عولكزد داًِ

كيلَگزم در )

(ّكتار  

عولكزد 

 بيَلَصيكي

كيلَگزم در )

(ّكتار  

 ضاخص بزداضت

15-82ET 
350 2/52 bcd 99/49 b 7/4053 d 14867cd 2/32 bc 

450 87/70 a 77/53 ab 7/3784 d 13917d 3/31 cd 

550 53/42 d 5/39 c 3/5409 bc 15953bcd 97/33 abc 

17-79ET 

350 67/51 bcd 53/49 b 7/4670 bcd 15233bcd 97/34 b 

450 77/51 bcd 78/59 a 3/8010 a 20633a 67/36 a 

550 9/45 cd 6/48 b 7/5343 bc 13933d 17/36 a 

 جَاًيلَ

350 73/57 abc 15/50 b 3/5628 bc 17467bc 23/33 bc 

450 8/67 a 68/46 bc 7/4427 cd 18383b 07/29 d 

550 7/61 ab 5/50 b 7/5921 b 17433bc 8/33 abc 

 
 .دار ًيستٌذ در ّز ستَى ّز دٍ هياًگيٌي كِ حذاقل دارای يک حزف هطتزک باضٌذ اس ًظز آهاری دارای تفاٍت هعٌي

 

 

 ػولٌشد ثيَلَطيٌيهيبًگيي ًـبى داد ًِ ثبالتشيي  ػولٌشد ثيَلَطيٌيهيبًگيي ثش  ًتبيج اثش هتوبثل سهن ٍ تشاًن  

ٍ ًيلَگشم دس ٌّتبس،  20633هؼبد   (ثَتِ دس هتش هشثغ  450ٍ تشاًن  79ET-17سهن ) 2V2Dهشثَط ثِ تيوبس 

ًيلَگشم  13917ثِ هوذاس ( ثَتِ دس هتش هشثغ 450ٍ تشاًن  82ET-15سهن ) 2V1Dًوتشيي هوذاس هشثَط ثِ تيوبس 

ثَتِ دس هتش هشثغ ثيـتشيي هوذاس سا دس ايي آصهبيؾ  550تشاًن چٌذ استلبع ػبهِ دس  ّش (.3جذٍ  )دس ٌّتبس ثَد 
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ؿذ ًِ ػولٌشد ثيَلَطيٌي ًيض دس ايي ػطح تشاًن حبكل ؿَد ٍلي ثيـتشيي هيضاى  فبّش تلَس هي  ـبى داد ٍ ثًِ

اػتوبد هحوويي ثش ايي اػت ًِ اكضايؾ تشاًن . ثَتِ دس هتش هشثغ حبكل گشديذ 450ػولٌشد ثيَلَطيٌي دس تيوبس 

  اكتذ ٍ ثِ اص طشكي دس تشاًن ثبال، ٍسع اتلبم هي. ؿَد ای ؿذى ػبهِ ٍ ؿبلجبً ثلٌذ ؿذى آًْب هي هَجت ضؼيق ٍ لَلِ

ػولٌشد داًِ ساثطِ هؼتويوي ثب ػولٌشد ثيَلَطيي (. 1379ًَچٌي، )يبثذ  ّب ػولٌشد ًبّؾ هي ػلت اص ثيي سكتي ثَتِ

تَاى اص طشين اكضايؾ ًل هبدُ خـي تَليذ ؿذُ دس هضسػِ يب اكضايؾ  ػولٌشد يي گيبُ سا هي. ٍ ؿبخق ثشداؿت داسد

) الجتِ اهٌبى اكضايؾ ػولٌشد اص ّش دٍ طشين ًيض ٍجَد داسد . ثبال ثشد( ؿبخق ثشداؿت ) ْن ػولٌشد اهتلبدی ػ

ثش اػبع گضاسؽ هحوويي، اكضايؾ تشاًن دس ثشًج تب حذ هطلَة ثبػث اكضايؾ تؼذاد (.  1386ًَچٌي ٍ ػشهذًيب، 

( 2001)ّوچٌيي ػيْب (. 1383ػيبدت ٍ ّوٌبساى، ) گشدد  پٌجِ ؿذُ ٍ ايي اهش ثبػث اكضايؾ ػولٌشد ثيَلَطيٌي هي

تَاًٌذ دس اكضايؾ ػولٌشد  ّب هي اػالم ًوَد تشاًن ثْيٌِ دس تشيتيٌبلِ ثبػث اكضايؾ تؼذاد پٌجِ صايب ؿذُ ٍ ايي پٌجِ

. ثَتِ دس هتش هشثغ گضاسؽ ًوَد 450تب  400ٍی ّوچٌيي تشاًن هطلَة سا . ثيَلَطيٌي ٍ ػولٌشد داًِ هؤثش ثبؿٌذ

داس ثيي ػطَح هختلق سهن ٍ تشاًن ٍ ّوچٌيي اثش هتوبثل ايي دٍ  يج تجضيِ ٍاسيبًغ حبًي اص ٍجَد تلبٍت هؼٌيًتب

ّبی آصهبيؾ ًـبى داد اثش  هوبيؼِ هيبًگيي دادُ(. 1جذٍ  )دسكذ ثَد  5كبًتَس ثش ٍصى ّضاس داًِ دس ػطح احتوب  

گشم  61/52ثِ هيضاى ( 79ET-17سهن ) 2Vدس تيوبس  سهن ثش ٍصى ّضاس داًِ هؤثش ثَدُ ٍ ثيـتشيي ٍصى ّضاس داًِ

تشاًن ) 2Dداس گشديذ ٍ تيوبس  دسكذ هؼٌي 5اختالف ثيي ػطَح هختلق تشاًن ًيض دس ػطح (. 2جذٍ  )حبكل ؿذ 

ثشسػي (. 2جذٍ  ) ػٌَاى تيوبس ثشتش ؿٌبختِ ؿذ  گشم ٍصى ّضاس داًِ ثِ 39/53ثب داؿتي ( ثَتِ دس هتش هشثغ 450

هيبًگيي اثشات هتوبثل سهن ٍ تشاًن ًـبى داد ًِ اثش هتوبثل ايي دس كبًتَس ثش كلت هَسد هطبلؼِ تأثيش  جذٍ  هوبيؼِ

-17سهن ) 2D2Vثْتشيي تيوبس اص ًظش ٍصى ّضاس داًِ، تيوبس (. 1جذٍ  )دسكذ داسد  5داسی دس ػطح احتوب   هؼٌي

79ET  جذٍ  )اكضايؾ ًـبى داد 78/59ضاس داًِ ثِ هيضاى ثَد ًِ دس ايي تيوبس ٍصى ّ( ثَتِ دس هتش هشثغ 450ٍ تشاًن

ٍصى ّضاس داًِ ًؼجت ثِ ًَع سهن، هحل تَليذ، ؿشايط هحيطي ٍ ( 1385)ثش اػبع تحويوبت ثْشاهي ٍ ؿٌبسی . (3

اػالم ًشدًذ ( 2006)ّوچٌيي حؼٌي ٍ ّوٌبساى . جبيگبُ هيَُ ثش سٍی ثَتِ ٍ ًيض هٌبى داًِ دس هيَُ هتلبٍت اػت

گزاسد ٍلي ٍصى ّضاس  ای ثش ٍصى ًْبيي داًِ هي ٍيظُ ؿشايط پش ؿذى داًِ تأثيش هبثل هالحظِ هحيطي ثِّشچٌذ ؿشايط 

ًتبيج حبكل اص تجضيِ ٍاسيبًغ  .ػٌَاى يٌي اص اجضای هْن ػولٌشد ثيـتش تحت تأثيش طًَتيپ گيبُ هشاس داسد داًِ ثِ

داسی دس طَس هؼٌيثِ ؿبخق ثشداؿتٍ تشاًن  ثش سٍی ّب دس ايي آصهبيؾ ًـبى داد ًِ اثشات اكلي ٍ هتوبثل سهن  دادُ

هـبّذُ گشديذ ًِ  ( 2جذٍ  )ّب دس ػطَح هختلق سهن  ثب ثشسػي هوبيؼِ هيبًگيي(. 1جذٍ  )تشيتيٌبلِ هَثش ثَد 

ثِ ( سهن جَاًيلَ) 3Vثيـتشيي هوذاس ٍ دس ػطح  93/35ثِ هوذاس ( 79ET-17سهن ) 2Vدس ػطح  ؿبخق ثشداؿت

ّب دس ػطَح هختلق تشاًن ًيض ًـبى داد ػطح هوبيؼِ هيبًگييّوچٌيي . تشيي هوذاس سا داؿتًو 03/32هيضاى 

ثشسػي اثش هتوبثل  .ثبالتشيي هوذاس ثَد 64/34داسای ؿبخق ثشداؿت ثِ هيضاى ( ثَتِ دس هتش هشثغ 450) 2Vهلشكي 

 ّب دس تيوبسّبی ًگيي دادًُِ هيب( 3جذٍ  )دس طًَتيپ هَسد ثشسػي ًـبى داد  ؿبخق ثشداؿت ثشتشاًن سهن ٍ 

2D2V  ( 79-17سهنET   ثَتِ دس هتش هشثغ 450ٍ تشاًن ) ٍ3D2V ( 79-17سهنET   ثَتِ دس هتش  550ٍ تشاًن

ًوتشيي هوذاس . هوذاس ؿبخق ثشداؿت ؿٌبختِ ؿذًذًِ ثِ ػٌَاى ثيـتشيي   17/36ٍ  67/36ثِ تشتيت داسای ( هشثغ

 .دػت آهذ ثِ 07/29ثِ هيضاى ( ثَتِ دس هتش هشثغ 450جَاًيلَ ٍ تشاًن  سهن)  2D3Vؿبخق ثشداؿت ًيض دس تيوبس 

ؿبخق ثشداؿت ثيبى . ؿَد توبم تأثيشات آة ٍ َّا ٍ ػَاهل دسًٍي ثش ػولٌشد گيبّبى دس ؿبخق ثشداؿت هٌؼٌغ هي

اكضايؾ  (. 1373ػشهذًيب ٍ ًَچٌي، )ًٌٌذُ ًؼجت تَصيغ هَاد كتَػٌتضی ثيي ػولٌشد اهتلبدی ٍ ػولٌشد ًل اػت 

ًٌذ، ثلٌِ هؼوت  ػولٌشد اص طشين اكضايؾ ؿبخق ثشداؿت ثذليل ايي اػت ًِ گيبُ هبدُ خـي اضبكي تَليذ ًوي

دّذ ٍ اكضايؾ ػولٌشد داًِ اص طشين اكضايؾ ػولٌشد  صيبدی اص هبدُ خـي سا ثِ ػولٌشد اهتلبدی داًِ اختلبف هي
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دس آخش كلل سؿذ، دس كَست ًيبص گيبُ، . ّب اػت طشين ػبهِ ثيَلَطيي، ثذليل اكضايؾ اًتوب  هجذد هَاد كتَػٌتضی اص

دس ًْبيت ثِ دليل ايٌٌِ ثب اكضايؾ تشاًن ًبؿي اص جزة ًبكي . ًٌذ ّب اًتوب  پيذا هي ّب ثِ داًِ هَاد كتَػٌتضی اص ػبهِ

هبًبكي ٍ ًلَپش، ) يبثذ ًٌذ، لزا ػولٌشد ثيَلَطيٌي ٍ ؿبخق ًيض اكضايؾ هي هَاد ؿزايي، ػولٌشد داًِ اكضايؾ پيذا هي

ّوچٌيي ًتبيج ايي آصهبيؾ دس . دس تحويوبت خَد ثِ ًتبيج هـبثْي سػيذًذ( 2002)حؼٌي ٍ ّوٌبساى  (.1994

 .هطبثوت داسد( 2003)خلَف ؿبخق ثشداؿت ثب ًتبيج ٍديٌگتَى ٍ ّوٌبساى 
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