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 تزيتيكالٍ در مىطقٍ ياسًجصفات مًرفًلًصيكي  بزتزاكم ي  اثز رقمبزرسي 

 
4، ػلي رحيمي  3 ، خذابخص پىاَي كزدالغزی2، محمذ مُذی رحيمي 1ػلي بخص ضجاػي  

 

نايزا ،ياسًج ،گزيٌ كطايرسی ،داوطگاٌ آساد اسالمي، ياحذ ياسًج-1  

نايزا ،سًجيا ،گزيٌ كطايرسی ،داوطگاٌ آساد اسالمي، ياحذ ياسًج -2  

نايزا ،ياسًج ،گزيٌ كطايرسی ،داوطگاٌ آساد اسالمي، ياحذ ياسًج -3  

 نايزا ،ياسًج ،باضگاٌ پضيَطگزان جًان ،داوطگاٌ آساد اسالمي، ياحذ ياسًج -4

(Email:rahimi.ali1362@yahoo.com) 

 

:چكيذٌ  

 

آصمبيطي ثٍ صًست كبكتًسيل دسقبلت طرش  ثورً     ،تشيتيكبلٍ صلبت مًسكًلًطيكي ثشتشاكم ي  اثش سقمثشسسي  ثٍ مىظًس      

جًاويورً  ي   V1= ET، V2=ET79-17 82-15سرٍ سر ش ضربمل     سقرم دس  .تكشاس اوجبم ضرذ  3 تصبدكي دس َبی كبمالً

ػمويبت تجضيرٍ ياسيربوب ثرب    . گشديذ مشثغ مىظًس متش دس داوٍ 550 ي 450، 350سٍ س ش ضبمل  تشاكم دس ي V3(= ضبَذ)

وتربي  ابصروٍ    .ضرذوذ داوكره اوجربم    ای آصمًن چىذ دامىٍَب ثب استلبدٌ اص  ي مقبيسٍ ميبوگيه دادٌ SASاس اكض استلبدٌ اص وشم

ي ثيطرتشيه   مترش  سبوتي 36/88ثٍ ميضان ( ثًتٍ دس متش مشثغ 550) 3Dدس تيمبس  ثيطتشيه ميبوگيه استلبع ثًتٍوطبن داد كٍ 

اثش متقبثل سقم ي ترشاكم ثرزس ثرش     .دست آمذ ثٍ  متش سبوتي 87/89ضان ثٍ مي( سقم جًاويوً) 3Vدس تيمبس  ميبوگيه استلبع ثًتٍ

كمترشيه  . داس وگشديذ داس ثًد يلي اثش تشاكم ثش ايه صلت مؼىي دسصذ مؼىي 1ميبوگيه تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ دس س ش ااتمبل 

پىجٍ دس ثًتٍ ويرض مشثرًط    ػذد ي ثيطتشيه تؼذاد 22/6ثٍ تؼذاد ( 82ET-15سقم) 1Vتؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ مشثًط ثٍ تيمبس 

 طًل سىجوٍ وسجت ثٍ سبيش وظش َمچىيه سقم جًاويوً اص .ػذد دس ثًتٍ ثًد 52/7ثب ميبوگيه ( 79ET-17سقم ) 2Vثٍ تيمبس 

 . اسقرربم ثشتشی وطبن داد

 

 

 

 ، طًل سىجوٍ استلبع ثًتٍ، سقم، تشاكم، تشيتيكبلٍ :كلمات كليذی
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 مقذمٍ ي بزرسي مىابغ

 

گيبَي صساػي متؼوق ثٍ ؿالت كٍ ثب داضته ظشكيرت   ، Triticale (X Triticosecale) (چبيدم) تشيتيكبلٍ        

تشكيرت  (. 1383امربم،  ) تًاوذ ايلب كىذ  ای كطًس وقص مُمي مي ثبالی تًليذ ي تـزيٍ، دس تبميه ثخطي اص ويبص ػوًكٍ

شيتيكبلٍ دس مقبيسٍ ثب گىرذم، رست، ثرشو ، چربيداس ي    ت. ثبضذ ضيميبيي ي كيليت ؿزايي آن مطبثٍ گىذم ي چبيداس مي

ي اص وظش اسيذَبی آميىٍ ضشيسی ويض يضؼيت م وًثي %(. 5/13طًس متًسط ة)يًالف، دسصذ پشيتئيه ثيطتشی داسد 

ضًد  مجمًػٍ ايه ػًامل ثبػث مي. تشيتيكبلٍ تب اذيدی مًاد مؼذوي ثيطتش ي ميضان ييتبميه ثشاثش ثب گىذم داسد. داسد

اسميت  (.2003الذيه ي َمكبسان، )وسجت ثٍ سبيش ؿالت اص وظش كيليت مًاد ؿزايي ياجذ ثشتشی مطخصي ثبضذ كٍ 

اظُبس داضتىذ كٍ تؼذاد پىجٍ دس اسقبم مختورق تشيتيكبلرٍ متلربيت ثرًدٌ ي ثيطرتش ت رت       ( 2003)ي اسكبسسجشيك 

ثٍ . تشاكم ثًتٍ ثش تؼذاد پىجٍ تأثيش گزاضت( 2001)ثش اسبس آصمبيص استبسوش ي َمكبسان . گيشد طوتيك گيبٌ قشاس مي

گضاسش ايه م ققيه اكضايص تشاكم ثبػث اكضايص تؼذاد پىجرٍ دس تشيتيكبلرٍ ي گىرذم گشديرذ يلري ثسريبسی اص ايره        

كبسگيشی چُبس س ش تشاكم ثش سيی سرٍ   دس يك آصمبيص كٍ ثب ثٍ .َب وبصا ثًدوذ كٍ دس مشاال ايليٍ اص ثيه سكتىذ پىجٍ

ٍ اوجبم ضذ اثش سقم، تشاكم ي َمچىيه اثش متقبثل ايه دي كبكتًس ثش طًل سىجوٍ، تؼرذاد سرىجوٍ دس مترش    سقم تشيتيكبل

م ققيه (. 1383وبظشی ي َمكبسان، . )داس گشديذ مشثغ، تؼذاد داوٍ دس سىجوٍ، ػموكشد داوٍ ي ػموكشد ثيًلًطيك مؼىي

وربظشی ي  ) قرشاس داسد ( ترشاكم ثرزس  )ط م ي ري  ي ضرشاي ( سقرم )گضاسش ومًدوذ تؼذاد سىجوٍ ت ت تأثيش طوتيك گيبٌ 

خذاثىرذٌ،   ) تشاكم صيبد سا اص ػًامل مؤثش دس اكرضايص استلربع سربقٍ مري داوىرذ      (. 2001ي ثُشيوي،  1383َمكبسان،  

. َبی اكضايص تًليذ م صًالت كطبيسصی، اكضايص ػموكشد دس يااذ سر ش اسرت   يكي اص ساٌ (.1999ي الذيه،  1384

سبصی ثستش م وًة كبضت، اوتخبة تبسيخ ي سيش كبضت مىبسرت، ميرضان    اصال  ضذٌ، تُيٍ ي آمبدٌاستلبدٌ اص اسقبم 

يكي اص ػًامل مُرم دس تـييرشات ػموكرشد    . ضًد ثزس، تىبية صساػي ي ؿيشٌ مًجت اكضايص ػموكشد دس يااذ س ش مي

ػىًان يرك   ي اَميت تشيتيكبلٍ ثٍ ياس ٍ اسصش ثٍ (.2003آسيًدي، )ثبضذ  ميگيبَبن صساػي، ميضان ثزس يب تشاكم ثًتٍ 

گيبٌ صساػي، اوتخبة اصًلي ميضان مىبست تشاكم ثزس ي َمچىيه ثُتشيه سقم ثشای ويل ثٍ ػموكشدَبی ثبال ثرب تًجرٍ   

 .ثبضذ سسذ ي ايه مًضًع اص اَذاف ايه آصمبيص مي وظش مي ثٍ م ذيديت س ش اساضي كطبيسصی ثسيبس ضشيسی ثٍ

 

 

 َا ريش اد يًم

مترشی ثشداضرت ي جُرت ثشسسري      سربوتي  30ترب   0ومًوٍ خب  اص ػمرق   3ص مطخص ومًدن اثؼبد صميه، تؼذاد پب ا       

سپب صميه مًسد وظش ضخم صدٌ ضذ ي تًسط دي ديسرك  . خصًصيبت كيضيكي ي ضيميبئي خب  ثٍ آصمبيطگبٌ اسسبل گشديذ

ويشيی اوسبوي ي ثرب اسرتلبدٌ اص مترش ي    تًسط صميه مًسد وظش  .َب خشد ي ػمويبت تس يش ويض اوجبم گشكت ػمًد ثش َم كوًخٍ

مترش اوتخربة ي    6مترش دس   2متش ي اوذاصٌ آوُرب   1َب  كشتكبصوٍ ثيه  متش، 2تكشاسَب اص َم  كبصوٍ يثىذی  كشت كطي سيسمبن
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صق كًد َب تًصيه ي و پب اص اخز وتيجٍ آصمبيطگبٌ، ثب تًجٍ ثرٍ وتبي  آصمًن خب ، كًد اصتٍ مًسد ويبص ثشای َشكذام اص كشت

كًد كسلشٌ مًسد ويربص اص ورًع سرًپش    . گشديذي تًسط چىگك دستي ثب خب  مخوًط  ضذاصتٍ دس صمبن كبضت ثٍ صميه دادٌ 

ميضان ثزس ثرش اسربس تيمبسَربی آصمربيص ثرب اسرتلبدٌ اص       . گشديذَب پخص  دس س ش كشت ويض قجل اص كبضت كسلبت مؼمًلي

َبی كبؿزی قشاس گشكتٍ ي ثش سيی آوُب ثشچست صدٌ ضرذ ي دس تربسيخ    تٍضمبسش تؼذاد ثزيس اوجبم ي ثزيس جُت كبضت دس ثس

صًست يكسربن   َب ثٍ ثشای َمٍ كشت ػمويبت داضتكويٍ . ضذوذطًس يكسبن ثب دست كبضت  َب ثٍ دس َمٍ كشت 1/10/1389

يذن م صرًل دس  پب اص سس 12/4/1390دس تبسيخ . َبی الصم اوجبم ضذ ثشداسی  دس طًل مشاال آصمبيص يبدداضت. ضذاوجبم 

ٍ   ای ثب استلبدٌ اص يك پالت يك متش مشثؼي اص قسمت يسط كرشت  صمبن ثشداضت، جُت ازف اثش ابضيٍ ثرشداسی ي   َرب ومًور

ٍ    استلبع ثًتٍ،ي ثٍ آصمبيطگبٌ امل ي  اص وبايٍ طًقٍ ق غ ومًدٌ گيبَبن سا ثب استلبدٌ اص يك تيؾ كوضی ، تؼرذاد پىجرٍ دس ثًتر

اكرضاس   پب اص آن ػمويبت تجضيٍ ياسيبوب ثب اسرتلبدٌ اص ورشم  ي گيشی  اوذاصٌ َضاس داوٍي يصن  ىجوٍسطًل  دس ثًتٍ، سىجوٍتؼذاد 

SAS ٌضذوذداوكه اوجبم  ای آصمًن چىذ دامىٍَب ويض ثب استلبدٌ اص  ي مقبيسٍ ميبوگيه داد. 

 

 

 

 وتايج ي بحث

 

ميربوگيه  متقبثل ايه دي كبكتًس دس تشيتيكبلٍ، ثرش سيی  َب وطبن داد كٍ اثش سقم، تشاكم ي اثش  وتبي  تجضيٍ ياسيبوب دادٌ      

دسصذ ي  1ميبوگيه استلبع ثًتٍ، دس س ش ااتمبل ثش اسبس جذيل مزكًس، اثش سقم ثش (. 1جذيل )داس ثًد مؼىي استلبع ثًتٍ

 .داس ثرًد  دسصذ ثش ايه صلت مؼىري  5اثش س ً  مختوق تشاكم ي َمچىيه اثش متقبثل آوُب اص وظش آمبسی دس س ش ااتمبل 

ٍ   كبس ثشدٌ دس آصمبيص، ثش   ثٍ  َب وطبن داد اثش اسقبم وتبي  مقبيسٍ ميبوگيه دادٌ داسی  اخرتالف مؼىري   ميربوگيه استلربع ثًتر

 2دست آمذ كٍ ثب تيمبس  ثٍ متش سبوتي 87/89ثٍ ميضان ( سقم جًاويوً) 3Vدس تيمبس  ميبوگيه استلبع ثًتٍداضتٍ ي ثيطتشيه 

V ( 79-17سقمET  )جرذيل  ) ثًد دس يك س ش آمبسی قرشاس داضرت    متش سبوتي 48/88سای استلبع سبقٍ ثٍ ميضان كٍ دا

دس تشيتيكبلٍ وطبن داد مصرشف مقربديش مختورق ثرزس، تربثيش       ميبوگيه استلبع ثًتٍسيی ثشسسي س ً  مختوق تشاكم (.  2

ثرٍ ميرضان   ( ثًتٍ دس مترش مشثرغ   550) 3Dدس تيمبس  داسی ثش سيی ايه صلت داضتٍ ي ثيطتشيه ميبوگيه استلبع ثًتٍمؼىي

ٍ   سربوتي  71/82ثٍ ميضان   1Dَمچىيه كمتشيه مقذاس ويض دس تيمبس . دست آمذ متش ػذد ثٍ سبوتي 36/88 ) دسرت   مترش ثر

َرب يجرًد    دادٌ  داسی ثيه ميبوگيه َب ثيه اثشات متقبثل ويض وطبن داد  كٍ اختالف مؼىي وتبي  مقبيسٍ ميبوگيه  (.2 جذيل

 6/98ثرٍ ميرضان   ( ثًتٍ دس مترش مشثرغ   550سقم جًاويوً ي تشاكم ) 3D3Vدس تيمبس  ميبوگيه استلبع ثًتٍشيه داضتٍ ي ثيطت

ثرٍ   (ثًترٍ دس مترش مشثرغ     350ي تشاكم  82ET-15سقم )  1D1Vويض دس تيمبس  متش ي كمتشيه ميبوگيه استلبع ثًتٍ سبوتي

دس ايره آصمربيص    .(3جرذيل  )آمبسی قشاس داضرتىذ    ك گشيٌدست آمذ ي سبيش تيمبسَب ويض دس ي متش ثٍ سبوتي 53/75مقذاس 

استلبع سبقٍ تب اذيدی صوتيكي ثرًدٌ يلري ثيطرتش ت رت ترأثيش ضرشايط       . استلبع سبقٍ ت ت تأثيش سقم ي تشاكم قشاس گشكت

دسرت  ٍ ثًتٍ دس متش مشثغ ث 550ثش اسبس وتبي  ايه ت قيق، ثيطتشيه مقذاس استلبع سبقٍ دس تشاكم . گيشد م ي ي قشاس مي

آمذ ي ايه وطبن دَىذٌ سقبثت ضذيذ گيبَبن جُت دستشسي ثٍ وًس ثًدٌ ي ايه امش ثبػرث اكرضايص استلربع سربقٍ دس ايره      

دست آمذٌ اص آصمبيطبت ديگش م ققيه ويض ثب وتربي  ايره ت قيرق دس صميىرٍ اكرضايص استلربع سربقٍ         وتبي  ثٍ .تيمبس گشديذ

ٍ . م بثقت داسد   (.1999ي الرذيه،   1384 خذاثىرذٌ،  ) اورذ   آوُب تشاكم صيبد سا اص ػًامل مؤثش دس اكضايص استلبع سبقٍ داوسرت

اسقبم مختوق تشيتيكبلٍ ي َمچىيه اثش متقبثل سقم ي تشاكم ثرزس   وطبن دادٌ ضذٌ، اثش كبسثشد (1) كٍ دس جذيل طًسی َمبن

ثرش  . داس وگشديرذ  داس ثًد يلي اثش تشاكم ثش ايه صلت مؼىي دسصذ مؼىي 1ثش ميبوگيه تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ دس س ش ااتمبل 

ي ثيطرتشيه   ػرذد  22/6ثٍ تؼرذاد  ( 82ET-15سقم) 1Vكمتشيه تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ مشثًط ثٍ تيمبس  (2)اسبس جذيل 

اسرميت ي  . ػرذد دس ثًترٍ ثرًد    52/7ثرب ميربوگيه   ( 79ET-17سقرم  ) 2Vتؼذاد پىجٍ دس ثًترٍ ويرض مشثرًط ثرٍ تيمربس      
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اظُبس داضتىذ كٍ تؼذاد پىجٍ دس اسقبم مختوق تشيتيكبلٍ متلبيت ثًدٌ ي ثيطتش ت ت طوتيك گيربٌ  ( 2003)اسكبسسجشيك 

كمترشيه  (. 1جرذيل  )داس وگشديرذ   ش تشاكم ثش تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ مؼىري ثش اسبس جذيل تجضيٍ ياسيبوب، اث. گيشد قشاس مي

ثيطرتشيه تؼرذاد پىجرٍ دس    . دست آمرذ  ػذد ثٍ 56/6ثٍ تؼذاد ( ثًتٍ دس متش مشثغ 350) 1Dتؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ دس تيمبس 

اثرش متقبثرل سقرم ي    (. 2جذيل )دست آمذ  ػذد دس ثًتٍ ثٍ 23/7ثٍ تؼذاد ( ثًتٍ دس متش مشثغ 450) 2Dثًتٍ ويض دس تيمبس 

مقبيسرٍ ميربوگيه   (. 1جرذيل  ) دسصرذ گشديرذ    1داس دس سر ش   تشاكم ثش صلت تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ داسای اختالف مؼىي

ػذد دس  7/9ي ثٍ تؼذاد  2D2Vتيمبس تيجٍ اثش متقبثل سقم ي تشاكم دس َب وطبن داد ثيطتشيه تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ دس و دادٌ

ي ترشاكم   82ET-15سقرم  ) 2D1Vكمتشيه تؼذاد پىجٍ دس ثًتٍ مشثًط ثرٍ تيمربس    َمچىيه(. 3جذيل )ثًتٍ ابصل ضذ 

ترشاكم ثًترٍ ثرش    ( 2001)ثش اسبس آصمبيص استبسوش ي َمكبسان . دست آمذ ػذد ثٍ 93/4ثٍ تؼذاد ( ثًتٍ دس متش مشثغ 450

ىجٍ دس تشيتيكبلٍ ي گىرذم گشديرذ   ثٍ گضاسش ايه م ققيه اكضايص تشاكم ثبػث اكضايص تؼذاد پ. تؼذاد پىجٍ تأثيش گزاضت

 .َب وبصا ثًدوذ كٍ دس مشاال ايليٍ اص ثيه سكتىذ يلي ثسيبسی اص ايه پىجٍ

 

 
 تجشيٍ يارياوس اثز سطًح مختلف رقم ي تزاكم بذر بز ػملكزد ي اجشاء ػملكزد تزيتيكالٍ -1جذيل 

 

 مىابغ تغييز
درجٍ 

 آسادی

 ارتفاع بًتٍ

(متز ساوتي)  
 تؼذاد پىجٍ

ٍطًل سىبل  

(متز ساوتي)  

تؼذاد سىبلٍ در متز 

 مزبغ

923/16 2 بلًک * 431/3 ns 056/2 ns 3/7180 ns 

6/266 2 رقم ** 81/3 ** 68/3 * 1/32398 ** 

05/79 2 تزاكم * 034/1 ns 589/0 ns 3/13744 * 

تزاكم* رقم   4 71/81 * 72/7 ** 878/0 * 8/6425 * 

332/25 16 خطا  996/0  749/0  3951 

85/4 درصذ ضزيب تغييزات  49/14  38/9  7/11  

 
ns دار در سطح يک درصذ مؼىي **دار در سطح پىج درصذ  مؼىي *دار  غيزمؼىي 

 
 

 

 

 مقايسٍ مياوگيه اثزات اصلي آسمايص اثز سطًح مختلف رقم ي تزاكم بذر بز ػملكزد ي اجشاء ػملكزد تزيتيكالٍ 2جذيل 

 

 فاكتًرَای مًرد بزرسي
 ارتفاع بًتٍ

(متز ساوتي)  
 تؼذاد پىجٍ

 طًل سىبلٍ

(متز ساوتي)  

تؼذاد سىبلٍ در 

 متز مزبغ
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 (V)رقم 

15-82ET 82/79 b 22/6 b 17/9 ab 6/492 b 

17-79ET 48/88 a 52/7 a 6/8 b 3/605 a 

87/89 جًاويلً a 92/6 ab 88/9 a 44/513 b 

 (D)تزاكم 

350 71/82 b 56/6 a 23/9 a 9/509 b 

450 1/87 ab 23/7 a 47/9 a 9/581 a 

550 36/88 a 88/6 a 95/8 a 6/519 ab 

 .دار ويستىذ در َز ستًن َز دي مياوگيىي كٍ حذاقل دارای يک حزف مطتزک باضىذ اس وظز آماری دارای تفايت مؼىي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقايسٍ مياوگيه اثزات متقابل آسمايص اثز سطًح مختلف رقم ي تزاكم بذر بز ػملكزد ي اجشاء ػملكزد تزيتيكالٍ  3جذيل 

 

 فاكتًرَای مًرد بزرسي
 ارتفاع بًتٍ

(متز ساوتي)  
 تؼذاد پىجٍ

 طًل سىبلٍ

(متز ساوتي)  

تؼذاد سىبلٍ 

 در متز مزبغ

 (V)رقم 

 

15-

82ET 

350 53/75 d 53/6 bc 6/9 ab 3/471 b 

450 1/84 bcd 93/4 c 5/9 ab 484b 

550 8/79 cd 2/7 b 47/8 ab 522b 

17-

79ET 

350 06/88 bc 83/5 bc 8b 561b 

450 7/90 ab 7/9 a 2/9 ab 692a 

550 67/86 bc 03/7 b 6/8 ab 562b 

تزاكم 

(D) 
 جًاويلً

350 53/84 bcd 3/7 b 1/10 a 497b 

450 47/86 bc 06/7 b 73/9 a 569b 

550 6/98 a 4/6 bc 8/9 a 473b 

 
 

كم ثزس ثش اثش كبسثشد اسقبم مختوق تشيتيكبلٍ ي َمچىيه اثش متقبثل سقم ي تشاَب وطبن داد  وتبي  تجضيٍ ياسيبوب دادٌ        

ثرش اسربس   . داس وگشديرذ  داس ثًد يلي اثش تشاكم ثش ايه صرلت مؼىري   دسصذ مؼىي 5ميبوگيه طًل سىجوٍ دس س ش ااتمبل 

َمچىريه  . مترش ابصرل ضرذ    سبوتي 88/9ثب ميبوگيه ( سقم جًاويوً) 3Vثيطتشيه مقذاس طًل سىجوٍ دس تيمبس (2)جذيل 

ثش اسبس جذيل تجضيٍ . دست آمذ متش ثٍ سبوتي 6/8ثٍ مقذاس ( 79ET-17سقم) 2Vكمتشيه ميضان طًل سىجوٍ دس تيمبس 

كمترشيه ميرضان طرًل سرىجوٍ دس     (. 1جرذيل  )داس وگشديذ  ياسيبوب، اثش تشاكم ثش ميبوگيه طًل سىجوٍ دس تشيتيكبلٍ مؼىي

يرض دس تيمربس   ثيطتشيه ميضان طرًل سرىجوٍ و  . دست آمذ متش ثٍ سبوتي 95/8ثٍ مقذاس ( ثًتٍ دس متش مشثغ 850) 3Dتيمبس 

2D (450 ثًتٍ دس متش مشثغ ) اثش متقبثل سقم ي تشاكم ثش صرلت طرًل   (. 2جذيل )دست آمذ  متش ثٍ سبوتي 47/9ثٍ تؼذاد
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َرب وطربن داد ثيطرتشيه مقرذاس      مقبيسٍ ميبوگيه دادٌ(. 1جذيل ) دسصذ وطبن داد  1داسی دس س ش  سىجوٍ اختالف مؼىي

ثرٍ ميرضان   ( ثًتٍ دس متش مشثغ 350سقم جًاويوً ي تشاكم ) 2D3Vتشاكم دس  تيمبس طًل سىجوٍ دس وتيجٍ اثش متقبثل سقم ي 

ي تشاكم  79ET-17سقم ) 1D2Vَمچىيه كمتشيه مقذاس طًل سىجوٍ دس تيمبس (. 3جذيل )متش ابصل ضذ  سبوتي 1/10

دس يك س ش آمربسی   1D2V جض تيمبس ضمىبً َمٍ تيمبسَب ثٍ. دست آمذ متش ثٍ سبوتي 8ثٍ تؼذاد  ( ثًتٍ دس متش مشثغ 350

كبسگيشی چُبس س ش تشاكم ثش سيی سٍ سقم تشيتيكبلٍ اوجبم ضذ اثرش سقرم، ترشاكم ي     دس يك آصمبيص كٍ ثب ثٍ. قشاس داضتىذ

َمچىيه اثش متقبثل ايه دي كبكتًس ثش طًل سىجوٍ، تؼذاد سىجوٍ دس مترش مشثرغ، تؼرذاد داورٍ دس سرىجوٍ، ػموكرشد داورٍ ي        

وتبي  آصمبيص م ققيه ديگش ويض ثب ايه مًضًع م بثقرت  (. 1383وبظشی ي َمكبسان، . )داس گشديذ ػموكشد ثيًلًطيك مؼىي

ثشسسي وتبي  تجضيٍ ياسيبوب آصمبيص وطبن داد كٍ اثش سقم ثش تؼذاد سرىجوٍ دس مترش مشثرغ دس    (. 1999گشاثيىسكي، )داسد 

داس ثرًد   دسصرذ مؼىري   5لت دس سر ش آمربسی   دسصذ ي اثش تشاكم ي َمچىيه اثش متقبثل سقم ي تشاكم ثش ايره صر   1س ش 

، ثيطتشيه تؼذاد سىجوٍ دس متش مشثغ ثٍ ميرضان  (2جذيل )اثشات اصوي اسقبم   ثش اسبس جذيل مقبيسٍ ميبوگيه(. 1جذيل )

( 82ET-15سقرم  ) 1Vػرذد دس تيمربس    6/492ي كمترشيه آن ثرٍ ميرضان    (  79ET-17سقم ) 2Vػذد دس تيمبس  3/605

ػرذد   9/581ثيطتشيه تؼذاد سىجوٍ دس متش مشثغ ثٍ ميرضان  گيه اثشات اصوي تشاكم ثزس وطبن داد ثشسسي ميبو. ابصل ضذ

ثًتٍ دس مترش   350تشاكم ) 1Dػذد دس تيمبس  9/509ي كمتشيه آن ثٍ ميضان ( ثًتٍ دس متش مشثغ 450تشاكم ) 2Dدس تيمبس 

 2D2Vداس يجرًد داسد ي تيمربس    تالف مؼىري وطبن داد كٍ ثيه تيمبسَب اخ( 3)ثشسسي جذيل . (2جذيل )ابصل ضذ( مشثغ

ثٍ ػىرًان  ثُترشيه   ( ػذد 692) ثب ثيطتشيه تؼذاد سىجوٍ دس متش مشثغ ( ثًتٍ دس متش مشثغ 450ي تشاكم  79ET-17سقم )

ػرذد سرىجوٍ دس     3/471ثب داضرته  ( ثًتٍ دس متش مشثغ 350ي تشاكم  82ET-15سقم ) 1D1Vتيمبس ضىبختٍ ضذ ي تيمبس 

م ققيه گضاسش ومًدوذ تؼرذاد سرىجوٍ ت رت ترأثيش طوتيرك گيربٌ       . شيه مقذاس سا دس ثيه تيمبسَب وطبن دادمتش مشثغ كمت

 (. 2001ي ثُشيوي،  1383 وبظشی ي َمكبسان، ) قشاس داسد( تشاكم ثزس)ي ضشايط م ي ي ( سقم)
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