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 هقدهِ

اًتخبة تشاكن هٌبػت ثَتِ ثبيؼتي ثش پبيِ ػَاهل گيبّي ٍ هحيغي اػتَاس ثبؿذ، حدن ثَتِ كِ ػوذتبً ًوبيبًگش ػغح ثشگ دس ّش گيبُ 

اسقبهي كِ تؼذاد ثشگ كوتشی داسًذ هؼوَالً ثشای دػتيبثي ثِ حذاكثش ػولكشد ًيبص ثِ تشاكن . تلف هتفبٍت اػتهي ثبؿذ دس گيبّبى ٍ اسقبم هخ

اص . گزاسد ٍ لزا تشاكن ثَتِ ثبيؼتي ثش اػبع آى تغييش يبثذ صاٍيِ ثشگ ّب ًيض ثش ؿبخق ثحشاًي ػغح ثشگ اثش هي. ثَتِ صيبدتشی داؿتِ ثبؿٌذ

ؿذت تبثؾ خَسؿيذی، سعَثت فشاّن ٍ حبكلخيضی . حؼبػيت ثيـتشی ًؼجت ثِ تشاكن ثَتِ ًـبى هي دٌّذعشف ديگش اسقبم تک ؿبخِ ًيض 

ثب تَخِ ثِ اعالػبت اًذک دس صهيٌِ ٍاكٌؾ اسقبم آفتبثگشداى ثِ . خبک اص ديگش ػَاهل هحيغي ّؼتٌذ كِ ثش تشاكن هغلَة ثَتِ اثش هي گزاسًذ

 (1373كبستش،(.سػيذ كشهبًـبُ ثِ ٍيظُ دس كـت دٍم اًدبم چٌيي تحقيقي ضشٍسی ثِ ًظش هيتشاكن ّبی هختلف كبؿت دس ؿشايظ آة ٍ َّايي 

تشيي تشاكن كبؿت ٍ سقن ثشای كبؿت دٍم آفتبثگشداى هي ثبؿذ كِ دس كٌبس ايي ّذف ػوذُ، اّذاف ديگشی  ّذف اص ايي ثشسػي تؼييي هٌبػت

فٌَلَطيكي دس اسقبم هختلف ٍ ًيض تؼييي ؿبخق ّبی هختلف سؿذ هَسد  هبًٌذ تؼييي دسخِ سٍص سؿذ الصم ثشای سػيذى ثِ هشاحل هختلف

 .ثشسػي قشاس هي گيشًذ
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 هَاد ٍ رٍش ّا

پـتِ ٍ  8ت شدس ّش كّبی كبهل تلبدفي دس چْبس تكشاس اػتفبدُ ؿذ كِ  اص عشح آصهبيـي فبكتَسيل ثِ كَست ثلَک دس ايي تحقيق

آغبص خلَكيبت خبک تؼييي ٍ هيضاى كَد دس .هتش هي ثبؿذ ػبًتي 60خغَط كبؿت  هتش دس ًظش گشفتِ هي ؿَد ٍ فبكلِ 6عَل ّش پـتِ 

كِ توبم كَد فؼفبتِ ّوضهبى ثب كبؿت . كيلَ گشم اٍسُ دس ّكتبس 100كيلَ فؼفبت آهًَين ٍ  150هيضاى ِ تَكيِ ؿذُ ثش اػبع آصهَى خبک ث

ثشگي  6-8ذ ٍ هبثقي كَد دس هشاحل يگشد تَكيِ ؿذُ هلشف  ، قجل اص كبؿت ثلث كَد اٍسُؿذخَّبی الصم تَػظ ًْشكي صدُ . هلشف ؿذ

كِ پغ اص خَاًِ صًي ٍ  ؿذتبيي اًدبم  3ثزسكبسی ثب اػتفبدُ اص دػت ثِ كَست كپِ ای دس كپِ ّبی . ؿذگيبّبى پغ اص تٌک كشدى هلشف 

ػوليبت دفغ ػلفْبی ّشص ثِ  ؿذغجبًي اًدبم هتش سػيذ ػول تٌک كشدى ثب قيچي ثب ػبًتي 10-15اػتقشاس ثَتِ ٍ صهبًي كِ استفبع ثَتِ ثِ 

هتش دس ًظش گشفتِ ؿذ، اٍليي آثيبسی ّوضهبى ثب كبؿت كَست گشفت ٍ  ػبًتي 4-5ػوق كبؿت ثزس حذٍد . اًدبم ؿذكَست ٍخيي دػتي 

ٍ ػشف هٌغقِ ٍ دٍس آثيبسی ثش اػبع خلَكيبت ظبّشی گيبُ . گشفتآثيبسی ثؼذی ًيض چٌذ سٍص ثؼذ خْت تؼْيل خشٍج گيبّچِ ّب كَست 

ثِ هٌظَس ثجت صهبى ػجض ؿذى ٍ هشاحل ًوَی دٍ خظ ٍػظ ّش كشت سا ثِ ايي . سٍص يكجبس كَست گشفت 7-10دسخِ حشاست َّا ثِ كَست 

هٌظَس اختلبف دادُ ٍ چْبس هتش ٍػظ ّش كشت سا هـخق كشدُ، ثِ هٌظَس ًوًَِ ثشداسی ثشای سًٍذ سؿذ دٍ خظ حبؿيِ حزف ٍ اص دٍ خظ 

دس ّش ثبس ًوًَِ . ًوًَِ ثشداسی گشديذ ٍ دٍ خظ ثؼذی ًيض حزف ٍ دٍ خظ هيبًي خْت ثشداؿت ًْبيي دس ًظش گشفتِ ؿذ 7ٍ  2 داخلي يؼٌي

ثشداسی ػِ گيبُ اص هحل عَقِ قغغ گشديذُ ٍ ثِ آصهبيـگبُ هٌتقل گشديذ، پغ اص تؼييي خلَكيبتي هثل استفبع گيبُ، تؼذاد ثشگ، قغش ػبقِ، 

ػبػت ًگْذاسی گشديذ ٍ ػپغ  48گشاد ثِ هذت  دسخِ ػبًتي 74گيبُ اص ّن تفكيک ٍ دس اتَكالٍ دس دهبی ثبثت  اخضاء هختلف .قغش عجق

فبكلِ ًوًَِ ثشداسی ّب ثب تَخِ ثِ ايي كِ كـت اًدبم ؿذُ ثِ ػٌَاى كـت دٍم ثَدُ ٍ عَل . ٍصى خـک آى ّب اًذاصُ گيشی ٍ يبدداؿت ؿذ

دس ّش ثبس ًوًَِ گيشی ػِ ثَتِ اًتخبة ٍ دس ًوًَِ گيشی ثؼذی دٍ گيبُ ثِ . ص يكجبس اًدبم هي ؿَدسٍ 10دٍسُ سؿذ كَتبُ هي ثبؿذ ثِ كَست 

دس كليِ . ػٌَاى حبؿيِ سّب ٍ ػِ گيبُ ثؼذی ثشداؿت گشديذ تب دس ًتيدِ ًوًَِ ثشداسی ٍ ثبص ؿذى فضب سٍی ثَتِ ّبی ديگش اثشی ًذاؿتِ ثبؿٌذ

ثشداؿت ًْبيي اص دٍ سديف ٍػظ ّش . هتش اص اًتْبی ّش خظ حزف ٍ ثقيِ ثَتِ ّب ثشداؿت گشديذًذ ًوًَِ ثشداسی ّب ًين هتش اص اثتذا ٍ ًين

ثشای . ثَتِ كبهل اص ّش كشت اًذاصُ گيشی ؿذ 10ؿبخق ثشداؿت ًيض ثب ثشداؿت . كشت ثب حزف ًين هتش اص عشفيي آى اًدبم خَاّذ گشفت

اؿت ًْبيي ثذػت آهذُ ثَد ثِ عَس تلبدفي اًتخبة ٍ تؼذاد داًِ دس عجق آى ّب ؿوبسؽ عجق سا كِ دس ثشد 10اًذاصُ گيشی تؼذاد داًِ دس عجق، 

تبيي اًتخبة ٍ پغ اص تَصيي هيبًگيي چْبس ًوًَِ ثِ ػٌَاى  250ثشای اًذاصُ گيشی ٍصى ّضاس داًِ اص ّش كشت فشػي چْبس ًوًَِ . ؿَد هي

گشهي  15ی اًذاصُ گيشی ًؼجت هغض ثِ پَػتِ داًِ اص ّش كشت فشػي يک ًوًَِ ثشا. هيبًگيي ٍصى ّضاس داًِ ّش يک اص تيوبسّب هحبػجِ گشديذ

ثشای اًذاصُ گيشی ػولكشد داًِ، . گشفتِ ؿذ ٍ ثؼذ اص كٌذى پَػت آى ّب پَػت ٍ هغض سا ٍصى ًوَدُ ٍ ًؼجت آى ّب سا هحبػجِ خَاّين ًوَدين

سػيذ آى ّب سا تَصيي ًوَدُ ٍ % 13زاؿتِ ٍ ٍقتي سعَثت آى ّب ثِ پغ اص خذا كشدى داًِ ّب آى ّب سا ثِ هذت يک ّفتِ دس َّای آصاد گ

دسكذ پشٍتئيي داًِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ كدلذال ٍ تشكيت  N.M.Rدسكذ سٍغي داًِ ّب ثِ ٍػيلِ دػتگبُ . ػولكشد داًِ تؼييي هي گشديذ

 .ّبی سٍغٌي كشج كَست گشفتاػيذّبی چشة ثب اػتفبدُ اص سٍؽ گبص كشٍهبتَگشافي دس آصهبيـگبُ ثخؾ تحقيقبت داًِ 
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 ًتايج ٍ بحث

استفبع ثَتِ ثب افضايؾ تشاكن  ،ٍ قغش ػبقِ اختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ استفبع ثَتِ ثش ٍ تشاكن اثش سقن تدضيِ ٍاسيبًغ هشثَط ثِ

اهب  .استفبع ثَتۀ آفتبثگشداى هي ؿَددّذ كِ افضايؾ دس تشاكن ثَتِ ثبػث افضايؾ خغي دس  ثَتِ دس هتش هشثغ افضايؾ ًـبى هي 1/11ثِ  6/6اص 

 هقبيؼِ هيبًگيي هشثَط ثِ استفبع ثَتِ ًـبى  .هيلي هتش ثَدُ اػت 40/15ثَتِ دسهتش هشثغ ثب قغش ػبقِ  6/6ثيـتشيي قغش ػبقِ هشثَط ثِ تشاكن 

 
ّيجشيذ آل اػتبس ثب داؿتي قغش ػبقِ ٍ ػبًتي هتش هشثَط ثِ ّيجشيذ پشٍگشع ثَدُ اػت 7/187هي دٌّذ كِ ثبالتشيي استفبع ثَتِ ثِ هيضاى 

كبّؾ استفبع گيبُ ٍ افضايؾ قغش ػبقِ هوكي اػت دس ثبال ثشدى هقبٍهت . هيلي هتش اص ثيـتشيي قغش ػبقِ ثشخَسداس ثَدُ اػت 49/16

اى ايي گًَِ تَخيِ ًوَد كِ افضايؾ استفبع گيبُ ثِ ٍاػغِ كبّؾ فبكلِ ثيي ثَتِ ّب سٍی خغَط سا هي تَ. آفتبثگشداى ثِ خَاثيذگي هفيذ ثبؿذ

 .(7)ذچَى دس تشاكن ّبی ثبال تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح افضايؾ هي يبثذ ، گيبّبى ثشای دسيبفت ًَس خَسؿيذ دچبس سقبثت ؿذيذ هي ؿًَ
كن ثش ؿبخق هقبيؼِ هيبًگيي تيوبس تشا ،اختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ ؿبخق ػغح ثشگ اثش سقن ٍ تشاكن ثش تدضيِ ٍاسيبًغ هشثَط ثِ

ثب افضايؾ  ٍ اص ثيـتشيي ؿبخق ػغح ثشگ ثشخَسداس ثَدُ اػت 722/4ًـبى دادكِ ّيجشيذ پشٍگشع ثب داؿتي ؿبخق ػغح ثشگ ػغح ثشگ 

اص ثيـتشيي ؿبخق  679/5ثَتِ دس هتش هشثغ ؿبخق ػغح ثشگ  1/11ثغَسی كِ دس تشاكن  .تشاكن ؿبخق ػغح ثشگ افضايؾ پيذا هي كٌذ

ثب افضايؾ فبكلِ ثيي . داسی داؿتٌذ دس گشٍُ ثٌذی قشاس گشفتِ ٍ ثب ّن تفبٍت هؼٌي 6/6ٍ 3/8دس تشاكن ّبی . ثَدُ اػت ػغح ثشگ ثشخَسداس

ثبؿذ ٍ دس تشاكن ّبی كوتش ثِ دليل سقبثتي كِ ثيي گيبّبى ٍخَد  ّوچٌيي تشاكن ثَتِ ثش تؼذاد ثشگ هَثش هي. گيبّبى، ػغح ثشگ افضايؾ يبفت

اثش سقن ٍ  تدضيِ ٍاسيبًغ هشثَط ثِ .(2)ؿَد ؿَد كبّـي هـبّذُ هي تَػٌتضی كِ تَػظ ػغح ثشگ دس ّش گيبُ ػبختِ هيداسد دس هيضاى هَاد ف

اص ثيـتشيي سقن آل اػتبس  ًـبى داد كِ ّب هقبيؼِ هيبًگيي ،اختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ تؼذاد داًِ دس عجق ٍ قغشعجق ٍ اثش هتقبثل تشاكن

هشثَط ثِ  آى ّبكبػتِ ؿذُ ٍ ثيـتشيي  ٍ تؼذاد داًِ دس عجق ثب افضايؾ تشاكن، اص قغش عجق .ثشخَسداس ثَدُ اػت دس عجقٍ تؼذاد داًِ  عجققغش

دس تشاكن ّبی پبييي تش ٍ تَاى گفت ثب تَخِ ثِ كبّؾ استفبع ثَتِ  ثٌبثشايي هي. ثَتِ دس هتش هشثغ ثَدُ اػت 6/6تشاكن  دس سقن آل اػتبس

تَاى ًتيدِ گشفت كِ ّشچِ استفبع گيبُ كوتش ثبؿذ هٌدشثِ اًتقبل هَاد غزايي ثيـتشی ثِ اًذام ّبی  ّوچٌيي افضايؾ قغش ػبقِ دس ايي تشاكن هي

 اثش سقن ٍ تشاكن ًغ هشثَط ثِتدضيِ ٍاسيب (.1)گشدد هي ٍ دس ًتيدِ تؼذاد داًِ دس عجق ؿَد ثٌبثشايي هَخت افضايؾ قغش ػبقِ، قغشعجق گيبُ هي

ّيجشيذ آل اػتبس ًؼجت ثِ دٍ سقن ديگش ًـبى داد كِ يؼِ هيبًگيي اثشات اكلي تيوبسّب هقب ،اختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ ٍصى ّضاس داًِ ثش

ٌي داسی داسًذ، ًحَُ تغييشات ٍصى ثَتِ دس هتش هشثغ ثيـتشيي ٍصى ّضاس داًِ سا تَليذ ًوَدُ ٍ ثب يكذيگش تفبٍت هؼ6/6تشاكن ٍ ثشتش ثَدُ اػت

ّضاس داًِ ثِ ٍاػغِ تغييش فبكلِ ثيي ثَتِ ّب ثِ ايي كَست اػت كِ ّش چِ فبكلِ ثيي ثَتِ ّب ثيـتش ؿَد ، ٍصى ّضاس داًِ كبّؾ هي 

ن چٌيي ثب تَخِ ثِ خذٍل ّاثش سقن ٍ تشاكن ٍ اثش هتقبثل ثش ثيَهبع اختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ،  تدضيِ ٍاسيبًغ هشثَط ثِ (.10)يبثذ

گشم هبدُ خـک دس ّش هتش هشثغ، ثيـتشيي ثيَهبع سا تَليذ  1372ثَتِ دس هتش هشثغ ثب تَليذ  1/11هقبيؼِ هيبًگيي اثشات اكلي تيوبسّب، تشاكن 

ثِ دليل سقبثت ثيي ثَتِ ثب افضايؾ تشاكن ثيَهبع افضايؾ پيذا خَاّذ كشد، . ٍ ثيـتشيي ثيَهبع هشثَط ثِ سقن پشٍگشع ثَدُ اػت ًوَدُ اػت
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ؿَد كِ ؿبخ ٍ ثشگ كوتش سٍی تؼذاد ثَتِ ثيـتشی ػجض ؿذُ دس ًتيدِ  ثَتِ دس هتش هشثغ ثيـتش ؿذُ اػت، ايي اهش ػجت هي 1/11ّب دس تشاكن 

ُ كِ ثيَهبع ثيـتش ثبؿذ لزا ثبػث ؿذ ثِ دليل ايٌكِ ٍصى ػبقِ اص ٍصى ؿبخ ٍ ثشگ ثيـتش هي.ثبػث ؿذُ تؼذاد ػبقِ يب ثَتِ اكلي ثيـتش ؿَد

 كِ هقبيؼِ هيبًگيي ّب  ًـبى داداثش سقن ٍ تشاكن ثش ػولكشد داًِ اختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ،  تدضيِ ٍاسيبًغ هشثَط ثِ (.9ٍ10)ؿَد

هتش هشثغ ثِ تشتيت ثب ثَتِ دس  3/8ٍ  1/11تشاكن  ٍگشم داًِ دس هتش هشثغ ًؼجت ثِ دٍ سقن ديگش ثشتش ثَدُ اػت  432ّيجشيذ آل اػتبس ثب تَليذ 

ثَتِ دس هتش هشثغ  6/6دس تشاكن . گشم دس هتش هشثغ ثيـتشيي ػولكشد داًِ سا ثِ خَد اختلبف دادُ ثَدًذ 2/382گشم دس هتش هشثغ ٍ 6/405تَليذ 

ثَتِ دس  1/11)ن هغلَة ثِ دليل پبييي ثَدى تؼذاد ثَتِ دس ٍاحذ ػغح، ػولكشد داًِ پبييي هي ثبؿذ ٍ ثب افضايؾ تشاكن ٍ سػيذى ثِ يک تشاك

هقذاس ػولكشد داًِ ًيض افضايؾ يبفت ٍ عجق ًتبيح ثِ دػت آهذُ اص تحقيقبت ديگش ًتيدِ ؿذُ، ثب افضايؾ تشاكن ثِ دليل سقبثت ثيي ( هتش هشثغ

ِ افضايؾ پيذا كٌذ ثبػث ّشچِ تشاكن ثَت .ثَتِ ّب ٍ دس ًتيدِ كبّؾ ٍصى داًِ ٍ قغش عجق، ػولكشد داًِ دس ٍاحذ ػغح ًؼجتبً ثبثت ثبقي هبًذ

 گشدد، ثِ دليل ايي كِ هَاد غزايي ثيـتشی دس ػبقِ، ؿبخ ٍ ثشگ رخيشُ ؿذُ ٍ سؿذ  افضايؾ ثيَهبع هي

 
ؿَد گيبُ اص عشيق اًتقبل هدذد، هَاد رخيشُ ؿذُ ثيـتشی اص ػبقِ ٍ ثشگ ثِ داًِ اًتقبل پيذا كٌذ ٍ ثِ تجغ آى ٍصى ّضاس  صايـي ثبػث هي

اثش سقن ٍ تشاكن ثش  ٍاسيبًغ هشثَط ثِتدضيِ  (.5ٍ6)گشدد ذا كشدُ، ثيَهبع ثيـتش ؿذُ ٍ دس ًْبيت ػجت افضايؾ ػولكشد هيداًِ افضايؾ پي

ّبی هشثَط ثِ ؿبخق ثشداؿت ًـبى هي دٌّذ كِ ثبالتشيي ؿبخق  هقبيؼِ هيبًگيياختالف هؼٌي داسی هـبّذُ گشديذ،  ؿبخق ثشداؿت

ًتيدِ ثِ دػت آهذُ حبكي اص آى اػت كِ كبسآئي ّيجشيذ آل اػتبس اص ًظش . ثِ ّيجشيذ آل اػتبس ثَدُ اػت دسكذ هشثَط 68/42ثشداؿت ثِ هيضاى 

سقن پشٍگشع دس حبلي كِ ثيـتشيي هيضاى ثيَهبع سا داؿتِ اػت ثذليل ػذم تَاًبيي دس . اًتقبل آػيويالت ّب ثِ داًِ ثشتش اص ػبيش اسقبم هي ثبؿذ

ثَتِ دس هتش  3/8ثبالتشيي هيضاى ؿبخق ثشداؿت اثش تشاكن  ٍ ثِ داًِ ّب، كوتشيي ؿبخق ثشداؿت سا ًـبى داد اًتقبل هَاد حبكلِ اص فتَػٌتض

. دس هتش هشثغ افضايؾ ٍ ػپغ دس تشاكن ّبی ثبالتش كبّؾ ًـبى داد 3/8ثِ  6/6ؿبخق ثشداؿت ثب افضايؾ تشاكن . هشثغ حبكل گشديذُ اػت

سا هي تَاى ثِ افضايؾ سقبثت هيبى ثَتِ ّب استجبط داد كِ دس اثش ٍخَد سقبثت صيبد دس  3/8التش اص ػلت كبّؾ ؿبخق ثشداؿت دس تشاكن ّبی ثب

ٍاسيبًغ تدضيِ  (.11)هيبى ثَتِ ّب، داًِ ّبی تَليذ ؿذُ پَک ٍ الغش ثَدُ اًذ ٍ دس ًتيدِ ػولكشد داًِ ًؼجت ثِ ثيَهبع كبّؾ يبفتِ اػت

گشم  2/163ًـبى داد كِ ّيجشيذ آل اػتبس ثب تَليذ   اسقبمهقبيؼِ هيبًگيي ، ي داسی هـبّذُ گشديذاختالف هؼٌ ػولكشد سٍغياثش سقن  هشثَط ثِ

صيشا ّن هقذاس سٍغي داًِ ٍ ّن ػولكشد داًِ ّجيشيذ آل اػتبس ًؼجت ثِ دٍ سقن ديگش . سٍغي دس هتش هشثغ ًؼجت ثِ دٍ سقن ديگش ثشتش ثَدُ اػت

 7/149ٍ  8/161ثَتِ دس هتش هشثغ ثِ تشتيت ثب تَليذ  3/8ٍ  1/11ت اكلي تيوبسّب ًـبى داد كِ تشاكن هقبيؼِ هيبًگيي اثشاٍ  ثبالتش ثَدُ اػت

سًٍذ تغييشات ػولكشد سٍغي ًؼجت  .گشم سٍغي دس هتش هشثغ ثيـتشيي ػولكشد سٍغي سا تَليذ ًوَدُ ٍ ثب يكذيگش تفبٍت هؼٌي داسی ًذاؿتٌذ

ظبّشاً ّش چٌذ تٌَع طًتيكي دس دسكذ سٍغي داًِ هْن اػت، تبثيشات هحيغي عي  .كشد داًِ ثَدثِ تغييشات تشاكن ّوبًٌذ سًٍذ تغييشات ػول

ػَاهل هحيغي هَثش دس كبّؾ دسكذ سٍغي داًِ آفتبثگشداى ؿبهل تٌؾ سعَثتي، ثيوبسيْب، ػغَح ثبالی . سؿذ ايي گيبُ ثؼيبس هْوتش هي ثبؿذ

تحت ؿشايظ هضسػِ ای، اثش حشاست ثش دسكذ . حشاست پبييي ٍ ثبال هي ثبؿٌذ ًيتشٍطى، ؿَسی خبک، ثشداؿت ديش ثؼذ اص سػيذگي، دسخِ



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 5 

گشاد هي  دسخِ ػبًتي 27ثؼضي اص هغبلؼبت  حبكي اص افضايؾ دسكذ سٍغي داًِ ثب افضايؾ هيبًگيي حشاست تب حذٍد . سٍغي ثبثت ًجَدُ اػت

 (.12)ثبؿٌذ

 :ًتيجِ گيری کلی

داسای ػولكشد ثبالتش ثَدُ ٍ دس  گشدد ثِ دليل ايي كِ اػتبى كشهبًـبُ سقن آل اػتبس پيـٌْبد هيثشای كـت دٍم آفتبثگشداى دس هٌبعق هؼتذل 

سًذگي ّبی آخشفلل ثشخَسد صٍدسع تش اص ػبيش اسقبم ثَدُ ٍ ثِ ثب، تشيي ػولكشد داًِ سا خَاّين داؿتثَتِ دس هتش هشثغ ثيـ 1/11تشاكن 

قغش  ٍ ّوچٌيي داسای ثبؿذ بػت ثشای ثشداؿت هكبًيضُ هيٍ ثِ دليل داؿتي استفبع كوتش، هٌ داسای يكٌَاختگي صيبدی دس سػيذى ثَدُ، كٌذ ًوي

 .ثبؿذ ـتشی ًؼجت ثِ ػبيش اسقبم هيؿبخق ثشداؿت ثيٍ ثبالتش  دسكذ سٍغي ٍ عجق
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For studying the stand effect on morphological and physiological properties of sample sunflower varieties, factorial 

testing project was applied as complete random blocks. It was replicated four times. Therewere 3 levels for 

sunflowervarieties:Alastar(V1), Master(V2), Progress (V3). Theywere obtained from research Institution of seed 

improvement and seedle preparation of Karaj oil seeds research section. Density in 3 levels include: 66600, 83333, 

111000 bush per hectare. (density level were: D1:6.6 bushes per sq.m., D2: 8.3 per sq.m., D3: 11 .1 per sq.m.). The 

project was implemented on investigative field of the Islamic Azad University of Kermanshah, located at 20 km. to 

Kermanshah province, at Bisetoon city. The results implied that the effects of varieties were density on stem 

diameter, leaf area index, bush height, weight of 1000 seeds, head diameter, seed yield, oil yield biomass and 

significant harvest index. Also the effect of variety x density on head diameter was recognized meaningful biomass. 
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