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 چکیذه

دس هضسػفِ   1389ثِ هٌظَس ثشسػی خزة ٍ اًتقبل ػطَح هختلف  فؼف ش دس کفب  ٍ هیفبُ اَثیفبچیتی آصهبرـفی دس ػفبل صساػفی         

ػفط    7تیوفبس فؼف ش دس   . تکشاس اخفشا هشدرفذ   3ّبی کبهل تلبدفی دس تحقیقبتی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هیبًِ دس قبات طشح ثلَ 

هَسد ثشسػی ( سقن کویي)اص هٌجغ ػَپش فؼ بت تشرپل ثش سٍی اَثیبچیتی ( کیلَهشم دس ّکتبس  180ٍ   150، 120، 90، 60، 30ؿبّذ، )

ك بت ػولکشد ٍ اخضای ػولکشد دس اَثیبچیتی ٍ هیفضاى خفزة   . ثشداسی دس صهبى سػیذهی کبهل هیبُ كَست هشفتًوًَِ. قشاس هشفت

ًتبرح ًـبى داد کِ ثفیي ػفطَح   . هتش ثشسػی ؿذػبًتی 30-60ٍ  0-30تی ٍ ّوچٌیي کب  دس دٍ ػوق فؼ ش دس اخضای هختل  اَثیبچی

داسی هختل  فؼ ش اص احبظ است بع ثَتِ، ػولکشد، ؿبکق ثشداؿت، ػولکشد ثیَاَطرک ٍ ٍصى كفذداًِ اکفتالآ آهفبسی ثؼفیبس هؼٌفی     

ثب افضٍدى فؼ ش ثفیي توفبهی كف بت هفَسد     . احتوبل رک دسكذ ثَد داس ثَدى اثش کَد فؼ ش دس ػط هـبّذُ ؿذ ٍ ًتبرح حبکی اص هؼٌی

اثفش ػفطَح    .داس ٍ هثجتی دس ػط  احتوبل رک دسكفذ ٍخفَد داؿفت   ثشسػی ثِ خضء ؿبکق ثشداؿت اص احبظ آهبسی ّوجؼتگی هؼٌی

سكفذ ٍ خفزة فؼف ش دس    داس ثَد ٍ ثیي تیوبسّبی هختل  اص احفبظ د هختل  فؼ ش دس اخضای هختل  هیبُ اص احبظ آهبسی ثؼیبس هؼٌی

اثش کَد فؼ ش ثش سٍی توبهی ك بت هَسد ثشسػی اص . داسی ٍخَد داؿتثشگ، ػبقِ، داًِ ٍ ػبرش اخضای هیبُ اکتالآ آهبسی ثؼیبس هؼٌی

کیلَهشم دس ّکتبس هَخت افضارؾ ك بت هشدرذ ٍ ثؼذ اص آى  120داس ثَد ثِ طَسی کِ ثب افضارؾ هیضاى کَد تب ػط  احبظ آهبسی هؼٌی

کیلَهشم دس ّکتبس ٍ کوتشري هیفضاى فؼف ش دس    180ثیـتشري هیضاى خزة فؼ ش دس تیوبس کبسثشد ػط   .قذاس هَخت کبّؾ ك بت ؿذه

 .  تیوبس ؿبّذ هـبّذُ ؿذ

 .فسفز، جذة، خبک و لوبیبچیتی: کلمبت کلیذی

 

 مقذمه

ارفي  . بسی اص کـفَسّبی دس حفبل تَػفؼِ داًؼفت    تَاى رکی اص هْوتشري غزاّبی هشدم غشة آػیب ٍ ؿوبل آفشرقب ٍ ثؼفی حجَثبت سا هی

اص احفبظ  . ربثفذ هیشد ثب اري ػول هحلَل صساػت ثؼذی ثِ هیفضاى قبثفل تفَخْی اففضارؾ هفی     هیبّبى ثیـتش دس تٌبٍة ثب غالت قشاس هی

-س غفالت سا هفی  ثبؿٌذ ثِ طَسی کِ کوجَد اػیذ آهیٌِ ضشٍسی ایضري ٍ ارضٍاَػیي دتغزرِ، غالت ٍ حجَثبت تکویل کٌٌذُ رکذرگش هی

ّوچٌیي پشٍتئیي حجَثبت کفِ اص احفبظ اػفیذّبی آهیٌفِ هفَهشدداس ًظیفش هتیفًَیي، ػیؼفتئیي ٍ         . تَاى ثب هلشآ حجَثبت خجشاى ًوَد

ّفب هبًٌفذ   ّب رفب پشٍٍرتفبهیي  اص ًظش آّي، کلؼین، فؼ ش ٍ ٍرتبهیي ؿَدتشرپتَفبى هحذٍد کٌٌذُ ّؼتٌذ ثب اػت بدُ تَأم ثب غالت تکویل هی

ثِ طَس کلی ػولکشد اَثیب تحت تأثیش ػَاهل هختل فی  . سٍدٍري، ٍرتبهیي ،، کبسٍتي ٍ ًیبػیي حجَثبت اص هٌبثغ هْن ثِ ؿوبس هیسرجَفال

اص قجیل ؿشارط آة ٍ َّاری، حبكلخیضی کب  ٍ سطَثت قبثل دػتشع، تشاکن ثَتفِ، ؿفشارط سؿفذ ٍ طفَل هشاحفل سؿفذ، صٍدسع ٍ       

اص طشففی  . ّفبی ّفن صرؼفت قفشاس داسد    هیبُ ٍ ثبالکشُ ٍخذ رب فقذاى خوؼیت کبفی ثبکتشی درشسع ثَدى سقن، تیپ سقن، ػبدت سؿذی
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ای اص فشآرٌذّبی ثیَؿیویبری ٍ فیضرَاَطرکی کبف اػت کِ ثش رکذرگش اثشات هتقبثل داؿتِ ٍ تحت تأثیش کلیفِ  سؿذ هیبُ کَد هدوَػِ

ؿذ ٍ تفأثیش ػَاهفل هختلف  هحیطفی ٍ طًتیکفی ثفش سٍی آى       ّبی سثشسػی ٍ ؿٌبکت ؿبکق. هیشًذػَاهل هحیطی ٍ طًتیکی قشاس هی

ّب دس تدضرِ ٍ تحلیل ػَاهل هؤثش ثش ػولکشد ٍ اخضای آى اص اّویت صربدی ثشکَسداس ثَدُ ٍ هیضاى هـفبسکت ّفش رفک اص ارفي     ؿبکق

 .ػبصدّب سا دس هحلَل ًْبری اسقبم هختل  تحت ؿشارط هختل  هحیطی هـخق هیؿبکق

 بزرسی منببع

دس ّکتبس، ثیـتشري هقفذاس ػولکفشد    فؼ شکیلَهشم  100هقذاس کَد هلشفی دس آصهبرـی هضاسؽ کشدًذ کِ ( 1389)ٍ ّوکبساى ػجذصادُ 

دس هیبى ػطَح هختلف  کفَد پتبػفین، ثیـفتشري ػولکفشد هحلفَل       . کیلَهشم ثش ّکتبس، ًؼجت ثِ ػبرش تیوبسّب داؿت 1495داًِ سا ثب 

ٍ پتبػین ًـفبى دٌّفذُ    فؼ شاثش هتقبثل کَد . کیلَهشم دس ّکتبس ثَد 1414تبس، ثب ػولکشد داًِ کیلَهشم پتبػین دس ّک 50هشثَط ثِ کَد 

ّوچٌفیي  . ثبؿفذ کیلَهشم ثش ّکتفبس هفی   1774کیلَهشم پتبػین ثش ّکتبس، ثب ػولکشد داًِ  50ٍ  فؼ شکیلَهشم  100ثشتشی هقبدرش کَدی 

داس ِ، تؼذاد غالآ دس ثَتِ، تؼذاد داًِ دس ثَتِ ٍ طفَل غفالآ اثفش هؼٌفی    ٍ پتبػین ثش ك بت ٍصى كذ داً فؼ شتیوبسّبی هختل  کَد 

  .داؿت

، ثیـتشري هقذاس ػولکفشد داًفِ   سدس ّکتب فؼ شکیلَهشم  80کِ هقذاس کَد هلشفی دس آصهبرـی هضاسؽ کشدًذ ( 1389)ػجذصادُ ٍ اهیشی 

َح هختل  کَد آّي، ثیـتشري ػولکشد هحلفَل هشثفَط ثفِ    دس هیبى ػط. کیلَهشم دس ّکتبس، ًؼجت ثِ ػبرش تیوبسّب داؿت 1413سا ثب 

ٍ آّي ًـبى دٌّذُ ثشتشی هقفبدرش کفَدی    د فؼ شاثش هتقبثل کَ. کیلَهشم دس ّکتبس ثَد 1443 هشم آّي دس ایتش، ثب ػولکشد دا4/5ًِتیوبس

ٍ فؼف ش  چٌیي تیوبسّبی هختلف  کفَد   ّو. ثبؿذکیلَهشم ثش ّکتبس هی 1780هشم آّي دس ایتش، ثب ػولکشد داًِ  4/5ٍفؼ ش کیلَهشم  80

  .داس داؿتك بت ٍصى كذداًِ، تؼذاد غالآ دس ثَتِ ٍ تؼذاد داًِ دس ثَتِ اثش هؼٌی آّي ثش

 ّبهَاد ٍ سٍؽ

ثِ هٌظَس ثشسػی ٍ اسصربثی خزة ٍ اًتقبل ػطَح هختل  فؼ ش دس کب  ٍ هیفبُ اَثیفبچیتی دس    1389اري آصهبرؾ دس ػبل صساػی 

ّبی کبهل تلبدفی دس ػِ تکشاس ٍ آصهبرؾ دس قبات طشح ثلَ . قبتی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ هیبًِ اخشا هشدرذهضسػِ آهَصؿی تحقی

اص هٌجغ ػَپش فؼف بت تشرپفل ثفش سٍی اَثیفبچیتی     ( کیلَهشم دس ّکتبس 180، 150، 120، 90، 60، 30ؿبّذ، )ػط  فؼ ش  7ثش هجٌبی اثش 

سدرف  کبؿفت ٍخفَد     6هتشهشثغ تقؼین ًوفَدُ ٍ دس ّفش کفشت     4×5کشت ثِ اثؼبد  24ثِ  قجل اص کبؿت صهیي سا. سقن کویي اخشا ؿذ

ّب اص ّن رفک هتفش ٍ   هتش ثَد، فبكلِ کشتػبًتی 25ّبی کبؿت هتش ٍ فبكلِ سٍی سدر ػبًتی 60ّبی کبؿت فبكلِ ثیي سدر . داؿت

هتفشی اص ػفط  کفب  قفشاس دادُ     ػبًتی 7-5زس دس ػوق ػذد ث 3دس ّش ح شُ . فبكلِ تکشاسّبی آصهبرؾ ًیض رک هتش دس ًظش هشفتِ ؿذ

تفک اخفضا سا اص   ًوًَِ هیبّی ثبقی هبًذُ دس هضسػِ سا ثؼذ اص اتوبم دٍسُ سؿذ ثشداؿت کشدُ ٍ توبم اخضای آى سا خذا کفشدُ ٍ تفک  . ؿذ

   30-60 ٍ 0-30ػوففق  2احففبظ غلظففت فؼفف ش هیففبُ، خففزة کففل فؼفف ش هففَسد تدضرففِ قففشاس دادُ ٍ کففب  ًوًَففِ هیففبّی سا اص      

ّبی هیفبّی ؿفبهل   دس هشحلِ سػیذهی پبػخ. هتشی تَػط اٍهش ثشداؿتِ ٍ هیضاى فؼ ش هَخَد دس کب  سا هَسد تدضرِ قشاس دادرنػبًتی

ّبی َّاری، ػولکشد ثیَاَطرک ٍ ؿبکق ثشداؿفت سا ثشسػفی   ػولکشد، است بع ثَتِ، تؼذاد داًِ دس ًیبم، ٍصى كذداًِ، ٍصى کـک اًذام

ّفب اص  ٍ ثشای هقبرؼِ هیفبًگیي دادُ  MSTAT-Cافضاس آهبسی هحبػجبت آهبسی طشح، هقبرؼِ هیبًگیي ٍ ّوجؼتگی اص ًشمثشای . ًوَدرن

اففضاس  دسكفذ اػفت بدُ ؿفذ ٍ ثفشای سػفن ًوَداسّفب ٍ هحبػفجِ سهشػفیَى اص ًفشم          5ٍ  1ای داًکي دس ػط  احتوفبل  آصهَى چٌذ داهٌِ

 .اػت بدُ ؿذ  Excelآهبسی

 ًتبرح ٍ ثحث
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حبكل اص خذٍل تدضرِ ٍاسربًغ اثش ػطَح هختل  فؼ ش ثش سٍی  ك بت هفَسد ثشسػفی دس اَثیفبچیتی ًـفبى داد کفِ اثفش        ًتبرح

داس ؿذ ٍ توبم ك بت دس تیوبسّفبی  ػطَح هختل  فؼ ش ثش سٍی توبهی ك بت هَسد ثشسػی دس اَثیبچیتی اص احبظ آهبسی ثؼیبس هؼٌی

وچٌیي ثیي ػطَح هختل  فؼ ش اص احبظ است بع ثَتِ، ػولکشد، تؼفذاد داًفِ دس ًیفبم،    ّبی هت بٍت ًـبى دادًذ ٍ ّااؼولهختل  ػکغ

ًتفبرح خفذٍل ّوجؼفتگی    . داسی ٍخَد داؿتؿبکق ثشداؿت، ػولکشد ثیَاَطرک ٍ ٍصى كذداًِ اص احبظ آهبسی اکتالآ ثؼیبس هؼٌی

داسی دس ػفط  رفک دسكفذ ٍخفَد     جؼتگی هؼٌفی ك بت هَسد ثشسػی دس اَثیبچیتی ًـبى داد کِ ثیي توبهی ك بت اص احبظ آهبسی ّو

ِ    . داؿت ّفب،  ٍصى كذداًِ رکی اص پبساهتشّبی هؤثش دس افضارؾ ػولکشد داًِ اَثیبچیتی اػت ٍ تخلیق هَاد فتَػفٌتضی ثیـفتش ثفِ داًف

آى ؿبکق ثشداؿت ثیبًگش ًؼجت ػولکفشد اقتلفبدی ثفش ػولکفشد ثیَاَطرفک اػفت ٍ ثفب اففضارؾ         . ؿَدّب هیهَخت افضارؾ ٍصى آى

هـخق ؿفذ کفِ   ( 1383)طجق تحقیقبت ثِ ػول آهذُ تَػط هلکَتی ٍ ثالای . ربثذػولکشد اقتلبدی رب ّوبى ػولکشد داًِ افضارؾ هی

ًیض دس آصهبرـی هضاسؽ ًوَد کِ غلظت فؼف ش دس توفبهی   ( 2007)فًَتض . ثیي ٍصى ّضاسداًِ ٍ ػولکشد کلضا ّوجؼتگی هثجت ٍخَد داسد

ّفبی هختلف  هیفبُ  ٍ    داسی ثب افضارؾ فؼ ش افضارؾ ربففت ٍ ّوجؼفتگی ثفبالری دس ثفیي قؼفوت     س هؼٌیصهیٌی ثِ طَّبی ػیتقؼوت

ًیض دس آصهبرـی هضاسؽ کشدًذ دس رست ثیي هبدُ کـک ٍ است بع هیبُ ٍ است بع ثفالل  ( 2006)خی ٍ ّوکبساى . ػولکشد هـبّذُ هشدرذ

داسی ثیي تؼفذاد  دس آصهبرـی هضاسؽ کشدًذ کِ ساثطِ هثجت ٍ هؼٌی( 2004)کٌذرل ٍ ااؼباَا . دس رست ّوجؼتگی هثجتی هـبّذُ ًوَدًذ

 .ًیبم دس ثَتِ ٍ ػولکشد داًِ اَثیبچیتی ٍخَد داسد
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ًتبرح حبكل اص خذٍل تدضرِ ٍاسربًغ دسكذ فؼ ش دس اخضای هختل  اَثیبچیتی ًـبى داد کفِ اکفتالآ هیفضاى خفزة ٍ دسكفذ      

سكفذ  داس ؿذ ثِ طَسی کِ ثیي ػطَح هختل  فؼ ش اص احبظ دفؼ ش دس ػطَح هختل  فؼ ش دس اخضای هختل  اَثیبچیتی ثؼیبس هؼٌی

 .داسی هـبّذُ ؿذٍ خزة فؼ ش دس ثشگ، ػبقِ، داًِ، ًیبم اَثیبچیتی اکتالآ آهبسی ثؼیبس هؼٌی

 گیزینتیجه

ثیي ػطَح هختل  فؼ ش اص احبظ است بع ثَتِ، ػولکشد، ؿبکق ثشداؿت، ػولکفشد ثیَاَطرفک ٍ ٍصى كفذداًِ اکفتالآ آهفبسی      

ثب افضٍدى فؼ ش ثیي توبهی . ثَدى اثش کَد فؼ ش دس ػط  احتوبل رک دسكذ ثَدداس داسی هـبّذُ ؿذ ٍ ًتبرح حبکی اص هؼٌیثؼیبس هؼٌی

 .داس ٍ هثجتی دس ػط  احتوبل رک دسكذ ٍخفَد داؿفت  ك بت هَسد ثشسػی ثِ خضء ؿبکق ثشداؿت اص احبظ آهبسی ّوجؼتگی هؼٌی

تیوبسّبی هختل  اص احبظ دسكفذ ٍ خفزة   داس ثَد ٍ ثیي اثش ػطَح هختل  فؼ ش دس اخضای هختل  هیبُ اص احبظ آهبسی ثؼیبس هؼٌی

هیضاى خزة فؼ ش دس داًِ اَثیبچیتی ثفیؾ  . داسی ٍخَد داؿتفؼ ش دس ثشگ، ػبقِ، داًِ ٍ ػبرش اخضای هیبُ اکتالآ آهبسی ثؼیبس هؼٌی

داسی ثجفت ٍ هؼٌفی  ثب افضٍدى ػطَح هختل  کَد فؼ ش ثیي توبهی اخضای هیبُ اص احبظ آهبسی ّوجؼفتگی ه . ّبی هیبُ ثَد اص ػبرش اًذام

 .دس ػط  رک دسكذ هـبّذُ ؿذ

 هٌبثغ
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