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 چکیده

تَلیذی گبٍّاب   ثز صفبت هحیطی ػَاهل اثز ثزرعی رأط گبٍ ؽیزی ثِ هٌظَر 1100 ثِ هتؼلك روَرد 1514 تؼذاد اس تحمیك ایي در

فازادی هماذهبت    .ؽذ اعتفبدُ ؽیزدُ آهیختِ هٌطمِ گلپبیگبى پظ اس ؽٌبعبیی ٍ ؽوبرُ گذاری ٍ ثجت اطالػبت ضزٍری در ؽٌبعٌبهِ ّبی ًا

ن گزدیذ ًَاِ ثازداری ؽاذ ٍ ثازای تؼیایي         . اجزای طزح فزّا َالی در آخز ّز هابُ اس ؽایز گبٍّاب  ًو درصاذ چزثای،   عپظ طی چْبر عبل  هت

َاد جبهذ هَرد تجشیِ لزار گزفتٌذ َاد جبهذ ثذٍى چزثی ٍ ه س، ه َلیاذ ؽایز، خاَران هصازفی، اجاشا       .  پزٍتئیي، الوَت ًَِ گیزی، ت ّوشهبى ثب ًو

َلیذ روَردثزداری ؽذ ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ  ثجات  هحیطای  ػَاهال  اثاز  خطای  هذل اس اعتفبدُ ثب. خَران ٍ فزاعٌجِ ّبی ت

 ثب .گزفت لزار ارسیبثی هَرد ٍ دٍرُ ؽیزٍاری سایؼ هبُ -عبل ثز هؤثز ثبثت ػَاهل -گلِ ثبثت اثزات ؽبهل صفبت ایي ثزرٍی ُؽذ

اثاز فصال ثاز رٍی درصاذ     . ؽاذ  ؽٌبعابیی  ؽیز تَلیذ ٍ تزویجبت ثزهیشاى هؤثز ثبثت ػَاهلSAS افشارًزم  GLMرٍیِ اس اعتفبدُ

(. > 01/0P)دار ثاَد  هؼٌای  تزویجبت ؽیز درصذ ٍ ؽیز تَلیذ هیشاى ثز عبل گلِ ٍ ػَاهل اثز .ثجش الوتَس هؼٌی دار ثَدتزویجبت ؽیز 

 ( .> 01/0P)دٍرُ ؽیزٍاری ثز هیشاى تَلیذ ؽیز هؼٌی دار  ثَد

 گبٍّبی ؽیزی گلپبیگبى-ػَاهل هحیطی-تزویجبت ؽیز -ؽیز تَلیذ: کلیدي هاي واژه

 

 مقدمه

جْت افشایؼ دلت علىغیَى یاب اًتخابة، السم   . هیشاى ؽیز یه دام ؽیزدُ ٍ تزویجبت آى ًتیحِ تبثیز هؾتزن تَارث ٍ هحیط اعت

اعت روَرد ّز حیَاى هؼزف ظزفیت صًتیىی آى ثبؽذ، ٍلی در ٍالغ تَلیذ ٍ تزویجبت ؽیز تحت تابثیز ػاَاهلی اعات واِ هابًغ اس      

ذا ثبیذ ایي ػَاهل ٍ ًحَُ تبثیز آًْب را لجل اس پیؼ ثیٌای ارسػ ارثای حیَاًابت تؼیایي ٍ     ل. ؽٌبخت دلیك ارسػ ارثی دام هی گزدد

تبثیز ػَاهل هختلف هحیطی ًظیز اثزات گلِ، عبل، عي سایاؼ، فصال سایاؼ ٍ طاَل     . تَلیذ را ثز اعبط ایي ػَاهل تصحیح ًوَد

یاذیزی ایاي صافبت تحات ؽازایط هحیطای ٍ        دٍرُ ؽیزدّی ٍ دفؼبت دٍؽؼ در رٍس ثز تَلیذ ٍ تزویجبت ؽیز ٍ تخوایي ٍرات 

هاَرد ثزرعای لازار    (1979)، ٍارٍیاه  (1972)هاه دٍلال   ( 2001)، ددوٍَا (2001)هذیزیتی هتفبٍت تَعط هَعتزت ٍ ّوىبراى

اهب در هَرد گبٍّبی هَجَد در هٌطمِ گلپبیگبى وِ تاللی ًضاد گبٍهؼزٍف گلپبیگبًی ثب ًضاد ثازاٍى عاَلیظ ّغاتٌذ در    . گزفٌِ اعت

لذا ّذف اس ایي تحمیك ثزرعی تَاى تَلیذی ؽیز ٍ تزویجبت گبٍّبی هٌطمِ گلپبیگبى ٍ ػَاهال  . سهیٌِ ثزرعی اًجبم ًؾذُ اعت ایي

هحیطی هَثز ثز ایي صفبت هی ثبؽذ تب ثتَاى ثب تَجِ ثِ تبثیز ًتبیج حبصلِ، ثِ اًجبم الذاهبت اعبعی تز در سهیٌِ فؼبلیتْبی اصاالح  
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 مواد و روش

راعی گبٍ ؽیزی ثِ رٍػ ًوًَِ ثزداری تصبدفی طجمِ ثٌذی ؽذُ اًتخابة ٍ پاظ اس    30000راط گبٍ ؽیزدُ اسجبهؼِ  1100تؼذاد 

عپظ طی چْبر . ؽٌبعبیی ٍ ؽوبرُ گذاری ٍ ثجت اطالػبت ضزٍری در ؽٌبعٌبهِ ّبی اًفزادی همذهبت اجزای طزح فزاّن گزدیذ

س ؽیز گبٍّب ًوًَِ ثزداری ؽذ ٍ  ثزای تؼییي همذار چزثی، پزٍتئیي، الوتَس، هَاد جبهذ ثذٍى چزثای ٍ  عبل هتَالی در آخز ّز هبُ ا

ّوشهبى ثب ًوًَِ گیزی، تَلیذ ؽیز، خَران هصزفی، اجشا  خاَران ٍ فزاعاٌجِ ّابی تَلیاذ     . هَاد جبهذ هَرد تجشیِ لزار گزفتٌذ 

ٍ در لبلت  SASداسػ آهبری دادُ ّبی ثذعت آهذُ ثب اعتفبدُ ًزم افشار پز. روَرد ثزداری ؽذ ٍ هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت

 .اعاتفبدُ گزدیاذ   =μ +VMi +LNj+SEk+Yei+aw+eijkl Yijkl طازح آهابری وابهال تصابدفی ثاب اعاتفبدُ اس هاذ ل آهابری        

Yijkl ،هؾبّذات هزثَط ثِ صفبت هَرد ًظزμ صفت در جبهؼِ،  هیبًگیيVMi  اثزi  ،ِاهیي گلLNj اثزj    ،اهایي سایاؼSEk  اثازk 

 eijkmnlٍسى سًذُ حیاَاى،   w ضزیت تبثؼیت خطی ٍسى سًذُ حیَاى اس صفت هَرد ًظز، a اهیي عبل،  iاثزYei اهیي فصل سایؼ، 

 .اثز خطبی تصبدفی

 

 نتایج و بحث

َلیذ ؽیزدر یه دٍرُ ؽیزدّی  حزاف هؼیبر ت د 5/2918 ±65/23هیبًگیي ٍ ًا هزثؼابت درصاذ چزثای، پازٍتئیي،     هیابًگیي حاذالل   . ویلَ گزم َث

َاد جبهذ ثاِ تزتیات    س، هبدُ خؾه ثذٍى چزثی ٍ هجوَع ه . های ثبؽاذ   1/14 ±031/0ٍ  10، 5/5±011/0،   03/4±2/4،016/0±025/0الوَت

َلیذ ٍ درصذ تزویجبت ؽایز هؼٌای دار ثاَد     در ایي ثزرعی اثزات گلِ ٍ ْابی  احتوابال ایاي اخاتالف ثاِ تفبٍت    (. > 01/0P)عبل ثز هیشاى ت

ثذعات آهاذ واِ     81ثیؾتزیي هیبًگیي تَلیاذ در عابل   (. 3)هذیزیتی ٍ تغذیِ ای هَجَد در ثیي داهذاریْب ٍ گلِ ّب هزثَط هی ؽَد

تفبٍت ثیي هیبًگیي تَلیذ عبلْبی هختلف را هی تَاى هزثَط ثِ یىغزی ػَاهل هحیطی اس لجیل عطح هذیزیت، ًبهطلَة ثاَدى آة  

واِ  ( 1372)ًتبیج فَق ثاب ًتیجاِ ًابجی سٍارُ   (1، 3)ط ًجَدى جیزُ ّبی غذایی هطلَة داًغتٍ َّایی ًظیز خؾىغبلی، در دعتز

َلیذ ٍ درصذ تزویجبت ؽیز ثجش الوتاَس هؼٌای دار    .ػولىزد تَدُ گبٍّبی آهیختِ گلپبیگبى را ثزرعی وزد هطبثمت دارد اثزفصل ثز رٍی ت

د  زٍتئیي ٍ ول هَاد جبهذ ثزای گبٍّبی ثذعت آهذ واِ در فصال   طجك جذٍل ثیؾتزیي تَلیذ ؽیز ٍ در صذ چزثی، پ(. > 01/0P)َث

افشایؼ اؽاتْبی دام در فصال   .  وِ ایي اهز ثِ درجِ حزارت هطلَة در هَلغ سایؼ هزثَط هی ؽَد. پبلیش ٍ سهغتبى سایؼ داؽتٌذ

هیابًگیي تَلیاذ ٍ درصاذ    ووتازیي   .عزد عبل ٍ اعتفبدُ اس وبُ خؾه ٍ وٌغبًتزُ هٌبعت در ایي فصل هی تَاًذ اس دالیل آى ثبؽاذ 

چَى ثب ثب الرفتي درجِ حازارت هحایط اؽاتْب ٍ    . تزویجبت ؽیز هزثَط ثِ گبٍّبیی اعت وِ در فصل تبثغتبى ٍ ثْبر  سایؼ داؽتٌذ

ػلل دیگز ایي اعت وِ اوثاز داهاذاراى در   (. 5،6)تَلیذ حیَاى ون ؽذُ ٍ درصذ جزثی ٍ هَاد جبهذ غیز جزثی ثِ حذالل هی رعذ 

ثزای تغذیِ گبٍّبی خَد در ایي فصل فمط اس ػلَفِ تبسُ اعتفبدُ هی وٌٌذ ٍ اس خَراوْبی هتزاون ٍ هىول ّبی خَراوی ایي هٌطمِ 

وِ اثز عاي ٍ فصال سایاؼ را ثاز رٍی تَلیاذ ٍ      ( 1372)ٍ ًبجی سٍارُ ( 1972)ًتبیج فَق ثب ًتبیج هىذٍلل (. 2)اعتفبدُ ًوی وٌٌذ

ثب تَجِ ثِ هؾىالت یبد ؽذُ پیؾٌْبد هی ؽَد راّىبرّبی ػلوی ٍ هَثز ثزای همبثلاِ ثاب    . تزویجبت ؽیز ثزرعی وزدًذ هطبثمت دارد

اثزات گزهب ثز تَلیذ ؽیز هَرد ثزرعی لزار گیزد ّوچٌیي آهَسؽْبی ٍیضُ ای در سهیٌاِ هاذیزیت صاحیح اس جٌجاِ ّابی هختلاف       

 .هذیزیتی ٍ اصالح ٍضؼیت تغذیِ گبٍّبی ؽیزی در هٌطمِ السم هی ثبؽذ
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 هیبًگیي در صذ چزثی، پزٍتئیي، الوتَس ٍ ول هبدُ خؾه ؽیز داهْبی هَرد آسهبیؼ ثِ تفىیه عبل 1جذٍل 

 عبل

 ول هبدُ خؾه الوتَس پزٍتئیي چزثی تَلیذ ؽیز

اًحزاف  هیبًگیي

 هؼیبر

اًحزاف  هیبًگیي

 هؼیبر

اًحزاف  هیبًگیي

 هؼیبر

اًحزاف  هیبًگیي

 هؼیبر

اًحزاف   هیبًگیي

 هؼیبر

1381 
a8/3248 1/23 

a8/4 55/0 
a5/4 78/0 

a6/5 36/0 5/14a
 65/0 

1382 
b 2/2969  32/15 

b 2/4  55/0 
b 7/3  4/0 

a 5/5  35/0 14b
 62/0 

1383 
b5/2976 06/54 

b2/4 55/0 
a1/4 45/0 

a5/5 35/0 2/14ab
 63/0 

1384 
c2/2459 12/65  9/3cd

 56/0 5/3b
 41/0 1/5b

 36/0 
Cd1/13 65/0 

 هیبًگیي در صذ چزثی، پزٍتئیي، الوتَس ٍ ول هبدُ خؾه ؽیز داهْبی هَرد آسهبیؼ ثِ تفىیه فصل  2جذٍل 

 فصل

 ول هبدُ خؾه الوتَس پزٍتئیي چزثی تَلیذ ؽیز

اًحزاف  هیبًگیي

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف 

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف 

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف 

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف  

 هؼیبر

 a6/2569 1/51 ثْبر
a8/3 1/1 

a9/3 12/0 42/5 36/0 
a8/13 65/0 

 تبثغتبى
a2/2399 62/32 

a9/3 62/0 
b1/4 4/0 25/5 35/0 

a9/13 64/0 

3128b پبییش
 16/42 

b6/4 56/0 
b3/4 4/0 58/5 37/0 

b5/14 65/0 

 سهغتبى
b9/2989 6/85  

b3/4 62/0  
b5/4 43/0 5/5 36/0 

b2/14 71/0 

 

  



 

 

 هیبًگیي در صذ چزثی، پزٍتئیي، الوتَس ٍ ول هبدُ خؾه ؽیز داهْبی هَرد آسهبیؼ ثِ تفىیه دٍرُ ؽیزدّی  3جذٍل 

دٍرُ 

 ؽیزدّی

 ول هبدُ خؾه الوتَس پزٍتئیي چزثی تَلیذ ؽیز

اًحزاف  هیبًگیي

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف 

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف 

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف 

 هؼیبر
 هیبًگیي

اًحزاف  

 هؼیبر 

 اٍل
a5/2692 9/45 2/4 88/0 04/4 87/0 5 36/0  4/14 6/0 

2698a دٍم
 06/41  4/4  51/0 2/4 84/0 14/5 38/0 4/14 1/5 

2750a عَم
 87/42 38/4 82/0 1/4 87/0 5 43/0 2/14 43/0 

2907ba چْبرم
 11/56 3/4 83/0  1/4  88/0 1/5 53/0 01/14 46/0 

 پٌجن
b8/2969 3/81 3/4 82/0  4 83/0 6/5 58/0 1/14 38/0 

 ؽؾن
d7/3185 96/68 2/4 84/0  9/3  87/0 5 96/0 1/14 37/0 

 ّفتن
db7/3098 35/92 2/4 82/0  9/3  88/0 9/5 96/0 3/14 38/0 

 ّؾتن
db8/2987 52/101 1/4 83/0  68/3  87/0 1/5 97/0 9/13 51/0 

 ًْن
c5/2152 2/68 06/4 82/0  9/3  83/0 04/5 94/0 9/13 38/0 

 


