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 چکيذٌ

یک اص طًَتیپ ّا تا  طًَتیپ جَ، ٍ ّوچٌیي هقایؼِ ّش 5ّذف اص ایي هغالعِ، تشسػی قاتلیت ّضن علَفِ تاصُ ٍ ػیلَ ؿذُ 

دس ایؼتگاُ ( تلَک)تکشاس  3ٍ ( تیواس)طًَتیپ  5تصادفی تا تشای ایي هٌظَس آصهایـی دس قالة عشح تلَک کاهل . ّوذیگش تَد

علَفِ خصیل ٍ . سٍص ػیلَ ؿذ 90علَفِ خصیل پغ اص تشداؿت تِ هذت . تحقیقات کـاٍسصی کثَتش آتاد اصفْاى اًجام ؿذ

داؿتٌذ ّوچٌیي ػیالط طًَتیپ ّای جَ، اص ًظش قاتلیت ّضن آصهایـگاّی هادُ خـک ٍ دیَاسُ ػلَلی تفاٍت هعٌی داسی 

(01/0P<  .) فشآیٌذ ػیلَ ػاصی تأثیش تِ ػضایی تش قاتلیت ّضن علَفِ جَ گزاؿت ٍ تاعث افضایؾ هعٌی داس هیاًگیي قاتلیت ّضن

تا  2دس کل، طًَتیپ ؿواسُ (.  >01/0P)دسصذ هادُ خـک ؿذ  99/0ٍ  98/4هادُ خـک ٍ دیَاسُ ػلَلی تِ تشتیة تِ هقذاس 

هقایؼِ تا تقیِ طًَتیپ ّا اص ًظش قاتلیت ّضن تْتش تَدُ ٍ قاتلیت تَصیِ تشای اًجام  ٍدس( Ashar/L.527//Opal)ؿجشُ 

 .   تحقیقات تعذی دس ؿشایظ هضسعِ سا داؿت

 .جَ، خصیل، ػیالط، قاتلیت ّضن: ٍاطُ ّای کلیذی
 

 مقذمٍ

لیکي، اػتفادُ اص ػیالط جَ، گٌذم . گیشدرست عوذُ تشیي گیاُ صساعی اػت کِ دس کـَس ها تشای تَلیذ ػیالط هَسد اػتفادُ قشاس هی 

ػَْلت دس کاؿت، کن تَقعی . ٍ دس ایي ساػتا، ػیالط جَ، اّویت تیـتشی داسد. ٍ یَالف دس تؼیاسی اص هٌاعق جْاى هشػَم اػت

( ام تْاسُاسق)، قاتلیت تغاتق ٍ ػاصگاسی تا ؿشایظ هحیغی ٍ اقلیوی هختلف، اهکاى تشداؿت دستْاس (تِ ٍیظُ ًیاص آتی کن)گیاُ 

ٍالؼتي ٍ )اص جولِ ًقاط قَت ایي گیاُ تشای اًتخاب جْت تَلیذ علَفِ ٍ ػیالط اػت ( اسقام پاییضُ ٍ تیٌاتیٌی) ٍتاتؼتاى ٍ پاییض

گضاسؽ ؿذُ اػت کِ علَفِ جَ تِ لحاػ ظشفیت تافشی پاییي ٍ کشتَّیذسات ّای فشاٍاى ٍ تخویش پزیش، تشای (. 2010ّوکاساى 

تؼیاسی اص پظٍّؾ ّای اًجام ؿذُ ًـاى دٌّذُ افضایؾ قاتلیت ّضن هادُ خـک ٍ الیاف . هؼتعذ هی تاؿذ تَلیذ ػیالط تؼیاس

ایي پظٍّؾ تِ هٌظَس تشسػی ٍ تعییي قاتلیت ّضن آصهایـگاّی (. 2007اهیل ٍ ّوکاساى )گیاّی علَفِ پغ اص ػیلَ کشدى اػت 

 .َ کشدى خصیل جَ تش قاتلیت ّضن آى ّا اًجام گشفتعلَفِ خصیل ٍ ػیلَ ؿذُ پٌج طًَتیپ جَ ٍ هقایؼِ اثشات ػیل

 

 مًاد ي ريش َا

طًَتیپ جَ دس قالة  5تِ هٌظَس تَلیذ خصیل، تعذاد . اًجام گشفت اصفْاى کثَتشآتاد یکـاٍسص تحقیقات ایؼتگاُایي تشسػی دس 

 ص ػِ تکشاس ّش طًَتیپ تِ هشحلِ پغ اص سػیذى حذاقل دٍ تکشاس ا. عشح آهاسی تلَک ّای کاهل تصادفی تا ػِ تکشاس کـت ؿذًذ



 

 

ػاًتی هتشی خشد ٍ اص ّش طًَتیپ  2-1ًوًَِ ّا ؿاهل ػاقِ، خَؿِ ٍ تشگ تِ قغعات . خویشی ؿذى داًِ ًوًَِ تشداسی اًجام ؿذ

. ؿذ هاُ، اص ػیلَّای تْیِ ؿذُ اص ّش تیواس یک ًوًَِ تشای اًجام آصهایـات تْیِ 3پغ اص . ٍ ّش تکشاس ًوًَِ ای تْیِ ٍ ػیلَ ؿذ

تشای پشداصؽ ٍ . تعییي گشدیذ( 1963)قاتلیت ّضن هادُ خـک ٍ الیاف گیاّی تا اػتفادُ اص سٍؽ دٍ هشحلِ ای تیلی ٍتشی 

هقایؼِ هیاًگیي ًوًَِ ّا دس ّش تخؾ خصیل ٍ . اػتفادُ ؿذExcel (2007 ) ٍSAS (2001 )تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّا اص ًشم افضاس 

 .اًجام گشفت T-Student، ٍ هقایؼِ قاتلیت ّضن خصیل ٍ ػیالط تا آصهَى صَست گشفت LSDػیالط تحت آصهَى 

 

 وتایج ي بحث

دیَاسُ ًتایج حاصل اص تجضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد کِ تیي خصیل ٍ ػیالط طًَتیپ ّای جَ اص ًظش قاتلیت ّضن هادُ خـک ٍ 

دسصذ، تیـتشیي قاتلیت ّضن  49/72ٍ  13/67تا هیاًگیي  2 طًَتیپ. هعٌی داس ٍجَد داؿتدس ػغح یک دسصذ اختالف  ػلَلی

ٍجَد اختالف هعٌی داس دس قاتلیت ّضن ( 2007) اهیل ٍ ّوکاساى(. 1جذٍل )هادُ خـک سا تِ تشتیة دس خصیل ٍػیالط داسا تَد 

طًَتیپ ّای رست ًیض ّوچٌیي گضاسؽ ّایی اص هـاّذُ تفاٍت دس قاتلیت ّضن . ػیالط طًَتیپ ّای تشیتیکالِ سا گضاسؽ کشدًذ

( 2005)کٌیٌگتَى ٍ ّوکاساى . آى ّا ًـاى دادًذ کِ طًتیک گیاُ هی تَاًذ تش قاتلیت ّضن آى تاثیش تگزاسد. دس دػت هی تاؿذ

ّوچٌیي پیـٌْاد کشدًذ کِ قاتلیت ّضن ػیالط علَفِ رست خیلی تیـتش اص ایي کِ تحت تاثیش اًذاصُ قغعات قشاس تگیشد، تحت تاثیش 

دسصذ  32/62دسصذ افضٍدُ ؿذ ٍ اص  98/4هتَػظ قاتلیت ّضن هادُ خـک دس کل اسقام، پغ اص ػیلَ ؿذى، . گیاُ اػتطًَتیپ 

اعالم کشدًذ کِ قاتلیت ّضن آًضیوی ٍ آصهایـگاّی هادُ ( 2007) اهیل ٍ ّوکاساى(. 2جذٍل )دسصذ هادُ خـک سػیذ  30/67تِ 

ًیض دس گضاسؽ خَد تِ کاّؾ هـَْد دیَاسُ ػلَلی دس اثش ( 1391)جعفشی  .خـک ٍاتؼتگی صیادی تِ هیضاى الیاف گیاّی داسد

ػیلَ ؿذى علَفِ جَ، ٍ ٍجَد ساتغِ خغی هعکَع تیي هیضاى الیاف گیاّی ٍ قاتلیت ّضن هادُ خـک اؿاسُ کشدُ ٍ پیـٌْاد داد 

ش عَاهلی کِ دس قؼوت الیاف گیاّی تحث تٌا تش ایي پیـٌْاد هی ؿَد کِ تش اث. کِ تا کاّؾ الیاف خام، قاتلیت ّضن افضایؾ یاتذ

دس ًتیجِ هحتَای هادُ خـک هَجَد دس ػلَل . خَاّذ ؿذ، دیَاسُ ػلَلی گیاُ دساثش ػیلَ ؿذى آػیة دیذُ ٍ تخشیة ؿذُ اػت

 .ّا تِ هیضاى تیـتشی دس دػتشع تاکتشی ّای ؿکوثِ قشاس گشفتِ ٍ ّضن ٍ تجضیِ ؿذُ اًذ

 

 بليت َضم علًفٍ خصيل ي سيالژ ژوًتيپ َای مختلف جًمقایسٍ مياوگيه قا: 1جذيل شمارٌ 
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دس ّش ػتَى هیاًگیي ّایی کِ داسای حذاقل یک حشف هـتشک ّؼتٌذ تا ّن تفاٍت هعٌی . هقایؼِ ؿذُ اًذ 05/0دس ػغح احتوال 

 هیاًگیي ّا تا آصهَى   LSD .داس ًذاسًذ



 

 

 َای جً قبل ي بعذ از سيلً کردن قابليت َضم مادٌ خشک ي الياف گياَی کل ژوًتيپ مقایسٍ مياوگيه: 2جذيل شمارٌ 

 تغییشات  ػیالط  خصیل  فشاػٌجِ

 98/4*** 30/67 ±95/0 32/62 ±88/0 )%(قاتلیت ّضن هادُ خـک

 99/0*** 88/48 ±58/0 89/47 ±55/0 )%(قاتلیت ّضن الیاف گیاّی

 001/0هعٌی داسی دس ػغح *** 

 

قاتلیت ّضن دیَاسُ ػلَلی دس خصیل ٍ ّوچٌیي دس ػیالط اختالف هعٌی تجضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد کِ دس تیي اسقام هختلف جَ، 

(.  >01/0P)ٍجَد داؿت، ٍ ًیض قاتلیت ّضن دیَاسُ ػلَلی علَفِ جَ دس اثش ػیلَ ؿذى افضایؾ یافتِ تَد (  >01/0P)داس 

، دس ّیثشیذ ّای (2010ٍالؼتي ٍ ّوکاساى، )گضاسؽ ّایی اص تفاٍت دس قاتلیت ّضن دیَاسُ ػلَلی جَ ؿؾ سدیفِ ٍ دٍ سدیفِ 

 . هٌتـش گـتِ اػت( 2007اهیل ٍ ّوکاساى، )گٌذم ٍ طًَتیپ ّای تشیتیکالِ 

تاکتشی ّای هخوش ٍ ّوچٌیي اػیذّای احتوال هی سٍد کِ دس ػیلَ، دیَاسُ ػلَلی دس اثش آًضین ّای داخلی گیاُ، ػلَالص 

دس ایي حالت هحل ّای . هختلف تَلیذ ؿذُ تَػظ تاکتشی ّا آػیة دیذُ ٍ هقذاسی اص ػلَلض ٍ ّوی ػلَلض آى تجضیِ ؿذُ تاؿٌذ

شاُ هغلَتی تشای فعالیت تاکتشی ّای هایع ؿکوثِ تِ ٍجَد آهذُ ٍ تَاًؼتِ اًذ هقذاس تیـتشی اص اجضاء ػلَل ّای گیاّی ٍ تِ ّو

ػلَلضی دیَاسُ ػلَلی -اص ػَی دیگش، آهًَیاک تَلیذ ؿذُ دس ػیلَ ًیض پیًَذ ّای لیگٌَ. آى دیَاسُ ػلَلی سا ّضن ٍ تجضیِ کٌٌذ

 (.1978ّاستلی ٍ جًَض، )سا ػؼت کشدُ ٍ تاعث تْثَد دس قاتلیت ّضن دیَاسُ ػلَلی ػیالط هی ؿَد 

الیاف گیاّی علَفِ طًَتیپ ّای جَ، تحت تاثیش اجضای تـکیل دٌّذُ تا تَجِ تِ هـاّذت هزکَس پیـٌْاد هی ؿَد کِ کیفیت 

دیَاسُ ػلَلی قشاس گشفتِ ٍ تا افضایؾ غلظت اجضای قاتل ّضن هاًٌذ ػلَلض ٍ ّوی ػلَلض، تش قاتلیت ّضن آى ّا افضٍدُ ؿذُ 

ّضن الیاف خصیل ٍ ػیالط طًَتیپ افضایؾ غلظت لیگٌیي ًیض هی تَاًذ ًتایج عکغ داؿتِ تاؿذ، تِ ّویي دلیل دس قاتلیت . تاؿذ

 (. >05/0P)ّای جَ هَسد آصهایؾ تفاٍت هعٌی داس هـاّذُ ؿذ 
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