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 محسه سیلسپًر
 ای، مشکض تحقیقبت و آموصؽ کـبوسصی و منبثع طجیعی اػتبن تهشان،  اػتبدیبس ثخؾ تحقیقبت کـت گلخبنه

 ػبصمبن تحقیقبت، آموصؽ و تشویح کـبوسصی، وسامین، ایشان
 

 5/12/1398؛    تبسیخ پزیشؽ:    4/10/1397تبسیخ دسیبفت: 

 1چكیدٌ

طجیعوی  تحقیقبت و آمووصؽ کـوبوسصی و منوبثع     دس مضسعه تحقیقبتی مشکضای طی یك آصمبیؾ مضسعه

گوش  دس  میلوی  53/0گوش  دس کیلووگش  ثووس لبثوب خوزة و      میلی 42/0اػتبن تهشان دس یك خبک آهکی ثب 

 ثوووس و سوی ثووش خلوكوویبت کيووی و کیرووی پنجووه سلوو  وسامووین کووبسثشد اثووش، کیلوووگش  سوی لبثووب خووزة

(Gossypium hirstitum var Varamin) 16فبکتوسیوب ثوب    هبی کبمب تلبدفی دس لبلتثلوک ثب طشح آمبسی 

 و 5كورش،  ) اص منجوع اػویذ ثوسیوك   ػطح ملشف ثووس   چهبستیيبس ثوس ؿبمب  تیيبس موسد اسصیبثی لشاس گشفت.

تیيبس سوی ؿبمب چهبس ػطح ملوشف سوی  و  پبؿی(خبک و یك تیيبس ثشگ دس کیلوگش  دس هکتبس ملشف10

( دس نظوش  پبؿوی خبک و یك تیيبس ثشگ دس کیلوگش  دس هکتبس ملشف 60 و 30كرش، ) اص منجع ػولربت سوی

و خلوكویبت کیروی    اخضای عيلکشد، اثش ثوس، اثش سوی و اثش متقبثب ثوس و سوی ثش عيلکشد وؽگشفته ؿذنذ. 

گشه و استروب   غوصه، فبكله میبنثیـتشین عيلکشد وؽ، تعذاد غوصه دس ثوته، وصن تكثود. داس معنی پنجه الیبف

خهوت   حبكوب ؿوذ.   ، هش کذا  ثب غلظت پنح دس هوضاس، ثوس و سوی توأ پبؿی گاص تیيبس ثش و طول الیبف ثوته

سوی و ثووس ثوه كووست     تووأ  حلول ثه حذاکثش عيلکشد وؽ و استقبی خلوكویبت کیروی الیوبف، ملوشف     

 گشدد.    پبؿی ثب غلظت پنح دس هضاس، دو ثبس دس طول دوسه سؿذ، توكیه می ثشگ
 

 گشهمیبن، طول الیبفپبؿی، وؽ، الیبف، ثشگ :َاي كلیدي ياشٌ
 

 مقدمٍ

تشین محلوالت كونعتی اػوت کوه نقوؾ مهيوی دس      یکی اص مه  (.Gossypium hirsutum L) پنجه

)اتوه و   انوذ ؼوته ثکـی و نؼبخی ثه این محلوول وا نيبیذ و كنبیعی چون سوغنالتلبد کـبوسصی ایرب می

                                                           
 mseilsep@yahoo.comنویؼنذه مؼئول: *
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ستجوه ػوو  محلووالت كونعتی      ثبؿوذ کوه  هضاس تن موی  154تولیذ وؽ دس ایشان ػبالنه  (.2011آسپوص، 

هضاس هکتبس، ستجوه نخؼوت ػوطح صیوش کـوت محلووالت        72ثب  ، پنجهثبؿذ و اص نظش ػطح صیش کـت می

هبی اول تب داسای مقب  ،یخنوث خشاػبن سضوی، گلؼتبن، فبسع و خشاػبنثبؿذ. كنعتی کـوس سا داسا می

هکتبس دس هبی افضایؾ عيلکشد اص سوؽ(. یکی 1396، ثی نب ) ثبؿنذیچهبس  ػطح ثشداؿت پنجه کـوس م

ثبؿذ و ثشای حلول ثه حذاکثش عيلکشد، عنبكش غزایی پشملوشف  محلوالت صساعی، تغزیه ثهینه گیبه می

-ی کو  یدس ثوین عنبكوش غوزا   ( 2011)اته و آسپوص،  دس اختیبس گیبه ثبؿنذ کبفیملشف ثبیذ ثه مقذاس و ک 

 . (2007)کبػبس و کبتکت،  ؿذت حؼبع اػتملشف، پنجه ثه کيجود سوی ثه

  محلوول کشثنوبت  هبی غیوش هبی منبطق خـك کـوس، سوی ثه فش اص خيله خبک هبی آهکی،دس خبک

ؿود. دس چنین ؿشایطی، افضودن آیذ و ثه ؿذت اص حاللیت آن کبػته میسوی دس میسوی و هیذسواکؼیذ

ثوس نیوض   .(2007)کبػبس و کبتکت،  ضشوسی اػت پنجهکودهبی حبوی سوی ثه خبک ثشای افضایؾ عيلکشد 

هوب و  ملشف اػت که ثشای گیبهبن عبلی ضشوسی اػت. ثوس دس متبثولیؼ  کشثوهیذساتاص خيله عنبكش ک 

ثووس   نتوبیح تحقیقوبت نـوبن داده اػوت کوه      .(2007)ػویذیکی و هيکوبسان،    انتقبل این مواد تبثیش داسد

 دهوی و سؿوذ غووصه حیوبتی اػوت     تولیذ گشده، گبملشف ثشای پنجه اػت و ثشای تشین عنلش ک ضشوسی

دس  این گیبه طوسی کهثه، پنجه نیبص ثبالیی ثه ثوس داسد، ثه هيین دلیب اػت که (2013)سیتش و هيکبسان، 

طجوق تحقیقوبت    (.2016)ثووسیشو  و ػوومشو،    گش  ثوس نیوبص داسد  420هش هکتبس، ثشای تولیذ منبػت، ثه 

و ثبعث ثشوص کيجود ثووس دس   یبثذکبهؾ میؿذت ثهت خزة ثوس یلبثلهبی آهکی، دس خبکكوست گشفته، 

محوذود   گیوبه  انتقبل آة و عنبكش غزایی سا ثه نقوب  سؿوذ   ،کيجود ثوس (.2007)سوچؼتش،  گشددگیبه می

کيجود ثووس دس   .(2005)هبولین و هيکبسان،  گشددمی پنجه دهی و سؿذ غوصهکنذ و موخت کبهؾ گبمی

ن طگشه و عذ  پبػخ گیبه ثه نیتوشو یکنواخت، کوتبهی میبنپنجه موخت سیضؽ گب وغوصه، تولیذ الیبف غیش

ملوشف، کيجوود   اص ثین عنبكش ک نتبیح تحقیقبت نـبن داده اػت که  (.2012)مبین،  گشددو پتبػی  می

 ؿوونذ لکوشد گیبعوبن صساعوی موی    ثبعث محذودیت سؿوذ و عي ملشف، اص ػبیش عنبكش ک  ثیؾ ،ثوس و سوی

این سواثط ثؼیبس متغیش و پیچیوذه هؼوتنذ و ميکون اػوت دسون ػولول یوب       (. 2013)آساخو و هيکبسان، 

 (.2013)موسگبن و کبنلی،  سیضوػرش گیبه اتربق ثیرتنذ

، تعذاد غوصه دس ثوته و وصن غوصه ثب ملشف ثووس یوب   نتبیح پظوهؾ هب نـبن داده اػت که عيلکشد وؽ

ایون  (. 2001و هيکبسان،  شو)ػوم داس داؿته اػتیب ملشف توا  این عنبكش دس خبک افضایؾ معنیسوی، 

 113متوش دس مقبثؼوه ثوب ؿوبهذ )    ػوبنتی  137دهذ که حوذاکثش استروب  ثوتوه ثوه میوضان      نتبیح نـبن می

دػت آموذه  ثه دس هضاس( 10) ثوس و سوی هش یك ثب غلظت یك دسكذ توأ پبؿی متش( اص کبسثشد ثشگ ػبنتی

ثووس و سوی هوش یوك ثوب غلظوت یوك دسكوذ         توأ پبؿی چنین ثشگه (. 2016، شو)ثوسیشو  و ػوم اػت

کیلوگش  دس هکتبس، تعذاد غوصه دس ثوته اص  3170کیلوگش  دس هکتبس ثه  2120موخت ؿذ عيلکشد وؽ اص 
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)ثووسیشو  و   ستقوب یبثوذ  متوش ا میلوی  2/28متش ثه میلی 4/27عذد و طول الیبف پنجه نیض اص  37عذد ثه  24

نتبیح مـبثهی نیض دس این خلوف مجنی ثش افضایؾ عيلکوشد وؽ، افوضایؾ تعوذاد گوب،      (.2016، شوػوم

نتبیح مطبلعبت (. 2001هویغ، ش)اوػت ثوس و سوی گضاسؽ ؿذه اػت توأ غوصه و استرب  گیبه ثب  ثشگپبؿی 

ثوس و سوی ثبعث افضایؾ  ثشگی کبسثشده نـبن داد ک نیض مضسعه دس منطقه وسامین 12ب  ؿذه دس ػطح دان

. طوی مطبلعوه   (1376)سضوبیی،   ه اػوت نؼجت ثه ؿوبهذ گشدیوذ   دسكذ 39و  32وؽ ثه میضان  عيلکشد

، مشحله( عيلکشد محلوول وؽ پنجوه   3كوست اػیذ ثوسیك )محلولپبؿی دس هدس اثش کبسثشد ثوس ثدیگشی، 

 کشد و افضایؾ پیذادسكذ نؼجت ثه ؿبهذ  17، کیلوگش گش  دس میلی 7/0 دس مضسعه ای ثب ثوس لبثب خزة

دسكذی عيلکشد  21سوی ثبعث افضایؾ ػولربت پبؿیثشگ، ه  چنین افضایؾ یبفت نیض میکشونش ؿبخق

 ثب توخه ثه این که تبکنون تحقیق خبمعی دس داخب کـوس دس خلوف (.1379)ػیلؼپوس،  ؿذ پنجه وؽ

پنجه اندب  نـذه اػت، این پظوهؾ ثب هذف اسصیبثی ثش خلوكیبت کيی و کیری  کبسثشد ثوس و سوی اثشات

 پبؿی اندب  ؿذ.كوست ثشگثه ملشفدس خبک و  ملشفهبی ای کبسثشد این عنبكش و مقبیؼه سوؽمضسعه

ثوش خلوكویبت کیروی الیوبف اص اهوذاف دیگوش ایون        مقبدیش مختلف این عنبكوش   ه  چنین مطبلعه اثشات

 اػت.پظوهؾ ثوده 

 

 َا مًاد ي ريش

آصموبیؾ  یوك   ،سل  وساموین  خلوكیبت کيی و کیری پنجه ثشثوس و سوی  کبسثشدمنظوس مطبلعه اثش ثه

 3تیيوبس و   16هبی کبمب تلبدفی دس لبلت فبکتوسیب ثوب  طشح آمبسی ثلوک ثب (93-94) دو ػبله ایمضسعه

آموصؽ کـبوسصی و منبثع طجیعی اػتبن تحقیقبت و  دس مضسعه تحقیقبتی مشکض دس یك خبک آهکی تکشاس

ملشف ، ثذون ملشف اػیذ ثوسیك، ؿبهذ) عبمب ثوس دس چهبس ػطح اص منجع اػیذ ثوسیك .اخشا ؿذ تهشان

کیلووگش  دس   10ملشف خبکی اػیذ ثوسیك ثه مقذاس ، کیلوگش  دس هکتبس 5خبکی اػیذ ثوسیك ثه مقذاس 

( و عبمب سوی نیض دس چهبس ػوطح اص منجوع   دس هضاس 5ثب محلول اػیذ ثوسیك ثب غلظت  پبؿیثشگ و هکتبس

کیلووگش  دس   30ثوه مقوذاس    سویػوولربت ملشف خبکی سوی، ػولربتثذون ملشف ، ؿبهذ) سویػولربت

ثوب   سویػولربتثب محلول  پبؿیثشگو  کیلوگش  دس هکتبس 60ثه مقذاس  سویػولربتملشف خبکی ، هکتبس

 ثود. (دس هضاس 5غلظت 

اندب  ؿذ. هوش کوشت آصمبیـوی     كوست دػتیثهدس نیيه دو  اسدیجهـت مبه  پنجه سل  وسامین کبؿت

هوب سوی سدیوف نیوض    تش ثود. فبكله ثوتهمػبنتی 80متش و ثه فبكله  ؿؾخط کبؿت ثه طول  ؿؾؿبمب 

کتبة نیوبص آثوی گیبهوبن و توكویه      كوست فبسوئی و ثش اػبعهمتش دس نظش گشفته ؿذ. آثیبسی ثػبنتی 20

 لجوب اص اخوشای آصموبیؾ اص خوبک     (.1377فشؿی و هيکوبسان،  ) مؤػؼه تحقیقبت خبک و آة اندب  ؿذ

ؿیيی خبک  تهیه و خهت تدضیه عنبكش ؿیيیبیی ثه آصمبیـگبه خبک محب اخشای آصمبیؾ نيونه مشکت
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هبی سایح موػؼوه  و ثب سوؽ اسػبل ؿذ موصؽ کـبوسصی و منبثع طجیعی اػتبن تهشانآمشکض تحقیقبت و 

دس دو  دس طوول دوسه سؿوذ   پبؿوی ثوشگ  .(1خذولتدضیه ؿذ) (1376)علی احیبیی، تحقیقبت خبک و آة

ملشف کلیوه   ، كجح صود اندب  ؿذ.سوص پغ اص کبؿت( 75) ؿشو  گلذهیسوص پغ اص کبؿت و  30 ،نوثت

 50) و پتبػوی   (P2O5کیلوگش   50) فؼرش ،(کیلوگش  نیتشوطن خبلق 200) نیتشوطنکودهبی پبیه ؿبمب 

ثش اػبع آصمون خبک و توكیه مؤػؼه تحقیقوبت خوبک و آة    ملشفػبیش عنبكش ک و  (K2Oکیلوگش  

دس  نیتوشوطن لجب اص کبؿت و کود  هتيب  کود فؼرشه و پتبػ (.1384ضیبئیبن و هيکبسان، ) كوست  گشفت

اص منجع اوسه، فؼورش اص   نیتشوطن. نذدهی( ملشف ؿذدو نوثت )یك ػو  هنگب  تنك و دو ػو  لجب اص گب

پتبػی  تأمین ؿذ. عيلیبت ثشداؿوت ثوب حوزف نوی      منجع ػوپش فؼربت تشیپب و پتبػی  اص منجع ػولربت

خط وػط هش کشت آصمبیؾ اندب  ؿوذ و نتوبیح ثشداؿووت     دومتش اص اثتذا و انتهبی خطو  آصمبیؾ سوی 

كوست هثوته ث ، پنحدس هش کشت آصمبیـی. ب آمبسی لشاس گشفتمحلول پغ اص توصین موسد تدضیه و تحلی

، میبنگین تعوذاد غووصه دس ثوتوه، وصن توك     استرب ب، میبنگین هاین ثوتههنگب  ثشداؿت تلبدفی انتخبة و 

خلوكیبت کیروی الیوبف   . نذموسد تدضیه و تحلیب آمبسی لشاس گشفتو  گیشیگشه انذاصهفبكله میبنغوصه و 

ظشافت الیبف ثب اػتربده اص دػتگبه میکشونش و طول الیبف  اػتربده اص دػتگبه اػتلومتش، ؿبمب اػتحکب  ثب

هوبی  دس آصمبیـگبه تکنولوطی الیبف موػؼه تحقیقبت پنجه ثب اػتربده اص سوؽ HVIثب اػتربده اص دػتگبه 

   انذاصه گیشی گشدیذ. معيول
 

 آزمایصوتایج تجسیٍ فیسیكی ي ضیمیایی خاک محل اجراي -1جديل 

 مقذاس  واحذ  

 EC dS.m-1 2/1 هذایت الکتشیکی
 pH - 4/7 واکنؾ

 SP % 48 دسكذ اؿجب 
 OC % 6/0 کشثن آلی

 Ava.P mg.kg-1 16 فؼرش لبثب خزة
 Ava.k mg.kg-1 240 پتبػی  لبثب خزة
 Ava.Fe mg.kg-1 1/5 آهن لبثب خزة
 Ava.Mn mg.kg-1 2/8 منگنض لبثب خزة
 Ava.Zn mg.kg-1 53/0 سوی لبثب خزة
 Ava.Cu mg.kg-1 2/1 مغ لبثب خزة
 Ava.B mg.kg-1 42/0 ثوس لبثب خزة

 Clay % 24 سع
 Silt % 44 ػیلت
 Sand % 32 ؿن
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 تایج ي بحثو

نتبیح تدضیه واسیبنغ مشکت آصمبیؾ نـبن داد کوه اثوش سوی، اثوش ثووس و اثوش متقبثوب سوی و ثووس ثوش         

گوشه و استروب  ثوتوه دس    تعذاد غوصه دس ثوته، میبنگین وصن غوصه، فبكله میبنعيلکشد وؽ، عيلکشد الیبف، 

 .(2)خذول داس اػتكذ معنییك دسآمبسی ػطح 
 

 وتایج تجسیٍ ياریاوس مركب آزمایص  -2 جديل

 منبثع تغییشات

 میبنگین مشثعبت

دسخه 

 آصادی
 عيلکشد وؽ

تعذاد غوصه 

 دس ثوته

میبنگین وصن 

 غوصه
 گشهفبكله میبن

استرب  

 ثوته
 الیبف

35447ns 1040** 92/0 1 ػبل ns 005/0 ns 1977** 621138** 

13/1 **121 **1162189 4 تکشاس دس ػبل ns 68/0 ns 1077** 337778** 

4/15 **243 **6678086 3 عبمب سوی ** 16/33 ** 625** 922384** 

376394ns 8/61 3 عبمب سوی دس ػبل ** 08/1 ns 50/0 ns 6/1 ns 8460** 

6/19 **432 **7396692 3 عبمب ثوس ** 9/48 ** 1823** 915082** 

44414ns 8/45 3 عبمب ثوس دس ػبل ** 24/0 ns 30/1 ns 6/5 ** 4250ns 

4/6 *659779 9 سوی اثش متقبثب ثوس و * 1/1 * 4/1 * 1/34 ** 9166** 

81935ns 3/6 9 ػبل دس ثوس دس سوی * 4/4 ns 44/0 ns 13/0 ns 504ns 

9/2 304719 60 اؿتجبه  7/33  57/0  87/0  1634 

9/8 - ضشیت تغییشات  6/5  2/11 8/9 7/8 5/10 

 تشتیت ثه معنبی وخود تربوت آمبسی معنی داس دس ػطح پنح دسكذ، یك دسكذ و عذ  وخود تربوت آمبسی اػت. ثه nsو  ** ،*  دسج عالئ 

 

 دسج ؿذه اػت.  4و  3اثش سوی و ثوس ثش میبنگین عيلکشد وؽ و اخضای عيلکشد دس خذاول 
 

 ياجساي عملكرد  يشعملكرد  بر میاوگیه رييسادٌ اثر -3جديل

 تیيبس
 عيلکشد وؽ

(kg.ha-1) 

تعذاد غوصه 

 دس ثوته

میبنگین 

 (g)غوصه وصن

  فبكله میبن

 (cm)گشه 

استرب  ثوته 

(cm) 

 عيلکشد الیبف

(kg.ha-1) 

3688c 3/25 (Zn0) ثذون ملشف سوی b 2/3 b 7/5 b 3/78 b 1272b 

 ملشف سوی

کیلوگش  دس هکتبس دس  30)

 (Zn30) خبک(

4331b 8/31 a 8/4 a 1/8 a 8/87 a 1660a 

 ملشف سوی

کیلوگش  دس هکتبس دس 60)

 (Zn60) خبک(

4620a 4/30 a 7/4 a 8/7 a 6/86 a 1686a 

4735a 2/32 (ZnF) پبؿی سویثشگ a 8/4 a 1/8 a 90a 1652a 

-ثشای هش پبسامتش انذاصه گیشی ؿذه، ثین اعذادی که حشوف مـبثه انگلیؼی داسنذ، تربوت آمبسی معنیطجق آصمون چنذ دامنه ای دانکن، 

 .وخود نذاسد دس ػطح پنح دسكذ داسی
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  ياجساي عملكرد  يشعملكرد  بر میاوگیه سادٌ بًراثر  -4جديل

 تیيبس
 وؽ عيلکشد

(kg.ha-1) 

تعذاد غوصه 

 دس ثوته

میبنگین وصن 

 (g)غوصه 

-فبكله میبن

 (cm)گشه 

استرب  ثوته 

(cm) 

 عيلکشد الیبف

(kg.ha-1) 

3636b 6/23 (B0) ثذون ملشف ثوس b 0/3 b
 3/5 b 6/72 b 1277b 

 ملشف ثوس

کیلوگش  دس هکتبس دس  5)

 (B5) خبک(

4713a 4/31 a 6/4 a
 1/8 a 7/89 a 1645a 

کیلوگش  دس 10ملشف ثوس )

 (B10) هکتبس دس خبک(
4770a 3/32 a 9/4 a

 3/8 a 6/89 a 1691a 

4754a 4/32 (BF)پبؿی ثوسثشگ a 9/4 a
 1/8 a 7/90 a 1661a 

-طجق آصمون چنذ دامنه ای دانکن، ثشای هش پبسامتش انذاصه گیشی ؿذه، ثین اعذادی که حشوف مـبثه انگلیؼی داسنذ، تروبوت آموبسی معنوی   

 .نذاسدداسی دس ػطح پنح دسكذ وخود 

 

  دسج ؿذه اػت. 5و اخضای عيلکشد دس خذول  وؽعيلکشد  اثش متقبثب سوی و ثوس نیض ثش میبنگین

 
  ياجساي عملكرد  يشعملكرد  بر میاوگیه متقابل ريي ي بًراثر-5جديل

 تیيبس
 عيلکشد وؽ

(kg.ha-1) 

 تعذاد غوصه

 دس ثوته

میبنگین وصن 

 (g) هغوص

 گشهفبكله میبن

(cm) 

 ثوته استرب 

(cm) 

 الیبفعيلکشد

(kg.ha-1) 

Zn0 B0 3500b 9/20 g 7/2 b
 5/4 a 66g 1058g 

Zn0 B5 3641b
 8/25 de

 0/3 b 0/6 b
 81e

 1293f
 

Zn0 B10 3799b 6/27 d 5/3 b 0/6 b 82f 1376e
 

Zn0 BF 3911b 6/26 de 5/3 b 2/6 b 84d 1373e
 

Zn30 B0 3486b 7/24 ef 9/2 b 7/5 bc 71f 1334ef 

Zn30 B5 5125a 6/33 abc 3/5 a 9/8 a 93a
b 1763bcd

 

Zn30 B10 5385a 4/34 a 4/5 a 1/9 a 92bc 1801ab
 

Zn30 BF 5327a 1/34 ab 5/5 a 7/8 a 94a 1744cd
 

Zn60 B0 3656b 8/23 f 5/3 b 0/5 cd 71f 1363e
 

Zn60 B5 5015a 3/32 b 9/4 a 6/8 a 91c 1788abc
 

Zn60 B10 4927a 0/32 c 2/5 a 7/8 a 92bc 1820a
 

Zn60 BF 4883a 6/33 abc 3/5 a 9/8 a 91c 1772abc
 

ZnF B0 3905b 7/24 e
f 0/3 b 9/5 b 81e 1353e

 

ZnF B5 5070a
 8/33 a

bc 1/5 a 8/8 a 93ab 1734d
 

ZnF B10 4969a 0/35 a 5/5 a 0/9 a 92bc 1767bcd
 

ZnF BF 4997a 1/35 a 6/5 a 9/8 a 93ab 1753bcd
 

-گیشی ؿذه، ثین اعذادی که حشوف مـبثه انگلیؼی داسنذ، تربوت آمبسی معنیطجق آصمون چنذ دامنه ای دانکن، ثشای هش پبسامتش انذاصه 

 .داسی دس ػطح پنح دسكذ وخود نذاسد
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 ثش عيلکوشد وؽ  ، اثش ثوس و اثش متقبثب سوی و ثوسسویاثش : پىبٍ ي الیاف بر عملكرد يش ي بًر اثر ريي

ملشف سوی دس خبک و ملشف سوی ثه كووست   (.2خذول) ثود داسیك دسكذ معنیآمبسی دس ػطح  پنجه

 اموب دسكذ نؼجت ثه ؿوبهذ گشدیوذ.    28و  25داس عيلکشد وؽ ثه میضان پبؿی، موخت افضایؾ معنیثشگ

پبؿوی سوی مـوبهذه   کیلوگش  دس هکتوبس و ثوشگ   60داسی ثین ملشف سوی ثه میضان آمبسی معنی تربوت

پبؿوی، موخوت افوضایؾ    كووست ثوشگ  ثووس ثوه  چنین ملشف ثوس دس خبک و ملوشف  (. ه 3)خذول  نـذ

داسی ثوین  . تروبوت آموبسی معنوی   ؿوذ دسكذ نؼجت ثه ؿوبهذ   30و  29داس عيلکشد وؽ ثه میضان  معنی

دس کلیه تیيبسهبی ملوشف سوی، ملوشف    (.4)خذول  مـبهذه نـذ ثوسو ثشگ پبؿی  دس خبک ثوسملشف 

و ثووس ثوب میوبنگین     پبؿی سویثشگيبس یتحذاکثش عيلکشد وؽ اص لول ؿذ. حثوس ثبعث افضایؾ عيلکشد م

موبسی  آعيلکوشد ایون تیيوبس تروبوت     ثوه دػوت آموذ.     دس هکتوبس  کیلوگش  محلوول وؽ  4997عيلکشد 

اثش سوی و اثش ثوس و اثش متربثب  (.5)خذول داسی ثب عيلکشد تیيبس ملشف سوی و ثوس دس خبک نذاؿت معنی

پبؿوی سوی،  (. ملشف سوی دس خوبک و ثوشگ  2)خذول داس ثودمعنی نیض سوی و ثوس ثش عيلکشد الیبف پنجه

پبؿوی ثووس ثوه    چنین ملشف ثوس دس خبک و ثشگدسكذی عيلکشد الیبف پنجه ؿذ. ه  30موخت افضایؾ 

-تربوت آمبسی معنی که، ضين آندسكذی عيلکشد الیبف پنجه گشدیذ 30و  8/28تشتیت موخت افضایؾ 

(. اثوش متقبثوب سوی و ثووس    4و  3مـبهذه نـذ)خذول پبؿی سوی و ثوسداس ثین سوؽ ملشف خبکی یب ثشگ

داس ثود. دس کلیه تیيبسهبی ملشف سوی، ملشف ثوس ثبعث افضایؾ عيلکشد ثش عيلکشد الیبف پنجه نیض معنی

-کیلوگش  دس هکتبس اػویذ  20ثه هيشاه سوی کیلوگش  دس هکتبس ػولربت 60الیبف پنجه ؿذ. تیيبس ملشف 

تشین تیيبس ثشای حلول ثه حوذاکثش عيلکوشد الیوبف پنجوه ثوه      منبػت ،كوست ملشف دس خبکثوسیك ثه

علت افضایؾ عيلکشد پنجه ثب کبسثشد ثووس ثوه نقوؾ ایون عنلوش دس       ثود.کیلوگش  دس هکتبس،  1820میضان 

 (2006تـکیب دیواسه ػلولی، سؿذ لوله گشده، پبیذاسی غـبی ػلولی و تـکیب دانه )اوػوتشهویغ و طو،  

ی نهب و مواد پکتیاػیذ، متبثولیؼ  کشثوهیذساتن عنلش دس متبثولیؼ  سیجونوکلوئیكای و دخبلت مؼتقی 

ثوس دس فشاینذهبی فیضیولوطیکی که خزة و انتقبل عنبكش ک  ملوشف مثوب موغ،     چنین. ه گشددثبص می

که (. پنجه اص گیبهبنی اػت 2013کنذ نیض، دخبلت داسد )ویيش و ایچشت، آهن، منگنض و سوی سا کنتشل می

آمیوضی اص کوبسثشد ثووس دس    نیبص ثبالیی ثه ثوس داسد و نؼجت ثه کيجود ثوس، حؼبع اػوت و نتوبیح موفقیوت   

 (.2007دػت آمذه اػت )عجیذ و هيکبسان، افضایؾ عيلکشد وؽ ثه

نتبیح حبكب اص پظوهؾ حبضش ثب نتبیح ثه دػت آمذه توػط ػبیش محققین مطبثقت داؿت. ثه عنوان 

 25پبؿوی موخوت افوضایؾ    کبسثشد یك کیلوگش  دس هکتوبس ثووس ثوه كووست ثوشگ     دس یك تحقیق، مثبل، 

طی پظوهـوی دیگوش، دس   (. 2011نؼجت ثه ؿبهذ ؿذ )سؿیذی و ػیلؼپوس،  پنجه دسكذی عيلکشد الیبف

 دسكوذ ثیـوتش اص ؿوبهذ(، افوضایؾ پیوذا کوشد       40پبؿی ثوس، عيلکشد وؽ و الیوبف ) ثوه میوضان    اثش ثشگ
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نـبن داده اػت که سؿوذ پنجوه و میوضان موبده خـوك       نیض ایمطبلعبت گلخبنه(. نتبیح 2000)دوسداع، 

هوبی پظوهـوی نـوبن داده    یبفتوه (. 2006یبثذ )اوػوتشهویغ و طو،  تولیذی دس اثش ملشف ثوس افضایؾ می

ؿود نیض گیبه پنجه ثه کوبسثشد  اػت که حتی صمبنی که عالی  ظبهشی کيجود ثوس دس گیبه پنجه ؿبهذه نيی

   (.2011دهذ )لیبلت و هيکبسان، مثجت نـبن میثوس پبػخ 

 هب پظوهؾپبؿی سوی نیض دس افضایؾ عيلکشد و اخضای عيلکشد پنجه موثش والع ؿذه اػت. نتبیح ثشگ 

 داس عيلکوشد وؽ ؿوذه اػوت   پبؿی موخت افضایؾ معنینـبن داده اػت که کبسثشد سوی ثه كوست ثشگ

ثب سوی لبثب خوزة   یك خبک آهکیکیلوگش  سوی دس هکتبس دس  5/7کبسثشد  (.2008)ػبوان و هيکبسان، 

 2620) دسكوذی عيلکوشد وؽ دس مقبیؼوه ثوب ؿوبهذ      15میلی گش  دس کیلوگش ، موخوت افوضایؾ    5/0

 کشدگضاسؽ دس وسامین نیض ( 1376) سضبیی(. 2015)احيذ و هيکبسان،  ه اػتکیلوگش  دس هکتبس( گشدیذ

 3200نؼوجت ثوه ؿوبهذ )    دسكوذ  39 عيلکوشد پنجوه سا   ،سویکیلوگش  دس هکتبس ػولربت 40که ملشف 

آنهیووذساص و هووب اص خيلووه کشثنیووكسوی دس ػووبخت انوووا  پووشوتئین .دادافووضایؾ  کیلوووگش  دس هکتووبس(

گوشدد  دیؼيوتبص نقؾ داسد. کيجود این عنلوش ثبعوث کوبهؾ میوضان فتوػونتض دس گیوبه موی       ػوپشاکؼیذ

(، ثه هيین دلیب، ثب ملوشف سوی عيلکوشد وؽ و الیوبف پنجوه افوضایؾ پیوذا       2013نکب و هيکبسان، )آػو

انذ که اثش متقبثب سوی و ثوس، فشاینذهبی متبثولیکی مختلروی سا دس گیوبه اص   محققبن ثش این عقیذه کنذ. می

 (.2009کؼتش، )ث دهذطشیق ػبخت مواد یب محذودیت دس خزة ػبیش عنبكش غزایی، تحت تبثیش لشاس می

بثب سوی قاثش ػبده سوی و اثش ػبده ثوس و اثش مت: اثر ريي ي بًر بر میاوگیه تعداد غًزٌ در بًتٍ پىبٍ

پبؿی سوی (. ملشف سوی دس خبک و ثشگ2)خذول داس ثودو ثوس ثش میبنگین تعذاد غوصه دس ثوته معنی

آمبسی ، ضين آن که تربوت دسكذی تعذاد غوصه دس ثوته ؿذ 27و  6/25 تشتیت موخت افضایؾ ثه

چنین ملشف ثوس دس (. ه 3 )خذول پبؿی سوی مـبهذه نـذثشگ ثبثین سوؽ ملشف خبکی  یداس معنی

دسكذی تعذاد غوصه دس ثوته ؿذ، ضين آن که  37و  33تشتیت موخت افضایؾ پبؿی سوی ثهخبک و ثشگ

(. اثش متقبثب 4)خذول مـبهذه نـذپبؿی ثوس داس آمبسی ثین سوؽ ملشف خبکی یب ثشگتربوت معنی

داس ثود. دس کلیه تیيبسهبی ملشف سوی، ملشف ثوس ثبعث معنی نیض ثش تعذاد غوصه دس ثوته سوی و ثوس

پبؿی تشین تیيبس ثشای تولیذ حذاکثش تعذاد غوصه دس ثوته، تیيبس ثشگافضایؾ غوصه دس ثوته ؿذ. منبػت

داسی ثب تعذاد غوصه دس ثوته این تیيبس تربوت آمبسی معنی ود.ث غوصه دس ثوته 1/35سوی و ثوس ثب میبنگین 

 (.5)خذول ملشف خبکی سوی و ثوس نذاؿتتعذاد غوصه دس ثوته تیيبس 
پظوهـگشان مطبثقت داؿوت.   ػبیشثه دػت آمذه اص این پظوهؾ، ثب نتبیح ثه دػت آمذه توػط  نتبیح

 داسیؿوکب معنوی  ثوه  غوصه دس ثوته ثب کبسثشد سویدهذ که تعذاد هب نـبن مینتبیح پظوهؾ دس این ساػتب،

دس  سوی کیلووگش   5/7طوی پظوهـوی، کوبسثشد    (. دس تبئیذ ایون موضوو ،   2018کومبس، یبثذ )افضایؾ  می

طوی پوظوهؾ    (.2009)احيذ،  عذد افضایؾ یبثذ 28ثه  عذد 24 اصدس ثوته تعذاد غوصه ؿذ  هکتبس موخت
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عوذد   49ثوه   34سوی دس خوبک دس هکتوبس اص   کیلوگش  ػوولربت  5دیگشی، تعذاد غوصه دس ثوته ثب ملشف 

هب نیض نـبن داده اػت که کبسثشد سوی نتبیح ػبیش  پظوهؾ (.2017)کبلشی و هيکبسان،  افضایؾ پیذا کشد

نتوبیح   (.2013عجذالوه،  ) داس تعذاد غووصه دس ثوتوه ؿوذه اػوت    پبؿی موخت افضایؾ معنیكوست ثشگثه

-مجتنی ثش افضایؾ تعذاد غوصه دس ثوته و تعذاد غوصه دس متش مشثع، دس اثش یشگهبی كوست گشفته پظوهؾ

هب حبکی اص افضایؾ تعذاد غوصه دس ثوتوه  چنین، نتبیح پظوهؾه (. 2006)دوسداع،  پبؿی ثوس ثوده اػت

ثوس ثوب تـوذیذ   (. 2009)احيذ،  ثبؿذکیلوگش  ثوس دس هکتبس ثه كوست ملشف دس خبک می 5/2ثب ملشف 

گوشدد و   هب( ثبعث کبهؾ سیضؽ گب و غوصه موی )غوصه هب( ثه مخضن)ثشگ قبل مواد فتوػنتضی اص منجعتنا

(. 2006.، دوسداع، 2003)طو و اوػوتشهویغ،   گشددثبعث افضایؾ تعذاد غوصه دس ثوته و عيلکشد وؽ می

-ثه گونه ،(2001)اوػتشهویغ،  ثوس و سوی گضاسؽ ؿذه اػت توأ پبؿی افضایؾ تعذاد غوصه پنجه ثب ثشگ

عوذد   24ثوس و سوی هش یك ثب غلظت یك دسكذ موخت ؿذ تعذاد غوصه دس ثوته اص  توأ پبؿی ثشگای که 

 (.  2016)ثوسیشا  و ػومشو،  عذد استقب یبثذ 37ثه 

بثب سوی و ثوس ثوش  قثوس و اثش مت خبلقسوی و اثش  خبلقاثش : پىبٍ اثر ريي ي بًر بر میاوگیه يزن غًزٌ

 50پبؿی سوی موخوت افوضایؾ   (. ملشف سوی دس خبک و ثشگ2)خذول داس ثودغوصه معنی میبنگین وصن

پبؿوی سوی  داس ثین سوؽ ملشف خبکی یب ثشگمعنیآمبسی دسكذی وصن غوصه ؿذ، ضين آن که تربوت 

و  53ثه تشتیت موخوت افوضایؾ    ثوسپبؿی (. هيچنین ملشف ثوس دس خبک و ثشگ3)خذول مـبهذه نـذ

پبؿوی  داس ثین سوؽ ملشف خبکی یوب ثوشگ  معنیآمبسی وصه ؿذ، ضين آن که تربوت دسكذی وصن غ 63

(. دس کلیه تیيبسهوبی ملوشف سوی، ملوشف ثووس ثبعوث      4)خذول مـبهذه نـذثش میبنگین وصن غوصه  ثوس

پبؿی سوی و ثوس ، تیيبس ثشگتشین تیيبس ثشای حلول ثه حذاکثش وصن غوصهغوصه ؿذ. منبػت وصن افضایؾ

داسی ثوب وصن غووصه تیيوبس    . وصن غوصه این تیيبس تروبوت آموبسی معنوی   ثودگش   6/5 وصن غوصه میبنگینثب 

نـبن داده اػت که کبسثشد سوی ثوه كووست    هبپظوهؾنتبیح  (.5)خذول ملشف خبکی سوی و ثوس نذاؿت

طوی   (.2008ػوبوان و هيکوبسان،   ) داس وصن غووصه دس ثوتوه ؿوذه اػوت    پبؿی موخت افضایؾ معنیثشگ

نتبیح (. 2006)دوسداع، پبؿی ثوس افضایؾ پیذا کشده اػت پظوهـی دیگش، میبنگین وصن غوصه دس اثش ثشگ

داس وصن غوصه، دس اثش کبسثشد ثووس دس یوك خوبک آهکوی ثووده      حبکی اص افضایؾ معنینیض  هبپظوهؾػبیش 

دسكوذی   25ت افوضایؾ  پبؿی موخكوست ثشگای که کبسثشد یك کیلوگش  دس هکتبس ثوس ثهاػت، ثه گونه

ػبیش مطبلعبت نیض حبکی اص اثش مثجت (. 2011)سؿیذی و ػیلؼپوس،  وصن غوصه نؼجت ثه تیيبس ؿبهذ ؿذ

( 2001نتبیح تحقیقوبت الروولی و ساثینؼوون )   (. 2010)نیبص،  ثبؿذسوی دس افضایؾ وصن غوصه دس پنجه می

دسكوذی عيلکوشد وؽ    14ثب محلول سوی ثبعث افوضایؾ   پبؿی ثوته پنجهثشگدهذ که دس ملش نـبن می

ملشف ثه ویوظه سوی ثوب ثنیوبن    هبی حبوی عنبكش عنبكش ک آنبن ارعبن داسنذ که ملشف محلول. ؿودمی
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EDTA، هوبی  وصهغو ؿود که ایون افوضایؾ نبؿوی اص افوضایؾ تعوذاد      ثبعث افضایؾ محلول وؽ پنجه می

 .ثبؿذسػیذه و کبمب ثبص ؿذه می

هوبی  گشه و استرب  ثوتوه اص ؿوبخق  فبكله میبن: گرٌ ي ارتفاع بًتٍ پىبٍبًر بر فاصلٍ میان اثر ريي ي

ؿوکب  دس اثش کيجود ثوس، نقب  مشیؼتيیك گیبه اص خيله خوانه انتهوبیی ػوبله ثوذ    ثبؿنذ.سؿذی پنجه می

به کوتبه ثبلی گیکنذ و سود. ه  چنین دس اثش کيجود سوی، پنجه سؿذ طولی کبفی نيیؿود و اص ثین میمی

ثوس و اثش متربثب سوی  خبلقسوی و اثش  خبلقاثش  (.2006.، اوػتشهیوع و طو، 2006)ػیلؼپوس،  مبنذمی

(. ملوشف سوی دس خوبک و   2)خوذول  داس ثوود گشه و استرب  ثوته پنجه معنوی و ثوس ثش میبنگین فبكله میبن

چنوین ملوشف سوی دس خوبک و    گشدیذ. ه  گشهدسكذی فبكله میبن 42پبؿی سوی موخت افضایؾ ثشگ

استرب  ثوته پنجه ؿذ، ضين دسكذی  15و  12تشتیت موخت افضایؾ پبؿی ثهملشف سوی ثه كوست ثشگ

 مـوبهذه نـوذ   سوی ثش ایون كوربت   پبؿیداس ثین سوؽ ملشف خبکی یب ثشگمعنیآمبسی آن که تربوت 

 گوشه و فبكله میبندسكذی  52پبؿی ثوس موخت افضایؾ دس خبک و ثشگ ثوسچنین ملشف (. ه 3)خذول

داس آمبسی ثین سوؽ ملوشف خوبکی   استرب  ثوته پنجه ؿذ، ضين آن که تربوت معنیدسكذی  24 افضایؾ

(. دس کلیه تیيبسهبی ملشف سوی، ملشف ثوس ثبعث 4 )خذول مـبهذه نـذثش این كرت پبؿی ثوس یب ثشگ

یيوبس ثوشای حلوول ثوه حوذاکثش فبكوله       توشین ت گشه و استرب  ثوته پنجه ؿذ. منبػوت افضایؾ فبكله میبن

و  9/8و استروب  ثوتوه    گشهفبكیه میبن پبؿی سوی و ثوس ثب میبنگینگشه و استرب  ثوته پنجه، تیيبس ثشگ میبن

داسی ثوب فبكوله   گشه و استرب  ثوته پنجه ایون تیيوبس تروبوت آموبسی معنوی     . فبكله میبنثود متشػبنتی 93

اص اثشثخـوی   نتبیح مـبثهی (.5)خذول تیيبس ملشف خبکی سوی و ثوس نذاؿتگشه و استرب  ثوته پنجه  میبن

افوضایؾ   (.2016.، ؿوبسمب،  2005)گوسمووع،   دػوت آموذه اػوت   توػط ػبیش محققین ثه پبؿی ثوسثشگ

متش( ثب کبسثشد ثوس اص منجوع ثووساکغ   ػبنتی 92/2) دسكذ نؼجت ثه ؿبهذ 3/10گشه ثه میضان فبكله میبن

دسكوذ   5/22چنین افضایؾ استرب  گیبه ثه میضان کیلوگش  دس هکتبس گضاسؽ ؿذه اػت. ه  5/2ثه میضان 

گضاسؽ  نیض کیلوگش  دس هکتبس 3متش( ثب کبسثشد ثوس اص منجع ثوساکغ ثه میضان ػبنتی 89) نؼجت ثه ؿبهذ

و  دسكوذی استروب  ثوتوه    27نیض حوبکی اص افوضایؾ    پظوهؾ هبنتبیح ػبیش (. 2006)دوسداع،  ؿذه اػت

 (.2003)طو و اوػتشهویغ،  ثبؿذگشه ػبله اكلی ثب کبسثشد ثوس میچهبس دسكذی تعذاد میبن

گشدد، ثش کيجود ثوس موخت کبهؾ تقؼی  ػلولی و طویب ؿذن ػلول نقب  مشیؼتيیك گیبه می

و  9، 7گش  ثوس دس لیتش موخت افضایؾ میلی 1200و  800، 400پبؿی ثوس ثب غلظت هيین اػبع ثشگ

هبی دس خبک هبی آهکی، اص خيله خبک (.2006)دوسداع،  ؿذدسكذی استرب  ثوته نؼجت ثه ؿبهذ  10

آیذ و ثه ؿذت سوی دس میسوی و هیذسواکؼیذمحلول کشثنبتهبی غیشمنبطق خـك کـوس، سوی ثه فش 

دن کودهبی حبوی سوی ثه خبک موخت افضایؾ ؿود. دس چنین ؿشایطی، افضواص حاللیت آن کبػته می

ملشف اػت که دس متبثولیؼ  (. ثوس نیض اص خيله عنبكش ک 2007گشدد )کبػبس و کبتکت، سؿذ پنجه می
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و دس خبک هبی دچبس کيجود ثوس، افضودن آن موخت سؿذ  هب و انتقبل این مواد تبثیش داسدکشثوهیذسات

 (.2007)ػیذیکی و هيکبسان،  گشددپنجه می

طول، اػوتحکب  و ظشافوت الیوبف    اثش سوی، اثش ثوس و اثش متقبثب سوی و ثوس ثش  خصًصیات كیفی الیاف:

 (.6)خذول ثودداس پنجه معنی
 

  در مًرد خصًصیات كیفی الیاف پىبٍ وتایج تجسیٍ ياریاوس مركب آزمایص -6جديل 

 منبثع تغییشات
دسخه 

 آصادی
 ظشافت الیبف اػتحکب  الیبف طول الیبف

8/6 **194 **210 1 ػبل ** 

9/1 **61 **65 4 تکشاس دس ػبل ** 

8/5 **13 3 عبمب ثوس ** 7/3 ** 

03/0 3 عبمب ثوس دس ػبل ** 017/0 ** 009/0 ** 

24/6 **13 3 عبمب سوی ** 7/3 ** 

03/0 3 عبمب سوی دس ػبل ** 018/0 ** 009/0 ** 

43/0 9 سوی اثش متقبثب ثوس و ** 061/0 ** 063/0 ** 

 00/0 001/0 002/0 9 ػبل دس ثوس دس سوی

 002/0 004/0 007/0 60 اؿتجبه

 6/4 4/7 4/5 - ضشیت تغیییشات
 داس دس ػطح پنح دسكذ، یك دسكذ و عذ  وخود تربوت آمبسی اػت.ثه تشتیت ثه معنبی وخود تربوت آمبسی معنی nsو   ** ،*. دسج عالئ 

 

 دسج ؿذه اػت. 7و  6میبنگین خلوكیبت کیری الیبف دس خذاول اثش سوی و اثش ثوس ثش 
 

   خصًصیات كیفی الیاف بر میاوگیه سادٌ ريياثر -6جديل
 (Micronaire)ظشافت الیبف (g.txt-1)اػتحکب  الیبف (mm)طول الیبف تیيبس

00/27 ثذون ملشف سوی b 40/26 b 42/4 b
 

  ملشف سوی

 کیلوگش  دس هکتبس دس خبک( 30)
41/28 a 35/27 a 20/5 a

 

 ملشف سوی 

 کیلوگش  دس هکتبس دس خبک(60)
48/28 a 40/27 a 15/5 a

 

54/28 ثشگپبؿی سوی a 40/27 a 25/5 a
 

طجق آصمون چنذ دامنه ای دانکن، ثشای هش پبسامتش انذاصه گیشی ؿذه، ثین اعذادی که حشوف  مـبثه انگلیؼی داسنذ، تربوت آمبسی معنی 

 .نذاسدداسی دس ػطح پنح دسكذ وخود 
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  خصًصیات كیفی الیاف  بر میاوگیه سادٌ بًراثر  -7جديل

 (g.txt-1) اػتحکب  الیبف (mm) طول الیبف تیيبس
 ظشافت الیبف

(Micronaire) 

97/26 ثذون ملشف ثوس b 38/26 b
 42/4 b

 

کیلوگش  دس هکتبس دس  5ملشف ثوس)

 خبک(
43/28 a 38/27 a 18/5 a

 

 کیلوگش  دس هکتبس دس10ملشف ثوس )

 خبک(
48/28 a 45/27 a 22/5 a

 

54/28 ثشگپبؿی ثوس a 36/27 a 20/5 a
 

طجق آصمون چنذ دامنه ای دانکن، ثشای هش پبسامتش انذاصه گیشی ؿذه، ثین اعذادی که حشوف مـبثه انگلیؼی داسنذ، تربوت آمبسی معنی 

 .داسی دس ػطح پنح دسكذ وخود نذاسد

 

(. ملوشف سوی و  6)خوذول   ثووس لوشاس گشفوت    سوی واثش متقبثوب  خلوكیبت کیری الیبف تحت تبثیش 

 30طول، اػتحکب  و ظشافت الیبف پنجه ؿذ. ملشف سوی ثوه میوضان   داس ملشف ثوس موخت افضایؾ معنی

چنین ملشف الیبف پنجه ؿذ. ه  طول دسكذی 1/5پبؿی سوی موخت افضایؾ کیلوگش  دس هکتبس و ثشگ

 الیبف پنجوه ؿوذ.   طول دسكذی 3/5پبؿی ثوس موخت افضایؾ کیلوگش  دس هکتبس و ثشگ 10ثوس ثه میضان 

دسكوذی اػوتحکب     17پبؿی سوی موخوت افوضایؾ   کیلوگش  دس هکتبس و ثشگ 30ملشف سوی ثه میضان 

پبؿی ثووس موخوت افوضایؾ    کیلوگش  دس هکتبس و ثشگ 10الیبف پنجه ؿذ. ه  چنین ملشف ثوس ثه میضان 

پبؿوی  داسی ثین سوؽ ملشف خوبکی یوب ثوشگ   مبسی معنیآت تربو دسكذی اػتحکب  الیبف پنجه ؿذ. 17

اثوش متقبثوب سوی و ثووس ثوش      (.7و  6)خذاول خلوكیبت کیری الیبف پنجه مـبهذه نـذعنبكش ثوس و سوی

(. ثیـتشین طول الیبف پنجه اص تیيبس ثشگ پبؿی سوی 6)خذول داس ثودخلوكیبت کیری الیبف پنجه معنی

(. ثیـوتشین  6)ؿوکب  دسكذ ثیـتش اص تیيوبس ؿوبهذ ثوود    9ثه دػت آمذ که متش میلی 29و ثوس ثه میضان 

کیلوگش  ثوس دس هکتبس ثه میضان  10میضان اػتحکب  الیبف پنجه اص تیيبس ثشگ پبؿی سوی و ملشف خبکی 

(. ثیـوتشین  7)ؿوکب  دسكذ اص تیيوبس ؿوبهذ ثیـوتش ثوود     5/7گش  نیشو  ثش الیبف ثه دػت آمذ که  6/27

کیلووگش  ثووس دس هکتوبس ثوه      10پبؿی سوی و ملوشف خوبکی   ف پنجه نیض اص تیيبس ثشگمیضان ظشافت الیب

نتبیح حبكب اص این تحقیوق   (.8)ؿکب دسكذ اص تیيبس ؿبهذ ثیـتش ثود 37ثه دػت آمذ که  53/5میضان 

هبی اندب  ؿوذه دس دنیوب مویوذ    نتبیح پظوهؾ توػط ػبیش محققبن مطبثقت داؿت. ذهدػت آمثب نتبیح ثه

ای، طول الیبف پنجوه سلو    ثبؿذ. طی مطبلعهاستقبی خلوكیبت کیری الیبف پنجه ثب کبسثشد ثوس و سوی می

VH-275 متش و ظشافوت الیوبف پنجوه نیوض اص     میلی 6/32ثه  6/29گش  دس هکتبس( اص  37پبؿی ثوس )ثب ثشگ

نـوبن   (2004) وػوتشمن ػبله ثوموبن و   11نتبیح تحقیقبت  .(2009استقب پیذا کشد )احيذ ،  2/5ثه  6/4

 فیوػوپو نتبیح ؿود.دهذ که ثوس ثبعث افضایؾ ظشافت الیبف و دس نتیده افضایؾ ؿبخق میکشونش میمی
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مطبلعوبت عجیوذ    ( نیض ثش افضایؾ طول الیوبف پنجوه دس اثوش ملوشف ثووس داللوت داسد.      2001و هيکبسان )

 (2007) نیض مویذ افضایؾ طول الیبف پنجه و ظشافت آن ثب کبسثشد ثوس می ثبؿذ. مطبلعبت االیوبن  (2007)

دس یونبن نیض مویذ استقبی خلوكیبت کیری الیبف پنجه اص خيله طول الیبف ثب کبسثشد عنبكش کو  ملوشف   

 ثبؿذ. اص خيله ثوس و سوی می

 

 
 اثر متقابل بًر ي ريي بر طًل الیاف پىبٍ-6ضكل

 

 
 اثر متقابل بًر ي ريي بر استحكام الیاف پىبٍ -7ضكل
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 اثر متقابل بًر ي ريي بر ظرافت الیاف پىبٍ -8ضكل

 

 گیريوتیجٍ

داسی ثش عيلکشد، اخضای عيلکشد و خلوكویبت  نتبیح این تحقیق نـبن داد که ثوس و سوی تبثیش معنی

ؿونذ. خهت حلول ثه حوذاکثش عيلکوشد   پنجه میکیری الیبف پنجه داسنذ و موخت استقبی این كربت دس 

وؽ و استقبی خلوكیبت کیری الیبف، ملشف هش دو عنلش ثووس و سوی دس ؿوشایط خوبک محوب اخوشای      

 دوپبؿی ثب غلظت پونح دس هوضاس،   سوی و ثوس ثه كوست ثشگ توأ آصمبیؾ ضشوسی اػت. ثنبثشاین، ملشف 

 گشدد.   ثبس دس طول دوسه سؿذ، توكیه می

 

 قدرداویتطكر ي 

 ایووون پوووظوهؾ ثوووب اػوووتربده اص اعتجوووبسات ػوووبصمبن تحقیقوووبت، آمووووصؽ و توووشویح کـوووبوسصی

(www.areeo.ac.ir) چنین اص مشکض تحقیقبت و آمووصؽ کـوبوسصی و   گشدد. ه اندب  ؿذ که لذسدانی می

کوه ملضوموبت اخوشای ایون پوظوهؾ سا فوشاه         (www.tehran.areeo.ac.ir) منبثع طجیعی اػتبن تهوشان 

 گشدد.تـکش می ،آوسدنذ
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