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 21/5/1399؛    تبضيد پصيطـ:    25/12/1397تبضيد زضيبفت: 

 چکيذُ

زض ؾاب   اضلبم پٌجِ  وكت هرتلف يبّ نوتطا ثطضؾي ضًٍس گلسّي ٍ تَليس غَظُ زض هٌظَض ثِي پػٍّف يا

، 100، واَوط  603قبهل ٍضاهيي، قيطپبى  پٌجِ ضلن پٌح تحميكايي  زض اًدبم قس. ييٍضاههٌغمِ  زض 1396

NO200  ٍSP731  ثب اؾتفبزُ اظ آظهبيف فبوتَضيال  هطثع ثَتِ زض هتط 8/12ٍ  4/6، 5/5زض ؾِ تطاون وبقت

ٍ تابضيد گلاسّي    گال  تعساز. هَضز اضظيبثي لطاض گطفتٌس ىطاضّبي وبهل تهبزفي زض ؾِ ت زض لبلت عطح ثلَن

بًؽ يا ِ ٍاضيا تدعًتابيح   .ًسقوبضـ قس (هبُقْطيَض 24تيط تب  10) ّفتِ 11هست  ثِ هَضز هغبلعِاضلبم  زض

بف زض يا الٍظى ٍ  %1س قسُ زض ؾغح يٍـ تَلٍظى تعساز گل، تعساز غَظُ ٍ  يضٍ يبّين گوتطااثط ًكبى زاز 

ف تعساز ثَتِ زض ٍاحس ؾغح، تعساز گل، تعساز غاَظُ، ٍظى غاَظُ ٍ   يثب افعا ييّوچٌثَز.  زاض يهعٌ %5ؾغح 

ثَتاِ زض هتطهطثاع، هتَؾاظ     8/12 ٍ 4/6ثاِ   5/5ن اظ وف تاطا يوِ ثب افعا يعَض ثِ .بفتيبّف وبف يٍظى ال

 94/11 ٍ 16/17ثاِ   64/18گل زض ثَتِ ٍ هتَؾظ تعساز غاَظُ اظ   25/28 ٍ 83/38ثِ  97/40تعساز گل اظ 

هرتلاف   يّاب  نوتاطا زض  يزاض يزضنس اثمبء غَظُ تفبٍت هعٌا زض ايي ثطضؾي  بّف ًكبى زاز.وغَظُ زض ثَتِ 

 بقات وپؽ اظ  بظزّنيل غَظُ زض ّفتِ ىيٍ تك ياٍج گلسّ ّبي ايي پػٍّف ًكبى زاز يبفتِ .ًساقتگيبّي 

 يّاب  گال ّاب اظ   غاَظُ % 91 ظثيف اًتبيح ًكبى زاز  .ضخ زاز تدوعي زضخِ ضٍظ ضقس 1148ٍ زضيبفت حسٍز 

 آهسًس. ثِ ٍخَز ؾيعزّنبى ّفتِ يظبّط قسُ تب پب

 

 1گلسّي، ٍـ زهب، اثمبء غَظُ، پٌجِ، :ليذيّاي کُ ٍاش
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 هقذهِ

 فطاهه يهتٌَع نٌبيع زض وِ ؾتا عجيعي فليبا ُتَليسوٌٌس بىگيبّ تطيي نليا ٍ تطيي هْن اظ پٌجِ

ِ  ثاصض  يضخزض ؾغح ذب .(2015 ،)ؾيسقطيفي ٍ ّوىبضاى زاضز ِ  پٌجا  يجاط يف يّاب  اظ ؾالَ   ييّاب  ضقات

هغع  زضقَز.  ين هيتمؿ هتط( يليه 2 تب 1) نطوهتط( ٍ  يؾبًت 5تب  2ِ ثِ زٍ گطٍُ تبض )وقَز  يه لىيتك

 ؛2013َض، پا  قَز )ذاَاج  يطُ هيشذ ضٍغي% 25تب  16ّب  لپِ ي ٍ زضيپطٍتئ %30تب  20  هحهَ يايا ًِزا

زّاس ٍ زض ناَضت    هاي ك يتغج يغيظ هحياز گل ٍ غَظُ ذَز ضا ثب قطاك تعسي(. پٌجِ اظ عط2017، ههبل

ثب تَخاِ  (. 2013بضاى، ىٍ ّو يسي)حو ٌٌسو يه عـيّب ض ّب ٍ غَظُ اظ گل يظ، تعسازيًبهؿبعس ثَزى قطا

هغبلعِ تعساز گل ظبّط قاسُ،  ثبقس،  زاضاي زٍضُ عَالًي ضقس هي ٍ ًبهحسٍزپٌجِ گيبّي ضقس ِ و يياثِ 

غَظُ(، قاطٍ  گلاسّي، اٍج گلاسّي، پبيابى گلاسّي ٍ       قًَس )اثمبء وِ ثِ غَظُ تجسيل هيّبيي  تعساز گل

 .ثبقس يههرتلف زاضاي اّويت ظيبزي  يّب نوثب تطا تكىيل غَظُ زض اضلبم

ي ًكابى  يپٌجِ ضلن ٍضاه يبقت ثط ضٍوهرتلف  يّب ديتبض زض هَضز تبثيطپػٍّف  يهح حبنل اظ يًتب

 يبقات ثاطا  ود يي تبضيجْكت ٍ ثْتطياضز 30س ثصض زض هٌغمِ ؾجعٍاض يَلت يبقت ثطاود يي تبضيزاز ثْتط

( 2004) لبزضي ٍ ّوىابضاى  پػٍّف اوطم. (2019 ،بضاىىٍ ّو ي)اثْط ثبقس يهجْكت ياضز 18س ٍـ يتَل

تبذيط زض وبقات ٍ افاعايف تاطاون گيابّي ثاِ هٌظاَض خجاطاى        ( ًكبى زاز، 2012) لدطي ٍ ّوىبضاى ٍ

بقت، تغييطاتي ضا زض فيعيَلَغي پٌجِ اظ خولِ اضتفب  ؾبلِ انالي، تعاساز گاطُ،    عولىطز ًبقي اظ تبذيط و

، وبّف قبذِ ضٍيب ٍ اضتفب  ثَتِ ثب افعايف زض ايي هغبلعِوٌس.  ّبي ضٍيكي ايدبز هي عَ  ٍ تعساز قبذِ

 ّوىابضاى عَ  ثلٌستطيي قبذِ ضٍيب، تعساز گطُ ؾبلِ انلي ٍ تعساز قابذِ ظاياب خجاطاى قاس. خيٌا  ٍ      

ّبي حؿبؼ ٍ همبٍم ثِ ذكىي پٌجِ ثب افعايف  ( گعاضـ وطزًس اثطات تٌف گيبّي ثط ضٍي ٍاضيت2018ِ)

 ٍظى ذكه ضيكِ، ٍظى غَظُ ٍ اخعاي عولىطز خجطاى قس.

ثاط عاَ  زٍضُ ضلبثات ثايي      يطتاثث تاطاون گيابّي اظ عطياك    ّب ًكبى زاز واِ   ًتبيح ثطذي اظ پػٍّف

( ٍ تغيياط  2006ّب )اضًؿت ٍ ّوىابضاى،   غَظُ يَلَغيىيّبي ضٍيكي ٍ ظايكي، ؾطعت ضؾيسگي فيع ثرف

گصاضز. افعايف تاطاون   ( ثط ظٍزضؾي پٌجِ اثط هي1979هيىطٍوليوبي زاذل وبًَپي )ثَوؿَى ٍ ّوىبضاى، 

 قاَز  ؾبظي عولىاطز پٌجاِ هحؿاَة هاي     ٍيىطزّبي ثْيٌِض، يىي اظ ّب گيبّي ثب ون وطزى فَانل ضزيف

 .(2001)خَؾت ٍ وَتطى، 

زاًٌاس ٍ هعتمسًاس تغيياطات زض     تطاون ثْيٌِ پٌجِ ضا ٍاثؿتِ ثِ قطايظ هحيغي هاي  هحممبىثطذي اظ  

گطزز )ثسًبضظ ٍ  ّبي هرتلف اظ خولِ عَاهل ثجبت عولىطز پٌجِ هحؿَة هي ّب زض تطاون ٍظى ٍ تعساز غَظُ

ّابي   طاونثبقاس. زض تا   يطگاصاض تثثثط ويفيت اليبف تَليسي ًياع   تَاًس (. تطاون گيبّي هي2005ّوىبضاى، 

 ضأؼّبي ظايكي  ّبي ضٍيكي ٍ قبذِ ّب )قبذِ ّبي ثبًَيِ تكىيل غَظُ پبييي، ٍاثؿتگي عولىطز ثِ هحل

زاضز. ثٌابثطايي اًتظابض    تطي ّب هعوَالً ويفيت پبييي آهسُ اظ ايي هحل ثِ زؾتظيبز قسُ ٍ هحهَ   گيبُ(
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ًتابيح تحميمابت    (.2005وىابضاى،  ّتط اؾات )ثاسًبضظ ٍ    ّبي پبييي هحتول ويفيت پبييي اليبف زض تطاون

ّابي   ثرف ثط عَ  زٍضُ ضلبثت ثيي يطتثث( ًكبى زاز تطاون گيبّي اظ عطيك 1979ثَوؿتَى ٍ ّوىبضاى )

ّب ٍ تغييط هيىطٍوليوبي زاذل وبًَپي ثط ظٍزضؾاي   ضٍيكي ٍ ظايكي، ؾطعت ضؾيسگي فيعيَلَغيىي غَظُ

 گصاضز. پٌجِ اثط هي

ؾيجطت ٍ ) تطاون وبقت ثط عولىطز پٌجِ ضا گعاضـ وطزًس طيتثثم ّب عس ثطذي پػٍّفّوچٌيي ًتبيح 

ِ 1973ثطيچ ٍ ّوىبضاى ) (.2006ّوىبضاى  ثَتاِ زض هتطهطثاع ٍ ّايىؽ ٍ     1/12 الاي  7اي اظ  ( زض زاهٌا

 ثَتِ زض هتط هطثع تفبٍتي زض عولىطز ٍـ پٌجِ هكبّسُ ًىطزًس. 14الي  7( زض زاهٌِ 1989) ّوىبضاى

العوال اضلابم پٌجاِ اظ ًظاط عولىاطز ٍ       دبم گطفتِ ثب افعايف تطاون ثَتِ، عىؽّبي اً ثطضؾي اؾبؼ ثط

ثاِ ضلان،    ،العول گيبُ ثِ تطاون وبقت تفبٍت عىؽيىؿبى ًيؿت. هحممبى هرتلف ًكبى زازًس  يظٍزضؾ

. )2001خاًَع،   ؛1993ّيتَلات،   ؛1990ظهبى وبقت، اللين ٍ ذبن ثؿاتگي زاضز )وطثاي ٍ ّوىابضاى،    

ثَتاِ زض   15ثَتاِ ثاِ    5وطزًس ثب افاعايف تاطاون گيابّي اظ    گعاضـ ( 1990) ىبضاىوطثي ٍ ّوّوچٌيي 

وبّف يبفت. ًتيداِ   ّبي ظايكي اضتفب  ًْبيي گيبُ، تعساز گطُ ؾبلِ انلي، عَ  ٍ تعساز قبذِ ،هتطهطثع

ٍ  B-557 ؾِ ضلن پٌجِ هَضز هغبلعِ قبهل تابثالزيال،  زاز( ًكبى 2015) آلبيي ٍ ّوىبضاىخعفط تحميمبت

 زاضي ًساقاتٌس.  تفابٍت هعٌاي   ّاب  ٍظى غَظُاظ ًظط نفت  3/14ٍ  5/9، 1/7ؾِ تطاون زض ٍضاهيي )قبّس( 

 60ثاِ   80( گعاضـ وطزًس زض اضلبم ظٍزضؼ پٌجِ وان قاسى فبنالِ ضزياف اظ     2012لدطي ٍ ّوىبضاى )

تاِ زض ٍاحاس   قَز، اهب ثب افعايف تعساز ثَ ؾجت وبّف تعساز غَظُ زض ثَتِ ٍ ٍظى يه غَظُ هي هتط ؾبًتي

ثِ  20ّب اظ  ويلَگطم زض ّىتبض افعايف يبفت. ثب وبّف فبنلِ ثيي ثَتِ 2656ثِ  2270عولىطز اظ  ،ؾغح

، عَ  قبذِ ظايب، تعساز قبذِ ظايب، تعساز غَظُ زض ياه ثَتاِ   بيضؤ، اضتفب  ثَتِ، عَ  قبذِ هتط ؾبًتي 10

وبقت هتطاون پٌجِ ثبعا  افاعايف    از( ًكبى ز2011ًتيدِ تحميمبت زًيَيبى ٍ ّوىبضاى ) وبّف يبفت.

 قاَز.  ّبي تَليس هاي  وف ٍ ًْبيتبً وبّف لبثل تَخِ ّعيٌِ عولىطز، ظٍزضؾي، وبّف ههطف ؾوَم علف

هتاط، عاَ  قابذِ     يؾابًت  10ثِ  30بّف فبنلِ ثَتِ اظ و( ًكبى زازًس ثب 2008بضاى )ىَة ٍ ّوو پٌدِ

 بفت.يّف بو %34ب يظاقبذِ ٍ عَ   هتط يؾبًت 55ثِ  87اظ  بيضؤ

هغبلعِ ثط ضٍي زٍضُ گلسّي اضلبم پٌجِ ثاِ هٌظاَض   ( گعاضـ وطزًس 1999)اٍؾتطّيَئيؽ ٍ خطؾٌتس 

ٍ  ًاَضهي ّب اظ اّويت ظيابزي ثطذاَضزاض اؾات.     ّب ٍ ظهبى هَضز ًيبظ ثطاي تكىيل غَظُ ضنس ٍضعيت گل

ِ  يعا  بالوا پٌجاِ آ ؾاِ ضلان    يثطاضا  ياٍج گلسّ( 1983بضاى )ىّو گلاسّي   پاٌدن ٍ قكان   يّاب  ّفتا

غاَظُ   زضنس اثمابء ايي هحمميي زض پػٍّف  وطزًس.گعاضـ  (پؽ اظ وبقت زٍاظزّنٍ  نيبظزّ ّبي )ّفتِ

 ثاَز.  %56 پؽ اظ وبقت( تب يبظزّن )ّفتِ ّفتن يّفتِ اٍ  گلسّ 5 يٍ ثطا %45 يل زٍضُ گلسّو يثطا

پٌجاِ، عَاهال هحيغاي    ( الگَي گلسّي ٍ زضنس اثمبء غَظُ ضا تحت تبثيط اضلبم 2002ؾبٍاى ٍ ّوىبضاى )

هجابضظُ ثاب آفابت(    ٍ  )زضخِ حطاضت هٌغمِ ٍ قست تكعكعبت ذَضقيسي( ٍ هاسيطيت هعضعاِ ) آثيابضي   
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گاعاضـ قاس.    ّبي اٍ  گلاسّي  زضنس اثمبء غَظُ زض ّفتِثيكتطيي زاًؿتٌس. زض هغبلعِ هحمميي هصوَض 

ِ   ضياعـ گال   (2015( ٍ ؾيسقاطيفي ٍ ّوىابضاى )  2013حويسي ٍ ّوىبضاى ) زض قاطايظ  ضا  ّابي پٌجا

ضيعـ گال   ًكبى زاز( 2004لبزضي ٍ ّوىبضاى ) اوطم ًتيدِ پػٍّف .وطزًس% گعاضـ 60حسٍز  هعوَلي

ّوجؿتگي هثجات ٍ   گطاز زضخِ ؾبًتي 35تعساز ضٍظّب ثب زهبي ثيكتط اظ ٍ  ثب زهبي هتَؾظ ضٍظاًِ غَظٍُ 

   .زاضز يزاض هعٌي

ثبقس، ثِ ًحَي وِ زض اوثاط اضلابم    ٌِ ٍؾيعي هيل غَظُ زض اضلبم پٌجِ زاضاي زاهىيزٍضُ گلسّي ٍ تك

ؽ ٍ خطؾٌتس، يَئيّاٍؾتط)هبُ ظهبى الظم اؾت  5ف اظ يثطزاقت ث چيي اظ ظهبى قطٍ  گلسّي تب آذطيي

ٍ  1هي،  10( قطٍ  گلسّي زض ؾِ تبضيد وبقت 2002افضل ) .(2015ؾيس قطيفي ٍ ّوىبضاى،  ؛1999

حويسي ٍ ّوىابضاى  ضٍظ پؽ اظ وبقت گعاضـ وطز.  45ٍ  46، 47تطتيت  زٍ ضلن پٌجِ ضا ثِ زضغٍئي  20

ّ  5زض  يثطزاض لبثل ثْطُ يّب ي غَظُيكتطيث( گعاضـ وطزًس 2013)  .قاَز  يها ل ىيتكا  يّفتِ اٍ  گلاس

ٍ  غاَظُ  اثمابء ، تطاون وبقت ثط نفت گلسّي طيتثث ثطضؾيهغبلعِ ضًٍس گلسّي ٍ ّسف انلي ايي تحميك 

ٍ هياعاى زضخاِ ضٍظ ضقاس     ّبي اٍج گلسّي، عاَ  زٍضُ ضؾايسگي   تِّفتعييي  ثطذي اظ اخعاي عولىطز،

 پٌجِ اؾت.هَضز هغبلعِ اضلبم  تدوعي

 

 ّا رٍش ٍ هَاد

هطوع تحميمبت ٍ آهَظـ وكبٍضظي ٍ هٌبثع عجيعاي  زض ايؿتگبُ هطوعي  1396زض ؾب   ػٍّفپ ايي

ثاِ  ب يا تاط اظ ؾاغح زض  ه 927ٍ اضتفب   21/35 ييبي، عطو خغطاف38/51 ييبيثب عَ  خغطاف اؾتبى تْطاى

 هطحلِ اخطا زضآهس.

 

 هطخصات خاک هحل اجراي آزهايص -1جذٍل 

 ًيتطٍغى پتبؾين فؿفط طث ضٍي هؽ هٌگٌع آّي قطح
وطثي 

 آلي
 ثبفت ذبن

 6/0 6 510 9/15 19/1 64/0 76/0 37/13 43/2 همساض
 لَهي

 % % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ٍاحس

 

ؾاِ  زض  NO200  ٍSP731، 100وَوط ، 603 يطپبىقپٌجِ قبهل ٍضاهيي،  ضلن پٌح وكت ثب آظهبيف

اخاطا   زض ؾاِ تىاطاض  ّبي وبهل تهبزفي  اظ آظهبيف فبوتَضيل زض لبلت عطح ثلَنثب اؾتفبزُ  تطاون وبقت

ِ  پاٌح ي يبًگياًدبم قسُ ٍ ه يّب ط پػٍّفيثب تَخِ ثِ ًتبيح ؾب قس. د يهٌغماِ ٍضاهايي، تابض    يزهاب  ؾابل

 اضزيجْكت زض ًظط گطفتِ قس. 30وبقت 
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ظٍزضؼ ٍ  603 يطپبىقا ٍ  SP731هتَؾاظ ضؼ،   100واَوط  زٍضُ ضقس اضلبم ٍضاهيي ٍ عَ  اظ ًظط 

NO200  80ثاب فبنالِ   وبقات   قابهل ؾاِ ضزياف   آظهبيكاي  ّاط واطت   . ثيي زٍ گطٍُ هصوَض لاطاض زاضز 

هتط  ؾبًتي 10ٍ  20، 30 ّب َتِزض ًظط گطفتِ قس. فبنلِ ثيي ث هتط 3/3 عَ  ثٍِ ّب  ثيي ضزيف هتط ؾبًتي

   .زض ًظط گطفتِ قسثَتِ زض هتطهطثع(  8/12ٍ  4/6، 5/5)ثِ تطتيت 

ٍ  واَز  ٍاوابضي، ّابي ّاطظ،    ّب، ٍخيي علف ثَتِ تٌه وطزىقبهل آثيبضي،  ظضاعيوليِ عوليبت   زّاي 

ِ  ثب تَخِ ٍزض ظهبى هٌبؾت اًدبم  (عؿله ٍ وطم ؾبلِ ذَاض ؾٌه، هجبضظُ ثب آفبت )تطيپؽ، وطم غَظُ،  ثا

زض چٌس ّفتِ حؿبؼ گلاسّي   ّب ٍضعيت ضعَثت ذبن، افعايف زهب ٍ فطاٍاًي گلسّي، فبنلِ ثيي آثيبضي

ّاط   يبًيا هضزيف اظ  بقتوهبُ ثعس اظ  يه هٌظَض ضنس تبضيد گلسّي ثِ بّف يبفت.وضٍظ  8ثِ ضٍظ  10 اظ

 ّابي  اتيىات  اظ ياًترابث  يّب ثَتِ يّب گل ثجت اعالعبت هطثَط ثِ يثطاقس.  يگصاض عالهت ثَتِ 5 ،طتو

اتيىت ثب ًد ثاِ  ّط ، ٍ تبضيد گلسّي ثَتِهكرهبت ّب ضوي ثجت  اؾتفبزُ قس. ثب ظَْض گل همَايي ًبظن

ِ   هٌظَض ضنس گلسّي ثِهعضعِ وٌتط  قس.  گطُ ظزُ هيهَضز ًظط  گل  24تياط تاب    10اظ  ثِ ناَضت ضٍظاًا

)ّفتِ  اًدبم قس ي ظبّط قسُ ثِ نَضت زليكّب گل گصاضي عالهتاظ عطيك ّفتِ  يبظزُثِ هست  قْطيَض

ي ثاب  اًترابث  ثَتِ 225 هطثَط ثِ گل 8000 زض حسٍز زض ايي هست. ّفتن تب ّفتِ ّفسّن پؽ اظ وبقت(

ضياعـ   يّب گل هطثَط ثِ ّبي تيىات يآٍض ك خوعيّب اظ عط عـ گلينفت ض .قسقوبضـ ًهت اتيىت، 

ّاب   َط ثِ تبضيد ظَْض گل، زض ظهبى ثطزاقات غاَظُ  اعالعبت هطثثجت عالٍُ ثط قوبضـ ٍ ثجت قس.  وطزُ

ثب اؾاتفبزُ اظ تاطاظٍ    ـٍظى ٍ ٍ)اٍ  هْط، اٍ  آثبى ٍ اٍ  آشض(  ثطزاقت ّبي ًيع اعالعبت هطثَط ثِ تبضيد

زض زاذال ياه    هطثاَط  ٍـ ٍ اتيىات ّاط  ٍ  زضج ّب ثط ضٍي اتيىتگيطي ٍ  نسم گطم( اًساظُ )ثب زلت يه

ّبي ّط ٍـ ًيع  زاًٍِظى زاًِ ثِ نَضت زؾتي اًدبم ٍ ٍظى اليبف ٍ ف اظ اليب يخساؾبظگطفت.  پبوت لطاض

اعالعابت   ّوچٌايي اعالعبت هطثَط ثِ ّط غَظُ ثِ نَضت هدعا ٍاضز ضايبًِ قس.  ٍّب ثجت  ثط ضٍي اتيىت

ِ ثط اؾابؼ   1هيعاى زضخِ ضٍظ ضقس زضيبفت ٍ زهبي ضٍظاًِ هٌغمِ اظ ؾبظهبى َّاقٌبؾي وكَض ظياط   ضاثغا

 .سيگطزهحبؾجِ 

(1                    ) [(Tmax+Tmin)/2-Tbase GDD= 

ٍ  يسيا حو)گطاز زض ًظاط گطفتاِ قاس     يزضخِ ؾبًت 3/15 پٌجِنفط فيعيَلَغي  يزهبي هعبزلِ يزض ا

ٍ  Excel  ٍSAS 9.4 يافعاضّاب  ًاطم اظ آهابضي  ّبي  ٍ تحليل بًِيثِ ضا ّب زازٍُضٍز ثطاي  (.2013بضاى، ىّو

 اؾتفبزُ قسُ اؾت.% 5اظ ضٍـ آظهَى زاًىي زض ؾغح  ّب همبيؿِ هيبًگيي ثطاي

__________________ 
1. Growing Degree Days (GDD) 
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 ًتايج ٍ بحث

تعساز گل  اظ ًظطي اضلبم هَضز هغبلعِ يث ضا يزاض يبًؽ اذتالف هعٌيِ ٍاضيح تدعيًتب :در بَتِ تعذاد گل

 يّاب  نوي تاطا ياذاتالف ثا   ٍ اظ اياي ًظاط   گطفتلطاض ن وتطا يطتثثتحت زض ثَتِ تعساز گل اهب  ،ًكبى ًساز

ن وبًؽ ًكابى زاز اثاط هتمبثال ضلان ٍ تاطا     يا ِ ٍاضيا ح تدعيًتب. ززاض ثَ يهعٌ % 1ت زض ؾغح بقوهرتلف 

 (.2خسٍ  )ًساضز زاضي  تعساز گل زض ثَتِ تفبٍت هعٌي ايثط يبّيگ

تعاساز گال زض    هتطهطثاع ثَتِ زض   8/12ٍ  4/6، 5/5 يّب نوزض تطاًكبى زاز ّب  ييبًگيههمبيؿِ ًتبيح 

 5/5 اظ ِف تعساز ثَتيگط ثب افعاي. ثِ عجبضت زضًٍس وبّكي زاقت 24/28ٍ  83/38، 97/40 تيتطت ثِثَتِ 

ثِ  .(4خسٍ  ) بفتيبّف و% 31 هيعاى ثِ زض ثَتِتعساز گل هيبًگيي ، ٍاحس ؾغحزض  ثَتِ 8/12 ثَتِ ثِ

ٍ وبّف فضب ٍ افاعايف ضلبثات زض    ثب افعايف تعساز ثَتِ زض ٍاحس ؾغح ّبي ثيكتط زض تطاون ضؾس هي ًظط

وبّف چكوگيطي زاقتِ اؾات.  زض ثَتِ  هيبًگيي تعساز گل ،هٌبثع غصايي ٍ تكعكعبت ذَضقيسيخصة 

ٍخَز آهسُ ضٍي ّاط ثَتاِ    ( گعاضـ وطزًس زض قطايغي وِ تعساز گل ث1999ِاٍؾتطّيَئيؽ ٍ خطؾٌتس )

   وٌٌس. ضيعـ هي ّب ّب ٍ غٌچِ ثيف اظ ظطفيت تَليسي گيبُ ٍ هحيظ ثبقس، تعسازي اظ گل

اذاتالف   يزاضا% 5 زض ؾاغح زض اضلابم هاَضز هغبلعاِ    تعساز غَظُ  زض ايي ثطضؾي :در بَتِ تعذاد غَزُ

تَاى ثِ تفبٍت زض خصة ٍ ترهايم   زليل تفبٍت اضلبم هَضز هغبلعِ زض تعساز غَظُ ضا هي ثَز. زاضي يهعٌ

عيايي  ّط حب  ؾبذتبض غًتيىي اضلبم هرتلاف عبهال ت   ّبي هرتلف ًؿجت زاز. ثِ هَاز فتَؾٌتعي ثِ اًسام

(. 2004وابضي ٍ ّوىابضاى،    گاطزز )هاه   ّبي ووي اضلبم پٌجاِ هحؿاَة هاي    اي زض تفبٍت ٍيػگي وٌٌسُ

 ييكاتط يغاَظُ زض ثَتاِ ث   38/20ي يبًگيثب ه 603طپبى يًكبى زاز ضلن قايي نفت  ّبي همبيؿِ هيبًگيي

 .(3خاسٍ   ) تٌسزاقا تعساز غَظُ زض ثَتِ ضا ي يبًگيهي يوتطو ،غَظُ 03/13ثب  100وَوط  ضلن ٍ ييبًگيه

زاض ثاَز.   يهعٌا % 1ًتبيح حبنل اظ تدعيِ ٍاضيبًؽ ًكبى زاز اثط تطاون گيبّي ثط تعاساز غاَظُ زض ؾاغح    

ٍ  16/17، 64/18 تيا ثاِ تطت ثَتاِ زض هتطهطثاع    8/12ٍ  4/6، 5/5 يّاب  تاطاون ي تعساز غاَظُ زض  يبًگيه

 افعايف تاطاون گيابّي اظ   زازى ًتبيح حبنل اظ ايي پػٍّف ًكب .(4خسٍ  ) ثَزَظُ زض ّط ثَتِ غ 94/11

ُ وابّف زاز % 35ٍ  31ثاِ تطتيات    ثَتِ ضازض ٍ غَظُ هيبًگيي تعساز گل  ،زض هتطهطثع 8/12ثَتِ ثِ  5/5

ِ  ثِ ًظط هي اؾت. زض زٍضُ  وابّف فضاب  افاعايف ضلبثات حبنال اظ    ّاب ٍ   ضؾس ثب تَؾعِ ضقس ضٍيكي ثَتا

ًتابيح حبنال اظ    اؾات. ثاَزُ   نفت تعاساز گال  ظ ثيكتط ا غَظُنفت تعساز تطاون ثط  اثط ،ّب تكىيل غَظُ

 .ًكاس زاض  يهعٌا  زض ثَتِ تعساز غَظُ نفت ين ثط ضٍواثط هتمبثل ضلن زض تطا تدعيِ ٍاضيبًؽ ًكبى زاز وِ

گط ايي اؾت وِ اضلبم ًؿجت ثِ تاطاون گيابّي    زاض ًكسى اثط هتمبثل ضلن ثط ضٍي تطاون گيبّي ثيبى هعٌي

ت زيگط تغييطات تطاون گيبّي ثب ٍاوٌف يىؿبًي اظ عاطف اضلابم هاَضز    اًس ثِ عجبض ٍاوٌف يىؿبًي زاقتِ

هغبثمات  ( 2012ٍ ّوىابضاى ) ثب ًتبيح حبنال اظ تحميمابت لداطي     ايي ًتبيح هغبلعِ هَاخِ قسُ اؾت.

 زاضز.
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قًَس ثط حؿت زضنس هَضز  يل هيِ ثِ غَظُ ثبلغ تجسو ييّب گل زتعسازض ايي تحميك  درصذ ابقاء غَزُ:

ي اضلبم هَضز هغبلعِ اظ ًظاط نافت هاصوَض    يث يزاض ياذتالف هعٌ. ًتبيح ًكبى زاز وِ گطفت لطاض اضظيبثي

خاسٍ   زاضي هكابّسُ ًكاس )   تفبٍت هعٌي ثيي ؾغَح هرتلف تطاون گيبّي ٍخَز زاضز اهب% 1زض ؾغح 

لبًَى اثاطات خجطاًاي لاطاض گطفتاِ اؾات.       يطتثثاثمبء غَظُ ثيكتط تحت  زضنس  ضؾس نفت ثِ ًظط هي(. 2

لاصا   .ّب خجاطاى قاس   بّف ضيعـ گلثب وتطاون گيبّي  افعايفوبّف تعساز گل هتبثط اظ  تبيح ًكبى زازً

 ( تحت تبثيط تطاون گيابّي لاطاض ًگطفات   ّبي ظبّط قسُ اثمبء غَظُ )تعساز غَظُ ثِ تعساز گل زضنس نفت

 زاض ًكسُ اؾت هعٌي نفت اثمبء غَظُاثط هتمبثل ضلن زض تطاون ثطاي ّوچٌيي ًتبيح ًكبى زاز . (4)خسٍ  

 . (2)خسٍ  

ي زضنس اثمبء غَظُ هطثَط ثاِ  يوتطوٍ % 47ثب  603طپبى يي زضنس اثمبء غَظُ هطثَط ثِ ضلن قيثبالتط

ثَز % 45بال وآ ضلنّب ًكبى زاز زضنس اثمبء غَظُ زض  (. ؾبيط ثطضؾي3خسٍ  ثَز ) اثمبء% 39ثب  100وَوط 

ِ (. اياي ًتابيح ثاب يبف   1983)ًَضهي ٍ ّوىبضاى،  ( ٍ ؾيسقاطيفي ٍ  2013ّابي حوياسي ٍ ّوىابضاى )    تا

% 40 حاسٍز  َض زضنس اثمبء غاَظُ زض قاطايظ عابزي ضا   و( ًيع هغبثمت زاضز. هحممبى هص2015ّوىبضاى )

 گعاضـ وطزًس.

 

 غَزُ، ٍزى ٍش ٍ ٍزى الياف ابقاءتعذاد گل، تعذاد غَزُ،  هربعات هياًگيي ٍ يآزاد درجِ تغيير، هٌابع -2جذٍل 

 ٍظى اليبف ٍـ ٍظى غَظُ اثمبءزضنس  تعساز غَظُ گل تعساز يزضخِ آظاز طييتغ هٌبثع

 ns ns 17/22 ns 30/19 ns 75/393 ns 98/71 54/141 2 طاضىت

 ns 43/164 *  68/81 **51/128 ns 19/1484 ns 90/160 4 ضلن

 ns 41/7 ** 74/3537 *74/478 82/185** 28/696** 2 نوتطا

 ns 30/27 ns 24/9 ns 70/41 ns 38/251 ns 59/34 8 نوتطا×  ضلن

 54/97 43/720 91/29 03/26 50/89 28 ذغب

 19/36 08/36 53/12 06/32 27/26 )%( طاتييت تغيضط
ns،* ٍ ** ِ1 ٍ% 5  يآهبض احتوب  ؾغح زض زاض يهعٌزاض ٍ ٍخَز تفبٍت  هعٌي تفبٍت تطتيت عسم ث% 

 

اظ ًظاط ٍظى  پٌجاِ  اضلبم  زاز، زض ثَتِ ًكبى ٍ اليبف ٍـي ٍظى يبًگيبًؽ هيِ ٍاضيتدع :افيٍزى ٍش ٍ ال

ٍ ٍظى  ٍظى ٍـ يثاط ضٍ  يبّيا ن گوتطااثط اهب  .(2خسٍ  ) ًجَزًس يزاض ياذتالف هعٌ يبف زاضايٍـ ٍ ال

ثاِ    8/12ٍ  4/6، 5/5 يّاب  نوي ٍظى ٍـ زض ثَتاِ زض تاطا  يبًگيا . هثَززاض  ي% هع5ٌٍ  1زض ؾغح بف يال

ٍ  47/29، 53/31 تيا بف ثَتاِ ثاِ تطت  يا ي ٍظى اليبًگيهٍ گطم زض ثَتِ  99/56ٍ  13/80، 05/86ت يتطت

گيبّبى زض حبلتي وِ هتطاون وكت قسُ ثبقٌس، ثطاي هاَاز هعاسًي،    (.4 )خسٍ  گطم زض ثَتِ ثَز 88/20

زض  قاَز.  ّبي ضٍيكي ٍ ظايكاي هاي   ضقس اًسام وٌٌس ٍ ايي ضلبثت ثبع  وبّف آة ٍ ًَض قسيساً ضلبثت هي

ّب ضقس ظيبزي وطزُ  قَز ثب وبّف ضلبثت زض اٍايل فهل، ثَتِ هَاخِ يبُ ثب تطاون ون وكتوِ گ قطايغي
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ّبي ظايكاي ًظياط غٌچاِ، گال ٍ غاَظُ ًياع ثيكاتط         ّبي ضٍيكي، تعساز اًسام  ٍ ضوي افعايف حدن اًسام

ّبي وبقت  ًكبى زاز ون قسى فبنلِ ضزيف( 2012لدطي ٍ ّوىبضاى )تبيح حبنل اظ پػٍّف ًقَز.  هي

 قَز. هتط ؾجت وبّف تعساز غَظُ زض ثَتِ ٍ ٍظى يه غَظُ هي ؾبًتي 60ثِ  80ظ ا

ّاب زض   ثَتِزاض قسُ اؾت، تغييط زض فَانل ثيي  ّبيي وِ تبثيط تطاون ثط ضٍي عولىطز هعٌي زض پػٍّف

ِ      حدنؾَْلت ثطزاقت ٍ وبّف ثِ زليل خْت ثْجَز عولىطز،  اؾات   آثيابضي هاَضز تَخاِ لاطاض گطفتا

 (.2001؛ خًَع، 2005)ثَوَت، 

 8/1147يعٌي پؽ اظ زضيبفت بقت وپؽ اظ  ؾيعزّنٍ  بظزّني يّب ّفتِزض  ياٍج گلسّ :یگلذّ رًٍذ

زض  ّاب  گال اظ  %81 ؾايعزّن بى ّفتاِ  يا . تب پب(1)قىل  هكبّسُ قسزضخِ ضٍظ ضقس تدوعي  4/1399 تب

ّابي   ّب اظ گال  غَظُ %91 زك ًكبى زايي تحميحبنل اظ ا يّب بفتِيؾبيط   .ًسقس ظبّطاضلبم هَضز هغبلعِ 

اثمابء   ؾْن ثبالي( 2002ؾبٍاى ٍ ّوىبضاى ) .(6خسٍ  ) حبنل قسًس ؾيعزّنّفتِ ظبّطُ قسُ تب پبيبى 

 يهتَؾظ تعساز ضٍظّب ًتبيح ًكبى زاز گعاضـ وطزًس.ّبي اٍ  گلسّي  ّفتِضا ثطاي پٌجِ ههطي زض غَظُ 

 65ٍ  64هعابز    تيا تطتثاِ   بقتوپؽ اظ  ظزّنبيٍ  زّن يّب ّفتِزض  ّب غَظُ يسگيضؾ يبظ ثطايهَضز ً

ِ   .َزث يگلسّ يّب ّفتِعَ  ي حس ذَز زض يوتطوِ زض وضٍظ ثَز  ّابي اياي پاػٍّف زض     ثط اؾابؼ يبفتا

ّاب افاعايف    ّبي پبيبًي گلسّي ثب وبّف زضخِ حطاضت تعساز ضٍظّبي هَضز ًيبظ ثطاي ضؾيسگي غَظُ ّفتِ

( ثط ضٍي ؾِ ضلن پٌجاِ آوابال   1983) ّوىبضاىًَضهي ٍ زاضي زاقت. زض پػٍّف اًدبم قسُ تَؾظ  هعٌي

 زاضي زاقت. ّبي پبيبًي گلسّي افعايف هعٌي ّبي حبنل اظ ّفتِ عَ  زٍضُ ضؾيسگي غَظُ

ضٍظ،  NO200  ٍSP731 ،48 ّبي ايي تحميك ًكبى زاز اٍلايي گال زض اضلابم    يبفتِ :ارقامدر  یگلذّ رًٍذ

ضٍظ پاؽ اظ وبقات ظابّط قاس. زض      53، 100ٍ زض ضلن واَوط  ضٍظ  51ٍ ٍضاهيي عي  603زض اضلبم قيطپبى 

گلي ظابّط ًكاس    100ٍ وَوط  603ّفتِ اٍ  گلسّي )ّفتِ ّفتن پؽ اظ وبقت( زض اضلبم ٍضاهيي، قيطپبى 

 (.7خسٍ  )

 NO200 ضلان  يبظزّن، ثاطا يا زض ّفتاِ   603طپبى يي ٍ قا ياضلبم ٍضاه يضلن ثطا ىيهثِ تف ياٍج گلسّ

 تب پبيبى ّفتِ زٍاظزّن .پؽ اظ وبقت ضخ زازعزّن يزض ّفتِ ؾ 100ط وَوٍ  SP731 يّفتِ زٍاظزّن ٍ ثطا

، ٍضاهايي ٍ  NO200 ،SP731، 603قايطپبى   اضلابم ( زضخِ ضٍظ ضقس تدوعي 9/1274پؽ اظ وبقت )هعبز  

 (.7خاسٍ   ) ّبي ذاَز ضا تَلياس وطزًاس    گل % اظ4/56ٍ  6/56 6/59، 8/59، 34/60 ثب ثِ تطتيت 100وَوط 

زّس تب ّفتِ چْابضزّن پاؽ اظ وبقات )ّفتاِ ّكاتن       يهثطضؾي ضًٍس گلسّي زض اضلبم هَضز هغبلعِ ًكبى 

 يطپبىقا قْطيَض( اضلبم ٍضاهيي،  3هطزاز تب  28زضخِ ضٍظ ضقس تدوعي ) 4/1521گلسّي( ٍ پؽ اظ زضيبفت 

ذَز ضا تَلياس   ّبي اظ گل %9/97ٍ  4/94، 0/97، 8/92، 2/93تطتيت  ثِ NO200،SP731، 100وَوط ، 603

 (.  2وطزًس )قىل 
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، تاب پبيابى ّفتاِ    زض ّفتِ اٍج گلاسّي  يطتثذعليطغن  ظٍزضؼ ًؿجتبً ثِ عٌَاى يه ضلن NO200ضلن 

 ّوچٌايي  ضا ثِ ذَز اذتهابل زاز.  ثبالتطيي زضنس گل ،603طپبى يي ٍ قيٍضاهًؿجت ثِ اضلبم زٍاظزّن 

ّاب زض اضلابم هاَضز هغبلعاِ      گل %98 ف اظيث (15تب پبيبى ّفتِ ضٍظ پؽ اظ وبقت ) 105ًتبيح ًكبى زاز 

ضؼ لاطاض    ظٍزضؼ ٍ هتَؾاظ  ّابي  وِ اضلبم هَضز هغبلعِ زض گاطٍُ  ثب تَخِ ثِ ايي (.6خسٍ  ) ًسقسظبّط 

ّبي گلسّي ثيبًگط ايي اؾت وِ قست گلسّي اضلبم زض زٍ ضلن هتَؾظ ضؼ ٍضاهايي   زاضًس، ثطضؾي ّفتِ

يبظزّن ّبي  زض ّفتِّن پؽ اظ وبقت ٍ زض ؾِ ضلن ظٍزضؼ، ّبي يبظزّن تب چْبضز زض ّفتِ 100ٍ وَوط 

 (.7)خسٍ   تب ؾيعزّن گلسّي ثَزُ اؾت

زض ّفتاِ ّفاسّن پاؽ اظ وبقات واِ       زّاس  هاي گلسّي ًكابى   ضًٍس تغييطات هيعاىًتبيح حبنل اظ 

 غًَتيا  ثيكتطيي تعساز گل زض ضلن ٍضاهيي ٍ ووتاطيي تعاساز گال زض     ،ثَز ههبزف ثب ّفتِ آذط گلسّي

SP731   ح حبنال اظ  يًتاب ّايچ گلاي ظابّط ًكاس.      100واَوط  ظبّط قس. زض ّفتِ آذط گلسّي زض ضلان

 اظ ييثابال  حدان ِ وا  زازًكابى   ياع ً( 2013) بضاىىٍ ّو يسي( ٍ حو1983ّوىبضاى )ٍ ًَضهي  پػٍّف

 ًس.قسظبّط  پٌجِ يگلسّّفتِ اٍ   6 يال 5 زض ّب گل
 

 قامرا بر حسبٍزى ٍش در بَتِ  غَزُ ٍ بقاءغَزُ، درصذ ا ، تعذادهياًگيي تعذاد گل -3جذٍل 
 )گطم( ٍـٍظى  اثمبء غَظُزضنس  تعساز غَظُ تعساز گل ّبي پٌجِ غًَتي 

69/34 ٍضاهيي  
ab 13/16  

ab 17/46  
ab 00/80  

ab 

97/42 603قيطپبى   
a 38/20  

a 52/47  
a 44/90  

a 

26/33 100وَوط   
ab 03/13  

b 47/38  
c 14/64  

ab 

NO200 93/36  
ab 80/16  

ab 11/45  
ab 70/78  

ab 

SP731 22/32  
b 22/13  

b 04/41  
bc 68/58  

b 

 ثبقٌس. هي %5زاض آهبضي زض ؾغح  ّبي زاضاي حسالل يه حطف هكتطن زض ّط ؾتَى فبلس تفبٍت هعٌي هيبًگيي

 

   تراکن بر حسب در بَتِ افيال ٍزى غَزُ، ٍزى ٍش ٍ ، تعذادتعذاد گل يياًگيه -4جذٍل 
 گيبّي تطاون

 از ثَتِ زض هتطهطثع()تعس
 )گطم( اليبفٍظى  )گطم( ٍـٍظى  تعساز غَظُ تعساز گل

5/5 97/40  
a
 64/18  

a
 05/86  

a 53/31  
a 

4/6 83/38  
a 16/17  

a
 13/80  

a 47/29  
a 

8/12 25/28  
b 94/11  

b
 99/56  

b 88/20  
b 

 ثبقٌس. هي %5زض ؾغح زاض آهبضي  ّبي زاضاي حسالل يه حطف هكتطن زض ّط ؾتَى فبلس تفبٍت هعٌي هيبًگيي
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  در تراکنرقن اثر  بر حسب در بَتِ  افيالٍزى ، ٍزى ٍش ٍ غَزُ  غَزُ، درصذ ابقاء ، تعذادتعذاد گل يياًگيه -5جذٍل 
  زض تطاون ضلناثطات 

 هطثع(ثَتِ زض هتطتعساز )
 تعساز غَظُ تعساز گل

 زضنس
 غَظُ اثمبء

 ٍـٍظى 
 )گطم(

 بفيالٍظى 
 )گطم(

 a93/41 5/5× ٍضاهيي 
a60/19 a33/45 a37/97 a53/35 

 a53/39 a80/18 a90/47 a00/94 a30/35 4/6× ٍضاهيي

 b60/22 b00/10 a27/45 b63/48 b13/18 8/12× ٍضاهيي 

 a47/47 a73/23 a63/49 a13/101 a57/35 5/5×  603طپبى يق

a93/47 a 4/6×  603طپبى يق
b13/21 b63/43 a67/94 a23/33 

 b53/33 b27/16 a30/49 a53/75 a67/25 8/12×  603طپبى يق

 a73/35 a20/13 b73/34 a53/64 a50/23 5/5×  100ط وَو

 a07/36 a87/14 a27/41 a07/72 a70/26 4/6×  100ط وَو

a97/27 a03/11 a 8/12×  100ط وَو
b40/39 a83/55 a17/20 

NO200  ×5/5 a93/42 a27/21 a27/49 a00/99 a13/37 

NO200  ×4/6 ab73/38 a
b53/16 b13/42 ab20/77 a

b83/28 

NO200  ×8/12 b13/29 b60/12 ab93/43 b90/59 b43/23 

SP731  ×5/5 a80/36 a40/15 ab67/41 a23/68 a93/25 

SP731  ×4/6 a87/31 ab47/14 a10/45 a73/62 a27/23 

SP731  ×8/12 a00/28 b80/9 b37/36 a07/45 a00/17 

 ثبقٌس. هي %5زاض آهبضي زض ؾغح  يه حطف هكتطن زض ّط ؾتَى فبلس تفبٍت هعٌي ّبي زاضاي حسالل هيبًگيي
 

 زّاس  ًكبى هاي ل غَظُ ىيتكپؽ اظ  يّب ّفتِ تغييطات هطحلِ ظايكي پٌجِ زض :ل غَزُ در ارقامکيتط رًٍذ
بقات  وپاؽ اظ   ؾايعزّن بى ّفتِ يتب پب ِو اؾت ييّب ل قسُ حبنل اظ گلىيتك يّب اظ غَظُ %91 ف اظيث
ّابي ظابّط    غَظُ اظ گل تعساز توبم اضلبم هَضز هغبلعِ ثيكتطيي ّوچٌيي زض ( ظبّط قسًس.هطزاز 28تب  21)

پاؽ اظ   يابظزّن غاَظُ زض ّفتاِ    . ثِ عجبضت زيگاط زضناس اثمابء   (3)قىل  بظزّن حبنل قسيقسُ زض ّفتِ 
 عاى ذَز ثَز.يتوبم اضلبم هَضز هغبلعِ زض ثبالتطيي ه يبقت ثطاو

بقت اظ ًظط تعساز گل ظبّط قسُ ٍ تعاساز  وبظزّن پؽ اظ يّفتِ  ،يگلسّ يّب ّفتِ يثٌس ثط اؾبؼ گطٍُ
ثطضؾاي ًتابيح حبنال اظ ؾابيط     (. 6خاسٍ   ) زض ضتجاِ اٍ  لاطاض زاضز   اًاس  قاسُ ل يِ ثِ غَظُ تجسو ييّب گل

ّبي ّفتن الاي يابظزّن پاؽ     ّب زض پٌح ّفتِ اٍ  گلسّي )ّفتِ زّس حساوثط اثمبي غَظُ تحميمبت ًكبى هي

ؾيسقاطيفي ٍ ّوىابضاى،    ؛2013حويسي ٍ ّوىبضاى،  ؛1983بضاى، ى)ًَضهي ٍ ّو وبقت( ضخ زازُ اؾت اظ

ثاَزُ اؾات    8/1147ثطاثاط   يزضخاِ ضٍظ ضقاس تدوعا    ًتبيح ًكبى زاز تب پبيبى ّفتِ پٌدن گلسّي .(2015
هلي هبًٌاس اٍج  ضؾس عَا ّب زض ّفتِ يبظزّن ثِ ًظط هي زض هَضز زضنس ثبالي اثمبي غَظُ(. ّوچٌيي 6)خسٍ  

 هاثثط ثطاي تكىيل غَظُ ظضاعي، پبئيي ثَزى ًؿجي ثيكيٌِ زهب ٍ هدوَ  زهبي هَضز ًيبظ  گلسّي، هسيطيت ثِ
. ثِ عجبضت زيگط ّوعهبى ثب ظَْض تعساز ثبالي گل زض ايي ّفتاِ زهابي هٌبؾات ٍ ضعبيات اناَ       اؾت ثَزُ
ّوجؿتگي ثايي زهاب ٍ ضياعـ     (2004) ٍ ّوىبضاى يلبزض ّب قسُ اؾت. هَخت وبّف ضيعـ گلظضاعي  ثِ
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 3هيبًگيي ثيكيٌِ زهب زض ّفتِ يابظزّن واِ ههابزف ثاب اٍج گلاسّي ثاَزُ،        ّب ضا هثجت اضظيبثي وطزًس. گل
 .(6)خسٍ   زضخِ اظ ّفتِ زّن ووتط ثَزُ اؾت

ًتبيح حبنل اظ ايي تحميك ًكبى زاز وِ ّط چٌس اٍج گلسّي زض ّفتِ يبظزّن پؽ اظ وبقات ضخ زاز  
بى ّفتاِ  يا ِ تاب پب وا  يزض حابل ثَز،  %57ٍ  38پبيبى ايي ّفتِ ثِ تطتيت  تبتدوعي گل ٍ غَظُ  اهب زضنس
ّاب زض اضلابم هاَضز هغبلعاِ      گل %59حسٍز  ،زضخِ ضٍظ ضقس تدوعي 9/1274ٍ پؽ اظ زضيبفت زٍاظزّن 

 بقات ثَزًاس  وّفتِ زٍاظزّن پؽ اظ  ظبّط قسُ تب  يّب ثطزاقت قسُ اظ گل يّب غَظُ %77 ،ظبّط قسًس
زضخِ ضٍظ ضقس گعاضـ  740-1150ييثثطاي گلسّي پٌجِ  هَضز ًيبظ زضخِ ضٍظ ضقس تدوعي .(6خسٍ  )

 (.2013قسُ اؾت )حويسي ٍ ّوىبضاى، 
ٍ  %81 عاىيا ثاِ ه  SP731 ضلان  يظبّط قسُ تاب ّفتاِ زٍاظزّان ثاطا     يّب غَظُ اظ گل ي اثمبءيكتطيث
ٍ پؽ اظ  يّفتِ اٍ  گلسّ 5غَظُ زض  اثمبء ييكتطي. ث(8خسٍ  ) ثَز %74 ي،يضلن ٍضاه يي آى ثطايوتطو

 يّاب  ي پػٍّف ًكبى زاز گال يح حبنل اظ ايًتب ضخ زازُ اؾت.زضخِ ضٍظ ضقس تدوعي  8/1147زضيبفت 
 زضخِ ضٍظ ضقس تدوعي 9/1734پؽ اظ زضيبفت  (َضيقْط 24 يال 18) يگلسّ 17ّفتِ  يع ظبّط قسُ
اضلابم   يثاط ضٍ ( 1983) بضاىىا ٍ ّوًَضهي سُ تَؾظ قح ثب پػٍّف اًدبم يي ًتبيل ًكسًس. ايثِ غَظُ تجس

زض ّفتاِ  ّبي ظبّط قسُ  ثطاي گلضؾس زليل انلي عسم تكىيل غَظُ  ًظط هي ثِ بال هغبثمت زاضز.وپٌجِ آ
ّابي   ّابي حبنال اظ گال    وِ هَخت قسُ غَظُ ؾطهبي اًتْبي فهل ضقس ثبقسقطٍ  ، وبّف زهب ٍ آذط

 تىويل ًوبيٌس.ّفتِ ّفسّن ًتَاًٌس هطاحل ضقس ذَز ضا 
 

 یگلذّ يّا ّفتِغَزُ بر حسب  یذگيذ غَزُ ٍ تعذاد رٍز رسي، تَلیگلذّ رًٍذ -6 جذٍل

 GDD 1ّفتِ
ي يهجبًگ

 ٌِ زهبيكيث

اًحطاف اظ 
 5ي يبًگيه

 ؾبلِ

هيبًگيي 
 گلتعساز

زضنس 
 يتدوع

هيبًگيي 
 تعساز غَظُ

زضنس 
 غَظُ

زضنس 
 يتدوع

زضنس 
 اثمبء
 غَظُ

تعساز ضٍظ 
 غَظُ يسگيضؾ

7 8/653 8/43 62/3 04/0  
f
 02/0 02/0  

h
 03/0 03/0 50 79 

8 9/735 6/40 -15/0 22/1  
f
 71/0 04/1  

gh
 32/1 34/1 85 74 

9 3/879 4/42 88/1 51/7  e
 89/4 33/6  

e
 98/7 33/9 84 69 

10 7/1018 4/43 76/2 20/17  
d
 47/14 80/12  

c
 13/16 46/25 74 64 

11 8/1147 4/40 82/0 80/41  
a
 76/37 00/25  

a
 51/31 97/56 60 65 

12 9/1274 8/39 19/0 56/37  
b
 68/58 11/16  

b
 31/20 28/77 43 78 

13 4/1399 8/40 57/1 98/39  
ab

 95/80 69/10  
d
 47/13 76/90 27 91 

14 4/1521 0/38 -45/0 02/25  
c
 89/94 36/4  

ef
 49/5 25/96 17 97 

15 7/1588 4/40 67/3 07/7  
e
 82/98 42/2  

fg
 05/3 30/99 34 93 

16 6/1702 4/39 36/2 78/1  
f
 81/99 56/0  

gh
 70/0 00/100 31 95 

17 9/1734 8/36 90/0 33/0  f
 00/100 00/0  

h
 - - - - 

__________________ 
هطزاز،  20تب  14: 12 هطزاز، ّفتِ 13تب  7: 11هطزاز، ّفتِ  6تيط تب  31: 10تيط، ّفتِ  30تب  24: 9 تيط، ّفتِ 23تب  17: 8تيط، ّفتِ  16تب  10: 7ّفتِ .1

 قْطيَض 24الي  18: 17قْطيَض، ّفتِ  17تب  11: 16قْطيَض، ّفتِ  10تب  4: 15قْطيَض، ّفتِ  3هطزاز تب  28: 14هطزاز، ّفتِ  27تب  21: 13ّفتِ 
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 .(N;45) زاضي ًساضًس اذتالف هعٌي %5ثِ ضٍـ آظهَى زاًىي زض ؾغح  ثبقٌس يهوِ زاضاي حسالل يه حطف هكتطن تعساز گل ٍ تعساز غَظُ  ّبي يبًگييه

 
 رًٍذ گلذّی ٍ تَليذ غَزُ -1 ضکل

 

 یگلذّ يّا برحسب ّفتِ هَرد هطالعِارقام  گلذّی رًٍذ -7جذٍل 

 GDD ّفتِ

 NO200 SP731 100ط وَو 603طپبى يق ييٍضاه
 هيبًگيي

 تعسازگل

زضنس 

 يتدوع

 هيبًگيي

 تعسازگل

زضنس 

 يتدوع

 هيبًگيي

 تعسازگل

زضنس 

 يتدوع

 يهيبًگي

 تعسازگل

زضنس 

 يتدوع

 هيبًگيي

 تعسازگل

زضنس 

 يتدوع

7 8/653 00/0 c 00/0 00/0 e 00/0 00/0 e 00/0 11/0  c 06/0 11/0 c 07/0 

8 9/735 00/2 c 15/1 33/1 e 62/0 56/0 e 34/0 11/2  c 20/1 11/0 c 14/0 

9 3/879 67/8 c 15/6 44/11 de 95/5 56/5 de 74/3 44/9  c 32/6 44/2 c 66/1 

10 7/1018 22/18 b 66/16 00/32 bc 65/16 67/11 d 88/10 67/19 b 97/16 44/13 b 00/10 

11 8/1147 11/37 a 05/38 67/49 a 76/39 33/41 a 17/36 89/37 a 48/37 00/43 a 69/36 

12 9/1274 22/32 a 63/56 22/44 a 34/60 11/33 b 42/56 22/41 a 81/59 00/37 a 66/59 

13 4/1399 67/32 a 46/75 11/39 ab 54/78 56/43 a 07/83 89/40 a 95/81 67/43 a 76/86 

14 4/1521 67/30 a 15/93 67/30 bc 81/92 87/22 c 01/97 00/23 b 40/94 00/18 b 93/97 

15 7/1588 00/8 c 76/97 44/12 de 60/98 67/3 e 25/99 33/8 c 92/98 89/2 c 72/99 

16 6/1702 00/3 c 49/99 56/2 e 79/99 22/1 e 00/100 78/1 c 88/99 33/0 c 93/99 

17 9/1734 89/0 c 00/100 44/0 e 00/100 00/0 e 0 22/0 c 00/100 11/0 c 00/100 

 - 1450 - 1662 - 1471 - 1934 - 1561 - خوع

 (.N;9زاضي ًساضًس ) اذتالف هعٌي %5زض ؾغح  ثبقٌس يهوِ زاضاي حسالل يه حطف هكتطن  ّبيي يبًگييهتعساز گل نفت ثطاي 
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 رًٍذ گلذّی در ارقام هَرد هطالعِ -2 ضکل

 

 یگلذّ يّا ّفتِذ غَزُ در ارقام پٌبِ بر حسب يتَل رًٍذ -8جذٍل 

 GDD ّفتِ

 NO200 SP731 100ط وَو 603طپبى يق ييٍضاه
 ييبًگيه

 تعساز غَظُ

زضنس 

 يتدوع

 ييبًگيه

 تعساز غَظُ

زضنس 

 يتدوع

 ييبًگيه

 تعساز غَظُ

زضنس 

 يتدوع

 ييبًگيه

 از غَظُتعس

زضنس 

 يتدوع

 ييبًگيه

 تعساز غَظُ

زضنس 

 يتدوع

7 8/653 00/0 e
 00/0 00/0 f

 00/0 00/0 e
 00/0 11/0 e

 13/0 00/0 d
 00/0 

8 9/735 89/1 d
e
 34/2 22/1 f

 20/1 44/0 e
 69/0 56/1 e

 98/1 11/0 d
 17/0 

9 3/879 67/6 c
d
 61/10 22/10 d

 23/11 33/4 d
 47/7 22/8 cd

 77/11 22/2 d
 53/3 

10 7/1018 00/13 b
 72/26 89/16 bc

 81/27 22/8 c
 31/20 00/15 b

 63/29 89/10 c
 00/20 

11 8/1147 00/24 a
 47/56 33/31 a

 56/58 78/21 a
 34/54 11/22 a

 95/55 78/25 a
 99/58 

12 9/1274 33/14 b
 24/74 56/19 b

 75/77 00/15 b
 78/77 11/17 ab

 32/76 56/14 b
 01/81 

13 4/1399 00/10 bc
 64/86 33/12 cd

 86/89 00/10 c 40/93 22/12 bc
 87/90 89/8 c

 45/94 

14 4/1521 00/5 cde
 84/92 44/7 de

 16/97 89/2 d
e
 92/97 11/4 d

e
 77/95 33/2 d

 98/97 

15 7/1588 22/4 cde
 07/98 78/2 ef

 89/99 89/0 d
e
 31/99 11/3 d

e
 47/99 11/1 d

 66/99 

16 6/1702 56/1 de
 00/100 11/0 f

 00/100 44/0 e
 00/100 44/0 e

 00/100 22/0 d
 00/100 

17 9/1734 00/0 e
 0 00/0 f

 0 00/0 e
 0 00/0 e

 0 00/0 d
 0 

 - 595 - 756 - 576 - 917 - 726 - خوع

ي ًساضًس زاض هعٌياذتالف  %5ثِ ضٍـ آظهَى زاًىي زض ؾغح  ثبقٌس يهوِ زاضاي حسالل يه حطف هكتطن  ّبيي يبًگييهثطاي تعساز غَظُ 

(9;N.) 
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 رًٍذ تَليذ غَزُ در ارقام هَرد هطالعِ -3ضکل 

 

 يريگ جِيًت

 يزاض يًكبى زاز ّط چٌس ثيي اضلبم پٌجِ اظ ًظط تعساز گل اذاتالف هعٌا   حبنل اظ ايي پػٍّف حيًتب

 زاضي ياذاتالف هعٌا   ياثمابء غاَظُ زاضا   زضناس ًظط تعساز غَظُ ٍ  اظ اضلبم هَضز هغبلعِ اهب ،ٍخَز ًساقت

غاَظُ،   38/20گال،   97/42، ثب هيابًگيي  603طپبى يك ًكبى زاز ضلن قيي تحميبنل اظ اح حيًتبثَزًس.، 

ثطتاطي ًؿاجي   زاضاي بف زض ّاط ثَتاِ   يا گطم ٍظى ال 49/31گطم ٍظى ٍـ ٍ  44/90% اثمبء غَظُ، 52/47

ٍ ٍظى ٍـ ٍ % 1گيبّي هَضز هغبلعِ تعساز گال ٍ تعاساز غاَظُ زض ؾاغح      يّب نو. ّوچٌيي زض تطااؾت

 زض ضاثغاِ ثاب نافت   ًكبى زازُ ٍ گطچِ اضلبم هَضز هغبلعاِ   يزاض ياذتالف هعٌ % 5زض ؾغح  بفيٍظى ال

زضناس اثمابء    نافت . ًتبيح ًكبى زاز واِ  ثَزًس %1زض ؾغح  يزاض ياذتالف هعٌ ياثمبء غَظُ زاضا زضنس

نافبت  ضؾس ثيي تطاون گيبّي ٍ اضلبم ثطاي ثطذاي   ثِ ًظط هي .ن گيبّي لطاض ًگطفتوتطا يطتثثتحت  غَظُ

وابّف تعاساز   اثمبء غاَظُ   زض هَضز نفت لبًَى اثطات خجطاًي حبون ثبقس. ،ظضاعي هطتجظ ثب عولىطز پٌجِ

. قاس خجاطاى   ّاب  ٍ حفظ غاَظُ  ّب گل وبّف ضيعـثب افعايف تطاون گيبّي،  ّبي ظبّط قسُ ثِ زليل گل

ثاب  قاْطيَض   24ياط تاب   ت 14اظ  ّاب  ظَْض گال يٌس آًكبى زاز زض اضلبم هَضز هغبلعِ فط يضًٍس گلسّ يثطضؾ

ًتبيح حبنل اظ ايي پػٍّف ًكابى زاز واِ تاب    . ضخ زاززضخِ ضٍظ ضقس تدوعي  1734 تب 8/653 زضيبفت

ّاب اظ   اظ غاَظُ % 91ّوچٌايي   .قسًس ظبّط ّب گل% 81( يگلسّ ّفتنّفتِ )بقت و ؾيعزّنبى ّفتِ يپب

زضخاِ ضٍظ ضقاس تدوعاي     4/1399ٍ پؽ اظ زضيبفات   تب پبيبى ّفتِ ؾيعزّن وبقتظبّط قسُ  يّب گل

تب پبيبى  ي ظبّط قسُّب اظ گل حبنل قسُ تَليس يّب غَظُ% 91 ثيف اظِ وي يثب تَخِ ثِ ا .ثَخَز آهسًس
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ِ  يتَخاِ ث دِ گطفات  يتَاى ًت يلصا ه ،ثَزًس پؽ اظ وبقت ّفتِ ؾيعزّن ِ يطيهاس  كاتط ثا زض  يظضاعا  ت ثا

 ٌجِ زاقتِ ثبقس.طز پىزاضي زض افعايف عول هعٌي يطتثثتَاًس  يه ّبي فَق ّفتِ
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