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يدهچك

 یب (Ultra-narrow row) ثغیبر ثبریهوؾت ، ٔتزعب٘تی 40وٕتز اس  ٞبیفبفّٝ ردیفدر پٙجٝ  وبؽت 

ٚ فبفنّٝ  وؾنت ثغنیبر ثبرینه    ٞنبی  ردینف اثنز فبفنّٝ   تحمینك  در اینٗ  ؽٛد. ٌفتٝ ٔی UNR افطالحبً

در اینٗ  ٔنٛرد ثزرعنی    ارلبْٔطبِؿٝ ؽذ.  لٛسٜجٕؿیت وزْ  ثز تزاوٓدر ارلبْ ٔختّف ٞبی ٔتذاَٚ  ردیف

)فبفنّٝ وؾنت    80×20 یٞنب   فبفّٝ وبؽتٚ  اَٚفبوتٛر ؾٙٛاٖ ٝ ث ، عپیذ ٚ ٌّغتبٖعبحُ ؽبُٔپضٚٞؼ 

. ٘ذدر ٘ػنز ٌزفتنٝ ؽنذ    دْٚ فنبوتٛر ثٝ ؾٙٛاٖ  ٔتزعب٘تی )فبفّٝ وؾت ثغیبر ثبریه( 25×20ٚ  ٔتذاَٚ(

ٝ در ایغنتٍبٜ تحمیمنبت    تىنزار  3 ثنب ٞبی وبُٔ تقبدفی ثّٛنثٝ فٛرت  طزح آسٔبیؾی ؽنٓ آثنبد،   ٞب پٙجن

اثنز ارلنبْ ثنز فبفنّٝ      ٘ؾنبٖ داد  در دٚعنبَ آسٔنبیؼ  ٞنب  دادٜتجشینٝ ٚارینب٘ظ   تبیج ٘. ٌزدیذاجزا ٌزٌبٖ 

ثیؾنتزیٗ  اعنت.  دار  ٔؿٙنی ٚ تزاوٓ جٕؿینت ونزْ لنٛسٜ پٙجنٝ     ؾّٕىزد ففت ثٝ ِحبظ ی وؾت ٞب ردیف

 3855ٔتنز( ثنٝ ٔینشاٖ     عنب٘تی 20×80) ؽت راینج بٌّغتبٖ ثب فبفّٝ ؤزثٛط ثٝ رلٓ پٙجٝ ٚػ  ٔیبٍ٘یٗ

ٗ ٚ  ٞٓ ٔزثٛط ثٝ رلٓ عبحُ ثب فبفّٝ ردیف وؾت رایج ؾّٕىزدویٌّٛزْ ٚ وٕتزیٗ  َ  ثب ٔینبٍ٘ی  ٔحقنٛ

ی ففت تزاوٓ جٕؿیت وزْ لنٛسٜ ٘ؾنبٖ   ٞب ثزرعی ٘تبیج ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗثٛد. ویٌّٛزْ در ٞىتبر  1052

ثنٝ  ٚ ثیؾتزیٗ تزاوٓ جٕؿیت اینٗ آفنت ٔزثنٛط     اعتدار ٔؿٙی وؾتی ٞب ردیفتبثیز رلٓ ثز فبفّٝ داد 

ٝ   ٔزاحنُ  ؾذد  65/0، ثب ٔیبٍ٘یٗ ی وؾت رایجٞب رلٓ ٌّغتبٖ ثب فبفّٝ ردیف . اعنت  رؽنذی در ٞنز ثٛتن

 20×25ٚ  20×80ی ٞنب  ؽنت بٔزثٛط ثٝ رلٓ عبحُ ثنب فبفنّٝ و  آفت وٕتزیٗ تزاوٓ جٕؿیت ٕٞچٙیٗ 

 .اعت ٔزاحُ رؽذی در ٞز ثٛتٝؾذد  23/0ٚ  25/0ی ٞب تزتیت ثب ٔیبٍ٘یٗ ، ثٝٔتزعب٘تی


1وزْ لٛسٜ، ثبریه ، وؾت ثغیبرؽتبو فبفّٝ، ارلبْ پٙجٝ:يكليديهاواژه
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 مقدمه

٘منؼ وّینذی در   وؾنبٚرسی ثنٛدٜ ٚ   تزیٗ ٔحقٛالت یىی اس ٟٔٓ (.Gossypium hirsutum L) پٙجٝ 

ٝ    ٌینبٞی تزاوٓ جٕؿیت  دارد. أٛر التقبدی ٚ اجتٕبؾی جٟبٖ ثنیٗ ٚ درٖٚ   وؾنت  ٔغنتمیٕب ثنٝ فبفنّ

ثنز رٚی ویفینت ٔحقنَٛ ٞنٓ     ثّىنٝ   ٌنذارد، ؾّٕىزد ٚ ثمب تبثیز ٔنی ٌیبٞبٖ ٚاثغتٝ اعت وٝ ٘ٝ تٟٙب ثز 

لبثُ لجَٛ ثزای افشایؼ ؾّٕىزد ٔحقنَٛ   یٌیبٞجٕؿیت  فبفّٝ ردیف در ایجبد یهاثزٌذار خٛاٞذ ثٛد. 

ٓ  حنذاورز پتب٘غنیُ ؾّٕىنزد ینه    . (2015)ثذ٘برس ٚ ٕٞىنبراٖ،   پٙجٝ ٟٔٓ اعت تنزاوٓ  ، ثغنتٍی ثنٝ   رلن

 ٞنبی وؾنت ثغنیبر ثبرینه     پٙجنٝ در فبفنّٝ ردینف    وبؽنت ٞبی ٔطّنٛة آٖ در ٚاحنذ عنطا دارد.     ثٛتٝ

(Ultra-narrow Row)  یبUNR( ثبؾن   1982)خّینذ ٚ عنبپٗ،   ٔتنز   عب٘تی 40 ، ثب فبفّٝ ردیف وٕتز اس

سٚدرعنی پٙجنٝ   وؼ ٚ آة، وبٞؼ ٞشیٙنٝ ٚجنیٗ، افنشایؼ ٔینشاٖ تِٛینذ ٚ      جٛیی در ٔقزف آفتفزفٝ

ی ونٓ  ٞنب  وؾنت در ٔمبیغٝ ثب  رؽذ وٙٙذتزاوٓ سیبد ٌیبٞب٘ی وٝ در . (1996)وزثی ٚ ٕٞىبراٖ،  ؽٛد ٔی

ونزدٜ ٚ ٌبٞنب ؾّٕىنزد    تِٛینذ  در ٞنز ثٛتنٝ    یوٕتز یٞب)لٛسٜ(ٔیٜٛ  تؿذادٚ ثٛدٜ  ؾٕٛٔب لذ وٛتبٜ، تزاوٓ

ی ثغنیبر سینبد تحنت ؾٙنٛاٖ     ٞب پٙجٝ در تزاوٓ وبؽتاخیزا  (.1971)ِٛیظ،  وٙٙذ ٔیثیؾتزی ٞٓ تِٛیذ 

ِذا ثب تٛجنٝ   ثبؽذ. در حبَ ٌغتزػ ٔیجٟبٖ در وؾٛرٞبی پٙجٝ خیش ٚ تٛعؿٝ یبفتٝ  وؾت ثغیبر ثبریه

ی آثینبری،  ٞنب  ، ثزرعنی رٚػ ثبریه در اراضی وؾنبٚرسی وؾنٛر   وؾتٚ تٛعؿٝ اٍِٛی رٚػ ثٝ إٞیت 

ثٙنبثزایٗ اینٗ    ثبؽنذ.  ثغنیبر ضنزٚری ٔنی    غینزٜ ٚ  ٞنب  ثیٕبریآفبت، ی تِٛیذ، ٞب ، ٞشیٙٝٞب ٔقزف ٞٛرٖٔٛ

ثغیبر ثبریه ثز جٕؿیت وزْ لٛسٜ وؾت فبفّٝ ردیف پٙجٝ ثب ثزرعی اثز سراؾت ثب ٞذف پضٚٞؼ دٚ عبِٝ 

   ا٘جبْ ؽذ. ؽٟزعتبٖ ٌزٌبٖالّیٕی در ؽزایط  Helicoverpa armigera (Hübner.) پٙجٝ 
وبٞؼ ٞشیٙٝ تِٛیذ ٚ افشایؼ ؾّٕىزد ثٝ پٙجٝ، وؾت اس ٔشایبی ثبِمٜٛ عیغتٓ ردیف ثغیبر ثبریه  

 ٞب رعیثز. (1996)وزثی ٚ ٕٞىبراٖ،  ٞبی ضؿیف ٚ یب ٘ٛاحی ثب فقُ سراؾی وٛتبٜ اعتٚیضٜ در خبن

داؽتٝ آفت تٛا٘ذ تبثیز لبثُ تٛجٟی در ٔذیزیت حؾزات ثبریه پٙجٝ ٔی یٞب وؾت ردیف٘ؾبٖ ٔی دٞذ 

 وٙتزَ حؾزات در دعتزط اعت.ٗ رٚػ وؾت در ٔیشاٖ تبثیز ایدر خقٛؿ ثبؽذ، أب اطالؾبت وٕی 

یٗ ؽبُٔ ؽتٝ، عفیذ ثبِه ٚ وٙٝ تبر ؾٙىجٛتی، ثب أٟٓ پٙجٝ ثزرعی ٔحممبٖ ٘ؾبٖ داد ثزخی اس آفبت 

 .(2004)جغٛط،  یبثٙذ رٚػ وؾت وبٞؼ ٔی

در ثٛتٝ  سیزا ٘غجت تؿذاد لٛسٜ یبثذ،ٔیوبٞؼ ٞب رعیذٖ لٛسٜسٔبٖ ٔذت پٙجٝ، در ایٗ رٚػ وؾت  

 UNR ٓ عیغت در ٞبی پٙجٝٞبی ٔحممبٖ ٘ؾبٖ داد ثٛتٝثزرعی. ٔمبیغٝ ثب وؾت ٔؿَٕٛ وٕتز اعتدر 

ٔزثٛط ثٝ  UNR در رٚػ وؾت ؾّٕىزد ثبالثٛد٘ذ. وٛچىتز ٞب لٛسٜ  تز ٚوٓ تؿذاد لٛسٜ در ثٛتٝ ٚتز وٛتبٜ

٘ؾبٖ داد وٝ وؾت ٔؿَٕٛ ثب  وؾت ثغیبر ثبریهفبفّٝ  ٔمبیغٝ. در ٚاحذ عطا ثٛدسیبد لٛسٜ تؿذاد 

ویٌّٛزْ ِیٙت در ٞىتبر(. ٔیشاٖ  1800) ٔیشاٖ تِٛیذ ٚ ٔمذار ؾّٕىزد در وؾت ثبریه ثیؾتز ثٛد

ٞیچ . درفذ افشایؼ ؾّٕىزد ٔؾبٞذٜ ؽذ 14/4دار ٚ در وؾت ثبریه ؾّٕىزد در دٚ رٚػ وؾت ٔؿٙی
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یه ٚ ٕٞىبراٖ، )ثزٚدر ٔؾبٞذٜ ٘ؾذٞب ثبس ؽذٖ( ٔیبٖ عیغتٓ ٪60)ٞب سٔبٖ رعیذٖ لٛسٜدر  یتفبٚت

2010 .) 

ٞبی ٔختّنف پٙجنٝ ٌنشارػ    ٞبدر ثیٗ ردیفتفبٚت ا٘ذوی ثیٗ سٔبٖ رعیذٖ لٛسٜ ٞب اس پضٚٞؼثزخی  

سٚدرعنی در   بت،ٌشارؽ، ٚ درثزخی دیٍزاس (1973ٚ پیىٛن،  ٚویٙشٞبٚ 1998)ٌزیه ٚ ٕٞىبراٖ، ٕ٘ٛد٘ذ

ٚ یب٘نً ٚ ٕٞىنبراٖ    1975ٚ ٞینزٖ ٚ ٞنٌٛظ،    1998)ونبِٚی ٚ ٕٞىنبراٖ،    دار ثنٛد ٞب ٔؿٙیثیٗ ردیف

)وب٘غنتیجُ،   ٞب ٘بٔطّٛة اعتٞب در ثیٗ ردیفٚ ثزخی ٌشارؽبت ثیبٍ٘ز ایٗ ثٛد وٝ رعیذٖ لٛسٜ( 1980

   (.2001ة ٚ جبعت ٚ وٛتزٖ،  1977

ٖ  دٚ عبِٝ٘تبیج یه ثزرعی   ٝ    ثنز رٚی   در پبوغنتب ، NIAB-111 ،BH-160 ؾّٕىنزد چٟنبر رلنٓ پٙجن

MNH-786  ٚ CIM-496  فبفنّٝ ردینف   ( ٔتز عب٘تی 30)وٕتز اس  ثبریه ثغیبردر ردیف ٚ َ  75) ٔؿٕنٛ

داری ثنز رؽنذ، ؾّٕىنزد ٚ پبرأتزٞنبی     طنٛر ٔؿٙنی   فبفّٝ ردیف ٚ ارلبْ پٙجٝ ثٝ وٝ ٘ؾبٖ داد (ٔتز عب٘تی

ٓ ٔطبِؿنٝ،  . در اینٗ  ویفیت، ثٝ جش ؽبخـ یىٙٛاختی، تنبثیز ٌذاؽنت   ٓ ذتزیٗ ثّٙن   MNH-786رلن ٚ  رلن

ثیؾنتزیٗ  در ٟ٘بینت  ٚ ؽنبخـ ثنذر    لٛسٜ، ثبس در ثٛتٝ، ٚسٖ ٔتٛعطٞبی لٛسٜ، ٌُ، غٙچٝتؿذاد حذاورز 

داری ثنز  ٌینبٜ تنبثیز ٔؿٙنی   وؾنت  ارلبْ پٙجٝ ٚ فبفنّٝ  را داؽت. پٙجٝ دا٘ٝ ٚ ؾّٕىزد ٚسٖ افشایؼ  ٔمذار

 .(2016٘ٛاس ٚ ٕٞىبراٖ، ) داؽتٙذثیؾتز پبرأتزٞبی رؽذ، ؾّٕىزد ٚ ویفیت، ثٝ جش ؽبخـ یىٙٛاختی 

ٞٛایی ٘ینش  ٚ  ٘ػز اس ؽزایط آةافشایؼ ؾّٕىزد ٔحقَٛ ثٛعیّٝ افشایؼ تزاوٓ در رٚػ ٔذوٛر فزف 

ٌزدد ونٝ  ثبؾ  ٔی ا٘ذاسعبیٝتز ثغتٝ ؽذٖ عزیؽ (.1982خبِیذ ٚ عبپٗ، ) در ثزخی ٌشارؽبت آٔذٜ اعت

وبٞؼ تجخینز   ،ٚ اس عٛیی دیٍز( 2001)فیّیپ،  وبٞؼ یبفتٝٞبی ٞزس ثٝ ؽذت ؾزفٝ س٘ذٌی ثزای ؾّف

ٚ ٕٞچٙیٗ افنشایؼ جنذة ٘نٛر     (1982خبِیذ ٚ عبپٗ، ) آة پظ اس آثیبری ٚ فزفٝ جٛیی در ٔقزف آٖ

  (.2001)فیّیپ،  ٌزدد ٞب ثزيتٛعط 

ٔتز عب٘تی100ٚ 50 ،25ثیٗ خطٛط وبؽت ثب فبفّٝ عٝ تزاوٓ رٚی  تحمیمبتیه ٘تبیج آسٔبیؼ در  

در ٚ  ٜتزاوٓ ثٝ ٔمذار سیبدی رٚی ففبت ٔٛرفِٛٛصیه ٚ اجشاء ؾّٕىزد ٔٛثز ثٛد٘ؾبٖ داد  پٙجٝ رلٓٚ عٝ 

ٚضؿیت ٚسٖ خؾنه  ایٗ ٞزچٙذ در  ٝ ؽذ،اس رؽذ رٚیؾی ٚ تِٛیذ ٔحقَٛ ٌیبٜ وبعت ،ٞبی ثیؾتزتزاوٓ

ٓ  تزاوٓدر ایٗ آسٔبیؼ  ؽذ. ثیؾتزی در ٚاحذ عطا حبفُ سینبد،  ٞنبی  ٞبی ٔتٛعط در ٔمبیغٝ ثنب تنزاو

ٚ  ٕٞچٙنیٗ  . ٘ؾنبٖ داد وزد ثیؾتزی درعی ٚ ؾُٕسٚ  اخنتالف ٔتمبثنُ ارلنبْ در تنزاوٓ    اثنز   ثنیٗ ارلنبْ 

 (.1980اعتال ٚ فیىبٖ، ) ی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذدار ٔؿٙی



هاموادوروش

ؽٓ آثنبد ٌزٌنبٖ ٚ   ٞب در ایغتٍبٜ تحمیمبت پٙجٝ 1391ٚ  1390 ایٗ پضٚٞؼ در طَٛ دٚ عبَ سراؾی 

در . فبوتٛر افّی ٌزدیذثٝ فٛرت آسٔبیؼ فبوتٛریُ در لبِت طزح ثّٛن وبُٔ تقبدفی ثب عٝ تىزار اجزا 
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َ  ٚ فبفنّٝ  ( ٔتز عب٘تی 20 ×25) ثبریهثغیبر ؽبُٔ دٚ فبفّٝ وبؽت ایٗ پضٚٞؼ   ×80) وبؽنت ٔتنذاٚ

ارلبْ ٔنذوٛر در ٞنز   ثٛد.  (عپیذعبحُ، ٌّغتبٖ ٚ  )ارلبْ رلٓ پٙجٝ ٚ فبوتٛر فزؾی ؽبُٔ( ٔتز عب٘تی 20

ٚ ٘یٓ ٔتز اثتذایی ٚ ا٘تٟبیی وؾت ؽذ٘ذ. دٚ خط وؾت ٘ػز فبفّٝ ٔٛرد  ٔتزی ٚ ثب 11ردیف  6در وزت 

ٔینب٘ی   وؾت اس خطٛط ٞب ثزداری دادٜ٘ذ ٚ ؽذثٝ ؾٙٛاٖ حبؽیٝ در ٘ػز ٌزفتٝ ٞز ردیف اس اثتذا ٚ ا٘تٟبی 

پظ اس غٟنٛر  ٚ ٔٙطمٝ ا٘جبْ  ٔتذاَٚبت وبؽت ٚ داؽت ٔطبثك رٚػ ٕٞچٙیٗ وّیٝ ؾّٕیفٛرت ٌزفت. 

)تخٓ، الرٚ ٚ حؾنزٜ   آٖثزداری اس ٔزاحُ ٔختّف رؽذی ٞبی آسٔبیؾی، یبدداؽتدر وزتپٙجٝ  وزْ لٛسٜ

ی ٞنب  ی ٔنٛرد ٘ینبس، اخنتالف ثنیٗ دادٜ    ٞنب  ؾبُٔ تؿییٗ وٙٙذٜ در ا٘ذاسٜ یب تؿذاد ٕ٘ٛ٘ٝ. ؽذا٘جبْ  وبُٔ(

اس حبفُ اس ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری اِٚیٝ اعت. ثٝ ٔٙػٛر تؿییٗ تؿذاد ٔٙبعت ٕ٘ٛ٘ٝ، اثتذا یه ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری اِٚیٝ 

ثنٝ  ثٛتٝ اس ٞز تیٕبر ا٘جنبْ ٌزفنت.    10تؿذاد ٔزاحُ ٔختّف رؽذی آفت )تخٓ، الرٚ ٚ حؾزٜ وبُٔ(، ثٝ 

ثب تٛجٝ ثنٝ   (Relative variation)فبوتٛر خطبی ٘غجی  دلت ٚ فحت ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری اِٚیٝ، ٔٙػٛر ثزرعی

(، دلت ٕ٘ٛ٘ٝ ثنزداری اِٚینٝ را ٘ؾنبٖ    RVایٗ فبوتٛر )ٔحبعجٝ ٌزدیذ. ( 1974) ٞیُ ٞٛط ٚ پیتز رٚػ

ٝ  10اس تؿنذاد   ثٝ فٛرت ٔٙػٓ ٞفتٍنی  ٞب ٔی دٞذ. پظ اس تؿییٗ تؿذاد ٕ٘ٛ٘ٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ ثزداری ا٘جنبْ   ثٛتن

ی ثٝ دعت آٔذٜ ثب اعنتفبدٜ اس  ٞب ٚ دادٜ ٌیزیا٘ذاسٜٞٓ ؾّٕىزد وزت آسٔبیؾی اس ففت ٕٞچٙیٗ ٌزفت. 

ٝ   تجشیٝ ٚ تحّیُ ٚ ٔیبٍ٘یٗ MSTAT - C ثز٘بٔٝ آٔبری ای دا٘ىنٗ در   ٞب ثب اعتفبدٜ اس آسٔنٖٛ چٙنذ دأٙن

 .عطا احتٕبَ یه درفذ ٔمبیغٝ ؽذ٘ذ



نتايجوبحث

اثز فبوتٛرٞبی فبفنّٝ  وٝ  ٘ؾبٖ داد 1391ٚ  1390دٚ عبَ  ٔزوت ؾّٕىزد در تجشیٝ ٚاریب٘ظ٘تبیج  

دار ثنز ؾّٕىنزد ٘ذاؽنت.     تبثیز ٔؿٙیاثز ٔتمبثُ ایٗ فبوتٛرٞب  أبثٛد أب  دارٔؿٙیثز ؾّٕىزد رلٓ ٚ وؾت 

در دٚ عبَ، تبثیز ٞز دٚ فبوتٛر فبفّٝ ردیف ٚ رلٓ  ٞب تجشیٝ ٚاریب٘ظ ٔزوت دادٜثزاعبط ٘تبیج ٕٞچٙیٗ 

تزاوٓ جٕؿینت ونزْ لنٛسٜ پٙجنٝ در عنطا ینه درفنذ        رلٓ( ثز ×)فبفّٝ ردیفٞب  ٚ ٘یش تبثیز ٔتمبثُ آٖ

 (.1)جذَٚ  دار ثٛد٘ذ ٔؿٙی

 1 ٔنٛرد ثزرعنی در عنطا    فنفبت  ،آسٔنبیؼ  دٚ عبَٔجٕٛؼ در  ٞبٔیبٍ٘یٗٔمبیغٝ ٘تبیج ثز اعبط  

َ  ٌزفتٙنذ لنزار  ٞنٓ   اس ی ٔتفنبٚتی ٞب ٚ در ٌزٜٚؽتٙذ دااس ٞٓ دار تفبٚت ٔؿٙی درفذ ثزرعنی  (. 2 )جنذٚ

ْ  ثنز ( ٔتز عب٘تی 80×20) رایج وبؽتی ٞب ردیف فبفّٝتیٕبر اثز ی ٞب ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ ٝ  ارلنب ٘ؾنبٖ   پٙجن

 ی وؾت ثغیبر ثبرینه ٞب ففت ؾّٕىزد افشایؼ ثیؾتزی ٘غجت ثٝ اثز فبفّٝ ردیف، تیٕبرٞب ثٝ ِحبظ داد

ٓ  اثز ط ثٝ ٛثیؾتزیٗ ؾّٕىزد ٔزث، ٘تبیجٕٞیٗ . ثز اعبط ٙذداؽت( ثز ارلبْ ٔتز عب٘تی 25×20)  تیٕنبر رلن

ٚ وٕتنزیٗ ٔینشاٖ    اعنت ویّنٌٛزْ در ٞىتنبر    3855وؾت رایج ثب ٔیبٍ٘یٗ  یٞب ردیففبفّٝ ٌّغتبٖ ثز 
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ٝ عبحُ ثنب  ؾّٕىزد ٞٓ ٔزثٛط ثٝ تبثیز تیٕبر رلٓ   1216ثنب ٔینبٍ٘یٗ    وؾنت ثبرینه  ی ٞنب  ردینف  فبفنّ

 .  (2)جذَٚ  ثذعت آٔذ ویٌّٛزْ در ٞىتبر

ٖ   پٙجٝ ٘ؾبٖ داد اثزجٕؿیت وزْ لٛسٜ  تزاوٓدر خقٛؿ  ٞب مبیغٝ ٔیبٍ٘یٗٔ  فبفنّٝ   در رلنٓ ٌّغنتب

وٕتنزیٗ  ٘ینش  داؽنتٝ ٚ  در ٞز ثٛتنٝ  جٕؿیت ایٗ آفت را ثبالتزیٗ تزاوٓ  ،ٔتزعب٘تی 80×20 وؾت ردیف

ٚ ثغیبر ثبریه،   رایج وؾتی ٞب ردیف فبفّٝعبحُ در ٓ رلاثز ٔزثٛط ٞٓ  وزْ لٛسٜ پٙجٝٔیشاٖ جٕؿیت 

ٚ ثطٛر ٔؾنتزن   ثذعت آٔذ ثٛتٝدر ٞز  ٔزاحُ رؽذی آفتؾذد  25/0ٚ  23/0ی ٞب ثب ٔیبٍ٘یٗثٝ تزتیت 

 .در یه ٌزٜٚ لزار ٌزفتٙذ

ثنب   وؾنت  عیغنتٓ   ثنب  آٖ ٔمبیغٝ ٚ پٙجٝ ؾّٕىزد ثز وٓ خیّی ردیف فٛافُ ثب وؾت اثزات سٔیٙٝ در 

ٝ  فنٛرت  فبفّٝ رایج ٔطبِؿبت ٔختّفی ٝ  در. اعنت  ٌزفتن ٖ  ای ٔطبِؿن ٖ  ٚ ٚیّغنٛ ( ثینبٖ  2007) ٕٞىنبرا

وؾت راینج  عیغتٓ  اس تز ثیؼ ٔزثؽ ٔتز در لٛسٜ تؿذاد ٚ وٛتبٜ تز  UNRداؽتٙذ ارتفبؼ پٙجٝ در عیغتٓ 

ٝ  ثنٛد. در  رایج وؾت عیغتٓ اس ثیؾتز درفذ 10 ایٗ عیغتٓ در ؾّٕىزد ٕٞچٙیٗاعت.   دیٍنزی  ٔطبِؿن

ٜ  وٝ تؿذاد وزد٘ذ ٌشارػ (2009) ٕٞىبراٖ ٚ ردی ٚػ در عیغنتٓ وؾنت   ؾّٕىنزد   ٚ ٔتزٔزثنؽ  در لنٛس

 تنز  یىٙٛاخنت  تٛسیؽ ٚ ثبالتز ثٛتٝ ؾّت ایٗ أز را تزاوٓبر ثبریه ثیؾتز اس وؾت رایج اعت. ٔحممیٗ ثغی

٘تبیج آسٔنبیؼ ٔنب در خقنٛؿ تنبثیز رلنٓ عنبحُ در فبفنّٝ         .٘ذدوز ثیبٖ وؾت عیغتٓ ایٗ در ٞب ثٛتٝ

در خقنٛؿ ارلنبْ عنپیذ ٚ    ی اینٗ ٔحممنیٗ ٔطبثمنت داؽنتٝ أنب      ٞب ی وؾت ثبریه، ثب ثزرعیٞب فیرد

 ٌّغتبٖ ٘تبیج ٔتفبٚتی ثذعت آٔذ.

ٖ  جغنٛط تمزیجب ثب ٔطبِؿنبت  ایٗ پضٚٞؼ ٘تبیج ٕٞچٙیٗ   ، ثنٝ  ؽنت ( ٔطبثمنت دا 2004) ٚ ٕٞىنبرا

ؽنذ.  جٕؿیت آفنت ونزْ لنٛسٜ     تزاوٓ عجت وبٞؼ در ارلبْ عپیذ ٚ عبحُ وٝ افشایؼ تزاوٓ ثٛتٝطٛری

افشایؼ سٚدرعی ٔٙجز ثٝ دٞذ وٝ  آسٔبیؼ ٘ؾبٖ ٔیی ٔزثٛط ثٝ ففت وزْ لٛسٜ در ٞب دادٜ٘تبیج ثزرعی 

ٝ   ٚ ایٗ خٌزدد ٞب ٔیوؼوبٞؼ ٔقزف آفت ٞنبی تِٛینذ ٚ وبعنتٗ    ٛد اس ؾٛأُ ٟٔنٓ در ونبٞؼ ٞشیٙن

ثبؽذ. افشایؼ سٚدرعی اس طزیك وبٞؼ تؿنذاد لنٛسٜ در ٞنز ٌینبٜ فنٛرت      ٔیسیغت  ٞبی ٔحیطآِٛدٌی

ٔٙجز ثٝ ونبرآیی ثیؾنتز ٔقنزف     ،تزٞب یب رعیذٌی عزیؽلٛسٜ سٔبٖٞٓ رعیذٖ، (2001فّیپ، ) ٌیزد ٔی

 . (1982)خبِیذ ٚ عبپٗ،  ٌزددٞب ٚ افشایؼ ؾّٕىزد ٔیحؾزٜ وؼ ٚ ٞبٞٛرٖٔٛ



نتيجهگيري

ْ  وؾت ثغیبر ثبریهفبفّٝ تزویت تیٕبر اثز ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیج ثٝ دعت آٔذٜ در ایٗ آسٔبیؼ،    ،ثز ارلنب

افنشایؼ ارتفنبؼ ثٛتنٝ    ٚ  ٘ٛرجٟت جذة  ٌیبٞبٖ رلبثت ؽذیذ، در ٚاحذ عطا تزاوٓ سیبد ٌیبٞبٖثٝ ؾّت 

. ثٙنبثزایٗ ثزرعنی ٔنب    اعتراثطٝ ٔٙفی ثیٗ ارتفبؼ ثٛتٝ ٚ فبفّٝ ردیف اتفبق ٔی افتذ وٝ حبوی اس ٚجٛد 
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ثبریه ثبؾ  وبٞؼ جٕؿینت آفنت ونزْ لنٛسٜ پٙجنٝ ؽنذٜ ٚ ؾّٕىنزد        وؾت ی ٞب ٘ؾبٖ داد فبفّٝ ردیف

 ٔحقَٛ ٘یش حفع ٔی ٌزدد.



سپاسگزاري

ثبؽذ وٝ ثب حٕبیت ٔبِی  ٔی 12-07-07- 9001-9004ایٗ ٔمبِٝ اس ٘تبیج پزٚصٜ تحمیمبتی ثب ؽٕبرٜ  

ٔٛعغٝ تحمیمبت پٙجٝ وؾٛر در ٌزٌبٖ اجزا ٌزدیذ. ِذا اس سحٕبت ریبعت ٚلت ٔٛعغٝ تحمیمنبت پٙجنٝ   

وّیٝ ٕٞىبراٖ اداری ٚ ٔبِی ٔٛعغٝ تحمیمبت پٙجٝ تؾىز ٚ لذردا٘ی ٔی ونٙٓ. ٕٞچٙنیٗ اس    ٚ ٘یش وؾٛر

 آلبیبٖ ٟٔٙذط ؾّی افغز ٟٔنبجز ؽٓ آثبد ٌزٌبٖ، ثخقٛؿ ٞب ٕٞىبراٖ ؾشیشْ در ایغتٍبٜ تحمیمبت پٙجٝ

 وٕبَ تؾىز ٚ لذر دا٘ی را دارْ.  ٚ اوجز عزوالیی

 
1311-11هايت(صفاتموردبررسیدرسالميانگينمربعاتجزيهواريانسمركب)-1جدول

 ٔٙبثؽ تغییزات

 ٔیبٍ٘یٗ ٔزثؿبت

درجٝ 

 آسادی

 ؾّٕىزد

 )ویٌّٛزْ در ٞىتبر(

 وزْ لٛسٜ

 )ٔزاحُ رؽذی در ثٛتٝ(

 ns1729 001/0 1 عبَ

 001/0** 101801** 1 فبفّٝ وبؽت

 184/0** 3002** 2 رلٓ

 ns 816 **086/0 2 رلٓ  فبفّٝ وؾت 

 001/0 409859 20 خطب

 66/17 35/8 - (% CV) ضزیت تغییزاتدرفذ 

ns05/0دار در عطا : ٔؿٙی*دار،:ؾذْ اختالف ٔؿٙیp< ٚ** 01/0دار در عطا : ٔؿٙیp< 

 
1311و1311يهاسالدرموردبررسیصفاتمركبيهامقايسهميانگين-2جدول

 وزْ لٛسٜ 

(ٔزاحُ رؽذی در ثٛتٝ)  

 ؾّٕىزد 

 (ٞىتبرویٌّٛزْ در )
 یتیٕبری ٞب تزویت

cd 25/0 c 1216  25×20رلٓ عبحُ ثب فبفّٝ وبؽت 
d 23/0 c 1052  80×20رلٓ عبحُ ثب فبفّٝ وبؽت 
b 31/0 c 1376  25× 20رلٓ عپیذ ثب فبفّٝ وبؽت 
c 27/0 b 3124  80×20رلٓ عپیذ ثب فبفّٝ وبؽت 
b 32/0 b 2972  25×20رلٓ ٌّغتبٖ ثب فبفّٝ وبؽت 
a 65/0 a 3855  80×20رلٓ ٌّغتبٖ ثب فبفّٝ وبؽت 

 یی وٝ دارای حزٚف ٔؾتزن ٞغتٙذ در یه ٌزٜٚ لزار دار٘ذ.ٞب تذوز: ٔیبٍ٘یٗ
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