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 چکیده
 1396-97 سراػی عبل در آسهبیؾی آفتبثگزداى، رقن عِ کیفی ٍ کوی ػولکزد ٍ چزة اعیذّبی ثزخی ثز ًیتزٍصى کَد هختلف عطَح اثز ثزرعی هٌظَر ِث

 ًیتزٍصى کَد عطح چْبر تحقیق ایي در گزدیذ. اخزا دسفَل هٌطقِ در تکزار چْبر ثب تقبدفی کبهل ّبی ثلَک طزح قبلت در خزدؽذُ ثبر یک ّبی کزت فَرت ِث

َاى ِث (ّکتبر در خبـل ًیتزٍصى کیلَگزم 180 ٍ 120 ،60 ففز،) َاى ِث (پزٍگزط ٍ رکَرد قبعن،) آفتبثگزداى رقن عِ ٍ افلی فبکتَر ػٌ  ًظز در فزػی فبکتَر ػٌ

 درفذ اهب گزدیذ، لیٌَلئیک اعیذ درفذ ٍ اعتئبریک اعیذ درفذ رٍغي، درفذ ففبت کبّؼ ثبػث ًیتزٍصى هقزف افشایؼ کِ داد ًؾبى ًتبیح ؽذ. گزفتِ

 اختالف رٍغي هیشاى ٍ داًِ ػولکزد لحبظ اس ًیش هختلف ارقبم ثیي یبفت. افشایؼ یدار یهؼٌ فَرت ِث پبلوتیک اعیذ درفذ ٍ اٍلئیک اعیذ درفذ پزٍتئیي،

 1860) رٍغي ٍ ّکتبر( در کیلَگزم 3920) داًِ ػولکزد تزیي ثیؼ ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 هقزف ثب قبعن رقن کِ یطَر ِث ؽذ، هؾبّذُ یدار یهؼٌ

 رٍغي ػولکزد ثِ ارسیبثی هَرد ففبت ثب داًِ ػولکزد ّوجغتگی ثبالتزیي کِ ًوَد هؾخـ ًتبیح چٌیي ّن داد. اختقبؿ خَد ثِ را ّکتبر( در کیلَگزم

(**97/0r =) ٍ پزٍتئیي هحتَای ِث عپظ (**85/0r =) ٍ لیٌَلئیک اعیذ هیشاى ِث ّب آى تزیيپبییي (*58/0-=r) َاىهی یطَرکل ِث داؽت. تؼلق  کِ ًوَد اظْبر ت

 افشایؼ راعتبی در ًیتزٍصى ػٌقز خذة در ثبالتزی قبثلیت اس قبعن رقن ٍ ثَدُ تأثیزگذار آفتبثگزداى کیفی ٍ کوی ػولکزد افشایؼ در ًیتزٍصى تز ثیؼ هقزف

 ثَد. ثزخَردار عطح ٍاحذ در ػولکزد

 

  ػولکزد. رٍغي، درفذ پزٍتئیي، درفذ آفتبثگزداى، چزة، اعیذ :هب دواژهیکل
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Abstract 
In order to investigate the effect of different levels of nitrogen fertilizer on some fatty acids composition and quantitative and qualitative yield of three 

sunflower cultivars, an experiment has been carried out as split plots based on randomized complete block design with four replications in Dezful 
region during 2017-2018. It considers four levels of nitrogen fertilizer (0, 60, 120, and 180 kg ha-1 N) as the main factor and three sunflower cultivars 

(Ghasem, Record, and Progress) as the sub factor. Results show that increasing nitrogen consumption reduces the percentage of oil, stearic acid, and 

linoleic acid percentage, whereas protein percentage, oleic acid, and palmitic acid percentage have increased significantly. There are significant 
differences between different cultivars in grain yield and oil content, where Ghasem cultivar has the highest grain yield (3920 kg ha-1) and oil (1860 kg 

ha-1) with the consumption of 180 kg ha-1 N. Also, the results indicate that the highest correlation of grain yield with the studied traits belong to oil 

yield (r=0.97**), followed by protein content (r=0.85**), with the lowest one, belonging to linoleic acid (r=-0.58*). In general, it can be stated that 
higher nitrogen consumption has been effective in increasing the quality and quantity of sunflower and Ghasem cultivar has a higher ability to absorb 

nitrogen in order to increase yield per unit area. 
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 مقدمه .1

 ػٌَاى ثِ تَاًذیه (.Helianthus annuus L) آفتبثگزداى

 طیؽزا اس یؼیٍع داهٌِ در هطوئي یسراػ بُیگ کی

 Lopez-Valdez) ثبؽذ داؽتِ یتَخْ قبثل ػولکزد ،یطیهح

et al., 2011). هقبدیز داؽتي دلیل ثِ آفتبثگزداى رٍغي 

 لیٌَلئیک ذیاع زیًظ ًؾذُ اؽجبع چزة یاعیذّب اس فزاٍاًی

 ,El-Gizawy) اعت سیبدی اّویت یدارا اٍلئیک اعیذ ٍ

 سراػی یشیر ثزًبهِ در هْن یًیبسّب اس یکی (.2009

 ارسیبثی هطلَة، تیفیک ثب ٍ ثبال ػولکزد حقَل هٌظَر ثِ

 ثز یتأثیزگذار ثب کِ اعت گیبُ تغذیۀ هختلف یّب غتنیع

 ،ّب آى ثیي تَاسى ٍ گیبُ رؽذ سایؾی ٍ رٍیؾی دٍرُ طَل

 گیبُ ایي تَقغ ثَد. خَاّذ هؤثز ًیش هحقَل کیفیت ثز

 تؼبدل ٍخَد کِ یطَر ثِ ثَدُ، ثبال کخب ػٌبفز یثزا

 آى داًِ ػولکزد رعیذى حذاکثز ثِ یثزا غذایی ػٌبفز

  (.Khodaei Joghan, et al., 2017) اعت یضزٍر ثغیبر

 اس یکی ًیتزٍصى ،کخب یحبفلخیش هذیزیت هٌظز اس

 ثِ دعتیبثی در یکلیذ ػبهل ٍ غذایی ػٌبفز يیتز هْن

 گغتزُ اعت. سراػی هحقَالت در هطلَة ػولکزد

 اقلین، رقن، ثِ ثغتگی گیبّبى تَعط ؽذُ خذة ًیتزٍصى

 ثز ػالٍُ ًیتزٍصى دارد. ػولکزد ٍ کَد عطَح گیبُ، تزاکن

 افلی ػٌقز دارد، ٍخَد گیبُ در پزٍتئیي فَرت ثِ کِ آى

 در افلی ػبهل ٍ اعت گیبُ در کلزٍفیل دٌّذُ لیتؾک

 تقزیجبً گیبّی خؾک هبدُ .ؽَد یه هحغَة یگیزکزثي

 اٍلیِ خشء ًیتزٍصى اعت. ًیتزٍصى درفذ چْبر تب دٍ یدارا

 آهیٌِ، یاعیذّب ّوبًٌذ آلی تزکیجبت دٌّذُ لیتؾک

 & Wu) رٍد یه ؽوبر ثِ ًَکلئیک یاعیذّب ٍ ّب يیپزٍتئ

Ma, 2015.) طَل در ٍ ثَدُ زیکَدپذ ٍ بسیپزً آفتبثگزداى 

 اس غذایی ػٌبفز یتَخْ قبثل هقبدیز خَد رؽذی دٍرُ

 ّبیخبک در آى کؾت کِ یطَر ثِ کٌذ،هی ثزداؽت خبک

 ًیتزٍصى هبًٌذ ػٌبفزی هتؼبدل هقزف ػذم ٍ فقیز

 عبیز کبرثزد عَدهٌذی قزاردادى تأثیز تحت ثب تَاًذ هی

 گیبُ ایي کیفی ٍ کوی ػولکزد کبّؼ ثِ هٌدز ػٌبفز،

 سراػت در ًیتزٍصًی یکَدّب اًذاسُ اس ثیؼ هقزف ؽَد،

 را غتیس طیهح ثِ ٍاردُ یّب تیآع تٌْب ًِ آفتبثگزداى

 داؽتِ ًبهطلَثی تأثیز ّب داًِ کیفیت ثز ثلکِ دّذ یه افشایؼ

 ,.Jami et al) ؽَد یه آى رٍغي هیشاى کبّؼ عجت ٍ

 يیتز هْن اس چزة اعیذّبی تزکیت ٍ رٍغي هیشاى (.2017

 ّغتٌذ، رٍغٌی یّب داًِ تَفیف ٍ ارسیبثی در ػَاهل

 اعیذّبی ثبالی درفذ ثب گیبّی یّب رٍغي کِ یطَر ثِ

 دارًذ ؽذىذیاکغ ثِ یتز ثیؼ حغبعیت زاؽجبعیغ چزة

(Rezvani Moghaddam & Seyyedi, 2017.) يیتز هْن 

 را رٍغي یهحتَا درفذ 90 تقزیجبً کِ چزة یاعیذّب

 اعت لیٌَلئیک ٍ اٍلئیک یاعیذّب ؽبهل ،دٌّذ یه تؾکیل

 اؽجبع چزة اعیذّبی ثِ هزثَط هبًذُ یثبق درفذ 10 ٍ

 تِ،یٍار ًَع هثل ییتَرّبکفب اعت. اعتئبریک ٍ پبلوتیک

 تکیتز یبّیگ یتَرّبکفب ٍ ییٍَّا آة طیؽزا ،کخب

 قزار زیتأث تحت یبّیگ یّب رٍغي در را چزة یذّبیاع

 ِیتغذ (.Moradi Telavat & Siadat, 2012) دٌّذ یه

 طیهح يیث تؼبدل ِک ّغتٌذ یػَاهل اس ّب آى ارقبم ٍ بّبىیگ

 يیتز هْن .کٌٌذ یه نیتٌظ را بُیگ یکیصًت بتیخقَف ٍ

 اهب ثبؽذ یه صًَتیپ چزة اعیذّبی کٌٌذُ يییتؼ ػبهل

 تَاًذ یه داًِ پزؽذى طَل در ًیش هحیطی فبکتَرّبی

 دٌّذ قزار تأثیز تحت را چزة اعیذّبی ٍ رٍغي درفذ

(Tohidi Moghadam et al., 2011).  

 کبرثزد گزدیذ گشارػ آفتبثگزداى رٍی ثز آسهبیؾی در

 ٍ پزٍتئیي هحتَای رٍی ثز یدار یهؼٌ اثز ًیتزٍصى کَد

 ٍ داؽت پبلوتیک ٍ لیٌَلئیک اٍلئیک، چزة اعیذّبی

 (.Li et al., 2017) گزدیذ ّب آى هقبدیز افشایؼ ثبػث

Khodaei Joghan et al. (2017) تیوبرّبی تأثیز ثزرعی ثب 

 ثیبى آفتبثگزداى کیفی یّب یضگیٍ ٍ داًِ ػولکزد ثز کَدی

 ٍ پزٍتئیي درفذ ثیي یدار یهؼٌ ٍ هٌفی ّوجغتگی داؽتٌذ

 & Alili آسهبیؼ ًتبیح آهذ. دعت ثِ گیبُ داًِ رٍغي درفذ



 ًیترٍشٍاکٌص عولکرد کوی ٍ کیفی ٍ ترکیت اسیذّبی چرة سِ رقن آفتبثگرداى ِث هقبدیر هختلف کَد 
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Ullah (2012) در ًیتزٍصى عطح افشایؼ ثب کِ داد ًؾبى 

 اعیذ درفذ ٍ پزٍتئیي هحتَای داًِ، ػولکزد آفتبثگزداى

 ٍ رٍغي هحتَای کِ یدرحبل داؽت، افشایؼ لیٌَلئیک

 .Abd EL-Satar et al یبفت. کبّؼ اٍلئیک اعیذ درفذ

 کِ دریبفتٌذ آفتبثگزداى ارقبم رٍی ثزرعی ثب ًیش (2017)

 در کیفی ٍ کوی ػولکزد افشایؼ ثبػث ًیتزٍصى هقزف

 اعیذّبی کِ ًوَدًذ اثزاس ّب آى چٌیي ّن گزدیذ. ّب آى

 ثز را هغتقین اثز یيتز ثیؼ اٍلئیک ٍ لیٌَلئیک چزة

 .Shakeri et al داؽتٌذ. هطبلؼِ هَرد ارقبم کیفی ػولکزد

 اثز ًیتزٍصى ؽیویبیی کَد افشایؼ کِ داؽتٌذ ثیبى (2013)

 اعیذ درفذ رٍغي، ػولکزد داًِ، ػولکزد ثز یدار یهؼٌ

 چٌیي ّن دارد. کٌدذ آراؽیذیک ٍ لیٌَلئیک اعیذ اٍلئیک،

 ٍ لیٌَلئیک اعیذ ثب اٍلئیک اعیذ درفذ آسهبیؼ ایي در

 داؽت. یدار یهؼٌ ٍ هٌفی ّوجغتگی اعتئبریک اعیذ

Rastgo et al. (2014) هقزف افشایؼ ثب کزدًذ گشارػ 

 ٍ رٍغي ػولکزد اهب کبّؼ رٍغي درفذ ًیتزٍصى کَد

 Mojaddam یبفت. افشایؼ گلزًگ داًِ پزٍتئیي درفذ

 ػولکزد ٍ فیشیَلَصیکی خقَفیبت ثزرعی ثب ًیش (2017)

 ًوَد گشارػ ًیتزٍصى هختلف عطَح در آفتبثگزداى داًِ

 پزٍتئیي درفذ داًِ، ػولکزد ًیتزٍصى کبرثزد افشایؼ ثب کِ

 Hamzei.یبفت افشایؼ یدار یهؼٌ طَر ثِ کلزٍفیل هیشاى ٍ

et al. (2017) داًِ، ػولکزد یيتز ثیؼ آسهبیؾی در ّن 

 هقزف ثب را آفتبثگزداى رٍغي ػولکزد ٍ پزٍتئیي ػولکزد

  آٍردًذ. دعت ثِ ًیتزٍصى کیلَگزم 180

 ٍ داًِ ػولکزد دارای آفتبثگزداى ّیجزیذّبی اگزچِ

 تَاى سهبًی گیبُ ٍلی ّغتٌذ هؾخقی ػولکزد اخشای

 اس هؤثزی اعتفبدُ ثتَاًذ کِ عبسد یه آؽکبر را خَد تَلیذی

 هَارد اس ثغیبری در ثٌبثزایي ًوبیذ؛ هحیطی هتغیزّبی

 تأثیز تحت آفتبثگزداى ّیجزیذّبی صًتیک پتبًغیل

 هحیطی ػَاهل ٍ رؽذ ثز هؤثز هختلف فبکتَرّبی

 لذا (.Gonzales et al., 2013) یبثذهی کبّؼ ٍ رارگزفتِ

 زدکػول در تزٍصىیً هْن ًقؼ ثِ تَخِ ثب ٍ اعبط ایي ثز

 هٌبطق یّب خبک در آى وجَدک ٍ یبتیح یٌذّبیفزا ثْجَد ٍ

 اثز ثزرعی ّذف ثب تحقیق يیا ،خؾک وِیً ٍ کخؾ

 ػولکزد ٍ داًِ چزة اعیذّبی اس ثزخی رٍی ًیتزٍصى

 طزاحی دسفَل هٌطقِ در آفتبثگزداى رقن عِ کیفی ٍ کوی

 گزدیذ.

 

 هبروش و مواد .2

 قبلت در خزدؽذُ ثبر یک یّبکزت فَرت ثِ آسهبیؼ

 عبل در تکزار چْبر در تقبدفی کبهل یّبثلَک پبیِ طزح

 طَل هختقبت ثب) دسفَل هٌطقِ در 1396-97 سراػی

 ػزك ٍ یؽزق قِیدق 24 ٍ درخِ 48 ییبیخغزاف

 هتز 143 ارتفبع ٍ یؽوبل قِیدق 24 ٍ درخِ 32 ییبیخغزاف

 عطح چْبر تحقیق ایي در .گزدیذ اخزا ب(یدر عطح اس

 خبلـ ًیتزٍصى کیلَگزم 180 ٍ 120 ،60 ففز،) ًیتزٍصى

 آفتبثگزداى رقن عِ ٍ افلی فبکتَر ػٌَاى ثِ (ّکتبر در

 ًظز در فزػی فبکتَر ػٌَاى ثِ (رکَرد ٍ پزٍگزط قبعن،)

 ّؾت طَل ثِ کؾت خط ؽؼ ؽبهل کزت ّز .ؽذ گزفتِ

 یرٍ ثَتِ دٍ فبفلِ ٍ هتزعبًتی 60 خطَط ثبفبفلِ هتز،

 ًتبیح ثزاعبط کبؽت اس قجل .ثَد هتزعبًتی 20 ردیف

 دٍ اس پتبط ٍ فغفز یکَدّب (،1 خذٍل) کخب آسهَى

 ٍ پبیِ فَرت ثِ پتبعین عَلفبت ٍ آهًَیَم فغفبت هٌجغ

-10 هزحلِ ٍ )پبیِ هزحلِ دٍ طی ًیتزٍصى کَد تیوبرّبی

 ًیتزٍصى( درفذ 46 )هحتَی اٍرُ کَد هٌجغ اس ثزگی( 8

 گزدیذ. اػوبل

 ٍ یخَ فَرت ثِ 96 اعفٌذهبُ اٍل ّفتِ در کبؽت

 اس پظ ثالفبفلِ اٍل آثیبری .گزفت فَرت دعت ثب پؾتِ

 ثزاعبط ٍ عجشؽذى اس پظ ثؼذی ّبیآثیبری ٍ کبؽت

 فَرت آثیبری هزتجِ 14 )خوؼبً گزفت اًدبم گیبُ ًیبس

 فَرت ثِ ًیبس فَرت در ّزس یّبػلف کٌتزل گزفت(.

 .ؽذ اًدبم دعتی
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 آزهبیص هحل خبک ضیویبیی ٍ فیسیکی خصَصیبت ثرخی .1 جذٍل

 الکتریکی ّذایت

(ds/m) 

 خبک اسیذیتِ

(pH) 

 آلی هَاد

(%) 

 ًیترٍشى

(%) 

 فسفر

(ppm) 

 پتبسین

(ppm) 

 خبک عوق

(cm) 

 
 خبک ثبفت

 لَم سیلتی  30-0 188 1/10 059/0 90/0 5/7 8/1

 لَم سیلتی  60-30 130 3/8 026/0 81/0 2/7 5/1

 

 ٍ ّبطجق سردؽذى) فیشیَلَصیک رعیذگی هزحلِ در

 ثَتِ ّؾت (BBCH هقیبط 87 کذ ّب؛ثزاکتِ ؽذى ایقَُْ

 اًتْبی ٍ اثتذا اس حبؽیِ هتز نیً حذف اس پظ هتَالی

 ٍ ػولکزد ٍ اًتخبة کزت ّز چْبرم ٍ عَم ّبیردیف

 ثزاعبط داًِ ػولکزد .ؽذ هحبعجِ داًِ ػولکزد اخشای

 ٍ رٍغي درفذ گزدیذ. هحبعجِ داًِ درفذی 10 رطَثت

 رٍػ ثب تزتیت ثِ ّب داًِ کزدى خؾک اس پظ داًِ، پزٍتئیي

 (.Naseri et al., 2012) گزدیذ تؼییي کدلذال ٍ عَکغلِ

 ػولکزد ضزة حبفل اس عطح ٍاحذ در رٍغي ػولکزد

 چزة اعیذّبی تؼییي آهذ. دعت ثِ رٍغي درفذ در داًِ

 اس اعتفبدُ ٍ Metcalf et al. (1966) رٍػ ثِ ّب ًوًَِ

 کؾَر ،4600 )هذلUNICAM  کزٍهبتَگزاف گبس دعتگبُ

 گزفت. فَرت دسفَل عجشآسهَى ؽزکت تَعط آهزیکب(

 عتَى ٍ ایؽؼلِ یًَیشاعیَى آؽکبرعبس ثِ هدْش دعتگبُ

 ثَد. هتزهیلی 25/0 قطز ٍ هتز 30 طَل ثِ BPX کبپیالری

 دهبیی ثزًبهِ ؽذ. اعتفبدُ حبهل گبس ػٌَاىثِ ّلیَم گبس اس

 ٍ دقیقِ 5 هذت ثِ گزادعبًتی درخِ 140 اثتذا در دعتگبُ

 ٍ ثَد دقیقِ 9 هذت ثِ گزادعبًتی درخِ 180 عپظ

 ٍ یبفت افشایؼ گزادعبًتی درخِ 200 ثِ 180 اس درًْبیت

 دهبی ٍ آؽکبرعبس دهبی هبًذ. ثبقی دهب ایي در کبر پبیبى تب

 ثَد. گزادعبًتی درخِ 250 ٍ 300 تزتیت ثِ تشریق هحل

 ٍ ؽذُ رعن هٌحٌی دعتگبُ، ثِ ًوًَِ ّز تشریق اس پظ

 ثِ هزثَط هٌحٌی ثب چزة اعیذ ّز ثِ هزثَط ثبسداری سهبى

 اعیذّبی هیشاى ٍ ًَع ٍ هقبیغِ اعتبًذارد، چزة اعیذ

 گزدیذ. هؾخـ آسهبیؼ هَرد ًوًَِ ّز در هَخَد چزة

 ِیتدش ثِ هزثَط یآهبر هحبعجبت ِیلک تیدرًْب

 اس اعتفبدُ ثب ؽذُ گیزیاًذاسُ ففبت رٍی ثز بًظیٍار

 SAS ٍ (2.10 )ًغخِ MSTAT-C آهبری افشارّبی ًزم

 چٌذ آسهَى ٍعیلِ ثِ ّبيیبًگیه هقبیغِ (،9.3 )ًغخِ

 ًوَدارّب رعن ٍ (درفذ 5 احتوبل عطح) يکداً ای داهٌِ

 یففبت یثزا ضوي در .گزدیذ اًدبم Excel ثزًبهِ تَعط

 یدّثزػ گزدیذ داریهؼٌ ّب آى در تیوبرّب کٌؼ ثزّن ِک

 گزفت. اًدبم یافل زتک ثِ ًغجت هتقبثل اثز

 

 بحث و نتبیج .3
 چرة اسیدهبی .1 .3

 ثز ًیتزٍصى کَد اثز کِ داد ًؾبى ٍاریبًظ تدشیِ ًتبیح

 دار یهؼٌ درفذ یک احتوبل عطح در اٍلئیک اعیذ درفذ

 ثب کِ اعت آى ثیبًگز ّب يیبًگیه هقبیغِ (.2) خذٍل ثَد

 یدار یهؼٌ طَر ثِ اٍلئیک اعیذ درفذ ًیتزٍصى کَد هقزف

 04/31) آى درفذ یيتز ثیؼ کِ یطَر ثِ یبفت، افشایؼ

 در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 کَد عطح ثِ هزثَط درفذ(

 )ػذم ؽبّذ تیوبر ثِ درفذ( 01/26) آى یيتز کن ٍ ّکتبر

 ٍخَد (.3 خذٍل) داؽت تؼلق ًیتزٍصى( کَد کبرثزد

 ٍ رؽذ خْت هٌبعت ثغتز ایدبد ٍ ًیتزٍصى هقبدیز تز ثیؼ

 درفذ افشایؼ ٍ گؾتِ گیبُ رؽذ تذاٍم ثبػث فتَعٌتش،

 (.Zheljazkov et al., 2011) دارد پی در را اٍلئیک اعیذ

 پٌح احتوبل عطح در اٍلئیک اعیذ درفذ ثز رقن اثز

 اعیذ درفذ یيتز ثیؼ (.2 خذٍل) ثَد دار یهؼٌ درفذ

 درفذ یيتز کن ٍ رکَرد رقن ثِ درفذ( 31/29) اٍلئیک
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 خذٍل ثَد هزثَط (درفذ 03/28) پزٍگزط رقن ثِ آى

 دیگزی هْن ًکبت اس داؽت اظْبر تَاى یه ثٌبثزایي (.3)

 گیبُ در هَخَد چزة اعیذّبی هیبى رٍاثط ثز تَاًذ یه کِ

 ایي اعت. ّب آى صًتیکی رفتبر ٍ رقن ًَع ثبؽذ اثزگذار

 Abd EL-Satar et al. (2017) یّب گشارػ ثب ًتبیح

 دارد. هطبثقت

 عطح در لیٌَلئیک اعیذ درفذ ثز ًیتزٍصى کَد اثز

 هقبیغِ (.2 خذٍل) ثَد دار یهؼٌ درفذ پٌح احتوبل

 ًیتزٍصى کَد هقزف افشایؼ کِ داد ًؾبى تیوبرّب هیبًگیي

 ،گزدیذ لیٌَلئیک اعیذ درفذ دار یهؼٌ کبّؼ هَخت

 تیوبر ثِ درفذ( 87/63) آى هیشاى یيتز ثیؼ کِ یطَر ثِ

 آى یيتز کن ٍ ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 60 هقزف

 ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 تیوبر ثِ درفذ( 12/56)

 ّب تفبٍت ایي کِ رعذ یه ًظز ثِ (.3) خذٍل داؽت تؼلق

 رؽذ دٍرُ طَل افشایؼ ثز ًیتزٍصى اثز دلیل ثِ ػوذتبً

 ٍ ّب داًِ پزؽذى ٍ دّی گل اس ثؼذ دٍرُ طَل خقَؿ ثِ

 یّب رٍغي ؽیویبیی ثبًذّبی رٍی هحیط َّای دهبی تأثیز

 Li et ًتبیح ثب کِ ثبؽذ هزثَطِ یّب نیآًش یب ٍ ؽذُ لیتؾک

al. (2017) کِ داد ًؾبى ًتبیح چٌیي ّن دارد. ّوخَاًی 

 درفذ یک احتوبل عطح در یدار یهؼٌ اثز ًیش رقن تیوبر

 کِ یطَر ثِ ،(2 خذٍل) داؽت لیٌَلئیک اعیذ درفذ ثز

 دیگز رقن دٍ ثِ ًغجت درفذ 14/62 ثب پزٍگزط رقن

  (.3 خذٍل) داؽت ثزتزی

 ثز رقن اثز فقط کِ داد ًؾبى ٍاریبًظ تدشیِ ًتبیح

 درفذ پٌح احتوبل عطح در اعتئبریک اعیذ درفذ

 رقن ٍ ًیتزٍصى کٌؼ ثزّن ٍ ًیتزٍصى اثز اهب ثَد دار یهؼٌ

 ّب يیبًگیه هقبیغِ (.2 خذٍل) ًجَد دار یهؼٌ آى رٍی ثز

 28/4) اعتئبریک اعیذ درفذ یيتز ثیؼ کِ ًوَد هؾخـ

 آى درفذ یيتز کن ٍ پزٍگزط رقن ثِ هزثَط درفذ(

 در (.3 )خذٍل ثَد قبعن رقن ثِ هزثَط درفذ( 26/3)

 ارقبم چزة اعیذّبی هیشاى ثیي اختالف ٍخَد هَرد

 دارد ٍخَد هتؼذدی یّب گشارػ آفتبثگزداى هختلف

(Shakeri et al., 2013; Tohidi Moghadam et al., 

2011.) 

 

 سِ کیفی ٍ کوی خصَصیبت دیگر ٍ چرة اسیذّبی از ثرخی هحتَای هرثعبت هیبًگیي ٍاریبًس تجسیِ ًتبیج خالصِ .2 جذٍل

 ًیترٍشى کَد هختلف سطَح تحت آفتبثگرداى رقن

 تغییرات هٌبثع
 درجِ

 آزادی

 (MS) هرثعبت هیبًگیي

  اسیذ

 اٍلئیک

  اسیذ

 لیٌَلئیک

  اسیذ

 استئبریک

  اسیذ

 پبلوتیک

  هحتَای

 رٍغي

  هحتَای

 پرٍتئیي

  عولکرد

 رٍغي

  عولکرد

 داًِ

 037/1309 083/7248 003/12 001/14 557/11 015/0 871/11 990/11 3 تکرار

 n.s 706/6 * 039/15 * 538/43 ** 334/42 ** 212/583240 **259/229131 483/26 * 562/6** 3  ًیترٍشى

 9 027/0 022/0 011/0 016/0 009/0 018/0 157/0 593/464 (a) خطبی

 704/1277715 ** 750/306283** 791/15* 687/6 * 538/8 ** 767/1 * 398/44 ** 539/5 * 2  رقن

 n.s 025/0 n.s 031/0 n.s 017/0 n.s011/0 n.s 008/1 n.s 016/3 * 046/1525 * 359/9640 6 ًیترٍشى × رقن

 24 023/0 017/0 005/0 012/0 006/0 014/0 139/0 072/297 (b) خطبی

 21/15 07/12 11/8 49/6 15/4 98/2 41/3 57/4 )درصذ( تغییرات ضریت

*، ** ٍ ns: ِدار.هعٌی اختالف ًجَد ٍ درصذ 1 ٍ 5 احتوبل سطح در دارهعٌی اختالف ترتیت ث 

 



 حسي ًَریبًی
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 هختلف سطَح تحت آفتبثگرداى رقن سِ پرٍتئیي ٍ رٍغي چرة، اسیذّبی از ثرخی هحتَای سبدُ اثرات هیبًگیي هقبیسِ .3 جذٍل

 ًیترٍشى کَد

 تیوبر ضرح
  اٍلئیک اسیذ

(%) 

 لیٌَلئیک اسیذ

(%) 

 استئبریک اسیذ

(%) 

 پبلوتیک اسیذ

(%) 

 رٍغي هحتَای

(%) 

 پرٍتئیي هحتَای

(%) 

   (Kg.ha-1) ًیترٍشى
 

 
  

0 ; N0 d  01/26 b 03/62 a 82/3 d 25/6 c 10/42 d 49/17 

60 ; N1 c 38/28 a 87/63 a 78/3 c 64/6 a 38/45 c 80/19 

120 ; N2 b 72/29 c 01/59 a 71/3 b 02/7 b 80/43 b 40/22 

180 ; N3 a 04/31 d 12/56 ab 62/3 a 17/8 d 42/41 a 21/24 

       ارقبم

 b 02/29 b 42/60 c 26/3 c 02/6 b 32/43 b 60/20 قبسن

 c 03/28 a 14/62 a 28/4 a 01/8 c 28/42 a 30/22 پرٍگرس

 a 31/29 c 22/58 b 67/3 b 03/7 a 90/43 c 10/20 رکَرد

 ًذارًذ. ّن ثب داریهعٌی اختالف (درصذ 5 احتوبل سطح) داًکي آزهَى ثراسبس ّستٌذ، هطترک حرف یک دارای حذاقل کِ ّبییهیبًگیي ستَى ّر در

 

 درفذ ثز ًیتزٍصى کبرثزد کِ اعت آى ثیبًگز ًتبیح

 ثَد دار یهؼٌ درفذ پٌح احتوبل عطح در پبلوتیک اعیذ

 ّب يیبًگیه هقبیغِ خذٍل در کِ گًَِ ّوبى (.2 خذٍل)

 هیشاى ثِ ًیتزٍصى کَد هقذار افشایؼ ثب گزدد یه هالحظِ

 17/8) پبلوتیک اعیذ هیشاى ّکتبر در کیلَگزم 180

 افشایؼ درفذ( 25/6) ؽبّذ تیوبر ثِ ًغجت درفذ(

 هقذار ٍ ًَع کِ ییاسآًدب (.3 خذٍل) داد ًؾبى یدار یهؼٌ

 سهبى تبثغ آفتبثگزداى رٍغي دٌّذُ لیتؾک چزة اعیذّبی

 اعت هحیط دهبی ضُیٍ ثِ َّاییٍ آة ؽزایط ٍ

(Zheljazkov et al., 2011) ِتز ثیؼ کبرثزد رعذ یه ًظز ث 

 رعیذى ٍ گیبُ رؽذ دٍرُ طَل افشایؼ ٍ ًیتزٍصى کَد

 چزة اعیذ درفذ افشایؼ ثبػث ثبال، دهبّبی در ّب داًِ

  اعت. ؽذُ پبلوتیک

 

 روغن محتوای .2 .3

 ففت یک ػٌَاى ثِ کِ آفتبثگزداى داًِ رٍغي هحتَای

 ؽَد یه تؼییي هحیطی ؽزایط ٍ رقن لِیٍع ثِ پیچیذُ

 چزاکِ ،گزدد یه هحغَة رٍغي ػولکزد اس خشئی

 درفذ در داًِ ػولکزد ضزة حبفل اس رٍغي ػولکزد

 ارسیبثی در هْن خقَفیبت اس ٍ آهذُ دعت ثِ رٍغي

 اعت ارقبم هقبیغِ در سراػی هختلف یّب تیزیهذ

(Hamzei et al., 2017.) آهبری تدشیِ اس حبفل ًتبیح 

 درفذ ثز رقن ٍ ًیتزٍصى کَد افلی اثزات کِ داد ًؾبى

 اهب ثَد دار یهؼٌ درفذ پٌح احتوبل عطح در رٍغي

 خذٍل) ًگزدیذ دار یهؼٌ هذکَر ففت ثز ّب آى کٌؼ ثزّن

 هؾبّذُ ّب يیبًگیه هقبیغِ خذٍل در کِ گًَِ ّوبى (.2

 رٍغي درفذ ًیتزٍصى کَد عطح کبرثزد افشایؼ ثب ؽَد یه

 ٍ یيتز ثیؼ کِ یطَر ثِ ،یبفت کبّؼ یدار یهؼٌ فَرت ثِ

 ثِ درفذ( 40/41 ٍ 40/45 تزتیت ثِ) آى درفذ یيتز کن

 ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 ٍ 60 کَد عطح

 کِ ییاسآًدب رعذ یه ًظز ثِ (.3 خذٍل) داؽت اختقبؿ

 یّبتزکیت اس پزٍتئیٌی تزکیجبت کزثَّیذراتی یهحتَا

 ًیتزٍصى کَد فزاّوی افشایؼ ثٌبثزایي اعت، تز کن رٍغٌی

 چزة یاعیذّب عٌتش ثب هقبیغِ در را پزٍتئیٌی هَاد عٌتش

 بفتِی کبّؼ ّبداًِ رٍغي درفذ دِیدرًت ٍ کزدُ تحزیک

 در رٍغي شاىیه بّؼک لیدل اىگز پضٍّؼ اس ثزخی اعت.
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 ٍخَد اس یًبؽ را صىًیتزٍ کَد ثبالی عطَح یوبرّبیت

 راثطِ یک ٍ داًٌذیه کخب در دعتزط قبثل تزٍصىیً تز ثیؼ

 اًذ کزدُ گشارػ رٍغي شاىیه ٍ تزٍصىیً ؼیافشا يیث یهٌف

(Andrianasolo et al., 2016.) چٌیي ّن Allaf & 

Shokoohfar (2016) افشایؼ ثب رٍغي درفذ کزدًذ ثیبى 

 حذ اس  ؼیث هقزف ٍ دارد ػکظ راثطِ ًیتزٍصى هقزف

 کِ ؽذُ هغش ثِ پَعتِ ًغجت افشایؼ عجت ًیتزٍصى

  گزدد.هی رٍغي درفذ کبّؼ عجت تیدرًْب

 کِ داد ًؾبى ارقبم رٍغي درفذ هیبًگیي هقبیغِ ًتبیح

 28/42 ثب پزٍگزط رقن ٍ درفذ 90/43 ثب رکَرد رقن

 خَد ثِ را رٍغي هیشاى تزیي کن ٍ تزیي ثیؼ تزتیت ثِ درفذ

 Zheljazkov etراثطِ ایي در (.3 خذٍل) دادًذ اختقبؿ

al.  (2011) ٍ Gonzales et al. (2013) ّبیثزرعی در ًیش 

 را آفتبثگزداى هختلف ارقبم رٍغي درفذ تفبٍت ؽذُ اًدبم

 اًذ.کزدُ گشارػ صًتیکی اختالفبت اس ًبؽی

 

 پروتئین محتوای .3 .3

 ًیتزٍصى کَد دار یهؼٌ اثز اس حبکی ٍاریبًظ تدشیِ ًتبیح

 ثَد داًِ پزٍتئیي هیشاى ثز درفذ یک احتوبل عطح در

 افشایؼ ثب کِ داد ًؾبى ّب يیبًگیه هقبیغِ (.2 خذٍل)

 یدار یهؼٌ طَر ثِ پزٍتئیي درفذ ًیتزٍصى کَد عطح

 پزٍتئیي درفذ یيتز ثیؼ کِ یطَر ثِ ،یبفت افشایؼ

 درفذ( 50/17) آى درفذ یيتز کن ٍ درفذ( 20/24)

 ٍ ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 کبرثزد ثِ تزتیت ثِ

 تؼلق ّکتبر( در ًیتزٍصى کیلَگزم ففز )عطح ؽبّذ تیوبر

 داًِ يیپزٍتئ شاىیه ؼیافشا کِ ییاسآًدب (.3 خذٍل) داؽت

 ًظز ثِ دارد، تزٍصىیً هقزف ؼیافشا ثب وییهغتق راثطِ

 لکیتؾ تزٍصى،یً هقذار ؼیافشا ثب کِ رعذ یه

 ٍ ؽذُ تز ثیؼ دار، تزٍصىیً یٌیپزٍتئ یّب ٌِیسه ؼیپ

 تز ثیؼ یفتَعٌتش هَاد ِیتْ در يیپزٍتئ لکیتؾ يیثٌبثزا

 چزة اعیذّبی اس ثزخی عٌتش ثزای دعتزط در هَاد ٍ ؽذُ

 تؾکیل ثِ تزی ثیؼ فتَعٌتشی هَاد دِیًت در یبثذ، هی کبّؼ

 چٌیي ّن (.Nouriyani, 2015) اعت بفتِی  اختقبؿ پزٍتئیي

Jami et al. (2017) ؽیویبیی کَد هقزف کِ کزدًذ گشارػ 

 ثز رقن اثز گزدیذ. پزٍتئیي هیشاى افشایؼ ثبػث ًیتزٍصى

د دار یهؼٌ درفذ پٌح احتوبل عطح در پزٍتئیي درفذ  َث

 رقن کِ اعت آى ثیبًگز ّب يیبًگیه هقبیغِ (.2 خذٍل)

 رقن ٍ درفذ( 30/22) پزٍتئیي درفذ تزیي ثیؼ پزٍگزط

 ثَد (درفذ 10/20) پزٍتئیي درفذ تزیي کن دارای رکَرد

 ففت ثز رقن ٍ ًیتزٍصى کَد تیوبر کٌؼ ثزّن اثز (.3 خذٍل)

 (.2 خذٍل) ًجَد دار یهؼٌ هذکَر

 

 دانه عملکرد .4 .3

 ثز رقن ٍ ًیتزٍصى کَد اثز کِ داد ًؾبى ٍاریبًظ تدشیِ ًتبیح

 کٌؼ ثزّن اثز ٍ درفذ یک احتوبل عطح در داًِ ػولکزد

د دار یهؼٌ درفذ 5 احتوبل عطح در هذکَر ففت ثز ّب آى  َث

 ّز در رقن تیوبر هتقبثل اثزات دّی ثزػ ًتبیح (.2 خذٍل)

 کَد عطَح توبهی در کِ  ًوَد هؾخـ ًیتزٍصى کَد عطح

 ففت اسًظز داری هؼٌی اختالف رقن تیوبری تزکیجبت ثیي

 داؽت ٍخَد درفذ یک احتوبل عطح در داًِ ػولکزد

 ًیتزٍصى کَد عطح ّز در ارقبم هیبًگیي هقبیغِ (.4 خذٍل)

 در تزتیت ثِ آى تزیي کن ٍ داًِ ػولکزد تزیي ثیؼ کِ داد ًؾبى

 هیشاى )ثِ ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 هقزف ثب قبعن رقن

 ثذٍى تیوبر در پزٍگزط رقن ٍ ّکتبر( در کیلَگزم 3920

 ّکتبر( در کیلَگزم 2204 هیشاى )ثِ ًیتزٍصى کَد هقزف

 خذة، فزآیٌذ کِایي ثِ تَخِ ثب (.1 ؽکل) گزدیذ حبفل

 ػَاهل  سایؾی ٍ رٍیؾی ّبیاًذام در ًیتزٍصى تدوغ ٍ اًتقبل

 در کِ رعذهی ًظز ثِ ثبؽٌذ، هی داًِ ػولکزد تؼییي در هْوی

 ٍ )پزٍگزط دیگز رقن دٍ ثِ ًغجت قبعن رقن ؽزایط ایي

 ثِ ٍ داؽتِ ثْتزی ًیتزٍصى اًتقبل ٍ خذة تَاًبیی رکَرد(

 اعتفبدُ ،خذثؾذُ ًیتزٍصى هیشاى اس کبرآهذتزی ٍ هطلَة ًحَ

 اعت. دادُ افشایؼ را خَد داًِ کیفی ٍ کوی ػولکزد ٍ ًوَدُ



 حسي ًَریبًی
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 ًبؽی داًِ ػولکزد افشایؼ کزدًذ ثیبى گزاى پضٍّؼ اس ثزخی

 گیبّی عجش پَؽؼ ثْجَد دلیل ثِ ًیتزٍصى، هقزف افشایؼ اس

 فتَعٌتش، اًدبم ثزای ّب ثزگ ؽبداثی ًَر، دریبفت خْت

 در ّب ثزگ فؼبل رؽذ ٍ گیبّی هطلَة ارتفبع افشایؼ

 ;Day & Kolsarici, 2016) اعت ّب ؼیآسهب گًَِ يیا

Hamzei et al., 2017.) ثیي آهبری دار یهؼٌ اختالف ٍخَد 

 Gonzales تَعط داًِ ػولکزد هیشاى لحبظ اس هختلف ارقبم

et al. (2013) اعت. ؽذُ  گشارػ ًیش 

 
 روغن عملکرد .5 .3

 عطَح تأثیز کِ داد ًؾبى ّب دادُ آهبری تدشیِ ًتبیح

 عطح در رٍغي ػولکزد ثز رقن ٍ ًیتزٍصى کَد هختلف

 ثز رقن ٍ ًیتزٍصى کَد کٌؼ ثزّن اثز ٍ درفذ یک احتوبل

 ثَد دار یهؼٌ درفذ پٌح احتوبل عطح در هذکَر ففت

 رٍغي ػولکزد تغییزات کِ ایي ثِ تَخِ ثب (.2 خذٍل)

 ،اعت ّب آى در داًِ ػولکزد اس تبثؼی هطبلؼِ هَرد ارقبم

 اس ًبؽی رقن ٍ ًیتزٍصى کَد ثیي هتقبثل اثز ٍخَد ثٌبثزایي

 .اعت هطبلؼِ ایي در داًِ ػولکزد تفبٍت

تز  ثیؼ هقزف کِ دریبفتٌذ ًیشگزاى  پضٍّؼ اس ثزخی

 ػولکزد افشایؼ ٍ رٍغي درفذ کبّؼ ثبػث تزٍصىیً کَد

 & Alili & Ullah, 2012; Heidari) اعت گزدیذُ رٍغي

Bagheri, 2016.) 

 

 رٍغي عولکرد ٍ داًِ عولکرد ثر ًیترٍشى کَد سطح ّر در رقن هتقبثل اثر دّیثرش .4 جذٍل

 ًیترٍشى کَد سطح
 آزادی درجِ

(df) 

 (MS) هرثعبت هیبًگیي

 رٍغي عولکرد داًِ عولکرد

0 2 **015/183765 **022/84566 

60 2 **470/334349 **430/78808 

120 2 **106/396273 **014/71560 

180 2 **520/392250 **210/75925 

 درصذ 1 احتوبل سطح در دارهعٌی :**

 

 
 داًِ عولکرد ثر ًیترٍشى کَد سطح ّر در آفتبثگرداى ارقبم هیبًگیي هقبیسِ .1 ضکل
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 (Kg.ha-1) سطَح هختلف ًیترٍشى

 قبعن
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ج

 عطح ّز در رقن تیوبر هتقبثل اثزات یدّثزػ ًتبیح

 ثیي کَد عطَح توبهی در کِ ًوَد هؾخـ ًیتزٍصى کَد

 ففت ًظز اس داری هؼٌی اختالف رقن تیوبری تزکیجبت

 داؽت ٍخَد درفذ یک احتوبل عطح در رٍغي ػولکزد

 ثیي تفبٍت ػوذُ رعذهی ًظز ثِ تزتیت ایي ثِ (.4 خذٍل)

 ثِ احتوبالً ؽذُ، اػوبل ًیتزٍصى هقذار ثِ ٍاکٌؼ در ارقبم

 ؽزایط اس اعتفبدُ در ّب آى تَاًبیی ٍ صًتیکی ػَاهل

 عطح ّز در ارقبم هیبًگیي هقبیغِ گزدد.ثزهی ای تغذیِ

 ثِ رٍغي ػولکزد یيتز ثیؼ کِ داد ًؾبى ًیتزٍصى کَد

 ثب قبعن رقن ثِ هتؼلق ّکتبر در کیلَگزم 1860 هیشاى

 دیگز عَی اس ثَد. ّکتبر در ًیتزٍصى کیلَگزم 180 کبرثزد

 هیشاى ثِ پزٍگزط رقن ثِ هزثَط رٍغي ػولکزد یيتز کن

 )تیوبر ًیتزٍصى کَد کبرثزد ثذٍى ّکتبر در کیلَگزم 1042

 تحقیق ایي حیًتب ثزاعبط (.2 ؽکل) آهذ دعت ثِ ؽبّذ(

 ّز در را داًِ رٍغي درفذ تزٍصىیً بدیس هقزف اگزچِ

 رعذ یه ًظزثِ يکلی داد، بّؼک هطبلؼِ هَرد رقن عِ

 ؼیافشا قیطز اس احتوبالً کِ ارقبم ایي داًِ ػولکزد ؼیافشا

 شاىیه ؼیافشا هَخت ،اعت ثَدُ ّب آى در ػولکزد اخشای

 ؽزایط در .ذیگزد رٍغي ػولکزد ٍ عطح ٍاحذ در رٍغي

 رقن دٍ ثیي یدار یهؼٌ اختالف ًیتزٍصى کَد هقزف ػذم

 (.2 ؽکل) ًؾذ هؾبّذُ رکَرد ٍ پزٍگزط

 مورد گیبهی صفبت دیگر و دانه عملکرد همبستگی .6 .3

 مطبلعه

آسهبیؼ اعیذّبی چزة ٍ دیگز خقَفیبت کیفی 

(. 6خذٍل )ًؾبى دادًذ  داًِهختلفی ثب ػولکزد  ّوجغتگی

 ّوجغتگی ثب ػولکزدگزدد ثبالتزیي هی ؾبّذُکِ هطَر ّوبى

هحتَای ( ٍ عپظ ثِ = 97/0r**) ػولکزد رٍغيثِ  هذکَر

اعیذ ّب ثِ هیشاى  تزیي آى( ٍ پبییي= 85/0r**) پزٍتئیي

 ػولکزد کِ ییاسآًدب ( تؼلق داؽت.-=58/0r*) لیٌَلئیک

داًِ  ػبهل ػولکزد دٍضزة  حبفل عطح اس ٍاحذ در رٍغي

شایؼ ًیتزٍصى ؽَد، اگزچِ ثب افهی ًبؽی درفذ رٍغي ٍ

ٍلی افشایؼ ػولکزد رٍغي در  درفذ رٍغي کبّؼ یبفت

داًِ  ػولکزد افشایؼ آى اعت کِ دٌّذُ ًؾبىایي حبلت 

 ثغیبر ثبالتز هٌبعت، هیشاى هحذٍدُ در کَد ٍاحذ ّز اسای ثِ

دُ اعت. ثٌبثزایي هحذٍدُ ّوبى در رٍغي هیشاى کبّؼ اس  َث

ػولکزد  ثیي دار یهؼٌ ٍ هغتقین، ثبال ّوجغتگی ثِ تَخِ ثب

اظْبر ًوَد کِ  تَاى یه (= 97/0r**) داًِ ػولکزد ٍ رٍغي

 هطلَة داًِ ػولکزد هطلَة، رٍغي ػولکزد السهِ تَلیذ

 .Schultz et alاعت. در ایي راعتب ًتبیح هؾبثْی تَعط 

چٌیي راثطِ هؼکَعی ثیي  اعت. ّن ؽذُ گشارػ( ًیش 2018)

ٍخَد  (= r-77/0**)درفذ اعیذ اٍلئیک ٍ اعیذ لیٌَلئیک 

 (.6داؽت )خذٍل 

 

 
 رٍغي عولکرد ثر ًیترٍشى کَد سطح ّر در آفتبثگرداى ارقبم هیبًگیي هقبیسِ .2 ضکل
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 هطبلعِ هَرد صفبت دیگر ٍ داًِ عولکرد ثیي سبدُ ّوجستگی ضرایت .6 جذٍل

 هحتَای پرٍتئیي هحتَای رٍغي اسیذ پبلوتیک اسیذ استئبریک لیٌَلئیکاسیذ  اسیذ اٍلئیک عولکرد داًِ صفبت

       61/0* اسیذ اٍلئیک

      -77/0** -58/0* اسیذ لیٌَلئیک

     73/0** -19/0 -25/0 اسیذ استئبریک

    -71/0** -67/0* 72/0** 34/0 اسیذ پبلوتیک

   -46/0* 32/0 69/0* -11/0 -16/0 هحتَای رٍغي

  -38/0 51/0* -09/0 -65/0* 57/0* 85/0** هحتَای پرٍتئیي 

 -23/0 63/0* -76/0** -45/0* 65/0* 97/0** عولکرد رٍغي
**87/0 

 .درصذ 1درصذ ٍ  5دار در سطح احتوبل  ترتیت هعٌی * ٍ ** ثِ

 

 اعیذ ٍ اٍلئیک اعیذ درفذ ثیي قَی ّوجغتگی ٍخَد

 Shakeri et al. (2013) تَعط ًیش ایي اس پیؼ لیٌَلئیک

 هالحظِ (6) خذٍل در طَرکِّوبى اعت. ؽذُ گشارػ

 هحتَای ٍ رٍغي هحتَای ثیي هٌفی ّوجغتگی گزدد هی

 فیشیَلَصیکی دلیل .(=r -38/0) دارد ٍخَد پزٍتئیي

 ثزای رقبثت ثِ پزٍتئیي ٍ رٍغي عٌتش ثیي هٌفی ّوجغتگی

 ؽَد،هی هزثَط ّبکزثَّیذرات هتبثَلیغن طی در کزثي

 پزٍتئیي عٌتش خْت بسیهَردً کزثَّیذرات هیشاى سیزا

 ًیتزٍصًی، کَد هقزف ثٌبثزایي اعت، رٍغي عٌتش اس تز کن

 افشایؼ چزة اعیذّبی عٌتش ثِ ًغجت را پزٍتئیي عٌتش

 پضٍّؼ ایي ًتبیح .(Mohammadi et al., 2013) دّذهی

 هطبثقت ًیش Khodaei Joghan et al. (2017) گشارػ ثب

 دارد.

 

 گیرینتیجه .4

 ففبت توبهی کِ داد ًؾبى ثزرعی ایي ًتبیح یطَرکل ثِ

 تیوبرّبی تأثیز تحت سیبدی هیشاى ثِ ارسیبثی هَرد

 گزفتِ قزار رقن ٍ ًیتزٍصى هختلف هقبدیز یؼٌی آسهبیؾی

 کَد هقزف افشایؼ هختلف ارقبم در کِ  یطَر ثِ اعت،

 اعتئبریک اعیذ درفذ رٍغي، درفذ کبّؼ ثبػث ًیتزٍصى

 پزٍتئیي، درفذ هقبدیز اهب گزدیذ، لیٌَلئیک اعیذ درفذ ٍ

 فَرت ثِ پبلوتیک اعیذ درفذ ٍ اٍلئیک اعیذ درفذ

 لحبظ اس ًیش هختلف ارقبم ثیي یبفت. افشایؼ یدار یهؼٌ

 هؾبّذُ یدار یهؼٌ اختالف رٍغي هیشاى ٍ داًِ ػولکزد

 ارثی ریختِ ثِ هزثَط اختالف ایي رعذ یه ًظز ثِ کِ ؽذ،

 یاِ یتغذ ٍ هحیطی ؽزایط اس اعتفبدُ در ّب آى تَاًبیی ٍ

 کیلَگزم 180 هقزف ثب قبعن رقن کِ چٌبى اعت، ثَدُ

 ّکتبر در کیلَگزم 3920 ػولکزد ثب ّکتبر در ًیتزٍصى

 را  عطح ٍاحذ در داًِ ػولکزد تزیي ثیؼ کِ آى ضوي

 رٍغي ػولکزد ثبالتزیي آى دًجبل ثِ داد اختقبؿ خَد ثِ

 دٍ ثِ ًغجت ًیش را ّکتبر( در کیلَگزم 1860 هیشاى )ثِ

 ّوجغتگی ثِ تَخِ ثب ًوَد. کغت رکَرد ٍ پزٍگزط رقن

 داًِ ػولکزد ٍ رٍغي ػولکزد ثیي دار یهؼٌ ٍ ثبال

(**97/0r =) ًپتبًغیل اس ثْیٌِ ًکزدى اعتفبدُ احتوبال 

 هتؼبقت ٍ داًِ ػولکزد تزؽذى کن عجت هحیطی، هطلَة

 ؽذُ رکَرد ٍ پزٍگزط ارقبم رٍغي ػولکزد تزؽذى کن آى

 پتبًغیل اس ثْیٌِ اعتفبدُ ثب قبعن رقن کِ یدرحبل اعت،

 کغت را رٍغي ػولکزد ٍ داًِ ػولکزد ثبالتزیي هحیطی،

 ًوَد.

 

 سپبسگزاری .5

 ٍ ّوکبری ثب کِ اعت پضٍّؾی طزح اس ثزگزفتِ هقبلِ ایي
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 فٌبٍری ٍ پضٍّؼ هحتزم هؼبًٍت هبلی ّبیحوبیت

 کِ گزدیذُ اًدبم خَسعتبى اعتبى ًَر پیبم داًؾگبُ

 .آیذهی ػول ثِ قذرداًی ٍ تؾکز ٍعیلِ ثذیي

 

 منبفعتعبرض . 5

 ًذارد.گًَِ تؼبرك هٌبفغ تَعط ًَیغٌذگبى ٍخَد  ّیچ
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