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 چکيدُ

 یدر قبلت ثلَک ّب لیثِ غَرت فبکتَر صیػولکزد کلشا ، آسهب یٍ اخزا ، ثز ػولکزد فیرد یفبغلِ ثَتِ ثز رٍ زیتبث یثِ هٌظَر ثزرس

ثِ هزحلِ اخزا در  1390-91 یٍاحذ آستبرا در سبل سراػ یداًطگبُ آساد اساله آهَسضی – یقبتیثب سِ تکزار در هشرػِ تحق یکبهل تػبدف

 110ٍ  70،  50تزاکن ثَتِ ضبهل  زیثَد ٍ هقبد RGSٍ  یر، سرفبم هبد 60 َالی، ّب 401 َالیّب صیآسهب يیدر ا یآهذ . ارقبم هَرد ثزرس

اس لحبػ ارتفبع ثَتِ ، عَل غالف ، تؼذاد  یارقبم هَرد ثزرس يیًطبى داد کِ ث بًسیٍار ِیتدز حًتبی –ثَتِ در هتز هزثغ در ًظز گزفتِ ضذ 

، تؼذاد رٍس تب  یفزػ یدر غالف ، تؼذاد ضبخِ ّب ، تؼذاد غالف در ثَتِ ، تؼذاد داًِ یغالف در ضبخِ فزػ ذاد، تؼ یغالف در سبقِ اغل

درغذ ٍ اس لحبػ ٍسى ّشار داًِ در  1تک ثَتِ ٍ ػولکزد در سغح احتوبل  َهبسی، ٍسى داًِ در ثَتِ ، ث ی، تؼذاد رٍس تب ضزٍع گلذّ ذىیرس

ثب  401 َالیکِ اس لحبػ ارتفبع ثَتِ رقن ّبًطبى داد  وبرّبیت يیبًگیه سِیهقب حیدار ٍخَد داضت . ًتب یدرغذ اختالف هؼٌ  5سغح احتوبل 

ثَتِ در هتز هزثغ تؼلق داضت.  110ثِ تزاکن  شیارتفبع ً يیطتزیارتفبع ثَتِ را داضتِ است ٍ ث يیهتز ثلٌذتز یسبًت 361/137 يیبًگیه

ثب  401 َالیداًِ در ثَتِ ثِ رقن ّبٍسى  يیطتزیهتز تؼلق داضت . ث یسبًت 521/120 يیبًگیثب ه یٍسى داًِ ثَتِ ، رقن سرفبم هبدر يیطتزیث

ارقبم  يیثزتز یٍ سرفبم هبدر 401 َالیگزم ثَد . اس لحبػ ػولکزد ارقبم ّب 882/5ثب  RGSهزثَط ثِ رقن  يیگزم ٍ کوتز 907/9 يیبًگیه

گزم در  6/1929 يیبًگیهثب  RGSػولکزد هزثَعِ ثِ رقن  يیػولکزد ثَد. کوتز يیطتزیث یدارا شیثَتِ در هتز هزثغ ً 110ثَدًذ ٍ تزاکن 

 ..هتز هزثغ ثَد

 کليدی ّای ٍاشُ

 ػولکزد.کلشا، تزاکن کبضت، ػولکزد، اخشای 

 

  هقدهِ -1

ّبی رٍغٌی ثِ ػٌَاى یکی اس هٌبثغ هْن تأهیي اًزصی ثِ ضوبر داًِ

ّبی خَراکی افشایص یبفت لذا آیٌذ. ثب افشایص خوؼیت هػزف رٍغي هی

فیت تْیِ رٍغي کَضیذ تب اس ایي ثبیست در خْت افشایص کویت ٍ کیهی

. در ایزاى ًیبس [5]عزیق ثخطی اس اًزصی هَرد ًیبس آیٌذُ را تأهیي ًوَد 

ًجبتی حذٍد یک هیلیَى تي در سبل ثزآٍرد ضذُ ٍ ثیص اس داخلی رٍغي

ضَد کِ اس ایي عزیق ثیص اس دٍ هیلیبرد دالر ارس % آى اس خبرج ٍارد هی91

ّبی رٍغٌی سئلِ ًیبس رٍس افشٍى ثِ کطت داًِگزدد، ایي هاس کطَر خبرج هی

هتؼلق ثِ خبًَادُ  .B. napus Lدّذ. کلشا را در کطَر ثیطتز ًطبى هی

ثبضذ. خٌس هی (Brassica)ٍ خٌس کلویبى  (Cruciferea)چلیپبئیبى 

ّب در ًقبط هختلف ّبی هتؼذدی است کِ تؼذادی اس آىثزاسیکب ضبهل گًَِ

گیزًذ. هَخَد در داًِ هَرد کطت قزار هی  خْبى خْت استفبدُ اس رٍغي

ثبضذ ٍ در کلشا یکی اس هحػَالت رٍغٌی هْن در ارٍپب، کبًبدا ٍ آسیب هی

ّبی اخیز تَخِ کطبٍرساى را در ضوبل ایزاى ثِ خَد خلت کزدُ است سبل

[1] . 
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درغذ رٍغي دارًذ. تَلیذ داًِ ّبی  50الی  40داًِ ّبی کلشا حذٍد  

درغذ ًیبس رٍغي ایزاى اس  80لی ثبال ًیست ٍ حذٍد رٍغٌی در ایزاى خی

 .[6] کطَر ّبی خبرخی تبهیي هی ضَد

دّذ کِ تزاکن گیبُ کلشا اس ًَع ثزرسی تحقیقبت اًدبم ضذُ ًطبى هی

ثحزاًی است، ثِ ًحَی کِ کبّص هیشاى تزاکن اس حذ ثحزاًی سجت کبّص 

اًی، ثذلیل ضَد ٍ افشایص هیشاى ثیص اس حذ ثحزٍری اقتػبدی هیثْزُ

-افشایص رقبثت سجت کبّص هیشاى ػولکزد داًِ ٍ ػولکزد ثیَلَصیکی هی

ضَد کِ ایي اهز ثِ دلیل ًبسک ضذى ٍ عَیل ضذى سبقِ ٍ ثزٍس ٍرس در 

ثبضذ، لذا تزاکن هغلَة ثبیذ ثب تَخِ ثِ خػَغیبت صًتیک رقن ٍ گیبُ هی

 .[2]هٌغقِ تؼییي گزدد 

زخی اخشاء ػولکزد کلشا است ثِ تزاکن ثَتِ دارای تأثیز هؤثزی ثز ث

تَاى ػولکزد را افشایص داد، اًتخبة ًحَی کِ ثب اًتخبة تزاکن هغلَة هی

تزاکن ثَتِ هغلَة در کلشا ثب تَخِ ثِ ضزایظ اقلیوی ٍ خبکی هٌغقِ سجت 

-ّبی دیگز هیاستقزار ثْتز ٍ ػولکزد داًِ ثبالتز گیبّبى ًسجت ثِ تزاکن

خَد ثیبى ًوَد کِ افشایص تزاکن هٌدز ثِ  . غبلحیبى در تحقیقبت [3]ضَد

افشایص تؼذاد غالف در هتزهزثغ، تؼذاد داًِ در هتزهزثغ ٍ ػولکزد داًِ در 

ثَتِ در هتزهزثغ ثب ػولکزد  110، 70ّبی ی کِ تزاکنثِ عَرکلشا گزدیذ، 

کیلَگزم در ّکتبر، حذاکثز ٍ حذاقل ػولکزد داًِ را ثِ  3997ٍ  4852داًِ 

 . [3]دًذخَد اختػبظ دا

ّبی گیبّی ثبال سجت افشایص رقبثت ثیي سٌگَی گشارش داد کِ تزاکن

ضَد کِ هوکي است ثزای گیبّبى خْت کست ًَر، آة ٍ هَاد غذایی هی

کٌذ ثبضذ، سیزا غبلجیت اًتْبیی را تحزیک هی ثخص بىیسػولکزد ًْبیی گیبُ 

 .[7] ضَدٍ ثبػث ًبسایی هی

-کبضت هٌبست در فَاغل ردیف کن تَسیغ هتؼبدل ثَتِ ٍ ایدبد الگَی

تز سجت تَلیذ تؼذاد غالف در ثَتِ ٍ تؼذاد داًِ در غالف ثیطتز ٍ در ًتیدِ 

گزدد، فزخی ثب ثزرسی اثز فبغلِ ردیف ٍ هیشاى ثذر ثز ػولکزد ثبالتز هی

رٍی کلشا رقن کَاًتَم ًتیدِ گزفت کِ در فَاغل ردیف ثبالتز، تؼذاد غالف 

ضَد هَاد ، ایي ػبهل ثبػث هیبثذی یهر غالف کبّص در ثَتِ ٍ تؼذاد داًِ د

فتَسٌتشی ثیطتزی ثِ ّز داًِ اختػبظ یبثذ ٍ در ًتیدِ ٍسى ّشار داًِ در 

 .[4]ضَد ّبی ثبالتز ثیطتز هیفبغلِ ردیف

ثَتِ در  130الی  20ی کبضت  ّب تزاکن( ٍ ّوکبراى 1990ال ثزسیي  )

تؼذاد غالف در ثَتِ، ٍسى   را ثزرسی کزدى ٍ  گشارش ًوَدًذ کِ هتزهزثغ

 .[8] بثذی یکبّص هداًِ ٍ ٍسى خطک تک ثَتِ در ًتیدِ افشایص تزاکن، 

ّذف اس ایي ثزرسی تؼییي هٌبست تزیي رقن ٍ تزاکن کطت کلشا ثزای 

 هٌغقِ ثَد.

 ّاهَاد ٍ رٍش -2

 ثز ف،یرد یرٍ ثز ثَتِ فبغلِ زیتبث یثزرس هٌظَر ثِ قیتحق يیا

 هشرػِ در 1390-91 یسراػ سبل در کلشا رقن 4 ػولکزد، یاخشا ٍ ػولکزد

 ٍاحذ یاساله آساد داًطگبُ یّکتبر 20 هدتوغ در ٍاقغ یآهَسض -یقبتیتحق

 درخِ 38 ٍ یضزق عَل قِیدق 50 ٍ درخِ 48 ییبیخغزاف تیهَقؼ ثب آستبرا

 در خبک ِیتدش اس آهذُ ثذست حیًتب .ضذ اًدبم ،یضوبل ػزؼ قِیدق 22 ٍ

 خبک ثبفت ح،یًتب ثِ تَخِ ثب. است ضذُ دادُ ًطبى( 2) ٍ( 1) خذاٍل

 . ثبضذ یه یلَه هٌغقِ،

 صیآزها هحل خاک بافت: 1 جدٍل

 ضي درغذ لتیس درغذ رس درغذ خبک ثبفت

 48 30 22 لَم

 

در  صیآزها هحل خاک ییايويض ٍ یکیسيف یّا یصگیٍ یرخ: ب2 جدٍل

 ساًتيوتری 3-33عوق 

pH تیّذا 

 یکیالکتز
(ms) 

 فسفز

 قبثل

 خذة
(ppm) 

 نیپتبس

 قبثل

 خذة
(ppm) 

 درغذ

 کل است

 درغذ

 کزثي

 یآل
(oc) 

63/5 596/0 210 6/207 501/0 34/5 

 

 ٍ یثبرًذگ اس پس شُ،یپبئ قیػو ضخن کی ضبهل يیسه ِیتْ بتیػول

( لَلز) هبلِ تَسظ يیسه حیتسغ بتیػول سپس ثَد. ّن ثز ػوَد سکید دٍ

 در یتػبدف کبهل ثلَک ِیپب حعز ثب لیفبکتَر ثػَرت صیآسهب يیا.ضذ اًدبم

 هَرد یوبرّبیت. ذیگزد اخزا وبریت 12 ٍ هتز یسبًت 50 فبغلِ ثب تکزار 3

 ٍی( هبدر سرفبم ٍ اس یخ آر ،60 َالیّب ،401 َالیّب ضبهل) رقن ص،یآسهب

 5 ضبهل کزت ّز. ثَتِ در هتز هزثغ( ثَد 110ٍ  70، 50)ضبهل ثَتِ تزاکن

 لیتطک ّن اس هتز یسبًت 60 فبغلِ ثب ِک ثَدُ هتز 2 عَل ثِ کبضت فیرد

 در شیً ثذرّب ٍ ضذ اًدبم 1390 سبل آثبى 11 در کبضت بتیػولثَد.  ضذُ

 یّب کزت اس ییًْب ثزداضت. ذًذیگزد کطت هتز یسبًت 5/2 تب 5/1 ػوق

 ػٌَاى ثِ یکٌبر خظ دٍثب در ًظز گزفتي  خزدادهبُ اٍل وِیً در یطیآسهب

 غفبت ٍ یکیفٌَلَص هزاحل يییتؼ خْت یبًیه کطت خظ سِ اس ٍ ِیحبض

 .اًدبم ضذ هختلف

 یه تزٍصىیً ٍ فسفزُ یکَدّب ضبهل هشرػِ در استفبدُ هَرد یکَدّب

 ٌّگبم ثِ ٍ هزحلِ کی در پلیتز فسفبت سَپز هٌجغ اس فسفزُ کَد. ثبضذ

 کَد. ثَد بسیً هَرد ّکتبر ّز در لَگزمیک 120 شاىیه ثِ شُیپبئ ضخن

 ّکتبر ّز در لَگزمیک 150 شاىیه ثِ هزحلِ سِ در اٍرُ هٌجغ اس تزٍصىیً

یک  کبضت، ٌّگبم ثِ شاىیه يیا  یک سَم کِ یعَر ثِ ذ،یگزد استفبدُ

 ضذى یسپز اس پس ثْبر، فػل در  یک سَم  ٍ رٍست هزحلِ اس قجل  سَم

 .ضذ هػزف یبّیگ خَاة اس پس ٍ سزهب دٍرُ
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 استفبدُ َاتَریکَلت اس کبضت اس قجل ّزس یّب ػلف کٌتزل خْت

 تزاکن اس ٌبىیاعو حػَل هٌظَر ثِ ارقبم یتوبه ضذى سجش اس ثؼذ. ذیگزد

 ، 3ی ّب فبغلِ ثب رٍست، اس پس ٍ رٍست هزحلِ دٍ رد تٌک بتیػول هغلَة،

 . ذیگزد اًدبم هتز یسبًت 7 ٍ 5

 ارتفبع(، ذىیرس تب رٍس تؼذاد)  ذىیرس خیتبری، گلذّ دٍرُ عَل غفبت

 سبقِ قغز، يیسه سغح اس غالف يیاٍل ارتفبعی، فزػ یّب ضبخِ تؼذاد ،ثَتِ

 ضبخِ در غالف تؼذادی، اغل سبقِ در غالف تؼذاد، عَل ،ثزداضت ِیًبح در

 ّشار ٍسى، ثَتِ در داًِ سى، ٍغالف در داًِ تؼذاد، ثَتِ در غالف تؼذادی، فزػ

 هَرد ثزرسی قزار گزفتٌذ. ػولکزدٍ ثزداضت بخع، ضثَتِ تک َهبسیث، داًِ

 هَرد   SAS 9.2آهبری افشار ًزم اس استفبدُ ثب آهذُ دست ثِ ّبی دادُ

 داهٌِ چٌذ آسهَى اس ّب هیبًگیي هقبیسِ ثزای. گزفت قزار تحلیل ٍ تدشیِ

 اس استفبدُ ثب شیً ًوَدارّب رسن. ضذ استفبدُ%   5 سغَح در داًکي ای

 .گزفت اًدبم  EXCEL یافشار ًزم ثزًبهِ

  ًتایج ٍ بحث -3

( ثیي ارقبم هَرد ثزرسی اس 3یِ ٍاریبًس )خذٍل ثز اسبس ًتبیح تدش

لحبػ ارتفبع ثَتِ، عَل غالف، تؼذاد غالف در سبقِ اغلی، تؼذاد غالف در 

ّبی  ضبخِ فزػی، تؼذاد غالف در ثَتِ، تؼذاد داًِ در غالف، تؼذاد ضبخِ

فزػی، تؼذاد رٍس تب رسیذى، تؼذاد رٍس تب ضزٍع گلذّی، ٍسى داًِ در ثَتِ، 

درغذ ٍ اس لحبػ ٍسى ّشار  1ثَتِ ٍ ػولکزد در سغح احتوبل ثیَهبس تک 

درغذ اختالف هؼٌی دار ٍخَد داضت کِ ًطبى  5داًِ در سغح احتوبل 

دٌّذُ ٍخَد اختالف هؼٌی دار ثیي صًَتیپ ّب ٍ اهکبى گشیٌص رقن هغلَة 

ثیي سغَح هختلف تزاکن اس ًظز ارتفبع ثَتِ، عَل غالف، تؼذاد  ثبضذ. هی

ِ، تؼذاد داًِ در غالف، تؼذاد ضبخِ ّبی فزػی، تؼذاد رٍس تب غالف در ثَت

 1رسیذى، ٍسى داًِ در ثَتِ، ثیَهبس تک ثَتِ ٍ ػولکزد در سغح احتوبل 

درغذ اختالف  5درغذ ٍ اس ًظز تؼذاد رٍس تب ضزٍع گلذّی درسغح احتوبل 

( کِ ًطبى دٌّذُ تبثیز سغَح تزاکن اػوبل 3هؼٌی دار ٍخَد داضت )خذٍل 

تزاکن اس ًظز غفبت تؼذاد × اثز هتقبثل رقن  ثز غفبت هذکَر است.ضذُ 

ضبخِ ّبی فزػی، ٍسى ّشار داًِ، تؼذاد رٍس تب رسیذى، تؼذاد رٍس تب گلذّی، 

درغذ ٍ اس ًظز ارتفبع ثَتِ، تؼذاد  1ثیَهبس تک ثَتِ در سغح احتوبل 

 5وبل غالف در ثَتِ، تؼذاد داًِ در غالف ٍ ٍسى داًِ در ثَتِ در سغح احت

( کِ ًطبى دٌّذُ ٍاکٌص 3درغذ اختالف هؼٌی دار ٍخَد  داضت )خذٍل 

 هتفبٍت ارقبم ثِ سغَح تزاکن اػوبل ضذُ هی ثبضذ.

 ارتفاع بَتِ -1-4

 ثزرسی هقبیسِ هیبًگیي ارقبم ًطبى داد کِ اس لحبػ ارتفبع ثَتهِ رقهن   

Hyola 401 ارتفبع ثَتِ را داضهتِ   هتز ثلٌذتزیي                      سبًتی 361/137ثب هیبًگیي

هتهز   سهبًتی  3(. ثیطتزیي ارتفبع ًیش ثهِ فبغهلِ رٍی ردیهف    4است )خذٍل 

(. ّوچٌهیي تیوهبر   2-4ثَتِ در هتز هزثغ( تؼلق داضت )خذٍل  110)تزاکن 

Hyola 401  ثَتهِ در   110هتز )تهزاکن   سبًتی 3ثب فبغلِ کطت رٍی ردیف

ُ  یص ارتفهبع افهشا  اٍقهبت  (. گبّی5تؼلق داضت)خذٍل  هتز هزثغ( یهک   گیهب

 یکی کِ هیطَد هحسَة گیبّی در خبهؼِ گیبّبى سبیز ثب رقبثت ثزای هشیت

 است ایي خػَغیت سبیِ اًذاس ثبالی در خذیذ ثزگْبی آى تطکیل ًتبیح اس

 .[9]هیذّذ  قزار فتَسٌتش هَقؼیت اس   ًظز ثْتزیي در را ثزگْب کبرآهذتزیي

 کِ (1996ػلی ٍ ّوکبراى ) رضبت گشا ایي آسهبیص ثب اس آهذُ دست ثِ ًتبیح

افشایص تزاکن گیبّی  کلشا ثبػث افشایص ارتفهبع    گیبُ کلشا در گشارش کزدًذ

 ، هغبثقت دارد.[10]ثَتِ هی ضَد 

 تعداد رٍز تا رسيدى  -1-5

سٍدرس تهزیي رقهن در   Hyola 60 اس لحبػ تؼذاد رٍس تب رسیذى رقهن  

ز ثب قزار گزفتي در یهک  ثیي ارقبم هَرد هغبلؼِ ثَد در حبلی کِ سِ رقن دیگ

 5(.فبغلِ ثَتِ در رٍی ردیهف  4تز اس رقن هذکَر ثَدًذ )خذٍل  گزٍُ دیزرس

ثَتهِ در   50هتز )تهزاکن   سبًتی 7ٍ  ثَتِ در هتز هزثغ( 50هتز )تزاکن  سبًتی

(. 4ًیهش ثیطهتزیي تؼهذاد رٍس تهب رسهیذگی را داضهتٌذ )خهذٍل         هتز هزثغ(

در ّوهِ تهزاکن ّهبی ههَرد       RGS،Hyola 401تیوبرّبی سرفبم ههبدری،  

ثَتِ  70هتز )تزاکن  سبًتی 5در فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف   hyola 60هغبلؼِ ٍ

(. ٍاى 4-3ثیطتزیي تؼذاد رٍس تب رسیذگی را داضتٌذ )خهذٍل   در هتز هزثغ(

کیلَگزم در  9دًیشی ٍ هک ٍیتلی گشارش کزدًذ کِ ثب افشایص ًسجت ثذر تب 

 [11]رٍس کبّص یبفت  16ّکتبر دٍرُ رسیذگی کلشا، حذٍد 

 تعداد غالف در بَتِ -1-6

تؼلهق داضهت ٍ سهِ رقهن      RGSکوتزیي تؼذاد غالف در ثَتِ ثِ رقهن  

دیگز ثذٍى اختالف هؼٌی دار ثب ّن در یهک گهزٍُ ٍ دارای ثهبالتزیي تؼهذاد     

غالف در ثَتِ ثَدًذ. اس لحبػ فبغلِ ثَتِ رٍی ردیهف اختالفهی اس ًظهز ایهي     

ثٌی سؼیذ ثیبى ًوَد کِ ثب افشایص تزاکن  (.4غفت هطبّذُ ًگزدیذ )خذٍل 

تؼذد غالف در گیبُ کبّص هی یبثذ، ٍی ایي اهز را ثِ افهشایص رقبثهت ثهیي    

ای ثزای ای خْت حػَل هَاد ضزٍری رضذ، کبّص حدن فضبی تغذیِثَتِ

ّهب ٍ یهب   گیبُ، کبّص ظزفیت فتَسٌتشی ٍ در ًتیدهِ افهشایص ریهشش گهل    

 . [2]ّب ًسجت داد غالف
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 : هياًگيي هربعات هتغيرّای هَرد بررسی3 جدٍل  

درخِ  هٌجغ تغییز

 آسادی

 تؼذاد رٍس ارتفبع ثَتِ

 تب رسیذى

 تؼذاد غالف

 در ثَتِ

 تؼذاد داًِ

 در غالف

 ثیَهبس

 تک ثَتِ

 ٍسى داًِ

 در ثَتِ

 ػولکزد

448/245 2 تکزار
**

 51/194 ns 732/179 ns 15/243 ns 17/477 ns 0/519 ns 363429/611 ns 

437/39 3 نرق
**

 849/111
**

 2657/716
**

 79/325
**

 164/333
**

 31/781
**

 1157496/07
**

 

972/685 2 تزاکن
**

 414/694
**

 610/132 ns 58/728
**

 198/332
**

 17/617
**

 1350757/07
**

 

195/929 6 تزاکن×رقن
*

 421/25
**

 301/436 ns 21/19
*

 123/112
**

 6/441
*

 303654/587 ns 

 171638/82 2/337 21/44 7/294 422/241 63/285 54/478 22 اضتجبُ آسهبیطی

 17/29 19/41 16/57 11/82 17/40 3/99 5/75  %ضزیت تغییزات

ns ثبضذ درغذ هی 1ٍ  5*ٍ** ثِ تزتیت ثِ هٌشلِ اختالف هؼٌی دار در سغح احتوبل ٍ  ثبضذ ثِ هٌشلِ ػذم ٍخَد اختالف هؼٌی دار هی 

  
 ات سادُ رقن ٍ تراکن بر صفات هَرد بررسی: هقایسِ هياًگيي اثر4جدٍل 

 ارتفبع ثَتِ 

(g) 

در  تؼذاد غالف رٍس تب رسیذگی

 ثَتِ

تؼذاد داًِ در 

 غالف

ثیَهبس تک 

 (g) ثَتِ

در  ٍسى داًِ

 (g)ثَتِ 

 ػولکزد

(kg/ha) 

        رقن

Zarfam 120.521c 204.111a 121.489a 23.689b 29.796ab 8.971a 2581.0ab 

RGS 126.744bc 204.889a 93.544b 20.044c 23.101c 5.882b 1929.6c 

Hyola 401 137.361a 203.889a 133.5a 26.667a 32.867a 9.907a 2754.1a 

Hayola 60 129.233b 184.889b 123.956a 21.033c 26.030bc 6.738b 2319.1bc 

         (plants/m2)تزاکن ثَتِ

110 138.838a 192.833b 109.9a 21.050b 25.778b 7.073b 2783.1a 

70 123.883b 204.083a 121.858a 22.200b 25.428b 7.282b 2190.2b 

50 122.674b 201.417a 122.608a 25.325a 32.638a 9.268a 2214.6b 

 ثبضذ.  درغذ هی 5حزٍف غیز هطبثِ ثِ هٌشلِ اختالف هؼٌی دار در سغح احتوبل 

 تعداد داًِ در غالف -1-7

 7تؼلهق داضهت ٍ تهزاکن     Hyola 401داًِ در غالف ثِ رقنثیطتزیي تؼذاد 

ًیش دارای ثیطتزیي تؼهذاد داًهِ در    ثَتِ در هتز هزثغ( 50هتز )تزاکن  سبًتی

 7ثهب فبغهلِ ثَتهِ رٍی ردیهف      hyola 401(. تیوبرّهبی  4غالف ثَد)خذٍل 

ثَتهِ در   70)تهزاکن  سبتی هتز  5هزثغ( ٍ ثَتِ در هتز  50هتز )تزاکن  سبًتی

 50هتز )تهزاکن   سبًتی 7ثغ( ٍ سرفبم هبدری ثب فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف هزهتز 

(. ثهب  5هزثغ( ثیطتزیي تؼذاد داًِ در غالف را داضهتٌذ )خهذٍل   ثَتِ در هتز 

. الٌسهَ  [12,13]یبثهذ  افشایص تزاکن، تؼذاد داًِ در غالف رًٍذ کبّطهی ههی  

کن ثَتهِ  اظْبر داضت کِ تؼذاد داًِ در غالف دارای ّوجستگی هٌفی ثب تهزا 

.  [12]گهزدد  ثبضذ ثِ عَری کِ افشایص تزاکن ثبػث کبّص ایي غفت هیهی

ضَد، رائَ ٍ هٌذّبم ثیبى ًوَدًذ کِ تؼذاد داًِ در غالف در تزاکن ثبال کن هی

کیلهَگزم در ّکتهبر    6/3تب  25/2ثِ عَری کِ افشایص ثذر هػزفی اس هیشاى 

 .[13]د گزدیذ ػذ 5/12ثِ  14سجت کبّص تؼذاد داًِ در غالف اس 

 بيَهاض تک بَتِ -1-8

ٍ سرفبم هبدری دارای ثیطتزیي ثیَهبس در ثیي ارقبم هَرد  Hyola 401ارقبم 

هتهز   سبًتی 7هغبلؼِ ثَدًذ ٍ ثیطتزیي ثیَهبس هتؼلق ثِ فبغلِ رٍی ردیف 

(. ثیطتزیي ثیَهبس تک ثَتِ ثِ 4ثَد )خذٍل  ثَتِ در هتز هزثغ( 50)تزاکن 

ثَتِ در هتهز   70هتز )تزاکن  سبًتی 5رٍی ردیف  ثب فبغلِ Hyola 401تیوبر 

(. افشایص تزاکن ثَتِ هٌدز ثهِ افهشایص رقبثهت    5تؼلق داضت )خذٍل  هزثغ(

ضَد، ٍلی ای گطتِ ٍ در ًتیدِ هَخت کبّص ٍسى خطک ثَتِ هیثیي ثَتِ

ثِ دلیل افشایص تؼذاد ثَتِ در ٍاحهذ سهغح، ػولکهزد ثیَلهَصیکی در ٍاحهذ      

 .[2]یبثذ سغح افشایص هی
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 تراکن بر صفات هَرد بررسی× : هقایسِ هياًگيي اثرات هتقابل رقن 5جدٍل 

 تزاکن ثَتِ رقن
(plants/m2) 

 

 ارتفبع 

 ثَتِ
 (g) 

رٍس تب 

 رسیذگی

 تؼذاد غالف

 در ثَتِ

 تؼذاد 

 داًِ

 در غالف 

 ثیَهبس

 (g) تک ثَتِ 

 ٍسى داًِ

 (g)در ثَتِ 

 ػولکزد

(kg/ha) 

Zarfam 110 120.37de 204ab 104.9a 23.07bcd 26.71bcd 8.34bcd 2591.2a 
 70 119.87de 204.33ab 121.13a 25.07abc 34.07b 9.48b 2634.5a 

 50 121.33de 204ab 138.43a 22.93bcde 28.61bcd 9.09bc 2517.2a 
RGS 110 141.98b 203.67ab 97.43a 16.07f 24.31ecd 6.42cde 2298.8a 

 70 125.63cde 203.67ab 90.53a 18.87def 17.67e 5.27e 1777.5a 

 50 112.62e 207.33a 92.67a 25.2abc 27.32bcd 5.95de 1712.6a 
Hyola 401 110 155a 204.33ab 122.2a 23.47bcd 31.23bc 9bc 3625.3a 

 70 125.07cde 202.67ab 146.6a 26.87ab 22.41cde 8.29bcd 2221.7a 

 50 132.02bcd 204.67ab 131.7a 29.67a 44.96a 12.43a 2415.2a 
Hyola 60 110 138bc 159.33c 115.07a 21.6dce 20.87de 4.53e 2617a 

 70 124.97cde 205.67a 129.17a 18ef 27.56bcd 6.08de 2126.9a 

 50 124.73cde 189.67b 127.63a 23.5bcd 29.66bcd 9.6b 2213.3a 

 ثبضذ.  درغذ هی 5ر سغح احتوبل حزٍف غیز هطبثِ ثِ هٌشلِ اختالف هؼٌی دار د

 ٍزى داًِ در بَتِ -1-9
تؼلق  Hyola 401ثیطتزیي ٍسى داًِ در ثَتِ ثِ ارقبم سرفبم هبدری ٍ 

 ثَتِ در هتز هزثغ( 50هتز )تزاکن  سبًتی 7داضت. ٍ فبغلِ رٍی ردیف 

(. ثیطتزیي ٍسى داًِ در ثَتِ 4ثیطتزیي ٍسى داًِ در ثَتِ را داضت )خذٍل 

ثَتِ در  50هتز )تزاکن  سبًتی 7ثب فبغلِ رٍی ردیف  Hyola 401ثِ تیوبر 

(. ثٌی سؼیذ در تحقیقبت خَد چٌیي 5تؼلق داضت )خذٍل  هتز هزثغ(

ثَتِ در هتز هزثغ ػولکزد  90ثِ  50ًتیدِ گزفت کِ ثب افشایص تزاکن اس 

کِ ػولکزد در ٍاحذ سغح ثِ دلیل داًِ در تک گیبُ کبّص یبفت، در حبلی

 .[2]گیبُ افشایص یبفت  افشایص تؼذاد

 عولکرد داًِ  -1-13
ٍ سرفبم هبدری ثزتزیي ارقبم ثَدًذ  Hyola 401اس لحبػ ػولکزد  ارقبم 

ًیش دارای ثیطتزیي ثَتِ در هتز هزثغ( 110هتز )تزاکن  سبًتی 3ٍ تزاکن 

( گشارش کزد ثب استفبدُ 1385(. کیوجز ٍ هک گزگَر)4ػولکزد ثَد )خذٍل 

-ّوچَى تزاکن هغلَة ٍ فبغلِ ثَتِ  ثْیٌِ ثِسراػی هٌبست اس ػَاهل ثِ

دلیل استفبدُ حذاکثز اس هٌبثغ هحیغی ًظیز ًَر، آة ٍ هَاد غذایی هی تَاى 

ّب،  کوتز،تؼذاد خَرخیي یّب در تزاکن .[14]ثِ ػولکزد ثیطتزی دست یبفت 

چَى ػولکزد داًِ در  یثیطتز است، ٍل ّب ٍ ٍسى داًِ در گیبُ تؼذاد ضبخِ

 ثٌبثزایي، ػولکزد داًِ ًسجت ثِ جبضذ،یکوتز ه یعَر ًسج ٍاحذ سغح ثِ

 لیچ ٍ ّوکبراى. [9]د گیز یدیگز در پبییٌتزیي سغح قزار ه یّب تزاکن

تفبٍت  کبضت تزاکوْبی هختلف کزدًذ کِ ػولکزد داًِ در گشارش (1999)

 ّبی هغلَة اس حیث ایي غفت ثزتزی ٍ تزاکن داضت ثب ّن یدار هؼٌی

 .[15]ذ داضتٌ

 ٍ پيطٌْادات ِ گيریًتيج -4

ثب  RGSػولکزد هزثَعِ ثِ رقن  يیکوتزآهذُ   ثز اسبس ًتبیح ثذست

ٍ سرفبم  401 َالیّب . در حبلی کِگزم در هتز هزثغ ثَد 6/1929 يیبًگیه

 یدارا شیثَتِ در هتز هزثغ ً 110ارقبم ثَدًذ ٍ تزاکن  يیثزتز یهبدر

 ثل تَغیِ ثبضذ.ثزای هٌبعق هَرد هغبلؼِ قبٍ  ػولکزد ثَد. يیطتزیث

 7ثب فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف  hyola 401(. تیوبرّبی 4غالف ثَد)خذٍل 

ثَتِ در  70)تزاکن سبتی هتز  5هزثغ( ٍ ثَتِ در هتز  50هتز )تزاکن  سبًتی

 50هتز )تزاکن  سبًتی 7هزثغ( ٍ سرفبم هبدری ثب فبغلِ ثَتِ رٍی ردیف هتز 

(. ثب 5الف را داضتٌذ )خذٍل هزثغ( ثیطتزیي تؼذاد داًِ در غثَتِ در هتز 

. الٌسَ [12,13]یبثذ افشایص تزاکن، تؼذاد داًِ در غالف رًٍذ کبّطی هی

اظْبر داضت کِ تؼذاد داًِ در غالف دارای ّوجستگی هٌفی ثب تزاکن ثَتِ 

.  [12]گزدد ثبضذ ثِ عَری کِ افشایص تزاکن ثبػث کبّص ایي غفت هیهی

ضَد، ذاد داًِ در غالف در تزاکن ثبال کن هیرائَ ٍ هٌذّبم ثیبى ًوَدًذ کِ تؼ

کیلَگزم در ّکتبر  6/3تب  25/2ثِ عَری کِ افشایص ثذر هػزفی اس هیشاى 

 .[13]ػذد گزدیذ  5/12ثِ  14سجت کبّص تؼذاد داًِ در غالف اس 

 بيَهاض تک بَتِ -1-11

ٍ سرفبم هبدری دارای ثیطتزیي ثیَهبس در ثیي ارقبم  Hyola 401ارقبم 

 7ثَدًذ ٍ ثیطتزیي ثیَهبس هتؼلق ثِ فبغلِ رٍی ردیف  هَرد هغبلؼِ

(. ثیطتزیي ثیَهبس 4ثَد )خذٍل  ثَتِ در هتز هزثغ( 50هتز )تزاکن  سبًتی

 70هتز )تزاکن  سبًتی 5ثب فبغلِ رٍی ردیف  Hyola 401تک ثَتِ ثِ تیوبر 

(. افشایص تزاکن ثَتِ هٌدز ثِ 5تؼلق داضت )خذٍل  ثَتِ در هتز هزثغ(

ای گطتِ ٍ در ًتیدِ هَخت کبّص ٍسى خطک ثَتِ قبثت ثیي ثَتِافشایص ر

ضَد، ٍلی ثِ دلیل افشایص تؼذاد ثَتِ در ٍاحذ سغح، ػولکزد ثیَلَصیکی هی

 .[2]یبثذ در ٍاحذ سغح افشایص هی
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 ٍزى داًِ در بَتِ -1-12
تؼلق  Hyola 401ثیطتزیي ٍسى داًِ در ثَتِ ثِ ارقبم سرفبم هبدری ٍ 

 ثَتِ در هتز هزثغ( 50هتز )تزاکن  سبًتی 7یف داضت. ٍ فبغلِ رٍی رد

(. ثیطتزیي ٍسى داًِ در ثَتِ 4ثیطتزیي ٍسى داًِ در ثَتِ را داضت )خذٍل 

ثَتِ در  50هتز )تزاکن  سبًتی 7ثب فبغلِ رٍی ردیف  Hyola 401ثِ تیوبر 

(. ثٌی سؼیذ در تحقیقبت خَد چٌیي 5تؼلق داضت )خذٍل  هتز هزثغ(

ثَتِ در هتز هزثغ ػولکزد  90ثِ  50شایص تزاکن اس ًتیدِ گزفت کِ ثب اف

کِ ػولکزد در ٍاحذ سغح ثِ دلیل داًِ در تک گیبُ کبّص یبفت، در حبلی

 .[2]افشایص تؼذاد گیبُ افشایص یبفت 

 عولکرد داًِ  -1-13
ٍ سرفبم هبدری ثزتزیي ارقبم ثَدًذ  Hyola 401اس لحبػ ػولکزد  ارقبم 

ًیش دارای ثیطتزیي ثَتِ در هتز هزثغ( 110هتز )تزاکن  سبًتی 3ٍ تزاکن 

( گشارش کزد ثب استفبدُ 1385(. کیوجز ٍ هک گزگَر)4ػولکزد ثَد )خذٍل 

-سراػی هٌبست ّوچَى تزاکن هغلَة ٍ فبغلِ ثَتِ  ثْیٌِ ثِاس ػَاهل ثِ

دلیل استفبدُ حذاکثز اس هٌبثغ هحیغی ًظیز ًَر، آة ٍ هَاد غذایی هی تَاى 

ّب،  کوتز،تؼذاد خَرخیي یّب در تزاکن .[14]بفت ثِ ػولکزد ثیطتزی دست ی

چَى ػولکزد داًِ در  یثیطتز است، ٍل ّب ٍ ٍسى داًِ در گیبُ تؼذاد ضبخِ

 ثٌبثزایي، ػولکزد داًِ ًسجت ثِ جبضذ،یکوتز ه یعَر ًسج ٍاحذ سغح ثِ

 لیچ ٍ ّوکبراى. [9]د گیز یدیگز در پبییٌتزیي سغح قزار ه یّب تزاکن

تفبٍت  کبضت تزاکوْبی هختلف ًذ کِ ػولکزد داًِ درکزد گشارش (1999)

 ّبی هغلَة اس حیث ایي غفت ثزتزی ٍ تزاکن داضت ثب ّن یدار هؼٌی

 .[15]ذ داضتٌ

 ٍ پيطٌْادات ًتيجِ گيری -5
ثب  RGSػولکزد هزثَعِ ثِ رقن  يیکوتزآهذُ   ثز اسبس ًتبیح ثذست

ٍ سرفبم  401 َالیّب . در حبلی کِگزم در هتز هزثغ ثَد 6/1929 يیبًگیه

 یدارا شیثَتِ در هتز هزثغ ً 110ارقبم ثَدًذ ٍ تزاکن  يیثزتز یهبدر

 ثزای هٌبعق هَرد هغبلؼِ قبثل تَغیِ ثبضذ.ٍ  ػولکزد ثَد. يیطتزیث
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