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 خالصٍ

در سبل ی آسهبیطسِ ػلف ّزس دٍ لپِ  ًوَ ٍ رضذ ثز سطَح  هختلف ًیتزٍصى ثِ هٌظَر ثزرسی تبثیز

 ارذهمّبی هَرد هطبلؼِ چْبر ی اجزا ضذ. فبوتَراردثیلداًطىذُ ػلَم وطبٍرسی داًطگبُ هحمك  در 1393

)اس هٌجغ اٍرُ({ ٍ سِ گًَِ ػلف ّزس  ویلَگزم ًیتزٍصى خبلع در ّىتبر 300ٍ  150 ،75ًیتزٍصى }غفز، 

ر اًجبم ضذ. ًتبیج ًطبى داد وِ تىزاسِ ثب  تػبدفی وبهل طزح در لبلت آسهبیص .ثَد تبتَرُ(ٍ )تَق، گبٍپٌجِ 

دار ثَد در ٍی دٍ هزحلِ، رٍس تب ّطت ثزگی ٍ رٍس تب گلذّی هؼٌیاثز هتمبثل فبوتَرّبی هَرد هطبلؼِ ثز ر

وبرثزد  داری داضت.حبلیىِ اثز دٍ فبوتَر ًَع ػلف ّزس ٍ ًیتزٍصى ثز رٍی ّز سِ فبوتَر هَرد هطبلؼِ اثز هؼٌی

ػلف ّزس هَرد هطبلؼِ تسزیغ دّی را در ّز سِ گًَِ ًیتزٍصى سهبى رسیذى ثِ هزحلِ ّطت ثزگی ٍ وپسَل

دّی را در ػلف ّزس ویلَگزم ًیتزٍصى، رسیذى ثِ هزحلِ ّطت ثزگی ٍ وپسَل 300ثطَریىِ وبرثزد طیذ. ثخ

ٍ یه رٍس ًسجت ثِ  13ٍ ّطت رٍس ٍ تبتَرُ را  13رٍس ًسجت ثِ ضبّذ، گبٍپٌجِ  را  17تزتیت دٍ ٍ تَق ثِ

تَرُ ووتزیي ارتفبع را داضت. ضبّذ جلَ اًذاخت. ثیي سِ ػلف ّزس هَرد هطبلؼِ، ػلف ّزس تَق ثیطتزیي ٍ تب

 .ّبی هَرد هطبلؼِ افشایص یبفتثب افشایص سطح ًیتزٍصى ًیش ارتفبع گًَِ

 

 وَدّبی ضیویبیی، ػلفْبی ّزس ٍ رضذ ٍ ًوَ کلمات کلیذی:

 

 

 قذمٍم

 وبًَپی رایصآ ثز تبثیز ثب هَاد ایي وبرثزد. هیزٍد ضوبر ثِ وطبٍرسی سیستوْبی در هْن اجشای یىی ضیویبیی وَدّبی وبرثزد

 وِ است غذایی ػتبغز هْوتزیي اس یىی ًیتزٍصى. دّذ هی تغییز آًْب اس یىی ًفغ ثِ را رلبثت ضزایط ّزس ػلفْبی ٍ سراػی گیبُ

 وبًَپی آرایص در تغییز ایجبد ثب ًیتزٍصى. ضَد هی استفبدُ وطبٍرسی ّبی سیستن اس ثسیبری در وَد ػٌَاى ثِ گستزدُ ثطَر

 ّزس ّبی -ػلف اوثز وِ ایٌست است ًظز اتفبق هَرد وِ آًچِ اهب. دارد اًْب رلبثتی ضزایط در هْوی ًمص گیبّی جَاهغ گیبّبى

 هػزفضذُ،  سراػی ًظبهْبی در آًْب هَفمیت ثبػث وِ آًچِ ٍ ًذارًذ ثبالتزی ًیتزٍصى هػزف وبرآیی سراػی گیبّبى ثِ ًسجت

د ًیتزٍصى پبسخ ثْتزی اس خَد ًطبى دادُ ٍ ًتیجِ رلبثت را ثِ ًفغ . ٍ ایي ٍیضگی ثبػث ضذُ وِ ثِ وبرثز]2[است  آًْب تجولی
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 ٍ هحػَل ًَع ثِ ثستگی داد، ارائِ راثطِ ایي در را هذیزیتی ًسخِ چِ خبظ. اهب ایٌىِ ثزای یه ًظبم سراػی ]4[ خَد رلن سًٌذ

 .است ٍریضز هْن ایي در ًیتزٍصى وبرثزد ثِ رلیت ّبی گًَِ پبسخ ضٌبخت لذا .دارد ّزس ػلف گًَِ

 ريش ي مًاد

 48 ػزؼ جغزافیبیی هختػبت ثب)ی  اردثیلاردثیلداًطىذُ ػلَم وطبٍرسی داًطگبُ هحمك  در 1393در ثْبر سبل  آسهبیص ایي

( ثِ 1393سبل  در سطح اس هتز 1403 ارتفبع ثب ضزلی، دلیمِ 12 ٍ درجِ 38 جغزافیبیی طَل ٍ ضوبلی دلیمِ 17 ٍ درجِ

 ارذهماجزا ضذ. فبوتَرّبی هَرد هطبلؼِ چْبر  سِ ػلف ّزس دٍ لپِ ًوَ ٍ رضذ ثز هختلف ًیتزٍصى سطَح  تبثیزهٌظَر ثزرسی 

ٍ ، چسجه رفَس)اس هٌجغ اٍرُ({ ٍ سِ گًَِ ػلف ّزس ) ویلَگزم ًیتزٍصى خبلع در ّىتبر 300ٍ  150 ،75ًیتزٍصى }غفز،

 اجزا ضذ.ر تىزاسِ ثب  تػبدفی وبهل طزح در لبلت آسهبیص اًجبم ضذ. ٍحطی( َالفی

ًیتزٍصى خبن هَرد ًظز  اس ضزوت پبوبى ثذر اغفْبى ٍ هشارع اردثیل تْیِ ضذ. 92 در سبل تبتَرٍُ  گبٍپٌجِ، تَقثذر  

در ّز  ثذر 15تب  10 ی ٍ ثِ همذارهتز ی سبًت 3-2هسبٍی در ػوك  جبًیتمز یّب  فبغلِ ّب ثب در گلذاى ثذرّباًذاسُ گیزی ضذُ ٍ 

هؼیي ٍ  طَرتب آخزیي هزاحل رضذ ثِ  دستیآثیبری ضذُ ٍ ػولیبت آثیبری ثِ غَرت  ،فبغلِ پس اس آى. ثالضذضتِ وبگلذاى 

در هزحلِ  ،ی ّزس هَرد ًظزّب ػلف یّب چِبّیاستمزار گ ٍی پس اس اطویٌبى اس درغذ سجش ضذگ هطبثك ًیبس اداهِ خَاّذ داضت.

ثؼذ اس وبضت در تَق،  گبٍپٌجِ ٍ  در هزحلًِیتزٍصى . وَد اًجبم ضذّبی پیطٌْبدی ثزگی ػولیبت تٌه وزدى ثِ ًسجت تزاون دٍ

ًزم  ثب ّب دادُ ٍاریبًس ّبی هَرد ًیبس یبدداضت ثزداری ضذ. تجشیِثِ گلذاًْبی هَرد ًظز دادُ ضذ ٍ دادُثِ غَرت سزن تبتَرُ 

 گزدیذ. فبدُاست Excelًوَدار اس  رسن ثزای ٍ اًجبم، داًىي ایداهٌِ چٌذ آسهَى ٍ MSTATcافشار 

 

 بحث وتایج ي 

-رٍس تب ّطت ثزگی ٍ رٍس تب گلذّی هؼٌی ،ًتبیج تجشیِ ٍاریبًس ًطبى داد اثز هتمبثل فبوتَرّبی هَرد هطبلؼِ ثز رٍی دٍ هزحلِ

ثز  یشً دٍ فبوتَر ًَع ػلف ّزس ٍ ًیتزٍصىاثز  دار ثَد. ٍایي فبوتَر رٍی ارتفبع گًَِ ّبی هَرد ًظز غیز هؼٌی دار ثَد در حبلیىِ

ٍ  وبرثزد ًیتزٍصى سهبى رسیذى ثِ هزحلِ ّطت ثزگی(. 1)جذٍل  داضت یدارهؼٌیاثز رٍی ّز سِ فبوتَر هَرد هطبلؼِ 

 تز ضذ.ٍ ثب افشایص سطح ًیتزٍصى ایي هذت سهبى السم وَتبُ در ّز سِ گًَِ ػلف ّزس هَرد هطبلؼِ تسزیغ ثخطیذ دّی راوپسَل

رٍس  17ٍ دٍ  تزتیتثِ را در ػلف ّزس تَق دّیٍ وپسَل صى، رسیذى ثِ هزحلِ ّطت ثزگیویلَگزم ًیتزٍ 300ثطَریىِ وبرثزد 

 (.1جلَ اًذاخت )ضىل ًسجت ثِ ضبّذ  رٍسٍ یه  13 ٍ تبتَرُ راٍ ّطت رٍس  13را  ، گبٍپٌجِ ًسجت ثِ ضبّذ
 طالعٍم مًرد صفات بر وًع علف َرز ي ویتريشن مقذار تاثیر َای دادٌ آماری َای . تجسی1ٍجذيل 

 درجِ آسادی هٌبثغ تغییزات

 هیبًگیي هزثؼبت

 رٍس تب وپسَل دّی ّطت ثزگیرٍس تب 
ارتفبع هَلغ         

 ثزداضت

25/1352 2 ًَع ػلف ّزس ** 583/11317 ** 361/3396 **
 

296/187 3 ًیتزٍصى **
 

78/137 **
 

33/516 **
 

769/42 6 اثزا ت هتمبثل * 917/49 ** 250/102 ns 

33/9 167/14 24 خطب  44/49  

%81/5 - ضزیت تغییزات  19/3%  32/12%  
 درغذ 5هؼٌی دار در سطح  -، *درغذ1دار در سطح هؼٌی -**
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مقذار ویتريشن بر مذت زمان  وًع علف َرز يتاثیر-1شکل

 تاتًرٌي  گايپىبٍ، تًقسٍ گًوٍ علف َرز َشت برگی شذن الزم تا 

 

 
مذت مقذار ویتريشن بر وًع علف َرز ي تاثیر -2شکل

 گايپىبٍ، تًقسٍ گًوٍ علف َرز کپسًل دَی زمان الزم تا مرحلٍ 

 تاتًرٌي 

 

طی آسهبیص اًجبم ضذُ هطخع ضذ وِ ثیي سِ ػلف ّزس هَرد هطبلؼِ، ػلف ّزس تَق ثیطتزیي ٍ تبتَرُ ووتزیي ارتفبع 

ت ثطَریىِ ووتزیي ارتفبع در ضبّذ ٍ ّبی هَرد هطبلؼِ افشایص یبفثب افشایص سطح ًیتزٍصى ًیش ارتفبع گًَِ (.3را داضت )ضىل 

 اس غذایی هَاد ووجَد ثِ ػلت ضبّذ تیوبرثِ ًظز هی رسذ وِ . (4ویلَگزم هطبّذُ ضذ)ضىل  300ثیطتزیي ارتفبع در سطح 
 رٍی ثز تأثیز طزیك اس ًیتزٍصى خػَظثِ وبفی، غذایی ػٌبغز ٍ  آة ثِ گیبُ دستزسی ٍ است ثَدُ ثزخَردار ووتزی رضذ

 دلیلی تَاًذ هی ًیتزٍصى تأثیز تحت ّب سلَل رضذ . ]3[ هیجبضذ هؤثز ثسیبر ثَتِ ارتفبع افشایص در سلَلْب ضذى شريث ٍ تمسین

 اس وِ را ّب سبوبریذ پلی تَلیذ هیشاى ٍ ّب سلَل رضذ ًیتزٍصى ووجَد وِ اًذ ًوَدُ گشارش هحممیي .ثبضذ گیبُ ارتفبع افشایص ثز

 .]1[دّذ  هی وبّص را ذّستٌ گیبّی ّبی سلَل دیَارُ اجشای

 
ارتفاع سٍ وًع علف َرز تًق، گايپىبٍ ي تاتًرٌ  -3شکل 

 در زمان برداشت

 
تاثیر مقذار ویتريشن بر ارتفاع سٍ گًوٍ علف َرز  -4شکل 

 در زمان برداشت تًق، گايپىبٍ ي تاتًرٌ
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