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 خالصه

ٚ  وٕیّفیمی وٛدٞبی سیغتی ٚ ؽیٕیبیی ٘یتزٚصٖ ٚ پتبعیٓ ثز ففبت ثٝ ٔٙظٛر تبثیز وبرثزد ت

 ٔزوشدر تىزار  3تیٕبر ٚ  11ٞبی وبُٔ تقبدفی ثب ثّٛن در لبِت طزح، آسٔبیؾی  PVH19ػّٕىزد تٛتٖٛ رلٓ

وٛد  ٚ صٖٛد ؽیٕیبیی ٘یتزٚتزویجی اس و تیٕبرٞبا٘جبْ ؽذ.  93در عبَ سراػی رؽت  تٛتٖٛ تحمیمبت

٘تبیج ٘ؾبٖ داد وٝ وبرثزد  .٘ذوٛد سیغتی پتبعیٓ ثٛدٚ وٛد سیغتی ٘یتزٚصٖ  ثٝ ٕٞزاٜیٓ ؽیٕیبیی پتبع

غتی ٘یتزٚصٖ ثز رٚی ففبت طَٛ ثزي، ػزك ثزي، تؼذاد ثزي، ارتفبع ثٛتٝ، لطز تّفیمی وٛد ؽیٕیبیی ٚ سی

ویٌّٛزْ  8692) دار ؽذ. ثیؾتزیٗ ػّٕىزد ٚسٖ خؾهد ٚسٖ عجش ٚ ػّٕىزد ٚسٖ خؾه ٔؼٙیعبلٝ، ػّٕىز

درفذ وٛد  50اس تیٕبر ویٌّٛزْ در ٞىتبر( ثٝ تزتیت  47867ٚ ثیؾتزیٗ ػّٕىزد ٚسٖ عجش ) (در ٞىتبر

درفذ وٛد ؽیٕیبیی پتبعیٓ ٚ وٛد  50تیٕبر  ٚ ٘یتزٚصٖ ٚ پتبعیٓ در تّفیك ثب وٛدٞبی سیغتیؽیٕیبیی 

وبٞؼ  ثذٖٚوٛدٞبی سیغتی ٚ ؽیٕیبیی  تّفیمیوبرثزد أىبٖ  ثز ایٗ اعبطسیغتی پتبعیٓ حبفُ ؽذ٘ذ. 

را اثزاتؼ ثز ٔحیط سیغت ٔقزف وٛدٞبی ؽیٕیبیی ٚ تٛاٖ ٔؼٙی دار ػّٕىزد تٛتٖٛ ٚجٛد دارد ٚ ٔی

  وبٞؼ داد. 
 

 پتبعیٓ، تٛتٖٛ، وٛد سیغتی، وٛد ؽیٕیبیی، ٘یتزٚصٖ. : کلمات کلیذی

 
 

 

  مقذمه 
 

 ٔختّف ؽزایط در وٝ اعت ٚ فٙؼتی وؾبٚرسی ارسػ ثب ٔحقٛالت اس یىی  Nicotiana tabacum  تٛتٖٛ ثب ٘بْ ػّٕى

 ثزي ویفیت ٚ وٕیت[. 7] [2ٚ]دارد ثغشایی تبثیز التقبد آٟ٘ب در ٚ ؽٛدٔی وؾت د٘یب وؾٛر فذ ثیؼ اس در ٞٛایی ٚ آة

 ٔٛجت وٕجٛد ٘یتزٚصٖ در تٛتٖٛ. [1]دارد  لزار ٌیبٜ خبن ٚ در غذایی ػٙبفز ٔٛاس٘ٝ ٚ ٔمذار تبثیز تحت ثٝ ؽذت تٛتٖٛ

 ٔٛجت ٘یتزٚصٖ سیبدی ٚ وبٞؼ ػّٕىزد ٚ ٔغٗ ٞبیثزي سٚدرعی ٞب،ثٛتٝ آِىبِٛئیذٞب، وٛچىی ثٝ لٙذٞب ٘غجت افشایؼ

[. 7]ؽٛد ٔی عٛختٗ ثذ ؽذٖ ٚ رً٘ ثذ سا(،ای عزطبٖ)ٔبدٜ ٘یتزٚصٖ ٚ ٘یتزٚسأیٗ آِىبِٛییذٞب، ٔمذار ٘یىٛتیٗ، افشایؼ

 عجت ٚ ثٛدٜ ٔحیط سیغت در افّی ٔؾىالت اس یىی ؽیٕیبیی ٔٛاد دیٍز ٚ ؽیٕیبیی وٛدٞبی اس ٌغتزدٜ عتفبدٜإٞچٙیٗ 

 ایٌشیٙٝ ػٙٛاٖ ثٝ رؽذ افشایٙذٜ ٞبیٛدٞبی سیغتی حبٚی ثبوتزیو حبضز حبَ در .[6]ٌزدد ٔی ٞبی تِٛیذٞشیٙٝ افشایؼ
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 .[9]ا٘ذ ٔطزح ؽذٜ وؾبٚرسی ٔحقٛالت تِٛیذ در حبفّخیشی خبن افشایؼ ٔٙظٛر ؽیٕیبیی، ثٝ ٞبیوٛد ثزای جبیٍشیٗ

 در ٚ ٘یتزٚصٖ فز،فغ جذة افشایؼ در وٛد سیغتی ػٙٛاٖ ثٝ ٔبیىٛریشا، آسٚعپزیّیْٛ( ٚ ٚ ٞب )استٛثبوتزثبوتزی اس اعتفبدٜ

 ویٌّٛزْ ٘یتزٚصٖ  65ٚ  55، 45، 35آسٔبیؾی ثب وبرثزد در [. 8]اعت  ؽذٜ ٔؼزفی سراػی ٌیبٜ چٙذیٗ رؽذ ٘تیجٝ ثٟجٛد

ٞبی ٚسٖ تز ٚ خؾه عبلٝ، ثزي ٚ ویٌّٛزْ ٘یتزٚصٖ در ٞىتبر عجت افشایؼ ؽبخـ 55وٝ ٔمذار ؽذ درٞىتبر ٔؾخـ 

 ارتمبی ٚ ػّٕىزد رؽذ، در ثغشایی ٘مؼ وٝ اعت ػٙقز ٟٔٓ دیٍزیپتبعیٓ [. 3]ٛد ؽػّٕىزد وُ ثبالتز اس عبیز عطٛح ٔی

-ثزد، عجت یىٙٛاختی رً٘ ثزيٞب ٚ خؾىی ثبال ٔیپتبعیٓ ٔمبٚٔت ٌیبٜ را ثٝ آفبت، ثیٕبری[. 5]وٙذ ٔی ایفب تٛتٖٛ ویفیت

دعت یبثی ثٝ وؾبٚرسی پبیذار  اس آ٘جبیی وٝ .[1]ؽٛد عٛسی تٛتٖٛ ٔیٞب ؽذٜ ٚ ثبػث خٛػ طؼٕی، ٔزغٛثیت ٚ خٛػ

ثز وبٞؼ ٔقزف وٛدٞبی سیغتی ٚ ؽیٕیبیی  تّفیمیثزرعی اثز ثب ٞذف ایٗ پضٚٞؼ ٔغتّشْ ثٟیٙٝ وزدٖ ٔقزف وٛد اعت، 

 تٛتٖٛ اجزا ؽذ. ٚ ثٟجٛد ففبت ٔٛرفِٛٛصیه ٚ افشایؼ ػّٕىزدؽیٕیبیی  ٞبیٟ٘بدٜ

 

 هامًاد ي ريش

 19درجٝ ٚ  37 دلیمٝ طَٛ ؽزلی ٚ 39درجٝ ٚ  49 ثب ٔختقبت جغزافیبییدر ٔزوش تحمیمبت تٛتٖٛ رؽت  آسٔبیؼایٗ 

 ا٘جبْ ٌزفت. تیٕبرٞبی آسٔبیؾی ػجبرتٙذ اس:  1393ٔتز اس عطح دریب در عبَ   -7دلیمٝ ػزك ؽٕبِی ٚ ارتفبع 

T1ثذٖٚ وٛد : ؽبٞذ  /T2 :100 /ٓؽیٕیبیی ٘یتزٚصٖ ٚ پتبعی %T3 :100+ٖپتبعیٓ+سیغتی پتبعی75% ٘یتزٚص %  /ٓT4 :100 %

% ٘یتزٚصٖ+سیغیتی  50% پتبعییٓ+ T6 :100% ٘یتزٚصٖ+سیغتی ٘یتزٚصٖ/ 75% پتبعیٓ+T5 :100/ % پتبعیٓ+سیغتی پتبعی50ٓ٘یتزٚصٖ+

% پتبعیٓ+سیغیتی پتبعیٓ+سیغیتی   50% ٘یتیزٚصٖ+ T8 :75% پتبعیٓ+سیغتی پتبعیٓ+سیغتی ٘یتیزٚصٖ/ 75% ٘یتزٚصٖ+T7 :75/ ٘یتزٚصٖ

% پتبعیٓ+سیغیتی پتبعیٓ+سیغیتی   50% ٘یتیزٚصٖ+ T10 :50% پتبعیٓ+سیغتی پتبعیٓ+سیغتی ٘یتزٚصٖ/ 75% ٘یتزٚصٖ+T9 :50٘یتزٚصٖ/

 : سیغتی پتبعیٓ+سیغتی ٘یتزٚصٖ.T11 ٘یتزٚصٖ/

 kg/h% ویٛد ؽییٕیبیی پتبعییٓ ٔؼیبدَ     100٘یتزات فغفبت آٔٛ٘یْٛ ٚ  kg/h 162.96 % وٛد ؽیٕیبیی ٘یتزٚصٖ ٔؼبد100َ)

 .عِٛفبت پتبعیٓ( 203.70

عپظ ٌیبٜ  ؽذآسٔبیؼ ا٘جبْ  یبت خبن ٚرسی ؽبُٔ ؽخٓ ٚ دیغه در اٚاخز فزٚردیٗ ٔبٜ در سٔیٗ ٔحُ ػّٕ

عب٘تی ٔتز رٚی ردیف( وبؽتٝ  50عب٘تی ٔتز در ثیٗ ردیف  ٚ  100ثٛتٝ در ٞىتبر )فبفّٝ وؾت  20000تزاوٓ  تٛتٖٛ ثب

 اردیجٟؾت دْٚ ٘یٕٝ در رٚسٜ( 60. ٘ؾبوبری)٘ؾبٞبیثٛدٔتز  2ٔتز ٚ فبفّٝ ی تىزار ٞب اس ٕٞذیٍز  2ؽذ. فبفّٝ ثیٗ وزتٟب 

رٚس اس سٔب٘ی وٝ  5تب  3ی س٘ی )ثٝ فبفّٝدٞی ٚ عزثزيٚ ػّٕیبت وٛد ؽذا٘جبْ  PVH19   ٓ ٔبٜ  ثب  تٛتٖٛ ٘ز ػمیٓ رل

ی ٔٛرد . وٛدٞبعیغتٓ ا٘جبْ ٌزفتی فّٛت خب٘ٝ( داخُ ٌّٔتز اس عطح عیٙی ثبالتز ثٛدعب٘تی  4ٞب حذٚد ارتفبع وُ ٘ؾب

٘یبس تٛتٖٛ)٘یتزٚصٖ اس ٔٙجغ ٘یتزات فغفبت آٔٛ٘یْٛ، فغفز اس ٔٙجغ عٛپزفغفبت تزیپُ ٚ پتبعیٓ اس ٔٙجغ عِٛفبت پتبعیٓ( ثز 

ثزای ایٗ رلٓ تؼییٗ ٚ ثز اعبط تیٕبرٞبی ٔٛرد ٘ظز یه  ٔزوش تحمیمبت تٛتٖٛ رؽتاعبط آسٖٔٛ خبن ٚ تٛفیٝ وٛدی 

وٛدٞبی سیغتی . ؽذوبری ثٝ خبن رٚس ثؼذ ٘ؾب 25تب  20وبری  ٚ دٚ عْٛ آٖ ٘ؾبعْٛ آٖ در سٔبٖ آٔبدٜ عبسی سٔیٗ لجُ 

حبٚی ثبوتزی ٞبی ٌٛ٘ٝ استٛ ثبوتز  وٛد سیغتی ٘یتزٚصٖسیغت فٙبٚر عجش ثٛد. عتفبدٜ در ایٗ آسٔبیؼ عبخت ؽزوت ٔٛرد ا

در  ثٛد٘ذ ٔٛ٘بط ٚ٘ىٛٚر٘غیظعٛدٚٔٛ٘بط وٛر٘غیظ ٚ عٛدٚٞبی ٚ وٛد سیغتی پتبعیٓ دارای ثبوتزی  O4ٚیّٙٙذی عٛیٝ 

ٌزْ در  ٞىتبر، ثز اعبط تٛفیٝ ؽزوت عبس٘ذٜ( 100وٛد سیغتی)ٞب ثب ٞب ثٝ سٔیٗ افّی ،تّمیح ریؾٝ ٘ؾبسٔبٖ ا٘تمبَ ٘ؾب

 در ارسیبثی ٔٛرد . خقٛفیبتفٛرت ٌزفتدر ٟ٘بیت ثزداؽت ٚ فزآیٙذٞبی ٔزثٛط ثٝ خؾىب٘یذٖ ثزي تٛتٖٛ  .ٌزفتا٘جبْ 

ٌیزی ٕ٘ٛ٘ٝثٛد. ػّٕىزد ثزي تز ٚ خؾه در ٞىتبرلطز عبلٝ،   ثزي، ػزك ثزي، طَٛ ثزي، تؼذاد ارتفبع ثٛتٝ، ٔطبِؼٝ ایٗ

ٞبی عْٛ ٚ چٟبرْ ثٝ دعت ثزي ) وٝ ثٟتزیٗ ٚ ثبویفیت تزیٗ ثزي ٞبی تٛتٖٛ اعت ٚ  در چیٗٞبی ٔیب٘ی یب وٕزاس ثزي

ٔٛرد تجشیٝ ٚ تحّیُ لزار  SAS٘ٝ ٌیزی ثب ٘زْ افشار ٞبی حبفُ اس ٕ٘ٛدادٜ .تفٛرت ٌزفٔی آیذ( ػُٕ آٚری ؽذٜ، 

 .ٙذٌزفت
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 وتایج ي بحث 

ٖ داد وبرثزد تّفیمی وٛد ؽیٕیبیی ٚ سیغتی ٘یتزٚصٖ ثز رٚی ففبت طَٛ ثزي، ػزك ثزي، تؼذاد ب٘تبیج تجشیٝ ٚاریب٘ظ ٘ؾ 

ٔیشاٖ تیٕبر ؽٕبرٜ دٞٓ ثیؾتزیٗ ثزي، ارتفبع ثٛتٝ، لطز عبلٝ، ػّٕىزد ٚسٖ عجش ٚ ػّٕىزد ٚسٖ خؾه ٔؼٙی دار ؽذ. 

ٔیّی ٔتز ٚ  34.23عب٘تی ٔتز،  59.73ػّٕىزد طَٛ ثزي، لطز عبلٝ ٚ ػّٕىزد ٚسٖ خؾه را ثٝ تزتیت ثب ٔیبٍ٘یٗ  

 30.13ویٌّٛزْ در ٞىتبر ثٝ خٛد اختقبؿ داد. حذاوثز ػزك ثزي ٚ ػّٕىزد ٚسٖ عجش ثب ٔیبٍ٘یٗ ثٝ تزتیت  8692.1

 33.66حذاوثز تؼذاد ثزي را ثب ٔیبٍ٘یٗ  ٞفتٓثٝ دعت آٔذ. تیٕبر  چٟبرْ در ٞىتبر در تیٕبر  ویٌّٛزْ 47867عب٘تی ٔتز ٚ 

وٛدٞبی ؽیٕیبیی ثٝ خٛثی تٛا٘غتٙذ ٘یبس غذایی ٌیبٜ تٛتٖٛ را تبٔیٗ وٛدٞبی سیغتی در عطٛح پبییٗ ٘ؾبٖ داد. ثٙبثزایٗ 

تزٚصٖ ٚ فزإٞی ػٙبفز غذایی در ٔٙطمٝ ریؾٝ وزدٜ ٚ اس وبٞؼ ػّٕىزد جٌّٛیزی وٙٙذ وٝ ثٝ دِیُ افشایؼ تثجیت ٘ی

ٌیزد ٚ وٛد پتبعیٓ ٘مؼ پزرً٘ ثبؽذ. ػّٕىزد تٛتٖٛ ثیؾتز تحت تبثیز وٛد ٘یتزٚصٖ لزار ٔیاستٛ ثبوتز ٔی تٛعط ثبوتزی

 . [4]ٕ٘بیذ. ٘تبیج فٛق ثب ٔؾبٞذات لّی سادٜ ٚ ٕٞىبراٖ ٔطبثمت داردتزی را در ثٟجٛد ففبت وٕی ایفب ٔی

 
 . PVH19های شیمیایی ي زیستی بر صفات مًرفًلًشیک  ي عملکرد تًتًن تجسیه ياریاوس تاثیر تلفیقی کًد -1جذيل 

 گیرییجهوت

تی ٚ ؽیٕیبیی ضٕٗ وبٞؼ ٔقزف وٛدٞبی ؽیٕیبیی ٚ جٌّٛیزی اس وٛدٞبی سیغ وبرثزد تّفیمی وٝ داد ٘ؾبٖ ٘تبیج

 آِٛدٌی ٔحیط سیغت، ٘یبس وٛدی ٌیبٜ تٛتٖٛ را تبٔیٗ ٕ٘ٛدٜ ٚ  ثبػث ثٟجٛد ػّٕىزد وٕی تٛتٖٛ ٌزدیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔٙجغ تغییزات

 

درجٝ 

 آسادی

ٔیبٍ٘یٗ     

 ٔزثؼبت

   

 ػزك ثزي طَٛ ثزي

 

 لطز عبلٝ ارتفبع ثٛتٝ

 

ػّٕىزد ٚسٖ  تؼذاد ثزي

 عجش

ػّٕىزد ٚسٖ 

 خؾه

 

 8.54ns 4.96ns 5.80ns 5.30ns 26410957ns 59158.61ns *89.39 2 ثّٛن

 **7512741.46 **146076028 **68.05 **114.01 **672.59 **27.32 **111.03 10 تیٕبر

 640922.17 27943717 3.63 3.29 10.11 8.06 16.57 20 خطبی آسٔبیؾی

ضزیت تغییزات 

 )درفذ(

- 7.35 10.12 1.87 6.20 6.71 13.68 13.93 

nsی ػذْ ٚجٛد حذالُ یه حزف ٔؾتزن ثزای ٞز عتٖٛ ثیبٖ وٙٙذٜ درفذ. 1ٚ  5ت غیز ٔؼٙی دار ٚ ٔؼٙی دار در عطح احتٕبَ ، *، **: ثٝ تزتی

 ثبؽذ.درفذ ثز اعبط آسٖٔٛ ٔمبیغٝ ٔیبٍ٘یٗ تٛوی ٔی 5تفبٚت ٔؼٙی دار ثیٗ عطٛح تیٕبری در عطح احتٕبَ 
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 های صفات مًرفًلًشیک در سطًح مختلف تیمارهای آزمایشیمقایسه میاوگیه -2جذيل
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 ػزك ثزي

 )عب٘تی ٔتز(

رتفبع ثٛتٝا  

 )عب٘تی ٔتز(

 لطز عبلٝ

 )ٔیّی ٔتز(

تؼذاد ثزي در 

ٝثٛت  

 طَٛ ثزي

 )عب٘تی ٔتز(

ٚسٖ عجش ػّٕىزد  

 )ویٌّٛزْ در ٞىتبر(

 ٚسٖ خؾه ػّٕىزد

 )ویٌّٛزْ در ٞىتبر(

T1 19.26b 126.26d 13.20c 17.33e
 37.60b 24682c 2920.0d 

T2 27.73a 172.60abc 25.66b 23.66d 55.26a 32184bc 4010.6 cd 

T3 29.26a 175.16abc 25.90b 25.33cd 54.26a 32826abc 4259.7cd 

T4 30.13a 167.06c 28.93ab 27.33bcd 57.46a 47867a 6134.4bc 

T5 29.33a 167.13bc 29.93ab 29.00abcd 56.66a 36486abc 5438.8bc 

T6 29.80a 174.60abc 30.23ab 29.66abc 58.06a 39812abc 5814.9bc 

T7 29.06a 175.60abc 32.96a 33.66a 56.40a 45098ab 6859.5ab 

T8 28.06a 173.66abc 33.23a 32.00ab 57.33a 37474abc 6044.1bc 

T9 28.30a 176.46ab 33.73a 31.66ab 57.00a 39745abc 6969.5ab 

T10 29.53a 178.33a 34.23a 32.00ab 59.73a
 47200ab 8692.1a 

T11 28.13a
 180.13a

 33.96a
 30.66abc

 59.00a
 41450ab

 6029.08bc
 


