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 چکیده

 ص٘ست آصّبيـي ثٚ 1391ٗ ّقبيؼٚ ػَْنشد ىٖذُ، خ٘ ٗ ػذع دس ؿشايط ديِ، دس ػبً  ّٖظ٘س ثشسػي ٗضؼيت سؿذ ثٚ

 ي ثؼتش،پغ اص تٜيٚ .إدبُ ؿذ دس ّٖطقٚ ٕ٘سآثبد تنشاس ػٚدس  ٛبي مبّال تصبدفي ثَ٘كطشح  يدس پبيٚ اػپيَيت پالت

ثشداؿت ٗ  خبك ّتشي بٕتيػ 30 تب  0 آصّبيؾ اص ػْق تنشاسٛبيْٕٕ٘ٚ ّشمت خبك اص  3ثٖذي ٗ تؼذاد  صّئ مشت

ثش اػبع تيْبسٛبي ٗ  تٜيٚٛب  خٜت مشت ىٖذُ ٗ خ٘ ّ٘سد ٕيبص ىشديذ. ثزٗسخٜت تدضيٚ خبك ثٚ آصّبيـيبٙ اسػبً 

 ثشداؿتپغ اص  .تٚ ؿذٕذينؼبٓ ثب دػت مبؿ ط٘س ٛب ثٚ دس ْٛٚ مشتآصّبيؾ ثب اصت٘ثبسٗس ٗ فؼفبت ثبسٗس ثزسّبً ؿذٙ ٗ 

ٛبي مبغزي قشاس دادٙ ٗ ثٚ  ّشثغ، ىيبٛبٓ سا اص ٕبحيٚ ط٘قٚ قطغ ْٕ٘دٙ ٗ دس پبمت دس ّتش ػبقٚضْٔ ؿْبسؽ تؼذاد 

ؿذ. پغ  ىيشي إذاصٙٗصٓ ٛضاس دإٚ ٗ ػَْنشد دإٚ ، ػٖجَٚ، تؼذاد دإٚ دس ّتش ّشثغدس  ػٖجَٚتؼذاد  آصّبيـيبٙ حٌْ ٗ

ثش صفبت ّ٘سد  2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2اص آٓ ػَْنشد ثيٍ٘٘طيني ّحبػجٚ ىشديذ. ٕتبيح ٕـبٓ دادمٚ م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس 

تيْبس ّطبٍؼٚ دس ىٖذُ ٗ خ٘ تبثيش داؿتٚ ٗ ثيـتشئ ػَْنشد دإٚ ٗ ػَْنشد ثيٍ٘٘طيني دس ىيبٛبٓ ّ٘سد ثشسػي دس 

2P3N  ( حبصٌ ىشديذ ٗ ائ تيْبس ثٚ ػٖ٘آ تيْبس ثشتش ؿٖبختٚ ؿذ.2 ٗ فؼفبت ثبسٗس 2)ّصشف م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس 

 

 ىٖذُ، خ٘، اصت٘ثبسٗس، فؼفبت ثبسٗس. :هاي کلیديواژه

 
 

                                                                 

 دإـد٘ي مبسؿٖبػي اسؿذ دإـيبٙ آصاد اػالّي، ٗاحذ يبػ٘ج. -1

 آصاد اػالّي، ٗاحذ يبػ٘ج.ػض٘ ٛيأت ػَْي دإـيبٙ  -2
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 مقدمه -1

تشئ اٛذافي اػت مٚ  تبّئ غزاي خْؼيت سٗ ثٚ افضايؾ خٜبٓ يني اص ِّٜ

مٚ ٕيْي اص خْؼيت إٜٓب اص فقش  ٛبي دس حبً ت٘ػؼٚ، خص٘صبً دس مـ٘س

ثشٕذ فنش ثـش سا ثٚ خ٘د ّـغً٘ ػبختٚ اػت.  غزايي يب ػ٘ء تغزيٚ سٕح ّي

مٖٖذ ٍٗي  اىشچٚ ثخؾ مـبٗسصي ّقذاس قبثٌ ت٘خٜي ّ٘اد غزايي تٍ٘يذ ّي

ٛبي تٍ٘يذ إٜٓب دس ّؼشض خطش قشاس  ٛب حبمي اص آٓ اػت مٚ ؿبٍ٘دٙ ٕـبٕٚ

ٛبي افضايؾ  (. يني اص سا1383ٙبسآ، ّحالتي ٗ ْٛن ىشفتٚ اػت ) ٕصيشي

تٍ٘يذ ّحص٘الت مـبٗسصي، افضايؾ ػَْنشد دس ٗاحذ ػطح اػت )آػي٘دٗ، 

2003.) 

ثب ت٘خٚ ثٚ اْٛيت ٗ ٕقؾ غالت ٗ حج٘ثبت ثٚ ػٖ٘آ ّٖبثغ تأّئ غزا ٗ 

اْٛيت دس تٍ٘يذ ائ ىيبٛبٓ، افضايؾ ػَْنشد إٜٓب ثب  پشٗتئئ، ٕنتٚ حبئض

ثبؿذ. ثٖبثشائ  سػبيت ق٘إئ صيؼت ّحيطي ّي ّصشف ثٜيٖٚ ػٖبصش ضْٔ

ّذيشيت صحيح اػتفبدٙ اص اساضي، دس ثٜج٘د ػَْنشد ٗ ميفيت ّحص٘الت 

 (. 1388حؼيٖي ٗ ْٛنبسآ،  تأثيش ىزاس خ٘اٛذ ث٘د )ؿبٙ

ىيبٛبٓ ىٖذُ ٗ خ٘ اص خَْٚ ىيبٛبٓ ِّٜ صساػي ث٘دٙ مٚ داساي اسصؽ 

ْي اص غزاي ّشدُ دخيٌ ث٘دٙ ثبؿٖذ ٗ دس تأّئ ثخؾ ّٜ خٜبٕي ثبالئي ّي

ثبؿٖذ. غالت ؿبٌّ ىيبٛبٕي اص خَْٚ ىٖذُ،  ٗ خضٗ ىيبٛبٓ اػتشاتظيل ّي

ثبؿذ مٚ اص ائ ىشٗٙ،  خ٘، ي٘الف، ثشٕح، اسصٓ، رست، چبٗداس ٗ ػ٘سىُ٘ ّي

ىشدٕذ  ٛبي صساػي دٕيب مـت ّي ىٖذُ ٗ خ٘ دس ػطح ٗػيؼي اص صّئ

دس ٕ٘احي ٕيْٚ خـل مٚ ثشاي  مٚ حتي ط٘سي (،   ث2001ٚ)تٍٖ٘بس ٗ ديش، 

تٍ٘يذ ّحصً٘ ٗ سؿذ ٗ ْٕ٘ ائ ىيبٛبٓ ثبسٕذىي ٕؼجتبً مبفي اػت مـت 

آّيض اػت. ىٖذُ، رست ٗ ثشٕح ػٚ ّحصً٘ ِّٜ  ائ ّحص٘الت ّ٘فقيت

ّقذاس تٍ٘يذ ػبالٕٚ مٌ غالت خٜبٓ سا  4/1ٛؼتٖذ مٚ ٛشيل ٕضديل ثٚ 

٘الف، چبٗداس، رست دٖٛذ ٗ پٖح ىٕ٘ٚ دييش غالت يؼٖي خ٘، ي تـنيٌ ّي

دٖٛذ  ّيضآ تٍ٘يذ ػبٍيبٕٚ غالت سا تـنيٌ ّي 4/1اي ٗ اسصٓ ّدْ٘ػبً  خ٘ؿٚ

 (.  1384) خذاثٖذٙ، 

ىشچٚ اػتفبدٙ اص م٘دٛبي ثيٍ٘٘طيل دس مـبٗسصي اص قذّت ثؼيبس صيبدي 

ثشخ٘سداس اػت ٗ دس ىزؿتٚ ٕٚ چٖذآ دٗس تْبُ ّ٘اد غزايي ّ٘سد ّصشف 

ؿذٙ اػت ٍٗي  ٔ ّٖجغ اسصؿْٖذي تٍ٘يذ ّيإؼبٓ ثب اػتفبدٙ اص چٖي

ثشداسي ػَْي اص ائ ّٖبثغ ػبثقٚ چٖذإي ٕذاسد. م٘دٛبي ثيٍ٘٘طيل  ثٜشٙ

ؿبٌّ ّ٘اد حبصٌ اص م٘دٛبي داّي، اضبفبت ىيبٛي ٗ تٍ٘يذات حبصٌ اص 

ٛبي ّشتجط ثب تثجيت اصت يب فشاْٛي فؼفش ٗ ػبيش  فؼبٍيت ّينشٗاسىبٕيؼِ

 (. 1382تبسائي ٗ م٘چني. ثبؿذ ) آػ ػٖبصش دس خبك ّي

چٖئ  ٛب ٗ ِٛ ٛبي اخيش م٘دٛبي صيؼتي ّتـنٌ اص ثبمتشي دس ػبً

ٛبي ّفيذي ٛؼتٖذ مٚ ٛش يل ثٚ ّٖظ٘س خبصي، ّبٕٖذ تثجيت اصت ٗ  قبسذ

ٛبي فؼفبت، پتبػيِ ٗ آٛٔ اص تشميجبت ٕبّحًَ٘ إٜٓب تٍ٘يذ  سٛبػبصي ي٘ٓ

تقش ؿذٙ ٗ ىيبٙ سا دس ٛب ّؼْ٘ال دساطشاف سيـٚ ّؼ ؿٕ٘ذ. ائ ثبمتشي ّي

ٛب ثيؾ اص  مٖٖذ. امٖ٘ٓ ّؼَِ اػت ائ ثبمتشي خزة ػٖبصش ْٛيبسي ّي

يل ٕقؾ داسٕذ، يؼٖي ػالٗٙ ثش مْل ثٚ خزة ػٖصشي خبف، ثبػث خزة 

ٛب ٗ ثٜج٘د ػبختْبٓ خبك ٗ دس ٕتيدٚ تحشيل  ػبيش ػٖبصش، مبٛؾ ثيْبسي

ائ م٘دٛب ؿٕ٘ذ.  ثيـتش سؿذ ىيبٙ ٗ افضايؾ مْي ٗ ميفي ّحصً٘ ّي

آٍ٘دىي صيؼت ّحيطي م٘دٛبي ؿيْيبيي سا مبٛؾ دادٙ ٗ ّ٘خت احيب ٗ 

ؿٕ٘ذ. ّصشف م٘دٛبي صيؼتي ّ٘خت مبٛؾ  حفظ ّحيط صيؼت ّي

ٛبي ؿيْيبيي ؿذٙ ٗ ثٚ حفظ ّحيط صيؼت، افضايؾ  ّصشف م٘د

ٛبي مـبٗسصي ٗػَْنشد صساػي ثيـتش ٗ ثٜتش ىيبٛبٓ  حبصَخيضي صّئ

 (. 1381إدبّذ )خبٗاصي.  ّي

 ّ٘خ٘د ٕ٘ع چٖذ يب يل ّتشامِ إج٘ٙ ثب اي ٕيٜذاسٕذٙ ّ٘اد صيؼتي، م٘دٛبي

 مٚ ثبؿٖذ ّي ّ٘خ٘دات ائ فشآٗسدٙ ّتبثٍ٘يت ص٘ست ثٚ يب ٗ خبمضي ّفيذ

 ٗ دادٙ مَٕ٘ي تـنيٌ ىيبٙ داخَي ٛبي ثخؾ يب ٗ سيـٚ اطشاف ٕبحيٚ دس

ٗ مٖٖذ )ػيٖو  ّي تحشيل ٛبي ّختَف سٗؽ ثب سا ىيبٙ ّيضثبٓ سؿذ

 ثشاي ّفيذ ٛبي ّينشٗاسىبٕيؼِ اص ّدْ٘ػي م٘دٛب (. اي1996ْٔٛنبسآ، 

 اص سؿذ افضايٖذٙ ٛبي ؿٕ٘ذ. ثبمتشي ّي ّحؼ٘ة ىيبٛبٓ غزايي تأّئ ػٖبصش

 (.1994ثبؿٖذ )ّٖبفي ٗ مَ٘پش،  ّي م٘دٛب ائ تشئ ِّٜ

ّصشف ثيؾ اص حذ م٘دٛبي ؿيْيبيي ٗ دييش ّ٘اد ؿيْيبيي يني اص 

ثبؿذ.  ّحيط صيؼت ٗ ْٛچٖئ افضايؾ ٛضيٖٚ ّيّـنالت اصَي دس 

اػتفبدٙ ىؼتشدٙ اص م٘د ؿيْيبيي فؼفش دس ّحيط ّٖدش ثٚ افضايؾ 

ىشدد، ثٖبثشائ ثٚ يل ػشي  فشػبيؾ خبمي ٗ دس ٕتيدٚ ايدبد سٗإبة ّي

ثبؿذ ) پبسك ٗ ْٛنبسآ،  ّٖبثغ خبييضئ دس مٖبس م٘دٛبي ؿيْيبيي الصُ ّي

2009.) 

شي پشتحشك اػت مٚ خضئي اص تشميجبت ثي٘ؿيْيبئي اصت يب ٕيتشٗطٓ ػٖص

ٛب ٗ  ٛب، اػيذ ٕ٘مَئيل، مَشٗفيٌ، إٓضيِ ّثٌ اػيذٛبي آّيٖٚ، پشٗتئئ

ٛبػت. ثب ٗخ٘دي مٚ ػٚ چٜبسُ اتْؼفش ٛ٘ا سا اصت تـنيٌ  ٗيتبّئ

دٛذ، ثشاي ائ مٚ ائ ػٖصش ثت٘إذ ت٘ػط ىيبٙ خزة ؿ٘د ثبيذ ثٚ ؿنٌ  ّي

دسآيذ مٚ ائ ػٌْ تثجيت  (+NH4)ء ؿذٙ ٗ يب احيب (-NO3)امؼيذ 

ٛبي  ؿ٘د. مْج٘د ائ ػٖصش دس ىيبٙ ػجت ت٘قف سؿذ إذاُ اصت ٕبّيذٙ ّي

ٛب ػجض ّبيٌ ثٚ صسد ؿذٙ ٗ دس فت٘ػٖتض اختالً  ؿ٘د ٗ سٕو ثشهسٗيـي ّي

ٛب ػجض  آيذ. ٖٛيبّي مٚ تأّئ اصت دس ىيبٛبٓ ػبدي ثبؿذ ثشه ثٚ ٗخ٘د ّي

ؿ٘د ٗ دس ٕتيدٚ ّ٘اد  شه صيبدي تٍ٘يذ ّيٗ ؿبداة ث٘دٙ ٗ ؿبخ ٗ ث

فت٘ػٖتضي ثيـتش ٗ ثبصدٙ ّحصً٘ صيبدتشي ثذػت خ٘اٛذ آّذ. دس يل طشح 

ٛبي ّختَف ثبمتشيبيي اص ٕظش ّيضآ احيبي ٕيتشات ٗ ثقب دس  تحقيقبتي ػ٘يٚ

 pHدسخٚ( ٗ  45دسصذ(، دس دّبٛبي ثبال )تب  7ٛبي ّختَف ْٕل )تب  غَظت

( ّ٘سد اسصيبثي قشاس ىشفتٖذ ٗ پغ اص آٓ ثب 10تب  4ٛبي ّختَف )اص 

ٛبي تنْيَي ْٛچ٘ٓ ؿٖبػبيي  ٛبي ثشتش اقذاُ ثٚ آصّبيؾ ؿٖبػبيي ػ٘يٚ

ٛبي ّفيذ ائ م٘د صيؼتي ْٛيبس  ٍّ٘نٍ٘ي خٖغ ٗ ىٕ٘ٚ إٜٓب ىشديذ. ثبمتشي

ثب ىيبٙ ث٘دٙ ٗ دس ٕبحيٚ سيضٗػفشي اطشاف سيـٚ ثٚ تثجيت اصت ثٚ ص٘ست 

ىشّي  100ٛبي ائ م٘د ثٚ ص٘ست پ٘دسي ٗ دس ثؼتٚپشداصٕذ.  إّٓ٘يبك ّي

ىشدد  ؿ٘د مٚ ثٚ ص٘ست پبيٚ ٗ ػشك دس حذاقٌ دٗ ٕ٘ثت ّصشف ّياسائٚ ّي

 (.1391)ّحْ٘دي، 

ثبؿذ.  فؼفش ثؼذ اص اصت ّْٜتشئ ػٖصش ّ٘سد ٕيبص ىيبٛبٓ ٗ سيض خبٕذاسآ ّي

ذ. ائ ثبؿ ٕقؾ ائ ػٖصش ػْذتبً دس فشآيٖذٛبي إتقبً ٗ رخيشٙ إشطي ّي

ؿ٘د مٚ ؿنٌ ّؼذٕي آٓ  ػٖصش دس خبك ثٚ دٗ ؿنٌ ّؼذٕي ٗ آٍي يبفت ّي

ص٘ست  ؿبٌّ تشميجبت مَؼيِ، آٛٔ، آٍّ٘يٖيْ٘ فَ٘ئ٘س ٗ ؿنٌ آٍي آٓ ثٚ

تشميجبت فيتئ، فؼفٍ٘يپيذٛب ٗ اػيذٛبي ٕ٘مَئيل اػت. تأّئ فؼفش ّ٘سد 

ّ٘خ٘د دس  پزيش اػت. ّقذاس صيبدي اص فؼفش ٕيبص ىيبٛبٓ اص دٗ طشيق اّنبٓ

م٘دٛبي ؿيْيبيي ثؼذ اص ٗسٗد ثٚ خبك ٕبّحًَ٘ ؿذٙ ٗ اص دػتشع ىيبٙ 

ؿ٘د. ثشخي اص سيضخبٕذاسآ خبك قبدسٕذ ثب تٍ٘يذ ٗ آصادػبصي  خبسج ّي

اػيذٛبي آٍي ّختَف ٗ إٓضيِ فؼفبتبص تشميجبت ٕبّحًَ٘ فؼفش خبك سا حٌ 

ٛب  ٗاسىبٕيؼِمشدٙ ٗ ي٘ٓ فؼفبت قبثٌ خزة ىيبٙ سا فشاِٛ ػبصٕذ. ائ ّينش



 

مٚ ثٚ ٕبُ حٌ مٖٖذٙ فؼفبت ّؼشٗفٖذ دسصذ مْي اص خْؼيت ّينشٗثي 

ٛب ٗخ٘د داسٕذ  دٖٛذ ٍٗي دس ثيـتش خبك خ٘د اختصبف ّي خبك سا ثٚ

ٛبي حٌ مٖٖذٙ  ٛب حبٗي ثبمتشي دسصذ خبك 90مٚ ثيؾ اص  ط٘سي ثٚ

ٛبي حٌ مٖٖذٙ فؼفش دس ثٜج٘د  ثبؿٖذ. مبسآيي ّينشٗاسىبٕيؼِ فؼفبت ّي

ة فؼفش ٗ افضايؾ سؿذ ىيبٛبٓ صساػي دس آصّبيـبت ثؼيبسي ثٚ اثجبت خز

ٛبي حٌ مٖٖذٙ فؼفبت  مبسىيشي ّينشٗاسىبٕيؼِ سٗ ثٚ سػيذٙ اػت. اص ائ

ّٖظ٘س مبٛؾ ّصشف م٘دٛبي ؿيْيبيي  ت٘إذ دس ثٜج٘د خزة فؼفش ثٚ ّي

 (.  1381ّؤثش ثبؿذ ) خبٗاصي، 

 ها مواد و روش

دس اساضي صساػي طبٍقبٕي ٗاقغ دس  1391-92ائ آصّبيؾ دس ػبً صساػي 

پالت دس قبٍت طشح  ميَّ٘تشي غشة ٕ٘سآثبد ّْؼٖي ثص٘ست اػپيَيت 25

تنشاس ثش سٗي  ىٖذُ م٘ٛذؿت ٗ خ٘ ّحَي  4ٛبي مبٌّ تصبدفي دس  ثَ٘ك

دس دٗ  2إدبُ ؿذ. تيْبسٛبي آصّبيؾ ؿبٌّ م٘د صيؼتي فؼفبت ثبسٗس 

ثب م٘د ٗ ْٛچٖئ م٘د صيؼتي  ػطح ػذُ ّصشف م٘د ٗ ثزسّبً ْٕ٘دٓ ثزس

دس دٗ ػطح ػذُ ّصشف م٘د ٗ ثزسّبً ْٕ٘دٓ ثزس ثب م٘د دس  2اصت٘ ثبسٗس 

ٕظش ىشفتٚ ؿذ. صفبت ّ٘سد ثشسػي ٕيض ؿبٌّ استفبع ػبقٚ، تؼذاد پٖدٚ دس 

ٛبي صايب دس ّتش ّشثغ، ٗصٓ ٛضاس دإٚ، تؼذاد دإٚ دس  ّتش ّشثغ، تؼذاد ػٖجَٚ

د ثيٍ٘٘طيني ث٘د. پغ اص إدبُ ؿخِ ٗ ديؼل، ػٖجَٚ، ػَْنشد دإٚ، ػَْنش

 3ٛب  ٛب اص ِٛ يل ّتش ٗ إذاصٙ آٓ ثٖذي ٗ فبصَٚ مشت صّئ ّ٘سد ٕظش مشت

ّتش دس چٜبس ّتش إتخبة ٗ ثب ت٘خٚ ثـٚ ٕتبيح آصّ٘ٓ خبك ٗ ْٛچٖئ 

ٛب ت٘صئ ٗ  تيْبسٛبي آصّبيؾ، م٘د اصتٚ ّ٘سد ٕيبص ثشاي ٛشمذاُ اص مشت

ص٘ست ػشك دس ّشاحٌ  ّبٕذٙ ٕيض ثٚ ٓ مبؿت ٗ ثبقيٕصف م٘د اصتٚ دس صّب

ثؼذ ّصشف ؿذ. م٘د فؼفشٙ ٗ پتبػٚ ّ٘سد ٕيبص اص ٕ٘ع ػ٘پش فؼفبت ّؼٍْ٘ي 

ٛب پخؾ ؿذ. ثزٗس ّ٘سد  ٗ ػٍ٘فبت پتبػيِ ٕيض قجٌ اص مبؿت دس ػطح مشت

ٛب ّحبػجٚ ٗ ثش اػبع تيْبسٛبي آصّبيؾ ثب  ٕيبص ىٖذُ ٗ خ٘ خٜت مشت

ط٘س ينؼبٓ ثب  ٛب ثٚ بسٗس ثزسّبً ؿذٙ ٗ دس ْٛٚ مشتاصت٘ثبسٗس ٗ فؼفبت ث

ص٘ست  ٛب ثٚ دػت مبؿتٚ ؿذٕذ. ػَْيبت ٕيٜذاسي ٗ داؿت ثشاي ْٛٚ مشت

اي ثب  ينؼبٓ إدبُ ٗ پغ اص سػيذٓ ّحصً٘، خٜت حزف اثش حبؿيٚ

ثشداسي ٗ ضْٔ  اػتفبدٙ اص يل پالت يل ّتش ّشثؼي اص ٗػط ٛش مشت ْٕٕ٘ٚ

ّشثغ، ىيبٛبٓ سا اص ٕبحيٚ ط٘قٚ قطغ ْٕ٘دٙ ٗ دس ؿْبسؽ تؼذاد ػبقٚ دس ّتش 

ٛبي مبغزي قشاس دادٙ ٗ ثٚ آصّبيـيبٙ حٌْ ٗ تؼذاد ػٖجَٚ دس ّتش  پبمت

ىيشي ؿذ.  ّشثغ، تؼذاد دإٚ دس ػٖجَٚ، ٗصٓ ٛضاس دإٚ ٗ ػَْنشد دإٚ إذاصٙ

دسخٚ دس آٗٓ قشاس دادٙ ؿذ  60ػبػت دس دّبي  72ٛب ثٚ ّذت  ػپغ ْٕٕ٘ٚ

ػَْنشد ثيٍ٘٘طيني ّحبػجٚ ىشديذ. ثؼذ اص ائ ّشحَٚ، ػَْيبت ٗ پغ اص آٓ 

ٛب  إدبُ ٗ ّقبيؼٚ ّيبٕيئ دادٙ SASافضاس  تدضيٚ ٗاسيبٕغ ثب اػتفبدٙ اص ٕشُ

اي دإنٔ إدبُ ٗ ػپغ ْٕ٘داسٛب ثب  ٕيض ثب اػتفبدٙ اص آصّ٘ٓ چٖذ داّٖٚ

پشداختٚ ىيشي  سػِ ٗ دس آخش ثٚ ثحث ٗ ٕتيدٚ Excellافضاس اػتفبدٙ اص ٕشُ

 ؿذ.

 نتايج و بحث

ٛب، اثشات اصَي ٗ ّتقبثٌ  ثش اػبع خذاًٗ تدضيٚ ٗاسيبٕغ ٗ ّقبيؼٚ ّيبٕيئ

دس ىٖذُ ثدض ثش تؼذاد پٖدٚ دس ث٘تٚ ٗ  2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2م٘د اصت٘ثبسٗس 

ٗصٓ ٛضاس دإٚ ثش ػبيش صفبت ّ٘سد ّطبٍؼٚ اص خَْٚ استفبع ػبقٚ، تؼذاد 

دس ػٖجَٚ، ػَْنشد دإٚ ٗ ػَْنشد ثيٍ٘٘طيني  ػٖجَٚ دس ّتش ّشثغ، تؼذاد دإٚ

ٛب ثب اػتفبدٙ اص آصّ٘ٓ  داس ىشديذ. ثش اػبع آصّ٘ٓ ّقبيؼٚ ّيبٕيئ ّؼٖي

اي دإنٔ، اغَت صفبت ّ٘سد ّطبٍؼٚ ثب ّصشف م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس  چٖذ داّٖٚ

)ّصشف  2N)ػذُ ّصشف م٘د( ثٚ ػطح  1Nاص ػطح  2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2

ٛب دس تْبّي ط٘سينٚ ّيبٕيئي افضايؾ داؿتٖذ ثٚداسط٘س ّؼٖيم٘د( ثٚ

داسي سا ٕـبٓ دادٕذ. ٕتبيح حبصٌ اص اثش  ػط٘ح ّصشفي ثب ؿبٛذ تفبٗت ّؼٖي

ٕيض ٕـبٓ داد مٚ دس امثش  2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2ّتقبثٌ م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس 

ٗ فؼفبت  2ّصشف م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس  2P2N (4صفبت ّ٘سد ّطبٍؼٚ، تيْبس 

 ىٖذُ ٗ خ٘ ثيـتشئ ّقذاس سا ٕـبٓ داد.  ( دس2ثبسٗس 

(، حذامثش 2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2ّصشف م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس  4) 2P2Nدس تيْبس 

ّيضآ استفبع ػبقٚ، تؼذاد ػٖجَٚ دس ّتش ّشثغ، تؼذاد دإٚ دس ػٖجَٚ، ػَْنشد 

ّتش،  ػبٕتي 6/100دإٚ ٗ ػَْنشد ثيٍ٘٘طيني دس ىٖذُ ثٚ تشتيت ّؼبدً 

ىشُ دس  95/306ىشُ دس ّتش ّشثغ ٗ  35/134ػذد،  5/25ػذد،  25/213

ثغ حبصٌ ؿذ. ْٛچٖئ دس ىيبٙ خ٘، حذامثش ّيضآ استفبع ػبقٚ، ّتش ّش

تؼذاد ػٖجَٚ دس ّتش ّشثغ، تؼذاد دإٚ دس ػٖجَٚ، ػَْنشد دإٚ ٗ ػَْنشد 

 5/21ػذد،  5/135ّتش،  ػبٕتي 85/76ثيٍ٘٘طيني دس ىٖذُ ثٚ تشتيت ّؼبدً 

ىشُ دس ّتش ّشثغ دس تيْبس  52/239ىشُ دس ّتش ّشثغ ٗ  95/104ػذد، 

2P2N (4  حبصٌ ؿذ. ثب 2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2ّصشف م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس )

ت٘خٚ ثٚ ػبثقٚ تحقيقبت إدبُ ؿذٙ دس صّيٖٚ م٘دٛبي ثيٍ٘٘طيل ٗ ٕتبيح 

مٚ ّصشف م٘دٛبي  حبصٌ اص تدضيٚ ٗاسيبٕغ ائ آصّبيؾ اص إٓدبئي

ؿٕ٘ذ، ٍزا ضْٔ  ثيٍ٘٘طيل ثبػث مبٛؾ ّصشف م٘دٛبي ؿيْيبيي ّي

ٛبي صيؼت ّحيطي  بي ؿيْيبيي، آٍ٘دىيمبٛؾ ّصشف ٛضيٖٚ م٘دٛ

ػ٘ي مـبٗسصي پبيذاس خ٘اٛذ  مبٛؾ يبفتٚ ٗ ىبُ ّؤثشي دس خٜت حشمت ثٚ

 2ٗ فؼفبت ثبسٗس  2ؿ٘د مٚ م٘دٛبي اصت٘ثبسٗس  ث٘د. ثٖبثشائ ٕتيدٚ ىشفتٚ ّي

دس ائ آصّبيؾ ٕقؾ ّْٜي دس خٜت مبٛؾ ّصشف م٘د اصتٚ ٗ فؼفبتٚ ٗ 

 افضايؾ تٍ٘يذ ٕـبٓ داد. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 بر صفات مورد بررسي در گندم 2و فسفات بارور  2جدول تجسيه واريانس آزمايص اثر ازتوبارور 

 مىابع تغيير
درجٍ 

 آزادي

 مياوگيه مربعات

 ارتفاع ساقٍ

 متر( )ساوتي

تعداد پىجٍ در 

 بًتٍ

تعداد سىبلٍ 

 در مترمربع

تعداد داوٍ در 

 سىبلٍ

 َسار داوٍيزن 

 )گرم(

 عملكرد داوٍ

 )گرم در متر مربع(

 عملكرد بيًلًشيكي

 )گرم در متر مربع(

97/2 3 بلًك ns 363/3 ns 73/38 ns 44/3 ns 46/3 ns 42/1 ns 4/79 ns 

95/315 1 ازتًبارير ** 562/3 ns 56/433 ** 36/189 ** 33/3 ns 35/956 ** 31/222 * 

4/546 1 فسفات بارير ** 363/3 ns 6/2997 ** 56/126 ** 35/3 ns 2/1484 ** 36/2525 ** 

×ازتًبارير  

 فسفات بارير
1 62/155 ** 363/3 ns 56/612 ** 56/13 ** 14/3 ns 36/278 ** 12/165 * 

35/4 6 خطا  23/3  4/24  56/3  185/3  4/5  27/25  

39/2 درصد ضريب تغييرات  43/11  62/2  37/4  26/11  36/2  71/11  

 

 بر صفات مورد بررسي در جو 2و فسفات بارور  2ازتوبارور جدول تجسيه واريانس آزمايص اثر 

 مىابع تغيير
درجٍ 

 آزادي

 مياوگيه مربعات

 ارتفاع ساقٍ

 متر( )ساوتي

تعداد پىجٍ در 

 بًتٍ

تعداد سىبلٍ در 

 مترمربع
 تعداد داوٍ در سىبلٍ

 يزن َسار داوٍ

 )گرم(

 عملكرد داوٍ

 )گرم در متر مربع(

 عملكرد بيًلًشيكي

 متر مربع()گرم در 

39/3 3 بلًك ns 9/3 ns 36/3 ns 42/3 ns 13/3 ns 33/43 ns 34/37 ns 

56/134 1 ازتًبارير ** 36/248 ** 56/3 * 25/72 ** 34/3 ns 4/749 ** 56/3751 ** 

22/233 1 فسفات بارير ** 56/742 ** 36/3 * 133** 34/3 ns 6/1542 ** 64/4121 ** 

فسفا×ازتًبارير

 ت بارير
1 82/128 ** 363/3 * 16/3 * 49** 39/3 ns 9/45 ** 84/492 * 

94/2 6 خطا  15/3  23/3  2 41/3  83/44  89/63  

54/2 درصد ضريب تغييرات  42/11  92/13  35/9  75/11  44/7  94/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بر صفات مورد بررسي در گندم و جو 2و فسفات بارور  2جدول مقايسه ميانگين اثرات متقابل آزمايص اثر ازتوبارور 

مادٌ 

 آزمايشي

 مياوگيه صفات مًرد بررسي فاكتًرَاي مًرد بررسي

 سطح 2ازتًبارير
فسفات 

 2بارير
 سطح

 ارتفاع ساقٍ

 متر( )ساوتي

تعداد پىجٍ 

 در بًتٍ

تعداد سىبلٍ 

 در مترمربع

تعداد داوٍ 

 در سىبلٍ

 يزن َسار داوٍ

 )گرم(

 عملكرد داوٍ

)گرم در متر 

 مربع(

عملكرد 

 بيًلًشيكي

)گرم در متر 

 مربع(

 گىدم

1N 

 

3 1P 3 83c 25/3ab 5/173 c 13c 35/34a 6/99c 4/274c 

3 2P 2 47/85 در َسار b 75/3ab 5/193 b 17b 35/34a 55/113b 9/335a 

2N 
1P 3 7/82 در َسار 2 bc 75/4a 5/175 c 25/18 b 25/34a 8/136b 25/288b 

6/133 در َسار 2P 2 در َسار 2 a 25/4a 25/213 a 5/25 a 32/34a 35/134a 95/336a 

 جً

1N 
3 1P 3 97/63 b 25/3 a 75/123 a 25/12 b 42/36 a 62/71 c 8/176 c 

3 2P 2 در َسار  37/65 b 29/3 a 62/128 a 75/13 b 37/36 a 65/94 ab 8/197 b 

2N 
1P 3 1/64 در َسار 2 b 5/3 a 9/117 b 13b 37/36 a 7/88 b 3/196 b 

در َسار 2P 2 در َسار 2  85/76 a 75/3 a 5/131 a 5/21 a 62/36 a 95/134 a 52/239 a 
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 تٜشآ.
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