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در  ّبی ّزس ٍ سیغت تَدُ ػلف ؽجذر ثزعینت ػلَفِ یفیثز ک( ؽیویبیی، ثیَلَصیکی ٍ تلفیقی) تزٍصىیً کَد اثز اًَاع

 حبىیثب ر کؾت هخلَط افشایؾی
Effect of different N fertilizers (chemical, biological and integrated) on forage quality of clover in 

an additive intercropping with basil 
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 :چکیذُ

 ّبی هختلف در کؾت هخلَط افشایؾی ٍ کؾت خبلص در عیغتنّبی ّزس  ٍ سیغت تَدُ ػلف کیفیت ػلَفِ ؽجذرثِ هٌظَر ثزرعی 

ؼ ثِ صَرت یآسهب. آثبد کزج اجزا ؽذ پضٍّؾی داًؾگبُ تْزاى ٍاقغ در دٍلت-در هشرػِ آهَسؽی 1389-90، آسهبیؾی در عبل سراػی کَددّی

 زًذُ عغَح هختلف کَدیدر ثزگ یاصل یّب کزت .گزفت در عِ تکزار اًجبم یکبهل تصبدف یّب ِ ثلَکیقبلت عزح پب خزد ؽذُ در یّب کزت

در  یفزػ یّب ٍ کزت( یغتیَد سک، تزٍصىیً ییبیویَد ؽک% 50+ یغتیَد سکتزٍصى، یً ییبیویؽ َدک %100ؽبّذ، )تزٍصى در چْبر عغح یً

 ذٍىث ؽجذر خبلص، کؾت يیٍج ثب ؽجذرخبلص ، کؾت حبى ثذٍى ٍجیيیؾت خبلص رکي، یحبى ثب ٍجیؾت خبلص رک یوبرّبیزًذُ تیثزگ

ریحبى، کؾت % 50+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین ریحبى،% 75+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین، ریحبى% 100+، کؾت هخلَط ؽجذر ثزعینيیٍج

هخلَط ؽجذر  اس تیوبر کؾت( %56/24) یي خبمدرصذ پزٍتئثیؾتزیي ًتبیج آسهبیؼ ًؾبى داد کِ . ثَدًذ ریحبى% 25+هخلَط ؽجذر ثزعین

کؾت خبلص اس ( کیلَگزم در ّکتبر 1080)ّبی ّزس  تَدُ ػلف ٍسى سیغت ثیؾتزیي .بفت کَد تلفیقی ثِ دعت آهذیرریحبى ثب د% 50+ثزعین

کؾت هخلَط ؽجذر اس تیوبر  (کیلَگزم در ّکتبر 7/276)کَد ؽیویبیی ًیتزٍصى ٍ کوتزیي هقذار آى % 100وبر یدر ت ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیي

 .بفت کَد سیغتی ثِ دعت آهذیثب در ریحبى% 100+ثزعین

 
 ّزس حبى، کَد سیغتی، ػلفیکؾت هخلَط، ؽجذر، ر: کلوبت کلیذی

 

. ؽذُ اعت یصٌؼت یؽَد، ثبػث گغتزػ داهپزٍر یه احغبطؾَرکدر  ِ اهزٍسُ ثِ تأهیي غذاک یهجزه بسیً رؽذ رٍسافشٍى جوؼیت ٍ :هقذهِ

ٍ در ًْبیت عالهت  یداه یّب ت فزاٍردُیفیدام ٍ ک عالهت یبدیّب تب حذٍد س تیي گًَِ فؼبلیا یهَجت ؽذُ اعت کِ ػَارض جبًج زي اهیا

ّبی صٌؼت داهپزٍری  تیاس الَِ دام یي در تغذیگشیتَلیذ ٍ اعتفبدُ اس هٌبثغ جب. قزار دّذ یرا در هؼزض هخبعزات جذ یجبهؼِ ثؾز

تَاًذ ثِ ػٌَاى  یؽًَذ، ه یذ هیج تَلیرا یا بّبى ػلَفِیٍ گ ییبّبى دارٍیاًغبى اس کؾت هخلَط گ یتیزیکِ ثب ًقؼ هذ یا هٌبثغ ػلَفِ .ثبؽذ هی

 ؾت هخلَط یکی اس ارکبى کؾبٍرسی پبیذار اعتک. زدیقزار گ یقبتیتحق یّب تیلَحِ اٍلَ در عز یداه یّب ذ فزآٍردُیذ در تَلیجذ یا َُیؽ

 یّب ػلف یت دعتزعیبّؼ قبثلکؾت هخلَط ثبػث ک .ذار هؤثز ثبؽذیپب یهل هْن ثزای افشایؼ تٌَع در کؾبٍرسک ػبیتَاًذ ثِ ػٌَاى  یکِ ه

ت یبّؼ را هحققبى ػالٍُ ثز هحذٍدکي یل ایدل. (Skandari, 2011)ؽَد  یه یی، رعَثت ٍ هَاد غذایّزس ثِ تؾؼؾؼبت فؼبل فتَعٌتش

 ,Skandari&Ghanbari) اًذ ّزس ًغجت دادُ یّب ػلف یرٍ ؾت هخلَطکرد اعتفبدُ در بّبى هَیاس گ یثؼض یکثِ اثز اللَپبت یهٌبثغ هصزف

2011) .Liebman et al. (2001 )ّبی ّزس ثَدُ ٍکبرثزد  ػٌَاى کزدًذ، کؾت هخلَط رٍػ عَدهٌذی ثزای کبّؼ جوؼیت ٍ رقبثت ػلف

در کؾت هخلَط افشایؾی ٍ کؾت  ّبی ّزس تَدُ ػلفٍ سیغت  ثزرعی کیفیت ػلَفِ ؽجذر پزٍصُّذف ایي . کٌذ ّب را کوتز هی ػلفکؼ

 .  ّبی هختلف کَددّی ثَد خبلص در عیغتن
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. ذیداًؾگبُ تْزاى اجزا گزد یؼیٍ هٌبثغ عج یظ کؾبٍرسیپزد یپضٍّؾ یدر هشرػًِ آهَسؽ 1389-90یي پضٍّؼ در عبل سراػیا :هَاد ٍ رٍؽْب

 یکبهل تصبدف یّب ِ ثلَکیخزد ؽذُ در قبلت عزح پب یّب ؼ ثِ صَرت کزتیي آسهبیا .ثبؽذ یوتز هیلیه 245بًِ هٌغقِ یعبل یهتَعظ ثبرًذگ

َد کتزٍصى، یً ییبیویؽ َدک %100ؽبّذ، )تزٍصى در چْبر عغح یً زًذُ عغَح هختلف کَدیدر ثزگ یاصل یّب کزت.  در عِ تکزار اًجبم ؽذ

ؾت خبلص کي، یحبى ثب ٍجیؾت خبلص رک یوبرّبیزًذُ تیدر ثزگ یفزػ یّب ٍ کزت( یغتیَد سک ،تزٍصىیً ییبیویَد ؽک%  50+ یغتیس

ریحبى، کؾت هخلَط % 100+، کؾت هخلَط ؽجذر ثزعینيیٍج ذٍىث ؽجذرخبلص ، کؾت يیثب ٍج ؽجذرخبلص ، کؾت حبى ثذٍى ٍجیيیر

هَرد اعتفبدُ  یغتیَد سک. ثَدًذ ریحبى% 25+ریحبى، کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین% 50+ریحبى، کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین% 75+ؽجذر ثزعین

 ییبیویوبرّب اس کَد ؽیبس تیتزٍصى هَرد ًیي ًیتأه یؼ ثزایي آسهبیدر ا .َم ثَدیشٍثیر +لَط یثبع+ شا یکَریه+ لَم یزیآسٍعپ+ تز کؽبهل استَثب

 یر ثز رٍکؾت ثذٍ .تلقیح ثذٍر عجق تَصیِ هَعغِ خبک ٍ آة کؾَر صَرت گزفت .ذیلَگزم در ّکتبر اعتفبدُ گزدیک 200شاى یاٍرُ ثِ ه

ش پٌج یف کبؽت ًیرد یوتز ٍ فبصلِ ثَتِ ثز رٍیعبًت 50کبؽت  یّب فیي ردیفبصلِ ث.  اًجبم گزفت یوتزیعبًت 2-3بؽت در ػوق کخغَط 

کؾت ٍ در  ظخ 4تؼذاد خغَط کبؽت ثغتگی ثِ ًَع تیوبر کؾت هخلَط داؽت ٍ در کؾتْبی خبلص  .هتز در ًظز گزفتِ ؽذ یعبًت

 4/3/1390خ یکبؽت در تبر. َرد ًظز ثزای کؾت خبلص کؾت ؽذُ ثَدًذهخظ کؾت ثَد کِ در ّوبى فضبی  8تویبرّبی کؾت هخلَط 

تقزیجب )ػلَفِ در سهبى ؽزٍع گلذّی  ثزداؽت ؽجذر ثِ هٌظَر ثزرعی کیفیت. اًجبم ؽذ یبریاًجبم ٍ ثالفبصلِ پظ اس اتوبم ػولیبت کبؽت آث

درصذ پزٍتئیي خبم ( DMD)درصذ هبدُ خؾک قبثل ّضن ؽبهل  NIRَعظ دعتگبُ تگیزی  صفبت هَرد اًذاسُ .اًجبم ؽذ( گلذّی% 10

(CP)درصذ خبکغتز ،(ASH ) در صذ فیجز ٍ(CF )ّبی ّزس اس کَادراتْبی یک هتز هزثؼی اعتفبدُ  تَدُ ػلف سیغت یزیگ اًذاسُ یثزا .ثَدًذ

گزاد ثِ هذت  درجِ عبًتی 70س، آًْب را در آٍى ثب دهبی کزدى ػلفْبی ّز کثزای خؾ. ثزداؽت ؽذدر دٍ چیي، ؽذ ٍ ػلفْبی ّزس ّز کزت 

 یا ي ثب آسهَى چٌذ داهٌِیبًگیغِ هیاًجبم ؽذ ٍ هقب SAS9.1ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  یهحبعجبت آهبر. عبػت ًگْذاری کزدُ عپظ ٍسى ؽذ 48

 .  اًجبم ؽذ% 5ي در عغح احتوبل کداً

کؾت هخلَط رٍی توبم صفبت ٍ کَد ×ًَع کؾت هخلَط ٍ اثز هتقبثل کَد ًیتزٍصىِ کداد بًظ ًؾبى یِ ٍاریج جذٍل تجشیًتب :ج ٍ ثحثیًتب

 (.1جذٍل ) .داؽتٌذ%( 1عغح )داری  تَدُ ػلفْبی ّزس اثز هؼٌی ًیتزٍصى رٍی صفبت درصذ فیجز ٍ ٍسى سیغت

یتزٍصىثیي تیوبرّبی اثز هتقبثل  در :(DMD)خؾک قبثل ّضن  درصذ هبدُ  ً  درصذ هبدُ خؾک قبثل ّضني ثیؾتزیهخلَط  کؾت×کَد

در کؾت خبلص ؽجذر %( 11/58)بفت کَد سیغتی ٍ کوتزیي درصذ یریحبى ثب در% 100+ اس تیوبر کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین ( 07/66%)

  (.3جذٍل )بفت کَد سیغتی ثِ دعت آهذ یثزعین ثذٍى ٍجیي ثب در

اس تیوبر کؾت ( %56/24) درصذ پزٍتئیي خبمثیؾتزیي ؾت هخلَط ک×کَد ًیتزٍصىثیي تیوبرّبی اثز هتقبثل  ( :CP)درصذ پزٍتئیي خبم 

وبر  یریحبى در ت% 75+ کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین %( 1/30)بفت کَد تلفیقی ٍ کوتزیي درصذ یریحبى ثب در% 50+ هخلَط ؽجذر ثزعین 

هقذار پزٍتئیي خبم در . تَلیذ کزددرصذ جَ ثیؾتزیي درصذ پزٍتئیي خبم را  25: درصذ هبػ  75هخلَط (. 3جذٍل )ؽبّذ ثِ دعت آهذ 

 .(Karsli et al., 1999) ثبؽذ درصذ هی 32درصذ ٍ هیشاى فیجز آى  22ؽجذر هصزی ثِ عَر هتَعظ 

( %75/7)ثیي تیوبرّبی هختلف کؾت هخلَط ثیؾتزیي درصذ خبکغتز اس تیوبر کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثب ٍجیي ( : ASH)خبکغتز درصذ 

کَد ثیي تیوبرّبی اثز هتقبثل  در (.2جذٍل )ثِ دعت آهذ ( %2/7)ریحبى % 75+ َط ؽجذر ثزعینٍ کوتزیي درصذ اس کؾت هخل

کَد ؽیویبیی ًیتزٍصى ٍ % 100× ثب ٍجیي+ اس تیوبر کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ( %04/8) درصذ خبکغتزثیؾتزیي کؾت هخلَط ×ًیتزٍصى

 (.  3جذٍل )وبر کَد ؽبّذ ثِ دعت آهذ یریحبى در ت% 100+ کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین %( 75/6)کوتزیي درصذ 

ُ ػلف جذٍل تجشیِ ٍاریبًظ صفبت کیفیت ػلَفِ ؽجذر ٍ سیغت(.  1)جذٍل  ّبی هختلف کَددّی ّبی ّزس  در کؾت هخلَط ؽجذر ٍ ریحبى در عیغتن تَد  
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ٍ کوتزیي هقذار اس تیوبر کَد %( 155/23)ثیي تیوبرّبی هختلف کَد ًیتزٍصى ثیؾتزیي درصذ فیجز اس تیوبر کَد سیغتی  ( :CF)درصذ فیجز 

ّوچٌیي در تیوبرّبی کؾت هخلَط ثیؾتزیي درصذ فیجز اس تیوبر کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثب . ثِ دعت آهذ%( 509/22% )100ؽیویبیی 

ّبی اثز  (.2جذٍل )ثِ دعت آهذ ( %129/29)ریحبى % 50+ ٍ کوتزیي درصذ اس کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین( %218/31)ٍجیي  درثیي تیوبر

کَد سیغتی ٍ  × ریحبى% 25+ اس تیوبر کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین ( %09/33) درصذ خبکغتزثیؾتزیي کؾت هخلَط ×کَد ًیتزٍصىهتقبثل 

 (. 3جذٍل )کَد ؽبّذ ثِ دعت آهذ ×ریحبى% 50+ کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین %( 56/27)کوتزیي درصذ 

تَدُ ػلفْبی ّزس در  سیغتثیؾتزیي کؾت هخلَط ×کَد ًیتزٍصىدرثیي تیوبرّبی اثز هتقبثل  :در هجوَع دٍ چیي ّبی ّزس تَدُ ػلف سیغت

کَد ؽیویبیی ًیتزٍصى ٍ کوتزیي هقذار % 100×کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیياس ( کیلَگزم در ّکتبر 00/1080)هجوَع دٍ چیي 

ثیؾتزیي هقذار (. 3جذٍل )کَد سیغتی ثِ دعت آهذ  ×ریحبى% 100+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعیناس تیوبر ( کیلَگزم در ّکتبر  667/276)

. هؾبّذُ ؽذ( ثذٍى ٍجیي)کیلَگزم در ّکتبر در کؾت ؽجذر ثزعین آلَدُ ثِ ػلف ّزس  1000ّبی ّزس ثِ هقذار تقزیجی  تَدُ ػلف سیغت

ٍ  50ّبی  تزاکن)تفبدُ اس کَدّبی سیغتی ٍ تلفیقی در ثزّوکٌؼ ثب کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین ٍ ریحبى ًتبیج ایي آسهبیؼ ًؾبى داد کِ اع

   .تَاًذ ثبالتزیي کیفیت ػلَفِ هَرد ًظز را تأهیي ًوبیذ هی( درصذ ریحبى 100

 ّبی ّزس در دٍ چیي ػلفٍسى خؾک  DMD CP ASH CF درجِ آسادی هٌبثغ تغییزات

 174/6* 001/0 003/0 017/0 003/0 2 تکزار

 403/58** 016/0** 016/0 041/0 021/0 3 ًیتزٍصى

 410/1 016/0 001/0 016/0 011/0 6 خغبی اصلی

 072/1505** 318/60** 433/11** 828/53** 881/132** 7 کؾت هخلَط

 571/6** 039/0** 004/0** 042/0** 061/0** 21 ًیتزٍصى*کؾت هخلَط

 333/1 011/0 002/0 010/0 020/0 56 خغبی فزػی

 46/6 46/2 93/1 47/2 29/2-  )%(تضزیت تغییزا
.ثبؽذ هی% 1در عغح احتوبل  یدار هؼٌی **  

َفِ ؽجذر ٍ سیغت(.  2)جذٍل  ُ ػلف هقبیغِ هیبًگیي اثزات اصلی صفبت کیفیت ػل  ّبی هختلف کَددّی یحبى در عیغتنّبی ّزس در کؾت هخلَط ؽجذر ٍ ر تَد

ّب  ػولکزد ػلف ّبی ّزس در دٍ چیي )%DMD )%( CP )%( ASH )%( CF ) تیوبر

N0:َد  a138/46 a050/20 c392/5 b633/22 a417/480 ؽبّذ ثذٍى ک

NBi :کَدسیغتی a892/45 a331/20 b546/5 a155/23 b083/367 

:Nch50+Biکَد تلفیقی a654/46 a024/21 b594/5 b636/22 b00/370 

NCh100:ٍرُ% 100)ًیتزٍصى  کَد ؽیویبیی  a902/46 a775/20 a744/5 b509/22 a750/513 (کَدا

B0  :کؾت خبلص ریحبى ثب ٍجیي c0 d0 e0 e0 g0 

BW  :جیي  c0 d0 e0 e0 b000/705 کؾت خبلص ریحبى ثذًٍَ

:C0 کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثب ٍجیي b274/61 c278/26 a748/7 a218/31 g0 

CW :کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیي a123/67 bc726/26 ab606/7 bc171/30 a667/911 

C100  :ریحبى% 100+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین b909/61 bc112/27 d197/7 cd507/29 e167/404 

C75  : ریحبى% 75+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین b055/61 b618/27 d159/7 ab965/30 d500/472 
C50 :ریحبى%50+خلَط ؽجذر ثزعینکؾت ه b136/64 a497/29 bc502/7 d129/29 c500/617 

: C25ریحبى% 25+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین b675/61 bc130/27 d341/7 ab875/30 f667/351 

ِ هیبًگیي در عغح احتوبل  ُ ػذم اختالف هؼٌ حزٍف هؾبثِ ًؾبى. ای داًکي اًجبم ؽذ ٍ تَعظ آسهَى چٌذ داهٌِ% 5هقبیغ  .ثبؽذ دار هی یدٌّذ
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َدُ ػلف هقبیغِ هیبًگیي اثزات هتقبثل صفبت کیفیت ػلَفِ ؽجذر ٍ سیغت(.  3)جذٍل   ّبی هختلف کَددّی خلَط ؽجذر ٍ ریحبى در عیغتنّبی ّزس در کؾت ه ت

 صفبت هَرد هغبلؼِ تیوبر

 )%DMD )%( CP )%( ASH )%( CF ) کؾت هخلَط ًیتزٍصى
ػولکزد ػلف ّبی 

 ّزس در دٍ چیي

N
0

  :
َد

ى ک
ذٍ

ذ ث
بّ

ؽ
 

B0  :کؾت خبلص ریحبى ثب ٍجیي i0 l0 k0 i0 l0 

BW  :کؾت خبلص ریحبى ثذٍى  ٍجیي i0 l0 k0 i0 b850 

:C0 کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثب ٍجیي efgh540/59 hijk80/25 abc83/7 ab64/32 l0 

CW :کؾت خبلص ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیي cdefgh07/61 fghij63/26 defghi26/7 abcdef88/30 a1050 

Cb75  : ریحبى% 75+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین h78/57 k56/24 ij95/6 ab67/32 hi667/386 

Cb50 :ریحبى%50+هخلَط ؽجذر ثزعین کؾت ab87/65 ab64/29 defghi25/7 h56/27 gh460 

: Cb25ریحبى% 25+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abcdef95/62 efghi86/26 fghij08/7 defgh47/29 cd33/723 

C100  :ریحبى% 100+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abcdefgh89/61 efghi88/26 j75/6 gh82/27 i33/373 

N
Bi

 :
َد

ک
 

تی
یغ

س
 

B0  : ریحبى ثب ٍجیي خبلصکؾت i0 l0 k0 i0 l0 

BW  : ریحبى ثذٍى  ٍجیي خبلصکؾت i0 l0 k0 i0 ef667/856 

:C0  ؽجذر ثزعین ثب ٍجیي خبلصکؾت gh265/58 ijk38/25 defghi30/7 abc98/31 l0 

CW : ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیي خبلصکؾت gh110/58 ghijk02/26 abcd74/7 cdef19/30 b667/856 

Cb75  : ریحبى% 75+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abcdefg37/62 abcdef63/28 hij7 cdefg02/30 ijk340 

Cb50 :ریحبى%50+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abcde51/63 abc211/29 cdefghi37/7 abcd23/31 ij33/353 

: Cb25ریحبى% 25+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین fgh80/58 jk808/24 cdefgh46/7 a09/33 fg33/523 

Cb100  :ریحبى% 100+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین a07/66 abcdef58/28 cdefg49/7 efgh71/28 k667/276 

:N
ch

50
+B

i
 

قی
لفی
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کَ

 

B0  : ریحبى ثب ٍجیي خبلصکؾت i0 l0 k0 i0 l0 

BW  : ریحبى ثذٍى  ٍجیي خبلصکؾت i0 l0 k0 i0 ef667/606 

:C0  یيؽجذر ثزعین ثب ٍج خبلصکؾت abcd93/63 efghi87/26 abc81/7 cdefg82/29 l0 

CW : ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیي خبلصکؾت abcdefg18/62 fghij66/26 cdefgh44/7 defgh35/29 de660 

Cb75  : ریحبى% 75+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین defgh80/59 cdefgh52/27 cdefgh48/7 abc93/31 ij33/363 

Cb50 :ریحبى%50+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abc53/64 a09/30 abcde64/7 fgh67/28 g66/486 

: Cb25ریحبى% 25+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین bcdefgh43/61 abcde85/28 cdefghi34/7 abcde98/30 fg550 

Cb100  :ریحبى% 100+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین cdefgh35/61 abcdef18/28 ghij02/7 cdef32/30 jk33/293 
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B0  : ریحبى ثب ٍجیي خبلصکؾت i0 l0 k0 i0 l0 

BW  : ریحبى ثذٍى  ٍجیي خبلصکؾت i0 l0 k0 i0 bc66/776 

:C0  ؽجذر ثزعین ثب ٍجیي خبلصکؾت abcde35/63 defghi03/27 a04/8 bcdef42/30 l0 

CW : ؽجذر ثزعین ثذٍى ٍجیي خبلصکؾت abcdef125/63 cdefgh57/27 ab98/7 cdef25/30 a1080 

Cb75  : ریحبى% 75+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abc26/64 ab75/29 efghij19/7 defgh22/29 fg66/526 

Cb50 :ریحبى%50+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abcdef62/62 abcd04/29 abcd73/7 defgh04/29 ef590 

: Cb25ریحبى% 25+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین abcde52/63 bcdefg98/27 cdefgh47/7 cdefg94/29 cde33/673 

Cb100  :ریحبى% 100+کؾت هخلَط ؽجذر ثزعین gh32/58 jk79/24 bcdef52/7 abcd16/31 gh33/463 

ِ هیبًگیي در عغح احتوبل  ُ ػذم اختالف هؼٌی حزٍف هؾبثِ ًؾبى. ای داًکي اًجبم ؽذ ٍ تَعظ آسهَى چٌذ داهٌِ% 5هقبیغ  .ثبؽذ دار هی دٌّذ


