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 چکیده
َلَصیک ثز رقبثت پٌجِ ثب ػلفثب ّذف  ّبی خزدؽذُ در قبلت عزح فَرت کزت ّبی ّزس ایي آسهبیؼ ِثهقبیغِ اثز کَدّبی ًیتزٍصى ٍ فغفز ؽیویبیی ٍ ثی

َاى ػبهل افلی ٍ پٌح  ّبی ّزس در دٍ عغح کٌتزل ٍ ػذم کٌتزل ِثدر ثدٌَرد ِث اًدبم رعیذ. ػلف 1391-92ّبی کبهل تقبدفی ثب عِ تکزار در دٍ عبل ثلَک ػٌ

رُ + عَپز فغفبت تزیپل )ِث -2ثذٍى هقزف کَد )ؽبّذ(،  -1عغح تیوبر کَدی:  رُ+  50 ًیتزٍکغیي+ -3کیلَگزم در ّکتبر(،  140ٍ  350تزتیت  ٍا درفذ ٍا

رُ،  100درفذ عَپز فغفبت تزیپل+  50+ 2ثبرٍر -4درفذ عَپزفغفبت تزیپل،  100 رُ+  50+ 2ًیتزٍکغیي + ثبرٍر -5درفذ ٍا درفذ  50درفذ ٍا

َاى ػبهل فزػی در ًظز گزفتِ ؽذ. کٌتزل ػلف عَپزفغفبت ًیش ِث گ ٍ افشایؼ درفذی ؽبخـ عغح ثز 34ّبی ّزس در عبل اٍل آسهبیؼ هَخت افشایؼ ػٌ

ل آسهبیؼ ِث 22 درفذ افشایؼ یبفت. ًَع کَد هقزفی اثز  50هیشاى  درفذ ٍ در عبل دٍم ِث 67هیشاى  درفذی تؼذاد غَسُ پٌجِ ؽذ ٍ ػولکزد در عبل ٍا

تٌْبیی  کبرثزد کَد ؽیویبیی ِثّبی ّزس داری ثز عَل عبقِ، عغح ثزگ، تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾی، تؼذاد غَسُ ٍ ػولکزد پٌجِ داؽت. در ؽزایظ تذاخل ػلف هؼٌی

َاى رقبثتی ػلف ِث رُ ِث ّبی ّزس هَخت کبّؼ رؽذ ٍ ػولکزد پٌجِ ؽذ، درحبلیدلیل افشایؼ ت هیشاى ًقف ٍ خبیگشیٌی آى ثب ًیتزٍکغیي،  کِ ثب کبّؼ هقزف ٍا

درفذ افشایؼ یبفت.ایي ًتیدِ گَیبی آى اعت کِ  61د ػولکزد پٌجِ ِث عجت افشایؼ تؼذاد غَسُ در ثَتِ در هقبیغِ ثب تیوبر هقزف کَدّبی ؽیویبیی حذٍ

َاى رقبثتی گیبُ سراػی ٍ کبّؼ خغبرت ػلف َلَصیک ضوي کبّؼ اثزهٌفی کَدّبی ؽیویبیی ِث افشایؼ ت  ؽَد.ّبی ّزس در سراػت هٌدز هیهقزف کَدّبی ثی
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Abstract 
A field experiment has been conducted between 2014 and 2015 to evaluate and compare the effects of N and P chemical fertilizers with biological N 

and P fertilizers on competition between cotton and weeds. The experiment has been with split plot arrangement in a randomized complete block 

design with three replications. The main plots include two levels of weed management practices, including weed free and weedy check. Sub plots 
have had five integrated applications of biological and chemical fertilizers: 1- Control (Without fertilizer), 2- Urea + Triplesuperphosphate (TSP), 3- 

Nitroxin + 50% urea + 100% TSP, 4-100% urea + Barvar2 + 50% TSP, and 5- Nitroxin + Barvar2 + 50% urea + 50% TSP. In the first year, weed 

control has increased LAI and number of boll per plant to 34% and 22%, respectively, and cotton yield has risen by 67% in the first year and 50% in 
the second. Fertilizer treatments have had a significant effect on stem length, LAI, number of sympodial branches and boll per plant, and yield of 

cotton. Under weed interference condition, the use of chemical fertilizers alone reduces cotton growth and yield as it increases competitive ability of 
weeds. However, reducing the urea consumption by half and replacing it with nitroxin, increases cotton yield by 61%, compared to the chemical 

fertilizer treatment, due to increasing number of boll per plant. This indicates that the use of biological fertilizers lessen the negative effects of 

chemical fertilizers and boosts crop competitiveness against weeds. 
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 مقدمه. 1

ّبی ٌجِ ثب افشایؼ ّشیٌِپکٌٌذگبى در حبل حبضز تَلیذ

هبًذى درآهذ هحقَل هَاخِ  کبّؼ یب ثبثتتَلیذ ٍ 

ٌجِ پاًذ ٍ در راعتبی حل ایي هؾکالت، تَلیذکٌٌذگبى  ؽذُ

آٍردى حذاکثز عَد  دعت ثِدر خغتدَی راّی ثزای 

یي ػَاهل تز هْنّبی ّزس یکی اس ٍ ػلف ّغتٌذ

ّبی هْن در هذیزیت دٌّذُ ػولکزد پٌجِ ٍ چبلؼ کبّؼ

 .Manalil et al) رٍدؽوبر هی تَلیذ ایي هحقَل ثِ

ّبی ّبیی کِ خغبرت ػلفکبر راُیبفتي  ،ثٌبثز ایي (.2017

ّزس را کبّؼ ٍ درآهذ کؾبٍرس را افشایؼ دّذ، پبیِ 

 ّبی ّزس ثَدُ اعت. تالػ ثغیبری اس هتخققبى ػلف

ّبی هختلف حبکی اس آى اعت کِ ًَع ًتیدِ آسهبیؼ

ّبی سراػی ثز تٌَع، ٍ هیشاى کَدّبی هقزفی در ًظبم

 Baberi etز گذار اعت )اثّبی ّزس تزاکن ٍ تَسیغ ػلف

al.,1998) ّبی سراػی رایح )پزًْبدُ( هقزف ٍ در ًظبم

غیز افَلی ٍ ثلٌذهذت اًَاع کَدّبی ؽیویبیی ضوي 

تخزیت تذریدی کیفیت خبک، کبّؼ خوؼیت 

ّبی هفیذ خبک ٍ گغتزػ آلَدگی ریشخبًذاراى

بّبى ّزس هٌدز هحیغی، ثِ افشایؼ تَاى رقبثتی گی سیغت

( کبرثزد 2005) .Mousavi et alؽذُ اعت. ثِ گشارػ 

-کِ رؽذ ػلف عغَح ثبالی کَدّبی ؽیویبیی درفَرتی

ّبی ّزس را ثیؼ اس گیبُ سراػی تحزیک ًوبیذ، عجت 

ؽَد. هذیزیت  ّبی ّزس هیتؾذیذ اثزات تذاخلی ػلف

ثز تَاى رقبثت ًَری ٍ رقبثت آثی  اثزکَددّی اس عزیق 

ّبی ّزس ثز هحقَل گیبّبى ّزس، هیشاى خغبرت ػلف

 (.Kaur et al., 2018) دّذقزار هی تأثیزسراػی را تحت 

ّبی تبثغ رٍػ ّبی ّزس ّوَارُخوؼیت ػلف

 ,Frick & Thomas) هذیزیت سراػی در هشرػِ اعت

کِ هذیزیت  اًذًؾبى دادُهختلف  گزاى پضٍّؼ( ٍ 1992

 هؤثزتجغ آى حبفلخیشی خبک یکی اس ػَاهل  کَددّی ٍ ثِ

ّزس ٍ تزکیت خوؼیتی ثز تؼبدل رقبثتی گیبُ سراػی ٍ ػلف

(. O'Donovan et al., 1997ثبؽذ )ّبی ّزس هیػلف

ًیش حبکی  Davis & Liebman (2001)ّبی  پضٍّؼًتیدِ 

 تأثیزاس آى اعت کِ رقبثت گیبّبى ّزس ٍ سراػی تحت 

حتَی ًیتزٍصى خبک ٍ هقذار ٍ ًَع کَد ًیتزٍصى هقزفی ه

عغَح ثبالی  ّبی پضٍّؼگیزد. ثزاعبط ًتبیح قزار هی

ّبی کَدّبی ؽیویبیی ثِ عجت ایي کِ رؽذ ػلفهقزف 

ًوبیذ، عجت تؾذیذ ّزس را ثیؼ اس گیبُ سراػی تحزیک هی

 ,.Mousavi et alؽَد )ّبی ّزس هیاثزات تذاخلی ػلف

ّبی ّزس  ػلف Mahar et al (2007)ثِ گشارػ . (.2005

ثزاثز پتبعین  2-5ثزاثز فغفز ٍ  5-12ثزاثز ًیتزٍصى،  6-5

کٌٌذ ٍ تزی اس پٌجِ در هزاحل اٍلیِ رؽذ خذة هی ثیؼ

ای ثز رقبثت پٌجِ ثب هالحظِ ثذٍى ؽک کَددّی اثز قبثل

 ّبی ّزس دارد. ػلف

زک رؽذ، ّبی هحٍیضُ ثبکتزی کبرثزد کَدّبی سیغتی ثِ

تزیي راّجزد در هذیزیت تلفیقی تغذیِ گیبّی در عیغتن  هْن

ٍ  (Sharma, 2004) ثبؽذکؾبٍرسی پبیذار ٍ کن ًْبدُ هی

ؽذُ گَیبی آى اعت کِ هقزف  ّبی اًدبم ًتبیح پضٍّؼ

تَأم کَدّبی ثیَلَصیک ٍ کَدّبی ؽیویبیی هَخت کبّؼ 

 ,.Mondal et alؽَد )هیشاى هقزف کَدّبی ؽیویبیی هی

چِ هغلن اعت اعتفبدُ تلفیقی اس کَدّبی  (. آى2017

تزی در ثْجَد ػولکزد  ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیک تأثیز ثیؼ

 Shaheenگیبّبى سراػی دارد تب اعتفبدُ ّز یک ثِ تٌْبیی )

et al., 2007ِػالٍُ هقزف تَأم کَدّبی ثیَلَصیک ٍ  ( ٍ ث

ّزس ّبی ؽیویبیی تَاى رقبثتی گیبُ سراػی را در ثزاثز ػلف

 ّبی  (. پضٍّؼZahir et al., 2004دّذ )افشایؼ هی

(2015) Mansouri et al. ًیش ًؾبى داد کِ هقزف کَد

ثِ رؽذ ثْتز عیت سهیٌی در سهبى تذاخل  2ثیَلَصیک ثبرٍر

 چٌیي ًتبیح آسهبیؼ ؽَد. ّنّبی ّزس هٌدز هیثب ػلف

(2013) Namvar & Khandan  ًِیش گَیبی آى اعت ک

ّبی ًیتزٍصًِ ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیک تَاى هقزف تَأم کَد

 دّذ.ّبی ّزس را در ثزاثز گٌذم کبّؼ هیرقبثتی ػلف



 کَدّای ؽیویایی ٍ تیَلَصیک ّای ّزس در ؽزایط هصزفارسیاتی رؽد ٍ عولکزد پٌثِ در رقاتت تا علف
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اگزچِ هغبلؼبت سیبدی در هَرد اثز کَدّبی ًیتزٍصًِ 

ای گیبّبى اًدبم گًَِ ٍ تب حذٍدی فغفزُ ثز رقبثت ثزٍى

اًذ الگَیی کلی در یک اس آًْب ًتَاًغتِ ؽذُ اعت، ٍلی ّیچ

م أاثز تَ تز کنًْب ثز رقبثت ارائِ دٌّذ ٍ هَرد ًحَُ اثز آ

ّبی اثشار ًظبم ػٌَاى ثِکَدّبی ثیَلَصیک ٍ ؽیویبیی 

ًْبدُ پبیذار ثزرعی ؽذُ اعت. ثٌبثزایي  کؾبٍرسی کن

ضزٍری اعت درخقَؿ اثز اًَاع کَدّبی ؽیویبیی ٍ 

ثیَلَصیک ثز راثغِ گیبّبى سراػی ٍ ّزس، هغبلؼبت السم 

ؼِ ثب ّذف ارسیبثی اثز هٌبثغ ایي هغبل ٍ اًدبم پذیزد

ّبی ثز تَاى رقبثت پٌجِ ثب ػلفهتفبٍت ًیتزٍصى ٍ فغفز 

 اًدبم ؽذ. ّزس

 

 هامواد و روش. 2

ؽذُ )اعپلیت پالت( ّبی خزدکزت فَرت ثِایي آسهبیؼ 

ّبی کبهل تقبدفی ثب عِ تکزار در دٍ در قبلت عزح ثلَک

در هشرػِ تحقیقبتی  91-92ٍ  90-91عبل سراػی 

 57ی خغزافیب عَل ثبداًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ثدٌَرد 

 ٍ درخِ 37 خغزافیبیی ػزك ؽزقی، دقیقِ 21 ٍ درخِ

ٍ  دریب عغح هتزاس 1056 ارتفبع ٍ ؽوبلی دقیقِ 29

 دبم رعیذ. ثِ اًهتز  هیلی 263هتَعظ ثبرػ عبلیبًِ 

ػٌَاى  ّبی ّزس ثِتیوبرّب ؽبهل کٌتزل ٍ ػذم کٌتزل ػلف

ثذٍى هقزف کَد  -1ػبهل افلی ٍ پٌح عغح تیوبر کَدی: 

ًیتزٍصى ٍ فغفز تَفیِ ؽذُ ثز اعبط آسهَى  -2)ؽبّذ(، 

درفذ اس هٌبثغ ؽیویبیی )اٍرُ+ عَپز فغفبت  100خبک 

صیک ًیتزٍکغیي ثِ -3تزیپل(،  ثذر  فَرت هقزف کَد ثیََل

 100درفذ ًیتزٍصى تَفیِ ؽذُ ثِ ؽکل اٍرُ +  50هبل+ 

هقزف کَد  -4درفذ فغفبت ثِ ؽکل عَپزفغفبت، 

صیک ثبرٍر  درفذ فغفز  50فَرت ثذر هبل+  ثِ 2ثیََل

درفذ  100ؽذُ ثِ ؽکل عَپز فغفبت تزیپل+  تَفیِ

صیک  -5ًیتزٍصى ثِ ؽکل اٍرُ،  هقزف کَد ثیََل

ؽذُ  یتزٍصى ٍ فغفز تَفیِدرفذ ً 50+ 2ًیتزٍکغیي+ ثبرٍر

ػٌَاى ػبهل  ثِ ؽکل ؽیویبیی )اٍرُ ٍ عَپزفغفبت( ًیش ثِ

 فزػی در ًظز گزفتِ ؽذ.

هبُ   اردیجْؾت 23تبریخ کبؽت پٌجِ در عبل اٍل آسهبیؼ 

د ٍ ثزای کبؽت اس رقن  اردیجْؾت 26ٍ در عبل دٍم  هبُ َث

( 1)ٍراهیي اعتفبدُ ؽذ. ثزاعبط ًتبیح آسهبیؼ خبک خذٍل 

کیلَگزم در ّکتبر اٍرُ  350هیشاى کَد ًیتزٍصى هقزفی 

کیلَگزم در ّکتبر عَپزفغفبت  140ٍکَد فغفز هقزفی 

تزیپل تؼییي ؽذ. توبم کَد ؽیویبیی فغفز هَردًیبس قجل اس 

کبؽت ثِ خبک اضبفِ ؽذ ٍ ًیوی اس کَد ؽیویبیی ًیتزٍصى 

رٍػ  قجل اس کبؽت ٍ ًیوی دیگز یک هبُ پظ اس کبؽت ثِ

صیک ًیتزٍکغیي ثِ ؽکل بری هقزف ؽذ. کٌ کَد ثیََل

کٌٌذُ ًیتزٍصى  ّبی تثجیتهحلَل حبٍی هؤثزتزیي ثبکتزی

ثب خوؼیت کلًَی  2ٍ آسٍعپزیلیَم 1اسخٌظ استَثبکتز

(CFU)108  فَرت ثذرهبل  لیتز اعت کِ ثِ ػذد در ّز هیلی

ثذر( هقزف ؽذ  گزم در ّز کیلَگزم هیلی 25هیشاى  )ثِ

ش ثِ ؽکل پَدر ؽبهل دٍ خٌظ هتفبٍت اس ًی 2ٍکَد ثبرٍر

ٍ  3کٌٌذُ فغفبت ؽبهل ثبعیلَط ّبی حل ثبکتزی

 ػذد در ّز گزم 107کلًَی ثب خوؼیت  4عَدٍهًَبط

ثذر(  در ّز کیلَگزمگزم  5/2هیشاى  ثِفَرت ثذرهبل ) ثِ

 .کبر رفت ثِ

رٍػ ًؾتی ثب تَخِ ثِ ًیبس آثی گیبُ  آثیبری هشرػِ ًیش ثِ

ّز کزت فزػی ثِ اثؼبد  .بر اًدبم ؽذرٍس یک ث 8 -10ّز

 70ثیي ردیف  فبفلِهتز ؽبهل پٌح خظ کؾت ثب  5/3×5

ّبی ٍخیي ػلف ثَد. هتزعبًتی 20ردیف رٍی  هتز ٍعبًتی

ّزس ًیش در تیوبر کٌتزل، تَعظ دعت در عِ ًَثت فَرت 

پذیزفت. درحبلیکِ ثزای تیوبر ػذم کٌتزل پظ اس اعتقزار 

ّبی ّزس ثِ حبل چْبر ثزگی، ػلف ّبی پٌجِ در هزحلِثَتِ

 خَد رّب ؽذًذ.
 

 

 

 

                                                                                    
1. Azotobacter chroococcum      
2. Azospirillum lipoforom 

3. Bacillus lentus 

4. Pseudomonas putida 
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 ّای فیشیکی ٍ ؽیویایی خاک هشرعِ هَرد آسهایؼ. تزخی ٍیضگی1جدٍل 
 عوق

(cm 
 ّدایت الکتزیکی

(dS/m) 
 اعیدیتِ 
 گل اؽثاع

 ًیتزٍصى کل
)%( 

 فغفز قاتل جذب
(ppm) 

 پتاعین قاتل جذب
(ppm) 

 رط
)%( 

 ؽي
)%( 

 عیلت
)%( 

 تافت

 لَم عیلتی 50 24 26 300 6/16 08/0 7/7 9/2 30-0

 

هیبًگیي در عبل اٍل در  عَر ثِّبی ّزس تزاکن ػلف

ّبی ػذد ثَد ٍ ػلف 145ٍ در عبل دٍم  120ّز هتزهزثغ 

، 1ّزس غبلت ػجبرت ثَدًذ اس تبج خزٍط ریؾِ قزهش

 .5رٍثبّیٍ دم 4، هزؽ3تزُعلوِ، 2خزفِ

کٌتزل آفبت هکٌذُ )ؽتِ  هٌظَر ثِدر عبل اٍل آسهبیؼ 

ٍ سًدزُ( اس هتبعیغتَکظ اعتفبدُ ؽذ ٍ در عبل دٍم 

 کؼآفبت هکٌذُ اس حؾزُ ثْتز کٌتزل هٌظَر ثِآسهبیؼ 

ًین لیتز در  هیشاى ثِ درفذ( 35ایویذاکلَپزایذ کٌفیذٍر )

 WP) ّبی قبرچی اس کبپتبىّکتبر ٍ خْت کٌتزل ثیوبری

 ثب غلظت دٍ در ّشار اعتفبدُ ؽذ. (50%

دّی اس ّز کزت عِ ثَتِ پٌجِ اس  در هزحلِ ؽزٍع گل

ّب  عغحی هؼبدل ًین هتزهزثغ ثزداؽت ؽذ ٍ عغح ثزگ آى

عبخت  LI-3100 C)هذل  عٌح عغح ثزگتَعظ دعتگبُ 

دعت  گیزی ٍ حذاکثز ؽبخـ عغح ثزگ ثِآهزیکب( اًذاسُ

گیزی عَل عبقِ پٌجِ ًیش قجل اس عزسًی  ت اًذاسُآهذ. خْ

دّی( در ّز  رٍس پظ اس ؽزٍع گل 20ّبی پٌجِ ) ثَتِ

 30کزت هیبًگیي عَل عبقِ پٌح ثَتِ در ًظز گزفتِ ؽذ ٍ 

دّی در ّز کزت، تؼذاد اًؾؼبثبت  رٍس پظ اس ؽزٍع گل

دعت آهذ.  گیزی در پٌح ثَتِ ثِ سایب ٍ رٍیب  ثب اًذاسُ

دّی  کزت پٌح ثَتِ ثب ؽزٍع گل چٌیي در ّز ّن

ؽذُ عی  ّبی ثزداؽتگذاری ٍ هدوَع تؼذاد غَسُ ػالهت

دٍ چیي اس ّز ثَتِ ؽوبرػ ٍ هیبًگیي آًْب ثجت گزدیذ ٍ 

ؽذُ اس ایي پٌح ثَتِ  در پبیبى هدوَع ٍػ ثزداؽت

                                                                                    
1. Amaranthus retroflexus 

2. Portulaca oleraceae 

3. Chenopodium album 

4. Cynedon dactylon 

5. Setaria viridis 

ػٌَاى ػولکزد لحبػ ؽذ. ؽبخـ  ؽذُ ثِ گذاریػالهت

حول گیبُ سراػی کٌٌذُ قذرت ت ًیش کِ ثیبى 6تحول رقبثت

اس  Jacob et al. (2016)ثِ ػلف ّزس اعت ثزاعبط رٍػ 

 دعت آهذ: ( ث1ِراثغِ )

AWC= 100 * (Y infested/Y pure)                     (1راثغِ 

Yinfestedّبی ّزس ; ػولکزد هحقَل در ؽزایظ حضَر ػلف 

Ypure ;ّبی ػولکزد هحقَل در ؽزایظ ػذم حضَر ػلف

 ّزس

ّبی ّزس ی گیبّی پٌجِ ٍ ػلفّب ثبفتتدشیِ ؽیویبیی 

ّبی اعتبًذارد هَخَد پظ اس ثزداؽت ثزاعبط رٍػ

ّب ٍ  آًبلیش دادُ (.Ghazan Shahi, 1997فَرت پذیزفت )

 SAS 9.1 ٍExcel افشار  تزعین ًوَدارّب ثب اعتفبدُ اس ًزم

رٍػ داًکي در عغح  ّب ثِاًدبم ؽذ ٍ هقبیغِ هیبًگیي

 درفذ فَرت پذیزفت. پٌحاحتوبل 

 

 نتایج و بحث. 3
 طول ساقه. 1. 3

ًتبیح آسهبیؼ ًؾبى داد کِ عَل عبقِ پٌجِ تحت تأثیز ٍخَد 

کِ ًَع کَد هقزفی اثز  ّبی ّزس قزار ًگزفت، درحبلیػلف

داری ثز عَل عبقِ پٌجِ در ّز دٍ عبل آسهبیؼ داؽت هؼٌی

عبقِ در تزیي عَل  (. در ّز دٍ عبل آسهبیؼ کن2خذٍل )

ؽزایظ تیوبر ؽبّذ )ثذٍى هقزف کَد( حبفل ؽذ، 

داری هیبى عبیز تیوبرّب )ؽیویبیی ٍ کِ اختالف هؼٌی درحبلی

صیک( دیذُ ًؾذ  (. ایي ًتیدِ گَیبی آى اعت 3خذٍل )ثیََل

کِ ثب ٍخَد کبّؼ هقزف هٌبثغ ؽیویبیی ًیتزٍصى ٍ فغفز در 

                                                                                    
6. Ability to withstand competition = AWC 
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صیک تَاًغتF3  ٍF4ِتیوبرّبی  ثب ثْجَد  اًذ، کَدّبی ثیََل

ؽزایظ خبک در هحیظ ریؾِ ٍ خذة ثْتز ػٌبفز هبًغ اس 

 کبّؼ رؽذ رٍیؾی )عَل عبقِ( گیبُ ؽًَذ.

ًتبیح هؾبثِ ًیش حبکی اس اثز هثجت هقزف تَام ًیتزٍصى 

 & Namvarؽیویبیی ٍ استَثبکتز ثز ارتفبع عبقِ گٌذم )

Khandan, 2013( گلزًگ ٍ )Ghasemi et al., 2012 )

ّبی ّزس ٍ ارتفبع  ای ػلفذٍى ؽک تٌَع گًَِثبؽذ. اهب ث هی

تَاًذ تأثیز هتفبٍتی ثز رقبثت ًَری ّبی غبلت هی گًَِ

 ّبی ّزس  گیبّبى سراػی داؽتِ ثبؽذ. ػلف

 
 حداکثر شاخص سطح برگ . 2. 3

اثز ًتبیح تدشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد کِ در عبل اٍل آسهبیؼ 

تذاخل ػلف ّزس ثز ؽبخـ عغح ثزگ پٌجِ در عغح 

ی کِ عَر ثِ، (2خذٍل )دار ثَد احتوبل پٌح درفذ هؼٌی

درفذ ؽبخـ عغح ثزگ پٌجِ را کبّؼ  24تَاًغت 

 حضَر ػلف تأثیزدّذ، ٍلی در عبل دٍم ایي ففت تحت 

( ٍ ثزٍس ایي ًتیدِ هتفبٍت در 3 خذٍل)ّزس قزار ًگزفت 

ای عبل دٍم هوکي اعت ًبؽی اس تغییز تزاکن یب تٌَع گًَِ

 هَخَد ثبؽذ.ّبی ّزس ػلف

در ًیش ّزس ٍ کَد ػلف کٌؼ ثزّنًَع کَد هقزفی ٍ 

داری ثز ؽبخـ عغح ثزگ هؼٌی اثزّز دٍ عبل آسهبیؼ 

 (.2 خذٍل)پٌجِ داؽت 

ّبی ّزس ثب ًتبیح ًؾبى داد کِ در ؽزایظ کٌتزل ػلف

هقزف کَدّبی ؽیویبیی اٍرُ ٍ عَپزفغفبت، ؽبخـ 

در عبل  عغح ثزگ پٌجِ ًغجت ثِ تیوبر ثذٍى هقزف کَد

درفذ افشایؼ یبفت،  116درفذ ٍ عبل دٍم  145اٍل 

ّبی ّزس، ٍاکٌؼ عغح  کِ در ؽزایظ تذاخل ػلف درحبلی

ثزگ پٌجِ ثِ هقزف کَدّبی ًیتزٍصى ٍ فغفز کبّؼ یبفت ٍ 

اختالف چٌذاًی هیبى تیوبرّبی هقزفی کَد هؾَْد ًجَد 

تَاى چٌیي اعتٌجبط کزد کِ (. اس ایي ًتیدِ هی4)خذٍل 

ّبی ّزس تبثغ  ؼ ؽبخـ عغح ثزگ پٌجِ ثِ ػلفٍاکٌ

 ثبؽذ.ای گیبُ هیؽزایظ تغذیِ

ّبی ّزس ًغجت ثِ ّبی ػلفثغیبری اس گًَِاسآًدبکِ 

ػٌَاى کَد  ؽذُ ثِ گیبّبى سراػی در خذة هَاد غذایی اضبفِ

هقزف کَدّبی  (،Blackshaw et al., 2003ثزتزی دارًذ )

ّبی ّزس ٍ ؽیویبیی اغلت ثِ افشایؼ تَاى رقبثتی ػلف

ػالٍُ پتبًغیل  ؽَد. ثِکبّؼ رؽذ گیبُ افلی هٌدز هی

فتَعٌتشی ٍ تَاى رؽذی گیبُ ثِ ؽبخـ عغح ثزگ ٍاثغتِ 

ثیٌی کزد ّز ػبهلی کِ ثتَاًذ تَاى چٌیي پیؼاعت، پظ هی

ؽبخـ عغح ثزگ هغلَة را افشایؼ دّذ، در ثْجَد 

د.   Roush & Radosevichػولکزد ًیش هؤثز خَاّذ َث

اًذ ؽبخـ عغح ثزگ ٍ عزػت ( ًیش تأکیذ ًوَد1985ُ)

تزیي اّویت را در رقبثت گیبُ سراػی ٍ  خذة خبلـ ثیؼ

 کٌذ.ّبی ّزس ایفب هیػلف
 

 ّای کَدی تز رؽد ٍ عولکزد پٌثِ در دٍ عال آسهایؼّزس ٍ تیوار. ًتایج تجشیِ ٍاریاًظ اثز تداخل علف2جدٍل 

 هٌثع تغییزات
 درجِ 
 آسادی

 عال دٍم  عال اٍل

 طَل 
 عاقِ

 حداکثز 
 ؽاخص 
 عطح تزگ

 تعداد 
 اًؾعاتات 

 سایؾی

 تعداد 
 غَسُ 
 در تَتِ

 عولکزد 
 ٍػ

 
 طَل 
 عاقِ

 حداکثز 
 ؽاخص 
 عطح تزگ

 تعداد 
 اًؾعاتات 

 سایؾی

 تعداد 
 غَسُ 
 در تَتِ

 عولکزد 
 ٍػ

 ns82/190 ns02/0 ns56/1 ns31/16 ns47/0  ns78/231 ns06/0 ns82/4 ns43/1 ns89/0 2 تکزار
 ns07/379 *45/4 *87/13 * 97/49 *82/12  ns34/84 ns46/5 *60/29 *44/141 **70/19 1 تیوار علف ّزس

 39/0 23/17 57/0 60/0 37/115  07/1 96/3 94/0 37/0 88/45 2 خطای اصلی
 ns71/0 *50/2 **56/7 99/0** 98/61*  29/2** 18/12** 02/4** 67/1** 99/130** 4 تیوار کَد
 ns03/32 *49/0 ns22/0 ns81/2 ns39/0  ns58/29 **56/0 ns99/0 **99/12 **63/0 4 کَد *علف ّزس 

 25/0 93/0 64/0 12/0 45/17  25/0 80/1 83/0 11/0 82/25 16 خطای فزعی
 50/12 70/11 10/8 20/18 50/5  40/15 50/10 30/12 50/17 50/6 تغییزات )درصد(ضزیة 

nsدرصد. 1ٍ  5دار در عطح احتوال  دار ٍ اختالف هعٌیهعٌی ، * ٍ **: ًثَد اختالف 



 سادُهجید رحیوی
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 . اثز تداخل علف ّزس ٍ تیوارّای کَدی تز صفات هَرد تزرعی در پٌثِ طی دٍ عال آسهایؼ3جدٍل 

  
 طَل عاقِ

(cm) 

 ؽاخص 

 عطح تزگ

 تعداد اًؾعاتات 

 سایؾی

 تعداد غَسُ 

 در تَتِ

 عولکزد ٍػ

(ton/ha) 

 ؽاخص تحول رقاتت

(percent) 

ٍل
ل ا

عا
 

W1 a56/74 a86/1 b73/6 b53/11 b95/1 - 

W2 a67/81 a44/2 a10 /8 a11/14 a25/3 - 

F1 b80 /69 b14/1 b65/6 c 75/10 b56/1 a23/72 

F2 a27/80 a09/2 a95/7 ab14/13 a89/2 c67/53 

F3 a45/79 a15/2 a05/8 a95/13 a54/2 ab83/63 

F4 a27/80 a88/1 a00/8 a20/14 a93/2 bc90/59 

F5 a78/81 a19/2 b38/6 bc02/12 a08/3 a03/68 

ٍم
ل د

عا
 

W1 a09/78 b99/1 b92/8 b06/8 b19/3 - 

W2 a73/74 a83/2 a71/10 a41/11 a80/4 - 

F1 b80/71 b73/1 a98/7 c86/13 d17/2 a41/70 

F2 a85/79 a25/2 a33/9 b37/15 c79/3 c63/50 

F3 ab37/75 a15/2 a17/9 a28/17 a02/5 a07/77 

F4 a80/78 ab94/1 a 88/9 a03/18 ab74/4 ab90/72 

F5 b23/73 b85/1 a43/8 a10/16 bc23/4 bc30/60 
 داری ًدارًد.پٌج درصد تفاٍت هعٌی هؾتزک تز هثٌای آسهَى داًکي در عطح ّای دارای حداقل یک حزفدر ّز عتَى هیاًگیي

W1; ،تداخل علف ّزسW2 ،عاری اس علف ّزس ;F1 ،تدٍى کَد ;F2 ،اٍرُ+ عَپزفغفات ;F3 ;50  ،درصد اٍرُ+ ًیتزٍکغیي+ عَپزفغفاتF4 +ُدرصد  50; اٍر

 یتزٍکغیي+ تارٍردرصد عَپزفغفات+ ً 50درصد اٍرُ+  F5 ;50عَپزفغفات+ تارٍر، 

 
 کٌؼ تداخل علف ّزس ٍ تیوارّای کَدی تز صفات هَرد تزرعی در پٌثِ طی دٍ عال آسهایؼ . اثزتزّن4جدٍل 

 عال دٍم عال اٍل عال دٍم عال اٍل عال دٍم عال اٍل  

 ؽاخص   

 عطح تزگ

 ؽاخص 

 عطح تزگ

 تعداد غَسُ 

 در تَتِ

 تعداد غَسُ 

 در تَتِ

 عولکزد ٍػ

(ton/ha) 

 عولکزد ٍػ

(ton/ha) 
 
 
 
W1 
 

 

 

 
W2 

F1 e95/0 de67/1 a08/10 cd22/9 c30/1 f86/1 
F2 bcd59/1 e43/1 a54/11 f94/11 bc09/2 ef70/2 
F3 cde36/1 cd06/2 a90/11 ef93/12 bc98/1 bc36/4 
F4 bc80/1 de59/1 a73/13 f44/12 bc02/2 cd88/3 
F5 bc74/1 e18/1 a40/10 ef18/13 bc35/2 de17/3 
F2 a60/2 a06/3 a73/14 bc63/14 a69/3 ab89/4 
F3 a93/2 bc24/2 a01/16 ab16/16 ab11/3 a69/5 
F4 b97/1 bc30/2 a67/14 a88/17 a03/4 a60/5 
F5 a64/2 abc51/2 a73/13 a90/16 a82/3 a29/5 

 داری ًدارًد.پٌج درصد تفاٍت هعٌی داًکي در عطحّای دارای حداقل یک حزف هؾتزک تز هثٌای آسهَى در ّز عتَى هیاًگیي

W1; ،تداخل علف ّزسW2 ،عاری اس علف ّزس ;F1 ،تدٍى کَد ;F2 ،اٍرُ+ عَپزفغفات ;F3 ;50  ،درصد اٍرُ+ ًیتزٍکغیي+ عَپزفغفاتF4 +ُدرصد  50; اٍر

 درصد عَپزفغفات+ ًیتزٍکغیي+ تارٍر 50درصد اٍرُ+  F5 ;50عَپزفغفات+ تارٍر، 
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 تعداد انشعابات رویشی و زایشی .3. 3
ًتبیح ًؾبى داد کِ تؼذاد اًؾؼبثبت رٍیؾی پٌجِ در ّز دٍ 

ّبی ّزس ٍ ًَع کَد کٌتزل ػلف تأثیزعبل آسهبیؼ تحت 

کِ حضَر  ، درحبلی(2)خذٍل  هقزفی قزار ًگزفت

 داریهؼٌی اثزّبی ّزس در ّز دٍ عبل آسهبیؼ  ػلف

(05/0P≤) داؽت،  ثز کبّؼ تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾی

 16عَر هؾبثِ هَخت کبّؼ  کِ در ّز دٍ عبل ثِ عَری ثِ

(. 3) خذٍل ؽذپٌجِ  ی تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾیدرفذ

دلیل  ّبی ّزس ثِرعذ کِ در ؽزایظ حضَر ػلفًظز هی ثِ

کبّؼ ًَر ٍرٍدی ثِ کبًَپی گیبُ پٌجِ، ظَْر اًؾؼبثبت 

تؼذاد اًؾؼبثبت  پظ ثٌبثز ایي .یبفتِ اعتسایؾی کبّؼ 

 ،ؽزایظ هحیغی قزار گزفتِ تأثیزتحت  تز کنرٍیؾی پٌجِ 

کِ ظَْر اًؾؼبثبت سایؾی تبثغ ؽزایظ هحیغی اس  درحبلی

 ای اعت.ّبی ّزس ٍ ؽزایظ تغذیِخولِ تذاخل ػلف

(2003) Tanveer et al. ٍ Mohammadi & 

Baghestan (2014)  کِ  ًذهؾبثِ گشارػ ًوَد عَر ثًِیش

تؼذاد  قبثل تَخِ ّبی ّزس پٌجِ ثِ افشایؼکٌتزل ػلف

 ؽَد.هیّبی سایب در پٌجِ هٌدز ؽبخِ

ًَع کَد هقزفی ًیش در عبل اٍل آسهبیؼ اثز 

( ثز تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾی پٌجِ ≥01/0Pداری ) هؼٌی

ٍ ػذد در ّز ثَتِ(  7/6) یيتز کِ کن عَری داؽت ثِ

تؼذاد اًؾؼبثبت  د در ّز ثَتِ(ػذ 8)تزیي  ثیؼ

)ثذٍى F1 تزتیت تحت ؽزایظ تیوبرّبی کَدی  سایؾیجِ

اٍرُ+ ًیتزٍکغیي+  درفذ F3 (50هقزف کَد( ٍ 

هؾبّذُ ؽذ. ًتبیح گَیبی آى اعت کِ ثب  عَپزفغفبت(

 F3ٍخَد کبّؼ هقزف ًیتزٍصى ثِ ًقف در تیوبر 

دلیل هقزف کَد  تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾی ثِ F2ًغجت ثِ 

(. 3خذٍل )ثیَلَصیک ًیتزٍصى )ًیتزٍکغیي( کبّؼ ًیبفت 

ای هالحظِ اسآًدبکِ کَدّبی سیغتی ثب تَلیذ هقبدیز قبثل

ّبی هحزک رؽذ، هبًٌذ اکغیي، خیجزلیي ٍ َّرهَى

هثجت  تأثیزعبیتَکیٌیي ثز رؽذ ٍ ًوَ گیبّبى سراػی 

پظ ٍاکٌؼ تؼذاد  .(Zahir et al., 2004گذارًذ ) هی

تَاًذ ًبؽی اس ایي اًؾؼبثبت سایؾی پٌجِ ثِ ًیتزٍکغیي هی

 اهز ثبؽذ.

 

 در بوته غوزهتعداد  . 4. 3

ّبی ّزس ّب ًؾبى داد کِ کٌتزل ػلفتدشیِ ٍاریبًظ دادُ

در ّز  غَسُداری ثز تؼذاد هؼٌی اثزٍ ًَع کَد هقزفی 

ّبی ّزس ػلفدر عبل اٍل کٌتزل (. 2خذٍل )ثَتِ داؽت 

درفذی  41درفذی ٍ در عبل دٍم  22هَخت افشایؼ 

ٍ ایي ًتیدِ حبفل اثز  (3 خذٍل)در ثَتِ ؽذ  غَسُتؼذاد 

ّبی ّزس ثز کبّؼ تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾی تذاخل ػلف

عَر هؾبثِ  ثبؽذ. ثِدرفذی( هی 16پٌجِ )کبّؼ 

Raimondi et al. (2017)  ٍSamavatian et al. (2018) 

ّبی ّزس ثب پٌجِ هَخت دًذ تذاخل ػلفهؾبّذُ کز

 دار تؼذاد غَسُ در پٌجِ ؽذ.کبّؼ هؼٌی

پٌجِ در عبل اٍل  غَسُاثز ًَع کَد هقزفی ثز تؼذاد 

یي تز ثیؼ( ٍ 7/10) یيتز کنآسهبیؼ حبکی اس آى اعت کِ 

 F1در ؽزایظ تیوبر  تزتیت ثِدر ثَتِ  غَسُ( تؼذاد 2/14)

عَپزفغفبت+ درفذ  50)اٍرُ+ F4 )ثذٍى هقزف کَد( ٍ 

ًَع کَد  کٌؼ ( ٍ ثزّن3خذٍل )آهذ دعت  ثِ ثبرٍر(

( ًؾبى داد در 4خذٍل ) ّبی ّزسهقزفی ٍ کٌتزل ػلف

داری هیبى ّبی ّزس اختالف هؼٌی ؽزایظ تذاخل ػلف

 .Moradi Talavat et alتیوبرّبی کَدی ٍخَد ًذاؽت. 

م کٌتزل هؾبثِ گشارػ کزدًذ در ؽزایظ ػذ عَر ثِ (2010)

دلیل  ثِ در سراػت گٌذمخزدل ٍحؾی ػلف ّزس 

تز ػلف ّزس اس ًیتزٍصى در هقبیغِ ثب  ثزداری ثیؼ ثْزُ

ػولکزد داًِ در عغَح هختلف ًیتزٍصى تفبٍت  گٌذم،

 . داری ًذاؽتهؼٌی

ّبی ّزس در عبل دٍم اهب در ؽزایظ کٌتزل ػلف

، F3آسهبیؼ، هقزف تَأم کَدّبی ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیک )

F4 ،F5 ًغجت ثِ هقزف کَدّبی ؽیویبیی ثِ تٌْبیی )
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(F2) ِکِ در ؽزایظ هقزف تیوبر  یعَر ثزتزی داؽتٌذ، ث

F4  +ُثِ عَپزفغفبت+ ثبرٍر( ًغجت درفذ 50)اٍرF2 

درفذ  22در ثَتِ  غَسُتؼذاد ( اٍرُ+ عَپزفغفبت)

در ثَتِ  غَسُاسآًدبکِ تؼذاد  ( 4ٍ) ثَد خذٍل تز ثیؼ

اری ثب ػولکزد ٍػ داؽت دّوجغتگی هثجت ٍ هؼٌی

(87/0;r ثٌبثز ایي تغییزات تؼذاد ،)ُدر ثَتِ در ثیي  غَس

هؾبثِ در تغییزات ػولکزد ًیش هؾبّذُ  عَر ثِتیوبرّب 

 ؽَد. هی

 

 عملکرد وش .5. 3

ّبی ّزس ٍ ًَع کَد در ّز دٍ عبل آسهبیؼ کٌتزل ػلف

داری ثز ػولکزد ٍػ پٌجِ داؽت ٍ در هؼٌی اثزهقزفی 

ّبی ّزس ٍ ًَع کَد کٌتزل ػلف کٌؼ ثزّنعبل دٍم، 

(. کٌتزل 2) دار ثَد خذٍلهقزفی ثز ػولکزد ٍػ هؼٌی

درفذ ٍ  67 هیشاى ثِّبی ّزس در عبل اٍل آسهبیؼ ػلف

درفذ هَخت افشایؼ  50 هیشاى ثِدر عبل دٍم آسهبیؼ 

اسآًدبکِ تذاخل  (.3خذٍل )ػولکزد ٍػ پٌجِ ؽذ 

ِ کبّؼ عغح فؼبل ّبی ّزس در ایي آسهبیؼ هٌدز ث ػلف

فتَعٌتشی، تؼذاد اًؾؼبثبت سایؾی ٍ تؼذاد غَسُ در ّز 

ّبی ّزس ثَتِ ؽذ، ثذیْی اعت کِ ػذم کٌتزل ػلف

 داری کبّؼ دّذ.عَر هؼٌی ػولکزد را ثِ

عَر هؾبثِ ًؾبى  ًیش ثِ Velayati et al. (2010)ًتبیح 

ٍاعغِ کبّؼ عزػت  ّبی ّزس ثِحضَر ػلفداد کِ 

، هٌدز ثِ کبّؼ خبلـ پٌجِرؽذ ٍ عزػت خذة 

ًیش گشارػ ًوَد  Sharma (2008)ػولکزد پٌجِ ؽذ. 

 50-85هیشاى  ّبی ّزس قبدرًذ ػولکزد پٌجِ را ثِػلف

درفذ کبّؼ دٌّذ کِ الجتِ ثِ ؽزایظ هحیغی ٍ تزاکن 

 .Varsha et alّبی ّزس ثغتگی دارد. ثِ گشارػ ػلف

ة ّبی ّزس ثب پٌجِ خذدر ؽزایظ تذاخل ػلف (2019)

یبثذ کِ تأثیز ًیتزٍصى تَعظ پٌجِ ثِ یک چْبرم تقلیل هی

 ای در کبّؼ رؽذ ٍ ػولکزد آى دارد.هالحظِ قبثل

ثز  ّبی ّزس ٍ ًَع کَد هقزفیػلف کٌؼ ثزّن

ّبی ّزس ػولکزد ًؾبى داد، اگزچِ در ؽزایظ کٌتزل ػلف

(W2تفبٍت هؼٌی ) داری هیبى اًَاع کَد هقزفی ٍخَد

ّبی ّزس ثب پٌجِ، ظ تذاخل ػلف، ٍلی در ؽزایًذاؽت

 50ثبالتزیي ػولکزد در عبل دٍم آسهبیؼ ثب هقزف تیوبر 

( حبفل ؽذ F3) اٍرُ+ ًیتزٍکغیي+ عَپزفغفبت درفذ

 F1تز اس  درفذ ثیؼ F2  ٍ134تز اس  درفذ ثیؼ 61کِ 

چِ  چٌبىایي ًتیدِ گَیبی آى اعت کِ (.4)ثَد خذٍل 

توبهی ًیبس پٌجِ ثِ ًیتزٍصى ٍ فغفز را اس هٌبثغ ؽیویبیی 

ّبی ّزس اس کَد تز ػلف ٍری ثیؼثْزُدلیل  ثِتأهیي کٌین 

هقزفی تَاى رقبثتی آًْب افشایؼ ٍ ػولکزد پٌجِ کبّؼ 

درفذ  50 هیشاى کِ کبّؼ هقزف اٍرُ ثِ یبثذ، درحبلیهی

هَخت ثْجَد کَد ثیَلَصیک ًیتزٍکغیي  ٍ خبیگشیٌی آى ثب

 ؽَد.رؽذ ٍ ػولکزد پٌجِ هی

حل هبًٌذ  رعذ ثب افشٍدى کَدّبی ؽیویبیی قبثلًظز هی ثِ

تز اس گیبُ سراػی ػٌبفز ّبی ّزس اغلت عزیغاٍرُ، ػلف

ای کِ تأثیز کٌٌذ، ثِ گًَِثزداری هی هَخَد را خذة ٍ ثْزُ

هثجت افشایؼ ػٌبفز غذایی را در ػولکزد هحقَل سراػی 

تَاى چٌیي اعتٌجبط کزد کِ افشایؼ  ػالٍُ هی ٌذ. ثِکخٌثی هی

صیک ّوزاُ ثب کَد  ػولکزد ٍػ در تیوبرّبی کَد ثیََل

ّبی رؽذ کٌٌذُ دلیل تأثیز هثجت تٌظین تَاًذ ثِؽیویبیی هی

ّبی هفیذ ؽذُ در هحیظ ریؾِ تَعظ هیکزٍارگبًیغن تزؽح

 هَخَد در ایي کَدّب ثبؽذ. 

Blackshaw et al. (2005 ًیش )ُاًذ کِ در گشارػ ًوَد

ًیتزٍصى  تز ثیؼّبی ّزس، هحتَی ؽزایظ حضَر ػلف

ّبی ّزس ٍ افشایؼ تَاى خبک ثِ تحزیک رؽذ ػلف

 .Mondal et alؽَد. رقبثتی آًْب ثب گیبُ سراػی هٌدز هی

کَدّبی ؽیویبیی  مأ( گشارػ ًوَدًذ کِ هقزف ت2017َ)

ٍ ثیَلَصیک در هقبیغِ ثب هقزف کَدّبی ؽیویبیی ثِ 

ّبی رؽذی کلشا هبًٌذ ؽبخـ عغح ؽبخـ تٌْبیی،

ثزگ، دٍام عغح ثزگ، عزػت فتَعٌتش خبلـ ٍ عزػت 
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 دّذ.تَخْی افشایؼ هی قبثل هیشاى ثِرؽذ هحقَل را 

Jafaraghaei & Jalali (2014)  ًیش در عبل دٍم آسهبیؼ

ّزس هؾبّذُ کزدًذ کِ خَد تحت ؽزایظ ػبری اس ػلف

ػولکزد ٍػ پٌجِ ثیي عغَح هختلف ًیتزٍصى هقزفی 

کیلَگزم ًیتزٍصى در ّکتبر( اختالف  260تب  110)

داری ًذاؽت ٍ ایي ًتیدِ را ًبؽی اس ًیبس پبییي رقن  هؼٌی

 پٌجِ هَرد کبؽت ثِ ًیتزٍصى ػٌَاى کزدًذ.

گَیبی آى اعت کِ هقزف کَد  ّب پضٍّؼ ًتبیح

، فقظ در ؽزایغی هٌدز ثِ افشایؼ ػولکزد تز ثیؼًیتزٍصى 

ّبی ّزس حضَر ًذاؽتِ ٍ یب اس  ؽَد کِ ػلفگٌذم هی

(. Carlson & Hill, 1985تزاکن پبییٌی ثزخَردار ثبؽٌذ )

Boddy & Dobereiner (1988) ِهؾبثِ در  عَر ث

ّبی قیح گیبّبى ثب ثبکتزیخَد ًؾبى داد کِ تل ّبی پضٍّؼ

درفذی هقزف  35تب  30هحزک رؽذ ػالٍُ ثز کبّؼ 

 کَد ًیتزٍصى، رؽذ گیبُ را ًیش ثْجَد ثخؾیذ.

 

 شاخص تحمل رقابت .6. 3

ّبی ایي ؽبخـ هؼیبری اس تَاى رقبثتی پٌجِ در ثزاثز ػلف

 تأثیزّزس اعت. در ّز دٍ عبل آسهبیؼ ًَع کَد هقزفی، 

تحول رقبثت پٌجِ در ثزاثز داری ثز ؽبخـ هؼٌی

در ّز دٍ کِ  عَری ثِ .(2 خذٍل)ّبی ّزس داؽت  ػلف

یي هقذار ؽبخـ تحول تز کنیي ٍ تز ثیؼعبل آسهبیؼ، 

ٍ ( F2) در ؽزایظ ػذم هقزف کَد تزتیت ثِرقبثت پٌجِ 

(. 3خذٍل )هؾبّذُ ؽذ  (F3اٍرُ+ عَپزفغفبت )هقزف 

صى ثِ ًقف هقزف ًیتزٍ ٍقتیکِ  ًؾبى دادػالٍُ ًتبیح  ثِ

 ذیٍ کَد ثیَلَصیک ًیتزٍکغیي خبیگشیي گزد کبّؼ یبفت

 17درفذ ٍ در عبل دٍم حذٍد  10در عبل اٍل حذٍد 

 یبفت.ؽبخـ تحول رقبثت در پٌجِ افشایؼ  درفذ

ّبی ّزس ثیؼ اس ایي ًتیدِ ًبؽی اس آى اعت کِ ػلف

ػٌبفز غذایی هَخَد در خبک را پٌجِ تَاًبیی اعتفبدُ اس 

ثب ثبالرفتي ػٌبفز غذایی  تَاى رقبثتی آًْب ثزایيثٌب ٍ داؽتِ

در ؽزایظ  ٍیضُ یبثذ. ثِافشایؼ هی قبثل خذة در خبک

هقزف کَدّبی ؽیویبیی هبًٌذ اٍرُ کِ اس حاللیت 

ّبی ّزس قبدرًذ ثخؼ ی ثزخَردارًذ، ػلفتز ثیؼ

 ای اس ػٌبفز غذایی هَخَد در خبک را خذة ًوبیٌذ ػوذُ

ی کَدّب عزیق اس گیبُ ًیبس هَرد ًیتزٍصى تأهیيایي ٍ ثٌبثز

ی ثزا غذایی ثِ ػٌبفز دعتزعی کبّؼ ثِ هٌدز ثیَلَصیک

  .ؽَد هی ّزسی ّبػلف

Christensen et al. (1996)  اظْبر داؽتٌذ کِ هذیزیت

کَددّی یکی اس ػَاهل تغییز تؼبدل رقبثتی گیبُ سراػی ٍ 

 ( ًیش2012) .Nasirinejad et alّبی ّزس اعت ٍ ػلف

گشارػ ًوَدًذ ثب افشایؼ هقزف ًیتزٍصى، ؽبخـ تحول 

ًیش  Kaur et al. (2018)یبثذ. رقبثت گیبُ سراػی کبّؼ هی

تأکیذ ًوَدًذ هحتَای ًیتزٍصى ٍ فغفز خبک ٍ هقزف 

ّبی  کَدّبی ؽیویبیی ًیتزٍصًِ ٍ فغفزُ ثز تَاى رقبثتی ػلف

 Moradi Talavatو  ّزس ٍ هیشاى خغبرت آًْب اثز گذار اعت

& Siadat (2013 ًیش در آسهبیؼ خَد هؾبّذُ کزدًذ کِ ثب )

افشایؼ عغَح ًیتزٍصى هقزفی تَاًبیی رقبثت یَالف 

 ٍحؾی ٍ خزدل ٍحؾی در سراػت گٌذم افشایؼ یبفت.

 

 گیری. نتیجه4

تَاى گفت ثب ثزرعی ًتبیح حبفل اس ّز دٍ عبل آسهبیؼ هی

در ّبی ّزس ػولکزد ٍػ اسآًدبکِ در ؽزایظ کٌتزل ػلف

داری ًذاؽت، پظ اًَاع کَدّبی هقزفی اختالف هؼٌی

صیک ثِ عجت  تیوبرّبی تلفیقی کَدّبی ؽیویبیی ٍ ثیََل

تَاًٌذ ّبی تَلیذ هی هحیغی ٍ ّشیٌِ کبّؼ اثزات سیغت

گشیٌِ هٌبعجی خْت خبیگشیٌی کَدّبی ؽیویبیی ثبؽٌذ. 

چٌیي ًتبیح عبل دٍم آسهبیؼ ًؾبى داد در ؽزایظ تذاخل  ّن

ػلت افشایؼ  ّزس کبرثزد کَد ؽیویبیی ثِ تٌْبیی ثِ ّبیػلف

ّبی ّزس )کبّؼ ؽبخـ تحول پٌجِ( تَاى رقبثتی ػلف

کِ ثب  هَخت کبّؼ رؽذ ٍ ػولکزد پٌجِ گزدیذ، درحبلی

هیشاى ًقف ٍ خبیگشیٌی آى ثب ًیتزٍصى  کبّؼ هقزف اٍرُ ثِ
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صیک )ًیتزٍکغیي(، ػولکزد پٌجِ ثِ عجت افشایؼ تؼذاد  ثیََل

تِ در هقبیغِ ثب تیوبر هقزف کَدّبی ؽیویبیی ثِ  غَسُ در َث

 درفذ افشایؼ یبفت.  61تٌْبیی حذٍد 

صیک در تلفیق ثب ًظز هی ثِ رعذ کبرثزد کَدّبی ثیََل

ّبی کَدّبی ؽیویبیی، دعتزعی ثِ ًیتزٍصى را ثزای ػلف

عبسد ٍ ثب آسادعبسی تذریدی ػٌبفزغذایی، ّزس هحذٍد هی

ة در ؽزایظ تذاخل ضوي تضویي یک ػولکزد هغلَ

ّبی ّزس، هقزف کَدّبی ؽیویبیی را ثِ حذاقل  ػلف

ؽَد. ّبی رؽذی پٌجِ هیرعبًذُ ٍ هٌدز ثِ ثْجَد ٍیضگی

تَاًذ در ّب ٍ الگَی کَددّی هیثٌبثز ایي تغییز در رٍػ

 ّبی ّزس هؤثز ثبؽذ.کبّؼ فؾبر رقبثتی ػلف

 

 سپاسگساری. 5

د اعالهی ٍاحذ اسحَسُ هؼبًٍت هحتزم ػلوی داًؾگبُ آسا

خبعز حوبیت هبلی اخزای ایي تحقیق، تؾکز ٍ  ثدٌَرد ثِ

 .گزددقذرداًی هی
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