
(Acer velutinum Boiss)افراوتركيبتراكممناسبترينبررسي

درجنگلكاريL. (Fraxinus excelsior)وون



  ، ٣1سٝذي  ثشيٚبٝي  ، ظغ1ٜ، ؽيشصاد ٙعٚذٝژاد ّيبعشي1 ّبٙجيض اعپ٢جذي

 2  ظٚيذسضب ٍجبديبٛ

چكيده
 2*2،  5/1*5/1)  بؽثّ  جيٚبس ىبف٠ٖ 3ثب   پالت  اعپيٖث  عشض  دس ٍبٕت  ثشسعي  ايٜ

  %51ٛ٣% اىشا،  35+   % 65ٛ٣% ٣ٛ، ٣111 اىشا )  ٣ٛ  جيٚبس آٙيخحگي 5ٙحش( ٣ 5/2*٣5/2

  اصشٞگ٢ٖبي  اي جْشاس دس فشف٠  % اىشا(، دس ع111٠اىشا ٣  %65+ %35ٛ٣% اىشا، 51+ 

  بي١ گ٠ٝ٤ يْغب٠ٕ  . ٢ٝب٢ٕبي اعث  اششا ؽذٟ  ٣ ّبمز ٙبصٝذساٛ  چ٤ة  ثٞذ ٙصحٚـ پبييٜ

 41*41اثقبد  ث٠  ٣ دس گ٤د١بيي  ( جأٙيٜ عشض  ج٤ّٖال )دس ٙصب٣ست  اص ٢ٝبٕغحبٛ  يبدؽذٟ

٢ٝب٢ٕب دس   ٣ ّيييث  ، ّٚيث ، ؽبداثي ٙبٝي صٝذٟ  گيشي٢بي گشديذ. اٝذاصٟ  ٙحش مشط عبٝحي

  ١بياىضاس اص ٝشٗ  ٝيض ثب اعحيبدٟ  پٞص٘  عبٓ  گيشي٢بي اٝذاصٟ  ٣ ٝحبيس  پزيشىث  اٝصبٗ  ١شعبٓ

  اذشجيٚبس١بي  عشض  اششاي  ا٣ٓ  عبٓ  پٞس  ٙذت  گشديذ. دس ع٤ٓ  ٣ جعٖئ  جصضي٠  ّبٙپي٤جشي

  ٙبٝي صٝذٟ س٣ي  اذش آٛ  ، ٣ٕي داس ٝج٤دٟ ٢ٝب٢ٕب ٙقٞي  ٣ ٝيض اسجيبؿ  ٍغش ي٠َ  س٣ي  ّبؽث  جشّيت

  ّبؽث  شاّ٘اذش ج  ١ٚچٞيٜ .دسفذ( 5  اظحٚبٓ )عغط  اعث  داس ث٤دٟ ٢ٝب٢ٕب ٙقٞي  ٣ ّيييث

  ثش ّيييث  ّبؽث  جبذيش جشّيت  ٣ٕي  اعث  داس ٝج٤دٟ ٢ٝب٢ٕب ٙقٞي  ّيييث  ثش س٣ي

ثش   د٣ جيٚبس ى٤ً  دسفذ(. اذش ٙحَبثٔ 5  اظحٚبٓ  )عغط  اعث  داس ث٤دٟ ٢ٝب٢ٕبٙقٞي

 . اعث  داس ٝج٤دٟ ٢ٝب٢ٕب ٙقٞي  ٣ ّييي  ّٚي  خق٤فيبت جٚبٗ

( ٣ 82ٙحش )دس ظذ٣د  5/2*5/2  ّبؽث  ىبف٠ٖ  ٠ث  ٙحقٌٖ  ٙبٝي دسفذ صٝذٟ  ثيؾحشيٜ

٣   ىبف٠ٖ  عبيش جيٚبس١بي  ٙبٝي دسفذ صٝذٟ  ( ث٤د. ثي92ٜ)دس ظذ٣د   ٣ٛ  خبٕـ ّبؽث

                                                      
 .769فض٤ ١يأت فٖٚي ٙشّض جعَيَبت ٙٞبثـ عجيقي ٣ ا٤ٙس داٗ ٙبصٝذساٛ، عبسي، ؿ.پ.  -1

 ّبسؽٞبط اسؽذ ٙصحٚـ چ٤ة ٣ ّبمز ٙبسٝذساٛ. -2
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  ث٠  ّيييث  ٙيضاٛ  ٣ ّٚحشيٜ  ؽذ. ثيؾحشيٜ ٝٚي  ٙؾب١ذٟ  داسي ٙقٞي  اخحاله  ّبؽث جشاّ٘

  دسفذ( جقٌٖ 42/1اىشا )  خبٕـ  دسفذ( ٣ ّبؽث 92/1)  ٣ٛ  خبٕـ  ّبؽث ث٠  جشجيت

 . داؽث

   ـ شٞگْٖبسي  ـ آٙيخحگي  ّبؽث  ـ ىبف٠ٖ  اىشا ـ ٣ٛ : ّٖيذي  ١بي ٣اژٟ

 

مقدمو
  ايشاٛ  دس ؽٚبٓ  شٞگْٖبسي  ج٤عق٠  ثشاي  ٖٙي  ظشّح٢بي  ٠ّ  اعث  د٠١  ثش يِ  ثبٕل

ٍشاس   د ج٤ش٤ٙ٠س  ثشگبٛ  ثيؾحش اص پ٢ٜ  ثشگبٛ  . ١ش چٞذ دس اثحذا ع٤صٝي اعث آمبصؽذٟ

  دالئ  )ث٠  اص ٙٞبعٌ  دس ثغيبسي  ميش ث٤ٙي  ١بي گ٠ٝ٤  ٤ٙىَيث  فذٗ  ٣ٕي ، گشىث ٙي

  ٍشٛ  ثش ٝي٘  ديگش ثبٕل  گشديذ. اص ع٤ي  ث٤ٙي  ١بي  گ٠ٝ٤  ثيؾحش ث٠  ج٤ش٠ ( ثبفد ٙخحٖو

  اظذاخ  ٣ ّبمز دس ايشاٛ  ٙحقذد چ٤ة  ، فٞبيـ ؽٚبٓ  ثششٞگ٢ٖبي  ثب جْي٠  ٠ّ  اعث

  خ٤د ىقبٕيث  ّبٙٔ  دس ؽشىيث  ّٚج٤د ٤ٙاد ا٣ٕي٠  دٕئ  اّرش آ٢ٝب ث٠  ا٤ّٞٛ  ٠ّ  اعث  گشديذٟ

  ث٤دٟ  ٙحشْٙقت 1311111ظذ٣د  1379  دس عبٓ  ؽٚبٓ  جصبسي  شٞگ٢ٖبي ّٞٞذ. ج٤ٕيذ ٝٚي

  اعث  ّٚحش ث٤دٟ  عبٓ  دس ١ٚبٛ  اص ٝيبص فٞبيـ  ٙحش ْٙقت  ٙيٖي٤ٛ  َٙذاسظذ٣د يِ  ايٜ  ٠ّ

  دس ٍبٕت  ؽٚبٓ  ١ْحبس اص شٞگ٢ٖبي 611111  ظبٓ  (. ثب اي1381ٜپ٤س،  ٣ ظغيٜ )اعپ٢جذي

ٝؾيش   ١بيي  گ٠ٝ٤  اعث  دادٟ  ٝؾبٛ  اٝذ. جعَيَبت گؾح٠  اصج٤ٕيذ خبسز  ٙخش٣ث٠  شٞگ٢ٖبي

ّٞٞذ  دس ١ْحبس ج٤ٕيذ ٙي  چ٤ة  ٙحش ْٙقت 12ظذ٣د   ٙيبٝغبٕي ج٤عْب ٣ يب اىشا دس عٞيٜ

  اص شٞگ٢ٖبي 1379  دس ١ْحبس عبٓ  ثب ثشداؽث  دس َٙبيغ٠  سٍ٘  (.اي1379ٜ،  ثعشي  )گششي

  س٣ؽ٢بي  ثبيبىحٜ  ٠ّ  اعث  يبدآ٣سي  ث٠  . الصٗ اعث  ج٤ش٠  ( ٍبثٔ ٙحشْٙقت 3/1)  جصبسي

  پش٣سؽي  )فٖٚيبت  ( ٣ داؽث ّبؽث  ٣ جشاّ٘  ، جشّيت ا٤ٕ٤ّژيْي  )ؽشايظ ّبؽث  اف٤ٕي

ّؾ٤س   خ٤داجْبيي  دس خق٤ؿ  ٢ٙٚي  گبٗ  ج٤اٛ ٙي  ٙخش٣ث٠  ( دسشٞگ٢ٖبي ٣ ظيبؽث

 . ثشداؽث  چ٤ثي ٤ٙاد ا٣ٕي٠  ث٠ ٝغجث
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اص   ٣سي ث٢شٟ  ٢ٝب٢ٕب ٣ اىضايؼ  ٣ ّييي  ّٚي  ث٢ج٤د ٣ضقيث  دس ساعحبي

  ، ر١ٜ ّبؽث  ٙٞبعت  ٣ ى٤افٔ  آٙيخحگي  جقييٜ  ٠ّ  عب٢ٕب اعث  شٞگْٖبسي ١بي فشف٠

  ثب اٝصبٗ Lyameborshai (1998) ٣ Rodinاعث.  ٤ٚٝدٟ  ٤هخ٤د ٙقغ سا ث٠  ٙعََبٛ

  جشّيت  ، ث٢حشيٜ اص س٣عي٠  ؽ٤س ٙٞبعَي  ٣ ٝي٠ٚ  پذصٕي  ٝي٠ٚ  دس ٤ٙسدخب٢ّبي  جعَيَي

٣  8، 89  جشجيت سا ث٠ .٣Betulla sp Larix sp. ,Pinus sylvestris ١بي گ٠ٝ٤ ّبؽث

 Tectona ٠ّ  ّشدٝذ ١ٞگبٙي  اسػ( گض1988)  ٣ ١ْٚبساٛ ٤ٚٝKumeدٝذ.   دسفذجقيي3ٜ

grandis دسفذ اص گ67٠ٝ٤  ١ٚشاٟ  دسفذ ث33٠  ثب جشّيت Leucaena leucocephala 

  ٙيضاٛ  ث٠  آٛ  دسفذ٣ ٍغش ثشاثش عي45٠ٞ،  ٙبٟ 44اص   پظ  جيِ  دسخث  گشديذ، اسجيبؿ  ّؾث

( دس Q. frainetto)  ث٤ٖط  گ٠ٝ٤ ثيؾحش ؽذ.  گ٠ٝ٤  ايٜ  خبٕـ  ّؾث  ث٠  دسفذ ٝغجث 71

 ٣Sorbus Tiliatomentosa ،Acer pseudoplatanus  ١بي ثب گ٠ٝ٤  آٙيخح٠  ّؾث

torminalis ٜاص ج٤دٟ  دسفذ ثيؼ ٣8  12، 19 ٙيضاٛ  ث٠  جشجيت  ث٠  عبٕگي 12  دس ع  

  ٣Zhuravleva  Savina(.Lyapova ،1989) اعث  سؽذ داؽح٠  ث٤ٖط  خبٕـ

سا دس  ٣Pinus sylvestris Quercus robur ١بي گ٠ٝ٤  ّبؽث  ىبف٠ٖ  ٙٞبعجحشيٜ( 1978)

  جقييٜ  ّبز  گ٠ٝ٤  ٙحش ثشاي1*٣5/1   ث٤ٖط  گ٠ٝ٤  ٙحش ثشاي1*5/1  جشجيت  ث٠  عبٕگي 23  عٜ

 ٤ٚٝدٝذ.

 Fraxinus excelsior  آٛ فٖٚي  ، ٣ ٝبOleaceaeٗ  اص خب٤ٝادٟ  يب ٣ٛ  گٞصؾِ  صثبٛ

  آٛ  (. چ٤ة1364،  اٝحؾبس داسد )ذبثحي  دس گشگبٛ  ميجب گيٖذا  ٣ اص آعحبسا دس گيالٛ  ث٤دٟ

  اص آٛ  ٠ّ  داسد. جب شبيي  ىشا٣اٛ  صيبد، ّبسثشد١بي  پزيشي  خٚؼ  خبفيث  ثبداسا ث٤دٛ

  (. اي1366ٜ، ؽ٤ايٜ گش٣ثش٣   ؽ٤د )پبسعب پژ٣ٟ ٙي  ٤١اپيٚب ٝيض اعحيبدٟ  ثبٓ  دسعبخث

  ٝٚبيذ ٣ دس ش٤اٙقي ٙي  صيغث  اٝيشادي  ف٤ست  ٣ ثيؾحش ث٠  دادٟ  گش٣ٟ  ّٚحشجؾْئ  گ٠ٝ٤

دسفذ 8ّٚحش اص   ثباي٠ْٞ  ٝٚذاس ظض٤س داسد. ٣ٛ -٣  اىشا   اىشا، ث٤ٖط -  ،ساػ ساػ  چ٤ٛ

خ٤د   سا ث٠  ؽٚبٓ  شٞگ٢ٖبي  عشپبي  دسفذ اص ظص١63/1٘ب ٣ ٝيض ج٢ٞب  گ٠ٝ٤ اص ىشا٣اٝي

سؽذ ٣ ج٤ٕيذ   داساث٤دٛ  دٕئ  يش ث٠اخ  دس د٣ د٠١  (، ٣ٕي1371،  )عجشي اعث دادٟ  اخحقبؿ
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  ف٤ست  ٤١ا، ث٠  ٣ خؾْي  ٝبث٢ٞگبٗ  عشٙب١بي  دس َٙبثٔ  ٝغجحًب خ٤ة  َٙب٣ٙث ٣  ٙٞبعت

 .  اعث ٣اسد ؽذٟ  شٞگ٢ٖب ٣ ٙشاجـ  عبصٙبٛ  شٞگْٖبسي  ١بي دسثشٝب٠ٙ  گغحشدٟ

٣   ث٤دٟ  يخضس  ٙٞغ٠َ  ٣ ث٤ٙي  ثٖٞذ اٝذاٗ  ( اص اىشايAcer velutinum Boiss)  پٖث

  پٖث  داد. ديش صيغحي ٙي  سا جؾْئ  ؽٚبٓ  شٞگ٢ٖبي  % اص جشّيت8ظذ٣د   ٍجٔ  عبٓ 31دس

 ، ث٤دٟ  ٣ دسخؾبٛ  س٣ؽٜ  پٖث  . چ٤ة اعث ؽذٟ  گضاسػ  عبٓ 151جب111  ع٤س ٙح٤عظ ث٠

  گشىح٠  اصآٛ  ثغيبس خ٤ثي  ٣ س٣ّؾ٢بي  داؽح٠  فبٕي  ٣ ج٤ٕ٤ْٞژيْي  ْٙبٝيْي  خق٤فيبت

  ثبؽذ. پٖث دالس ٙي 411ظذ٣د   پٖث چ٤ة  ١ش ٙحشْٙقت  دس اس٣پب ث٢بي .٤دؽ ٙي

  ٙخ٤ٖط  چٞذآسي  دس گش٢١٣بي  اي ٣ پبي٠  گش١٣ي  آٙيخح٠  ف٤ست  جششيعًب ث٠  ج٤اٛ ساٙي

ثب   ، ٣ٕي خبٕـ  ف٤ست ٣ يب ث٠ ، ٣ظؾي  ، گيالط گٞصؾِ  ٙبٝٞذ صثبٛ  ثشگبٛ  ثبعبيش پ٢ٜ

  گ٠ٝ٤  يِ  ف٤ٞاٛ  ٣ يب ث٠  ٣ ٕيْٖي  ٝؾيش خشٙٞذي  ىشفي  ١بي اص گ٠ٝ٤  ّبىي  صيشاؽ٤ْة

  (. ثش فْظ1375،  ٣ ١ْٚبساٛ  ٤ٚٝد)اٙبٝي  شٞگْٖبسي  اعحَشاس ساػ  ٣پشعحبس ثشاي  ١ٚشاٟ

  ش٤اٙـ  . ثٞبثشايٜ اعث  اىؾبٛ  ١بي سيؾ٠   گغحشاٝذ، اىشا داساي ٙي  ف٤ٚدي  ١بي ٠سيؾ ٠ّ  ٣ٛ

  ٣ اص ع٤يي  ّشدٟ  اعحيبدٟ  خبُ  اى٢َبي  ج٤اٝذ اص جٚبٗ ٙي  ٠ٝد٣ گ٤  ايٜ  اص جشّيت ظبفٔ

اص   ٠ّ  رّشاعث  ثبؽذ. ؽبيبٛ  داؽح٠  ث٢حشي  ٣ ثبد َٙب٣ٙث  ، اٙشاك آىبت  ديگش دسَٙبثٔ

دس   ج٤عْب، اىشا ٣ ٣ٛ  ١بي گ٠ٝ٤  ّبؽث  جشاّ٘  ، دسخق٤ؿ جعَيَبجي  ٣ ثبا١ذاه  گزؽح٠

اششا  ٣ يبدسدعث  يبىح٠ خبج٠ٚ  جعَيَبجي  عشظ٢بيٙحش  3*٣3  3*2، 2*1،2*1  ى٤افٔ

ٍشاس   ٙحش ٤ٙسد آصٙبيؼ5/2*٣5/2  2*2، 5/1*5/1  ظبضش ٝيض ى٤افٔ  ٣ش٤د داسد. دسعشض

  ايٜ  اص اششاي  ظبفٔ  ٝحبيس  ثبؽذ. اٙيذاعث  ٍجٖي  عشظ٢بي  ج٤اٝذ ْٙٚٔ ٙي ٠ّ  اعث گشىح٠

  ٣ ّبمز ٙبصٝذساٛ  چ٤ة  ٙصحٚـ  يژ٣ٟ ٠اششا ث  ثخؼ  اص ٝيبص١بي  ثخؾي  پبعخگ٤ي  عشض

 ثبؽذ.
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مىادوروشها
 :  جعَيٌ  ٙعٔ  ٙؾخقبت -  إو

    عبسي  : عبالس دسٟ ٙٞغ٠َ  ٝبٗ

 ١ْحبس 4: ظذ٣د  ٙغبظث

 ٙحش 5/2*5/2، 2*2، 5/1*5/1:  ّبؽث  ىبف٠ٖ

 % اىشا، 51ـ   % 51ٛ٣% اىشا،  35ـ   % 65ٛ٣،  % 111ٛ٣:  ّبؽث  جشّيت  ٝغجح٢بي

 % اىشا 111اىشا  ٣  %65ـ   %35ٛ٣

    عبٓ 1:  ّبؽث  ٤ٍٙـ  ٢ٝبٓ  عٜ

    عبٓ  5:  َٙذٙبجي  گضاسػ  جذ٣يٜ  ٤ٍٙـ  ٢ٝبٓ  عٜ

 ٙحش 411دسيب:   اص عغط  اسجيبؿ

    مشثي  : ؽٚبٓ  ش٢ث

 دسفذ5: ّٚحش اص ؽيت

  شنشاىيبيي فشك 27/36َ/38"٣   شنشاىيبيي  ع٤ٓ 6/53َ/11":  شنشاىيبيي  ٤ٍٙقيث

،....  اىشا، ج٤عْب، ٙٚشص، اٝصيٖي  دسخحي  ١بي : گ٠ٝ٤ ٙٞغ٠َ  يب١يگ  پ٤ؽؼ

 ٣....   ١ب، ٍيبً گشاٙي٠ٞ  ٣ ا٤ٝاؿ ، گض٠ٝ ، آٍغي ،....٣جٚؾِ ، ٣ٕيِ اصگئ  اي دسخحچ٠ ١بي گ٠ٝ٤

 

   ثشسعي  س٣ػ - ة

٣   ّبؽث  ىبف٠ٖ  جيٚبس افٖي  ثب ع٠  ٠ّ  ث٤دٟ  پالت  اعپيٖث  عشض  ايٜ  آٙبسي  ٍبٕت

ّشج٢ب دس   ثيٜ  . ىبف٠ٖ اعث  جْشاس اششا گشديذٟ  ١ب ٣ دس ع٠ گ٠ٝ٤  جشّيت  يٚبس ىشفيج5

  . ٢ٝب٢ٕب دس صٙغحبٛ اعث  ؽذٟ  ٙحش دس ٝؾش گشىح٠ 4جْشاس١ب   ثيٜ  ٙحش ٣ ىبف٠ٖ ١3شجْشاس 

  ث٠  دس گ٤د١بيي  ؽذٟ  جقييٜ  دس ى٤افٔ  جشّيت  ٤ٝؿ  دس ١ش جيٚبس ثش اعبط 1375 عبٓ

  ٢ٝبٓ  اف٠ٖ 81  دس ١ش ّشت  ٠ّ  ع٤سي  ؽذٝذ. ث٠  عبٝحيٚحش ّبؽح٠ 41*41*41اثقبد
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  ث٠  ج٤سي  ١بي عي٘  ٣عي٠ٖ  ث٠  فشف٠  ثب ٙعق٤س ّشدٛ  اص عشض  گشديذ. ظيبؽث مشط

 . پزيشىث اٝصبٗ  خ٤ثي

ّٚي  ١بي ٙؤٕي٠  : صيش اعث  ؽشض  ث٠  ٤ٙسد ثشسعي  ّ

 عبٝحيٚحش.  دٍث ث٠ ٙذسز  گيشي اٝذاصٟ  ٢ٝب٢ٕب ثب ؽبخـ  اسجيبؿ -

 عبٝحيٚحش.  دٍث ٣ يب ّبٕيپش ث٠  ٤ّٕيظ   ٢ٝب٢ٕب ج٤عظ  ٍغش ي٠َ -

 .   ٙبٝي دسفذ صٝذٟ -

 : صيش اعث  ؽشض  ث٠  ٤ٙسد ثشسعي  ّييي  ١بي ٙؤٕي٠

 ٢ٝب٢ٕب.  د٣ ؽبخگي -

 . ؽذٛ  چٞگبٕي -

 . ش٤ي  ٣ فذٙبت  ٣ اٙشاك  اصٝؾش آىبت  عالٙث -

 ٢ٝب٢ٕب.  ٤ٙسى٤ٕ٤ژيْي  ژگي٢بي٣ ٣ي  اصٝؾش عالٙث  ؽبداثي -

 فجبسجٞذ اص:  ؽذ ٠ّ  دادٟ 1-4  ٝٚشٟ  دس ّٔ  ٣ ّيييث  ٙبٝي صٝذٟ  ١بي ٙؤٕي٠  ث٠

 . =خ٤ة 11/3-4،  =ٙٞبعت 11/2-3،  =ضقيو 11/1-2،  =ٝبٙٞبعت 1-1

 ثباعحيبدٟ  اص آٙبسثشداسي ظبفٔ  ٝحبيس  جعَيَبجي  عشض  اص اششاي  عبٓ  پٞس  اص پبيبٛ  پظ

  ٍشاسگشىحٞذ ٠ّ  ٣ جعٖئ  ( ٤ٙسد جصضي٠ Spss ،Mstatc  ،Qproّبٙپي٤جش )  ١بي ثشٝب٠ٙ اص 

 . اعث  ؽذٟ  پشداخح٠  آٛ  ثيبٛ  ث٠  ٣ ثعد  ٝحبيس  دسٙجعد

 

نتايج
٣   اىشا پٖث  ث٤ٙي  ١بي ثب گ٠ٝ٤  پالت  اعپيٖث  عشض  دسٍبٕت  جعَيٌ  اص اششاي پظ

  ؽذ. ٝحبيس  ٣ جعٖئ  ٣ جصضي٠  آ٣سي شٚـ  ٣ ّييي  ّٚي  اص آٙبس١بي  ظبفٔ  ٙؾب١ذات ٣ٛ

   ٢ٝب٢ٕب )دسفذ( دس عغط  ٙبٝي دس صٝذٟ  ّبؽث  جأذيش جشّيت  داد ٠ّ  ٝؾبٛ  ثشسعي ايٜ

دسفذ  36/92  ٙبٝي ثبصٝذٟ  خبٕـ  ٣ٛ  ّبؽث  جشّيت  ٠ّ  ؽْٖي  ث٠  داساعث ٙقٞي 5%

دسفذ ٣ اىشا  66  اىشا )٣ٛ- ٣ٛ- ٣ٛ  ّبؽث  جشّيت  اصآٛ گيشد ٣ پظ ٍشاس ٙي  ا٣ّٓ  دسدسش٠
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 34  دسفذ ٣ ٣ٛ 66)اىشا   ٣ٛ-اىشا-دسفذ، اىشا 83/71  ٙبٝي دسفذ( ثبصٝذ34ٟ

  دسفذ ٣ اىشا خبٕـ 61/68  ٙبٝي ثب صٝذٟ  ٣ٛ-دسفذ ٣ اىشا 31/69  ٙبٝي دسفذ(ثبصٝذٟ

 (.1 ؽٚبسٟ  ، ؽ6ْٔ ؽٚبسٟ  گيشٝذ )شذ٣ٓ ٙي  شبي  د٣ٗ  دسفذ دس سجج٠ 14/56  ٙبٝي ثبصٝذٟ

   ٢ٝب٢ٕب )دسفذ( دس عغط  ٙبٝي صٝذٟ  ٝيض دسٙيضاٛ  ّبؽث  ديگش جأذيش جشاّ٘  اص ع٤يي

  ّبؽث  ىبف٠ٖ  دسفذ( ث٠ 82/82)  ٙبٝي صٝذٟ  ثيؾحشيٜ  ثغ٤سي٠ْ  داساعث %ٙقٞي5

  ٣ ىبف٠ٖ  ٙبٝي دسفذ صٝذٟ 62/66ٙحش ثب 2*2  ّبؽث  ىبف٠ٖ  اص آٛ  ٣ پظ  ٙحش ث٤د5/2ٟ*5/2

 ّبؽث

  گيشٝذ)شذ٣ٓ ٙي  شبي  ٣ ع٤ٗ  د٣ٗ  ١بي دسفذ دس سجج٠ 92/64  ٙبٝي ٙحش ثب صٝذٟ 5/1*5/1 

٢ٝب٢ٕب   ٙبٝي صٝذٟ ثش ٣ضقيث  ّبؽث ٣ جشاّ٘  جشّيت  (. اذش ٙحَبث2ٔ  ؽٚبسٟ  ، ؽ5ْٔ  ؽٚبسٟ

 (.1  ؽٚبسٟ  )شذ٣ٓ  داس ٝيغث  % ٙقٞي5  دس عغط

 

 ( ٙبٝي  ذ١ٟب)صٝ ٠ٝ٤ٚٝ  ٣اسيبٝظ  جصضي٠ - 1  ؽٚبسٟ  شذ٣ٓ

 ss Ms F  آصادي  دسش٠  جنييشات  ٙٞجـ

 ( ّبؽث  )جشاAّ٘ فبٙٔ

 A فبٙٔ  خغبي

 ( بؽثّ  )جشّيتB فبٙٔ

 B*A اذش ٙحَبثٔ

  آصٙبيؼ  خغبي

2 

6 

4 

8 

24 

7/2928 

62/968 

69/6162 

27/983 

54/6541 

35/1464 

44/161 

67/1541 

91/122 

52/272 

*17/9 

 

*65/5 

ns45/1 

 . اعث  ث٤دٛ داس ٙقٞي فذٗ  ٙقٞبي ث٠ ns.  % اعث5  دس عغط  داس ث٤دٛ  ٙقٞي  ٙقٞبي  ث٠ *  فالٙث
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 ( ١ب)ٍغش ي٠َ ٠ٝ٤ٚٝ  ٣اسيبٝظ  جصضي٠ - 2  ؽٚبسٟ  شذ٣ٓ

 ss Ms F  آصادي دسش٠  جنييشات  ٙٞجـ

 ( ّبؽث  )جشاAّ٘ فبٙٔ

 A فبٙٔ  خغبي

 ( ّبؽث  )جشّيت B فبٙٔ

 B*A اذش ٙحَبثٔ

  آصٙبيؼ  خغبي

2 

6 

4 

8 

24 

14/1428 

74/3388 

39/3573 

87/5253 

69/14421 

12/714 

79/564 

35/893 

73/565 

86/611 

ns26/1 

 

ns49/1 

ns19/1 

 . اعث داسث٤دٛ ٙقٞي فذٗ ٙقٞبي ثns٠.  % اعث5  دس عغط  داس ث٤دٛ  ٙقٞي  ٙقٞبي  ث٠ *  فالٙث

 

 (   ١ب)اسجيبؿ ٠ٝ٤ٚٝ  ٣اسيبٝظ  جصضي٠ - 3  ؽٚبسٟ  شذ٣ٓ

 ss Ms F  آصادي  دسش٠  جنييشات  ٙٞجـ

 ( ّبؽث  )جشاAّ٘ فبٙٔ

 A فبٙٔ  خغبي

 ( ّبؽث  )جشّيت B فبٙٔ

 B*A اذش ٙحَبثٔ

  آصٙبيؼ  خغبي

2 

6 

4 

8 

24 

53/4786 

91/11143 

96/4513 

69/15877 

86/54857 

26/2393 

32/1857 

49/1128 

71/1984 

71/2285 

ns29/1 

ns49/1 

ns87/1 

 . اعث  ث٤دٛ داس ٙقٞي فذٗ  ٙقٞبي ثns٠.  % اعث5  دس عغط  ٤دٛداس ث   ٙقٞي  ٙقٞبي  ث٠ *  فالٙث

 (   ١ب)ّيييث ٠ٝ٤ٚٝ  ٣اسيبٝظ  جصضي٠ - 4  ؽٚبسٟ  شذ٣ٓ

 ss Ms F  آصادي  دسش٠  جنييشات  ٙٞجـ

 ( ّبؽث  )جشاAّ٘ فبٙٔ
 A فبٙٔ  خغبي
 ( ّبؽث  )جشّيت B فبٙٔ

 B*A اذش ٙحَبثٔ
  آصٙبيؼ  خغبي

2 
6 
4 
8 

24 

18/1 
27/1 
18/1 
41/1 
57/1 

14/1 
15/1 
29/1 
15/1 
12/1 

ns89/1 
 
*35/2 

ns23/2 

 . اعث  ث٤دٛ داس ٙقٞي فذٗ  ٙقٞبي ثns٠.  % اعث5  دس عغط  داس ث٤دٛ ٙقٞي  ٙقٞبي  ث٠ *  فالٙث
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  اىشا پٖث  ث٤ٙي  ١بي ثب گ٠ٝ٤  پالت  اعپيٖث  عشض  دسٍبٕت  جعَيٌ  اششاي  عبٕة  پٞس  ٝحبيس

  ّبؽث  ٣ جشاّ٘  جشّيت  ٣ اذش ٙحَبثٔ  ّبؽث  ، جشاّ٘ ّبؽث  جأذيش جشّيت  داد ٠ّ  ٝؾبٛ ٣ ٣ٛ

  فال٣ٟ  (. ث2٠  ؽٚبسٟ  )شذ٣ٓ  داس ٝيغث % ٙقٞي5  ٢ٝب٢ٕب)ٙيٖيٚحش( دس عغط  ٍغش ي٠َ س٣ي

٢ٝب٢ٕب   اسجيبؿ  ، س٣ي ّبؽث  ٣ جشاّ٘  جشّيت  ٣ اذش ٙحَبثٔ  ّبؽث  ، جشاّ٘ ّبؽث  جأذيشجشّيت

  جعَيٌ  ايٜ  عبٕة  پٞس  (.  ٝحبيس3  ؽٚبسٟ  ، ؽ3ْٔ  ؽٚبسٟ  )شذ٣ٓ  غثداس ٝي ٝيضٙقٞي

داس  % ٙقٞي5  ٢ٝب٢ٕبدس عغط  ّيييث  س٣ي  ّبؽث  جأذيش جشّيت  داد ٠ّ  ٝؾبٛ ١ٚچٞيٜ

ٍشاس   ا٣ٓ  دس سجج٠ 92/1  ثبّيييث  خبٕـ  ٣ٛ  ّبؽث  جشّيت  ٠ّ  ع٤سي  ث٠ اعث ث٤دٟ

دسفذ( ثب  35دسفذ ٣ اىشا  65  اىشا )٣ٛ- ٣ٛ- ٣ٛ  ّبؽث  جشّيت اصآٛ گيشد ٣ پظ ٙي

٣ اىشا   د٣ٗ  دس سجج٠ 57/1  ثب ّيييث  ٣ٛ-اىشا-٣ اىشا 63/1  ثبّيييث ٣ٛ-، اىشا67/1  ّيييث

(. 4  ؽٚبسٟ  ، ؽ6ْٔ  ؽٚبسٟ  اٝذ )شذ٣ٓ ٍشاس گشىح٠  ع٤ٗ  دس سجج42/1٠  ثب ّيييث  خبٕـ

٢ٝب٢ٕب   ّيييث  س٣ي  ّبؽث  ٣ ىبف٠ٖ   آٙيخحگي  ٣ اذش ٙحَبثٔ  ّبؽث جأذيش ىبف٠ٖ  ظبٓ  ثبايٜ

 (. 4  ؽٚبسٟ  )شذ٣ٓ  داسٝيغث % ٙقٞي5  دس عغط

 

ّٚي  فيبت  خالف٠ -5  ؽٚبسٟ  شذ٣ٓ    ّبؽث  جشاّ٘  جيٚبس١بي  ثشاي  ٤ٙسد اسصيبثي  ٣ ّييي  ّ

  فيبت

 جيٚبس

  ٙبٝي صٝذٟ

 )دسفذ(

  ٍغشي٠َ

 )ٙيٖيٚحش(

   اسجيبؿ

 )عبٝحيٚحش(

  ّيييث

 فذ()دس

 ٙحش 5/2*5/2

 ٙحش 2*2

 ٙحش 5/1*5/1

A82/82 

AB62/66 

B92/64 

ns56/29 

ns37/35 

ns63/21 

ns61/134 

ns61/111 

ns74/115 

ns63/1 

ns59/1 

ns71/1 

 دسفذ(.5  داس ٝذاسٝذ)داْٜٝ ٙقٞي  ثبؽٞذاخحاله داؽح٠ ٙؾبث٠ ظشه  يِ ظذأٍ  ٠ّ  ١بيي ٙيبٝگيٜ  دس١شعح٤ٛ *
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ّٚي  فيبت  خالف٠ -6  ؽٚبسٟ  شذ٣ٓ    ٤ٙسد اسصيبثي  ٣ ّييي  ّ

  ّبؽث  جشّيت  جيٚبس١بي  ثشاي

  فيبت

 جيٚبس

  ٙبٝي صٝذٟ

 )دسفذ(

  ٍغشي٠َ

 )ٙيٖيٚحش(

  اسجيبؿ

 )عبٝحيٚحش(

  ّيييث

 )دسفذ(

  اىشا خبٕـ

  خبٕـ  ٣ٛ

   ٣ٛ -اىشا 

  ٣ٛ -اىشا  -اىشا 

 اىشا -  ٣ٛ -  ٣ٛ

B14/56 

A36/92 

B61/68 

B31/69 

B83/71 

ns62/46 

ns11/25 

ns21/23 

ns31/25 

ns13/24 

ns71/119 

ns12/126 

ns99/135 

ns91/111 

ns98/117 

C42/1 

A92/1 

B63/1 

B57/1 

B67/1 

ٔ  ٠ّ  ١بيي ٙيبٝگيٜ  دس١شعح٤ٛ * ٜ ٙقٞي  ثبؽٞذاخحاله داؽح٠ ٙؾبث٠ ظشه  ِي ظذٍا ذاسٝذ)داْٝ  دسفذ(.5  داسٝ 


بحث

  چ٤ة  ثٞذ شٞگ٢ٖبي پبييٜ  دسٙٞغ٠َ  ٠ّ اعث دادٟ  ٝؾبٛ  عشض  ايٜ  عب٠ٕ 5  ٝحبيس

  ، ىبف٠ٖ ٣ اص ٝؾش جشاّ٘  ٣ٛ  خبٕـ  ، گ٠ٝ٤ ٣ ّيييث  ٙبٝي صٝذٟ  اصٕعبػ  ٣ّبمزٙبصٝذساٛ

دس   ٣ اسجيبؿ  ٍغش ي٠َ  ٣اسيبٝظ  د١ٞذ. جصضي٠ ٙي  جيٚبس١ب ساجؾْئ  ٙحش ٙٞبعجحشي5/2ٜ  ّبؽث

   اعث ٝذادٟ سا ٝؾبٛ  داسي ٙقٞي  اص جيٚبس١ب اخحاله  يِ دس ١يچ  عبٕگي5  عٜ

  اذش ىبف٠ٖ  ثشسعي  د١غب٠ٕ   ٝحبيس  ( ٝيض دس ثشسعي1381)  (. اخالفي2،3  ؽٚبسٟ  )شذ٣ٓ

  ّبؽث  ىبف٠ٖ  ٙخحٖو  اذش جيٚبس١بي  ٤ٚٝد ٠ّ  ، گضاسػ ٣ٛ  گ٠ٝ٤  ٣ ّيييث ثش ّٚيث  ّبؽث

دس   ٍضب٣ت  سعذ ٠ّ ٝؾش ٙي  ث٠  ٝؾذ. ثٞبثشايٜ  داسي ٙقٞي  ٣اسجيبؿ  ٍغش ي٠َ  ثش س٣ي

ٝيبص   ثيؾحشي  صٙبٛ  ٣ اىشا ث٠  ٣ٛ  گ٠ٝ٤  ّٚي  ١بي ٙؾخق٠ ثش  ّبؽث اذش ى٤افٔ  خق٤ؿ

  ّبؽث  ىبف٠ٖ  ؽذ ٠ّ  ٝيض گضاسػ (Quercus robur)  ٣ ث٤ٖط  شٞگٖي داسد. دس ٤ٙسد ّبز

، ٣Zhuravleva  Savina)  داس ٝگزاؽث  اذش ٙقٞي  ّٚي  فيبت  ،س٣ي عبٕگي 23  دس عٜ

خيش٣دّٞبس ٤ٝؽ٢ش   دسٙٞغ٠َ  آٛ عجيقي  دس س٣يؾگبٟ  پزيشىح٠  اٝصبٗ  اىشا جعَيٌ (. دسخق٤ؿ1987

 (. 1376، عبٕجي  )ذبٍت سعذ  ٙحش ٙي 3 ظذ٣د  اسجيبؿ ث٠  عبٕگي 5  اىشا دس عٜ  گ٠ٝ٤ داد٠ّ  ٝؾبٛ
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ثب   ٠ّ  عبٝحيٚحش ث٤دٟ 7/119  عبٕگي 5  اىشا دس عٜ  گ٠ٝ٤  اسجيبؿ  ظبضش ٙح٤عظ  دس عشض

  . اصٕعبػ ثشخ٤سداس اعث  ج٤ش٢ي  اص اثقبد ٍبثٔ  گ٠ٝ٤  ايٜ  دس ٙٞغ٠َ  ظض٤س آىث ث٠  ج٤ش٠

 ٣ش٤د ٝذاسد.  آٛ  ١بي پبي٠  ّٖي٠  ثشاي  گيشي اٝذاصٟ  ظبضش اْٙبٛ  ٝيض دس ظبٓ  ٍغش ثشاثشعي٠ٞ

   ٙشث٤ط  ٙبٝي دسفذ صٝذٟ  ، ّٚحشيٜ جعَيٌ  اششاي  پٞصغب٠ٕ  ٝحبيس  ث٠ ثبج٤ش٠

   خبٕـ  ٣ٛ  ث٠  ٙشث٤ط  آٛ دسفذ( ٣ ثيؾحشيٜ 14/56) خبٕـ  جيٚبساىشاي  ث٠

  اىشاي  ١بي جقذاد پبي٠  داساي  ٠ّ  جيٚبس١بيي  رّشاعث ث٠ ثبؽذ. الصٗ دسفذ(ٙي 36/92)

ثبؽٞذ  ثشخ٤سداس ٙي  جشي پبييٜ  ٣ ّيييث  ٙبٝي اص صٝذٟ  ٝغجث  ١ٚبٛ ١غحٞذ ث٠  ثيؾحشي

خ٤اس  چ٤ة  ع٤عِ  ٙالظؾ٠  ٍبثٔ  خغبست  آٛ  دٕئ  شي٢ٜٙٚح ( 6٠ّ ؽٚبسٟ  )شذ٣ٓ

Agrilus viridisخب٤ٝادٟ اص  Buprestidae ثقٚٔ  ١بي . ثشسعي اىشا اعث  ٢ٝ٤ٝب٢ٕبي  ج٠ٞ ث٠  

  ٝبٙغبفذ ٙعيغي  اىشا دس ثشاثش ؽشايظ  گ٠ٝ٤  ىيضي٤ٕ٤ژيْي  ضقو  ٠ّ  اعث  دادٟ ٝؾبٛ آٙذٟ

  افٖي  ، دٕئ ٣ٛ  ثب گ٠ٝ٤  دس َٙبيغ٠  ّٚحش آٛ  ٣ٔٚ جع  خؾْي  ١بي ثش٣ص د٣سٟ ٣يژٟ  ث٠

  ٠ّ  اعث  يبدآ٣سي  ث٠ . الصٗ اعث ث٤دٟ  آٛ  س٣ي Agrilus viridis  ع٤عِ ىقبٕيث

  ؽذٝذ ٠ّ  ٙز٤ّس ٣اٍـ  آىث  ٤ٙسد ظ٠ٖٚ  ٝذست  ث٠  د٣عب٠ٕ  ٣ يب ٢ٝب٢ٕبي  د٣عب٠ٕ ١بي ؽبخ٠

  ٢ٝبٓ  ٣ ع٤ٓ  ٍغش ي٠َ ثيٜ  اىشا، جٞبعت  ع٤ٕي  س٣يؼ  شبي  ث٠  دسخضا٠ٝ  س٣ث٢حش اعث  اص ايٜ

  (. ثبج٤شLyapova ،1989٠ٍشاس گيشد )  اىشا ثيؾحش ٤ٙسد ج٤ش٠  ٍغشي  اىضايؼ  ٣ يب دس٣اٍـ

  ٣ٛ  گ٠ٝ٤  ٢ٝب٢ٕبي  ج٢ٞب س٣ي  عبسي  ؽ٢شعحبٛ  ٙز٤ّس دس عبيش ٙٞبعٌ  آىث اي٠ْٞ ث٠

  ٠ّ  سىث ٙي  ؽذ اظحٚبٓ ٝٚي  آٙيخح٠  ٣ٛ  اىشا ثب گ٠ٝ٤  ٢ٝب٢ٕبي  ، چٞبٝچ٠ اعث ؽذٟ ٙؾب١ذٟ

دس   آٙيخح٠  ٝٚبيذ. اف٤اًل شٞگْٖبسي  ظ٠ٖٚ  ٣ٛ  ٢ٝ٤ٝب٢ٕبي  ث٠ Agrilus viridis ع٤عِ

  خبٕـ  ثبشٞگْٖبسي  دسَٙبيغ٠  ٝبٙغبفذ اٍٖيٚي  ٣ ؽشايظ  ٣ اٙشاك  آىبت ظ٠ٖٚ  َٙبثٔ

  ٍذست  ٠ّ  ٠ّ  ٝصبيي(. اص آ1381،  د١ٞذ )شالٕي ٙي  اص خ٤د ٝؾبٛ  ثيؾحشي َٙب٣ٙث

عجيقحًب   ٣ٛ  ث٠  يبدؽذٟ  آىث  ثبؽذ، ظ٠ٖٚ اص اىشا ّٚحش ٙي  ٙشاجت  ث٠ ٣ٛ  د١ي شغث

ثش  Agrilus viridis  ع٤عِ  جششيط  آ٣سد. ثٞبثشايٜ ثبسٙي  ٝيض ث٠  ثيؾحشي  خغبسج٢بي

  س٣ ّبؽث  ثٚبٝٞذ ٣ اص ايٜ  عبٕ٘  ٣ٛ  ٢ٝب٢ٕبي گشديذ ٠ّ  اىشا ثبفد  گ٠ٝ٤  س٣ي  ىقبٕيث
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  ٣ ظيؼ  يبدؽذٟ  اص گضٝذ آىث ٣ٛ  گ٠ٝ٤  س١بيي  دٕئ  ثب اىشا ٢ٙٚحشيٜ  ٣ٛ  گ٠ٝ٤  آٙيخح٠

  ّؾث  ثش ٙضيث  جبّيذي خ٤د  ٤ٙض٤ؿ  ثبؽذ ٣ ايٜ عبيش جيٚبس١ب ٙي  ث٠  ثبال ٝغجث  ّيييث

 . اعث  شٞگْٖبسي  ١بي فشف٠  دس عغط  ٙخحٖو  ١بي گ٠ٝ٤  آٙيخح٠

  ٣ ّيييث  ٙبٝي صٝذٟ  ٕعبػ  ث٠  جعَيَبجي  عشض  ايٜ  حبيسظبضش ٝ دسظبٓ  اگش چ٠

جيٚبس١ب   ٙٞبعجحشيٜ  ف٤ٞاٛ  ٙحش سا ث٠ 5/2  ّبؽث  ، ىبف٠ٖ جشاّ٘  ٣ اص ٕعبػ  ٣ٛ  خبٕـ گ٠ٝ٤

٣   دٍيٌ  ٍضب٣ت  ج٤اٛ ، ٝٚي عبٓ  پٞس  دس ٙذت  ٠ّ  اعث ثذي٢ي  ٝٚبيذ، ٕيْٜ ٙي ٙقشىي

  الصٗ  دٕئ  ١ٚيٜ  ٤ٚٝد ٣ ث٠  اسائ٠  ٣ جشاّ٘  جشّيت  ٙخحٖو  جيٚبس١بي  دسخق٤ؿ  ّبٖٙي

،   جعَيٌ  اششاي  دس پبيبٛ  يبثذ جبثح٤اٛ  ديگش ادا٠ٙ  عب٠ٕ 5  َٙغـ 2دس   جعَيٌ ايٜ  ٠ّ  اعث

٣   ىيضيْي  ٣ خق٤فيبت  ٣ ٤١ايي  آة  ، ؽشايظ ٣ ّييي  ّٚي  ١بي اصدادٟ  ثب اعحيبدٟ

 آ٣سد.  ثقٚٔ  عشض  ٙخحٖو  اص جيٚبس١بي  فعيط  اسصيبثي  ٙٞغ٠َ خبُ  ؽيٚيبيي
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  اىشا ٣ ٣ٛ  ٣ جشاّ٘  جشّيت  جيٚبس١بي  ٙبٝي صٝذٟ  ٣ضقيث -1  ؽٚبسٟ  ؽْٔ

 

 
 

  اىشا ٣ ٣ٛ  ّبؽث  جشاّ٘  ٙخحٖو  جيٚبس١بي  ٙبٝي صٝذٟ  ٣ضقيث -2  ؽٚبسٟ  ؽْٔ
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  اىشا ٣ ٣ٛ  ٣ جشاّ٘  جشّيت  ٙحيب٣ت  جيٚبس١بي  جيبؿاس  ٣ضقيث -3  ؽٚبسٟ  ؽْٔ

 

 
 

 

  ٣ٛ -اىشا   ٣ جشاّ٘  جشّيت  ٙخحٖو  جيٚبس١بي  ّيييث  ٣ضقيث -4  ؽٚبسٟ  ؽْٔ
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