
 مناسبترين زمان جنگلكاري و روشهاي انتقال نهال زربين

Cupressus sempervirens L. var horizontalis (Mill) در منطقه گرگان 

 

 1ٔاصش ِٙاخش

 

 چكيده
خٙد دعرشعي تٗ ِٕاعثرشيٓ صِاْ خٕگٍىاسي ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي صستيٓ ذؼذاد 

ٚ تٙاس تٗ سٚػ عشذ آِاسي اصٍٗ ٔٙاي گٍذأي ٚ سيؾٗ ٌخد دس دٚ فصً پاييض  1911

 وٗ ػٛاًِ اصٍي فصً واؽد، پاييض ٚ اٚايً تٙاس   (split plot)وشذٙاي خشد ؽذٖ

اعفٕذ ِاٖ( ٚ ػٛاًِ فشػي سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي ،گٍذأي ٚ سيؾٗ ٌخد  58آرس ِاٖ ٚ  18)

 تٛدٔذ وٗ دس لاٌة تٍٛوٙاي واًِ ذصادفي وؾد گشديذ. 

ِأي، سؽذ  ٌٙاي واؽرٗ ؽذٖ اص ٔظش دسصذ صٔذٖ٘اي ذٌٛيذ ِٛسد تشسعي ٚ ٔٙا ٘ضيٕٗ

اسذفاػي ٚ سؽذ لغشي يمٗ ِٛسد اسصياتي لشاس گشفرٕذ. ٔرايح تذعد آِذٖ تٗ ؽشذ صيش 

 اعد: 

گيشي تيٓ فصٛي واؽد ٚ  تش اعاط خذٚي آٔاٌيض ٚاسيأظ صفاخ ِٛسد أذاصٖ -1

داسي  رالف ِؼٕيسٚؽٙاي أرماي ٔٙاي تا گٍذاْ ٚ سيؾٗ ٌخد ٚ اثش ِرماتً تيٓ آٔٙا اخ

 ٚخٛد داسد. 

 دسصذ تيؾرشيٓ دسصذ صٔذٖ ِأي سا داؽرٗ اعد.  :;/69وؾد تٙاسٖ گٍذأي تا  -5

٘ا اخرالف  اص ٔظش سؽذ اسذفاػي ٚ سؽذ لغشي يمٗ تا ذٛخٗ تٗ آصِْٛ ِيأگيٓ -6

داسي تيٓ آٔٙا ٚخٛد داسد، وؾد تٙاسٖ گٍذأي اص ؽشايظ سٚيؾي تٙرشي تشخٛسداس  ِؼٕي

 اعد. 

                                                           

 198>71، گشگاْ. صٕذٚق پغري خ ػٍّي ِشوض ذسميماخ ِٕاتغ عثيؼي ٚ اِٛس داَ اعراْ گٍغراًْأػضٛ ٘ي - 1
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 567 ِٕغمٗ گشگاْ دس ِٕاعثرشيٓ صِاْ خٕگٍىاسي ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي صستيٓ

٘اي ذٌٛيذ ٔٙاي سيؾٗ ٌخد وّرش اص ذٌٛيذ ٔٙاي گٍذأي اعد،  ٘ش چٕذ وٗ ٘ضيٕٗ -7

٘اي ِدذد ذٌٛيذ ٚ ٚاواسي ٔٙاٌٙا اص ٔظش ٗ ِأي وُ ٚ ٘ضيٕ ٌٚي تٗ ػٍد دسصذ صٔذٖ

 ذٛاْ تشاي ِٕغمٗ ِٛسد ٔظش ذٛصيٗ ّٔٛد.  الرصادي ُ٘ وؾد تٙاسٖ گٍذأي سا ِي

 سٚػ أرماي ٔٙاي  –ً واؽد فص –خٕگٍىاسي  -صستيٓ  ٘اي وٍيذي: ٚاژٖ

 

 مقدمو
يىي اص   Cupressus sempervirens L. var horizontalis (Mill) 1758 گٛٔٗ صستيٓ

٘اي تِٛي اعراْ گٍغراْ اعد. ايٓ گٛٔٗ دس ؽّاي ايشاْ تش سٚي سؽرٗ وٛ٘ٙاي  گٛٔٗ

 ،اي اعد گغرشػ يافرٗ ِاسْ آ٘ىي تا ؽشايظ خاؿ اوٌٛٛژيىي وٗ ٚيژٖ خٛاِغ ِذيرشأٗ

تٗ عٛسي وٗ دس اعراْ گٍغراْ سٚيؾگاٖ صسيٓ گً، ػٍي آتاد ٚ ساِياْ ٚ آصاد ؽٙش دس 

 ِرش گغرشػ داسد.  11:ذا  781زذ اسذفاػي 

تا ذٛخٗ تٗ ٔشِؼ اوٌٛٛژيىي ايٓ گٛٔٗ اص خٍّٗ ػذَ ٔياص ايٓ گٛٔٗ تٗ خاوٙاي غٕي، 

ٚصػ تاد٘اي  سؽذ عشيغ آْ دس عٕيٓ اٌٚيٗ ٚ تشدتاسي آْ تٗ خؾىي ٚ گشِاي ذاتغراْ ٚ

ؽٛد.  ِٛعّي ٘ش عاٌٗ دس عغر ٚعيؼي دس اعراْ گٍغراْ تا ايٓ گٛٔٗ خٕگٍىاسي ِي

اصٍٗ تٛدٖ اعد. ٘ذف اص ايٓ  1111111زذٚد  8:ذٌٛيذ ٔٙاي آْ دس اعراْ دس عاي 

تشسعي دعرشعي تٗ ِٕاعثرشيٓ صِاْ اص ٔظش فصً خٕگٍىاسي )تٙاس ٚ پاييض( ٚ ّ٘يٓ عٛس 

ذٛأذ ٔمؼ ِؤثشي دس دسصذ ذٛفيك خٕگٍىاسي  اعد وٗ ِي سٚؽٙاي أرماي ٚ واؽد آْ

 . ذ٘اي خاسي آْ داؽرٗ تاؽ گٛٔٗ فٛق ٚ ٘ضيٕٗ

سٚيؼ « خٕگٍىاسي دس ِٕغمٗ زغٓ آتاد»( دس عشزي ذسد ػٕٛاْ :167ِصغفايي )

ِيٍيّرش دس  7ذا  1ِرش ِىؼة دس ٘ىراس ٚ سٚيؼ ؽؼاػي سا  1/:ذا  5/1عاٌيأٗ صستيٓ سا 

 ازّذي  ِرش ِشتغ دس ٘ىراس تشآٚسد ّٔٛد. ;1ذا  9سا تيٓ عاي ٚ سٚيٗ صِيٕي 

خٕگً صستيٓ زغٓ آتاد چاٌٛط تؼًّ آٚسد وٗ دس آْ  ج( پژٚ٘ؼ اخّاٌي دستاس16:1)

ِيٍيّرش ٚ دس سٚيؾگا٘ٙاي  8سٚيؼ ؽؼاػي عاٌيأٗ سا دس صِيٕٙاي ِشغٛب ٚ غٕي ذا 
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س تشسعي ( د16:1سضايي ) ِيٍيّرش تشآٚسد ّٔٛدٖ اعد. 5ذا  1عخد ٚ خؾه 

اوٌٛٛژيىي سٚيؾگا٘ٙاي عثيؼي صستيٓ دس ؽّاي ايشاْ )زغٓ آتاد چاٌٛط، ساِياْ ٚ 

ذفاٚذٙاي ذٛپٛگشافيىي )ؽية،  دس صسيٓ گً گشگاْ( ٚخٛد ذفاٚذٙاي سٚيؾگا٘ي سا

اسذثاط  خٙد ؽية ٚ اسذفاع اص عغر دسيا( خان ٚالٍيُ دأغرٗ ٚتشسعي أداَ ؽذٖ دس

اي ِؼرذي ٚٔيّٗ ِشعٛب تاصِغرأٙاي  دس الٍيُ ِذيرشأٗ د٘ذ وٗ صستيٓ تا الٍيُ ٔؾاْ ِي

( تا ِغاٌؼٗ دسِٛسد ذٌٛيذ گٍذاْ اص ِٛاد 16:8ِؼرذي عاصگاسي تيؾرشي داسد. ؽا٘يٕي )

آٌي ٚتشسعي سؽذ آٔٙا ػٕٛاْ ّٔٛد وٗ سؽذ عشٚ صستيٓ دس گٍذأٙاي ذٙيٗ ؽذٖ اص ذٛسب 

( 5:>1ذسميمي وٗ ) تٛدٖ اعد.دسصذ اص ؽشايظ تٙرشي تشخٛسداس  61ِاصٔذساْ تٗ ٔغثد 

Routledge  ٘اي عٛصٔي تشگ ِٕغمٗ تٛسآي دس  ذٌٛيذ ٔٙاي ذؼذادي اص گٛٔٗ جدستاس

ِأي، سا  گٍذأٙاي واغزي أداَ داد تٗ ايٓ ٔريدٗ سعيذ وٗ تا ذٛخٗ تٗ سؽذ، دسصذ صٔذٖ

زري زًّ ٚ ٔمً ٚ واؽد ٚ ّ٘چٕيٓ ػذَ ِسذٚديد فصً واؽد، واؽد ٔٙاي 

 جدستاس  Vaage and Borresen( 5:>1ذسميمي وٗ ذٛعظ) الرصادي اعد.  گٍذأي واِآًل

)گٍذاْ ذٙيٗ ؽذٖ اص واغز تاعٍٗ ٚ  Jiffy Potواؽد ٔٙاٌٙاي ذٌٛيذي دس گٍذأٙاي 

د٘ذ وٗ سؽذ اسذفاػي ٔٙاٌٙايي وٗ دس  چغة( ٚ ٔٙاٌٙاي سيؾٗ ٌخد أداَ ؽذ ٔؾاْ ِي

سيؾٗ ٌخد أرماي يافرٗ  تا ٙاٌٙايي وٗذٌٛيذ ؽذٖ تٛدٔذ ٔغثد تٗ ٔ jiffy potگٍذأٙاي 

افضايؼ يافرٗ  jiffy pot٘اي ذٌٛيذ ٔٙاي دس گٍذأٙاي  تٛدٔذ تيؾرش تٛدٖ اعد، ٌٚي ٘ضيٕٗ

دس ِٛسد اعرفادٖ اص گٍذأٙاي واغزي تشاي  Hulten( 6:>1ايي وٗ ) اعد. دس تشسعي

ايٓ گٍذأٙا ٚ واؽد ذٌٛيذ ٔٙاي دس عٛئذ أداَ داد تٗ ايٓ ٔريدٗ سعيذ وٗ ذٌٛيذ ٔٙاي دس 

( دس ذسميمي دس ِٛسد ;:>1)  Salemآٔٙا دس تٙاس ٚ ذاتغراْ سضايرثخؼ تٛدٖ اعد.

ؽىً سيؾٗ، ٔٙاٌٙاي واج تاداِي سا دس عٗ ٔٛع گٍذاْ ِٛسد تشسعي لشاسداد. ٔرايح ذسميك 

ٚي ٔؾاْ داد وٗ تيؾرشيٓ عٛي سيؾٗ سا ٔٙاٌٙاي ِٛخٛد دس گٍذأٙاي پٍي اذيٍيٓ 

ٌي گغرشػ سيؾٗ دس فضاي گٍذأٙاي واغزي ٚ گٍذأٙاي خان پشط ؽذٖ أذ، ٚ داؽرٗ

 تيؾرش تٛدٖ اعد. 
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 مىاد و روشها
 ِٛلؼيد خغشافيايي، آب ٚ ٘ٛايي ٚ صِيٓ ؽٕاعي 

ويٍِٛرشي خٕٛب ؽٙشعراْ ػٍي آتاد ورٛي ٚ دس عٗ  :1ِسً اخشاي عشذ دس 

دس ِداٚس خادٖ  ويٍِٛرشي سٚعراي صسيٓ گً 8ويٍِٛرشي ؽّاي غشتي سٚعراي چيٕٛ ٚ 

 ؽٛعٗ لشاس داسد. 

 88دسخٗ ػشض خغشافيايي ٚ  :6داساي يه خثٙٗ ؽّاي غشتي ٚ دس ِخرصاخ تيٓ 

 ِرش اعد.  811دسخٗ عٛي خغشافيايي لشاس گشفرٗ اعد. اسذفاع اص عغر دسيا دس زذٚد 

 

 آب ٚ ٘ٛا 

 دسخٗ زشاسخ  -اٌف

سخٗ عأريگشاد ِرغيش د :7/5ذا  9ِيأگيٓ دسخٗ زشاسخ ِا٘يأٗ دس عٛي عاي تيٓ 

دسخٗ عأريگشاد ٚ ِؼذي  18/56اعد. ِؼذي دسخٗ زشاسخ زذاوثش گشِرشيٓ ِاٖ عاي 

 تاؽذ.  عأريگشاد ِي 5/1 ِاٖ عايعشدذشيٓ دسخٗ زشاسخ زذالً 

دسخٗ  -11عاي آِاس ِٛخٛد  16ّ٘چٕيٓ زذالً ِغٍك دسخٗ زشاسخ دس عي 

 عأريگشاد تٛدٖ اعد.  

 

تاؽذ وٗ ذٛصيغ تاسٔذگي دس فصً  ِيٍيّرش ِي 68;/9ٓ گً صسي تاسٔذگي عاٌيأٗ -ب

 6/595ِيٍيّرش ٚ صِغراْ  555/>ِيٍيّرش، پاييض  169ِيٍيّرش، ذاتغراْ  7/517تٙاس 

 ِيٍيّرش اعد. 

تش عثك آِاس، ِرٛعظ تاسٔذگي ٚ دسخٗ زشاسخ ِا٘يأٗ عاٌٙاي ِخرٍف ِٕسٕي 

سٚص  111عٛي عاي زذٚد  د٘ذ وٗ دس آِثشٚذشِيه ِٕغمٗ صسيٓ گً گشگاْ ٔؾاْ ِي

 خؾه داسد. 



 :56 5ؽّاسٖ  11ذسميماخ خٕگً ٚ صٕٛتش ايشاْ خٍذ  پژٚ٘ؾي فصٍٕاِح

( ٔٛع الٍيُ Q2=  7>/6گشاَ آِثشژٖ ٚ ػذد ِساعثٗ ؽذٖ )ٛتش اعاط وٍيّ

ِشعٛب تا ذاتغراْ خؾه ٚ تا ذٛخٗ تٗ ذؼذاد سٚص٘اي خؾه الٍيُ ِٕغمٗ  ٔيّٗ

 اي ِؼرذي، ٔيّٗ ِشعٛب يا صِغراْ ِؼرذي اعد.  ِذيرشأٗ

 

 صِيٓ ؽٕاعي ٚ خان  -ج

٘اي واِثشيٓ، دٚٔيٓ، وشتٛٔيفشٚائٛعٓ ٚ  عشذ سا ٔٙؾرٗ سعٛتٙاي ِسً اخشاي

د٘ذ. عٕگٙاي عغسي ِشتٛط تٗ دٚٔيٓ ٚ وشتٛٔيفشاعد ٚ سعٛتٙاي  اٌيگٛعٓ ذؾىيً ِي

د٘ذ. خان تٗ عٛس ػّذٖ اص ٔٛع  ائٛعٓ ٚ اٌيگٛعٓ سا تيؾرش عٕگٙاي آ٘ىي ذؾىيً ِي

 اعد.  :/8گيشي دس زذ  ِٛسد أذاصٖ pHسأذصيٓ ٚ 

 

 روش بررسي 
آٚسي گشديذ. خٙد ذٌٛيذ ٔٙاي  صسيٓ گً خّغ تزس ايٓ گٛٔٗ اص سٚيؾگاٖ عثيؼي آْ،

( عأريّرش ٚ 51× 18) گٍذأي ٚ ٔٙاي سيؾٗ ٌخد تزس٘ا دس گٍذأٙاي پٍي اذيٍيٓ تٗ اتؼاد

تغرش واؽد وٗ خان آْ ذشويثي اص وٛد زيٛأي پٛعيذٖ ؽذٖ، خان تشگ ٚ خان ِضسػٗ 

٘اي ذٌٛيذ  راْ لشق وؾد گشديذ. اص ٔظش ٘ضيٕٗتٛد دس ٔٙاٌغ 5 ٚ 1 ،1تٗ ٔغثد 

تشسعيٙاي الصَ صٛسخ پزيشفد. پظ اص ايٕىٗ ٔٙاٌٙا يىغاٌٗ ؽذٔذ تا ذٛخٗ تٗ سٚػ 

وٗ ػٛاًِ اصٍي آْ فصً واؽد  (Split plotآِاسي ِٛسد ٔظش وشذٙاي خشد ؽذٖ )

ي ٔٙاي تا اعفٕذ ِاٖ( ٚ ػٛاًِ فشػي آْ أرما 58آرس ِاٖ ، وؾد تٙاسٖ ،  18)وؾد پاييضٖ 

ذىشاس تٗ ِٛسد اخشا  7گٍذاْ ٚ سيؾٗ ٌخد تٛدٔذ وٗ دس لاٌة تٍٛوٙاي واًِ ذصادفي دس 

 1911ِرش ِشتغ ٚ ذؼذاد ٔٙاٌٙا  111ِرش، ِغازد وشذٙا  1دس آِذ. فٛاصً وؾد ٔٙاٌٙا 

اصٍٗ سيؾٗ ٌخد( وٗ ِغاتك ٔمؾٗ واؽد، وؾد  11;اصٍٗ گٍذأي ٚ  11;اصٍٗ )

عاي دس اترذا ٚ  5اٌٙا ٘يح گٛٔٗ آتياسي أداَ ٔؾذ ٚ تٗ ِذخ واؽد ٔٙ يگشديذ. اص اترذا

ِأي، سؽذ اسذفاػي، سؽذ لغشي يمٗ تشاتش  پاياْ فؼاٌيرٙاي سٚيؾي اص ٔظش دسصذ صٔذٖ



 ;56 ِٕغمٗ گشگاْ دس ِٕاعثرشيٓ صِاْ خٕگٍىاسي ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي صستيٓ

آٚسي ؽذٖ  گيشيٙاي الصَ تؼًّ آِذ. تا ذٛخٗ تٗ اعالػاخ خّغ فشِٙاي ِٛخٛد أذاصٖ

أداَ ؽذ ٚ تش اعاط  Duncans٘ا تٗ سٚػ  ذدضيٗ ٚاسيأظ ٚ ِمايغٗ آصِْٛ ِيأگيٓ

آٔٙا ِٛفميد آِيضذشيٓ فصً واؽد ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي تا ذٛخٗ تٗ صفاخ ِٛسد ٔظش 

 ٘اي خاسي ِؼشفي گشديذ.  ٚ ٘ضيٕٗ

 

 نتايج 
 ِأي  دسصذ صٔذٖ

ِأي ٔٙاٌٙا وٗ دس فصً تٙاس ٚ پاييض  ذدضيٗ ٚاسيأظ أداَ ؽذٖ دس ِٛسد دسصذ صٔذٖ

ٚ ذأثيش ِرماتً فصً  (B)ٚؽٙاي أرماي گٍذأي ٚ سيؾٗ ٌخد ٚ س (A)أذ  واؽرٗ ؽذٖ

 د٘ذ.  ٔؾاْ ِي 1دس خذٚي ؽّاسٖ  (AB)واؽد ٚ سٚؽٙاي أرماي 

 

 آٔاٌيض ٚاسيأظ –1خذٚي ؽّاسٖ 
PR F.V M.S S.S D.F source kv 

0.0000 190.8863 2243.680 2243.680 1 factor A 2 

  11.754 70.524 6 Error 3 

0.0000 426.5615 8187.987 8187.981 1 factor B 4 

0.1146 3.4033 65.327 65.327 1 AB 6 

  19.195 115.172 6 Error 7 

C.V : 7.98 %  10682.890 15 Total 1 

 

 

داسي دس  ِأي تيٓ فصٛي واؽد )تٙاس ٚ پاييض( اخرالف ِؼٕي وٗ اص ٔظش دسصذ صٔذٖ

ؽٛد. ٘ش  سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي ديذٖ ِيداس تيٓ  % ٚخٛد داسد ٚ ايٓ اخرالف ِؼٕي1عغر 

ؽٛد.  چٕذ وٗ اص ٔظش ذأثيش ِرماتً فصٛي واؽد ٚ سٚؽٙاي أرماي ايٓ اخرالف ديذٖ ّٔي

 داس گؾرٗ اعد،  ٘ا تشاعاط آصِْٛ دأىٓ ايٓ ذأثيش ِرماتً ِؼٕي دس ِمايغٗ ِيأگيٓ

 رٗ اعد. ِأي سا داؽ دسصذ تيؾرشيٓ صٔذٖ :;/69تٗ عٛسي وٗ وؾد تٙاسٖ گٍذأي تا 



 >56 5ؽّاسٖ  11ذسميماخ خٕگً ٚ صٕٛتش ايشاْ خٍذ  پژٚ٘ؾي فصٍٕاِح

 %(1ِأي ٔٙاٌٙا )دأىٓ دس عغر  ٘اي صٔذٖ ِمايغٗ دسصذ ِيأگيٓ –5خذٚي ؽّاسٖ 

 عثمٗ دسصذ صٔذٖ ِأي ػٛاًِ

 تٙاس

 پاييض

:9/99 

1:/76 
A 

B 

 گٍذأي

 سيؾٗ ٌخد

87/:: 

5</65 
A 

B 

 تٙاسگٍذأي

 پاييض گٍذأي

69/;: 

:1/9: 
A 

B 

 تٙاس سيؾٗ ٌخد

 پاييض سيؾٗ ٌخد

18/79 

76/1; 
C 

D 

 

 سؽذ اسذفاػي 

د٘ذ وٗ تيٓ  ٔرايح خذٚي ذدضيٗ ٚاسيأظ ِيأگيٓ سؽذ اسذفاػي ٔٙاٌٙا ٔؾاْ ِي

ٚ ذأثيش  (B)ٚ سٚؽٙاي أرماي، گٍذأي ٚ سيؾٗ ٌخد  (A)فصٛي واؽد تٙاس ٚ پاييض 

 % ٚخٛد داسد. 1داسي دس عغر  اخرالف ِؼٕي (AB)ِرماتً تيٓ آٔٙا 

 

 آٔاٌيض ٚاسيأظ –6خذٚي ؽّاسٖ 
PR F.V M.S S.S D.F source kv 

0.0000 194.3241 95.062 95.062 1 factor A 2 

  0.489 2.935 6 Error 3 

0.0000 215.1532 283.754 283.754 1 factor B 4 

0.0041 20.3454 26.832 26.832 1 AB 6 

  1.3D 7.913 6 Error 7 

C.V: 3.99%  416.497 15 Total 1 

 

 

 

 



 571 ِٕغمٗ گشگاْ دس ِٕاعثرشيٓ صِاْ خٕگٍىاسي ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي صستيٓ

 % (1٘اي سؽذ اسذفاػي ٔٙاٌٙا )دأىٓ دس عغر  ِيأگيٓ ِمايغٗ -7خذٚي ؽّاسٖ 

 عثمٗ CMسؽذ اسذفاػي  ػٛاًِ

 تٙاس

 پاييض

55/61 

68/59 
A 

B 

 گٍذأي

 سيؾٗ ٌخد

<</65 

8:/57 
A 

B 

 تٙاسگٍذأي

 پاييض گٍذأي

:6/69 

59/5< 
A 

B 

 تٙاس سيؾٗ ٌخد

 پاييض سيؾٗ ٌخد

:5/58 

76/56 
C 

D 

عأريّرش اس سؽذ تٙرشي  6/69:ذ اسذفاػي وؾد تٙاسٖ گٍذأي تا ِيأگيٓ سؽ

 تشخٛسداس تٛدٖ اعد. 

 

 سؽذ لغشي يمٗ 

گيشيٙاي تؼًّ آِذٖ اص سؽذ لغشي يمٗ ٔٙايي ٚ ٔرايح ذدضيٗ ٚاسيأظ  تش اعاط أذاصٖ

% 1داسي دس عغر  اخرالف ِؼٕي (B)ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي  (A)تيٓ فصٛي واؽد 

تش سٚي سؽذ  (AB)اؽد ٚ سٚؽٙاي أرماي ٚخٛد داسد. تيٓ ذأثيشاخ ِرماتً فصٛي و

 ؽٛد.  داس ِؾا٘ذٖ ّٔي لغشي يمٗ ايٓ اخرالف ِؼٕي

 

 آٔاٌيض ٚاسيأظ -8خذٚي ؽّاسٖ 
PR F.V M.S S.S D.F source kv 

0.0123 12.5031 13.213 13.213 1 factor A 2 

  1.057 6.341 6 Error 3 

0.0075 15.6314 7.750 7.750 1 factor B 4 

 0.0975 0.048 0.048 1 AB 6 

  0.496 2.977 6 Error 7 

C.V: 44%  30.336 15 Total 1 

 



 571 5ؽّاسٖ  11ذسميماخ خٕگً ٚ صٕٛتش ايشاْ خٍذ  پژٚ٘ؾي فصٍٕاِح

 % (1٘اي سؽذ لغشي يمٗ ٔٙاٌٙا )دأىٓ دس عغر  ِمايغٗ ِيأگيٓ –9خذٚي ؽّاسٖ 

 عثمٗ MMِيأگيٓ سؽذ لغشي يمٗ  ػٛاًِ

 تٙاس

 پاييض

69/; 

88/9 
A 

B 

 گٍذأي

 سيؾٗ ٌخد

18/; 

:9/9 
A 

B 

 تٙاسگٍذأي

 ييض گٍذأيپا

15/< 

91/: 
A 

B 

 تٙاس سيؾٗ ٌخد

 پاييض سيؾٗ ٌخد

11/: 

<1/8 
B 

B 

 

 .ِيٍيّرش سؽذ تٙرشي داؽرٗ اعد >/15وؾد تٙاسٖ گٍذأي تا ِيأگيٓ سؽذ لغشي يمٗ 

 

 بحث 
 تشسعي ذيّاس٘ا 

 أرماي ٔٙاي گٍذأي ٚ سيؾٗ ٌخد 

ش سا ػٕٛاْ ّٔٛد. ذٛاْ داليً صي ػذَ اعرمشاس ِٕاعة ٔٙاٌٙاي سيؾٗ ٌخد ِي جدستاس

ٕ٘گاَ دس آٚسدْ ٔٙاٌٙا اص تغرش واؽد تٗ صٛسخ سيؾٗ ػشياْ تايذ دلد وافي ّٔٛد، 

٘اي  ٘ا، تيؾرش سيؾٗ صيشا عي آْ ِّىٓ اعد لغّري اص اػضاي ٔثاذي تٗ ٚيژٖ سيؾٗ

٘ا ِخرً ؽذٖ  ِٛييٓ تشيذٖ ٚ يا ِصذَٚ ؽٛٔذ، دس ايٓ صٛسخ ػًّ خزب ذٛعظ سيؾٗ

٘اي ِٛييٓ ظشيف داسد  اي اعد وٗ سيؾٗ ؽٛد. صستيٓ گٛٔٗ ِي ٚ تاػث خؾىيذگي ٔٙاٌٙا

تيٕذ ٚ اعرمشاس آْ سا دس ػشصٗ  ٚ دس ٕ٘گاَ دسآٚسدْ اص تغرش واؽد آعية خذي ِي

ؽٛد. ػذَ سػايد تغرٗ تٕذي صسير ٚ زًّ ٚ ٔمً  خٕگٍىاسي تا ِؾىً ِٛاخٗ ِي

ٗ ٔٙاٌٙاي سيؾٗ ِٕاعة ٚ ِشالثد ٚيژٖ اص ٔٙاٌٙا ذا ٕ٘گاَ واؽد اص ِؾىالذي اعد و

ٌخد تا آْ سٚتشٚ ٘غرٕذ، تٕاتشايٓ خؾىيذگي سيؾٗ ٔٙاٌٙا تاػث افضايؼ ذٍفاخ آٔٙا 



 575 ِٕغمٗ گشگاْ دس ِٕاعثرشيٓ صِاْ خٕگٍىاسي ٚ سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي صستيٓ

٘اي ِٛييٓ چغثيذٖ، تالي  ؽٛد. خٙد ذٛفيك تيؾرش تٙرش اعد خاوي وٗ تٗ سيؾٗ ِي

 تّأذ، دس ٚالغ وؾد تٗ صٛسخ گٍذأي أداَ ؽٛد. 

 

 فصٛي واؽد دس پاييض ٚ تٙاس 

افرذ  ٘ايي وٗ ؽيشٖ ٔثاذي دس آٔٙا دس تٙاس صٚد تٗ خشياْ ِي وؾد پاييضٖ تشاي گٛٔٗ

)پٙٓ تشگاْ( ٚ يا دس ٔماعي وٗ دس تٙاس دس ِؼشض خؾىي ٘غرٕذ ِٕاعة اعد، ٌٚي 

٘اي ّ٘يؾٗ عثض ذا زذٚدي ِٕاعة ٔيغد صيشا ذا  فشا سعيذْ تٙاس وُ ٚ تيؼ  تشاي گٛٔٗ

٘ا دس  دٕ٘ذ ٚ چْٛ سيؾٗ ِيتيٕٕذ تشگٙا ِٕضًّا ػًّ ذثخيش أداَ  اص خؾىي آعية ِي

زاي زاضش اعرشازد ٘غرٕذ لادس تٗ خزب سعٛتد خان تٗ لذسي وٗ ذىافٛي ازرياج 

تاؽٕذ ٚ دس فصً صِغراْ ِّىٓ اعد خان پاي ٔٙاٌٙا دس اثش يخثٕذاْ  ٔثاخ سا ّٔايذ ّٔي

٘ا دس ِؼشض سعٛتد صياد، تشف ٚ يخ صدگي لشاس گيشٔذ. اگش ؽشايظ  تاال تيايذ ٚ سيؾٗ

٘اي وٕذٖ ؽذٖ رخيشٖ ؽٛد ٚ ٔٙاٌىاسي  لثاًل آِادٖ ؽٛد ٚ ٔضٚالخ آعّأي دس چاٌٗصِيٓ 

دس اٚاخش صِغراْ )اٚايً تٙاس( تٗ خاعش سعٛتد ٚ دسخٗ زشاسخ ِٕاعة ٚ خشياْ عشيغ 

ؽيشٖ ٔثاذي دس گياٖ اص ذٛفيك تيؾرشي تشخٛسداس اعد. ضّٓ ايٕىٗ خغشاخ صِغرأي ُ٘ 

 وٕذ.  زياخ ٔٙاٌٙا سا ذٙذيذ ّٔي

 

 ٘اي ذٌٛيذ  ٘ضيٕٗ

٘اي ذٌٛيذ ٔٙاي گٍذأي ٚ سيؾٗ ٌخد ٔٙاٌغراْ لشق عاي  ٘اي خاسي )٘ضيٕٗ ٘ضيٕٗ

 1:1د٘ذ وٗ ذٌٛيذ ٔٙاي سيؾٗ ٌخد اص ِشزٍٗ ذٌٛيذ واؽد دس ػشصٗ  ( ٔؾاْ ِي16:7

 8/1٘اي ذٌٛيذ ٔٙاي گٍذأي  سياي اعد )٘ضيٕٗ 561اي ذٌٛيذ ٔٙاي گٍذأي  سياي ٚ ٘ضيٕٗ

( تٗ ٔٙاي :;/69ِأي ٔٙاي گٍذأي ) اي سيؾٗ ٌخد اعد( ٔغثد دسصذ صٔذٖتشاتش ٔٙ 5ذا 

 اعد. 1/>;( تشاتش 8/79سيؾٗ ٌخد )

 



 576 5ؽّاسٖ  11ذسميماخ خٕگً ٚ صٕٛتش ايشاْ خٍذ  پژٚ٘ؾي فصٍٕاِح

 تا ذٛخٗ تٗ سٚاتظ ِٛخٛد 

D = C  +  4 A + B    ×:  (C + A + B )  1 

D > C  +  4 A + B    ×:  (C + A + B )  5 

D < C  +  4 A + B    ×:  (C + A + B )  6 

C سياي  561ٌٛيذ ٔٙاي گٍذأي           = ٘ضيٕٗ ذ 

A  ًّسياي  51اصٍٗ ٔٙاي صِيٕي    1=  ٘ضيٕٗ ز 

B         سياي 91=  ٘ضيٕٗ واؽد ٘ش اصٍٗ ٔٙاي 

D      1/>;= ٔغثد صٔذٖ ِأي ٔٙاي گٍذأي تٗ ٔٙاي سيؾٗ ٌخد  

لشاس تش 5يا  1٘اي خٕگٍىاسي تا ٔٙاي گٍذأي ٚ ٔٙاي سيؾٗ ٌخد سٚاتظ   اگشتيٓ ٘ضيٕٗ

ؽٛد خٕگٍىاسي تا ٔٙاي گٍذأي اسخر اعد دس غيش ايٓ صٛسخ، تايذ ٔٙاي سيؾٗ ٌخد 

(، 1( ٚ تشلشاسي ساتغٗ )8;8/> < 6:1پيؾٕٙاد ؽٛد. تش اعاط ِساعثاخ أداَ ؽذٖ )

 ٘اي آْ واِاًل الرصادي اعد.  واؽد ٔٙاي گٍذأي تا ذٛخٗ تٗ ٘ضيٕٗ

وٗ ٘ش عاٌٗ دس عغر ٚعيؼي دس  ٘اي تشدتاس ٚ ِماِٚي اعد صستيٓ اص خٍّٗ گٛٔٗ

ؽٛد. دعرشعي تٗ سا٘ىاس٘اي ِٕاعة دس خصٛؿ  اعراْ گٍغراْ تا آْ خٕگٍىاسي ِي

صِاْ خٕگٍىاسي، ذٌٛيذ ٔٙاي ٚ سٚؽٙاي أرماي آْ ٔمؾي اعاعي دس ذٛفيك خٕگٍىاسي 

ايٓ گٛٔٗ داسد. دس ايٓ ِغاٌؼٗ ضّٓ تشسعي صِاْ واؽد، سٚؽٙاي أرماي ٔٙاي ٚ 

يذ ٔرايح وغة ؽذٖ تا عايش ِغاٌؼاخ ِٛسد ِمايغٗ لشاس گشفد ٚ دس ٘اي ذٌٛ ٘ضيٕٗ

ِدّٛع تا ذٛخٗ تٗ ّ٘يؾٗ عثض تٛدْ ايٓ گٛٔٗ، ػذَ ذٛلف فؼاٌيرٙاي سٚيؾي گياٖ دس 

ِأي تاالي ٔٙاٌٙاي گٍذأي ٚ سؽذ سٚيؾي تٙرش تشاي ِٕغمٗ ِٛسد  عٛي عاي دسصذ صٔذٖ

ؽٛد وٗ  ؽٛد. پيؾٕٙاد ِي صيٗ ِئظش خٕگٍىاسي تا ٔٙاي گٍذأي دس اٚايً تٙاس ذٛ

اي تشخٛسداس  خٕگٍىاسي تا ايٓ گٛٔٗ دس ِٕاعمي أداَ ؽٛد وٗ اص ؽشايظ الٍيّي ِذيرشأٗ

 تاؽذ. 
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 واؽد ٔٙاي گٍذأي -1ؽىً ؽّاسٖ 

 
 واؽد ٔٙاي سيؾٗ ٌخد -5ؽىً ؽّاسٖ 

 


