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چنيذٌ
آصهايص دس سال صساعي  1392 - 1393تِ غَست مطت هخلَط جايگضيٌي ( )Replacement Series Techniqueتا تشامن 400
تَتِ تشيتينالِ ٍ  150تَتِ هاضل مشكداس دس هتش هشتع دس هضسعِ تحقيقاتي داًطنذُ مطاٍسصي داًطگاُ لشستاى تِ غَست
فامتَسيل  4×5دس قالة عشح تلَكّاي ماهل تػادفي دس سِ تنشاس تا اجضاي هخلَط دس  5سغح ضاهل مطت خالع تشيتينالِ
(تل مطتي) ( 30:70 ،%100هاضل مشكداس-تشيتينالِ) ،70:30 ،50-50 ،مطت خالع هاضل مشكداس (تل مطتي)  ٍ %100علف
ّشص خشدل ٍحطي دس  4سغح ضاّذ (مطت فاقذ علف ّشص) 8 ٍ 4 ،2 ،تَتِ خشدل ٍحطي دس هتش هشتع اجشا ضذً .تايج ًطاى داد
مِ تعذ اص ضاّذ دس هخلَط (تيواس)  70-30حذامثش ٍصى خطل تشه ٍ ساقِ تشاي هاضل مشكداس ٍ تشيتينالِ ٍجَد داسد .تشّن-
مٌص علف ّشص ٍ مطت هخلَط ًطاى داد مِ تيطتشيي تعذاد پٌجِ تشيتينالِ ،تِ تشتية هعادل  5/41 ٍ 5/51 ،6/05عذد تِ تشمية-
ّاي ضاّذ( 30-70-هاضل مشكداس-تشيتينالِ) ،ضاّذ ٍ 50-50-ضاّذ 70-30-تعلق داسدٍ .لي ،دس هاضل مشكداس تيطتشيي
تعذاد ساقِ اص تيواس (ًسثت تزسي)  70-30تِ دست آهذ .تا ايي تَغيف مِ تِ اصاي افضايص تعذاد علف ّشص دس ٍاحذ سغح ،تعذاد
ساقِ ًيض ماّص يافت LER .مل (ًسثت تشاتشي صهيي مل) دس ّوِ تيواسّا تيص اص  ٍ 1تياًگش سَدهٌذي ايي سيستن ًسثت تِ
مطت خالع تَد.
ياصٌَاي مليذي :اجضاي علَفِ ،سَدهٌذي ًسثي ،سيستن جايگضيٌي ّوضهاى ،مطت هخلَط
ٍ ّونوواساى2006 ،؛ تاًيوول ٍ ّونوواساى2006 ،؛ گووشى ٍ

مقذمٍ

ّوناساى.)2008 ،

تِ هٌظوَس افوضايص ساًوذهاى اسوت ادُ اص صهويي ٍ مٌتوشل
علفّاي ّشص ،مطت هخلَط ًقوص هْووي داسد (تاًيول ٍ

ًتايج تشخي اص يافتِّوا دس هوَسد فَايوذ مطوت هخلوَط

ّوناساى .)2006 ،مطت هخلَط دس هقايسِ تا تل مطوتي اص

هاًٌذ عولنشد تاال ،ساًذهاى است ادُ تْتوش اص صهويي ٍ اغو ح

هٌاتع هحيغي است ادُ تيطتشي هيمٌذ ٍ تٌواتشايي ،سوَدهٌذي

حاغلخيضي خاك سثة ايجاد ع قِ جْت افضايص تٌوَ دس

عولنشد دس ٍاحذ سغح سا تِ ّوشاُ خَاّذ داضت (آگگٌْوَ

سيستنّاي تَليذ صساعي ضذُ است ٍ ايي ًَ سيستن ينوي
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اص ساُّايي است موِ اًسواى سا توِ تْوشٍُسي ٍ ح و هٌواتع

ّذف اغلي ايي آصهايص هغالعِ اجضاي تطنيل دٌّذُ علَفِ

عثيعي سٌّوَى هيساصد (گَش .)2004 ،سحيوي ٍ ّوناساى

دس دٍ گياُ هاضل مشكداس ٍ تشيتينالِ ٍ ًقص آىّا دس

( )1383تيوواى مشدًووذ مووِ عولنووشد دس سيسووتنّوواي مطووت

تْشُتشداسي اص هٌاتع هحيغي دس تَليذ علَفِ تا است ادُ اص

هخلَط تِ گًَِ گياّيً ،سثت اجضاي هخلَط ٍ تشامن تَتوِ

ضاخع سَدهٌذي مطت هخلَط تَد.

دس ٍاحذ سغح تستگي داسد ٍ دس تسوياسي اص آصهوايصّواي

مًاد ي ريشَا

مطت هخلَط تا اجضاي لگَم -غلِ ،عولنشد سيستن هخلَط

آصهايص دس هضسعِ تحقيقاتي داًطنذُ مطاٍسصي

ًسثت تِ تل مطتي تشتشي داضتِ است (عغشي ٍ ّوناساى،

داًطگاُ لشستاى (عَل جغشافيايي  48دسجِ ٍ  21دقيقِ ٍ

2000؛ هَسيس ٍ ّوناساى.)2004 ،

عشؼ جغشافيايي  32دسجِ ٍ  3دقيقِ ٍ است ا  1117هتش اص

ّاه ٍ ّوناساى (ً )2002طاى دادًذ مِ تشمية گياّواى

سغح دسيا تا تاسًذگي سالياًِ  524هيليوتش ٍ دهاي هتَسظ

دس سيستنّاي صساعي ،هيتَاًذ تش اسواس پتاًسويل هَجوَد،

سالياًِ  17/07دسجِ ساًتيگشاد) تا اقلين ًيوِ خطل دس

ع ٍُ تش تَليذ علَفِ تِ عٌَاى خ ِ مٌٌذُ علوفّوشص ًقوص

سال صساعي  1392-1393تِ غَست مطت هخلَط

داضتِ تاضٌذ ،تٌاتشايي تايذ ًَعي سيستن هتٌَ صساعوي هاًٌوذ

جايگضيٌي ( )Replacement Series Techniqueتا تشامن

افضايص تعذاد گًَِّاي گياّي دس هضسعِ تِ عٌَاى يل عاهل

 400تَتِ تشيتينالِ ٍ  150تَتِ هاضل مشكداس دس هتش هشتع

جْت حل تشخوي اص هسوايل هشتوَط توِ مطواٍسصي هوذسى

اجشا ضذ.

پيطٌْاد ضَد مِ هيتَاى دس ايوي هوَسد توِ مطوت هخلوَط

آصهايص تِ غَست فامتَسيل  4×5دس قالة عشح تلَك-

اضاسُ ٍ تَجِ مشد (پاپاسوتيلياًَ .)1990 ،هيوذيا ٍ ّونواساى

ّاي ماهل تػادفي دس سِ تنشاس اًجام ضذ .فامتَس اٍل

(ً )2005طاى دادًذ مِ  LERدس هخلَط هاضل – گٌذم دس

اجضاي هخلَط دس  5سغح ،مطت خالع تشيتينالِ (تل

ًسووثت تووزسي  55 : 45تشاتووش  ٍ 1/5دس هخلووَط هاضوول

مطتي) ( 30:70 ،%100هاضل مشكداس-تشيتينالِ)،50-50 ،

هعوَلي – يَالف  1/9تَد مِ ايي اعذاد تِ تشتية ًطاى هي-

 ٍ 70:30مطت خالع هاضل مشكداس (تل مطتي) %100

دٌّذ مِ  %9 ٍ %5سغح صهيي تيطتشي تشاي سيسوتن مطوت

ٍ فامتَس دٍم علف ّشص خشدل ٍحطي دس  4سغح ضاّذ

خالع جْت تشاتشي عولنشد تا سيستن مطت هخلوَط ًيواص

(مطت فاقذ علف ّشص) 8 ٍ 4 ،2 ،تَتِ خشدل ٍحطي دس

است .ساًذسسَى ٍ ّوناساى (ً )2005طاى دادًذ مِ مطوت

هتش هشتع تَد .عَل ّش مشت  ٍ 5عشؼ آى  2هتش (ّش مشت

هخلَط گياّاى لگَم تا غ ت جْت تَليوذ قػويل هَجوة

داساي  6خظ ماضت تا فاغلِ  25ساًتيهتش اص ينذيگش) ٍ

پايذاسي سيسوتن هشتوعداسي ٍ مطواٍسصي پايوذاس هويضوَد،

فاغلِ مشتّا اص ينذيگش  ٍ 1فاغلِ تيي تلَكّا  3هتش دس

تٌاتشايي ًتايج ًطاى داد مِ مطت هخلَط گشاسّا توا لگوَم

ًظش گشفتِ ضذ .خغَط مطت ،تِ غَست يل دس هياى

هيتَاًذ علَفِ هٌاسثي سا دس سالّاي خطل تَليوذ مٌوذ ٍ

هاضل مشكداس ٍ تشيتينالِ دس مطت هخلَط تا ًسثتّاي

ّوچٌيي ،ع ٍُ توش تقَيوت صهويي هَجوة مواّص تْواجن

جايگضيي (هنول) عشاحي ضذٍ ،لي دس مطت خالع دٍ

علفّاي ّشص تشاي چٌذيي سال خَاّذ ضذ (ساًچض گيشٍى

گياُ 6 ،خظ مطت اص ّش گياُ ( 100دسغذ) ماضتِ ضذ .تزس

ٍ ّوناساى .)2004 ،سوٌگل (ً )2003طواى داد موِ هخلوَط

علف ّشص خشدل ٍحطي اص فلَس عثيعي هٌغقِ آصهايطي

لگَم – غ ت علَفِاي هَجة افضايص عولنشد هادُ خطل

جوع آٍسي ضذ ٍ دسٍى مشتّاي آصهايطي تا تشامن تيص اص

ٍ مي يت علَفِ ًسثت تِ سيستن تل مطتي آىّا هيگشدد.

حذ هَسد ًياص ماضتِ ضذ ٍ پس اص سثض ضذى علف ّشص (دس
هشحلِ  2تشگي) علفّاي ّشص اضافي حزف ٍ تعذاد 4 ،2
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ٍ  8تَتِ دس هتشتع تا پاياى صهاى ًوًَِتشداسي دس هضسعِ
آصهايطي تاقي هاًذ 20 .سٍص قثل اص ماضت ،تا است ادُ اص

تِ هٌظَس تعييي ضاخع ًسثت تشاتشي صهيي ()LER

تشامتَس ٍ گاٍآّي تشگشداًذاس صهيي ضخن ٍ دٍ تاس ديسل

دس تشيتينالِ ٍ هاضل مشكداس اص عولنشد دس سغح مطت

عوَد تش ّن اًجام ضذ .تِ ّوشا ديسل دٍم  50ميلَگشم مَد

خالع (تل مطتي يا  )%100است ادُ گشديذ.

اٍسُ دس دٍ هشحلِ هَسد است ادُ قشاس گشفت ،دس هشحلِ اٍل

دادُّا تا است ادُ اص ًشمافضاس آهاسي MSTAT-C

دٍسَم اٍسُ تِ ّوشاُ ماضت ٍ دس هشجلِ دٍم ،يل سَم آى

(ًسخِ  )1/42تجضيِ ٍ تحليل ٍ هقايسِ هياًگيي تا است ادُ

دس هشحلِ ساقِدّي تشيتينالِ تِ غَست سشك تِ ماس تشدُ

اص آصهَى داًني اًجام گشفت.

ضذ.

وتايج ي بحث
مطت دس تاسيخ  28هْشهاُ  1392غَست گشفت .اٍليي

سُم يسن خطل بزه ي ساقٍ در تًليذ علًفٍ

هشحلِ ٍجيي علف ّشص  25سٍص پس اص ماضت ٍ سايش

تعذاد پٌجِ ٍ ساقِ دس تشيتينالِ هتاثش اص سغَح علف

هشاحل تش اساس سشعت سضذ علف ّشص دس هٌغقِ اًجام ضذ

ّشص ٍ اجضاي هخلَط تَد (( )P≤0.01جذٍل  .)1تشّن-

(دس ايي آصهايص  5هشحلِ مٌتشل علف ّشص اص عشيق ٍجيي

مٌص علف ّشص ٍ مطت هخلَط ًطاى داد مِ تيطتشيي

غَست گشفت)ً .وًَِگيشي دس هشحلِ گلذّي هاضل

تعذاد پٌجِ تِ تشتية هعادل  5/41 ٍ 5/51 ،6/05عذد تِ

مشكداس ٍ هشحلِ ضيشي تشيتينالِ تَسظ قاب  1×1هتش هشتع

تشميةّاي ضاّذ( 30-70-هاضل مشكداس-تشيتينالِ)،

اًجام گشفت .دس ايي تخص اص آصهايص ،سْن ٍصى خطل

ضاّذ ٍ 50-50-ضاّذ 70-30-تعلق داسد .دس ايي آصهايص

تشه ٍ ساقِ دس تَليذ علَفِ هاضل مشكداس ،تشيتينالِ ٍ ًيض

تِ تٌاسة افضايص تعذاد علف ّشص دس ٍاحذ سغح (هتش

سَدهٌذي مطت هخلَط ًسثت تِ خالع تا است ادُ اص

هشتع) ٍ ًيض افضايص سْن تشيتينالِ دس هخلَط ،تعذاد پٌجِ

ضاخع ًسثت تشاتشي صهيي ( ، )LERهتاثش اص علف ّشص

ماّص يافتّ ،وچٌيي اثش هتقاتل هعٌيداس سغَح هَسد

خشدل ٍحطي تا است ادُ اص سٍاتظ صيش تشسسي گشديذ (ديوا

آصهايص (خشدل ٍحطي ٍ اجضاي هخلَط) تياًگش تغييشات

ٍ ّوناساى2006 ،؛ َّگاسد ًيلسي ٍ ّوناساى2005 ،؛

قاتل تَجِ دس تعذاد ساقِ هاضل مشكداس تَد (جذٍل .)2
تيطتشيي تعذاد ساقِ ،دس هخلَط ( 70-30هاضل مشك-

تسَتَ ٍ ّوناساى:)2004 ،
LERv  Yvc / Yv

LERc  Ycv / Yc

(وسبت بزابزي سميه جشيي بزاي ماضل مزكدار،

داس-تشيتينالِ) هطاّذُ ضذ (جذٍل  .)2تعذ اص ضاّذ ،دس

)Partial LER

(وسبت بزابزي سميه جشيي بزاي تزيتينالٍ،

هخلَط (تيواس)  70-30حذامثش ٍصى خطل تشه ٍ ساقِ

Partial

تشاي هاضل مشكداس ٍ تشيتينالِ هطاّذُ ضذٍ .ليٍ ،صى

)LER

LERT  LERv  LERc

(وسبت بزابزي سميه ملTotal ،

خطل ساقِ دس دٍ گياُ ،تا افضايص سْن ّش يل افضايص

)LER

يافت (جذٍلّاي .)3 ٍ 2

ً :LERvسثت تشاتشي صهيي تشاي هاضل
ً :LERcسثت تشاتشي صهيي تشاي غ ت

ّوچٌيي ،افضايص تعذاد علف ّشص خشدل ٍحطي اص 2

 :Yعولنشد دس ٍاحذ سغح

تِ  8 ٍ 4تَتِ دس هتش هشتع ،هٌجش تِ ماّص ٍصى خطل

 :Yvcعولنشد دس ٍاحذ سغح ،دس مطت هخلَط هاضل–غ ت

تشه دس تشيتينالِ ضذٍ ،لي ٍصى خطل ساقِ تا افضايص

 :Yvعولنشد دس ٍاحذ سغح ،دس مطت خالع هاضل
 :Ycvعولنشد دس ٍاحذ سغح ،دس مطت هخلَط غ ت – هاضل

تعذاد علف ّشص افضايص يافت ،تيطتشيي ٍصى خطل تشه

 :Ycعولنشد دس ٍاحذ سغح ،دس مطت خالع غ ت

دس تشيتينالِ ٍ هاضل مشكداس تِ ًسثت تزسي %100

ً :LERtسثت تشاتشي صهيي مل

3

بزرسي سُم اجشاي علًفٍ ي ...

(مطت خالع) ،تِ تشتية هعادل ٍ 670/9 ٍ 606/3

تٌاتشايي ،هطخع ضذ مِ تا افضايص سْن تزس تشيتينالِ،

موتشيي آى تِ تيواس ( 70-30هاضل مشكداس-تشيتينالِ)

ٍصى تشه ماّصٍ ،لي ٍصى ساقِ افضايص هيياتذ .افضايص دس

تشاتش تا  301/5ميلَ گشم دس ّنتاس تعلق داضت .تيطتشيي

سْن تزس هاضل مشكداس هَجة افضايص ٍصى تشه ٍ ساقِ

ٍصى خطل ساقِ دس هاضل مشكداس ٍ تشيتينالِ اص تشمية-

گشديذ ،ايي تغييش سا هيتَاى تِ ساختاس سٍيطي دٍ گياُ

ّاي  70-30 ٍ 30-70تِ دست آهذ (جذٍلّاي .)3 ٍ 2

ًسثت داد ،اص عشف ديگش استٌثاط ضذ مِ تا افضايص ًسثت

دس ايي آصهايص چٌيي ًتيجِ گشفتِ ضذ مِ افضايص تعذاد

تزس تشيتينالِ ،سقاتت دسٍى گًَِاي ،تيطتش تش سٍي تعذاد ٍ

علف ّشص هَجة ماّص تعذاد پٌجِ تشيتينالِ خَاّذ ضذ،

ٍصى تشه تاثيش داسد ٍ دس تاهيي عٌاغش غزاييًَ ،س ،سعَتت

ٍلي اثش هٌ ي ٍ سقاتتي علف ّشص ،تَسظ هنول هخلَط

ٍ حتي سضذ آغاصيّاي تشه دس سٍي ساقِ اص ماسايي

هاضل مشكداس تا اًذاصُاي جثشاى ضذ ،تِ عَسي مِ افضايص

موتشي تشخَسداس تَدُ است .دس مطت هخلَط ،تَليذ

سْن آى اص  30تِ  70 ٍ 50دسغذ ،تعذاد پٌجِ تشيتينالِ سا

اجضاي هنول ،هوني است مِ تِ علت ضشايظ امَلَطيني

افضايص داد .تٌاتشايي ،چٌيي استٌثاط ضذ مِ ماًَپي دس مطت

هاًٌذ تاسًذگي ٍ دهاي ثثت ضذُ دس دٍسُ سضذ سٍيطي ،اسقام

سعَتت ٍ سايِ-

است ادُ ضذُ ،سقاتت تيي اجضاٍ ،جَد ٍ يا عذم ٍجَد علف-

هخلَط ًسثت تِ خالع ،تِ هٌظَس ح

ّاي ّشص ٍ ًَ سيستن هخلَط تغييش مٌذ.

اًذاصي تيطتش دس تعذاد پٌجِ ٍ ساقِ ًقص داضت ٍ اص عشفي،
تاصداسًذگي سضذ دس سيستن هخلَط موتش اص خالع تَدُ

َّگاسد ًيلسي ٍ ّوناساى ( )2005علت اهش سا چٌيي

است (تِ دليل ّوضيستي دٍ گياُ) .تش ايي اساس

تياى داضتٌذ مِ اجضاي هخلَط ّيچگاُ تشاي هٌافع هطتشك

ليتَسجيذيس ٍ ّوناساى (ً )2006طاى دادًذ مِ هخلَط

دس صيستگاُ هطتشك خَد سقاتت ًويمٌٌذ ٍ اص ايي جْت

هاضل– يَالف ٍ هاضل– تشيتينالِ دس دٍ ًسثت تزسي

هٌاتع هحيغي تيطتشي تَسظ اجضاي هخلَط هَسد است ادُ

 55-45 ٍ 65-35تش سشعت سضذ اً شادي گًَِّا ٍ مويت

قشاس هيگيشد .ايي يافتِّا هيتَاًذ دليلي تش تاييذ ًتايج ايي

علَفِ اص عشيق تاثيش تش سْن ٍصى تشه ٍ ساقِ حايض اّويت

آصهايص تاضذ.
الصم تِ رمش است مِ دس هاضل مشكداس ،عولنشد علَفِ

ّستٌذ.
ّوچٌيي ،ياٍٍص ٍ ّوناساى ( )2006دس هغالعِ عولنشد

تِ ٍصى خطل تشه ٍ ساقِ ٍاتستِ تَد ،تِ ايي غَست مِ

اسقام هاضل ًتيجِ گشفتٌذ مِ اخت ف طًتيني تش سْن تشه

تيطتشيي آى اص مطت خالع ( 1949ميلَگشم دس ّنتاس) تِ

ٍ ساقِ ٍ دس ًْايت تَليذ علَفِ هَثش است .دس ايي آصهايص

دست آهذ .قاتل تَجِ ايي تَد مِ ّواًٌذ عولنشد علَفِ

ًتيجِ گشفتِ ضذ مِ تعذاد پٌجِ ٍ ساقِ دس هاضل مشكداس ٍ

خطل تشيتينالِ ،اص ضاّذ تِ  8 ٍ 4 ،2تَتِ علف ّشص دس

تشيتينالِ هتاثش اص هيضاى تزس هػشفي است ،تِ عثاست ديگش

ٍاحذ سغح ،عولنشد ماّص يافت.

ماّص هػشف تزس ّش يل ،هيتَاًذ هَجة ماّص سقاتت

موتشيي علَفِ خطل اص هخلَط  70-30تِ دست آهذ.

دسٍى ٍ تيي تَتِاي ضَد ٍ اص جْت افضايص سضذ سٍيطي ٍ

تيي تيطتشيي ٍ موتشيي علَفِ خطل دس تشيتينالِ ،%52/73

تْشُتشداسي اص هٌاتع هحيغي هَثش تَدُ استّ ،وچٌيي ٍصى

تيي علَفِ حاغل اص مشتّاي آلَدُ تِ  4 ٍ 2تَتِ خشدل

خطل تشه ٍ ساقِ تِ تٌاسة تغييش دس تعذاد ساقِ (تحت

ٍحطي ٍ 1/07 ،تيي  8 ٍ 4تَتِ خشدل ٍحطي%7/4 ،

تاثيش ًسثت اجضاي هنول هخلَط) تغييش مشد.

اخت ف عولنشد هحاسثِ ضذ مِ حامي اص تاثيش هٌ ي علف
ّشص تش تَليذ علَفِ تَد .دس هاضل مشكداس ،تيطتشيي ٍ
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موتشيي علَفِ خطل داساي  ،%27/65مشتّاي داساي ٍ 2

تيطتش ،هْن است ٍ فشقي ًويمٌذ مِ ايي عولنشد تيطتش،

 4تَتِ خشدل ٍحطي  ٍ %2/26مشتّاي داساي  8 ٍ 4تَتِ

حاغل اص مذام تخص است.
دس ايي آصهايص چٌيي استٌثاط ضذ مِ افضايص تعذاد

خشدل ٍحطي  %3/15اخت ف تَد.

خشدل ٍحطي دس ٍاحذ سغح صهيي ،تاثيش تِ سضايي تش

ارسيابي ضاخص سًدمىذي مطت مخلًط
ًتايج تِ دست آهذُ اص ايي آصهايص ًطاى داد مِ LER

ماّص ًسثت تشاتشي صهيي ًذاضت ٍ تياًگش قاتليت سقاتت

(ًسثت تشاتشي صهيي) جضيي دس هاضل مشكداس دس سايش

اجضاي هنول هخلَط (هاضل مشكداس ٍ تشيتينالِ) تا علف

تيواسّا تحت تاثيش علف ّشص خشدل موتش اص  1است ٍ ايي

ّشص خشدل ٍحطي استّ .وچٌييً ،تيجِ گشفتِ ضذ مِ تا

اهش تش عذم سَدهٌذي مطت هخلَط ًسثت تِ خالع داللت

افضايص سْن (تشامن تَتِ) ّش يل اص دٍ گياُ هَسد آصهايص،

داسد (جذٍل ٍ .)5لي ،دس تشيتينالِ ايي ًسثت دس تيواسّاي

ً LERيض افضايص خَاّذ يافت.

 70-30هاضل-تشيتينالِ-ضاّذ (ٍجيي علف ّشص)70-30 ،

ّوچٌييَّ ،گاسد – ًيلسي ٍ ّوناساى (ٍ )2005

هاضل-تشيتينالِ 2-تَتِ خشدل دس هتش هشتع ٍ 70-30

حاجيپاًائيتَ (ً )2000قص تشامن ٍ تذاخل تيواسّا سا تش

هاضل-تشيتينالِ 4-تَتِ خشدل دس هتش هشتع ،تِ تشتية 1/03

ًسثت تشاتشي صهيي تي اثش داًستٌذ (دس تيواسّاي ضخن ٍ

ٍ  1/04تَد ٍ ًطاى دٌّذُ سَدهٌذي مطت هخلَط ًسثت

مطت هخلَط) مِ تا ًتايج حاغل اص آصهايص هزمَس

تِ مطت خالع است LER .مل دس ّوِ تيواسّا تيص اص 1

هغاتقت ًذاسد .ضايذ علت عذم تطاتِ دس ًتايج ًَ ،تيواسّا

ٍ تياًگش سَدهٌذي ايي سيستن ًسثت تِ مطت خالع

ٍ ضشايظ هَجَد دس هٌاعق هَسد آصهايص تاضذ .سميِ ٍ

است.

ّوناساى ( )2008دس هخلَط لگَم -غلِ ًتيجِ گشفتٌذ مِ

الصم تِ رمش است مِ ٌّگام مطت هخلَط هحػَالت

سْن تزس ،صهاى ماضت ٍ تشداضت اجضاي هخلَط (گياّاى

علَفِاي يا هخلَعي اص طًَتيپّاي هختلف يل سقن ،فقظ

هَسد آصهايص يا مطت ضذُ) دس تْشُتشداسي اص صهاى ٍ صهيي

تايذ  LERمل تضسگتش اص  1تاضذ ٍ  LERجضيي اّويتي

ٍ تغييش ضاخعّاي اسصياتي مطت هخلَط ًسثت تِ خالع

ًذاسد مِ چِ هقذاسي است ،صيشا تشاي صاس فقظ عولنشد

(هاًٌذ  ٍ LERغيشُ) هَثش ّستٌذ .ايي ًتايج ،هَيذ ًتايج
حاغل اص آصهايص حاضش ٍ تشتش تَدى سيستن هخلَط ًسثت
تِ تل مطتي (تشيتينالِ– هاضل مشكداس) است.

جذيل  -1خالصٍ وتايج تجشيٍ يارياوس اثز اجشاي مطت مخلًط بز صفات مًرد مطالعٍ (در قالب آسمايص فامتًريل)
هياًگيي هشتعات
هٌاتع تغييش

دسجِ

تعذاد پٌجِ

ٍصى خطل تشه

ٍصى خطل ساقِ

تعذاد ساقِ

ٍصى خطل تشه

ٍصى خطل ساقِ

ٍصى خطل

آصادي

تشيتينالِ

تشيتينالِ

تشيتينالِ

هاضل مشكداس

هاضل مشكداس

هاضل مشكداس

خشدل ٍحطي

0/192

12/496

0/043

14/384

20/312

11/506

تنشاس

2

خشدل ٍحطي

3

**

6/339

18/536
**

2302/535

**

127851/495

**

1/588

**

8161/438

**

22182/398

**

1761/425

اجضاي هخلَط

4

**43/556

** 587038/689

** 12517149/783

** 38/699

** 770605/343

** 2792692/864

** 675/476

اثش هتقاتل

12

** 0/667

** 320/891

** 10768/584

**0/145

** 937/554

** 4834/203

** 139/071

38

0/020

10/446

868/385

0/010

119/378

45/100

0/937

4/15

0/92

1/88

3/58

2/49

0/79

6/20

خغا
CV%

** ًطاى دٌّذُ هعٌيداس دس سغح احتوال %1

5

بزرسي سُم اجشاي علًفٍ ي ...

جذيل  -2مقايسٍ مياوگيه اثز متقابل سطًح اجشاي مخلًط ي خزدل يحطي بز صفات مًرد آسمايص در تزيتينالٍ (داونه  1درصذ)
ٍصى خطل تشه تشيتينالِ

ٍصى خطل ساقِ

تيواس

تعذاد پٌجِ تشيتينالِ

مطت خالع تشيتينالِ ( -)%100ضاّذ

4/75 C

606/31 A

6/05 A

416/51 G

1686 F

5/52 B

315/31 K

1490 GH

5/41 B

483/21 D

2685 A

4/30 D

592/21B

2400 CD

4/10 DEF

407/90 H

1532 G

K

HI

( 30-70هاضل-تشيتينالِ) -ضاّذ
 -50-50ضاّذ
 -70-30ضاّذ
مطت خالع تشيتينالِ 2-تَتِ خشدل دس هتش هشتع
( 2-30-70هاضل -تشيتينالِ -خشدل ٍحطي)

()kg ha-1

تشيتينالِ ( )kg ha
2476 C

2-50-50

3/90 EFGH

2-70-30

3/60 H

470/60 E

DE

B

مطت خالع تشيتينالِ 4-تَتِ خشدل دس هتش هشتع

4/16

4/01 DEFG

( 4-30-70هاضل -تشيتينالِ -خشدل ٍحطي)

EFGH

4-50-50
4-70-30
مطت خالع تشيتينالِ 8-تَتِ خشدل دس هتش هشتع

KL

3/86

8-30-70

4/01

3/76 FGH

8-50-50

H

8-70-30

3/53

I

3/16

309/90

1419

2614 AB
D

587/10

390/40 I

3/70 GH
DEFG

-1

2361

1499 G
IJ

307/30

1412

453/80 F

2599 B

C

E

574/20

2286

378/01 J

1341 J

L

301/50

K

G

422/60

1196

CD

2404

جذيل  -3مقايسٍ مياوگيه اثز متقابل سطًح اجشاي مخلًط ي خزدل يحطي بز صفات مًرد آسمايص در ماضل مزكدار (داونه  1درصذ)
تيواس

تعذاد ساقِ هاضل مشك-

ٍصى خطل تشه هاضل

ٍصى خطل ساقِ هاضل

داس

-1

مشكداس ( )kg ha

-1

مشكداس ( )kg ha

3/82 DE

620/60 BC

11980 BC

4/22 BC

575/10 D

1030 E

5/24 A

479/40 F

1016 EF

2/72 J

670/90 A

1278 A

3/59 EF

572/30 D

1013 EFG

3/90 D

539/01 E

1010 FG

2-70-30

5/03 A

472/10 FG

997 GHI

مطت خالع هاضل مشمذاس 2-تَتِ خشدل دس هتش هشتع

2/26 K

643/30 B

1208 B

( 4-30-70هاضل -تشيتينالِ -خشدل ٍحطي)

3/30 GH

536/80 E

1000 FGH

4-50-50

3/53 FG

525/01 E

997 GHI

( 30-70هاضل -تشيتينالِ) -ضاّذ
 -50-50ضاّذ
 -70-30ضاّذ
مطت خالع هاضل مشكداس ( -)%100ضاّذ
( 2-30-70هاضل -تشيتينالِ -خشدل ٍحطي)
2-50-50

B

4-70-30

4/40

FG

455/50

IJ

981

مطت خالع هاضل مشكداس 4-تَتِ خشدل دس هتش هشتع

2/03 K

626/70 BC

1182 C

8-30-70

3/01 I

511/70 E

988 HI

E

510/30

HI

G

446/20

C

606/70

8-50-50

HI

3/20

8-70-30

CD

مطت خالع هاضل مشكداس 8-تَتِ خشدل دس هتش هشتع

4/06

K
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2/06

J
D

983
965

1146
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جذيل  -4مقايسٍ مياوگيه اثز متقابل سطًح اجشاي مخلًط بز يسن خطل خزدل يحطي (داونه  1درصذ)
يسن خطل خزدل يحطي ()gr m-2

تيمار

F

مطت خالص تزيتينالٍ 2-بًتٍ خزدل در متز مزبع

19/01

33/31 B

( 2-30-70ماضل -تزيتينالٍ -خزدل يحطي)

25/64 D

2-50-50

5/18 G

2-70-30

A

مطت خالص ماضل مزكدار 2-بًتٍ خزدل در متز مزبع

41/62

18/95 F

مطت خالص تزيتينالٍ 4-بًتٍ خزدل در متز مزبع
( 4-30-70ماضل -تزيتينالٍ -خزدل يحطي)
4-50-50

C

30/69

D

25/07

4/87 G

4-70-30
مطت خالص ماضل مزكدار 4-بًتٍ خزدل در متز مزبع

F

18/41

مطت خالص تزيتينالٍ 8-بًتٍ خزدل در متز مزبع

F

17/26

8-30-70

C

28/46

8-50-50

E

21/77

8-70-30

4/33 G

مطت خالص ماضل مزكدار 8-بًتٍ خزدل در متز مزبع

F

17/88

حشٍف هطاتِ دس ّش ستَى ًطاى دٌّذُ عذم ٍجَد ت اٍت هعٌيداس است.
جذيل  -5وسبت بزابزي سميه ( )LERتيمارَاي مختلف مطت مخلًط ماضل مزكدار -تزيتينالٍ -خزدل يحطي
تيمار

 LERماضل مزكدار

 LERتزيتينالٍ

 LER( LER Totalمل)

 30-70ماضل-تزيتينالٍ -ضاَذ (يجيه علف َزس)

0/93

0/68

1/61

 50-50ماضل-تزيتينالٍ -ضاَذ

0/82

0/59

1/41

 70-30ماضل-تزيتينالٍ -ضاَذ

0/77

1/03

1/8

 30-70ماضل-تزيتينالٍ 2-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/86

0/65

1/51

 50-50ماضل-تزيتينالٍ 2-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/84

0/58

1/42

 70-30ماضل :تزيتينالٍ 2-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/79

1/03

1/82

 30-70ماضل-تزيتينالٍ 4-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/85

0/64

1/49

 50-50ماضل-تزيتينالٍ 4-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/84

0/58

1/42

 70-30ماضل-تزيتينالٍ 4-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/81

1/04

1/85

 30-70ماضل :تزيتينالٍ 8-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/86

0/6

1/46

 50-50ماضل :تزيتينالٍ 8-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/85

0/52

1/37

 70-30ماضل-تزيتينالٍ 8-بًتٍ خزدل در متز مزبع

0/8

0/99

1/79

هقايسِ تا مطت خالع ًطاى داد مِ قاتليت اعتواد دس تَليذ

وتيجٍگيزي ملي
تا افضايص سْن تشيتينالِ دس هخلَط ،مٌتشل خشدل

هحػَل ٍ اسصش اقتػادي آى (اص تعذ موي) تا افضايص سْن

ٍحطي اص عشيق ماّص ٍصى خطل آى تْتش غَست هي-

تزس دٍ گياُ (هاضل مشكداس -تشيتينالِ) افضايص هيياتذ،

گيشدّ ،وچٌيي پتاًسيل تَليذ علَفِ دس حضَس علف ّشص

تٌاتشايي سيستن هخلَط ّوضهاى جايگضيٌي دس تْشُتشداسي اص

تيص اص تَليذ ّش يل اص دٍ گياُ دس ضشايظ ٍجيي (مٌتشل

عَاهل هحيغي ،دس هقايسِ تا مطت خالع اص قاتليت

علف ّشص) تَد .دس ايي آصهايص ًسثت تشاتشي صهيي دس

تيطتشي تشخَسداس است.
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Abstract
The field experiment was conducted in research farm of Agricultural college of the University of
Lorestan, in 2013-2014 cropping year by replacement series technique with 400 plant m-2 for triticale and
150 plant m-2 for hairy vetch in a 4×5 factorial arrangement based on randomized complete block design
(RCBD) with three replications. Complementary components in 5 levels including sole cropping of
triticale, 100% (X Triticosecale wittmack), 30-70 (triticale-hairy vetch), 50-50, 70-30, sole cropping,
100% of hairy vetch (Vicia dasycarpa L.) and weed (wild mustard, Sinapis arvensis) in 4 levels as
(control (hoeing), 2, 4 and 8 plant m-2 considered as treatments. Results showed that after control,
treatment of 70-30 have maximum of stem and leaf dry weight for hairy vetch and triticale. Interaction of
weed and intercropping showed that the highest of triticale tillers, were related to treatments of 70-30control (hairy vetch-triticale), 50-50-control and 30-70-control equivalent to 6.05, 51.5 and 5.41,
respectively. But, in hairy vetch, the highest of stem number belonged to seed ratio of 30-70. With
increasing of weed number per unit area stem number was decreased. In all treatments, total LER was
bigger than 1 and showed the efficacy of intercropping to sole cropping.
Keywords: Hay components, intercropping, relative efficacy, replacement series technique
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