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ػولکزد هبضیي ٍشچیي تحت اثز سهبى پبضص بزگریش ٍ سزػت پیطزٍی
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تبریخ پذیزش95/4/1 :

 -1گزٍُ آهَسضی هٌْذسی بیَسیستن ،داًطکذُ کطبٍرسی ،داًطگبُ تبزیش
 -2هَسسِ تحقیقبت پٌبِ کطَر
*

هسئَل هکبتبِ shams@tabrizu.ac.ir

چکیذُ
پٌبِ یکی اس هحصَالت ػوذُ کطبٍرسی ،صٌؼتی ٍ ببسرگبًی ٍ هْنتزیي ٍ بب ارسشتزیي لیف طبیؼی جْبى است ٍ داًِ پٌبِ ًیش ،هٌطب
بب ارسش غذایی بزای اًسبى ٍ دام است .بِهٌظَر بزرسی اثز سهبى پبضص بزگریش ٍ سزػت پیطزٍی هبضیي بزداضت ٍشچیي پٌبهِ
بز کبرکزد هبضیي ،آسهبیطی در سبل سراػی  1393در ایستگبُ تحقیقبتی ّبضنآببد گزگبى بِ هَرد اجزا گذاضتِ ضذ .فبکتَرّبی هَرد
هطبلؼِ در ایي تحقیق ضبهل دٍ سهبى پبضص بزگریش ( 90 ٍ 70درصذ ببس ضذى غَسُّب) ،دٍ رقن پٌبهِ (گلسهتبى ٍ سهدیذ) هٌبسه
بزداضت هبضیٌی ٍ سِ سزػت پیطزٍی ( 7/2 ٍ 5/2 ،1/4کیلَهتز بز سبػت) بَدًذ .طزح آسهبیطی هَرد اسهتابدُ در ایهي تحقیهق،
کزتّبی دٍببر خزد ضذُ در قبل

بلَکّبی کبهل تصبدفی ،بب سِ فبکتَر در سِ تکزار بَدً .تبیج ًطبى دادًذ اثز سهبى بزگریش ٍ رقن

بز ػولکزد ٍ صابت کبری هبضیي هؼٌی دار ضذُ استّ .وچٌیي اثز هتقببل سهبى بزگزیش ٍ رقن بز راًذهبى هبضیي ٍ بقبیبی رٍی بَتِ در
سطح یک درصذ ٍ بز تلابت رٍی سهیي در سطح پٌج درصذ هؼٌیدار بَدُ است .در تبریخ اٍل ،ػولکزد هبضیي ًسبت بِ تهبریخ دٍم
کوتز بَدُ ٍ در رقن گلستبى ػولکزد هبضیي ًسبت بِ رقن سدیذ بیطتز بَدُ است .سزػت بز ّیچکذام راًذهبى هبضیي ٍ تلابت رٍی
سهیي ٍ بقبیبی رٍی بَتِ اثز هؼٌیداری ًذاضتِ است.
ٍاصُّبی کلیذی :پٌبٍِ ،شچیي ،بزگریش ،ػولکزد هبضیي ،سزػت پیطزٍی
خٙث ٝت ٝؾّر ٔقارف ٌ٘ٛاٌ ٖٛدر د٘یاای أازٚس ،إٞیار السقاادی ٚ
 -1هقذهِ
زداری تغیار سیادی دارد ،ت ٌٝ٘ٛٝای و ٝتا ٝایاٗ ٔحقا ،َٛتا ٝدِیاُ
إٞیر السقادی سیاد آِٖ ،مة طالی عافیذ دادٜا٘اذٞ .آچٙایٗ ،تاا
ٌیا ٜخٙثٙٔ ٝثؽ اِیاف ٙٔ ٚؾاء غذا تزای ا٘غاٖ  ٚداْ اعر .اِیااف
زٛخ ٝت ٝایٗ و ٝایٗ ٔحقٔ َٛااد ٜاِٚیا ٝفاٙایؽ ٘غااخی را زؾاىیُ
خٙث ،ٝت ٝؾٛٙاٖ یه فیثز عِّٛشی طثیؿی ،دارای خقٛفیازی ا٘حقاری
ٔیدٞذ  ٚایٗ فٙایؽ اس ٘ٛؼ فٙایؽ اؽسغاَسا ٞغسٙذ ،إٞیر خٙثا ٝدر
ٔیتاؽذ ٞ ٚیچ فیثز ٔقٛٙؾی دیٍزی زٕأی ایٗ خقٛفیاذ را یهخا
ؽزایط وٙا٘ٛی وؾاٛر ،تایؼ اس خایؼ آؽاىار ٔایٌازدد (یشدا٘ای ٚ
٘ذارد٘ .زٔی ِ ٚطافر ،زٛاٖ خذب  ٚا٘سماَ رطٛتر  ٚؾزق تذٖ ،لاتّیر
ٕٞىاراٖ ٚ 1389 ،حائزی ٕٞ ٚىاراٖ.)1387 ،
ا٘ؿطاف ،دٚاْ ،اعسحىأْ ،مأٚر در ٔماتُ فغااد ؽایٕیایی ،لاتّیار
وارتزد ٔاؽیٗ  ٚاتشار ٞای وؾاٚرسی در زِٛیذ ٔحقاٛتذ یىای اس
ؽغسؾ ٛتا آب ٔؿِٕٛی ٘ ٚیش خؾهؽٛئی ،رً٘ریشی ،لاتّیر زا وزدٖ
خزٞشیٝٙززیٗ وارٞای وؾاٚرسی تٝؽٕار ٔایآیاذ  ٚتاٝؾٙاٛاٖ یىای اس
 ٚعِٟٛر خیاطی اس ٟٔٓززیٗ خقٛفیاذ خارچٞٝای حافُ اس اِیااف
ٟ٘ادٞ ٜای افّی  ٚخزإٞیر ،خایٍاٚ ٜیض ٜآٖ لاتُ زأُٔ  ٚتزرعی اعر
خٙثٔ ٝیتاؽٙذ .اعسحقاَ اِیاف ٟٔٓززیٗ ٞذف زِٛیذ خٙث ٝاعر ،سیزا
 ٚتىار ٌیزی رٚػٞای ٘ادرعر ٔىا٘یشاعیٞ ٖٛشیٞٝٙای زِٛیاذ را تا-ٝ
دا٘ٞ ٝای رٚغٙی سیادی ٚخٛد دار٘ذ و ٝوٕیر  ٚویفیر رٚغاٗ آٖٞاا
ؽذذ افشایؼ خٛاٞذ داد .تز اعاط زحمیماذ ،درآٔذ خاِـ وؾاٚرساٖ
تٟسز اس رٚغٗ خٙثٝدا٘ ٝاعر (٘افزی.)1374،
خٙث ٝوار تطٛر لاتُ زٛخٟی تا ٔىا٘یش ٜوازدٖ تزداؽار خٙثا ٝافاشایؼ
خٙث ٝیىی اس ٘ثازاذ اعسزازضیه  ٚفٙؿسی اعار وا ٝتایؼ اس 75
خٛاٞااذ یافاار (فاااخزی .)2010 ،تزاعاااط آٔااار فااائٙٞ ،ٛااذ دٔٚاایٗ
درفذ اس ٔٛاد خاْ فٙایؽ ٘غاخی را زؾىیُ ٔایدٞاذ ٘ ٚماؼ تغایار
زِٛیذوٙٙذ ٜخٙث ٝدر خٟاٖ تاٛد( ٜفاائِٚ )2011 ٛای دارای ٔؾاىالزی
ٕٟٔی را در السقاد تغیاری اس وؾٛرٞا ایفا ٔیوٙذ .تیؼ اس ٞفساد ٘ٛؼ
ٔؾات ٝایزاٖ ٔیتاؽذ .در تغیاری اس ٘ٛاحی ٙٞذ ،وؾاٚرساٖ ٛٙٞس  ٓٞاس
ٔحق َٛافّی  ٚفزؾی اس خٙثا ٝاعسحقااَ ٔایٌازدد وا ٝدر فاٙایؽ
٘یزٚی ا٘غا٘ی تزای تغیاری اس ؾّٕیاذ ٔا٘ٙذ واؽرٚ ،خیٗ  ٚتزداؽر
ٔخسّف اؾٓ اس ریغٙذٌی ،تافٙذٌی ،ؽیٕیایی٘ ،ػأی  ٚغاذایی ٔاٛرد
اعسفادٔ ٜیوٙٙذ .اعسفاد ٜاس ٔاؽیٗآتذ در ؾّٕیاذ ٔشرؾٝای ٔحدٛر
اعسفاد ٜلزار ٔیٌیز٘ذ .خٙث ٝدر  ّٝٞٚا َٚتا ٝؾٙاٛاٖ ٌیااِ ٜیفای  ٚدر
ٔا٘ذ ٜاعر  ٚآٖ  ٓٞت ٝدِیُ ؾٛأُ ٔخسّف ٔا٘ٙذ در دعسزط ٘ثاٛدٖ
ّٞٚاا ٝد ْٚتااٝؾٙااٛاٖ یااه ٌیااا ٜرٚغٙاای حااائش إٞیاار اعاار
اؾسثار تزای خزیذ ٔاؽیٗٞای ٌزاٖ لیٕر ٘ ٚثٛد دا٘ؼ فٙی ٟٔ ٚارذ
(ؾاِیؾا.)1391،ٜ

2

ٔدٙی ،ؾثذاِٝخٛر ... ٚ

٘اوافی تزای وار تا ٔاؽایٗآتذ خیچیاذ ٜاعار (ٔٛخٛواذار.)2012 ،
تٟزٜٚری زِٛیذ خٙث ٝدر ٙٞذ در ٔمایغ ٝتا ٔیاٍ٘یٗ خٟا٘ی تغیار خاییٗ
اعر و ٝیه ٍ٘زا٘ی ٔ ٟٓتزای عیاعارٌاذاراٖ ٙٞاذی اعار  ٚایاٗ
تٝدِیُ ٟ٘ادٞ ٜای ٘اوافی ٘ ٚأٙاعة ،ؾذْ آٌاٞی در ٔٛرد ؽایٜٞٛاای
ٔذرٖ وؾر ،وٕثٛد أىا٘اذ آتیااری ،ؾاذْ سٔااٖ تٙاذی ٔٙاعاة در
ؾّٕیاذ ٚ ٚاتغسٍی تیؼ اس حذ تا٘ ٝیازٚی واارٌزی در وؾار خٙثاٝ
اعر و ٝدر ایزاٖ ٘یش ایٗ ٔؾىالذ وٓ  ٚتیؼ ٔٛخٛد٘ذ (ٔٛخٔٛاذار،
.)2012
أزٚسٔ ٜاؽیٗ در وٙار د ٚؾأُ اعاعی آب  ٚسٔیٗ یىی اس ارواٖ
افّی در زِٛیذ ٔحقٔ َٛی تاؽذ .وارتزد ٔاؽیٗ تا واٞؼ عخسی وار،
افشایؼ تٟزٚ ٜری  ٚایداد ؽزایط ٔغاؾذ تزای اعاسفاد ٜتٟساز اس دیٍاز
ٟ٘ادٞ ٜای وؾاٚرسی ٕٞزأ ٜی تاؽذٔ .ىا٘یشاعی ٖٛتزداؽر خٙث ٝفماط
ؽأُ در دعسزط تٛدٖ ٚعایُ تزداؽر ٕ٘یؽٛد ،تّىا ٝتا ٝدعاسزط
تٛدٖ رلٓ ٞای ٔٙاعة واؽر یا زغییاز تزخای اس ؽایٜٞٛاای سراؾای،
تز٘أٞٝای وٛددٞای  ٚآتیااری  ... ٚتغاسٍی دارد .أىااٖ افاشایؼ یاا
ٌغسزػ عطح سیز وؾر ،ؾّٕیاذ تٛٔ ٝلؽ در سٔااٖ ٞاای وٛزاا ٚ ٜدر
ٟ٘ایر ٘یُ ت ٝافشایؼ وٕی  ٚویفای ٔحقا َٛتاا فازف ٝالسقاادی اس
ؾٛأّی ٞغسٙذ ؤ ٝىا٘یشاعی ٖٛرا یىی اس خایٞ ٝای زٛعؿ ٝوؾااٚرسی
ٔطزح ٔیعاس٘ذ .تٙاتزایٗ ٞزٌ ٝ٘ٛعزٔایٌٝذاری در خضٞٚؼ ،آٔٛسػ ٚ
اخزای طزح  ٚخزٚصٜٞای سیز تٙاایی وؾااٚرسی ،تاذ ٖٚتٟازٌٜیازی اس
ٔاؽیٗ ٘سایح ٔطّٛتی را تزآٚرد٘ ٜخٛاٞذ وزد.
تزای اطٕیٙاٖ اس تٟسزیٗ ؾّٕىزد  ٚویفیر خٙثٔ ،ٝذیزیر دلیاك،
ٔٙاعةززیٗ رلٓ  ٚؽزایط ٔطّٛب آبٛٞٚایی ٔٛرد ٘یاس اعر .تٝؾٛٙاٖ
ٔثاَ ،اٌز یه رلٓ تا ویفیر اِیاف خااییٗ وؾار ؽاٛد ،تاا ٔاذیزیر
درعر ٕ٘ ٓٞیزٛاٖ ت ٝویفیر آٖ افشٚد .تا ایٗ حاَ ،اٌز رلٓ سراؾی تا
ویفیر اِیاف ٔٙاعة وؾار ؽاٛدٔ ،ایزاٛاٖ آٖ را در تزاتاز ؽازایط
٘أغاؾذ ٔحیطی زا حذٚدی تیٕ ٝوزد ِٚی ٔاذیزیر دلیاك ٔحقاَٛ
تزای حفع ویفیر تسْ اعر( ٌذاْ.)2014 ،
سراؾر خٙث ٝتیؼ اس عایز ٔحقٛتذ سراؾی اؽاسغاَسا تاٛد ٚ ٜتاٝ
اسای ٞز  3زا ٞ 3/5ىسار خٙثٝواری ،یه ؽاغُ ِٔٛاذ دائآ در وؾاٛر
ایداد ٔیؽٛد.
تا زٛخ ٝتٔ ٝؾخقاذ ٌیاٞی خٙث ،ٝلاتّیار ا٘طثااق ایاٗ ٌیاا ٜتاا
ؽزایط الّیٕی  ٚخان وؾٛر تغیار سیاد تاٛد ٚ ٜتاذٔ ٖٚحاذٚدیر در
اغّااة ٔٙاااطك وؾااٛر لاتااُ وؾاار ٚوااار ٔاایتاؽااذ (حىیٕاای ٚ
ٕٞىاراٖ.)1386،
تا زٛخ ٝت ٝدتیُ یاد ؽذ ،ٜرٚس تا ٝرٚس تاز إٞیار  ٚعاطح سیاز
وؾر خٙث ٝدر خٟاٖ افشٚدٔ ٜی ؽاٛد ٞ ٚزٌاا ٜدر واؽار  ٚؾّٕیااذ
داؽر اس خّٕٔ ٝثارس ٜتا آفاذ ٔ ٚزالثرٞای تسْ دلر واافی ٔثاذَٚ
ؽٛدٔ ،حق َٛلاتُ زٛخٟی زِٛیذ خٛاٞذ ؽذٔ .زدْ خٟاٖ ت ٝایٗ ٌیاٜ
احسیاج ٔثزْ دار٘ذ  ٚاس آٖ تٝؾٛٙاٖ ِثااطٔ ،ثّٕااٖ  ٚغیاز ٜاعاسفادٜ
ٔیوٙٙذ .تٝطٛر وّی ،اِیاف خٙث ٝتٝؾٛٙاٖ ٔحق َٛافّی  ٚدا٘ا ٝخٙثاٝ
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تاٝؾٙااٛاٖ ٔحقا َٛفزؾاای٘ ،ماؼ ٕٟٔاای در فاٙؿر زدااارذ دار٘ااذ
(خا٘دا٘ی.)1387،
یىی اس ٔؾىالذ اعاعی و ٝوؾاٚرساٖ خٙث ٝواار در ایازاٖ تاا آٖ
رٚتزٞ ٚغسٙذ ،عخسی ٞ ٚشیٝٙتز تاٛدٖ تزداؽار اعار .تاا زٛخا ٝتاٝ
ٚضؿیر حغاط زِٛیذ خٙث ٝدر عاَٞاای اخیاز ِاشٔ ْٚىاا٘یش ٜؽاذٖ
ٔزاحُ زِٛیذ ایٗ ٔحق َٛتاٚ ٝیاض ٜتزداؽار آٖ ضازٚری ٔای تاؽاذ.
تزرعی  ٚزحمیماذ ا٘داْ ؽذ ٜدتیاُ سیاادی را تازای وااٞؼ عاطح
سیزوؾر در عاَ ٞای اخیز تیاٖ ٔی ٕ٘ایٙذ أا دِیُ افّی را ٔی زاٛاٖ
در ت ٝفزف٘ ٝثٛدٖ وؾر ایٗ ٔحق٘ َٛغثر ت ٝعایز ٔحقٛتذ تیاٖ
ٕ٘ٛد .یىی اس راٜٞای فازفٝدار وازدٖ زِٛیاذ ایاٗ ٔحقا ،َٛوااٞؼ
ٞشی ٝٙتزداؽر اعر و ٝحذٚد  30زا  40درفذ اس ٞشیٞٝٙای زِٛیذ را
ت ٝخٛد اخسقاؿ ٔیدٞذ.
تات تٛدٖ ٞشی ٝٙتزداؽر در ایزاٖ تاؾث واٞؼ عطح سیاز وؾار
ایٗ ٔحق َٛاعسزازضیه در وؾٛر ؽذ ٜاعر .اس طزفی ،در ٔمایغاٝی
د ٚؽی ٜٛتزداؽر ٔاؽیٙی  ٚدعسی ،تا یه حغاب عادٔ ٜیزٛاٖ ادؾاا
وزد یه وٕثایٗ د ٚردیف ٝتا تزداؽار ٞ 5ىساار در رٚس ٚ ،ؾّٕىازد 3
زٗ درٞىسار ،لاادر تا ٝخٕاؽآٚری  15زاٗ خٙثا ٝدر رٚس اعار .تازای
تزداؽر ٕٞیٗ ٔمذار خٙث ٝتا فزك تزداؽر ٞاز ٘فاز  50ویّاٌٛزْ در
رٚس ،ت٘ 300 ٝفاز وارٌزاحسیااج اعارٔ .حاذٚدیر سٔااٖ تزداؽار ٚ
وٕثٛد وارٌز فقّی ،راٞی خش اعسفاد ٜاس ٔاؽیٗ تزداؽر خٙث ٝخایؼ
رٚی ٔا ٕ٘یٌذارد .تٕٞٝیٗ دِیُ در فٛرزی وا ٝتخاٛاٞیٓ در زِٛیاذ
خٙثٛٔ ٝفك تاؽیٓ  ٚوارخا٘داذ خٙث ٝخانوٙی وارؽاٖ را اس عز تٍیز٘ذ
 ٚت ٝد٘ثاَ آٖ ،فٙؿر ٘غاخی وؾاٛر خااٖ زااسٜای تٍیازد ،تزداؽار
ٔاؽیٙی ٔیزٛا٘ذ چار ٜعاس ٔؾىُ خیؼ آٔذ ٜتاؽذ.
افزاد سیادی تزای زحمك تخؾیذٖ تزداؽر ٔىا٘یش ٜزالػ ٕ٘ٛد٘اذ
و ٝاس آٖ خّٕٔ ٝی زٛاٖ تا ٝخااٖ ٞااٌش ( ،)1871عایٕٚ )1872( ٛ
ٚیه ( )1874اؽارٕٛ٘ ٜد .اِٚیٗ وغی و ٝایذ ٜاعسفاد ٜاس دٚن خٙثاٝ
(خٙث ٝریغی) را ٔطزح وزد آٌٛعر وٕدُ ( )1885تٛد .ایٗ ٚعیّ ٝدر
حمیمر خای ٚ ٝافٔ َٛاؽیٗ خٙث ٝچیٙی أزٚس اعار .زحا َٛحمیمای
ٔاؽیٗ تزداؽر خٙث ،ٝاس سٔا٘ی آغاس ؽذ و ٝوؾر خطی رٚاج یافار ٚ
ززاوسٛر ٛٔ ٚزٛرٞای دیشِی ،زىأُ خیذا وزد٘ذ .ت ٝایاٗ زززیاة ؾٕاال،
تؿذ اس خ ًٙخٟا٘ی د ْٚتٛد ؤ ٝاؽیٗٞاای خٙثا ٝچیٙای تأ ٝاشارؼ
تشري خٙث ٝرا ٜیافسٙذ .اِٚایٗ ٔاؽایٗ تزداؽار ٔؾااتٔ ٝاؽایٗٞاای
تزداؽر أزٚس زٛعط تزادراٖ راعر در عاَٚ 1936ارد سٔیٗ خٙث ٝؽذ
 ٚؾّیرغٓ زٕاْ تذٌٕا٘یٞایی و ٝدرتار ٜواار دعاسٍاٚ ٜخاٛد داؽار،
زٛا٘غر تا ٔٛفمیار تزداؽار ٔحقا َٛرا ا٘دااْ دٞاذ (ٔٙقاٛریراد
 .)1388اس آٖ سٔاٖ ت ٝتؿذ ،خٟر تٟیٝٙعاسی ٔاؽیٗٞای خٙثاٝچایٗ
زحمیماذ ٚعیؿی ا٘داْ ٌزفس ٝاعر ٘ ٚغُٞاای خذیاذ ٔاؽایٗٞاای
تزداؽر تا افشٚدٖ زدٟیشاذ ،عزؾر تزداؽر  ٚویفیر اِیاف تزداؽر
ؽذ ٜرا افشایؼ دادٜا٘ذ.
تزای تزداؽر خٙث ٝتا ٔاؽیٗ ٘یاس اعر تزيٞای تٛز ٝریخس ٝؽٛد
زا تا ٚػ تزداؽر ؽذٔ ٜخّا٘ ٛؾاذ ٚ ٜتاؾاث وااٞؼ ویفیار ٚػ

ؾّٕىزد ٔاؽیٗ ٚػ چیٗ زحر اثز سٔاٖ خاؽؼ...
ٍ٘زدد .تزای ریشػ تزي ٔیزٛاٖ اس تزيریش یا اس خؾه وٙٙذ ٜوٞ ٝز
وذاْ وارآیی ٚیض ٜخٛد را دار٘ذ اعسفاد ٜوزد .آ٘چ ٝوا ٝدر ایاٗ طازح
اعسفاد ٜؽذ ،ٜاعسفاد ٜاس تزيریش ٔیتاؽذ .تزيریاشٞاای ٔساذا َٚدر
خٟاٖ دف  ٚفیٙؼ ٞغاسٙذ وا ٝایاٗ د ٚتازيریاش تاٝفاٛرذ ٔاایؽ
ٔیتاؽٙذ  ٚتزيریش دیٍزی و ٝتٝفٛرذ خٛدر ٔیتاؽذ تزيریاش دراج
اعر .تزيریش دف  ٚدراج اس ٔسذاَٚزازیٗ تازيریشٞاای ٔٛخاٛد در
ایزاٖ ٔیتاؽٙذ .ززویة ٔسٙاعة آٖٞا٘ ،ساایح ٔطّاٛبزاز تاا واارآیی
تٟسزی در خی خٛاٞذ داؽر .تز خای ٝزحمیماذ ا٘داْ ؽذ ٜززویاة دف
 ٚدراج تٝفٛرذ دِ ٚیسز دف ٌ 200 ٚزْ دراج در ٞىسار تٟسزیٗ اثاز
را دارد  ٚتاؾث ریخسٗ  71درفذی تزيٞای تٛزٔ ٝیؽٛد (٘ٛرٚرسیا،ٝ
.)1382
اعسفاد ٜاس تزي ریش یه ٔذیزیر ٔ ٟٓاعار واٛٔ ٝخاة افاشایؼ
ؾّٕىزد  ٚویفیر خٙثٔ ٝیٌزدد .اٌز ٔحق َٛتٝطٛر طثیؿی تا ٝتّاٛـ
رعیذ ٜتاؽذ حذف تزيٞا اخاسٔ ٜیدٞذ زا تزداؽر سٚدزز ا٘داْ ؽٛد،
ِٚی اٌز سٚدزز اس ٔٛؾذ اعسفاد ٜؽٛد تاؾث زغییز ویفیر اِیاف ٔیؽٛد
(ٌِٛاٖ ٌٛ ٚازٕی.)2002
حذف تزيٞا تٙٔ ٝػٛر زغزیؽ  ٚزغٟیُ تزداؽر  ٚخّاٌٛیزی اس
وثیف ؽذٖ ٔحق َٛا٘داْ ٔیؽٛدٚ .خٛد تزيٞای عثش رٚی تٛز ٝدر
سٔاٖ تزداؽر ٔی زٛا٘ذ عثة رٍ٘ی ؽاذٖ اِیااف ٌازدد  ٚیاا تمایاای
تزي ٞا ٚارد ٔحق َٛؽٛد .در اثز حذف تزيٞاا ،ؽاث ٓٙفاثحٌااٞی
عزیؽزز خؾه ؽذ ٚ ٜأىاٖ تزداؽر ٔحق َٛدراٚایُ فاثح تیؾاسز
ٔیٌزددٚ .خٛد ؽث ٓٙاس عِٟٛر خذا ؽذٖ غٛسٔ ٜایواٞاذ ٛٔ ٚخاة
فغاد ٔحقٔ َٛیٌزدد .تا حذف تزيٞا ،اس ٚسٖ تٛز ٝواعسٔ ٝیؽاٛد،
عالٞٝا ؾٕٛدیزز ٔیٌزد٘ذ  ٚتزداؽر زغٟیُ ٔیؽٛدٞ .آچٙایٗ تاا
حذف تزيٞا ،زٟٛیٔ ٝشرؾ ٝافشایؼ ٔاییاتاذ .ایاٗ أاز اس خٛعایذٌی
غٛسٜٞا ٔیواٞذ ،رعیذٌی  ٚتاس ؽذٖ غٛسٜٞا را زحزیه ٔیوٙاذ  ٚدر
ٟ٘ایر ؾّٕىزد افشایؼ ٔییاتذ (خٛاخ ٝخٛر.)1391،
سٔاٖ ٔؿٕٔ َٛقزف ٔٛاد تزي ریش ٍٙٞأی اعار وأ ٝشرؾا ٝدر
ٔزحّ ٝرعیذٌی فیشیِٛٛصیه تاؽذ .در ایاٗ ٔزحّا ٝحاذٚد 70درفاذ
غٛسٜٞا تاس ؽذٜا٘ذ .اس ایٗ ٔزحّ ٝت ٝتؿذ تزيٞا ٘مؼ سیادی در زِٛیاذ
٘ذار٘ذ .اس آ٘دایی و ٝدرفذ غاٛسٜٞاای تااس ؽاذ ٜدر سٔااٖ تزداؽار
ٔىا٘یش ٜت ٝؽزایط ٔحیطی ،دعسٍا ٜتزداؽر ٔ ٚیاشاٖ دیزرعای رلآ
تغسٍی سیادی دارد ،سٔاٖ ٔقزف ٔٛاد تازيریاش تاا زٛخا ٝتا ٝسٔااٖ
تزداؽر زٙػیٓ ٔیٌزدد .تٙاتزایٗ ،تٟسزیٗ سٔاٖ ٔقزف تایذ تزای ٞاز
ؽزایطی دلیمأ زؿییٗ ؽٛد .در ؽزایط تزداؽر ٔىا٘یش ٜؤ ٝؿٕٛأل 70
درفذ یا تیؾسز غٛسٜٞای ٔٛخٛد رٚی تٛز ٝتاس ٌزدیذٛٔ ٚ ٜرد تزداؽر
لزار ٔیٌیز٘ذٔ ،قازف ٔاٛاد تازي ریاش تایاذ حاذٚد  12رٚس لثاُ اس
تزداؽر ا٘داْ ؽٛد (خٛاخ ٝخٛر .)1391،سدٖ تزيریش در ٔاٛلؿی واٝ
حذٚد 70درفذ غٛسٞ ٜا تاس ؽذ٘ذ تیؼززیٗ ؾّٕىزد  ٚوٕسزیٗ زّفاذ
را دارد (ؽزِی ٕٞ ٚىاراٖ.)2000 ،
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یىی اس وارٞایی و ٝتایذ تزای یه ٔاؽیٗ وؾاٚرسی ا٘دااْ ؽاٛد
تزرعی  ٚؾّٕىزد وارایی دعاسٍأ ٜطااتك تاا ؽازایط ٔٙطما٘ ٚ ٝاٛؼ
ٔحق َٛاعر (٘ٛرٚسی.)1378 ،ٝ
٘ٛرٚسیٕٞ ٚ ٝىاراٖ ( )1382در زحمیمای تاٙٔٝػاٛر تزرعای اثاز
خارأسزٞای عزؾر خیؾزٚی  ٚارزفاؼ دٔاغ ٝتاز ٔیاشاٖ  ٚویفیار ٚػ
تزداؽر ؽذ ٜزٛعط ٔاؽیٗ ٚػچیٗ تزای خٙث ٝرلآ ٚرأایٗ اغٟاار
داؽسٙذ و ٝعزؾر خیؾزٚی اثاز ٔؿٙایداری تاز ٔیاشاٖ آِاٛدٌی ٚػ
تزداؽر ؽذ٘ ٜذارد در حاِیو ٝزّفاذ رٚی سٔیٗ را افشایؼ ٔیدٞاذ.
در ایٗ زحمیك ع ٝعزؾر خیؾزٚی  4/99 ٚ 4/24 ،3/29تزرعی ؽاذ.
عزؾر خیؾزٚی فماط تاز زّفااذ رٚی سٔایٗ در عاطح خاٙح درفاذ
ٔؿٙی دار تٛد ٜاعر ٘ ٚسایح ایٗ زحمیك ٘ؾاٖ داد وآزازیٗ ٔیااٍ٘یٗ
زّفاذ رٚی سٔیٗ ٔزت ٛت ٝعزؾر أ َٚیتاؽاذ .اٌزچا ٝعازؾر تاز
تمایای ٔا٘ذ ٜرٚی تٛز ٝاثزٔؿٙیداری ٘اذارد ِٚای زدشیا ٚ ٝزحّیاُٞاا
٘ؾاٖ داد٘ذ و ٝتیؼززیٗ ٔیاٍ٘یٗ تمایای ٔا٘ذ ٜرٚی تٛزٔ ٝزتا ٛتاٝ
تیؼززیٗ عزؾر  ٚوٓززیٗ ٔیاٍ٘یٗ تمایای ٔا٘ذ ٜرٚی تٛزٔ ٝزت ٛتٝ
وٓززیٗ عزؾر ٔی تاؽذ .اثز ٔسماتُ عزؾر  ٚارزفاؼ تاز ٔیاشاٖ ٔاٛاد
سائذ اثز ٔؿٙیداری ٘ذاؽس ٝاعر.
رضایی افُ ٕٞ ٚىاراٖ (٘ )1392یش ٌشارػ ٕ٘ٛد٘ذ وا ٝؾّٕىازد
ٔاؽیٗ در د ٚرلٓ خٙث ٝعاحُ ٚ ٚرأیٗ تا ٕٞذیٍز اخسالف ٔؿٙایدار
داؽس ،ٝأا در ٞز د ٚزحمیك ٔاؽیٗ تز ط َٛاِیاف ٞیچ اثز ٔؿٙیداری
٘ذاؽس ٝاعر.
در خضٞٚؾی زٛعط ٘ٛرٚسی )1393( ٝاثز اعسفاد ٜاس تزيریش  ٚؾذْ
اعسفاد ٜاس آٖ در ع ٝرلٓ تز ففاذ واروزدی ٔاؽایٗ ٔ ٚیاشاٖ ٔاٛاد
خارخی ٔٛرد تزرعی لزار ٌزفر .تیؼززیٗ زاثیز تازيریاش در ٞاز دٚ
عاَ در رلٓ عدیذ ٔؾاٞذ ؽذ .اثز تزيریش در ٞز د ٚعاَ تز را٘اذٔاٖ
ٔاؽیٗ  ٚتمایای رٚی تٛزٔ ٝؿٙیدار  ٚتز رٚی زّفاذ رٚی سٔایٗ تای-
ٔؿٙی تٛد .در ٞز د ٚعاَ زیٕار تذ ٖٚتزيریش ،درفذ تمایای رٚی تٛزٝ
تیؼززی ٘غثر ت ٝزیٕار تزيریش داؽر .اعسفاد ٜاس تازيریاش عاثة
ؽذ ٜزا را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ تٔ ٝمذار لاتُ زٛخٟی افاشایؼ یاتاذ  ٚتمایاای
رٚی تٛز ٝاس %20ت %10ٝواٞؼ تیاتذ .تز اعاط ایٗ ٘سایح در تیٗ عاٝ
رلٓ ٔٛرد ٔطاِؿ ٝرلٓ عدیذ تا تاتززیٗ را٘ذٔاٖ تزداؽار  ٚوآزازیٗ
تمایای رٚی تٛزٙٔ ،ٝاعةززیٗ رلٓ ٔٙاعة تزداؽر ٔاؽیٙی ٔی تاؽذ.
تز اعاط ٘سایح تذعر آٔذ ٜاس ایٗ زحمیك اعسفاد ٜاس تزيریاش عاثة
افشایؼ ٞفر درفذی را٘ذٔاٖ تزداؽر ٔاؽیٗ ،واٞؼ ٞفر درفذی
زّفاذ رٚی تٛز ٚ ٝوااٞؼ ٔؿٙایدار ٔماذار ٔاٛاد خاارخی در اِیااف
تزداؽسی زٛعط ٔاؽیٗ ٔیٌزددِ .ذا اس ٘ػز وٕی  ٚویفی اعاسفاد ٜاس
تزي ریش عثة تٟزٜٚری تیؾسز تزداؽر ٔاؽیٙی ٔی ٌازدد  ٚضازٚری
اعر لثُ اس تزداؽر اس تزيریاش اعاسفادٌ ٜازدد .تزداؽار ٔاؽایٙی
ٔحق َٛتذ ٖٚاعسفاد ٜاس تزيریش عاثة افاشایؼ زّفااذ ٔشرؾاٝای ٚ
واٞؼ ویفی اِیاف  ٚخاییٗ آٔذٖ لیٕر خزیذ اِیاف ٔیٌزدد وا ٝدر
٘سید ٝعثة واٞؼ عٛدآٚری زِٛیذ خٛاٞذ ؽذ.
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ٔدٙی ،ؾثذاِٝخٛر ... ٚ

در ٞیچ یه اس ٔطاِؿاذ اؽار ٜؽذ ٜت ٝارسیاتی ٓٞسٔاٖ ع ٝفاوسٛر
سٔاٖ تزداؽر (سٔاٖ خاؽؼ تزيریش) ،رلٓ  ٚعزؾر خیؾزٚی خزداخسٝ
٘ؾذ .در ٘سید ٝاثز ایٗ ع ٝفاوسٛر تز زّفاذ ٔخسّف ٔاؽایٗ تزداؽار
ٚػچیٗ ٔٛرد تزرعی لزار ٌزفر.

 -2هَاد ٍ رٍش ّب
ایٗ زحمیك در ایغسٍا ٜزحمیمازی ٞاؽٓ آتاد ٌزٌااٖ تاز رٚی دٚ
رلٓ ٌّغساٖ  ٚعدیذ ا٘داْ ؽذ .رلٓ ٌّغساٖ رلٕی سٚدرط تا خسا٘غیُ
ؾّٕىزد تاتعر ؤ ٝزاحُ تا٘ٝاضدای آٖ اس عااَ  1380در ٔٛعغاٝ
زحمیماذ خٙث ٝوؾٛر آغاس  ٚدر عاَ ٘ 1388اٌْذاری ٔ ٚؿزفی ؽذ .اس
ٚیضٌیٞای ایٗ رلٓ ٔیزٛاٖ ت ٝؾّٕىزد تاات ،سٚدرعای ،فازْ وٛزااٚ ٜ
خٕؽ  ٚخٛر  ٚویفیر اِیاف ٔٙاعة اؽار ٜوازد .رلآ ٌّغاساٖ دارای
عاسٌاری ؾٕٔٛی  ٚخایذاری ؾّٕىزد ٔطّاٛب (تٟساز اس ارلااْ زدااری
وؾٛر) تٛد ٚ ٜتزای وؾر در اعساٖ ٞای ٌّغاساٖ ،خزاعااٖ ؽإاِی،
ٔغاٖ  ٚتخؼ ٞایی اس ٔٙاطك ٔزوشی وؾٛر ٔٙاعة اعر .عادیذ رلآ
دیٍزی اعر و ٝاس عّىغی ٖٛدر رلٓ اعاسزاِیایی  Siokra 324واٝ
در عاَ ٚ 1368ارد وؾٛر ؽذ حافُ ٌزدیذ  ٚتِ ٝحاظ خسا٘غیُ تاات،
ویفیر اِیاف ٔ ٙاعة ،زحُٕ ت ٝتزخی آفاذ  ٚأزاك در عااَ 1378
زٛعط ٌز ٜٚزحمیماذ ت٘ ٝضادی خٙث ٝوؾاٛر ٔؿزفای  ٚدر دعاسٛر واار
آسادعاسی لزار ٌزفر  ٚدر عاَ  1385تا ٘ااْ عادیذ تازای وؾار در
ٔٙاطك ٌّغسأٖ ،اس٘ذراٖ ٙٔ ٚاطك ٔؾاتٔ ٝا٘ٙذ فارط ٔؿزفی ٌزدیذ.
ایٗ رلٓ عاسٌار ،خزتار ،تا فزْ ٌغسزد ٚ ٜارزفاؼ  120زا  150عا٘سیٔسز
اعر.
تؿذ اس زمزیثا  15رٚس تزيٞای تٛز ٝریشػ ٕ٘ٛد ٚ ٜسٔایٗ آٔاادٜ
تزداؽر ٔاؽیٙی ٔیؽٛد .تا زٛخ ٝت ٝؽزایط آب ٛٞ ٚایی  ٚتااس ؽاذٖ
غٛسٞ ٜا اِٚیٗ زاریخ خاؽؼ اٚایُ ؽٟزیٛر ( 70درفذ غاٛسٜٞاای تٛزاٝ
تاسؽذ ٚ )ٜدٔٚیٗ خاؽؼ تیغر رٚس تؿذ اس آٖ ( 90درفذ غاٛسٜٞاای
تٛز ٝتاسؽذ )ٜا٘داْ ؽذ.
تا زٛخ ٝت ٝإٞیر عزؾر دٚراٖ عٛسٖ ٞا و ٝارزثا ٔغسمیٓ
تا عزؾر خیؾزٚی دارد ع ٝعزؾر خیؾزٚی  7/2 ٚ 5/5 ،1/4ویّٔٛسز
در عاؾر تزای ایٗ زحمیك ا٘سخاب ؽذ.
1
تزای تزداؽر اس ٔاؽیٗ تزداؽار ٚػچایٗ خا٘اذیز د ٚردیفاٝ
 9920اعسفاد ٜؽذ .ایٗ ٔاؽیٗ دارای د ٚردیف ٚػچایٗ اعار واٝ
لادر ت ٝتزداؽر ردیفٞایی تا فافّ 96 ٝعا٘سیٔسز ٔیتاؽذٞ .ز ردیف
وؾر زٛعط د ٚاعسٛا٘ ٝدٚار و ٝدر عٕر چاح  ٚراعار تٛزا ٝلازار
دار٘ذ تزداؽر ٔیؽٛد .اعسٛا٘ ٝخّٛیی دارای  320ؾذد عاٛسٖ دٚار ٚ
اعسٛا٘ ٝؾمثی دارای  240ؾذد عٛسٖ ٔیتاؽذ .عاٛسٖٞاا تاا حزوار
دٚرا٘ی ( 2400اِی  3200دٚر در دلیما )ٝحأ َٛحاٛر خاٛد عاثة
تیز ٖٚوؾیذٖ ٚػ غٛسٜٞای تااس ؽاذٔ ٜایٌزد٘اذ .حزوار دٚرا٘ای
اعسٛا٘ ٝدٚار عثة خارج ؽذٖ عٛسٖٞای حأُ ٚػ اس تٛز ٚ ٝا٘سمااَ
-Cotton Picker
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ت ٝلغٕر خٙثٌٝیزٞای دٚار ٔیٌزدد .فافحاذ خٙثاٌٝیاز تاا حزوار
دٚرا٘ی خٛد ٚػ را اس عٛسٖ خذا وزد ٚ ٜتأ ٝحفػأ ٝىاؼ خززااب
ٔیوٙذٚ .ػ خذا ؽذ ٜاس عٛسٖ زٛعط خزیاٖ ٛٞا تٔ ٝخاشٖ دعاسٍاٜ
و ٝحذٚد  1/5زٗ غزفیر دارد ٔٙسمُ ٔیٌزدد .ایٗ دعسٍا ٜتا عزؾر
خیؾزٚی  3زا  8ویّٔٛسز تز عاؾر لادر ت ٝتزداؽر  4زاا ٞ 5ىساار در
رٚس ٔیتاؽذ.
تٙٔٝػٛر ا٘ذاسٌ ٜیزی اثز زاریخ خاؽؼ تزيریش  ٚعزؾر خیؾزٚی
ٔاؽیٗ تزداؽر تز واروزد ٔاؽیٗ د ٚزاریخ خاؽؼ تزيریش تاٝؾٙاٛاٖ
ؾأُ افّی ٚ ،د ٚرلٓ خٙثٌّ ٝغساٖ  ٚعدیذ تٝؾٙاٛاٖ ؾأاُ فزؾای ٚ
ع ٝعزؾر خیؾزٚی ٔاؽیٗ در حیٗ تزداؽر ت ٝؾٙاٛاٖ ؾأاُ فزؾای
فزؾی در ٘ػز ٌزفس ٝؽذ .تزای زدشی ٚ ٝزحّیُ آٔاری اس طازح وازذ-
ٞای دٚتار خزد ؽذ ٜدر لاِة تّٛنٞای وأُ زقادفی تاا عا ٝزىازار
اعسفادٌ ٜزدیذ .دادٜٞای حافّ ٝزٛعط ٘زْ افشار ٛٔ SASرد زدشیاٝ
 ٚزحّیُ لزار ٌزفرٞ .ز وزذ فزؾی فزؾای ؽاأُ  4خاط تاا فافاّٝ
ردیف  95عا٘سیٔسز تٛد و ٝد ٚخط ٚعط ٔٛرد تزرعای لزارٌزفسٙاذ.
ط َٛوزذٞای فزؾی فزؾیٔ 20سز تٛد ؤ 5 ٝسز اس آٖ تازای ا٘اذاس-ٜ
ٌیزی واروزد ٔاؽیٗ ٔٛرد اعسفاد ٜلزار ٌزفر.
د ٚرلٓ خٙثٛٔ ٝرد ٘ػز تا وار٘ذ 4 ٜردیف ٝدر وزذٞایی تا ٝطاَٛ
ٔ 20سز در ع ٝزىزار واؽس ٝؽذ٘ذ وا ٝخاط ا ٚ َٚچٟاارْ تاٝؾٙاٛاٖ
حاؽی ٝحذف  ٚاس د ٚخط ٚعاط لطؿاازی تا ٝطأ 5 َٛساز (لثاُ اس
تزداؽر) ا٘سخاب  ٚخارأسزٞای سیز تزرعی ؽذ:
را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ٘ :غثر ٚػ تزداؽر ؽاذ ٜتا ٝواُ ٚػ تازآٚرد
ؽذ ٜدر ٔ 5سز تزحغة درفذ
تمایااای ٔا٘ااذ ٜرٚی تٛزاأ :ٝمااذار ٚػ تااالی ٔا٘ااذ ٜرٚی ردیااف
تزداؽر ؽذ ٜتا ٔاؽیٗ ت ٝطٔ 5 َٛسز تز حغة درفذ
زّفاذ رٚی سٔیٗٔ :ماذار ٚػ ریخسا ٝؽاذ ٜرٚی سٔایٗ تؿاذ اس
تزداؽر تا ٔاؽیٗ ت ٝطٔ 5 َٛسز تز حغة درفذ

ً -3تبیج ٍ بحث
خذ٘ 1 َٚؾاٖ ٔیدٞذ و ٝاثز سٔاٖ تزيریش تز ؾّٕىزد ٔاؽیٗ ٚ
زّفاذ رٚی سٔیٗ در عطح احسٕاَ خٙح درفذ  ٚتز تمایای رٚی تٛزٝ
در عطح یه درفذ ٔؿٙیدار ؽذ ٜاعر .تا زٛخ ٝت ٝخذٔ 1 َٚؾاٞذٜ
ٔی ؽٛد رلٓ تز را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ  ٚزّفاذ رٚی سٔیٗ  ٚتز تمایای رٚی
تٛز ٝدر عطح احسٕاَ  1درفذ اثز ٔؿٙیداری داؽس ٝاعرٓٞ .چٙیٗ
اثز ٔسماتُ سٔاٖ تزيریش  ٚرلٓ تز را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ  ٚتمایای رٚی تٛزٝ
در عطح یه درفذ  ٚتز زّفاذ رٚی سٔیٗ در عطح خٙح درفذ
ٔؿٙیدار تٛد ٜاعر.
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ؾّٕىزد ٔاؽیٗ ٚػ چیٗ زحر اثز سٔاٖ خاؽؼ...
جذٍل  -1تجشیِ ٍاریبًس اثز تیوبرّبی هَرد هطبلؼِ بز صابت کبرکزدی هبضیي
هیبًگیي هزبؼبت
هٌبغ تغییزات

درجِ آسادی

تکزار

2

سهبى بزگریش

1

تکزار× سهبى بزگریش

2

رقن

1

ػولکزد هبضیي
ns

تلابت رٍی سهیي
ns

1/07

ns

1/18

*

*

39/69

ns

بقبیبی رٍی بَتِ

5/21

ns

3/27

**

**

0/76

**

8 /9

**

*

82/2

سهبى بزگریش× رقن

1

تکزار×رقن (سهبى بزگریش)

4

ns

سزػت

2

3/65ns

0/38ns

سهبى بزگریش × سزػت

2

ns

ns

رقن × سزػت

2

ns

سهبى بزگزیش × رقن × سزػت

2

ns

خطب

16

4/71

6/84

ns

0/36

2/09

ns

ns

0/95

2/45

0/97

4/14

ns

1/13
0/12

41/6

1/37ns

2/69

ns

7/ 2

77/73

**

4/62

ns

19/21

ns

**

130/72

0/07

ns

2/04

0/41

0/17

1/43

 :nsبذٍى اختالف هؼٌیدار * :در سطح  %5خطب اختالف هؼٌی دار ** :در سطح  %1خطب اختالف هؼٌیدار

در زاریخ ا َٚؾّٕىزد ٔاؽیٗ ٘غثر ت ٝزاریخ د ْٚوٕسز تٛد ٜاعر
(ؽىُ )1و ٝایٗ ت ٝخاطز تاس ؽذٖ تیؾسز غٛسٜٞا در زاریخ د ْٚتاٛدٜ
اعر .زؿذاد غٛسٜٞای تاس ؾأُ زاثیزٌذار در را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ اعار .در
زاریخ د ْٚزؿذاد غٛسٜٞای تاس تیؼزازی داؽاسیٓ ،اس ایاٗ رٔ ٚاؽایٗ
غٛسٞ ٜای تیؾسزی را تزداؽر وزد  ٚزّفاذ وٓززی را تزخای ٌذاؽر،
ایٗ ٘سید ٝتا ٌفسٝی ٘ٛرٚسیٓٞ )1393( ٝخٛا٘ی دارد.
آ٘چ ٝو ٝدر ؽىُ ٔ 1ؾٟٛد اعر در رلٓ ٌّغساٖ ؾّٕىزد ٔاؽیٗ
٘غثر ت ٝرلٓ عدیذ تیؼزز تٛد ٜاعر .زّفاذ رٚی سٔایٗ تازای رلآ
ٌّغساٖ ٘غثر ت ٝرلٓ عدیذ تیؼزز تٛد ،تمایای تالی ٔا٘ذ ٜرٚی تٛزاٝ
 ٓٞتزای رلٓ عدیذ تیؼزز تٛد ٜاعر و ٝایٗ ٘اؽای اس ریاشػ وٕساز
تزيٞای عدیذ تٝدِیُ ارزفاؼ تیؼزز آٖٞا ٘غاثر تا ٝرلآ ٌّغاساٖ
ٔی تاؽذ ایٗ خٛد تاؾث ؾذْ خاؽؼ یىٛٙاخار زٛعاط تا ْٛعإداػ
ٔیؽٛد .تز ایٗ اعاط رلٓ ٌّغساٖ دارای را٘اذٔاٖ تایؼزاز  ٚزّفااذ
وٓززی اعر ٙٔ ٚاعةزز تزای تزداؽر ٔاؽیٙی ٔیتاؽذ.
100
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عزؾر تز ٞیچوذاْ اس ٔٛارد را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ  ٚزّفاذ رٚی سٔیٗ ٚ
تمایای رٚی تٛز ٝاثز ٔؿٙیداری ٘ذاؽس ٝاعرِٚ .ی تا زٛخ ٝتٔ ٝمایغاٝ
ٔیاٍ٘یٗٞا (خذ )2 َٚتا افشایؼ عزؾر ؽاٞذ افشایؼ غیزٔؿٙایداری
در ؾّٕىزد ٔاؽیٗ  ٚواٞؼ غیزٔؿٙیداری در زّفااذ  ٚتمایاا تاٛدیٓ.
دِیُ احسٕاِی ؤ ٝیزٛاٖ تیاٖ ٕ٘ٛد ایٗ اعر و ٝتا افاشایؼ عازؾر
خیؾزٚی ،عزؾر دٚراٖ عٛسٖٞا  ٚخٙثٌٝیز افشایؼ ٔییاتذ ٔ ٚیزٛا٘ذ
عثة زٕیش ؽذٖ تٟسز عٛسٖٞاا  ٚدر ٘سیدا ٝتزداؽار تٟساز ٔاؽایٗ
ٌزدد .تا زٛخ ٝت ٝایٗو ٝدر عطح  3عزؾر ( 7/2ویّٔٛسز تاز عااؾر)
تیؼززیٗ ؾّٕىزد را داریٓ تٟسز اعر تزداؽر تا عزؾر تیؾسز ا٘دااْ
ؽٛد.
جذٍل  -2هقبیسِ هیبًگیي ػولکزد هبضیي در سزػتّبی
پیطزٍی هختلف
راًذهبى

صابت

تلابت رٍی

بقبیبی رٍی

هبضیي ()%

سهیي ()%

بَتِ ()%

سزػت 1

91/02a

3/47a

5/5a

سزػت 2

90/98a

3/35a

5/45a

سزػت 3

91/95a

3/12a

4/89a

اػذاد بب حزٍف هطببِ دارای اختالف هؼٌیدار در سطح  %5خطب ًویببضٌذ.
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ً -4تیجِگیزی
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٘سایح زحمیك حاضز ٘ؾاٖ داد٘ذ و ٝسٔاٖ تزداؽار ؾأاُ تغایار
ٕٟٔی در تزداؽار خٙثأ ٝایتاؽاذ  ٚاثاز ٔؿٙایداری رٚی ؾّٕىازد
ٔاؽیٗ ،درفذ زّفاذ رٚی سٔیٗ  ٚدرفذ تمایای رٚی تٛز ٝدارد.
اثز رلٓ تز وارایی ٔاؽیٗ ٔؿٙیدار ٌزدیذ ،و ٝایٗ إٞیر ا٘سخاب
رلٓ ٔٙاعة تزای تزداؽر ٔىا٘یش ٜرا ٔیرعا٘ذ.
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ضکل  -1اثز هتقببل سهبى بزگریش × رقن بزکبرکزد هبضیي
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ٔدٙی ،ؾثذاِٝخٛر ... ٚ

در زاریخ د ْٚخاؽؼ تزيریش ٔٛلؿی و 90 ٝدرفذ غٛسٜٞای
ٔشرؾ ٝتاس ؽذ٘ذ ،ؽاٞذ را٘ذٔاٖ ٔاؽیٗ تیؼزز  ٚزّفاذ وٓزز تٛدیٓ
و ٝایٗ تٝخاطز تاس ؽذٖ تیؾسز غٛسٜٞا در زاریخ د ْٚتٛد.
تا زٛخ ٝت٘ ٝسایح ایٗ زحمیك  ٚتزرعیٞای ا٘داْ ؽذ ،ٜعزؾر تز
زّفاذ زاثیزٌذار ٘ثٛد ،تا در ٘ػزٌزفسٗ ایٗو ٝتزداؽر تا ٔاؽیٗ تا
عزؾر تیؼززی ٘غثر ت ٝدعر ا٘داْ ٔیؽٛد  ٚایٗ یىی اس ؾٛأُ
زٛخیٔ ٝىا٘یشاعیٔ ٖٛیتاؽذ تٟسز اعر ارلاْ ٔٛرد ٘ػز تا ٔاؽیٗ  ٚتا
عزؾر تیؼزز تزداؽر ؽ٘ٛذ زا تاؾث تات رفسٗ را٘ذٔاٖ ٔشرؾٝای ٚ
واٞؼ ٞشیٞٝٙای زِٛیذ خٙثٌ ٝزدد.

٘ؾزیٔ ٝىا٘یشاعی ٖٛوؾاٚرسی /دٚر 3 ٜؽٕار /2 ٜعاَ 1395
تزای واٞؼ زّفاذ تزداؽر ٔاؽیٙی خٙث ،ٝزؾخیـ سٔاٖ ٔٙاعة
خاؽؼ تزيریش  ٚت ٝزثؽ آٖ سٔاٖ تزداؽر ،ا٘دااْ ؾّٕیااذ در سٔااٖ
ٔٙاعة ،اعسفاد ٜاس ارلاْ خٙثٙٔ ٝاعة تا ؽازایط تزداؽار ٔاؽایٙی ٚ
 ٓٞچٙیٗ خاؽاؼ تازيریاش در ؽازایط ٔطّاٛب آبٞٚاٛایی زٛفایٝ
ٔیٌزدد.

سدبسگشاری
در ایٗ زحمیك اس ٕٞىاری ٔٛعغ ٝزحمیماذ خٙث ٝوؾٛر در ا٘داْ
ایٗ آسٔایؼ لذردا٘ی ٔیؽٛد.
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Abstract
Cotton is one of the main agricultural, industrial and commercial products in the world. It is the most
important and valuable natural fiber and its seed is a valuable source of food for humans and animals.
To evaluate the effect of defoliator spraying time and forward speed of cotton harvester on machine
performance and quality of cotton fiber, an experiment was carried out in research station of Hashemabad,
Gorgan in Iran during 2015. The studied factors consisted of two levels of defoliator spraying time, two
levels of cotton varieties suitable for mechanical harvesting, and three levels of forward speed. The
experiments used in this study was based on split plot in randomized complete block design with three
replications. Results showed that, the effect of spraying time and varieties on the efficiency of the machine
and seed cotton losses were significant. Also, the effect of defoliator spraying time-variety interaction on the
efficiency of machine was significant. On the second spraying time, while 90 percent of bolls were open, the
highest efficiency of the machine was obtained, while losses were low. Forward speed had no significant
effect on the performance characteristics of the machine.
Keywords: Cotton, Cotton picker, Defoliator, Machine performance

