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 چکیذه

ّپب ثپرای تَدیپذ ار پبم     خْبى اظت. ؼٌبظبیی شًَتیپ   خؽک یوًِػوذُ ثرای کؽبٍرزی در توبم هٌبطق خؽک ٍ  هحذٍدکٌٌذُثحراى آة یک ػبهل 
ّپب ثپرای   هؤثر، در ارزیبثی شًَتیپ  ثٌبثرایي اػوبل ظطح تٌػ خؽکی ؛ در ؼرایط کن آثیبری اظت ّب آىهتحول ثِ خؽکی هعتلسم ارزیبثی ػولکرد ؼکر 

در  بدپت طپرح    خردؼپذُ  ثبر یک یّب کرتتحول ثِ خؽکی کبهالً ضرٍری اظت. ثذیي هٌظَر چْبر شًَتی  تحت ّؽت تیوبر آثیبری ثب اظتفبدُ از طرح 
ارزیبثی  پرار ررفپت. ّؽپت تیوپبر      هَرد در هرکس تحقیقبت کؽبٍرزی ّوذاى 1388 ٍ 1387 یّب کبهل تصبدفی در چْبر تکرار طی ظبل یّب ثلَکپبیِ 

درصپذ ٍ   100 یيتپمه هتر ثپب  هیلی 30ای ؼبهل آثیبری ثؼذ از هتر، دٍ تیوبر آثیبری  طرُهیلی 180ٍ  130، 80آثیبری ؼبهل ظِ تیوبر آثیبری ًؽتی ثؼذ از 
هتر ثر اظبض تجخیر تدوؼپی   هیلی 180ٍ  130، 80 ای ثؼذ ازچغٌذر ٌذ ٍ ظِ تیوبر آثیبری  طرُ یبزهَردًدرصذ آة  50 یيتمهثب  هترهیلی 30آثیبری ثؼذ از 

ّبی فرػی  رار ررفتٌپذ. ًتپبیح ًؽپبى داد کپِ اثپر ثپرّوکٌػ ثپیي         ّبی اصلی ٍ چْبر شًَتی  در کرت از تؽتک، اػوبل ؼذ. تیوبرّبی آثیبری در کرت
ّپبی چغٌذر ٌپذ در اثپر     ثَد. کبّػ ػولکپرد ؼپکر شًَتیپ     ردا یهؼٌ در ظطح احتوبل پٌح درصذّب ٍ آثیبری ثرای ؼبخص حعبظیت ثِ خؽکی، شًَتی 

ّبی هختلف در ّپر دٍ رٍغ  ( ؼذیذتر از دٍریبزهَردًدرصذ آة  50 یيتمههتر تجخیر از تؽتک تجخیر ثب  هیلی 30 ثؼذ از یا  طرُکبّػ هقذار آة )آثیبری 
ِ ثٌپبثرایي،  ؛ ّپبی چغٌذر ٌپذ ًیعپت   یبثی تحول ثِ خؽکی شًَتی آثیبری ثَد. ًتبیح ًؽبى داد کِ آثیبری ًؽتی، رٍغ کبرآهذ ٍ هؤثری ثرای ارز  هٌظپَر  ثپ

هتپر ثپب   هیلی 30پط از تجخیر تدوؼی  ای طرُاصالحی ٍ تَدیذ ار بم هتحول ثِ خؽکی، رٍغ آثیبری  یّب ثرًبهِّب در ارزیبثی تحول ثِ خؽکی شًَتی 
 ؼَد.رٍغ ٍ ظطح تٌػ خؽکی هؤثر هؼرفی هی ػٌَاى ثِدرصذ ًیبز آثی چغٌذر ٌذ،  50 یيتمه
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تَاًذ تحپت تپمثیر طیپف ٍظپیؼی از     کؽت چغٌذر ٌذ در ایراى هی
تغییرات هحیطی )هبًٌذ ًَع خپبک، در دظپترض ثپَدى آة ٍ هیپرُ( ٍ     

ثٌپبثرایي، ثپرّوکٌػ   ؛ تغییرات ظبالًِ ؼرایط آة ٍ َّایی  رار ریپرد 
ْ   بثپل کِ اهلت هٌدر ثپِ تغییپرات    ّب ٍ هحیطثیي شًَتی  در  یتپَخ

ؼَد، هوکي اظت اختالل ّبی هختلف هیثٌذی شًَتی  در هحیطرتجِ
 ّپب ایدپبد ًوبیپذ   در اًتخپبة شًَتیپ    کٌٌذربى اصالحای در کبر ػوذُ

(Ashraf., 2010; Cattivelli et al., 2008; Pidgeon et al., 

ّپبی  ّپبیی ثپب ٍیصرپی   ربى شًَتیپ  کٌٌذ (. در ایي هَارد، اصالح2006
ًوبیٌپذ. ثپب   پتبًعیل ػولکرد ثبال ٍ پبیذاری ػولکرد ثبال را اًتخبة هپی 

                                                           
قپبت اصپالح ٍ تْیپِ ثپغر چغٌذر ٌپذ. ظپبزهبى       اظتبدیبر پپصٍّػ هَظعپِ تحقی   -1

 تحقیقبت، آهَزغ ٍ ترٍیح کؽبٍرزی، کرج، ایراى.

داًؽیبر پصٍّػ هرکس تحقیقبت ٍ آهپَزغ کؽپبٍرزی ٍ هٌپبثغ طجیؼپی ّوپذاى.       -2
 ظبزهبى تحقیقبت، آهَزغ ٍ ترٍیح کؽبٍرزی، ّوذاى، ایراى.
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DOR: 

 × راّجرد پبیذاری ػولکرد ثبال، ثپرّوکٌػ ثپیي شًَتیپ     یریکبرر ثِ

ثپیي ػَاهپل هحیطپی هعپئلِ کوجپَد آة،       رظذ.هحیط ثِ حذا ل هی
ثپب چپبدػ هَاخپِ     خؽک یوًِدر هٌبطق خؽک ٍ  یصٍُ ثِکؽبٍرزی را 

ثذٍى ؼک تٌػ ًبؼی از (. Neupane and Guo, 2019) کردُ اظت
در کؽپبٍرزی   هحیطی یعتزتٌػ  یيتر هْنٍ کوجَد آة  یظبد خؽک

در ظراظر خْبى اظت. کن آثیپبری ٍ افپسایػ کپبرایی هصپر  آة از     
ّبی هْن هذیریت آثیبری اظت کِ ثرای حفظ آة ٍ حفظ تَدیپذ  ؼیَُ

بطق کن آة در حبل تَظؼِ ٍ رعترغ اظپت. در  پبیذار هحصَل در هٌ
کن آثیبری، هقذار آة آثیبری کوتری ًعجت ثِ ًیبز آثی کبهل هحصَل 
در هراحل هختلف رؼذ هحصَل یب در کل فصل رؼذ هحصَل هصر  

تحقیقپبت، کپبّػ ػولکپرد     (. اهلپت Costa et al., 2007ؼپَد )  هی
 ,.Hoffmannاًپذ ) ، رپسارغ کپردُ  یآثپ  کپن چغٌذر ٌذ را در ؼپرایط  

(. ّوچٌیي، تحقیقپبت ثعپیبری در ؼپرایط کوجپَد آة کپبّػ      2010
اًپپذ ػولکپپرد ًْپپبیی ؼپپکر را ًعپپجت ثپپِ پتبًعپپیل آى رپپسارغ کپپردُ

(Hosseini et al., 2019   تپپٌػ خؽپپکی تپپمثیر ًپپبهطلَثی ثپپر .)
(. ػولکپرد ریپبُ ثعپتِ    Zhu, 2002فیسیَدَشی ٍ هتبثَدیعن ریبُ دارد )
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اًذ از خفیف تب ؼپذیذ هتغیپر ثبؼپذ    تٍَ هذت تٌػ خؽکی هی ؼذت ثِ
(Jaleel and Llorente, 2009.)    یآثپ  کپن ػولکرد ثْیٌپِ در ؼپرایط 

 ;Ashraf, 2010یکپپی از اّپپذا  اصپپلی اصپپالح ًجبتپپبت اظپپت ) 

Cattivelli et al., 2008; Kirda, 2002   پبیذارتریي راُ هقبثلپِ ثپب .)
ررّب ثرای کوجَد آة، اظتفبدُ از ار بم هتحول ثِ خؽکی اظت. اصالح

دظتیبثی ثِ ػولکرد ثبال در هحیط ّذ ، ثذٍى ًیبز ثِ داًعپتي ایٌکپِ   
-ؼَد، اًتخپبة هپی  ّبیی در ریبُ ثبػث افسایػ تَدیذ هیچِ هکبًیعن

ثٌپبثرایي ارزیپبثی پتبًعپیل ًعپجی هقبٍهپت      ؛ (Blum, 1988ًوبیٌپذ ) 
ّب ثِ خؽکی در اصالح ٍ هؼرفی ر ن هتحول، ضرٍری اظپت.  شًَتی 
ّپب ٍ   ّپب را ثپب رٍغ   ذربى ثبیذ تحوپل ثپِ خؽپکی شًَتیپ     کٌٌ اصالح
 حپل  راُ(. Vahidi et al., 2013ّبی هٌبظت ارزیبثی ًوبیٌپذ )  ؼبخص

ّپبیی اظپت کپِ در ؼپرایط     هوکي ثرای ایي هعئلِ، اًتخبة شًَتیپ  
 Putnik-Delic etًذاؼتِ ثبؼذ ) دار یهؼٌکبّػ  ػولکردؼبى یآث کن

al., 2018) ّپپبی خؽپپی ضپپرٍری از ثرًبهپپِثٌپپبثرایي هرثپپبد ری، ث؛
اصالحی ٍ اًتخبة رٍغ اصالحی هٌبظت در ثْجَد تحول ثِ خؽپکی  

(. Abbasi et al., 2018هحصپَالت زراػپی، پیؽپٌْبد ؼپذُ اظپت )     
ثپرای   اػتوپبد   بثپل ، ثبیعتی یک ؼبخص تپٌػ خؽپکی   ترتیت یيا ثِ

 طَر ثِتؼییي ظطح تٌػ آثی اظتفبدُ ؼَد تب ػولکرد هحصَل را ثتَاى 
 Parkash andکپرد )  ثیٌپی  یػپپ ز رٍی ظطح تٌػ خؽپکی،  د یق ا

Singh, 2020ّبی تٌػ خؽکی در تؼییي ظطح تٌػ آثپی   (. ؼبخص
در ریبّبى ثعیبر هؤثر ّعتٌذ زیرا ٌّ بم تؼیپیي ظپطح تپٌػ آثپی در     
ریبّبى، اثر تدوؼی تٌػ آثی در اثر کبّػ رطَثت خپبک ٍ افپسایػ   

(. Parkash and Singh, 2020ؼپَد ) در ًظپر ررفتپِ هپی    ،تجخیپر 
)ؼپبخص   YSI )ؼبخص حعبظپیت ثپِ خؽپکی(،    DSIّبی  ؼبخص

 MPٍری ٌّذظپپی( ٍ  )هیپپبً یي ثْپپرُ  GMPپبیپپذاری ػولکپپرد(،  

ٍری حعبثی( ثب ػولکپرد در ؼپرایط تپٌػ ّوجعپت ی      )هیبً یي ثْرُ
ّپبی هتحوپل ثپِ     ّپب ثپرای هرثپبل شًَتیپ      ًؽبى دادًذ. ایي ؼبخص

رپردد  خؽپکی پیؽپٌْبد هپی   خؽکی ٍ ػولکرد ثبال در ؼپرایط تپٌػ   
(Okasha and Mubarak, 2018ؼبخص .) DSI یکی از ؼپبخص ،-

ّپپب ثپپب ػولکپپرد پبیپپذار در ؼپپرایط ّپپبی رایپپح در ؼٌبظپپبیی شًَتیپپ 
 Siahpoosh et al., 2011; Okasha andثبؼپذ ) هحذٍدیت آة هی

Mubarak, 2018      ایي ؼپبخص هقبیعپِ اخپتال  ػولکپرد تحپت .)
ثبؼپذ. ثپرای ارزیپبثی تحوپل     تٌػ هی ظطَح هختلف آثیبری کبهل ٍ

ّبی هختلف ًعجت ثِ تٌػ خؽکی، ؼذت تٌػ خؽکی ثعیبر شًَتی 
 ,.Tarkalson et al., 2014; Mohammadian et alهْپن اظپت )  

ّبی چغٌذر ٌذ در دٍ ؼرایط آثیبری کبهل (. در تحقیقی، شًَتی 2009
 90ثِ ترتیت در ظپطح   Aتجخیر از تؽتک کالض  ثر اظبضٍ تٌػ ٍ 

ًیبز ٍ هصپر  کپل آة در توپبم     تجخیر ارزیبثی ؼذًذ. هترهیلی 200ٍ 
هتپر اظپت کپِ در رتجپِ     هیلپی  1200تب  900دٍرُ رؼذ چغٌذر ٌذ ثیي 

 ,.Dunhamؼپَد ) ریبّبى زراػی ثپب هصپر  آة ثپبال، ارزیپبثی هپی     

1993; Hills et al., 1990 .)هحصپَل   ػٌَاى ثِ، چغٌذر ٌذ حبل یيثبا
هیپر   ًعپجت ٍ ًعپجت ثپِ تپٌػ خؽپکی      ؼذُ ؼٌبختِای ػویق ریؽِ

شًَتی   46(. Salter and Goode, 1967حعبض رسارغ ؼذُ اظت )
 ّپبی شًتیکپی هتٌپَع هپَرد ارزیپبثی  پرار ررفپت.       چغٌذر ٌذ ثب زهیٌِ

ػولکرد ؼکر ثب خغة آة از خبک هثجت ثَد. از طر  هقذار  ّوجعت ی
بثعتبى راثطِ هٌفی دی ر، ػولکرد ؼکر ثب تَظؼِ ظطح ثرگ در اٍاخر ت

داؼت. ّوجعت ی هثجت ثبالیی ثیي هیساى تؼپر  ٍ ػولکپرد ؼپکر در    
در هٌپبطق   (.Ober et al., 2005ؼرایط آثیبری ًرهبل ٍخَد داؼپت ) 

داری ثب هقذار آة هصپرفی  ، ػولکرد چغٌذر ٌذ ارتجبط هؼٌیخؽک یوًِ
ٍ هیساى ثبراى دریبفتی در زهبى فصل رؼذ دارد. تٌػ خؽکی هٌدر ثِ 
افسایػ ٍ کبّػ ثِ ترتیت هلظپت ظپبکبرز ٍ هپبدُ خؽپک در ریؽپِ      

(. اررچپِ آثیپبری   Bloch and Hoffman, 2005ؼپَد ) چغٌذر ٌذ هی
اهب درصذ  ٌذ ؛ تَاًذ ػولکرد ریؽِ را افسایػ دّذزیبد چغٌذر ٌذ ًیس هی

(. آزهبیؽی در Moutonnet, 2002دّذ )ٍ کیفیت ریؽِ را کبّػ هی
آثیبری را ثپر درصپذ  ٌپذ، ػولکپرد ریؽپِ ٍ      ترکیِ اثر ظطَح هختلف 
هقپذار آة    پرار داد. ثپب کپبّػ    یهَردثررظپ ػولکرد ؼکر چغٌذر ٌذ 

 Ucanهصرفی، درصذ  ٌذ افسایػ ٍ ػولکرد ریؽپِ کپبّػ یبفپت )   

and Gencoglan, 2004   ِدر آزهبیؽی دی ر، ػولکرد ثپبالی ریؽپ .)
ٌػ ؼپذ.  در ؼرایط هطلَة هٌدر ثِ ػولکرد ًعجتبً ثپبال در ؼپرایط تپ   

ّبی هختلف چغٌذر ٌذ در ؼپرایط تپٌػ   تغییرات ػولکرد ؼکر ّیجریذ
(. Ober et al., 2004; Pidgeon et al., 2006دار ثَد )خؽکی هؼٌی

تفبٍت ػولکرد ریؽِ ٍ ػولکرد ؼکر ثیي ظِ ر ن چغٌذر ٌذ چٌذ خَاًِ 
دار ثپپَد ٍ دٍ ر پپن هٌپپَشرم در ظپپطَح هختلپپف تپپٌػ آثپپی، هؼٌپپی  

(Mahmoud et al., 2018     اٍثپر ٍ ّوکپبراى ٍ پپیدي ٍ ّوکپبراى .)
در ػولکرد ؼکر ثیي چٌذ ّیجریذ تحپت ؼپرایط    یا هالحظِ  بثلتٌَع 

ّپبی در دظپترض   تٌػ خؽکی یبفتٌذ ٍ ًتیدِ ررفتٌذ کِ شرم پالظن
ثپرای افپسایػ تحوپل ثپِ      یپبز هَردًدارای تٌَع شًتیکپی   ررّب اصالح

 Ober et al., 2004; Pidgeon et) ثبؼپذ  یهپ خؽکی در چغٌذر ٌپذ  

al., 2006ثرای ثْجَد تَدیذ هحصَل تحپت   یتَخْ  بثلّبی (. تالغ
 (. ثپب Cattivelli et al., 2008ؼرایط کوجَد آة اًدپبم ؼپذُ اظپت )   

، تحقیقبت در هَرد تحول ثِ خؽپکی در چغٌذر ٌپذ هحپذٍد    ٍخَد ایي
کبهل درک ًؽذُ، ثِ  طَر ثِرعترغ تٌػ آثی  کِ ییازآًدبثَدُ اظت. 

رظذ کِ تفبٍت چٌذاًی ثیي ار پبم ٍخپَد ًذاؼپتِ ثبؼپذ. ایپي      ًظر هی
      ِ ّپبی  هَضَع رظپیذى ثپِ رٍغ هٌبظپت ثپرای اًتخپبة را در ثرًبهپ

(. ػولکپرد  Ober and Rajabi, 2010کٌپذ ) اصپالحی هؽپکل هپی   
ّپبی هحیطپی ثپرای ارزیپبثی     هحصَل در هحذٍدُ ٍظپیؼی از تپٌػ  

 ؼپذُ  یپبى ث بداػتوپ   بثلؼبخص  ػٌَاى ثِظبزربری شًَتی  ثِ خؽکی، 
ّپبی  (. ادجتپِ ثعپیبری از ؼپبخص   Cattivelli et al., 2008اظپت ) 

در  دظپترض   بثلّبیی هبًٌذ دهبی کبًَپی، آة هحیطی از اًذازُ ریری
، خپغة   بثلاظوسی آة، هقذار آة هصرفی ٍ هقذار آة  پتبًعیلخبک، 
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 ;Motzo et al., 2001; Araus et al., 2003آهذُ اظپت )  ثِ دظت

Rizza et al., 2004 .) 
( هؼرفی ٍ تَصیِ یپک رٍغ  1اّذ  ایي تحقیق ػجبرت ثَدًذ از 

ّپبی  هؤثر ٍ کبرآهذ ثرای ارزیبثی تحوپل ثپِ خؽپکی ًعپجی شًَتیپ      
ّپب ثپِ دحپب     ( ثررظی ٍخَد تٌَع شًتیکی در هیبى شًَتی 2چغٌذر ٌذ 

DSI . 
 

هاموادوروش

در ایعپت بُ تحقیقپبت    1388 ٍ 1387 ّپبی  ایي تحقیق طی ظبل
اکجبتبى در هرکس تحقیقبت ٍ آهَزغ کؽبٍرزی ٍ هٌبثغ طجیؼی ّوپذاى  

 48ثبًیِ ؼوبدی ٍ  6/47د یقِ ٍ  52درخِ،  34ثب هختصبت خغرافیبیی 
ثبًیِ هرثی اًدبم ؼذ. ثر اظبض آهبر ثلٌذهذت  6/1د یقِ ٍ  32درخِ ٍ 

درخِ  6/9َّاؼٌبظی، هیبً یي دهب ٍ ثبرًذری ظبالًِ ّوذاى ثِ ترتیت 
ثبؼذ. ارتفبع ایي هٌطقپِ از ظپطح دریپب    هی هترهیلی 314راد ٍ رظبًتی
ا لیوی، ایي هٌطقِ خسٍ هٌبطق  یثٌذ طجقِهتر اظت ٍ ثر اظبض  1730

 ؼَد. هحعَة هی خؽک یوًِ
ّپبی  چْبر شًَتی  تحت ّؽت تیوبر آثیبری در  بدت طرح کپرت 

ّبی کبهل تصبدفی ثپب چْپبر تکپرار هپَرد     ثب طرح پبیِ ثلَک خردؼذُ
اصپلی ٍ چْپبر    یّپب  کرتزیبثی  رار ررفتٌذ. ّؽت تیوبر آثیبری در ار

ّبی فرػی  رار ررفتٌذ. ّؽت تیوبر آثیبری ؼبهل ظِ  شًَتی  در کرت
هتپر ٍ   ( هیلیI3) 130 (I2 ٍ )180(، I1) 80تیوبر آثیبری ًؽتی پط از 

 30( ٍ I4% )100هتپر ثپب   هیلپی  30ای ًیس دٍ تیوبر رٍغ آثیبری  طرُ
ًیبز آثی ریبُ چغٌذر ٌذ ٍ ظِ تیوبر آثیبری  یيتمه( I5% )50ثب هتر هیلی
هتپر تجخیپر از تؽپتک     هیلپی  130 (I7 ٍ )180 (I8)(، I6) 80ای  طرُ

 BP، 7112(. چْپبر شًَتیپ  ؼپبهل    1هٌظَر ؼذ )خپذٍل   Aکالض 

karaj، BP Mashad  ٍ(I13*A37.1)*BP     ثَد. ّپر کپرت اصپلی
 4ٍ ّر کرت فرػی ؼبهل هتر  75خط کؽت ثِ طَل حذٍد  32ؼبهل 

 4ظبًتیوتر ثَد. در ّر کپرت فرػپی    50خط کبؼت ثب فَاصل خطَط 
تصبدفی ٍ در ّر خط کؽت چْبر شًَتی  ثِ دًجبل ّن  طَر ثِشًَتی  

هتر کؽپت رردیپذ. ثپذیي ترتیپت، ؼپبًط  پرار        8ٍ ّر یک ثِ طَل 
ّبی فرػی هعبٍی ثپَد. ثپیي   ررفتي ّر شًَتی  در ّر هَ ؼیت کرت

 5/1ّبی فرػی ب یک هتر فبصلِ هٌظَر ؼذ. فبصلِ ثیي کرتّ شًَتی 
هتر در ًظر ررفتِ ؼذ. ادجتِ ثب تَخپِ ثپِ اّویپت     2هتر ٍ ثیي تکرارّب 

ایدبد ؼرایط یکٌَاخت رطپَثتی خْپت ارزیپبثی رٍغ هٌبظپت ثپرای      
هتپر در اثتپذا ٍ    10طپَل  ّبی هختلف، ر ن تدبرتی زر بى ثِ  شًَتی 

بدفی ثَدى ٍ ایدبد ؼرایط یکٌَاخت اًتْبی ّر کرت اصلی، خْت تص
، کؽت ؼذ. راًذهبى آثیبری ثپرای ظیعپتن   یهَردثررظّب  ثرای شًَتی 

% در ًظر ررفتِ ؼپذ. ظیعپتن   90ای % ٍ ثرای ظیعتن  طر50ًُؽتی 
دیتپر   2 چکپبى   طرُای تی ، ثب فبصلِ آثیبری  طرُ هَرداظتفبدُآثیبری 

ّبی َّاؼٌبظی رٍزاًِ دادُ ًیبز آثی ثب اظتفبدُ از در ظبػت اظتفبدُ ؼذ.

ّبی آثیپبری  اػوبل تیوبر ٍ ثر اظبض فرهَل پٌوي هبًتیث هحبظجِ ؼذ.
ثرری ؼرٍع ٍ تب زهبى ثرداؼت  4-6پط از هرحلِ اظتقرار ثَتِ هرحلِ 
ّب ثِ آزهبیؽ بُ تکٌَدَشی  ٌذ کرج اداهِ یبفت. پط از ثرداؼت، ریؽِ

ؼپذ. ظپ ط    یریر اًذازُهٌتقل ٍ ٍزى ریؽِ ّر کرت پط از ؼعتؽَ 
( ثر اظپبض  Betalyzer( ثب اظتفبدُ از دظت بُ ثتبالیسر )SCهیساى  ٌذ )

-ررم خویر ریؽپِ اًپذازُ   100رٍغ پالریوتری ثر حعت ررم  ٌذ در 

تؼیپیي   1( در ّکتبر ثپب هؼبددپِ   SYریری ؼذ. ػولکرد ًبخبدص ؼکر )
 :(1384ًَ بثی ٍ ّوکبراى،  )ػجذادْیبىؼذ 

= SY                                                    1هؼبددِ 
  

  

     

ثِ ترتیت ػولکرد ریؽِ ٍ ػولکپرد ؼپکر )    RY  ٍSYکِ در آى 
ثبؼذ. ؼبخص حعبظیت ثپِ  ًیس هیساى  ٌذ )%( هی SCتي در ّکتبر( ٍ 

ّب تحت هؼیبری ثرای ارزیبثی ػولکرد شًَتی  ػٌَاى ثِ( DSIخؽکی )
(. Tarkalson et al., 2014اظپپت )تپپٌػ خؽپپکی ؼپپٌبختِ ؼپپذُ 

تپر   ًعجت ثِ ؼرایط تٌػ خؽپکی هقپبٍم   DSI<1ّبی دارای  شًَتی 
از اختال  ػولکپرد   DSI (.Okasha and Mubarak, 2018ّعتٌذ )

 2ؼکر تحت تٌػ رطَثتی ٍ ؼرایط رطَثت کبهل ثب اظتفبدُ از هؼبددِ 
 هحبظجِ ؼذ.

DSI=
   

  

  
 

   
  

  
 

                                                         2هؼبددِ 

Xsػولکرد ؼکر شًَتی  در ؼرایط تٌػ خؽکی : 

Xpػولکرد ؼکر شًَتی  در ؼرایط رطَثت کبهل : 

 s ّب در ؼپرایط تپٌػ خؽپکی    : هیبً یي ػولکرد ؼکر ّوِ شًَتی
(I2 ،I3 ،I5 ،I6 ،I7  ٍI8 ) 

 p آثیپبری کبهپل   ّب در ؼپرایط  : هیبً یي ػولکرد ؼکر ّوِ شًَتی
(I4.اظت ) 

 
ای ٍ آثیپبری ًؽپتی،    ثرای هقبیعِ تفبٍت ػولکرد در آثیبری  طرُ

طرفپپِ  ّپپب ثپپب اظپپتفبدُ از رٍغ تحلیپپل ٍاریپپبًط یپپک   توپپبهی دادُ
(ANOVAثب اظتفبدُ از ًرم )  افسارSAS v. 9.2  تدسهَرد ِ ٍتحلیپل   یپ

از  ثرای ّر شًَتی  ثب اظتفبدُ DSI رار ررفت. در ّویي حبل، هقبدیر 
ّپبی کبهپل تصپبدفی     ٍ در  بدت طرح ثلپَک  خردؼذُّبی طرح کرت

ّب ثب آزهَى داًکپي در ظپطح پپٌح درصپذ      هحبظجِ ٍ هقبیعِ هیبً یي
 اًدبم ؼذ 

 

نتایجوتحث

ّپبی   ًتبیح تدسیِ ٍاریبًط هرکت ًؽبى داد کِ تفبٍت ثیي تیوپبر 
ظپبل  ×دار ثَد. ثرّوکٌػ ثیي شًَتی  آثیبری ثرای ػولکرد ؼکر هؼٌی

اهپب ثپر ّوکپٌػ    ؛ دار ثپَد  ظبل ثرای ػولکپرد ؼپکر هؼٌپی   ×ٍ آثیبری
(. 2خپذٍل  دار ًجپَد ) آثیپبری از دحپب  ػولکپرد ؼپکر هؼٌپی     ×شًَتی 

ّب ثپِ دحپب  کپبرایی    ّبی آثیبری ٍ شًَتی  ّوچٌیي تفبٍت ثیي تیوبر
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آثیپبری از ثپرای کپبرایی    ×دار ثَد. ثر ّوکپٌػ ظپبل   هصر  آة هؼٌی
 (.2ل خذٍدار ثَد )هصر  آة هؼٌی

-هیلپی  30ای تفبٍت هیبً یي ػولکرد ؼکر در تیوبر آثیبری  طرُ

دار ثَد. کبّػ ػولکرد ( ثب هبثقی تیوبرّبی آثیبری، هؼٌیI5% )50هتر 
ّبی چغٌذر ٌپذ در اثپر کپبّػ هقپذار آة ًعپجت ثپِ       ؼکر در شًَتی 

(. ًتیدِ ایي تحقیق ثپِ  1 ؼکلدٍرّبی هختلف آثیبری، ؼذیذتر ثَد )
کر ًؽبى داد کِ اػوبل تٌػ، تٌْب ثب کپبّػ هقپذار آة   دحب  تَدیذ ؼ

% 50هتپر  هیلپی  30ای )آثیپبری  طپرُ   I5هصرفی چغٌذر ٌذ در تیوپبر  
یي ًیبز آثی ریبُ چغٌذر ٌذ( ًعجت ثِ هبثقی تیوبرّپبی آثیپبری کپِ    تمه

دٍر آثیپبری اػوپبل ؼپذ، رٍؼپی هطوپئي، هٌبظپت ٍ        صَرت ثِتٌػ 
ررفت کِ در ؼرایط کپن آثیپبری،    تَاى ًتیدِی ثَد. ثٌبثرایي هیهؤثر

کٌذ. پصٍّؽ راى دی ر ًیس چغٌذر ٌذ درخبتی از تٌػ آثی را تحول هی
تَاًٌذ تٌػ آثی را فقط تب یپک حپذ هؼپیي    ثیبى کردًذ کِ ریبّبى هی

)ظطح آظتبًِ( تحول کٌٌذ ٍ فراتر از آى، کبّػ ؼذیذ ػولکرد ٍخپَد  
 .(Wakchaure et al., 2018; Mohawesh, 2018دارد )

ّبی هختلف چِ ّبی آثیبری ثب دٍرتفبٍت حدن آة هصرفی تیوبر
 I4 ،I6 ،I7ای )( ٍ چِ رٍغ آثیبری  طرI1 ،I2  ٍI3ُدر رٍغ ًؽتی )

 ٍI8 )اهپب تفپبٍت تیوبرّپبی هَصپَ  ثپب تیوپبر       ؛ ثَد اهوبض  بثلI5 

یي ًیپبز آثپی ریپبُ چغٌذر ٌپذ(     تپمه % 50هتر هیلی 30ای )آثیبری  طرُ
یک ػبهپل ػوپذُ    ػٌَاى ثِثٌبثرایي، تٌػ آثی ؛ (2کل دار ثَد )ؼهؼٌی

 Pidgeonیرزًذُ( در تَدیذ چغٌذر ٌپذ ) ههحیطی )تٌػ  هحذٍدکٌٌذُ

et al., 2001 در تیوبر )I5 ُکِ ثب هحذٍد کردى رؼذ ثرگ  اتفب  افتبد
ٍ ریؽِ، ثر ػولکرد ٍ تدوغ ظبکبرز در چغٌذر ٌذ تپمثیر رغاؼپتِ اظپت    

(Karagöz et al., 2018 .)     تحقیقبت ثعپیبری در ؼپرایط تپٌػ آثپی
اًپذ  کبّػ ػولکرد ًْبیی ؼکر را ًعجت ثِ پتبًعیل آى رسارغ کپردُ 

(Hosseini et al., 2019; Hoffmann., 2010.) 
 

دراینتحقیقمورداستفادهمطخصاتتیمارهايمختلفآتیاري-1جذول

 هايآتیاريضرحتیمار آتیاريیمارهايت

I1  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمهثب  هترهیلی 80آثیبری ًؽتی پط از تجخیر تدوؼی 

I2  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمهثب  هترهیلی 130آثیبری ًؽتی پط از تجخیر تدوؼی 

I3  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمهثب  هترهیلی 180آثیبری ًؽتی پط از تجخیر تدوؼی 

I4  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمهثب  هترهیلی 30پط از تجخیر تدوؼی  یا  طرُآثیبری 

I5  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  50 یيتمهتجخیر تدوؼی ثب  هترهیلی 30پط از  یا  طرُآثیبری 

I6  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمهثب  هترهیلی 80پط از تجخیر تدوؼی  یا  طرُآثیبری 

I7  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمهثب  هترهیلی 130پط از تجخیر تدوؼی  یا  طرُآثیبری 

I8  ریبُ یبزهَردًدرصذ آة  100 یيتمههتر تجخیر تدوؼی ثب هیلی 180پط از  یا  طرُآثیبری 

 
مختلفآتیارييهاروشهايچغنذرقنذتانتایجتجسیهواریانسعملکردضکرشنوتیپ-2جذول

 میانگینمرتعات
 مناتعتغییرات درجهآزادي

 عملکردضکر كاراییمصرفآب
**41/10028701 ns50/3 1 ظبل 

 ظبل(تکرار ) 6 63/20 52/309413
 آثیبری 7 54/70* 96/3163457*

 آثیبری×ظبل 7 38/16** 20/493983**

 ظبل() یبریآث×تکرار 42 01/5 23/71127
*80/449756 ns 20/38 3  شًَتی 

ns 38/35319 ns 69/1 21 شًَتی × آثیبری 
ns 98/42247 **22/6 3 شًَتی × ظبل 
ns 95/18087 ns42/1 21 آثیبری×شًَتی  × ظبل 

 خطبی کل 144 54/1 15/17737
**,* ٍns ِداردرصذ ٍ هیر هؼٌی 5درصذ ٍ  1دار در ظطح احتوبل  ترتیت هؼٌی ث 
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 مختلفآتیاريدردوساليهاروشمقایسهمیانگینعملکردضکرتا-1ضکل



 

 مقایسهمیانگینمصرفآبتیمارهايمختلفآتیاري-2ضکل

 
ثِ ازاء ّر ٍاحپذ آة   یذؼذُتَدهیساى هبدُ خؽک یب در ایٌدب ؼکر 

ػبهل تؽخیص در ثرتری یک رٍغ یب  یيتر هْن ػٌَاى ثِ ؼذُ هصر 
ؼَد. در ایپي تحقیپق اظپتفبدُ از رٍغ    ًظبم آثیبری در ًظر ررفتِ هی

در هصپر  آة، ثبػپث افپسایػ     ییخَ صرفِای ػالٍُ ثر آثیبری  طرُ
-دار کبرایی هصر  آة ًعجت آثیبری ًؽتی ؼذ. دیکي اػوبل دٍرهؼٌی

آة هصپرفی  هقپذار   ّبی هختلف آثیبری ٍ یب کپن آثیپبری ثپب کپبّػ    
؛ (3 ؼپکل ثر کپبرایی هصپر  آة چغٌپذر ًذاؼپت )     یریتمثچغٌذر ٌذ، 
ّپبی هْپن هپذیریت آثیپبری     کن آثیبری کِ یکی از ؼپیَُ ثٌبثرایي، ثب 

اظت، در راظتبی حفظ آة ٍ حفظ تَدیذ پبیذار ؼکر ثرای هٌپبطق کپن   
تَاًذ  بثل تَصیِ ثبؼذ. ایپي یبفتپِ تَظپط پصٍّؽپ راى     آة کؽَر هی
 (.  Costa et al., 2007ؼذُ اظت )دی ر رسارغ 

ّبی هختلپف آثیپبری در دٍ ظپبل    ثیؽتریي ػولکرد ؼکر ثب رٍغ
هرثَط ثَد. تفبٍت ر ن هَصپَ  ثپب ظپبیر     7112آزهبیػ، ثِ شًَتی  

-هؼٌی( BP(I13*A37.1) ،BP Mashad  ٍBP karaj) ّبشًَتی 

 (. 4دار ثَد )ؼکل 

ٍ ؼذیذتریي کپن   I4ّب در تیوبر ثذٍى تٌػ ػولکرد ؼکر شًَتی 
ٍ آثیبری  I3آثیبری ثِ رٍغ دٍر آثیبری ؼبهل تیوبرّبی آثیبری ًؽتی 

 I5 یاٍ ّوچٌیي تٌػ ثب هقذار آة آثیبری در تیوبر  طپرُ  I8ای  طرُ

رًٍذ کبّؽی ػولکپرد ؼپکر ثعپتِ     ًؽبى دادُ ؼذُ اظت. 5در ًوَدار 
 I3  ٍI8تَاًذ از خفیف در تیوبرّبی ٍ هذت تٌػ خؽکی هی ؼذت ثِ

ًعجت پتبًعیل ػولکپرد در آثیپبری کبهپل هتغیپر      I5در تیوبر  تب ؼذیذ
 ایي یبفتِ تَظط پصٍّؽ راى دی ر ًیس ثیبى ؼذُ اظت(. 5ثبؼذ )ؼکل 

(Jaleel and Llorente, 2009 .)    ارتجبط ثیي ػولکپرد ؼپکر ٍ هقپذار
ّپبی ػولکپردی در    هؽبثِ ثعپیبری از پبظپ    I5آة هصرفی در تیوبر 

ِ طیفی از ػَاهپل هحذٍدکٌٌپذُ ػولکپرد )    هثپبل، ًیتپرٍشى(    ػٌپَاى  ثپ
(Dobermann et al., 2011ثَد. ایي ) 
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 مقایسهمیانگینكاراییمصرفآبدرتیمارهايمختلفآتیاري-3ضکل

 

 

 هايمختلفدردوسالعملکردضکرتاشنوتیپمقایسهمیانگین-4ضکل

 
ثب ًتبیح پصٍّؽ راى دی ر هجٌی ثپر ایٌکپِ کپبّػ     یخَث ثًِتبیح 

، هطبثقپپت دارد ؼپپَد یهپپهصپپر  آة هٌدپپر ثپپِ کپپبّػ ػولکپپرد  
(Hosseini et al., 2019; Ober et al., 2004; Pidgeon et al., 

2006; Ucan and Gencoglan, 2004 .)ِػولکپرد  ی پر د ػجپبرت  ث ،
از  ؼپذُ  خغةؼکر در ریبُ چغٌذر ٌذ ثب اظتفبدُ از هقذار آة هصرفی ٍ 

 ,.Mahmoud et al., 2018; Ober et alخبک راثطپِ هثجپت دارد )  

 I13)ًعجت ثِ  7112، شًَتی  ؼَد یهکِ هؽبّذُ  طَر ّوبى(. 2005

* A37.1)*BP  ٍBP فپسایػ هقپذار آة   تر اظت ٍ ثپب ا کرج هتحول
در ؼرایط  7112یبثذ. شًَتی  آثیبری، تفبٍت ػولکرد ؼکر افسایػ هی

هؽْذ حعبظیت کوتری ثِ خؽپکی   BPکن آثیبری ًعجت ثِ شًَتی  
اهب ثب افسایػ هقذار آة آثیپبری، تفپبٍت ػولکپرد ؼپکر ثپیي دٍ       ؛دارد

هؽْذ کِ تقریجبً کوتپریي   BPثٌبثرایي، شًَتی  ؛ شًَتی  کبّػ یبفت

ػولکرد را در ؼرایط کن آثیبری داؼت، هوکپي اظپت دسٍهپبً کوتپریي     
ػولکرد ؼکر را در آثیبری کبهل )تغییر ؼرایط هحیطی( ًذاؼپتِ ثبؼپذ   

(. ؼبیذ ثِ ّویي ددیل، اػوبل تٌػ آثی ثرای ثْجَد درک هپب  5 ؼکل)
ّپبی ػولکپرد اکَدپَشیکی ریپبُ      از چ ًَ ی تمثیر خؽکی ثر ٍیصرپی 

ّپبی ثپب   شًَتی  حبل(. ثِ ّر Marchin et al., 2020ضرٍری ثبؼذ )
تغییرات کوتر ػولکرد در ّر دٍ ؼپرایط هطلپَة ٍ تپٌػ خؽپکی در     

ّبی اصالحی در هٌبطق هعتؼذ تٌػ خؽپکی حیپبتی ّعپتٌذ.    ثرًبهِ
ثٌپبثرایي، ارزیپبثی   ؛ ًجبؼپذ  ثیٌپی  یػپپ ؼبیذ ظطح تٌػ خؽکی  بثپل  

 ی کِ در . شًَتیؼَد یهّبی چغٌذر ٌذ در تٌػ خؽکی تَصیِ شًَتی 
ؼرایط هطلَة ٍ تٌػ خؽکی ًَظبًبت ػولکرد کوی را ًؽپبى دّپذ،   

 تَاًذ هتحول ثِ خؽکی در ًظر ررفتِ ؼَد.هی
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 هادرسطوحتنصوآتیاريكاملمقایسهمیانگینعملکردضکرشنوتیپ-5ضکل

 
کپِ از اّپذا     یآثپ  کپن ثرای دظتیبثی ثِ ػولکرد ثبال در ؼپرایط  

 ,.Ashraf., 2010; Cattivelli et alاصپلی اصپالح ًجبتپبت اظپت )    

2008; Kirda, 2002 ّب ثپب   (، ثبیعتی هیساى تحول ثِ خؽکی شًَتی
هقبیعپِ ٍ ارزیپبثی ؼپًَذ    ، ّپبی هٌبظپت   هؤثر ٍ ؼبخص اػوبل تٌػ

(Vahidi et al., 2013 ؼبخص .)DSI رایح در  یّب ؼبخص، یکی از
ّپپب ثپپب ػولکپپرد پبیپپذار در ؼپپرایط هحپپذٍدیت آة ؼٌبظپپبیی شًَتیپپ 

 Siahpoosh et al., 2011; Okasha andاظپت )  ؼپذُ  یهؼرفپ 

Mubarak, 2018     ِ -DSI{1 (. ثب تَخپِ ثپِ هخپرج فرهپَل هحبظپج

( s/ p)} ِػپذد حبصپل از هخپرج فرهپَل      ّرچقذرهؽخص ؼذ ک
ثٌپبثرایي، هیپبً یي   ؛ ثبؼذ، ؼپرایط تپٌػ ؼپذیذ خَاّپذ ثپَد      تر ثسرگ

ثپرای تیوبرّپبی هختلپف    {(s/ p )-1}هخرج فرهپَل   ؼذُ هحبظجِ
تپب   I3  ٍI8آثیبری ًؽبى داد کِ ؼذت تپٌػ از خفیپف در تیوبرّپبی    

 (. در6 ؼکلهتغیر ثَد ) I2  ٍI7ًعجت ثِ تیوبرّبی  I5در تیوبر  ؼذیذ
تی  در ؼرایط ظپطَح هختلپف   ثرای ارزیبثی تحول شًَ DSIؼبخص 

 Okasha)  آثیبری کبهل ٍ تٌػ، ؼذت تٌػ خؽکی ثعیبر هْن اظت

and Mubarak, 2018; Tarkalson et al., 2014) .   تب هرثپبد ری
ّبی اصالحی در ثْجَد تحول ثِ خؽپکی  کِ ثخؽی ضرٍری از ثرًبهِ

ّپب صپَرت   (، اًتخبة هٌبظپت شًَتیپ   Abbasi et al., 2018اظت )
ثر ایي هْن کِ اًتخبة ظیعتن آثیبری ٍ ریرد. پصٍّؽ راى دی ری ًیس 

ّب ثرای تحول ثپِ خؽپکی    ظطح هٌبظت تٌػ آثی در ارزیبثی شًَتی 
(. در Parkash and Singh, 2020اًپذ ) ًوپَدُ  ذیپ تمکضرٍری اظت، 

ثب تَخِ ثِ هقذار آة هصرفی ّر یک از  I6 ،I7  ٍI8تیوبرّبی آثیبری 
 (s/ p )-1( ٍ 1 ؼپکل ( ٍ ػولکرد ؼکر )2 ؼکلآثیبری ) ّبیتیوبر

، ًؽپبى داد کپِ کپبّػ ػولکپرد ؼپکر ثپب تپٌػ آثپی         ؼپذُ  هحبظجِ

ًیبز آثپی   يیتمه% 50هتر هیلی 30ای ثِ رٍغ آثیبری  طرُ ؼذُ اػوبل
رٍغ تٌػ خؽکی فقپط ثپب کپبّػ هقپذار آة(     )( I5ریبُ چغٌذر ٌذ )

ِ ّبی آثیپبری کپِ اػوپبل تپٌػ     ًعجت ثِ هبثقی رٍغ دٍر  صپَرت  ثپ
تپَاى  آثیبری اًدبم ؼذ، ؼذیذتر ثَد. ثر اظبض ًتبیح ایپي تحقیپق هپی   

ّپبی چغٌذر ٌپذ   کٌٌذربى ٌّ بم اًتخپبة شًَتیپ    ثیبى کرد کِ اصالح
 ،ثٌپبثرایي ؛ تٌػ خؽکی تَخِ ًوبیٌپذ  ؼذت ثِهتحول ثِ خؽکی ثبیذ 

حوپل ثپِ خؽپکی،    ّبی هختلف در هؼرفی ار پبم هت ؼٌبظبیی شًَتی 
در ؼرایط کن آثیبری اظت  ّب آىؼکر هعتلسم ارزیبثی پبیذاری ػولکرد 

 ,.Vahidi et alثبؼپذ ) پصٍّؽپ راى دی پر ًیپس هپی     ذیپ تمککِ هَرد 

2013.) 

 I3 ،I8  ٍI5ّب ثرای ظِ تیوبر تٌػ ی شًَت DSIثر ّویي اظبض 

ِ  هحبظجِ ؼذ.  اثپر هتقبثپل    ًتبیح تدسیِ ٍاریبًط هرکت ًؽپبى داد کپ
( DSI) شًَتیپپ  ثپپرای ؼپپبخص حعبظپپیت ثپپِ خؽپپکی   × آثیپپبری
اهب تفپبٍت ثپیي   ؛ دار ثَد در ظطح احتوبل پٌح درصذ هؼٌی ؼذُ هحبظجِ

 (.3دار ًجَد )خذٍل چْبر شًَتی  ثِ دحب  تحول ثِ خؽکی هؼٌی

ًعپجت ثپِ ظپبیر     کپرج  BPثب تپٌػ خفیپف،    I3در تیوبر آثیبری 
فبٍت آى ثپب شًَتیپ    ّب حعبظیت کوتری ثِ خؽکی داؼت ٍ تشًَتی 
ّب ثِ ثب تٌػ ؼذیذ، ثیي شًَتی  I5دار ثَد. در تیوبر آثیبری  یهؼٌدی ر 

داری هؽپبّذُ ًؽپذ. در تیوپبر    دحب  تحول ثِ خؽکی تفپبٍت هؼٌپی  
-ثب تٌػ خفیف، ضریت حعبظیت ثِ خؽکی ثرای شًَتیپ   I8آثیبری 

هؽْذ پبییي  BPًعجت ثِ شًَتی   BP((I13*A37.1*ٍ  7112ّبی 
 (.7ؼکل ثَد )
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 تنصآتیاريتهآتیاريكاملیمارهايت(در(Ȳs/Ȳp)-1مقایسهمیانگینضریةضذتتنص)-6ضکل

 
I8وI3،I5آتیاريیمارهايتهايچغنذرقنذدرترايشنوتیپضذهمحاسثه(DSIنتایجتجسیهواریانسضاخصحساسیتتهخطکی)-3جذول

 میانگینمرتعات
 مناتعتغییرات درجهآزادي

 ضاخصحساسیتتهخطکی

ns44/5 1 ظبل 

 ظبل(تکرار ) 6 65/1
ns22/1 5 آثیبری 
ns71/0 3   شًَتی 
 شًَتی × آثیبری 15 85/0*
ns 21/1 5 آثیبری×ظبل 
ns18/0 3 شًَتی × ظبل 
ns18/0 15 آثیبری×شًَتی  × ظبل 

 خطبی کل 66 458/0
**,* ٍns داردرصذ ٍ هیر هؼٌی 5درصذ ٍ  1دار در ظطح احتوبل  ثِ ترتیت هؼٌی 

 

 

 مختلفتنصآتیاريیمارهايتهادرشنوتیپDSIمقایسهمیانگین-7ضکل
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گیرينتیجه

ًتبیح ایي تحقیق ًؽبى داد کِ در ؼرایط کپن آثیپبری، چغٌذر ٌپذ    
تپٌػ   تَاًپذ  یهپ . ریبُ چغٌذر ٌذ کٌذ یهدرخبتی از تٌػ آثی را تحول 

آثی را فقط تب یک حذ هؼیي )ظطح آظتبًِ( تحول ًوبیذ ٍ فراتر از آى، 
ّپبی   شًَتیپ   ؼپکر کبّػ ؼذیذ ػولکرد ٍخَد دارد. کبّػ ػولکرد 

ًعجت ثِ تیوبرّپبی  ( I5ساى آة هصرفی )تیوبر چغٌذر ٌذ ثب کبّػ هی
ثب طَالًی کردى دٍر آثیبری، ؼذیذتر ثَدُ ٍ پبظ  هپؤثرتری در توپبیس   

ّب ثِ دحب  ػولکرد ؼکر حبصل ؼذ. ثر ّویي اظبض، هیبً یي شًَتی 
( ثرای ارزیبثی I6 ،I7  ٍI8ای )( ٍ  طرI2  ٍI3ُّب آثیبری ًؽتی )رٍغ

ٍ کبرآهپذی   هپؤثر ّپبی چغٌذر ٌپذ، رٍغ   شًَتیپ   تحول ثِ خؽپکی 
، تفبٍت ثیي چْبر شًَتیپ   DSIؼبخص  ثر اظبضؼًَذ. هحعَة ًوی

ای ػپالٍُ  رٍغ آثیبری  طرُدار ًجَد. ثِ دحب  تحول ثِ خؽکی هؼٌی
دار کپبرایی هصپر    در هصر  آة، ثبػث افسایػ هؼٌی ییخَ صرفِثر 

آثیپبری ٍ یپب   ّبی هختلپف  اهب اػوبل دٍر؛ آة ًعجت آثیبری ًؽتی ؼذ
ثپر کپبرایی    یریتپمث هقذار آة هصرفی چغٌذر ٌذ،  کن آثیبری ثب کبّػ

ای پپط از تجخیپر   ، آثیبری  طپرُ یتًْب درهصر  آة چغٌذر ًذاؼت. 
تپَاى   ریبُ را هپی  یبزهَردًدرصذ آة  50هتر ثب تمهیي  هیلی 30تدوؼی 

رٍغ ٍ ظپطح هٌبظپت ثپرای ارزیپبثی تحوپل ثپِ خؽپکی         ػٌپَاى  ثِ
ّبی اصالحی ٍ تَدیذ ار بم ثب ػولکپرد ؼپکر ثپبال     ثرًبهِ ّب در شًَتی 

هجتٌی ثر خبک،  یظبد خؽکتَصیِ کرد. ّوچٌیي هسیت ثبرز ایي هذل 
ٍا ؼپی در طجیؼپت ٍ    یظپبد  خؽپک ؼجبّت ًسدیک ؼرایط تدرثی ثپِ  

 کؽبٍرزی اظت.
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Abstract 

Water scarcity is a major limiting factor for agriculture in all arid and semi-arid regions of the world. 
Identification of various genotypes to produce drought-tolerant cultivars requires an assessment of their sugar 
yield under deficit irrigation conditions. Implementation of irrigation system and an appropriate level of water 
stress are therefore absolutely necessary in assessing genotypes for drought tolerance. For this purpose, four 
genotypes under eight irrigation treatments in a split plot design based on a Randomized Complete Block  with 
four replications during the years 1387 and 1388 the Research and Education Center for Agriculture and Natural 
Resources Hamadan were evaluated.Eight irrigation treatments consisted of three treatments of furrow irrigation 
after 80, 130 and 180 mm, two treatments of tape irrigation, including irrigation after 30 mm with 100%and 
irrigation after 30 mm with 50% supply of water requirement of sugar beet and three tape irrigation treatments 
including 80, 130 and 180 mm cumulative evaporation from the evaporation pan in main plots and four 

genotypes in sub plots .The results showed that the interaction between genotypes and irrigation for the drought 

susceptibility index (DSI) was significant at 5% probability level. Reduced sugar yield of sugar beet genotypes 
caused by reduction of the amount of water (30mm tape irrigation with 50% of supply of water requirement) was 
more severe than the different irrigation intervals. Furrow irrigation is not an efficient and effective method of 
evaluating drought tolerance of sugar beet genotypes. Therefore, in order to evaluate drought tolerance of 
genotypes in breeding programs and produce drought-tolerant genotypes, tape irrigation method after 30 mm 
cumulative evaporation with supplying 50% of the plant water requirement, is introduced and recommended as 
an appropriate method and drought stress level.  
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