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  چکیده

هاي مختلف سویا بر عملکرد اقتصادي و بیولوژیک ذرت و در این آزمایش اثر کشت مخلوط افزایشی تراکم
طرح آزمایشی مورد . ارزیابی شد 1389دان در سال زراعی هرز در شرایط آب و هوایی همشاخص کارایی کنترل علف

به ترتیب کشت خالص ذرت با و بدون وجین : T2و  T1شامل  کامل تصادفی با سه تکرار و پنج تیمار هاياستفاده بلوك
) بعبوته در متر مر 40( درصد تراکم خالص سویا 45و  30، 15به ترتیب کشت مخلوط افزایشی : T5و  T3 ،T4هرز و علف

نتایج نشان داد که عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر تیمارهاي . با ذرت بود
و ) گرم در متر مربع 803( بیشترین عملکرد دانه .دار نشداثر تیمار بر شاخص برداشت معنی ،ولی .آزمایشی قرار گرفت

هرز بود که با تیمار کشت ربوط به تیمار کشت خالص ذرت با وجین علفم) گرم در متر مربع 1793( عملکرد بیولوژیک
عنوان گیاه همراه استفاده از سویا به. داري نداشتدرصد سویا با ذرت از لحاظ آماري تفاوت معنی 45مخلوط افزایشی 
 ترتیببهرا  ان بیوماسترین میزپایین T5و  T4هاي هرز مزرعه ذرت بسیار مؤثر بود، بطوریکه تیمارهاي در کنترل علف

  را  T5تیمار . را دارا بودند بوته در متر مربع 8و  17ترتیب به و تراکم علف هرز گرم در متر مربع 52و  53 معادل
، )04/0(کمترین میزان شاخص رقابت هاي هرز، عنوان برترین تیمار معرفی کرد، زیرا ضمن مهار مناسب علف توان بهمی

را  )درصد 20/83(هرز و کارایی کنترل علف )33/1(مجموع ارزش نسبی ، )27/1( برابري زمینباالترین میزان نسبت 
  . را تولید نمود گرم در متر مربع 758برابر  و بیشترین میزان عملکرد دانهداشت 
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Abstract 

In this study effect of additive intercropping of different soybean densities on economic and 

biological yield of corn and index of weed control efficiency was evaluated at the climate condition 

of Hamedan during growing season of 2011. Complete randomized block design (RCBD) with 

three replications and five treatments included T1 and T2; Pure stand of corn with and without 

weeding, respectively and T3, T4 and T5; additive intercropping of 15, 30 and 45 percent of pure 

stand of soybean (40 plants per m-2) with corn, respectively. Results indicated that experimental 

treatments had significant effects (p<0.01) on grain and biological yields of corn. But, the effect of 

treatment on harvest index was not significant. The highest grain (803 g m-2) and biological (1793 g 

m-2) yield were achieved at T1 (Pure stand of corn with weeding) treatment. However, there is no 

significant difference for these traits between T1 and T5 (additive intercropping 45 percent of 

soybean with corn) treatments. Using soybean as a companion crop had significant effect on weed 

control. As, minimum values of weed biomass and weed density; in averaging 53 g m-2 with 17 

plant m-2 and 52 g m-2 with 8 plant m-2 were observed at T4 and T5 treatments, respectively.  

Treatment of T5 can be introduce as a best treatment, because it can suppress weeds in the corn field 

and had the lowest value of competition index (0.04), the highest values of land equivalent ratio 

(1.27), total relative value (1.33) and weed control efficiency (83.20%)  and produced the highest 

value of grain yield (758 g m-2).  

 

Keywords: Companion Crop, Land Equivalent Ratio, Weed Biomass, Weed Density, Yield 

Components. 
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  مقدمه
 محصوالت و عمده غذایی مواد از یکی ذرت

اریس و همکاران ( است جهان سراسر در خوراکی
 قابل کاهش باعث با ذرت هرز هايعلف رقابت). 2010
 رو، کنترل این از.شودمی ذرت عملکرد در یتوجه

 ذرت سودمند تولید براي هرز هايعلف مناسب
- علف که است این از حاکی هاگزارش. است ضروري

 را ذرت دانه عملکرد رقابت طریق از توانندمی هرز هاي
 به). 2009سیلوا و همکاران ( دهند درصد کاهش 80تا 

 از توجهی قابل شبخ هاکشعلف از استفاده دلیل، همین
-می اختصاص خود به ذرت زراعت در را تولید هزینه

 از هرزهايعلف کنترل در مهم تمهیدات از یکی. دهد
 مخلوط کشت از استفاده پایدار، کشاورزي دیدگاه

گومز و ( است یکدیگر با زراعی مختلف محصوالت
 از کشت .)2009سیلوا و همکاران و  1998 گارویچ
 هرزهايعلف کنترل براي هالگوم با ذرت مخلوط
 عنوان به هالگوم از چراکه، استفاده. شودمی استفاده

 هاکش علف با مقایسه در ذرت با مخلوط همراه در گیاه
 است داشته بیشتري تأثیر ذرت هرز هايعلف کنترل در

-به طوریکه، استفاده از سیستم). 1992ایلنیک و ایناچ (

ترین گزینه در مهار هاي کشت مخلوط به عنوان مناسب
عابدین و ( هاي هرز ذرت گزارش شده استعلف

 در هالگوم با ذرت مخلوط کشت .)2000همکاران 
 چون هایینهاده از استفاده ذرت، کشتی تک با مقایسه
 دهدمی کاهش را هرز هايعلف کنترل براي ها،کش علف

  ). 1998کاروترز و همکاران (
داده است که ها در شمال آمریکا نشان بررسی

ها در مقایسه با کشت خالص کشت مخلوط ذرت با لگوم
 شودذرت، به تولید بیشتر در واحد سطح نیز منجر می

 هايآزمایش از بسیاري در )1988تومار و همکاران (
 و بقوالت از گونه یک را اجزاي مخلوط که مخلوط کشت
 نسبت مخلوط عملکرد دهند،می غالت تشکیل از گونه یک
میسرا و رائو ( است داده نشان کشتی برتري تک به

 سویا و ذرت مخلوط کشت از آمده بدست نتایج. )2006

 منابع از قسمت آن تواندمی ذرت که هددمی نشان
 یا منابع آن که دهد قرار برداريبهره مورد را محیطی

 آنها بوسیله یا اندنداشته قرار سویا گیاهان دسترس در
). 1984هربرت و همکاران ( تاس نشده گرفته کار به

-تکنیک ترینعملی از یکی هالگوم و غالت مخلوط کشت

 وريبهره بهبود و عملکرد افزایش منظور به کاشت هاي
 از یکی ذرت ).2010گائو و همکاران ( است زمین از

 تواندمی زیاد سازگاري قدرت دلیل به که است گیاهانی
-به. دگرد کشت مخلوط صورت به زیادي گیاهان با

 به التین آمریکاي در ذرت تولیدي درصد 60 که، طوري
کاتو فرانسیس و دي( شودکشت می مخلوط صورت

 قابل منابع از استفاده کارایی مخلوط کشت). 1993
 بازده ترتیب این به داده افزایش را محیطی دسترس
جیامفی و - آدو( دارد کشتی تک به نسبت باالتري

باالتر در این سیستم این  دلیل عملکرد .)2007همکاران 
هاي کشت مخلوط براي استفاده از منابع است که گونه

رشد دقیقاً از نیچ مشابهی استفاده نکرده در نتیجه در 
هاگارد نیلسون و ( استفاده از منابع مکمل هم هستند

از طرفی، همانطوریکه پیشتر نیز اشاره . )2003همکاران 
هاي هرز رل علفشد، از دیگر مزایاي کشت مخلوط، کنت

در واقع، در کشت مخلوط به دلیل رقابت قویتر . است
ها ممانعت هاي هرز، از رشد و توسعه آنگیاهان با علف

کش، به عمل آورده و این امر با وجود عدم کاربرد علف
 شودبه افزایش تولید در این نوع سیستم کشت منجر می

مایش به همین دلیل این آز .)2009دویکیت و همکاران (
هاي اثر کشت مخلوط افزایشی تراکمبا هدف ارزیابی 

، مختلف سویا بر عملکرد اقتصادي و بیولوژیک ذرت
و شاخص کارایی  شاخص کارایی استفاده از زمین

  .اجرا شدهرز در شرایط آب و هوایی همدان کنترل علف
  

  هامواد و روش
عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت  یابیبه منظور ارز

 - یدر مزرعه آموزش یشیآزما هاي هرز،فو کنترل عل
 یناس یدانشگاه بوعل يدانشکده کشاورز یپژوهش
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 31درجه و  48 یاییهمدان با مختصات طول جغراف
 یقهدقیک درجه و  35 یاییو عرض جغراف یشرق یقهدق

. انجام شد یادر سطحمتر از  1690و ارتفاع  یشمال
، تجزیه آزمایشگاهی نمونه خاك محل اجراي آزمایش

و میزان  1/8اسیدیته آن  ی سیلتی،رس را بافت خاك
قابل جذب هر یک از عناصر منگنز، روي، آهن، پتاسیم و 

میلی  08/5و  236، 9/2، 88/0، 62/3فسفر را به ترتیب 
همچنین، بر اساس . گرم در کیلوگرم خاك نشان داد
  . بوددرصد  11/0همین تجزیه، میزان نیتروژن خاك 

هاي کامل استفاده بلوكطرح آزمایشی مورد 
به : T2و  T1شامل  تصادفی با سه تکرار و پنج تیمار

هرز و ترتیب کشت خالص ذرت با و بدون وجین علف
T3 ،T4  وT5 : و  30، 15به ترتیب کشت مخلوط افزایشی
با ) بوته در متر مربع 40( درصد تراکم خالص سویا 45

) رقم متوسط رس( SC500براي ذرت از رقم . بود ذرت
روز و براي سویا از رقم  115 - 120با طول فصل رشد 
قابل ذکر است که جهت ارزیابی . ویلیامز استفاده شد

سودمندي تیمارهاي کشت مخلوط نسبت به کشت 
خالص، یک واحد آزمایشی به طور جداگانه در کنار 

 40تیمارهاي مذکور براي کشت خالص سویا با تراکم 
. در نظر گرفته شدبوته در متر مربع در سه تکرار 

عملیات آماده سازي زمین شامل شخم، دیسک و 
مصرف هر یک از . تسطیح قبل از کاشت انجام گرفت

کودهاي اوره، فسفاته از منبع سوپر فسفات تریپل و 
، 250پتاسه از منبع سولفات پتاسیم به ترتیب به میزان 

کیلوگرم در هکتار بود که یک سوم کود  180و  150
کاشت و بقیه به صورت کود سرك مصرف اوره قبل از 

کودهاي پتاسیم و فسفر به طور کامل قبل از کاشت . شد
کشت ذرت بصورت جوي و پشته با . مصرف شدند
متر و فاصله دو بوته روي سانتی 75فاصله ردیف 

بوته در  74000متر و با تراکم نهایی سانتی 18ردیف 
ردیف کشت به  5در هر کرت . هکتار صورت گرفت

کاشت همزمان ذرت و . متر در نظر گرفته شد 6ول ط
انجام و بالفاصله  1389سویا در خرداد ماه سال 

بوته در متر مربع از  18و  12، 6تعداد . آبیاري شد
تیمارهاي ( T5و  T3 ،T4ترتیب در تیمارهاي سویا به

پس . در بین ردیف هاي ذرت کشت شدند) کشت مخلوط
هاي مربع از ردیفمتر  2از رسیدگی ذرت، برداشت 

متر  داخلی هر کرت به روش دستی و با احتساب نیم
ها انجام گرفت و بر اساس حاشیه از باال و پایین کرت

آن صفاتی مانند تعداد ردیف دانه در بالل، تعداد دانه در 
ردیف بالل، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ذرت 

هرز در يهابرداري از علفنمونه .گیري و ثبت شداندازه
و  T2 ،T3 ،T4( هر یک از واحدهاي آزمایشی مربوطه

T5( با استفاده از کوادرات یک متر مربعی و قبل از ،
هرز هاي مختلف علفگونه. برداشت ذرت انجام گرفت

پس از شمارش و تعیین تراکم در واحد سطح، براي 
درجه  75تعیین وزن خشک، در داخل آون با دماي 

ساعت قرار گرفتند و سپس  72گراد به مدت سانتی
تیمارهاي ( T5و  T3 ،T4در تیمارهاي . توزین شدند
و نیز تیمار کشت خالص سویا، پس از ) کشت مخلوط
هاي دو متر مربع از واحدهاي آزمایشی برداشت بوته

  .مذکور، عملکرد دانه سویا محاسبه گردید
براي ارزیابی مزیت کشت مخلوط نسبت به کشت 

ي کارایی استفاده از زمین یا هاخالص از شاخص
، مجموع ٢، شاخص رقابت1شاخص نسبت برابري زمین

 .استفاده شد 4هرزو کارایی کنترل علف ٣ارزش نسبی
بر اساس سطح زیر شاخص نسبت برابري زمین که 

گردد، بیانگر آن است که براي به کشت محاسبه می
دست آوردن مقدار محصول تولیدي از یک هکتار کشت 

چه مقدار زمین به صورت زراعت تک کشتی مخلوط، 
. مورد نیاز است تا همان مقدار محصول برداشت شود

قوش (محاسبه شد  1 رابطهاین شاخص با استفاده از 
 icY در این فرمولکه ) 2005و میدیا و همکاران  2004

مخلوط  به ترتیب عملکرد ذرت و سویا در کشت isYو 

                                                           
1  Land equivalent ratio (LER) 
2 Competition index (CI) 
3 Relative value total (RVT) 
4Weed control efficiency (WCE) 
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نیز به ترتیب عملکرد ذرت و سویا  ssYو scY باشد ومی
بیانگر این است  LER<1 مقدار. در کشت خالص است

که اجراي سیستم کشت مخلوط بهتر بوده و سود 
  .شودبیشتري عاید کشاورز می

   ]1[                                  
ss

is

sc

ic

Y
Y

Y
YLER +=          

محاسبه گردید  2شاخص رقابت مطابق فرمول  
 معادله،در این  ).2005میدیا و همکاران  ،2004قوش (

AN′ و AN : به ترتیب عملکرد گونهA  در کشت خالص
در  Bبه ترتیب عملکرد گونه : BN و ′BN و مخلوط و

  .کشت خالص و مخلوط است
باشد ارزش کشت مخلوط بیشتر از  CI>1 اگر

باشد،  CI<1 خالص بوده و سودمندتر است و چنانچه
میزان سوددهی کشت مخلوط کمتر از خالص خواهد 

  ).2005همکاران میدیا و  ،2004قوش (بود 

     ]2[               
BA

BBAA

NN
NNNNCI ))(( −′−′

=               

 از رابطه نیز محاسبه مجموع ارزش نسبی جهت
. )2005میدیا و همکاران  ، 2004قوش ( استفاده شد 3

 )ریال 82500( ترتیب قیمت ذرتبه bو  aدر این فرمول 
عملکرد  ترتیببه P2  و P1، )ریال 17800(سویا و قیمت 
عملکرد ذرت در  Mدر کشت مخلوط و  سویاذرت و 

  .کشت خالص است

   ]3[                                  
aM

bPaPRVT 21 +=  
براي ارزیابی قابلیت سویا در کنترل همچنین، 

- هاي هرز مزرعه ذرت، شاخص کارایی کنترل علفعلف

اران سینگ و همک( محاسبه شد 4 هرز بر اساس رابطه
ترتیب بیوماس به iWBو  cWB در این فرمول. )2013
هرز در تیمار کشت خالص ذرت بدون کنترل هايعلف
هرز در تیمار کشت هايو بیوماس علف) T2( هرزعلف

  .باشدمخلوط می
     ]4[                   100×

−
=

c

ic

WB
WBWBWCE  

 ها با استفاده از نرم افزارداده یانسارو تجزیه
معنی  Fو در صفاتی که آزمون  انجام شد SAS آماري

آزمون چند بر اساس  هایانگینم یسهمقاشده بود،  دار
. احتمال پنج درصد انجام گرفتدانکن در سطح  يادامنه
استفاده  Excel نرم افزاراز  نیز رسم نمودارها براي
  .شد

  
  نتایج و بحث

 ذرت دانه و عملکرد بیولوژیک عملکرد

اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد دانه و عملکرد 
دار بیولوژیک ذرت در سطح احتمال یک درصد معنی

اي که، تیمار کشت خالص ذرت به گونه). 1جدول ( شد
گرم در متر  803( با وجین کامل بیشترین عملکرد دانه

درصد  45را تولید کرد و با تیمار کشت مخلوط ) مربع
گرم در متر مربع  758سویا با ذرت که عملکردي معادل 

). 2جدول ( داشت، در یک سطح آماري قرار گرفت
در تیمار ) گرم در متر مربع 454( کمترین عملکرد دانه

T2 )مشاهده شد که با ) کشت خالص ذرت بدون وجین
درصد سویا با ذرت با  15کشت مخلوط ( T3تیمار 

دار تفاوت معنی) متر مربع گرم در 478عملکرد معادل 
 1793( همچنین، بیشترین عملکرد بیولوژیک. نداشت

در تیمار کشت خالص ذرت با وجین ) گرم در متر مربع
در بین تیمارهاي کشت مخلوط نیز . کامل به دست آمد

) گرم در متر مربع 1614( بیشترین عملکرد بیولوژیک
 درصد سویا با ذرت 45مربوط به تیمار کشت مخلوط 
) گرم در متر مربع 1000( و کمترین عملکرد بیولوژیک

درصد سویا با ذرت  15مربوط به تیمار کشت مخلوط 
بود که با تیمار کشت خالص ذرت بدون وجین در یک 

تیمارهاي کشت ). 2جدول ( سطح آماري قرار گرفتند
هاي هرز و احتماالً تثبیت نیتروژن مخلوط با کنترل علف

و عملکرد بیولوژیک باالتري  توانستند عملکرد دانه
نسبت به تیمار کشت خالص ذرت بدون وجین داشته 

سایر پژوهشگران نیز در بررسی کشت مخلوط . باشند
 و نخود و جو) 2006آجینهو و همکاران ( جو و باقال
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افزایش عملکرد را در کشت ) 2012ئی و همکاران حمزه(
گزارش کردند و  گونهمخلوط نسبت به تک کشتی دو 

هرز در کشت مخلوط ین امر را به کنترل بهتر علفا
هاي هرز گزارش شده است که رقابت علف. نسبت دادند

با ذرت به کاهش قابل توجهی در عملکرد ذرت منجر 
شود و کشت مخلوط ذرت با گیاهان پوششی امکان می

عابدین و ( کندهاي هرز را فراهم میکنترل علف
حداکثر عملکرد  در پژوهش دیگري .)2000همکاران، 

دانه در کشت مخلوط نخود و یوالف از تراکمی باالتر از 
این امر نشان . تراکم مطلوب کشت خالص به دست آمد

کنند، دهد که دو گونه براي منابع یکسان رقابت نمیمی
بنابراین در کشت مخلوط منابع بیشتري نسبت به تک 

 ).2007نئومان و همکاران ( کشتی قابل دستیابی است
داري تحت تاثیر طور معنیعملکرد دانه سویا نیز به

طوریکه بیشترین میزان عملکرد تیمارها قرار گرفت، به
از کشت خالص آن ) گرم در مترمربع 427(دانه سویا 

حاصل شد و با افزایش تراکم سویا در تیمارهاي 
مخلوط نیز عملکرد دانه سویا افزایش یافت و حداکثر آن 

در تیمار کشت مخلوط ) بعگرم در متر مر 144(
  ).1شکل (سویا با ذرت، مشاهده شد 45%

b
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  آزمایشی بر عملکرد دانه سویاتیمارهاي اثر  -1شکل 

  
  تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بالل

از نظر تعداد دانه در ردیف، بین تیمارها در 
 دار وجود داشتسطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی

دانه در  8/43( ین تعداد دانه در ردیفبیشتر). 1جدول (
در تیمار کشت خالص ذرت با وجین کامل به ) ردیف

درصد سویا با  45دست آمد که با تیمار کشت مخلوط 
کمترین تعداد دانه در . داري نداشتذرت تفاوت معنی

ردیف به تیمارهاي کشت خالص ذرت بدون وجین و 
 8/36به ترتیب ( درصد سویا با ذرت 15کشت مخلوط 

که دلیل این ) 2جدول ( تعلق گرفت) دانه در ردیف 36و 
) 4جدول ( هاي هرزامر از تراکم و بیوماس باالي علف

شود که بر اثر رقابت با ذرت در این تیمارها ناشی می
به کاهش قابل توجهی در صفت تعداد دانه در ردیف 

کاهش تعداد دانه در ردیف در اثر تداخل . منجر شدند
رز با ذرت، توسط سایر پژوهشگران نیز هاي هعلف

تعداد دانه ). 2009سیلوا و همکاران ( گزارش شده است
درصد سویا با  45در ردیف در تیمار کشت مخلوط 

درصدي نسبت به تیمار  5/29ذرت افزایشی معادل 
دلیل افزایش . کشت خالص ذرت بدون وجین نشان داد

درصد  45مخلوط ( T5تعداد دانه در ردیف در تیمار 
نسبت به تیمار کشت خالص ذرت بدون ) سویا با ذرت

هاي هرز و احتماالً تثبیت ، کنترل بهتر علف)T2( وجین
در واقع، به  .باشدبیشتر نیتروژن توسط این تیمار می

تراکم بوته سویا در واحد سطح  T5دلیل اینکه در تیمار 
نسبت به سایر تیمارها بیشتر ) بوته در متر مربع 18(

هرز از طرفی و رسد که کنترل علفنظر میبهبود، 
افزایش نیتروژن قابل دسترس براي ذرت از طرف دیگر، 
سبب افزایش ظرفیت فتوسنتزي و رشد ذرت شده و در 
نتیجه اختصاص فتوآسمیالت بیشتر به بخش زایشی 

این نتایج . تعداد دانه در ردیف افزایش یافته است ،)بالل(
موسر و همکاران ( ستبا یافته سایرین هماهنگ ا

2006 .(  
تعداد ردیف دانه در بالل در سطح احتمال پنج 

تیمار ). 1جدول ( درصد تحت تأثیر تیمار قرار گرفت
درصد سویا با ذرت بیشترین تعداد  45کشت مخلوط 

را داشت ) ردیف دانه در بالل 7/19( ردیف دانه در بالل
که با تیمار کشت خالص ذرت با وجین کامل و کشت 
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داري از درصد سویا با ذرت تفاوت معنی 35خلوط م
دلیل این امر از عدم ). 2جدول (لحاظ آماري نداشت 

 هرزهايو یا کاهش رقابت علف) T1 تیمار( رقابت
دیگر، به عبارتبه. ناشی می شود) T5و  T4تیمارهاي (

هاي هرز در این تیمارها، منابع مورد دلیل کنترل علف
یار ذرت قرار گرفته و در نتیجه استفاده بیشتر در اخت

تعداد ردیف دانه در بالل نسبت به تیمار کشت خالص 
درصد سویا با  15ذرت بدون وجین و کشت مخلوط 

پیش تر از این نیز کاهش تعداد . ذرت افزایش یافته است
هرز هاي ردیف دانه در بالل ذرت در اثر تداخل علف

  ).2009سیلوا و همکاران ( گزارش شده است
   

  
تجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف  -1جدول 

  دانه در بالل ذرت
   میانگین مربعات    

دانه عملکرد درجه آزادي منابع تغییر  عملکرد بیولوژیک 
 دانه تعداد

ردیف در  

دانه تعداد ردیف  
باللدر    

شاخص 
 شتبردا

ns 6433 * 4/1 2636 2 تکرار  ns 5/1  ns 7/11  ns 

4/37 ** 371558 **79605 4 تیمار   ns 2/2 ** 20/30 ns 

6/6 25363 9077 8 خطاي آزمایشی  33/0  90/10  

  10/7  05/3  51/6  56/11  87/14   (%)ضریب تغییرات 
  .باشددار میو غیرمعنی% 5و  %1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  *، **

  

و شاخص کارایی  ارزیابی کشت مخلوط هايشاخص
 کنترل علف هرز 

 این تصدیق جهت زمین يبرابر شاخص نسبت

 خالص کشت از بیشتري عملکرد مخلوط کشت که ادعا

 گیردمی قرار مورد استفاده کندسطح تولید می در واحد
بر اساس شکل ). 2005و میدیا و همکاران  2004قوش (

، بیشترین نسبت برابري زمین در تیمارهاي کشت 2
 45مخلوط و کشت  درصد سویا با ذرت 30مخلوط 

 27/1و  13/1 که به ترتیب معادل ا با ذرتدرصد سوی
دست آمد که نشان دهنده برتري کشت مخلوط بود، به

 .در این تیمارها نسبت به تیمار کشت خالص ذرت است
عبارت دیگر، براي اینکه در تک کشتی ذرت و سویا به

مقایسه میانگین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بالل ذرت  -2جدول   

 تیمار
 عملکرد دانه

)گرم در متر مربع(  

 عملکرد بیولوژیک

)گرم در متر مربع(  
ردیف در دانه تعداد  

 تعداد ردیف
باللدانه در   

شاخص 
  (%) برداشت

†T1 803a 1793a 8/43 a 2/19 ab 78/44 a 

T2 454c 1033c 8/36 c 5/17 c 94/43 a 

T3 478c 1000c 0/36 c 5/18 bc 80/47 a 

T4 711b 1451b 0/38 bc 2/19 ab 00/49 a 

T5 758ab 1614ab 6/42 ab 7/19 a 96/46 a 
†  T1  وT2 :هرز و به ترتیب کشت خالص ذرت با و بدون وجین علفT3 ،T4  وT5 :45و  30، 15فزایشی به ترتیب کشت مخلوط ا 

دار در هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنیمیانگین. با ذرت) بوته در متر مربع 40(درصد تراکم خالص سویا 
  .باشنددرصد بر اساس آزمون دانکن می 5سطح احتمال 
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حاصل  T5و  T4همان میزان محصولی که از تیمارهاي 
هکتار  27/0و  13/0تیب دست آید باید به ترشود، بهمی

در . زیر کشت رود) بیشتر از یک هکتار(زمین اضافی 
درصد منجر به  27و  13ترتیب این تیمارها به ،واقع

افزایش  .شوندافزایش کارایی استفاده از زمین می
تدریجی نسبت برابري زمین در تیمارهاي کشت مخلوط 

رد حاکی از افزایش عملک )T5به  T3از تیمار ( افزایشی
در . هاي هرز استنترل بهتر علفکسویا و همچنین 
برتري کشت مخلوط ذرت و سویا آزمایش دیگري، 

 23/1نسبت به تک کشتی ذرت با نسبت برابري زمین 
  .گزارش شده است
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و  T3 ،T4( ر تیمارهاي آزمایشینسبت برابري زمین د -2شکل 
T5 :درصد تراکم  45و  30، 15کشت مخلوط افزایشی ترتیب به

  )خالص سویا  با ذرت
  

محصول را  اضافه رقابت میزان هرچند شاخص
 شدت اشاره به با ولی ،دهدنمی نشان در کشت مخلوط

 نسبت توانمخلوط می هايکشت در گونه دو بین رقابت

بر ). 2005پوگیو (کرد  قضاوت هاآن سودمندي به
 در تمامی تیمارهاي ،3 ده در شکلاساس نتایج ارائه ش

که برتري  از یک بودکمتر کشت مخلوط شاخص رقابت 
که گزارش شده است . دهدکشت مخلوط را نشان می

تر از تداخل تداخل بین اجزاء مخلوط به مراتب ضعیف

در طوریکه ، بههاي هرز استبین این اجزاء با علف
، مشخص شده است مخلوط نخود و جومطالعه کشت 

از  ه در تمامی تیمارهاي مخلوط، شاخص رقابت کمترک
نسبت به تک کشتی نخود و  کشت مخلوطه و واحد بود

  .)2005پوگیو ( جو برتري داشته است
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: T5و  T3 ،T4( در تیمارهاي آزمایشی شاخص رقابت -3شکل 
درصد تراکم  45و  30، 15کشت مخلوط افزایشی ترتیب به

  )خالص سویا  با ذرت
  

کشت تیمارهاي  برايزش نسبی مجموع ار
نتایج حاکی از . نشان داده شده است 4شکل مخلوط در 

بر اساس این شاخص نیز برتري کشت این است که 
مخلوط در مقایسه با تک کشتی هر دو گونه، در 

سویا با % 45و  30تیمارهاي کشت مخلوط افزایشی 
مزیت اقتصادي براي میزان . استمشاهده قابل ذرت 

یزان کمترین م. بود 33/1و  16/1 مار به ترتیبتی دواین 
نیز به تیمار کشت مخلوط ) 63/0(مجموع ارزش نسبی 

عبارت دیگر، به دلیل به .سویا با ذرت تعلق گرفت% 15
، T5ویژه در تیمار هاي باالي سویا بهاینکه در تراکم

نحو به T3و  T2هاي هرز نسبت به تیمارهاي علف
هاي نتیجه کاهش رقابت علفمطلوبی کنترل شدند، در 

ها با سویا، ارزش اقتصادي هرز با ذرت و جایگزینی آن
نسبت به تیمار شاهد  T5و  T4محصول در تیمارهاي 

و  16به ترتیب ) هرزکشت خالص ذرت با وجین علف(
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نتایج مشابهی نیز در کشت  .درصد افزایش نشان داد 33
ال و این(مخلوط ذرت و بادام زمینی گزارش شده است 

  ).2007 همکاران
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و  T3 ،T4(در تیمارهاي آزمایشی مجموع ارزش نسبی  -4شکل 

T5 :درصد تراکم  45و  30، 15کشت مخلوط افزایشی ترتیب به
  )خالص سویا  با ذرت

  
کشت در بین تیمارهاي کشت مخلوط، تیمار 

از کارایی کنترل علف  درصد سویا با ذرت 45مخلوط 
و ) 5شکل ( برخوردار بودند) درصد 2/83( هرز باالتري

-هاي هرز را به طور قابل مالحظهتوانست بیوماس علف

در بررسی کشت مخلوط ). 4جدول ( اي کاهش دهد
ارزن دم روباهی و ذرت بیان شده است که تنها با 

درصد از تراکم ارزن به کشت خالص ذرت،  50افزودن 

توانست به طور قابل توجهی بیوماس و تراکم علف هاي 
شایگان و همکاران ( مزرعه ذرت را کاهش دهد هرز

هاي آزمایشی در مورد کشت همچنین یافته). 2008
ین است که با افزایش تراکم امؤید  مخلوط جو با نخود

جو در مزرعه نخود، عالوه بر اینکه از تراکم و بیوماس 
داري کاسته شد، کارایی هرز به طور معنیهايعلف

ئی و حمزه( افزایش یافت 40/2استفاده از زمین نیز به 
  ).2012همکاران 
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، T3(هرز در تیمارهاي آزمایشی کارایی کنترل علف -5شکل  
T4  وT5 :درصد  45و  30، 15کشت مخلوط افزایشی ترتیب به

  )تراکم خالص سویا  با ذرت

 
هرز هايهاي هرز تاج خروس، سلمه تره و کل علفمقایسه میانگین تراکم و بیوماس علف -4جدول  

)گرم در متر مربع(بیوماس  )بوته در متر مربع(تراکم      

هاي هرزکل علف هاي هرزکل علف  تاج خروس سلمه تره   تیمار تاج خروس سلمه تره 
310a 85a 210a  3/63 a 6/21 a 30a †T2 

303a 82a 204a  2/43 b 6/15 b 17b T3 

53b 10b 20b  3/17 c 0/3 c 4c T4 

52b 8b 20b  1/8 d 6/2 c 3c T5 
† T2، T3 ،T4  وT5 :درصد تراکم  45و  30، 15کشت مخلوط افزایشی  و هرزبه ترتیب کشت خالص ذرت بدون وجین علف

 5دار در سطح احتمال هاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنیمیانگین. با ذرت) بوته در متر مربع 40(خالص سویا 
  .اشندبدرصد بر اساس آزمون دانکن می
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-هاي هرز تاج خروس، سلمه تره و کل علفتراکم علف

  هاي هرز
ــز  ــه قرمـ ــروس ریشـ ــاج خـ  Amaranths( تـ

retroflexus(تره، سلمه )Chenopodium album( دم ،
ــاهی ــک) Alopecurus agrestis( روبــــ  و پیچــــ

)Convolvulus arvensis (هرزي بودنـد  هايعمده علف
-در بـین گونـه  . ندکه در مزرعه مورد آزمایش رشد یافت

تره هاي مذکور دو گونه تاج خروس ریشه قرمز و سلمه
  . هرز غالب شناخته شدندهايعلف

هاي هرز تاج خروس، آزمایش تراکم علف این در
ي هرز در سطح احتمال هاسلمه تره و تراکم کل علف

 یک درصد تحت تأثیر الگوهاي مختلف کشت قرار گرفت
هاي هرز تاج خروس، بیشترین تراکم علف). 3جدول (

، 30هاي هرز که به ترتیب معادل سلمه تره و کل علف
بوته در متر مربع بود، در تیمار کشت  3/63و  6/21

تیمارهاي . به دست آمد(T2)  خالص ذرت بدون وجین
هاي هرز را کاهش داري تراکم علفطور معنیمخلوط به

درصد سویا با  45تیمار کشت مخلوط  .)4جدول (دادند 
بوته در  8( هاي هرزکمترین تراکم کل علف (T5) ذرت

توان گفت که با توجه به نتایج می. را داشت) متر مربع
-به حساب می هرز هايسویا یک رقیب قوي براي علف

بررسی کشت مخلوط جو و نخود فرنگی در سه  با .آید
برابر تراکم توصیه شده به صورت  5/1و  1، 5/0تراکم 

گردید که با افزایش تراکم در  خالص و مخلوط مشخص
هاگارد (هاي هرز کاهش یافت کشت مخلوط، تراکم علف

در کل، کشت مخلوط جمعیت  ).2006نیلسون و همکاران 
- هاي هرز را از طریق کاهش فراوانی نسبی علفعلف

کشت . )1987مولر و لیبمن ( دهدهاي هرز کاهش می
اهی تر پوشش گیمخلوط افزایشی از طریق ایجاد سریع

هرز، نیاز به و سایه اندازي و در نتیجه کنترل بهتر علف
هاگارد نیلسون و ( دهدکش را کاهش میمصرف علف

کشت مخلوط گندم و نخود نیز به طور ). 2009همکاران 
هاي هرز را در مقایسه با مؤثري تراکم و بیوماس علف

بنیک و همکاران ( ها، کاهش داد تک کشتی هر یک از آن
هاي هرز در هش تولید بیوماس و تراکم علفکا .)2006

اي گیاه کشت مخلوط به علت افزایش رقابت بین گونه
هرز و افزایش توان رقابتی گیاهان زراعی زراعی و علف

ئی و حمزه( هرز گزارش شده استنسبت به علف
). 2003هاگارد نیلسون و همکاران  و 2012همکاران 

خیار مشخص  همچنین، با مطالعه کشت مخلوط ذرت و
-گردید که با ورود ذرت به مزرعه خیار از تراکم علف

در این . هرز نسبت به تک کشتی خیار کاهش یافت
هرز اثر مکملی گیاهان بررسی، علت کاهش تراکم علف

زراعی در کشت مخلوط که باعث افزایش توان رقابتی 
شود گزارش شده هرز میهايگیاهان زراعی با علف

  ).2003کاران آلفورد و هم( است
 

هاي هرزهاي هرز تاج خروس، سلمه تره و کل علفتجزیه واریانس اثر تیمارهاي آزمایشی بر تراکم و بیوماس علف -3جدول   

   میانگین مربعات
   تراکم  بیوماس

هاي هرزکل علف ترهسلمه  هاي هرزکل علف  تاج خروس  آزاديه درج تاج خروس ترهسلم   منابع تغییر 
105ns 74ns 60ns  64ns 25/0 ns 00/3 ns 2 تکرار 

64456** 5556** 34985**  1890** 75/268 ** 00/485  تیمار 4 **
23 39 21  15 91/3  33/2  خطاي آزمایش 8 

  (%)ضریب تغییرات    31/11  48/18  75/11   04/4  50/13  67/2
  .باشددار میو غیرمعنی% 5و  %1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  *، **
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-هاي هرز تاج خروس، سلمه تره و کل علفبیوماس علف

  هاي هرز
هاي نتایج تجزیه واریانس مربوط به داده

. ارائه شده است 3هاي هرز در جدول بیوماس علف
شود اثر تیمارهاي آزمایشی طور که، مشاهده میهمان

هاي هرز تاج خروس، سلمه تره و کل بر بیوماس علف
دار سطح احتمال یک درصد معنی هاي هرز درعلف
ها بیانگر آن است که بیشترین مقایسه میانگین. است

هاي هرز تاج خروس، سلمه تره وزن خشک علفمیزان 
هاي هرز که به ترتیب معادل و وزن خشک کل علف

گرم در متر مربع است به تیمار کشت  310و  85، 210
ابل ق. تعلق دارد(T2)  خالص ذرت بدون وجین علف هرز

 15مخلوط کشت ( T3و تیمار  T2ذکر است که بین تیمار 
و  82، 204که وزن خشکی معادل  درصد سویا با ذرت

هاي هرز گرم در متر مربع را به ترتیب براي علف 303
) هاي هرز در برداشتتاج خروس، سلمه تره و کل علف

هاي کمترین بیوماس علف. داري نداشتتفاوت معنی
هاي هرز بدون ه تره و کل علفهرز تاج خروس، سلم

بدست آمد  T5و  T4دار در تیمارهاي تفاوت معنی
توان گفت که با در کل، با توجه به نتایج می ).4جدول (

افزایش تراکم سویا در کشت مخلوط، از وزن خشک 
به طور کلی، از کشت مخلوط . هاي هرز کاسته شدعلف

کاهش هاي هرز و افزایشی براي افزایش فشار بر علف
توان رقابتی آنها استفاده شده و به عنوان رهیافتی از 

در . رودهاي هرز به شمار میمدیریت تلفیقی علف
-اثر کشت مخلوط ذرت و سویا بر کنترل علفآزمایشی 

به  کشت مخلوط افزایشیگزارش شد که  بررسی و هرز
 )سایه اندازي شدید( تر زمیندلیل پوشش بهتر و متراکم

نسبت به  ،براي استفاده از منابع موجود و رقابت بیشتر
 در ،جایگزینی کشت مخلوطگیاه و  کشت خالص دو

گومز و گارویچ ( کندمی هاي هرز بهتر عملعلفکنترل 
 مخلوط، کشت در هاگزارش شده است که لگوم .)2005

-علف فرونشانی و خاك جلوگیري از فرسایش باعث

ئی و مزهحو  1993اکسنر و کروز ( شوندمی هرزهاي
-کشت مخلوط گندم، کلزا و نخود علف .)2012همکاران 

هرز را بیشتر از کشت خالص آنها تحت فشار قرار  هاي
توان رقابتی باالي کشت مخلوط با دهنده  نشان داد که

 هاستآنکنترل علف هاي هرز و در نتیجه 
  .)2005سومیگالسکی و همکاران (

  
  نتیجه گیري

 ه کشت مخلوطشود کدر کل نتیجه گیري می
 هاي هرزکنترل علفافزایشی سویا با ذرت، قادر به 

در  با افزایش تراکم سویاطوریکه، به .مزرعه ذرت است
هاي هرز نسبت به مزرعه ذرت، بیوماس و تراکم علف

کشت خالص ذرت در حالت عدم کنترل (تیمار شاهد 
داري کاهش، ولی عملکرد دانه و طور معنیبه) هرزعلف

. داري افزایش یافتطور معنییولوژیک ذرت بهعملکرد ب
هاي هرز  در تیمار کشت کمترین تراکم  و بیوماس علف

محاسبه  .دست آمدذرت به+سویا% 45مخلوط افزایشی 
مجموع ، شاخص نسبت برابري زمین، شاخص رقابت
هرز نشان ارزش نسبی و شاخص کارایی کنترل علف

ه ذرت، برتري داد که با افزایش تراکم سویا در مزرع
کشت مخلوط نسبت به کشت خالص دو گونه بیشتر 

% 45کشت مخلوط افزایشی  کهطوری، بهشودمی نمایان
، )04/0(کمترین میزان شاخص رقابت ، سویا با ذرت

، مجموع )27/1( باالترین میزان نسبت برابري زمین
 20/83(هرز و کارایی کنترل علف) 33/1(ارزش نسبی 

مجموع عملکرد (یشترین عملکرد کل و ب را داشت) درصد
را ) گرم در متر مربع 902دانه ذرت و سویا معادل 

عبارت دیگر، این تیمار ضمن کنترل بهتر به. تولید کرد
هاي هرز مزرعه ذرت، کارایی استفاده از زمین علف

  .درصد افزایش داد 27ذرت را نیز 
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	ﻢﮐاﺮﺗ ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺛا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد و ترذ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﯾارﺎﮐ ﺺﺧﺎﺷﻤﻫ ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ رد زﺮﻫ ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ناﺪ1389ﺪﺷ ﯽﺑﺎﯾزرا . درﻮﻣ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ حﺮﻃ كﻮﻠﺑ هدﺎﻔﺘﺳايﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺞﻨﭘ و راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ ﻞﻣﺎﺷ
	: ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ و ﺎﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻒﻠﻋ و زﺮﻫ
	و
	،
	و
	: ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ15 ،30 و45ﺎﯾﻮﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﻢﮐاﺮﺗ ﺪﺻرد)40ﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﻊﺑ ( دﻮﺑ ترذ ﺎﺑ . يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ترذ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ.ﯽﻟو،ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛاﺪﺸﻧ راد.ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ 
	ﻦﯿﯾﺎﭘﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗسﺎﻣﻮﯿﺑ نا ارﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ لدﺎﻌﻣ53 و52ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔزﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ وﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ17 و8ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﺪﻧدﻮﺑ اراد ار . رﺎﻤﯿﺗ
	و
	ار ﯽﻣﻪﺑ ناﻮﺗﻒﻠﻋ ﺐﺳﺎﻨﻣ رﺎﻬﻣ ﻦﻤﺿ اﺮﯾز ،دﺮﮐ ﯽﻓﺮﻌﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾﺮﺗﺮﺑ ناﻮﻨﻋ ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺑﺎﻗر ﺺﺧﺎﺷ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)04/0( ، ﺖﺒﺴﻧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ)27/1( ، ﯽﺒﺴﻧ شزرا عﻮﻤﺠﻣ)33/1(ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﯾارﺎﮐ و زﺮﻫ)20/83ﺪﺻرد( ار ﺖﺷادﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺮﺑاﺮﺑ758ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد م
	:ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،هاﺮﻤﻫ هﺎﯿﮔ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا
	نﺎﺸﻧﯽﻣدﺪﻫﻪﮐترذﯽﻣﺪﻧاﻮﺗنآﺖﻤﺴﻗزاﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣاردرﻮﻣهﺮﻬﺑيرادﺮﺑراﺮﻗﺪﻫدﻪﮐنآﻊﺑﺎﻨﻣﺎﯾ ردسﺮﺘﺳدنﺎﻫﺎﯿﮔﺎﯾﻮﺳراﺮﻗﻪﺘﺷاﺪﻧﺪﻧاﺎﯾﻪﻠﯿﺳﻮﺑﺎﻬﻧآ ﻪﺑرﺎﮐﻪﺘﻓﺮﮔهﺪﺸﻧﺳاﺖ) نارﺎﮑﻤﻫ و تﺮﺑﺮﻫ1984 .( ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣتﻼﻏومﻮﮕﻟﺎﻫﯽﮑﯾزاﯽﻠﻤﻋﻦﯾﺮﺗﮏﯿﻨﮑﺗ
	ترذﯽﮑﯾزاداﻮﻣﯽﯾاﺬﻏهﺪﻤﻋوتﻻﻮﺼﺤﻣ ﯽﮐارﻮﺧردﺮﺳاﺮﺳنﺎﻬﺟﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﯾرا 2010 .(ﺖﺑﺎﻗرﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫترذ ﺎﺑﺚﻋﺎﺑﺶﻫﺎﮐﻞﺑﺎﻗ ﻬﺟﻮﺗﯽرددﺮﮑﻠﻤﻋترذﯽﻣدﻮﺷ.زاﻦﯾالﺮﺘﻨﮐ ،ور ﺐﺳﺎﻨﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫياﺮﺑﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻨﻣدﻮﺳترذ يروﺮﺿﺖﺳا .شراﺰﮔﺎﻫﯽﮐﺎﺣزاﻦﯾاﺖﺳاﻪﮐﻒﻠﻋ
	يﺎﻫﺖﺷﺎﮐﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋودﻮﺒﻬﺑهﺮﻬﺑيرو زاﻦﯿﻣزﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺋﺎﮔ2010.(ترذﯽﮑﯾزا ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔﺖﺳاﻪﮐﻪﺑﻞﯿﻟدترﺪﻗيرﺎﮔزﺎﺳدﺎﯾزﯽﻣﺪﻧاﻮﺗ ﺎﺑنﺎﻫﺎﯿﮔيدﺎﯾزﻪﺑترﻮﺻطﻮﻠﺨﻣﺖﺸﮐدﺮﮔد .ﻪﺑ
	يﺎﻫزﺮﻫﯽﻣﺪﻨﻧاﻮﺗزاﻖﯾﺮﻃﺖﺑﺎﻗردﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادترذار ﺎﺗ80ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردﺪﻨﻫد) نارﺎﮑﻤﻫ و اﻮﻠﯿﺳ2009 .(ﻪﺑ ﻦﯿﻤﻫ،ﻞﯿﻟدهدﺎﻔﺘﺳازاﻒﻠﻋﺶﮐﺎﻫﺨﺑﺶﻞﺑﺎﻗﯽﻬﺟﻮﺗزا ﻪﻨﯾﺰﻫﺪﯿﻟﻮﺗارردﺖﻋارزترذﻪﺑدﻮﺧصﺎﺼﺘﺧاﯽﻣ
	يرﻮﻃ،ﻪﮐ60ﺪﺻرديﺪﯿﻟﻮﺗ ترذرديﺎﮑﯾﺮﻣآﻦﯿﺗﻻﻪﺑ ترﻮﺻطﻮﻠﺨﻣﯽﻣ ﺖﺸﮐدﻮﺷ)يد و ﺲﯿﺴﻧاﺮﻓ ﻮﺗﺎﮐ 1993 .(ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﯽﯾارﺎﮐهدﺎﻔﺘﺳازاﻊﺑﺎﻨﻣﻞﺑﺎﻗ سﺮﺘﺳدﯽﻄﯿﺤﻣارﺶﯾاﺰﻓاهدادﻪﺑﻦﯾاﺐﯿﺗﺮﺗهدزﺎﺑ يﺮﺗﻻﺎﺑﺖﺒﺴﻧﻪﺑﮏﺗﯽﺘﺸﮐدراد)ودآ - و ﯽﻔﻣﺎﯿﺟ نارﺎﮑﻤﻫ2007(.دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﯿﻟد ﻦﯾا ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾا رد ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻊﺑﺎﻨ
	ﺪﻫد .ﯽﮑﯾزاتاﺪﯿﻬﻤﺗﻢﻬﻣردلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫزا هﺎﮔﺪﯾديزروﺎﺸﮐ،راﺪﯾﺎﭘهدﺎﻔﺘﺳازاﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣ تﻻﻮﺼﺤﻣﻒﻠﺘﺨﻣﯽﻋارزﺎﺑﺮﮕﯾﺪﮑﯾﺖﺳا) و ﺰﻣﻮﮔ ﭻﯾورﺎﮔ1998 و نارﺎﮑﻤﻫ و اﻮﻠﯿﺳ2009(
	ﺖﺸﮐ زا طﻮﻠﺨﻣترذﺎﺑمﻮﮕﻟﺎﻫياﺮﺑلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ هدﺎﻔﺘﺳاﯽﻣدﻮﺷ .هدﺎﻔﺘﺳا ،ﻪﮐاﺮﭼزامﻮﮕﻟﺎﻫﻪﺑناﻮﻨﻋ هﺎﯿﮔرد هاﺮﻤﻫطﻮﻠﺨﻣﺎﺑترذردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﻒﻠﻋﺶﮐﺎﻫ ردلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫترذﺮﯿﺛﺄﺗيﺮﺘﺸﯿﺑﻪﺘﺷادﺖﺳا ) چﺎﻨﯾا و ﮏﯿﻨﻠﯾا1992 .(ﻢﺘﺴﯿﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﻪﺑ
	ﺐﺳﺎﻨﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ رﺎﻬﻣ رد ﻪﻨﯾﺰﮔ ﻦﯾﺮﺗ ﻒﻠﻋﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ترذ زﺮﻫ يﺎﻫ) و ﻦﯾﺪﺑﺎﻋ نارﺎﮑﻤﻫ2000(.ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣترذﺎﺑمﻮﮕﻟﺎﻫرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﮏﺗﯽﺘﺸﮐ،ترذهدﺎﻔﺘﺳازاهدﺎﻬﻧﯽﯾﺎﻫنﻮﭼ ﻒﻠﻋﺶﮐ،ﺎﻫياﺮﺑلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫارﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﻫد ) نارﺎﮑﻤﻫ و زﺮﺗورﺎﮐ1998 .( ﯽﺳرﺮﺑ نﺎﺸﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ لﺎﻤﺷ رد ﺎﻫ 
	زآ ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا فﺪﻫ ﺎﺑﻢﮐاﺮﺗ ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺛا يﺎﻫترذ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ ، ﻦﯿﻣز زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾارﺎﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﯾارﺎﮐ ﺺﺧﺎﺷ و ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ناﺪﻤﻫ ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ رد زﺮﻫﺪﺷ اﺮﺟا.
	زرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯽﺑﺎﯾ ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ وﻒ،زﺮﻫ يﺎﻫﺎﻣزآﯽﺸﯾﺷزﻮﻣآ ﻪﻋرﺰﻣ ردﯽ - ﺸﻫوﮋﭘﯽزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاديﻠﻋﻮﺑ هﺎﮕﺸﻧادﯽﺳﺎﻨﯿ
	ﺪﺷ يرﺎﯿﺑآ . داﺪﻌﺗ6 ،12 و18 زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ
	ﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ تﺎﺼﺘﺨﻣ ﺎﺑ ناﺪﻤﻫﯽﯾﺎﯿ48 و ﻪﺟرد31 ﻗدﻪﻘﯿﻗﺮﺷﯽﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ وﯽﯾﺎﯿ35 و ﻪﺟرد ﮏﯾﻗدﻪﻘﯿ ﻟﺎﻤﺷﯽ عﺎﻔﺗرا و1690 زا ﺮﺘﻣﺢﻄﺳردﺎﯾﺪﺷ مﺎﺠﻧا . ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ كﺎﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﯾﺰﺠﺗ ، كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑارﺳر،ﯽﺘﻠﯿﺳ ﯽ نآ ﻪﺘﯾﺪﯿﺳا1/8 ناﺰﯿﻣ و و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ،ﻦﻫآ ،يور ،ﺰﻨﮕﻨﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا ﮏﯾ ﺮﻫ 
	و
	) يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ (ﺪﻧﺪﺷ ﺖﺸﮐ ترذ يﺎﻫ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ رد . ﺲﭘ ﺖﺷادﺮﺑ ،ترذ ﯽﮔﺪﯿﺳر زا2 ﺮﺘﻣﻒﯾدر زا ﻊﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﻢﯿﻧ بﺎﺴﺘﺣا ﺎﺑ و ﯽﺘﺳد شور ﻪﺑ تﺮﮐ ﺮﻫ ﯽﻠﺧاد ﺮﺘﻣ تﺮﮐ ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﻻﺎﺑ زا ﻪﯿﺷﺎﺣ سﺎﺳا ﺮﺑ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﺗﺎﻔﺻ نآ ترذ ﻪﻧاد د
	،
	ﻪﻧﻮﻤﻧﻒﻠﻋ زا يرادﺮﺑﺎﻫي رد زﺮﻫ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫﺪﺣاو زا ﮏﯾ ﺮﻫ)
	و
	،
	،
	و
	: ﻪﺑ ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ و ﺎﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ و زﺮﻫ
	( زا ﻞﺒﻗ و ﯽﻌﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﮏﯾ تارداﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ترذ ﺖﺷادﺮﺑ .ﻪﻧﻮﮔﻒﻠﻋ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ زﺮﻫ ياﺮﺑ ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ و شرﺎﻤﺷ زا ﺲﭘ يﺎﻣد ﺎﺑ نوآ ﻞﺧاد رد ،ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯿﯿﻌﺗ75 ﻪﺟرد ﯽﺘﻧﺎﺳ تﺪﻣ ﻪﺑ داﺮﮔ72 ﺲﭙﺳ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﻋﺎﺳ ﺪﻧﺪﺷ ﻦﯾزﻮﺗ . يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد
	،
	و
	: ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ15 ،30 و 45ﺎﯾﻮﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﻢﮐاﺮﺗ ﺪﺻرد)40ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ( ﺎﺑ ترذدﻮﺑ . ﻢﻗر زا ترذ ياﺮﺑ
	)سر ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻢﻗر ( ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ ﺎﺑ120 -115 ﻢﻗر زا ﺎﯾﻮﺳ ياﺮﺑ و زور ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﻣﺎﯿﻠﯾو . ﯽﺑﺎﯾزرا ﺖﻬﺟ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ يﺪﻨﻣدﻮﺳ رﺎﻨﮐ رد ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺣاو ﮏﯾ ،ﺺﻟﺎﺧ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ياﺮﺑ رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ40 راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﻊﺑﺮﻣ
	،
	و
	) يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ( زا ﺲﭘ ،ﺎﯾﻮﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺰﯿﻧ و ﻪﺗﻮﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫﺪﺣاو زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ود يﺎﻫﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،رﻮﮐﺬﻣ. ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺖﯾﺰﻣ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑﺺﺧﺎﺷ زا ﺺﻟﺎﺧﺎﻫ ﺎﯾ ﻦﯿﻣز زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾارﺎﮐ يﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﺧﺎﺷ
	عﻮﻤﺠﻣ ، ﯽﺒﺴﻧ شزرا
	ﺖﺑﺎﻗر ﺺﺧﺎﺷ ،
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
	ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﯾارﺎﮐ وزﺮﻫ
	ﻪﮐ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ،ددﺮﮔ ﺖﺸﮐ رﺎﺘﮑﻫ ﮏﯾ زا يﺪﯿﻟﻮﺗ لﻮﺼﺤﻣ راﺪﻘﻣ ندروآ ﺖﺳد ،طﻮﻠﺨﻣ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﺖﻋارز ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻦﯿﻣز راﺪﻘﻣ ﻪﭼدﻮﺷ ﺖﺷادﺮﺑ لﻮﺼﺤﻣ راﺪﻘﻣ نﺎﻤﻫ ﺎﺗ ﺖﺳا زﺎﯿﻧ درﻮﻣ . زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾاﻪﻄﺑار1 ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎ
	ﺖﺸﮐ رد ﺎﯾﻮﺳ و ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ
	و
	ﯽﻣو ﺪﺷﺎﺑ
	و
	ﺎﯾﻮﺳ و ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺰﯿﻧﺖﺳا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد .راﺪﻘﻣ
	ﻪﯾﺰﺠﺗوراﺲﻧﺎﯾهدادراﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ يرﺎﻣآ
	ﯽﻨﻌﻣ راد ،دﻮﺑ هﺪﺷﺎﻘﻣﻪﺴﯾﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﺎﻫ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ ﻪﻨﻣاداي ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧادﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا . ياﺮﺑﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳرﺰﯿﻧ زاراﺰﻓا مﺮﻧ
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﻮﻣزآ ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻔﺻ رد و
	ﺖﺳا ﻦﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ دﻮﺳ و هدﻮﺑ ﺮﺘﻬﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ياﺮﺟا ﻪﮐﯽﻣ زروﺎﺸﮐ ﺪﯾﺎﻋ يﺮﺘﺸﯿﺑدﻮﺷ.
	هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺷ.
	1
	لﻮﻣﺮﻓ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺖﺑﺎﻗر ﺺﺧﺎﺷ2 ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ) شﻮﻗ2004، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯾﺪﯿﻣ2005.( ﻦﯾا رد،ﻪﻟدﺎﻌﻣ
	: ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ
	و
	ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد و طﻮﻠﺨﻣ و
	رد ﺖﺳا طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ. ﺮﮔا
	: ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ
	و
	دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛاﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ترذ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ راد ﺪﺷ) لوﺪﺟ1 .(ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ،ﻪﮐ ياﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻞﻣﺎﮐ ﻦﯿﺟو ﺎﺑ)803 ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻊﺑﺮﻣ ( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ و دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار45 ﺪﺻرد لدﺎﻌﻣ يدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮ
	زا ﺮﺘﺸﯿﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ شزرا ﺪﺷﺎﺑﻪﭽﻧﺎﻨﭼ و ﺖﺳا ﺮﺗﺪﻨﻣدﻮﺳ و هدﻮﺑ ﺺﻟﺎﺧ
	،ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺺﻟﺎﺧ زا ﺮﺘﻤﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﻫددﻮﺳ ناﺰﯿﻣ دﻮﺑ) شﻮﻗ2004، و ﺎﯾﺪﯿﻣ نارﺎﮑﻤﻫ2005.(
	2
	ﺖﻬﺟﯽﺒﺴﻧ شزرا عﻮﻤﺠﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﺰﯿﻧﻪﻄﺑار زا 3ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا) شﻮﻗ2004 ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯾﺪﯿﻣ2005( . لﻮﻣﺮﻓ ﻦﯾا رد
	)ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ( ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﺎﻤﯿﺗ
	) طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ15 ﺎﺑ ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد لدﺎﻌﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ478رد مﺮﮔﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ راد ﺖﺷاﺪﻧ .ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ)1793 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ( ﻦﯿﺟو ﺎﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻞﻣﺎﮐ . ﺰﯿﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ردﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)1614ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ 
	و
	ﻪﺑترذ ﺖﻤﯿﻗ ﺐﯿﺗﺮﺗ)82500لﺎﯾر( ﺖﻤﯿﻗ و ﺎﯾﻮﺳ)17800لﺎﯾر( ،
	ﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ترذﺎﯾﻮﺳ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد
	و
	رد ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺳا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ.
	3
	،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ لﺮﺘﻨﮐ رد ﺎﯾﻮﺳ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﯾارﺎﮐ ﺺﺧﺎﺷ ،ترذ ﻪﻋرﺰﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﻪﻄﺑار سﺎﺳا ﺮﺑ زﺮﻫ4ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ)ﮑﻤﻫ و ﮓﻨﯿﺳ نارﺎ 2013( .لﻮﻣﺮﻓ ﻦﯾا رد
	ﻪﺑ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻒﻠﻋيﺎﻫ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋزﺮﻫ)
	و
	(ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ويﺎﻫ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد زﺮﻫ ﯽﻣ طﻮﻠﺨﻣﺪﺷﺎﺑ.
	4
	) لوﺪﺟ1 .(ﺮﺘﺸﯿﺑﻒﯾدر رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾ)8/43 رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر ( ﻪﺑ ﻞﻣﺎﮐ ﻦﯿﺟو ﺎﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد45 ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ترذﺖﺷاﺪﻧ يراد . رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻒﯾدر طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ15ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻر
	)هﺰﻤﺣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺋ2012 ( ﺖﺸﮐ رد ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ود ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣﻪﻧﻮﮔ و ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ اﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﺑ ار ﺮﻣا ﻦﯾ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد زﺮﻫ ﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ .ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺮﺠﻨﻣ ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ترذ ﺎﺑﯽﻣ نﺎﮑﻣا ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﺑ تر
	يﺮﮕﯾد ﺶﻫوﮋﭘ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺜﮐاﺪﺣ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﻤﮐاﺮﺗ زا فﻻﻮﯾ و دﻮﺨﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﻧادﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ . نﺎﺸﻧ ﺮﻣا ﻦﯾا ﯽﻣﯽﻤﻧ ﺖﺑﺎﻗر نﺎﺴﮑﯾ ﻊﺑﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﮔ ود ﻪﮐ ﺪﻫد ،ﺪﻨﻨﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﺖﺳا ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﯽﺘﺸﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﻣﻮ
	) طﻮﻠﺨﻣ45 ﺪﺻرد ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ( نوﺪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﺟو)
	(ﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ ، ﺖﯿﺒﺜﺗ ًﻻﺎﻤﺘﺣا و زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺘﺸﯿﺑﺪﺷﺎﺑ. ﻪﺑ ،ﻊﻗاو رد رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﮑﻨﯾا ﻞﯿﻟد
	ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﺎﯾﻮﺳ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ )18ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ( ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،دﻮﺑﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﮐ ﺪﺳر و ﯽﻓﺮﻃ زا زﺮﻫ ،ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا ترذ ياﺮﺑ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا رد و هﺪﺷ ترذ ﺪﺷر و يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﯽﺸﯾاز ﺶﺨﺑ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﻼﯿﻤﺳآﻮﺘﻓ صﺎﺼﺘﺧا ﻪﺠﯿﺘﻧ)ل
	رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ،ﻒﯾدر رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺮﻈﻧ زاﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳﺖﺷاد دﻮﺟو راد
	ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ ترذ15 ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ترذ . داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺰﯿﻧ ﻦﯾا زا ﺮﺗ ﺶﯿﭘﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﺮﺛا رد ترذ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر يﺎﻫ زﺮﻫ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و اﻮﻠﯿﺳ2009.(
	ﻣ طﻮﻠﺨ35ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد زا يراد ﺖﺷاﺪﻧ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ) لوﺪﺟ2 .( مﺪﻋ زا ﺮﻣا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﺖﺑﺎﻗر)رﺎﻤﯿﺗ
	(ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ ﺎﯾ ويﺎﻫزﺮﻫ ) يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	(دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﺷﺎﻧ .ﻪﺑترﺎﺒﻋ ﻪﺑ ،ﺮﮕﯾد ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﯿﻟد درﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ،ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد زﺮﻫ يﺎﻫﺘﺧا رد ﺮﺘﺸﯿﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ترذ رﺎﯿ
	و
	2 ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ، طﻮﻠﺨﻣ30ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد ﺖﺸﮐ و طﻮﻠﺨﻣ45 ﯾﻮﺳ ﺪﺻردترذ ﺎﺑ ﺎلدﺎﻌﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ13/1 و27/1 ﻪﺑ ،دﻮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺮﺗﺮﺑ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳدﺖﺳا ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد. ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ و ترذ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ رد ﻪﮑﻨﯾا ياﺮﺑ ،
	ﺖﺒﺴﻧ ﺺﺧﺎﺷﺮﺑاﺮﺑيﻦﯿﻣزﺖﻬﺟﻖﯾﺪﺼﺗﻦﯾا ﺎﻋداﻪﮐﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣدﺮﮑﻠﻤﻋيﺮﺘﺸﯿﺑزاﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧ ﺪﺣاو ردﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺢﻄﺳﺪﻨﮐهدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣراﺮﻗﯽﻣدﺮﯿﮔ ) شﻮﻗ2004 نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯾﺪﯿﻣ و2005 .( ﻞﮑﺷ سﺎﺳا ﺮﺑ
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﻪﮐ ﯽﻟﻮﺼﺤﻣ ناﺰﯿﻣ نﺎﻤﻫ
	و
	ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻣﻪﺑ ،دﻮﺷﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﺪﯾآ ﺖﺳد ﺐﯿﺗ13/0 و27/0 رﺎﺘﮑﻫ ﯽﻓﺎﺿا ﻦﯿﻣز)رﺎﺘﮑﻫ ﮏﯾ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ (دور ﺖﺸﮐ ﺮﯾز . رد ﻊﻗاو،ﻪﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﺐﯿﺗﺮﺗ13 و27 ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺪﺻردﯽﻣ ﻦﯿﻣز زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓاﺪﻧﻮﺷ. ﺶﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺠﯾرﺪﺗﯽﺸﯾاﺰﻓا) رﺎﻤﯿﺗ زا
	ﻒﻠﻋ ﺎﺑ ءاﺰﺟا ﻦﯾا ﻦﯿﺑﺖﺳا زﺮﻫ يﺎﻫﻪﺑ ، ﻪﮑﯾرﻮﻃ رد ﺖﺸﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﻮﺟ و دﻮﺨﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ، ﮐﺮﺘﻤﮐ ﺖﺑﺎﻗر ﺺﺧﺎﺷ ،طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪ زا دﻮﺑ ﺪﺣاو و هطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و دﻮﺨﻧ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يﺮﺗﺮﺑ ﻮﺟ) ﻮﯿﮔﻮﭘ2005(.
	ﻪﺑ
	(ﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا زا ﯽﮐﺎﺣ دﺮ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺎﯾﻮﺳﮐﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﺖﺳا زﺮﻫ يﺎﻫ . رد ،يﺮﮕﯾد ﺶﯾﺎﻣزآ ﺎﯾﻮﺳ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺮﺗﺮﺑ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ترذ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ23/1 ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ.
	را عﻮﻤﺠﻣ ﯽﺒﺴﻧ شزياﺮﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺸﮐ رد طﻮﻠﺨﻣ ﻞﮑﺷ4ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ . زا ﯽﮐﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺖﺸﮐ يﺮﺗﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا سﺎﺳا ﺮﺑ رد ،ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد طﻮﻠﺨﻣ ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ30 و45 % ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ترذ ﻞﺑﺎﻗ هﺪﻫﺎﺸﻣﺖﺳا . ناﺰﯿﻣ ياﺮﺑ يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﯾﺰﻣ ﻦﯾا
	ﺺﺧﺎﺷ ﺪﻨﭼﺮﻫناﺰﯿﻣ ﺖﺑﺎﻗرﻪﻓﺎﺿا ار لﻮﺼﺤﻣ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ردنﺎﺸﻧﯽﻤﻧﺪﻫد،ﯽﻟوﺎﺑﻪﺑ هرﺎﺷاتﺪﺷ ﺖﺑﺎﻗرﻦﯿﺑودﻪﻧﻮﮔردﺖﺸﮐيﺎﻫﯽﻣ طﻮﻠﺨﻣناﻮﺗﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑيﺪﻨﻣدﻮﺳنآﺎﻫتوﺎﻀﻗ دﺮﮐ) ﻮﯿﮔﻮﭘ2005 .( ﺮﺑ ﺷ ﻪﺋارا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳاﻞﮑﺷ رد هﺪ3،يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﺖﺑﺎﻗر ﺺﺧﺎﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺘﻤﮐدﻮﺑ ﮏﯾ زا يﺮﺗﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار
	، ﻒﻠﻋ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﻪﺑ ﻮﺤﻧ رد ،ﺪﻧﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﺑﻮﻠﻄﻣﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧ يﺎﻫ نآ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ و ترذ ﺎﺑ زﺮﻫ يدﺎﺼﺘﻗا شزرا ،ﺎﯾﻮﺳ ﺎﺑ ﺎﻫ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد لﻮﺼﺤﻣ
	و
	ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ )ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو ﺎﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐزﺮﻫ ( ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ16 و
	و
	يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ و سﺎﻣﻮﯿﺑ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗزﺮﻫﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ ار ترذ ﻪﻋرﺰﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﮕﯾﺎﺷ 2008 .(ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﺸﮐ درﻮﻣ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ دﻮﺨﻧ ﺎﺑ ﻮﺟ طﻮﻠﺨﻣ ﺪﯾﺆﻣا ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾ سﺎﻣﻮﯿﺑ و ﻢﮐاﺮﺗ زا ﻪﮑﻨﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ،دﻮﺨﻧ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻮﺟﻒﻠﻋيﺎﻫﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ زﺮﻫ ﯽﯾ
	33داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد. ﺖﺸﮐ رد ﺰﯿﻧ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﻨﯿﻣز مادﺎﺑ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ)ﻨﯾا و لﺎ نارﺎﮑﻤﻫ2007.(
	رﺎﻤﯿﺗ ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣ45ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﯾارﺎﮐ زا يﺮﺗﻻﺎﺑ زﺮﻫ)2/83ﺪﺻرد (ﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ) ﻞﮑﺷ5 ( و ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺖﺴﻧاﻮﺗﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ ﻪﺑ ار زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ يا) لوﺪﺟ4 .( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﯿﺑ ترذ و ﯽﻫﺎﺑور مد نزرا ندوﺰﻓا50 ،ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ نزرا ﻢﮐاﺮﺗ زا ﺪﺻرد
	ﺺﺨﺸﻣ طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ رد ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ) درﺎﮔﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﺴﻠﯿﻧ2006.( ﺖﯿﻌﻤﺟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﻞﮐ رد ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ ﯽﺒﺴﻧ ﯽﻧاواﺮﻓ ﺶﻫﺎﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا ار زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﺰـــﻣﺮﻗ ﻪـــﺸﯾر سوﺮـــﺧ جﺎـــﺗ)
	(ﻪﻤﻠﺳ ،هﺮﺗ)
	( مد ، ﯽﻫﺎــــــﺑور)
	ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ يﺎﻫﺪﻫد) ﻦﻤﺒﯿﻟ و ﺮﻟﻮﻣ1987( . ﺖﺸﮐ ﻊﯾﺮﺳ دﺎﺠﯾا ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ ﺮﺗ ﯽﻫﺎ ﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ و ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ فﺮﺼﻣﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ار ﺶﮐﺪﻫد) و نﻮﺴﻠﯿﻧ درﺎﮔﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ2009 .( رﻮﻃ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ دﻮﺨﻧ و مﺪﻨﮔ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ و ﻢﮐاﺮﺗ يﺮﺛﺆ
	(ﮏــــــﭽﯿﭘ و )
	(ﻒﻠﻋ هﺪﻤﻋيﺎﻫ ﺪـﻧدﻮﺑ يزﺮﻫ ﺘﻓﺎﯾ ﺪﺷر ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻪﮐﺪﻨ . ﻪـﻧﻮﮔ ﻦﯿـﺑ رد
	ﻪﻤﻠﺳ و ﺰﻣﺮﻗ ﻪﺸﯾر سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﻧﻮﮔ ود رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫ هﺮﺗ ﻒﻠﻋيﺎﻫﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺐﻟﺎﻏ زﺮﻫ . ردﻦﯾاﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾﺎﻣزآ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳﺎﻫ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد زﺮﻫ يﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺻرد ﮏﯾ) لوﺪﺟ3 .(ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ
	ﺎﮐﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ و سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﻫ رد زﺮﻫ يﺎﻫﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻠﻋ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ هﺎﯿﮔ يا ﻒﻠﻋ و ﯽﻋارز ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و زﺮﻫﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ زﺮﻫ)هﺰﻤﺣ و ﯽﺋ نارﺎﮑﻤﻫ2012و نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﺴﻠﯿﻧ درﺎﮔﺎﻫ2003 .( و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺺﺨﺸ
	ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ . يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ يراد ﺶﻫﺎﮐ ار زﺮﻫ يﺎﻫ ﺪﻧداد) لوﺪﺟ4(. طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ45 ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد ترذ
	ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ رﺎﯿﺧ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ . ﻦﯾا رد ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﻠﻋ ،ﯽﺳرﺮﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻠﻤﮑﻣ ﺮﺛا زﺮﻫ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﯽﻋارزﻒﻠﻋ ﺎﺑ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔيﺎﻫﯽﻣ زﺮﻫ هﺪﺷ شراﺰﮔ دﻮﺷ ﺖﺳا)ﻤﻫ و درﻮﻔﻟآ نارﺎﮑ2003.(
	ﻒﻠﻋ ﻞﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐزﺮﻫ يﺎﻫ)8 رد ﻪﺗﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (ﺖﺷاد ار .ﯽﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﻒﻠﻋ ياﺮﺑ يﻮﻗ ﺐﯿﻗر ﮏﯾ ﺎﯾﻮﺳيﺎﻫزﺮﻫﯽﻣ بﺎﺴﺣ ﻪﺑ
	ﺪﯾآ.ﺎﺑ ﻪﺳ رد ﯽﮕﻧﺮﻓ دﻮﺨﻧ و ﻮﺟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺳرﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ5/0 ،1 و5/1 ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺑاﺮﺑ
	ﺚﻋﺎﺑﺶﯾﺎﺳﺮﻓ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟكﺎﺧوﯽﻧﺎﺸﻧوﺮﻓﻒﻠﻋ
	يﺎﻫزﺮﻫﯽﻣﺪﻧﻮﺷ) زوﺮﮐ و ﺮﻨﺴﮐا1993 وﺣهﺰﻤ و ﯽﺋ نارﺎﮑﻤﻫ2012(.ﻒﻠﻋ دﻮﺨﻧ و اﺰﻠﮐ ،مﺪﻨﮔ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	هداد ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ لوﺪﺟ رد زﺮﻫ يﺎﻫ3ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا . نﺎﻤﻫﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ،ﻪﮐ رﻮﻃ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا دﻮﺷ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺮﺑ ﻞﮐ و هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋرد زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ راد ﺖﺳا .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧ
	يﺎﻫ راﺮﻗ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﺎﻬﻧآ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ار زﺮﻫﻪﮐ دادنﺎﺸﻧ هﺪﻨﻫد ﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﻻﺎﺑ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐنآﺖﺳﺎﻫ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﺴﻟﺎﮕﯿﻣﻮﺳ2005(.
	ﯽﻣ يﺮﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻞﮐ ردﮐ دﻮﺷطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪ ﻪﺑ ردﺎﻗ ،ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﯽﺸﯾاﺰﻓاﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐزﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺳا ترذ ﻪﻋرﺰﻣ.ﻪﺑ ،ﻪﮑﯾرﻮﻃﺎﯾﻮﺳ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ رد ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ و سﺎﻣﻮﯿﺑ ،ترذ ﻪﻋرﺰﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ) لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ ﺖﻟﺎﺣ رد ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﻋزﺮﻫ (ﻪﺑﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻟو ،
	دراد ﻖﻠﻌﺗ .ﻗ ﻞﺑﺎ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ
	) ﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣ15 ترذ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺪﺻرد لدﺎﻌﻣ ﯽﮑﺸﺧ نزو ﻪﮐ204 ،82 و 303ﻒﻠﻋ ياﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ار ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﮐ و هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ ،سوﺮﺧ جﺎﺗﺖﺷادﺮﺑ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ( ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﺖﺷاﺪﻧ يراد .ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ يﺎﻫ ﻤﻠﺳ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ زﺮﻫﻒﻠﻋ ﻞﮐ و هﺮﺗ ﻪ نوﺪﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ يﺎﻫ
	رﺎﻤﯿﺗ و
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ) لوﺪﺟ4.(ﯽﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،ﻞﮐ رد ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﮏﺸﺧ نزو زا ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﺎﯾﻮﺳ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓاﻒﻠﻋﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ . طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ زا ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑﻒﻠﻋ ﺮﺑ رﺎﺸﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ياﺮﺑ ﯽﺸﯾاﺰﻓا و زﺮﻫ يﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐ زا ﯽﺘﻓﺎﯿﻫر ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ و هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﻬﻧآ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ 
	و
	زﺮﻫو ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ شراﺰﮔﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﻢﮐاﺮﺘﻣ و ﺮﺘﻬﺑ ﺶﺷﻮﭘ ﻞﯿﻟدﻦﯿﻣز ﺮﺗ)ﺪﯾﺪﺷ يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ( ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ودﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ، ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ود ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ و هﺎﯿﮔطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ،رد لﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋﻞﻤﻋ ﺮﺘﻬﺑ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣﺪﻨﮐ) ﭻﯾورﺎﮔ و ﺰﻣﻮﮔ 2005(.مﻮﮕﻟ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔﺎﻫر

