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 چکیده

کدوي پوست  دانۀو کیفیت  عملکرد ،يفنولوژ بر نیتروژنه کود و دور آبیاري اثرات بررسی تحقیق اینهدف          
در 1392زراعی  در سال تکرار سه با تصادفی کامل هايكوبل طرح قالب در اسپلیت پالت صورتبه آزمایش بود.کاغذي 

دور آبیاري  I:2 روز، 6دور آبیاري : 1Iدور آبیاري در چهار سطح  شامل اصلی هايکرت .شد انجامدانشگاه بوعلی سینا 
 خالص نیتروژنه کود مختلف یرمقاد شامل فرعی هايکرت روز و 15دور آبیاري  I:4 روز و 12دور آبیاري : 3I روز، 9
)0:N کیلوگرم صفر N 1در هکتار،  خالصN: 60 کیلوگرم N 2در هکتار،  خالصN: 120 کیلوگرم N در هکتار،  خالص
3N: 180 کیلوگرم N 4در هکتار و  خالصN: 240 کیلوگرم N مورد صفات .بودکتار از منبع کود اوره) ه در خالص 

، درصد عملکرد دانه ،تعداد دانه در میوه، وزن صد دانه رسیدگی،روز تا  دهی وروز تا گلدهی، روز تا میوهشامل  بررسی
جز تعداد دانه نیز بهها تیماراثر متقابل  دار شد.اثر آبیاري و نیتروژن بر کلیه صفات معنی بودند. روغن و عملکرد روغن

-به 3N2Iبیشترین میزان روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی از تیمار  دار شد.در میوه و عملکرد روغن بر بقیه صفات معنی

دست آمد. به 0N4Iو  3N2Iترتیب از تیمار . همچنین، بیشترین و کمترین وزن صد دانه همانند عملکرد دانه بهدست آمد
روز تا ، کمترین میزان 3N2Iدر مقایسه با تیمار  نداشت. داراختالف معنی 4N2Iو  3N1I، 4N1I ارهايبا تیم 3N2Iتیمار 
 بیشترین درصددست آمد. به 0N4Iدرصد کاهش از تیمار  73و  68، 35ترتیب با ، وزن صد دانه و عملکرد دانه بهگلدهی

در . تعلق گرفت 1Iتیمار  به 2Iدار با تیمار تالف معنیبدون اخ گرم در متر مربع) 90/32( و عملکرد روغن دانه )81/46(
بیشترین عملکرد  نیزسطوح نیتروژن  درصد کاهش داد. در بین 50/52عملکرد روغن را  4I، تیمار 2Iمقایسه با تیمار 

ر سازي مصرف آب و نیتروژن دمنظور بهینه به بنابراین، حاصل شد. 3N از تیمار گرم در متر مربع) 50/27( روغن
  مناسب تشخیص داده شد.  3N1Iزراعت کدوي پوست کاغذي، تیمار 
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Abstract 

          The aim of this research was to evaluate the effects of irrigation interval and nitrogen 

fertilizer on phenology, yield and seed quality of pumpkin. Experiment was laid out as a split plat 

based on randomized complete block design with three replications at the Bu-Ali Sina University in 

growing season of 2013. The main plots included irrigation intervals at four levels of I1: 6 days 

irrigation interval, I2: 9 days irrigation interval, I3: 12 days irrigation interval, and I4: 15 days 

irrigation interval and sub plots included different nitrogen levels of N0: 0 kg N/ha, N1: 60 kg N/ha, 

N2: 120 kg N/ha, N3: 180 kg N/ha, N4: 240 kg N/ha from the source of urea fertilizer. In the present 

research traits of days to flowering, days to fruiting days to maturity, seed number/fruit, 100-seed 

weight, grain yield, oil percent and oil yield were evaluated. The effect of irrigation interval and 

nitrogen on all traits was significant. Effect of treatments interaction was also significant on all 

traits except number of seeds/fruit and oil yield. The highest values for days to flowering and days 

to maturity were achieved at I2N3 treatment. Also, maximum and minimum values for 100-seed 

weight as well as grain yield were achieved at I2N3 and I4N0 treatments, respectively. I2N3 had no 

significant difference with treatments of I1N3 ،I1N4 and I2N4. In comparison with I2N3 treatment, the 

lowest values for days to flowering, 100-seed weight and grain yield with reduction of 35, 68 and 

73%, respectively, were revealed at I4N0 treatment. The highest percent (46.81) and oil yield (32.90 

g/m2) with no difference with I2 treatment, revealed at I1 treatment. In comparison with I2 treatment, 

I4 treatment reduced 52.50% oil yield. Also, the highest oil yield (27.50 g/m2) was achieved at N3 

treatment. Therefore, in order to optimizing water and nitrogen consumption in pumpkin 

production, I1N3 treatment was identified suitable treatment. 
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  مقدمه
 داروهاي جانبی اثرات دلیل به حاضر حال در      

 گسترش از گیاهی منشأ با مصرف داروهاي شیمیایی،
 برآورد طبق که طوريبه است، برخوردار روز افزونی
 کشورهاي در مردم درصد 80جهانی  بهداشت سازمان
 گیاهی داروهاي از ،هابیماري درمان براي سوم جهان

 حاضر حال در عالوه،به. )2014ر اکو( کنندمی استفاده

 گیاهان به اروپایی واردات کشورهاي از زیادي حجم
کدوي پوست کاغذي از است.  یافته اختصاص دارویی

گیاهان دارویی و بسیار ارزشمند در صنایع داروسازي 
آید و در اکثر کشورهاي توسعه یافته به حساب می

گیاه هاي اخیر وارد فلور ایران شده است. این سال
باشد و گیاهی علفی، یک متعلق به تیره کدوییان می

دار است (آرویی و امید ساله، داراي ساقه خزنده و کرك
هاي این گیاه ). روغن موجود در دانه2004بیگی 
هاي زیادي در طب سنتی و مدرن دارد که از کاربرد

اي، هاي رودهتوان به درمان کرمها میجمله آن
التهابات معده، روده و تصلب  هیپرتروفی پروستات،

(کلسترول با چگالی پایین)  LDLشرایین و کاهش سطح 
هاي متداول خون، جلوگیري از انقباضات نامنظم و لخته

هاي مثانه و کلیه اشاره قلب، کاهش خطر تشکیل سنگ
). 2008فریورد و هرمیتر ؛ 2004کرد (پاکسوي و آیدین 

 سالمت أمینت در دارویی گیاهان اهمیت به توجه با
 کشاورزي، هايسیستم در کشت تنوع ایجاد و جامعه
 قابل هايگونه معرفی و شناسایی با ارتباط در تحقیق
 شرایط داراي مناطق در ویژهبه محققان وظایف از کشت
 تهیه براي را زمینه تواندمی که باشدمی بحرانی اقلیمی

 ساخت جهت اولیه و طبیعی مواد از گیاهی داروهاي
 فراهم رشته این عالقمندان و اندرکاران دست براي دارو

 مزایاي کدوي پوست کاغذي، و اهمیت رغمعلی آورد.
 و ایران در محصول این روي ناچیزي بسیار تحقیقات
دور آبیاري و  با ارتباط ویژه دردنیا به کشورهاي سایر

 منابع و است گرفته صورت شیمیایی کودهاي مصرف
 .است بسیار محدود نیز هزمین این در موجود علمی

 روي بر خود بررسی در) 2004( همکاران و شوبهار
 عملکرد و عملکرد که اجزاي دریافتند بهار همیشه گیاه
 و رحمانی. یابدمی کاهش خشکی تنش شرایط در دانه

 گیاه بر آبیاري دور تاثیر مطاله در) 1387( همکاران
 يآبیار دور افزایش با نشان دادند که بهار همیشه
 .یافتند کاهش دانه هزار وزن و دانه گل، عملکرد

) اظهار داشتند که تنش آبی 2007مانیوانان و همکاران (
و عملکرد آفتابگردان داشته و با  داري بر رشداثر معنی

کاهش مقدار آب خاك، صفاتی چون عملکرد دانه و 
یافت. همچنین، فراست و همکاران  عملکرد روغن کاهش

اثر تنش خشکی بر روي گلرنگ  ) در مطالعه1387(
نشان دادند که افزایش تنش خشکی موجب کاهش در 

اي مطالعه بیولوژیک و درصد روغن شد.و  عملکرد دانه
) بر روي گیاه کدوي 1391که توسط نعیمی و همکاران (

تخم کاغذي انجام گرفت، حاکی از آن بود که تعداد دانه 
داري طور معنیو وزن دانه کدوي پوست کاغذي به

یابد. گزارش شده است که تحت تنش خشکی کاهش می
 خربزهبا افزایش تنش خشکی اجزاي عملکرد و عملکرد 

 بزازي و همکاران ).2008(شائو و همکاران  کاهش یافت
هاي آبیاري بر روي گیاه شنبلیله با مطالعه رژیم) 1391(

به این نتیجه رسیدند که با افزایش تنش خشکی از تعداد 
 یک در گلدهی و رسیدگی کاسته شد. همچنین، روز تا
 موجب آب کمبود که شد داده نشان کلزا روي بررسی
 همکاران و  جانسون( گردید دانه روغن درصد کاهش
بروز تنش خشکی در طی مراحل مختلف نمو ). 2002
ویژه مراحل زایشی به علت کاهش در میزان کلروفیل، به

اد حاصل از کاهش طول دوره فتوسنتز و انتقال مو
فتوسنتز جاري و همچنین کاهش سهم انتقال مجدد مواد 
ذخیره شده، موجب کاهش در اجزاي عملکرد و در 

(بهبودي  و بهشتی  شودنهایت کاهش عملکرد دانه می
 و ذرت و ناظمی در )2009و همکاران ( ساجدي .)2010

 دانه هزار وزن کاهش آفتابگردان ) در2008( همکاران

رشد گیاهان و  .کردند گزارش را آب اثر کمبود بر
عملکرد دانه در پاسخ به فراهمی نیتروژن تغییر زیادي 
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کند. پژوهشگران بسیاري افزایش عملکرد و تولید می
عنوان تابعی از مقدار نیتروژن در ست توده را بهیز

یوسفی تبار ؛ 2005اند (چاتوویدي گیاهان توصیف کرده
) با مطالعه اثر 2011و همکاران ( نسبافتخاري). 2012

نیتروژن بر روي کدوي پوست کاغذي بیان داشتند که 
کود نیتروژنه موجب افزایش تعداد میوه  مصرف بهینه

در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و میوه در بوته 
) نشان دادند که 2005راتکی و همکاران ( شود.می

مقدار  عملکرد دانه کلزا با کود نیتروژنه افزایش یافت و
ها علت این رابطه عکس را به روغن دانه کاهش یافت. آن

هایی که در سنتز کاهش دسترسی به کربوهیدرات
روغن نقش دارند، نسبت دادند. در مطالعات اوزر 

دار بر ) استفاده از نیتروژن داراي تأثیر معنی2003(
افزایش صفات تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و 

ود. استفاده از نیتروژن در بعضی وزن دانه کلزا ب
مناطق موجب تأخیر بسیار کم در رسیدگی نخود شده 

 موقعیت به توجه با ).1392است (شعبان و همکاران 
 خشک و نیمه خشک مناطق در که اقلیمی نظر از ایران
انتخاب  مناطق، این در آب بحران وجود و دارد قرار

 ايویژه اهمیت از شرایط این به سازگار گیاهان
 از که گیاهانی کشت توسعۀ و شناخت .است برخوردار
-بهره پایین کودي نیاز خشکی و به مقاومت هايویژگی

 در این الزم و اصولی هايبرنامه از نیز هستند مند
 راه تواندمی کشت کدوي پوست کاغذي. باشدمی مناطق
با  و کمیاب گیاه این تکثیر تولید و زمینۀ در گشایی
 گسترش ترویج و موجب وسیله این هب و باشد ارزش
 از اعظمی بخش چون طرفی از گردد، منطقه در آن

 و گرم و هواي آب با اقلیمی منطقه در کشور ایران
-به حاضر تحقیق بنابراین، است. گرفته قرار خشک

 بر نیتروژنه کود اثر دور آبیاري و منظور بررسی
 گیاه کیفی و کمی خصوصیات فنولوژیک، عملکرد

  .شد انجام همدان منطقه کدوي پوست کاغذي در دارویی
  
  

  هامواد و روش 
 مزرعه در 1392 زراعی سال در آزمایشاین       

سیناي  بوعلی دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی
قبل از اجراي آزمایش از عمق صفر  .گرفت همدان انجام

متري محل آزمایش جهت تعیین سانتی 30تا 
برداري شد. خاك نمونه خصوصیات فیزیکوشیمیایی

بر ارایه شده است.  1نتایج آزمون خاك در جدول 
کیلوگرم کود سوپر فسفات  170اساس آزمون خاك 

 آزمایشهکتار و در زمان کاشت مصرف شد. تریپل در 
 کامل هايبلوك طرح قالب در اسپلیت پالت صورتبه

 شامل اصلی هايکرت  شد. اجرا تکرار سه با تصادفی
 I:2 روز، 6دور آبیاري : 1Iي در چهار سطح دور آبیار

دور  I:4 روز و 12دور آبیاري : 3I روز، 9دور آبیاري 
 مختلف یرمقاد شامل فرعی هايکرت روز و 15آبیاري 
در  خالص N کیلوگرم صفر N:0( نیتروژنه خالص کود

 2N: 120در هکتار،  خالص Nکیلوگرم  1N: 60هکتار، 
 Nکیلوگرم  N 180:3خالص در هکتار،  Nکیلوگرم 

 خالص در Nکیلوگرم  4N: 240خالص در هکتار و 
رقم مورد  .بود کتار از منبع کود اوره)ه

که از  بود  Cucurbita pepo L. var. styriacaمطالعه
بذرها قبل از موسسه پاکان بذر اصفهان تهیه شد. 

و کاشت  ندکش مانکوزب ضدعفونی شدکاشت با قارچ
و در موقع کشت  انجام گرفت 1392 در دوم خرداد ماه

در داخل هر گودال سه بذر قرار داده شد و پس از 
برگی جهت رسیدن به تراکم  3- 4رسیدن به مرحله 
ردیف  5 داراي هر کرت آزمایشی .مورد نظر تنک شدند

-سانتی 150متر با فاصله بین ردیف   6کاشت به طول 

 هاکرت بین فاصله بود.متر سانتی 30متر و روي ردیف
 آبیاري دور تیمار اعمال .بود متر 2 هاو بین بلوك 5/1

 مصرف وبرگی)  4- 6( گیاه کامل استقرار از پس
 از پس آبیاري اولین با همراه مرحله سه در نیتروژن
 صورت دهیمیوه درصد 50 و گلدهی درصد 50 کاشت،
 بر رشد، دوره طول در .)2011(حبیبی و همکاران  گرفت
 شدند. کنترل دستی صورتبه هرز هايعلف نیاز حسب
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صورت روزانه مورد گیاهان به ،در طول فصل رشد
بررسی قرار گرفتند و زمان وقوع مراحل مختلف 
فنولوژیکی ثبت گردید. براي این کار تعداد روزهاي پس 

روز تا گلدهی، از کاشت براي مراحل فنولوژیک شامل 
 د.ها تعیین شدنرسیدگی میوهروز تا  دهی وروز تا میوه

بوته  5، با حذف اثر حاشیه، تعداد رشد فصلدر پایان 
هاي وسط هر کرت انتخاب به طور تصادفی از ردیف

ها صفات تعداد میوه در بوته، تعداد شد و بر اساس آن
 تعیین گردید.دانه در میوه، وزن صد دانه و عملکرد دانه 

 از پسگیري عملکرد و اجزاي عملکرد براي اندازه

 توزین جداگانه کرت هر به مربوط هايمیوه ،برداشت

 .شد خشک سایه در و استخراج هاآنه دان سپس و شد
تا  شدند شمارش و توزین هادانه شدن، خشک از پس

براي  .دوش حاصل میوه در دانه تعدادو  دانه عملکرد

تایی از بذور  100نمونه  4دانه، تعداد  100تعیین وزن 
توزین متوسط هر واحد آزمایشی جدا شد و پس از 

دانه و بر حسب گرم  100نمونه به عنوان وزن  4وزن 
هاي بذور کدوي درصد روغن نمونه در نظر گرفته شد.

پوست کاغذي در آزمایشگاه آریا در ارومیه و با 
 نهایت، در گیري شد.استفاده از دستگاه سوکسله اندازه

 عملکرد و روغن درصد از تابعی روغن عملکرد چون
 دانه، عملکرد و روغن درصد حاصلضرب زا است، دانه

-هاي بهتجزیه و تحلیل داده .شد محاسبه روغن عملکرد

و مقایسه   SAS دست آمده از طریق نرم افزار آماري
در سطح  LSDمیانگین صفات مورد ارزیابی با آزمون 

- انجام گرفت. براي رسم نمودارها ار نرم  %5احتمال 

 شد. استفاده Excelافزار 

  
  
  
  

  

  
  

  نتایج و بحث
  صفات فنولوژیک

  روز تا گلدهی
 دهد که بینها نشان مینتایج تجزیه واریانس داده      

 از نظر هاسطوح آبیاري و نیتروژن و اثر متقابل آن
تفاوت  یک درصد احتمال سطح در تعداد روز تا گلدهی

 متقابل اثر بررسی ). در2وجود دارد (جدول  دارمعنی
 تعداد روز تا گلدهی بیشترین که گردید مشخص تیمارها
که با تعلق گرفت  4N1I تیمار به روز 00/49معادل 

 یک گروه آماري قرار داشتند. در 4N2I و 3N1Iتیمارهاي 
  0N4Iتیمار نیز در ) روز 31این ویژگی ( میزان کمترین

تیمار  با مقایسه طوري که این تیمار درمشاهده شد، به
4N1I را تعداد روز تا گلدهی کدوي پوست کاغذي 

 رسدمی نظربه. )3کاهش داد (جدول  درصد 73/36

 کاهش نمو و سرعت افزایش نیتروژن سبب کمبود آب و
تا گلدهی کاهش  روز تعداد نتیجه در شده و نموي دورة
تا گلدهی به علت کمبود آب  روز یابد. کاهش تعدادمی
 در) 2010(چیکچینو و همکاران  توسط دسترس قابل

است. هممچنین، نتایج شعبان  شده گزارش نیز گیاه ذرت
آزمایش هماهنگ است.  ) با نتایج این1392و همکاران (

ها دلیل کاهش طول دوره روز تا گلدهی را افزایش آن
  سرعت نمو گیاه دانستند.

  دهیروز تا میوه
روز تا  تعداد بر آبیاري و نیتروژن تاثیر سطوح      
شد.  دارمعنی در سطح احتمال یک درصد دهیمیوه

آبیاري در نیتروژن ویژگی مذکور  همچنین، اثر متقابل
سطح احتمال پنج درصد تحت تاثیر قرار داد را در 

  آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 pH  بافت خاك

EC 
)mmhos/cm(  

  کربن آلی
(%)  

 لنیتروژن ک
(%)  

  فسفر قابل جذب
)ppm(  

  پتاسیم قابل جذب
)ppm(  

  401  17/4  076/0  78/0  278/0  65/7  لومی



   1394/ تابستان 2شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                                                      ئی، باباییحمزه                           6

). مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که 2(جدول 
از تیمار  روز) 00/87دهی (روز تا میوه بیشترین تعداد

4N1I 2آمد که با تیمارهاي  دستبهN1I ،3N1I 4 وN2I 

. کمترین میزان این در یک گروه آماري قرار داشتند
درصد کاهش نسبت به  42/43) با روز 66/60ویژگی (
 .)3(جدول  دست آمدبه 0N4Iاز تیمار  3N1I تیمار
 تیمار در دهیمیوه دوره کاهش و رشد دوره در تسریع

 نمودن سپري براي گیاهان سازوکارهاي از یکی تنش

 گیاهانی خشک، مناطق در اصوالً باشد.می خشکی دوره

 مانز مدت در را خود حیات دوره بتوانند که ترندموفق

 شودمی باعث امر این چه اگر نمایند. سپري تري کوتاه

 تولید تريبیش هايبرگ و شاخ نتوانند گیاهان این که

 بر خشکی تنش ). تأثیر2005ترك و همکاران ( نمایند

اورتیگا و همکاران  توسط دهیمیوه دوره در تسریع
   است شده گزارش نیز ) 1996(

  روز تا رسیدگی
روز تا نشان داد که  هاداده ستجزیه واریان      

 دور تحت تاثیر یک درصددر سطح احتمال  رسیدگی

 (جدول ها قرار گرفتآبیاري، نیتروژن و اثر متقابل آن
) از روز 66/132( تعداد روز تا رسیدگی ).  بیشترین2

که از لحاظ آماري با تیمارهاي  دست آمدبه 4N1Iتیمار 
2N1I، 3N1I ،3N2I  4وN2I کمترین .دار نداشتیتفاوت معن 

بود  روز 66/110که معادل نیز  تعداد روز تا رسیدگی
روز و عدم مصرف نیتروژن  15دور آبیاري تیمار  به
)0N4I(  4که در مقایسه با تیمار تعلق گرفتN1I  از

رسد می نظربه درصدي برخوردار بود. 88/19کاهش 
 بهتر محیطی منابع از گیاه تنش، بدون شرایط در

 این در هافتوآسیمیالت تولید افزایش و نموده هاستفاد
 و کرده فراهم را رشد ادامۀ براي کافی ذخیرة شرایط،

 گیاه رشد دورة گیاه، زایشی دوران تأخیر افتادن به با
 نسبت رسیدگی تا روز تعداد نتیجه، یافته و در افزایش

االسالمی و ثقه .یافته است افزایش تنش شرایط به
در بررسی اثر دور آبیاري در گیاه ) 1384همکاران (

ارزن دریافتند که با کاهش دور آبیاري از تعداد روز تا 
ها دلیل این امر را به کاهش رسیدگی کاسته شد. آن

  تولید مواد پرورده در شرایط تنش خشکی نسبت دادند.

    
    

  
  
 

  
  

 دهی و روز تا رسیدگیتا میوه روز تا گلدهی، روزبر  دور آبیاري و نیتروژناثر تجزیه واریانس نتایج  -2 جدول
  کدوي پوست کاغذي

 میانگین مربعات 
 روز تا رسیدگی  دهیروز تا میوه  روز تا گلدهی  درجه آزادي  منابع تغییر
15/35 2 تکرار  69/3  01/5  
  I(  3 **53/586  1697/43** **32/922( آبیاري

a  6 46/41خطاي   72/1  12/15  
  N(  4 **64/123 **63/87  **89/90(نیتروژن 
I×N 12 **36/12  **38/6  **31/4  

b 23 خطاي  **13/1 **88/0  *99/1  
ns ،*  میباشد درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنیبه: **و.  
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وز دهی و ربراي  روز تا گلدهی، روز تا میوه نژنیترو درآبیاري دور  ترکیبات تیماري میانگین مقایسه -3جدول 

 کاغذي پوستکدوي  تا رسیدگی

   I1     I2     I3     I4   

 N0 N1 N2 N3 N4 N0 N1 N2 N3 N4 N0 N1 N2 N3 N4 N0 N1 N2 N3 N4 

 روز تا گلدهی

e
10/

43 
cd

39/
45 

bc
66/

46 
ab

66/
47 

a
00/

49 
g

67/
35  

f
73/

40 
de

70/
43 

bc
90/

46 
ab

36/
47 

hi
03/

32 
g

90/
35 

f
60/

40 
e

50/
43 

e
00/

43 
i

56/
30  

hi
23/

31 
hi

77/
31  

h
98/

32 
h

36/
32 

دهیروز تا میوه  c
33/

82
b

66/
84

ab
00/

86
a

33/
86

a
00/

87
f

00/
73

e
00/

77
d

00/
79

c
33/

81
ab

76/
85

k
66/

62
jk

70/
63

i
33/

65
gh

00/
67

g
00/

68
l

66/
60

k
32/

62
k

03/
63

i
00/

65
hi

00/
66

 روز تا رسیدگی

bc
66/

12
9

 
b

33/
13

0
 

ab
33/

13
1

  
ab

66/
13

1
 

a
66/

13
2

 
de

33/
12

3
 

d
33/

12
5

 
c

66/
12

7
 

ab
66/

13
0

 
a

66/
13

2
 

ij
33/

11
5

 
hi

j
66/

11
6

 
fg

h
66/

11
7

 
f

33/
11

9
 

e
00/

12
3

 
l

66/
11

0
 

kl
33/

11
2

 
jk

33/
11

4
 

hi
j

33/
11

6
 

fe
66/

11
8

 

 : 4Iتا   1Iندارند. ( LSDبر اساس آزمون  %5دار در سطح احتمال که حداقل در یک حرف مشترك هستند، اختالف معنی ردیفهاي هر میانگین 
 .در هکتار) کیلوگرم نیتروژن 240و  180، 120، 60، 0ترتیب : به 4N تا  0Nو   روز 15و  12، 9، 6یب  دور آبیاري ترتبه

  
  دانه در میوه دتعدا
حاکی از این  4 جدول در شده ارائه واریانس تجزیه      
درصد  یک احتمال سطح در تعداد دانه در میوه که است

قرار گرفت،  نیتروژن تحت تاثیر دور آبیاري و سطوح
ولی اثرات متقابل آبیاري در نیتروژن بر این ویژگی 

 دار نشد. بر اساس مقایسه میانگین دور آبیاري،معنی
دانه در میوه) را  96/231تعداد دانه در میوه ( بیشترین

 3I و 2Iبه خود اختصاص داد که با تیمار  1Iتیمار 
ترین . کمداري از لحاظ آماري نداشتاختالف معنی

 دانه در میوه بود از 79/164که معادل میزان این ویژگی 
تعداد دانه  I 1در مقایسه با تیمار دست آمد کهبه 4I تیمار

نظر . به)1شکل ( داد کاهشدرصد  95/28را  در میوه
رسد تنش خشکی از طریق کاهش ظرفیت فتوسنتزي می

ر د دانه در میوه شده است. گیاه باعث کاهش تعداد
پژوهشی بر روي کدوي پوست کاغذي مشخص شد که 
تعداد دانه در میوه با کاهش دسترسی به آب کاهش پیدا 

 ). همچنین، نتایج2005کرد (آل عمران و همکاران 
) با نتایج این آزمایش مطابقت 2010( دانشیان و همکاران

در  ها توسط گیاهها کاهش تولید آسیمیالتدارد. آن
 زواز طرفی،  این امر دانستند.را علت  شرایط خشکی

که کمبود مواد قابل انتقال در تیمار  اظهار داشت) 2002(
تنش خشکی در مرحله زایشی باعث سقط جنین شده که 

با شود. در نهایت باعث کاهش تعداد دانه در میوه می
کیلوگرم  120به  صفراز نیتروژنه افزایش مصرف کود 

) و 1(شکل  یش یافتافزا در هکتار، تعداد دانه در میوه
4N    رتیمابه  )دانه 83/216( بیشترین میزان این ویژگی

) تعلق گرفت که از کیلوگرم نیتروژن در هکتار 240(
دار تفاوت معنی  3Nو  1N  ،2Nلحاظ آماري با تیمار 

 گرده دانه نیاز مورد ینئپروت با تأمین نیتروژن .نداشت

 افزایش تخمک، به رسیدن و خامه طول در حرکت براي

 افشانی گرده زمانمدت  افزایش و تخمک عمر طول

رحمانی و ( دهدرا افزایش می میوه در دانه تعداد ،مؤثر
هاي نتایج آزمایش حاضر با یافته .)1387همکاران 

همچنین، ) هماهنگ است. 2004(آرویی و امید بیگی 
) دریافتند که کاربرد 2010کاظمینی و همکاران (

را به دنبال  غالف کلزااد دانه در نیتروژن افزایش تعد
هاي بنیادي و افزایش افزایش تعداد سلول هاآنداشت. 

 غالفدانه در  مواد فتوسنتزي را دلیل افزایش تعداد
  .گزارش کردند
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 روژن  تدور آبیاري و نی تعداد دانه در میوه کدوي پوست کاغذي در سطوحمقایسه میانگین  -1شکل 

  
  وزن صد دانه

 وزن صد دانهنتایج تجزیه واریانس نشان داد که       
آبیاري،  دور تحت تاثیر یک درصددر سطح احتمال 

).  4 (جدول ها قرار گرفتنیتروژن و اثر متقابل آن
گرم) از تیمار  12/14دانه ( وزن صد میزان بیشترین

4N1I 3که از لحاظ آماري با تیمارهاي  دست آمدبهN1I، 
3N2I  4وN2I وزن  میزان کمترین .دار نداشتتفاوت معنی

دور تیمار  بهگرم بود  78/11که معادل نیز  صد دانه
تعلق  )0N4Iروز و عدم مصرف نیتروژن ( 15آبیاري 

 57/16از کاهش  4N1Iکه در مقایسه با تیمار فت گر
ب و می نظربه درصدي برخوردار بود. رسد کمبود آّ

به خصوص در مرحله پر شدن دانه به علت  نیتروژن
محدود سازي منبع فتوسنتزي موجب کاهش فتوسنتز، 

نرسیدن مواد به دانه و همچنین کوتاه شدن دوره رشد 
دانه و وزن دانه را کاهش دانه گردیده و در نتیجه اندازه 

 ) روي بادام2003(وراسوت  آزمایش در .داده باشد

 صد وزن کمبود آب، حالت در که شد زمینی مشاهده

ها علت یافت. آن تنش کاهش بدون شرایط به نسبت دانه
ها غذایی به دانه ناکافی عناصر این امر را عرضه

 افتخاري نسب و همکارانهمچنین، نتایج  .دانستند
دلیل آنها ) با نتایج این آزمایش هماهنگ است. 2011(

این امر را به افزایش در فرآیند فتوسنتز نسبت دادند و 
ها و نیتروژن ذخیره شده اظهار داشتند که کربوهیدرات

بندي بوده دهی تعیین کننده میزان دانهدر طول دوره گل
و کمبود نیتروژن وزن دانه را از طریق کاهش 

  دهد.کاهش میها فتوآسیمیالت
  

 عملکرد دانه، درصدتعداد دانه در میوه، وزن صد دانه، بر  دور آبیاري و نیتروژناثر تجزیه واریانس نتایج  -4 جدول
  کدوي پوست کاغذي و عملکرد روغن نروغ

 میانگین مربعات 
دانه صدوزن   میوهتعداد دانه در   درجه آزادي  منابع تغییر هعملکرد دان   عملکرد روغن درصد روغن 
03/320 2 تکرار  10/0  64/5  01/1  40/0  
 **I(  3 13992/00** **31/7  **61/4292  **89/45  721/40( آبیاري

a  6 00/2509خطاي   22/0  85/96  64/10  80/15  
 **N(  4 23239/00** 1/67** **11/1086  **95/24  68/65(نیتروژن 
I×N 12 106/32ns 0/04** *30/46  1/22 ns 2/81 ns 

b 23 خطاي  97/336  01/0  35/21  00/1  20/5  
CV (%)  86/8  07/1  55/8  28/2  54/9  

ns ،*  میباشد. درصد 1و  5 دار در سطح احتمالدار و معنیترتیب غیر معنیبه: **و  
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 کدوي وزن صد دانه و عملکرد دانه ايبر نژنیترودر آبیاري  ترکیبات تیماري میانگین مقایسه -5جدول 
 کاغذي پوست

   I1     I2     I3     I4   

 N0 N1 N2 N3 N4 N0 N1 N2 N3 N4 N0 N1 N2 N3 N4 N0 N1 N2 N3 N4 

 وزن صد دانه
 (گرم)

ef
00/

25 
fg

26/
23 

de
f

26/
26  

a 33/
39 

a
00/

42 
h

66/
19 

fg
26/

23 
de

f
26/

26 
b

73/
34 

a
00/

39 
ij

33/
16 

hi
73/

18 
gh

33/
21 

ef
g

13/
24 

de
46/

26 
k

00/
11 

k
33/

12 
jk

66/
13 

ij
66/

15 
h

00/
20 

 عملکرد دانه
 (گرم در متر مربع)

37
/33

de
f  

d
00/

40 
b

66/
57 

b
66/

67 
a

33/
70 

fg
h

00/
32 

de
f

00/
38 

c
33/

49 
ab

33/
63 

a
33/

65 
hi

16/
26 

gh
83/

30 
ef

gh
5/

32 
de

16/
39 

cd
83/

42 
j

83/
16 

j
83/

17 
ij

83/
19 

ij
50/

23 
hi

16/
26 

 4Iتا   1Iندارند. ( LSDبر اساس آزمون  %5دار در سطح احتمال که حداقل در یک حرف مشترك هستند، اختالف معنی ردیفهاي هر میانگین
 .در هکتار) کیلوگرم نیتروژن 240و  180، 012، 60، 0ترتیب : به 4N تا  0Nو   روز 15و  12، 9، 6ترتیب  دور آبیاري به :

  
  عملکرد دانه

سطوح آبیاري و نیتروژن در سطح احتمال یک  بین      
پنج درصد از  احتمال سطح در هادرصد و اثر متقابل آن

وجود داشت (جدول  دارتفاوت معنی عملکرد دانه نظر
مقایسه میانگین عملکرد دانه در ترکیبات تیماري  ).4

گرم  84/84که بیشترین عملکرد دانه ( بوداز این حاکی 
 26/25و کمترین میزان آن ( 3N1I در متر مربع) از تیمار

روز و  15(دورآبیاري  0N4Iگرم در متر مربع) از تیمار 
). به 5دست آمد (جدول عدم مصرف نیتروژن) به

 کاهشاز  3N1Iدر مقایسه با تیمار  0N4Iطوریکه، تیمار 
نظر عملکرد دانه برخوردار بود. درصدي از  22/70

از نظر عملکرد  3N2I و 4N1Iبا تیمارهاي  3N1Iتیمار 
دار کاهش معنی ).5دار نداشت (جدول تفاوت معنی دانه

توان را می عملکرد دانه در شرایط کمبود آب و نیتروژن
د. به کاهش تعداد دانه در میوه و وزن صد دانه نسبت دا

 3N1Iاین آزمایش، تیمار  بر اساس نتایجبه طوري که، 
و  نداز نظر اجزاي عملکرد نیز بهترین تیمار شناخته شد

که عملکرد دانه با اجزاي عملکرد همبستگی  از آنجایی
بنابراین برتري آن از نظر عملکرد دانه نیز ، مثبت دارد

دور از انتظار نیست. قابل ذکر است که در هر چهار 
یتروژن به بیش از تیمار دور آبیاري با افزایش مصرف ن

به نظر  .کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه کاهش یافت 180
رسد کاربرد بیش از حد نیتروژن به دلیل افزایش می

رشد رویشی و شاخ و برگ فراوان باعث کاهش عملکرد 

هاي آقایی و یافتهبا  آزمایشاین نتایج . استدانه شده 
 . مطابقت دارد )1390( احسانزاده

 
  درصد روغن 

درصد  بر دور آبیاري و نیتروژن اصلی اثرات      
 اثر ولی شد، دارمعنی یک درصد احتمال سطح در روغن
 با). 4 جدول( نشد دارمعنی ویژگی این بر هاآن متقابل
روز از درصد روغن  15 به 6 از آبیاري دور افزایش

 ویژگی این میزان . بیشترین)2 شکل( دانه کاسته شد
 تعلقروز)  6(دور آبیاري  1I یمارت به) درصد 81/46(

 6(دور آبیاري  3Iو  2Iکه از لحاظ آماري با تیمار گرفت 
. کمترین میزان این نداشت دارتفاوت معنیروز)  9و 

درصد کاهش نسبت به  40/10) با درصد 94/41ویژگی (
 فوق نتایج به دست آمد. با توجهبه 4Iاز تیمار  1Iتیمار 
 کمبود تنش هنگام در روغن ددرص که کرد بیان توانمی
 مدت طول و رشد دوره طول شدن کوتاه علت به آب
 از آبیاري مناسب شرایط لذا یابد.می کاهش روغن سنتز
 و بوده برخوردار دانه پرشدن جهت بیشتري زمان مدت
 .است یافته افزایش تیمار این در نیز روغن درصد

دار یمعن اثر درباره را مشابهی نتایج )2001آبراهام (
سیناکی و  تنش خشکی بر درصد روغن گزارش کرد.

 در را کلزا دانه روغن محتوي کاهش نیز) 2007همکاران (
ها دلیل کاهش روغن نمودند. آن گزارش خشکی تنش اثر

در شرایط خشکی را به  کمبود عناصر غذایی و کاهش 
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سطوح ر بررسی اثر د طول دوره رشد نسبت دادند.
نیز مشخص گردید که  درصد روغنبر  نیتروژن

درصد روغن ) و کمترین درصد 51/46بیشترین (
تعلق  4Nو  0Nتیمارهاي ترتیب به به درصد) 24/42(

از نظر این ویژگی  3Nبا تیمار  4Nتیمار  ).1 گرفت (شکل
 منفی همبستگی رسدمی نظربه دار نداشت.تفاوت معنی

 این نیتروژن موجود، علت میزان و روغن درصد بین
 با که داشتند ) نیز بیان2005( و سویر بارکر. باشد امر

 کاهش روغن دانه کلزا درصد نیتروژن، میزان افزایش
پروتئین دانه را  میزان افزایش این پژوهشگران. یافت

  گزارش کردند. دلیل کاهش درصد روغن

 
  ي پوست کاغذي درصد روغن کدو ايدور آبیاري و نیتروژن بر ترکیبات تیماريمقایسه میانگین  -2شکل 

  
  عملکرد روغن

حاکی از این  4 جدول در شده ایهار واریانس تجزیه      
تحت درصد  یک احتمال سطح عملکرد روغن در که است

قرار گرفت، ولی  تاثیر دور آبیاري و سطوح نیتروژن
دار اثرات متقابل آبیاري در نیتروژن بر این ویژگی معنی

 بیشترین آبیاري، نشد. بر اساس مقایسه میانگین دور
به  1Iگرم در متر مربع) را تیمار  90/32عملکرد روغن (

دار اختالف معنی 2Iخود اختصاص داد که با تیمار 
گرم  30/13که معادل . کمترین میزان این ویژگی نداشت

در مقایسه  دست آمد کهبه 4I تیمار در متر مربع بود از
 داد شکاهدرصد  57/59را  عملکرد روغن I 1با تیمار

 حاصلضرب از روغن عملکرد که آنجایی . از)3شکل (
 دلیل به لذا آید،می دستبه دانه عملکرد در روغن درصد

 نظر از آن برتري ،1I تیمار در دانه عملکرد بودن باال
 و گوکسوي. نیست انتظار از دور نیز روغن عملکرد

 تنش دارمعنی اثر درباره را مشابهی نتایج )2004همکاران (
ها کردند. آن گزارش روغن گلرنگ عملکرد بر آبی کم

کاهش عملکرد دانه و درصد روغن در تیمار تنش آبی 
سطوح ر بررسی اثر درا علت این امر گزارش کردند. 

نیز مشخص گردید که  عملکرد روغنبر  نیتروژن
 00/20) و کمترین (گرم در متر مربع 50/27بیشترین (

تیمارهاي ترتیب به به عملکرد روغن) گرم در متر مربع
3N  0وN 3تیمار  ).3 تعلق گرفت (شکلN  4با تیمارN  از

اگر چه افزایش  دار نداشت.نظر این ویژگی تفاوت معنی
سطح کودي نیتروژن موجب کاهش درصد روغن دانه 
گردید، ولی به لحاظ تأثیر بر عملکرد دانه موجبات 

شوبهرا و  سازد.افزایش عملکرد روغن را فراهم می
 بهار، همیشه روي خود هايبررسی ) در2004مکاران (ه
 80، 60، 40، 20صفر،  ترتیب به خالص نیتروژن سطح 6

 که و دریافتند بردند بکار هکتار در کیلوگرم 100و 

کیلوگرم نیتروژن  80روغن از کاربرد  عملکرد بیشترین
ها افزایش عملکرد روغن در دست آمد. آندر هکتار به

ه افزایش عملکرد دانه در این تیمار تیمار فوق  را ب
  نسبت دادند.
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 عملکرد روغن کدوي پوست کاغذي  ايدور آبیاري و نیتروژن بر ترکیبات تیماريمقایسه میانگین  -3شکل 

  
  گیري نتیجه
ــایح ــق نت ــه داد نشــان حاضــر تحقی ــاري ک ــود و آبی  ک

 در عملکرد و کیفیـت دانـه   فنولوژیک، صفات بر نیتروژنه
 با آبیاري گذاشت. مدیریت تاثیر پوست کاغذي کدو گیاه
 بـه  کیلوگرم نیتـروژن منجـر   180روز و مصرف  6 دور

دانـه و روغـن شـد کـه اخـتالف       عملکـرد  مقـدار  حداکثر
 180روز و مصــرف  9دار بــا تیمــار دور آبیــاري معنــی

-مـی  تحقیـق  نتایج به توجه با .کیلوگرم نیتروژن نداشت

 کیلـوگرم  180 یتروژنـه ن کود و روز 9 دور آبیاري توان
تیمــار برتــر بــراي دســتیابی بــه  عنــوانبــه را هکتــار در

در نظــر  کــدو پوســت کاغــذي گیــاه در حـداکثر عملکــرد 
هـاي  گرفت که این امر راهکار مناسب جهت کاهش هزینه

هـاي زیسـت محیطـی بـه دلیـل      تولید و کـاهش آلـودگی  
  باشد.کاهش مصرف نیتروژن می

  

  منابع مورد استفاده

 . اثر رژیم آبیاري و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهاي فیزیولوژیک کدوي تخم1390الف.ح و احسانزاده پ، آقایی

 .299 - 291 :3 ،کاغذي. مجله علوم باغبانی ایران

. تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزاي عملکرد گیاه 1392بزازي ن، خدامباشی م و محمدي ش، 
 .22 -  11 :8 ،مجله تولید و فرآوري محصوالت زراعی و باغی دارویی شنبلیله،

. واکنش فنولوژیکی و 1384االسالمی م.ج، مجیدي هروان ا، کافی م، نور محمدي ق، درویش ف و موسوي س.غ.م، ثقه
  .  98 - 90: 3 ،مورفولوژیکی سه گونه ارزن به کم آبیاري. مجله علوم کشاورزي

. تاثیر کود دامی و قارچ مایکو ریزا بر عملکرد میوه و دانه کدوي تخم کاغذي 1389ي م. دانشیان ج، یوسفی م و علیمحمد
  . 146 - 136 :3 ،فصلنامه علمی پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی ،در شرایط تنش خشکی

لکرد روغن . تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی و نیتروژن بر عم1387رحمانی ن،  ولدآبادي س.ع، دانشیان ج و بیگدلی م، 
  .108 - 101 :1 ،پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران- فصلنامۀ علمی ،در گیاه دارویی همیشه بهار

. اثر دور آبیاري و مقادیر 1388رضایی سوخت آبندانی ر، چراتی آرایی ع، اکبري نودهی د، مبصر ح.ر و رمضانی م، 
در استان مازندران. مجله پژوهش در  704قم سینگل کراس نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي ر

  .92 - 81 :2علوم زراعی. 
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. بررسی خصوصیات فنولوژي و مورفولوژي و همبستگی 1392پور س.ح،  صباغ قبادي م و فر س، شعبان م، منصوري
نشریۀ پژوهش  آنها با عملکرد در ارقام نخود زراعی تحت اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه در استان کرمانشاه.

 .68 -  59 :1هاي حبوبات ایران، 

بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ژنوتیپ هاي . 1391فراست م، علی ساجدي ن.ع و میرزاخانی م، 
  .353 - 346 :2هاي زراعی ایران. گلرنگ. نشریه پژوهش

اثر کاربرد زئولیت و محلولپاشی سلنیم در شرایط . 1391م، اکبري غ.ع، شیرانیراد ا.م، حسنلو ط و اکبري غ.ع،  نعیمی
زراعی کشاورزي. مجله به اکسیدان در گیاه دارویی کدو پوست کاغذي. تنش کمآبی بر روابط آبی و آنزیمهاي آنتی
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	ﺺﻟﺎﺧردﻫ (هروا دﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ زا رﺎﺘﮑدﻮﺑ.تﺎﻔﺻدرﻮﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﻞﻣﺎﺷهﻮﯿﻣ ﺎﺗ زور ،ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زورو ﯽﻫد ﺎﺗ زور،ﯽﮔﺪﯿﺳرﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ،هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﺻرد ، ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﻏور.ﺪﻧدﻮﺑﯽﻨﻌﻣ تﺎﻔﺻ ﻪﯿﻠﮐ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ و يرﺎﯿﺑآ ﺮﺛا.ﺪﺷ راد ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛارﺎﻤﯿﺗ ﺎﻫﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺰﺟ
	180مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	ﻪﺑ
	ﺪﻣآ ﺖﺳدﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ . رﺎﻤﯿﺗ زا ﺐﯿﺗﺮﺗ
	و
	ﻪﺑ .ﺪﻣآ ﺖﺳد رﺎﻤﯿﺗ
	،
	و
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاراد.ﺖﺷاﺪﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد
	ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ، ﺎﺗ زور ﯽﻫﺪﻠﮔﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ، ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ35 ،68 و73 رﺎﻤﯿﺗ زا ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد
	ﻤﯿﺗ ﺎﺑيﺎﻫرﺎ
	ﻪﺑ .ﺪﻣآ ﺖﺳدﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ )81/46(ﻪﻧاد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ و)90/32(ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔﺧا نوﺪﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ راد
	ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ
	ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ . رد رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ50/52ﻦﯿﺑ رد .داد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳﺰﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﻏور)50/27(ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔرﺎﻤﯿﺗ زا
	رﺎﻤﯿﺗ ،
	.ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﻪﺑﻪﻨﯿﻬﺑ رﻮﻈﻨﻣد نژوﺮﺘﯿﻧ و بآ فﺮﺼﻣ يزﺎﺳ ر رﺎﻤﯿﺗ ،يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐ ﺖﻋارز
	.ﺪﺷ هداد ﺺﯿﺨﺸﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ
	: ،يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐ ،يژﻮﻟﻮﻨﻓ ،ﻦﻏور ﺪﺻردﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ،بآ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣنژوﺮﺘﯿﻧ ،
	رﺎﻬﺑﻮﺷونارﺎﮑﻤﻫ)2004 (ردﯽﺳرﺮﺑدﻮﺧﺮﺑيور هﺎﯿﮔﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑﺪﻨﺘﻓﺎﯾردياﺰﺟا ﻪﮐدﺮﮑﻠﻤﻋودﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻧادردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﺑﺎﯾ .ﯽﻧﺎﻤﺣرو نارﺎﮑﻤﻫ)1387 (ردﻪﻟﺎﻄﻣﺮﯿﺛﺎﺗروديرﺎﯿﺑآﺮﺑهﺎﯿﮔ ﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧﺎﺑﺶﯾاﺰﻓارودرﺎﯿﺑآي دﺮﮑﻠﻤﻋ،ﻞﮔﻪﻧادونزوراﺰﻫﻪﻧادﺶﻫﺎﮐﺪﻨﺘﻓﺎﯾ. ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﻧاﻮﯿﻧ
	ردلﺎﺣﺮﺿﺎﺣﻪﺑﻞﯿﻟدتاﺮﺛاﯽﺒﻧﺎﺟيﺎﻫوراد ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷيﺎﻫوراد فﺮﺼﻣﺎﺑﺄﺸﻨﻣﯽﻫﺎﯿﮔزاشﺮﺘﺴﮔ ﯽﻧوﺰﻓا زوررادرﻮﺧﺮﺑ،ﺖﺳاﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐﻖﺒﻃدروآﺮﺑ نﺎﻣزﺎﺳﺖﺷاﺪﻬﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ80ﺪﺻردمدﺮﻣرديﺎﻫرﻮﺸﮐ نﺎﻬﺟمﻮﺳياﺮﺑنﺎﻣرديرﺎﻤﯿﺑﺎﻫ،زايﺎﻫورادﯽﻫﺎﯿﮔ هدﺎﻔﺘﺳاﯽﻣﺪﻨﻨﮐ)ﻮﮐا ر2014( .ﻪﺑ،هوﻼﻋردلﺎﺣﺮﺿﺎﺣ ﻢﺠﺣيدﺎﯾززايﺎﻫرﻮﺸﮐ تادرا
	(ﻦﯿﯾﺎﭘ ﯽﻟﺎﮕﭼ ﺎﺑ لوﺮﺘﺴﻠﮐ) ﻪﺘﺨﻟ و ﻢﻈﻨﻣﺎﻧ تﺎﺿﺎﺒﻘﻧا زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ،نﻮﺧ لواﺪﺘﻣ يﺎﻫﮓﻨﺳ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺐﻠﻗ هرﺎﺷا ﻪﯿﻠﮐ و ﻪﻧﺎﺜﻣ يﺎﻫ ﻦﯾﺪﯾآ و يﻮﺴﮐﺎﭘ) دﺮﮐ2004 ؛ ﺮﺘﯿﻣﺮﻫ و درﻮﯾﺮﻓ2008 .( ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺖﯿﻤﻫانﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادردﺗﻦﯿﻣﺄﺖﻣﻼﺳ ﻪﻌﻣﺎﺟودﺎﺠﯾاعﻮﻨﺗﺖﺸﮐردﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫ،يزروﺎﺸﮐ ﻖﯿﻘﺤﺗردطﺎﺒﺗر
	يﺪﺟﺎﺳ) نارﺎﮑﻤﻫ و2009(ردﯽﻤﻇﺎﻧ و ترذو نارﺎﮑﻤﻫ)2008رد (نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﺶﻫﺎﮐنزوراﺰﻫﻪﻧاد ﺮﺑدﻮﺒﻤﮐ ﺮﺛابآارشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐ
	و نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر يدﺎﯾز ﺮﯿﯿﻐﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا يرﺎﯿﺴﺑ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ .ﺪﻨﮐ زﯾﻪﺑ ار هدﻮﺗ ﺖﺴ رد نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ زا ﯽﻌﺑﺎﺗ ناﻮﻨﻋهدﺮﮐ ﻒﯿﺻﻮﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺪﯾوﻮﺗﺎﭼ) ﺪﻧا2005 ؛ رﺎﺒﺗ ﯽﻔﺳﻮﯾ 2012 .(يرﺎﺨﺘﻓاﺐﺴﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و2011 ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ( ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﯿﺑ يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐ يور ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧﻪﻨﯿﻬﺑ فﺮﺼﻣ هﻮﯿﻣ داﺪ
	ﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآردلﺎﺳﯽﻋارز1392ردﻪﻋرﺰﻣ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗهﺪﮑﺸﻧاديزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﯽﻠﻋﻮﺑ يﺎﻨﯿﺳ مﺎﺠﻧا ناﺪﻤﻫﺖﻓﺮﮔ
	ﺮﻔﺻ ﻖﻤﻋ زا ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا زا ﻞﺒﻗ ﺎﺗ30ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻞﺤﻣ يﺮﺘﻣﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﻪﻧﻮﻤﻧ كﺎﺧ .ﺪﺷ يرادﺮﺑ لوﺪﺟ رد كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ1 .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﯾارا ﺮﺑ كﺎﺧ نﻮﻣزآ سﺎﺳا170 تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد ﻞﭙﯾﺮﺗ .ﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز رد و رﺎﺘﮑﻫﺶﯾﺎﻣزآ ﻪﺑترﻮﺻتﻼﭘ ﺖﯿﻠﭙﺳاردﺐ
	: يرﺎﯿﺑآ رود6،زور
	: يرﺎﯿﺑآ رود12و زور
	يرﺎﯿﺑآ رود9،زور
	رود يرﺎﯿﺑآ15و زورتﺮﮐيﺎﻫﯽﻋﺮﻓﻞﻣﺎﺷدﺎﻘﻣﺮﯾﻒﻠﺘﺨﻣ دﻮﮐﺺﻟﺎﺧ ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ)
	ﺮﻔﺻمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	ﺺﻟﺎﺧ رد ،رﺎﺘﮑﻫ
	:120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	ﺺﻟﺎﺧ ،رﺎﺘﮑﻫ رد
	:60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	،رﺎﺘﮑﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ
	180 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	رد ﺺﻟﺎﺧ ﻫ(هروا دﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ زا رﺎﺘﮑدﻮﺑ. درﻮﻣ ﻢﻗر ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
	:240 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ
	دﻮﺑ زا ﻪﮐ .ﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ نﺎﻬﻔﺻا رﺬﺑ نﺎﮐﺎﭘ ﻪﺴﺳﻮﻣ زا ﻞﺒﻗ ﺎﻫرﺬﺑ چرﺎﻗ ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐﺪﺷ ﯽﻧﻮﻔﻋﺪﺿ بزﻮﮑﻧﺎﻣ ﺶﮐﺪﻧ ﺖﺷﺎﮐ و هﺎﻣ دادﺮﺧ مود رد1392ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺖﺸﮐ ﻊﻗﻮﻣ رد و زا ﺲﭘ و ﺪﺷ هداد راﺮﻗ رﺬﺑ ﻪﺳ لادﻮﮔ ﺮﻫ ﻞﺧاد رد ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر4 -3 ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر ﺖﻬﺟ ﯽﮔﺮﺑ ﺪﻧﺪﺷ ﮏﻨﺗ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ.ﯽﺸﯾﺎﻣزآ
	ﺪﻨﻣﺪﻨﺘﺴﻫﺰﯿﻧزاﻪﻣﺎﻧﺮﺑيﺎﻫﯽﻟﻮﺻاومزﻻﻦﯾا رد ﻖﻃﺎﻨﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐ ﺖﺸﮐﯽﻣﺪﻧاﻮﺗهار ﯽﯾﺎﺸﮔردﮥﻨﯿﻣزو ﺪﯿﻟﻮﺗﺮﯿﺜﮑﺗﻦﯾاهﺎﯿﮔبﺎﯿﻤﮐو ﺎﺑ شزراﺪﺷﺎﺑوﺑﻪﻦﯾاﻪﻠﯿﺳوﺐﺟﻮﻣو ﺞﯾوﺮﺗشﺮﺘﺴﮔ نآردﻪﻘﻄﻨﻣ،ددﺮﮔزاﯽﻓﺮﻃنﻮﭼﺶﺨﺑﯽﻤﻈﻋازا ناﺮﯾا رﻮﺸﮐردﻪﻘﻄﻨﻣﯽﻤﯿﻠﻗاﺎﺑبآياﻮﻫ ومﺮﮔو ﮏﺸﺧراﺮﻗﻪﺘﻓﺮﮔ.ﺖﺳا،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﻖ
	ﻒﯾدر يور و ﺮﺘﻣ30ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣ.دﻮﺑﻪﻠﺻﺎﻓﻦﯿﺑتﺮﮐﺎﻫ 5/1كﻮﻠﺑ ﻦﯿﺑ وﺎﻫ2ﺮﺘﻣدﻮﺑ
	لﺎﻤﻋارﺎﻤﯿﺗروديرﺎﯿﺑآ ﺲﭘزاراﺮﻘﺘﺳاﻞﻣﺎﮐهﺎﯿﮔ)6 -4 (ﯽﮔﺮﺑوفﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧردﻪﺳﻪﻠﺣﺮﻣهاﺮﻤﻫﺎﺑﻦﯿﻟوايرﺎﯿﺑآﺲﭘزا ،ﺖﺷﺎﮐ50ﺪﺻردﯽﻫﺪﻠﮔو50ﺪﺻردهﻮﯿﻣﯽﻫدترﻮﺻ ﺖﻓﺮﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺒﯿﺒﺣ)2011(.ردلﻮﻃهرود،ﺪﺷرﺮﺑ ﺐﺴﺣزﺎﯿﻧﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑترﻮﺻﯽﺘﺳدلﺮﺘﻨﮐ.ﺪﻧﺪﺷ
	ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣو يرﺎﯿﺑآ رود ﺮﺛادﻮﮐﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﻨﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐهﺎﯿﮔ ﯽﯾورادرد يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐﻪﻘﻄﻨﻣناﺪﻤﻫمﺎﺠﻧاﺪﺷ.
	نزو ﻦﯿﯿﻌﺗ100 داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد4 ﻪﻧﻮﻤﻧ100 روﺬﺑ زا ﯽﯾﺎﺗ زا ﺲﭘ و ﺪﺷ اﺪﺟ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺣاو ﺮﻫ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﯾزﻮﺗ نزو4 نزو ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ100 مﺮﮔ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ و ﻪﻧاد .ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردﻪﻧﻮﻤﻧ ﻦﻏور ﺪﺻرد يوﺪﮐ روﺬﺑ يﺎﻫ ﺎﺑ و ﻪﯿﻣورا رد ﺎﯾرآ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘهزاﺪﻧا ﻪﻠﺴﮐﻮﺳ هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا
	ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد،ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ درﻮﻣ ﻪﻧازور ترﻮﺻ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ عﻮﻗو نﺎﻣز و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ ﺲﭘ يﺎﻫزور داﺪﻌﺗ رﺎﮐ ﻦﯾا ياﺮﺑ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺒﺛ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻨﻓ ﻞﻣﺎﺷ ﮏﯾژﻮﻟﻮﻨﻓ ﻞﺣاﺮﻣ ياﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ زا ،ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زور هﻮﯿﻣ ﺎﺗ زورو ﯽﻫد ﺎﺗ زورهﻮﯿﻣ ﯽﮔﺪﯿﺳرﻧﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﻫ.ﺪ نﺎﯾﺎﭘ ردﻞﺼﻓﺪﺷر داﺪﻌﺗ ،ﻪﯿﺷﺎ
	يرﺎﻣآ راﺰﻓا مﺮﻧ ﻖﯾﺮﻃ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و نﻮﻣزآ ﺎﺑ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
	ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣا5% مﺮﻧ را ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر ياﺮﺑ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا
	راﺰﻓا
	هدﺎﻔﺘﺳا.ﺪﺷ
	ياﺮﺑ
	و بآ دﻮﺒﻤﮐﺐﺒﺳ نژوﺮﺘﯿﻧﺶﯾاﺰﻓاﺖﻋﺮﺳو ﻮﻤﻧﺶﻫﺎﮐ ةروديﻮﻤﻧو هﺪﺷردﻪﺠﯿﺘﻧداﺪﻌﺗزور ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ ﯽﻣداﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ .ﺪﺑﺎﯾزور بآ دﻮﺒﻤﮐ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ ﻞﺑﺎﻗسﺮﺘﺳدﻂﺳﻮﺗ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻨﯿﭽﮑﯿﭼ)2010 (رد ترذ هﺎﯿﮔﺰﯿﻧشراﺰﮔهﺪﺷ نﺎﺒﻌﺷ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻤﻫ .ﺖﺳا ) نارﺎﮑﻤﻫ و1392ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ( .ﺖﺳا ﮓﻨﻫ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺎﻫﻦﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻫدنآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نژوﺮﺘﯿﻧ و يرﺎﯿﺑآ حﻮﻄﺳﺎﻫﺮﻈﻧ زا ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زور داﺪﻌﺗردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﺪﺻرد ﮏﯾ توﺎﻔﺗ ﯽﻨﻌﻣراد لوﺪﺟ) دراد دﻮﺟو2رد .(ﯽﺳرﺮﺑﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺺﺨﺸﻣﺪﯾدﺮﮔﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زور داﺪﻌﺗ لدﺎﻌﻣ00/49زورﻪﺑرﺎﻤﯿﺗ
	ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	رد.ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ يرﺎﻣآ هوﺮﮔ ﮏﯾ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐناﺰﯿﻣ) ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا31زور ( رد ﺰﯿﻧرﺎﻤﯿﺗ
	و
	حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗنژوﺮﺘﯿﻧ و يرﺎﯿﺑآﺮﺑداﺪﻌﺗ ﺎﺗ زور هﻮﯿﻣﯽﻫدﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﯽﻨﻌﻣراد .ﺪﺷ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رﻮﮐﺬﻣ ﯽﮔﮋﯾو نژوﺮﺘﯿﻧ رد يرﺎﯿﺑآ رد ار داد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ
	ﻪﺑ ،ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣرد رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻪﮐ يرﻮﻃﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ
	يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زور داﺪﻌﺗار 73/36ﺪﺻرد لوﺪﺟ) داد ﺶﻫﺎﮐ3( .ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳر
	لوﺪﺟ)2 ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .(داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑهﻮﯿﻣ ﺎﺗ زور) ﯽﻫد00/87(زور رﺎﻤﯿﺗ زا
	نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نژوﺮﺘﯿﻧ ،يرﺎﯿﺑآﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺎﻫلوﺪﺟ) 2ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ  .(ﯽﮔﺪﯿﺳر ﺎﺗ زور داﺪﻌﺗ)66/132زور زا ( رﺎﻤﯿﺗ
	و
	ﻪﺑﺖﺳد يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ
	ﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ
	،
	ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﮔﺪﯿﺳر ﺎﺗ زور داﺪﻌﺗ ﺰﯿﻧ لدﺎﻌﻣ ﻪﮐ66/110زور دﻮﺑ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ يرﺎﯿﺑآ رود15 نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ و زور )
	ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ يرﺎﻣآ هوﺮﮔ ﮏﯾ رد ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ . ) ﯽﮔﮋﯾو66/60زور ﺎﺑ (42/43 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد رﺎﻤﯿﺗ
	ﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﯽﺖﺷاﺪﻧ راد
	رﺎﻤﯿﺗ زا
	ﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد لوﺪﺟ)3(. ﻊﯾﺮﺴﺗردهرودﺪﺷروﺶﻫﺎﮐهرودهﻮﯿﻣﯽﻫدردرﺎﻤﯿﺗ ﺶﻨﺗﯽﮑﯾزايﺎﻫرﺎﮐوزﺎﺳنﺎﻫﺎﯿﮔياﺮﺑيﺮﭙﺳندﻮﻤﻧ هرودﯽﮑﺸﺧﯽﻣ.ﺪﺷﺎﺑًﻻﻮﺻاردﻖﻃﺎﻨﻣ،ﮏﺸﺧﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ ﻖﻓﻮﻣﺪﻧﺮﺗﻪﮐﺪﻨﻧاﻮﺘﺑهرودتﺎﯿﺣدﻮﺧارردتﺪﻣزنﺎﻣ هﺎﺗﻮﮐيﺮﺗيﺮﭙﺳ.ﺪﻨﯾﺎﻤﻧﺮﮔاﻪﭼﻦﯾاﺮﻣاﺚﻋﺎﺑﯽﻣدﻮﺷ ﻪﮐﻦﯾانﺎﻫﺎﯿﮔﺪﻨﻧاﻮﺘﻧخﺎﺷوگﺮﺑيﺎﻫﺶﯿﺑيﺮﺗﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻨ
	زا ﺶﻫﺎﮐ88/19.دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺪﺻردﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣ ﺪﺳر ردﻂﯾاﺮﺷنوﺪﺑ،ﺶﻨﺗهﺎﯿﮔزاﻊﺑﺎﻨﻣﯽﻄﯿﺤﻣﺮﺘﻬﺑ دﺎﻔﺘﺳاههدﻮﻤﻧوﺶﯾاﺰﻓاﺪﯿﻟﻮﺗتﻼﯿﻤﯿﺳآﻮﺘﻓﺎﻫردﻦﯾا ،ﻂﯾاﺮﺷةﺮﯿﺧذﯽﻓﺎﮐياﺮﺑﮥﻣاداﺪﺷرارﻢﻫاﺮﻓهدﺮﮐو ﺎﺑﻪﺑندﺎﺘﻓا ﺮﯿﺧﺄﺗنارودﯽﺸﯾاز،هﺎﯿﮔةرودﺪﺷرهﺎﯿﮔ ﺶﯾاﺰﻓارد و ﻪﺘﻓﺎﯾ،ﻪﺠﯿﺘﻧداﺪﻌﺗزورﺎﺗﯽﮔﺪﯿﺳرﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑﻂﯾاﺮﺷﺶﻨ
	( ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ
	ﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗﺲهدادﺎﻫ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﺗ زور ﯽﮔﺪﯿﺳر لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﺪﺻرد ﮏﯾﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗرود
	)
	(ﺖﺷاد رﺎﻬﻇا رﺎﻤﯿﺗ رد لﺎﻘﺘﻧا ﻞﺑﺎﻗ داﻮﻣ دﻮﺒﻤﮐ ﻪﮐ ﻪﮐ هﺪﺷ ﻦﯿﻨﺟ ﻂﻘﺳ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﺸﯾاز ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗﯽﻣ هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد .دﻮﺷ ﺎﺑ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ زاﺮﻔﺻ ﻪﺑ120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،رﺎﺘﮑﻫ رداﺰﻓاﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾ ﻞﮑﺷ)1 و ( ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸ
	ﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوﻪﺋاراهﺪﺷردلوﺪﺟ4 ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺖﺳاﻪﮐهﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﮏﯾ ﺪﺻرد حﻮﻄﺳ و يرﺎﯿﺑآ رود ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗنژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ رد يرﺎﯿﺑآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﯽﻟوﯽﻨﻌﻣ،يرﺎﯿﺑآ رود ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ .ﺪﺸﻧ رادﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ) هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ96/231 
	)240رﺎﺘﮑﻫ رد نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ زا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ ( رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ
	،
	و
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ راد ﺖﺷاﺪﻧ.نژوﺮﺘﯿﻧﻦﯿﻣﺄﺗ ﺎﺑﺗوﺮﭘﺌﻦﯿدرﻮﻣزﺎﯿﻧﻪﻧادهدﺮﮔ ياﺮﺑﺖﮐﺮﺣردلﻮﻃﻪﻣﺎﺧونﺪﯿﺳرﻪﺑ،ﮏﻤﺨﺗﺶﯾاﺰﻓا لﻮﻃﺮﻤﻋﮏﻤﺨﺗوﺶﯾاﺰﻓا تﺪﻣنﺎﻣزهدﺮﮔﯽﻧﺎﺸﻓا ﺮﺛﺆﻣ،داﺪﻌﺗﻪﻧادردهﻮﯿﻣﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ارﺪﻫد) و ﯽﻧﺎﻤﺣر نارﺎﮑﻤﻫ1387(
	و
	رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﺖﺷاﺪﻧ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا يرادﻤﮐ . ﻦﯾﺮﺘ ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ لدﺎﻌﻣ ﻪﮐ79/164زا دﻮﺑ هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد رﺎﻤﯿﺗ
	ﻪﺑﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳدرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد
	ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ هﻮﯿﻣ رد ار95/28 ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐداد
	ﻪﺑ . ﺮﻈﻧ ﯽﻣ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺶﻫﺎﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺪﺳرداﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ هﺎﯿﮔ.ﺖﺳا هﺪﺷ هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧادد ر ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ يوﺪﮐ يور ﺮﺑ ﯽﺸﻫوﮋﭘ اﺪﯿﭘ ﺶﻫﺎﮐ بآ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ نارﺎﮑﻤﻫ و ناﺮﻤﻋ لآ) دﺮﮐ2005ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .(
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	ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺎﻫ ﯽﮕﯿﺑ ﺪﯿﻣا و ﯽﯾورآ)2004 .ﺖﺳا ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ( ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻨﯿﻤﻇﺎﮐ2010 دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد ( ﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا نژوﺮﺘﯿﻧ رد ﻪﻧاد دااﺰﻠﮐ فﻼﻏ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ار .ﺖﺷادنآﺎﻫلﻮﻠﺳ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺶﯾاﺰﻓا و يدﺎﯿﻨﺑ يﺎﻫداﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ار يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ داﻮﻣ رد ﻪ
	ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ( نآ .درادتﻼﯿﻤﯿﺳآ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﻫهﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ رد ﯽﮑﺸﺧ ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﻠﻋ ار.ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﺮﻣا ﻦﯾا ،ﯽﻓﺮﻃ زاوز
	ﺪﺷر هرود نﺪﺷ هﺎﺗﻮﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻪﻧاد ﻪﺑ داﻮﻣ نﺪﯿﺳﺮﻧ هزاﺪﻧا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻧاد ﺶﻫﺎﮐ ار ﻪﻧاد نزو و ﻪﻧاد ﺪﺷﺎﺑ هداد
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﻧاد ﺪﺻ نزو لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﺪﺻرد ﮏﯾﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗرود ،يرﺎﯿﺑآ نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نژوﺮﺘﯿﻧﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺎﻫلوﺪﺟ)4 .( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑناﺰﯿﻣﺪﺻ نزو) ﻪﻧاد12/14 رﺎﻤﯿﺗ زا (مﺮﮔ
	ردﺶﯾﺎﻣزآ تﻮﺳارو)2003مادﺎﺑ يور ( هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﯿﻣزﺪﺷﻪﮐردﺖﻟﺎﺣ،بآ دﻮﺒﻤﮐنزوﺪﺻ ﻪﻧادﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻂﯾاﺮﺷنوﺪﺑﺶﻫﺎﮐ ﺶﻨﺗنآ .ﺖﻓﺎﯾ ﺖﻠﻋ ﺎﻫ ﻪﺿﺮﻋ ار ﺮﻣا ﻦﯾاﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻓﺎﮐﺎﻧﻪﻧاد ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻧاد
	ﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ
	ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫنارﺎﮑﻤﻫ و ﺐﺴﻧ يرﺎﺨﺘﻓا )2011 .ﺖﺳا ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ( ﺎﻬﻧآ ﻞﯿﻟد و ﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ار ﺮﻣا ﻦﯾاتارﺪﯿﻫﻮﺑﺮﮐ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا هﺪﺷ هﺮﯿﺧذ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﺎﻫ ﻞﮔ هرود لﻮﻃ ردﻪﻧاد ناﺰﯿﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﯽﻫد هدﻮﺑ يﺪﻨﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا ار ﻪﻧا
	ﻦﯾﺮﺘﻤﮐناﺰﯿﻣ نزو ﻪﻧاد ﺪﺻ ﺰﯿﻧ لدﺎﻌﻣ ﻪﮐ78/11 دﻮﺑ مﺮﮔﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ رود يرﺎﯿﺑآ15) نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ و زور
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﺖﺷاﺪﻧ راد
	( ﻖﻠﻌﺗ ﺮﮔ ﺖﻓ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ
	ﺶﻫﺎﮐ زا57/16 .دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺪﺻردﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣ و بّآ دﻮﺒﻤﮐ ﺪﺳر نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد صﻮﺼﺧ ﻪﺑ ،ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻊﺒﻨﻣ يزﺎﺳ دوﺪﺤﻣ
	هﺪﺷ ﻪﻧادﺖﺳا . ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآ ﺎﺑﻪﺘﻓﺎﯾ و ﯽﯾﺎﻗآ يﺎﻫ هداﺰﻧﺎﺴﺣا)1390(دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ.
	ﻦﯿﺑ ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ و يرﺎﯿﺑآ حﻮﻄﺳنآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﺪﺻردﺎﻫردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا زا ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ ﺮﻈﻧﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗراد لوﺪﺟ) ﺖﺷاد دﻮﺟو 4.( يرﺎﻤﯿﺗ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﮐﺎﺣ ﻦﯾا زادﻮﺑ) ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ84/84 مﺮﮔ رﺎﻤﯿﺗ زا (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد
	تاﺮﺛاﯽﻠﺻانژوﺮﺘﯿﻧ و يرﺎﯿﺑآ رودﺮﺑ ﺪﺻرد ﻦﻏورردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﺪﺻرد ﮏﯾﯽﻨﻌﻣراد،ﺪﺷﯽﻟوﺮﺛا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣنآﺎﻫﺮﺑﻦﯾاﯽﮔﮋﯾوﯽﻨﻌﻣرادﺪﺸﻧ)لوﺪﺟ4 .(ﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓاروديرﺎﯿﺑآزا6ﻪﺑ15 ﻦﻏور ﺪﺻرد زا زور ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﻪﻧاد)ﻞﮑﺷ2(ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .ناﺰﯿﻣﻦﯾاﯽﮔﮋﯾو )81/46ﺪﺻرد (ﻪﺑﺗرﺎﻤﯿ
	) نآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و26/25 رﺎﻤﯿﺗ زا (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ
	يرﺎﯿﺑآرود)15 و زور ﻪﺑ (نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ لوﺪﺟ) ﺪﻣآ ﺖﺳد5 ﻪﺑ .( رﺎﻤﯿﺗ ،ﻪﮑﯾرﻮﻃ
	يرﺎﯿﺑآ رود)6 (زورﻖﻠﻌﺗ ﺖﻓﺮﮔ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ
	زاﺶﻫﺎﮐ 22/70 زا يﺪﺻرد .دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ رﺎﻤﯿﺗ
	رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد
	و
	يرﺎﯿﺑآ رود)6 و9 (زورﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗرادﺖﺷاﺪﻧ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ . ) ﯽﮔﮋﯾو94/41ﺪﺻرد ﺎﺑ (40/10 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد رﺎﻤﯿﺗ
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ
	و
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زا ﻪﻧادﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ راد5.(ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ راد نژوﺮﺘﯿﻧ و بآ دﻮﺒﻤﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣ ار ناﻮﺗاد ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو و هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ .د ،ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ ،ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا
	ﻪﺑﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺪﻣآ ﺖﺳدﻪﺑﺞﯾﺎﺘﻧقﻮﻓ ﯽﻣناﻮﺗنﺎﯿﺑدﺮﮐﻪﮐﺻردﺪﻦﻏورردمﺎﮕﻨﻫﺶﻨﺗدﻮﺒﻤﮐ بآﻪﺑﺖﻠﻋهﺎﺗﻮﮐنﺪﺷلﻮﻃهرودﺪﺷرولﻮﻃتﺪﻣ ﺰﺘﻨﺳﻦﻏورﺶﻫﺎﮐﯽﻣ.ﺪﺑﺎﯾاﺬﻟﻂﯾاﺮﺷﺐﺳﺎﻨﻣ يرﺎﯿﺑآزا تﺪﻣنﺎﻣزيﺮﺘﺸﯿﺑﺖﻬﺟنﺪﺷﺮﭘﻪﻧادرادرﻮﺧﺮﺑهدﻮﺑو ﺪﺻردﻦﻏورﺰﯿﻧردﻦﯾارﺎﻤﯿﺗﺶﯾاﺰﻓاﻪﺘﻓﺎﯾﺖﺳا. ) مﺎﻫاﺮﺑآ2001(ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻬﺑﺎﺸﻣارهرﺎﺑردﺮﺛاﻨ
	رﺎﻤﯿﺗ زا
	ﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺰﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺮﻈﻧ زاﺪﻧ و ﯽﯾﺎﺠﻧآ زا ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ دراد ﺖﺒﺜﻣ ، ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زا نآ يﺮﺗﺮﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ رﺎﻬﭼ ﺮﻫ رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗ .ﺖﺴﯿﻧ رﺎﻈﺘﻧا زا رودﻧ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ رود رﺎﻤﯿﺗ زا ﺶﯿﺑ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿ 180ﺖﻓﺎ
	ﺰﯿﻧﺶﻫﺎﮐيﻮﺘﺤﻣﻦﻏورﻪﻧاداﺰﻠﮐاررد ﺮﺛاﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧشراﺰﮔنآ .ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻦﻏور ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ دﻮﺒﻤﮐ  ﻪﺑ ار ﯽﮑﺸﺧ ﻂﯾاﺮﺷ رد
	ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺳر دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ناواﺮﻓ گﺮﺑ و خﺎﺷ و ﯽﺸﯾور ﺪﺷر
	ﻦﯿﺑﺪﺻردﻦﻏوروناﺰﯿﻣﺖﻠﻋ ،دﻮﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧﻦﯾا ﺮﻣاﺪﺷﺎﺑ .ﺮﮐرﺎﺑﺮﯾﻮﺳ و)2005نﺎﯿﺑ ﺰﯿﻧ (ﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓاناﺰﯿﻣ،نژوﺮﺘﯿﻧﺪﺻرداﺰﻠﮐ ﻪﻧاد ﻦﻏورﺶﻫﺎﮐ ﺖﻓﺎﯾ .ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻦﯾاﺶﯾاﺰﻓاناﺰﯿﻣ ار ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟد.ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ
	.ﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺷر هرود لﻮﻃد ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ر حﻮﻄﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺑﻦﻏور ﺪﺻرد ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﺰﯿﻧ ) ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ51/46ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ( ﻦﻏور ﺪﺻرد )24/42(ﺪﺻردﻪﺑ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	ﻖﻠﻌﺗ ﻞﮑﺷ) ﺖﻓﺮﮔ1.( رﺎﻤﯿﺗ
	و
	ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ﺮﻈﻧ زا ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ.ﺖﺷاﺪﻧ رادﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳرﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﻔﻨﻣ
	رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ
	ﯽﺑآ ﺶﻨﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﻏور ﺪﺻرد و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ .ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺮﻣا ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ارد ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ر حﻮﻄﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺑﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﺰﯿﻧ ) ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ50/27ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ) ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (00/20 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ (ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺑ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	ﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوراﻪﯾاهﺪﺷردلوﺪﺟ4 ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺖﺳاﻪﮐرد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﮏﯾ ﺪﺻرد ﺖﺤﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ و يرﺎﯿﺑآ رود ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﻟو ،ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗﯽﻨﻌﻣ ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ رد يرﺎﯿﺑآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا راد رود ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ .ﺪﺸﻧ،يرﺎﯿﺑآﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ) ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ90/32 رﺎﻤﯿﺗ ار (ﻊﺑ
	و
	زا ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ﺮﻈﻧ.ﺖﺷاﺪﻧ راد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﭼ ﺮﮔا ﻪﻧاد ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ يدﻮﮐ ﺢﻄﺳ تﺎﺒﺟﻮﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ ﯽﻟو ،ﺪﯾدﺮﮔﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا.دزﺎﺳ و اﺮﻬﺑﻮﺷ ﻫ) نارﺎﮑﻤ2004رد (ﯽﺳرﺮﺑيﺎﻫدﻮﺧيورﻪﺸﯿﻤﻫ،رﺎﻬﺑ 6ﺢﻄﺳنژوﺮﺘﯿﻧﺺﻟﺎﺧﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ،ﺮﻔﺻ20
	ﻞﮑﺷ) ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ3.( رﺎﻤﯿﺗ
	رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ
	ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا راد ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ . لدﺎﻌﻣ ﻪﮐ30/13 مﺮﮔ زا دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ردرﺎﻤﯿﺗ
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