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  چکیده

هاي پاشی نانوکودهاي آهن و روي بر عملکرد کمی گیاه دارویی کاسنی تحت تراکمبه منظور بررسی اثر محلول 
ر، در مزرعه تحقیقاتی هاي کامل تصادفی با سه تکرامختلف بوته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

پاشی بوته در متر مربع و محلول 20و  15، 10انجام شد. تراکم بوته در سه سطح  1392 سال در دانشگاه بوعلی سینا
- محلولکالت روي و  کودت روي، نانوکود کالت آهن + نانونانوکودها شامل چهار سطح نانوکود کالت آهن، نانوکود کال

د) بود. صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد آکن در بوته، تعداد دانه در آکن، کو(عدم مصرف نانوپاشی با آب 
مصرف نانوکودها براي  ي فرعی و شاخص برداشت بررسی شدند. در خصوص تراکم بوته ووزن دانه، تعداد شاخه

در حالی که عملکرد دانه، تعداد دار وجود داشت، معنی اختالف عملکرد بیولوژیک، تعداد آکن در بوته و تعداد شاخه فرعی
دانه در آکن، وزن هزار دانه و شاخص برداشت فقط تحت تأثیر اثرات اصلی قرار گرفت. بیشترین عملکرد بیولوژیک با 

پاشی توأم نانوکودهاي آهن پاشی توأم نانوکودهاي آهن و روي حاصل شد. محلولبوته در متر مربع و محلول 15تراکم 
درصدي عملکرد دانه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که  84/21باعث افزایش  با آب پاشیولو روي نسبت به محل

پاشی توأم نانوکودهاي آهن و روي ضمن افزایش عملکرد گیاه، با به بوته در متر مربع و محلول 15استفاده از تراکم 
  باشد.پایدار می کشاورزي به ستیابیراهی مؤثر جهت دمنفی ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی، حداقل رساندن اثرات 

  
  پاشیمحلول، کاسنی، فناوري نانوعملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، هاي کلیدي: واژه
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Abstract 
     In order to study the effect of foliar application of iron and zinc nano fertilizers on quantitative yield of 

chicory under different plant densities, a field experiment was conducted at the agricultural research station, 

Bu-Ali Sina University in 2013 growing season. A factorial experiment based on randomized completely 

block design was arranged with three replications. Three levels of  Plant density including 10, 15 and 20 

plant per m-2 and four levels of foliar application of  nano fertilizers including  iron nano fertilizer, zinc nano 

fertilizer, iron nano + zinc nano fertilizers and control were used. Biological and grain yield, number of aken 

per plant, number of seed per aken, seed weight, number of branches and harvest index were recorded. The 

results showed that significant differences existed among nano fertilizers and plant density on biological 

yield, number of aken per plant and number of branches. But seed yield number of seed, seed weight and 

harvest index affected by the main factors. The highest biological and grain yield obtained with using 15 

plant m-2 and simultaneously foliar application of nano iron and zinc fertilizers. Also foliar application of  

iron + zinc nano fertilizers caused to increasing 21.84 % on grain yield compared to control.  The finding the 

peresent study indicated that using 15 plant m-2 and simultaneously foliar application of iron and zinc nano 

fertilizers, in addition to increasing quantitative yield, by minimizing the negative effects of chemical 

fertilizers is an effective way to achieve sustainable agriculture. 
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  مقدمه 
یکی از گیاهان ) .Cichorium intybus L(ی کاسن

بوده و بومی خواص درمانی فراوان  بادارویی سودمند 
بیس و راویشانکار باشد (مناطق معتدل جهان می

). این گیاه در پزشکی سنّتی اهمیت زیادي داشته 2001
بر، اشتها آور و صفرا بر و ملین و به عنوان مدر، تب
). 1383 (یزدانی و همکاران گیردیمورد مصرف قرار م

این گیاه اندام هوایی ترکیب اصلی موجود در اسانس 

). در 2012آرکل و همکاران است (ون 1دارویی کامفرول
متمرکز است که اثرات  2ریشه گیاه نیز ماده اینولین

 کاهش چربی خون و ضد مسمومیت کبدي را داراست
  ). 1391عماد و همکاران (

مناسب به زراعی جهت افزایش هاي ارائه روش
تراکم . کمیت و کیفیت گیاهان دارویی حائز اهمیت است

بوته به عنوان یک عامل مدیریتی مؤثر بر میزان عملکرد 
                                                           
1- Caempferol  
2- Inuline 
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- (حسین باشدنهایی، از اصول اولیه زراعت هر گیاه می
کاهش رقابت بین گیاهان با  ).1390پور و همکاران 

گیاه به  اعمال تراکم مطلوب، سبب دسترسی مناسب
در چنین شرایطی . شودهاي موجود در خاك مینهاده

آب و مواد غذایی به اندازه کافی در اختیار گیاهان قرار 
حداکثر تولید مواد  ،گرفته و به واسطه نور کافی

فتوسنتزي حاصل خواهد شد که نهایتا عملکرد مطلوبی 
در یک  ).1379(ملکوتی و طهرانی  را به بار خواهد آورد

هاي فرعی، تعداد طبق تراکم بوته بر تعداد شاخه بررسی
داري در بوته و وزن هزار دانه گیاه گلرنگ اثر معنی

 ).1381داشت (الحانی 
گیاهان دارویی براي رشد و تولید مواد مؤثره به 

و  (لیالهشته ها نیاز دامقادیر مناسبی از ریزمغذي
در بین  و) 1992 ؛ سرمدنیا و کوچکی1988همکاران 

کافی و (دارند  ها، بیشترین نیاز را به آهنمغذيریز
). آهن یکی از عناصر ضروري، کم 1387 همکاران

مصرف و کم تحرك براي گیاهان است. این عنصر 
هاي بخشی از گروه کاتالیزوري بسیاري از آنزیم

کلروفیل مورد  اختاکسیداسیون و احیاء بوده و براي س
. عنصر روي نیز )1387 کافی و همکاران( باشدنیاز می

از عناصر کم مصرف بوده که در سنتز تریپتوفان، پیش 
هاي کلروفیل و پیري ماده اکسین، طول عمر رنگدانه
ها در پروتئین اختها و سبرگ، متابولیسم کربوهیدرات

هاي در خاك). 1996گیاهان اثرگذار است (همانترانجان 
وان وجود آهک فرا، pHزراعی ایران به دلیل باال بودن 

و مصرف بیش از حد کودهاي فسفاتی، جذب عناصر 
باشد کم مصرف نظیر آهن و روي کمتر از نیاز گیاه می

و تحت این شرایط کمبود آهن و روي عمومیت بیشتري 
در چنین شرایطی ). 1387دارد (ملکوتی و همکاران 

پاشی به عنوان یک روش مؤثر و باصرفه نسبت محلول
وي در خاك شناخته شده هاي آهن و ربه مصرف کالت

نصیري و نجفی  ).1379(ملکوتی و طهرانی  است
آهن و  همزمانپاشی محلول) اظهار داشتند که 2015(

در گیاه بابونه نسبت به مصرف خاکی تفاوت  روي
) در 2010داري نداشت. نصیري و همکاران (معنی

آزمایش دیگري بر گیاه بابونه مشاهده کردند که 

افزایش کیفیت و  آهن و روي همزمانپاشی محلول
) گزارش 2004کمیت عملکرد گیاه را در پی داشت. آتیتا (

 عملکرد افزایش باعث آهن و پاشی رويمحلولکرد که 
تیمار  با مقایسه در بادام زمینی غذایی در مواد جذب و

بیشتري  تأثیر این دو عنصر توأم شده و کاربرد شاهد
  .داشت بر افزایش عملکرد گیاه

ز مهمترین کاربردهاي فناوري نانو در یکی ا
کشاورزي استفاده از نانوکودها در تغذیه گیاه است 

 جالب يهایژگیوه ـجمل از). 1388(رضایی و همکاران 
 در دهستفاا ،هاآن دنبو کوچک و سبک ،نانو ادمو توجه
 جویی در رفهـص و دنوـب ديبررکا چند ،کم یردمقا
 دهستفا). ا1384گلی نژاد و  (علی تـسا رفیـمص ادوـم
 غلظت مانند زمال تخصوصیاهمه  هـککودها  انوـن از

 گذاري تأثیر و تاـثب ،مناسب يپذیر حل قابلیت ،مؤثر
سبب افزایش  ،دـندار را هدـش لرـکنت هایشر و باال

نادري و همکاران د (نشومی عناصر غذاییکارایی 
عالوه بر رهاسازي مداوم عناصر  به طوري که ،)1391
به سهولت نیز از طریق برگ  ها، جذب و انتقال آنغذایی

نیا و مظاهري). 2006گیرد (لیو و همکاران میانجام 
) طی بررسی کارایی نانو اکسید آهن و 2010همکاران (

اکسید معمولی آهن در جذب و غلظت عناصر غذایی 
آهن، روي، مس و منگنز در گیاه گندم گزارش نمودند 

به اکسید معمولی آهن برتري که نانو اکسید آهن نسبت 
آهن به پاشی محلول داري داشت. در تحقیق دیگريمعنی

شکل نانو در مقایسه با شکل معمول آن تأثیر بیشتري 
در گیاه آفتابگردان بر رشد و غلظت عناصر غذایی 

نتایج سایر تحقیقات  ).1392داشت (ترابیان و زاهدي 
حان ) و ری1393(شجاعی و مکاریان  ماشروي گیاه 

) نیز حاکی از مزیت کاربرد 1390(پیوندي و همکاران 
نانوکودها نسبت به فرم معمولی کودهاي آهن و روي 

  باشد.می
با توجه به اهمیت گیاه کاسنی در مصارف  

مختلف دارویی، مطالعه حاضر به منظور شناخت اثرات 
پاشی نانوکودهاي آهن و روي بر تراکم و محلول

این گیاه دارویی صورت گرفته  عملکرد و اجزاي عملکرد
  است.
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  مواد و روش
در شرایط آب و  1392این پژوهش در سال 

در قالب طرح و هوایی همدان به صورت فاکتوریل 
 عواملسه تکرار انجام شد.  باهاي کامل تصادفی بلوك

 20و  15، 10 سه سطح در آزمایش شامل تراکم بوته
 شامل پاشی نانوکودهابوته در متر مربع و محلول

کود کالت روي، پاشی نانوکود کالت آهن، نانولولمح
پاشی + نانوکود کالت روي و محلول نانوکود کالت آهن

نانوکود آهن و ) بود. نانوکود مصرف عدم( با آب
درصد آهن و  12و  9نانوکود روي به ترتیب حاوي 

باشند. این کودها داراي پایه هیدروکربنی ساده روي می
 "صدور احرار شرق"ده و از شرکت بو و فاقد اتیلن

پاشی نانوکودهاي آهن و روي دو تهیه گردید. محلول
پاش دستی و قبل از طلوع آفتاب، به ترتیب با بار با سم

هاي یک در هزار و یک و نیم در هزار، قبل از غلظت
طبق توصیه شرکت سازنده کود انجام  ،ساقه رفتن گیاه

اصفهان تهیه  بذر کاسنی از مؤسسه پاکان بذرشد. 
سازي زمین، عملیات کاشت در بعد از آماده گردید.
فروردین، به صورت جوي و پشته با فواصل  30تاریخ 
متري خاك، متر و در عمق یک سانتیسانتی 50ردیف 

 280بر اساس نتایج آزمون خاك، معادل صورت گرفت. 
نیمی از آن  ،در دو مرحلهکیلوگرم در هکتار کود اوره 

به خاك داده شد. قبل از گلدهی  بقیهو  کاشت همزمان با
کیلوگرم در هکتار کود سوپر فسفات تریپل  80همچنین 

قبل از کاشت مصرف گردید. با توجه به مقادیر مناسب 
پتاسیم موجود در خاك، کود پتاسیم استفاده نشد. 

 60تحت فشار (بارانی) بر اساس  آبیاري به صورت
به  .شد انجام Aکالس متر تبخیر از تشتک تبخیر میلی

طوري که در طول دوره رشد بسته به دماي هوا و 
متغیر  پنج تا هشت روز بین دور آبیاري ،شدت تبخیر

بود. خصوصیات شیمیایی آب مورد استفاده مزرعه 
m.dS=0612 EC  ،=7.41Hp ،=2.85 +2Ca-1( بصورت

1-L.meq ،1-L.meq=2.34 +2Mg ،1-L.meq=2.05 +Na  ، 
1-L.meq=1.32 -Cl،1-L.meq=5.17 -

3HCO(   بود که
در طی دوره پاشی نیز از آن استفاده شد. براي محلول

هاي هرز رشد گیاه، اقدامات الزم جهت مبارزه با علف
صورت گرفت. صفات مورد بررسی عملکرد بیولوژیک، 
عملکرد دانه و اجزاي عملکرد دانه شامل تعداد آکن در 

-ار دانه، تعداد شاخهبوته، تعداد دانه در آکن، وزن هز
هاي فرعی و شاخص برداشت بود که در انتهاي فصل 

هاي حاصل توسط نرم گیري شد. دادهرشد اندازه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   SAS 9.2افزار

درصد با  5ها در سطح احتمال مقایسه میانگین تیمار
  انجام شد. LSDآزمون 

  
 ك محل آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خا -1جدول 

  رس
(%) 

  سیلت
(%) 

  شن
(%) 

  فسفر قابل جذب بافت خاك
 )mg/kg( 

  پتاسیم قابل جذب
)mg/kg( 

 نیتروژن کل(%)

 072/0 305 4/15 لومی 41 33 26

 منگنز

(mg/kg) 
  روي

(mg/kg) 
  آهن

)mg/kg( 

ی هدایت الکتریک
(dS/m) 

  کربن آلی
(%)  

  درصد اشباع
S. P. 

pH  
 

01/4 51/0  26/3 273/0 76/0 81/36 55/7 

  
  نتایج و بحث

  عملکرد بیولوژیک
عملکرد بیولوژیک تحت تأثیر تیمار تراکم بوته 

داري بر پاشی نیز اثر معنیقرار گرفت. همچنین محلول

). برهمکنش تراکم 2(جدول  عملکرد بیولوژیک داشت
دار بر عملکرد بیولوژیک معنینیز پاشی بوته و محلول

 15 با تراکمعملکرد بیولوژیک ترین ). بیش2(جدول  بود
و کاربرد کودهاي نانو و همچنین بوته در متر مربع 
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بوته در متر مربع و کاربرد توأم نانوکودهاي  10تراکم 
ترین عملکرد بیولوژیک نیز آهن و روي حاصل شد. کم

پاشی با آب بوته در متر مربع و محلول 20با تراکم 

پاشی با محلولداري مشاهده شد که تفاوت آماري معنی
  .نانوکود روي نداشت

   
  پاشی نانوکودهاي آهن و رويتحت تأثیر تراکم بوته و محلولتجزیه واریانس صفات مورد بررسی  -2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

عملکرد 
  بیولوژیک

شاخص   عملکرد دانه
  برداشت 

- تعداد شاخه
هاي فرعی در 

  بوته

تعداد آکن در 
  هبوت

تعداد 
دانه در 
  آکن

وزن 
هزار 
  دانه

  2/0  41/26  16/204  42/56  35/31  66/2320  04/9936927  2  بلوك
  56/2**  51/28**  58/89012**  95/381**  61/71**  7/268960**  19/7992638**  2  تراکم

  sn29/2  **25/77  **74/1373  *16/3  *09/0  5/34183**  07/2592744**  3  پاشیمحلول

  sn08/1181  sn02/1  *44/6  *43/472  sn42/0  sn01/0  6/326004*  6  اشیپمحلول×  تراکم

  02/0  03/1  64/181  94/1  17/2  23/6498  81/124177  23  خطا

ضریب تغییرات 
)CV(  

  14/5  76/10  23/13  57/8  06/7  13/8  14/7  

  میباشد. داردرصد و عدم معنی 1و  5داري در سطح احتمال به ترتیب، معنی nsو  **، *
  

بوته در متر مربع و  20و  15، 10هاي ر تراکمد
پاشی همزمان نانوکودهاي آهن و روي به با محلول

درصد عملکرد بیولوژیک  9/14و  74/20، 4/25ترتیب 
در ). 1(شکل  افزایش یافت پاشی با آبنسبت به محلول

نسبت به  تريبیش فضاي ،بوته در متر مربع 15تراکم 
 جهت کاهش به و گرفته قرار گیاهان اختیار در بوته 20

 غذایی مواد و رطوبت نور، براي رقابتی شرایط

نانوکودهاي آهن و روي،  توأمپاشی محلول با همچنینو
 هايشاخه تر شده و با تولیدتوان فتوسنتزي گیاه بیش

نتایج  یافته است. افزایش وزن خشک بوته تر،زیاد فرعی
مربع و بوته در متر  15حاکی از آن است که تراکم 

پاشی نانوکودهاي آهن و روي، جهت حصول محلول
 است. مناسب گیاه این در حداکثر عملکرد بیولوژیکی

ها تفاوت کود پاشیدر این تراکم، بین محلول گرچه
) 1389). طاهري اصغري (1(شکل  نشدآماري دیده 

بوته در  6گزارش کرد که با افزایش تراکم کاسنی از 
متر مربع، عملکرد بیولوژیک، بوته در  15مربع به  متر

  .کیلوگرم در هکتار افزایش یافت 12390
 عناصر مصرف با بیولوژیک عملکرد افزایش

آن  از که باشد داشته تواندمی مختلفی ریزمغذي علل
افزایش  فتوسنتزي، فعالیت افزایش به توانمی جمله
 کل و در بوته در دانه تعداد افزایش فرعی، شاخه تعداد

(اسد و رفیق  نمود اشاره بوته در خشک هماد افزایش
. زهتاب سلماسی و )2000و شرفی و همکاران  2000

پاشی با ) نشان دادند که تیمار محلول2008( همکاران
دار عناصر کم مصرف آهن و روي باعث افزایش معنی

عملکرد خشک گیاه دارویی نعناع فلفلی نسبت به تیمار 
  .ه استشاهد شد
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  ي آهن و رويپاشی نانوکودهاو محلولبوته یانگین صفات مورد بررسی تحت تأثیر تراکم مقایسه م -3جدول 

عملکرد   عوامل آزمایش
  بیولوژیک
(kg/ha)  

عملکرد 
  دانه

(kg/ha)  

شاخص 
  برداشت
(HI)  

 (درصد)

تعداد شاخه 
فرعی در 
  بوته

تعداد آکن 
 در بوته

تعداد 
دانه در 
 آکن

وزن هزار 
  دانه
(g) 

  ر مربع)(بوته در مت تراکم

10  b4/6918  c2/582  c53/8  a08/22  a2/284  c89/10  c88/1  

15  a7/7619  a872  b53/11  b91/15  b6/173  a96/13  b34/2  

20  c6/5992  b5/792  a37/13  c81/10  c5/114  b64/12  a81/2  

  پاشی نانوکودمحلول

  b7034  bc3/736  a58/10  b11/17  a6/191  ab4/12  ab31/2  آهن

  b9/6710  ab770  a79/11  c38/15  a4/197  a73/12  a39/2  روي

  a6/7450  a818  a21/11  a77/19  a201  a13/13  a45/2  آهن + روي

  پاشی(محلول عدم مصرف
  با آب) 

c8/6178  c3/671  a11  d81/12  b2/173  b73/11  b22/2  

درصد  5در سطح احتمال  LSDآزمون  بادار مشترك در هر ستون، فاقد اختالف معنیالتین هاي داراي حداقل یک حرف میانگین
  باشند.می

  
  عملکرد دانه

ها، اثر بنا بر نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
). به 2(جدول  دار بودتراکم بوته بر عملکرد دانه معنی

بوته در  15طوري که بیشترین عملکرد دانه در تیمار 
متر مربع به دست آمد. کمترین مقدار عملکرد دانه نیز 

(جدول  بوته در واحد سطح مشاهده گردید 10در تراکم 
 یکپاشی بر عملکرد دانه در سطح احتمال ). اثر محلول3

). بر همکنش تراکم و 2(جدول  دار بوددرصد معنی
). 2(جدول  دار نبودپاشی بر عملکرد دانه معنیمحلول

مربع  بوته در متر 10کمتر بودن عملکرد دانه در تراکم 
-د در این تراکم، تعداد شاخهگویاي آن است که هر چن

هاي فرعی و تعداد آکن در بوته افزایش یافت، اما تعداد 
بوته  20و  15هاي بوته در واحد سطح نسبت به تراکم

در متر مربع کمتر بود و باعث شد که مقدار عملکرد دانه 

بوته به  15هم کاهش یابد. از طرفی با افزایش تراکم از 
رغم تعداد بوته بیشتر، به بوته در متر مربع، علی 20

اي و همچنین کاهش تعداد دلیل رقابت درون گونه
هاي فرعی و تعداد آکن در بوته عملکرد دانه نیز شاخه

کاهش یافت. بنابراین حداکثر عملکرد اقتصادي در تراکم 
 نیا و همکارانبوته در متر مربع مشاهده شد. اکبري 15

کم گیاه گشنیز از ) نیز نشان دادند با افزایش ترا1385(
بوته در متر مربع، باالترین عملکرد بذر در  30به  20

بوته  50به  30هکتار به دست آمد و با افزایش تراکم از 
در متر مربع عملکرد بذر روند کاهشی نشان داد که با 

با افزایش تراکم . نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد
ابت بین بوته در متر مربع رق 200سیاهدانه به بیش از 

-اي بیشتر شده که باعث افزایش رشد رویشی بوتهبوته

ها گردید و سهم اجزاي زایشی از مواد فتوسنتزي تولید 
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 ).1391بیدختی و همکاران (رضوانشده کاهش یافت 
پاشی توأم نانوکودهاي محلولبا ترین عملکرد دانه بیش

پاشی نانوکود روي حاصل شد که با محلولآهن و روي 
مقدار ترین کمداري نداشت. از طرفی ماري معنیتفاوت آ

در تیمار عدم مصرف نانوکود، حاصل  عملکرد دانه

پاشی گشنیز با آهن و روي در ). محلول3(جدول  گردید
مراحل رشد رویشی، گلدهی و تشکیل میوه سبب 

دار عملکرد دانه گردید و کاربرد توأم آهن افزایش معنی
(سید االهل  ایش داشتو روي نقش بیشتري بر این افز

  ). 2009و عمر 
  

  
  
  
)1D :10 2مربع،  بوته در مترD :15 3مربع،  بوته در مترD :20 1مربع و  بوته در مترF2پاشی نانوکود کالت آهن، : محلولFمحلول : -

  )پاشی با آبلولمح: 4Fپاشی نانوکود کالت روي، پاشی نانوکود کالت آهن + محلول: محلول3Fپاشی نانوکود کالت روي، 
  

  شاخص برداشت
دار بود اثر تراکم بوته بر شاخص برداشت معنی
 37/13( به طوري که بیشترین مقدار شاخص برداشت

بوته در متر مربع و کمترین مقدار  20درصد) در تراکم 
بوته در واحد سطح  10درصد) در تراکم  53/8( آن

و پاشی نانوکودها ). اثر محلول3(جدول  مشاهده شد
پاشی بر شاخص برداشت محلول نیز اثر متقابل تراکم و

) 1389زاده و همکاران (موسی). 2(جدول  دار نبودمعنی
 در برداشت سیاهدانه شاخص بیشتریناظهار داشتند 

 کمترین درصد و 83/33با  مربع متر بوته در 300 تراکم

بوته در متر مربع با  100تراکم  در برداشت شاخص
در حالی که ثقه االسالمی و . دست آمددرصد به  83/26

تراکم همیشه  گرفتند با افزایش ) نتیجه1387( موسوي
پژوهش در این . برداشت کاهش یافت شاخص بهار،

 .پاشی قرار نگرفتشاخص برداشت تحت تأثیر محلول
-ها، آمده است که محلولهرچند در برخی از گزارش
شود دار شاخص برداشت میپاشی باعث افزایش معنی

پاشی عناصر ریزمغذي به طوري که تحت تأثیر محلول
-بر سیاهدانه بیشترین شاخص برداشت از تیمار محلول

 یپاشبر همکنش تراکم و محلول تأثیرعملکرد بیولوژیک تحت  -1شکل 
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پاشی توأم سه عنصر آهن، روي و بر و کمترین آن از 
  ).1390زاده و گلوي (شعبان تیمار شاهد به دست آمد

  
  تعداد شاخه فرعی در بوته

خه پاشی بر تعداد شامحلول و اثر تراکم بوته
. اثر بود داردرصد معنی یکفرعی در سطح احتمال 
تراکم بوته بر تعداد شاخه  ومتقابل تیمارهاي کودي 
(جدول  دار بوددرصد معنی پنجفرعی در سطح احتمال 

) در 16/27( ). بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته2
پاشی توأم بوته در متر مربع و محلول 10تراکم 

) در 26/7( کمترین تعداد نانوکودهاي آهن و روي و
 پاشی با آببوته در متر مربع و محلول 20تراکم 

). در تراکم زیاد، رقابت بین گیاهان 2(شکل  مشاهده شد
براي دسترسی به منابع موجود نظیر رطوبت و مواد 

هاي بیشتر یابد و این منابع در تراکمیغذایی افزایش م
شود. همچنین در هاي زیادتري تقسیم میبین تعداد بوته

این شرایط فضاي قابل دسترس کمتري براي هر بوته 
وجود دارد، به همین علت میزان رشد و تعداد انشعابات 

یابد. از کاهش می ،هاي کمترتولیدي نسبت به تراکم
رود رقابت کمتر براي تظار میهاي کم، انطرفی در تراکم

از طریق  نور، همراه با کاهش تسلط جوانه انتهایی
ها شده و مواد غذایی تجزیه اکسین سبب گستردگی بوته

(نجفی و  هاي جانبی گرددعمدتا صرف رشد شاخه
ها ي بوتهدر چنین شرایطی توسعه ).1997همکاران 
پاشی شود، استفاده کاراتري از محلولسبب می

وکودها به ویژه مصرف همزمان نانوکودهاي آهن و نان
هاي فرعی کمک روي به عمل آید و به توزیع بهتر شاخه

) نشان دادند که 1388( دادخواه و همکاران. نماید
هاي فرعی در گیاه بابونه با فاصله بیشترین تعداد شاخه

سیداالهل و . متر به دست آمدسانتی 30روي ردیف 
پاشی آهن در ن دادند که محلول) نیز نشا2010محمود (

نعناع شیرین تحت تنش شوري موجب افزایش تعداد 
  ها گردید. شاخه

  
  

  تعداد آکن در بوته
پاشی در سطح احتمال اثر تراکم بوته و محلول

 دار بوددرصد بر روي تعداد آکن در بوته معنی یک
پاشی نیز بر تعداد ). بر همکنش تراکم و محلول2(جدول 

 دار بوددرصد معنی پنجته در سطح احتمال آکن در بو
 10تراکم  با آکن در بوتهد ترین تعدا). بیش2(جدول 

پاشی تلفیقی نانوکودهاي بوته در متر مربع و محلول
هر چند تفاوت آماري با سایر  ،حاصل شدآهن و روي 
ترین تعداد آکن کمپاشی وجود نداشت. سطوح محلول

بود که  ته در متر مربعبو 20تراکم  متعلق بهدر بوته 
-پاشی کودها و محلولداري بین محلولاختالف معنی

 15پاشی با آب در تراکم مذکور مشاهده نشد. در تراکم 
بوته در متر مربع نیز تفاوتی بین مصرف کودها و 

 بوته مشهود در آکن پاشی با آب از لحاظ تعدادمحلول
در متر بوته  20و  15، 10هاي ). در تراکم3(شکل نبود 

پاشی توأم نانوکودهاي آهن و روي به مربع و محلول
درصد، تعداد آکن در بوته  59/6و  08/11، 57/23ترتیب 

مغذي افزایش سبت به تیمار عدم مصرف عناصر ریزن
بوته در متر مربع به دلیل  10). در تراکم 3(شکل  یافت

فاصله بیشتر بوته در روي ردیف، گیاه فضاي بیشتري 
و تعداد شاخه فرعی را افزایش داده  داشتهجهت توسعه 

پاشی همزمان که ضمن استفاده بهتر از محلول
تعداد آکن بیشتري در گیاه  ،نانوکودهاي آهن و روي
 ) و تونسر و کیزیل1387( زادهتولید شده است. موسی

) کاهش تعداد کپسول در گیاه سیاهدانه، کوچکی 2004(
ر بوته رازیانه و ) کاهش تعداد چتر د1385( و همکاران

) کاهش تعداد چتر در زیره 1371( کافی و راشد محصل
زاده و . شعبانسبز را با افزایش تراکم گزارش کردند

بیشترین تعداد کپسول در ) دریافتند که 1390گلوي (
عناصر  پاشی توأمبوته سیاهدانه به تیمار محلول

  .مغذي آهن، روي و بر تعلق داشتریز
  

  تعداد دانه در آکن
بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، تراکم 

درصد بر  یکداري در سطح احتمال بوته تأثیر معنی
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). بیشترین تعداد دانه 2(جدول  تعداد دانه در آکن داشت
بوته در متر مربع و کمترین تعداد  15در آکن در تراکم 

(جدول  بوته در متر مربع مشاهده گردید 10در تراکم 
داري بر تعداد نانوکودها نیز اثر معنیپاشی لول). مح3

داري هر چند تفاوت معنی). 2(جدول  دانه در آکن داشت

-کملی وپاشی وجود نداشت بین سطوح مختلف محلول
حاصل پاشی با آب با محلول دانه در آکن ترین تعداد

پاشی بر اثر متقابل تراکم بوته و محلول). 3(جدول شد 
  ). 2(جدول  نبود دارتعداد دانه در آکن معنی

  

  
  پاشیبر همکنش تراکم و محلول تأثیرتعداد شاخه فرعی در بوته تحت  -2شکل 

)1D :10 2مربع،  بوته در مترD :15 3مربع،  بوته در مترD :20 1مربع و  بوته در مترF2پاشی نانوکود کالت آهن، : محلولFمحلول : -
  )پاشی با آبمحلول: 4Fپاشی نانوکود کالت روي، ود کالت آهن + محلولپاشی نانوک: محلول3Fپاشی نانوکود کالت روي، 

  
بوته در متر مربع  20رسد در تراکم به نظر می

به دلیل افزایش تراکم و در نتیجه افزایش رقابت درون 
ها بخوبی آکن ها را تغذیه نکرده و تعداد اي، بوتهگونه

ضاي بذر در هرآکن کاهش یافت. از طرفی با افزایش ف
بوته در  10ها در تراکم ها و کاهش تعداد بوتهبین بوته

متر مربع، تعداد شاخه فرعی و تعداد آکن افزایش یافت، 
و بدنبال آن سهم مواد غذایی انتقال یافته به هر آکن و 

رو در تراکم تعداد بذر در هر آکن کاهش پیدا کرد. از این
درون  بوته در متر مربع تعادل مناسبی بین رقابت 15
-اي ایجاد شده و تعداد بذر بیشاي و درون بوتهگونه

 نیز در گیاه اسفرزهتري در تراکم مذکور تولید گردید. 
 با افزایش میزان بذر، تعداد دانه در سنبله کاهش یافت

 در بوته دانه در تعداد ). کاهش1386(خزاعی و همکاران 
 منفی اثر دهندهآهن نشان و روي عناصر کمبود شرایط
 زایشی اندام آمادگی عناصر براي این از استفاده عدم
. در تحقیقی )2003(زو و همکاران  است دانه تولید براي

پاشی بیشترین تعداد دانه در بوته آنیسون با محلول
(پیرزاد و همکاران  توأم آهن و روي به دست آمد

1392.(  
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 پاشیمحلول بر همکنش تراکم و تأثیرتعداد آکن در بوته تحت  -3شکل 

)1D :10 2مربع،  بوته در مترD :15  ،3بوته در مترمربعD :20 1مربع و  بوته در مترF2پاشی نانوکود کالت آهن، : محلولFمحلول : -

  )پاشی با آبمحلول: 4Fپاشی نانوکود کالت روي، پاشی نانوکود کالت آهن + محلول: محلول3Fپاشی نانوکود کالت روي، 
  

  نهوزن هزار دا
داري تراکم بوته بر وزن هزار دانه اثر معنی

). بیشترین و کمترین وزن هزار دانه به 2(جدول  داشت
بوته در متر مربع مشاهده  10و  20ترتیب در تیمارهاي 

بوته در  20و  15به بوته  10شد. با افزایش تراکم از 
 46/49و  46/24به ترتیب  متر مربع، وزن هزار دانه

از آنجا که تعداد . )3(جدول  ن دادنشاافزایش  درصد
دانه در آکن با افزایش تراکم، کاهش یافت، افزایش 
-میزان مواد فتوسنتزي اختصاص یافته به هر دانه می

) 1387( تواند سبب افزایش وزن دانه گردد. ولدآبادي
کاهش وزن دانه آفتابگردان را با افزایش تراکم گزارش 

و  200، 100هاي کرد. در حالی که گزارش شده تراکم
داري بر روي وزن بوته در متر مربع اثر معنی 300

(موسی زاده و نداشته است هزار دانه سیاهدانه 
داري بر وزن پاشی نیز اثر معنیمحلول. )1389همکاران 

هزار دانه داشت به طوري که بیشترین وزن هزار دانه 

پاشی همزمان نانوکودهاي آهن و روي در تیمار محلول
به  پاشی با آبترین وزن هزار دانه در تیمار محلولو کم

هر چند بین مصرف روي و یا آهن و مصرف  دست آمد
توأم آهن و روي تفاوتی از لحاظ وزن دانه مشاهده 

). اثر متقابل تیمارهاي تراکم بوته و 3(جدول نشد 
). 2(جدول  دار نبودپاشی بر وزن هزار دانه معنیمحلول

پاشی با عناصر مارهاي محلولیدر گیاه سیاهدانه ت
داري وزن هزار دانه را نسبت به مغذي به طور معنیریز

شاهد افزایش دادند به طوري که بیشترین وزن هزار 
(آهن، روي و  مغذي هاریز دانه در تیمار مصرف توأم

  ).1390زاده و گلوي (شعبان بور) به دست آمد
  

گیري نهایینتیجه  

که عملکرد و اجـزاي  نتایج این آزمایش نشان داد 
هــاي عملکــرد گیــاه دارویــی کاســنی تحــت تــأثیر تــراکم

پاشـی نانوکودهـاي آهـن و روي    مختلف بوته و محلـول 

وته
ر ب
ن د
 آک
داد
تع
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قــرار گرفــت، بــه طــوري کــه بیشــترین عملکــرد دانــه و  
بوتــه در مترمربــع بــا  15عملکــرد بیولوژیــک از تــراکم 

 پاشی توأم نانوکودهاي آهن و روي بدسـت آمـد.  محلول
مناسـب و اسـتفاده    تـراکم  رعایتد باال با حصول عملکر

مصرف نانوکودها و با  به ویژهحداکثري از منابع تولید، 
توانــد کــاهش خطــرات افــزایش کــارایی فتوســنتزي مــی

رویـه کودهـاي   زیست محیطـی حاصـل از مصـرف بـی    
بوتـه   15شمیایی را در بر داشته باشد. بنـابراین تـراکم   

وکودهـاي آهـن و   پاشـی تـوأم نان  در متر مربع و محلول
قابــل بــا غلظــت هــاي مــذکور در شــرایط همــدان  روي 
  است. صیهتو

  
  مورد استفاده  منابع

. بررسی تأثیر کودهاي شیمیایی بر عملکرد 1385رضایی م ب و شریفی عاشورآبادي ا،  ،سفیدکن ف ،قهاوند ا ،نیا ااکبري
  .32- 42 ):4(17و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز. مجله پژوهش و سازندگی، 

مقاالت هفتمین چکیده . بررسی اثر کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ پاییزه. مجموعه 1381الحانی ا، 
  .55صفحه  ،کرج، موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرکنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. 

پاشی عناصر آهن و روي بر صفات گیاهی و میزان اسانس ل. اثر محلو1392زاده ر، پیرزاد ع ر، طوسی پ و درویش
  .12-23 ):1(15آنیسون. مجله علوم زراعی ایران، 

هاي . مقایسه تأثیر نانو کالت آهن با کالت آهن بر پارامترهاي رشد و فعالیت آنزیم1390پیوندي م، پرنده ه و میرزا م، 
  .89-99 ):1(4مولکولی، - هاي بیوتکنولوژي سلولی). مجله تازهOcimum basilicumآنتی اکسیدان ریحان (

. تأثیر تغذیه برگی سولفات آهن به دو شکل معمول و نانو ذرات بر رشد و ارقام آفتابگردان 1392ترابیان ش و زاهدي م، 
  .109-118 ):1(44 ي. مجله علوم گیاهان زراعی ایران،تحت شور

هاي زراعی یخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار. مجله پژوهش. اثر تراکم و تار1387ثقه االسالمی م و موسوي غ، 
   .263- 269 ):2(6ایران، 

دار (ازتوباکتر) و تراکم بوته . تأثیر کود بیولوژیک نیتروژن1390پور م، پیرزاد ع، حبیبی ح و فتوکیان م ح،حسین
  .70-86 ):2(21برعملکرد و میزان اسانس آنیسون. نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار، 

هاي آبیاري و میزان کشت بذر بر عملکرد و کیفیت گیاه . بررسی اثر رژیم1386خزاعی ح ر، ثابت تیموري م و نجفی ف، 
  .77- 83 ):1(5هاي زراعی ایران، زه. مجله پژوهشدارویی اسفر

و کیفی گیاه بابونه  کمی کردعمل و رشد صفات بر گیاهی تراکم و کاشت فصل . تأثیر1388دادخواه ع، کافی م و رسام ق، 
)Marticaria chamomilla،(علوم و صنایع کشاورزي) 100-107 ):2(23 ). نشریه علوم باغبانی.  

. شناسایی و تحلیل موانع توسعه فناوري نانو در بخش 1388رضایی ر، حسینی س م، شعبانعلی فمی ح و صفا ل، 
  .17-26 ):1(2وهشی سیاست علم و فناوري، پژ - کشاورزي ایران از دیدگاه محققان. فصلنامه علمی



   1394ویژه نامه نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ تابستان                                                                     سپهري، وزیري                          72
 

. ارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد گیاه دارویی 1391رضوان بیدختی ش، سنجانی س، دشتبان ع ر و حسام عارفی ا، 
 هاي زراعی ایران،هاي مختلف بوته در شرایط کم آبیاري. نشریه پژوهش) در تراکم.Nigella sativa Lسیاهدانه (

10)2:( 391-382.  

 302. جنبه هاي فیزیولوژیکی زراعت دیم. (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1368سرمدنیا، غ. ح. و کوچکی، ع. 
 ص.

. بررسی اثرات آهن و  1379شرفی، سوران ، مهدي تاجبخش ، عزیز مجیدي ، علی اصغر پورمیرزا و محمد جعفر ملکوتی
دو رقم ذرت دانه اي. مجله آب و خاك. سازمان تحقیقات, آموزش و روي در عملکرد, پروتیین و توازن تغذیه اي در 

 .94-85): 11( 12ترویج کشاورزي 

 Vignaپاشی اکسید روي نانو و غیر نانو بر عملکرد و اجزاي عملکرد ماش (. تأثیر محلول1393شجاعی ح و مکاریان ح، 

radiata727-737 ):4(12هاي زراعی ایران، ) در شرایط تنش خشکی. نشریه پژوهش.  

هاي زراعی و عملکرد پاشی عناصر ریزمغذي و دور آبیاري بر ویژگی. تأثیر محلول1390زاده ش و گلوي م، شعبان
  .1-9 ):1(4هاي محیطی در علوم زراعی، سیاهدانه. مجله تنش

 .).Cichorium intybus L( . تأثیر تنش کم آبی بر تعدادي از صفات در گیاه دارویی کاسنی1389طاهري اصغري م، 
  .147- 155 ):3(2پژوهشی اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی،  -گیاهی. فصلنامه علمی هاي مختلفتحت تراکم

  ها. نشر زبان مصور.ها و کاربردهاي آن. نانو کامپوزیت1384 ،نژاد د و گلی هعلی

  رات پونه.. کاسنی، انتشا2002 ،عماد م، غیبی ف، رسولی س م، خانجانزاده ر و محمدي جوزانی س

هاي هرز و تراکم بوته و فاصله ردیف بر رشد و . بررسی اثر دفعات کنترل علف1371کافی م و راشد محصل م ح، 
  .151-158 ):2(6 عملکرد زیره سبز. مجله علوم و صنایع کشاورزي،

  (ترجمه). گاهی مشهدهی. انتشارات جهاد دانش. فیزیولوژي گیا1387 ،کافی م، الهوتی م، زند ا، شریفی ح ر و گلدانی م

. اثر فواصل مختلف آبیاري و تراکم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو توده 1385کوچکی ع، نصیري محالتی م و عزیزي م، 
  .131-140 ):1(4 هاي زراعی ایران،بومی رازیانه. پژوهش

ت کشاورزي. عناصر خرد ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوال. نقش ریزمغذي1379ملکوتی م ج و طهرانی م، 
  با تأثیر کالن، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 

. مرکز روش جامع تشخیص و توصیه بهینه کود براي کشاورزي پایدار. 1387ملکوتی م ج، کشاورز پ و کریمیان ن، 
  نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس.
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ی نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد سیاهدانه. پایان پاش. بررسی اثر تراکم بوته و زمان محلول1387زاده م، موسی
  نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد بیرجند.

پاشی اوره بر عملکرد، اجزاي . مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول1389زاده م، برادران ر و ثقه االسالمی م ج، موسی
  . 42-48 ):1(8 هاي زراعی ایران،). نشریه پژوهش.Nigella sativa Lعملکرد و شاخص برداشت سیاهدانه (

. نقش فناوري نانو در بهبود کارایی مصرف عناصر غذایی و کودهاي 1391 ،ر، دانش شهرکی ع و نادري ر نادري م
  .16- 23 ):12(11شیمیایی. ماهنامه فناوري نانو، 

. تأثیر تراکم گیاهی بر فنولوژي و 1387شدي م، ولدآبادي س ع ر، مرادي اقدم ا، دانشیان ج، ذاکرین ح ر، غفاري م و ر
): 4(13هاي زراعی آفتابگردان آجیلی در شرایط آبیاري محدود. مجله علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم، خصوصیت

106 -90.  

   . کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی. چاپ کامران.1383یزدانی د، شهنازي س و سیفی ح، 
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	بآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘﻮﻧﺎﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ)ﻮﮐ ،ﻦﮐآ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﮐآ داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ تﺎﻔﺻ .دﻮﺑ (د ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد نزوو ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ صﻮﺼﺧ رد .ﺪﻧﺪﺷ ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ و ﯽﻋﺮﻓ ي ياﺮﺑ ﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ و ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﮐآ داﺪﻌﺗ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋفﻼ
	،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﻮﻧﺎﻧ يروﺎﻨﻓ ،ﯽﻨﺳﺎﮐ ،لﻮﻠﺤﻣﯽﺷﺎﭘ
	نو) ﺖﺳا نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﮐرآ2012 رد .( ﻦﯿﻟﻮﻨﯾا هدﺎﻣ ﺰﯿﻧ هﺎﯿﮔ ﻪﺸﯾر
	لوﺮﻔﻣﺎﮐ ﯽﯾوراد
	تاﺮﺛا ﻪﮐ ﺖﺳا ﺰﮐﺮﻤﺘﻣﺖﺳاراد ار يﺪﺒﮐ ﺖﯿﻣﻮﻤﺴﻣ ﺪﺿ و نﻮﺧ ﯽﺑﺮﭼ ﺶﻫﺎﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و دﺎﻤﻋ1391 .( شور ﻪﺋارا يﺎﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻬﺟ ﯽﻋارز ﻪﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣﺖﺳا ﺖﯿﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﺖﯿﻤﮐ . ﻢﮐاﺮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣ ﻞﻣﺎﻋ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ
	نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﮑﯾ ﺪﻨﻣدﻮﺳ ﯽﯾورادﺎﺑ ناواﺮﻓ ﯽﻧﺎﻣرد صاﻮﺧ ﯽﻣﻮﺑ و هدﻮﺑ ﯽﻣ نﺎﻬﺟ لﺪﺘﻌﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ) ﺪﺷﺎﺑ رﺎﮑﻧﺎﺸﯾوار و ﺲﯿﺑ 2001 ﻪﺘﺷاد يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا ﯽﺘّﻨﺳ ﯽﮑﺷﺰﭘ رد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا .(ﺐﺗ ،رﺪﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ و ﻦﯿﻠﻣ و ﺮﺑ اﺮﻔﺻ و روآ ﺎﻬﺘﺷا ،ﺮﺑﻣ راﺮﻗ فﺮﺼﻣ درﻮﻣﯽدﺮﯿﮔنارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧادﺰﯾ)1383 .( ﺲﻧﺎﺳا رد
	ﻨﺳﺎﮐ ﯽ
	لﻮﻠﺤﻣ ﯽﺷﺎﭘنﺎﻣﺰﻤﻫيور و ﻦﻫآ و ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺶﯾاﺰﻓا) ﺎﺘﯿﺗآ .ﺖﺷاد ﯽﭘ رد ار هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﯿﻤﮐ2004 شراﺰﮔ ( ﻪﮐ دﺮﮐلﻮﻠﺤﻣيور ﯽﺷﺎﭘوﻦﻫآﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋ وبﺬﺟداﻮﻣرد ﯽﯾاﺬﻏﯽﻨﯿﻣز مادﺎﺑردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺪﻫﺎﺷدﺮﺑرﺎﮐ و هﺪﺷمأﻮﺗﺮﺼﻨﻋ ود ﻦﯾاﺮﯿﺛﺄﺗ يﺮﺘﺸﯿﺑ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑﺖﺷاد. ا ﯽﮑﯾ رد 
	ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﺮﻫ ﺖﻋارز ﻪﯿﻟوا لﻮﺻا زا ،ﯽﯾﺎﻬﻧﺪﺷﺎﺑﻦﯿﺴﺣ)
	نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘ1390.( ﺎﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺐﺒﺳ ،بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ لﺎﻤﻋا ﻪﺑ هﺎﯿﮔ هدﺎﻬﻧﯽﻣ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫدﻮﺷ . ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ رد راﺮﻗ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد ﯽﻓﺎﮐ هزاﺪﻧا ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ و بآﯽﻓﺎﮐ رﻮﻧ ﻪﻄﺳاو ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺮﮔ، داﻮﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﯽﺑﻮﻠﻄﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺘﯾﺎﻬﻧ ﻪﮐ ﺪﺷ
	اﺮﻓ ﮏﻫآ دﻮﺟو ناو ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ ،ﯽﺗﺎﻔﺴﻓ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ فﺮﺼﻣ وﯽﻣ هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ زا ﺮﺘﻤﮐ يور و ﻦﻫآ ﺮﯿﻈﻧ فﺮﺼﻣ ﻢﮐ ﺪﺷﺎﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻣﻮﻤﻋ يور و ﻦﻫآ دﻮﺒﻤﮐ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا ﺖﺤﺗ و نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ) دراد1387 .( ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ رد لﻮﻠﺤﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻓﺮﺻﺎﺑ و ﺮﺛﺆﻣ شور ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﺷﺎﭘتﻼﮐ فﺮﺼﻣ ﻪﺑر 
	ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫﺖﺷﺎﮐ وﻪﯿﻘﺑ ﯽﻫﺪﻠﮔ زا ﻞﺒﻗ .ﺪﺷ هداد كﺎﺧ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ80 ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺪﯾدﺮﮔ فﺮﺼﻣ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ .ﺪﺸﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ دﻮﮐ ،كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘترﻮﺻ ﻪﺑ يرﺎﯿﺑآ سﺎﺳا ﺮﺑ (ﯽﻧارﺎﺑ) رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ60 ﯽﻠﯿﻣ ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ 
	لﺎﺳ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا1392 و بآ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ناﺪﻤﻫ ﯽﯾاﻮﻫ و حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد كﻮﻠﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﺎﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﻣﺎﺷ ﺶﯾﺎﻣزآردﺢﻄﺳ ﻪﺳ10 ،15 و20 لﻮﻠﺤﻣ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ ﯽﺷﺎﭘﻞﻣﺎﺷ ﺤﻣلﻮﻠﻮﻧﺎﻧ ،ﻦﻫآ تﻼﮐ دﻮﮐﻮﻧﺎﻧ ﯽﺷﺎﭘ ،يور تﻼﮐ دﻮﮐ ﻦﻫ
	مﺎﺠﻧاﺪﺷ. ﻪﺑ و اﻮﻫ يﺎﻣد ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﺪﺷر هرود لﻮﻃ رد ﻪﮐ يرﻮﻃﺮﯿﺨﺒﺗ تﺪﺷ،يرﺎﯿﺑآ رودﻦﯿﺑزور ﺖﺸﻫ ﺎﺗ ﺞﻨﭘ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﻪﻋرﺰﻣ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ بآ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ .دﻮﺑترﻮﺼﺑ
	ﻪﮐ دﻮﺑ لﻮﻠﺤﻣ ياﺮﺑ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا نآ زا ﺰﯿﻧ ﯽﺷﺎﭘ هرود ﯽﻃ ردﻒﻠﻋ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﺖﻬﺟ مزﻻ تﺎﻣاﺪﻗا ،هﺎﯿﮔ ﺪﺷر زﺮﻫ يﺎﻫ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ رد ﻦﮐآ داﺪﻌﺗ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﺰﻫ نزو ،ﻦﮐآ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد را
	قﺮﺷ راﺮﺣا روﺪﺻ
	لﻮﻠﺤﻣ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﯿﻬﺗ ود يور و ﻦﻫآ يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ ﯽﺷﺎﭘ ﻢﺳ ﺎﺑ رﺎﺑ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ،بﺎﺘﻓآ عﻮﻠﻃ زا ﻞﺒﻗ و ﯽﺘﺳد شﺎﭘ ﺖﻈﻠﻏ زا ﻞﺒﻗ ،راﺰﻫ رد ﻢﯿﻧ و ﮏﯾ و راﺰﻫ رد ﮏﯾ يﺎﻫهﺎﯿﮔ ﻦﺘﻓر ﻪﻗﺎﺳ، مﺎﺠﻧا دﻮﮐ هﺪﻧزﺎﺳ ﺖﮐﺮﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻖﺒﻃ .ﺪﺷرﺬﺑ نﺎﮐﺎﭘ ﻪﺴﺳﺆﻣ زا ﯽﻨﺳﺎﮐ رﺬﺑ ﻪﯿﻬﺗ نﺎﻬﻔﺻا .ﺪﯾدﺮﮔهدﺎﻣآ زا ﺪﻌﺑ 
	ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا رد ﻪﮐ دﻮﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫهزاﺪﻧا ﺪﺷرهداد .ﺪﺷ يﺮﯿﮔ مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ راﺰﻓا
	.ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ5 ﺎﺑ ﺪﺻرد نﻮﻣزآ
	.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﺖﺷاد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ لوﺪﺟ)2 ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ .( لﻮﻠﺤﻣ و ﻪﺗﻮﺑ ﯽﺷﺎﭘ ﺰﯿﻧﯽﻨﻌﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ راد دﻮﺑ لوﺪﺟ)2ﺶﯿﺑ .( ﻦﯾﺮﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ15 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻮﻧﺎﻧ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ و
	ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋلﻮﻠﺤﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧ ﯽﺷﺎﭘ ﺮﺑ يراد
	ﻢﮐاﺮﺗ10 يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ مأﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﻢﮐ .ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ يور و ﻦﻫآ ﺰﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ20لﻮﻠﺤﻣ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ بآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرادلﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘ ﺖﺷاﺪﻧ يور دﻮﮐﻮﻧﺎﻧ.
	دﻢﮐاﺮﺗ ر يﺎﻫ10 ،15 و20 و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ لﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ ﻪﺑ يور و ﻦﻫآ يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺷﺎﭘ ﺐﯿﺗﺮﺗ4/25 ،74/20 و9/14 ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﺻرد لﻮﻠﺤﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧبآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﮑﺷ)1 .( رد ﻢﮐاﺮﺗ15ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ،يﺎﻀﻓﺶﯿﺑيﺮﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ 20ﻪﺗﻮﺑردرﺎﯿﺘﺧانﺎﻫﺎﯿﮔراﺮﻗﻪﺘﻓﺮﮔوﻪﺑﺶﻫﺎ
	زا ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﻓﺮﻃ زا .ﺪﺑﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻢﻫ15 ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ 20ﯽﻠﻋ ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺑ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺗﻮﺑ داﺪﻌﺗ ﻢﻏر ﻪﻧﻮﮔ نورد ﺖﺑﺎﻗر ﻞﯿﻟد داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و يا ﻪﺧﺎﺷ ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﮐآ داﺪﻌﺗ و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ رد يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ15يﺮﺒﮐا .ﺪﺷ 
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺑ ﺎﻨﺑ ﺮﺛا ،ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗدﻮﺑ راد لوﺪﺟ)2 ﻪﺑ .( رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ15 رد ﻪﺗﻮﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ .ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﻢﮐاﺮﺗ رد10ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑ لوﺪﺟ) 3لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺛا .( 
	داﺪﻌﺗ ﺎﻣا ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﮐآ داﺪﻌﺗ و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑ يﺎﻫ15 و20 ﻪﺗﻮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ و دﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد
	ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ داﻮﻣ زا ﯽﺸﯾاز ياﺰﺟا ﻢﻬﺳ و ﺪﯾدﺮﮔ ﺎﻫ
	ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ هﺪﺷناﻮﺿر) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺘﺧﺪﯿﺑ1391.( ﺶﯿﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗ ﺎﺑلﻮﻠﺤﻣ يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ مأﻮﺗ ﯽﺷﺎﭘ يور و ﻦﻫآلﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ يور دﻮﮐﻮﻧﺎﻧ ﯽﺷﺎﭘ آ توﺎﻔﺗﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣ ﯽﻓﺮﻃ زا .ﺖﺷاﺪﻧ يرادﻢﮐ ﻦﯾﺮﺗ راﺪﻘﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﺻﺎﺣ ،دﻮﮐﻮﻧﺎﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ ردﺪﯾدﺮﮔ لوﺪﺟ)3لﻮﻠﺤﻣ .( رد 
	ﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑرد ﻢﮐاﺮﺗ100 ﺎﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ 83/26 ﻪﺑ ﺪﺻردﺪﻣآ ﺖﺳد . و ﯽﻣﻼﺳﻻا ﻪﻘﺛ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد يﻮﺳﻮﻣ)1387ﻪﺠﯿﺘﻧ (ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻢﮐاﺮﺗ ،رﺎﻬﺑﺺﺧﺎﺷﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﺷادﺮﺑ . ﻦﯾا رد ﺶﻫوﮋﭘ لﻮﻠﺤﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﯽﺷﺎﭘ. شراﺰﮔ زا ﯽﺧﺮﺑ رد ﺪﻨﭼﺮﻫلﻮﻠﺤﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا ه
	ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا دﻮﺑ راد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ)37/13 ﻢﮐاﺮﺗ رد (ﺪﺻرد20 راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ نآ)53/8 ﻢﮐاﺮﺗ رد (ﺪﺻرد10 ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ لوﺪﺟ)3لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺛا .( ﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ ﯽﺷﺎﭘ و و ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧلﻮﻠﺤﻣ ﺖﺷادﺮ
	ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘﯽﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ راد دﻮﺷ لﻮﻠﺤﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ يﺬﻐﻣﺰﯾر ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺷﺎﭘلﻮﻠﺤﻣ رﺎﻤﯿﺗ زا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﺮﺑ
	زا نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺮﺑ و يور ،ﻦﻫآ ﺮﺼﻨﻋ ﻪﺳ مأﻮﺗ ﯽﺷﺎﭘﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗنﺎﺒﻌﺷ) يﻮﻠﮔ و هداز1390.(
	لﻮﻠﺤﻣ و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺷﺎﭘ ﮏﯾﯽﻨﻌﻣ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﮐآ داﺪﻌﺗ يور ﺮﺑ ﺪﺻرددﻮﺑ راد لوﺪﺟ)2لﻮﻠﺤﻣ و ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫ ﺮﺑ .( داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﺷﺎﭘ ﻮﺑ رد ﻦﮐآ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﺗﺞﻨﭘﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرددﻮﺑ راد لوﺪﺟ)2ﺶﯿﺑ .(اﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗ دﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﮐآﺎﺑ ﻢﮐاﺮﺗ10 لﻮﻠﺤﻣ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ يﺎﻫد
	ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛاولﻮﻠﺤﻣﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﺷﺎﭘ ﻪﺧ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﻋﺮﻓﮏﯾﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻردراددﻮﺑ ﺮﺛا . يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣو ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﻋﺮﻓﺞﻨﭘﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرددﻮﺑ راد لوﺪﺟ) 2ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .()16/27 رد ( ﻢﮐاﺮﺗ10لﻮﻠﺤﻣ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ مأﻮﺗ
	ﻢﮐاﺮﺗ رد .ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﻮﮐﺬﻣ ﻢﮐاﺮﺗ رد بآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘ15 و ﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺗ ﺰﯿﻧ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑلﻮﻠﺤﻣداﺪﻌﺗ ظﺎﺤﻟ زا بآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘﻦﮐآرددﻮﻬﺸﻣ ﻪﺗﻮﺑ دﻮﺒﻧ ﻞﮑﺷ)3ﻢﮐاﺮﺗ رد .( يﺎﻫ10 ،15 و20 ﻪﺗﻮﺑ ﺮﺘﻣ رد لﻮﻠﺤﻣ و ﻊﺑﺮﻣ ﻪﺑ يور و ﻦﻫآ يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ مأﻮﺗ ﯽﺷﺎﭘ ﺐﯿﺗﺮﺗ57/23 ،08/11 و59/6
	ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﺗﻮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يرادﮏﯾ ﺮﺑ ﺪﺻرد
	ﺖﺷاد ﻦﮐآ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ لوﺪﺟ)2 ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .( ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻦﮐآ رد15 داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ رد10ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ لوﺪﺟ) 3ﺤﻣ .(لﻮﻠ ﯽﺷﺎﭘﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧ ﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ يراد ﺖﺷاد ﻦﮐآ رد ﻪﻧاد لوﺪﺟ)2 .(ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ يرادلﻮﻠﺤﻣ ﻒﻠﺘ
	داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗﻦﮐآ رد ﻪﻧادلﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ بآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﺪﺷ لوﺪﺟ)3 .(لﻮﻠﺤﻣ و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺮﺑ ﯽﺷﺎﭘ ﯽﻨﻌﻣ ﻦﮐآ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗراددﻮﺒﻧ لوﺪﺟ)2 .(
	.ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ رﻮﮐﺬﻣ ﻢﮐاﺮﺗ رد يﺮﺗهزﺮﻔﺳا هﺎﯿﮔ ردﺰﯿﻧﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،رﺬﺑ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻋاﺰﺧ)1386ﺶﻫﺎﮐ .(داﺪﻌﺗرد ﻪﻧادﻪﺗﻮﺑرد ﻂﯾاﺮﺷدﻮﺒﻤﮐﺮﺻﺎﻨﻋيورونﺎﺸﻧ ﻦﻫآهﺪﻨﻫدﺮﺛاﯽﻔﻨﻣ مﺪﻋهدﺎﻔﺘﺳازاﻦﯾاياﺮﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﮔدﺎﻣآماﺪﻧاﯽﺸﯾاز ياﺮﺑﺪﯿﻟﻮﺗﻪﻧادﺖﺳا نارﺎﮑﻤﻫ و وز
	ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﺪﺳر20 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ نورد ﺖﺑﺎﻗر ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ﻪﺑﻪﻧﻮﮔﻪﺗﻮﺑ ،يا داﺪﻌﺗ و هدﺮﮑﻧ ﻪﯾﺬﻐﺗ ار ﺎﻫ ﻦﮐآ ﯽﺑﻮﺨﺑ ﺎﻫﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﻓﺮﻃ زا .ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﮐآﺮﻫ رد رﺬﺑ يﺎﻀ ﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿﺑﻪﺗﻮﺑ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ و ﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﺎﻫ10 رد ﻪﺗﻮﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﮐ
	لﻮﻠﺤﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد يور و ﻦﻫآ يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺷﺎﭘ ﻤﮐ ولﻮﻠﺤﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘبآ ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘ ﻪﺑ ﺪﻣآ ﺖﺳد فﺮﺼﻣ و ﻦﻫآ ﺎﯾ و يور فﺮﺼﻣ ﻦﯿﺑ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻧاد نزو ظﺎﺤﻟ زا ﯽﺗوﺎﻔﺗ يور و ﻦﻫآ مأﻮﺗ ﺪﺸﻧ لوﺪﺟ)3 و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا .( لﻮﻠﺤﻣﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد راﺰﻫ 
	ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ يراد ﺖﺷاد لوﺪﺟ)2 ﻪﺑ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .( يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ20 و10 هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ زا ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ .ﺪﺷ10 ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺑ15 و20 رد ﻪﺗﻮﺑ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ46/24 و46/49 ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓاﺎﺸﻧداد ن لوﺪﺟ)
	يدﺎﺑآﺪﻟو .ددﺮﮔ ﻪﻧاد نزو ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺗ)1387 ( شراﺰﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ار نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻪﻧاد نزو ﺶﻫﺎﮐﻢﮐاﺮﺗ هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد .دﺮﮐ يﺎﻫ100 ،200 و 300ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ نزو يور ﺮﺑ يراد ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻪﻧاد راﺰﻫ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ و هداز ﯽﺳﻮﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ1389( .لﻮﻠﺤﻣﯽﻨﻌﻣ ﺮ
	داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ياﺰـﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐﻢﮐاﺮــﺗ ﺮﯿﺛﺄــﺗ ﺖــﺤﺗ ﯽﻨــﺳﺎﮐ ﯽــﯾوراد هﺎــﯿﮔ دﺮــﮑﻠﻤﻋ يﺎــﻫ لﻮـﻠﺤﻣ و ﻪﺗﻮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يور و ﻦـﻫآ يﺎـﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ ﯽـﺷﺎﭘ
	و ﻪــﻧاد دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ ﻪــﮐ يرﻮــﻃ ﻪــﺑ ،ﺖــﻓﺮﮔ راﺮــﻗ ﻢﮐاﺮــﺗ زا ﮏــﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮــﮑﻠﻤﻋ15 ﺎــﺑ ﻊــﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد ﻪــﺗﻮﺑ لﻮﻠﺤﻣ .ﺪـﻣآ ﺖـﺳﺪﺑ يور و ﻦﻫآ يﺎﻫدﻮﮐﻮﻧﺎﻧ مأﻮﺗ ﯽﺷﺎﭘﺮﮑﻠﻤﻋ لﻮﺼﺣ ﺎﺑ ﻻﺎﺑ دﺖﯾﺎﻋر ﻢﮐاﺮـﺗ هدﺎﻔﺘـﺳا و ﺐـﺳﺎﻨﻣ ،ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يﺮﺜﮐاﺪﺣهﮋﯾو ﻪﺑ ﺎﺑ و ﺎﻫدﻮ
	يﺮﺒﮐاا ﺎﯿﻧ،ا ﺪﻧوﺎﻬﻗ،ف ﻦﮐﺪﯿﻔﺳ، ،ا يدﺎﺑآرﻮﺷﺎﻋ ﯽﻔﯾﺮﺷ و ب م ﯽﯾﺎﺿر1385 دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ . ،ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ .ﺰﯿﻨﺸﮔ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ و17)4:(42 -32. ،ا ﯽﻧﺎﺤﻟا1381 ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ .هﺰﯿﯾﺎﭘ ﮓﻧﺮﻠﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺖﺷﺎﮐ ﺮﺛا ﯽ
	هزﺎﺗ ﻪﻠﺠﻣ .(ﯽﻟﻮﻠﺳ يژﻮﻟﻮﻨﮑﺗﻮﯿﺑ يﺎﻫ - ،ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ4)1:(99-89. ،م يﺪﻫاز و ش نﺎﯿﺑاﺮﺗ1392 نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ مﺎﻗرا و ﺪﺷر ﺮﺑ تارذ ﻮﻧﺎﻧ و لﻮﻤﻌﻣ ﻞﮑﺷ ود ﻪﺑ ﻦﻫآ تﺎﻔﻟﻮﺳ ﯽﮔﺮﺑ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ . رﻮﺷ ﺖﺤﺗ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ي44)1:(118-109. ،غ يﻮﺳﻮﻣ و م ﯽﻣﻼﺳﻻا ﻪﻘﺛ1387رﺎﺗ و ﻢﮐاﺮ
	،(يزروﺎﺸﮐ ﻊﯾﺎﻨﺻ و مﻮﻠﻋ) ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ مﻮﻠﻋ ﻪﯾﺮﺸﻧ .(23)2:(107-100. ،ل ﺎﻔﺻ و ح ﯽﻤﻓ ﯽﻠﻌﻧﺎﺒﻌﺷ ،م س ﯽﻨﯿﺴﺣ ،ر ﯽﯾﺎﺿر1388 ﺶﺨﺑ رد ﻮﻧﺎﻧ يروﺎﻨﻓ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻊﻧاﻮﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ . ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ .نﺎﻘﻘﺤﻣ هﺎﮔﺪﯾد زا ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ -ﮋﭘ ،يروﺎﻨﻓ و ﻢﻠﻋ ﺖﺳﺎﯿﺳ ﯽﺸﻫو2)1:(26-17.
	،ا ﯽﻓرﺎﻋ مﺎﺴﺣ و ر ع نﺎﺒﺘﺷد ،س ﯽﻧﺎﺠﻨﺳ ،ش ﯽﺘﺧﺪﯿﺑ ناﻮﺿر1391 ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا . ) ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ
	ﻢﮐاﺮﺗ رد (ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧ .يرﺎﯿﺑآ ﻢﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ 10)2:(391-382. .ع ،ﯽﮑﭼﻮﮐ و .ح .غ ،ﺎﯿﻧﺪﻣﺮﺳ1368 ،ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا .(ﻪﻤﺟﺮﺗ) .ﻢﯾد ﺖﻋارز ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫ ﻪﺒﻨﺟ .302 .صﯽﺗﻮﮑﻠﻣ ﺮﻔﻌﺟ ﺪﻤﺤﻣ و ازﺮﯿﻣرﻮﭘ ﺮﻐﺻا ﯽﻠﻋ ، يﺪﯿﺠﻣ ﺰﯾﺰﻋ ، ﺶﺨﺒﺟﺎﺗ ي
	ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧ .ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ( ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ12)4:(737-727. نﺎﺒﻌﺷ ،م يﻮﻠﮔ و ش هداز1390لﻮﻠﺤﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ .ﯽﮔﮋﯾو ﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ رود و يﺬﻐﻣﺰﯾر ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺷﺎﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺶﻨﺗ ﻪﻠﺠﻣ .ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ،ﯽﻋارز مﻮﻠﻋ رد ﯽﻄﯿﺤﻣ يﺎﻫ4)1:(9-1. ،م يﺮﻐﺻا يﺮﻫﺎﻃ1389ﯽﻨﺳﺎﮐ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ رد ت
	(
	ﻢﮐاﺮﺗ ﺖﺤﺗﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ .ﯽﻫﺎﯿﮔ- ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﻮﮐا ﯽﺸﻫوﮋﭘ2)3:(155 -147. ﯽﻠﻋه ﯽﻠﮔ و د داﮋﻧ،1384ﺖﯾزﻮﭙﻣﺎﮐ ﻮﻧﺎﻧ .نآ يﺎﻫدﺮﺑرﺎﮐ و ﺎﻫ.رﻮﺼﻣ نﺎﺑز ﺮﺸﻧ .ﺎﻫس ﯽﻧازﻮﺟ يﺪﻤﺤﻣ و ر هداﺰﻧﺎﺠﻧﺎﺧ ،م س ﯽﻟﻮﺳر ،ف ﯽﺒﯿﻏ ،م دﺎﻤﻋ،2002ﺎﺸﺘﻧا ،ﯽﻨﺳﺎﮐ ..ﻪﻧﻮﭘ تار ،ح م ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷ
	ﯽﺳﻮﻣ ،م هداز1387لﻮﻠﺤﻣ نﺎﻣز و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ .ﺷﺎﭘ نﺎﯾﺎﭘ .ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽ .ﺪﻨﺟﺮﯿﺑ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺖﻋارز ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧﯽﺳﻮﻣ ،ج م ﯽﻣﻼﺳﻻا ﻪﻘﺛ و ر نارداﺮﺑ ،م هداز1389لﻮﻠﺤﻣ نﺎﻣز و ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ . ياﺰﺟا ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ هروا 
	ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧ .(،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ8)1:(48-42 . م يردﺎﻧر يردﺎﻧ و ع ﯽﮐﺮﻬﺷ ﺶﻧاد ،ر،1391 يﺎﻫدﻮﮐ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ دﻮﺒﻬﺑ رد ﻮﻧﺎﻧ يروﺎﻨﻓ ﺶﻘﻧ . ،ﻮﻧﺎﻧ يروﺎﻨﻓ ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣ .ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ11)12:(23 -16.ر و م يرﺎﻔﻏ ،ر ح ﻦﯾﺮﮐاذ ،ج نﺎﯿﺸﻧاد ،ا مﺪﻗا يداﺮﻣ ،ر ع س يدﺎﺑآﺪﻟو ،م يﺪﺷ1

