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  چکیده
-غیر کثیرت علت به ژنتیکی تنوع فقدان دیگر کشورهاي بیشتر مانند ایران در زمینیسیب اصالح مشکالت از کیی     

 براي امیدبخش هايکلون به دستیابی امکان بررسی منظور به. باشدمی زمینیسیب ارقام بودن وارداتی و جنسی
 حقیقی بذر از حاصل خانواده 6 از استفاده با استفاده در برنامه هاي اصالحی و نیز ارزیابی عملکرد غده، آزمایشی

 نوادهخا آگریا،×ساواالن آگریا،×کایزر هیبریدهاي شده، گزینش آندیژناي فانتا، هايافشانآزادگرده شامل زمینیسیب
×S. stoloniferum هیبریدهاي اول کراس بک از حاصل  S. tuberosum (sto × tbr) خانواده و زراعی والد با 
 تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح از استفاده با tbr×sto هیبریدهاي ناتنی خواهر و برادر هايتالقی از حاصل
 سطح در گرده دانه باروري و برگ سطح بوته، ارتفاع کل، غده عملکرد هايشاخص که داد نشان نتایج. شد اجرا

 در درصد پنج احتمال سطح در بوته هوایی اندام و غده خشک ماده درصد و بوته در ساقه تعداد و درصد کی احتمال
 آگریا×  ساواالن خانواده را بوته تک در غده عملکرد بیشترین. دارند دارمعنی تفاوت مطالعه مورد هاي خانواده میان
 آگریا،×کایزر هیبریدهاي فانتا، هايافشان آزادگرده هايخانواده با آن اختالف اما داشت گرم 66/526 میانگین با

با والد  tbr×sto هیبریدهاي اول کراس بک از حاصل خانواده بوته، در غده تعداد نظر از .نبود دارمعنی آگریا×ساواالن
 و آگریا × ساواالن آندیژنا، هايخانواده آماري نظر از ولی تولید را بوته در غده تعداد بیشترین غده 70/19 بازراعی 
-خانواده گرده دانه باروري نظر از. نداشتند داري معنی تفاوت هم با tbr×sto هايهیبرید از حاصل ناتنی خواهر برادر

 بارور گرده دانه صد در باالترین از فانتا افشانهاي گرده آزاد و tbr×sto، BC1 هايهیبرید ناتنی خواهر برادر هاي
  .بودند برخوردار گرده دانه باروري کمترین از آگریا × ساواالن هاي هیبرید و
  

   زمینی سیب نشا باروري، نر خشک، ماده غده، عملکرد ،استولونیفروم×  توبروزوم هیبریدهاي :کلیديهاي واژه
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Abstract 

One of the problems of potato breeding in Iran like the most other countries is the lack of 

enough genetic diversity due to asexual propagation and the availability of just foreign imported 

commercial cultivars. In order to evaluate the potential of yield and also selecting promising clone 

for use in breeding programs an experiment using 6 families of true potato seed including Fanta op, 

selected Andigena (Adg), hybrids of Agria × Caeser (Agr × Cas), Agria × Savalan (Agr × Sav) , 

family of the BC1 of S. stoloniferum × S. tuberosum (sto × tbr) with the cultivated parent (tbr) and 

families of inter-mating between sto × tbr hybrids (HS - sto × tbr) were compared with using a 

randomized complete block design with three replications. The results has been showed significant 

difference between families for the total tuber yield, plant height, leaf area, pollen stainability (p ≤ 

0.01) and tuber and haulm dry weight, and number of stem per plant (p ≤ 0.05). According to mean 

comparison results family Agria × Savalan with 526.66 grams per plant had the highest tuber yield 

but its difference with the families of Adg; (HS - sto × tbr) were not significant. The BC1 of sto × tbr 

family with 19.7 tubers per plant had the maximum tuber number but its difference with the families 

of the Adg, Agr × Sav and (HS - sto × tbr) were not significant. The (HS - sto × tbr), BC1 and Fanta 

OP had the highest and hybrids of (Agr × Sav) lowest pollen fertility. 

 

Keywords: Dry Matter, Pollen Stainability, Potato Seedling. S. stoloniferum×  S. tuberosum Hybrids, 

Tuber Yield   

 

  مقدمه
 .Solanum tuberosum L زراعی زمینیسیب      
 .باشدمی سوالناسه خانواده از ،سوالنوم جنس به متعلق

 رنجب گندم، از بعد تولید و غذایی اهمیت نظر از زمینیسیب
 عالوه که بوده، جهانی عمده محصول چهارمین ذرت و
 .دارد نیز صنعتی متعدد هاياستفاده غذایی مصارف بر
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 تصور بذري هايغده توسط زمینیسیب تکثیر و کاشت
 الفات بر عالوه روش این عیب) جنسیغیر تکثیر( گیردمی

 بیماري زا عوامل تجمیع و انتقال غذایی، ماده تن 2 حدود
 و زوال نتیجه در و ویروسی بیماري هاي به خصوص

 از کیی به طوري که. باشد می) کلون ها( ارقام روي پس
 مسال بذر تامین محصول این تولید در مالحظات مهمترین

 هاي هزینه 60-70 آن هزینه گاهی که است شده گواهی و
  همکاران و کالیسکان( گیرد می بر در را محصول تولید
 سیب حقیقی بذر  ).2009آلمکیندر و همکاران  و 2009
 می جدید، ارقام اصالح در آن کاربرد بر عالوه زمینی
 در موجود مشکالت از برخی بر غلبه منظور به تواند
 با سالم بذري غده تامین جمله از محصول این تولید
و  2007 کابلو و چوجوي( رود بکار نیز پایین هزینه

 بذر تولید براي کمااین که). 1996 وهمکاران کارپوتو
 تحقیقات مریستم، کشت نظیر هاییروش کنار در سالم،
 از کشورها برخی در راهکار کی عنوان به TPS روي بر
 هايغده). 1991 پاالیس( است شده شروع پیش دهه چند
 که بوده خارجی ارقام اغلب کشور در شده کشت بذري
 کشاورزان به تحقیقاتی هايایستگاه در ارزیابی از پس

 رد تدریج به کشت، سال چندین از پس و اندشده توصیه
 بیماریهاي و آلودگی دلیل به و عملکرد کاهش نتیجه

 براي. شوندمی جایگزین وارداتی جدید ارقام با مختلف،
 افزایش و بذر خرید براي کشور ارز خروج از جلوگیري
 در سالم بذر تامین  جهت بایست می کشاورزان، درآمد
  .گیرد انجام جهانی تحقیقات با همسو تحقیقاتی کشور،

 زمینی سیب اصالح در موجود مشکالت از یکی       
 یانم در کافی تنوع فقدان و ژنتیکی گستره بودن محدود
 در مشکل این .)2001 اورتیز( باشد می موجود ارقام

 استفاده مورد ارقام عمدتا که ما کشور نظیر کشورهایی
 چه اگر. ابدی می بیشتري نمود است خارجی شان

 تحقیقات مؤسسه در تالشهایی گذشته ده از خوشبختانه
 جدید ارقام اصالح جنبه از بذر و نهال تهیه و اصالح
 حسن( انجامیده ملی رقم دو معرفی به تاکنون و شروع

 نامه شجره در که همان گونه اما) 1392 همکاران و آبادي
 هاي پروژنی رقم دو هر منشا شود می دیده ارقام این

  .است زمینی سیب المللی بین مرکز از شده معرفی
 تجاري، ارقام ژنتیکی گستره بودن محدود وجود با
 زیادي بسیار خویشاوند هايگونه از زمینی سیب

 صفات داراي آنها از بسیاري که است برخوردار
 از برخی.  هستند محصول این نژادي به براي ارزشمند

 تالقی قابل زراعی زمینی سیب با به سهولت هاگونه این
 بهره مستلزم اصالح در هاگونه برخی کاربرد ولی هستند
 ودست پل هاي گونه از استفاده نظیر هایی روش از مندي
 ،1383 مسیحا و پناهنده( باشد می پلوئیدي ورزي

 خصوص به جنسی تکثیر از استفاده  ).2006 جانسکی
 سیب گسترده خویشاوندان پالسم ژرم از گیري بهره
 گران اصالح براي را الزم ژنتیکی مواد تواند می زمینی
 تحقیق این از هدف. سازد فراهم استراتژیک محصول این

 رویشی وصفات گرده دانه باروري عملکرد، ارزیابی
 دو به ویژه زمینیسیب حقیقی بذر از خانواده شش

 اییاستثن تتراپلوئید هیبریدهاي از گرفته منشا خانواده
 سوالنوم× توبروزوم سوالنوم  تالقی از حاصل

  .بود استولونیفروم
  

  ها روش و مواد
 مزرعه و گلخانه در 1391 زراعی سال در آزمایش     

 دانشکده پوشان خلعت تحقیقاتی ایستگاه سبزیکاري
 زا منطقه ارتفاع. آمد در اجرا به تبریز دانشگاه کشاورزي

 به آن جغرافیایی عرض و طول و متر 1567 دریا سطح
 می شمالی درجه º38-02َ و شرقی درجه º47-28َ ترتیب
 درجه 52/9 ناحیه این ساالنه دماي میانگین. باشد

 2/2 ترتیب به دما حداکثر و حداقل میانگین و سلسیوس
 مورد محل خاك بافت. باشد می سلسیوس درجه 16 و

 محسوب سبک هايخاك زمره در و بوده لومی شنی نظر
 تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در آزمایش. شود می
 لشام تیمارها که درآمد اجرا به تکرار سه و تیمار شش با
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 شامل زمینیسیب حقیقی بذور از خانواده شش
 شده، گزینش آندیژناي فانتا، هايافشانآزادگرده
 حاصل خانواده آگریا،×ساواالن آگریا،×کایزر هیبریدهاي

 Solanumهیبریدهاي اول کراس بک از
stoloniferum×  Solanum tuberosum(sto × tbr)  

 و برادر هايتالقی از حاصل خانواده و زراعی والد با
 تولید و هاتالقی. بودند tbr×stoهیبریدهاي ناتنی خواهر
اول  مولف توسط هاخانواده این به مربوط حقیقی بذور
 نبی در تر،سریع زنیجوانه براي بذور. بود گرفته انجام
 روز سه مدت به دیشپتري درون مرطوب صافی کاغذ
 هب نشاء تولید براي زدهجوانه بذور سپس گرفتند قرار
 یتکوکوپ و پرالیت مخلوط کاشت بستر با کشت سینی
 بمناس نوري شرایط در گلخانه در آبیاري از پس و منتقل
 تههف شش از بعد نشاءها شدن سبز از پس و گرفتند قرار
 )مزرعه( اصلی زمین به بودند برگی چهار نشاها اکثر که

-یفرد بین فاصله با اصلی زمین در کشت شد داده انتقال
 30 ردیف روي هابوته فاصله و مترسانتی 70 هم از ها

. پس از رشد اولیه و انجام گرفت انجام مترسانتی
 هب بوته سه عملکرد گیرياندازه براي ،هاي زراعیمراقبت
 میزان سپس و انتخاب کرت هر میانی ردیف از تصادف
 میانگین و شد توزین هابوته از کی هر در غده تولید

 نظر در مربوطه کرت کل عملکرد عنوان به آنها عملکرد
 آزمایشی واحد هر در بوته سه از غده تعداد. شد گرفته
 شمارش مورد بوته هر در غده تعداد و انتخاب تصادف به

 رد غده تعداد متوسط عنوان به آن میانگین و گرفت قرار
 ،برگ سطح گیرياندازه جهت. بوته در نظر گرفته شد هر
3100AREA -LI مدل 1سنجبرگ سطح دستگاه از

METER  استفاده شده بدین صورت که در انتهاي دوره
آوري هاي یک بوته از هر واحد آزمایشی جمعرشد برگ
 و هوایی قسمت خشک و تر وزنگیري گردید. و اندازه

 منظور بدین شد گرفته اندازه رشد دوره انتهاي در غده
 تصادف به غده چهار و بوته کی آزمایشی واحد هر از

 آون در و توزین گرم 01/0 قتد با ترازوي با و برداشت
 خشک ساعت 48 مدت به سلسیوس درجه 72 دماي با

                                                 
1-Leaf Area Meter 

 اب گلدهی دوره اواخر در بوته ارتفاع گیرياندازه. گردید
 بر شاخساره انتهاي تا زمین سطح از کشخط از استفاده
 کرت هر براي) بوته چهار( هابوته در مترسانتی حسب
 تعیین براي. گردید ثبت هاآن میانگین و گیري اندازه

 هرفت گل به که هاییژنوتیپ گرده گرده، هايدانه باروري
 در و آمیزيرنگ گلیسرول استوکارمن محلول با بودند
-هگرد تعداد. گرفت قرار ارزیابی مورد میکروسکوپ زیر
 ختیکنوا به طور گلیسرول استوکارمن محلول با که هایی
 و شمارش هاگرده کل تعداد همچنین و بودند گرفته رنگ
 محاسبه بارور گرده دانه درصد زیر فرمول از استفاده با
  .شد

  
100 ×  

    گرفته رنگ گرده دانه تعداد
 شمارش گرده دانه کل تعداد  بارور گرده دانه درصد= 

  شده
  بحث و نتایج
  کل عملکرد

 که داد نشان) 1جدول( هاداده واریانس تجزیه جدول     
 مورد خانواده شش بین در کل غده عملکرد اختالف
معنی درصد کی احتمال سطح در آزمایش این در مقایسه
 هاداده میانگین مقایسه نتایج اساس بر. باشدمی دار

 اب آگریا×  ساواالن خانواده به مربوط عملکرد  بیشترین
 هاي خانواده با که بود بوته هر در گرم 66/526 میانگین
 تفاوت BC1 و فانتا هاي افشان گرده آزاد آگریا،×  کایزر
 برادر هاي تالقی و آندیژنا خانواده دو داشت دار معنی
 گروه کی در گرم 200 از کمتر میانگین با ناتنی خواهر
-می نشان صفت این تغییرات دامنه ).1 شکل( داشتند قرار
 مورد خانواده 6 بین در زیادي ژنتیکی تنوع که دهد

 تغییرات این بر افزون  دارد وجود آزمایش این در مقایسه
-خانواده در ویژه به ها خانواده درون در نیز ايگسترده
 tbr×sto هیبریدهاي ناتنی خواهر و برادر و آندیژنا هاي

براي این صفت وجود داشت (داده ها نشان داده نشده 
 عملکرد صفت جدید، ارقام اصالح هايبرنامه دراست). 
   تحقیق نتایج. شودمی محسوب هدف اولین غده
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 دو مدت به زمینی سیب رقم 12 ارزیابی در) 1379(بابایی
  98/32 عملکرد متوسط با دیامانت رقم  که داد نشان  سال
 ترتیب به آئوال و مورن هايرقم به نسبت هکتار در تن
 3/31 عملکرد متوسط با پیکاسو رقم درصد،  33 و 6/13
 ترتیب به درآگا و مورن هايرقم به نسبت هکتار در تن
 3/35 عملکرد متوسط با کاسموس رقم و درصد 14 و 8

 ترتیب به درآگا و مورن هايرقم به نسبت هکتار در تن
 و ماریام کیدانه. داشت عملکرد افزایش درصد 28 و 21

-سیب حقیقی بذر نتاج 262  بررسی با) 1982( همکاران

 از شبی را برتر نتاج عملکرد میانگین مکان، سه در زمینی
 رد است ذکر به الزم کردند گزارش بوته در کیلوگرم کی

 قابلیت براي قبال بررسی مورد نتاج مذکور آزمایش

  
 ).˂05/0Pمقایسه میانگین عملکرد کل شش خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی (آزمون دانکن  - 1نمودار

 HS sto×tbr  خانواده حاصل از تالقی برادر و خواهر ناتنی هیبریدهاي)S. stoloniferum× S.tuberosum( ،Sav×Agr  )
 (بک کراس اول هیبریدهاي 1BC(آندیژناي گزینش شده)،  Adgاگریا)، ×( هیبرید هاي کایزر AgrCaesar×اگریا)، × ساواالن 

   (آزاد گرده افشان فانتا). Fanبا والد زراعی)،  استولونیفروم×  توبروزوم

باروري دانه گرده وصفات رویشی چندخانواده حاصل از بذرحقیقی سیب تجزیه واریانس ارزیابی عملکرد،  -1جدول 
  زمینی

 مربعات میانگین

df منابع تغییر 
باروري 

دانه 
 گرده

ساخص سطح 
 برگ

 ارتفاع بوته
تعداد 
 ساقه

ماده خشک 
 بوته

ماده 
خشک 
 غده

 کلعملکرد  تعداد غده

001/0 ns 901/16706 ns 696/19 ns 222/0 ns 317/168 ns 55/2 ns 21/378ns 628/29029ns  2 بلوك  
026/0** 361/96712** 366/166** 322/0 ns 269/243* 229/8* 31/253* 822/66166** 5 تیمار 

 اشتباه آزمایشی 10 835/8992 7/299 381/2 23/71 222/0 567/17 18/137172 001/0

7/12 9/8 9/13 2/28 21 7/20 7/20 6/31  (%)cv 

ns، *  درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب بیانگر تفاوت غیرمعنی **و 
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 ماالگامبا و آگاتینو. بودند شده انتخاب والدین ترکیب
 نتاج براي را هکتار در تن 7/7-8/15 عملکرد) 1982(

TPS ینیزم سیب المللی بین مرکز تولیدي هیبرید شش 
) در تحقیق خود عملکرد تک 2005محمود ( .کردند گزارش

گرم در بوته  67-246بوته در نتاج رقم باري را بین 
 تواند،می تحقیقات در متفاوت بدست آورد. عملکردهاي

-محیط و استفاده مورد نتاج ژنتیکی هايتفاوت از ناشی

 تنها چه اگر توبروزوم گونه. باشد متفاوت کشت هاي
 گسترش لحاظ به اما نیست، زمینیسیب زراعی گونه
 یبس گونه ترینمحصول پر تتراپلوئیدي سطح و جهانی
 خانواده 6 بین از که نیست انتظار از دور و بوده زمینی
 ساواالن( هستند خالص توبرزوم که نتاجی مطالعه مورد

 بتنس) فانتا افشانهاي گرده آزاد و آگریا ×کایزر آگریا، ×
 البج نکته. باشند برخوردار بیشتري عملکرد از بقیه به

 اول کراس بک از حاصل نتاج دارمعنی تفاوت عدم توجه
 يها توبرزوم با توبروزوم× استولونیفروم هايهیبرید
 هب نتاج این اینکه وجود با. باشدمی عملکرد نظر از خالص
 عموما هیبرید، نسل ژنوم در موجود هايتفاوت دلیل
) 2013 پناهنده( نمایندمی تولید آنئوپلوئید نتاج و هاگامت
 عتنو و داشتند بخشی رضایت نتایج عملکرد، نظر از اما

 براي ارزشمند موادي را آنها نتاج این در شده مشاهده
  . داد نشان گزینش انجام

  
  در بوتهغده  تعداد

 که داد نشان) 1جدول( هاداده واریانس تجزیه جدول     
 مورد خانواده شش بین در بوته در غده تعداد اختالف
معنی درصد پنج احتمال سطح در آزمایش این در مقایسه
 بوته در غده عدد 1/10 از صفت این دامنه. است دار

 اول کراس بک( بوته در عدد 11/23 تا) آگریا×کایزر(
 مقایسه. بود متغیربا والد زراعی)  tbr×sto هیبریدهاي
 خانواده شش بین از که دهدمی نشان هاداده میانگین
 نمیانگی با آگریا×کایزر خانواده ترتیب به مقایسه مورد

 از فانتا هاي افشان گرده آزاد همراه به غده 27/10
 کراس بک از حاصل خانواده و بوته در غده تعداد کمترین
با والد زراعی  توبروزوم استولونیفروم هیبریدهاي اول
 ینا با بودند دارا را بوته در غده تعداد بیشترین 70/19با 

 اول کراس بک خانواده غده تعداد اختالف که توضیح
 هاي خانواده با توبروزوم استولونیفروم هیبریدهاي
 ناتنی خواهر برادر هاي تالقی و آگریا ساواالن آندیژنا،
  ).2 شکل( نبود دار معنی

  

  
  .05/0P˂ .(Fخانواده حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی (آزمون دانکن  6مقایسه میانگین تعداد غده  -2نمودار
HS sto×tbr  خانواده حاصل از تالقی برادر و خواهر ناتنی هیبریدهاي)S. stoloniferum× S.tuberosum( ،Sav×Agr ساواالن ) ×

 استولونیفروم×  توبروزوم(بک کراس اول هیبریدهاي  1BC(آندیژناي گزینش شده)،  Adgگریا)، آ×( هیبرید هاي کایزر AgrCaesar×گریا)، آ
  ).       (آزاد گرده افشان فانتا Fanبا والد زراعی)، 
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 ناتنی خواهر و برادر درخانواده صفت این براي تنوع
 این و بود بیشتر  استولونیفروم × توبروزوم هیبریدهاي

 که این به خاطر باشدنمی انتظار از دور مسئله
 کی هاهیبرید این والدین از کیی بعنوان استولونیفروم

 غده از وحشی هايگونه عموما و است وحشی کامال گونه
 از هستند برخوردار بیشتري غده تعداد اما تر کوچک
 2F نسل در تفکیک بیشترین که دانیممی دیگر طرف

 معادل ژنتیکی نظر از خانواده این و شودمی مشاهده
 صفات مهمترین از بوته در غده تعدادباشد. می 2F نسل
 که چرا است، زمینیسیب در عملکرد اصلی اجزاء و

 میانگین و غده تعداد عمل حاصل زمینی،سیب غده عملکرد
 غده، عملکرد تعیین در محققین برخی. باشدمی غده وزن
 آن حال دانند،می غده وزن میانگین از مهمتر را غده تعداد
 دداننمی غده تعداد از مهمتر را غده وزن میانگین برخی که

 که است شده داده نشان آزمایش این در). 1389 علیزاده(
 اب  استولونیفروم × توبروزوم هیبریدهاي اول کراس بک
 غده تعداد از ها خانواده بقیه به نسبت زراعی والد

 .باشد می برخوردار ها خانواده سایر به نسبت بیشتري
در منابع اختالف زیادي از نظر تعداد غده در بوته براي 
نتاج حاصل از بذر حقیقی گزارش شده است براي مثال 

نتاج حاصل از شش ) براي 2009کالیسکان و همکاران (
خانواده هیبرید اصالح شده بذر حقیقی تعداد غده در بوته 

گزارش نمود در همین زمینه محمود  9/2-5/3را بین 
 Bari) ) دربررسی نتاج بذر حقیقی رقم باري2005(

TPS-2)  با تراکم و سیستم هاي مختلف کشت تعداد غده
  گزارش نموده است.   8/7 -5/20در بوته را از 

  
   بوته در اصلی ساقه دتعدا
 که داد نشان) 1جدول( هاداده واریانس تجزیه نتایج     
 این نظر از آزمایش این در مقایسه مورد خانواده شش
-تفاوت به توجه با. ندارند هم با داريمعنی اختالف صفت،

 اهاگ ژنتیکی زمینه دلیل به هاخانواده بین ژنتیکی هاي

 اتاختالف صفات تمامی در رفتمی انتظار متفاوت، بسیار
 بیشتر صفت این داريمعنی عدم. شود مشاهده دارمعنی
 یقیحق بذر طریق از تکثیر که باشد خاطر این به تواندمی

 ساقه کی تنها نشاها غالبا حالت این در و گرفته صورت
 ینا کلونال نتاج در رودمی انتظار و نمایندتولیدمی اصلی
 صفت این نظر از دارمعنی هايتفاوت حتما هاخانواده
  ).2006 همکاران و روي( شود مشاهده

  
  بوته ارتفاع

 که است حاکی) 1جدول( هاداده واریانس تجزیه نتایج     
 رد بوته ارتفاع نظر از حقیقی بذر از حاصل خانواده شش
 نتایج. دارند دارمعنی تفاوت درصد کی احتمال سطح
 در بوته ارتفاع کمترین داد نشان هاداده میانگین مقایسه
 هیبریدهاي ناتنی خواهر و برادر تالقی از حاصل خانواده

 و مترسانتی 33/25 با استولونیفروم × توبروزوم
 می متر سانتی 88/41 آندیژنا در بوته ارتفاع بیشترین
 عتنو دهندهنشان صفت این تغییرات دامنه). 3 شکل( باشد
 نوعت صفت این در که است هاخانواده بین در زیاد ژنتیکی
 ربیشت ها خانواه سایر با مقایسه در آندیژنا در ژنتیکی
 اآندیژن پالسمژرم ژنتیکی گستره دهنده نشان که بود
 از کی). یاست نشده داده نشان ها داده( باشدمی

 احتماال و است بوته زیاد ارتفاع آندیژنا خصوصیات
 هاياآندیژن اینکه علیرغم شده، باعث ژنتیکی ویژگی همین
 اندبوده گزینش تحت نسل سه اینجا در مطالعه مورد

 هبقی به نسبت بیشتري بوته ارتفاع متوسط همچنان
 همبستگی) 1384( پناه حسن .باشد داشته هاخانواده
 ه،بوت در غده وزن و تعداد صفات و غده عملکرد بین مثبت
  . کرد گزارش را بوته ارتفاع و دهیگل تا روز تعداد

  
  غده و هوایی قسمت خشک ماده رصدد

 که داد نشان) 1جدول( هاداده واریانس تجزیه جدول     
   6 بین در غده و هوایی قسمت خشک ماده درصد اختالف
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  ).˂05/0Pدانکن خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی (آزمون  6مقایسه میانگین ارتفاع بوته  -3نمودار
HS sto×tbr  خانواده حاصل از تالقی برادر و خواهر ناتنی هیبریدهاي)S. stoloniferum× S.tuberosum( ،Sav×Agr ) ساواالن ×

  (بک کراس اول هیبریدهاي 1BC(آندیژناي گزینش شده)،  Adgگریا)، آ×( هیبرید هاي کایزر Caesar×Agrگریا)، آ
  (آزاد گرده افشان فانتا). Fanبا والد زراعی)،  استولونیفروم × توبروزوم

  
 احتمال سطح در آزمایش این در مقایسه مورد خانواده

  .است شده دارمعنی درصد پنج
 داد نشان) 4 شکل( هاداده میانگین مقایسه نتایج

 و) درصد 40/52( بوته خشک ماده درصد بیشترین که
   و برادر تالقی از حاصل خانواده را) درصد 90/24( غده

 شکل( باشند می دارا tbr×sto هیبریدهاي ناتنی خواهر
 حاصل خانواده در غده و بوته خشک ماده بودن باال). 4
، بیانگر tbr×stoهیبریدهاي ناتنی خواهر و برادر تالقی از

-هاي باالي گونه استولونیفرم براي اصالح سیبقابلیت

خصوصیات مربوط به مقاومت به  زمینی عالوه بر
ها و شرایط محیطی نامساعد از جنبه برخی بیماري

 باشدخصوصیات کیفی و فرآوري این محصول می

 ماده درصد 60-80 حدود شاستهن. )2013(پناهنده 
 بین رابطه. دهدمی تشکیل را زمینی سیب در غده خشک
 هماد جهت بدین بوده، پایدار نسبتا جامد، مواد و نشاسته
 رايب. شودمی گرفته نظر در نشاسته معادل تقریبا خشک

-دقیق برآورد خشک ماده کسان،ی شرایط تحت گزینش

 یريگاندازه براي گسترده بطور و باشدمی کیفیت از تري
 همکاران و آمورس). 1988همکاران، و تارن( رودمی بکار

 24-26 حدود را خشک ماده مقدار بیشترین) 2000(
 سیب در. کردند گزارش مطالعه مورد ارقام براي درصد
 ترمهم کننده مصرف براي باال خشک ماده مقدار زمینی

 شده باعث خشک ماده کمی چون است ترباصرفه و
 در آب ذخیره و گردد برخوردار بیشتري آب از محصول

 نفع به مورد این چه اگر. باشد زیاد زمینیسیب هايغده
 محصول این خریداران براي ولی بود خواهد کننده تولید
 ایدب بنابراین نبوده، مطلوب تبدیلی واحدهاي و کارخانه و

. شود ایجاد عملکرد و خشک ماده میزان بین تعادلی
 از حاصل خانواده به مربوط غده خشک ماده بیشترین
 که بود tbr×sto  هیبریدهاي ناتنی خواهر و برادر تالقی
 آگریا،×ساواالن هاي خانواده با داري معنی تفاوت البته

 ادهم کمترین نداشت، فانتا هاي افشان گرده آزاد و آندیژنا
 اول کراس بک اول کراس بک نتاج به مربوط خشک
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 و زراعی والد با استولونیفروم×  توبروزوم هیبریدهاي

 . بود آگریا کایزر هاي هیبرید

  
  برگ سطح
 سطح اختالف هاداده واریانس تجزیه جدول اساس بر

 آزمایش این در مقایسه مورد خانواده شش بین در برگ
 و) 1جدول( شد دارمعنی درصد کی احتمال سطح در

 6 بین از که داد نشان) 4 شکل( هاداده میانگین مقایسه
 با آگریا×ساواالن خانواده مقایسه مورد خانواده

 در را برگ سطح بیشترین مترمربع سانتی 667/5871
 خانواده به متعلق آن کمترین و بود دارا ها خانواده بین

 باشدمی برگ سطح مترمربع سانتی 667/1128 با آندیژنا
  ). 5 شکل(
  

  

  
خانواده حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی (آزمون  6) B) و غده (Aمقایسه میانگین درصد ماده خشک قسمت هوایی ( -4نمودار

  ). ˂05/0Pدانکن 
HS sto×tbr  خانواده حاصل از تالقی برادر و خواهر ناتنی هیبریدهاي)S. stoloniferum× S.tuberosum( ،Sav×Agr ساواالن ) ×

  (بک کراس اول هیبریدهاي  1BC(آندیژناي گزینش شده)،  Adgگریا)، آ×( هیبرید هاي کایزر Caesar×Agrگریا)، آ
  (آزاد گرده افشان فانتا). Fanبا والد زراعی)،  استولونیفروم × توبروزوم
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 با ناآندیژ گونه زیر بین مورفولوژیکی هايتفاوت از یکی
 طوریکه به باشدمی هابرگچه اندازه توبروزوم گونه زیر

 اه آندیژنا به نسبت بزرگتري هايبرگچه از هاتوبروزوم
 میزان گیاه در برگ سطح افزایش با و هستند برخوردار

 افزایش فتوسنتز مقدار آن دنبال به و افزایش نور جذب
 انتظار فتوسنتز افزایش با). 2006 زایگر و تایز( یابدمی
 نیز آزمایش این در ابدی افزایش نیز عملکرد رود می

) =608.0R( کل عملکرد با برگ سطح صفات همبستگی
 طوري به است شده دار معنی درصد کی احتمال سطح در
  .دش مشاهده نیز عملکرد افزایش برگ، سطح افزایش با که

  گرده دانه باروري
 که داد نشان) 1جدول( هاداده واریانس تجزیه جدول     

 خانواده شش بین در بارور گرده دانه درصد اختالف
 درصد کی احتمال سطح در آزمایش این در مقایسه مورد
 حاکی) 6 شکل( هاداده میانگین مقایسه. است دارمعنی
 خواهر و برادر تالقی از حاصل هاي خانواده که است
 کراس بک نتاج با همراه 3/42با tbr×sto هیبریدهاي ناتنی
  ايه هیبرید و بیشترین فانتا افشانهاي گرده آزاد و اول

  
  

  
  ). ˂05/0Pحقیقی سیب زمینی (آزمون دانکن خانواده حاصل از بذر  6مقایسه میانگین سطح برگ  -5نمودار

HS sto×tbr  خانواده حاصل از تالقی برادر و خواهر ناتنی هیبریدهاي)S. stoloniferum× S.tuberosum) ،
Sav×Agr آ× ( ساواالن ،(گریاCeasar×Agr هیبرید هاي کایزر )×آ ،(گریاAdg  ،(آندیژناي گزینش شده)BC1  بک)

  (آزاد گرده افشان فانتا). Fanبا والد زراعی)،  S. stoloniferum× S. tuberosumکراس اول هیبریدهاي 
  

 بارور گرده دانه کمترین درصد 7/18 با آگریا ساواالن
 اآگری کایزر هاي هیبرید و آندیژنا خانواده دو داشتند را
). 6 شکل( بودند برخوردار متوسط گرده باروري از نیز
 گرده دانه تولید همچنین و آنها پایداري دوام و دهیگل

 ربذ تولید و اصالح در فاکتورها مهمترین از کیی بارور
 یدتول نظر از صفت این چه اگر است، زمینیسیب حقیقی
 نظر از اما نباشد، توجه مورد شاید محصول این کنندگان
 همیم بسیار صفت حقیقی بذر طریق از تولید و اصالحی
 زمینی سیب تجاري ارقام بین گرده دانه عقیمی. است

 بذر تولید در هامحدودیت ترینمهم از و رایج بسیار
 ؛2012 همکاران و میهایال( باشدمی زمینیسیب حقیقی
 تولید نظر از که هاییخانواده). 2012 وهمکاران موتوانی

-می و داشته زیادي اهمیت هستند، بهتر بارور گرده دانه
 هايخانواده تولید و گیريدورگ فرایند در آنها از توان
 براي گزینش که رود می تصور. کرد استفاده جدید

 در عقیمی گسترش موجب زودرسی و باال عملکرد
 کی آگریا. است شده زمینیسیب کنونی ارقام از بسیاري
 اما). 1388 همکاران و پناهنده( باشدمی عقیم نر کلون
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 برخوردار خوبی باروري نر از ساواالن و کایزر کلونهاي
 اب آنها تالقی از حاصل جنسی نتاج دلیل همین به هستند
 از نیز فانتا باشند،می ضعیف باروري نظر از آگریا رقم
 نتاج دلیل همین به و بوده برخوردار خوبی باروري نر

 خود از ناشی عموما که آن افشان گرده آزاد جنسی
 نر به مربوط هايژن حفظ دلیل به باشد می باروري
 جالب نکته .اندداده نشان را خوبی باروري ، باروري
 اول کراس بک به مربوط نتاج باالي باروري توجه

 و برادربا والد زراعی و تالقی  tbr×sto هیبریدهاي
 هاهیبرید این وحشی والد است، هیبریدها این ناتنی خواهر

 رمولف با آلوتتراپلوئید گونه ک) یاستولونیفروم گونه(
 برخورداري دلیل به گونه این. باشدمی AABB ژنومی

 غیر هاياسترس برخی و بیماریها به مقاومت هايژن از

 زمینی سیب اصالح براي توجه مورد هايگونه از زیستی
 آندوسپرم، توازنی عدد در تفاوت دلیل به اما است تجاري
 )توبرزوم( تجاري زمینی سیب با آنها مستقیم تالقی
 این نتایج). 1388همکاران  و پناهنده( است دشوار بسیار
) sto×tbr( استثنایی هايهیبرید این است، حاکی مطالعه

 یرغ و زیستی هاي تنش به مقاومت انتقال نظر از تنها نه
 دیگر مهم جهات برخی از بلکه استولونیفروم گونه زیستی
 تندهس زمینی سیب اصالح در ارزشی با ژنتیکی مواد نیز
 خصوصیات نیز و جنسی باروري بهبود آنها جمله از که

 وضعیت کهبه طوري برد، نام توان می را غده ظاهري
 این اول کراس بک نتاج از بسیاري در غده ظاهري
  .بود تجاري ارقام معادل زراعی والد با هاهیبرید

  

  
  ). ˂05/0Pخانواده حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی (آزمون دانکن  6باروري دانه گرده مقایسه میانگین  -6نمودار

HS sto×tbr  خانواده حاصل از تالقی برادر و خواهر ناتنی هیبریدهاي)S. stoloniferum× S.tuberosum( ،Sav×Agr ) ساواالن ×
 استولونیفروم×  توبروزوم(بک کراس اول هیبریدهاي  1BC(آندیژناي گزینش شده)،  Adgگریا)، آ×( هیبرید هاي کایزر Agr Ceasar×گریا)، آ

  (آزاد گرده افشان فانتا). Fanبا والد زراعی)، 

  مورد استفاده منابع

 راعتز علوم کنگره ششمین مقاالت چکیده. زمینیسیب جدید ارقام کیفی و کمی عملکرد مقایسه و بررسی. 1379. ت باباي
  . مازندران دانشگاه. ماه شهریور 16 تا 13. ایران نباتات اصالح و

 Solaum زراعی زمینیسیب در 2n هاي گامت تشکیل. 1377. م ولیزاده و. س مسیحا ،.م خسروشاهی ،.ج پناهنده

tuberosum L. .125-146 :)4و 3( 8 کشاورزي دانش.  
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 گونه زیر دو درتالقی مادگی -گرده دانه رابطه بررسی. 1388. ف خوئی زاده رحیم. م خسروشاهلی. م ولیزاده. ج پناهنده
  55-64):2( 9 گیاهی تولیدات آوري فن. آلوتتراپلویید وحشی هاي گونه با زراعی زمینی سیب از

 خاوران،. 1392. ح عبدي. ر فر حاجیان. م کاظمی. خ پرویزي. ر وند احمد. د پناه حسن. ا گرجی پور موسی. ح آبادي حسن
 و یزراع گیاهان در تحقیقاتی هاي یافته ترویجی -علمی مجله. خوب کیفیت و باال عملکرد با زمینی سیب جدید رقم
  .67-79): 1(2 باغی،

 منطقه در زمینیسیب ارقام کیفی و کمی صفات ارزیابی. 1384. ب دهدار و ا زادهحسین. ا گرجیپورموسی. د پناهحسن
  .303 - 302 مشهد، فردوسی دانشگاه. ماه آبان 19 تا 17. ایران باغبانی علوم کنگره چهارمین مقاالت چکیده. اردبیل

 دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان. زمینیسیب هیبرید چند در زایشی و زراعی هايویژگی ارزیابی. 1389. ش علیزاده
 .تبریز دانشگاه کشاورزي،
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	ﺖﺷﺎﮐوﺮﯿﺜﮑﺗﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﻂﺳﻮﺗهﺪﻏيﺎﻫيرﺬﺑرﻮﺻت ﯽﻣدﺮﯿﮔ)ﺮﯿﺜﮑﺗﺮﯿﻏﯽﺴﻨﺟ (ﺐﯿﻋﻦﯾاشورهوﻼﻋﺮﺑﺗافﻼ دوﺪﺣ2ﻦﺗهدﺎﻣ،ﯽﯾاﺬﻏلﺎﻘﺘﻧاوﻊﯿﻤﺠﺗﻞﻣاﻮﻋاز يرﺎﻤﯿﺑ صﻮﺼﺧ ﻪﺑيﺎﻫ يرﺎﻤﯿﺑﯽﺳوﺮﯾووردﻪﺠﯿﺘﻧلاوزو ﺲﭘيورمﺎﻗرا)ﺎﻫ نﻮﻠﮐ (ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑﯾﯽﮑزا ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣتﺎﻈﺣﻼﻣردﺪﯿﻟﻮﺗﻦﯾالﻮﺼﺤﻣﻦﯿﻣﺎﺗرﺬﺑﻟﺎﺳﻢ وﯽﻫاﻮﮔهﺪﺷﺖﺳا
	ﻪﺑناﻮﻨﻋﯾﮏرﺎﮑﻫارردﯽﺧﺮﺑﺎﻫرﻮﺸﮐزا ﺪﻨﭼﻪﻫدﺶﯿﭘعوﺮﺷهﺪﺷﺖﺳا)ﺲﯾﻻﺎﭘ1991 .(هﺪﻏيﺎﻫ يرﺬﺑﺖﺸﮐهﺪﺷردرﻮﺸﮐﺐﻠﻏامﺎﻗراﯽﺟرﺎﺧهدﻮﺑﻪﮐ ﺲﭘزاﯽﺑﺎﯾزراردهﺎﮕﺘﺴﯾايﺎﻫﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﻪﺑنازروﺎﺸﮐ ﻪﯿﺻﻮﺗهﺪﺷﺪﻧاوﺲﭘزاﻦﯾﺪﻨﭼلﺎﺳ،ﺖﺸﮐﻪﺑﺞﯾرﺪﺗدر ﻪﺠﯿﺘﻧﺶﻫﺎﮐدﺮﮑﻠﻤﻋوﻪﺑﻞﯿﻟدﯽﮔدﻮﻟآويﺎﻬﯾرﺎﻤﯿﺑ ،ﻒﻠﺘﺨﻣﺎﺑمﺎﻗراﺪﯾﺪﺟﯽﺗادراوﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ
	×
	دﻮﺑ.
	ﺶﯾﺎﻣزآردلﺎﺳﯽﻋارز1391ردﻪﻧﺎﺨﻠﮔوﻪﻋرﺰﻣ يرﺎﮑﯾﺰﺒﺳهﺎﮕﺘﺴﯾاﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺖﻌﻠﺧنﺎﺷﻮﭘهﺪﮑﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﺰﯾﺮﺒﺗﻪﺑاﺮﺟاردﺪﻣآ .عﺎﻔﺗراﻪﻘﻄﻨﻣاز ﺢﻄﺳﺎﯾرد1567ﺮﺘﻣولﻮﻃوضﺮﻋﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟنآﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗَ28-
	38ﻪﺟردﯽﻟﺎﻤﺷﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣيﺎﻣدﻪﻧﻻﺎﺳﻦﯾاﻪﯿﺣﺎﻧ52/9ﻪﺟرد سﻮﯿﺴﻠﺳوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻞﻗاﺪﺣوﺮﺜﮐاﺪﺣﺎﻣدﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ2/2 و16ﻪﺟردسﻮﯿﺴﻠﺳﯽﻣﺪﺷﺎﺑ
	47ﻪﺟردﯽﻗﺮﺷوَ02-
	ﺖﻓﺎﺑكﺎﺧﻞﺤﻣدرﻮﻣ ﺮﻈﻧﯽﻨﺷﯽﻣﻮﻟهدﻮﺑوردهﺮﻣزكﺎﺧيﺎﻫﮏﺒﺳبﻮﺴﺤﻣ ﯽﻣدﻮﺷ .ﺶﯾﺎﻣزآردﺐﻟﺎﻗحﺮﻃكﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺎﺑﺶﺷرﺎﻤﯿﺗوﻪﺳراﺮﮑﺗﻪﺑاﺮﺟاﺪﻣآردﻪﮐﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻣﺎﺷﻞ
	ﺪﯾدﺮﮔ .هزاﺪﻧايﺮﯿﮔعﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑردﺮﺧاواهرودﯽﻫﺪﻠﮔﺑﺎ هدﺎﻔﺘﺳازاﻂﺧﺶﮐزاﺢﻄﺳﻦﯿﻣزﺎﺗيﺎﻬﺘﻧاهرﺎﺴﺧﺎﺷﺮﺑ ﺐﺴﺣﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣردﻪﺗﻮﺑﺎﻫ)رﺎﻬﭼﻪﺗﻮﺑ (ياﺮﺑﺮﻫتﺮﮐ هزاﺪﻧايﺮﯿﮔوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنآﺎﻫﺖﺒﺛﺪﯾدﺮﮔ .ياﺮﺑﻦﯿﯿﻌﺗ يرورﺎﺑﻪﻧاديﺎﻫ،هدﺮﮔهدﺮﮔﭗﯿﺗﻮﻧژﯽﯾﺎﻫﻪﮐﻪﺑﻞﮔﺘﻓرﻪ ﺪﻧدﻮﺑﺎﺑلﻮﻠﺤﻣﻦﻣرﺎﮐﻮﺘﺳالوﺮﺴﯿﻠﮔﮓﻧريﺰﯿﻣآورد ﺮﯾزپﻮ
	ﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧزاروﺬﺑﯽﻘﯿﻘﺣﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﻞﻣﺎﺷ هدﺮﮔدازآنﺎﺸﻓايﺎﻫ،ﺎﺘﻧﺎﻓيﺎﻧﮋﯾﺪﻧآﺶﻨﯾﺰﮔ،هﺪﺷ يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫرﺰﯾﺎﮐ×،ﺎﯾﺮﮔآنﻻاوﺎﺳ×،ﺎﯾﺮﮔآهداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣ زاﮏﺑساﺮﮐلوايﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	ﺎﺑﺪﻟاوﯽﻋارزوهداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣزاﯽﻗﻼﺗيﺎﻫرداﺮﺑو ﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧيﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	ﺪﻧدﻮﺑ .ﯽﻗﻼﺗﺎﻫوﺪﯿﻟﻮﺗ روﺬﺑﯽﻘﯿﻘﺣطﻮﺑﺮﻣﻪﺑﻦﯾاهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫﻂﺳﻮﺗﻒﻟﻮﻣ لوا مﺎﺠﻧاﻪﺘﻓﺮﮔدﻮﺑ .روﺬﺑياﺮﺑﻪﻧاﻮﺟﯽﻧزﻊﯾﺮﺳ،ﺮﺗردﯿﺑﻦ ﺬﻏﺎﮐﯽﻓﺎﺻبﻮﻃﺮﻣنورديﺮﺘﭘﺶﯾدﻪﺑتﺪﻣﻪﺳزور راﺮﻗﺪﻨﺘﻓﺮﮔﺲﭙﺳروﺬﺑﻪﻧاﻮﺟهدزياﺮﺑﺪﯿﻟﻮﺗءﺎﺸﻧﺑﻪ ﯽﻨﯿﺳﺖﺸﮐﺎﺑﺮﺘﺴﺑﺖﺷﺎﮐطﻮﻠﺨﻣﺖﯾﻻﺮﭘوﭘﻮﮐﻮﮐﺖﯿ ﻞﻘﺘﻨﻣوﺲﭘزايرﺎﯿﺑآردﻪﻧﺎﺨﻠﮔردﻂﯾاﺮﺷيرﻮﻧﺳﺎﻨﻣ
	ﯽﯾﺎﻫﻪﮐﺎﺑلﻮﻠﺤﻣﻦﻣرﺎﮐﻮﺘﺳالوﺮﺴﯿﻠﮔرﻮﻃ ﻪﺑاﻮﻨﮑﯾﺖﺧ ﮓﻧرﻪﺘﻓﺮﮔﺪﻧدﻮﺑوﻦﯿﻨﭽﻤﻫداﺪﻌﺗﻞﮐهدﺮﮔﺎﻫشرﺎﻤﺷو ﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازالﻮﻣﺮﻓﺮﯾزﺪﺻردﻪﻧادهدﺮﮔرورﺎﺑﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﺷ.
	لوﺪﺟﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐ فﻼﺘﺧادﺮﮑﻠﻤﻋهﺪﻏﻞﮐردﻦﯿﺑﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﯾﮏﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ رادﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺮﺑسﺎﺳاﺞﯾﺎﺘﻧﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋطﻮﺑﺮﻣﻪﺑهداﻮﻧﺎﺧنﻻاوﺎﺳ ×ﺎﯾﺮﮔآﺑﺎ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ66/526مﺮﮔردﺮﻫﻪﺗﻮﺑدﻮﺑﻪﮐﺎﺑهداﻮﻧﺎﺧيﺎﻫ رﺰﯾﺎﮐ ×،ﺎﯾﺮﮔآدا
	ﺎﻫزاﻢﻫ70ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣوﻪﻠﺻﺎﻓﻪﺗﻮﺑﺎﻫيورﻒﯾدر30 ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣمﺎﺠﻧاﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا و ﻪﯿﻟوا ﺪﺷر زا ﺲﭘ . ﺖﺒﻗاﺮﻣﯽﻋارز يﺎﻫ،ياﺮﺑهزاﺪﻧايﺮﯿﮔدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺳﻪﺗﻮﺑﺑﻪ فدﺎﺼﺗزاﻒﯾدرﯽﻧﺎﯿﻣﺮﻫتﺮﮐبﺎﺨﺘﻧاوﺲﭙﺳناﺰﯿﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗهﺪﻏردﺮﻫﯾﮏزاﻪﺗﻮﺑﺎﻫﻦﯾزﻮﺗﺪﺷوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﺎﻬﻧآﻪﺑناﻮﻨﻋدﺮﮑﻠﻤﻋﻞﮐتﺮﮐﻪﻃﻮﺑﺮﻣردﺮﻈﻧ ﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷ .داﺪﻌﺗ
	توﺎﻔﺗ ﯽﻨﻌﻣرادﺖﺷادودهداﻮﻧﺎﺧﺎﻧﮋﯾﺪﻧآوﯽﻗﻼﺗيﺎﻫرداﺮﺑ ﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧﺎﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺮﺘﻤﮐزا200مﺮﮔردﯾﮏهوﺮﮔ راﺮﻗﺪﻨﺘﺷاد)ﻞﮑﺷ1.(ﻪﻨﻣادتاﺮﯿﯿﻐﺗﻦﯾاﺖﻔﺻنﺎﺸﻧﯽﻣ
	ﺪﻫدﻪﮐعﻮﻨﺗﯽﮑﯿﺘﻧژيدﺎﯾزردﻦﯿﺑ6هداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآدﻮﺟودرادنوﺰﻓاﺮﺑﻦﯾاتاﺮﯿﯿﻐﺗ هدﺮﺘﺴﮔياﺰﯿﻧردنوردهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫﻪﺑهﮋﯾوردهداﻮﻧﺎﺧ
	لﺪﻣ
	هرود يﺎﻬﺘﻧا رد ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا گﺮﺑ ﺪﺷرﻊﻤﺟ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺣاو ﺮﻫ زا ﻪﺗﻮﺑ ﮏﯾ يﺎﻫ يروآ هزاﺪﻧا و .ﺪﯾدﺮﮔ يﺮﯿﮔنزوﺮﺗوﮏﺸﺧﺖﻤﺴﻗﯽﯾاﻮﻫو هﺪﻏرديﺎﻬﺘﻧاهرودﺪﺷرهزاﺪﻧاﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷﻦﯾﺪﺑرﻮﻈﻨﻣ زاﺮﻫﺪﺣاوﯽﺸﯾﺎﻣزآﯾﮏﻪﺗﻮﺑورﺎﻬﭼهﺪﻏﻪﺑفدﺎﺼﺗ ﺖﺷادﺮﺑوﺎﺑيوزاﺮﺗﺎﺑدﺖﻗ01/0مﺮﮔﻦﯾزﻮﺗوردنوآ ﺎﺑيﺎﻣد72ﻪﺟرد
	×
	يﺎﻫﺎﻧﮋﯾﺪﻧآورداﺮﺑوﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧيﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	هﺪﺸﻧ هداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ هداد) ﺖﺷاد دﻮﺟو ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ياﺮﺑ .(ﺖﺳاردﻪﻣﺎﻧﺮﺑيﺎﻫحﻼﺻامﺎﻗرا،ﺪﯾﺪﺟﺖﻔﺻدﺮﮑﻠﻤﻋ هﺪﻏﻦﯿﻟوافﺪﻫبﻮﺴﺤﻣﯽﻣدﻮﺷ .ﺞﯾﺎﺘﻧﻖﯿﻘﺤﺗ
	ﯽﯾﺎﺑﺎﺑ)1379 (ردﯽﺑﺎﯾزرا12ﻢﻗرﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﻪﺑتﺪﻣود لﺎﺳنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻢﻗرﺖﻧﺎﻣﺎﯾدﺎﺑﻂﺳﻮﺘﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ98/32 ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻢﻗريﺎﻫنرﻮﻣوﻻﻮﺋآﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ 6/13و33،ﺪﺻردﻢﻗرﻮﺳﺎﮑﯿﭘﺎﺑﻂﺳﻮﺘﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ3/31 ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻢﻗريﺎﻫنرﻮﻣوﺎﮔآردﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ 8و14ﺪﺻردوﻢﻗرسﻮﻤﺳﺎﮐﺎﺑﻂﺳﻮﺘﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ3/35ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻢﻗريﺎﻫ
	ﯽﻨﯿﻣزردﻪﺳ،نﺎﮑﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋجﺎﺘﻧﺮﺗﺮﺑارﯿﺑﺶزا ﯾﮏمﺮﮔﻮﻠﯿﮐردﻪﺗﻮﺑشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐمزﻻﻪﺑﺮﮐذﺖﺳادر ﺶﯾﺎﻣزآرﻮﮐﺬﻣجﺎﺘﻧدرﻮﻣﯽﺳرﺮﺑﻼﺒﻗياﺮﺑﺖﯿﻠﺑﺎﻗ
	هﺪﻫﺎﺸﻣهﺪﺷردﻦﯾاجﺎﺘﻧﺎﻬﻧآاريداﻮﻣﺪﻨﻤﺷزراياﺮﺑ مﺎﺠﻧاﺶﻨﯾﺰﮔنﺎﺸﻧداد .
	ﺐﯿﮐﺮﺗﻦﯾﺪﻟاوبﺎﺨﺘﻧاهﺪﺷﺪﻧدﻮﺑ .ﻮﻨﯿﺗﺎﮔآوﺎﺒﻣﺎﮔﻻﺎﻣ )1982 (دﺮﮑﻠﻤﻋ8/15-7/7ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫارياﺮﺑجﺎﺘﻧ
	ﺶﺷﺪﯾﺮﺒﯿﻫيﺪﯿﻟﻮﺗﺰﮐﺮﻣﻦﯿﺑﯽﻠﻠﻤﻟاﺐﯿﺳﻣزﯽﻨﯿ شراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐ.) دﻮﻤﺤﻣ2005 ﮏﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺧ ﻖﯿﻘﺤﺗ رد ( ﻦﯿﺑ ار يرﺎﺑ ﻢﻗر جﺎﺘﻧ رد ﻪﺗﻮﺑ246-67 ﻪﺗﻮﺑ رد مﺮﮔ يﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ .دروآ ﺖﺳﺪﺑتوﺎﻔﺘﻣردتﺎﻘﯿﻘﺤﺗﯽﻣ،ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﺷﺎﻧزاتوﺎﻔﺗيﺎﻫﯽﮑﯿﺘﻧژجﺎﺘﻧدرﻮﻣهدﺎﻔﺘﺳاوﻂﯿﺤﻣ
	لوﺪﺟﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐ فﻼﺘﺧاداﺪﻌﺗهﺪﻏردﻪﺗﻮﺑردﻦﯿﺑﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﺞﻨﭘﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ رادﺖﺳا .ﻪﻨﻣادﻦﯾاﺖﻔﺻزا1/10دﺪﻋهﺪﻏردﻪﺗﻮﺑ )رﺰﯾﺎﮐ×ﺎﯾﺮﮔآ (ﺎﺗ11/23دﺪﻋردﻪﺗﻮﺑ)ﮏﺑساﺮﮐلوا يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	ﺮﮔاﻪﭼﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧﻮﮔﯽﻋارزﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز،ﺖﺴﯿﻧﺎﻣاﻪﺑظﺎﺤﻟشﺮﺘﺴﮔ ﯽﻧﺎﻬﺟوﺢﻄﺳيﺪﯿﺋﻮﻠﭘاﺮﺘﺗﺮﭘلﻮﺼﺤﻣﻦﯾﺮﺗﻪﻧﻮﮔﺳﺐﯿ ﯽﻨﯿﻣزهدﻮﺑورودزارﺎﻈﺘﻧاﺖﺴﯿﻧﻪﮐزاﻦﯿﺑ6هداﻮﻧﺎﺧ درﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﯽﺟﺎﺘﻧﻪﮐ
	يﺎﻫﺖﺸﮐتوﺎﻔﺘﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻪﻧﻮﮔ
	(ﯽﻋارز ﺪﻟاو ﺎﺑﺮﯿﻐﺘﻣدﻮﺑ .ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫنﺎﺸﻧﯽﻣﺪﻫدﻪﮐزاﻦﯿﺑﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧ درﻮﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗهداﻮﻧﺎﺧرﺰﯾﺎﮐ×ﺎﯾﺮﮔآﺎﺑﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻦ 27/10هﺪﻏﻪﺑهاﺮﻤﻫدازآهدﺮﮔنﺎﺸﻓايﺎﻫﺎﺘﻧﺎﻓزا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐداﺪﻌﺗهﺪﻏردﻪﺗﻮﺑوهداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣزاﮏﺑساﺮﮐ لوايﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫموﺮﻔﯿﻧﻮﻟﻮﺘﺳاموزوﺮﺑﻮﺗ ﯽﻋارز ﺪﻟاو ﺎﺑ ﺎﺑ70/19ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	×
	ﺺﻟﺎﺧﺪﻨﺘﺴﻫ)نﻻاوﺎﺳ
	،ﺎﯾﺮﮔآرﺰﯾﺎﮐ
	ﺎﯾﺮﮔآودازآهدﺮﮔيﺎﻬﻧﺎﺸﻓاﺎﺘﻧﺎﻓ (ﺴﻧﺖﺒ ﻪﺑﻪﯿﻘﺑزادﺮﮑﻠﻤﻋيﺮﺘﺸﯿﺑرادرﻮﺧﺮﺑﺪﻨﺷﺎﺑ .ﻪﺘﮑﻧﺟﺐﻟﺎ ﻪﺟﻮﺗمﺪﻋتوﺎﻔﺗﯽﻨﻌﻣرادجﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﮏﺑساﺮﮐلوا ﺪﯾﺮﺒﯿﻫيﺎﻫ
	ﺎﺑ
	ﺎﻫي ﺺﻟﺎﺧزاﺮﻈﻧدﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺎﺑدﻮﺟوﻪﮑﻨﯾاﻦﯾاجﺎﺘﻧﺑﻪ ﻞﯿﻟدتوﺎﻔﺗيﺎﻫدﻮﺟﻮﻣردمﻮﻧژﻞﺴﻧ،ﺪﯾﺮﺒﯿﻫﺎﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﺎﮔﺎﻫوجﺎﺘﻧﺪﯿﺋﻮﻠﭘﻮﺌﻧآﺪﯿﻟﻮﺗﯽﻣﺪﻨﯾﺎﻤﻧ)هﺪﻨﻫﺎﻨﭘ2013 ( ﺎﻣازاﺮﻈﻧ،دﺮﮑﻠﻤﻋﺞﯾﺎﺘﻧﺖﯾﺎﺿرﯽﺸﺨﺑﺪﻨﺘﺷادوﻮﻨﺗع
	رﺎﯿﺴﺑ،توﺎﻔﺘﻣرﺎﻈﺘﻧاﯽﻣﺖﻓرردﯽﻣﺎﻤﺗتﺎﻔﺻﻓﻼﺘﺧاتﺎ ﯽﻨﻌﻣرادهﺪﻫﺎﺸﻣدﻮﺷ .مﺪﻋﯽﻨﻌﻣيرادﻦﯾاﺖﻔﺻﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻪﺑﻦﯾاﺮﻃﺎﺧﺪﺷﺎﺑﻪﮐﺮﯿﺜﮑﺗزاﻖﯾﺮﻃرﺬﺑﻘﺣﯽﻘﯿ ترﻮﺻﻪﺘﻓﺮﮔوردﻦﯾاﺖﻟﺎﺣﺎﺒﻟﺎﻏﺎﻫﺎﺸﻧﺎﻬﻨﺗﯾﮏﻪﻗﺎﺳ ﯽﻠﺻاﯽﻣﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻨﯾﺎﻤﻧورﺎﻈﺘﻧاﯽﻣدورردجﺎﺘﻧلﺎﻧﻮﻠﮐاﻦﯾ هداﻮﻧﺎﺧﺎﻫﺎﻤﺘﺣتوﺎﻔﺗيﺎﻫﯽﻨﻌﻣرادزاﺮﻈﻧﻦﯾاﺖﻔﺻ هﺪﻫﺎﺸﻣ
	عﻮﻨﺗياﺮﺑﻦﯾاﺖﻔﺻهداﻮﻧﺎﺧردرداﺮﺑوﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧ يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	ﺮﺘﺸﯿﺑدﻮﺑوﻦﯾا ﻪﻠﺌﺴﻣرودزارﺎﻈﺘﻧاﯽﻤﻧﺪﺷﺎﺑﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑﻦﯾاﻪﮐ موﺮﻔﯿﻧﻮﻟﻮﺘﺳاناﻮﻨﻌﺑﯾﯽﮑزاﻦﯾﺪﻟاوﻦﯾاﺪﯾﺮﺒﯿﻫﺎﻫﯾﮏ ﻪﻧﻮﮔﻼﻣﺎﮐﯽﺸﺣوﺖﺳاوﺎﻣﻮﻤﻋﻪﻧﻮﮔيﺎﻫﯽﺸﺣوزاهﺪﻏ ﮏﭼﻮﮐﺮﺗﺎﻣاداﺪﻌﺗهﺪﻏيﺮﺘﺸﯿﺑرادرﻮﺧﺮﺑﺪﻨﺘﺴﻫزا فﺮﻃﺮﮕﯾدﯽﻣﻢﯿﻧادﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﮏﯿﮑﻔﺗردﻞﺴﻧ
	هﺪﻫﺎﺸﻣﯽﻣدﻮﺷوﻦﯾاهداﻮﻧﺎﺧزاﺮﻈﻧﯽﮑﯿﺘﻧژلدﺎﻌﻣ ﻞﺴﻧ
	ﯽﻣ .ﺪﺷﺎﺑداﺪﻌﺗهﺪﻏردﻪﺗﻮﺑزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣتﺎﻔﺻ وءاﺰﺟاﯽﻠﺻادﺮﮑﻠﻤﻋردﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز،ﺖﺳااﺮﭼﻪﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋهﺪﻏﺐﯿﺳ،ﯽﻨﯿﻣزﻞﺻﺎﺣﻞﻤﻋداﺪﻌﺗهﺪﻏوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ نزوهﺪﻏﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﯽﺧﺮﺑﻦﯿﻘﻘﺤﻣردﻦﯿﯿﻌﺗدﺮﮑﻠﻤﻋ،هﺪﻏ داﺪﻌﺗهﺪﻏارﺮﺘﻤﻬﻣزاﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنزوهﺪﻏﯽﻣ،ﺪﻨﻧادلﺎﺣنآ ﻪﮐﯽﺧﺮﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنزوهﺪﻏارﺮﺘﻤﻬﻣزاداﺪﻌﺗهﺪﻏﯽﻣﻨﻧادﺪ )هداﺰﯿﻠﻋ1389
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (ﯽﮐﺎﺣﺖﺳاﻪﮐ ﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣزارﺬﺑﯽﻘﯿﻘﺣزاﺮﻈﻧعﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑدر ﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﯾﮏﺪﺻردتوﺎﻔﺗﯽﻨﻌﻣرادﺪﻧراد .ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫنﺎﺸﻧدادﻦﯾﺮﺘﻤﮐعﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑرد هداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣزاﯽﻗﻼﺗرداﺮﺑوﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧيﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	ﺎﺑ33/25ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑعﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑردﺎﻧﮋﯾﺪﻧآ88/41ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ)ﻞﮑﺷ3 .(ﻪﻨﻣادتاﺮﯿﯿﻐﺗﻦﯾاﺖﻔﺻنﺎﺸﻧهﺪﻨﻫدﻮﻨﺗع ﯽﮑﯿﺘﻧژدﺎﯾزردﻦﯿﺑهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫﺖﺳاﻪﮐردﻦﯾاﺖﻔﺻﺗعﻮﻨ ﯽﮑﯿﺘﻧژردﺎﻧﮋﯾﺪﻧآردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺮﯾﺎﺳهاﻮﻧﺎﺧﺎﻫﺘﺸﯿﺑﺮ دﻮﺑﻪﮐنﺎﺸﻧهﺪﻨﻫدهﺮﺘﺴﮔﯽﮑﯿﺘﻧژمرژﻢﺳﻼﭘﻧﮋﯾﺪﻧآﺎ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)هدادﺎﻫنﺎﺸﻧهدادهﺪﺸﻧﺖﺳا
	ﺑﺎ ﺪﻟاوﯽﻋارزﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻪﯿﻘﺑهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫزاداﺪﻌﺗهﺪﻏ يﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺮﯾﺎﺳهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫرادرﻮﺧﺮﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑ. ياﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد هﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﺮﻈﻧ زا يدﺎﯾز فﻼﺘﺧا ﻊﺑﺎﻨﻣ رد لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﻘﯿﻘﺣ رﺬﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ جﺎﺘﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﮑﺴﯿﻟﺎﮐ2009 ياﺮﺑ ( ﺶﺷ زا ﻞﺻﺎﺣ جﺎﺘﻧ ﻪﺗﻮﺑ رد هﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﯽﻘﯿﻘﺣ رﺬﺑ 
	هﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ زا ار ﻪﺗﻮﺑ رد5/20-8/7 .ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐ ﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآزاﺮﻈﻧﻦﯾا ،ﺖﻔﺻفﻼﺘﺧاﯽﻨﻌﻣيرادﺎﺑﻢﻫﺪﻧراﺪﻧ .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑتوﺎﻔﺗ
	لوﺪﺟﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐ فﻼﺘﺧاﺪﺻردهدﺎﻣﮏﺸﺧﺖﻤﺴﻗﯽﯾاﻮﻫوهﺪﻏردﻦﯿﺑ6
	يﺎﻫﯽﮑﯿﺘﻧژﻦﯿﺑهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫﻪﺑﻞﯿﻟدﻪﻨﯿﻣزﯽﮑﯿﺘﻧژﮔﺎﻫﺎ
	ﺶﻨﯾﺰﮔﺖﺤﺗﻂﯾاﺮﺷﯾ،نﺎﺴﮑهدﺎﻣﮏﺸﺧدروآﺮﺑﻖﯿﻗد
	هداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا ﺞﻨﭘﺪﺻردﯽﻨﻌﻣرادهﺪﺷﺖﺳا. ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫ)ﻞﮑﺷ4 (نﺎﺸﻧداد ﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺪﺻردهدﺎﻣﮏﺸﺧﻪﺗﻮﺑ)40/52ﺪﺻرد (و هﺪﻏ)90/24ﺪﺻرد (ارهداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣزاﯽﻗﻼﺗرداﺮﺑو ﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧيﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	يﺮﺗزاﺖﯿﻔﯿﮐﯽﻣﺪﺷﺎﺑورﻮﻄﺑهدﺮﺘﺴﮔياﺮﺑهزاﺪﻧاﮔيﺮﯿ رﺎﮑﺑﯽﻣدور)نرﺎﺗو،نارﺎﮑﻤﻫ1988 .(سرﻮﻣآونارﺎﮑﻤﻫ )2000 (ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑراﺪﻘﻣهدﺎﻣﮏﺸﺧاردوﺪﺣ26-24 ﺪﺻردياﺮﺑمﺎﻗرادرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐ .ردﺐﯿﺳ ﯽﻨﯿﻣزراﺪﻘﻣهدﺎﻣﮏﺸﺧﻻﺎﺑياﺮﺑفﺮﺼﻣهﺪﻨﻨﮐﻢﻬﻣﺮﺗ وﻪﻓﺮﺻﺎﺑﺮﺗﺖﺳانﻮﭼﯽﻤﮐهدﺎﻣﮏﺸﺧﺚﻋﺎﺑهﺪﺷ لﻮﺼﺤﻣزابآيﺮﺘﺸﯿﺑرادر
	ارادﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ)ﻞﮑﺷ 4 .(ﻻﺎﺑندﻮﺑهدﺎﻣﮏﺸﺧﻪﺗﻮﺑوهﺪﻏردهداﻮﻧﺎﺧﻞﺻﺎﺣ زاﯽﻗﻼﺗرداﺮﺑوﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧيﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	×
	ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ، ﺖﯿﻠﺑﺎﻗﺐﯿﺳ حﻼﺻا ياﺮﺑ مﺮﻔﯿﻧﻮﻟﻮﺘﺳا ﻪﻧﻮﮔ يﻻﺎﺑ يﺎﻫ
	×
	ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﻨﯿﻣز ﻪﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ يرﺎﻤﯿﺑ ﯽﺧﺮﺑ ﻪﺒﻨﺟ زا ﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ و ﺎﻫﯽﻣ لﻮﺼﺤﻣ ﻦﯾا يروآﺮﻓ و ﯽﻔﯿﮐ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﺪﺷﺎﺑ هﺪﻨﻫﺎﻨﭘ)2013( .ﻧﻪﺘﺳﺎﺸدوﺪﺣ80-60ﺪﺻردهدﺎﻣ ﮏﺸﺧهﺪﻏردﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزارﻞﯿﮑﺸﺗﯽﻣﺪﻫد .ﻪﻄﺑارﻦﯿﺑ ﻪﺘﺳﺎﺸﻧوداﻮﻣ،ﺪﻣﺎﺟﺎﺘﺒﺴﻧراﺪﯾﺎﭘ،هدﻮﺑﻦﯾﺪﺑﺖﻬﺟدﺎﻣه ﮏﺸﺧﺎﺒﯾﺮﻘﺗل
	دﻮﺑﻪﮐ ﻪﺘﺒﻟاتوﺎﻔﺗﯽﻨﻌﻣيرادﺎﺑهداﻮﻧﺎﺧيﺎﻫنﻻاوﺎﺳ
	،ﺎﯾﺮﮔآ ﺎﻧﮋﯾﺪﻧآودازآهدﺮﮔنﺎﺸﻓايﺎﻫﺎﺘﻧﺎﻓ،ﺖﺷاﺪﻧﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻣهدﺎ ﮏﺸﺧطﻮﺑﺮﻣﻪﺑجﺎﺘﻧﮏﺑساﺮﮐلواﮏﺑساﺮﮐلوا
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫ)ﻞﮑﺷ4 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐزاﻦﯿﺑ6 هداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣهداﻮﻧﺎﺧنﻻاوﺎﺳ×ﺎﯾﺮﮔآﺎﺑ 667/5871ﯽﺘﻧﺎﺳﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺢﻄﺳگﺮﺑاررد ﻦﯿﺑهداﻮﻧﺎﺧﺎﻫاراددﻮﺑوﻦﯾﺮﺘﻤﮐنآﻖﻠﻌﺘﻣﻪﺑهداﻮﻧﺎﺧ ﺎﻧﮋﯾﺪﻧآﺎﺑ667/1128ﯽﺘﻧﺎﺳﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﺢﻄﺳگﺮﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑ )ﻞﮑﺷ5 .(
	يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫموزوﺮﺑﻮﺗ ×موﺮﻔﯿﻧﻮﻟﻮﺘﺳاﺎﺑﺪﻟاوﯽﻋارزو ﺪﯾﺮﺒﯿﻫيﺎﻫرﺰﯾﺎﮐﺎﯾﺮﮔآدﻮﺑ .
	ﺮﺑسﺎﺳالوﺪﺟﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫفﻼﺘﺧاﺢﻄﺳ گﺮﺑردﻦﯿﺑﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧدرﻮﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآ ردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﯾﮏﺪﺻردﯽﻨﻌﻣرادﺪﺷ)لوﺪﺟ1 (و
	ﯽﮑﯾزاتوﺎﻔﺗيﺎﻫﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣﻦﯿﺑﺮﯾزﻪﻧﻮﮔﮋﯾﺪﻧآﺎﻧﺎﺑ ﺮﯾزﻪﻧﻮﮔموزوﺮﺑﻮﺗهزاﺪﻧاﻪﭽﮔﺮﺑﺎﻫﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﺑﻪﮑﯾرﻮﻃ موزوﺮﺑﻮﺗﺎﻫزاﻪﭽﮔﺮﺑيﺎﻫيﺮﺘﮔرﺰﺑﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺎﻧﮋﯾﺪﻧآﻫﺎ رادرﻮﺧﺮﺑﺪﻨﺘﺴﻫوﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺢﻄﺳگﺮﺑردهﺎﯿﮔناﺰﯿﻣ بﺬﺟرﻮﻧﺶﯾاﺰﻓاوﻪﺑلﺎﺒﻧدنآراﺪﻘﻣﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻣﺪﺑﺎﯾ)ﺰﯾﺎﺗوﺮﮕﯾاز2006 .(ﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓرﺎﻈﺘﻧا
	لوﺪﺟﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (نﺎﺸﻧدادﻪﮐ فﻼﺘﺧاﺪﺻردﻪﻧادهدﺮﮔرورﺎﺑردﻦﯿﺑﺶﺷهداﻮﻧﺎﺧ درﻮﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﯾﮏﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣرادﺖﺳا .ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫ)ﻞﮑﺷ6 (ﯽﮐﺎﺣ ﺖﺳاﻪﮐهداﻮﻧﺎﺧيﺎﻫﻞﺻﺎﺣزاﯽﻗﻼﺗرداﺮﺑوﺮﻫاﻮﺧ ﯽﻨﺗﺎﻧيﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ
	×
	ﺎﺑ3/42هاﺮﻤﻫﺎﺑجﺎﺘﻧﮏﺑساﺮﮐ لواودازآهدﺮﮔيﺎﻬﻧﺎﺸﻓاﺎﺘﻧﺎﻓﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوﺪﯾﺮﺒﯿﻫﻫيﺎ
	( ردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﯾﮏﺪﺻردﯽﻨﻌﻣرادهﺪﺷﺖﺳاﻪﺑيرﻮﻃ ﻪﮐﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺢﻄﺳ،گﺮﺑﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﺰﯿﻧهﺪﻫﺎﺸﻣﺷﺪ.
	0
	يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ ﯽﻨﺗﺎﻧ ﺮﻫاﻮﺧ و رداﺮﺑ ﯽﻗﻼﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ هداﻮﻧﺎﺧ)
	،
	رﺰﯾﺎﮐ يﺎﻫ ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ )×آ ،(ﺎﯾﺮﮔ
	،(هﺪﺷ ﺶﻨﯾﺰﮔ يﺎﻧﮋﯾﺪﻧآ)
	ﮏﺑ) يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ لوا ساﺮﮐ
	نﻻاوﺎﺳ ) ×آ ،(ﺎﯾﺮﮔ
	.(ﺎﺘﻧﺎﻓ نﺎﺸﻓا هدﺮﮔ دازآ) نﻻاوﺎﺳﺎﯾﺮﮔآﺎﺑ7/18ﺪﺻردﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻪﻧادهدﺮﮔرورﺎﺑ ارﺪﻨﺘﺷادودهداﻮﻧﺎﺧﺎﻧﮋﯾﺪﻧآوﺪﯾﺮﺒﯿﻫيﺎﻫرﺰﯾﺎﮐﯾﺮﮔآﺎ ﺰﯿﻧزايرورﺎﺑهدﺮﮔﻂﺳﻮﺘﻣرادرﻮﺧﺮﺑﺪﻧدﻮﺑ)ﻞﮑﺷ6 .( ﻞﮔﯽﻫدوماوديراﺪﯾﺎﭘﺎﻬﻧآوﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺪﯿﻟﻮﺗﻪﻧادهدﺮﮔ رورﺎﺑﯾﯽﮑزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓردحﻼﺻاوﺪﯿﻟﻮﺗﺬﺑر ﯽﻘﯿﻘﺣﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز،ﺖﺳاﺮﮔا
	،(ﯽﻋارز ﺪﻟاو ﺎﺑ
	ناﻮﺗزاﺎﻬﻧآردﺪﻨﯾاﺮﻓگروديﺮﯿﮔوﺪﯿﻟﻮﺗهداﻮﻧﺎﺧيﺎﻫ ﺪﯾﺪﺟهدﺎﻔﺘﺳادﺮﮐ .رﻮﺼﺗﯽﻣدورﻪﮐﺶﻨﯾﺰﮔياﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﻻﺎﺑوﯽﺳردوزﺐﺟﻮﻣشﺮﺘﺴﮔﯽﻤﯿﻘﻋرد يرﺎﯿﺴﺑزامﺎﻗراﯽﻧﻮﻨﮐﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزهﺪﺷﺖﺳا .ﺎﯾﺮﮔآﯾﮏ نﻮﻠﮐﺮﻧﻢﯿﻘﻋﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)هﺪﻨﻫﺎﻨﭘونارﺎﮑﻤﻫ1388 .(ﺎﻣا
	ﯽﺘﺴﯾززاﻪﻧﻮﮔيﺎﻫدرﻮﻣﻪﺟﻮﺗياﺮﺑحﻼﺻاﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز يرﺎﺠﺗﺖﺳاﺎﻣاﻪﺑﻞﯿﻟدتوﺎﻔﺗرددﺪﻋﯽﻧزاﻮﺗ،مﺮﭙﺳوﺪﻧآ ﯽﻗﻼﺗﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺎﻬﻧآﺎﺑﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزيرﺎﺠﺗ)
	يﺎﻬﻧﻮﻠﮐرﺰﯾﺎﮐونﻻاوﺎﺳزاﺮﻧيرورﺎﺑﯽﺑﻮﺧرادرﻮﺧﺮﺑ ﺪﻨﺘﺴﻫﻪﺑﻦﯿﻤﻫﻞﯿﻟدجﺎﺘﻧﯽﺴﻨﺟﻞﺻﺎﺣزاﯽﻗﻼﺗﺎﻬﻧآﺑﺎ ﻢﻗرﺎﯾﺮﮔآزاﺮﻈﻧيرورﺎﺑﻒﯿﻌﺿﯽﻣ،ﺪﻨﺷﺎﺑﺎﺘﻧﺎﻓﺰﯿﻧزا ﺮﻧيرورﺎﺑﯽﺑﻮﺧرادرﻮﺧﺮﺑهدﻮﺑوﻪﺑﻦﯿﻤﻫﻞﯿﻟدجﺎﺘﻧ ﯽﺴﻨﺟدازآهدﺮﮔنﺎﺸﻓانآﻪﮐﺎﻣﻮﻤﻋﯽﺷﺎﻧزادﻮﺧ يرورﺎﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﺑﻞﯿﻟدﻆﻔﺣنژيﺎﻫطﻮﺑﺮﻣﻪﺑﺮﻧ يرورﺎﺑ،يرورﺎﺑﯽﺑﻮﺧارن
	( رﺎﯿﺴﺑراﻮﺷدﺖﺳا)هﺪﻨﻫﺎﻨﭘو نارﺎﮑﻤﻫ1388 .(ﺞﯾﺎﺘﻧﻦﯾا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﯽﮐﺎﺣ،ﺖﺳاﻦﯾاﺪﯾﺮﺒﯿﻫيﺎﻫﯽﯾﺎﻨﺜﺘﺳا)
	( ﻪﻧﺎﻬﻨﺗزاﺮﻈﻧلﺎﻘﺘﻧاﺖﻣوﺎﻘﻣﻪﺑﺶﻨﺗيﺎﻫﯽﺘﺴﯾزوﻏﺮﯿ ﯽﺘﺴﯾزﻪﻧﻮﮔ
	ﻪﮑﻠﺑزاﯽﺧﺮﺑتﺎﻬﺟﻢﻬﻣﺮﮕﯾد ﺰﯿﻧداﻮﻣﯽﮑﯿﺘﻧژﺎﺑﯽﺷزراردحﻼﺻاﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﺴﻫﺪﻨﺘ ﻪﮐزاﻪﻠﻤﺟﺎﻬﻧآدﻮﺒﻬﺑيرورﺎﺑﯽﺴﻨﺟوﺰﯿﻧتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ يﺮﻫﺎﻇهﺪﻏارﯽﻣناﻮﺗمﺎﻧ،دﺮﺑيرﻮﻃ ﻪﺑﻪﮐﺖﯿﻌﺿو يﺮﻫﺎﻇهﺪﻏرديرﺎﯿﺴﺑزاجﺎﺘﻧﮏﺑساﺮﮐلواﻦﯾا ﺪﯾﺮﺒﯿﻫﺎﻫﺎﺑﺪﻟاوﯽﻋارزلدﺎﻌﻣمﺎﻗرايرﺎﺠﺗدﻮﺑ.
	×
	ﯽﻗﻼﺗ و ﯽﻋارز ﺪﻟاو ﺎﺑرداﺮﺑو ﺮﻫاﻮﺧﯽﻨﺗﺎﻧﻦﯾاﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ،ﺖﺳاﺪﻟاوﯽﺸﺣوﻦﯾاﺪﯾﺮﺒﯿﻫﺎﻫ )ﻪﻧﻮﮔ
	ﯾ (ﮏﻪﻧﻮﮔﺪﯿﺋﻮﻠﭘاﺮﺘﺗﻮﻟآﺎﺑﻓلﻮﻣﺮ ﯽﻣﻮﻧژ
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻦﯾاﻪﻧﻮﮔﻪﺑﻞﯿﻟديرادرﻮﺧﺮﺑ زانژيﺎﻫﺖﻣوﺎﻘﻣﻪﺑﺎﻬﯾرﺎﻤﯿﺑوﯽﺧﺮﺑسﺮﺘﺳايﺎﻫﺮﯿﻏ
	يﺎﺑﺎﺑت .1379 .ﯽﺳرﺮﺑوﻪﺴﯾﺎﻘﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐمﺎﻗراﺪﯾﺪﺟﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز .هﺪﯿﮑﭼتﻻﺎﻘﻣﻦﯿﻤﺸﺷهﺮﮕﻨﮐمﻮﻠﻋزﺖﻋار وحﻼﺻاتﺎﺗﺎﺒﻧناﺮﯾا .13ﺎﺗ16رﻮﯾﺮﻬﺷهﺎﻣ .هﺎﮕﺸﻧادنارﺪﻧزﺎﻣ . هﺪﻨﻫﺎﻨﭘج.،ﯽﻫﺎﺷوﺮﺴﺧم.،ﺎﺤﯿﺴﻣس .وهداﺰﯿﻟوم .1377 .ﻞﯿﮑﺸﺗﺖﻣﺎﮔيﺎﻫ
	ردﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣز
	.ﺶﻧاديزروﺎﺸﮐ8)3و4(:146-125.
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