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  چکیده
از که دار اسـت  اهان دارویی اسـانسترین گییکی از مهم .Matricaria chamomilla L بابونه آلمانی با نام علمی

اي به صـورت   مزرعهآزمایش در شرایط  شود.هداشتی استفاده فراوانی میب -آن در صنایع مختلف داروسازي و آرایشی
. در منطقـه اقلیـد فـارس انجـام شـد      1392هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال هاي خرد شده در قالب طرح بلوكکرت

از تبخیـر از   پـس  آبیـاري ســطح   پـنج  و  تن در هکتار 10و  5سطح ورمی کمپوست صفر،  سهشامل  ي آزمایشیتیمارها
ورمـی کمپوسـت و تـنش    اصـلی  که اثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد . ) بودندمترمیلی 180و  150، 120، 90، 60( تشتک

بیشـترین  نشـان داد کـه    مقایسـه میـانگین  خشکی بر تعداد شاخه جانبی، تعداد ساقه اصلی و عملکرد گـل معنـی دار بـود.    
 متر تبخیر از تشـتک تبخیـر) بـه دسـت    میلی 60سطح تنش خشکی ( پایین ترینکیلوگرم در هکتار) در  50/441عملکرد گل (

مقایسـه میـانگین   دار شـد.  ارتفاع، عملکرد زیسـتی، درصـد و عملکـرد اسـانس معنـی      بر تیمارهاي آزمایشبرهمکنش . آمد
 180و  150، 60نشـان داد کـه در سـطوح آبیـاري پـس از      اسـانس   درصـد براي کمپوست کی و ورمیبرهمکنش تنش خش

تـن در هکتـار و    10کمپوسـت  مربوط بـه ورمـی  بترتیب اسانس درصد و کمترین متر تبخیر از تشتک تبخیر، بیشترین میلی
 کـاهش  بـا  چنـد  هـر  کـرد  تــوان بیـان  مـی آزمایش این در آمده بدست نتایج کمپوست بود. براساسعدم استفاده از ورمی

 بـا  امـا  شـود مـی  کاسـته  بابونــه آلمـانی   گیــاه  در گــل  عملکـرد از خشـکی تـنش بروز تبـع آن بـه و مصـرفی آب میزان
    .کاسـت گیـاه ایـن عملکـرد بـر خشکی تنش سوء بـروز اثرات از میتوان کمپوست،ورمیافزایش مصرف 

  
  کمپوستتنش خشکی، عملکرد گل، ورمی آلمانی،  نهاسانس، بابو: کلیدي هاي واژه
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Abstract 

German chamomile (Matricaria Chamomilla) is one of the most important essential oil 

bearing plants that its essential oil constituent is used in different medicinal industries. A field 

experiment was conducted using a split plot design with three replications in Eqlid, Fars, Iran  in 

2013. The treatments were included three amounts of vermicompost (0, 5 and 10 ton.ha-1) and five 

drought stress an irrigation after (60, 90, 120, 150 and 180 mm evaporation pan class A). Analysis 

of variance showed that the main effect of vermicompost and drought stress on the number of 

branches, number of main stem and flower yield was significant. Comparison of means showed that 

the maximum flower yield (441.50) was obtained from lowest of  drought stress (60 mm evaporation 

pan class A). Also, analysis of variance showed interaction of treatments on height, biological yield, 

essential oil and essential oil yield were significant. Comparison of means the interaction between 

drought stress and vermicompost levels for essential oil percent showed that for the irrigation levels 

after 60, 150 and 180 mm evaporation from evaporation pan, the highest and lowest essential oil 

percent was obtained from 10 tons and no application of vermicompost per hectare, respectively. 

Based on the results of this experiment can be expressed, however, by reducing water consumption, 

Consequently, the occurrence of drought stress, German chamomile flower yield decreases, but with 

the use of manure vermicompost (in the highest level of stress), can partially reduce the negative 

effects of drought stress on plant yield. 

 

Keywords: Essential Oil, German Chamomile (Matricaria  Chamomilla), Drought Stress,  Flower  
Yield, Vermicompost 
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  مقدمه
گیاهان دارویی در اروپا،  مهمترینبابونه یکی از 

سترالیا و کشورهاي خاورمیانه، آمریکاي شمالی، ا
آفریقایی است که عمدتاً به منظور استفاده از اسانس 

شود و با توجه به کاربرد آبی رنگ آن کشت می
روزافزون آن در صنایع داروسازي، آرایشی و 

ایی از هاي غذتهیه چاشنی سازي و عطربهداشتی، 
یکی از  ).1992(هورنوك اهمیت زیادي برخوردار است 

هاي تولید در مناطق خشک و نیمه مهمترین محدودیت
از طرفی قابلیت  .)2004باشد (ردي خشک، کمبود آب می

دسترسی عناصر غذایی مختلف در خاك تحت تأثیر 
یابد. بنابراین مدیریت اي میتنش، تغییرات قابل مالحظه

تغذیه گیاه در شرایط تنش یکی از مسائل مهم در تولید 
 ).2007 دخانیمحم(شود محصوالت گیاهی محسوب می

در بین عوامل باز دارنده محیطی بر رشد و عملکرد 
ترین عامل کاهش گیاهان زراعی و دارویی، خشکی مهم

خشک به شمار تولید بخصوص در مناطق خشک و نیمه
رود تنش معموال به عنوان یک عامل خارجی که باعث می

تأثیر منفی بر زندگی گیاه می شود تعریف می شود. 
خشک گیاه در شرایط تنش خشکی به اقلیم و تولید ماده 

شرایط خاك بستگی دارد و مقدار آب قابل دسترس 
سازد. تنش خاك و کارایی مصرف آب گیاه را متأثر می

تواند به عنوان هر گونه کاهش محتواي آب خشکی می
بافت یا سلول تعریف شود. تأثیر خشکی بر هر یک از 

به تغییر در  تواند منجراجزاي تشکیل دهنده گل می
  .میزان گل تولیدي شود

هاي صورت گرفته روي گیاه بابونه در بررسی
یر نیز مشخص شده است که عملکرد بابونه تحت تأث

ن آب قابل دسترس در رقم، شرایط آب و هوایی و میزا
) 1982هاي سینگ (گیرد. آزمایشمحیط ریشه قرار می
رشد و هاي قلیایی، بابونه براي نشان داد که در خاك

نوبت آبیاري است.  8تا  6تولید عملکرد مطلوب نیازمند 
در صورت نبود آب کافی نه تنها رشد گیاه به واسطه 
نبود آب بلکه به سبب کمبود عناصر غذایی قابل 

 محیطی بازدارنده عوامل بین در یابد.دسترس کاهش می
 عامـل مهمتـرین خشکی، گیاهان عملکـرد و رشـد بـر

 خشـک نیمه و خشک مناطق در صوصبخ تولید کاهش
   ).2004 (ردي رودمی شمار به

 در کمپوستورمیکود  ویـژه بـه آلی کودهاي
مواد  زیادي مقادیر داراي شیمیایی کودهاي با مقایسه

غـذایی  عناصـر از غنـی منابع عنوان به وآلی هستند 
 رونـدمی شمار به پتاسیم و فسفر نیتروژن، بخصوص
 قـرار گیاهـان اختیـار در مرور به را عناصر کـه این
کمپوست ورمی .)1999 همکاران(چادهري و  دهنـدمـی

ارگانیک و شامل یک مخلوط بیولوژیکی یک کود بیو
ها، بقایاي گیاهی، کود ها ،آنزیمبسیار فعال از باکتري

باشد که سبب ادامه هاي کرم خاکی میحیوانی و کپسول
هاي یشرفت فعالیتعمل تجزیه مواد آلی خاك و پ
 ).1999گردد (بریمنس میکروبی در بستر رشد گیاه می

کمپوست به خاك نه تنها فراهمی عناصر افزودن ورمی
غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش داده است بلکه با بهبود 

هاي حیاتی خاك، ضمن ایجاد شرایط فیزیکی و فرآیند
یک بستر مناسب براي رشد ریشه، موجبات افزایش 
رشد اندام هوایی و تولید ماده خشک و در نهایت بهبود 

-استفاده ورمی عملکرد اسانس را نیز فراهم آورده است

کمپوست در کشاورزي پایدار عالوه بر افزایش حمایت 
هاي هاي مفید خاك مانند قارچو فعالیت میکروارگانیسم

کننده فسفات در هاي حلمیکوریز و میکروارگانیسم
اصر غذایی مورد نیاز گیاه مانند جهت فراهمی عن

نیتروژن، فسفر و پتاسیم محلول عمل نموده و سبب 
و  گردد (آرانکونبهبود رشد و عملکرد گیاه زراعی می

 در) 1388( همکـاران و احمـدیان .)2004 همکاران
 دامی کود مصرف و خشکی تنش اثـر متقابل بررسـی

 که ندنمود اعالم سبز کیفـی زیره و کمی خصوصیات بر
 اثرات ضـمن کاهش دامـی کود هکتار در تن 20 مصرف
و  مـوثره مـاده میزان افزایش باعث خشکی، تنش منفی
 و گردیـد سبز زیره اسانس کیفی خصوصیات بهبود

  . شد دانه پرشدن مرحله در آبیـاري بیشتر جـایگزین
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 اثـر بـا رابطه در وسیعی تحقیقات تاکنون اگرچه
 شــده، انجــام زراعــی ــانگیاه روي تـنش خشــکی

 گیاهانبرخی از رفتــار در خصوص برهمکنش  امــا
 آب کمبود شرایط تحتاز جمله بابونه  معطر و دارویی

 اندکی صورت گرفته است. اتمطالعبا ورمی کمپوست  
 کود و خشکی تنش اثرات بررسی ایـن آزمایش از هـدف

 و عملکـرد اجزاي ،عملکرد بر کمپوست آلی ورمی
 .است بوده بابونـه آلمانی دارویـی گیـاه میـزان اسانس

  
 هامواد و روش

-به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی

و اجزاي  کمپوست در شرایط تنش خشکی بر عملکرد
گیاه دارویی بابونه آلمانی آزمایشی در سال عملکرد 
هاي خرد شده در قالب به صورت کرت 91- 92زراعی 
سه سه تکرار به صورت دفی با هاي کامل تصابلوك

تن در  10) و 1V ،(5 )2Vصفر ((کمپوست سطح ورمی
به صورت آبیاري  و پنج سطح تنش خشکی ))3Vهکتار (

) و 1S ،(90 )2S ،(120 )3S ،(150 )4S( 60( پس از 
180)5Sدر منطقه اقلید  )متر تبخیر از تشتک تبخیر) میلی

عامل اصلی تنش خشکی به عنوان  فارس به اجرا درآمد.
- کمپوست به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته و ورمی

 اواخر اجراي آزمایش عملیات تهیه زمین در هتج ند.شد
جدول فروردین ماه با مساعد شدن شرایط آب و هوایی (

) انجام و عملیات آماده سازي بستر خاك با استفاده از 1
وسایل مکانیزه (گاوآهن و دیسک) صورت گرفت. جهت 

ند ماه اقدام به کشت در این گیاه در اوایل اسفکاشت 
و سپس در بهار نشاءها به زمین اصلی انتقال  خزانه شد
متر و هر کرت  3×6. اندازه هر کرت اصلی ندداده شد

- کرت .دبومتر 2×3اصلی داراي سه کرت فرعی به ابعاد 

هاي فرعی شامل دو پشته با چهار ردیف کاشت و 
متر و فاصله بین سانتی 10وي ردیف ها رفاصله بوته

هاي اصلی . فاصله بین کرتبودمتر سانتی 30ها ردیف
متر و فاصله بین  5/0هاي فرعیمتر، فاصله بین کرت 2

نشاءها به  اوایل اردیبهشت ماه .بودمتر  3هر بلوك 

و آبیاري به صورت منظم تا  هشد زمین اصلی منتقل
رم شدن انجام شد. با گ(شروع گلدهی) دهی گل %5زمان 

هاي هرز، وجین تدریجی هوا و سرعت گرفتن رشد علف
هاي هرز نیز در این بازه زمانی به صورت دستی علف

آبیاري بر اساس تیمارهاي آزمایش انجام گرفت. سپس 
اده از تشتک با استفاعمال گردید اعمال زمان آبیاري 

مستقر شده بود انجام  مزرعه تبخیري که از قبل در
 5/7خیر از تشتک روزانه در ساعت گرفت. میزان تب

هاي داراي سطوح صبح یاداشت شد. آبیاري کرت
مختلف تنش خشکی با استفاده از آمار برداشت شده از 

 Aتشتک تبخیر و جدول محاسبه تبخیر از تشت کالس 
دهی گل %80انجام شد. اعمال تنش خشکی تا زمان 

داري براشت و در آن زمان اقدام به نمونهمزرعه ادامه د
-اي کرتهاي مختلف با در نظر گرفتن اثر حاشیهاز کرت

در رابطه با ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانبی،  ها گردید.
در عملکرد گل، داد ساقه اصلی، تعدادگل در بوته و تع

بوته هاي هر  %80دهی کامل (زمانی که بیش از زمان گل
بوته  10از هر کرت آزمایشی کرت به گل رفته بودند) 

 حذف با در نظر گرفتن اثر حاشیه (بانتخب تصادفی م

 و ابتدا از سانتیمتر 50 و هر طرف از کناري ردیف دو
ارتفاع بوته مورد ارزیابی قرار گرفت. کرت) ،  هر انتهاي

همچنین با توجه به اینکه گیري شد. ( با خط کش) اندازه
بابونه داراي رشد نامحدود می باشد و غنچه هاي آن به 

وزانه باز می شوند، هر هفته نسبت به صورت ر
 10برداشت گلها اقدام گردید. بدین منظور از هر کرت، 

شدند. در و عالمتگذاري بوته به طور تصادفی انتخاب 
بوته شمارش  10هر نوبت برداشت گل، تعداد گل هر 

شده و میانگین آن به عنوان تعداد گل در بوته چین اول 
بدین (چین چهارم) ر در نظر گرفته شد و تا چین آخ

ترتیب عمل گردید و مجموع تعداد گل در همه چین ها، به 
. بعد از برداشت هر عنوان تعداد گل در بوته ثبت گردید

و  چین گلها به مدت یک هقته خشک وسپس وزن گردیده
منظور تعیین مقدار اسانس به. عملکرد گل محاسبه گردید

ایه از هر گل، بعد از برداشت گلها و خشک کردن در س
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کرت آزمایشی یک نمونه تصادفی تهیه کرده که بعد از 
کلونجر و با استفاده از روش  وسیله دستگاهآسیاب، به

). 1387 گیري شد (زینلی و همکارانتقطیر با آب، اسانس
زدایی آب آن بازده اسانس (درصد) نیز پس از رطوبت

سدیم خشک، محاسبه شد. بعد از تعیین توسط سولفات
ضرب ده اسانس، عملکرد آن نیز به کمک حاصلباز

تجزیه و  عملکرد گل و بازده اسانس محاسبه گردید.

 SAS ها با استفاده از نرم افزارايتحلیل آماري داده
انجام شد و مقایسه میانگین تیمارها به روش آزمون 

LSD  درصد و مقایسه میانگین اثرات متقابل  5در سطح
انجام   L.S.Meansروش دار بودن به در صورت معنی

. رسم نمودارها با کمک نرم افزار )1385(سلطانی  شد
Excel .انجام گرفت  

  

  1391-92وضعیت اقلیمی منطقه در سال  -1جدول 

  
  

  1391-92خاك مزرعه مورد مطالعه در سال  ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی  -2دول ج

 بافت 
pH EC 

(ds/m) 
 ماده آلی

)% (  

 نیتروژن

)% (  

 فسفر

)% (  

 پتاسیم

)% (  

کمپوستورمی  _ 1/7  9/4  2/12  1/1  3/1  2/1  

  
pH  EC 

(ds/m) 
 ماده آلی

)% (  
 نیتروژن
(ppm) 

 فسفر
(ppm) 

 پتاسیم
(ppm) 

سی سیلتیر خاك مزرعه  5/7  9/0  6/1  18/0  9 273 

  
  نتایج وبحث

  ارتفاع
ها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده           
به  % 1خشکی هر کدام در سطح وست و تنشکمپورمی

تأثیر  %5تنهایی و همچنین برهمکنش آنها در سطح 
). نتایج 3داري بر ارتفاع گیاه بابونه داشت (جدولمعنی
شان داد که در تمامی سطوح تنش خشکی اثر دهی نبرش
کمپوست بر ارتفاع گیاه دارویی بابونه در سطح ورمی

مقایسه میانگین برهمکنش تنش دار شد. یک درصد معنی

سطح تنش  هر کمپوست نشان داد که درخشکی و ورمی
مربوط به کاربرد بیشترین سطح  ارتفاعخشکی بیشترین 
در هکتار) و کمترین  تن 10کمپوست (استفاده از ورمی

کمپوست مربوط به سطح عدم استفاده از ورمی ارتفاع
با افزایش تنش ارتفاع بود. همچنین نتایج نشان داد که 

کمپوست افزایش یافت با کاربرد ورمی وخشکی کاهش 
تن  10مربوط به سطح  ارتفاعو بیشترین تأثیر بر 

متر تبخیر میلی 60کمپوست در هکتار تحت تنش ورمی
-از تشتک بود. در تیمار شاهد (عدم استفاده از ورمی

   سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند مجموع
6/375  4/35  23 6/27  8/97  8/28  7/6  0 0 8/1  4/0  1/4 بارندگی  1391 150 

)میایمتر(  236 3/21  6/19  3/31  4/5  8/17  0 0 7/5  0 0 2/25  7/109  1392 

13 3/8  95/5  55/2  9/3  45/10  2/15  05/20  6/21  8/22  95/19  6/15 دما (درجه  1391  5/9 
 سانتی گراد)

7/12  75/6  6/1  4/1-  75/5  65/9  35/16  55/20  95/23  4/24  6/20  2/13  9/10  1392  
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کمپوست)، تنش خشکی بیشترین تأثیر را بر کاهش 
مربوط به سطح تنش  ارتفاعداشته و کمترین  ارتفاع

متر تبخیر از تشتک مشاهده گردید میلی 180خشکی 
کمپوست رسد ورمیدر این مطالعه به نظر می ).1(شکل 

و فراهمی مطلوب عناصر از طریق قدرت زیاد جذب آب 
مصرف بر روي میزان فتوسنتز و غذایی پرمصرف و کم

توده تأثیر مثبت گذاشته و موجب بهبود تولید زیست
 اي دیگر برهم چنین در مطالعه  .استارتفاع بوته شده 

)، استفاده از Allium sativumروي گیاه دارویی سیر (
وته کمپوست موجب بهبود چشمگیري در ارتفاع بورمی

). در این پژوهش 2006 و همکاران گردید (آرگوئلو
ارتفاع بوته سیر نیز به دلیل بهبودي که در جذب عناصر 
معدنی و آب و پیامد آن در فرایند فتوسنتز صورت 
گرفته بود، افزایش یافت. نتایج مشابهی نیز در همین 

) روي 1387خصوص، در تحقیقات درزي و همکاران (
) روي بابونه و 1387همکاران ( رازیانه و عزیزي و 
) بر زیره سبز مشاهده 1389مقدم (سعیدنژاد و رضوانی

  شده است. 
در رابطه با کاهش ارتفاع در اثر تنش آبی می 

 و تقسیم کاهش موجب محدودیت آبیتوان گفت که 
رشد اندام ها  طریق از این و شود می ها سلول انبساط

 جمله از اینبنابر. دهد می کاهش را بوته ارتفاع و
 اثر بر ارتفاع بوته کاهش خشکی، تنش منفی تأثیرات
 و جدذب عناصر قابلیت و دسترس در رطوبت کاهش
 مشابهی توسط  تحقیقات نتایج که است رشد کاهش

) روي بابونه، عزیزي و 1386فضلی و همکاران (
) 2005) روي بابونه و صفی خانی (1387همکاران ( 

  .است شده روي بادرشبی گزارش
  

  
  کمپوستو ورمی آبیاريارتفاع بابونه در سطوح مقایسه میانگین  -1شکل 



  67                               مطالعه عملکرد، اجزاي عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی در شرایط تنش خشکی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست
 

  
  

 تعداد شاخه جانبی

- نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ورمی

ی کمپوست و تنش خشکی بر تعداد شاخه گیاه داروی
). نتایج 3دار بود (جدول معنی % 1بابونه در سطح 
ها نیز نشان داد که افزایش میزان تنش مقایسه میانگین

داري در تعداد شاخه جانبی گیاه خشکی، کاهش معنی
بطوریکه بیشترین تعداد  )4بابونه نشان داد (جدول 

) و 11/23میلیمتر تبخیر ( 60شاخه جانبی در تیمار 
میلیمتر تبخیر  180در تیمار ه جانبی تعداد شاخ کمترین

-از طرفی نیز با افزایش میزان ورمی بدست آمد. )77/7(

داري کمپوست، تعداد شاخه جانبی گیاه افزایش معنی
 10بطوریکه بیشترین تعداد شاخه جانبی در تیمار یافت 

) و کمترین تعداد شاخه جانبی 4/15کمپوست (تن ورمی
) بدست آمد 80/12مپوست (کدر تیمار عدم کاربرد ورمی

کمپوست با فراهم رسد ورمی). به نظر می4(جدول 
آوردن عناصر غذایی و جذب بیشتر آب باعث افزایش 

هاي فرعی و متعاقب آن افزایش تعداد ساقه اصلی شاخه
نژاد و شود که با نتایج سعیدو تعداد گل در بوته می

 ی از) در استفاده از کودهاي زیست1389( مقدمرضوانی
  کمپوست بر روي زیره سبز مطابقت دارد. قبیل ورمی

) در بررسی که با 1389زرندي و همکاران (تهامی
استفاده از کاربرد کودهاي آلی و شیمیایی بر روي گیاه 

، مشاهده نمودند که کود انجام دادنددارویی ریحان 
گوسفندي سبب تولید بیشترین تعداد شاخه فرعی در 

دند که در شرایط یکسان محیطی، بوته شد و بیان کر
فراهم آوردن عناصر غذایی براي گیاه توسط کودهاي 

تواند باعث افزایش رشد گیاه و متعاقبا تعداد مختلف می
تن  30 شاخه فرعی گیاه شود. در تحقیق دیگري مصرف

هاي فرعی در هکتار کود دامی باعث افزایش شاخه
ندي و زر. تهامی)1382بابونه شد (جهان و کوچکی 

) در بررسی که با استفاده از کاربرد 1389همکاران (
کودهاي آلی و شیمیایی بر روي گیاه دارویی ریحان 

مشاهده کردند که کود گوسفندي سبب  ،انجام دادند
  تولید بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته شد.

  
 ساقه اصلی در بوته

- نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر ورمی

تنش خشکی بر ساقه اصلی گیاه دارویی کمپوست و 
ولی اثر  باشد،دار میدرصد معنی 1بابونه در سطح 

متقابل این دو بر ساقه اصلی گیاه دارویی بابونه آلمانی 

  کمپوست بر صفات کمی و اسانس گیاه بابونه آلمانیتجزیه واریانس اثر تنش خشکی و ورمی -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

ارتفاع 
 بوته

تعداد شاخه 
 جانبی

ساقه 
 اصلی

گل در  تعداد
 بوته

 عملکرد گل
عملکرد 
 زیستی

شاخص 
 برداشت

درصد 
 اسانس

عملکرد 
 اسانس

 001/0 001/0 16/3 6/7349 9/106 02/78 688/0 400/2 466/0 2 بلوك

 S( 4تنش خشکی(
**188/

633 
**744/410 **611/45 **5/9813 **1/5269 **3/10377 **38/18 **016/0 **01/2 

 11/0 0009/0 44/5 7/8377 7/1637 13/78 161/0 511/2 855/0 8 خطاي اصلی
ورمی 
 )Vکمپوست(

2 **066/92 **400/25 **155/2 **6/1456 **2/1680 **2/52157 *64/7 **119/0 **30/4 

S×V 8 *788/2 ns761/0 ns377/0 **9/146 ns8/1695 *9/1245 ns92/4 **015/0 *31/0 

 11/0 003/0 39/2 95/2 8/106 54/10 233/0 922/0 111/1 20 خطاي فرعی

 ضریب تغییرات
(%) 

- 78/2 79/6 60/10 12/3 55/9 80/1 06/7 90/7 51/13 

ns ،*،** دهددرصد را نشان می 5و  1داري در سطح داري و معنیعدم معنی.  
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ها نشان ). نتایج مقایسه میانگین3(جدول  دار نشدمعنی
داري کاهش معنی باعثداد افزایش میزان تنش خشکی، 
). 4بابونه شد (جدول  در تعداد ساقه اصلی گیاه

 60در تیمار )  44/7(ساقه اصلی بطوریکه بیشترین 
در تیمار )  55/2(ساقه اصلی میلیمتر تبخیر و کمترین 

). 4میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر بدست آمد (جدول 180
ها نشان داد با افزایش همچنین نتایج مقایسه میانگین

افزایش  کمپوست، تعداد ساقه اصلی گیاهمیزان ورمی
به طوري که بیشترین تعداد ساقه  ،داري یافتمعنی

تن در  10کمپوست مربوط به تیمار ورمی) 86/4(اصلی 
در هکتار ) 66/4(کمپوست ورمیتن  5هکتار شد که با 

تعداد ساقه اصلی  و کمترین داري نداردتفاوت معنی
بود  )13/4کمپوست (مربوط به سطح عدم کاربرد ورمی

  ). 4(جدول 
گزارش دادند که با  )1389آرزمجو و همکاران (

درصد ظرفیت زراعی  90افزایش سطح تنش خشکی از 
درصد ظرفیت زراعی تعداد ساقه اصلی گیاه  50به 

کاهش یافت. همچنین  07/9به  93/11بابونه آلمانی از 
این محققین گزارش دادند که استفاده از منابع کودي 
-مختلف، تعداد ساقه اصلی متفاوتی را در گیاه ایجاد می

که کود شیمیایی،  کود دامی و کمپوست به به طوري .کند
عدد ساقه اصلی در گیاه  32/9و  78/10، 27/12ترتیب 

ژن از یک سو کند.  با توجه به اینکه نیتروایجاد می
نقشی اساسی در ساختمان کلروفیل داشته و از سویی 

باشد و ها میدر سنتز پروتئین عاملدیگر مهمترین 
افزایش آن در شرایط مشخصی موجب افزایش میزان 

لذا با افزایش میزان پروتئین در گیاه،  .گرددپروتئین می
شود و تعداد شاخه فرعی، ارتفاع و قطر ساقه بیشتر می

(رحمانی یابد تیجه میزان مواد فتوسنتزي افزایش میدر ن
  ).2008 و همکاران

  
  تعداد گل در بوته

-ها نشان داد که ورمینتایج تجزیه واریانس داده

به تنهـایی   % 1خشکی هر کدام در سطح کمپوست و تنش

داري تـأثیر معنـی   %1و همچنین برهمکنش آنها در سطح 
). 3ه داشـت (جـدول  بر تعداد گل در بوتـه در گیـاه بابونـ   

دهـی نشـان داد کـه در تمـامی سـطوح تـنش       نتایج برش
کمپوست بـر تعـداد گـل در بوتـه گیـاه      خشکی اثر ورمی

مقایسـه   دار شد.درصد معنیدارویی بابونه در سطح یک
کمپوسـت نشـان   میانگین برهمکنش تنش خشکی و ورمی

سطح تنش خشکی بیشـترین تعـداد گـل در     در هرداد که 
-به کاربرد بیشترین سطح استفاده از ورمیبوته مربوط 

 تعداد گل در بوتـه تن در هکتار) و کمترین  10کمپوست (
. کمپوسـت بـود  مربوط به سطح عـدم اسـتفاده از ورمـی   

همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی تعـداد  
کمپوست تعداد گـل  با کاربرد ورمیو گل در بوته کاهش 

یشـترین تعـداد گـل در بوتـه     ب کـه در بوته افزایش یافـت  
کمپوسـت در هکتـار تحـت    تن ورمی 10مربوط به سطح 

خیـر از تشـتک بـود. در تیمـار عـدم      بمتر تمیلی 60تنش 
کمپوست، تنش خشکی بیشـترین تـأثیر   استفاده از ورمی

را بر کاهش تعداد گل در بوته داشته و کمترین تعداد گل 
ر متـ میلـی  180در بوته مربوط بـه سـطح تـنش خشـکی     
آرزمجـو و   .)2تبخیر از تشـتک مشـاهده گردیـد (شـکل     

گزارش دادند که با افزایش سطح تـنش   )1389همکاران (
درصد ظرفیت  50درصد ظرفیت زراعی به  90خشکی از 

بـه   6/152ر گیـاه بابونـه آلمـانی از    زراعـی تعـداد گـل د   
ــت.   83/90 ــاهش یاف ــري  ک ــژوهش دیگ ــدیان و در پ احم

اثـر بقایـاي کـود شـیمیایی،     ) در بررسی 2011همکاران (
دامــی و کمپوســت بــر عملکــرد، اجــزاي عملکــرد، برخــی 

فیزیولوژیک و میزان اسـانس بابونـه تحـت     خصوصیات
گزارش دادند که بـا افـزایش سـطح     شرایط تنش خشکی

درصـد   50درصد ظرفیت زراعی بـه   90نش خشکی از ت
ــانی از    ــه آلم ــاه بابون ــل در گی ــداد گ ــت زراعــی تع ظرفی

  کاهش یافت.  77/99به  91/158
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  کمپوست ورمیتنش خشکی و تحت  تعداد گل در بابونه مقایسه میانگین -2شکل 

 
طور کمپوست، به کاربرد مقادیر مختلف ورمی

را  افزایشاین که  را افزایش داد هاداري تعداد گلمعنی
جمعیت میکروبی خاك و تولید مواد  بهبود بهتوان می

در موجود هاي گیاهی محرك رشد نظیر هورمون
 و همچنین بهبود جذب آب و مواد غذاییکمپوست ورمی

  د.نسبت دا
 

 عملکرد گل

 ها نشان داد که تنشنتایج تجزیه واریانس داده
کمپوست هر کدام به تنهایی در خشکی و کود آلی ورمی

داري بر عملکرد گل خشک در گیاه تأثیر معنی %1سطح 
). همچنین نتایج تجزیه 3بابونه آلمانی داشتند (جدول 

ها نشان داد که برهمکنش تنش خشکی و واریانس داده

دار نیست. مقایسات کمپوست بر این صفت معنیورمی
کمپوست داد که با افزایش سطوح ورمیها نشان میانگین

بطوریکه بیشترین عملکرد گل خشک بابونه افزایش یافت 
کیلوگرم  372کمپوست (تن ورمی 10عملکرد گل در تیمار 

) و کمترین عملکرد گل در تیمار عدم کاربرد در هکتار
) بدست آمد کیلوگرم در هکتار 306کمپوست (ورمی

همچنین مقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر   ).4(جدول 
عملکرد گل خشک بابونه نیز نشان داد که با افزایش 
سطوح تنش خشکی از عملکرد گل خشک بابونه کاسته 

کیلوگرم در  5/441بطوریکه بیشترین عملکرد گل (شد 
میلیمتر تبخیر و کمترین عملکرد گل  60) در تیمار هکتار

میلیمتر تبخیر از 180ر تیمار ) دکیلوگرم در هکتار 5/240(
 افزایش عملکـرد گـل). 4(جدول تشتک تبخیر بدست آمد
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توانـد مربـوط در بابونـه آلمـانی مـی آلیدر تیمار کود 
افـــزایش نگهـــداري آب در  در آلیبـه تـاثیر کـود 

و بهبود جذب عناصر غذایی از جمله نیتروژن، خـــاك 
 آلیشرایط کود  ـــندر ای. باشـــدفسفر و پتاسیم 

باعث  ،براي گیاه عـالوه بـر تـامین عناصـر غـذایی الزم

و افــزایش  بهبود خلل و فرج خاك، تعادل نیتروژن
(بورسارد  شــوددر گیــاه مــی کــارایی جــذب فســفر

نتایج مشابهی توسط صالحی و  ).1997 ،سناتو - و فررا
  .) بر بابونه گزارش شده است1390همکاران (

  
  صفات کمی بابونه ايکمپوست برمقایسه میانگین اثرات اصلی تنش خشکی و ورمی -4جدول 

 
تعداد شاخه 
 جانبی

ساقه  تعداد
 اصلی

  عملکرد گل
 (کیلوگرم در هکتار) 

شاخص 
  (%)برداشت

     (میلیمتر تبخیر)تنش خشکی
60 a 11/23 a 44/7 a 5/441 a55/23 

90 b 22/19 b 44/6 b 6/386 a 82/22 

120 c 12 c 66/3 c 4/334 ab  67/21 

150 d 55/8 d 66/2 c 8/307 ab62/21 

180 d 77/7 d 55/2 d 5/240 b79/19 

     (تن در هکتار) کمپوستورمی
 c80/12 b 13/4 b 306 b 24/21  صفر

5 b 2/14 a 66/4 a 6/348 ab 78/21 

10 a 4/15 a 86/4 a 372 a 65/22 
  .باشدمی %5داري در سطح ي عدم معنیهندهحروف یکسان نشان د

  
در رابطه با کاهش عملکرد گل در اثر افزایش 
تنش خشکی می توان گفت که با افزایش میزان تنش 
جذب آب و عناصر غذلیی بخصوص نیتروژن و فسفر 
دچار اختالل گشته  که در نتیجه این کاهش جذب، 

ي براعملکرد و اجزاي عملکرد گیاه کاهش می یابد. 
رویشی مناسب  بوجود آمدن گـل، گیـاه نیـاز بـه رشـد
مراحل مختلف  و تولید اندام هـاي تشـکیل دهنـده آن در
بر هر یک از  رشد رویشی و زایشی دارد. تاثیر خشکی

در  تغییــر تواند منجر بـهاجزاي تشکیل دهنده گل می
عملکرد گل در گیاه بابونه میــزان گــل تولیــدي شــود. 

مجموع حاصل بر همکنش اجزایی هستند که هر یک در 
از آنها در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی شکل 

گیرند. در این بین تعدادساقه و تعداد گل در بوته به می
شوند. عنوان مهمترین اجزاي عملکرد گل محسوب می

 با افزایشگزارش دادند که  )1389آرزمجو و همکاران (
، درصد ظرفیت زراعی 50سطح تنش خشکی از شاهد به 
درصــد کــاهش  1/18عملکــرد گــل در بابونــه 

آنها گزارش دادند که باالترین عملکرد گل خشک یافــت. 
کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار تنش کم و 08/1252(

کیلوگرم در هکتار)  14/555ن عملکرد گل خشک (کمتری
  مربوط به تنش زیاد بود. 

بررسی ) در 1386پور و همکاران (عباسعلی
بابونه  اثرات تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک

تنش خشکی باعث کاهش شیرازي گزارش کردند که 
 1/39درصدي وزن خشک گل بابونه و کاهش  5/39

درصدي تعداد گل در گیاه شد. میرشکاري و همکاران 
 ) نتیجه گرفتند که بیشترین عملکرد گل به تیماري1386(

بار انجام گردیده بود تعلق روز یک 6که آبیاري آن هر 
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روزه در فواصل آبیاري در سطح  6داشت و تاخیر 
درصدي آب مورد  100مشابه و یا کاهش  کودي

روز به یک بار  12استفاده در اثر تقلیل دوبار آبیاري در 
 3/2کیلوگرم در هکتار (معادل  7/8فقط کاهشی برابر با 

  درصد) در عملکرد گل خشک ایجاد کرد. 
  

  عملکرد زیستی
- ها نشان داد که ورمینتایج تجزیه واریانس داده

 %1دام به تنهایی در سطح کمپوست و تنش خشکی هر ک
داري تأثیر معنی %5و همچنین برهمکنش آنها در سطح 

). نتایج 3بر عملکرد زیستی گیاه بابونه داشت (جدول 
دهی نشان داد که در تمامی سطوح تنش خشکی اثر برش
کمپوست بر عملکرد زیستی گیاه دارویی بابونه در ورمی

ن دار شد. مقایسه میانگیسطح یک درصد معنی
کمپوست نشان داد که برهمکنش تنش خشکی و ورمی

هر در سطح تنش خشکی بیشترین عملکرد زیستی 
-مربوط به کاربرد بیشترین سطح استفاده از ورمی

تن در هکتار) و کمترین عملکرد زیستی  10کمپوست (
کمپوست بود. مربوط به سطح عدم استفاده از ورمی
ی با افزایش همچنین نتایج نشان داد که عملکرد زیست
کمپوست افزایش تنش خشکی کاهش و با کاربرد ورمی

یافت و بیشترین تأثیر بر عملکرد زیستی مربوط به 
 60کمپوست در هکتار تحت تنش تن ورمی 10سطح 
متر تبخیر از تشتک بود. در تیمار شاهد (عدم میلی

کمپوست)، تنش خشکی بیشترین تأثیر استفاده از ورمی
د زیستی داشته و کمترین عملکرد را بر کاهش عملکر

متر میلی 180زیستی مربوط به سطح تنش خشکی 
). استفاده از 3تبخیر از تشتک مشاهده گردید (شکل 

کمپوست به دلیل توانایی زیاد در نگهداري آب، ورمی
گردد و به طور غیر باعث بهبود شرایط فیزیکی خاك می

ه اینکه با توجه بمستقیم در عملکرد گیاه نقش دارد. 
هاي هوایی در گیاه تحت تاثیر فعالیت شاخه، برگ و اندام

جذب ریشه و میزان انتقال آب و مواد غذایی از ریشه 
که کودهاي آلی  توان چنین استدالل کردقرار دارد، می

کمپوست با افزایش میزان عناصر غذایی همچون ورمی
در دسترس گیاه و آزادسازي تدریجی آنها باعث 

توده تولیدي را د گیاه شده و میزان زیستافزایش رش
دهند. در مقادیر باالي ورمی کمپوست به افزایش می

دلیل قایلیت جذب باالي آب و آزاد سازي تدریجی 
عناصر غذایی شرایط رشد گیاه بهبود یافته و تأثیر 

یزان کاهش رشد ناشی از افزایش تنش با افزایش م
  ورمی کمپوست کاهش یافته است. 

  
    برداشتشاخص 

ها نشان داد که تنش نتایج تجزیه واریانس داده
کمپوست در سطح و کود آلی ورمی %1خشکی در سطح 

داري بر شاخص برداشت در گیاه بابونه تأثیر معنی 5%
). همچنین نتایج تجزیه واریانس 3آلمانی داشتند (جدول 

-ها نشان داد که برهمکنش تنش خشکی و ورمیداده

دار نیست. مقایسه میانگین صفت معنیکمپوست بر این 
اثر تنش خشکی بر شاخص برداشت بابونه نیز نشان 
داد که با افزایش سطوح تنش خشکی شاخص برداشت 

) بطوریکه بیشترین شاخص 4کاهش یافت (جدول 
میلیمتر تبخیر بدست  60) در تیمار % 55/23برداشت (

تفاوت میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر  90آمد که با تیمار 
معنی داري نداشت و همچنین کمترین شاخص برداشت 

میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر 180) در تیمار % 79/19(
میلیمتر تبخیر از  150و 120بدست آمد که با تیمار 

). 4تشتک تبخیر تفاوت معنی داري نداشت (جدول 
کمپوست شاخص همچنین با افزایش سطوح ورمی

).  مقایسات 4افت (جدول برداشت گیاه بابونه افزایش ی
کمپوست ها نشان داد که با افزایش سطوح ورمیمیانگین

شاخص برداشت خشک بابونه افزایش یافت بطوریکه 
- تن ورمی 10بیشترین شاخص برداشت در تیمار 

) و کمترین شاخص برداشت در تیمار %65/22کمپوست (
) بدست آمد % 24/21کمپوست (عدم کاربرد ورمی

  ).  4(جدول 
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  کمپوست تنش خشکی و ورمیعملکرد زیستی بابونه در سطوح مقایسه میانگین  -3شکل 

   
شاخص برداشت نسبت عملکرد اقتصادي (وزن 

هاي خشک گل) به عملکرد زیستی (وزن خشک کلیه اندام
هوایی گیاه) می باشد و مشخص کننده چگونگی تسهیم 

 .باشدهاي رویشی گیاه و گل میسازهمواد پرورده بین 
تغییر در شاخص برداشت بستگی به تغییر در عملکرد 
گل دارد. شاخص برداشت یک وسیله است و هدف 

باشد. نیست و صرفا شاخص برداشت باال مالك نمی
زیرا ممکن است شاخص برداشت باال در نتیجه کاهش 

). 1384 ،(شیرانی رادصورت و مخرج کسر حاصل شود 
باشد که خص برداشت باال زمانی قابل قبول میشا

حاصل از افزایش کل ماده خشک تولید شده در مزرعه 
باشد ها یا افزایش سهم عملکرد اقتصادي و یا هر دو آن

). لذا باید شاخص برداشت را 1385 (کوچکی و سرمدنیا

همراه با عملکرد زیستی و عملکرد گل مورد بررسی 
  قرار داد.

نـژاد و   یدکـه توسـط سـع    یـز ن يیگرد یقیدر تحق
ســبز  یــرهز یــیدارو یــاهگ ي) رو1389مقــدم ( یرضــوان

 یمارهـاي از ت یـک  یچنشان داد کـه هـ   یجانجام گرفت، نتا
 يرو یکمپوســت) و دامــی(کمپوســت و ورمــ یکــود آلــ

 یننداشتند. در واقع در ا داريیشاخص برداشت اثر معن
دانـه  ، عملکرد یستیعملکرد ز یشبا افزا يکود یمارهايت
گـزارش  آنهـا   .یابـد یمـ  یشافـزا  یبه نسبت مشخص یزن

در  ییـرات کـه باعـث تغ  ی عامل خارج ینکه مهمتر ندکرد
 يدر سـطح کـود   ییـرات تغ شـود، یشاخص برداشـت مـ  

 یـان ب یـره ز يبر رو یقی) در تحق1389( آباديولد است. 
 یـره ز یـی دارو یـاه گ يبـرا  یـاز پرن يکرد که سطوح کود
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 یشافزا یستیاز عملکرد ز یشرا ب ياقتصاد دسبز عملکر
-یشـاخص برداشـت مـ    یشامر باعث افزا ینو ا دهدیم

  ندارد. یپژوهش با آنها همخوان ینا یجکه نتا شود
  

 درصد اسانس

-ها نشان داد که ورمینتایج تجزیه واریانس داده

 % 1خشکی هر کدام به تنهایی در سطح کمپوست و تنش
داري ر معنیتأثی %1و همچنین برهمکنش آنها در سطح 

بر درصد اسانس در گیاه بابونه آلمانی داشت (جدول 
دهی نشان داد که در سطوح تنش خشکی ). نتایج برش3

-متر تبخیر از تشتک، اثر ورمیمیلی 180و  150، 60

کمپوست بر درصد اسانس گیاه دارویی بابونه در سطح 
مقایسه میانگین برهمکنش تنش  .دار شدیک درصد معنی

ح تنش وکمپوست نشان داد که در سطرمیخشکی و و
متر تبخیر از تشتک تبخیر، میلی  180و  150، 60

کمپوست بیشترین درصد اسانس مربوط به سطح ورمی
تن در هکتار و کمترین درصد اسانس مربوط به  10

در ). 4(شکل  کمپوست بودورمی سطح عدم استفاده از
با آبی) میلیمتر تبخیر از تشک تبخیر (تنش پر 60تنش 

درصد اسانس افزایش ورمی کمپوست افزایش مقدار 
آبشویی و در نتیجه یافته که می تواند ناشی از افزایش 

افزایش تلفات عناصر غذایی در زمان عدم کاربرد ورمی 
کمپوست یا مقادیر کم ورمی کمپوست بوده  که با 

با و تن در هکتار)  10افزایش مقدار ورمی کمپوست (
 بهبودریشه و در نتیجه رشد سب براي ایجاد محیط منا

. درصد اسانس افزایش یافته استجذب عناصر غذایی 
میلیمتر تبخیر از تشک تبخیر (تنش  120و  90در تنش 

مالیم) با افزایش مقدار ورمی کمپوست درصد اسانس 

می تواند ناشی از افزایش معنی داري نداشته که 
راي همه دسترسی به میزان کافی آب و عناصر غذایی ب

دار بودن اثر در ارتباط با معنیسطوح تیماري باشد. 
کمپوست و تنش خشکی بر درصد اسانس متقابل ورمی

میلیمتر تبخیر از تشک تبخیر (تنش  180و  150در تنش 
اشت که با توجه به نقش بسیار توان اظهار دمیشدید) 
عناصر غذایی از جمله نیتروژن و فسفر در چرخه  مهم

کمپوست میمقادیر باالي وربنظر می رسد  سنتز اسانس
با بهبود شرایط فیزیکی و فرایندهاي تن در هکتار)  10(

حیاتی خاك و در نتیجه بهبود جذب آب و مواد غذایی 
 آبی باعث کاهش اثر تنشبخصوص نیتروژن و فسفر 

درصد شده که درنتیجه  ي تنشباال سطوحژه در بوی
 دلیلب آلی ايکوده واقع در. افزایش یافته استاسانس 

بهتر جذب  کمک بهو  اكخ در بیشتر حفظ رطوبت
 یتعوض در را هاگی ،تعادل تغذیه اي و عناصر غذایی

 دربهتر است  بنظر می رسد. تنش یاري می کنند
 آلی کودهايمقادیر بیشتري از  دیدش تنش وضعیت

اثرات  تانظیر ورمی کمپوست مورد استفاده قرار گیرد 
مشابهی توسط نتایج  یابد.هش کاکان تا حد ام تنش منفی

گیاه بابونه آلمانی  بر) 1389و همکاران (احمدیان 
  . گزارش شده است

  
  عملکرد اسانس

کمپوست و تنش خشکی نتایج نشان داد که ورمی
و برهمکنش این دو در  %1هر کدام به تنهایی در سطح 

بر عملکرد اسانس موجود در اندام هوایی گیاه  % 5سطح 
  ).3داري داشتند (جدولآلمانی تأثیر معنیبابونه 
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  کمپوست  تنش خشکی و ورمی درصد اسانس بابونه در سطوحمقایسه میانگین  -4شکل 

  

  
  کمپوستتنش خشکی و ورمیعملکرد اسانس بابونه در سطوح مقایسه میانگین  -5شکل 

  
ی نشان داد که در سطوح آبیاري دهنتایج برش

متر تبخیر از تشتک، اثر میلی 180و  150، 60پس از 
کمپوست بر عملکرد اسانس گیاه دارویی بابونه در ورمی

دار شد. مقایسه میانگین سطح یک درصد معنی
کمپوست نشان داد که برهمکنش تنش خشکی و ورمی

خیر متر تبمیلی 180و  150، 60 آبیاري پس از حودر سط
از تشتک تبخیر، بیشترین عملکرد اسانس مربوط به 

تن در هکتار و کمترین عملکرد  10کمپوست سطح ورمی
کمپوست اسانس مربوط به سطح عدم استفاده از ورمی

از آنجایی که عملکرد اسانس تابعی از درصد بود. 
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متر میلی 180تیمار اسانس و عملکرد گل می باشد در 
با کاهش عملکرد گل کی تبخیر از تشتک، تنش خش

بیشترین تأثیر را بر کاهش عملکرد اسانس داشته و 
به دلیل متر تبخیر از تشتک میلی 60همچنین در تیمار 

افزایش عملکرد گل و میزان اسانس عملکرد اسانس 
ق حاضر با نتایج ). نتایج تحقی5(شکل افزایش یافته است 
یافتند ) مطابقت دارد. آنها در1390( صالحی و همکاران

کمپوست به خاك نه تنها که با افزایش میزان ورمی
فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه (به ویژه نیتروژن 

کمپوست با بهبود و فسفر) افزایش یافت بلکه ورمی
شرایط فیزیکی و فرایندهاي حیاتی خاك، ضمن ایجاد 
یک بستر مناسب براي رشد ریشه، باعث افزایش تولید 

کرد گل و درصد اسانس در گیاه بابونه ماده خشک، عمل
گردید. این کاهش عملکرد اسانس در نتیجه کاهش 
رطوبت خاك ممکن است ناشی از اثر زیان آور تنش 
خشکی بر رشد و عملکرد پیکر رویشی گیاه باشد. اثرات 
زیان بار تنش خشکی در کاهش عملکرد اسانس توسط 

) 1997) و رفعت و صالح (1382حسنی و امید بیگی (
) و لتچامو و Ociumum basilicumروي گیاه ریحان (

  ) در آویشن نیز گزارش گردیده است. 1994همکاران (
  

 نتیجه گیري کلی

یک  شناخت عوامل محیطی از جمله تنش خشکی
عامل مهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی بوده و در 

ی که بتوانند در جهت افزایش این بین شناسایی کودهای
 باشند وسازگار اه به شرایط تنش خشکی مقاومت گی

هاي کمی و کیفی گیاه داشته اثرات مطلوبی بر شاخص
با توجه به اینکه هدف از  .الزم و ضروري است باشد

باشد، کشت بابونه، عملکرد گل و عملکرد اسانس آن می
بنابراین افزایش عملکرد گل و عملکرد اسانس در شرایط 

آلی حائز اهمیت است. هاي تنش خشکی با کاربرد کود
تـوان مـی آزمایش این در آمده بدست نتایج براساس

 بـه و مصـرفی آب میزان کاهش با چند هر کرد بیان
و عملکرد  گـل عملکـرد از خشـکی تـنش بروز تبـع آن
 با اما شودمی کاسته بابونـه آلمانی گیـاه دراسانس 
 سطح باالترین در( کمپوستآلی ورمی کود مصرف
 خشکی تنش سوء بـروز اثرات از حدي تا میتوان ،)تنش
 در گل عملکرد کاهش .کاسـت گیـاه ایـن عملکـرد بـر
آبیاري پس از  تـا سطح حتـی خشـکی تنش بروز طی

 لذا. بـود اسـانس افـزایش میزان بـا همراه ،مترمیلی 180
 خشــکی بـروز تــنش طـی در کـه کـرد بیـان توان می
 تاثیر از کمپوستآلی ورمی کود ،آب نمیــزا کــاهش و

بهتر و  است برخوردار آلمانی گیـاه بابونه بر مثبتی
 مقادیر بیشتري از کودهاي شدید تنش وضعیت است در

 نظیر ورمی کمپوست مورد استفاده قرار گیرد تا آلی
  تا حد امکان کاهش یابد. تنش منفیاثرات 

  
  منابع مورد استفاده

 شدیمیایی، دامی کود بقایاي اثر .1389،  موسوي نیک س.م رمرودي م و ، حیدري م ب، سیاهسر لف،ا قنبري الف، احمدیان

 تحت شرایط تنش بابونه اسانس میزان و فیزیولوژیک برخی خصوصیات عملکرد، اجزاي عملکرد، بر کمپوست و

   .668 -  676  ):4(88 ،ایران زراعی هاي پژوهش . خشکی

. اثر متقابل تنش خشکی و کود دامی بر اجزاي عملکرد، میزان اسانس و 1388 لوي م،گو قنبري الف الف،  احمدیان
  .173 - 180 ):1(40). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، Cuminum cyminumترکیبات شیمیایی آن در زیره سبز(



  1394 پاییز/ 3شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                                             صالحی و ...، تصدیقی                     76
 

ملکرد گل و میزان . تأثیر تنشهاي شوري و خشکی بر ع1386، افضلی س ف، ،شریعتمداري ح، حاج عباسی م ع و معطر ف
  .28 -  39 ):3(23، فالونول گلیکوزیدها در گیاه بابونه آلمانی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

. تأثیر سه نوع کود بر درصد اسانس، رنگدانه هاي فتوسنتزي 1389 ،سر ب واحمدیان ازرمجو آ، حیدري م، قنبري ا، سیهآ
   .23 -  33): 1(3 ،هاي محیطی در علوم زراعیتنش خشکی. مجله تنش و تنظیم کننده هاي اسمزي در بابونه تحت

. مقایسه تاثیر کودهاي آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس 1389 م، جهان مقدم پ ورضوانی، م ك زرنديتهامی
   .70 -82 ):1(2شناسی کشاورزي، . نشریه بوم(.Ocimum basilicum L)گیاه دارویی ریحان 

 سازندگی، و پژوهش نامه فصل. آن کیفی و کمی خصوصیات بر بابونه ارگانیک کشت تأثیر. 1382 ،آ وچکیک و م جهان
61: 95  - 87.   

 انباشت و عملکرد رشد، بر خاك رطوبت مختلف سطوح تاثیر. 1382 ،حآباد  شریف حیدري و  رامیدبیگی  ع، حسنی
   .211- 219 ):2(17 ك،خا و آب علوم مجله. ریحان گیاه در سازگاري هايمتابولیت

  کمپوست و کود فسفات زیستی بر گلدهی، . بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی1387 ف، و رجالی ا ، قالونددرزي م ت

   .88 -  109 ):1(10رازیانه. مجله علوم زراعی ایران،  عملکرد بیولوژیک و همزیستی ریشه، درگیاه دارویی

. اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود 1387ح،  راد ا، جعفرپور م و شیرانیزینلی ح، باقري خولنجانی م، گلپرور م
  .220-230): 3(10). علوم زراعی ایران، Matricaria recutitaنیتروژن بر عملکرد گل و اجزاي آن در بابونه آلمانی (

هاي دامی روي عملکرد، کمپوست و کود. ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی1389 پ، مقدمو رضوانی نژاد ا ح سعید
باغبانی (علوم و صنایع  ). نشریه علومCuminum cyminumاجزاي عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (

   .142 -  148 ):2(24کشاورزي)، 

  کشاورزي. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.  تحقیقات در ماريآ هاي روش کاربرد در نظر . تجدید1385سلطانی ا. 

 . فیزیولوژي گیاهان زراعی، موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران. 1384 راد ا ح،شیرانی

کمپوست بر غلظت . تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی1390 ،ا و اصغرزاده ف یدکن، سفا ، قالوندا یصالح
 Matricaria( میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی K،P،Nعناصر 

chamomilla L.( 27 دارویی و معطر ایران، هانپژوهشی تحقیقات گیا-فصلنامۀ علمی)188 -  201 ):2.  

. بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک بابونه 1386، ح زینلیو  عباسعلی پور ح، هوشمند س، تدین ع
  .175آبان،  2-3شیرازي. خالصه مقاالت سومین همایش ملی گیاهان دارویی تهران،
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کمپوست و آبیاري . بررسی تأثیر سطوح متفاوت ورمی1387 ،ح نعمتیا و  لکزیان ،ح م خیاطف،  ، رضوانیعزیزي م
 ،ان دارویی و معطر ایرانبرخصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم گورال. تحقیقات گیاه

24)1 :(93 - 82.   

  . فیزیولوژي گیاهان زراعی. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.1385 غ ح، سرمدنیا و ع کوچکی

. اثرات فواصل آبیاري، مقدار و تقسیط کود نیتروژن بر اسانس بابونه 1386، و اجاللی ل ص، دربندي بمیرشکاري 
  .   142 - 156 ):2(9 آلمانی. علوم زراعی ایران،

بررسی اثرهاي مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد  .1389 ،پ یمعاون و  ح یفراهان آباديی، علس ع آباديولد
، ویی و معطر ایرانپژوهشی تحقیقات گیاهان دار-دانه توده هاي مختلف زیره سبز در منطقه قزوین. فصلنامۀ علمی

26)3 :(357-348.  
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	ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑ هوﻼﻋ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ وچرﺎﻗ ﺪﻨﻧﺎﻣ كﺎﺧ ﺪﯿﻔﻣ يﺎﻫ يﺎﻫ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ و ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻞﺣ يﺎﻫ رد تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻨﻋ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺖﻬﺟ ﺪﻨﻧﺎﻣ هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎ ﺐﺒﺳ و هدﻮﻤﻧ ﻞﻤﻋ لﻮﻠﺤﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ ،نژوﺮﺘﯿﻧﯽﻣ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر 
	ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ يور ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يﺎﻫﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺰﯿﻧ ﺮﯿ اﺰﯿﻣ و ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ ،ﻢﻗر رد سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ بآ ن ﯽﻣ راﺮﻗ ﻪﺸﯾر ﻂﯿﺤﻣﺶﯾﺎﻣزآ .دﺮﯿﮔ) ﮓﻨﯿﺳ يﺎﻫ1982 ( كﺎﺧ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ،ﯽﯾﺎﯿﻠﻗ يﺎﻫ و ﺪﺷر ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ بﻮﻠﻄﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ6 ﺎ
	نﺎﯾﺪـﻤﺣاونارﺎـﮑﻤﻫ)1388 (رد ﯽـﺳرﺮﺑﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮـﺛاﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧوفﺮﺼﻣدﻮﮐﯽﻣاد ﺮﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻤﮐوهﺮﯾز ﯽـﻔﯿﮐﺰﺒﺳمﻼﻋادﻮﻤﻧﺪﻧﻪﮐ فﺮﺼﻣ20ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫدﻮﮐﯽـﻣادﺶﻫﺎﮐ ﻦﻤـﺿتاﺮﺛا ﯽﻔﻨﻣﺶﻨﺗ،ﯽﮑﺸﺧﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاناﺰﯿﻣهدﺎـﻣهﺮﺛﻮـﻣ و دﻮﺒﻬﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻔﯿﮐﺲﻧﺎﺳاهﺮﯾزﺰﺒﺳﺪـﯾدﺮﮔو ﻦﯾﺰﮕﯾﺎـﺟﺮﺘﺸﯿﺑ يرﺎـﯿﺑآردﻪﻠﺣﺮﻣنﺪﺷﺮﭘﻪﻧادﺪ
	ﻞﻘﺘﻨﻣ ﯽﻠﺻا ﻦﯿﻣزﺪﺷه ﺎﺗ ﻢﻈﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ يرﺎﯿﺑآ و نﺎﻣز5%ﻞﮔ ﯽﻫد (ﯽﻫﺪﻠﮔ عوﺮﺷ)ﮔ ﺎﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﺪﺷ مﺮ ﻒﻠﻋ ﺪﺷر ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺖﻋﺮﺳ و اﻮﻫ ﯽﺠﯾرﺪﺗ ﻦﯿﺟو ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﯽﺘﺳد ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻧﺎﻣز هزﺎﺑ ﻦﯾا رد ﺰﯿﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺲﭙﺳ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ يرﺎﯿﺑآ نﺎﻣز لﺎﻤﻋا ﺪﯾدﺮﮔ ل
	ﻪﭼﺮﮔانﻮﻨﮐﺎﺗتﺎﻘﯿﻘﺤﺗﯽﻌﯿﺳوردﻪﻄﺑارﺎـﺑﺮـﺛا ﯽﮑــﺸﺧ ﺶﻨـﺗيورﻫﺎﯿﮔنﺎــﯽــﻋارزمﺎــﺠﻧا،هﺪــﺷ ﺎــﻣا ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ صﻮﺼﺧ رد رﺎــﺘﻓر زا ﯽﺧﺮﺑنﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﯾورادوﺮﻄﻌﻣ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﻪﻠﻤﺟ زاﺖﺤﺗﻂﯾاﺮﺷدﻮﺒﻤﮐبآ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺎﺑﻌﻟﺎﻄﻣتﺎ.ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﯽﮐﺪﻧا فﺪـﻫزاﺶﯾﺎﻣزآ ﻦـﯾاﯽﺳرﺮﺑتاﺮﺛاﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧودﻮﮐ ﯽﻣرو ﯽﻟ
	ﯽﻣرو ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
	نﺎﻣز ﺎﺗ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ لﺎﻤﻋا .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا80%ﻞﮔ ﯽﻫد د ﻪﻣادا ﻪﻋرﺰﻣﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﺑ ماﺪﻗا نﺎﻣز نآ رد و ﺖﺷاﺮﺑ يراد تﺮﮐ زاﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫتﺮﮐ يا
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ لﺎﺳ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﻋارز92 -91تﺮﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ دﺮﺧ يﺎﻫ كﻮﻠﺑﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﻓد ترﻮﺻ ﻪﺑ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﻪﺳ ﯽﻣرو ﺢﻄﺳ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)) ﺮﻔﺻ
	.ﺪﯾدﺮﮔ ﺎﻫ ،ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ﻌﺗ و ﻪﺗﻮﺑ رد ﻞﮔداﺪﻌﺗ ،ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ داﺪ ،ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﻞﮔ نﺎﻣز زا ﺶﯿﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز) ﻞﻣﺎﮐ ﯽﻫد80% ﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ (ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺘﻓر ﻞﮔ ﻪﺑ تﺮﮐ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ تﺮﮐ ﺮﻫ زا10 ﻪﺗﻮﺑ ﻣ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺐﺨﺘﻨﺎﺑ) ﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑفﺬﺣ ودﻒﯾدريرﺎﻨﮐ
	،(5)
	و (10 رد ﻦﺗ ) رﺎﺘﮑﻫ
	((ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ و يرﺎﯿﺑآ ترﻮﺻ ﻪﺑ زا ﺲﭘ)60)
	و ( 180)
	،(150)
	،(120)
	،(90)
	ﯽﻠﯿﻣ (ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣ( ﺪﯿﻠﻗا ﻪﻘﻄﻨﻣ رد .ﺪﻣآرد اﺮﺟا ﻪﺑ سرﺎﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﯽﻠﺻا ﻞﻣﺎﻋ ﯽﻣرو و ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﻋﺮﻓ ﻞﻣﺎﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ
	ﺪﺷ.ﺪﻧﺟﺖﻬرد ﻦﯿﻣز ﻪﯿﻬﺗ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟاﺮﺧاوا ) ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ نﺪﺷ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺎﺑ هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ لوﺪﺟ 1 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ كﺎﺧ ﺮﺘﺴﺑ يزﺎﺳ هدﺎﻣآ تﺎﯿﻠﻤﻋ و مﺎﺠﻧا ( ﺖﻬﺟ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ (ﮏﺴﯾد و ﻦﻫآوﺎﮔ) هﺰﯿﻧﺎﮑﻣ ﻞﯾﺎﺳو ﺖﺷﺎﮐﻔﺳا ﻞﯾاوا رد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا رد ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ماﺪﻗا هﺎﻣ ﺪﻨ ﺪﺷ ﻪﻧاﺰﺧ لﺎﻘﺘﻧ
	و ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر رﺎﻬﭼ ﺎﺑ ﻪﺘﺸﭘ ود ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫﻪﺗﻮﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓر ﺎﻫ ﻒﯾدر يو10ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ ﻒﯾدر ﺎﻫ30ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣدﻮﺑتﺮﮐ ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ . ﯽﻠﺻا يﺎﻫ 2تﺮﮐ ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ،ﺮﺘﻣﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ5/0 ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ كﻮﻠﺑ ﺮﻫ3 ﺮﺘﻣدﻮﺑ.هﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا ﻞﯾاوا ﻪﺑ ﺎﻫءﺎﺸﻧ
	زا ﺪﻌﺑ ﻪﮐ هدﺮﮐ ﻪﯿﻬﺗ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ تﺮﮐﻪﺑ ،بﺎﯿﺳآهﺎﮕﺘﺳد ﻪﻠﯿﺳو شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳا ،بآ ﺎﺑ ﺮﯿﻄﻘﺗنارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻨﯾز) ﺪﺷ يﺮﯿﮔ1387 .( ﺖﺑﻮﻃر زا ﺲﭘ ﺰﯿﻧ (ﺪﺻرد) ﺲﻧﺎﺳا هدزﺎﺑ نآ بآ ﯽﯾادز تﺎﻔﻟﻮﺳ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ زا ﺪﻌﺑ .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ،ﮏﺸﺧ ﻢﯾﺪﺳ زﺎﺑﻞﺻﺎﺣ ﮏﻤﮐ ﻪﺑ ﺰﯿ
	نﻮﻣزآ شور ﻪﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﺢﻄﺳ رد5 ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ ترﻮﺻ رد ﻪﺑ ندﻮﺑ راد شور
	مﺎﺠﻧا ﺪﺷ ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ)1385( راﺰﻓا مﺮﻧ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر .
	.ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا
	ﯽﻣرو و ﯽﮑﺸﺧرد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﻫ ﺶﻨﺗ ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮑﺸﺧعﺎﻔﺗرا ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﻣرو زا هدﺎﻔﺘﺳا) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10ﻦﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (رﺎﺘﮑﻫ رد عﺎﻔﺗراﯽﻣرو زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .دﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺶﻨﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﮑﺸﺧوﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ 
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﯽﻣروﭙﻤﮐﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮ ﺢﻄﺳ رد ماﺪﮐ ﺮﻫ ﯽﮑﺸﺧ1% ﻪﺑ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ5% ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﻨﻌﻣلوﺪﺟ) ﺖﺷاد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﺮﺑ يراد3 ﺞﯾﺎﺘﻧ .( شﺮﺑﻧ ﯽﻫد ﺮﺛا ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ حﻮﻄﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸ ﯽﻣرو ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ 
	) نارﺎﮑﻤﻫ و يزرد تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد ،صﻮﺼﺧ1387 يور ( و يﺰﯾﺰﻋ و ﻪﻧﺎﯾزار ) نارﺎﮑﻤﻫ1387 و ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ يور ( ﯽﻧاﻮﺿر و داﮋﻧﺪﯿﻌﺳ) مﺪﻘﻣ1389 هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﺒﺳ هﺮﯾز ﺮﺑ ( .ﺖﺳا هﺪﺷ ﯽﻣ ﯽﺑآ ﺶﻨﺗ ﺮﺛا رد عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗﯽﺑآ ﺖﯾدوﺪﺤﻣﺐﺟﻮﻣﺶﻫﺎﮐﻢﯿﺴﻘﺗو طﺎﺴﺒﻧالﻮﻠﺳﺎﻫﯽﻣدﻮﺷوﻦﯾا زاﻖﯾﺮﻃ
	ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ ار ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ،(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐعﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻪﺘﺷادعﺎﻔﺗرا ﺶﻨﺗ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﮑﺸﺧ180ﯽﻠﯿﻣ ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣ ﻞﮑﺷ)1.(ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا ردﯽﻣرو ﺪﺳر ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ بآ بﺬﺟ دﺎﯾز ترﺪﻗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺮﺻﺎﻨﻋ بﻮﻠﻄﻣ ﯽﻤﻫاﺮﻓ و ﻢﮐ و فﺮﺼﻣﺮﭘ ﯽﯾاﺬﻏ و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ناﺰﯿﻣ 
	ﺮﺑﺎﻨﺑﻦﯾازاﻪﻠﻤﺟ تاﺮﯿﺛﺄﺗﯽﻔﻨﻣﺶﻨﺗ،ﯽﮑﺸﺧﺶﻫﺎﮐﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﺮﺑﺮﺛا ﺶﻫﺎﮐﺖﺑﻮﻃرردسﺮﺘﺳدوﺖﯿﻠﺑﺎﻗﺮﺻﺎﻨﻋ بذﺪﺟو ﺶﻫﺎﮐﺪﺷرﺖﺳاﻪﮐﺞﯾﺎﺘﻧتﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻀﻓ1386 و يﺰﯾﺰﻋ ،ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ يور ( ) نارﺎﮑﻤﻫ1387) ﯽﻧﺎﺧ ﯽﻔﺻ و ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ يور (2005 ( شراﺰﮔ ﯽﺒﺷردﺎﺑ يورهﺪﺷﺖﺳا.
	زا هدﺎﻔﺘﺳا ،( ﯽﻣروﺑ عﺎﻔﺗرا رد يﺮﯿﮕﻤﺸﭼ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﺗﻮ ﻮﻠﺋﻮﮔرآ) ﺪﯾدﺮﮔنارﺎﮑﻤﻫ و2006 ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد .( ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ رد ﻪﮐ يدﻮﺒﻬﺑ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﯿﺳ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ترﻮﺻ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺪﻨﯾاﺮﻓ رد نآ ﺪﻣﺎﯿﭘ و بآ و ﯽﻧﺪﻌﻣ ﻦﯿﻤﻫ رد ﺰﯿﻧ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ،دﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ
	ﯽﻣﺎﻬﺗ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻧرز1389 ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﺳرﺮﺑ رد ( هﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﺤﯾر ﯽﯾورادﺪﻧداد مﺎﺠﻧا دﻮﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ، رد ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺐﺒﺳ يﺪﻨﻔﺳﻮﮔﺮﮐ نﺎﯿﺑ و ﺪﺷ ﻪﺗﻮﺑ ،ﯽﻄﯿﺤﻣ نﺎﺴﮑﯾ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ ﺪﻧد يﺎﻫدﻮﮐ ﻂﺳﻮﺗ هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ﯽ
	ﯽﻣرو ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	ﯾوراد هﺎﯿﮔ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽ ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ1%ﯽﻨﻌﻣ لوﺪﺟ) دﻮﺑ راد3 ﺞﯾﺎﺘﻧ .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺶﻨﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ،ﯽﮑﺸﺧ هﺎﯿﮔ ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ رد يراد لوﺪﺟ) داد نﺎﺸﻧ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ4( داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ60) ﺮﯿ
	ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا هﺎﯿﮔ ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ يراد ﺖﻓﺎﯾ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ10 ﯽﻣرو ﻦﺗ) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ4/15 ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (ﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ ردﮐ) ﺖﺳﻮﭙﻤ80/12 ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ( لوﺪﺟ)4ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .(ﯽﻣرو ﺪﺳر ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ بآ ﺮﺘﺸﯿﺑ 
	ﯽﻣرو ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ1ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻردﯽﻣ راد،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛا ﯽﻟو ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ ﺮﺑ ود ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ
	ﺢﻄﺳ رد ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و1% ﯽـﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄـﺗ يراد ـﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎـﯿﮔ رد ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ لوﺪـﺟ) ﺖـﺷاد ﻪ3 .( شﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺶﻨـﺗ حﻮﻄـﺳ ﯽﻣﺎـﻤﺗ رد ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﯽـﻫدﯽﻣرو ﺮﺛا ﯽﮑﺸﺧ هﺎـﯿﮔ ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻞـﮔ داﺪـﻌﺗ ﺮـﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾورادﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد.ﺪﺷ راد ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﻣرو
	ﯽﻨﻌﻣﺪﺸﻧ راد لوﺪﺟ)3ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ .( نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ،ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا دادﺚﻋﺎﺑﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ يراد هﺎﯿﮔ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ داﺪﻌﺗ رد لوﺪﺟ) ﺪﺷ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ4 .( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ)44/7 ( رﺎﻤﯿﺗ رد60 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ)55/2 ( رﺎﻤﯿﺗ رد 180 لوﺪﺟ) ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﯿﺨﺒﺗ
	) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﯽـﻣرو زا هدﺎﻔﺘـﺳا مﺪـﻋ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﻮـﺑ ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ . داﺪـﻌﺗ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻞﮔ وﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﻞـﮔ داﺪﻌﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪـﮐﺑ ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻞـﮔ داﺪـﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿ 
	ﺪﻨﮐ.يرﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و ﯽﻣاد دﻮﮐ  ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ27/12 ،78/10 و32/9 هﺎﯿﮔ رد ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ دﺪﻋ ﯽﻣ دﺎﺠﯾاوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ  .ﺪﻨﮐ ﻮﺳ ﮏﯾ زا نژ ﯽﯾﻮﺳ زا و ﻪﺘﺷاد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ رد ﯽﺳﺎﺳا ﯽﺸﻘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ﺮﮕﯾدﻞﻣﺎﻋﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺰﺘﻨﺳ ردﯽﻣ ﺎﻫ و ﺪﺷﺎﺑ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﯽﺼﺨ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻣرو ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
	ﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺢﻄﺳ رد ماﺪﮐ ﺮﻫ ﯽﮑﺸﺧ1% ﯽﯾﺎـﻬﻨﺗ ﻪﺑ
	ﯽﻣروﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺖﺴﯿﻧ راد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ نﺎﺸﻧ ﺎﻫﯽﻣرو حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﮏﺸﺧ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ10ﯽﻣرو ﻦﺗ) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ372
	ﯽﻣرو ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رﻮﻃ ﯽﻨﻌﻣﻞﮔ داﺪﻌﺗ يرادﺎﻫداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻪﮐ ﻦﯾاﺶﯾاﺰﻓا ار ﯽﻣ ناﻮﺗﻪﺑدﻮﺒﻬﺑ داﻮﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ و كﺎﺧ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟنﻮﻣرﻮﻫ ﺮﯿﻈﻧ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ دﻮﺟﻮﻣ رد ﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ و بآ بﺬﺟ دﻮﺒﻬﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و اد ﺖﺒﺴﻧ.د
	دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ( ﯽﻣرو) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ306
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ( لوﺪﺟ)4.( ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﮏﺸﺧ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﮏﺸﺧ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ زا ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ حﻮﻄﺳ ﺪﺷ) ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ5/441
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﺶﻨﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﯽﻣرو ﯽﻟآ دﻮﮐ و ﯽﮑﺸﺧ رد ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ماﺪﮐ ﺮﻫ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺢﻄﺳ1%ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ هﺎﯿﮔ رد ﮏﺸﺧ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يراد لوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ3 ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .( هداد ﺲﻧﺎﯾراو و ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
	رﺎﻤﯿﺗ رد (60 ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ )5/240
	د ( رﺎﻤﯿﺗ ر180 زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ لوﺪﺟ)4 .(ﻞـﮔ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا
	نژوﺮﺘﯿﻧ لدﺎﻌﺗ ،كﺎﺧ جﺮﻓ و ﻞﻠﺧ دﻮﺒﻬﺑ ﺶﯾاﺰــﻓا و ﺮﻔــﺴﻓ بﺬــﺟ ﯽﯾارﺎــﮐﯽــﻣ هﺎــﯿﮔ رددﻮــﺷ درﺎﺳرﻮﺑ) ارﺮﻓ و -ﻮﺗﺎﻨﺳ،1997.( و ﯽﺤﻟﺎﺻ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ) نارﺎﮑﻤﻫ1390ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﺮﺑ (.
	دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ردﯽﻟآﯽـﻣ ﯽﻧﺎـﻤﻟآ ﻪـﻧﻮﺑﺎﺑ رد طﻮـﺑﺮﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ دﻮـﮐ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﻪـﺑﯽﻟآرد رد بآ يراﺪـــﻬﮕﻧ ﺶﯾاﺰـــﻓا كﺎـــﺧ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ دﻮﺒﻬﺑ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓﺪـــﺷﺎﺑ
	ﯾا ردﻦـــ دﻮﮐ ﻂﯾاﺮﺷﯽﻟآ مزﻻ ﯽﯾاﺬـﻏ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻣﺎـﺗ ﺮـﺑ هوﻼـﻋهﺎﯿﮔ ياﺮﺑ، ﺚﻋﺎﺑ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺛا رد ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ﺶﻨﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ صﻮﺼﺨﺑ ﯽﯿﻟﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ و بآ بﺬﺟ ،بﺬﺟ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﻪﮐ  ﻪﺘﺸﮔ لﻼﺘﺧا رﺎﭼد .ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋاﺮﺑ ي ﺪـﺷر ﻪـﺑ زﺎـﯿﻧ هﺎـﯿﮔ ،ﻞـﮔ نﺪﻣآ دﻮﺟﻮﺑ ﺐﺳﺎ
	ﯽﻣرو نﻮﭽﻤﻫ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻬﻧآ ﯽﺠﯾرﺪﺗ يزﺎﺳدازآ و هﺎﯿﮔ سﺮﺘﺳد ردﺷر ﺶﯾاﺰﻓاﺖﺴﯾز ناﺰﯿﻣ و هﺪﺷ هﺎﯿﮔ ﺪ ار يﺪﯿﻟﻮﺗ هدﻮﺗ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يﻻﺎﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ رد .ﺪﻨﻫد ﯽﺠﯾرﺪﺗ يزﺎﺳ دازآ و بآ يﻻﺎﺑ بﺬﺟ ﺖﯿﻠﯾﺎﻗ ﻞﯿﻟد ﺮﯿﺛﺄﺗ و ﻪﺘﻓﺎﯾ دﻮﺒﻬﺑ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻂﯾا
	ﺮﯿﺧﺎﺗ و ﺖﺷاد6 ﺢﻄﺳ رد يرﺎﯿﺑآ ﻞﺻاﻮﻓ رد هزور يدﻮﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﯾ و ﻪﺑﺎﺸﻣ100 درﻮﻣ بآ يﺪﺻرد رد يرﺎﯿﺑآ رﺎﺑود ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺮﺛا رد هدﺎﻔﺘﺳا12 رﺎﺑ ﮏﯾ ﻪﺑ زور ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﯽﺸﻫﺎﮐ ﻂﻘﻓ7/8 لدﺎﻌﻣ) رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ3/2 .دﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﮏﺸﺧ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد (ﺪﺻرد
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻣرو ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
	ﮐ ﺮﻫ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ماﺪ1% ﺢﻄﺳ رد ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و5%ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ يراد لوﺪﺟ) ﺖﺷاد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ3 ﺞﯾﺎﺘﻧ .( شﺮﺑ ﺮﺛا ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ حﻮﻄﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﻫدﯽﻣرو رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳﯿﮕﻧﺎ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺶﻨﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺢﻄﺳ رد ﯽﮑﺸﺧ1%ﯽﻣرو ﯽﻟآ دﻮﮐ و ﺢﻄﺳ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ 5%ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ رد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ يراد لوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﻧﺎﻤﻟآ3 ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .( هدادﯽﻣرو و ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
	ﻦﯾا ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺖﺴﯿﻧ راد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺮﺛا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد لوﺪﺟ) ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ4 ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ ( ) ﺖﺷادﺮﺑ55/23
	) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10 ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗﯽﻣرو زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ .دﻮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽ ﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ و ﺶﻫﺎﮐ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﺢﻄﺳ10ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺶﻨﺗ ﺖﺤﺗ رﺎﺘﮑﻫ 
	رﺎﻤﯿﺗ رد (60 ﺖﺳﺪﺑ ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ90 ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ توﺎﻔﺗ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺖﺷاﺪﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ)79/19
	رﺎﻤﯿﺗ رد (180 ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ120و150 زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ4 .( ﯽﻣرو حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﺖﺷادﺮﺑ لوﺪﺟ) ﺖﻓﺎ4 تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ  .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﯽﻣرو حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎ
	) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ65/22% رﺎﻤﯿﺗ رد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و (ﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ) ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ24/21
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ( لوﺪﺟ)4 .(
	نزو) يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷماﺪﻧا ﻪﯿﻠﮐ ﮏﺸﺧ نزو) ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺑ (ﻞﮔ ﮏﺸﺧ يﺎﻫ ﻢﯿﻬﺴﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ هﺪﻨﻨﮐ ﺺﺨﺸﻣ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ (هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ﻦﯿﺑ هدروﺮﭘ داﻮﻣهزﺎﺳﯽﻣ ﻞﮔ و هﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾور يﺎﻫﺪﺷﺎﺑ. دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ ﯽﮕﺘﺴﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ فﺪﻫ و ﺖﺳا ﻪﻠﯿﺳو ﮏﯾ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ .د
	ﻪﮐ ﻪﺘﺷاﺪﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا زا ﯽﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ و بآ ﯽﻓﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻪﻤﻫ ياﺮ .ﺪﺷﺎﺑ يرﺎﻤﯿﺗ حﻮﻄﺳﯽﻨﻌﻣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﺮﺛا ندﻮﺑ راد ﯽﻣرو ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺶﻨﺗ رد150 و180 ﺶﻨﺗ) ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ (ﺪﯾﺪﺷﯽﻣد رﺎﻬﻇا ناﻮﺗ رﺎﯿﺴﺑ 
	ﺮﮑﻠﻤﻋ ﺰﺒﺳددﺎﺼﺘﻗايﺑ ارﺶﯿز دﺮﮑﻠﻤﻋ زاﯽﺘﺴﯾاﺰﻓاﺶﯾ ﻣﯽﺪﻫدا وﻦﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣاﺶﯾ ـﻣ ﺖـﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎـﺷﯽ
	دﻮﺷﺎﺘﻧ ﻪﮐﺞﯾاﻦﯾﻧاﻮﺨﻤﻫ ﺎﻬﻧآ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘﯽ.دراﺪﻧ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻣرو ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ
	ﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ماﺪﮐ ﺮﻫ ﯽﮑﺸﺧ1% ﺢﻄﺳ رد ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و1%ﯿﺛﺄﺗﯽﻨﻌﻣ ﺮ يراد لوﺪﺟ) ﺖﺷاد ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ رد ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ3شﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ .( ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ حﻮﻄﺳ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﻫد 60 ،150 و180ﯽﻠﯿﻣﯽﻣرو ﺮﺛا ،ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣ
	ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾﺪﺷ راد. ﺶﻨﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و و ﯽﮑﺸﺧﯽﻣرﻄﺳ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻮ ﺶﻨﺗ ح 60 ،150 و180ﯽﻠﯿﻣ ،ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣﯽﻣرو ﺢﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ 10 ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و رﺎﺘ
	ﯽﻣرو ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ماﺪﮐ ﺮﻫ1% رد ود ﻦﯾا ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﺢﻄﺳ5% هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا رد دﻮﺟﻮﻣ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﻧﺎﻤﻟآلوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺷاد يراد3.(
	شﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧﻫد يرﺎﯿﺑآ حﻮﻄﺳ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽ زا ﺲﭘ60 ،150 و180ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺛا ،ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣ ﯽﻣرو رد ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺪﺷ رادﯽﻣرو و ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻄﺳ ردﻮحزا ﺲﭘ يرﺎﯿﺑآ60 ،150 و180ﯽﻠﯿﻣﺒﺗ ﺮﺘ
	ﯾﺎﻫدﻮﮐ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﻦﯿﺑ ﻦﯾا ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻬﺟ رد ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﯽ ﯿﮔ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ هﺎ رﺎﮔزﺎﺳو ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﯽﺑﻮﻠﻄﻣ تاﺮﺛا ﻪﺘﺷاد هﺎﯿﮔ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑﺖﺳا يروﺮﺿ و مزﻻ. زا فﺪﻫ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯽﻣ نآ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﺖﺸﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ
	رد ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺲﻧﺎﺳا رﺎﻤﯿﺗ180ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺘﻣ ﺸﺧ ﺶﻨﺗ ،ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﯽﮑ ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ و ﻪﺘﺷاد ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ ار ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ60ﯽﻠﯿﻣ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ و ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﮑﺷ)5ﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾ
	و ﻮﻣﺎﭽﺘﻟ و ( ) نارﺎﮑﻤﻫ1994 .ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ﻦﺸﯾوآ رد (
	ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﮏﯾ رد و هدﻮﺑ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ رد ﻢﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ
	نﺎﯾﺪﻤﺣا،ﻒﻟايﺮﺒﻨﻗا،ﻒﻟﺮﺴﻫﺎﯿﺳ،بم يرﺪﯿﺣ،و م يدوﺮﻣرم.س ﮏﯿﻧ يﻮﺳﻮﻣ ،1389.ﺮﺛايﺎﯾﺎﻘﺑدﻮﮐﯽﻣاد ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯾﺪﺷ وﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﺑ،دﺮﮑﻠﻤﻋياﺰﺟا،دﺮﮑﻠﻤﻋتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﺧﺮﺑﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓوناﺰﯿﻣﺲﻧﺎﺳاﻪﻧﻮﺑﺎﺑﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ ﯽﮑﺸﺧ
	ﺶﻫوﮋﭘيﺎﻫﯽﻋارزناﺮﯾا،88)4:(676 -668
	نﺎﯾﺪﻤﺣا ،ﻒﻟا ﻒﻟا يﺮﺒﻨﻗ وﮔ،م يﻮﻠ1388 و ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺮﺑ ﯽﻣاد دﻮﮐ و ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا . )ﺰﺒﺳ هﺮﯾز رد نآ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ
	،ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .(40)1:(180 -173.
	ف ﺮﻄﻌﻣ و ع م ﯽﺳﺎﺒﻋ جﺎﺣ ،ح يراﺪﻤﺘﻌﯾﺮﺷ، ،ف س ﯽﻠﻀﻓا ،1386ﻋ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ و يرﻮﺷ يﺎﻬﺸﻨﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ . ناﺰﯿﻣ و ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤ ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ رد ﺎﻫﺪﯾزﻮﮑﯿﻠﮔ لﻮﻧوﻼﻓ ،23)3:(39 -28. آﻪﯿﺳ ،ا يﺮﺒﻨﻗ ،م يرﺪﯿﺣ ،آ ﻮﺠﻣرزا نﺎﯾﺪﻤﺣاو ب ﺮﺳ،1389 يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ي
	مﻮﺑ ﻪﯾﺮﺸﻧ . ،يزروﺎﺸﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ2)1:(82-70. نﺎﻬﺟموﮐﯽﮑﭼﻮآ،1382 .ﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺸﮐﮏﯿﻧﺎﮔراﻪﻧﻮﺑﺎﺑﺮﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐنآ .ﻞﺼﻓﻪﻣﺎﻧﺶﻫوﮋﭘو،ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ 61:95 -87. ﯽﻨﺴﺣ،ع ﯽﮕﯿﺑﺪﯿﻣارويرﺪﯿﺣﻒﯾﺮﺷ دﺎﺑآح،1382 .ﺮﯿﺛﺎﺗحﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣﺖﺑﻮﻃركﺎﺧﺮﺑ،ﺪﺷردﺮﮑﻠﻤﻋوﺖﺷﺎﺒﻧا ﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣيﺎﻫيرﺎﮔزﺎﺳردهﺎﯿﮔنﺎﺤﯾر .ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋبآوﺎ
	،ناﺮﯾا ﯽﻋارز مﻮﻠﻋ .(10)3 :(230-220. ﺪﯿﻌﺳ ح ا داﮋﻧﯽﻧاﻮﺿر ومﺪﻘﻣ،پ1389ﯽﻣرو ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ فﺮﺼﻣ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾزرا .دﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ يور ﯽﻣاد يﺎﻫ ) ﺰﺒﺳ هﺮﯾز ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا
	مﻮﻠﻋ ﻪﯾﺮﺸﻧ .( ﻊﯾﺎﻨﺻ و مﻮﻠﻋ) ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ ،(يزروﺎﺸﮐ24)2:(148 -142. .ا ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ1385ﺪﯾﺪﺠﺗ .ﺮﻈﻧرددﺮﺑرﺎﮐشوريﺎﻫآيرﺎﻣردتﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا .يزروﺎﺸﮐ ﯽﻧاﺮﯿﺷ،ح ا دار1384 .ناﺮﻬﺗ ناﺮﮔﺎﺒﯾد يﺮﻨﻫ ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ ﻪﺴﺳﻮﻣ ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ . ﺤﻟﺎﺻﯽاﺪﻧوﻼﻗ ،اﻔﺳ ،ﻦﮐﺪﯿفهدا
	،
	ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﺖﺸﮐ رد ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ)
	،
	.(ﯽﻤﻠﻋ ﮥﻣﺎﻨﻠﺼﻓ-ﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘنﺎﻫ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد27)2:(201 -188. ع ﻦﯾﺪﺗ ،س ﺪﻨﻤﺷﻮﻫ ،ح رﻮﭘ ﯽﻠﻌﺳﺎﺒﻋ وﯽﻠﻨﯾز ح ،1386 ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ .،ناﺮﻬﺗ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻣﻮﺳ تﻻﺎﻘﻣ ﻪﺻﻼﺧ .يزاﺮﯿﺷ3-2 ،نﺎﺑآ175.
	م يﺰﯾﺰﻋﯽﻧاﻮﺿر ، ،فطﺎﯿﺧمح،نﺎﯾﺰﮑﻟ و اﯽﺘﻤﻌﻧح،1387ﯽﻣرو توﺎﻔﺘﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ . يرﺎﯿﺑآ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .لارﻮﮔ ﻢﻗر ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﺮﺑناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎ، 24)1 :(93-82. ﯽﮑﭼﻮﮐعوﺎﯿﻧﺪﻣﺮﺳ،ح غ1385.ناﺮﻬﺗ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا 
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