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  چکیده
بود کمبود و بیش بنابراین شوند،بندي میجزء فلزات سنگین طبقه وبوده ضروري  مصرفمس و روي از عناصر کم       
هاي متفاوت مس و روي شود. هدف از این تحقیق، بررسی اثر غلظتبازدارندگی رشد گیاهان میها در خاك، موجب آن

گیري است. چنین تعیین سرنوشت این عناصر در فرآیند اسانسبر برخی از صفات مورفولوژیک، میزان اسانس و هم
ات کیلوگرم به صورت سولفر گرم بمیلی 25و پنج مصرف خاکی مس (صفر،  آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل شامل

برکیلوگرم خاك به صورت سولفات روي) و برهمکنش آنها در قالب طرح کامالً  گرممیلی 50و  10مس) و روي (صفر، 
ریشه و  ترن داد که برهمکنش مس و روي بر وزنتصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه طراحی و اجرا شد. نتایج نشا

. داشت داري) تاثیر معنیp≥01/0ریشه، غلظت مس و روي اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر (وزن خشک  )p≥05/0کلروفیل (
هوایی افزایش یافت. برهمکنش منفی بین مس و روي در سطوح  ها در انداممس و روي در خاك غلظت آن مصرف با

تفاوتی س و روي در تفاله و آب تقطیر صورت گیرد. غلظت م احتیاطبا  باید آنها هم زمان باالتر اتفاق افتاده، لذا کاربرد
داخل  به عدم انتقال عناصر  حاکی از تفاله و آب تقطیر،   . باقی ماندن مس و روي درنداشت در گیاه عناصر غلظت این با

  .باشدپذیر میامکان اسانس  جهت تولید مس و روي  آلوده بههاي و کشت این گیاه در خاكبوده  اسانس
  

 ، مرزهعناصر کم مصرف  روي، ،سانسا هاي کلیدي:واژه
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Abstract 

           Copper (Cu) and Zinc (Zn) are essential micronutrients, that higher values are classified as heavy 

metals. So deficiency and toxicity of them causes growth inhibition in most plant. The aim of this study was 

to investigate the effect of different concentrations of Cu and Zn on morphological traits, essential oil content 

and the determination of these elements in during the process of steam distillation. This experiment was 

conducted as factorial based on complete randomized design with three replications in greenhouse 

conditions. The treatments consisted of three levels of Copper (0, 5 and 25 mg.kg-1 CuSO4) and zinc (0, 10 

and 50 mg.kg-1 ZnSO4) and their combination. Results showed that interaction of Cu and Zn on the fresh 

weight of root and chlorophyll (p≤ 0.05), dry weight of roots, concentration of Cu and Zn on the shoots, 

residual distillation water and material (p≤ 0.01). With increasing Cu and Zn in soil, concentrations of them 

increased in shoots. Concentration of Cu and Zn in the sum of residual distillation water and material were 

similar the concentration of metals in shoots plant before distillation. Negative interaction between Cu and 

Zn occurred at higher application, therefore should consider combining these two elements not done at high 

levels. Retention of cu and Zn in the sum of residual distillation material and water, asset cannot transmit the 
elements into essential oil and cultivation of these medicinal plants in contaminated soils with Cu and Zn. 
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  مقدمه

از گیاهان دارویی در سطح  روز افزون استفاده
 ترت کشت و تولید این گیاهان را روشنجهان، اهمی

سازد. در حال حاضر تقاضا براي گیاهان دارویی به می
صنایع بهداشتی و دارویی در حال  مواد اولیهوان عن

یکی از  .)1392افزایش است (آقا علیخانی و همکاران 

گیاهان دارویی که به طور گسترده و به اشکال مختلف 
 .گیردمورد استفاده قرار می

متعلق به خانواده   ).Satureja hortensis L( مرزه
 دویه وو به عنوان سبزي، ابوده  )Lamiaceae(نعناع 

. مرزه گیاهی )1388هادیان (شود گیاه دارویی کشت می
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ساله، داراي ساقه چهارگوش، مستقیم و  علفی، یک
داراي دوره رویشی  و متر استسانتی 30- 60ارتفاع 
روز از جوانه زنی بذر تا گلدهی  75-80( بوده کوتاه

شود معموال اوایل بهار از طریق بذر کشت میوکامل) 
دار مرزه، هاي گلها و سرشاخهبرگ ).1982(رشینگر 

در طب سنتی با اثر شناخته شده ضد نفخ، ضد دل درد، 
 ضد کرم، مقوي معده، محرك و خلط آور مورد استفاده

اسانس آن به طور گسترده به  و )1997(زرگري  بوده
اکسیدان و عوامل ضد میکروبی در صنایع عنوان آنتی

(هادیان و  شودمی مصرف غذایی، دارویی و آرایشی
هاي ثانویه متابولیت ءجز ها). اسانس2010همکاران 

اساساً با هدایت فرآیندهاي ژنتیکی بوده و  گیاهی 
ها به طور آشکاري تحت آن تولید  شوند، اماساخته می

نقدي بادي و همکاران  ( داردتاثیر عوامل محیطی قرار 
بر  زیاديترین عوامل محیطی که تاثیر از مهم ).1391

شد گیاهان دارویی و کمیت و کیفیت مواد موثره آنها ر
توان به شرایط رشدي، اقلیم، عناصر غذایی و ، میدارد

  ). 2012فلزات سنگین اشاره نمود (استریت 
 بوده ومس و روي از عناصر غذایی ضروري         
یندهاي ساختاري و عملکردي فراوانی در فرآ نقش

ها در آنبود بیشو  کمبود و متابولیکی گیاهان دارند
موجب اختالالت متابولیکی و بازدارندگی رشد در  خاك

شود (زارع ده آبادي و هاي گیاهی میبیشتر گونه
مدیریت صحیح تغذیه عناصر  .)1389همکاران 

ترین فاکتورها در کشت مصرف به عنوان یکی از مهمکم
هاي بر شاخص تواندمی و بوده دارویی  انموفق گیاه
(پریتی پانده و بگذارد عملکرد تاثیر  کیفیکمی و 
). بررسی 2006و میسرا و همکاران  2007همکاران 

غلظت  وردآبر ) براي 1387زارع ده آبادي و همکاران (
هاي این گیاه در غلظت العملعکس نعناع و دربهینه روي 

و میزان  ارتفاع گیاهباالي روي نشان داد، سطح برگ، 
میکروموالر روي  10و ج پنهاي کلروفیل در غلظت

 40ها در غلظت این شاخص لی مقادیرافزایش و
عنصر ضروري  به عنوان مسمیکروموالر کاهش یافت. 

هاي ردوکس درون در تسریع واکنش ،در گیاهان
هاي غلظت و دارد میتوکندري و کلروپالست شرکت

و  هاي گیاهیهمین عنصر باعث سمیت بافت باالي
سنتز کلروفیل  و شدهذایی کاهش جذب سایر عناصر غ

 ر نهایت رشد گیاهانهاي فتوسنتز کند و دو واکنش
). خان و همکاران 2003(گریتکه و چو  یابدمی کاهش

 15و  10، پنجاثر سطوح صفر، در بررسی ) 2002(
کیلوگرم بر هکتار روي را بر مقدار روي قابل استخراج 
 در خاك و ترکیبات شیمیایی برنج  گزارش کردند که

 نه باغلظت روي در خاك، ریشه، برگ، کاه و کلش و دا
  یابد. روي افزایش می مصرف

هاي مختلفی مبنی بر تولید اسانس عاري از گزارش       
فلزات سنگین در گیاهان دارویی کشت شده در 

و  2006هاي آلوده وجود دارد (حسین و همکاران خاك
ر زمینه ولی مستندات کافی علمی د. )2007بگدات و عید 

عدم انتقال فلزات به داخل اسانس موجود نیست. لذا با 
توجه به افزایش سطح زیر کشت گیاهان دارویی در 

مستندات  کمبودراستاي تامین نیاز روز افزون دنیا و 
مصرف (مس و می کافی در زمینه تاثیر عناصر کمعل

فلزات سنگین بر گیاه دارویی مرزه، این  دیگر روي) و
  اي  اجرا گردید.  ایط گلخانهتحقیق در شر

  
  هامواد و روش

 ویژگی بر وروي مس اثرات بررسی به منظور
به صورت  ی، آزمایشمرزه گیاه اسانس و رشدي هاي

فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار، در 
در گلخانه گروه مهندسی علوم خاك  1391بهار سال 

هدف آزمایش،  دانشگاه تهران انجام شد. با توجه به
بایست از نظر مس و روي در حد خاك مورد نظر می

متري مناطق سانتی 0-30پایینی باشد، لذا از عمق 
آوري و پس از تجزیه آنها هاي خاك جمعمختلف نمونه

خاك مورد نظر انتخاب و براي انجام آزمایش به گلخانه 
 2آورده شد. پس از هوا خشک کردن و عبور از الک 

هاي فیزیکی و شیمیایی آن بعضی از ویژگی متري،میلی
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از جمله بافت خاك به روش هیدرومتري (بویوکوس 
)، رطوبت ظرفیت مزرعه با صفحه فشاري (پیج 1962
1982 ،( pHو EC هالوشاك ) 2006درعصاره اشباع ،(
CEC  درصد کربن آلی 1982خاك به روش باور (پیج ،(

صد آهک به در، )1934به روش والکلی بلک (والکلی بلک 
)، نیتروژن کل خاك به 1999سنجی (گوپتا  روش حجم

)، فسفر 1982روش هضم کجلدال (بریمنر و مولوانی 
موالر به روش  5/0قابل استخراج با بیکربنات سدیم 

)، پتاسیم قابل جذب به روش 1996اولسن (اسپارکس 
 ) و1996استخراج با استات آمونیوم نرمال (اسپارکس 

آهن و منگنز به روش استخراج با  روي، مس، مقادیر
DTPA  براي 1تعیین گردید (جدول )1996(اسپارکس .(

از  ومتري عبور میلی 4اي، خاك از الک کشت گلخانه
ها از جنس کیلوگرمی (گلدان 4هاي پالستیکی گلدان
گرم با قطر  280±10اتیلن و وزن خالی هر گلدان پلی

استفاده  براي کشت متر)سانتی 18و ارتفاع  5/15
گیري با گردید. حد بحرانی مس و روي قابل عصاره

DTPA گرم بر میلییک هاي آهکی حدود در خاك
 حداکثرو  )1387کیلوگرم خاك (ملکوتی و همکاران 

هاي کشاورزي به مجاز مس و روي کل، در خاك مقادیر
باشد گرم بر کیلوگرم خاك میمیلی 300و  100ترتیب 
. در این پژوهش با توجه به )2001پندیاس  -(کاباتا

تیمارها طوري انتخاب گردید که  ،سبک بودن بافت خاك
مقدار قابل جذب این فلزات پس از دوره انکوباسیون در 
محدوده ماکزیمم مقدار مجاز این فلزات قرار گیرد و 

. تیمارهاي آزمایش شودتنش اندکی به گیاهان وارد 
 25 وگرم لیشاهد یا (صفر)، تیمار پنج می تیمارشامل 
 که سولفات مس  گرم مس در کیلوگرم خاك)میلی

O2.5H4OCuSو سه سطح روي از منبع سولفات روي 
02.2H4ZnSO 10، (صفر) هاي شاهد یاشامل تیمار 

و  گرم روي در کیلوگرم خاكمیلی 50و  گرممیلی
برهمکنش آنها بودند. براي اعمال تیمارها، عناصر مس 

حلول در مقدار مشخصی هاي مو روي به صورت نمک
آب مقطر حل شده و به طور یکنواخت و به صورت الیه 
الیه به سطح خاك هر گلدان اسپري شد تا مخلوط 
یکدست و یکنواخت حاصل شود و در هر مرحله خاك 
هر گلدان به صورت جداگانه مخلوط و یکنواخت گردید. 
پس از اعمال تیمارهاي مس و روي در گلدان و رساندن 

درصد ظرفیت زراعی، به  80تا  70ن به حد رطوبت آ
منظور حصول تعادل عناصر مس و روي با خاك 

ماه در دماي اتاق انکوباسیون  دو ها، به مدت گلدان
در طول دوره انکوباسیون، آبیاري و برهم زدن  .گردید

خاك هر گلدان پیوسته انجام گردید تا فرآیند تعادل 
کدر و همکاران عناصر با خاك بهتر صورت گیرد (تالو

). براي جلوگیري از بروز عالئم کمبود سایر 2011
عناصر  عناصر در گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاك

گرم در کیلوگرم خاك از منبع میلی 70پتاسیم به میزان
گرم در میلی چهار سولفات پتاسیم، فسفر به میزان

کیلوگرم خاك از منبع سوپرفسفات تریپل قبل از کشت 
دید. همچنین عنصر نیتروژن به صورت اضافه گر
گرم نیتروژن میلی 60نوبت و هر نوبت  چهارتقسیط در 

از منبع اوره همراه با آب آبیاري به هر گلدان اضافه 
گردید. بذر مرزه پس از تهیه از پژوهشکده گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی، در داخل سینی نشاء کشت 

واخت انتخاب شدند و در مرحله سه برگی گیاهان یکن
گیري سطح سطح برگ توسط دستگاه اندازه شدند و به

با آب مقطر  ):CI-202Leaf Area meter, model(برگ 
ها هوا خشک گردید. شستشو داده شد و همراه ریشه

ها پس از قرار گرفتن در پاکت کاغذي، در آون در نمونه
درجه سلسیوس تا ثابت شدن وزن آنها خشک  70دماي 

س از توزین جهت تجزیه شیمیایی پودر گردیده و پ
گیري غلظت عناصر مس و روي شدند. به منظور اندازه

در اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر از روش اکسیداسیون 
  ). 2006خشک استفاده گردید (زلجازکوف و همکاران 
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  قبل از اضافه کردن مس و روي ی خاك مورد استفاده در کشت گلخانه ايینتایج تجزیه هاي فیزیکی و شیمیا -1جدول 
  مقدار  ویژگی خاك     مقدار           ویژگی خاك  

  l.meq (+2Mg   6/2-1(  46/17  رس (%)
  molc.kgc (CEC  77/10-1    (  00/18  سیلت (%)
  044/0  نیتروژن کل (درصد)  56/64  شن (%)

  mg.kg(  79/8-1(فسفر قابل جذب لوم شنی  کالس بافت خاك
pH  4/7  1(ابل جذبپتاسیم ق-mg.kg(  180  

)1-EC (dS.m  28/1   *)1-gmg.k (Fe  3/12  
  mg.kg (Mn  32/9-1* (  77/6  (%) کربنات کلسیم معادل

  mg.kg (Cu  63/0-1* (  63/0  کربن آلی (%)
  mg.kg (Zn  71/0-1*  (  1/29  درصد اشباع

  l.meq(+Na   46/2  )1-eq.lm(1-3HCO  1/4-1(محلول 
)1-meq.l (+2Ca   4/8  )1-.lmeq (1-Cl   8/3  

                    *DTPA-Extractable 
 
 

گیاهچه یکنواخت به هر گلدان  عددچهار تعداد 
ها تا پایان آزمایش بوسیله منتقل شدند. آبیاري گلدان

درصد ظرفیت  80تا  70آب مقطر تا رسیدن به دامنه 
هاي هر هفته زراعی به روش وزنی صورت گرفت. گلدان

جا شدند. فی بر روي سینک گلخانه جابهبه طور تصاد
روز پس از کاشت و رسیدن به مرحله گلدهی کامل،  90

متر دستی شاخص میزان کلروفیل برگ با کلروفیل
SPAD-502 متر یادداشت گیري و عدد کلروفیلاندازه

ان از نزدیک سطح سپس اندام هوایی مرزه در هر گلدو
دقت از خاك  به هاریشه ،در ادامه خاك  قطع گردید.

خارج گردیدند. به منظور جلوگیري از هدررفت 
ها روي الک انجام هاي مویین، شستشوي ریشهریشه

گیري جدا شد. نصف گیاهان در هر گلدان براي اسانس
و به منظور حفظ کمیت و کیفیت اسانس، در سایه و 

و اسانس با استفاده از روش  شدهدماي محیط خشک 
ساعت  سهگاه کلونجر در مدت تقطیر با آب بوسیله دست

گیري استخراج شدند. عملکرد اسانس در واحد اسانس
گلدان بر اساس عملکرد زیست توده و درصد اسانس 

). آب تقطیر 2010محاسبه گردید (هادیان و همکاران 
گیري باقیمانده داخل بالن کلونجر بعد از اتمام اسانس

ي صاف و در یخچال تا زمان آنالیز عناصر نگهدار

تفاله گیاهان بعد . )2011گردید (زلجازکوف و همکاران 
درجه  70دماي  با خشک و در آون گیري هوااز اسانس

وزن ثابت شدن مقدار ساعت  تا  72سلسیوس به مدت 
نصف  .)2006(زلجازکوف و همکاران  قرار گرفتندآنها 

گیري تر و اندازه دیگر شاخساره نیز پس از ثبت وزن
هاي پودر شده اندام هوایی و تفاله با یک گرم از نمونه

 هاکروزه ووزن و داخل کروزه ریخته  0001/0دقت 
ساعت، قرار  5درجه به مدت  550داخل کوره با دماي 

لیتر اسید کلریدریک میلی 20داده شد. با استفاده از 
نرمال و حرارت دادن روي اجاق شنی، نمونه گیاهی 

گیري اندازهید. جهت هضم شده و عصاره تهیه گرد
صاف  لیتر از عصارهمیلی 10، مقدار عناصر آب تقطیر

دار برداشت و داخل کروزه پیپت حباب توسط شده
ها تا متوقف شدن بخارات در روي ریخته شد. این نمونه

به مدت چهار ساعت در  هاسپس کروزه وهیتر حرارت 
درجه سلسیوس در کوره قرار داده شد. پس  400دماي 

لیتر اسید میلی دو ،ن کروزه از کورهاز خارج کرد
نیتریک غلیظ به آن اضافه و تا تبخیر شدن اسید بر 

 یکها به مدت روي هیتر حرارت داده شد. سپس نمونه
و پس از سرد  شدهساعت دوباره در کوره قرار داده 

درصد اضافه  20لیتر اسید کلریدریک میلی دوشدن 
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در داخل یک  42شده و با استفاده از کاغذ صافی واتمن 
لیتري صاف و به حجم رسانده شد میلی 10بالن 

). غلظت عناصر مس و 2006(زلجازکوف و همکاران 
 Shimadzu روي با استفاده از دستگاه جذب اتمی مدل 

– AA 6400ها با قرائت گردید. تجزیه و تحلیل داده
مقایسه  وانجام   2/9نسخه  SASافزار استفاده از نرم
 یکستفاده از آزمون دانکن در سطح آماري میانگین با ا

درصد صورت گرفت. نمودارها نیز با استفاده از  پنجو 
  رسم شدند. Excelنرم افزار 
  

  نتایج و بحث
  صفات مورفولوژیکی

) نشان داد که، اثر 2 نتایج تجزیه واریانس (جدول
تر و خشک ریشه،  کاربرد مس و روي در خاك بر وزن

) بود. همچنین  p≥01/0دار (یکلروفیل و سطح برگ معن
تر و خشک اندام هوایی تیمار مس تاثیر  بر وزن
) داشتند.  p≥01/0) و تیمار روي ( p≥05/0داري (معنی

تر ریشه و داري بر وزنها نیز تاثیر معنیبرهمکنش آن
) p≥01/0) و وزن خشک ریشه (p≥05/0کلروفیل (

ش مس برهمکنتر و خشک اندام هوایی  بر وزن داشت، 
جدول  با توجه بهداري نداشتند. و روي تاثیر معنی

تر و وزن مقدار، بیشترین )4ها (جدول مقایسه میانگین
خشک ریشه و اندام هوایی، شاخص کلروفیل و سطح 

و  )10Zn5Cu(برگ از ترکیب سطوح پایین مس و روي 
میزان صفات مذکور از ترکیب سطوح باالي  کمترین

اصل شد. کاربرد سطوح ح )50Zn25Cu(مس و روي 
،  08/2، 30/5، 50/3سبب افزایش  )10Zn0Cu(پایین روي 

درصد به ترتیب در شاخص  64/1و  29/0،  93/4
شک اندام تر و خشک ریشه، وزن تر و خ کلروفیل، وزن

سطوح پایین مس  مصرف هوایی و سطح برگ گردید.
)0Zn5Cu(  درصد به  29/5و  43/7، 31/3نیز به افزایش

تر ریشه و سطح برگ  در شاخص کلروفیل، وزنترتیب 
منجر گردید. هرچند این افزایش فقط در مورد شاخص 

دار بود. کلروفیل از لحاظ آماري به صورت معنی

سبب کاهش  )50Zn0Cu(کاربرد سطوح باالي روي 
درصد و  07/4و  83/22، 89/18، 25/6، 75/22، 56/1

، 38/22، 11/1سبب کاهش  )0Zn25Cu(سطوح باالي مس 
درصد به ترتیب در  96/3و  64/11، 01/16، 55/5

شاخص کلروفیل، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و 
خشک اندام هوایی و سطح برگ شدند. هرچند که این 

تر ریشه و سطح برگ  کاهش در شاخص کلروفیل، وزن
نتایج تحقیق حاضر نشان دار نبود. نسبت به شاهد معنی

 10و  پنجپایین (به ترتیب که مس و روي در سطوح داد 
گرم بر کیلوگرم) در مقایسه با شاهد، اثر مثبت بر میلی

گیري شده داشته است. به صفات مورفولوژیک اندازه
که در ارتباط با صفات مورد بررسی، تیمار طوري

10Zn5Cu را در میان  مورد نظر بیشترین مقدار صفات
 که، تیمارهاي به کار برده شده به خود اختصاص داد

تولید مناسب مواد تنظیم کننده رشد  مربوط به تواند می
زایی گیاه، گیاه مانند اکسین، افزایش ظرفیت ریشه

هاي بیوشیمیایی، افزایش فتوسنتز و افزایش فعالیت
مصرف و ، بهبود جذب سایر عناصر غذایی کمتنفس

باشد که در نتیجه موجب افزایش پرمصرف از خاك 
مس و  مناسب ه است. تناسبگردید مورد نظر صفات
و تاثیر مطلوبی بر  رشد گیاه را افزایش ،روي
، 1389(بوربوري و طهرانی  داردهاي رویشی ویژگی

 ).2001پندیاس  -و کاباتا  2000اونسل و همکاران 
افزایش عملکرد ماده خشک در مطالعات میسرا و 

) و خان و 2007)، پانده و همکاران (2006همکاران (
) به ترتیب در گیاه دارویی ریحان، نعناع 2002همکاران (

و برنج، افزایش سطح برگ در مطالعات زارع ده آبادي 
) به 1387و همکاران ( حیدري) و 1386و همکاران (

ترتیب در گیاه نعناع و نعناع فلفلی، افزایش شاخص 
)، زاید و 1392کلروفیل در مطالعات پیرزاد و همکاران (

) به ترتیب 2011و همکاران ( ) و کبرائی2011همکاران (
در گیاه انیسون، برنج و سویا، افزایش عملکرد ریشه در 

) و عالم و همکاران 1389مطالعات بوربري و طهرانی (
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) به ترتیب در گیاه گندم و برنج در اثر کاربرد 2001(
  اند. مصرف گزارش کردهعناصر کم

مرزه  سطوح باالي مس و روي بر مصرف
. این تاثیر دادکاهش را الذکر عملکرد صفات فوق 

تواند ناشی از کاهش سرعت تقسیم و طویل شدن می
هاي ها، ممانعت از توسعه و افزایش تشکیل ریشهسلول

جانبی، تاثیر منفی بر تولید هورمون محرك رشد 
اکسین، ممانعت از سنتز پروتئین، کاهش فتوسنتز و 
 تنفس، کاهش انرژي در دسترس گیاه، کاهش جذب فعال

و برهم خوردن تعادل عناصر غذایی باشد (زارع ده 
و پریتی پانده و همکاران،  1387آبادي و همکاران 

). تاثیر منفی سطوح باالي مس و روي بر عملکرد 2007
زارع ده آبادي و مطالعات  ماده خشک اندام هوایی در 

) در 2007) و پریتی پانده و همکاران (1387همکاران (
کرد ماده خشک ریشه در مطالعات گیاه نعناع، بر عمل

) و چافاي و همکاران 2006تایب و همکاران ( -ال
مرزه ، بر کلروفیل در  ) در گیاهان آفتابگردان و2005(

) و واسیلو و 2006تایب و همکاران (–مطالعات ال 
) به ترتیب در مورد گیاهان آفتابگردان 2003همکاران (

تریپاتی  و جو، کاهش سطح برگ در مطالعات پاندي و
  ) گزارش گردیده است. 2003) و راوت و داس (2011(

  
  درصد و عملکرد اسانس

) نشان دهنده اثر 2نتایج تجزیه واریانس (جدول 
دار مس و روي بر عملکرد اسانس اندام هوایی معنی

)01/0≤p  (اثرات برهمکنش این عناصر بر  و، بود
ش دار نگردید. مس، روي و برهمکنعملکرد اسانس معنی

داري بر درصد اسانس اندام هوایی گیاه آنها تاثیر معنی
). بیشترین عملکرد و درصد 2مرزه نداشتند (جدول 

اسانس از برهمکنش سطوح پایین مس و روي 
)10Zn5Cu(  98/0گرم بر گلدان میلی 69/82به میزان 

درصد و کمترین آنها نیز از ترکیب باالترین سطح مس 
 26/48به میزان  )50Zn25uC(و روي به کار برده شده 

درصد حاصل شد. عملکرد  96/0گرم بر گلدان و میلی

درصد) و درصد اسانس  62/11و  25/15اسانس (
درصد) افزایش را نسبت به شاهد به  32/16و  28/14(

و مس  )10Zn0Cu(ترتیب در سطوح پایین روي 
)0Zn5Cu( ها نسبت به نشان دادند. هرچند این افزایش

داري نداشت. کاربرد سطوح باالتر شاهد تفاوت معنی
نیز در مقایسه با  )0Zn25Cu(و مس  )50Zn0Cu(روي 

درصد در عملکرد  53/5و  43/20تیمار شاهد، کاهش 
درصد در درصد  12/6و  06/3اسانس و افزایش 

کلی، تولید ). به طور 4اسانس را منجر گردید (جدول 
اسانس حاصل مجموعه فرآیندهاي فیزیولوژیکی و 

باشد. در این رابطه عوامل محیطی مورفولوژیکی می
تاثیر به سزایی در تولید اسانس دارد. از جمله عوامل 

توان به عناصر غذایی و از جمله مس و روي محیطی می
مصرف کرد. مس و روي به عنوان یک عنصر کم اشاره

در رشد و نمو و تولید اسانس توسط  نقش بسیار مهمی
گیاهان دارویی دارند. این عناصر در سطوح پایین سبب 

هاي متابولیکی و فیزیولوژیکی ، افزایش افزایش فعالیت
فتوسنتز و تنفس و افزایش انرژي الزم براي بیوسنتز 
ترکیبات ترپنی، افزایش سطح برگ و تعداد غدد ترشح 

سطوح باالي این شوند. همچنین کننده اسانس می
هاي متابولیکی و عناصر نیز بدلیل تاثیر منفی بر فعالیت

فیزیولوژیکی، باعث کاهش درصد و عملکرد اسانس 
، پریتی پانده و 1391گردد (پیرزاد و همکاران می

). عملکرد اسانس تابعی 2012و استریت  2007همکاران 
از درصد اسانس و عملکرد وزن خشک اندام هوایی 

با توجه به اینکه در این پژوهش درصد  باشد،می
اسانس تحت تاثیر سطوح مس و روي تغییر چندانی 

کند ولی به علت افزایش عملکرد ماده خشک در نمی
سطوح پایین و کاهش آن در سطوح باالي مس و روي، 

شود. عملکرد اسانس به ترتیب با خیز و افت مواجه می
مصرف صر کمنتایج این تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت عنا
هاي حیدري و بر درصد و عملکرد اسانس با یافته

) و 1391(  همکاران و   پیرزاد و  ) 1387همکاران (
هاي پانده و سطوح باالي این عناصر با یافته منفی تاثیر 
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) مطابقت 2004) و دودراوا و همکاران (2007همکاران (
رسد مس و روي به عنوان یک عنصر دارد. به نظر می

اي نقش مهمی در رشد و نمو گیاه و فرآیندهاي هتغذی
متابولیسمی فتوسننتز دارند، بنابراین کاربرد مس و 
روي با بهینه نمودن دسترسی گیاه مرزه به عناصر 
غذایی سبب افزایش رشد و عملکرد آن نسبت به تیمار 
شاهد و تیمار زیادبود عناصر مس و روي گردید. 

ر تبادل و فرآیندهاي کمبود و یا زیادبود مس و روي د
تواند اختالل بوجود آورده و فیزیولوژیک گیاه می

موجب کاهش رشد و نمو و در نتیجه کاهش میزان 
عملکرد  شود، پس افزایش مقادیر مس و روي از حد 

شود. کاهش هاي رویشی میبهینه باعث کاهش ویژگی
مقادیر پارامترهاي مورفولوژیکی و درصد و عملکرد 

بود عناصر مس و روي ار شاهد و یا زیاداسانس در تیم
ترتیب ناشی از دسترسی کمتر یا زیاد به این تواند بهمی

عناصر باشد. به هر حال هرگونه اقدامی در راستاي 
بهینه نمودن دسترسی گیاه به عناصر غذایی ضروري 

 تواند موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی شود.می
     

  س صفات مورد بررسی تحت تاثیر عناصر مس و روي در گیاه مرزهنتایج تجزیه واریان -2جدول 
  میانگین مربعات  

درجه   منابع تغییر
  آزادي

تر اندام  وزن
 هوایی

وزن خشک   تر ریشهوزن
  اندام هوایی

وزن 
خشک 
  ریشه

 سطح برگ  کلروفیل
میزان 
  عملکرد اسانس  اسانس

ns044/0 **36/415  3/3651**  25/10** 11/0**  92/0*  74/28**  13/96*  2  مس  
 ns051/0 **40/1075  46/3432**  42/5** 49/0** 86/4**  37/21**  91/151**  2  روي

  ns    39/28  *94/3  ns12/0  **  07/0  *69/1 ns99/1296  ns     022/0  ns51/67  4  روي ×مس 
  41/61  006/0 25/551  57/0  007/0  25/0  13/1  63/17  18  خطا

  25/12  05/8  96/4  91/1 60/6  32/8  77/4  74/8    ضریب تغییرات
  باشد.دار درسطح یک درصد،  پنج درصد وغیرمعنی دار میبترتیب بیانگر معنی  ns**، * و   

  
  نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی تحت تاثیر عناصر مس و روي در گیاه مرزه - 3جدول

  میانگین مربعات
درجه   منابع تغییر

  آزادي
غلظت مس 
 اندام هوایی

غلظت مس 
  تفاله

غلظت مس 
  آب تقطیر

غلظت روي 
  اندام هوایی

غلظت روي 
  تفاله

غلظت روي آب 
 تقطیر

  62/21**  29/2159** 34/3525**  45/32**  96/164**  48/362**  2  مس
  56/105**  20/7791** 48/13348** 14/1**  98/46**  76/77  **  2  روي

  90/5** 01/470**  21/875**  26/0**  91/6**  98/7  **  4  روي ×مس 
 29/0  05/11  29/28  029/0  08/0  57/0  18  خطا

  03/4  00/6 96/6  59/6  78/3  7    ضریب تغیرات
  .باشدمی داروغیرمعنی درصد پنج  درصد، یک درسطح دارمعنی بیانگر بترتیب  ns و*  ،**           

  
  غلظت مس و روي اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر

برهمکنش  مس و روي و همچنین اثر کاربرد 
) بر غلظت مس و روي  p≥01/0داري (ها تاثیر معنیآن

اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر گیاه مرزه داشتند (جدول 
). بیشترین غلظت مس اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر 3

ها نیز  مربوط و کمترین آن )10Zn25Cu(مربوط به تیمار 
ام بود. بیشترین غلظت روي اند)50Zn0Cu(به تیمار 

و آب تقطیر از تیمار  )50Zn5Cu(هوایی و تفاله از تیمار 
)50Zn0Cu( ها نیز از کاربرد تیمار و کمترین آن
)0Zn25Cu( حاصل شد. ) 20/53غلظت مس اندام هوایی 
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 51/120و  73/56درصد)، غلظت مس تفاله ( 54/118و 
 76/19و  05/85درصد)، غلظت روي اندام هوایی (

درصد) و  43/14و  31/100ه (درصد)، غلظت روي تفال
درصد) افزایش را  26/0و  12/19غلظت روي آب تقطیر (

نسبت به شاهد به ترتیب در سطوح پایین روي 
)10Zn0Cu(  و مس)0Zn5Cu(  نشان دادند. همچنین غلظت

کاهش  )10Zn0Cu(مس آب تقطیر در سطوح پایین روي 
افزایش  )0Zn5Cu(درصدي و در سطوح پایین مس  52/6
درصدي را نسبت به شاهد نشان داد. کاربرد  73/146

، 63/304باعث افزایش  )0Zn25Cu(سطوح باالي مس 
درصدي در غلظت مس و کاهش  78/409و  08/281
درصدي در غلظت روي، به  26/27و  32/0، 20/15

ترتیب اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر گردید. کاربرد 
، 28/232) باعث افزایش 50Zn0Cuسطوح باالي روي (

درصدي در غلظت روي و کاهش  49/82و  19/243
درصدي در غلظت مس، به ترتیب  30/16و  32/0، 38/8

اندام هوایی، تفاله و آب تقطیر گردید. در رابطه با 
هاي مختلف گیاه افزایش غلظت مس و روي در اندام
، عنوان کردتوان مرزه با کاربرد این عناصر در خاك می

و ظرفیت تبادل کاتیونی پایین  سبک بودن بافت خاك
کمتر و قابلیت خاك را تثبیت این عناصر در  ،خاك

عناصر  بهتر گیاه و  یابددسترسی در خاك افزایش می
ها در اندام هوایی مصرفی را جذب نموده و غلظت آن

افزایش یافته است. محدوده طبیعی مس و روي در گیاه 
بر کیلوگرم  گرممیلی 400تا  20و  20تا  پنجبه ترتیب 

هاي پایین و باالتر از باشد و در غلظتماده خشک می
بود محتمل خواهد بود. ها بروز عالئم کمبود و بیشاین

لذا فقط در باالترین سطح مس استفاده شده، غلظت مس 
هیچ گونه عالئم ظاهري و باالتر از حد طبیعی بود 

ح پایین مس و وبود در گیاه مشاهده نگردید. سطیادز
ها ح باالي آنوو سطیکدیگر باعث تحریک جذب  روي

نتایج این  .ایجاد کردند در جذب همدیگر منفینقش 
اونسل ) و 1389بوربوري و طهرانی ( هايتحقیق با یافته
)  مطابقت 2000پندیاس (- ) و کاباتا2000و همکاران (

  دارد. 

نتایج این تحقیق نشان داد که غلظت مس و روي 
تقریبا مشابه غلظت این گیاهان قبل در تفاله و آب تقطیر 

گیري بود. این مطلب مبین آن فرآیند تقطیر و اسانس
است که در طول فرآیند اسانس گیري به روش تقطیر با 
آب با دستگاه کلونجر، فلزات سنگین مس و روي در 

مانده و تولید اسانس عاري از فلزات سنگین تفاله باقی 
هاي آلوده امکان كدر گیاهان دارویی کشت شده در خا

پذیرخواهد بود. بنابراین با کشت گیاهان دارویی در 
هاي آلوده به فلزات سنگین بدلیل باقی ماندن این خاك

تواند فلزات در تفاله و آب تقطیر، اسانس تولید شده می
بدون هیچ گونه خطري در صنایع آرایش، بهداشتی و 
 مواد غذایی استفاده گردد.  زلجازکوف و همکارن

) گزارش داده است که فلزات سنگین در گیاهان 2006(
هاي آلوده در تفاله باقی  و دارویی کشت شده در خاك

شود. لذا نتایج این اسانس عاري از فلزات تولید می
  هاي این محقق مطابقت دارد. تحقیق با یافته

  
  نتیجه گیري کلی

به طور کلی نتایج نشان داد که مس و روي در 
ویژگی  –وجب افزایش معنی دار در سطوح پایین م

هایمورفولوژیک و عملکرد اسانس در این گیاه دارویی 
مصرف توام مس و روي نسبت به مصرف هر  -شد.

یک از آنها به طور جداگانه تاثیر بیشتري در صفات 
مورد بررسی داشت. ولی سطوح باالي همین عناصر 
باعث بازدارندگی رشد و کاهش عملکرد اسانس گردید. 
با افزایش مس و روي در خاك غلظت آنها در اندام 
هوایی افزایش یافت. سطوح پایین مس و روي باعث 
تحریک جذب و سطوح باالي آنها نقش ممانعت کنندگی 
در جذب همدیگر داشتند. غلظت مس و روي در تفاله و 
آب تقطیر تقریبا مشابه غلظت این گیاهان قبل فرایند 

ا توجه به باقی ماندن مس تقطیر و اسانس گیري بود. ب
و روي در تفاله و آب تقطیر، کشت و کار این گیاه 

هاي داراي آلودگی مس و روي با دارویی در خاك
  شود. تواند بررسی و انجامنگرانی کمتري می
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  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر عناصر مس و روي در گیاه مرزه -4جدول 

  تیمار
غلظت مس اندام 

  واییه
(mg/kg) 

  غلظت مس تفاله
(mg/kg)  

غلظت مس آب 
  تقطیر

(mg/kg)  

غلظت روي اندام 
  هوایی

(mg/kg)  

  غلظت روي
  تفاله 

(mg/kg)  

غلظت روي آب 
  تقطیر

(mg/kg) 
Cu0Zn0 53/4  f 3/12g 0/92g ef23/41 28/20f 11/14d 
Cu0Zn10 94/6  e 4/89 f 0/86g 30/76 bc 56/49 d 13/27c 
Cu0Zn50 15/4  f 3/11 g 0/77 g 00/137  a 96/78 b 20/33a 
Cu5Zn0 90/9  d 6/88e 2/27 e 38/49  de 32/27f 11/17 d 
Cu5Zn10 46/12  c 9/02c 2/68d 18/85  b 62/43c 12/08d 
Cu5Zn50 52/6  e 4/92f 1/91f 43/144  a 108/26a 17/34b 
Cu25Zn0 33/18  b 11/89 b 4/69 b 96/34  f 20/51 g 9/66 e 
Cu25Zn10 86/21  a 16/20 a 5/21 a 30/57  d 41/23 e 11/70d 
Cu25Zn50 97/12  c 8/47d 3/94 c 86/73  c 52/17 d 14/09 c 

 .دندارن يداریسطح احتمال پنج درصد تفاوت معنهر ستون در ک حرف مشترك در یحداقل  يدارا يانگین هایم     

       
  -4جدول ادامه           

  میانگین مربعات  

  هاتیمار
تر اندام  وزن

 هوایی
(g/pot)  

تر وزن
  ریشه

(g/pot)  

وزن خشک 
 اندام هوایی

(g/pot)  

وزن خشک 
  ریشه

(g/pot)  

  کلروفیل
)SPAD(  

  سطح برگ
)2(Cm 

میزان 
  اسانس

(%)  

عملکرد 
  اسانس

(mg/pot)  
Cu0Zn0 51/27abc 13/58a 6/70ab 1/44b 39/62b 474/99bc  98/0 bc 96/65 bcd 
Cu0Zn10 53/80ab 14/30a 6/72ab 1/47ab 41/01a 482/81bc  12/1 abc 02/76  ab 
Cu0Zn50 41/58d 10/49b 5/17d 1/35b 39/00bc 455/62c  01/1 bc 52/48  de 
Cu5Zn0 51/17abc 14/59a 6/40abc 1/41b 40/94a 500/12 ab  14/1  ab 63/73 abc 
Cu5Zn10 55/57a 14/76a 6/99a 1/61a 41/62a 532/28a 18/1  a 69/82  a 
Cu5Zn50 45/52cd 10/63 b 5/50cd 0/96c 39/22bc 448/12c 98/0 bc 43/54  de 
Cu25Zn0 43/06d 10/54b 5/92bcd 1/36b 39/18bc 456/17c 04/1 abc 31/62 bcde 
Cu25Zn10 46/19bcd 9/80b 6/16abc 1/40b 38/18c 453/65c 97/0 bc 69/59 cde 
Cu25Zn50 43/94cd 9/65b 5/02d 0/84c 38/12c 450/12 c 96/0  c 26/48  e 

  .ندارند يداریسطح احتمال پنج درصد تفاوت معنهر ستون در ک حرف مشترك در یحداقل  يدارا يانگین هایم        
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	( ﮏﺸﺧ نزو) ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و ﻪﻟﺎﻔﺗ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا يور و ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ،ﻪﺸﯾر01/0
	اﺲﻧﺎﺳ،،يور فﺮﺼﻣ ﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋهزﺮﻣ ،
	ﻒﻠﺘﺨﻣ لﺎﮑﺷا ﻪﺑ و هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻣ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣدﺮﯿﮔ. هزﺮﻣ)
	هدﺎﻔﺘﺳانوﺰﻓا زور ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯿﻤﻫا ،نﺎﻬﺟﻦﺷور ار نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﺖﺸﮐ ﺖﺮﺗ ﯽﻣ ﻪﺑ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ﺎﺿﺎﻘﺗ ﺮﺿﺎﺣ لﺎﺣ رد .دزﺎﺳ ﻨﻋ ناﻮﻪﯿﻟوا داﻮﻣ لﺎﺣ رد ﯽﯾوراد و ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﻊﯾﺎﻨﺻ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋ ﺎﻗآ) ﺖﺳا ﺶﯾاﺰﻓا1392(
	هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ عﺎﻨﻌﻧ)
	( هدﻮﺑا ،يﺰﺒﺳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ وو ﻪﯾود ﯽﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ دﻮﺷ) نﺎﯾدﺎﻫ1388( ﯽﻫﺎﯿﮔ هزﺮﻣ .
	زا ﯽﮑﯾ
	نﺎﻫﺎﯿﮔ رد،ﺶﻨﮐاو ﻊﯾﺮﺴﺗ رد نورد ﺲﮐودر يﺎﻫﺖﮐﺮﺷ ﺖﺳﻼﭘوﺮﻠﮐ و يرﺪﻨﮐﻮﺘﯿﻣدرادوﺖﻈﻠﻏ يﺎﻫ يﻻﺎﺑﺖﻓﺎﺑ ﺖﯿﻤﺳ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯿﻤﻫﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ و ﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯾﺎﺳ بﺬﺟ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﯾاﺬهﺪﺷو ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺰﺘﻨﺳ ﺶﻨﮐاو ود و ﺪﻨﮐ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ يﺎﻫنﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺖﯾﺎﻬﻧ ر ﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﺑﺎﯾ ﻮﭼ و ﻪﮑﺘﯾﺮﮔ)2003 نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﺧ .( )200
	ﮏﯾ ،ﯽﻔﻠﻋ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ،شﻮﮔرﺎﻬﭼ ﻪﻗﺎﺳ ياراد ،ﻪﻟﺎﺳ عﺎﻔﺗرا60 -30ﯽﺘﻧﺎﺳﺖﺳا ﺮﺘﻣو ﯽﺸﯾور هرود ياراد هﺎﺗﻮﮐهدﻮﺑ)80-75 ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ رﺬﺑ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ زا زور (ﻞﻣﺎﮐوﯽﻣ ﺖﺸﮐ رﺬﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا رﺎﻬﺑ ﻞﯾاوا ﻻﻮﻤﻌﻣ دﻮﺷ ﺮﮕﻨﯿﺷر)1982.(گﺮﺑﻪﺧﺎﺷﺮﺳ و ﺎﻫﻞﮔ يﺎﻫ ،هزﺮﻣ راد ،درد لد ﺪﺿ ،ﺦﻔﻧ ﺪﺿ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺮﺛا
	نارﺎﮑﻤﻫ و يدﺎﺑ يﺪﻘﻧ 1391.(ﻢﻬﻣ زا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾﺮﺗيدﺎﯾز ﺮﺑ ر ﺎﻬﻧآ هﺮﺛﻮﻣ داﻮﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﺖﯿﻤﮐ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷدرادﯽﻣ ، و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ،ﻢﯿﻠﻗا ،يﺪﺷر ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﺖﯾﺮﺘﺳا) دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ2012 .( يروﺮﺿ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا يور و ﺲﻣو هدﻮﺑ ﺶﻘﻧآﺮﻓ رد ﯽﻧاواﺮ
	رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯽﺳرﺮﺑتاﺮﺛاﺲﻣيوروﺮﺑﯽﮔﮋﯾو يﺎﻫيﺪﺷروﺲﻧﺎﺳاهﺎﯿﮔهزﺮﻣﺸﯾﺎﻣزآ ،ﯽ ترﻮﺻ ﻪﺑ رد ،راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ًﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ لﺎﺳ رﺎﻬﺑ1391 كﺎﺧ مﻮﻠﻋ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هوﺮﮔ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ردﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺶﯾﺎﻣزآ فﺪﻫ ﯽﻣ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ كﺎﺧ ﺪﺣ رد يور و ﺲﻣ ﺮﻈﻧ زا ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻖ
	سﻮﮐﻮﯾﻮﺑ) يﺮﺘﻣورﺪﯿﻫ شور ﻪﺑ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ ﻪﻠﻤﺟ زا1962 ﺞﯿﭘ) يرﺎﺸﻓ ﻪﺤﻔﺻ ﺎﺑ ﻪﻋرﺰﻣ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺖﺑﻮﻃر ،(1982 ،(
	ﮏﻤﻧ ترﻮﺻ ﻪﺑ يور وﻣ يﺎﻫ ﯽﺼﺨﺸﻣ راﺪﻘﻣ رد لﻮﻠﺤ ﻪﯾﻻ ترﻮﺻ ﻪﺑ و ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ رﻮﻃ ﻪﺑ و هﺪﺷ ﻞﺣ ﺮﻄﻘﻣ بآ طﻮﻠﺨﻣ ﺎﺗ ﺪﺷ يﺮﭙﺳا ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﻪﯾﻻ كﺎﺧ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺮﻫ رد و دﻮﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ و ﺖﺳﺪﮑﯾ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ و طﻮﻠﺨﻣ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ نﺪﻧﺎﺳر و ناﺪﻠﮔ رد يور و ﺲﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿ
	و
	كﺎﺷﻮﻟﺎﻫ ) عﺎﺒﺷا هرﺎﺼﻋرد2006 ،(
	ﺞﯿﭘ) روﺎﺑ شور ﻪﺑ كﺎﺧ1982 ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﺻرد ،( ﮏﻠﺑ ﯽﻠﮑﻟاو) ﮏﻠﺑ ﯽﻠﮑﻟاو شور ﻪﺑ1934( ،رد ﻪﺑ ﮏﻫآ ﺪﺻ ﻢﺠﺣ شور ﺎﺘﭘﻮﮔ) ﯽﺠﻨﺳ1999 ﻪﺑ كﺎﺧ ﻞﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ،( ﯽﻧاﻮﻟﻮﻣ و ﺮﻨﻤﯾﺮﺑ) لاﺪﻠﺠﮐ ﻢﻀﻫ شور1982 ﺮﻔﺴﻓ ،( ﻢﯾﺪﺳ تﺎﻨﺑﺮﮑﯿﺑ ﺎﺑ جاﺮﺨﺘﺳا ﻞﺑﺎﻗ5/0 شور ﻪﺑ رﻻﻮﻣ ﺲﮐرﺎﭙﺳا) ﻦﺴﻟوا1996 شور ﻪﺑ بﺬﺟ 
	ندز ﻢﻫﺮﺑ و يرﺎﯿﺑآ ،نﻮﯿﺳﺎﺑﻮﮑﻧا هرود لﻮﻃ رد لدﺎﻌﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﺎﺗ ﺪﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻪﺘﺳﻮﯿﭘ ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ كﺎﺧﻮﻟﺎﺗ) دﺮﯿﮔ ترﻮﺻ ﺮﺘﻬﺑ كﺎﺧ ﺎﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ نارﺎﮑﻤﻫ و رﺪﮐ 2011 ﺮﯾﺎﺳ دﻮﺒﻤﮐ ﻢﺋﻼﻋ زوﺮﺑ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ياﺮﺑ .(كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ و هﺎﯿﮔ رد ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ70ﯽﻠﯿﻣ ﻊﺒﻨﻣ زا
	ﺲﮐرﺎﭙﺳا)1996(لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ1 ياﺮﺑ .( ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﺖﺸﮐ ﮏﻟا زا كﺎﺧ ،يا4ﯽﻠﯿﻣ رﻮﺒﻋ يﺮﺘﻣو زا ناﺪﻠﮔ ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ يﺎﻫ4ناﺪﻠﮔ) ﯽﻣﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺲﻨﺟ زا ﺎﻫ ﯽﻠﭘ ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ ﯽﻟﺎﺧ نزو و ﻦﻠﯿﺗا10
	280 ﺮﻄﻗ ﺎﺑ مﺮﮔ 5/15 عﺎﻔﺗرا و18ﯽﺘﻧﺎﺳ(ﺮﺘﻣﺖﺸﮐ ياﺮﺑ هدﺎﻔﺘﺳا هرﺎﺼﻋ ﻞﺑﺎﻗ يور و ﺲﻣ ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﺪﺣ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺎﺑ يﺮﯿﮔ
	كﺎﺧ رد دوﺪﺣ ﯽﮑﻫآ يﺎﻫ ﮏﯾﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ) كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ1387( وﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺮﯾدﺎﻘﻣكﺎﺧ رد ،ﻞﮐ يور و ﺲﻣ زﺎﺠﻣ ﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ100 و300ﯽﻠﯿﻣﯽﻣ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﺗﺎﺑﺎﮐ)- سﺎﯾﺪﻨﭘ2001( ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد . كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ ندﻮﺑ ﮏﺒﺳ، ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا يرﻮﻃ ﺎ
	( ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺎﺑ ﻪﺸﯾر هاﺮﻤﻫ و ﺪﺷ هداد ﻮﺸﺘﺴﺷ .ﺪﯾدﺮﮔ ﮏﺸﺧ اﻮﻫ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد نوآ رد ،يﺬﻏﺎﮐ ﺖﮐﺎﭘ رد ﻦﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ زا ﺲﭘ ﺎﻫ يﺎﻣد70 ﮏﺸﺧ ﺎﻬﻧآ نزو نﺪﺷ ﺖﺑﺎﺛ ﺎﺗ سﻮﯿﺴﻠﺳ ﻪﺟردﭘ و هﺪﯾدﺮﮔ ردﻮﭘ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺖﻬﺟ ﻦﯾزﻮﺗ زا ﺲهزاﺪﻧا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﻧﺪﺷ يور و ﺲﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺖﻈﻠﻏ يﺮﯿﮔ نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐا شو
	يور تﺎﻔﻟﻮﺳ ﻊﺒﻨﻣ زا يور ﺢﻄﺳ ﻪﺳ و
	رﺎﻤﯿﺗ ﻞﻣﺎﺷﺎﯾ ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫ(ﺮﻔﺻ) ،10 ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ و50ﯽﻠﯿﻣكﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد يور مﺮﮔ و ﺲﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ،ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ياﺮﺑ .ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﻬﻧآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ
	نارﺎﮑﻤﻫ و فﻮﮐزﺎﺠﻟز) ﺪﯾدﺮﮔ2011( . ﺪﻌﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻟﺎﻔﺗ ﺲﻧﺎﺳا زااﻮﻫ يﺮﯿﮔنوآ رد و ﮏﺸﺧﺎﺑ يﺎﻣد70 ﻪﺟرد تﺪﻣ ﻪﺑ سﻮﯿﺴﻠﺳ72 ﺎﺗ  ﺖﻋﺎﺳ راﺪﻘﻣ نﺪﺷ ﺖﺑﺎﺛ نزو ﺎﻬﻧآﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نارﺎﮑﻤﻫ و فﻮﮐزﺎﺠﻟز)2006(
	داﺪﻌﺗ رﺎﻬﭼدﺪﻋ ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ ﻪﺑ ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔناﺪﻠﮔ يرﺎﯿﺑآ .ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻘﺘﻨﻣ ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ ﺎﻫ ﻪﻨﻣاد ﻪﺑ نﺪﯿﺳر ﺎﺗ ﺮﻄﻘﻣ بآ70 ﺎﺗ80 ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺪﺻردناﺪﻠﮔ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﯽﻧزو شور ﻪﺑ ﯽﻋارز ﻪﺘﻔﻫ ﺮﻫ يﺎﻫ دﺎﺼﺗ رﻮﻃ ﻪﺑﻪﺑﺎﺟ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﮏﻨﯿﺳ يور ﺮﺑ ﯽﻓ .ﺪﻧﺪﺷ ﺎﺟ 90 ،ﻞﻣﺎﮐ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ نﺪﯿﺳ
	ﻒﺼﻧ نزو ﺖﺒﺛ زا ﺲﭘ ﺰﯿﻧ هرﺎﺴﺧﺎﺷ ﺮﮕﯾدهزاﺪﻧا و ﺮﺗ يﺮﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا مﺮﮔ ﮏﯾ ﺎﺑ ﻪﻟﺎﻔﺗ و ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا هﺪﺷ ردﻮﭘ يﺎﻫ ﺖﻗد0001/0 ﻪﺘﺨﯾر هزوﺮﮐ ﻞﺧاد و نزووهزوﺮﮐﺎﻫ يﺎﻣد ﺎﺑ هرﻮﮐ ﻞﺧاد550 تﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﺟرد5 راﺮﻗ ،ﺖﻋﺎﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ .ﺪﺷ هداد20ﯽﻠﯿﻣ ﮏﯾرﺪﯾﺮﻠﮐ ﺪﯿﺳا ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ ،ﯽﻨﺷ قﺎ
	هزاﺪﻧاﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ دﺪﻋ و يﺮﯿﮔ ﺖﺷاددﺎﯾ ﺮﺘﻣ وﺪﻠﮔ ﺮﻫ رد هزﺮﻣ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﭙﺳ ﺢﻄﺳ ﮏﯾدﺰﻧ زا نا .ﺪﯾدﺮﮔ ﻊﻄﻗ  كﺎﺧﻪﻣادا رد،ﻪﺸﯾرﺎﻫﻪﺑ كﺎﺧ زا ﺖﻗد ﺖﻓررﺪﻫ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ جرﺎﺧﻪﺸﯾرﻪﺸﯾر يﻮﺸﺘﺴﺷ ،ﻦﯿﯾﻮﻣ يﺎﻫ مﺎﺠﻧا ﮏﻟا يور ﺎﻫﺲﻧﺎﺳا ياﺮﺑ ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻒﺼﻧ .ﺪﺷ اﺪﺟ يﺮ
	يور يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ دﺮﺑرﺎﮐ)
	( ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ 56/1 ،75/22 ،25/6 ،89/18 ،83/22 و07/4 و ﺪﺻرد ﺲﻣ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ)
	ﻦﻤﺗاو ﯽﻓﺎﺻ ﺬﻏﺎﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و هﺪﺷ42 ﮏﯾ ﻞﺧاد رد ﻦﻟﺎﺑ10ﯽﻠﯿﻣ ﺪﺷ هﺪﻧﺎﺳر ﻢﺠﺣ ﻪﺑ و فﺎﺻ يﺮﺘﯿﻟ نارﺎﮑﻤﻫ و فﻮﮐزﺎﺠﻟز)2006 و ﺲﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺖﻈﻠﻏ .( لﺪﻣ ﯽﻤﺗا بﺬﺟ هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يور
	( ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ11/1 ،38/22 ، 55/5 ،01/16 ،64/11 و96/3 رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﺻرد و ﺮﺗ نزو ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ نزو ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﭼﺮﻫ .ﺪﻧﺪﺷ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﮏﺸﺧنزو ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ رد ﺶﻫﺎﮐ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و ﻪﺸﯾر ﺮﺗ ﯽﻨﻌﻣ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ .دﻮﺒﻧ راد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ داد حﻮﻄﺳ ر
	هداد ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺋاﺮﻗ ﺎﺑ ﺎﻫ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا راﺰﻓا
	ﻪﺨﺴﻧ2/9 مﺎﺠﻧاو ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ا ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳﮏﯾ وﺞﻨﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺪﺻرد راﺰﻓا مﺮﻧ
	.ﺪﻧﺪﺷ ﻢﺳر
	تﺎﻔﺻ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺮﻈﻧ درﻮﻣ نﺎﯿﻣ رد ارداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ،ﻪﮐ ﯽﻣ ﺪﻧاﻮﺗﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﺷر هﺪﻨﻨﮐ ﻢﯿﻈﻨﺗ داﻮﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗﻪﺸﯾر ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﻦﯿﺴﮐا ﺪﻨﻧﺎﻣ هﺎﯿﮔ ،هﺎﯿﮔ ﯽﯾاز ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺶﯾاﺰﻓا و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ يﺎﻫ ﺲﻔﻨﺗﻢﮐ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯾﺎﺳ بﺬﺟ د
	لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ2 ﺮﺛا ،ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ( نزو ﺮﺑ كﺎﺧ رد يور و ﺲﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ ﻨﻌﻣ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﯽ) راد01/0
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .دﻮﺑ ( نزو ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺲﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ ﯽﻨﻌﻣ) يراد05/0
	.ﺪﻨﺘﺷاد ( نآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺰﯿﻧ ﺎﻫنزو ﺮﺑ يراد و ﻪﺸﯾر ﺮﺗ ) ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ05/0
	) يور رﺎﻤﯿﺗ و (01/0
	) ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو و (01/0
	( ،ﺖﺷادنزو ﺮﺑ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ و ﺮﺗﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺲﻣ ﺶ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ يور و .ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ يرادﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ لوﺪﺟ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ) ﺎﻫ4( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،راﺪﻘﻣنزو و ﺮﺗ ﺢﻄﺳ و ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا و ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ يور و ﺲﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ ﺐﯿﮐﺮﺗ زا گﺮﺑ)
	( و ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ ﺐﯿﮐﺮﺗ زا رﻮﮐﺬﻣ تﺎﻔﺻ ناﺰﯿﻣ يور و ﺲﻣ)
	(ﺣ حﻮﻄﺳ دﺮﺑرﺎﮐ .ﺪﺷ ﻞﺻﺎ يور ﻦﯿﯾﺎﭘ)
	( ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ50/3 ،30/5 ،08/2 ، 93/4 ،29/0 و64/1 ﺺﺧﺎﺷ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﺻرد نزو ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﺧ و ﺮﺗ نزو ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ ماﺪﻧا ﮏﺸ .ﺪﯾدﺮﮔ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و ﯽﯾاﻮﻫفﺮﺼﻣ ﺲﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ )
	( ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺰﯿﻧ31/3 ،43/7 و29/5 ﻪﺑ ﺪﺻرد ﺐﯿﺗﺮﺗنزو ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و ﻪﺸﯾر ﺮﺗ ﺺﺧﺎﺷ درﻮﻣ رد ﻂﻘﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﺪﻨﭼﺮﻫ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺮﺠﻨﻣﯽﻨﻌﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ .دﻮﺑ راد
	) ﺲﻧﺎﺳا25/15 و62/11 ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد و (ﺪﺻرد )28/14 و32/16 ﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﺶﯾاﺰﻓا (ﺪﺻرد يور ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ)
	)2001 دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا رد ﺞﻧﺮﺑ و مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ (ﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋهدﺮﮐ شراﺰﮔ فﺮﺼﻣ .ﺪﻧا فﺮﺼﻣﺮﺑ يور و ﺲﻣ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ هزﺮﻣ قﻮﻓ تﺎﻔﺻ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﮐﺬﻟا ار ﺶﻫﺎﮐداد ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻦﯾا . ﯽﻣ نﺪﺷ ﻞﯾﻮﻃ و ﻢﯿﺴﻘﺗ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﻫﺎﮐ زا ﯽﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺗلﻮﻠﺳﻪﺸﯾر ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻪﻌﺳﻮﺗ زا ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ،ﺎﻫ يﺎﻫ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ ن
	( ﺲﻣ و )
	(ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﺪﻨﭼﺮﻫ .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﻫﺎﺷ ﺮﺗﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ دﺮﺑرﺎﮐ .ﺖﺷاﺪﻧ يراد يور)
	( ﺲﻣ و)
	( ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺰﯿﻧ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ43/20 و53/5 دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا و ﺲﻧﺎﺳا06/3 و12/6 ﺪﺻرد رد ﺪﺻرد لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮔ ﺮﺠﻨﻣ ار ﺲﻧﺎﺳا4 رﻮﻃ ﻪﺑ .( ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﯽﻠﮐ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﺲﻧﺎﺳاﯽﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد .ﺪﺷﺎﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا .دراد ﺲ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺐﯾﺎﺗ2006 و ﻮﻠﯿﺳاو و ( ) نارﺎﮑﻤﻫ2003 نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ نﺎﻫﺎﯿﮔ درﻮﻣ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ (و يﺪﻧﺎﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺶﻫﺎﮐ ،ﻮﺟ و ﯽﺗﺎﭙﯾﺮﺗ )2011) ساد و توار و (2003 .ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ (
	لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ2 ﺮﺛا هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ( ﯽﻨﻌﻣ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يور و ﺲﻣ راد )01/0
	(دﻮﺑ ،و ﺮﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ تاﺮﺛا ﯽﻨﻌﻣ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و يور ،ﺲﻣ .ﺪﯾدﺮﮕﻧ راد ﺶ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎﻬﻧآ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ يراد لوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ هزﺮﻣ2 ﺪﺻرد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .( يور و ﺲﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ زا ﺲﻧﺎﺳا)
	( ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ69/82ﯽﻠﯿﻣ ناﺪﻠﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ98/0 ﺲﻣ ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺐﯿﮐﺮﺗ زا ﺰﯿﻧ ﺎﻬﻧآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﺻرد هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ يور و)
	( ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ26/48 ﯽﻠﯿﻣ و ناﺪﻠﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ96/0 دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺪﺻرد
	) نارﺎﮑﻤﻫ2007) نارﺎﮑﻤﻫ و اواردود و (2004 ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ( ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .دراد ﺮﺼﻨﻋ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يور و ﺲﻣ ﺪﺳر ﯾﺬﻐﺗﻪ يﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ و هﺎﯿﮔ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ يا و ﺲﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﻧراد ﺰﺘﻨﻨﺳﻮﺘﻓ ﯽﻤﺴﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﺑ هزﺮﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﺳﺮﺘﺳد ندﻮﻤﻧ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺎﺑ يور رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نآ دﺮ
	(نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و طﻮﺑﺮﻣ  ﺰﯿﻧ ﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ)
	رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ)
	(ﺪﻧا يور ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .دﻮﺑ ما رﺎﻤﯿﺗ زا ﻪﻟﺎﻔﺗ و ﯽﯾاﻮﻫ)
	دﺮﺑرﺎﮐﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و يور و ﺲﻣ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ نآﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎﻫ) يراد01/0
	( رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و )
	يور و ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺑ ( لوﺪﺟ) ﺪﻨﺘﺷاد هزﺮﻣ هﺎﯿﮔ ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و ﻪﻟﺎﻔﺗ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا3 ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و ﻪﻟﺎﻔﺗ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .(
	(نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و رﺎﻤﯿﺗ دﺮﺑرﺎﮐ زا ﺰﯿﻧ ﺎﻫ )
	(ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ.) ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ20/53
	يور و ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و ﻪﻟﺎﻔﺗ رد ﻞﺒﻗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺎﺒﯾﺮﻘﺗﺲﻧﺎﺳا و ﺮﯿﻄﻘﺗ ﺪﻨﯾآﺮﻓ نآ ﻦﯿﺒﻣ ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯾا .دﻮﺑ يﺮﯿﮔ ﺎﺑ ﺮﯿﻄﻘﺗ شور ﻪﺑ يﺮﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﻨﯾآﺮﻓ لﻮﻃ رد ﻪﮐ ﺖﺳا رد يور و ﺲﻣ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ،ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ بآ ﯽﻗﺎﺑ ﻪﻟﺎﻔﺗ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠ
	و54/118) ﻪﻟﺎﻔﺗ ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ،(ﺪﺻرد73/56 و51/120 ) ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا يور ﺖﻈﻠﻏ ،(ﺪﺻرد05/85 و76/19 ﻟﺎﻔﺗ يور ﺖﻈﻠﻏ ،(ﺪﺻرد) ﻪ31/100 و43/14 و (ﺪﺻرد ) ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ يور ﺖﻈﻠﻏ12/19 و26/0 ار ﺶﯾاﺰﻓا (ﺪﺻرد يور ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ)
	( ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ يور ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ ﺲﻣ)
	( ﺲﻣ و)
	( ﺶﻫﺎﮐ 52/6 ﺲﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد و يﺪﺻرد)
	( ﺶﯾاﺰﻓا 73/146 دﺮﺑرﺎﮐ .داد نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺪﺻرد ﺲﻣ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ)
	( ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ63/304 ، 08/281 و78/409 ﺶﻫﺎﮐ و ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد يﺪﺻرد 20/15 ،32/0 و26/27 ﻪﺑ ،يور ﺖﻈﻠﻏ رد يﺪﺻرد دﺮﺑرﺎﮐ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و ﻪﻟﺎﻔﺗ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺐﯿﺗﺮﺗ) يور يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ (28/232 ، 19/243 و49/82 ﺶﻫﺎﮐ و يور ﺖﻈﻠﻏ رد يﺪﺻرد 38/8 ،32/0 و30/16 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ،ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد يﺪﺻرد ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد .ﺪﯾدﺮﮔ ﺮﯿﻄﻘﺗ بآ و ﻪﻟﺎﻔﺗ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧاماﺪﻧا رد يور و ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا هﺎﯿﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﯽﻣ كﺎﺧ رد ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ هزﺮﻣ ناﻮﺗدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ ، كﺎﺧ ﺖﻓﺎ
	رد يور و ﺲﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد راد ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮ
	ﯽﮔﮋﯾو ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا رد ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻤﯾﺎﻫ.ﺪﺷ- ﺮﻫ فﺮﺼﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يور و ﺲﻣ ماﻮﺗ فﺮﺼﻣ تﺎﻔﺻ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ زا ﮏﯾ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻤﻫ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ ﯽﻟو .ﺖﺷاد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ و ﺪﺷر ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺚﻋﺎﺑ ماﺪﻧا رد ﺎﻬﻧآ ﺖﻈﻠﻏ كﺎﺧ رد ي
	،ح يدﺎﺑ يﺪﻘﻧ و آ رﻮﭙﻧاﺮﯾا ،م ﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋﺎﻗآ1392 ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﯿﻓ و ﯽﻋارز دﺮﮑﻠﻤﻋ تاﺮﯿﯿﻐﺗ  . ﺖﺤﺗ ﻞﮔرﺎﺧﺮﺳ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و هروا ﺮﯿﺛﺎﺗ ،ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ  .12)2 :(136-121. م ﯽﻧاﺮﻬﻃ و ر م يرﻮﺑرﻮﺑ ،م1389 ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ و ﯽﻫﺎﯿﮔ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺮﺑ يور و ﺲﻣ فﺮﺼﻣ شور و ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺶﻨ
	نﺎﯾدﺎﻫ ،ج1387. يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﯽﮑﯿﺘﻧژ عﻮﻨﺗ ﯽﺳرﺮﺑﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ مﻮﻠﻋ يﺮﺘﮐد ﻪﻟﺎﺳر .ناﺮﯾا ﯽﻣﻮﺑ هزﺮﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ. ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.ناﺮﯾا ،جﺮﮐ ، ،ن نﺎﯿﻤﯾﺮﮐ و پ زروﺎﺸﮐ ،ج م ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ1387،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ياﺮﺑ دﻮﮐ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻪﯿﺻﻮﺗ و ﺺﯿﺨﺸﺗ ﻊﻣﺎﺟ شور . تارﺎﺸﺘﻧا .سرﺪﻣ ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸ
	ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ،11)2 :(156 -146 . ،ز راﺮﺳا و س يدﺎﺑآ هد عراز1387 يﺎﻫ ﺦﺳﺎﭘ و يروﺮﺿ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺧﺮﺑ ﻊﻤﺠﺗ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يور ﺮﺼﻨﻋ ﯽﻓﺎﺿا راﺪﻘﻣ ﺮﺛا . ﺪﯿﺴﮐا ﯽﺘﻧآ .ﺰﺒﺳ عﺎﻨﻌﻧ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﻧا ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣودﯽﻤﻠﻋ- ﯽﺸﻫوﮋﭘ ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ24)4 :( 5
	ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣود ﯽﻤﻠﻋ-وراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘﯾ ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽ25)1 :(84 -75. ف يرﺪﯿﺣ، ،س ﯽﺳﺎﻤﻠﺳ بﺎﺘﻫز ،ع ﺮﯿﺸﻧاﻮﺟح يرﺎﯿﻟآ،م رﻮﭘداد و1387ﺗ .ﺄ ﺮﯿﺛ فﺮﺼﻣ هﻮﺤﻧيﺬﻐﻣﺰﯾرﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻪﺗﻮﺑ ﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳا و ﯽﻠﻔﻠﻓ عﺎﻨﻌﻧ
	. ﻪﻣﺎﻨﻫﺎﻣ ودﯽﻤﻠﻋ -ﯽﺸﻫوﮋﭘ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ ،24)1 :(9-1.

