
  

  ) Lens culinaris Medik( بر عملکرد عدس

  4و جواد بخشی 3، جلیل شفق کلوانق

 به ترتیب استاد و استادیار گروه اکوفیزیولوژي گیاهی، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز

هاي مختلف آبیاري در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 
باال  کیفیتیک نمونه بذري از عدس به عنوان شاهد یا توده بذري با 

روز در  22و  18هاي  درصد به مدت 15نگهداري گردید و دو نمونه دیگر با محتواي رطوبت 
بدین ترتیب . )زیست قوه% 80با 3Vو% 90با  2Vبه ترتیب 

 هاي آزمایشگاهی براي تعیین هدایت الکتریکی آزمون
صورت اسپلیت  اي به آزمایش مزرعه، اما.صورت طرح کامال تصادفی انجام گرفت

، 70به ترتیب آبیاري بعد از :  1I ،2I ،3I ،4I(تیمارهاي آبیاري 
هاي  به ترتیب در کرت) 3Vو  1V ،2V(هاي بذري 

و افزایش  مواد نشتی از بذر که با افزایش فرسودگی بذر هدایت الکتریکی
ین آب، با کاهش تأم ،ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی

اما گیاهان حاصل از  ،دهاي بذري با کیفیت پایین بودن
با کیفیت گیاهان حاصل از توده بذري . به علت تراکم پایین، تعداد شاخه فرعی بیشتري داشتند

تواند  گیري شده است که کاشت بذرهاي با کیفیت باال می
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هاي مختلف آبیاري در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  اي عدس تحت تیمار بذر روي عملکرد مزرعه کیفیت
یک نمونه بذري از عدس به عنوان شاهد یا توده بذري با . کشاورزي دانشگاه تبریز مورد تحقیق قرار گرفت

نگهداري گردید و دو نمونه دیگر با محتواي رطوبت ) قوه زیست
به ترتیب (گراد به صورت مصنوعی فرسوده شدند درجه سانتی

آزمون .متفاوت فراهم گردید و کیفیت سه توده بذري با درجات فرسودگی
صورت طرح کامال تصادفی انجام گرفت زنی بذرها به جوانه و درصد
تیمارهاي آبیاري . اجرا شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار  پالت بر پایه بلوك
هاي بذري  و توده )Aکالس  یراز تشتک تبخ متر تبخیر یلیم 160

که با افزایش فرسودگی بذر هدایت الکتریکی داد نشان نتایج .اصلی و فرعی قرار گرفتند
،ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعیگلدهیروز تا . یابند میزنی و درصد سبز شدن کاهش 

هاي بذري با کیفیت پایین بودن دهبلندتر از تو) 1V(گیاهان حاصل از توده بذري قوي 
به علت تراکم پایین، تعداد شاخه فرعی بیشتري داشتند) 3V(توده بذري ضعیف 

گیري شده است که کاشت بذرهاي با کیفیت باال می نتیجهبنابراین .بیشترین دانه در واحد سطح را تولید کردند
 .اي عدس را از طریق بهبود استقرار گیاهچه افزایش دهد عملکرد مزرعه

  بذر، هدایت الکتریکی کیفیت عدس، عملکرد دانه،  :هاي کلیدي

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار
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Abstract 

The effect of seed quality on field performance of lentil under different irrigation treatments 

was investigated in 2010 at the Research Farm of the University of Tabriz, Iran. A sub-sample of 

lentil seeds was kept as control or high quality seed lot (V1 with %99 viability) and two other sub-

samples with about 15% moisture content were artificially aged at 40°C for 18 and 22 days (V2with 

%90 and V3 with %80 viability, respectively). So, three seed lots with different levels of 

deterioration and quality were provided. Laboratory tests were carried out as CRD to determine 

electrical conductivity of seed leachatesand germination percentage. However, the field experiment 

was arranged as split-plot based on RCB design with three replications. Irrigation treatments (I1, I2, 

I3 and I4 : irrigation after 70, 100, 130 and 160 mm evaporation from class A pan, respectively) and 

seed lots (V1, V2 and V3) were allocated to main and sub-plots, respectively. The results showed 

that electrical conductivity of seed leachates increased, but percentages of germination and 

emergence decreased with increasing seed deterioration. Days to flowering, plant height and 

number of branches per plantwere decreased as water supply reduced.Plants from vigorous seed lot 

(V1) were higher than thosefromlow quality seeds, but plants from low vigor seeds (V3) had more 

branches, due to low density. Plants from high quality seed lotproduced the highest grain yield per 

unit area. Therefore, it was concluded that cultivation of high quality seeds (V1)can increase lentil 

yield by improving seedling establishment. 

 

Keywords: Electrical conductivity, Grain yield, Lentil, Seed quality 

  
  مقدمه

درصد  20حبوبات با داشتن پروتئینی حدود 
مجنون حسینی (نقش مهمی در تامین نیاز بشر داشته 

و مکمل غذایی طبیعی و خوبی براي غالت ) 1372
حبوبات از نظر مصرف غذایی بعد  .شوند محسوب می

عدس یک منبع . از غالت در مقام دوم قرار دارند
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این ویژگی و نیز توانایی گیاه . پروتئینی با ارزش است
هاي فقیر و شرایط محیطی متنوع براي رشد در خاك

اي پر باعث شده است که زراعت این گیاه به عنوان گونه
  .ارزش تا به امروز استمرار داشته باشد

خشک واقع کشور ایران در منطقه خشک و نیمه
از اراضی آن به  اي مت عمدهشده است، بنابراین قس
در این مناطق، بزرگترین . شود صورت دیم کشت می

آبی است که گیاه را  زیستی، تنش کم محدود کننده غیر
خصوص در شرایط محیطی نامناسب تحت تأثیر قرار ب 

آبی با تأثیر روي سطح برگ، پوشش  تنش کم. دهد می
د گیاهی، فتوسنتز و سرعت رشد گیاه زراعی، میزان رش

دهد  رویشی و عملکرد دانه را به شدت کاهش می
  ).1376کوچکی (

زنی سریع بذر و استقرار گیاهچه از عوامل  جوانه
به  متفاوت مهم تولید گیاهان زراعی در شرایط محیطی

ژنتیکی، محیط و تغذیه گیاه  ساختار. آیند شمار می
، مرحله رسیدگی در زمان برداشت، ذخایر بذر، مادر

بذر، صدمات مکانیکی و عوامل  سن و فرسودگی
بذر هستند  کیفیتزا از جمله عوامل مهم موثر بر بیماري

ساختار ژنتیکی معموالً بیشترین اثر را بر ). 1978پري (
ساختار ژنتیکی ). 1988رام و ویسنر (بذر دارد کیفیت 

تواند صفات متعددي را تحت تاثیر قرار دهد و منجر  می
دورنبوس و (بذر شود کیفیت هایی در  به تفاوت
 1بعد از ساختار ژنتیکی، فرسودگی بذر). 1989همکاران 

الیس و رابرتس (بذر دارد کیفیت بیشترین اثر را بر 
فرسودگی بذر به فرآیند از دست رفتن قدرت ). 1980

ود و توانایی بذر براي شبذر با گذشت زمان اطالق می
 پیري بذر موجب کاهش. دهدرا کاهش می مانی زنده

ها و در نتـیجه سبب درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه
قاسمی گلعذانی و همکاران (شود افـت محصول دانـه می

هاي زیادي در دوره پیري  پدیده). a,b2010و 1375
دهند که عامل افت بذرها روي گیاه مادر و انبار رخ می

  .باشندها میآنکیفیت 
                                                 
1Seed deterioration 

را از طریق بذر عملکرد گیاه زراعی کیفیت 
خصوص در شرایط نامساعد محیطی قرار گیاهچه باست

قاسمی گلعذانی  و 1980پري، (دهد تحت تأثـیر قرار می
 کیفیتو کاهش  سرعت فرسودگی). a2010و همکاران 

بذرها ارتباط مستقیمی با دماي محیط، رطوبت نسبی و 
 و 1981 سالیس و رابرت(محتواي رطوبت بذر دارد 

آسیب دیدن غشا یکی از دالیل اصلی ). 1986رابرتس 
دیدگی غشا  علل عمده آسیب. فرسودگی بذر است

افزایش سطح اسیدهاي چرب آزاد و قابلیت تولید 
هاي آزاد از طریق پراکسیداسیون لیپیدها رادیکال

زمانی که فرسودگی ). 1995گریلی و همکاران (باشد  می
زنی و اختی جوانهسرعت و یکنو کند توسعه پیدا می

 -رابرتس و اوسی(یابد هاي سبز شده کاهش می گیاهچه
کیفیت کاهش ).2003خان و همکاران  و 1988بونسو، 

منجر به استقرار ضعیف  هاناشی از فرسودگی بذر
- کروز(ها و در نتیجه کاهش عملکرد ذرت گیاهچه

مارتینز و همکاران - مورنو و 1995گارسیا و همکاران 
-گانگولی و سنو  1988رام و ویسنر (، گندم )1998

، جو )2002اقبال و همکاران، (، پنبه )1990ماندي 
 ،)2008سامارا و الکوفاهی  و 2001دونالد کوپلند و مک(

 )b2010قاسمی گلعذانی و همکاران (کلزاي پاییزي 
در مزرعه ) 2012 و همکاران یگلعذان یقاسم( نخودو

بذر بر عملکرد کیفیت اثراما در رابطه با  .شده است
هایعلمی قابلتوجهیوجود  آبیگزارش کمعدس درشرایط

کیفیت اثراتبنابراین،دراینپژوهشکوشششدهاستتا . ندارد
بیاریمطلوبومحدودموردارآدرشرایطعدسبذرهابرعملکرد
 .زیابیقرارگیرد

  
 ها مواد و روش

هاي بذري با درجه فرسودگی تهیه توده براي
. ندتقسیم گردیدمتفاوت، بذرها به سه قسمت مساوي 

) 1V(به عنوان شاهد % 99یک نمونه بذري با قوه زیست 
باال در داخل کیسه پالستیکی کیفیت ي بذري با یا توده

. گراد نگهداري شد درجه سانتی 3-5در یخچالی با دماي 
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درصد در داخل  15دو نمونه دیگر با رطوبت حدود 
 40هاي آلومینیومی در داخل انکوباتوري با دماي پاکت

روز فرسوده  22و  18هاي  گراد به مدتدرجه سانتی
هاي بذري دوم و سوم به تا قوه زیست نمونهشدند 

بدین . کاهش یافتند) 3V% (80و ) 2V% (90ترتیب به 
 کیفیتو  ترتیب سه توده بذري با درجات فرسودگی

   .متفاوت فراهم گردید
 کامال طرح صورت  به  آزمایشگاهی هاي آزمون

 هرنمونه از عدد 25 .شد چهار تکرار اجرا با تصادفی
 یک سپس و شده قرارداده مرطوب صافی کاغذ روي
 گرفت قرار تکرار هر بذرهاي روي دیگر صافی کاغذ
  . گردید تا لوله صورت  وبه

 شده گذاشته پالستیکی کیسه یک در هرنمونه تکرارهاي
 گراد سانتی درجه 10دماي  با انکوباتوري ودرداخل
پس از  زده  جوانه بذرهاي تعداد . ندشد قرارداده

 .نگردید تعیی ها آن زنی جوانه ودرصد روزشمارش10
 50براي انجام آزمون هدایت الکتریکی بذرها دو تکرار 

ها تعیین شده بود در نظر بذري از هر تیمار که وزن آن
دار، براي هر تکرار یک ارلن پالستیکی درب. گرفته شدند

ابتدا . ب مقطر در نظر گرفته شدلیتر آمیلی 250حاوي 
ساعت در دماي  24هاي حاوي آب مقطر به مدت  ارلن

گراد نگهداري شدند تا دماي آب مقطر درجه سانتی 20
هاي سپس بذر. گراد برسددرجه سانتی 20نیز به حدود 

هر تکرار در داخل یک ارلن ریخته شدند و پس از بستن 
خل ساعت در دا 24درب آن، دوباره به مدت 

گراد قرار داده درجه سانتی 20انکوباتوري با دماي 
یک ارلن بدون بذر نیز به عنوان کنترل در نظر . شدند

بعد از سپري شدن مدت مقرر و جدا نمودن . گرفته شد
بذرها، میزان هدایت الکتریکی مواد نشت یافته به داخل 

گیري و سنج اندازه ECآب مقطر توسط یک دستگاه 
متر بر گرم یکرو زیمنس بر سانتینتایج بر حسب م

  .محاسبه گردید
در مزرعه  1389اي در سال آزمایش مزرعه

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز، واقع در 

اجرا ) اراضی کرکج(کیلومتري شرق تبریز  12
-آزمایش به صورت اسپلیت پالت بر پایه بلوك.گردید

بذر کیفیت . انجام شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار 
هاي فرعی و آبیاري در چهار  در سه سطح در کرت

 160و  130، 100، 70آبیاري بعد از : 1I ،2I ،3I ،4I(سطح 
هاي  در کرت) Aمیلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس 

هر کرت آزمایشی شامل شش ردیف . اصلی قرار گرفتند
کاشت (متر سانتی 25کاشت به طول پنج متر و فاصله 

قبل از بذرها . بود) ها صورت گرفتف پشتهدر دو طر
. کاشت با بنومیل به نسبت دو در هزار ضدعفونی شدند

متر به صورت دستی با فاصله پنج سانتی بذرهاکاشت 
 2- 3ها و در شیارهایی با عمق در دو طرف پشته

بالفاصله پس از کاشت، اقدام به . متر انجام شدسانتی
ها، ار کامل گیاهچهتا استقر. ها گردیدآبیاري کرت

هاي شد، ولی آبیاريآبیاري هر هفته یکبار انجام می
متر میلی 160و  130، 100، 70بعدي، با در نظر گرفتن 
در طول دوره . انجام پذیرفت Aاز تشتک تبخیر کالس 

طور متوالی با  ههاي هرز موجود در مزرعه برشد، علف
به منظور مبارزه با قارچ . دست وجین گردیدند

کش فوزاریوم، گیاهان در اواسط دوره رویشی با قارچ
  .در هزار سمپاشی شدند دوبنومیل به نسبت 

تعداد روز از کاشت تا صورت به روز تا گلدهی
محاسبه  درصد گلدهی برسند% 50ها به زمانی که بوته

هاي ها در کرتپس از استقرار کامل گیاهچه. گردید
شده در هر کرت هاي سبز آزمایشی، تعداد کل گیاهچه

 بذرهايشمارش شد و درصد سبز شدن بر مبناي تعداد
در هنگام  .کاشته شده در متر مربع محاسبه گردید

طور تصادفی از هر  ابتدا پنج بوته به ،رسیدگی محصول
ها از سطح خاك تا کرت برداشت گردید و ارتفاع بوته

ها براي هر گیري و میانگین آنانتهاي ساقه اصلی اندازه
هاي برداشت هاي فرعی همه بوتهشاخه. شدت ثبت کر

ها براي هر واحد شده نیز شمارش و میانگین آن
هاي موجود در مساحت یک بوته. آزمایشی تعیین گردید

 کردن درخشک  مترمربع از هر کرت برداشت و پس از
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 48به مدت  گراد یدرجه سانت 75 يبا دما یداخل آون
. احد سطح معلوم شدو عملکرد دانه در وتوزین ساعت 

ها با استفاده هاي آماري و مقایسه میانگین کلیه تجزیه
ها براي مقایسه میانگین. گردیدانجام  SPSSافزار از نرم

% 5اي دانکن در سطح احتمال از روش چند دامنه
افزار گیري از نرم با بهره هم هارسم شکل. شداستفاده 

Excel انجام پذیرفت.  
  

  نتایج و بحث
مواد نشت یافته از ) EC(میزان هدایت الکتریکی 

 فرسودگی مختلف سطوحدر زنی  و درصد جوانهبذرها
کمترین . متفاوت بود) P≤0.01( يدارطور معنی هب

بودکه با افزایش 1Vبذرهايمتعلق به هدایت الکتریکی
و  بروگینک). 1جدول (فرسودگی بذرها فزونی یافت 

نشان دادند که یکپارچگی غشا را ) 1991(همکاران 
هدایت الکتریکی مشخص نمود که  توسطتوان  می

پذیري  افزایش نفوذ .بذر دارد کیفیتهمبستگی زیادي با 
دونالد  مک(بذر کیفیت غشا همراه با کاهش 

شود  هدایت الکتریکی باال نشان داده میوسیله  به)1999
هم نتایج ) 2012(همکاران قاسمی گلعذانی و ). 1جدول (

  .اند مشابهی را در مورد نخود گزارش کرده
 زنی جوانه درصد بذرها، فرسودگی افزایش با 

 نتایج). 1جدول( یافت کاهش داري معنی طور به ها آن

) 1375(و همـکاران  انیگلعذ قاسمی توسط مشابهی
، گوردانا و )1384(و همکاران  يبراي گنـدم، مرتضو

براي ) 2010(و کاپور و همکاران ) 2007(همکاران 
، جان محمدي و همکاران )2003(نخود،ورما و همکاران 

براي ) b2010(و همـکاران  یگلعذان یو قاسم) 2008(
براي سویا و تانت و ) 2008(و سولتانا  هاکلزا، سا
  .تبراي کنجد گزارش گردیده اس) 2010(همکاران 

طور  ها در مزرعه بهدرصد سبز شدن گیاهچه
. )P≤0.01(تحت تأثیر فرسودگی قرار گرفت داري  معنی

هاي حاصل از میانگین درصد سبز شدن گیاهچه
داري بیشتر از به طور معنی )1V( با کیفیت باالبذرهای

بود، در حالی که بذرهاي  )3Vو  2V( فرسوده بذرهاي
2V  3وV 1شکل(داري نداشتند از این نظر تفاوت معنی .(

هاي حاصل از بذرهاي  افت درصد سبز شدن گیاهچه
ها در زنی آنفرسوده با پایین بودن درصد جوانه

سامارا و ).1جدول (باشد آزمایشگاه مرتبط می
در جو و قاسمی گلعذانی و همکاران ) 2008(الکوفاهی 

)b2010 ( سبز شدن و در مورد کلزاي پاییزي درصد
استقرار کمتري را براي بذرهاي فرسوده در مقایسه با 

و ) 2007(سوریانگ . بذرهاي قوي گزارش کردند
دریافتند که  )a2010(قاسمی گلعذانی و همکاران 

منجر به تراکم  پایین کیفیتکلزاي با  بذرهاياستفاده از 
 .شودپایین در مزرعه می

 
  میانگین صفات کیفی بذرهاي فرسوده و غیرفرسوده عدس -1جدول 
هاي توده
  يبذر

هدایت الکتریکی مواد نشتی از بذرها 
  )متر بر گرم میکروزیمنس بر سانتی(

زنی    جوانه 
(%)  

V1 b87  a98  
V2 a5/152  b88  
V3 a5/191  b82  

  دار در سطح احتمال پنجاختالف معنیحروف متفاوت در هر ستون 
  .دهنددرصد را نشان می 

1V ،2V  3وV : درصد بذرهاي زنده 80و  90، 99به ترتیب
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، گلدهیاثرات آبیاري و فرسودگی روي روز تا 
، تعداد شاخه فرعی و عملکرد دانه در واحد ارتفاع بوته

فرسودگی ×اثر متقابل آبیاريد، ولی دندار بو معنی سطح
با افزایش ). 2جدول (ید ددار نگر ت معنیاروي این صف

طور  هبگلدهی فواصل آبیاري میانگین تعداد روز تا 
 علت این امر کمبود). 3جدول (داري کاهش یافت  معنی

هاي محدود  ها در شرایط آبیاري آب قابل دسترس بوته
گام مرحله باشد که موجب تسریع نمو و آغاز زودهن می

به همین دلیل گیاهان تحت . زایشی گیاهان گردیده است
داري با یکدیگر نداشتند،  که تفاوت معنیI 4و  3Iهاي تیمار

گلدهی به مرحله  2Iو 1Iهاي  زودتر از گیاهان تحت تیمار
نتایج مشابهی توسط قاسمی ). 3جدول (رسیدند 

، سینگ )1377(، روزرخ )1376(گلعذانی و همکاران 
در مورد نخود  )1993(و ساکسنا  یلیمسو) 1991(

 .گزارش شده است

 
  مزرعه در عدس موردمطالعه صفات روي وکیفیت بذر آبیاري اثرات واریانس تجزیه -2جدول 

  میانگین مربعات  
  منابع 

  تغییرات
  درجه
  آزادي

  روز تا
  گلدهی

  ارتفاع
  بوته

  تعداد شاخه
  فرعی

  عملکرد دانه
  در واحد سطح

 757/110 33/0  15/4  083/0  2  تکرار

  257/488** 33/11**  11/31**  63/112**  3  آبیاري
  067/174 11/0  33/0  38/0  6  خطاي اصلی
  485/1170** 52/12**  83/29**  583/13**  2  کیفیت بذر

  678/90  04/0  21/0  324/0  6  کیفیت×آبیاري
  174/82  03/0  08/0  597/0  16  خطاي فرعی

  52/35  57/4  5/1  01/2  -  (%)ضریب تغییرات 
  %1 و% 5 احتمال داردرسطح معنی ترتیب به**  و* 

 
عهدر مزر مورد بررسی عدسمیانگین صفات  -3جدول    

 صفات روز تا گلدهی  )cm(ارتفاع بوته  تعداد شاخه فرعی در بوته

 آبیاري   
81/4 a 87/20 a 11/42 a 1I 

71/4 a 87/19 b 66/41 a 2I 

90/2 b 44/17 c 36b 3I 

74/2 b 03/17 d 55/35 b 4I 

 کیفیت بذر   
12/3 c 09/20 a 91/37 b 1V 

29/3 b 29/19 b 58/38 b 2V 

97/4 a 04/17 c 40a 3V 

  .دهنددار در سطح احتمال پنج درصد را نشان میحروف متفاوت در هر ستون اختالف معنی
1V ،2V  3وV : درصد بذرهاي زنده 80و  90، 99به ترتیب  
1I ،2I ،3I ،4I  : کالس  یراز تشتک تبخ متر تبخیر یلیم 160و  130، 100، 70به ترتیب آبیاري بعد ازA  
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که گزارش گردید با افزایش فرسودگی  چنان

ها، درصد سبز شدن و در نتیجه تراکم بوته در  بذر
). 1شکل (طور قابل توجهی کاهش یافت  هواحد سطح ب

هاي موجود کم شده که در  در این حالت رقابت بین بوته
نهایت فضاي بیشتري را براي ادامه رشد رویشی و 

همین امر سبب . نماید ورود به مرحله زایشی فراهم می

هاي فرسوده  گیاهان حاصل از بذرگلدهی گردید تا 
3V 2هاي  بذراندکی دیرتر از گیاهان حاصل ازV 1وV 

 یقاسمهاي  این نتایج با گزارش). 3جدول (اتفاق بیافتد 
در مورد ) 1377( روزرخ و )1376(و همکاران  یگلعذان

 .نخود هماهنگی دارد

  
  هاي حاصل از بذرهاي با کیفیت متفاوت عدس میانگین درصد سبز شدن گیاهچه -1شکل 

1V ،2V  3وV : درصد بذرهاي زنده 80و  90، 99به ترتیب  
  .دهنددار در سطح احتمال پنج درصد را نشان میحروف متفاوت اختالف معنی

  
و ) 1I(بیشترین ارتفاع بوته به آبیاري مناسب 

جدول (تعلق داشت ) 4I(آبی  کمترین آن به تنش شدید کم
به تنش خشکی در  واکنشکاهش ارتفاع گیاه در ). 3

و ) 2005موستافا (، نخود )1388زعفرانی (لوبیا چیتی 
نیز ) 1986ایبراهیم و همکاران  و 1992آبایومی(گندم 

با هایحاصالزتودهبذری رتفاع بوتها. گزارش شده است
 فرسودهبیشتر از گیاهان حاصل از بذرهاي  کیفیت باال

 سرعت به توان بـرتـري را میاین ). 3جدول ( بود
ل از بذرهاي حاص هاي گیاهچه شدن باالي سبز ودرصد

تراکم باالي گیاهان حاصل از بذرهاي . قوي نسبت داد
نور و  یافتدر يقوي باعث افزایش رقابت گیاهان برا

  .شود می ها بلندي ارتفاع آن

به ترتیب I 2و 1Iهاي  تعداد شاخه فرعی تحت آبیاري
خواجوي ). 3جدول (بود  4Iو I 3هاي  يبیشتر از آبیار

شبیري و در مورد لوبیا سفید و ) 1370(نژاد و همکاران 
در مورد نخود نیز گزارش کردند که ) 1385(همکاران 

تعداد شاخه فرعی در بوته بر اثر کمبود آب در مراحل 
عداد شاخه فرعی در گیاهان ت.یابد رشد و نمو کاهش می

 بیشتر داري طور معنیبه V 3حاصل از توده بذري
این برتري  ).3جدول ( بود 2Vو  1V بذري هاي ازتوده

توان با  تر را می گیاهان حاصل از توده بذري فرسوده
تر  و تراکم بوته پایین) 1شکل (درصد سبزشدن کمتر 

هاي پایین به  آشکار است که در تراکم. آن مرتبط دانست
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مکان دلیل دسترسی بهتر گیاهان به منابع موجود، ا
  .تولید شاخه فرعی بیشتري براي هر بوته وجود دارد

عملکرد دانه با افزایش تنش خشکی به طور 
داري  داري کاهش یافت، با این حال اختالف معنی معنی

از  4Iو  3Iو همچنین بین I 2و  1Iهاي آبیاري  بین تیمار
کاهش عملکرد دانه بر ). 2شکل (این نظر وجود نداشت 

تواند در نتیجه کاهش پوشش سبز و دوام  آبی می اثر کم
آن در عدس باشد، که باعث کاهش فتوسنتز، دوره 

سرانجام . شود رشد، دوره گلدهی و پر شدن دانه می
ها افت اجزاي عملکرد و عملکرد دانه در واحد  این فرآیند

هاي سایر  این نتایج با گزارش. بال داردسطح را به دن
قاسمی گلعذانی و همکاران (پژوهشگران در مورد نخود 

، )2009قاسمی گلعذانی و همکاران (، باقال )2008، 1376
تورك و (، لوبیا چشم بلبلی )1993پانو و سینگ (ماش 
.مشابه است) 2003بالگ (و لوبیا چیتی ) 1980هال

  

  
  آبیاري مختلفمیانگین عملکرد دانه عدس در سطوح  -2شکل 

1I ،2I ،3I ،4I  : کالس  یراز تشتک تبخ متر تبخیر یلیم 160و  130، 100، 70به ترتیب آبیاري بعد ازA  
  .دهنددار در سطح احتمال پنج درصد را نشان میحروف متفاوت اختالف معنی

 
بیشترین و کمترین عملکرد دانه در واحد سطح 

 3Vو  1Vهایبذري به ترتیب در گیاهان حاصل از توده
 2Vهاي  داري بین تیمار ، ولی اختالف معنیمشاهده شد

باال بودن  یعلت اصل). 3شکل ( مشاهده نگردید 3Vو 
 یگر،د يبا دو توده بذر یسهدر مقا 1Vعملکرد دانه 

 سبز درصد واسطه به یشترتراکم بوته در واحد سطح ب
ساها و سولتانا . بود )1شکل ( ها گیاهچه باالتر شدن

نیز دلیل اصلی افت عملکرد دانه در واحد سطح ) 2008(
. سویا را به کاهش تراکم بوته در متر مربع ارتباط دادند

 کارآیی و بیشتر قوي ان گیاه تر، سبز شدن سریع
 )موادغذایی انتقال و فتوسنتز مانند( بـاالتر یمتابولیسم

 دانه عملکرد منجربه درنهایت که هستند از عواملی
به ). 1981 السیموفو( دنشو می گیاهان این در بیشتر

فرسوده  بذرهايتراکم کاشت  یشکه افزا رسد نظر می
از افت تراکم  يتا حدود ممکن است )یفضع يتوده بذر(

 یاصل یل، چرا که دلینماید یربوته در واحد سطح جلوگ
 يبذر هاي کاهش عملکرد دانه گیاهان متعلق به توده

در واحد  ها یاهچهکم بودن درصد سبز شدن گ یف،ضع
و  یریکنواختیاثرات غ ین،با وجود ا. باشد میسطح 

 يحاصل از بذرها هاي یاهچهتأخیر سبز شدن گ
قابل جبران  ییبر عملکرد نها یففرسوده و ضع

  ).1992قاسمی گلعذانی ( باشد نمی
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  با کیفیت متفاوتهاي بذري گیاهان حاصل از تودهمیانگین عملکرد دانه عدس در  -3شکل 

1V ،2V  3وV : درصد بذرهاي زنده 80و  90، 99به ترتیب  
  .دهنددار در سطح احتمال پنج درصد را نشان میحروف متفاوت اختالف معنی

  
  

 گیري نتیجه

کیفیت باالي بذر موجب بهبود استقرار 
هاي عدس در مزرعه گردیده و دستیابی به  گیاهچه

تراکم مطلوب را در دامنه وسیعی از شرایط محیطی 

سازدو از این طریق سبب افزایش عملکرد دانه  میسر می
نگهداري بنابراین تولید و . شود در واحد سطح می

بذرهاي با کیفیت مطلوب از اهمیت زیادي در تولید 
  .باشد عدس برخوردار می

  مورد استفادهمنابع 

هاي مختلف آبیاري و تراکم کاشت بر عملکرد و سایر  اثرات رژیم. 1370 ع و موسوي س ف، رمضانی ،خواجوي نژاد غ
 .13ا تا  هاي ، صفحه25لوم کشاورزي ایران، جلد مجله ع. لوبیا سفید 11805صوصیات الین آزمایشی خ

تأثیر فرسودگی بذر بر سبز کردن، عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم نخود تحت شرایط آبیاري کامل . 1377 روزرخ م،
 .یزدانشگاه تبر يدانشکده کشاورز ،ارشد زراعت ینامه کارشناس یانپا. و آبیاري محدود

 ،ارشد زراعت ینامه کارشناس یانپا.آبی در مراحل زایشی واکنش ارقام لوبیا چیتی به تنش کم. 1388 زعفرانی معطر پ،
 .یزدانشگاه تبر يدانشکده کشاورز

 .و عملکرد سه رقم نخود يبر فنولوژ یاريآب آب یزانم یرتأث. 1385 ،ا و صبا ج ینگلچ ،ك یگلعذان یقاسم ،س یريشب
 .147تا  137هاي  صفحه، 2، شماره 16، جلد يمجله دانش کشاورز
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و عملکرد  یاهچهاثر قدرت بذر بر سبز شدن گ. 1375 ،ف و مقدم م یخوئ یمزادهرح ،ح یانصالح ،ك یگلعذان یقاسم
  .54تا  48هاي  صفحه، 3شماره یعی،و منابع طب يمجله علوم کشاورز. دانه گندم

اثرات کمبود آب بر رشد و عملکرد دو رقم نخود . 1376 رحیم زاده خویی ف و مقدم م، ،موحدي م ،قاسمی گلعذانی ك
 .42تا  17هاي  صفحه، 4و 3هاي  ، شماره7مجله دانش کشاورزي، جلد. در تراکم هاي مختلف

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ترجمه(به زراعی و به نژادي در زراعت دیم . 1376، کوچکی ع

برقدرت  يبذر و شور یفرسودگ یزانم یرتأث. 1384 ،م ر یو زردشت تاج بخش م ،اسبان اسالم بپ ،س م يمرتضو
هاي  صفحه، 2، شماره 15 ي،جلدمجله دانش کشاورز. يو گلخانه ا یشگاهیآزما یطنخود در شرا هاي یپبذور ژنوت

 .147تا  131

  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. زراعت حبوبات. 1372 مجنون حسینی ن،

Abayomi YA, 1992. Comparative effects of water stress on wheat and suger beet.Ph.D Thesis, 
University of Wales, Bangor, UK. 

Bruggink H, Kraak HL, Dijkema MHGE and Bekendam J, 1991. Some factors influencing 
electrolyte leakage from maize (Zea mays L.) kernels. Seed Sci. Res. 1:15-20. 

Bulg J, 2003. Influence of drought on seed yield components in common bean. Plant physiol. 
Special issue: 320-330. 

Copeland LD and McDonald MB, 2001.Seed vigor and vigor tests.Pp. 121-144.In: Copeland LO 
and McDonald MB (eds). Principles of Seed Science and Technology.4th ed. Kluwer 
Academic Publishing Group. 

Cruz-Garcia F, Gonzalez-Hernandez VA, Molina-Moreno J and Vazquez-Ramos JM, 1995. Seed 
deterioration and respiration as related to DNA metabolism in germinating maize. Seed Sci. 
Technol. 23: 477-486. 

Dornbos DLJ, Mullen RE and Shibles RM, 1989.Drought stress effects during seed filling on 
soybean seed germination and vigour.Crop Sci. 29: 476-480. 

Ellis RH and Roberts EH, 1980.Towards a rational basis for testing seed quality.Pp. 605-635.In: 
HebblethwaitePD (ed).Seed Production.Butterworths, London.  

Ellis RH and Roberts EH, 1981.The quantification of aging and survival in orthodox seeds. Seed 
Sci. Technol. 9: 373-409. 

Ganguli S and Sen-Mandi S, 1990. Some physiological differences between naturally and 
artificially aged wheat seeds. Seed Sci. Technol. 18: 507-514. 

Ghassemi-Golezani K, 1992. Effects of seed quality on cereal yields.PhD Thesis. University of 
Reading, UK. 

Ghassemi-Golezani K, BakhshyJ, Raey Y and Hossinzadeh-Mahootchy A, 2010a. Seed vigor and 



 93   بر عدس                                                                                                                        اثرات کیفیت بذر و کمبود آب
 

 

field performance of winter oilseed rape (Brassica napus L.) Cultivars. Not. Bot. Hort. 
Agrobot. Cluj. 3: 146-150 

Ghassemi-Golezani K,Ghanehpoor S and DabbaghMohammadi-Nasab A, 2009. Effects of water 
limitation on growth and grain filling of faba bean cultivars. J. Food Agric. Environ. 7: 442-
447. 

Ghassemi-Golezani K, Hosseinzadeh-MahootchyA, Zehtab-SalmasiS and TourchiM, 
2012.Improving field performance of aged chickpea seeds by hydro-priming under water 
stress. Int. J.Plant, Anim. Environ. Sci. 2: 168-176. 

Ghassemi-Golezani K, Khomari S, Dalil B, Hosseinzadeh-Mahootchy A and Chadordooz-Jeddi A, 
2010b.Effects of seed aging on field performance of winter oilseed rape. J. Food, Agric. 
Environ. 8: 175-178. 

Ghassemi-Golezani K, Sheikhzadeh-Mosaddegh P and Valizadeh M, 2008. Effects of 
Hydropriming duration and limited irrigation on field performance of chickpea. Res. J. Seed 
Sci. 1: 34-40. 

Gordana B, Grljusic S, Rozman V, Lukic D, Lackovic R and Novoselovic D, 2007. Seed age and 
pH of water solution effects on field pea (Pisumsativum L.) germination. Not. Bot. Hort. 
Agrobot. Cluj. 35: 20-26. 

Grilli I, Bacci E, Lombardi T, Spano C and Floris C, 1995. Natural Aging: Poly (A) polymerase in 
germination embryos of Triticum durum wheat. Ann. Bot. 76: 15–21. 

Ibrahim SA, Mondour MS, Hussien MM and El-Neklawy AS, 1986. The combined effect of 
fertilizers and available moisture on minerals content of wheat. Egypt. J. Soil Sci. 2: 155-164. 

Iqbal N, Basra ShMA and RehmanKh, 2002. Evaluation of vigour and oil quality in cottonseed 
during accelerated ageing. Int. J. Agri. Biol. 4: 318-322. 

Janmohammadi M, Fallahnezhad F, Golsha M and Mohammadi H, 2008. Controlled ageing for 
storability assessment and predicting seedling early growth of canola cultivars (Brassica 
napus L.). ARPN J. Agric. Biol. Sci. 3: 22-26. 

Kapoor N, Arya A, Siddiqui MA, Amir A and Kumar H, 2010. Seed deterioration in chickpea 
(Cicerarietinum L.) under accelerated ageing. Asian J. Plant Sci. 9: 158-162. 

Khan MM, Iqbal MJ, Abbas M and Usman M, 2003.Effect of ageing on viability, vigour and 
chromosomal damage in pea (PisumsativumL.) seeds. Pakistan J. Agric. Sci. 40: 50-54. 

Lassim MBM and Foo CT, 1981. Field performance of mungbean (VignaradiataWilczek) seed 
differing in vigour levels.Pertanika. 4: 25-29. 

McDonald MB, 1999. Seed deterioration: physiology, repair and assessment. Seed Sci. Technol. 
27:177-237. 

Moreno-Martinez E, Vazquez-Badillo ME, Rivera A, Navarrete R and Fsquivel-Villagrana F, 
1998. Effect of seed shape and size on germination of corn (Zea mays L.) stored under 
adverse conditions. Seed Sci. Technol. 26: 439-448. 



 1393 بهار/ 1شماره  24جلد  /نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                               ....                 و قاسمی،  اسدي                    94
 

Mustapha Y, 2005. Effects of water stress at different growth stages on growth and yield of 
soybean genotypes. M.Sc. (Agronomy) Thesis, University of Ilorin, Nigeria. 

Pannu RK and Singh DP, 1993. Effect of irrigation on water use, water-use efficiency, growth and 
yield of mungbean. Field Crops Res. 31: 87-100. 

Perry DA, 1980. Deterioration of barley seed and its effects on field performance.Pp. 321-337.In: 
HebblethwaitePD (ed). Seed production.Butterworths. 

Perry DA, 1978. Report of the vigour test committee (1974-1977). Seed Sci. Technol 6: 156-181. 

Ram C and Weisner LE, 1988. Effect of artificial aging on physiological and biochemical 
parameters of seed quality in wheat. Seed Sci. Technol. 16: 579-587. 

Roberts EH, 1986.Quantifying seed deterioration.Pp. 101-123.In: McDonald MB and Nelson CJ 
(eds). Physiology of Seed Deterioration. Crop Science Society of America, Madison: 
Wisconsim.  

Roberts EH and Osei-Bonsu K, 1988.Seed and seedling vigour.Pp. 897-910.In: Summerfield RJ 
(ed). World crops: Cool season food legumes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 

Saha RR and Sultana W, 2008. Influence of seed ageing on growth and yield of soybean. 
Bangladesh J. Bot. 37: 21-26. 

Samarah NH and Al-Kofahi S, 2008. Relationship of seed quality tests to field emergence of 
artificial aged barley seeds in the semiarid Mediterranean region. Jordan J. Agric. Sci. 4: 217-
230. 

Silim SN and Saxena MC, 1993. Adaptation of spring-sown chickpea to the Mediterranean basin. 
II. Response to moisture supply. Field Crops Res. 34: 121-136. 

Singh P, 1991. Influence of water deficits on phenology, growth and dry matter allocation in 
chickpea (Cicerarietinum). Field Crops Res. 28: 1-15. 

Suryong S, 2007. Studies about mechanisms of oil seed deterioration under different storage 
conditions in oilseed rape (Brassica napus L.). CuvillierVerlag Gottingen. 

Thant KH, Duangpatra J and Romkaew J, 2010. Appropriate temperature and time for an 
accelerated aging vigor test in sesame (Sesamumindicum L.) seed. Kasetsart J. (Nat. Sci.). 44: 
10-16. 

Turk KJ and Hall AE, 1980. Drought adaptation of cowpea. III. Influence of drought on plant 
growth in relation with seed yield. Agron. J. 72: 428-433. 

Verma SS, Verma U and Tomer RPS, 2003. Studies on seed quality parameters in deteriorating 
seeds in Brassica (Brassica campestris). Seed Sci. Technol. 31: 389-396. 


	ﺮﺛاﺖﯿﻔﯿﮐﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻖﯿﻘﺤﺗ درﻮﻣ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ)
	ﺖﯿﻔﯿﮐﻪﻋرﺰﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ يور رﺬﺑرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ سﺪﻋ يا هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد يرﺎﯿﺑآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻖﯿﻘﺤﺗ درﻮﻣ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ . ﺎﺑ يرﺬﺑ هدﻮﺗ ﺎﯾ ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ سﺪﻋ زا يرﺬﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾ ﺖﺴﯾز هﻮﻗ ( ﺖﺑﻮﻃر ياﻮﺘﺤﻣ ﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﻪﻧﻮﻤﻧ ود و ﺪﯾدﺮﮔ يراﺪﻬﮕﻧ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﺪﻧﺪﺷ هدﻮ
	هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد يرﺎﯿﺑآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺎﺑ يرﺬﺑ هدﻮﺗ ﺎﯾ ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ سﺪﻋ زا يرﺬﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾﺖﯿﻔﯿﮐ ﻻﺎﺑ ﺖﺑﻮﻃر ياﻮﺘﺤﻣ ﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﻪﻧﻮﻤﻧ ود و ﺪﯾدﺮﮔ يراﺪﻬﮕﻧ15تﺪﻣ ﻪﺑ ﺪﺻرد يﺎﻫ18 و22 رد زور ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ
	ﺎﺑ99 %ﺖﺴﯾز هﻮﻗ يﺎﻣد40ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ تﺎﺟرد ﺎﺑ يرﺬﺑ هدﻮﺗ ﻪﺳ ﯽﺘﺸﻧ داﻮﻣﺪﺻرد وكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ تﻼﭘ100 ،130 و160ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﻋﺮﻓ و ﯽﻠﺻاﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد ﺶﻫﺎﮐ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺪﺻرد و ﯽﻧز ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ . يﻮﻗ يرﺬﺑ هدﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻒﯿﻌﺿ يرﺬﺑ هدﻮﺗﻻﺎﺑﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد ﻦ
	ﺎﺑ90 %و
	ﺎﺑ80 %هﻮﻗﺖﺴﯾز( . ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ نﻮﻣزآﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ترﻮﺻ.ﺎﻣا ،ﻪﻋرﺰﻣ ﺶﯾﺎﻣزآﻪﺑ يا ﺖﯿﻠﭙﺳا ترﻮﺻ يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ)
	: زا ﺪﻌﺑ يرﺎﯿﺑآ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ70 ، يرﺬﺑ يﺎﻫ)
	،
	،
	،
	(هدﻮﺗ و يرﺬﺑ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﻋﺮﻓ و ﯽﻠﺻا.ﺞﯾﺎﺘﻧنﺎﺸﻧدادﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ رﺬﺑ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺶﻫﺎﮐ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺪﺻرد و ﯽﻧزﯽﻣﺪﻨﺑﺎﯾ . ﺎﺗ زورﯽﻫﺪﻠﮔﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ و ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا، يﻮﻗ يرﺬﺑ هدﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ)
	و
	،
	(تﺮﮐ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يﺎﻫ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ رﺬﺑ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐرﺬﺑ زا ﯽﺘﺸﻧ داﻮﻣ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ و ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا،ﻣﺄﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ،بآ ﻦﯿ ﻧدﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ يرﺬﺑ يﺎﻫﺪ، زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﻣا ﺪﻨﺘﺷاد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻢﮐاﺮﺗ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ . يرﺬﺑ هدﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ن
	(ﻮﺗ زا ﺮﺗﺪﻨﻠﺑهدﻧدﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ يرﺬﺑ يﺎﻫ ﻒﯿﻌﺿ يرﺬﺑ هدﻮﺗ)
	(ﺪﻨﺘﺷاد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻢﮐاﺮﺗ ﺖﻠﻋ ﻪﺑﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ. ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﻪﺠﯿﺘﻧﯽﻣ ﻻﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ يﺎﻫرﺬﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ يﺮﯿﮔ ﻪﻋرﺰﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ راﺮﻘﺘﺳا دﻮﺒﻬﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ار سﺪﻋ يا.
	،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،سﺪﻋ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ،رﺬﺑ
	1372 ( تﻼﻏ ياﺮﺑ ﯽﺑﻮﺧ و ﯽﻌﯿﺒﻃ ﯽﯾاﺬﻏ ﻞﻤﮑﻣ وﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣﺪﻧﻮﺷ
	ﺪﻌﺑ ﯽﯾاﺬﻏ فﺮﺼﻣ ﺮﻈﻧ زا تﺎﺑﻮﺒﺣﺪﻧراد راﺮﻗ مود مﺎﻘﻣ رد تﻼﻏ زا . ﻊﺒﻨﻣ ﮏﯾ سﺪﻋ
	دوﺪﺣ ﯽﻨﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ تﺎﺑﻮﺒﺣ20 ﺪﺻرد ﻪﺘﺷاد ﺮﺸﺑ زﺎﯿﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ) ﯽﻨﯿﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣ
	ﺖﯿﻔﯿﮐ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ رﺬﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ار ﺘﺳاﺑ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ راﺮﻘ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧ ﻂﯾاﺮﺷ رد صﻮﺼﺨﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿـﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﻫد) ،يﺮﭘ1980و ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ نارﺎﮑﻤﻫ و
	ﺖﺳا شزرا ﺎﺑ ﯽﻨﯿﺌﺗوﺮﭘ . هﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺰﯿﻧ و ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا كﺎﺧ رد ﺪﺷر ياﺮﺑ عﻮﻨﺘﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ و ﺮﯿﻘﻓ يﺎﻫﻪﻧﻮﮔ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺖﻋارز ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﭘ يا ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد راﺮﻤﺘﺳا زوﺮﻣا ﻪﺑ ﺎﺗ شزرا.ﻪﻤﯿﻧ و ﮏﺸﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ناﺮﯾا رﻮﺸﮐ ﻊﻗاو ﮏﺸﺧ ﺴﻗ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷهﺪﻤﻋ ﺖﻤيا ﻪﺑ 
	2010 .(ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﻫﺎﮐ وﺖﯿﻔﯿﮐ و ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر ،ﻂﯿﺤﻣ يﺎﻣد ﺎﺑ ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣ طﺎﺒﺗرا ﺎﻫرﺬﺑ دراد رﺬﺑ ﺖﺑﻮﻃر ياﻮﺘﺤﻣ)ﺗﺮﺑار و ﺲﯿﻟاﺲ1981و ﺲﺗﺮﺑار1986 .( ﯽﻠﺻا ﻞﯾﻻد زا ﯽﮑﯾ ﺎﺸﻏ نﺪﯾد ﺐﯿﺳآﺖﺳا رﺬﺑ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ .ﺐﯿﺳآ هﺪﻤﻋ ﻞﻠﻋ ﺎﺸﻏ ﯽﮔﺪﯾد ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ و دازآ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓالﺎﮑﯾدار 
	2010( ودﻮﺨﻧ)ﻤﺳﺎﻗﯽﻧاﺬﻌﻠﮔﯽنارﺎﮑﻤﻫ و2012 ( ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺖﺳا هﺪﺷ. ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ﺎﻣاﺮﺛا ﺖﯿﻔﯿﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ رﺬﺑ ﻄﯾاﺮﺷرد سﺪﻋﻢﮑشراﺰﮕﯿﺑآ دﻮﺟﻮﯿﻬﺟﻮﺘﻠﺑﺎﻗ ﯽﻤﻠﻌﯾﺎﻫ دراﺪﻧ . ﺎﺘﺘﺳﺎﻫﺪﺸﺸﺷﻮﮑﺸﻫوﮋﭙﻨﯾارد،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﺗاﺮﺛا ﺖﯿﻔﯿﮑ دﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺑﺎﻫرﺬﺑﺳﺪﻋﻂﯾاﺮﺷرﺪ
	ﺮﺑ ار ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ دراد رﺬﺑ) ﺲﺗﺮﺑار و ﺲﯿﻟا 1980 .( ترﺪﻗ ﻦﺘﻓر ﺖﺳد زا ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﻪﺑ رﺬﺑ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓﯽﻣ قﻼﻃا نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ رﺬﺑﺷ ياﺮﺑ رﺬﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ و دﻮ هﺪﻧزﯽﻧﺎﻣﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ارﺪﻫد .ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ رﺬﺑ يﺮﯿﭘﻪﭽﻫﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺖﻋﺮﺳ و ﺪﺻرد ﺐﺒﺳ ﻪﺠﯿـﺘﻧ رد و ﺎﻫ ﯽﻣ ﻪـﻧاد لﻮﺼﺤﻣ ﺖـﻓا دﻮﺷ) نا
	رادرﻮﻣدوﺪﺤﻣﻮﺑﻮﻠﻄﻤﯾرﺎﯿﺑ دﺮﯿﮔراﺮﻘﯿﺑﺎﯾز.
	ياﺮﺑهدﻮﺗ ﻪﯿﻬﺗ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﻪﺟرد ﺎﺑ يرﺬﺑ يﺎﻫ يوﺎﺴﻣ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺳ ﻪﺑ ﺎﻫرﺬﺑ ،توﺎﻔﺘﻣﺪﯾدﺮﮔ ﻢﯿﺴﻘﺗﺪﻧ . ﺖﺴﯾز هﻮﻗ ﺎﺑ يرﺬﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾ99 % ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ)
	2010 .(هﺪﯾﺪﭘ يﺮﯿﭘ هرود رد يدﺎﯾز يﺎﻫﯽﻣ خر رﺎﺒﻧا و ردﺎﻣ هﺎﯿﮔ يور ﺎﻫرﺬﺑ ﺖﻓا ﻞﻣﺎﻋ ﻪﮐ ﺪﻨﻫد ﺖﯿﻔﯿﮐنآﯽﻣ ﺎﻫﺪﻨﺷﺎﺑ.
	( هدﻮﺗ ﺎﯾ ﺎﺑ يرﺬﺑ ي ﺖﯿﻔﯿﮐ ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ ﻪﺴﯿﮐ ﻞﺧاد رد ﻻﺎﺑ يﺎﻣد ﺎﺑ ﯽﻟﺎﭽﺨﯾ رد5-3ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ داﺮﮔ .
	12 ﺰﯾﺮﺒﺗ قﺮﺷ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ)ﺞﮐﺮﮐ ﯽﺿارا ( اﺮﺟا ﺪﯾدﺮﮔ.كﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ تﻼﭘ ﺖﯿﻠﭙﺳا ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ
	دوﺪﺣ ﺖﺑﻮﻃر ﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﻪﻧﻮﻤﻧ ود15 ﻞﺧاد رد ﺪﺻرد ﺖﮐﺎﭘ يﺎﻣد ﺎﺑ يرﻮﺗﺎﺑﻮﮑﻧا ﻞﺧاد رد ﯽﻣﻮﯿﻨﯿﻣﻮﻟآ يﺎﻫ40 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردتﺪﻣ ﻪﺑ داﺮﮔ يﺎﻫ18 و22 هدﻮﺳﺮﻓ زور ﺪﻧﺪﺷﻪﻧﻮﻤﻧ ﺖﺴﯾز هﻮﻗ ﺎﺗ ﻪﺑ مﻮﺳ و مود يرﺬﺑ يﺎﻫ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ90) %
	راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﺪﺷ مﺎﺠﻧا . ﺖﯿﻔﯿﮐ رﺬﺑ تﺮﮐ رد ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد رﺎﻬﭼ رد يرﺎﯿﺑآ و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ ﺢﻄﺳ)
	: زا ﺪﻌﺑ يرﺎﯿﺑآ70 ،100 ،130 و160 سﻼﮐ ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ
	(ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ . ﻦﯾﺪﺑ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ تﺎﺟرد ﺎﺑ يرﺬﺑ هدﻮﺗ ﻪﺳ ﺐﯿﺗﺮﺗ وﺖﯿﻔﯿﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﻢﻫاﺮﻓ توﺎﻔﺘﻣ. نﻮﻣزآيﺎﻫﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآﻪﺑترﻮﺻحﺮﻃﻼﻣﺎﮐ ﯽﻓدﺎﺼﺗﺎﺑاﺮﺟا راﺮﮑﺗ رﺎﻬﭼﺪﺷ.25دﺪﻋزاﻪﻧﻮﻤﻧﺮﻫ يورﺬﻏﺎﮐﯽﻓﺎﺻبﻮﻃﺮﻣهدادراﺮﻗهﺪﺷوﺲﭙﺳﮏﯾ ﺬﻏﺎﮐﯽﻓﺎﺻﺮﮕﯾديوريﺎﻫرﺬﺑﺮﻫراﺮﮑﺗراﺮﻗﺖﻓﺮﮔ ﻪﺑوترﻮﺻﻪﻟﻮﻟﺎﺗﺪﯾدﺮﮔ . يﺎﻫراﺮﮑﺗ
	( و80) %
	،
	،
	،
	(تﺮﮐ رد يﺎﻫ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﻠﺻا . ﻒﯾدر ﺶﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ تﺮﮐ ﺮﻫ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ ﺞﻨﭘ لﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ25ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣ) ﺖﺷﺎﮐ ﺮﻃ ود ردﻪﺘﺸﭘ فﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺎﻫ (دﻮﺑ . ﺎﻫرﺬﺑ زا ﻞﺒﻗﺪﻧﺪﺷ ﯽﻧﻮﻔﻋﺪﺿ راﺰﻫ رد ود ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ﻞﯿﻣﻮﻨﺑ ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ . ﺖﺷﺎﮐﺎﻫرﺬﺑﯽﺘﻧﺎﺳ ﺞﻨﭘ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﯽﺘﺳد ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺮﺘﻣ ﻪﺘﺸﭘ فﺮﻃ ود 
	ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ مﺎﺠﻧا . هرود لﻮﻃ رد ﻒﻠﻋ ،ﺪﺷرﺑ ﻪﻋرﺰﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ زﺮﻫ يﺎﻫﻪ ﺎﺑ ﯽﻟاﻮﺘﻣ رﻮﻃ ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﺟو ﺖﺳد . چرﺎﻗ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑچرﺎﻗ ﺎﺑ ﯽﺸﯾور هرود ﻂﺳاوا رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ،مﻮﯾرازﻮﻓ ﺶﮐ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ﻞﯿﻣﻮﻨﺑودﺪﻧﺪﺷ ﯽﺷﺎﭙﻤﺳ راﺰﻫ رد. ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زورﻪﺑﺗرﻮﺻ ﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐ زا زور داﺪﻌﺘ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز 
	هزاﺪﻧا ﺞﻨﺳ و يﺮﯿﮔ ﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ ﺲﻨﻤﯾز وﺮﮑﯿ مﺮﮔ ﺮﺑ ﺮﺘﻣ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ.ﻪﻋرﺰﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ رد يا1389 ﻪﻋرﺰﻣ رد رد ﻊﻗاو ،ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ
	ﯽﻬﺑﺎﺸﻣﻂﺳﻮﺗﯽﻤﺳﺎﻗﺬﻌﻠﮔﯽﻧا نارﺎﮑـﻤﻫ و)1375 ( ﻮﻀﺗﺮﻣ ،مﺪـﻨﮔ ياﺮﺑي نارﺎﮑﻤﻫ و)1384( و ﺎﻧادرﻮﮔ ، نارﺎﮑﻤﻫ)2007 ( نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘﺎﮐ و)2010 ( ياﺮﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﻣرو،دﻮﺨﻧ)2003( نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ نﺎﺟ ، )2008 (ﻤﺳﺎﻗ وﯽﻧاﺬﻌﻠﮔﯽ نارﺎﮑـﻤﻫ و)
	ﻧوآ ﻞﺧادﯽﺎﻣد ﺎﺑي75ﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﯽداﺮﮔ تﺪﻣ ﻪﺑ48 ﺖﻋﺎﺳ ﻦﯾزﻮﺗو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ وﺪﺷ مﻮﻠﻌﻣ ﺢﻄﺳ ﺪﺣا . ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﯿﻠﮐﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و يرﺎﻣآ يﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ مﺮﻧ زا راﺰﻓا
	مﺎﺠﻧاﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ شور زا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد يا5 % هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ .ﻞﮑﺷ ﻢﺳرﺎﻫﻢﻫهﺮﻬﺑ ﺎﺑمﺮﻧ زا يﺮﯿﮔ راﺰﻓا
	2010 ( ياﺮﺑ ﺎﺳ ،اﺰﻠﮐﺎﻫ ﺎﻧﺎﺘﻟﻮﺳ و)2008 ( و ﺖﻧﺎﺗ و ﺎﯾﻮﺳ ياﺮﺑ نارﺎﮑﻤﻫ)2010 (ﺳا هﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ ﺪﺠﻨﮐ ياﺮﺑﺖ. ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺪﺻردﻪﺑ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺎﻫ رﻮﻃ ﯽﻨﻌﻣ يراد ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ)
	ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ مﺎﺠﻧا.
	( . ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ ﯾﺎﻫرﺬﺑﻻﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺒ)
	ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ناﺰﯿﻣ)
	( زا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺖﺸﻧ داﻮﻣ ﺎﻫرﺬﺑﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد و ﯽﻧز ردحﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺑﻪﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃرادي)
	(ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ يراد يﺎﻫرﺬﺑهدﻮﺳﺮﻓ)
	و
	( يﺎﻫرﺬﺑ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ،دﻮﺑ
	(دﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ . ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫﻬﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣيﺎﻫرﺬﺒ
	و
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺮﻈﻧ ﻦﯾا زا ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ يراد)ﻞﮑﺷ1 .( ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺪﺻرد ﺖﻓا يﺎﻫرﺬﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺎﺑ هدﻮﺳﺮﻓنآ ﯽﻧز رد ﺎﻫ ﯽﻣ ﻂﺒﺗﺮﻣ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺷﺎﺑ) لوﺪﺟ1.( و ارﺎﻣﺎﺳ ﯽﻫﺎﻓﻮﮑﻟا)2008 ( نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ و ﻮﺟ رد )
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐدﻮﺑ ﺖﻓﺎﯾ ﯽﻧوﺰﻓ ﺎﻫرﺬﺑ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ) لوﺪﺟ1 .(ﮏﻨﯿﮔوﺮﺑ و نارﺎﮑﻤﻫ)1991 ( ار ﺎﺸﻏ ﯽﮕﭼرﺎﭙﮑﯾ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﯽﻣ ناﻮﺗﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ﺎﺑ يدﺎﯾز ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﺖﯿﻔﯿﮐدراد رﺬﺑ.ذﻮﻔﻧ ﺶﯾاﺰﻓا يﺮﯾﺬﭘ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺎﺸﻏ ﺖﯿﻔﯿﮐ رﺬﺑ)ﮏﻣ ﺪﻟﺎﻧود 1999(ﻪﺑ ﻪﻠﯿﺳوﯽﻣ هداد نﺎﺸﻧ
	2010 ( ﺪﺻرد يﺰﯿﯾﺎﭘ ياﺰﻠﮐ درﻮﻣ رد و نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد هدﻮﺳﺮﻓ يﺎﻫرﺬﺑ ياﺮﺑ ار يﺮﺘﻤﮐ راﺮﻘﺘﺳاﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ يﻮﻗ يﺎﻫرﺬﺑ . ﮓﻧﺎﯾرﻮﺳ)2007 ( و نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ)
	2010( ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد زا هدﺎﻔﺘﺳايﺎﻫرﺬﺑ ﺎﺑ ياﺰﻠﮐﺖﯿﻔﯿﮐﻦﯿﯾﺎﭘ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﻣ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻦﯿﯾﺎﭘدﻮﺷ.
	ﺎﺗ زور يور ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ و يرﺎﯿﺑآ تاﺮﺛاﯽﻫﺪﻠﮔ ، ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ، ﺢﻄﺳﯽﻨﻌﻣﻮﺑ رادﻧد ﯽﻟو ،ﺪيرﺎﯿﺑآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا× ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﻔﺻ ﻦﯾا يورﺎﯽﻨﻌﻣ تﺮﮕﻧ رادد ﺪﯾ) لوﺪﺟ2 .( ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺎﺗ زور داﺪﻌﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻞﺻاﻮﻓ ﯽﻫﺪﻠﮔﺑﻪ رﻮﻃ ﯽﻨﻌﻣ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ يراد
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ،ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ يراد رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﺮﺗدوز يﺎﻫ
	و
	ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺪﻧﺪﯿﺳر) لوﺪﺟ3 .( ﯽﻤﺳﺎﻗ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ)1376( خرزور ،)1377( ﮓﻨﯿﺳ ، )1991 (وﺳﻢﯿﻠﯿ ﺎﻨﺴﮐﺎﺳ و)1993( دﻮﺨﻧ درﻮﻣ رد ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ.
	و
	نﺎﻨﭼ ﯽﮔدﻮﺳﺮﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ ﻪﮐ رﺬﺑ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺪﺻرد ،ﺎﻫﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاوﻪ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ) ﻞﮑﺷ1 .( ﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد رد ﻪﮐ هﺪﺷ ﻢﮐ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ و ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﻪﻣادا ياﺮﺑ ار يﺮﺘﺸﯿﺑ يﺎﻀﻓ ﺖﯾﺎﻬﻧﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ﯽﺸﯾاز ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ دوروﺪﯾﺎﻤﻧ 
	و
	زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﺮﺗﺮﯾد ﯽﮐﺪﻧارﺬﺑ يﺎﻫ
	ﺪﺘﻓﺎﯿﺑ قﺎﻔﺗا) لوﺪﺟ3 .(شراﺰﮔ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا يﺎﻫﻤﺳﺎﻗﯽ ﻧاﺬﻌﻠﮔﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و)1376(وخرزور)1377 ( درﻮﻣ رد دراد ﯽﮕﻨﻫﺎﻤﻫ دﻮﺨﻧ.
	ﺐﺳﺎﻨﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)
	( و ﻢﮐ ﺪﯾﺪﺷ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﺑآ)
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ رﺎﯿﺑآ زا ﺮﺘﺸﯿﺑي يﺎﻫ
	يرﺎﯿﺑآ ﺖﺤﺗ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ يﺎﻫ
	و
	و
	دﻮﺑ) لوﺪﺟ3 .( يﻮﺟاﻮﺧ نارﺎﮑﻤﻫ و داﮋﻧ)1370 ( و ﺪﯿﻔﺳ ﺎﯿﺑﻮﻟ درﻮﻣ رد و يﺮﯿﺒﺷ نارﺎﮑﻤﻫ)1385 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ دﻮﺨﻧ درﻮﻣ رد ﻞﺣاﺮﻣ رد بآ دﻮﺒﻤﮐ ﺮﺛا ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷرﺪﺑﺎﯾ.ﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌ يرﺬﺑ هدﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ
	( ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ) لوﺪﺟ 3 .( رد هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐﺶﻨﮐاو رد ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ ﯽﺘﯿﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ) ﯽﻧاﺮﻔﻋز1388( دﻮﺨﻧ ،) ﺎﻓﺎﺘﺳﻮﻣ2005 ( و مﺪﻨﮔ)ﯽﻣﻮﯾﺎﺑآ1992و نارﺎﮑﻤﻫ و ﻢﯿﻫاﺮﺒﯾا1986 ( ﺰﯿﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ .اﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرﯾرﺬﺒﻫدﻮﺗزﻼﺻﺎﺤﯾﺎﻫ ﺎﺒ ﻻﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ يﺎﻫرﺬﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﺮﺘﺸﯿﺑهدﻮﺳﺮﻓ دﻮﺑ)
	ﻪﺑﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃيرادﺮﺘﺸﯿﺑ هدﻮﺗزايﺎﻫيرﺬﺑ
	دﻮﺑ) لوﺪﺟ3.( يﺮﺗﺮﺑ ﻦﯾا هدﻮﺳﺮﻓ يرﺬﺑ هدﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻣ ار ﺮﺗ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﺮﺘﻤﮐ نﺪﺷﺰﺒﺳ ﺪﺻرد) ﻞﮑﺷ1 (ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺮﺗ ﺖﺴﻧاد ﻂﺒﺗﺮﻣ نآ .ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﮐ ﺖﺳا رﺎﮑﺷآ ﻪﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ
	و
	ﯽﻣ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ و ﯽﻫﺪﻠﮔ هرود ،ﺪﺷردﻮﺷ . مﺎﺠﻧاﺮﺳ ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﻦﯾا ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺖﻓا ﺎﻫﻧد ﻪﺑ ار ﺢﻄﺳدراد لﺎﺒ .شراﺰﮔ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﺮﯾﺎﺳ يﺎﻫ دﻮﺨﻧ درﻮﻣ رد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ 1376 ،2008( ﻼﻗﺎﺑ ،) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ2009( ، شﺎﻣ) ﮓﻨﯿﺳ
	ا ،دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﺘﻬﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻞﯿﻟد نﺎﮑﻣدراد دﻮﺟو ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ ياﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ. رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ يراد يراد رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫ
	و
	زا ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺮﻈﻧ ﻦﯾا) ﻞﮑﺷ2 .( ﺮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻢﮐ ﺮﺛاﯽﻣ ﯽﺑآ ماود و ﺰﺒﺳ ﺶﺷﻮﭘ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﺪﻧاﻮﺗ هرود ،ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ ،ﺪﺷﺎﺑ سﺪﻋ رد نآ
	ﻦﯿﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و
	و
	ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑهدﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑيرﺬﺒﯾﺎﻫ
	ﯽﻠﻣاﻮﻋ زاﺪﻨﺘﺴﻫﻪﮐﺖﯾﺎﻬﻧردﻪﺑﺮﺠﻨﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد ﺮﺘﺸﯿﺑردﻦﯾانﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻣﻮﺷﻧﺪ)ﻮﻓﻮﻤﯿﺳﻻ1981 .( ﻪﺑ ﯽﻣ ﺮﻈﻧﺪﺳراﺰﻓا ﻪﮐﺶﯾ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫرﺬﺑ هدﻮﺳﺮﻓ )رﺬﺑ هدﻮﺗيﻌﺿﻒﯿ(ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣدوﺪﺣ ﺎﺗي ﻢﮐاﺮﺗ ﺖﻓا زا ﮔﻮﻠﺟ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑﺮﯿﺪﯾﺎﻤﻨﯾﻟد ﻪﮐ اﺮﭼ ،ﻞﯿﻠﺻاﯽ هدﻮﺗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐيﺎﻫ
	و
	ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﯽﻟو ،رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ يراد يﺎﻫ
	ﺪﯾدﺮﮕﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ) ﻞﮑﺷ3 .(ﻠﺻا ﺖﻠﻋﯽ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	و
	ﺎﻘﻣ ردﻪﺴﯾرﺬﺑ هدﻮﺗ ود ﺎﺑيد،ﺮﮕﯾ ﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗﺮﺘﺸﯿﻪﺑﻪﻄﺳاوﺪﺻردﺰﺒﺳ نﺪﺷﺮﺗﻻﺎﺑﻪﭽﻫﺎﯿﮔﺎﻫ) ﻞﮑﺷ1(دﻮﺑ . ﺎﻧﺎﺘﻟﻮﺳ و ﺎﻫﺎﺳ )2008 ( ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻓا ﯽﻠﺻا ﻞﯿﻟد ﺰﯿﻧﺪﻧداد طﺎﺒﺗرا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ار ﺎﯾﻮﺳ . ﻊﯾﺮﺳ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ،ﺮﺗهﺎﯿﮔنايﻮﻗﺮﺘﺸﯿﺑوﯽﯾآرﺎﮐ
	ﯽﻣ ﺮﺴﯿﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻖﯾﺮﻃ ﻦﯾا زا ودزﺎﺳﯽﻣ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رددﻮﺷ . و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ يراﺪﻬﮕﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا زا بﻮﻠﻄﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ يﺎﻫرﺬﺑﯽﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ سﺪﻋﺪﺷﺎﺑ.
	راﺮﻘﺘﺳا دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣ رﺬﺑ يﻻﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد و هﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻋرﺰﻣ رد سﺪﻋ يﺎﻫ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮﺷ زا ﯽﻌﯿﺳو ﻪﻨﻣاد رد ار بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ
	غ داﮋﻧ يﻮﺟاﻮﺧ،ﯽﻧﺎﻀﻣر،ف س يﻮﺳﻮﻣ و ع1370 .ﻢﯾژر تاﺮﺛا ﺮﯾﺎﺳ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و يرﺎﯿﺑآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺧ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻦﯾﻻ تﺎﯿﺻﻮﺼ11805ﺪﯿﻔﺳ ﺎﯿﺑﻮﻟ .ﻋ ﻪﻠﺠﻣ ﺪﻠﺟ ،ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠ25ﻪﺤﻔﺻ ،يﺎﻫ ﺎﺗ ا13. ،م خرزور1377 . ﻞﻣﺎﮐ يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ دﻮﺨﻧ ﻢﻗر ود دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،
	ﻤﺳﺎﻗﯽﻧاﺬﻌﻠﮔﯽك،ﺤﻟﺎﺻنﺎﯿح،ﺣرهداﺰﻤﯿﺋﻮﺧﯽم مﺪﻘﻣ و ف،1375 .ﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺮﺑ رﺬﺑ ترﺪﻗ ﺮﺛاﻪﭽﻫﺎﯿ دﺮﮑﻠﻤﻋ و مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد .زروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣيﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و،ﯽﻌﯿهرﺎﻤﺷ3 ،ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ48 ﺎﺗ54. ك ﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ ﯽﻤﺳﺎﻗ،م يﺪﺣﻮﻣ،،م مﺪﻘﻣ و ف ﯽﯾﻮﺧ هداز ﻢﯿﺣر1376 . دﻮﺨﻧ ﻢﻗر ود دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ بآ دﻮﺒﻤﮐ تاﺮ

