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  چکیده
، شاخص کلروفیل، اجزاي )RCP( فسفر و مایکوریزا بر درصد کلونیزاسیون ریشهمتقابل  اثرپژوهش این در 

 سطح مایکوریزا سه .مطالعه شددر شرایط آب و هوایی همدان ) Silybum marianum( عملکرد و عملکرد دانه ماریتیغال
فسفر کود گرم کیلو 120و  90، 60ه سطح به همراه س)  اینترارادیسزگلوموس تلقیح با  و وس موسهمگلوتلقیح با  شاهد،(

 داد نشان نتایج. ندشد ارزیابی تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل آزمایش صورتبه هکتاردر 
کارایی  ،شاخص کلروفیل ،RCPعملکرد دانه، وزن دانه، تعداد دانه در متر مربع، تعداد کاپیتول در بوته، صفات  که

 اثر متقابل فسفر، مایکوریزا و  کود ثیرأداري تحت تطور معنیبه  (PAE)و کارایی زراعی فسفر (PUE) مصرف فسفر
اجزاي مقدار  و کمترین بیشترین. دار نشدولی، اثر تیمارهاي آزمایشی بر تعداد دانه در کاپیتول معنی. ندها قرار گرفتآن

گلوموس با فسفر بر هکتار و تلقیح کود کیلوگرم  60 تیمار در ترتیببه و عملکرد دانه )به استثناي وزن دانه( عملکرد
 بافسفر بر هکتار و تلقیح کود کیلوگرم  60  تیمار .شد مشاهدهفسفر بر هکتار و عدم تلقیح  کود کیلوگرم 60 و موسه

 .داد درصد افزایش 58عملکرد دانه را  ،کیلوگرم فسفر بر هکتار و عدم تلقیح 60 تیمار در مقایسه با گلوموس موسه
 گرم دانه بر گرم کود مصرفی بود 9/13و  7/19و  درصد 3/68ترتیب معادل که به PAEو  RCP ،PUE بیشترین مقدار

 مصرف کود با افزایش ،در حالیکه .تعلق گرفت گلوموس موسه با فسفر بر هکتار و تلقیحکود کیلوگرم  60تیمار نیز به 
 وس موسهمگلونتایج نشان داد که گونه  ،کلی طورهب .یافتندکاهش  ، این صفاتکیلوگرم بر هکتار 120به  60از  فسفر

 50را  فسفريکود مصرف  ولی، هدیبهبود بخش را ارایی مصرف فسفرو ک ماریتیغالعملکرد ، هاي رشديویژگی توانست
  . دهد درصد کاهش

  
   یکوریزاامتیغال، یمارکلروفیل،  ،کارایی مصرف فسفر، دانه عملکرد :کلیديهاي واژه
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Abstract  

In this research the effects of phosphorus (P)×mycorrhiza interaction on root colonization 

percent (RCP), leaf chlorophyll index, yield components and grain yield of milk thistle (Silybum 

marianum) were studied. Three levels of mycorrhiza (control, inoculation with Glomus mosseae 

and inoculation with Glomus intraradices) with three levels of P (60, 90 and 120 P kg.ha-1) were 

evaluated as a factorial experiment based on randomized complete blocks design with three 

replications at Bu-Ali Sina University. The results indicated that traits of capitula number/plant, 

seed number/m2, seed weight, grain yield, RCP, P use efficiency (PUE) and P agronomic efficiency 

(PAE) were affected significantly by P fertilizer, mycorrhiza and their interaction. But, the effect of 

experimental treatments on seed number/capitula was not significant. The highest and the lowest 

values for yield components (except seed weight) and grain yield were achieved at treatments of 60 

P kg.ha-1 and inoculation with G. mosseae and 60 P kg.ha-1 and non-inoculation, respectively. In 

comparison with 60 P kg.ha-1 and non inoculation, treatment of 60 P kg.ha-1 and inoculation with G. 

mosseae increased grain yield up to 58%. The maximum values of RCP, PUE and PAE, in 

averaging 68.3% and 19.7 and 13.9 g seed/g fertilizer consumption, respectively, were revealed at 

60 P kg.ha-1 and inoculation with G. mosseae treatment. Furthermore, with increasing of P fertilizer 

from 60 to 120 kg.ha-1, these traits decreased. In general, our findings showed that Glomus mosseae 

species could improve growth properties, milk thistle yield and PUE while reduced P fertilizer 

consumption on the average of 50%.  
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  مقدمه
  دهد کهنشان می بلندمدت مطالعات نتایج 
 را گیاهان شیمیایی عملکرد کودهاي متوالی کاربرد
 کاهش شدن، اسیدي نتیجه این کاهش. دهدمی کاهش
 فیزیکیهاي  ویژگی تغییر ،شناختی زیست هاي فعالیت
 کودهاي در مصرفعناصر کم وجود و عدم خاك

از  ).2004آددیران و همکاران ( باشدشیمیایی می
 کشاورزي پایدار، ) هاي سسیستم(هاي  سازگانسویی، 
هستند که براي حصول تولید در دراز  هایی سازگان

هاي کم نهاده ، استفاده ازگاري محیطیازمدت، به س
 براي . شیمیایی متکی هستند انرژي و مقادیر کمی مواد

فرآیندهاي  کنش برهم از گیري بهره، پایدارهاي  سازگان
 ).1387کوچکی و همکاران ( اکولوژیک ضروري است

  تولید در شیمیایی کودهاي مصرف کاهش
 ستیزی کودهاي بکارگیري با زارعی هاي فرآورده

 مصرف پر کودهاي شیمیایی مکمل یا جایگزین عنوان به
 به را هاییمزیت اقتصادي و اکولوژیکی هايجنبه از

 زیستی در کودهاي از استفاده ،کهطوريبه. دارد دنبال
 به را پایدار به کشاورزي عالقمندان نظر اخیر هايسال
  .)1389نایبی  سرمديئی و حمزه( است کرده جلب خود

ناصر حیاتی گیاه است ترین ع کی از مهمفسفر ی 
کمبود . و آلی در طبیعت وجود داردکانی  که به اشکال

بلکه بر شدت در میزان رشد تأثیر دارد،  فسفر نه تنها به
 بسیار مؤثر است  روي تشکیل میوه، دانه و کیفیت آن

بخش زیادي از ، سویی از). 2003 سینگ و همکاران(
شود به سرعت تثبیت و میکود فسفر که  به خاك داده 
استفاده از  ،همچنین. شوداز دسترس گیاه خارج می

و اثرات  به دلیل قیمت باال فسفريشیمیایی  يکودها
از این . ها در حال کاهش استسوء زیست محیطی آن

کودهاي  گیري بهره در بازبینی هاي اخیرطی سالرو، 
ه از هاي نوین مانند استفادو به کار بردن روش یفسفات

یکی از  .کودهاي زیستی همواره مدنظر بوده است
وانایی گیاه در جذب کودهاي زیستی موثر در افزایش ت

از منابع غیر قابل  ویژه،از خاك بهکانی  فسفر و عناصر
ترین مهم. باشندیکوریزا میاهاي مها، قارچدسترس آن

یکوریزا، افزایش اثیر رابطه همزیستی مأترین تو معتبر
- ویژه فسفر در گیاه میزبان میبهکانی  اصرجذب عن

یکوریزا اهاي مقارچ). 2007سادووا و وساتکا ( باشد
 هاي فسفاتاز اسیدي و فسفاتاز قلیاییداراي آنزیم

دهنده توانایی بوده که نشان) 1998و همکاران  کوجیما(
 .باشدها در استفاده از منابع آلی فسفر میاین قارچ

- زیستی تولید متابولیت کودهاي کاربرد عالوه بر این،
هاي فرار، فالونوئیدها و روغنمانند  ثانویه يها

 - ال( دهدطور چشمگیري افزایش میکومارین را به
  ).2007نی و همکاران یشرب

باشند، یاهان دارویی که محصوالت کیفی میگ
کشاورزي پایدار  هايگزینه مناسبی براي سیستم

که در چنین  رسدنظر میشوند و بهمحسوب می
 ها حاصل گرددرشد و عملکرد از آن  بیشینه شرایطی،

به  ).2013هنداوي و همکاران  ،2002گوپتا و همکاران (
 عدم امکان تولید مصنوعی برخی از مواد موثره دلیل

طبیعی، عوارض جانبی نامطلوب مواد دارویی شیمیایی، 
در  طبیعی ها و مواد موثرهلزوم استفاده از اسانس

ها و تز سایر ترکیبات شیمیایی نظیر عطرها، صابونسن
روند  استفاده از گیاهان دارویی ،هاخوشبوکننده
حضور گیاه  ).2010مارتینز و همکاران ( صعودي دارد

برقراري  یکوریزا وامیزبان نقش مهمی در تشکیل م
برخی  .)2009تنویر و همکاران ( داردرابطه همزیستی 

امکان ایجاد همزیستی یانگر انجام شده بهاي از پژوهش
یکوریزا و به دنبال آن اثرات مثبت اگیاهان دارویی با م

فسفر  غلظت چشمگیر بر روي رشد و نمو و افزایش
توسانت ( محصول آن گیاه دارویی دارد عملکرد و دانه

گیاه دارویی  ،گیاهاناین میان  از). 2007و همکاران 
هاي یماريبدرمان از جمله  تیغال با خواص ویژهیمار

و  )دیگر بیماریهاي کبديو  سیروز کبدي( کبدي
مورد  آنتی اکسیدانتی باالو داشتن خاصیت  هاسرطان

پرادهان و  ،2002 کریر و اتال( ه استگرفت توجه قرار
هدف از از این رو،  .)2010ساکر و مانا  ،2006گریش 
 ریشه کلونیزاسیونمقایسه میزان ، این آزمایشاجراي 

 ویکوریزا ام از قارچ دو گونهماریتیغال با  گیاه دارویی
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یکوریزا بر کاهش میزان اثیر مأهمچنین بررسی ت
دانه  عملکرد ،اجزاي عملکرد، مصرف کود فسفر

  .بودیتیغال و کارایی مصرف فسفر مار
  

  هامواد و روش
 سه در یکوریزااکاربرد م اثر پژوهش کنونی در

 با تلقیح و وس موسهمگلوتلقیح با  شاهد،( سطح
و  90، 60ه سطح سبه همراه ) وس اینترارادیسزمگلو

بر درصد  هکتارفسفر در  کود کیلوگرم 120
کلونیزاسیون ریشه، کارایی مصرف فسفر، رشد و 

 صورتبه آزمایش. عملکرد ماریتیغال ارزیابی شد
 درتکرار  3 با تصادفی کامل هايبر پایه بلوك فاکتوریل

 دانشکده قاتیتحقی ایستگاه در 1391 زراعی سال
محل . بوعلی سینا همدان اجرا شد دانشگاه کشاورزي

دقیقه طول شرقی،  27درجه و  49اجراي آزمایش در 
ارتفاع متر  1850دقیقه عرض شمالی و  35درجه و  34

 1391فروردین ماه  اوایل در. از سطح دریا قرار دارد
 عمل آمد وبه نمونه برداري خاك محل آزمایش ازابتدا 

نتایج تجزیه . به آزمایشگاه انتقال یافتزیه جهت تج
میزان فسفر و پتاسیم قابل  رسی،شنی بافت آن را ،خاك

گرم در میلی 32/84و  11/2 ترتیبجذب در خاك را به
- درصد نیتروژن کل و کربن آلی را به کیلوگرم خاك،

 درصد، میزان هدایت الکتریکی و 05/1و  11/0ترتیب 
pH دسی زیمنس بر متر و  276/0ترتیب به نیز آن را
همین اساس از هر یک از کودهاي بر . نشان داد 21/7

 کیلوگرم 100و  266ترتیب به سولفات پتاسیم و اوره
طبق توصیه کودي از کود  .شد استفادهدر هکتار 

کیلوگرم در هکتار در  120سوپرفسفات تریپل نیز 
ولی، در این پژوهش دو . زراعت ماریتیغال الزم بود

کیلوگرم فسفر در  90و  60سطوح (کاهش یافته  سطح
از میزان کود فسفر مورد نیاز به همراه مقدار )  هکتار

مورد ) کیلوگرم فسفر در هکتار 120(توصیه شده 
در واقع، امکان کاهش مصرف کود . بررسی قرار گرفت

یکوریزا در زراعت گیاه دارویی اشیمیایی فسفر توسط م
   . ن پژوهش بودماریتیغال یکی از اهداف ای

کاربرد  براي کاشت، از آماده سازي زمین پس
تیمارهاي پایه  و شیمیایی برشناختی  زیستکودهاي 

کود  از نظر مورد مقادیرتمامی  .مورد بررسی انجام شد
 هنگام شده ذکر تیمارهاي مطابق فسفري شیمیایی
 هايگونه .مصرف شد مربوطه هايکرت در کاشت

-از کلینیک گیاهپژوهش  این در هبه کار رفت یکوریزايام
صورت ها بهاین قارچ. پزشکی ارگانیک اسدآباد تهیه شد

خالص نبوده بلکه همراه خاك به بازار مصرف عرضه 
براي هر  اسپور 120 تعداد گرم خاكهر در . شوندمی

هنگام کاشت جهت . داردوجود دو گونه قارچ مایکوریزا 
از خاك  گرم 3 دارمق، مایکوریزا مربوط به تیماراعمال 
و  شد به ازاي هر بوته استفادهمایکوریزا  حاوي

بذر  .مزرعه آبیاري شد کاشتاز  پسبالفاصله 
در . ماریتیغال از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید

متر و با فاصله  4کشت به طول ردیف  پنجهر کرت، 
متر و فاصله بین دو بوته سانتی 50هاي کاشت ردیف

فاصله بین  .متر در نظر گرفته شدسانتی 25روي ردیف 
رشد  فصل طول در .سانتی متر بود 150ها نیز بلوك

هاي هرز هاي الزم از جمله آبیاري و کنترل علفمراقبت
پس از رسیدگی محصول،  .گرفت بر حسب نیاز انجام

تعداد  تیمارهاي آزمایشی بر صفات ثیرأت تعیین جهت
تعداد دانه در  کاپیتول،در کاپیتول در بوته، تعداد دانه 

با حذف اثر حاشیه  عملکرد دانه،و  متر مربع، وزن دانه
و  شاخص کلروفیل .برداشت شد مساحت باقی مانده
در مرحله گلدهی اندازه  ریشه نیز درصد کلونیزاسیون

  .گیري شد
و کارایی زراعی  (PUE)1 کارایی مصرف فسفر

 روابطترتیب با استفاده از به (PAE)2 فسفر

FA
GYPUE و  =

FA
GYGY

PAE controlfertilized −
و بر حسب  =

 محاسبه گردیدشده  مصرف فسفر گرم دانه بر گرم کود
، GY ،FAکه  )2009 حسین(

fertilizedGY  و
controlGY به -

مقدار کود فسفر مصرف شده، عملکرد دانه، ترتیب 
تیمار  دانه در ردعملک و در تیمار کودي دانه عملکرد

                                                 
1 - Phosphorus Use Efficiency 
2 - Phosphorus Agronomic Efficiency 
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. باشدمی )یکوریزااعدم استفاده از کود فسفر و م( شاهد
گرم  92/34تیمار شاهد  دانه عملکردقابل ذکر است که 

باشد که به دلیل ماهیت ترکیبات تیماري در متر مربع می
مورد استفاده در این مقاله در بحث تجزیه واریانس 

ز آن ا PAEو فقط در محاسبه صفت  وارد نشده است
   .استفاده شده است

از نیز برگ  شاخص کلروفیلبراي اندازه گیري 
براي . استفاده شد )اسپاد -502( متردستگاه کلروفیل
 بوته 3هاي قرائت عدد اسپاد در برگاز این منظور پس 

 عنوان به، میانگین آن مربوط به هر واحد آزمایشی
جهت . براي هر تیمار ثبت شد برگ شاخص کلروفیل

با ریشه ماریتیغال،  هاهمزیستی قارچ ین درصدتعی
به نمونه برداري هاي موجود در هر کرت از بوتهنخست 

) 1970( هایمن و فیلیپس روش با استفاده ازعمل آمد و 
براي تعیین درصد  .شدند آمیزي رنگها ریشه

، از روش تالقی خطوط مشبک کلونیزاسیون ریشه
با استفاده  هادادهس واریانتجزیه  .)1شکل ( استفاده شد

ها با و مقایسه میانگین SASاز نرم افزار آماري 
) LSD( داراستفاده از آزمون حداقل اختالف معنی

 .صورت گرفت
 

 

  
  

 هایمن و روش تالقی خطوط مشبک بر اساس فیلیپس -1شکل 
)1970( 

  و بحث نتایج
 60از  فسفريبا افزایش مصرف کود شیمیایی  

 تمامی صفات به استثناي، هکتار گرم درکیلو 120به 
، ریشه و درصد کلونیزاسیون کارایی مصرف فسفر

همراه با دزهاي  وس موسهمگلوگونه  .افزایش یافت
در تمامی صفات مورد آزمون نتایج مختلف فسفر، 

  .نشان داد، وس اینترارادیسزمگلوبهتري نسبت به گونه 
  

نه در تعداد کاپیتول در بوته، تعداد دا( اجزاي عملکرد
  و عملکرد دانه) کاپیتول، وزن دانه

تعداد  ،در مورد صفات تعداد کاپیتول در بوته
نتایج تجزیه واریانس و عملکرد دانه،  دانه در متر مربع

بر  یکوریزاامو  رفسف ات اصلیها نشان داد که اثرداده
فسفر در اثر متقابل . دار استها معنیاین ویژگی

 و صفات% 5 سطح احتمالدر مایکوریزا نیز وزن دانه را 
تعداد دانه در متر مربع و  تعداد کاپیتول در بوته،

 .ثیر قرار دادأتحت ت %1عملکرد دانه را در سطح احتمال 
 برصورت تنها و توام ثیر تیمارهاي آزمایشی بهأتولی، 

بنابراین،  ).1جدول ( دار نبودتعداد دانه در کاپیتول معنی
نه در کاپیتول یک صفت تعداد دا رسد کهنظر میبه

ثیر فاکتورهاي محیطی قرار أژنتیکی بوده و کمتر تحت ت
  .گیردمی

تعداد  بیشترین که داد نشان هامیانگین مقایسه
کیلوگرم  60 تیمار به مربوط) 22/6( کاپیتول در بوته

ولی، این . بود وس موسهمگلو با فسفر بر هکتار و تلقیح
بدون و بر هکتار فر گرم فسکیلو 120 هايتیمارتیمار با 
وس مگلو با تلقیحو کیلوگرم فسفر بر هکتار  90تلقیح و 
تعداد کمترین  .)2جدول ( نداشت داراختالف معنی موسه

کیلوگرم فسفر  60 تیمار درنیز ) 87/3( کاپیتول در بوته
هاي تیمارمشاهده شد که با بر هکتار و بدون تلقیح 

 ،فسفر سطح هر سهدر وس اینترارادیسز مگلو با تلقیح
 60 تیمار. )2جدول ( آماري قرار داشتند گروه در یک

در  گلوموس موسه با کیلوگرم فسفر بر هکتار و تلقیح
کیلوگرم فسفر بر هکتار و بدون  60 مقایسه با تیمار

 مایکوریزا

 بدون مایکوریزا
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همچنین،  .داد افزایشدرصد  78/37را ویژگی  اینتلقیح 

 یکی از اجزاي عملکرد، عنوان به تعداد کاپیتول در بوته
داري با عملکرد دانه مستقیم و معنی رگرسیونی رابطه

  ). 2شکل ( نشان داد
) 4451( مربع تعداد دانه در مترمیزان بیشترین 

 با کیلوگرم فسفر بر هکتار و تلقیح 60 تیمار به مربوط
کیلوگرم فسفر  120 با تیمارهايبود و  گلوموس موسه

تار و کیلوگرم فسفر بر هک 90 وبر هکتار و بدون تلقیح 
. نداشت داراختالف معنی گلوموس موسه با تلقیح

 49/51با  نیز) 2159( کمترین تعداد دانه در مترمربع
کیلوگرم فسفر بر  60 تیماردرصد کاهش نسبت به 

کیلوگرم  60 تیماردر  ،گلوموس موسه با هکتار و تلقیح
  . )2جدول ( مشاهده شد فسفر بر هکتار و بدون تلقیح

  

y = 15.06x + 18.927, R2 = 0.66
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تعداد کاپیتول در بوته و عملکرد  رگرسیونی بینرابطه  – 2کلش

  دانه ماریتیغال
) گرممیلی 77/30( وزن دانهمیزان  بیشترین

کیلوگرم فسفر بر  90 دار با تیماراختالف معنیبدون 
 کیلوگرم 120 تیمارز ا ،گلوموس موسه با هکتار و تلقیح

دست به گلوموس موسه با فسفر بر هکتار و تلقیح کود
) گرممیلی 80/23( وزن دانهکمترین مقدار . )3شکل ( آمد
فسفر بر هکتار و بدون کود کیلوگرم  60 تیماردر نیز 

طبق نتایج، تعداد دانه در متر مربع . مشاهده شدتلقیح 
فسفر بر هکتار و تلقیح  کود کیلوگرم 60 تیماردر 

با  وزن دانهبیشترین بود، در حالیکه  گلوموس موسه

متر مربع در این تیمار نسبت به  افزایش تعداد دانه در
با فسفر بر هکتار و تلقیح کود کیلوگرم  120 تیمار

با این . کاهش یافت صددر 98/16 ،گلوموس موسه
داري وجود عملکرد تیمارهاي مذکور تفاوت معنی

 با افزایش مصرف کود فسفر،دانه وزن در کل، . نداشتند
ه ثیر گونأهمچنین، در این رابطه ت. افزایش یافت

وس مگلونسبت به  دانهبر وزن  وس موسهمگلو
  .)3شکل ( مشهودتر بود ،اینترارادیسز

ها نتایج میانگین مقایسهدر مورد عملکرد دانه نیز 
- ، بهداد نشان تعداد کاپیتول در بوته مشابهی با نتایج

متر  درگرم  29/118( عملکرد دانه  بیشترینطوري که 
 ر بر هکتار و تلقیحفسفکود کیلوگرم  60 تیمار از) مربع

شایان ذکر است تیمار . دست آمدبه گلوموس موسه با
فسفر بر هکتار و کود  کیلوگرم 120 با تیمارهايمذکور 

 با فسفر بر هکتار و تلقیحکود کیلوگرم  90 ،بدون تلقیح
فسفر بر هکتار و کود کیلوگرم  120 و گلوموس موسه

تالف اخ از نظر عملکرد دانه گلوموس موسهبا تلقیح 
 59/49( عملکرد دانهکمترین . )2جدول ( نداشت دارمعنی

فسفر  کود کیلوگرم 60 تیمارنیز به  )گرم بر متر مربع
که در مقایسه با  تعلق گرفتبر هکتار و بدون تلقیح 

با فسفر بر هکتار و تلقیح کود کیلوگرم  60 تیمار
  .درصد کاهش نشان داد 58، گلوموس موسه
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بدون تلقیح  گلوموس موسه گلوموس اینترارادیسز 

  
  تیغالیدانه ماروزن بر  یکوریزاام ر وفسفکود اثر  -3شکل 

  
 تأثیر طور مستقیم تحتبه دانه هزار صفت وزن

این  .است افشانی گرده از بعد فتوسنتزي مواد جریان
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 لبازگسی یا و گیاه جاري فتوسنتز از توانندمی مواد
). 1388 نیبحرا و احمدي( شوند مینأت شده ذخیره مواد

 کردند زارشگ) 2000( قوش و موحیدین از سویی،
 وزن داريمعنی طوربه شناختی زیست  کودهاي کاربرد

اکبري و  .داد افزایش را دانه کنجد عملکرد و هزار دانه
هاي موجود بیان کردند میکروارگانیسم) 1388( همکاران

 دوره طول افزایش توانند بادر کودهاي زیستی می

شده،  ذخیره فتوسنتزي مواد دانه و مقدار پرشدن

 افزایش میزان بنابراین،. کنند توجیه را دانه وزن افزایش

 کودهاي کاربرد وسیلهبه دسترس قابل غذایی مواد
 دانه هزار وزن افزایش به زیادي حد تا تواندمی زیستی

اثر مثبت تلقیح گیاهان توسط کودهاي  .شود منجر
دار عملکرد دانه  و افزایش معنی فسفاتی شناختی زیست
رجا  ،)2006( ، درزي و همکاران)2000( دفریتاس توسط

نیز ) 1392( ئی و همکارانو حمزه )2002( و همکاران
  .گزارش شده است

  
، درصد کلونیزاسیون ریشه )SPAD(تجزیه واریانس اثر فسفر و مایکوریزا بر اجزاي عملکرد و عملکرد دانه، شاخص کلروفیل  -1جدول 

)RCP( کارایی مصرف فسفر ،)PUE ( و کارایی زراعی فسفر)PAE (در ماریتیغال  
    میانگین مربعات     

 منابع تغییر
درجه 
 آزادي

تعداد کاپیتول 
 در بوته

تعداد دانه 
 در کاپیتول

تعداد دانه در 
  متر مربع

عملکرد  وزن دانه
 SPAD  RCP PUE PAE دانه

92/0 2 تکرار * 88/11 ns 319952ns 74/3 * 305ns 75/2 ns 80/33 * 57/5  ns 55/0 ns 

فسفرکود   2 15/1 * 64/13 ns 517991* 48/25 ** 733** 34/39 ** 37/1051 ** 82/70 ** 77/15 ** 

یکوریزاام  2 28/7 ** 03/49 ns 3283674** 08/23 ** 3057** 13/66 ** 57/3594 ** 54/59 ** 54/59 ** 

فسفر در مایکوریزاکود   4 55/1 ** 52/5 ns 897654** 91/2 * 1007** 33/24 ** 80/335 ** 95/26 ** 95/26 ** 

21/0 16 خطا  50/72  125726  72/0  96 48/2  68/6  45/2  23/0  

CV (%)  20/9  57/9  13/10  05/3  11 51/3  25/9  35/14  15/7  

ns :،*باشددرصد می 1و  5دار در سطح احتمال معنیدار و غیر معنیترتیب به**: و.  
  

اجزاي عملکرد و عملکرد دانه، شاخص کلروفیل کوریزا براي ترکیبات تیماري فسفر و مای مقایسه میانگین -2جدول 
در ) PAE(و کارایی زراعی فسفر ) PUE(، کارایی مصرف فسفر )RCP(، درصد کلونیزاسیون ریشه )SPAD(برگ 

 ماریتیغال

  فسفرکود   مایکوریزا
(kg.ha-1) 

تعداد کاپیتول 
 در بوته

تعداد دانه 
 در متر ربع

  عملکرد دانه
)g.m-2(  SPAD RCP PUE PAE 

 60 87/3 e 2159e 59/49 c 82/38 e 20/7 e 26/8 c 44/2 g 

69/4 90 بدون تلقیح  cd 3258cd 34/84 b 07/40 e 18/5 e 37/9 c 49/5 de 

 120 81/5 ab 4039ab 28/109 a 60/47 ab 48/4 e 11/9 c 19/6 cd 

          60 22/6 a 4451a 29/118 a 52/49 a 33/68 a 72/19 a 89/13 a 

05/6 90 گلوموس موسه ab 4342a 28/111 a 23/46 bcd 40/37 c 36/12 b 48/8 b 
 120 33/5 bc 3688bc 36/112 a 00/47 abc 85/26 d 36/9 c 45/6 c 
          60 26/4 de 3193cd 96/83 b 28/44 cd 69/42 b 99/13 b 17/8 b 

01/4 90 گلوموس اینترارادیسز de 2809d 17/81 b 54/43 d 74/36 c 02/9 c 14/5 e 
 120 08/4 de 2924d 31/84 b 23/47 ab 50/22 d 02/7 c 11/4 f 

 دار در سطحفاقد اختالف معنی براساس آزمون دانکن باشندهاي صفات که در هر ستون داراي حروف مشابه میمیانگین
.هستند% 5 احتمال  
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  درصد کلونیزاسیون ریشه
ها موید این است که این تجزیه واریانس داده

ثیر فسفر، مایکوریزا أتحت ت% 1ویژگی در سطح احتمال 
 مقایسه). 1جدول ( گیردها قرار میو اثر متقابل آن

کلونیزاسیون  میزانبیشترین  که داد نشان هامیانگین
 کود کیلوگرم 60تیمار  به مربوط) درصد 33/68( ریشه

کمترین  .بود گلوموس موسهبا فسفر بر هکتار و تلقیح 
رصد د 48/4نیز که معادل  درصد کلونیزاسیون ریشه

فسفر بر هکتار و بدون کود کیلوگرم  120 به تیماربود 
و  60 سطوحکه  شایان ذکر است. اختصاص یافتتلقیح 

تیمار  ، باتلقیحبدون در حالت فسفر کود  کیلوگرم 90
فسفر و بدون تلقیح از نظر این کود کیلوگرم  120

 با افزایش .)2جدول ( نداشتنددار تفاوت معنیپارامتر 
، بر هکتارگرم کیلو 120به  60سفر از فکود میزان 

درصد کلونیزاسیون ریشه ماریتیغال با هر دو گونه 
 گونههمچنین،  .)4شکل ( مایکوریزا کاهش یافت

درصد کلونیزاسیون ریشه باالتري وس موسه مگلو
وس مگلوگونه  و )بدون تلقیح( شاهد نسبت به

نتایج تحقیق ماروالندا و . نشان داد اینترارادیسز
روي گیاه اسطوخودوس مایکوریزایی ) 2007( رانهمکا

هاي بومی مایکوریزا، شده حاکی از آن بود که گونه
در تلقیح گیاه . کلونیزاسیون ریشه را افزایش دادند

اي از قارچ مایکوریزا، افزایش دارویی علف لیمو با گونه
 قابل توجه کلونیزاسیون ریشه مشاهده شده است

همین خصوص مطالعه  در). 2001راتیو همکاران (
دیگري بر روي نعناع انجام گرفت که تلقیح گیاه نعناع با 

اي درصد همزیستی طور قابل مالحظهبهقارچ مایکوریزا 
ریشه را در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده، افزایش داده 

در پژوهش دیگري،  ).2002گوپتا و همکاران ( است
وانش و علف لیمو، پر( عکس العمل چند گیاه دارویی

مایکوریزا  Glomus fasciculatumبه گونه ) ریحان
 ارزیابی و مشخص گردید که بیشترین درصد همزیستی

عالوه . را پروانش به خود اختصاص داد) درصد 85(

براین، تولید ماده خشک کل، پروتئین و میزان کلروفیل 
 در گیاهان مایکوریزایی نسبت به شاهد افزایش یافت

  ).2009ران کارتیکیان و همکا(
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در سطح کود  رصد کلونیزاسیون ریشه ماریتیغالد -4شکل

  فسفره و مایکوریزا
  

  برگ شاخص کلروفیل
 برگ دهد که شاخص کلروفیلنشان می 1جدول 

ثیر اثرات اصلی تیمارهاي أتحت ت% 1در سطح احتمال 
فسفر در مایکوریزا قرار  کود آزمایش و اثر متقابل

 کهنیز حاکی از این بود  هامیانگین مقایسه. گرفته است

 60تیمار از ) 52/49( برگ شاخص کلروفیلبیشترین 
 گلوموس موسه با فسفر بر هکتار و تلقیح کود کیلوگرم

فسفر بر  کود کیلوگرم 120 که با تیمارهاي حاصل شد
فسفر بر هکتار  کود کیلوگرم 120 ،هکتار و بدون تلقیح

فسفر بر ود ککیلوگرم  120 و گلوموس موسه با و تلقیح
 داراختالف معنی گلوموس اینترارادیسز باهکتار و تلقیح 

 برگ شاخص کلروفیلکمترین  .)2جدول ( نداشت
کیلوگرم فسفر بر هکتار و  60تیمار  درنیز ) 82/38(

گزارش شده است که  .مشاهده گردیدبدون تلقیح 
بنابراین،  .دهدفتوسنتز گیاه را افزایش می مایکوریزا

سازي و انتقال مواد در همان زمان نسبت ذخیره 
کند که احتماال دلیل این امر افزایش پیدا میافزایش 

ایوج ( است مایکوریزاییغلظت کلروفیل در گیاهان 



 93                                                                       .....کلروفیل، اجزاي عملکرد اثر متقابل فسفر و مایکوریزا بر درصد کلونیزاسیون ریشه، شاخص
 

 در باالترین سطح کود فسفر مصرفی عمال ).2001

و عملکردي  یافتیکوریزا کاهش اکارایی هر دو گونه م
 اربردکبدون و گرم کود فسفر کیلو 120مشابه با 

عبدل الفاتح و این نتایج، با نتایج . ، نشان دادیکوریزاام
 با باقال گیاه تلقیح با نمودند که گزارش )2002( همکاران

 خشک ماده تولید ریشه، کلونیزاسیون یکوریزا،ام قارچ
 داريمعنی طوربه فتوسنتزي، هايرنگدانه میزان و

 با سودمند اثرات این ولی ایش،زاف شاهد به نسبت
 .، هماهنگ استکرد پیدا کاهش خاك فسفر افزایش

بارکلو و و ) 2002( آرپانا و همکارانهاي همچنین، یافته
که اظهار نمودند کاربرد کودهاي شیمیایی ) 2001( کیت

هاي موجود در کودهاي ثیر منفی بر میکروارگانیسمأت
  .، تایید کننده نتایج این آزمایش استگذاردزیستی می

  
 و کارایی زراعی فسفر (PUE) فسفر کارایی مصرف 

(PAE)  
فسفر،  ها نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس داده

 کارایی مصرف فسفر وبر  هامتقابل آناثر و  یکوریزاام
  %1در سطح احتمال  داريمعنی اثر فسفر کارایی زراعی

 که داد نشان هامیانگین مقایسه .)1جدول ( نددار
گرم دانه بر گرم  72/19( کارایی مصرف فسفر بیشترین

فسفر بر کود کیلوگرم  60تیمار  به) فسفر مصرفی
 .اختصاص یافت گلوموس موسهبا هکتار و تلقیح 

گرم دانه بر  02/7( نیز کارایی مصرف فسفرکمترین 
فسفر کود کیلوگرم  120تیمار  در) گرم فسفر مصرفی
مشاهده شد  گلوموس اینترارادیسزبا بر هکتار و تلقیح 

نیز که  PAEکمترین و بیشترین میزان صفت . )2 جدول(
گرم دانه بر گرم فسفر  89/13و  44/2ترتیب معادل به

کود کیلوگرم  60 تیمارهايبه  ترتیببه ،مصرفی بود
کیلوگرم  60 و گلوموس موسهبا فسفر بر هکتار و تلقیح 

طوري لق گرفت، بهتعفسفر بر هکتار و بدون تلقیح کود 
با فسفر بر هکتار و تلقیح کود رم کیلوگ 60تیمار که 

کود کیلوگرم  60تیمار در مقایسه با  گلوموس موسه
- را به PAEو  PUE، میزان فسفر بر هکتار و بدون تلقیح

عکس العمل گیاهان  .درصد افزایش داد 82و  58ترتیب 
ثر از فاکتورهاي خاکی أزراعی به فسفر اضافه شده مت

و میزان کربنات جمله اسیدیته، هدایت الکتریکی  از
مصرف فسفر ممکن پایین بودن کارایی  .باشدکلسیم می

اي مربوط به خاصیت قلیایی یا آهک است تا اندازه
طبیعی خاك باشد که منجر به تثبیت فسفر و غیر قابل 

 ).2009حسین ( گیاه می گردداستفاده شدن آن براي 
مصرف فسفر باالتري کارایی گلوموس موسه گونه 

نشان  گلوموس اینترارادیسز د و گونه نسبت به شاه
مصرف فسفر با افزایش مصرف کود فسفر، کارایی . داد

کارایی عالوه بر این، در محاسبه . )5شکل ( یافتکاهش 
، میزان کود مصرفی در مخرج کسر قرار مصرف فسفر

گیرد و هرچه این مقدار بیشتر باشد، طبیعتا حاصل می
کارایی مصرف ین کمتردر مورد . شودکسر کوچکتر می

 در تیمار) گرم دانه بر گرم فسفر مصرفی 02/7( فسفر
گلوموس  با فسفر بر هکتار و تلقیحکود کیلوگرم  120

تیمار به ازاي کود باید گفت که این  اینترارادیسز
، عملکرد )هکتارفسفر در کود گرم کیلو 120( مصرفی
تولید کرد و در نتیجه ) گرم در متر مربع 31/84( پایینی
PUE پایینی را داشت.  
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  گیرينتیجه

 گلوموس موسهدر کل مشخص گردید که گونه 
، بیشترین میزان کارایی فسفريدرصد کود  50به همراه 

مصرف فسفر، درصد کلونیزاسیون ریشه، کلروفیل، 
به خود  اجزاي عملکرد و عملکرد دانه ماریتیغال را

توان تیمار رسد که مینطر میبه ،لذا. اختصاص داد

راستاي  درو نیز  تولید مذکور را با هدف کاهش هزینه
نظام کشاورزي  ترویج و توسعه مسیر در قدم گذاري

ماریتیغال که دانه آن از  یداروی گیاهزراعت در ، پایدار
 ارزش بسیار باالیی در علم پزشکی برخوردار است،

   . کرداستفاده 
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 .123- 131 :)48(13 طبیعی، منابع و کشاورزي فنون و علوم .بوشهر منطقه در
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	( ياﺰﺟا ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ، لﺎﻐﯿﺘﯾرﺎﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﺮﮑﻠﻤﻋ)
	رد ﻦﯾا ﺶﻫوﮋﭘﺮﺛا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد ﺮﺑ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ و ﺮﻔﺴﻓ)
	( ناﺪﻤﻫ ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ ردﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ.ﻪﺳاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﺢﻄﺳ )،ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	(ﺳ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ ﻪ60 ،90 و120ﻮﻠﯿﮐ مﺮﮔ دﻮﮐ ﺮﻔﺴﻓ ردرﺎﺘﮑﻫﻪﺑترﻮﺻﺶﯾﺎﻣزآﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓردﺐﻟﺎﻗحﺮﻃكﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗﺎﺑﻪﺳراﺮﮑﺗﯽﺑﺎﯾزراﺪﺷﺪﻧ .ﺞﯾﺎﺘﻧنﺎﺸﻧداد ﻪﮐ تﺎﻔﺻ ،ﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ داﺪﻌﺗ ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد نزو ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	و ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ، ﯽﯾارﺎﮐ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ
	ﻪﺑﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﺗ ﺖﺤﺗ يرادﺄﺮﯿﺛدﻮﮐ و اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ،ﺮﻔﺴﻓﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا نآﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺎﻫﺪﻨ .ﯽﻨﻌﻣ لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ،ﯽﻟوﺪﺸﻧ راد .ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و راﺪﻘﻣ ياﺰﺟا دﺮﮑﻠﻤﻋ)ﻪﻧاد نزو يﺎﻨﺜﺘﺳا ﻪﺑ(ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ وﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗردرﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ
	ﺮﻔﺴﻓ ﯽﻋارز ﯽﯾارﺎﮐ و
	و60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓهﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ.رﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﺎﺑ
	ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ردرﺎﻤﯿﺗ60ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ، ار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ58ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻردداد. راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	و
	ﻪﺑ ﻪﮐ لدﺎﻌﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ3/68ﺪﺻرد و7/19 و9/13دﻮﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ دﻮﮐ مﺮﮔ ﺮﺑ ﻪﻧاد مﺮﮔ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ رﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﺎﺑ
	،
	ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ.ﻪﮑﯿﻟﺎﺣ رد،ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ زا60 ﻪﺑ120رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐتﺎﻔﺻ ﻦﯾا ، ﺶﻫﺎﮐﺪﻨﺘﻓﺎﯾ.ﺑﻪرﻮﻃﯽﻠﮐ، ﻪﻧﻮﮔ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	ﺖﺴﻧاﻮﺗﯽﮔﮋﯾويﺪﺷر يﺎﻫ ، دﺮﮑﻠﻤﻋلﺎﻐﯿﺘﯾرﺎﻣﮐ وﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎارﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑﯿﺪه ،ﯽﻟو فﺮﺼﻣ دﻮﮐيﺮﻔﺴﻓ ار50 ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردﺪﻫد .
	:دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد ،ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ، ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐرﺎﻣﯾ ،لﺎﻐﯿﺘﻣﺎاﺰﯾرﻮﮑﯾ
	ﺮﺒﺘﻌﻣ وﺗ ﻦﯾﺮﺗﺄﻣ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ﻪﻄﺑار ﺮﯿﺛﺎ ﺶﯾاﺰﻓا ،اﺰﯾرﻮﮑﯾ ﻨﻋ بﺬﺟﺮﺻﺎ ﯽﻧﺎﮐﻪﺑﯽﻣ نﺎﺑﺰﯿﻣ هﺎﯿﮔ رد ﺮﻔﺴﻓ هﮋﯾو
	ﺞﯾﺎﺘﻧتﺎﻌﻟﺎﻄﻣتﺪﻣﺪﻨﻠﺑﯽﻣ نﺎﺸﻧﻪﮐ ﺪﻫد دﺮﺑرﺎﮐﯽﻟاﻮﺘﻣيﺎﻫدﻮﮐدﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷنﺎﻫﺎﯿﮔار ﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﻫد .ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾاﻪﺠﯿﺘﻧيﺪﯿﺳا،نﺪﺷﺶﻫﺎﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ يﺎﻫﺖﺴﯾزﯽﺘﺧﺎﻨﺷ،ﺮﯿﯿﻐﺗﯽﮔﮋﯾو يﺎﻫﯽﮑﯾﺰﯿﻓ كﺎﺧمﺪﻋ ودﻮﺟوﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋفﺮﺼﻣرديﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ناﺮﯾددآ2004.( زا ،ﯽﯾﻮﺳنﺎﮔزﺎﺳ يﺎﻫ)ﻢﺘﺴﯿﺴﺳيﺎﻫ 
	ﺪﺷﺎﺑ) ﺎﮑﺗﺎﺳو و اوودﺎﺳ2007 .(چرﺎﻗﻣ يﺎﻫﺎ اﺰﯾرﻮﮑﯾ ﻢﯾﺰﻧآ يارادﯽﯾﺎﯿﻠﻗ زﺎﺗﺎﻔﺴﻓ و يﺪﯿﺳا زﺎﺗﺎﻔﺴﻓ يﺎﻫ )ﺎﻤﯿﺟﻮﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و1998 (نﺎﺸﻧ ﻪﮐ هدﻮﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ هﺪﻨﻫد چرﺎﻗ ﻦﯾاﯽﻣ ﺮﻔﺴﻓ ﯽﻟآ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا رد ﺎﻫﺪﺷﺎﺑ. ،ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋدﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫدﻮﮐﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺘﺴﯾز
	ﺎﻫيﻪﯾﻮﻧﺎﺛ ﺪﻨﻧﺎﻣﻦﻏور و ﺎﻫﺪﯿﺋﻮﻧوﻼﻓ ،راﺮﻓ يﺎﻫ ﻪﺑ ار ﻦﯾرﺎﻣﻮﮐﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا يﺮﯿﮕﻤﺸﭼ رﻮﻃﺪﻫد)لا - ﺑﺮﺷﯿ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻨ2007.( ﮔﯽﻣ ﯽﻔﯿﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﮐ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳ ياﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﻪﻨﯾﺰﮔيﺎﻫ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣﻪﺑ و ﺪﻧﻮﺷﯽﻣ ﺮﻈﻧﺪﺳر ﻦﯿﻨﭼ رد ﻪﮐ ،ﯽﻄﯾاﺮﺷﻪﻨﯿﺸﯿﺑنآ زا دﺮﮑﻠﻤﻋ و
	ﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐ،هدﺎﻔﺘﺳازايﺎﻫدﻮﮐرد ﯽﺘﺴﯾز لﺎﺳيﺎﻫﺮﯿﺧاﺮﻈﻧناﺪﻨﻤﻗﻼﻋيزروﺎﺸﮐ ﻪﺑراﺪﯾﺎﭘارﻪﺑ دﻮﺧﺐﻠﺟهدﺮﮐﺖﺳا)هﺰﻤﺣ و ﯽﺋيﺪﻣﺮﺳ ﯽﺒﯾﺎﻧ1389(. ﯾ ﺮﻔﺴﻓﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﻋ ﻦﯾﺮﺗ ﺖﺳا هﺎﯿﮔ ﯽﺗﺎﯿﺣ ﺮﺻﺎﻨ لﺎﮑﺷا ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﮐدراد دﻮﺟو ﺖﻌﯿﺒﻃ رد ﯽﻟآ و . دﻮﺒﻤﮐ ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﺮﻔﺴﻓ ،دراد ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ رد تﺪﺷ ﺮﺑ ﻪ
	ﺲﭘﻦﯿﻣز يزﺎﺳ هدﺎﻣآ زا،ﺖﺷﺎﮐ ياﺮﺑ دﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫدﻮﮐﺖﺴﯾز ﯽﺘﺧﺎﻨﺷﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﻪﯾﺎﭘ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ. ﯽﻣﺎﻤﺗﺮﯾدﺎﻘﻣدرﻮﻣﺮﻈﻧزا دﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷيﺮﻔﺴﻓﻖﺑﺎﻄﻣيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﮐذهﺪﺷمﺎﮕﻨﻫ ﺖﺷﺎﮐردتﺮﮐيﺎﻫﻪﻃﻮﺑﺮﻣﺪﺷ فﺮﺼﻣ.ﻪﻧﻮﮔيﺎﻫ ﻣﺎياﺰﯾرﻮﮑﯾﺘﻓر رﺎﮐ ﻪﺑﻪردﻦﯾا ﺶﻫوﮋﭘهﺎﯿﮔ ﮏﯿﻨﯿﻠﮐ زا
	ﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺄﻣ ﺮﯿﺛﺎ ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ اﺰﯾرﻮﮑﯾ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻧاد رﺎﻣ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و لﺎﻐﯿﺘﯾدﻮﺑ.
	ردﯽﻧﻮﻨﮐ ﺶﻫوﮋﭘﺮﺛاﻣ دﺮﺑرﺎﮐﺎاﺰﯾرﻮﮑﯾردﻪﺳ ﺢﻄﺳ)،ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	ﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ دﺎﺑآﺪﺳا ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﯽﮑﺷﺰﭘ .چرﺎﻗ ﻦﯾاﻪﺑ ﺎﻫ ترﻮﺻ ﻪﺿﺮﻋ فﺮﺼﻣ رازﺎﺑ ﻪﺑ كﺎﺧ هاﺮﻤﻫ ﻪﮑﻠﺑ هدﻮﺒﻧ ﺺﻟﺎﺧﯽﻣﺪﻧﻮﺷ . رد ﺮﻫكﺎﺧ مﺮﮔداﺪﻌﺗ120رﻮﭙﺳا ﺮﻫ ياﺮﺑ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ چرﺎﻗ ﻪﻧﻮﮔ ود دﻮﺟودراد . ﺖﻬﺟ ﺖﺷﺎﮐ مﺎﮕﻨﻫ لﺎﻤﻋارﺎﻤﯿﺗﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ،ﻘﻣراﺪ3مﺮﮔ كﺎﺧ زا يوﺎﺣ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣهدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺗ
	وﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑ
	( هاﺮﻤﻫ ﻪﺑﺳ ﺢﻄﺳ ﻪ60 ،90 و 120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ رد ﺮﻔﺴﻓرﺎﺘﮑﻫ ﺪﺻرد ﺮﺑ و ﺪﺷر ،ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ،ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐﺪﺷ ﯽﺑﺎﯾزرا لﺎﻐﯿﺘﯾرﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﺶﯾﺎﻣزآﻪﺑترﻮﺻ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗﺎﺑ3 راﺮﮑﺗرد لﺎﺳﯽﻋارز1391ردهﺎﮕﺘﺴﯾاﯿﻘﺤﺗﯽﺗﺎﻘهﺪﮑﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﺪﺷ اﺮﺟا ناﺪﻤﻫ ﺎﻨ
	،لﻮﺼﺤﻣ ﯽﮔﺪﯿﺳر زا ﺲﭘ ﺖﻬﺟﻦﯿﯿﻌﺗﺗﺄﺮﯿﺛتﺎﻔﺻ ﺮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ داﺪﻌﺗ ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ رد،لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻪﻧاد نزو ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ و،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا فﺬﺣ ﺎﺑ هﺪﻧﺎﻣ ﯽﻗﺎﺑ ﺖﺣﺎﺴﻣﺪﺷ ﺖﺷادﺮﺑ.ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ و نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻردﺰﯿﻧ ﻪﺸﯾر هزاﺪﻧا ﯽﻫﺪﻠﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﺪ
	ﺐﯿﺗﺮﺗ11/0 و05/1و ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ناﺰﯿﻣ ،ﺪﺻرد
	ار نآﺰﯿﻧﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ276/0 و ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﺲﻨﻤﯾز ﯽﺳد 21/7داد نﺎﺸﻧ . ﺮﺑ يﺎﻫدﻮﮐ زا ﮏﯾ ﺮﻫ زا سﺎﺳا ﻦﯿﻤﻫ هرواوﻢﯿﺳﺎﺘﭘ تﺎﻔﻟﻮﺳﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ266 و100مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ ردهدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ. دﻮﮐ زا يدﻮﮐ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻖﺒﻃ ﺰﯿﻧ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ120 رد رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﺑ مزﻻ لﺎﻐﯿﺘﯾرﺎﻣ ﺖﻋارز . ود ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد 
	ﯽﻋارز ﯽﯾارﺎﮐ و ﺮﻔﺴﻓ
	ﻪﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗﻂﺑاور
	ﺐﺴﺣ ﺮﺑ و دﻮﮐ مﺮﮔ ﺮﺑ ﻪﻧاد مﺮﮔﺮﻔﺴﻓفﺮﺼﻣ هﺪﺷﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ )ﻦﯿﺴﺣ2009( ﻪﮐ
	و
	،
	و
	ﻪﺑ
	،
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،هﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ راﺪﻘﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاديدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ردوﮑﻠﻤﻋدﺮرد ﻪﻧاد رﺎﻤﯿﺗ
	ﺪﻫﺎﺷ)ﻣ و ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋﺎاﺰﯾرﻮﮑﯾ(ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ92/34 مﺮﮔ ﯽﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد يرﺎﻤﯿﺗ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺖﯿﻫﺎﻣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺚﺤﺑ رد ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﯾا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣﺖﺳا هﺪﺸﻧ دراو ﺖﻔﺻ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رد ﻂﻘﻓ و
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑيﺮﻔﺴﻓ زا60 ﻪﺑ120ﻮﻠﯿﮐرد مﺮﮔرﺎﺘﮑﻫ ،يﺎﻨﺜﺘﺳا ﻪﺑ تﺎﻔﺻ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐنﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد وﻪﺸﯾر ، ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا. ﻪﻧﻮﮔ
	ا نآ ز ﺖﺳا هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ گﺮﺑ ﺰﯿﻧ زا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳدﺮﺘﻣ)502-دﺎﭙﺳا(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . ياﺮﺑ ﺲﭘ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا زاگﺮﺑ رد دﺎﭙﺳا دﺪﻋ ﺖﺋاﺮﻗ يﺎﻫ3ﻪﺗﻮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺣاو ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ نآ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﻪﺑناﻮﻨﻋ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷگﺮﺑﺪﺷ ﺖﺒﺛ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ ياﺮﺑ . ﺖﻬﺟ ﯿﻌﺗﺪﺻرد ﻦﯿچر
	يﺎﻫزد ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ،ﺮﻔﺴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ نﻮﻣزآ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﻬﺑ
	،داد نﺎﺸﻧ.
	ﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ داﺪﻌﺗ تﺎﻔﺻ درﻮﻣ رد، داﺪﻌﺗ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ هدادﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﯽﻠﺻا تاﻔﺴﻓﺮ وﻣﺎاﺰﯾرﻮﮑﯾ ﺮﺑ ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾاﯽﻨﻌﻣ ﺎﻫﺖﺳا راد . ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا رد ﺮﻔﺴﻓ ار ﻪﻧاد نزو ﺰﯿﻧ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ردلﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5 %تﺎﻔﺻ و ،ﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ داﺪﻌ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺎﺑ ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻞﻗاﺪﺣ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳاراد)
	( ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ.
	دﻮﺑ . ﻦﯾا ،ﯽﻟو ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗرﺎﻤﯿﺗيﺎﻫ120ﻮﻠﯿﮐﺴﻓ مﺮﮔ ﺮﻔ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ و نوﺪﺑ و ﺢﯿﻘﻠﺗ90 رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ وﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑ
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧارادﺖﺷاﺪﻧ) لوﺪﺟ2(. ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ داﺪﻌﺗ ﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ)87/3 ( ﺰﯿﻧردرﺎﻤﯿﺗ60 ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣرﺎﻤﯿﺗ يﺎﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑ
	ردﻪﺳ ﺮﻫﺢﻄﺳﺮﻔﺴﻓ، ﮏﯾ ردهوﺮﮔﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ يرﺎﻣآ) لوﺪﺟ2( .رﺎﻤﯿﺗ60 ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺎﺑ
	رد رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ60 نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رﺎﻤﯿﺗ120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺎﺑ
	ﺢﯿﻘﻠﺗﻦﯾا ﯽﮔﮋﯾو ار78/37 ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓاداد. ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ داﺪﻌﺗﻪﺑناﻮﻨﻋ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا زا ﯽﮑﯾ ﻪﻄﺑارﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔرﯽﻨﻌﻣ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ يراد داد نﺎﺸﻧ) ﻞﮑﺷ2 .( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗﻊﺑﺮﻣ)4451 ( طﻮﺑﺮﻣﻪﺑرﺎﻤﯿﺗ60ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺎﺑ
	،98/16ردﺪﺻﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ . ﻦﯾا ﺎﺑﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺟو يراد ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ . ،ﻞﮐ رد نزو ﻪﻧاد،ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا .ﺗ ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺄﻧﻮﮔ ﺮﯿﺛ ﻪ
	و دﻮﺑيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ120 ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑو90ﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ و رﺎﺘ ﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑ
	نزو ﺮﺑﻪﻧاد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	،دﻮﺑ ﺮﺗدﻮﻬﺸﻣ) ﻞﮑﺷ3(. ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ درﻮﻣ ردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﻫ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣﻪﺗﻮﺑ رد لﻮﺘﯿﭘﺎﮐ داﺪﻌﺗنﺎﺸﻧدادﻪﺑ ،
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧارادﺖﺷاﺪﻧ . ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)2159 (ﺰﯿﻧ ﺎﺑ49/51 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردرﺎﻤﯿﺗ60 ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫﺎﺑ
	ﻪﮐ يرﻮﻃﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ)29/118 مﺮﮔرد ﺮﺘﻣ ﻊﺑﺮﻣ (زارﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐﻔﺴﻓﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮ ﺎﺑ
	، ردرﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) لوﺪﺟ2( .
	ﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد . رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ رﻮﮐﺬﻣيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ،90 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﺎﺑ
	و120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زاﺧا فﻼﺘ ﯽﻨﻌﻣرادﺖﺷاﺪﻧ) لوﺪﺟ2( . ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ)59/49 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ( ﻪﺑ ﺰﯿﻧرﺎﻤﯿﺗ60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ رﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺎﺑ
	،58داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد.
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣﻪﻧاد نزو)77/30ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ ( نوﺪﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧارﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ راد90 ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫﺎﺑ
	،ا زرﺎﻤﯿﺗ120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﺎﺑ
	ﻪﺑ ﺖﺳد ﺪﻣآ) ﻞﮑﺷ3( . راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻪﻧاد نزو)80/23ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ ( ﺰﯿﻧ ردرﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﺒﻃ ردرﺎﻤﯿﺗ60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ
	نزو ﺖﻔﺻراﺰﻫﻪﻧادﻪﺑﺖﺤﺗ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ رﻮﻃﺮﯿﺛﺄﺗ نﺎﯾﺮﺟداﻮﻣيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﺪﻌﺑزاهدﺮﮔﯽﻧﺎﺸﻓاﺖﺳا. ﻦﯾا
	ﻪﮑﯿﻟﺎﺣ رد ،دﻮﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻪﻧاد نزو ﺎﺑ
	داﻮﻣﯽﻣﺪﻨﻧاﻮﺗزاﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓيرﺎﺟهﺎﯿﮔوﺎﯾﯿﺴﮔزﺎﺑﻞ داﻮﻣهﺮﯿﺧذهﺪﺷﺗﺄﻦﯿﻣﺪﻧﻮﺷ)يﺪﻤﺣاواﺮﺤﺑﯽﻧ1388 .( ،ﯽﯾﻮﺳ زاﻦﯾﺪﯿﺣﻮﻣ و شﻮﻗ)2000 (ﮔشراﺰﺪﻧدﺮﮐ دﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫدﻮﮐﺖﺴﯾزﯽﺘﺧﺎﻨﺷﻪﺑرﻮﻃﯽﻨﻌﻣيرادنزو ﻪﻧاد راﺰﻫودﺮﮑﻠﻤﻋﺪﺠﻨﮐ ﻪﻧادارﺶﯾاﺰﻓاداد. و يﺮﺒﮐا نارﺎﮑﻤﻫ)1388 (ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﯽ
	ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ،ﻞﮐ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﻦﯾاﺮﺑﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد)ﺎﮑﻤﻫ و نﺎﯿﮑﯿﺗرﺎﮐ نار2009.(
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺪﯾﻮﻣ ﺎﻫ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﮔﮋﯾو1 %ﺗ ﺖﺤﺗﺄ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ،ﺮﻔﺴﻓ ﺮﯿﺛ نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا وﯽﻣ راﺮﻗ ﺎﻫدﺮﯿﮔ) لوﺪﺟ1 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫنﺎﺸﻧدادﻪﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑناﺰﯿﻣ نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﻪﺸﯾر)33/68ﺪﺻرد (طﻮﺑﺮﻣﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺎﺑ
	دﻮﺑ. ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد لدﺎﻌﻣ ﻪﮐ ﺰﯿﻧ48/4د ﺪﺻر دﻮﺑرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗﺖﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧا .ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ ﻪﮐحﻮﻄﺳ60 و 90مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺮﻔﺴﻓ ﺖﻟﺎﺣ رد نوﺪﺑﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑ ، رﺎﻤﯿﺗ 120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﻦﯾا ﺮﻈﻧ زا ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و ﺮﻔﺴﻓ ﺮﺘﻣارﺎﭘﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ
	يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺪﻫﺎﺷ)ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ(و ﻪﻧﻮﮔ
	لوﺪﺟ1ﯽﻣ نﺎﺸﻧﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﮐ ﺪﻫدگﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1 %ﺗ ﺖﺤﺗﺄ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻠﺻا تاﺮﺛا ﺮﯿﺛ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﺶﯾﺎﻣزآدﻮﮐ راﺮﻗ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ رد ﺮﻔﺴﻓ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ .ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺰﯿﻧﻪﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷگﺮﺑ)52/49 ( زا رﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﺎﺑ
	داد نﺎﺸﻧ . و اﺪﻧﻻورﺎﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﮑﻤﻫنار)2007 ( ﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ سودﻮﺧﻮﻄﺳا هﺎﯿﮔ يورﻪﻧﻮﮔ ﻪﮐ دﻮﺑ نآ زا ﯽﮐﺎﺣ هﺪﺷ ،اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﯽﻣﻮﺑ يﺎﻫﺪﻧداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ . هﺎﯿﮔ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد ﻪﻧﻮﮔ ﺎﺑ ﻮﻤﯿﻟ ﻒﻠﻋ ﯽﯾوراد ﺶﯾاﺰﻓا ،اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ چرﺎﻗ زا ياﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠ
	ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ،120مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ وﺎﺑ
	و120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﮐ دﻮ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫﺎﺑ
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاراد ﺖﺷاﺪﻧ) لوﺪﺟ2(. ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷگﺮﺑ )82/38 ( ﺰﯿﻧرد رﺎﻤﯿﺗ60 و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ. ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ار هﺎﯿﮔ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﺪﻫد. ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ هﺮﯿﺧذ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻣز نﺎﻤﻫ رد داﻮﻣ لﺎﻘﺘﻧا و يزﺎﺳ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ اﺪﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﻣا 
	اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ و ﯽﺑﺎﯾزرا)85ﺪﺻرد (داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ﺶﻧاوﺮﭘ ار . هوﻼﻋ
	ﺐﯿﺗﺮﺗ58 و82داد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد. نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻞﻤﻌﻟا ﺲﮑﻋ ﺘﻣ هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ ﯽﻋارزﺄ ﯽﮐﺎﺧ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ زا ﺮﺛ زا ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ،ﻪﺘﯾﺪﯿﺳا ﻪﻠﻤﺟ تﺎﻨﺑﺮﮐ ناﺰﯿﻣ و ﯽﻣ ﻢﯿﺴﻠﮐﺪﺷﺎﺑ. ﯽﯾارﺎﮐ ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻦﮑﻤﻣ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ هزاﺪﻧا ﺎﺗ ﺖﺳا ﮏﻫآ ﺎﯾ ﯽﯾﺎﯿﻠﻗ ﺖﯿﺻﺎﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يا ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯿﻏ و ﺮﻔﺴﻓ ﺖﯿﺒﺜﺗ 
	2001.(ﻼﻤﻋ ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ردﻣ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﻫ ﯽﯾارﺎﮐﺎ ﺶﻫﺎﮐ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺖﻓﺎﯾ يدﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ120ﻮﻠﯿﮐ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ مﺮﮔ و نوﺪﺑﮐدﺮﺑرﺎ ﻣﺎاﺰﯾرﻮﮑﯾداد نﺎﺸﻧ ، . ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ،ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا و ﺢﺗﺎﻔﻟا لﺪﺒﻋ نارﺎﮑﻤﻫ)2002(شراﺰﮔ ﻪﮐﺪﻧدﻮﻤﻧﺎﺑﺢﯿﻘﻠﺗهﺎﯿﮔﻼﻗﺎﺑﺎﺑ چرﺎﻗﻣﺎ،اﺰﯾرﻮﮑﯾنﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ،
	ﯽﯾارﺎﮐ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧﻮﮔ و ﺪ
	نﺎﺸﻧ داد . ﯽﯾارﺎﮐ ،ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐﺖﻓﺎﯾ) ﻞﮑﺷ5( . ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رد ،ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﯾارﺎﮐ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ راﺮﻗ ﺮﺴﮐ جﺮﺨﻣ رد ﯽﻓﺮﺼﻣ دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ ، ﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﺎﺘﻌﯿﺒﻃ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾا ﻪﭼﺮﻫ و دﺮﯿﮔﯽﻣ ﺮﺘﮑﭼﻮﮐ ﺮﺴﮐدﻮﺷ . درﻮﻣ ردﺮﺘﻤﮐ ﻦﯾ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﺮﻔﺴﻓ)02/7ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺮ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ،ﺮﻔﺴﻓ ﻣﺎاﺰﯾرﻮﮑﯾ و ﺮﺛانآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺎﻫ ﺮﺑو ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﯽﻋارز ﯽﯾارﺎﮐﺮﻔﺴﻓﺮﺛاﯽﻨﻌﻣيراد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1% رادﺪﻧ) لوﺪﺟ1(.ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫنﺎﺸﻧدادﻪﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ)72/19 مﺮﮔ ﺮﺑ ﻪﻧاد مﺮﮔ ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ (ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ
	ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ﺪﯾﺎﺑ دﻮﮐ يازا ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﯽﻓﺮﺼﻣ)120ﻮﻠﯿﮐ مﺮﮔ دﻮﮐ رد ﺮﻔﺴﻓرﺎﺘﮑﻫ( دﺮﮑﻠﻤﻋ ، ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ)31/84ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ( ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ
	ﺖﺷاد ار ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ.
	ﺖﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧا. ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐﺰﯿﻧ)02/7 ﺮﺑ ﻪﻧاد مﺮﮔ ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔ (رد رﺎﻤﯿﺗ120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺎﺑ
	ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ )لوﺪﺟ2( . ﺖﻔﺻ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ
	ﻪﮐ ﺰﯿﻧ ﻪﺑ لدﺎﻌﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ44/2 و89/13 ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔ ﺮﺑ ﻪﻧاد مﺮﮔ دﻮﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ،ﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺎﺑ
	و60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﻌﺗﻪﺑ ،ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠ يرﻮﻃ ﻪﮐ رﺎﻤﯿﺗ60ﮔﻮﻠﯿﮐ مﺮ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺎﺑ
	ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد رﺎﻤﯿﺗ60 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ،
	و
	ﻪﺑ ار
	ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﻫﺎﮐ فﺪﻫ ﺎﺑ ار رﻮﮐﺬﻣﺪﯿﻟﻮﺗ ﺰﯿﻧ ورد يﺎﺘﺳار يراﺬﮔ مﺪﻗردﺮﯿﺴﻣﻪﻌﺳﻮﺗوﺞﯾوﺮﺗ يزروﺎﺸﮐ مﺎﻈﻧ راﺪﯾﺎﭘ ، رد ﺖﻋارزهﺎﯿﮔﯾورادﯽ زا نآ ﻪﻧاد ﻪﮐ لﺎﻐﯿﺘﯾرﺎﻣ،ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﮑﺷﺰﭘ ﻢﻠﻋ رد ﯽﯾﻻﺎﺑ رﺎﯿﺴﺑ شزرا هدﺎﻔﺘﺳادﺮﮐ .
	ﻪﻧﻮﮔ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﻞﮐ رد
	هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ50 دﻮﮐ ﺪﺻرديﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾارﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ، ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ،ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد ،ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣار لﺎﻐﯿﺘﯾرﺎﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا دﻮﺧ ﻪﺑ داد صﺎﺼﺘﺧا .اﺬﻟ،ﻪﺑﯽﻣ ﺮﻄﻧﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﺳر رﺎﻤﯿﺗ ناﻮﺗ
	يﺪﻤﺣاموﯽﻧاﺮﺤﺑمج .1388.ﺮﯿﺛﺄﺗﺮﯾدﺎﻘﻣﻒﻠﺘﺨﻣنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋوناﺰﯿﻣﻦﻏورﻪﻧادمﺎﻗراﺪﺠﻨﮐ ردﻪﻘﻄﻨﻣﺮﻬﺷﻮﺑ.مﻮﻠﻋونﻮﻨﻓيزروﺎﺸﮐوﻊﺑﺎﻨﻣ،ﯽﻌﯿﺒﻃ13)48(:131 -123. يﺮﺒﮐا،پﺪﻧوﻼﻗاوسرﺪﻣيﻮﻧﺎﺛع ،م1388 .ﺮﯿﺛﺄﺗﺎﮐدﺮﺑرﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﻪﯾﺬﻐﺗيا)،ﯽﻟآﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷوﯽﻘﯿﻔﻠﺗ(و دﻮﮐ ﯽﺘﺴﯾزﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادوﺮ
	.ﺶﻧاديزروﺎﺸﮐﺪﯿﻟﻮﺗ و ،راﺪﯾﺎﭘ،ﻢﻫدزﻮﻧ لﺎﺳ1)1(:93-83.ف ﻦﮐﺪﯿﻔﺳ و ف ﯽﻟﺎﺟر ،ا ﺪﻧوﻼﻗ ،ت م يزرد .1385 .ﯽﺳرﺮﺑﺮﺛاﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز ي ﻪﻧﺎﯾزار ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ)
	.( ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ22)4 :(292 -276. هﺰﻤﺣﺋﯽجوﺪﻣﺮﺳ يﺎﻧﯾﺒﯽح .1389 .ﺗﺄﺛﯿﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮيزﯾﺘﺴﯽﺷ وﯿﻤﯿﺎﯽﯾاﺰﺟا ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑيارﺎﮐ ،دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﯾﻋارزﯽ ﻧ بﺬﺟ وﯿرد نژوﺮﺘترذ .ﻦﻓ،ﯽﻫﺎﯿﮔ تاﺪﯿﻟﻮﺗ يروآ10)2( :63-53. هﺰﻤﺣﺋﯽج ،ج ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ و گ ﺪﻧوﺪﻤﺣا ف ﯽﻗدﺎﺻ س يرﺎﺠﻧ ،1
	.( و ﺪﯿﻟﻮﺗ ارز تﻻﻮﺼﺤﻣ يرواﺮﻓﯽﻏﺎﺑ و ﯽﻋ ،3)8( :147-137. ا ﯽﻟﻮﻓزد و م ﯽﻨﯿﺴﺣ ،ع ﯽﮑﭼﻮﮐ،ﻒﻟ1387 .راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا .ﻢﺸﺷ پﺎﭼ . ﻪﺤﻔﺻ20.
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