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  چکیده

 در ریلوم پژوهشیهاي تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپی گندم هاي ریشه ارزیابی برخی از ویژگیبه منظور  
 طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل. تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد در مزرعه 1391-1392زراعی  سال

عدم کاربرد، (عوامل آزمایش شامل قارچ مایکوریزا در سه سطح . بودتکرار سه  و درتصادفی کامل  بلوك در قالب
عدم تلقیح و تلقیح (در دو سطح  Azospirillum ، باکتري)G. mosseae ونهو گ Glomus intraradices استفاده از گونه

در این آزمایش . و ارقام گندم در سه سطح شامل چمران، و ارقام دوروم دنا و بهرنگ بود) lipoferumبذور با گونه 
نتایج نشان داد . دصفاتی همچون درصد کلونیزاسیون ریشه، حجم، قطر، سطح و چگالی ریشه ارقام گندم اندازه گیري ش

اند و بین ارقام نیز گندم چمران در صفات آزوسپیریلوم و مایکوریزا هر یک به تنهایی منجر به افزایش رشد ریشه شده
اما کاربرد دوگانه باکتري و قارچ . اي کارآمدتري داشتنسبت به ارقام دوروم سیستم ریشه% 10اندازه گیري شده تا 
بیشتر از حالت مصرف منفردشان، در ارتقاي رشد و توسعه % 15شده و به طور میانگین تا فرساز  باعث بروز یک اثر هم

سانتی متر  73/2(، حجم ریشه )درصد 96/54(به طور کلی بیشترین کلونیزاسیون ریشه . اي ارقام گندم نقش داشتندریشه
از تیمار تلقیح بذور رقم ) متر مکعب گرم بر سانتی 088/0(و چگالی ریشه ) سانتی متر مربع 48/27(، سطح ریشه )مکعب

مربوط به ) گرم 29/0(بدست آمد و بیشترین وزن خشک ریشه  G. mosseae چمران با آزوسپیلیوم و استفاده از گونه
   .بود G. intraradices تلقیح بذور رقم چمران با آزوسپیلیوم و استفاده از گونه

  ن، گندم، مایکوریزاآزوسپیریلوم، ریشه، کلونیزاسیو: هاي کلیدي واژه
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Abstract   

In order to evaluate the some root traits in treated wheat with Mycorrhiza and Azospirillum, 

an experiment was conducted in the Research Station of Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran 

in 2012-13. The experimental design was factorial based on a completely randomized blocks design 

with three replications. The treatments include of Mycorrhiza fungi in three levels (no use of strain 

and using species Glomus intraradices and Glomus mosseae), bacteria Azospirillum lipoferum in 

the two-level (non-inoculated seeds and inoculated seed) and wheat cultivars in three levels, 

Chamran (bread wheat), Dena and Behrang (durum wheat) varieties. In this experiment, the root 

colonization percentage, diameter, surface area and density of wheat roots have been measured. The 

results showed that Azospirillum and Mycorrhiza increased root growth. Between cultivars, 

Chamran had 10% more efficient root system than the durum varieties.  Integrated use of bacteria 

and fungi caused synergistic effect and showed 15% increase in root traits than their individual use.  

In general, the highest root colonization (54.96%), the root volume (2.73 cm3), root surface (27.48 

cm2) and root density (0.088 g/cm3) were obtained from inoculation of C.V Chamran seeds with 

Azospirillum and G. mosseae strain and maximum of root dry weight (0.29 g) was obtained from 

inoculation of C.V Chamran seeds with Azospirillum and G. intraradices strain. 
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  مقدمه

 نقاط در است که زراعی گیاهان ترین قدیمی از گندم

 نان، تغذیه تهیه براي دانه تولید بمنظور دنیا مختلف

 این گیاه .شود می کشت صنعتی مصارف و حیوانات

 اهمیت بسیار از دنیا جمعیت از نیمی اصلی غذاي بعنوان

گیاه  یک دلیل به همین است، برخوردار زیادي

ن و همکاران مستاجرا(گردد  می تلقی استراتژیک
امروزه توجه به کودهاي بیولوژیک به دلیل ). 2005

توسعه جمعیت و قیمت باالي کودهاي شیمیایی و 
یوسفی و ( سیستم کشاورزي پایدار افزایش یافته است

 شیمیایی کودهاي مانند هایی نهاده .)2011همکاران 

 هاي سیستم در بویژه تولید هايهزینه به افزایش منجر
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 از). 2004گواردا و همکاران (شود  می امروزي فشرده

 اغلب زراعی محصوالت در تولید کشاورزان دیگر، سوي

 بیش اقدام به مصرف کود عملکرد،بیشینه  کسب جهت

و ) 2007زنگ و همکاران (می کنند  شده توصیه مقدار از
هاي اخیر بحران آلودگی ها طی سالنتیجه این فعالیت

  به منابع محیط زیست بوده که زنجیره وار 
ها راه یافته و سالمت جامعه بشري را  غذایی انسان

  امیرآبادي و (مورد تهدید قرا داده است 
 هايهایی مانند باکتريمیکروارگانیسم ). 2009همکاران 
 و Rhodopseudomonas plastris( کننده فتوسنتز

Rhodobacter sphacrode(، الکتوباسیل 
)Lactobacillus plantrum, L. و Streptococcus 

lactis(، مخمرها )Saccharomyses spp. (و 
ترکیب  در) .Streptomyses spp( هااکتینومیست

 سالمت دارند که وجود) EM(موثر  هايمیکروارگانیسم

 فتوسنتز، تولید افزایش با را عملکرد میزان و محصول

 ها، باعث آنزیم و هاهورمون مانند زیستی فعال ترکیبات

 هاي بیماي کنترل و فتوسنتزي مواد زیهتج تسریع در

 معنی به مایکوریزا واژه). 2000هیگا (می شوند  خاکزي،

 و گیاهان ریشه بین همزیستی به طور کلی به ریشه قارچ
عمو آقایی و ( شود می اطالق قارچی هاي میسلیوم
 هايقارچ که است داده نشان ها پژوهش .)2003همکاران 

دائی و ) (VAM(والر آربیسک- وزیکوالر میکوریزاي
و همکاران  مستأجران( آزوسپیریلومو ) 2009همکاران 

. گردند گندم می عملکرد و رشد افزایش باعث) 2005
 اصلی نقش اظهار نمودند که )2006(همکاران  تورك و

است،  گیاه ریشه فسفر براي تأمین میکوریزي هاي قارچ
 .است تحرك کم فوق العاده عنصري خاك در فسفر زیرا
 ویژه به ها کانی جذب افزایش در میکوریزي هاي قارچ لذا

 در از محصوالت بسیاري توده زیست تجمع و فسفر

 فسفر، بر عالوه. دارند مثبت تأثیر کم، فسفر با هاي خاك

گیاهان آلوده شده  که است عناصري جزء نیز نیتروژن
 علیزاده و علیزاده( اند برده را باال آن جذب میکوریزا به

نشان دادند ) 2010(سادات و همکاران همچنین،  .)2008
مصرف مایکوریزا و باکتري تثبیت کننده نیتروژن منجر 
به حصول بیشترین عملکرد دانه و وزن خشک ریشه 

هاي  مطالعات متعدد نشان داده اند که باکتري. شود می
با ) آنتاگونیستی(ناساز  هم تنظیم کننده رشد هیچ اثر

ه تنها منجر به کاهش کلونیزاسیون مایکوریزا نداشته و ن
اسکوئز و همکاران (میکوریزایی ریشه نمی شوند 

تلقیح دوگانه بذور با  براي نمونه، بلکه) 2000
لیپوفروم و مایکوریزا باعث افزایش رشد  آزوسپیریلوم

برخی از  ).2005روسو و همکاران (ریشه نیز شد 
 که اثرات تحریک کنندگی پژوهشگران بر این باورند

به علت  به طور عمده آزوسپیریلومرشد گیاه توسط 
هاي گیاهان  تغییرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ریشه

آغشته و در نتیجه بهبود جذب آب و امالح توسط 
در بسیاري از ) 2002عموآقایی و همکاران (هاست  آن

مطالعات دیگر نشان داده شده است که اثرات چشمگیر 
تر مربوط  بیشنمو گیاه رشد و  آزوسپیریلوم بر روي

در مراحل اولیه جوانه ، رشد ریشه در اثر این باکتري به
و جاکود و  2002عموآقایی و همکاران (باشد  می زنی

در طی ) 2005(مستاجران و همکاران ). 1998همکاران 
در القا تغییر در  آزوسپیریلومآزمایشی، اعالم کردند 

ندم نقش تراکم و انشعاب دهی تارهاي کشنده ریشه گ
کردند  گزارش )2007( همکاران و گنجعلی. مهمی دارد

 هوایی، اندام و ریشه هايویژگی در ژنوتیپی هاي تفاوت

 حقیقت این و شود می آشکار رشد اولیه در مراحل اغلب

 در آسان و مناسب روش یک به عنوان توانمی را

 .داد قرار استفاده ها مورد ژنوتیپ یا ارقام گزینش

تغییرات ارزیابی  پژوهش اجراي این هدف از، بنابراین
ارقام گندم تیمار شده با  خصوصیات ریشهدر 

  .بود آزوسپیریلوممایکوریزا و 
  

 هامواد و روش

ارقام  ریشه هاي از ویژگی ارزیابی برخیبه منظور 
پژوهشی  آزوسپیریلومگندم تیمار شده با مایکوریزا و 
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قاتی تحقی در مزرعه 1392-1391زراعی  سال در
دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت آزمایش 

هاي کامل  طرح بلوك در قالبسه عامله  فاکتوریل
فاکتورهاي آزمایش شامل . دتکرار اجرا ش 3با تصادفی 

قارچ مایکوریزا در سه سطح عدم استفاده، استفاده از 
 گونهو استفاده از  Glomus intraradices گونه

Glomus mosseae ،باکتري فاکتور دوم 
Azospirillum lipoferum  در دو سطح به صورت

استفاده و عدم استفاده در تلقیح با بذر گندم و فاکتور 
سوم ارقام گندم، شامل گندم نان چمران و ارقام گندم 

بذر با  نمودن تلقیح جهت. دوروم دنا و بهرنگ بود
 محلول توسط گندم ارقام ابتدا بذرهاي باکتري

 به مدت  بذرها این .شد استریل درصد 5/0هیپوکلریت 

 آنبه دنبال  و خیسانده استریل مقطر در آب ساعت دو

با  لیپوفروم آزوسپیریلوم باکتري محلول حاوي به
عموآقائی و همکاران ( گردید منتقل cfu/ml 106 غلظت
 باکتري به آلوده گندم ساعت بذرهاي 4 از پس .)2002

). 2005همکاران  و مستأجران(شد  آماده کشت جهت
هاي مایکوریزایی از  گونهجهت اعمال تیمار ، همچنین

عدد در هر گرم  120کود مایکوریزاي با تراکم اسپور 
 80به میزان ) کود دامی کامالً پوسیده(ماده حامل 

بر طبق توصیه شرکت ( کیلوگرم در هکتار استفاده شد
عملیات تهیه زمین شامل شخم، دیسک، . )تولید کننده

ایجاد فارو در مراحل قبل از کاشت اجرا  تسطیح زمین و
 کشت بذور در آذر ماه به صورت دستی انجام. شد

 5خط کشت به طول  5کرت آزمایشی شامل  هر. گردید
ها روي ردیف  سانتیمتر و فاصله بوته 20متر و فاصله 

که  الزم به ذکر است .سانتیمتر در نظر گرفته شد 2-3
ت کشت گندم و مزرعه آزمایش در سال زراعی قبل تح

ذرت بوده است و بافت خاك محل آزمایش نیز لومی 
  ). 1جدول (شنی بود 

  
  
  

  آزمایش خاك فیزیکی شیمیایی هاي ویژگی -1 جدول
  ها شاخص  

30 -0   (cm) نمونه عمق  
8/3  (ds/m) هدایت الکتریکی  
8/7  pH اسیدیته  
52/0   کربن الی (%) 
032/0   نیتروژن (%) 
13 (mg/kg) فسفر  
159 (mg/kg) پتاسیم  

4/5 (meq/l) کلسیم  
8/3 (meq/l) منیزیم  

  بافت خاك  لومی شنی
  

صفات اندازه گیري شده شامل کلونیزاسیون، وزن 
تر ریشه، وزن خشک ریشه، طول ریشه، حجم ریشه، 
سطح ریشه، قطر ریشه، چگالی ریشه و چگالی سطح 

 ها با رعایت هنگام نمونه برداري، ریشه. بود ریشه
و سپس با استفاده از آب  خارج آسیب دیدگی مترینک

جهت جدا سازي ذرات ، همچنین. جاري شسته شدند
ها از محلول هگزا متا فسفات  خاك چسبیده به ریشه

روي الک ریز با ها  پس از آن ریشه. سدیم استفاده شد
از آب شسته شده و بالفاصله وزن تر کل  استفاده

گرم با  001/0با دقتهاي هوایی و وزن تر ریشه  اندام
اخوان و ( 1حجم ریشه .ترازوي دقیق اندازه گیري شدند

از طریق اختالف حجم ایجاد شده پس  )2012همکاران 
از قرار دادن ریشه در حجم مشخصی از آب با دقت 

طول ریشه نیز با استفاده از  .میلی لیتر محاسبه شد 1/0
از ریشه با استفاده  قطر و میلی متر 1خط کش با دقت 
محاسبه گردید و صفات چگالی ریشه،  کولیس دیجیتال

) 2003 و همکاران گنجعلی(چگالی سطح و سطح ریشه 
  .هاي زیر محاسبه گردیدند با استفاده از فرمول

  
  

                                                           
1 Root  Volume 
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   ]1رابطه [
 1سطح ریشه = 2 × )طول × ×حجم (5/0

      ]3رابطه [
  2سطح ریشهچگالی ) =  × ریشه قطر ×طول ریشه(

  ]4رابطه [

  3چگالی ریشه = )(

 پس ها، ریشه کلونیزاسیون تعیین درصد همچنین جهت

 4مشبک خطوط تالقی از روش ها،ریشه آمیزي رنگ از
پس از آماده  ).1970فلیپس و هایمن ( شد استفاده
 نتیجیووا روش به محلول تریپن بلو با ها ریشه سازي،

 مویی هايریشه .شدند رنگ آمیزي )1980(موسه  و

 پتري در یک سانتیمتر حدود طول به شده رنگ آمیزي

 خطوط از استفاده با که) مشبک صفحه روش( مشبک

 شده تشکیل آن در یک سانتیمتر مربعات افقی و عمودي

 از استفاده با سپس پخش و تصادفی صورت به بود،

 مورد غیره آلودهو آلوده هايریشه میکروسکوپ،

  .گرفتند قرار مشاهده
ها از نرم افزار براي آنالیز واریانس دادهدر نهایت،  

و براي مقایسه میانگین تیمارها از ) SAS )2004 آماري
  .درصد استفاده شد 5آزمون دانکن در سطح احتمال 

  
 نتایج و بحث 

داد  واریانس نشان تجزیۀ از حاصل نتایج 
ی داري بر کلیه صفات مورد تاثیر معن آزوسپیریلوم

ارزیابی داشت به نحوي که صفات وزن تر، طول، وزن 
و صفات % 1خشک و سطح ریشه را در سطح احتمال 

درصد کلونیزاسیون، حجم، قطر، چگالی سطح و چگالی 
. تحت تاثیر قرار داد % 5ریشه را در سطح احتمال 

 2طور که در جدول  مایکوریزا نیز همانهمچنین، 
می شود صفات وزن تر ریشه، طول، وزن مشاهده 

                                                           
1 Root Area 
2 Root Surface Area Density 
3 Root Density 
4 Gridline Intersect  Method 

 خشک ریشه، کلونیزاسیون، سطح، قطر و چگالی ریشه
و چگالی سطح ریشه و حجم  % 1را در سطح احتمال 

تحت تاثیر قرار داد و اما  % 5ریشه را در سطح احتمال 
در مورد ارقام نتایج نشان داد بین ارقام تفاوت معنی 

و سطح  داري براي صفات طول، وزن خشک، حجم
و وزن تر و چگالی سطح در  %1ریشه در سطح احتمال 

وجود دارد ولی براي صفات قطر % 5سطح احتمال 
ریشه و درصد کلونیزاسیون تفاوت معنی داري دیده 

اما بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس ). 2جدول (نشد 
گانه تیمارهاي آزمایشی نشان داد اثرات متقابل سه

ت وزن تر، حجم و چگالی ریشه تنها بر صفا) 3جدول (
است و بر سایر  معنی دار شده% 5در سطح احتمال 
 2مطابق جدول  .داري نداشته استصفات تاثیر معنی

وزن تر و وزن خشک ریشه  آزوسپیریلومتلقیح بذور با 
هاي  گونههمچنین استفاده از  .افزایش داد% 6را بیش از 

%) 4(یشه و وزن خشک ر%) 13(مایکوریزا نیز وزن تر 
در آزمایشی مشخص شد تلقیح . را افزایش داد

با بذور گندم باعث افزابش عمق نفوذ  آزوسپیریلوم
ریشه شده در نتیجه گیاه توانایی بیشتري در جذب آب 

منجر به سرانجام  و مواد غذایی می یابد که این امر
وزن خشک و به پیروي از آن، ریشه توده  زيافزایش 

اگرچه ). 2005وسو و همکاران ر(ریشه گندم می شود 
هاي مایکوریزا تفاوت اندکی وجود داشت ولی  گونهبین 

و وزن خشک ) گرم 37/1(به طور کلی بیشترین وزن تر 
بدست  G. mosseae گونهاز کاربرد ) گرم 26/0(ریشه 

 عنوان کردند افزایش) 2003(وامریال و همکاران . آمد

-می اییمیکوریز تیمارهاي در ریشه خشک ماده وزن

 انتقال و غذایی و مواد آب جذب افزایش دلیل به تواند

در مورد ارقام نیز شایان  همچنین، .باشد مواد این بهتر
و وزن خشک ) گرم 32/1(ذکر است بیشترین وزن تر 

سادات و . در رقم چمران دیده شد) گرم 27/0(ریشه 
نیز در بررسی خود اعالم کردند که ) 2010(همکاران 

داري بین وزن خشک ریشه در ارقام گندم  تفاوت معنی
بیشترین وزن تر ) 3جدول (بر طبق نتایج . وجود دارد
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 گونهو کاربرد  آزوسپیریلوماز تیمار تلقیح ) گرم 45/1(
G. mosseae  با رقم چمران و بیشترین وزن خشک

و کاربرد  آزوسپیریلوماز تیمار تلقیح ) گرم 29/0(ریشه 
قم چمران بدست آمد و ر با G. intraradices گونه

 24/0(و وزن خشک ریشه ) گرم 09/1(کمترین وزن تر 
که از تیمار عدم استفاده از کودهاي بیولوژیک در ) گرم

 به نظر می رسد این. گندم دوروم دنا بدست آمد

 اي که در سیستم جذببا توسعه هامیکروارگانیسم

 آب و عناصر جذب افزایش اند باعثایجاد کرده ریشه

و الکراکی و  2009یانگ و همکاران (یی شدند غذا
  ).2004همکاران 

  
  هاي ریشه گندممقایسه میانگین اثرات ساده قارچ مایکوریزا، باکتري آزوسپیریلوم و رقم بر ویژگی -2جدول 

وزن تر   تیمارها
 ریشه
(g)  

وزن خشک 
 ریشه
(g)  

 طول ریشه
)cm(  

  کلونیزاسیون
(%)  

 حجم ریشه
)cm3(  

سطح 
 ریشه

(cm2)  

 قطر ریشه
(cm)  

چگالی سطح 
 ریشه

(cm2/cm3)  

چگالی 
  ریشه

(g/cm3)  
          آزوسپیریلوم لیپوفروم
26/1 عدم تلقیح b 25/0 b 23/19 b 01/33 b 21/2 b 97/22 b 77/3  b 24/212 b 06/0 b 
شده تلقیح  33/1 a 27/0 a 48/20 a 93/35 a 47/2 a 12/25 a 96/3 a 13/225 a 07/0 a 
 ** ** ** * * ** * * * 

          مایکوریزا
20/1 عدم کاربرد c 25/0 b 97/18 b 53/5 b 26/2 b 01/23 b 73/3 b 66/210 b 067/0 b 

G. intraradices 31/1 b 26/0 a 89/19 ab 97/48 a 38/2 a 27/24 a 78/3 b 51/217 ab 073/0 b 

G. mosseae 37/1 a 26/0 a 70/20 a 92/48 a 39/2 a 85/24 a 04/4 a 89/229 a 079/0 a 
 ** ** ** ** * ** ** * ** 
          رقم
32/1 چمران a 27/0 a 81/20 a 96/35 a 47/2 a 29/25 a 86/3 a 85/231 a 075/0 a 
29/1 بهرنگ ab 25/0 b 04/20 a 87/33 a 32/2 b 05/24 b 87/3 a 72/221 ab 072/0 a 
27/1 دنا b 25/0 b 71/18 b 58/33 a 24/2 b 79/22 c 82/3 a 48/202 b 072/0 a 

 * ** ** ns ** ** ns * ns 
)درصد(  CV 01/8  45/8  47/7  47/10  96/6  22/5  27/6  89/12  34/12  

  ضریب تغییرات،= CV .معنی دار هستند غیر nsو  ٪ 5 و 1احتمال  سطح در معنی دار ترتیب بهns و  *،  **
  .)آزمون دانکن بر اساس( هاست میانگین بین معنی دار اختالف نبود نشان دهنده مشابه حروف ستون هر در

درصد کلونیزاسیون ریشه نشان داد تلقیح  بررسی
توانسته است کلونیزاسیون ریشه  آزوسپیریلومبذور با 
افزایش دهد بیشترین درصد درصد  9را تا 

بیشتر از % 9بود که % 93/35 کلونیزاسیون ریشه معادل
مطالعات متعدد نشان داده اند که  .تیمار عدم تلقیح بود

با  ناسازي هماثر هاي تنظیم کننده رشد هیچ  باکتري
مایکوریزا در آلوده کردن ریشه گیاه میزبان نداشته و 
نه تنها منجر به کاهش کلونیزاسیون ریشه نمی شوند 

تلقیح  براي نمونه،بلکه ) 2001اسکوئز و همکاران (
و مایکوریزا باعث افزایش  آزوسپیریلومدوگانه بذور با 

ن روسو و همکارا(رشد ریشه و کلونیزاسیون نیز شد 

اما کاربرد مایکوریزا درصد کلونیزاسیون ریشه ). 2005
 G. intraradices گونهدر زمان استفاده از  % 89را تا 

نسبت به شرایط عدم کاربرد مایکوریزا افزایش داد در 
 نیز بیشترین درصد ارقام گندم کاربرديمورد 

 دیده شددر رقم چمران  )%96/35(کلونیزاسیون ریشه 

) 1شکل (اثرات متقابل نشان داد بررسی ). 2جدول (
درصد از  96/54بیشترین کلونیزاسیون ریشه معادل 

و  آزوسپیریلومتیمار تلقیح بذور گندم رقم چمران با 
بدست آمد و  G. mosseae گونهکاربرد مایکوریزاي 

در تیمار تلقیح ) 03/5(کمترین درصد کلونیزاسیون 
  شکل (به دست آمد  آزوسپیریلومبذور رقم بهرنگ با 
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 عنوان داشتند با )2011(ساجدي و رجالی ). 1

 ریشه اي گیاه سیستم ریشه، کلونیزاسیون افزایش

-ریشه جذب سطح افزایش و باعث یافته توسعه میزبان

در  و خاك می شود در قارچ هاي ریسه نفوذ به علت ها
 پیدا دسترسی خاك از بیشتري حجم به نتیجه ریشه

 ماده تولید و غذایی رعناص و آب جذب کرده و کارایی

در مورد طول ریشه تلقیح بذور  .می یابد افزایش خشک
در . طول ریشه را افزایش داد % 7تا  آزوسپیریلومبا 

نیز در پژوهش خود ) 2009(این ارتباط نظارت و غالمی 
طول ریشه را به طور قابل  آزوسپیریلوماعالم کردند 

) 2005(روسو و همکاران  .توجهی افزایش می دهد
 آزوسپیریلوماعالم کردند تلقیح بذور ذرت و گندم با 

باعث افزایش عمق نفوذ و بیومس ریشه می شود البته 
مایکوریزا نیز طول ریشه را افزایش داد  گونهکاربرد دو 

  در افزایش طول % 9تا  G. mosseae گونهبه شکلی که 

 حضور رسد می نظر ریشه نقش داشت به 

شده به  ریشه شناسی ر ریختد تغیراتی باعث مایکوریزا
 با مرتبط هاي مایکوریزایی میسیلیوم انتشار نحوي که

شده  ریشه طول افزایش باعث ریشه درونی هاي بافت
نیز ) 2005دیویس و همکاران  (در این زمینه . است

 گیاه آلوده به مایکوریزا در ریشه نشان دادند طول

در . دمایکوریزا می باش گیاه بدون از طول ریشه بیشتر
ارتباط با ارقام به کار رفته در این آزمایش نیز بیشترین 

سانتی متر در رقم چمران  81/20طول ریشه معادل 
اما بیشترین طول ریشه معادل ). 2جدول (دیده شد 

سانتی متر از تیمار تلقیح بذور گندم چمران با  36/22
 G. mosseae گونهو کاربرد مایکوریزاي  آزوسپیریلوم

سانتی  36/17و کمترین طول ریشه معادل بدست آمد 
متر در رقم دنا بدون استفاده از کود بیولوژیک مشاهده 

  ). 3جدول (شد 
  

هاي ریشهقارچ مایکوریزا، باکتري آزوسپیریلوم و رقم بر ویژگی کنش مقایسه میانگین برهم  -3جدول   

 وزن تر ریشه  تیمارها
(g) 

وزن خشک 
 ریشه
(g) 

 طول ریشه
(cm) 

ریشهحجم   
(cm3) 

چگالی سطح 
 ریشه

(cm2/cm3) 
 چگالی ریشه
(g/cm3) 

رقم×میکور×آزوسپر        
A1× M1×C1 25/1 def 26/0 b-e 86/19 a-e 33/2 b-e 43/225 abc 069/0 b-e 
A1× M1×C2 17/1 fg 25/0 cde 06/19 cde 07/2 ef 57/227 abc 067/0 cde 
A1× M1×C3 09/1 g 24/0 e 36/17 e 84/1 f 96/184 c 064/0 de 
A1× M2×C1 30/1 cde 26/0 b-e 43/19 b-e 34/2 b-e 62/214 abc 076/0 a-e 
A1× M2×C2 28/1 8c-f 25/0 cde 10/19 cde 29/2 b-e 98/207 abc 062/0 e 
A1× M2×C3 25/1 def 24/0 e 13/18 de 19/2 de 43/193 bc 068/0 cde 
A1× M3×C1 82/1 b-e 27/0 a-d 00/21 a-d 32/2 b-e 64/232 abc 070/0 b-e 
A1× M3×C2 35/1 a-d 24/0 de 80/19 a-e 34/2 b-e 47/211 abc 073/0 a-e 
A1× M3×C3 32/1 b-e 25/0 cde 83/18 cde 22/2 cde 16/199 bc 077/0 a-e 
A2× M1×C1 24/1 def 27/0 a-d 03/21 a-d 52/2 abc 49/242 ab 074/0 a-e 
A2× M1×C2 26/1 def 25/0 de 70/18 cde 43/2 a-d 62/203 bc 067/0 cde 
A2× M1×C3 21/1 ef 24/0 e 83/17 e 39/2 bcd 92/207 abc 064/0 de 
A2× M2×C1 39/1 abc 29/0 a 40/21 abc 59/2 ab 54/234 abc 082/0 abc 
A2× M2×C2 35/1 a-d 27/0 a-d 33/21 abc 48/2 a-d 98/234 abc 075/0 a-e 
A2× M2×C3 31/1 b-e 26/0 cde 06/20 a-e 39/2 bcd 51/219 abc 073/0 a-e 
A2×M3 ×C1 45/1 a 28/0 ab 36/22 a 73/2 a 44/241 ab 088/0 a 
A2×M3 ×C2 34/1 a-d 27/0 a-d 16/22 ab 31/2 b-e 71/254 a 080/0 a-d 
A2×M3 ×C3 43/1 ab 28/0 abc 06/20 a-e 43/2 a-d 94/209 abc 086/0 ab 

  ،ضریب تغییرات= CV .معنی دار هستند غیر و  ٪1 و 5 احتمال سطح در معنی دار ترتیب به ns و   **،*
  .)دانکنآزمون  بر اساس( هاست میانگین بین معنی دار اختالف نبود نشان دهنده مشابه حروف ستون هر در

A1 :،عدم تلقیح با آزوسپیریلوم A2 :،تلقیح شده با آزوسپیریلوم M1 :فاده از مایکوریزا،عدم است M2 :استفاده از گونه G. intraradices ،M3 :استفاده از گونه  
G. mosseae ،C1 :چمران ،C2 :بهرنگ ،C3: دنا   
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همچنین در بررسی حجم و چگالی سطح ریشه 
توانسته  آزوسپیریلومنتایج نشان داد تلقیح بذور با 

% 6و % 10است حجم و چگالی سطح ریشه را به ترتیب 
کاربرد مایکوریزا نیز حجم و چگالی سطح . ایش دهدافز

ریشه را افزایش داد به شکلی که حجم و چگالی سطح 
بیشتر از % 9و % 6به ترتیب  G. mosseae گونهریشه 

 رسد می نظر به. تیمار عدم استفاده از مایکوریزا بود
می تواند  مناسب تغذیه طریق از میکوریزایی زیستی هم

به  شود هوایی اندام و ک ریشهخش وزن افزایش موجب
 فسفر آلوده به قارچ میکوریز می توانند گیاه نحوي که

 نسبت دورتري فاصله با که گیاهان دسترس قابل غیر
 هاي میسیلیوم از طریق دارند قرار آنها هاي ریشه به

 مواد بیشتر باعث جذب نتیجه در و نمایند جذب خود
رقم نیز همچنین در مورد . شوند ریشه توسط غذایی

بیشترین حجم و چگالی سطح ریشه به ترتیب معادل 
سانتی متر مربع بر  85/231سانتی متر مکعب و  47/2

). 2جدول (سانتی متر مکعب از رقم چمران بدست آمد 
بیشترین حجم ریشه  کنش برهم اما با توجه به جدول

از تیمار تلقیح بذور گندم رقم ) سانتی متر مکعب 73/2(
 G. mosseaeگونه و کاربرد  پیریلومآزوسچمران با 

 71/254(مایکوریزا و بیشترین چگالی سطح ریشه 
از تیمار تلقیح ) سانتی متر مربع بر سانتی متر مکعب

و کاربرد  آزوسپیریلومبذور گندم بهرنگ با 
به بدست آمد و  G. mosseae گونهمایکوریزاي 

و کمترین ) سانتی متر مکعب 84/1(کمترین حجم ریشه 
از رقم دنا و بدون استفاده ) گرم 96/184(لی سطح چگا

از  بسیاري در. از کود بیولوژیک بدست آمد
 با آلودگی غالت که است شده داده نشان هاي پژوهش

و مایکوریزا ) 2009نایمن و همکاران ( آزوسپیریلوم
 توده زي و حجم افزایش سبب) 2002برتا و همکاران (

رشد  هاي هورمون افزایش با توسعه این ریشه می شود
و همکاران  و کارتیکیان 2012صفاپور و همکاران (

مستاجران و (پروتونی  تراوش و همچنین )2007
 به(تراوش پروتونی  است ارتباط در )2005همکاران 

 بهبود جذب سبب )گندم و آزوسپریلوم همیاري دلیل
محفوظ ( آزوسپیریلومامالح توسط گیاه آلوده به  و آب

علیزاده و (و همچنین مایکوریزا ) 2007و شریف الدین 
فقط  نه قلیائی شرایط در .شودمی )2008علیزاده 
از  بسیاري شدن محلول ریشه و غیر رشد محدودیت

بلکه  دارد وجود آب جذب کاهش و ضروري عناصر
توسط  پروتونی تراوش اثر از خاك در −OH فراوانی

 توسعه تواند می که کاهد می )باکتریایی(سیستم  این
باشد  داشته همراه به را دیگري زیاد و تغییرات ریشه

  ).2005مستاجران و همکاران (
  

  

   

  
بط با ریشه ارقام گندم در تیمارهاي تصفات مر -1شکل

  آزوسپیریلوم و مایکوریزا 
a:  ،کلونیزاسیونb:  ،قطر ریشهc: سطح ریشه،  

A1: عدم تلقیح با آزوسپیریلوم ،A2: سپیریلومآزوشده با  تلقیح، 
M1: عدم استفاده از مایکوریزا ،M2: استفاده از گونه G. 

intraradices ،M3 : استفاده از گونهG. mosseae   
 بر اساس معنی داري تفاوت مشابه حروف داراي هاي میانگین
  .ندارند% 5در سطح احتمال  دانکن آزمون

ون
اسی
ونیز

 کل
صد

در
  

شه 
 ری
طر
ق

)
متر

ی 
سانت

(
 

شه 
 ری
طح

س
)

تی
سان

ربع
ر م
مت

(  

 چمران
 بهرنگ
 دنا

 چمران
 بهرنگ
 دنا

 چمران
 بهرنگ
 دنا
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در بررسی سطح ریشه مشخص شد تلقیح بذور با 
ته است سطح ریشه را نیز افزایش توانس آزوسپیریلوم

سانتی متر  12/25دهد بیشترین سطح ریشه معادل 
عسگري . بیشتر از تیمار عدم تلقیح بود% 9مربع بود که 
ترین بیان داشتند یکی از مهم) 2009(و همکاران 

، PGPR هايهاي رشد گیاه بوسیله باکتريمکانیزم
گیاه  و فیزیولوژي سیستم ریشه شناسی ریختتغییر در 

هاي ها موجب افزایش تعداد ریشهاین باکتري. است
شوند که این امر موجب هاي موئین میجانبی و ریشه

افزایش سطح ریشه و افزایش دسترسی به آب و 
شود در نتیجه، موجب بهبود وضع عناصر غذایی می

کاربرد ) 2009عسکري و همکاران (آبی گیاه می شود 
فزایش داد به نحوي که مایکوریزا نیز سطح ریشه را ا

بیشتر از تیمار  % G. mosseae 8گونه سطح ریشه 
و در مورد رقم نیز . عدم استفاده از مایکوریزا بود

سانتی متر مربع از  29/25بیشترین سطح ریشه معادل 
بیشترین سطح ریشه ). 2جدول (رقم چمران بدست آمد 

م سانتی متر مربع از تیمار تلقیح بذور گند 48/27معادل 
 گونهو کاربرد مایکوریزاي  آزوسپیریلومرقم چمران با 
G. mosseae  بدست آمد و کمترین سطح ریشه معادل

سانتی متر مربع در رقم دنا و بدون استفاده از  99/19
) 2005(کافکافی ). 1شکل (کود بیولوژیک مشاهده شد 

 سطح دهنده تواند نشان می ریشه بیان داشتند سطح

 بیشتر احتمال ریشه سطح و اشدب خاك با گیاه تماس

و اما نکته قابل . سازد مهیا را بیشتر آب دسترسی به
توجه اینکه در مقایسه سطح ریشه و حجم ریشه 
مشخص شد حجم ریشه با عدم استفاده از کود 

 شاید .بیولوژیک کاهش شدیدتري را نشان می دهد

 به را ریشه کمتر سطح تغییرات و حجم کاهش بتوان

 تا مربوط دانست در گندم جانبی هاي ریشه بیشتر تولید

را  ریشه در آب جذب سطح طریق این گیاه بتواند از
  .حفظ کند

%) 5(قطر  آزوسپیریلومتلقیح بذور با  2مطابق جدول 
را افزایش داد همچنین کاربرد %) 6(و چگالی ریشه 

و چگالی %) 8(نیز قطر  G. mosseae گونهمایکوریزا 
هاي گونهاگرچه بین . دادرا افزایش %) 10(ریشه 

مایکوریزا تفاوت اندکی وجود داشت ولی به طور کلی 
 079/0(و چگالی ریشه ) سانتی متر 04/4(بیشترین قطر 

 .G گونهاز کاربرد ) گرم بر سانتی متر مکعب

mosseae عنوان ) 2001(کاپور و همکاران . بدست آمد
 می تقسیم دسته دو میکوریزا به هاي ریسه داشتند

 و شده گیاه سیستم ریشه وارد آنها از تعدادي د،شون
 میزان و گشته غلظت آبسزیک اسید کاهش سبب

 افزایش سبب عمل این دهند که می افزایش را سیتوکنین

 .گردد گیاه می اي ریشه سیستم و گسترش آب جذب
 بوده، این ریشه سیستم از خارج ها ریسه از دوم دسته

نظیر  فسفر کننده لمحلو آلی اسیدهاي خود از ها ریسه
را  گیاه توسط فسفر جذب که کرده ترشح مالیک اسید

 دست به دست این عوامل داده و نهایتاً مجموع افزایش

 شرایط سبب افزایش رشد و نمو گیاه، در و داده هم

نتایج  با نتایج این. می شوند میکوریزا قارچ کاربرد
و در مورد . داشت همخوانی )2001( همکاران کاپور و

و چگالی ریشه ) سانتی متر 86/3(قم نیز بیشترین قطر ر
در رقم چمران ) گرم بر سانتی متر مکعب 075/0(

نشان  ها کنش برهم و اما جدول). 2جدول (مشاهده شد 
و چگالی ریشه ) سانتی متر 27/4(داد بیشترین قطر 

از تیمار تلقیح ) گرم بر سانتی متر مکعب 088/0(
مران و کاربرد مایکوریزاي باکتریایی بذور گندم رقم چ

 54/3(بدست آمد و کمترین قطر  G. mosseae گونه
در تیمار و عدم استفاده از کود بیولوژیک ) سانتی متر

گرم بر  062/0(در رقم دنا و کمترین چگالی ریشه 
  در تیمار عدم تلقیح باکتریایی ) سانتی متر مکعب

  گونهبذور رقم بهرنگ و استفاده از مایکوریزا 
 G. intraradices  3جدول (بدست آمد.( 

 همبستگی جدول از آمده به دست نتایج به توجه با

و بین ) =740/0r**( قطر و حجم ریشه بین )4 جدول(
 باال همبستگی )=r 727/0**(حجم و وزن خشک ریشه 

) 2011(وجود داشت برزویی و همکاران  معنی داري و
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ن حجم و وز میان معنی دار و مثبت نیز همبستگی
دادند همچنین نتایج نشان داد  گزارش خشک ریشه را

بین درصد کلونیزاسیون ریشه و چگالی و سطح ریشه 
همبستگی باالیی وجود دارد که این همبستگی را 

در نتیجه  غذایی مواد و آب فراهمی توان به افزایش می
مواد  تولید نتیجه در همزیستی مایکوریزایی و

 .داد نسبت شدر دوره طول در بیشتر فتوسنتزي
  

  
  نتیجه گیري کلی 

به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد مایکوریزا و 
هر یک به تنهایی نقش به سزایی در  آزوسپیریلوم

اند اما نکته هافزایش رشد و توسعه ریشه گندم داشت
قابل توجه آن بود که مصرف توأم این 

ناسازي  هم ها منجر به بروز هیچ اثر میکروارگانیسم
 9در رشد ریشه ارقام گندم نشده و بین  )آنتاگونیستی(

شان موثرتر بوده همچنین از کاربرد جداگانه 17تا 
مایکوریزاي به کار برده شده براي  گونهاگرچه بین دو 
آورد شده تفاوت معنی داري دیده نشد، عمده صفات بر

  G. intraradicesنسبت به   G. mosseae گونهولی 

همچنین در مورد اکثر صفات مورد . موفق تر عمل کرد
ارزیابی در این آزمایش دیده شد که مایکوریزا نسبت به 

در افزایش توسعه ریشه ارقام گندم نقش  آزوسپیریلوم
د عواملی همچون موثرتري داشته است به نظر می رس

عملیات نادرست خاکورزي، مصرف بی رویه کود 
شیمیایی و فقر ماده آلی در خاك، از فعالیت حداکثري 

. در خاك جلوگیري کرده باشند آزوسپیریلومباکتري 
 میکرو توان اعالم کردبنابراین به طور کلی می

 آب جذب افزایش هاي مصرفی قادرند موجباتارگانیسم

 فراهم کرده و از این طریق باعث را مواد معدنی و

   .شوند افزایش عملکرد
  

  مورد استفاده منابع
اثر تراکم خاك و بافت خاك بر رشد ریشه و اندام هوایی گندم مجله آب و  .1391 ،شعبانپور م و اصفهانی م ،اخوان س
 .727- 735): 3(26، خاك

 جذب بر میکوریزي قارچ و باکتر ازتو تلقیح مایه کاربرد تأثیر.  1388، ر و برجی م اردکانی م ،رجالی ف ،امیرآبادي م

 هاي پژوهش مجله فسفر مختلف سطوح در) 704کراس  سینگل رقم(اي  علوفه ذرت توسط عناصر معدنی برخی

 .107-115): 1(23، )آب و خاك علوم( خاك

  جدول همبستگی بین صفات اندازه گیري شده -4جدول 
 کلونیزاسیون  سطح ریشه چگالی ریشه وزن خشک ریشه حجم ریشه قطر ریشه  

- کلونیزاسیون 292/0  425/0 * 429/0 * 464/0 ** 530/0 ** 1 

307/0 سطح ریشه  671/0 ** 327/0  154/0  1  
- چگالی ریشه 324/0  249/0  705/0 ** 1   

654/0 زن خشک ریشهو ** 727/0 ** 1    
740/0 حجم ریشه ** 1     

 .باشدمی% 1 و 5 احتمال سطح در معنی دار ترتیب به **،*
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 عناصر کم مصرف در ذرت اثیر تنش خشکی کاربرد روي و تلقیح میکوریز بر جذبت.  1390 ،ع و رجالی ف ساجدي ن
  .83-92): 2(25، پژوهش هاي خاك

أثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکوالر ت .1389 ،خاوازي ك و شیرمردي م ،فرحبخش م ،رجالی ف ،ر ثواقبی غ ،سادات ع
): 1(45 ،مجله آب و خاك ي رشد و عملکرد دو رقم گندم در یک خاك شورها و باکتري محرك رشد گیاه بر شاخص

62-53. 

 سازي بهینه هدف با آزوسپریلیوم و میکوریزا توام کاربرد بررسی .1387 ،ا  و خواست خدایی ا علیزاده  ،ا علیزاده

 .55- 66): 1(3 ،کشاورزي نوین هاي ذرت یافته پایدار زراعت در فسفر و نیتروژن مصرف کود

آزوسپیریلوم برازیلنسروي رشد و نمو ریشه  اثر سویه و غلظت باکتري .1382 ،امتیازي گ و مستاجران ا ،عموآقائی ر
  .213-222): 2(23 ،علوم کشاورزي مجله ارقام گندم

 نمیزا و دانه عملکرد بر آبیاري آب قلیائی اسیدیته و آزوسپیریلوم اثر .1384 ،امتیازي گ و عموآقائی ر ،ا مستأجران
 .243- 260): 3(18 ،ایران شناسی زیست گندم مجله زراعی ارقام پروتئین

تأثیر شوري آب آبیاري بر صفات ریشه دو رقم حساس و  .1389 ،خزائی ح و موسوي شلمانی م ،کافی م ،الف برزوئی
- 106): 8(2 ،يا هاي گلخانه علوم و فنون کشت مقاوم به شوري گندم و ارتباط آن با عملکرد دانه در شرایط گلخانه
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	مﺪﻨﮔزاﯽﻤﯾﺪﻗﻦﯾﺮﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﻪﮐ ﺖﺳاردطﺎﻘﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣﺎﯿﻧدرﻮﻈﻨﻤﺑﺪﯿﻟﻮﺗﻪﻧادياﺮﺑﻪﯿﻬﺗﻪﯾﺬﻐﺗ ،نﺎﻧ تﺎﻧاﻮﯿﺣوفرﺎﺼﻣﯽﺘﻌﻨﺻﺖﺸﮐﯽﻣدﻮﺷ.هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ناﻮﻨﻌﺑياﺬﻏﯽﻠﺻاﯽﻤﯿﻧزاﺖﯿﻌﻤﺟﺎﯿﻧدزارﺎﯿﺴﺑ ﺖﯿﻤﻫا يدﺎﯾزرادرﻮﺧﺮﺑ،ﺖﺳاﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑﻞﯿﻟدﮏﯾ هﺎﯿﮔ
	هدﺎﻬﻧﯽﯾﺎﻫﺪﻨﻧﺎﻣيﺎﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺮﺠﻨﻣﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑﻪﻨﯾﺰﻫيﺎﻫﺪﯿﻟﻮﺗهﮋﯾﻮﺑردﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫ
	2008(. ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و تادﺎﺳ)2010 ( ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺮﺠﻨﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ و اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ فﺮﺼﻣ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ لﻮﺼﺣ ﻪﺑﯽﻣدﻮﺷ .يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧا هداد نﺎﺸﻧ دﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ ﺮﺛا ﭻﯿﻫ ﺪﺷر هﺪﻨﻨﮐ ﻢﯿﻈﻨﺗﻢﻫ زﺎﺳﺎﻧ)ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﮔﺎﺘﻧآ ( ﺎﺑ ﻧ و ﻪﺘﺷاﺪﻧ اﺰﯾرﻮﮑﯾ
	هدﺮﺸﻓيزوﺮﻣاﯽﻣ دﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ادراﻮﮔ2004 .(زا يﻮﺳ،ﺮﮕﯾدنازروﺎﺸﮐﺪﯿﻟﻮﺗ ردتﻻﻮﺼﺤﻣﯽﻋارزﺐﻠﻏا ﺖﻬﺟﺐﺴﮐ ﻪﻨﯿﺸﯿﺑ،دﺮﮑﻠﻤﻋدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﻪﺑ ماﺪﻗاﺶﯿﺑ زاراﺪﻘﻣﻪﯿﺻﻮﺗهﺪﺷ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧز2007 ( و ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧلﺎﺳ ﯽﻃ ﺎﻫ ﯽﮔدﻮﻟآ ناﺮﺤﺑ ﺮﯿﺧا يﺎﻫ راو هﺮﯿﺠﻧز ﻪﮐ هدﻮﺑ ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ 
	ﻞﯿﺳﺎﺑﻮﺘﮐﻻ
	و
	و ﺖﺴﯿﻣﻮﻨﯿﺘﮐاﺎﻫ
	ﺎﻫﺮﻤﺨﻣ
	رد ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣيﺎﻫ ﺮﺛﻮﻣ)
	(دﻮﺟوﻪﮐ ﺪﻧرادﺖﻣﻼﺳ لﻮﺼﺤﻣوناﺰﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋارﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗلﺎﻌﻓﯽﺘﺴﯾزﺪﻨﻧﺎﻣنﻮﻣرﻮﻫﺎﻫوﻢﯾﺰﻧآﺚﻋﺎﺑ ،ﺎﻫ رد ﻊﯾﺮﺴﺗﺠﺗﻪﯾﺰداﻮﻣيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓولﺮﺘﻨﮐيﺎﻤﯿﺑيﺎﻫ ،يﺰﮐﺎﺧ ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ) ﺎﮕﯿﻫ2000 .(هژاواﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣﻪﺑﯽﻨﻌﻣ چرﺎﻗﻪﺸﯾرﻪﺑﯽﻠﮐ رﻮﻃﻪﺑﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫﻦﯿﺑﻪﺸﯾرنﺎﻫﺎﯿﮔو مﻮﯿﻠﺴﯿﻣيﺎﻫﯽﭼرﺎﻗقﻼﻃاﯽﻣدﻮﺷ
	) ( و ﯽﺋاد نارﺎﮑﻤﻫ2009 ( ومﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ)ناﺮﺟﺄﺘﺴﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و 2005 (ﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺪﺷرودﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣ مﺪﻨﮔﺪﻧدﺮﮔ . و كرﻮﺗ نارﺎﮑﻤﻫ)2006(ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ رﺎﻬﻇاﺶﻘﻧﯽﻠﺻا چرﺎﻗيﺎﻫيﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻦﯿﻣﺄﺗياﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓﻪﺸﯾرهﺎﯿﮔ ،ﺖﺳا اﺮﯾزﺮﻔﺴﻓردكﺎﺧيﺮﺼﻨﻋهدﺎﻌﻟا قﻮﻓﻢﮐكﺮﺤﺗﺖﺳا. اﺬﻟچرﺎﻗيﺎﻫيﺰﯾرﻮﮑﯿﻣردﺶﯾاﺰﻓابﺬﺟﯽﻧﺎﮐ
	رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯽﺧﺮﺑ ﯽﺑﺎﯾزراﯽﮔﮋﯾو زايﺎﻫﻪﺸﯾر مﺎﻗرا و اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ مﺪﻨﮔمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﯽﺸﻫوﮋﭘ
	ردلﺎﺳ ﯽﻋارز1391-1392ﻪﻋرﺰﻣ ردﯿﻘﺤﺗ ﯽﺗﺎﻘ ﺶﯾﺎﻣزآ ترﻮﺻ ﻪﺑ زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧادﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﻪﻠﻣﺎﻋ ﻪﺳﺐﻟﺎﻗ ردكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺎﺑ3ﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗﺪ . ﻞﻣﺎﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ چرﺎﻗﻪﻧﻮﮔ
	زا هدﺎﻔﺘﺳا وﻪﻧﻮﮔ
	مود رﻮﺘﮐﺎﻓيﺮﺘﮐﺎﺑ
	ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ ود رد رﻮﺘﮐﺎﻓ و مﺪﻨﮔ رﺬﺑ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ و هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا و ناﺮﻤﭼ نﺎﻧ مﺪﻨﮔ ﻞﻣﺎﺷ ،مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا مﻮﺳدﻮﺑ ﮓﻧﺮﻬﺑ و ﺎﻧد مورود .ﺖﻬﺟﺢﯿﻘﻠﺗندﻮﻤﻧ ﺎﺑ رﺬﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫرﺬﺑ اﺪﺘﺑامﺎﻗرامﺪﻨﮔﻂﺳﻮﺗلﻮﻠﺤﻣ ﺖﯾﺮﻠﮐﻮﭙﯿﻫ5/0ﺪﺻردﻞﯾﺮﺘﺳاﺪﺷ.ﻦﯾاﺎﻫرﺬﺑتﺪﻣ ﻪﺑ ودﺖﻋﺎﺳبآ ردﺮﻄﻘﻣﻞﯾ
	نزو ،نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﻞﻣﺎﺷ هﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا تﺎﻔﺻ ،ﻪﺸﯾر ﻢﺠﺣ ،ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﺸﯾر ﺮﺗ ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻪﺸﯾر ﯽﻟﺎﮕﭼ ،ﻪﺸﯾر ﺮﻄﻗ ،ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳﻪﺸﯾردﻮﺑ .ﻪﺸﯾر ،يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﮕﻨﻫﺖﯾﺎﻋر ﺎﺑ ﺎﻫ ﮐﻦﯾﺮﺘﻤﯽﮔﺪﯾد ﺐﯿﺳآجرﺎﺧ بآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ يرﺎﺟ .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ، تارذ يزﺎﺳ اﺪﺟ 
	ﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ
	ﻞﻘﺘﻨﻣﺪﯾدﺮﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺋﺎﻗآﻮﻤﻋ 2002(.ﺲﭘزا4يﺎﻫرﺬﺑ ﺖﻋﺎﺳمﺪﻨﮔهدﻮﻟآﻪﺑيﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﻬﺟﺖﺸﮐهدﺎﻣآ ﺪﺷ)ناﺮﺟﺄﺘﺴﻣو نارﺎﮑﻤﻫ2005 .( ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ، رﺎﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ﺖﻬﺟﻪﻧﻮﮔ زا ﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ يﺎﻫ رﻮﭙﺳا ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ياﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ دﻮﮐ120 مﺮﮔ ﺮﻫ رد دﺪﻋ ﻞﻣﺎﺣ هدﺎﻣ)هﺪﯿﺳﻮﭘ ًﻼﻣﺎﮐ ﯽﻣاد دﻮﮐ ( ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ80 ﺪﺷ هد
	) و ناﻮﺧا نارﺎﮑﻤﻫ2012( ﺲﭘ هﺪﺷ دﺎﺠﯾا ﻢﺠﺣ فﻼﺘﺧا ﻖﯾﺮﻃ زا ﺖﻗد ﺎﺑ بآ زا ﯽﺼﺨﺸﻣ ﻢﺠﺣ رد ﻪﺸﯾر نداد راﺮﻗ زا1/0ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ. زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﺖﻗد ﺎﺑ ﺶﮐ ﻂﺧ1ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣوﺮﻄﻗ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﺸﯾر زا لﺎﺘﯿﺠﯾد ﺲﯿﻟﻮﮐ ،ﻪﺸﯾر ﯽﻟﺎﮕﭼ تﺎﻔﺻ و ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ و ﺢﻄﺳ ﯽﻟ
	ﻪﺸﯾر ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﺮﻄﻗ ،ﺢﻄﺳ ،نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ،ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ار1% ﻢﺠﺣ و ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ و لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ار ﻪﺸﯾر5% ﺎﻣا و داد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ مﺎﻗرا ﻦﯿﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ مﺎﻗرا درﻮﻣ ردﻢﺠﺣ ،ﮏﺸﺧ نزو ،لﻮﻃ تﺎﻔﺻ ياﺮﺑ يراد ﺢﻄﺳ و لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﺸﯾر1% رد ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕ
	ﻪﻄﺑار1
	) ﻢﺠﺣ××لﻮﻃ(×2=ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ
	ﻪﻄﺑار3
	)ﻪﺸﯾر لﻮﻃ×ﺮﻄﻗﻪﺸﯾر× = ( ﯽﻟﺎﮕﭼﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ
	ﻪﻄﺑار4
	)(=ﻪﺸﯾر ﯽﻟﺎﮕﭼ
	ﺖﻬﺟ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺪﺻرد ﻦﯿﯿﻌﺗنﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐﻪﺸﯾر،ﺎﻫﺲﭘ زاﮓﻧريﺰﯿﻣآﻪﺸﯾر،ﺎﻫشور زاﯽﻗﻼﺗطﻮﻄﺧ
	هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ) ﻦﻤﯾﺎﻫ و ﺲﭙﯿﻠﻓ1970.( هدﺎﻣآ زا ﺲﭘ ،يزﺎﺳﻪﺸﯾرﺎﻫﺎﺑﻮﻠﺑ ﻦﭙﯾﺮﺗ لﻮﻠﺤﻣﻪﺑشوراوﻮﯿﺟﯽﺘﻧ و ﻪﺳﻮﻣ)1980(يﺰﯿﻣآ ﮓﻧرﺪﻧﺪﺷ.ﻪﺸﯾريﺎﻫﯽﯾﻮﻣ يﺰﯿﻣآ ﮓﻧرهﺪﺷﻪﺑلﻮﻃدوﺪﺣﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﮏﯾرديﺮﺘﭘ ﮏﺒﺸﻣ)شورﻪﺤﻔﺻﮏﺒﺸﻣ (ﻪﮐﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاطﻮﻄﺧ يدﻮﻤﻋوﯽﻘﻓاتﺎﻌﺑﺮﻣﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﮏﯾردنآﻞﯿﮑﺸﺗهﺪﺷ ،دﻮﺑﻪﺑترﻮﺻﯽﻓدﺎﺼﺗو 
	)2004 ( زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ و لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ5ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺻرد.
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﮥﯾﺰﺠﺗنﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو داد مﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﻪﯿﻠﮐ ﺮﺑ يراد ﯽ نزو ،لﻮﻃ ،ﺮﺗ نزو تﺎﻔﺻ ﻪﮐ يﻮﺤﻧ ﻪﺑ ﺖﺷاد ﯽﺑﺎﯾزرا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ار ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ و ﮏﺸﺧ1 % تﺎﻔﺻ و ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ ،ﺮﻄﻗ ،ﻢﺠﺣ ،نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ار ﻪﺸﯾر5%داد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ .
	ﺖﺳﺪﺑ ﺪﻣآ . نارﺎﮑﻤﻫ و لﺎﯾﺮﻣاو)2003 (ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ نزوهدﺎﻣﮏﺸﺧﻪﺸﯾررديﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﯽﯾاﯽﻣ
	ﺪﻧاﻮﺗﻪﺑﻞﯿﻟدﺶﯾاﺰﻓابﺬﺟبآداﻮﻣ وﯽﯾاﺬﻏولﺎﻘﺘﻧا ﺮﺘﻬﺑﻦﯾاداﻮﻣﺪﺷﺎﺑ.،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ نﺎﯾﺎﺷ ﺰﯿﻧ مﺎﻗرا درﻮﻣ رد ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺳا ﺮﮐذ)32/1مﺮﮔ ( ﮏﺸﺧ نزو و ﻪﺸﯾر)27/0مﺮﮔ (ﺪﺷ هﺪﯾد ناﺮﻤﭼ ﻢﻗر رد . و تادﺎﺳ نارﺎﮑﻤﻫ)2010 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ مﻼﻋا دﻮﺧ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺰﯿﻧ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا رد ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺎﻧد مورود مﺪﻨﮔ .ﻦﯾا ﺪﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣﺎﻫﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﺑبﺬﺟ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﻪﮐ يا ﻪﺸﯾرهدﺮﮐ دﺎﺠﯾاﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﺶﯾاﺰﻓابﺬﺟﺮﺻﺎﻨﻋ و بآ اﺬﻏ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﯾ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧﺎﯾ2009 و ﯽﮐاﺮﮑﻟا و نارﺎﮑﻤﻫ2004.(
	)45/1مﺮﮔ ( ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ زامﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ دﺮﺑرﺎﮐ وﻪﻧﻮﮔ
	ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ناﺮﻤﭼ ﻢﻗر ﺎﺑ ﻪﺸﯾر)29/0مﺮﮔ ( ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ زامﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ دﺮﺑرﺎﮐ و ﻪﻧﻮﮔ
	ﺎﺑر و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ناﺮﻤﭼ ﻢﻗ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)09/1مﺮﮔ ( ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو و)24/0 مﺮﮔ ( رد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ زا ﻪﮐ
	ﯽﺳرﺮﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ داد نﺎﺸﻧ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد ﺎﺑ روﺬﺑمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺎﺗ ار9 ﺪﺻرد ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓالدﺎﻌﻣ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ93/35 % ﻪﮐ دﻮﺑ9 % زا ﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ. ﻪﮐ ﺪﻧا هداد نﺎﺸﻧ دﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﭻﯿﻫ ﺪﺷر هﺪﻨﻨﮐ ﻢﯿﻈﻨﺗ يﺎ
	رد داد ﺶﯾاﺰﻓا اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ درﻮﻣيدﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻨﮔ مﺎﻗراﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ)96/35%( ناﺮﻤﭼ ﻢﻗر ردﺪﺷ هﺪﯾد ) لوﺪﺟ2 .( ﯽﺳرﺮﺑ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا) ﻞﮑﺷ1 ( لدﺎﻌﻣ ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ96/54 زا ﺪﺻرد ﺎﺑ ناﺮﻤﭼ ﻢﻗر مﺪﻨﮔ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤ
	و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)03/5 ( ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺎﺑ ﮓﻧﺮﻬﺑ ﻢﻗر روﺬﺑمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ) ﻞﮑﺷ
	ﻪﺑ ﺖﺷاد ﺶﻘﻧ ﻪﺸﯾرﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳررﻮﻀﺣ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣﺚﻋﺎﺑﯽﺗاﺮﯿﻐﺗدﺖﺨﯾر رﯽﺳﺎﻨﺷﻪﺸﯾر ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﮐ يﻮﺤﻧرﺎﺸﺘﻧامﻮﯿﻠﯿﺴﯿﻣﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ يﺎﻫﻂﺒﺗﺮﻣﺎﺑ ﺖﻓﺎﺑيﺎﻫﯽﻧوردﻪﺸﯾرﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓالﻮﻃﻪﺸﯾر هﺪﺷ ﺖﺳا . ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﯾﻮﯾد2005 ( ﺰﯿﻧ لﻮﻃ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧﻪﺸﯾررداﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﻪﺑ هدﻮﻟآ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑﻪﺸﯾر ل
	1 .( ﯽﻟﺎﺟر و يﺪﺟﺎﺳ)2011(ﺎﺑ ﺪﻨﺘﺷاد ناﻮﻨﻋ ﺶﯾاﺰﻓانﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ،ﻪﺸﯾرﻢﺘﺴﯿﺳهﺎﯿﮔ يا ﻪﺸﯾر نﺎﺑﺰﯿﻣﻪﻌﺳﻮﺗﻪﺘﻓﺎﯾﺚﻋﺎﺑ وﺶﯾاﺰﻓاﺢﻄﺳبﺬﺟﻪﺸﯾر
	ﺎﻫﺖﻠﻋ ﻪﺑذﻮﻔﻧﻪﺴﯾريﺎﻫچرﺎﻗرددﻮﺷ ﯽﻣ كﺎﺧو رد ﻪﺸﯾر ﻪﺠﯿﺘﻧﻪﺑﻢﺠﺣيﺮﺘﺸﯿﺑزاكﺎﺧﯽﺳﺮﺘﺳداﺪﯿﭘ ﯽﯾارﺎﮐ و هدﺮﮐبﺬﺟبآوﺻﺎﻨﻋﺮﯽﯾاﺬﻏوﺪﯿﻟﻮﺗهدﺎﻣ ﮏﺸﺧﺶﯾاﺰﻓاﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ. روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺸﯾر لﻮﻃ درﻮﻣ رد ﺎﺑمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﺎﺗ7%داد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻪﺸﯾر لﻮﻃ . رد ﯽﻣﻼﻏ و ترﺎﻈﻧ طﺎﺒﺗرا ﻦﯾا)2009 ( دﻮﺧ ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺰﯿﻧ
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ لدﺎﻌﻣ ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و36/17 ﯽﺘﻧﺎﺳ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا نوﺪﺑ ﺎﻧد ﻢﻗر رد ﺮﺘﻣ ﺪﺷ) لوﺪﺟ3 .(
	ﺎﺗ9 % لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا رد
	ﻦﯾﺪﻟا ﻒﯾﺮﺷ و2007 ( اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و) و هداﺰﯿﻠﻋ هداﺰﯿﻠﻋ2008(ﯽﻣدﻮﺷ.ردﻂﯾاﺮﺷﯽﺋﺎﯿﻠﻗﻪﻧ ﻂﻘﻓ ﺖﯾدوﺪﺤﻣﺪﺷرﺮﯿﻏ و ﻪﺸﯾرلﻮﻠﺤﻣنﺪﺷيرﺎﯿﺴﺑ زا ﺮﺻﺎﻨﻋيروﺮﺿوﺶﻫﺎﮐبﺬﺟبآدﻮﺟودراد ﻪﮑﻠﺑ ﯽﻧاواﺮﻓ
	ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻢﺠﺣ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ار ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻢﺠﺣ ﺖﺳا10 % و6 % ﺰﻓاﺪﻫد ﺶﯾا . ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻢﺠﺣ ﺰﯿﻧ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻢﺠﺣ ﻪﮐ ﯽﻠﮑﺷ ﻪﺑ داد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻪﺸﯾر ﻪﺸﯾرﻪﻧﻮﮔ
	ردكﺎﺧزاﺮﺛاشواﺮﺗﯽﻧﻮﺗوﺮﭘ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﯾا ﻢﺘﺴﯿﺳ)ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ(ﯽﻣﺪﻫﺎﮐﻪﮐﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺸﯾرتاﺮﯿﯿﻐﺗ ودﺎﯾزيﺮﮕﯾدارﻪﺑهاﺮﻤﻫﻪﺘﺷاد ﺪﺷﺎﺑ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ناﺮﺟﺎﺘﺴﻣ2005.(
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ6 % و9 % زا ﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺑ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ .ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳر ﻢﻫﯽﺘﺴﯾزﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣزاﻖﯾﺮﻃﻪﯾﺬﻐﺗﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺐﺟﻮﻣﺶﯾاﺰﻓانزوﺸﺧﻪﺸﯾر ﮏوماﺪﻧاﯽﯾاﻮﻫدﻮﺷ ﻪﺑ ﻪﮐ يﻮﺤﻧهﺎﯿﮔﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ ﻪﺑ هدﻮﻟآﺮﻔﺴﻓ ﺮﯿﻏﻞﺑﺎﻗسﺮﺘﺳدنﺎﻫﺎﯿﮔﻪﮐﺎﺑﻪﻠﺻﺎﻓيﺮﺗرودﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑﻪﺸﯾريﺎﻫﺎﻬﻧآراﺮ
	ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﯽﻟﺎﮕﭼ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ)71/254 ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ( ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ زا ﺎﺑ ﮓﻧﺮﻬﺑ مﺪﻨﮔ روﺬﺑمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ دﺮﺑرﺎﮐ و ياﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣﻪﻧﻮﮔ
	و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﺑ ﻪﺸﯾر ﻢﺠﺣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)84/1ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ( ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺎﮕﭼ ﺢﻄﺳ ﯽﻟ)96/184مﺮﮔ ( هدﺎﻔﺘﺳا نوﺪﺑ و ﺎﻧد ﻢﻗر زاﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ زا .رديرﺎﯿﺴﺑ زا ﺶﻫوﮋﭘيﺎﻫنﺎﺸﻧهدادهﺪﺷﺖﺳاﻪﮐتﻼﻏ ﯽﮔدﻮﻟآﺎﺑ مﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﻤﯾﺎﻧ2009 ( اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ و ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﺗﺮﺑ2002 (ﺐﺒﺳﺶ
	اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣﻪﻧﻮﮔ
	ﺮﻄﻗ ﺰﯿﻧ)8 (% ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻪﺸﯾر)10 (% ﺶﯾاﺰﻓا ارداد . ﻦﯿﺑ ﻪﭼﺮﮔاﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻟو ﺖﺷاد دﻮﺟو ﯽﮐﺪﻧا توﺎﻔﺗ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﺮﻄﻗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)04/4ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ( ﻪﺸﯾر ﯽﻟﺎﮕﭼ و)079/0 ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ مﺮﮔ ( دﺮﺑرﺎﮐ زاﻪﻧﻮﮔ
	ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﯽﺳرﺮﺑ ردمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآﺴﻧاﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ ار ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﺖﺳا ﻪﺘ لدﺎﻌﻣ ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻫد12/25 ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ9 %دﻮﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ . يﺮﮕﺴﻋ نارﺎﮑﻤﻫ و)2009 (ﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﯿﺑ ﻦﯾﺮﺗ مﺰﯿﻧﺎﮑﻣيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر يﺎﻫ
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ . نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘﺎﮐ)2001 ( ناﻮﻨﻋ ﺪﻨﺘﺷادﻪﺴﯾريﺎﻫﻪﺑ اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣودﻪﺘﺳدﻢﯿﺴﻘﺗﯽﻣ ﻧﻮﺷ،ﺪيداﺪﻌﺗزاﺎﻬﻧآدراوﻪﺸﯾر ﻢﺘﺴﯿﺳهﺎﯿﮔهﺪﺷو ﺐﺒﺳﺶﻫﺎﮐﺪﯿﺳا ﮏﯾﺰﺴﺑآ ﺖﻈﻠﻏﻪﺘﺸﮔوناﺰﯿﻣ ﻦﯿﻨﮐﻮﺘﯿﺳارﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣﻪﮐ ﺪﻨﻫدﻦﯾاﻞﻤﻋﺐﺒﺳﺶﯾاﺰﻓا بﺬﺟبآشﺮﺘﺴﮔ وﻢﺘﺴﯿﺳﻪﺸﯾرياﯽﻣ هﺎﯿﮔددﺮﮔ. ﻪﺘﺳدمودزاﻪﺴﯾرﺎﻫجرﺎﺧزاﻢﺘﺴﯿﺳﻪ
	رد ﺮﯿﯿﻐﺗﺖﺨﯾرﯽﺳﺎﻨﺷﻪﺸﯾر ﻢﺘﺴﯿﺳ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ و هﺎﯿﮔ ﺖﺳا .يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾاﻪﺸﯾر داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﺎﻫ يﺎﻫ ﻪﺸﯾر و ﯽﺒﻧﺎﺟﯽﻣ ﻦﯿﺋﻮﻣ يﺎﻫ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻧﻮﺷ و بآ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا و ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻊﺿو دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣ ،ﻪﺠﯿﺘﻧ رد دﻮﺷ دﻮﺷ ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﺑآ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﮑﺴﻋ2009 
	8% رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺑ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ . ﺰﯿﻧ ﻢﻗر درﻮﻣ رد و لدﺎﻌﻣ ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ29/25 زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ناﺮﻤﭼ ﻢﻗر) لوﺪﺟ2 .( ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ لدﺎﻌﻣ48/27ﺪﻨﮔ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ م ﺎﺑ ناﺮﻤﭼ ﻢﻗرمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ياﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ دﺮﺑرﺎﮐ وﻪﻧﻮ
	لدﺎﻌﻣ ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ 99/19 زا هدﺎﻔﺘﺳا نوﺪﺑ و ﺎﻧد ﻢﻗر رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ) ﻞﮑﺷ1 .( ﯽﻓﺎﮑﻓﺎﮐ)2005 ( ﺢﻄﺳ ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﯿﺑﻪﺸﯾرﯽﻣنﺎﺸﻧ ﺪﻧاﻮﺗهﺪﻨﻫدﺢﻄﺳ سﺎﻤﺗهﺎﯿﮔﺎﺑكﺎﺧﺑﺪﺷﺎوﺢﻄﺳﻪﺸﯾرلﺎﻤﺘﺣا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳدبآﺮﺘﺸﯿﺑارﺎﯿﻬﻣدزﺎﺳ . ﻞﺑﺎﻗ ﻪﺘﮑﻧ ﺎﻣا و ﻪﺸﯾ
	ﺮﻄﻗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ)54/3 ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ( ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ و رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﺸﯾر ﯽﻟﺎﮕﭼ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺎﻧد ﻢﻗر رد)062/0 ﺮﺑ مﺮﮔ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ( ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ رد اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﮓﻧﺮﻬﺑ ﻢﻗر روﺬﺑﻪﻧﻮﮔ
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ) لوﺪﺟ3.( ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺞﯾﺎﺘﻧﺖﺳد ﻪﺑهﺪﻣآزالوﺪﺟﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ )لوﺪﺟ4(ﻦﯿﺑﻪﺸﯾر ﻢﺠﺣ و ﺮﻄﻗ
	ﻦﯿﺑ و ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو و ﻢﺠﺣ
	740/0
	ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﻻﺎﺑ ويراد ﯽﻨﻌﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﯾوزﺮﺑ ﺖﺷاد دﻮﺟو)2011 (
	727/0
	ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺰﯿﻧﺖﺒﺜﻣوراد ﯽﻨﻌﻣنﺎﯿﻣزو و ﻢﺠﺣ ن ار ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧشراﺰﮔ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺪﻧداد ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ و ﯽﻟﺎﮕﭼ و ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻧﻮﻠﮐ ﺪﺻرد ﻦﯿﺑ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯾا ﻪﮐ دراد دﻮﺟو ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﻣﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ناﻮﺗﯽﻤﻫاﺮﻓبآوداﻮﻣﯽﯾاﺬﻏ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫردﻪﺠﯿﺘﻧﺪﯿﻟﻮﺗ داﻮﻣ يﺰﺘ
	دﺮﮐ ﻞﻤﻋ ﺮﺗ ﻖﻓﻮﻣ . درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﺜﮐا درﻮﻣ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﯾد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد ﯽﺑﺎﯾزرامﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﺶﻘﻧ مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا ﻪﺸﯾر ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ردﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يﺮﺗﺮﺛﻮﻣ نﻮﭽﻤﻫ ﯽﻠﻣاﻮﻋ ﺪ دﻮﮐ ﻪﯾور ﯽﺑ فﺮﺼﻣ ،يزرﻮﮐﺎﺧ ﺖﺳردﺎﻧ تﺎﯿﻠﻤﻋ يﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زا ،كﺎﺧ رد
	و اﺰﯾرﻮﮑﯾﺎﻣ داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑمﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ رد ﯽﯾاﺰﺳ ﻪﺑ ﺶﻘﻧ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﮏﯾ ﺮﻫﺘﺷاد مﺪﻨﮔ ﻪﺸﯾر ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓاﻪ ﻪﺘﮑﻧ ﺎﻣا ﺪﻧا ﻦﯾا مأﻮﺗ فﺮﺼﻣ ﻪﮐ دﻮﺑ نآ ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣﺮﺛا ﭻﯿﻫ زوﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺎﻫﻢﻫ يزﺎﺳﺎﻧ )ﯽﺘﺴﯿﻧﻮﮔﺎﺘﻧآ( ﻦﯿﺑ و هﺪﺸﻧ مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا ﻪﺸ
	ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	س ناﻮﺧا،م ﯽﻧﺎﻬﻔﺻا و م رﻮﭙﻧﺎﺒﻌﺷ،1391. و بآ ﻪﻠﺠﻣ مﺪﻨﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا و ﻪﺸﯾر ﺪﺷر ﺮﺑ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ و كﺎﺧ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا كﺎﺧ ،26)3 :(735 -727. م يدﺎﺑآﺮﯿﻣا،ف ﯽﻟﺎﺟر،م ﯽﻧﺎﮐدرام ﯽﺟﺮﺑ و ر ،1388 .ﺮﯿﺛﺄﺗدﺮﺑرﺎﮐﻪﯾﺎﻣﺢﯿﻘﻠﺗﻮﺗزاﺮﺘﮐﺎﺑوچرﺎﻗيﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﺮﺑبﺬﺟ ﯽﺧﺮﺑﯽﻧﺪﻌﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋﻂﺳﻮﺗترذﻪﻓﻮﻠﻋ يا)ﻢﻗرﻞﮕ
	ن يﺪﺟﺎﺳف ﯽﻟﺎﺟر و ع،1390 .ﺗبﺬﺟ ﺮﺑ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ﺢﯿﻘﻠﺗ و يور دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﺮﯿﺛﺎترذ رد فﺮﺼﻣ ﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋ كﺎﺧ يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ،25)2 :(92-83. ع تادﺎﺳ،غ ﯽﺒﻗاﻮﺛر،ف ﯽﻟﺎﺟر،م ﺶﺨﺒﺣﺮﻓ،م يدﺮﻣﺮﯿﺷ و ك يزاوﺎﺧ،1389.ﺗ رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ عﻮﻧ ﺪﻨﭼ ﺮﯿﺛﺄ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ وﺎﻫرﻮﺷ
	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ و ﻪﯾﻮﺳ ﺮﺛا ﻪﺸﯾر ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر يوﺮﺴﻨﻠﯾزاﺮﺑ مﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ مﺪﻨﮔ مﺎﻗراﻪﻠﺠﻣيزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ،23)2 :(222-213. ناﺮﺟﺄﺘﺴﻣا،ر ﯽﺋﺎﻗآﻮﻤﻋوگ يزﺎﯿﺘﻣا،1384.ﺮﺛامﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآوﻪﺘﯾﺪﯿﺳاﯽﺋﺎﯿﻠﻗبآيرﺎﯿﺑآﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادواﺰﯿﻣن ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘمﺎﻗراﯽﻋارزﻪﻠﺠﻣ مﺪﻨﮔﺖﺴﯾزﯽﺳﺎﻨﺷناﺮﯾا،18)3 :(260 -243. ﯽﺋ

