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  چکیده
، آزمایشی در سال پوشش گیاهی برخی شاخص هاي رشد  به منظور بررسی اثر کشت مخلوط نخود و جو بر

آزمایش با استفاده از طرح کرت . انجام گرفت در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا 1389زراعی 
هرز به عنوان عامل اصلی در دو سطح کنترل علف. تکرار اجرا شد 3هاي خرد شده بر پایه بلوك هاي کامل تصادفی در 

، کشت خالص جو )PT1(کشت خالص نخود سطح  9هاي مختلف کاشت در هرز و الگوهرز و وجین علفن علفعدم وجی
)PT2(جو % 100+ نخود% 100ط افزایشی ، کشت مخلو)PT3( جو % 75+ نخود% 100، کشت مخلوط افزایشی)PT4( کشت ،

، کشت مخلوط )PT6(جو % 25+ نخود% 100، کشت مخلوط افزایشی )PT5(جو % 50+ نخود% 100مخلوط افزایشی 
% 75مخلوط جایگزینی  ، کشت)PT8(جو % 50+ نخود % 50، کشت مخلوط جایگزینی )PT7(جو % 75+ نخود % 25جایگزینی 

نتایج نشان داد که صفات مورد بررسی تحت تاثیر . به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند )PT9(جو % 25+ نخود 
به طوریکه، . شدپوشش گیاهی هاي رشد هاي هرز باعث کاهش شاخصعدم وجین علف. تیمارهاي آزمایشی قرار گرفتند

در میان . بوددرصد  17و  15، 11به ترتیب  شک کل و سرعت رشد محصولشاخص سطح برگ، ماده خ این کاهش در
و سرعت رشد ) گرم در متر مربع 90/606(، ماده خشک کل )77/1(الگوهاي کشت نیز کمترین میزان شاخص سطح برگ 

ن این با انجام کشت مخلوط بر میزا. متعلق به تیمار تک کشتی نخود بود) گرم بر متر مربع در روز 84/18(محصول 
شاخص سطح برگ، ماده خشک کل و سرعت مقدار . به حداکثر مقدار خود رسید PT3ویژگی ها افزوده شد و در تیمار 

. گرم بر متر مربع در روز بود 47/34گرم بر متر مربع و  40/1110، 69/4در این تیمار به ترتیب برابر  رشد محصول
نسبت به تک کشتی پوشش گیاهی هاي رشد اعث بهبود شاخصبطور کلی و بر اساس نتایج، کشت مخلوط نخود و جو ب

  .شد
  

   عملکرد ،سطح برگشاخص چند کشتی، سرعت رشد محصول، : کلیدي هايواژه
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Abstract 
In order to evaluate the effect of chickpea-barley intercrop on some canopy growth indices, 

an experiment was conducted at the Agricultural Research Station, Faculty of Agriculture, 

University of Bu-Ali Sina, during 2010 growing season. Experiment was conducted as split plot 

based on randomized complete block design with three replications. Weed control as main factor in 

two-levels (weed interference and Weed free and nine different planting patterns were considered as 

sub-plots (sole-crop of chickpea (PT1), sole crop of barley (PT2), additive intercropping of 

chickpea 100% + barley25% (PT3), chickpea100% + barley50% (PT4), chickpea100% + 

barley75% (PT5) and chickpea100% + barley100% (PT6), and replacement intercropping of 

chickpea25% + barley75%, (PT7), chickpea50% + barley50%, (PT8), chickpea75% + barley25%, 

(PT9)). Results showed that traits were affected by treatments. In comparison with WF treatment, 

all growth indices reduced at non weeding treatment. This reduction in leaf area index, total dry 

matter and crop growth rate was 11, 15 and 17%, respectively. Also, among planting patterns 

minimum leaf area index (1.77), total dry matter (606.90 g.m-2) and crop growth rate (18.84 g.m-2. 

d-1) were achieved at PT1 treatment. But, intercropping treatments increased all traits as above 

mentioned and maximum values of LAI (4.69), TDM (1110.40 g.m-2), CGR (34.47 g.m-2.d-1) 

belonged to PT3 treatment. In general, chickpea-barley intercropping improved all canopy growth 

indices in comparison to sole cropping. 
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مقدمه
زراعت فن کشت و کار و بهره برداري از عوامل 

در . باشدمحیطی براي تولید محصوالت کشاورزي می
 کشاورزي سنتی تولید کشاورزي را به دو روش

افزایش سطح زیر کشت و افزایش : توان افزایش داد می

عالوه بر دو روش یاد . میزان محصول در واحد سطح
کشاورزي به شکل  اي افزایش تولید محصوالتشده بر

 ان از عوامل محیطی بهره بیشتري برد،تودیگري نیز می
هاي اضافی و با بطوریکه بدون متحمل شدن هزینه
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استفاده از آب و کود موجود بتوان تولید بیشتري نمود 
از عامل زمان و مکان در تولید محصوالت و آن استفاده 
که شامل افزایش تولیدات کشاورزي در  زراعی است،

حد سطح با کشت بیش از یک گیاه در سال زراعی وا
. یعنی استفاده از کشت مخلوط یا چند کشتی .باشدمی

در این حالت افزایش تولید در واحد سطح از طریق 
قطعه زمین و در یک سال  کشت بیش از یک گیاه در یک

در این راستا انتخاب گیاهانی که . شودمین میزراعی تا
زمان با هم ایجاد کنند قدم  از نظر را  کمترین رقابت

، 1379جوانشیر و همکاران ( شوداي محسوب می عمده
  ).2006بنیک و همکاران 

کشت مخلوط به صورت کاشت دو یا چند گونه 
جهان به طور زراعی با یکدیگر در مناطق گرمسیري 

در حال حاضر این نظام . باشد اي متداول میگسترده
در حال گسترش کشت در مناطق معتدل نیز به سرعت 

در این نوع زراعت کل محصول که از یک قطعه  .است
هاي شود از روشزمین و در یک سال زراعی تولید می

کشت مخلوط الگوي اقتباس  .شودمختلفی حاصل می
هاي پایدار طبیعی گیاهان از جمله مراتع  شده از سیستم

-باشد که نشان می هاي بکر و دست نخورده میو جنگل

-ها را بر حالت تک گونههمواره ترکیب گونهدهد طبیعت 

در این سیستم روابط و همبستگی . دهداي ترجیح می
تولید با ثبات اکولوژیک و محیط زیست  ،بین سوددهی

برعکس، کشاورزي . شودبه طور جامع نگریسته می
ها ؛ بر اساس استفاده از حداکثر نهاده)تک کشتی(مدرن 

تاریخ مدونی  .ه استدر یک مدت کوتاه پایه گذاري شد
ولی با  .براي زراعت چند کشتی و مخلوط وجود ندارد

توجه به شواهدي که اشاره شد رویش گیاهان بصورت 
توام سابقه طوالنی داشته و احتماالً تاریخ آن به 

هایی که بشر با کشاورزي آشنا گردیده  نخستین دوره
  ).1379جوانشیر و همکاران ( گردد بر می

ها و نتایج ان در طول سالتجربیات کشاورز
هاي تحقیقات متعدد مؤید این نکته است که کشت

مخلوط، گیاهان را به دلیل اختالف ارتفاع، نحوه قرار 

ها و نیازهاي غذایی متفاوت نسبت به گرفتن اندام
اودا و همکاران ( استفاده بهینه از منابع محیطی مانند آب

ئی و حمزه( نزمی، )1992کلمنت و همکاران ( نور ،)2007
لی و ( و مواد غذایی )1980مید و ویلی  ،1391سیدي 

 .کندتحریک می )2002لی و همکاران  ،2001همکاران 
- از مزایاي مهم کشت مخلوط افزایش شاخصهمچنین، 

هاي مهم رشدي از جمله سرعت رشد محصول، سرعت 
جذب خالص و شاخص سطح برگ است که این موضوع 

بع طبیعی از جمله نور بسیار در استفاده موثر از منا
کلمنت ، 1379جوانشیر و همکاران (باشد تاثیر گذار می

 بنابراین، ).2008گرن و همکاران ، 1992و همکاران 
زارعین به دالیلی نظیر حفاظت فیزیکی و کاهش خطرات 
احتمالی، حداکثر استفاده از منابع، حفاظت و 

ش افزای حاصلخیزي خاك، بدست آوردن حداکثر سود،
و کاهش آفات و امراض گیاهی و  کیفیت محصول

هرز اشتیاق به انجام این نوع کشت همچنین کنترل علف
  .دهنددارند و آن را بر تک کشتی ترجیح می

با توجه به اینکه در کشت مخلوط از سطح مورد  
شود، در نتیجه مکان بیشتري  کشت استفاده بهتري می

اي گیاهان هاي هوایی و ریشهاز خاك توسط اندام
شود و بدین ترتیب فرسایش وآبشویی خاك پوشیده می

. )1387حقیقت نیا و همکاران ( رسدبه حداقل می
گندم - بر روي کشت مخلوط افزایشی نخودی که تامطالع

انجام شد نشان داد که کشت مخلوط باعث  جو- و نخود
ئی و حمزه( شودهاي هرز می کاهش خسارات علف

برخی محققین . )2006همکاران بنیک و ؛ 1391همکاران 
برتري نظام مخلوط نسبت به تک کشتی را در کاهش 

امبیري و ابیکفونا ( ها گزارش کردندآفات و بیماري
افزایش عملکرد علوفه . )2002رحیمی و همکاران  ،1992

 در کشت مخلوط جو و نخود سیاه گزارش شده است
ال، در کشت مخلوط جو و باق. )1387دریایى و همکاران (

. )2006آجینهو و همکاران (افزایش یافت عملکرد کل 
اي حاکی از افزایش عملکرد در همچنین، نتایج مطالعه

سوبو و همکاران ( اجتماع گیاهی ذرت و لوبیا بود



 1393زمستان / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارویژه نامه                                                                 ، سیدي       ئیحمزه                        78

نتایج تحقیقات برخی پژوهشگران نشان داد که . )2005
کشت مخلوط ذرت با لوبیا معمولی و لوبیا چشم بلبلی 

ارتفاع بوته، وزن تر، وزن خشک،  صفات زیادي نظیر
گرن ( دهدعملکرد و پروتئین خام را تحت تاثیر قرار می

همچنین، میزان عملکرد ذرت در . )2008و همکاران 
ها در مقایسه با کشت خالص آن مخلوط با این لگوم

مطالعه اي که بر روي کشت مخلوط . بیشتر بود
کشت  شد، نشان داد که مافزایشی نخود و گندم، انجا

مخلوط نخود و گندم سودبري کل و نسبت برابري 
هاي هرز و زمین را افزایش داده و سبب کنترل علف

بر اساس این تحقیق تراکم و بیوماس . شودآفات می
هاي هرز در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص علف

بنیک و همکاران ( داري برخوردار بوداز کاهش معنی
رز در تک کشتی و هاي هعلف جمعیتبررسی  .)2006

موید این بود که کشت مخلوط  چندکشتی نخود و جو
- عملکرد کل سیستم را افزایش و تراکم و جمعیت علف

  ).2005  پوگیو( هاي هرز را کاهش داد
یکی از  .Hordeum vulgare Lجو با نام علمی 

باشد که توسط انسان  ترین گیاهان زراعی میقدیمی
. شودجهان کشت می اکنون در سراسر اهلی شده و هم

 Cicer arietinumنام علمی یا زراعی با  معمولی نخود

L.  یکی از سه لگوم مهم در آسیاي غربی و آفریقاي
کشور و در تمام  60این گیاه در بیشتر از . شمالی است

هدف از انجام این  .شودهاي جهان کشت و کار می قاره
پوشش تحقیق بررسی شاخص هاي فیزیولوژیک رشد 

در کشت مخلود نخود و جو بهاره و مقایسه آن گیاهی 
  .با کشت خالص این دو گیاه زراعی بود

  
  و روش ها مواد 

در مزرعه  1389آزمایش در سال زراعی 
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا واقع 

محل اجراي آزمایش  .در روستاي دستجرد انجام گرفت
 1درجه و  35ی، دقیقه طول شرق 31درجه و  48در 

متر ارتفاع از سطح دریا  1690دقیقه عرض شمالی و 

فروردین (در طول فصل رشد  بارندگی میزان. قرار دارد
  . شد متر گزارشمیلی 1/187 )1389تا تیر ماه 

هاي خرد این آزمایش با استفاده از طرح کرت
تکرار انجام  3هاي کامل تصادفی در شده بر پایه بلوك

هاي افزایشی و کشت مخلوط از سري در طراحی. شد
هرز به عنوان عامل کنترل علف. جایگزینی استفاده شد

- هرز و وجین علفاصلی در دو سطح عدم وجین علف

کشت خالص سطح  9هرز و الگوهاي مختلف کاشت در 
، کشت مخلوط )PT2(، کشت خالص جو )PT1(نخود 

، کشت مخلوط )PT3(جو % 100+ نخود% 100افزایشی 
، کشت مخلوط )PT4(جو % 75+ نخود% 100یشی افزا

، کشت مخلوط )PT5(جو % 50+ نخود% 100افزایشی 
، کشت مخلوط )PT6(جو % 25+ نخود% 100افزایشی 

، کشت مخلوط )PT7(جو % 75+ نخود % 25جایگزینی 
، کشت مخلوط )PT8(جو % 50+ نخود % 50جایگزینی 
اکتور به عنوان ف )PT9(جو % 25+ نخود % 75جایگزینی 

شایان ذکر است که در  .فرعی در نظر گرفته شدند
ها براي کشت مخلوط جایگزینی از نسبت معادل گونه

قطعه زمین مورد نظر در  .طراحی کشت استفاده شد
شخم زده شد و در فروردین سال  1388اسفند سال 

عملیات کاشت . بعد از دیسک زدن تسطیح شد 1389
فروردین سال  15نخود و جو بطور همزمان و در 

×  6ابعاد هر کرت فرعی . با دست انجام گرفت 1389
 50هاي کاشت براي نخود ردیففاصله . متر بود 5/4

. متر در نظر گرفته شدسانتی 25متر و براي جو سانتی
بنابراین، در کشت خالص نخود، در هر کرت آزمایشی 

یف کاشت و در کشت خالص جو، در هر کرت در 12
بین هر کرت . کاشت قرار داشت ردیف 24آزمایشی 

فرعی نیم متر و هر کرت اصلی یک متر فاصله در نظر 
ارقام مورد استفاده در این آزمایش، رقم . گرفته شد

هاي تراکم. هاشم نخود و رقم والفجر جو بهاره بودند
بوته در متر  300و  40نرمال نخود و جو به ترتیب 

ت خاك را نتایج آزمون خاك، باف. مربع منظور گردید
، میزان پتاسیم قابل جذب 46/7آن را  pHلومی رسی، 
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گرم در کیلوگرم خاك، میزان فسفر قابل میلی 1/590را 
گرم در کیلوگرم خاك، نیتروژن کل میلی 4/59جذب را 
 409/0درصد، هدایت الکتریکی آن را  13/0خاك را 

درصد نشان  32/1میلی موس بر متر و ماده آلی آن را 
راین، بر اساس نتایج تجزیه خاك و توصیه بناب. داد

کیلوگرم در هکتار به  50کودي، فقط کود اوره به میزان 
. عنوان استارتر و در زمان کشت به خاك اضافه  گردید

آبیاري به صورت بارانی و اولین آبیاري بالفاصله بعد 
هرز، به علف دون وجیندر فاکتور ب. از کاشت انجام شد

داده شد تا در تمام فصل رشد در هاي هرز اجازه علف
مزرعه حضور داشته و با گیاه زراعی رقابت کنند، ولی 

هاي هرز هرز، چندین مرتبه علفدر فاکتور بدون علف
  .در طول فصل رشد و به صورت دستی وجین شدند

بوته به صورت  5در هر بار نمونه گیري 
تصادفی از سطح خاك قطع شده و پس از محاسبه 

درجه سانتی  70ساعت در آون  48مدت سطح برگ به 
سپس به منظور تعیین وزن  گراد قرار داده شده و

  .خشک توزین گردیدند
ماده خشک کل، در محاسبه شاخص سطح برگ، 

سرعت سرعت رشد نسبی و سرعت رشد محصول، 
 استفاده گردید 5تا  1 معادالتتیب از به تر خالص جذب

  .)2007 هوزاین و همکاران؛ 1991کریمی و صدیق (
LAI= EXP (a'+b' T+c' T2)                            ]1[  

TDM= EXP (a+bT+cT2)                             ]2 [  

CGR= NAR×LAI                                         ]3[  

RGR= b+2CT                                               ]4[  

 NAR= (b+2cT) × EXP [(a-a’)+(b-b') T+ (c-c') T2]   
]5[  

: به ترتیب 'cو  'a،b ،c  ،a' ،b :معادالتکه در این 
زمان بر  Tمعادالت رگرسیونی مربوطه و  یباضر

  .باشدحسب روز می
ها به کامپیوتر و تست پس از وارد کردن داده

فرضیات تجزیه واریانس و اطمینان از نرمال بودن 

ار آماري زتوسط نرم افها ها، تجزیه واریانس دادهداده
SAS ها با استفاده از آزمون میانگین. ت گرفتصور
LSD  توسط نرم افزار % 5در سطح آماريSAS 

  .مقایسه شدند
  

  نتایج و بحث
  LAIشاخص سطح برگ 

نتایج تجزیه واریانس ویژگی حداکثر شاخص 
داري رغم، معنیسطح برگ در کانوپی نشان داد که علی

 1هرز و الگوي کشت در سطح احتمال اثرات کنترل علف
). 1جدول (دار نشد ها معنیاثر متقابل بین آن درصد

نشان داد ) 1شکل (هرز مقایسه میانگین اثر کنترل علف
) 42/3(که بیشترین میزان شاخص سطح برگ کانوپی 

هاي هرز بدست آمده و رقابت علفدر حالت کنترل علف
 .دار این ویژگی شده استهرز باعث کاهش معنی
ها را مطالعات خود این یافته بسیاري از محققین نیز در

؛ 1382باغستانی میبدي و همکاران (اند تایید کرده
  ).1389سرحدي و همکاران ؛ 1389رامیار و جم نژاد 

در میان الگوهاي کشت نیز کمترین مقدار 
متعلق به تیمار تک کشتی ) 77/1(شاخص سطح برگ 

کلیه الگوهاي کشت  ،با انجام کشت مخلوط. نخود بود
اراي شاخص سطح برگ باالتري نسبت به تک مخلوط د

) 69/4(کشتی نخود بودند و بیشترین میزان این ویژگی 
اي هدر مطالع). 2جدول (بدست آمد  PT3در تیمار 

، در کشت مخلوط کانوپی افزایش شاخص هاي رشد کل
  ).1377مظاهري ( نسبت به تک کشتی گزارش شد

نتایج این بررسی نشان داد که شاخص سطح 
لوط با در حالت کشت خالص و مخ و جونخود برگ 

کنترل تیمارهاي مختلف در ) 3و  2هاي شکل(یکدیگر 
روند مشابهی در طول دوره هرز و الگوي کاشت علف

افزایش یافت و  LAIبا گذشت زمان مقدار . رشد داشتند
به حداکثر مقدارخود رسید و سپس به دلیل پیري و 

با انجام عمل . دها، روند نزولی را طی کرریزش برگ
هرز شاخص سطح برگ وجین در تیمارهاي کنترل علف
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در کانوپی افزایش داشت که علت این امر را باید در 
. هاي هرز با گیاهان زراعی دانستکاهش رقابت علف

ها را تایید محققین دیگر در مطالعات خود این یافته
  ).1389رامیار و جم نژاد (نمودند 

  
  TDM ماده خشک کل

ها در حداکثر ماده ج تجزیه واریانس دادهنتای
داري اثر معنی خشک کل در کانوپی نیز  نشان دهنده

. بود% 1هرز و الگوي کشت در سطح احتمال کنترل علف
هرز و الگوي کشت ولی، اثر متقابل بین کنترل علف

 ). 1جدول(معنی دار نبود 

مقایسه اثرات ساده تیمارهاي آزمایشی نیز 
ترین ماده خشک کل کانوپی در تیمار نشان داد بیش

و در الگوي ) گرم در متر مربع 86/992(هرز وجین علف
 بدست آمد) گرم در متر مربع PT3 )40/1110کشت 

از نظر این  PT3علت برتري تیمار ). 2و جدول  1شکل (
در واحد سطح  افزایش تراکم دو گونهاز تواند یگی مژوی

کی از مزایاي مهم همانطور که اشاره شد ی. ناشی شود
کشت مخلوط استفاده بهتر از عوامل محیطی و افزایش 

پژوهشگران . تولید نسبت به سیستم تک کشتی است
آجینهو و (دیگري نیز به چنین نتایجی دست یافتند 

  ). 2006  بنیک و همکاران ، 2006همکاران 
بررسی روند تغییر ماده خشک کل نشان داد که 

ارها از روند مشخصی کلیه تیم در TDMتغییرات 
در تمامی تیمارها در اوایل فصل  TDM. کندپیروي می

با  و به دنبال آننشان داد اي رشد، افزایش آهسته
- شکل(افزایش یافت و به حداکثر رسید سرعت بیشتري 

در اوایل فصل رشد تفاوت محسوسی بین ). 5و  4 هاي
شد در الگوهاي مختلف کشت دیده نمیماده خشک کل 

تواند به دلیل وجود منابع کافی جهت ت این امر میکه عل
پس از آن با کامل شدن  .باشد رشد گیاهان زراعی

 پوشش گیاهی و افزایش سطح برگ، ظرفیت فتوسنتز
به حداکثر میزان  TDMکانوپی افزایش یافت و مقدار 

که کاسته شد  TDMخود رسید و پس از آن از میزان 

ها همچنین ریزش برگ تواند به علت پیري واین امر می
هاي برخی پژوهشگران مطابقت این نتایج با یافته .باشد
سعید اختر و صدیق  ،2007سیوارمایا و همکاران (دارد 
  .)2008زکی 

  
  CGRسرعت رشد محصول 

در بررسی روند تغییر سرعت رشد محصول 
هرز هاي کنترل و عدم کنترل علفکانوپی در حالت

در کلیه تیمارها از  CGRنشان داد که روند تغییر 
در تمامی  CGR. کندالگوي مشخصی پیروي می

نشان اي اوایل فصل رشد، افزایش آهسته تیمارها در 
و به دنبال آن با سرعت بیشتري افزایش یافت و به داد 

با شیب تندي کاهش  CGRحداکثر رسید و پس از آن 
-شکل(یافت، بطوریکه در انتهاي فصل رشد منفی شد 

هاي دیگر نتایج این تحقیق با یافته. )7و  6 هاي
  ).1991 کریمی و صدیق(پژوهشگران هماهنگ است 

در مراحل اولیه رشد به دلیل کم  CGRدر واقع، 
در همچنین، . هاي رویشی اندك استبودن مریستم

اوایل فصل رشد تفاوت محسوسی بین سرعت رشد 
- محصول در شرایط کشت خالص و مخلوط دیده نمی

پس از آن با کامل شدن پوشش ). 7و  6شکل (شود 
گیاهی و استفاده کاراتر از نور خورشید و همچنین 

یابد تا به افزایش می CGRافزایش سطح برگ، مقدار 
رقابت بین افزایش  پس به دلیلس. یک حد نهایی برسد

ها، کاهش نفوذ نور به داخل سایه انداز گیاهی و بوته
وسنتز کننده و هاي فتهمچنین پیر و زرد شدن اندام

یابد کاهش می CGRها، میزان دانه انتقال مواد غذایی به
به طورکلی، . شودو حتی در برخی موارد منفی می

افزایش تراکم موجب افزایش سرعت رشد محصول 
هاي تحقیقات مطابق با یافتهتحقیق نتایج این . گردید

  ). 1389خندان بجندي و همکاران (باشد دیگر می
رشد محصول در کانوپی گرچه  حداکثر سرعت

هرز و الگوي کشت در سطح در اثرات ساده کنترل علف
دار شد ولی تحت تاثیر اثر متقابل معنی% 1احتمال 
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). 1جدول (هرز و الگوي کشت قرار نگرفت کنترل علف
هرز و الگوي کشت، در میان اثرات ساده کنترل علف

CGR هرز و تیمار کانوپی در تیمار وجین علفPT3 
گرم  47/34و  82/30به ترتیب (داراي بیشترین میزان 
به دلیل اینکه سرعت رشد . بودند) در متر مربع در روز

محصول کانوپی از مجموع سرعت رشد هر دو گونه 
شود، لذا کانوپی تمام الگوهاي کشت گیاهی ناشی می

مخلوط داراي سرعت رشد محصول باالتر از کشت 
بقیه  PT9ه جز تیمار همچنین، ب. خالص نخود بودند

باالتري نسبت به تک  CGRتیمارهاي کشت مخلوط 
احتماال به دلیل کاهش ). 2جدول (کشتی جو داشتند 

تراکم جو در واحد سطح و نزدیک شدن به تراکم کشت 
باعث شده است که کارایی  PT9خالص نخود در تیمار 

برداري از منابع کاهش یافته و در کانوپی در بهره
. مجموع سرعت رشد کانوپی در این تیمار کاهش یابد

هاي مطالعات محققان دیگر بود این نتایج مطابق با یافته
کریمی و صدیق  ،1389خندان بجندي و همکاران (

1991.(   
هاي افزایش رقابت بین گیاهان زراعی و علف

اعث کاهش هاي هرز بهرز و نیز سایه اندازي علف
-به .سرعت رشد محصول در تیمارهاي عدم کنترل شد

طوري که، در این مطالعه کاهش سرعت رشد محصول 
 ).2شکل (رسید % 15هاي هرز به بر اثر رقابت علف

بسیاري از پژوهشگران دیگر در مطالعات خود اظهار 
تک در  CGRهاي هرز میزان داشتند که با حضور علف

باغستانی میبدي و (یابد یگیاه زراعی کاهش مکشتی 
سرحدي و  ،1384برجسته و رحیمیان  ،1384زند 

   ).1389همکاران 
  

  RGRسرعت رشد نسبی 
روند تغییر سرعت رشد نسبی در الگوهاي 

با  RGRکه  نشان داد پوشش گیاهیمختلف کشت در 
افزایش سن گیاه به طور مداوم کاهش یافت، بطوریکه 

-به ،یزان خود رسیددر انتهاي فصل رشد به کمترین م

ذ نور در ابتداي فصل رشد به علت نفو RGRکلی  طور
ها بر اندازي کمتر برگبه داخل پوشش گیاهی و سایه

با گذشت . روي هم و در نتیجه تنفس کمتر، باالتر است
گسترش بوته و  ،هاي رویشیزمان و افزایش اندام

 RGRها بر روي یکدیگر از مقدار اندازي برگسایه
،  RGRکاهش میزان ). 9و  8هاي شکل( شودمی کاسته

با افزایش سن گیاه توسط سایر محققان نیز مورد تایید 
کریمی و ). 1389سرحدي و همکاران (قرار گرفته است 

که با گذشت زمان میزان  اظهار داشتند) 1991( صدیق
RGR نتایج آزمایشی  .شودکاهش و در نهایت منفی می

هاي هرز تاثیر کمی بر میزان حاکی از این بود که علف
سرعت رشد نسبی جو و نخود در تیمارهاي کنترل و 

رسد سرعت به نظر می. گذاشته اند هرزعدم کنترل علف
گیرد رشد نسبی کمتر تحت تاثیر رقابت قرار می

سرحدي و همکاران  ،1382باغستانی میبدي و همکاران (
در میان تیمارهاي  ).1991دومان و زیمدال  ،1389

متعلق به تک  RGRمختلف کشت در کانوپی کمترین 
ضمن اینکه شیب کاهش در این تیمار  ،کشتی نخود بود

  ).8شکل (نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود 
  

  NARسرعت جذب خالص 
حداکثر سرعت جذب خالص در اواسط فصل 

و با یک شیب مالیم از اوایل فصل رشد  ونهگ رشد دو
گیاهان و افزوده شدن  بعد از افزایش رشد. بدست آمد

ها باعث سایه اندازي بوته ،هابر میزان شاخ و برگ آن
و  یرندگر بیشتري از گیاهان در سایه قرا هايشد برگ

 تحت چنین شرایطی سرعت جذب خالص کاهش یافت
ب خالص ذکمترین میزان سرعت ج. )11و  10هاي شکل(

مربوط به تک کشتی دو گیاه درحالت  پوشش گیاهیدر 
در بین الگوهاي . و بدون کنترل علف هاي هرز بودبا 

کشت مخلوط با کاهش تراکم بر میزان سرعت جذب 
خالص افزوده شد بطوریکه، بیشترین میزان سرعت 

الگوهاي مخلوط، در  در پوشش گیاهی جذب خالص
هاي هرز با کنترل و بدون کنترل علف  PT9 تیمارهاي
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هاي با یافته این نتایج). 11و  10هاي شکل(بدست آمد 
برخی پژوهشگران در رابطه با تاثیر تراکم کاشت بر 

جوادي و ( میزان سرعت جذب خالص مطابقت دارد
این  ).2005سید شریفی و همکاران  ،1385همکاران 

محققین در تحقیقات خود اظهار داشتند که با کاهش 
افزایش یافت و دلیل این  NARهاي زراعی تراکم گونه

 .ها بر یکدیگر دانستنده اندازي برگامر را کاهش سای
هاي هرز و سایه اندازي بر روي برگهاي حضور علف

ها باعث گیاهان زراعی و کاهش ظرفیت فتوسنتزي آن
کاهش سرعت جذب خالص در الگوهاي کشت بدون 

بررسی در ) 1389(سرحدي و همکاران  .کنترل شد
هاي هاي مختلف کاشت ذرت بر مهار علفتأثیر روش

اظهار  هاي رشد و عملکرد دانه ذرت، شاخصهرز
هاي هرز باعث کاهش میزان داشتند که وجود علف

در اواخر رشد نیز . گرددسرعت جذب خالص می
. سرعت جدب خالص شیب کاهشی شدیدي پیدا کرد

شدت این کاهش در تیمارهاي مخلوط بیش از خالص 
ها بر یکدیگر بود که دلیل آن افزایش سایه اندازي برگ

  .است
  

  و عملکرد دانه کل نخود و جو عملکرد دانه
هاي رشد اجتماع از آثار مهم افزایش شاخص

شاخص سطح برگ و گیاهی مانند ماده خشک کل، 
ها بر افزایش اثر مستقیم آن ،سرعت رشد محصول

-عملکرد دانه است که دلیل نهایی انجام کشاورزي می

% 1صفت عملکرد دانه نخود در سطح احتمال . باشد
ها قرار اثر متقابل آن تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی و

 بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه). 3جدول (گرفت 
عدم وجین و وجین و تک کشتی در تیمارهاي  نخود
PT7  گرم در  50/48و  88/249به ترتیب (بدست آمد

در تیمارهاي کشت مخلوط به همراه کنترل ). متر مربع
نسبت به  دارينه نخود بطور معنیهرز عملکرد داعلف

احتماال این امر از پایین  که کاهش یافت کشت خالص آن
. شودبودن توان رقابتی نخود در مقابل جو ناشی می

هرز نیز در همچنین، در تیمارهاي بدون کنترل علف
نظر به .داري مشاهده شدعملکرد دانه نخود کاهش معنی

ي هرز حساسیت هاگیاه نخود به رقابت علفرسد می
ها حاکی از این بود تجزیه واریانس داده. بیشتري دارد

تحت تاثیر % 1که عملکرد دانه جو در سطح احتمال 
هاي هرز، الگوي کشت و اثر تیمارهاي کنترل علف

ها مقایسه میانگین). 3 جدول(گیرد ها قرار میمتقابل آن
نیز نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه جو به 

هاي هرز تعلق دارد یمار تک کشتی آن با کنترل علفت
بطوریکه، کشت مخلوط ). گرم در متر مربع 38/301(

دار عملکرد دانه جو شد که این کاهش باعث کاهش معنی
هاي هرز بیشتر از در تیمارهاي بدون کنترل علف

 ).4 جدول(هاي هرز بود تیمارهاي مخلوط با کنترل علف
ه عملکرد دانه کل نشان داد که تجزیه واریانس مربوط ب

تحت تاثیر تیمارهاي % 1در سطح احتمال این ویژگی 
 ).3جدول (ها قرار گرفت اثر متقابل آن آزمایشی و

 PT3بیشترین میزان این ویژگی در الگوي کشت مخلوط 
 ،همچنین). 4جدول (با کنترل علف هرز به دست آمد 

شتی کمترین میزان عملکرد دانه کل مربوط به تک ک
-به نظر می). 4جدول (نخود بدون کنترل علف هرز بود 

پوشش گیاهی منجر به  هاي رشدرسد افزایش شاخص
افزایش عملکرد دانه کل شده است، بطوریکه اکثر 
الگوهاي کشت مخلوط داراي عملکرد دانه کل باالتري 

پژوهشگران  ).4جدول (نسبت به تک کشتی بودند 
را در کشت مخلوط کل زیادي افزایش عملکرد دانه 

گرن و همکاران (تایید کرده اند گیاهان زراعی مختلف 
بنیک و همکاران  ،2006آجینهو و همکاران  ،2008
2006.(  

  
  نتیجه گیري کلی

هاي نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شاخص
در کشت مخلوط نخود و جو نسبت  پوشش گیاهیرشد 

ر برتري به تک کشتی نخود و جو افزایش یافتند که بیانگ
 در .کشت مخلوط نسبت به تک کشتی این گیاهان است
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این میان کشت مخلوط افزایشی در اکثر صفات مورد 
داراي برتري  نسبت به کشت مخلوط جایگزینی ارزیابی

در  پوشش گیاهیهاي رشد شاخص همچنین، .بود
هرز نسبت به تیمارهاي با تیمارهاي بدون کنترل علف

ند، که دلیل این امر رقابت هرز کاهش یافتکنترل علف
الزم به ذکر . باشدهاي هرز با گیاهان زراعی میعلف

است که میزان این کاهش در کشت مخلوط نسبت به 

توان کاهش بار رقابتی و کشت خالص کمتر بود، که می
هاي هرز در کشت مخلوط را دلیل این خسارات علف
گوهاي کشت مخلوط در نهایت در ال. تموضوع دانس

سبت به تک کشتی افزایش معنی داري کرد دانه کل نعمل
یستم کشت به نشان داد، که نشان از برتري این س

  .کشت خالص گیاهان است
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  .هرزعلفو عدم کنترل ترل شرایط کن هاي رشد پوشش گیاهی درشاخصمقایسه میانگین  -1شکل 
  

  .کشت هاي مختلفهرز و الگويکنترل علف شرایط هاي رشد پوشش گیاهی درشاخصتجزیه واریانس نتایج  -1جدول

    (MS)میانگین مربعات  

CGRmax  TDMmax  LAImax جه آزاديدر  منابع تغییر 
59/26 ns 78/13771 ns 54/1  تکرار 2 **
10/313 ** 04/324570 ** 68/1  کنترل علف هرز 1 **

10/7  17/352  02/0  2 Ea 

05/113 ** 31/117269 ** 64/5  الگوي کشت 8 **
32/3   ns 41/3448   ns 04/0   ns 8 الگوي کشت× کنترل علف هرز  

43/10  11/11580  18/0  32 Eb 

36/11  75/11  16/13  ضریب تغییرات(%)  

ns ،*  باشدمی درصد 1و  5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  **و.  
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  (B)و جایگزینی (A)هاي هرز در کشت مخلوط افزایشیسطح برگ پوشش گیاهی در حالت کنترل علفروند تغییرات شاخص  -2شکل

  
 

 
  (B)جایگزینیو  (A)کشت مخلوط افزایشیهاي هرز درالت عدم کنترل علفحدر  تغییرات شاخص سطح برگ پوشش گیاهیروند -3شکل

  
  

 
 

  (B)و جایگزینی  (A)هاي هرز در کشت مخلوط افزایشی رل علفدر حالت کنت پوشش گیاهی ماده خشک کلروند تغییرات  -4شکل
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  (B)و جایگزینی  (A)هاي هرز در کشت مخلوط افزایشی در حالت عدم کنترل علف پوشش گیاهی ماده خشک کلروند تغییرات  -5شکل

  

  
  (B)و جایگزینی  (A)افزایشی  کشت مخلوطهاي هرز دردر حالت کنترل علف پوشش گیاهی سرعت رشد محصول روند تغییرات -6شکل

  

  
و  (A)کشت مخلوط افزایشی هاي هرز درحالت عدم کنترل علفدر  پوشش گیاهی سرعت رشد محصولتغییرات روند  -7شکل 

   (B)جایگزینی
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  (B)و جایگزینی  (A)هاي هرز در کشت مخلوط افزایشی در حالت کنترل علف پوشش گیاهی سرعت رشد نسبیروند تغییرات  -8شکل

  
 

  
    و  (A)کشت مخلوط افزایشی هاي هرز در ر حالت عدم کنترل علفد پوشش گیاهی سرعت رشد نسبیروند تغییرات  -9شکل

  (B)جایگزینی 
  

  
    و  (A)هاي هرز در کشت مخلوط افزایشی در حالت کنترل علف پوشش گیاهی سرعت جذب خالص روند تغییرات -10شکل

  (B)جایگزینی 
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و  (A)هاي هرز در کشت مخلوط افزایشی در حالت عدم کنترل علف پوشش گیاهی سرعت جذب خالص روند تغییرات -11شکل

  (B)جایگزینی 
  

  
  هرز و الگوي کشت بر عملکرد دانه نخود و جوتجزیه واریانس اثر کنترل علفنتایج  -3جدول

 (MS)میانگین مربعات                                                                                    

 منابع تغییر درجه آزادي عملکرد دانه نخود  عملکرد دانه جو  عملکرد دانه کل
65/2273  ns 45/2769 ** 91/616   ns 2 تکرار 
33/132431 ** 79/60170 ** 31/19793  کنترل علف هرز 1 ** 
13/4876  40/1710  93/121  2 Ea 

49/118983 ** 24/15647 ** 12/5210  الگوي کشت 8 **
70/22951 ** 12/802 ** 41/5861 الگوي کشت× کنترل علف هرز 8 **   
20/439  24/237  62/186  32 Eb 

15/8  16/8  57/13  ضریب تغییرات (%)  

ns ،*  باشدمی درصد 1و  5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال  **و. 
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هاي رشد، هرز چاودار بر شاخصاثر رقابت علف. 1382ختاري م، ر و م ع، عطري ع ع، اکبري غ باغستانی میبدي م

  .2-11: 61 ،پژوهش و سازندگی. عملکرد و اجزاي عملکرد گندم

هاي مورفولوژیک و فیزیولوژیک موثر در رقابت گندم زمستانه در بررسی ویژگی. 1384زند ا، و باغستانی میبدي م ع 
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  .هرز و الگوي کشتکرد دانه نخود و جو در تیمارهاي کنترل علفمقایسه میانگین  عمل -4جدول 
 

 تیمار
عملکرد دانه نخود 

  )گرم در متر مربع(
  عملکرد دانه جو

 )گرم در متر مربع(

  عملکرد دانه کل
 )گرم در متر مربع(

 PT1 88/249 -  88/249 
 PT2 - 38/301  38/301  
 PT3 22/100 22/253 44/353  
 PT4 93/101 47/249  40/351  

PT5 42/115 15/195 57/310 هرزبا کنترل علف  
 PT6 83/127 03/148 86/275  
 PT7 30/57 46/261 76/318  
 PT8 43/95 88/200 31/296  
 PT9 47/119 24/182 71/301  
 PT1 17/62 - 17/62 
 PT2 - 42/256 42/256 
 PT3 28/97 88/208 16/306  
 PT4 18/102 30/164 48/266  

PT5 85/113 52/120  37/234 هرزون کنترل علفبد  
 PT6 46/83 50/108  96/191  
 PT7 50/48 21/157  71/205  
 PT8 67/61 39/116  06/178  
 PT9 47/73 13/99  60/172  

LSD (%5)  28/97 76/25 85/34  
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  . دانشگاهی مشهد
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هاي فیزیولوژیک موثر بر رشد ویژگی ها بر عملکرد و برخیري ریزوبیوم همراه با کاربرد ریز مغذيبوته و باکت
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	ﺪﯿﺳر دﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ . راﺪﻘﻣ ﺖﻋﺮﺳ و ﻞﮐ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد69/4 ،40/1110 و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ47/34دﻮﺑ زور رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ . ﺑ ﻮﺟ و دﻮﺨﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ و ﯽﻠﮐ رﻮﻄﺑﺺﺧﺎﺷ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎ ﺪﺷر يﺎﻫ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ
	،لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ،ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﺺﺧﺎﺷگﺮﺑ ﺢﻄﺳ،دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﻞﻣاﻮﻋ زا يرادﺮﺑ هﺮﻬﺑ و رﺎﮐ و ﺖﺸﮐ ﻦﻓ ﺖﻋارزﯽﻣ يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣﺪﺷﺎﺑ . ردشور ود ﻪﺑ ار يزروﺎﺸﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺘﻨﺳ يزروﺎﺸﮐﯽﻣداد ﺶﯾاﺰﻓا ناﻮﺗ : ﺶﯾاﺰﻓا و ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓاﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد لﻮﺼﺤﻣ ناﺰﯿﻣ . دﺎﯾ شور ود ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺮﺑ هﺪﺷتﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا يا ﻞﮑﺷ ﻪﺑ يزروﺎ
	ماﺪﻧا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ توﺎﻔﺘﻣ ﯽﯾاﺬﻏ يﺎﻫزﺎﯿﻧ و ﺎﻫبآ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﻪﻨﯿﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ادوا 2007(،رﻮﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﻨﻤﻠﮐ1992( ،ﯿﻣزﻦ)هﺰﻤﺣ و ﯽﺋ يﺪﯿﺳ1391، ﯽﻠﯾو و ﺪﯿﻣ1980(ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ و) و ﯽﻟ نارﺎﮑﻤﻫ2001، نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻟ2002(ﯽﻣ ﮏﯾﺮﺤﺗﺪﻨﮐ
	دﻮﻤﻧ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﻮﺘﺑ دﻮﺟﻮﻣ دﻮﮐ و بآ زا هدﺎﻔﺘﺳا هدﺎﻔﺘﺳا نآ و تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد نﺎﮑﻣ و نﺎﻣز ﻞﻣﺎﻋ زا ،ﺖﺳا ﯽﻋارز رد يزروﺎﺸﮐ تاﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ او ﯽﻋارز لﺎﺳ رد هﺎﯿﮔ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ ﺖﺸﮐ ﺎﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﺎﯾ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻨﻌﯾ . ﻖﯾﺮﻃ زا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﺪ
	،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻢﻬﻣ يﺎﯾاﺰﻣ زا
	ﺖﻋﺮﺳ ،لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﻪﻠﻤﺟ زا يﺪﺷر ﻢﻬﻣ يﺎﻫ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ و ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟﺎﻨﻣ زا ﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻔﺘﺳا رد رﺎﯿﺴﺑ رﻮﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑ ﯽﻣ راﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﯿﺸﻧاﻮﺟ1379 ، ﺖﻨﻤﻠﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و1992 ، نارﺎﮑﻤﻫ و نﺮﮔ2008.(،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ تاﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﺖﻇﺎﻔﺣ ﺮﯿﻈ
	ﺖﻌﯿﺒﻃ ﺪﻫدﻪﻧﻮﮔ ﺐﯿﮐﺮﺗ هراﻮﻤﻫﻪﻧﻮﮔ ﮏﺗ ﺖﻟﺎﺣ ﺮﺑ ار ﺎﻫ
	ﯽﻣ ﺢﯿﺟﺮﺗ ياﺪﻫد . ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ و ﻂﺑاور ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾا رد ﯽﻫددﻮﺳ ﻦﯿﺑ، ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا تﺎﺒﺛ ﺎﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗﯽﻣ ﻪﺘﺴﯾﺮﮕﻧ ﻊﻣﺎﺟ رﻮﻃ ﻪﺑدﻮﺷ . يزروﺎﺸﮐ ،ﺲﮑﻋﺮﺑ نرﺪﻣ)ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ(هدﺎﻬﻧ ﺮﺜﮐاﺪﺣ زا هدﺎﻔﺘﺳا سﺎﺳا ﺮﺑ ؛ ﺎﻫ ﺪﺷ يراﺬﮔ ﻪﯾﺎﭘ هﺎﺗﻮﮐ تﺪﻣ ﮏﯾ ردﺖﺳا ه. ﯽﻧوﺪﻣ ﺦﯾرﺎﺗدراﺪﻧ دﻮﺟو طﻮﻠﺨﻣ و ﯽﺘﺸﮐ 
	دراد راﺮﻗ .ناﺰﯿﻣﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد) ﻦﯾدروﺮﻓ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ ﺎﺗ1389(1/187ﯽﻠﯿﻣشراﺰﮔ ﺮﺘﻣﺪﺷ .تﺮﮐ حﺮﻃ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا دﺮﺧ يﺎﻫ كﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ هﺪﺷ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ3 مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﺪﺷ .ﯽﺣاﺮﻃ رديﺮﺳ زا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ﯽﺸﯾاﺰﻓا يﺎﻫ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ .ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣﺎﻋ نا
	2005( . ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﯽﺧﺮﺑ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻠﺒﻠﺑ ﻢﺸﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ و ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﺮﯿﻈﻧ يدﺎﯾز تﺎﻔﺻ ،ﮏﺸﺧ نزو ،ﺮﺗ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار مﺎﺧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ و دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﻫد) نﺮﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و2008( . رد ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ مﻮﮕﻟ ﻦﯾا ﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣ نآ
	رد ﺖﺷﺎﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا و زﺮﻫ9 ﺢﻄﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ دﻮﺨﻧ)
	( ﻮﺟ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ،)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، ﯽﺸﯾاﺰﻓا100 %دﻮﺨﻧ +100 % ﻮﺟ)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، اﺰﻓا ﯽﺸﯾ100 %دﻮﺨﻧ +75 % ﻮﺟ)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، ﯽﺸﯾاﺰﻓا100 %دﻮﺨﻧ +50 % ﻮﺟ)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، ﯽﺸﯾاﺰﻓا100 %دﻮﺨﻧ +25 % ﻮﺟ)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ25 % دﻮﺨﻧ +75 % ﻮﺟ)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ50 % دﻮﺨﻧ +50 % ﻮﺟ)
	( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ، ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ75 % دﻮﺨﻧ +25 % ﻮﺟ)
	(ﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ رﻮﺘﮐﺎ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﻋﺮﻓ. رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷﻪﻧﻮﮔ لدﺎﻌﻣ ﺖﺒﺴﻧ زا ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ياﺮﺑ ﺎﻫ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺸﮐ ﯽﺣاﺮﻃ. رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻦﯿﻣز ﻪﻌﻄﻗ لﺎﺳ ﺪﻨﻔﺳا1388 لﺎﺳ ﻦﯾدروﺮﻓ رد و ﺪﺷ هدز ﻢﺨﺷ 1389ﺪﺷ ﺢﯿﻄﺴﺗ ندز ﮏﺴﯾد زا ﺪﻌﺑ . ﺖﺷﺎﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ رد و نﺎﻣﺰﻤﻫ رﻮﻄﺑ ﻮﺟ 
	داد ﺶﻫﺎﮐ ار زﺮﻫ يﺎﻫ)ﻮﯿﮔﻮﭘ2005.( ﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﺎﺑ ﻮﺟ
	زا ﯽﮑﯾ ﯽﻤﯾﺪﻗﯽﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺗ نﺎﺴﻧا ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻢﻫ و هﺪﺷ ﯽﻠﻫاﺮﺳاﺮﺳ رد نﻮﻨﮐاﯽﻣ ﺖﺸﮐ نﺎﻬﺟدﻮﺷ . دﻮﺨﻧﯽﻟﻮﻤﻌﻣ ﺎﺑ ﯽﻋارز ﺎﯾﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ
	يﺎﻘﯾﺮﻓآ و ﯽﺑﺮﻏ يﺎﯿﺳآ رد ﻢﻬﻣ مﻮﮕﻟ ﻪﺳ زا ﯽﮑﯾﺖﺳا ﯽﻟﺎﻤﺷ . زا ﺮﺘﺸﯿﺑ رد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا60 مﺎﻤﺗ رد و رﻮﺸﮐ هرﺎﻗﯽﻣ رﺎﮐ و ﺖﺸﮐ نﺎﻬﺟ يﺎﻫدﻮﺷ. ﻦﯾا مﺎﺠﻧا زا فﺪﻫ ﺪﺷر ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﺳرﺮﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺶﺷﻮﭘ ﯽﻫﺎﯿﮔ نآ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و هرﺎﻬﺑ ﻮﺟ و دﻮﺨﻧ دﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رددﻮﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ود ﻦﯾا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآ1389 ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻊﻗاو ﺎﻨﯿﺳ ﯽﻠﻋﻮﺑ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا دﺮﺠﺘﺳد يﺎﺘﺳور رد. ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ رد48 و ﻪﺟرد31ﻗﺮﺷ لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد ،ﯽ35 و ﻪﺟرد1 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد1690 ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا عﺎﻔﺗرا ﺮﺘﻣ
	ار نآ46/7 بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣ ،
	هدادهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ،ﺎﻫ ﺎﻫﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗﺰ يرﺎﻣآ را
	ار1/590ﯽﻠﯿﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ،كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد مﺮﮔ ار بﺬﺟ4/59ﯽﻠﯿﻣ ﻞﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ،كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد مﺮﮔ ار كﺎﺧ13/0 ار نآ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ ،ﺪﺻرد409/0 ار نآ ﯽﻟآ هدﺎﻣ و ﺮﺘﻣ ﺮﺑ سﻮﻣ ﯽﻠﯿﻣ32/1 نﺎﺸﻧ ﺪﺻرد داد .ﺑﺎﻨﺑ ﻪﯿﺻﻮﺗ و كﺎﺧ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ،ﻦﯾاﺮ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ هروا دﻮﮐ ﻂﻘﻓ ،ي
	رﻮﺻﺖﻓﺮﮔ ت .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ
	يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد5 % راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ
	ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ.
	ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﯽﮔﮋﯾو ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻠﻋ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳﯽﻨﻌﻣ ،ﻢﻏر يراد ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ تاﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا و زﺮﻫ1 ﺪﺻردنآ ﻦﯿﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛاﯽﻨﻌﻣ ﺎﻫ ﺪﺸﻧ راد) لوﺪﺟ1 .( ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ زﺮﻫ) ﻞﮑﺷ1 ( داد نﺎﺸﻧ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ناﺰﯿﻣ ﻦ
	]1[
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ) لوﺪﺟ2 .(ﻌﻟﺎﻄﻣ ردﻪ يا ﻞﮐ ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﭘﻮﻧﺎﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ، ﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ) يﺮﻫﺎﻈﻣ1377.( ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ گﺮﺑ دﻮﺨﻧﻮﺟ وﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺖﻟﺎﺣ رد ﺎﺑ طﻮﻠ ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ)ﻞﮑﺷ يﺎﻫ2 و3 ( رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لﺮﺘﻨﮐ ﻒﻠﻋ ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟا و زﺮ
	]2 [
	]3[
	]4[
	]5[ ﻦﯾا رد ﻪﮐتﻻدﺎﻌﻣ:
	،
	،
	و
	،
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ : ﺮﺿاﺐﯾ و ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر تﻻدﺎﻌﻣ
	،
	ﺮﺑ نﺎﻣز ﯽﻣ زور ﺐﺴﺣﺪﺷﺎﺑ.هداد ندﺮﮐ دراو زا ﺲﭘ ﺖﺴﺗ و ﺮﺗﻮﯿﭙﻣﺎﮐ ﻪﺑ ﺎﻫ ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ زا نﺎﻨﯿﻤﻃا و ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ تﺎﯿﺿﺮﻓ
	و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا و يﺮﯿﭘ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﯿﺳر دﻮﺧراﺪﻘﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑگﺮﺑ شﺰﯾرﺮﮐ ﯽﻃ ار ﯽﻟوﺰﻧ ﺪﻧور ،ﺎﻫد . ﻞﻤﻋ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﺟو گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ زﺮﻫ
	رد ﺪﯾﺎﺑ ار ﺮﻣا ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ﻪﮐ ﺖﺷاد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ردﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐﺖﺴﻧاد ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ . ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا دﻮﺧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺮﮕﯾد ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ﺪﯿﯾﺎﺗ ار ﺎﻫ ﺪﻧدﻮﻤﻧ) داﮋﻧ ﻢﺟ و رﺎﯿﻣار1389.(
	ﯽﻣ ﺮﻣا ﻦﯾاو يﺮﯿﭘ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗگﺮﺑ شﺰﯾر ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ.ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﯽﺧﺮﺑ يﺎﻫ دراد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯾﺎﻣراﻮﯿﺳ2007، ﻖﯾﺪﺻ و ﺮﺘﺧا ﺪﯿﻌﺳ ﯽﮐز2008(
	ﯾﺎﺘﻧهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞ هدﺎﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ رد ﺎﻫهﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ  ﺰﯿﻧ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ رد ﻞﮐ ﮏﺸﺧﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا يراد ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا و زﺮﻫ1 %دﻮﺑ . ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻦﯿﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ،ﯽﻟو ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا و زﺮﻫ دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ)لوﺪﺟ1 .( ﺰﯿﻧ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ هدﺎﺳ تاﺮﺛا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺸﯿﺑ داد نﺎﺸﻧ 
	لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺖﻟﺎﺣ رد ﯽﭘﻮﻧﺎﮐﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ و لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫ زﺮﻫ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ
	زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻠﮐ رد ﯽﻣ يوﺮﯿﭘ ﯽﺼﺨﺸﻣ يﻮﮕﻟاﺪﻨﮐ .
	ﯽﻣﺎﻤﺗ رد رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻪﺘﺴﻫآ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا يا نﺎﺸﻧ داد ﻪﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﺎﺑ نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و نآ زا ﺲﭘ و ﺪﯿﺳر ﺮﺜﮐاﺪﺣ
	ﺶﻫﺎﮐ يﺪﻨﺗ ﺐﯿﺷ ﺎﺑ ﺪﺷ ﯽﻔﻨﻣ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا رد ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ)ﻞﮑﺷ
	)40/1110ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ (ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ) ﻞﮑﺷ1 لوﺪﺟ و2 .( رﺎﻤﯿﺗ يﺮﺗﺮﺑ ﺖﻠﻋ
	يﺎﻫ6 و7( .ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﮕﯾد يﺎﻫ ﺖﺳا ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ)ﻖﯾﺪﺻ و ﯽﻤﯾﺮﮐ1991.( ،ﻊﻗاو رد
	ﻦﯾا ﺮﻈﻧ زا ﯾوﮋﻣ ﯽﮔﯽ ﺪﻧاﻮﺗ زاﻪﻧﻮﮔ ود ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد دﻮﺷ ﯽﺷﺎﻧ .ﯾ ﺪﺷ هرﺎﺷا ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ ﻢﻬﻣ يﺎﯾاﺰﻣ زا ﯽﮑ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﺮﺘﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﺖﺳا ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ . ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﯽﺠﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ يﺮﮕﯾد) و ﻮﻬﻨﯿﺟآ نارﺎﮑﻤﻫ200
	ﻢﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﺷر ﻪﯿﻟوا ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻢﺘﺴﯾﺮﻣ ندﻮﺑﺖﺳا كﺪﻧا ﯽﺸﯾور يﺎﻫ . ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رد ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﻦﯿﺑ ﯽﺳﻮﺴﺤﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاواﯽﻤﻧ هﺪﯾد طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد لﻮﺼﺤﻣ
	دﻮﺷ) ﻞﮑﺷ6 و7 .( ﺶﺷﻮﭘ نﺪﺷ ﻞﻣﺎﮐ ﺎﺑ نآ زا ﺲﭘ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺪﯿﺷرﻮﺧ رﻮﻧ زا ﺮﺗارﺎﮐ هدﺎﻔﺘﺳا و ﯽﻫﺎﯿﮔ راﺪﻘﻣ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا
	ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺎﺗ ﺪﺑﺎﯾ ﺪﺳﺮﺑ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺪﺣ ﮏﯾ .ﺳﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺲﭙ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﺗﻮﺑ و ﯽﻫﺎﯿﮔ زاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ ﻞﺧاد ﻪﺑ رﻮﻧ ذﻮﻔﻧ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺎﻫماﺪﻧا نﺪﺷ درز و ﺮﯿﭘ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺘﻓ يﺎﻫ و هﺪﻨﻨﮐ ﺰﺘﻨﺳﻮ ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ لﺎﻘﺘﻧاﻪﻧاد ناﺰﯿﻣ ،ﺎﻫ
	ردﻤﯿﺗ ﻪﯿﻠﮐ ﯽﺼﺨﺸﻣ ﺪﻧور زا ﺎﻫرﺎ ﯽﻣ يوﺮﯿﭘﺪﻨﮐ .
	ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﺘﺴﻫآ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﺷر يا داد نﺎﺸﻧنآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و ﺎﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﺪﯿﺳر ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا)ﻞﮑﺷ
	ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﯽﻔﻨﻣ دراﻮﻣ ﯽﺧﺮﺑ رد ﯽﺘﺣ ودﻮﺷ . ،ﯽﻠﮐرﻮﻃ ﻪﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓاﺪﯾدﺮﮔ . ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺮﮕﯾد ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻨﺠﺑ ناﺪﻨﺧ1389 .( ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﭼﺮﮔ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ رد لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷرﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ هدﺎﺳ تاﺮﺛا رد ﺢﻄﺳ رد 
	يﺎﻫ4 و5 .( ﻦﯿﺑ ﯽﺳﻮﺴﺤﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد ﻞﮐ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣﯽﻤﻧ هﺪﯾد ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﺪﺷ ﻠﻋ ﻪﮐﯽﻣ ﺮﻣا ﻦﯾا ﺖ ﺖﻬﺟ ﯽﻓﺎﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ دﻮﺟو ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷرﺪﺷﺎﺑ
	نﺪﺷ ﻞﻣﺎﮐ ﺎﺑ نآ زا ﺲﭘﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻓﺮﻇ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ راﺪﻘﻣ و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ
	ناﺰﯿﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ ناﺰﯿﻣ زا نآ زا ﺲﭘ و ﺪﯿﺳر دﻮﺧ
	ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﻪﮐ
	ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا و زﺮﻫ) لوﺪﺟ1 .( ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ هدﺎﺳ تاﺮﺛا نﺎﯿﻣ رد ،ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا و زﺮﻫ
	ﻮﻔﻧ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ياﺪﺘﺑا رد رﻮﻧ ذ ﻪﯾﺎﺳ و ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ ﻞﺧاد ﻪﺑگﺮﺑ ﺮﺘﻤﮐ يزاﺪﻧا ﺮﺑ ﺎﻫ ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺮﺘﻤﮐ ﺲﻔﻨﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﻢﻫ يور . ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ ماﺪﻧا ﺶﯾاﺰﻓا و نﺎﻣزﯽﺸﯾور يﺎﻫ، و ﻪﺗﻮﺑ شﺮﺘﺴﮔ ﻪﯾﺎﺳگﺮﺑ يزاﺪﻧا راﺪﻘﻣ زا ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ يور ﺮﺑ ﺎﻫ
	رﻮﻃ ﯽﻠﮐ
	ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ و زﺮﻫ
	ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ82/30 و47/34 مﺮﮔ زور رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد (ﺪﻧدﻮﺑ . ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﻪﮑﻨﯾا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﻫ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ عﻮﻤﺠﻣ زا ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ لﻮﺼﺤﻣﯽﻣ ﯽﺷﺎﻧ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ يﺎﻫﻮﮕﻟا مﺎﻤﺗ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ اﺬﻟ ،دﻮﺷ ﺖﺸﮐ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ياراد طﻮﻠﺨﻣﺪﻧدﻮﺑ دﻮﺨﻧ ﺺﻟﺎﺧ .ﺑ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رﺎﻤﯿﺗ
	ﻪﺘﺳﺎﮐﯽﻣدﻮﺷ)ﻞﮑﺷ يﺎﻫ8 و9 .( ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ
	، ﺪﯿﯾﺎﺗ درﻮﻣ ﺰﯿﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗ هﺎﯿﮔ ﻦﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺣﺮﺳ1389 .( و ﯽﻤﯾﺮﮐ ﻖﯾﺪﺻ)1991 (ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ناﺰﯿﻣ نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ ﻪﮐ
	ﻪﯿﻘﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻒﻠﻋ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﯽﻤﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ و لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد دﻮﺨﻧ و ﻮﺟ ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋزﺮﻫﺪﻧا ﻪﺘﺷاﺬﮔ .ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﺪﺳرﯽﻣ راﺮﻗ ﺖﺑﺎﻗر ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺮﺘﻤﮐ ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر دﺮﯿﮔ ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ1382، نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺣﺮﺳ 1389، لاﺪﻤﯾز
	ﯽﻣ ﯽﻔﻨﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و ﺶﻫﺎﮐدﻮﺷ
	ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﻨﺘﺷاد ﻮﺟ ﯽﺘﺸﮐ) لوﺪﺟ2 .( ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﺖﺸﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ نﺪﺷ ﮏﯾدﺰﻧ و ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻮﺟ ﻢﮐاﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد دﻮﺨﻧ ﺺﻟﺎﺧ
	ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺚﻋﺎﺑ هﺮﻬﺑ رد ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ رد و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يرادﺮﺑﺪﺑﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ عﻮﻤﺠﻣ . ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا دﻮﺑ ﺮﮕﯾد نﺎﻘﻘﺤﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻨﺠﺑ ناﺪﻨﺧ1389، ﻖﯾﺪﺻ و ﯽﻤﯾﺮﮐ 1991.(ﻒﻠﻋ و ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﻫ
	ﮏﺗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ دﻮﺑ دﻮﺨﻧ ﯽﺘﺸﮐ، رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﺶﻫﺎﮐ ﺐﯿﺷ ﻪﮑﻨﯾا ﻦﻤﺿ دﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﮕﯾد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ) ﻞﮑﺷ8.(
	لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد ،ﻪﮐ يرﻮﻃﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺛا ﺮﺑ ﻪﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ15 % ﺪﯿﺳر) ﻞﮑﺷ2.( رﺎﻬﻇا دﻮﺧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﺮﮕﯾد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ زا يرﺎﯿﺴﺑﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ناﺰﯿﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﻞﺼﻓ ﻂﺳاوا رد ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣود ﺪﺷرﮔﻪﻧﻮ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا زا ﻢﯾﻼﻣ ﺐﯿﺷ ﮏﯾ ﺎﺑ و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ .ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا زا ﺪﻌﺑ نﺪﺷ هدوﺰﻓا و نﺎﻫﺎﯿﮔ نآ گﺮﺑ و خﺎﺷ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑﺎﻫ،ﻪﺗﻮﺑ يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻫ گﺮﺑ ﺪﺷيﺎﻫاﺮﻗ ﻪﯾﺎﺳ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ رﮔﺪﻧﺮﯿ وﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ
	رد ﮏﺗ ﯽﺘﺸﮐﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔﯽ ﺪﺑﺎﯾ) و يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ ﺪﻧز1384، نﺎﯿﻤﯿﺣر و ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ1384، و يﺪﺣﺮﺳ نارﺎﮑﻤﻫ1389.(
	يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور رد ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘداد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ
	ﺎﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ مواﺪﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﺳ ﺶﯾاﺰﻓاﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا ردﺪﯿﺳر دﻮﺧ ناﺰﯿ،ﻪﺑ
	ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ و لﺮﺘﻨﮐ ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رد ﺰﯿﻧ زﺮﻫ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ دﻮﺨﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد.ﻪﺑ ﺮﻈﻧ ﯽﻣ ﺪﺳرﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﺑ دﻮﺨﻧ هﺎﯿﮔﺎﻫ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ زﺮﻫ ي دراد يﺮﺘﺸﯿﺑ .هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺎﻫ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻮﺟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ1 % ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ)ﻞﮑﺷ يﺎﻫ10 و11 .(ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾاﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ يﺎﻫ ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﯽﺧﺮﺑدراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ناﺰﯿﻣ) و يداﻮﺟ نارﺎﮑﻤﻫ1385، نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﯾﺮﺷ ﺪﯿﺳ2005.( ﻦﯾا ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا دﻮﺧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد ﻦﯿﻘﻘﺤﻣﻪﻧﻮﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﯽﻋارز يﺎﻫ
	ﻦﯾا ﻞﯿﻟد و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﯾﺎﺳ ﺶﻫﺎﮐ ار ﺮﻣاگﺮﺑ يزاﺪﻧا ﻪﺪﻨﺘﺴﻧاد ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺮﺑ ﺎﻫ. ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ يﺎﻫگﺮﺑ يور ﺮﺑ يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ و زﺮﻫ يﺎﻫ نآ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻫ نوﺪﺑ ﺖﺸﮐ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﺶﻫﺎﮐﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ
	نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺣﺮﺳ)1389 ( رد ﯽﺳرﺮﺑ شور ﺮﯿﺛﺄﺗﻒﻠﻋ رﺎﻬﻣ ﺮﺑ ترذ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يﺎﻫ زﺮﻫﺺﺧﺎﺷ ،ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر يﺎﻫ رﺎﻬﻇا ﻒﻠﻋ دﻮﺟو ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳددﺮﮔ . ﺰﯿﻧ ﺪﺷر ﺮﺧاوا رددﺮﮐ اﺪﯿﭘ يﺪﯾﺪﺷ ﯽﺸﻫﺎﮐ ﺐﯿﺷ ﺺﻟﺎﺧ بﺪﺟ ﺖﻋﺮﺳ . ﺺﻟﺎﺧ زا ﺶﯿﺑ طﻮﻠﺨﻣ
	ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺎﺑ) لوﺪﺟ4 .(ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ، ﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﺘﺸ دﻮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ دﻮﺨﻧ) لوﺪﺟ4 .(ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ
	ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺳرﺪﺷر يﺎﻫ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ ﺮﺜﮐا ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻞﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياراد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ) لوﺪﺟ4.( ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا يدﺎﯾز ﻞﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ار ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺪﯿﯾﺎﺗ) نارﺎ
	ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﻢﻬﻣ رﺎﺛآ زا عﺎﻤﺘﺟا ﺪﺷر يﺎﻫ ،ﻞﮐ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ،نآ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺮﺛا ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑ ﺎﻫﯽﻣ يزروﺎﺸﮐ مﺎﺠﻧا ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻞﯿﻟد ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﺪﺷﺎﺑ . لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد دﻮﺨﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻔﺻ1 % و ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗنآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا راﺮﻗ ﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ) لوﺪﺟ3 .(ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺨﻧ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ و ﻦﯿﺟو و ﻦﯿﺟو مﺪﻋ
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ88/249 و50/48 رد مﺮﮔ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ .( لﺮﺘﻨﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻒﻠﻋاد دﺮﮑﻠﻤﻋ زﺮﻫﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ دﻮﺨﻧ ﻪﻧيراد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نآ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐﻪﮐ ﻦﯿﯾﺎﭘ زا ﺮﻣا ﻦﯾا ﻻﺎﻤﺘﺣاﯽﻣ ﯽﺷﺎﻧ ﻮﺟ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد دﻮﺨﻧ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ندﻮﺑدﻮﺷ .
	ﺺﺧﺎﺷ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺎﻫ ﺪﺷرﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ ﺖﺒﺴﻧ ﻮﺟ و دﻮﺨﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ردﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻮﺟ و دﻮﺨﻧ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ يﺮﺗﺮﺑ ﺮﺖﺳا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ.رد
	درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﺜﮐا رد ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ نﺎﯿﻣ ﻦﯾاﯽﺑﺎﯾزراﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﺮﺑ ياراد دﻮﺑ.،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺺﺧﺎﺷ ﺪﺷر يﺎﻫﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ رد ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ ﺖﺑﺎﻗر ﺮﻣا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﻪﮐ ،ﺪﻨ ﻒﻠﻋﯽﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫﺪﺷﺎ
	م يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑغ يﺮﺒﮐا ،عع يﺮﻄﻋ ،عﻣ و ر ،م يرﺎﺘﺨ1382 .ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺛاﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ رادوﺎﭼ زﺮﻫ ،ﺪﺷر يﺎﻫ مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ،61 :11-2. ع م يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ و ،ا ﺪﻧز1384 .ﯽﮔﮋﯾو ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻪﻧﺎﺘﺴﻣز مﺪﻨﮔ ﺖﺑﺎﻗر رد ﺮﺛﻮﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ يﺎﻫ ﯽﺸﺣ
	ع ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد ،ع ﺮﯿﺸﻧاﻮﺟ ، ،م رﻮﭘ ﯽﻠﻗ و آ يﺪﯿﻤﺣ1379 . طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يژﻮﻟﻮﮐا)ﻪﻤﺟﺮﺗ .( دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا ﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد . ،و ﯽﺗاﺮﺑ و م لﺎﻔﺘﺳد ،ح ﺎﯿﻧ ﺖﻘﯿﻘﺣ1387 .مﺎﻈﻧ ﺮﺛاﯽﮔﮋﯾو ﯽﺧﺮﺑ و مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ بوﺎﻨﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫكﺎﺧ يﺎﻫ . رﺬﺑ و لﺎﻬﻧ ﻪﻠﺠﻣ ،24 :280 -265. هﺰﻤﺣ ،
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