
  

   (.Phaseolus vulgaris L)  سه رقم لوبیا
  هاي زیستی و شیمیایی

   3، اقبال تمري *2وح اله امینی

  

 دانشگاه تبریز

  دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزي

آزمایشی در  لوبیاچند رقم بر کشت مخلوط ذرت و 
تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  سههاي کامل تصادفی با 

اختر، (قرمز  رقم لوبیا سهسطـح شامل کشت خالص 
سطح شامل کود  دورقم لوبیا و فاکتور دوم نوع کود در 

کشت خالص ذرت کمترین شاخص سطح برگ و درصد 
صد نور دریافتی رنور دریافتی را داشت و کشت مخلوط ذرت با لوبیا رقم گلی و صیاد بیشترین شاخص سطح برگ و د

ملکرد دانه لوبیا مربوط بیشترین ع. اثر نوع کود بر شاخص سطح برگ و درصد نور دریافتی معنی دار نبود
به میزان  تیمار خالص ذرت ازبیشترین عملکرد دانه ذرت 

 نسبت برابري زمین و مجموع ارزش نسبی بیشتر از یک
 نتایج براساس. بودندصیاد به ترتیب داراي بیشترین و کمترین مقدار 
  .بیشترین سودمندي را نشان داد

  برابري زمیننسبت 
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بر کشت مخلوط ذرت و نیتروژن کود  و کودهاي زیستیی اثر ه منظور بررس
هاي کامل تصادفی با در قالب طرح بلوك به صورت فاکتوریل
سطـح شامل کشت خالص  هفتفاکتور اول نوع کشت در .دورزي دانشگاه تبریز اجرا ش

رقم لوبیا و فاکتور دوم نوع کود در  سه، کشت خالص ذرت و کشت مخلوط ذرت با 
کشت خالص ذرت کمترین شاخص سطح برگ و درصد . و کود شیمیایی نیتروژنی بودند )2بارور + نیتراژین

نور دریافتی را داشت و کشت مخلوط ذرت با لوبیا رقم گلی و صیاد بیشترین شاخص سطح برگ و د
اثر نوع کود بر شاخص سطح برگ و درصد نور دریافتی معنی دار نبود

بیشترین عملکرد دانه ذرت  وکیلوگرم در هکتار 4603گلی به میزان رقم به تیمار خالص 
نسبت برابري زمین و مجموع ارزش نسبی بیشتر از یکدر همه تیمارها  همچنین. بدست آمدکیلوگرم در هکتار

صیاد به ترتیب داراي بیشترین و کمترین مقدار - گلی و ذرت- که ازاین نظر کشت مخلوط ذرت
بیشترین سودمندي را نشان داد زیستیکود  کاربرد بالوبیا گلی  رقم - کشت مخلوط ذرت 

نسبت ، لوبیا، کودهاي زیستی، کشت مخلوط، عملکرد دانه :هاي کلیدي
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به صورت فاکتوریل 1389سال
ورزي دانشگاه تبریز اجرا شکشا

، کشت خالص ذرت و کشت مخلوط ذرت با )صیاد و گلی
نیتراژین(زیستی 

نور دریافتی را داشت و کشت مخلوط ذرت با لوبیا رقم گلی و صیاد بیشترین شاخص سطح برگ و د
اثر نوع کود بر شاخص سطح برگ و درصد نور دریافتی معنی دار نبود. دارا بود را 

به تیمار خالص 
کیلوگرم در هکتار 9318
که ازاین نظر کشت مخلوط ذرتبود
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Abstract 

In order to investigate the effect of some biofertilizers and nitrogen on intercropping 

advantage of maize and common bean, an experiment was carried out as factorial based on RCB 

design with 14 treatments and three replications at the Research Farm of Agricultural, University of 

Tabriz, Iran. The first factor was cropping system at seven levels including monocropping of three 

common bean cultivars, monocropping of maize and intercropping of maize with three common 

bean cultivars, and the second factor was fertilizer at two levels including biofertilizer (Nitrajin 

+Barvar 2) and nitrogen fertilizer. The monocropping of maize had the lowest leaf area index and 

light interception percentage and intercropping of maize with bean CV. Gholi and Sayyad had the 

highest leaf area index and light interception. The effect of fertilizer type was not significant on leaf 

area index and light interception percentage. The highest amount of bean grain yield was obtained 

from monocropping Gholi (4603 kg/ha). Also the highest amount of maize grain yield was obtained 

from monocropping maize (9318 kg/ha). Also at all treatments the land equivalent ratio (LER) and 

total relative value (RVT) were obtained more than 1 and from this comment intercropping of 

maize - Gholi and maize - Sayyad were the highest and lowest, respectively. Generally based on the 

results the intercropping of maize - bean CV. Gholi with using biological fertilizer indicated the 

highest advantage for these two species. 

 

Keywords: Bean, Biofertilizer, Intercropping, Grain Yield, LER 

  
  مقدمه

م افزایش تولیدات کشاورزي در طی قرن بیست
است، ولی کشاورزي  هاحاصل مصرف زیاد نهاده

موجب برخی اثرات جانبی نظیر فرسایش خاك، فشرده 
 و کشاورزي آلودگی محیطی توسط مواد شیمیایی

 و هرز علف هايجمعیت ظهور و کودها رویهبی مصرف
 پوجیو( است گردیده شیمیایی سموم به مقاوم آفات

 حلی راه عنوان به زراعی، هايسیستم تنوع .)2005
مشکالت کشاورزي مدرن  از برخی رفع جهت مناسب

راهکارهاي  از جمله).2005پوجیو ( پیشنهاد شده است

mailto:ramini58@gmail.com
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توان به سیستم کشت مخلوط  این نگرش، می رنظمورد 
 تحقیقات انجام شدهطبق ).2003سولیوان (اشاره نمود 

کشت مخلوط را به عنوان یک ) 2005لی و همکاران (
روش موثر براي حل مشکل افزایش جمعیت و کاهش 

 دربین .دانندتدریجی سطح تولید گیاهان زراعی می
 و غالت گیاهان ترکیب مخلوط، کشت هاي سیستم
 هاسیستم این ترینقدیمی و ترینمعمول جمله از بقوالت

 درحال درکشورهايویژه  به دنیا مختلف نقاط در
 مهمترین از). 1987اوفوري و استرن ( باشدمی توسعه
 تک به نسبت در سطح تولید افزایش مخلوط کشت فواید

 نور، مانند عوامل محیطی از بهتر استفاده دلیل به کشتی،
بانیک و ( است خاك در موجود غذایی مواد و آب

 کشت در که بیان داشت )1983( واهوا  ).2006همکاران 
 مصرف در مخلوط کشت اجزاي لوبیا، و ذرت مخلوط
 جذب که طوري به ،اندبوده هم مکمل محیطی منابع

 کشت در محیطی، منابع از یکیعنوان  به غذایی، عناصر
ذرت و لوبیا از  .بود خالص کشت از بیشتر مخلوط

جمله گیاهانی هستند که سطح زیر کشت باالیی در 
کشتی  و در اکثر مناطق به صورت تک کشور دارند

دهد که کشت مخلوط تحقیقات نشان می. شوند کشت می
این دو گیاه متعلق به خانواده بقوالت و غالت، موجب 

 نیز و منابع از استفاده ییکارا حداکثر افزایش تولید،
چن و ( گردد می کشت سیستموري بهره افزایش

 کشت هاي آزمایش از بسیاري در ).2004همکاران 
 یک و بقوالت از گونه یک را مخلوط اجزاي که مخلوط
 به نسبت مخلوط عملکرد دهند می تشکیل غالت از گونه
موریس و گاریتی ( است نشانداده برتري کشتی تک

در ارزیابی کشت ) 1388(رستمی و همکاران  ).1993
مخلوط ذرت و لوبیا مشاهده کردند که بیشترین نسبت 

در تیمار کشت مخلوط تراکم ) 56/1( برابري زمین
  .  حاصل گردید% 10معمول لوبیا و ذرت به اضافه 

- بی مصرف از ناشی محیطی زیست مشکالت

 و تولید هايهزینه و انرژي شیمیایی، کودهاي رویه
 زیستی هايچرخه بر که سوئی اثرات و هاآن مصرف

 کاربرد به رویکرد علل از دارند زراعی هاينظام بوم
 کاربرد ).2002کانایان ( دباشنمی زیستی کودهاي
 عنوان به زراعی گیاهان تغذیه در زیستی هايفرآورده
 مدیریت سیستمهاي توسعه براي بنیادین راهکاري
 مواد کیفی و کمی افزایش منظور به و گیاه تغذیه تلفیقی
 تغذیه هاي روش تلفیق طریق از سطح واحد در غذایی
 زیست مشکالتو کاهش  زراعی ناگیاه آلی و معدنی
شیمیایی  کودهاي رویهبیمصرف  از ناشی محیطی
منافی و کلوپر ( تاس گرفته قرار توجه مورد اًاخیر

 ضمن بررسی کارایی ازتوباکتر) 1385(سیفی  ).1994
)Azotobacter chroococcum( و میکوریزا 
)Glomus(  همراه با سطوح مختلف کود شیمیایی بر

عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت، به این نتیجه رسید که 
-سبب افزایش عملکرد ذرت میها کوداین استفاده از 

 یرتأث یبا بررس) 1388(و همکاران  یرشکاريم .شود
گزارش کردند که  ذرت در یتراژینن یستیکود ز

 یمارت مربوط به 4/3شاخص سطح برگ برابر  یشترینب
کود  یلوگرمک 60توأم با کاربرد  یتراژینکاربرد کود ن

) 1391(ناظري و همکاران . اوره اختصاص داشت
 فسفاته میکروبی گزارش کردند که کاربرد کود زیستی

درلوبیا باعث افزایش به همراه کود شیمیایی فسفاته 
 ملکی. و عملکرد دانه گردید سرعت رشد محصول

در بررسی اثر کودهاي ) 1392(و همکاران  ینارگموس
بر عملکرد دانه  2یتروکسین و فسفات بارور نزیستی 

کاربرد کودهاي زیستی ذرت شیرین مشاهده کردند که 
دار عملکرد در مقایسه با تیمار باعث افزایش معنی
) 1391(رضوانی مقدم و مرادي . کودهاي شیمیایی شد

در بررسی اثر کودهاي زیستی بر کشت مخلوط نیز 
زیره  و) .Trigonella foenum-graecum L(نبلیله ش

کردند که  گزارش (.Cuminum cyminumL) سبز
تیمار کودي سوموناس نسبت برابري زمین بیشتري 

زاده و نقی .نسبت به تیمار نیتروکسین و شاهد داشت
در بررسی اثر کاربرد کود زیستی ) 1391(همکاران 

بر کشت مخلوط ذرت و خلر  2فسفره بارور
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(Lathryrus sativas L.)  مشاهده کردند که بیشترین

عملکرد خلر و بیشترین نسبت برابري زمین در تیمار 
فسفر شیمیایی % 50+  2فسفات بارور % 50کودي 

  . مشاهده شد
در ارزیابی توان رقابت )1388(امینی و همکاران 

ریشه ارقام مختلف لوبیا قرمز در برابر تاج خروس 
مشاهده کردند که ) Amaranthus retroflexus(قرمز 

ارقام با تیپ رشدي مختلف توان رقابت متفاوتی در 
رقم نیمه برابراین علف هرز داشتند به گونه اي که 

رونده صیاد توان رقابت بیشتري نسبت به ارقام 
نیز ) 1389(نی و فاتح یام. داشت ایستاده مثل اختر

ونده لوبیا قرمز مثل رقم گلی گزارش کردند که ارقام ر
به دلیل شاخص سطح برگ و سرعت رشد مطلق بیشتر 
در مقایسه با ارقام ایستاده مثل اختر، توان رقابت 

همچنین ارقام . بیشتري در برابر علف هرز داشتند
رونده لوبیا قرمز به دلیل ارتفاع بوته بیشتر، درصد 

ادند جذب نور بیشتري نسبت به ارقام ایستاده نشان د
در نتیجه انتخاب رقم مناسب ). 2014امینی و همکاران (

با ذرت لوبیا قرمز می تواند در کارایی کشت مخلوط 
 دو طی در کشاورزي توسعهعالوه بر این . موثر باشد

 با پایدار کشاورزي به متداول کشاورزي از رهگذار
 اجراي با باال عملکرد سطح با پایدار کشاورزي راهبرد
 تلفیق صورت به کافی نهاده با پایدار کشاورزي سیستم
 کودهاي ویژه به آلی و شیمیایی کودهاي مصرف
 جایگزین کشاورزي براي راهکاري عنوان به زیستی
 قابل سطح در عملکردها حفظ و محصول تولید جهت
 در این راستا ).2004شارما ( است گردیده مطرح قبول
تیمارهاي کودي اثر  ارزیابی تحقیق این اجراي از هدف

 و و کشت مخلوط بر برخی صفات رشدي، عملکرد دانه
لوبیا ارقام مختلف سودمندي کشت مخلوط ذرت و 

 کشت الگوي بهترین وتعیینبا تیپ رشدي متفاوت قرمز 
 نسبت میزان باالترین حصول جهت گونه دو این مخلوط
  .بود (LER)1نزمی برابري

                                           
1- Land Equivalent Ratio 

  هامواد و روش
در مزرعه  1389آزمایش در اردیبهشت ماه سال 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در 
کیلومتري شرق تبریز با طول  12اراضی کرکج در 

 عرض شرقی و دقیقه 17درجه و  46جغرافیایی 
ارتفاع .شمالی اجرا شد دقیقه 5درجه و  37جغرافیایی 

سط بارندگی متر و متو 1360این منطقه از سطح دریا 
مشخصات خاك .باشدمتر در سال میمیلی 257سالیانه 

  .ارائه شده است 1محل اجراي آزمایش در جدول 
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك 

در زمینی به  تیمار14هاي کامل تصادفی با سه تکرار و 
تیمارها بر اساس . متر مربع اجرا شد 800مساحت 

سطـح شامل کشت  هفتر فاکتور اول نوع کشت د
، کشت )اختر، صیاد و گلی(قرمز  رقم لوبیا سه خالص

رقم لوبیا و  3خالص  ذرت و کشت مخلوط ذرت با 
سطح شامل کود  2فاکتور دوم نوع کود در 

و کود شیمیایی نیتروژنی ) 2بارور + نیتراژین(زیستی
به طور  2بارور+ تیمار کود زیستی نیتراژین.بودند

اشت به صورت تلقیح با بذرهاي ذرت همزمان و موقع ک
و لوبیا مصرف گردید و کود نیتروژن به صورت اوره 

کیلوگرم در هکتار در دو نوبت، یکی موقع  150به میزان 
سبز شدن و دیگري قبل از گلدهی لوبیا و ذرت اعمال 

 6متر و داراي  3×5ابعاد هر کرت آزمایشی . گردید
رقم ذرت . ر بودسانتیمتر از یکدیگ 50پشته به فاصله 

 704مورد استفاده در این آزمایش سینگل کراس 
بوته در متر مربع کشت  8بود که با تراکم  )دیررس(

ارقام لوبیا قرمز نیز شامل اختر، صیاد و گلی . گردید
 .بوته در مترمربع کشت شدند 40بودند که با تراکم 

تیمار تک کشتی ارقام لوبیا به صورت دوردیفه با 
انتیمتر بین بوته ها و تیمار تک کشتی ذرت س 10فاصله 

سانتیمتر بین بوته ها  25به صورت تک ردیفه با فاصله 
با ارقام لوبیا  تیمارهاي کشت مخلوط ذرت. کشت گردید

در دو ) لوبیا% 50+ ذرت % 100(به صورت افزایشی 
در یک (طرف پشته به صورت همزمان کشت شدند 
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طرف پشته بوته هاي ذرت و در طرف دیگر بوته هاي 
). لوبیا با فاصله ردیف مشابه با تک کشتی کشت شدند

روز  8اي و هر عملیات آبیاري به صورت جوي پشته

همچنین در طی عملیات داشت از هیچ . یکبار انجام شد
  .نوع آفت کشی استفاده نشد

  
  مشخصات خاك محل اجراي آزمایش  -1جدول 

  بافت
 

  اسیدیته
 

هدایت الکتریکی 
 بر کروموسیم(

 )متریسانت

گرم میلی(پتاسیم 
  )بر کیلوگرم

 

گرم میلی(فسفر 
  )بر کیلوگرم

  

  (%)نیتروژن 
 

ماده 
  (%)آلی 

 

  71/0  11/0  35  524  321  9/6 شنی سیلتی
  
  

گیري میزان نور دریافتی از دستگاه براي اندازه
Sun Scan روز پس  65( در موقع بسته شدن کانوپی

گیري بدین صورت نحوه اندازه. استفاده شد )کشتاز 
 14الی  11بود که با استفاده از این دستگاه در ساعات 

شدت نور در باالي کانوپی و میزان نور رسیده به کف 
 1رابطه استفاده از سپس با . گیري گردید کانوپی اندازه

 کانوپی محاسبه گردید توسطدرصد نور دریافتی 
  .)2014امینی و همکاران، (

(%)1001  ]1[رابطه 
0

1 ×−=
I
II  

، I1 ؛درصد نور دریافتی توسط کانوپی ،(%) Iکه 
شدت نور در باالي  I0شدت نور در کف کانوپی و 

  .کانوپی مخلوط است
از دستگاه با استفاده نیز  شاخص سطح برگ کانوپی

Sun Scan  برآورد در موقع بسته شدن کانوپی
  .گردید

براي ارزیابی کارایی و سودمندي کشت مخلوط از 
، عملکرد )RYa(معیارهاي عملکرد نسبی جزء ذرت

، RYb1=اختر(نسبی جزء هر یک از لوبیاها 
، نسبت برابري زمین )RYb3=و صیاد RYb2=گلی

)LER(1، مجموع ارزش نسبی)RVT( مجموعو 

                                           
1-Relative Value Total 

شاخص هاي  .استفاده شد )RYT( 2نسبی عملکرد
مزبور با استفاده از روابط زیر محاسبه و ارزیابی 

  .گردیدند
  

  )LER(نسبت برابري زمین

   LER= LERa+ LERb = (
aa

ab

Y
Y

) + (
bb

ba

Y
Y

)  

 
، Yaa؛ در کشت مخلوطaعملکرد گونه ، Yabکه  

عملکرد گونه ، Yba؛ در کشت خالص aعملکرد گونه 
bو  در کشت مخلوطYbb ، عملکرد گونهb در کشت

  .باشند می خالص
  

  عملکردهاي نسبی جزء
به ترتیب ذرت و لوبیا bو  a که صورتیدر           

مورد استفاده در کشت مخلوط باشند، عملکرد نسبی 
  .شودآنها از رابطه زیر تعیین می

  در کشت مخلوط aعملکرد گونه   ]3[رابطه 
RYa=   عملکرد گونهa در کشت خالص  

  

  در کشت مخلوط bعملکرد گونه   ]4[رابطه 
RYb=  عملکرد گونهb  در کشت خالص  

 

                                           
2-Relative Yield Total 
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عملکرد نسبی جزء در شرایطی مورد اسـتفاده قـرار   

هـا در  به عملکرد باالي یکی از گونه کشاورزگیرد که می
جوانشـیر و همکـاران   (دارداجزاي مخلوط نیاز بیشـتري  

1379(.  

  )RYT( مجموع عملکرد نسبی

) = RYT = RYa + RYb   ]5[رابطه 
aa

ab

Y
Y ) + (

bb

ba

Y
Y  

  :    RVT)( مجموع ارزش نسبی

                           ] 6[رابطه 
1

21
aM

bPaPRVT +
=  

aM1>bM2      با شرط برقراري 
در لوبیاو  ذرتبه ترتیب عملکرد  P2و  P1که

در کشت لوبیاو  ذرتعملکرد  M2و  M1کشت مخلوط و 
 ندباشمی لوبیاو  ذرت به ترتیب قیمت bو  aخالص و 

 ).1990واندرمیر (
محاسبات آماري با استفاده از نرم افزارهاي 

MSTATC  وSPSS نرم و رسم نمودارها به کمک-
ها با مقایسه میانگین داده. انجام شد Excel افزار

 5اي دانکن در سطح احتمال استفاده از آزمون چند دامنه
  .صورت گرفتدرصد 

  
  
  

 نتایج و بحث

 )LAI(شاخص سطح برگ 
تأثیر بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

و  شددار معنیشاخص سطح برگ بر کشت  نوع عامل
 نوع کشت در نوع کود نوع کود و اثر متقابلعامل اثر 

نتایج مقایسه ). 2جدول ( نشددار معنی روي این صفت
میانگین حاکی از آن است که تیمارهاي مخلوط ذرت با 

کشت مخلوط ذرت با رقم  ارقام صیاد و گلی نسبت به
ها از شاخص سطح  هاي خالص هر یک آن اختر و کشت

هان و کاي). 1شکل ( برگ باالتري برخوردار بودند
گزارش کردند که میزان شاخص سطح ) 1999(ان همکار

برگ در کشت مخلوط پیوسته باالتر از کشت خالص 
نیز گزارش کرد ) 1389(صفري قلعه . بودذرت با سویا 

که شاخص سطح برگ در کشت مخلوط باالتر از کشت 
رود که باال بودن انتظار می.خالص ذرت و سویا است

خورشید را شاخص سطح برگ، افزایش جذب تشعشع 
طوریکه با افزایش شاخص سطح  به. در پی داشته باشد

برگ در این تحقیق، میزان نور دریافتی نیز افزایش 
گزارش کردند که نیز ) 2007(سینگر و همکاران . یافت

در کشت مخلوط گندم و شبدر قرمز، شاخص سطح 
برگ در کشت مخلوط این گیاهان نسبت به کشت خالص 

 .دبو بیشتر

 
 تحت تأثیر انواع کشت و تیمارهاي کوديشاخص سطح برگ و درصد نور دریافتی تجزیه واریانس نتایج  -2جدول 

  میانگین مربعات    منابع تغییر

      درصد نور دریافتی  )LAI(شاخص سطح برگ   درجه آزادي
      n.s012/0  **603/68  2  تکرار

      386/859**  306/0** 6  نوع کشت
      n.s002/0  n.s824/5  1  نوع کود

      n.s002/0  n.s093/7  6  نوع کودÎنوع کشت
      406/11  006/0  26  خطاي آزمایش

      4/15  6/13    )%(ضریب تغییرات 
  .میباشد دارو غیر معنی% 1، %5دار در سطح به ترتیب معنی nsو ** ، *    
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  مخلوط ذرت و سه رقم لوبیاشاخص سطح برگ در کشت خالص و  -1شکل 

 
 

 درصد نور دریافتی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نمایانگر آن است که 

ثیر داري تحت تأطور معنی درصد نور دریافتی به
کشت مخلوط ).2جدول (تیمارهاي نوع کشت قرار گرفت 

هاي خالص لوبیا و  ذرت با ارقام لوبیا نسبت به کشت
برداري از تشعشعات فعال فتوسنتزي ذرت در بهره

. مؤثر عمل نموده و از اتالف نور جلوگیري کرده است
طوریکه بیشترین مقدار درصد نور دریافتی در  به

تیمارهاي مخلوط ذرت با ارقام صیاد و گلی به ترتیب به 
درصد و کمترین درصد نور  85/75و  01/74میزان 

 درصد 86/42میزان  دریافتی در کشت خالص ذرت به
میزان نور دریافتی در کانوپی  همچنین .حاصل گردید

دریافت نور ).2شکل (هاي مخلوط افزایش پیدا کردکشت
تواند به دلیل تفاوت بیشتر توسط کشت مخلوط می

ویلی، (ساختار کانوپی اجزاي مخلوط باشد 
در آزمایشی روي ) 2001(توسوبو و همکاران ).1990

باقال، مجموع میزان نور دریافتی کشت مخلوط ذرت و 
کشتی آنها در کشت مخلوط این دو گونه را نسبت به تک

نیز ) 1999(ان و همکاران هکای. باالتر گزارش کردند
گزارش کردند که در کشت مخلوط سویا با ذرت، میزان 

هاي باالتر اخذ نور و شاخص سطح برگ در تراکم

لید ماده تو. هاي پایین استمخلوط بیشتر از تراکم
خشک به میزان تشعشع جذب شده و کارائی مصرف 
نور وابسته است و جذب نور نیز به نوبه خود به میزان 
تشعشع برخورد کرده به کانوپی و شاخص سطح برگ 

نتایج مشابهی توسط رضایی  ).1381قائمی(بستگی دارد 
در کشت مخلوط ذرت و باقـال ) 2010(و همکاران چیانه

جو و  در کشت مخلوط)1389( و همکارانو احمدي 
مبنـی بر بیشتر بودن درصد نور  ايماشک گل خوشه

کشتی حاصل  دریافتی در کشت مخلوط نسبت به تـک
یکی از دالیل افزایش میزان جذب نور در .شده است

توان به کاهش کشت مخلوط نسبت به تک کشتی را می
کشت مخلوط ارقام مختلف که . انعکاس نور نسبت داد

شود تا سطح تاج اختالف ارتفاع هستند سبب میداراي 
. پوشش از حالت مسطح خارج و به صورت مواج درآید

از آنجایی که تاج پوشش مواج در مقایسه با تاج پوشش 
کند، مسطح تشعشع خورشیدي بیشتري را جذب می

بنابراین کارایی استفاده از انرژي خورشیدي افزایش 
محسن آبادي و ). 1376زاده و کوچکی تقی(کند پیدا می

گزارش کردند که کشت مخلوط جو نیز )1392(جهانسوز
نور بیشتري % 12،کشتیبا ماشک در مقایسه با تک

 .جذب کرده است

d
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b b b a a
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  هاي خالص و مخلوط ذرت و سه رقم لوبیادرصد نور دریافتی در کشت -2شکل 

  
  لوبیا عملکرد دانه
د که عملکرد دانه اتجزیه واریانس نشان د نتایج

نوع کود و  ولی گرفتلوبیا تحت تأثیر نوع کشت قرار 
-غیرکشت در نوع کود بر این صفت  الگوياثر متقابل 

  ).3جدول ( دار بودمعنی
مقایسه میانگین عملکرد دانه سه رقم لوبیا نشان 

مربوط به تیمارخالص رقم د که بیشترین عملکرد دانه اد
و  داري نداشتبود که با رقم اختر تفاوت معنیگلی

د رقم صیاد بو کمترین عملکرد مربوط به تیمار مخلوط
که این امر احتماالً به دلیل تعداد نیام بیشتر و ) 3شکل (

تعداد دانه در بوته بیشتر رقم گلی نسبت به دو رقم 
همچنین . )اند ها نشان داده نشده داده( باشددیگر می

شت مخلوط ـد که بین کها نشان دانتایج مقایسه میانگین
داري از نظر الص در هر سه رقم تفاوت معنیـو خ

که طوريبه، ود داشتـواحد سطح وج عملکرد دانه در
ر کشت خالص بیشتر از در هر سه رقم عملکرد دانه د

بیشترین تفاوت عملکرد در نوع کشت در . دمخلوط بو
 شکل(شد و کمترین تفاوت در رقم گلی دیده  رقم اختر

توان چنین اظهار  با توجه به نتایج به دست آمده می). 3
داشت که از دالیل اصلی کاهش عملکرد دانه در کشت 

به در درجه اول توان  مخلوط نسبت به خالص را می
تعداد بوته در واحد سطح کمتر، تعداد شاخه فرعی، 

نیام در کشت مخلوط نسبت  تعداد دانه در و تعداد نیام
از دالیل دیگر کاهش شاید بتوان به . به خالص ربط داد

اي بین ذرت و سایه اندازي و افزایش رقابت برون گونه
  .لوبیا در کشت مخلوط اشاره کرد

کاهش ، در بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا
عملکرد دانه لوبیا در کشت مخلوط را در نتیجه کاهش 

گاردنر و کراکر (بوته لوبیا دانسته اند تعداد غالف در 
اي دیگر بر طی مطالعه) 2005(موکاال و همکاران ). 1979

روي میزان جذب مواد غذایی در کشت مخلوط ذرت و 
که عملکرد لوبیا در کشت مخلوط با  کردندلوبیا گزارش 

هاي ذرت کاهش یافت و این کاهش عملکرد در تراکم
ري که با افزایش تراکم مختلف ذرت متفاوت بود، به طو

ذرت در مخلوط، عملکرد لوبیا به مقدار بیشتري کاهش 
در کشت مخلوط ذرت و  )1389(صفري قلعه .یافت

نیز در کشت مخلوط ) 1388( کوچکی و همکارانسویا و 
ذرت و لوبیا مشاهده کردند که عملکرد دانه جزء لگوم 

  . در کشت خالص بیشتر از تیمار کشت مخلوط بود
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  لوبیا در کشت خالص و مخلوط

اي باعث کاهش عملکرد نسبت به کشت خالص شده 
 عملکرد کاهش علت )1988(تومار و همکاران . 
 رقابت به را يا دانه يهالگوم با مخلوط کشت در
یا آب  نیتروژنمثل  غذایی عناصر جذب برايها 
همچنین ) 1377(بیگناه و همکاران  .اندداده نسبت

مشاهده کردند که عملکرد دانه ذرت در کشت خالص و 
کیلوگرم در هکتار  5/8389و  9/8239مخلوط به ترتیب 

بود که عملکرد محصول در کشت خالص و مخلوط 
) 1387(شایگان و همکاران . داري نداشتنداختالف معنی

خلوط ذرت و ارزن دم روباهی گزارش در کشت م
که بیشترین میزان عملکرد دانه ذرت مربوط به  نمودند

تیمار کشت خالص ذرت و کمترین آن به کشت مخلوط 
ارزن دم روباهی  درصد 50افزایشی برخوردار از 

در کشت مخلوط ذرت با لوبیا، عملکرد دانه . مربوط بود
ش ذرت در کشت خالص را بیشتر از مخلوط گزار

  ).1994پیلبیم و همکاران (اند 
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(.Phaseolus vulgaris Lسه رقم لوبیا  و(.Zea mays L) ارزیابی کشت مخلوط ذرت 

لوبیا در کشت خالص و مخلوط  عملکرد دانه سه رقم -3شکل 
  

بر اساس نتایج حاصل از تـجزیه واریـانس 
داري تحت  طور معنیعملـکرد دانه ذرت به

و نوع کود تأثیر نوع کشت قرار گرفته است، اما اثرات 
دار در مورد این صفت معنی الگوي کشت در نوع کود

بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط 
در هکتار  یلوگرمک 9318به کشت خالص ذرت به میزان 

 8397و کشت مخلوط ذرت با رقم گلی به میزان 
بین تیمارهاي کشت مخلوط از . بوددر هکتار 

داري وجود نداشت  معنینظر این صفت اختالف 
عملکرد دانه ذرت در کشت خالص باالتر بودن 

توان به بیشتر بودن تعداد دانه در بالل که از 
عملـکرد دانه در واحد سطح ذرت صفات مهم در تعیین 

ها نشان داده  داده( شود، ارتباط داد

اي  در کشت خالص ذرت فقط رقابت درون گونه
حاکم است، ولی در کشت مخلوط، وجود رقابت برون 

اي باعث کاهش عملکرد نسبت به کشت خالص شده  گونه
. است
در ذرت
ها لگوم
نسبت

مشاهده کردند که عملکرد دانه ذرت در کشت خالص و 
مخلوط به ترتیب 

بود که عملکرد محصول در کشت خالص و مخلوط 
اختالف معنی

در کشت م نیز
نمودند

تیمار کشت خالص ذرت و کمترین آن به کشت مخلوط 
افزایشی برخوردار از 

مربوط بود
ذرت در کشت خالص را بیشتر از مخلوط گزار

اند  کرده

خالص
صیاد

مخلوط
صیاد

خالص
گلی

مخلوط
گلی

b

e

a

c

نوع کشت

ارزیابی کشت مخلوط ذرت 
 

  ذرت
بر اساس نتایج حاصل از تـجزیه واریـانس 

عملـکرد دانه ذرت به) 4جدول (
تأثیر نوع کشت قرار گرفته است، اما اثرات 

الگوي کشت در نوع کود
بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط . نبود

به کشت خالص ذرت به میزان 
و کشت مخلوط ذرت با رقم گلی به میزان 

در هکتار  یلوگرمک
نظر این صفت اختالف 

باالتر بودن  ). 4شکل(
توان به بیشتر بودن تعداد دانه در بالل که از  را می

صفات مهم در تعیین 
شود، ارتباط داد محسوب می

  .)اند نشده
در کشت خالص ذرت فقط رقابت درون گونه

حاکم است، ولی در کشت مخلوط، وجود رقابت برون 
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 کشت و تیمارهاي کودي نوعتجزیه واریانس عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر 

 میانگین مربعات

 عملکرد دانه
ns042/2432 

*597/44549 
ns375/570 
ns153/5200  

375/9202  
52/5 

  .میباشد دار

  
  عملکرد دانه ذرت در کشت خالص و مخلوط با سه رقم لوبیا

مربوط به کشت مخلوط ذرت با رقم ) RYb(نسبی لوبیا 
و کمترین آن  63/0به میزان  زیستیگلی در تیمار کود 

متعلق به کشت مخلوط ذرت با رقم صیاد در تیمار کود 
رضایی چیانه  ).5جدول (بود  43/0نیتروژن و به میزان 

قال در کشت مخلوط ذرت با با) 2010(و همکاران 
از  عملکرد نسبی ذرتگزارش کردند که بیشترین 

 40هاي بوته با تراکم 6تیمارهاي مخلوط ذرت با تراکم 
و بیشترین  78/0بوته باقال در متر مربع به میزان  

 6مخلوط ذرت با تراکم عملکرد نسبی باقال از تیمار 
بوته باقال در متر مربع و به میزان  30بوته با تراکم 

 .ت آمدبدس

٠

٢٠٠٠

۴٠٠٠

۶٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

ذرتخالص

a

ت 
 ذر

انه
د د

کر
عمل

)
تار

هک
در 

رم 
وگ

کیل
(

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                           ...دباغ، امینی  و                           

تجزیه واریانس عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر نتایج  - 4جدول

  

 درجه آزادي منابع تغییر

 2 تکرار

 3 کشت نوع

 1 نوع کود

  3  نوع کود× کشت  نوع
  14  خطاي آزمایش
  (%)ضریب تغییرات 

دارو غیر معنی% 1، %5دار در سطح به ترتیب معنی nsو ** ، *                              

عملکرد دانه ذرت در کشت خالص و مخلوط با سه رقم لوبیا -4شکل 

  مخلوط هاي ارزیابی کشت
در کشت ) RYa(بیشترین عملکرد نسبی ذرت 

به  زیستی مخلوط ذرت با رقم اختر در تیمار با کود
و کمترین آن در کشت مخلوط ذرت با رقم 

حاصل  89/0به میزان  زیستیصیاد در تیمار با کود 
عملکرد نسبی ذرت در کشت مخلوط ). 5جدول 

بیشتر از ) 93/0(با رقم اختر در تیمار کود بیولوژیک 
بود و در ارقام صیاد و گلی ) 9/0(تیمار کود نیتروژن 
این نتایج به طور کلی نشان می . این تفاوت کمتر بود

دهد که استفاده از کود بیولوژیک توانسته است نیاز 
همچنین بیشترین عملکرد  .نیتروژن ذرت را تامین نماید

نسبی لوبیا 
گلی در تیمار کود 

متعلق به کشت مخلوط ذرت با رقم صیاد در تیمار کود 
نیتروژن و به میزان 

و همکاران 
گزارش کردند که بیشترین 

تیمارهاي مخلوط ذرت با تراکم 
 50و 

عملکرد نسبی باقال از تیمار 
بوته با تراکم 

بدس 17/1
  

اختربامخلوط صیادبامخلوط گلیبامخلوط

b b b

نوع کشت

108                           
 

                              
 

  
هاي ارزیابی کشتشاخص

بیشترین عملکرد نسبی ذرت 
مخلوط ذرت با رقم اختر در تیمار با کود

و کمترین آن در کشت مخلوط ذرت با رقم  93/0میزان 
صیاد در تیمار با کود 

جدول (گردید 
با رقم اختر در تیمار کود بیولوژیک 

تیمار کود نیتروژن 
این تفاوت کمتر بود

دهد که استفاده از کود بیولوژیک توانسته است نیاز 
نیتروژن ذرت را تامین نماید
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 هاي خالص لوبیا نسبت به کشت هاي سودمندي در کشت مخلوط ذرت و معیارهاي ارزیابی عملکرد و شاخص  -5 جدول

عملکرد نسبی   تیمار کشت مخلوط
  )RYa(ذرت 

عملکرد نسبی 
  )RYb(لوبیا 

مجموع 
عملکرد نسبی 

)RYT(  

نسبت برابري 
  )LER(زمین 

ارزش مجموع 
  )RVT(نسبی 

  N  9/0  459/0  359/1  359/1  514/1اختر+ ذرت 
  B  93/0  453/0  383/1  383/1  526/1اختر+ ذرت 
  N  91/0  430/0  340/1  340/1  39/1صیاد+ ذرت 
  B  89/0  442/0  332/1  332/1  365/1صیاد+ ذرت 

  N  91/0  538/0  448/1  448/1  630/1گلی+ ذرت 
  B  90/0  631/0  531/1  531/1  758/1گلی+ ذرت 

              N :کود نیتروژنB :کود بیولوژیک  
  

براي ارزیابی کشت مخلوط از نسبت برابري 
بیشترین میزان نسبت برابري زمین  .زمین استفاده شد

)LER(  بود که در کشت مخلوط ذرت با  53/1برابر با
کمترین . بدست آمد زیستیگلی در اثر تیمار با کود 
بود که  33/1برابر با (LER) میزان نسبت برابري زمین 

در کشت مخلوط ذرت با صیاد در اثر تیمار با کود 
هاي کشت در همه نسبت ).5 جدول(بدست آمد  زیستی

مخلوط نسبت برابري زمین بیشتر از یک است که نشان 
دهنده کارایی کشت مخلوط این دو گیاه نسبت به تک 

در بررسی تیمارهاي مختلف ذرت با . باشدمیکشتی 
 )LER(ارقام لوبیا مشخص شد که نسبت برابري زمین 

باشد، یعنی سودمندي استفاده از می 33/1و  53/1بین 
درصد بیشتر از کشت  33و  53زمین در کشت مخلوط 

بررسی نتایج حاصل از این پژوهش نشان  .خالص است
 LERزیستیود همراه با ک داد که تیمارهاي مخلوط

باالتري نسبت به بقیه تیمارها دارد که نشان دهنده 
نسبت به کودهاي  زیستیکارایی باالي کودهاي 

 همچنین )1389(احمدي و همکاران . باشدشیمیایی می
 LERگزارش کردند که کلیه تیمارهاي کشت مخلوط 

  .باالتري را نسبت به کشت خالص این دو گونه داشتند
امروزه ) RVT( ینسبشاخص مجموع ارزش 

برخوردار  یخاص یتداشته و از مقبول یعیکاربرد وس
باشد نشانگر  یکبزرگتر از  RVTاگر مقدار . است
  کشت مخلوط نسبت به  ياقتصاد يو برتر یتمز

شاخص  ینا مقادیر .)1990واندرمیر ( است کشتیتک
مختلف کاشت محاسبه شد  يو الگوها یمارهات يبرا

از کشت  یرمخلوط به غ یمارهايت یهو در کل) 5جدول (
بزرگتر  یولوژیککود ب یماردر ت یمخلوط ذرت با رقم گل

نوع کشت مخلوط بر  ینا يبود، که نشانگر برتر یکاز 
در  یمجموع ارزش نسب یشترینب. باشدیم ها یکشتتک
 یولوژیککود ب یماردر ت یمخلوط ذرت با رقم گل تکش

آن در کشت  ینحاصل شد و کمتر 75/1به مقدار 
به  یولوژیککود ب یماردر ت یادمخلوط ذرت با رقم ص

 توانیم ینبنابرا). 5جدول (بدست آمد  36/1مقدار 
گرفت که کشت مخلوط عالوه بر ایجاد تنوع در  یجهنت

 يایجاد پایدار ینو همچن يکشاورز هاياکوسیستم
استفاده  وريو بهره يتولید، در افزایش درآمـد اقتصاد

 تواندیم ايبه طور قابل مالحظه يکشاورز ايهاز زمین
 یشترینکرد که ب یانب یزن) 1387( یديجمش .مؤثر باشد

% 67( یگزینیکاشت جا ياز الگو یمجموع ارزش نسب
 یاهدر کشت همزمان دو گ) ذرت% 33+  یچشم بلبل یالوب

 یانب یزن) 1388(جوانمرد . بدست آمد 75/1 یزانو به م
با  301در کشت مخلوط ذرت  RVTیشترینکرد که ب

  . حاصل شد 098/1 یزانبه م ايوشهماشک گل خ
  

  نتیجه گیري کلی
هاي حاصل از این با توجه به یافته به طور کلی

توان اظهار داشت که سیستم کشت مخلوط پژوهش می
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شاخص سطح برگ و در افزایش ذرت و لوبیا به دلیل 

نسبت به کشت درصد نور دریافتی افزایش  نتیجه
در  همچنین. برتري داشت ذرت و ارقام لوبیاخالص 

با کود شیمیایی کودهاي زیستی جایگزینی صورت 
دار تحت تاثیر لوبیا و ذرت به طور معنیدانه عملکرد 

توان به جاي استفاده از میبه عبارت دیگر  .قرار نگرفت
همچنین . کودهاي شیمیایی از این کودها استفاده نمود

عث هاي زیستی به جاي کود شیمیایی باه از کوداستفاد

مجموع عملکرد نسبی و نسبت برابري زمین  افزایش
گردید که بیانگر افزایش کارایی کشت مخلوط ذرت و 

در . لوبیا در صورت استفاده از کودهاي زیستی است
صورت استفاده از کودهاي زیستی به جاي کودهاي 

ه بر کاهش شیمیایی در ترکیب با کشت مخلوط، عالو
هزینه، مشکالت زیست محیطی ناشی از این کودها نیز 
کاهش می یابد که در راستاي کشاورزي پایدار خواهد 

  .    بود
  

  مورد استفاده منابع

ارزیابی عملکرد و شاخص هاي . 1389 ،محمدي حس، امینی ر و جان زهتاب سلماسیع،  دباغ محمدي نسباحمدي ا، 
 .77 – 87): 4(2/20، پایدارو تولید دانش کشاورزي . سودمندي در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه اي

-هاي رشد و عملکرد رقمبر شاخص) Amaranthus retroflexus(اثر تاج خروس ریشه قرمز . 1389 ،و فاتحا رامینی 
  .113 -  129):  4(2/20 ،دانش کشاورزي و تولید پایدار). Phaseolus vulgaris(هاي لوبیا قرمز 

ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیا قرمز با . 1388 ،و علیزادهح م د، رحیمیان مشهدیح، مظاهري ن، مجنون حسینیرامینی  
مجله علوم کشاورزي (مجله علوم گیاهان زراعی ایران . تاج خروس ریشه قرمز با استفاده از مدل افت عملکرد

 .121-131):1(40 ،)ایران

. بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا در شرایط اقلیمی منطقه اردبیل. 1377، بیگناه ح، جوانشیر ع، محفوظی س و مزین ا
  . کرج. نباتات ایران علوم زراعت و اصالح  کنگره پنجمین چکیدة مقاالت

  مجله پژوهش و سازندگی، . جذب تشعشع در تک کشتی و مخلوط ارقام سویا. 1376 ،زاده مص و کوچکی عتقی
35: 65-64.  

 ينامه دکتر یانپا. در کشت مخلوط یچشم بلبل یاذرت و لوب یزیولوژیکیصفات اکوف یبرخ یبررس. 1387، خ یديجمش
 .دانشگاه تهران ي،زراعت، دانشکده کشاورز

انتشارات جهاد . )ترجمه(اکولوژي کشت مخلوط  .1379 ،جوانشیر ع، دباغ محمدي نسب ع، حمیدي آو قلی پور م
  .دانشگاهی مشهد

 ينامه دکتر یانپا. علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم در کشت دو گانه یفیو ک یکم یابیارز. 1388 ،جوانمرد ع
  .یزدانشگاه تبر ي،زراعت، دانشکده کشاورز

اثر تراکم هاي مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا .  1388 ،رستمی ل، مندنی ف، خرم دل س، کوچکی ع، نصیري محالتی م
  .37-51): 2(1،هرز علفهاي پژوهش مجله. بر عملکرد گیاهان زراعی و جمعیت علفهاي هرز
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بررسی تاریخ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بر عملکرد و کمیت اسانس . 1391 ،مرادي رو رضوانی مقدم پ 
  . 217- 230 ):2(43 ،یاهان زراعی ایرانمجله علوم گ. زیره سبز و شنبلیله

 ذرت عملکـرد  اجـزاء  و عملکـرد  بر نیتروژن مختلف سطوح تأثیر تحت ازتوباکتر و میکوریزا کارایی تعیین. 1385 ،سیفی م
 پـردیس . ایـران  نباتات اصالح و علوم زراعت کنگره نهمین مقاالت خالصه ..مرکزي استان درKSC 704  ايعلوفه

  .تهران ابوریحان،دانشگاه

اثـر تـاریخ کاشـت و کشـت مخلـوط ذرت و ارزن دم      . 1387 ،ع شایگان م، مظاهري د، رحیمیان مشهدي ح و پیغمبري س
  .31 – 46 ):1(10، ایران زراعی علوم مجله. هاي هرزروباهی بر عملکرد دانه آنها و کنترل علف

پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، . ارزیابی عملکرد و سودمندي کشت مخلوط ذرت و سویا. 1389 ،صفري قلعه س
  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز

در کشت مخلوط با غالت،  ).Crocus sativus L( ارزیابی عملکرد زعفران . 1388کوچکی ع، نجیب نیا س و هللا گانی ب، 
  . 163-172): 1(7هاي زراعی ایران، حبوبات و گیاهان دارویی مجله پژوهش

 Hordeum(ارزیابی سودمندي و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جو . 1392 ،محسن آبادي غ ر و جهانسوز م ر
vulgare ( و ماشک گل خوشه اي)Vicia villosa ssp. Dassycarpa (مجله علوم . در سطوح مختلف کود نیتروژن

  .419-427 ):3(44،گیاهان زراعی ایران

 دانه عملکرد بر فسفره و نیتروژنه شیمیایی و زیستی کودهاي اثر .1392، ع یدويو  ه فرجی ح،  بلوچی م، یملکینارگموس
  .89-104 ):3(23، پایدار تولید و کشاورزي دانش. شیرین ذرت کیفی صفات و

 صفات بر اوره کود مختلف سطوح و نیتراژین زیستی کود تأثیر .1388 ،ع جوانشیر و س باصر ب، میرشکاري
 411):4(3 کشاورزي، نوین هاي یافته . سرد خشک نیمه مناطق در 704 هیبرید ذرت بیولوژیک عملکرد و فیزیولوژیک

- 402.  

 به رشد فیزیولوژیکی شاخصهاي تأثیر بررسی. 1391 ،میرآخوري م اردکانی مر و خاوازي ك، کاشانی ع، ناظري پ،
-126 ):3(8، نباتات واصالح زارعت مجله .لوبیا در فسفر شیمیایی و کود روي حاوي فسفاته میکروبی زیستی کود
111 .  

تاثیر کاربرد انواع کود فسفري . 1391 ،سر ب، حیدري م و مقصودي مود ع ارمرودي م، گلوي م، سیاه ،زاده منقی
مجله علوم گیاهان زراعی ایران، . شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت و خلر در کشت مخلوط

43)2:(215 -203.  
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	ﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪ ﺮﺛا ﯽﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐو دﻮﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺷ اﺮﺟا ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺪ. رد ﺖﺸﮐ عﻮﻧ لوا رﻮﺘﮐﺎﻓﺖﻔﻫ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﺢـﻄﺳ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ،ﻪﺳ رد دﻮﮐ عﻮﻧ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻢﻗر
	ﺑﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪ لﺎﺳ1389ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﺸﮐﺷ اﺮﺟا ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﯽﻠﮔ و دﺎﯿﺻ( ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ، ﯽﺘﺴﯾز)ﻦﯾژاﺮﺘﯿﻧد و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﺎﯿﺻ و ﯽﻠﮔ ﻢﻗر ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ﺖﺷاد ار ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ار دﻮﺑ اراد .دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺪﺻرد و
	و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ ﻢﻗر ﺪﻨﭼﺎﯿﺑﻮﻟ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﻪﺳ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد راﺮﮑﺗ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﺢـﻄﺳﻪﺳﺎﯿﺑﻮﻟ ﻢﻗر ﺰﻣﺮﻗ) ،ﺮﺘﺧا رد دﻮﮐ عﻮﻧ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻢﻗرود دﻮﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺪﺻرد و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐد و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﺎﯿﺻ 
	:ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ،ﺎﯿﺑﻮﻟ ، ﺖﺒﺴﻧ
	فﺮﺼﻣﯽﺑﻪﯾورﺎﻫدﻮﮐورﻮﻬﻇﺖﯿﻌﻤﺟيﺎﻫﻒﻠﻋزﺮﻫو تﺎﻓآموﺎﻘﻣﻪﺑمﻮﻤﺳﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷهﺪﯾدﺮﮔﺖﺳا)ﻮﯿﺟﻮﭘ 2005(.عﻮﻨﺗﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫ،ﯽﻋارزﻪﺑناﻮﻨﻋهارﯽﻠﺣ ﺐﺳﺎﻨﻣﺖﻬﺟﻊﻓرﯽﺧﺮﺑزا نرﺪﻣ يزروﺎﺸﮐ تﻼﮑﺸﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ) ﻮﯿﺟﻮﭘ2005.(ﻪﻠﻤﺟ زا يﺎﻫرﺎﮑﻫار
	ﺘﺴﯿﺑ نﺮﻗ ﯽﻃ رد يزروﺎﺸﮐ تاﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻢ هدﺎﻬﻧ دﺎﯾز فﺮﺼﻣ ﻞﺻﺎﺣﺎﻫ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻟو ،ﺖﺳا هدﺮﺸﻓ ،كﺎﺧ ﺶﯾﺎﺳﺮﻓ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﺒﻧﺎﺟ تاﺮﺛا ﯽﺧﺮﺑ ﺐﺟﻮﻣﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﯽﮔدﻮﻟآيزروﺎﺸﮐو
	مﻮﺑمﺎﻈﻧيﺎﻫﯽﻋارزﺪﻧرادزاﻞﻠﻋدﺮﮑﯾورﻪﺑدﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزﯽﻣﻨﺷﺎﺑﺪ) نﺎﯾﺎﻧﺎﮐ2002.(دﺮﺑرﺎﮐ هدروآﺮﻓيﺎﻫﯽﺘﺴﯾزردﻪﯾﺬﻐﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﻪﺑناﻮﻨﻋ يرﺎﮑﻫارﻦﯾدﺎﯿﻨﺑياﺮﺑﻪﻌﺳﻮﺗيﺎﻬﻤﺘﺴﯿﺳﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﻪﯾﺬﻐﺗهﺎﯿﮔوﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺶﯾاﺰﻓاﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐداﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏردﺪﺣاوﺢﻄﺳزاﻖﯾﺮﻃﻖﯿﻔﻠﺗشوريﺎﻫﻪﯾﺬﻐﺗ ﯽﻧﺪﻌﻣوﯽﻟآﻫﺎﯿﮔﺎنﯽﻋا
	درﻮﻣﻈﻧﺮﯽﻣ ،شﺮﮕﻧ ﻦﯾا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑ ناﻮﺗ دﻮﻤﻧ هرﺎﺷا) ناﻮﯿﻟﻮﺳ2003.( ﻖﺒﻃهﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻟ2005 ( ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺶﻫﺎﮐ و ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﮑﺸﻣ ﻞﺣ ياﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ شورﯽﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺢﻄﺳ ﯽﺠﯾرﺪﺗﺪﻨﻧاد.ﻦﯿﺑرد ﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫﺖﺸﮐ،طﻮﻠﺨﻣﺐﯿﮐﺮﺗنﺎﻫﺎﯿﮔتﻼﻏو ت
	(اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ و )
	( ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻪﮐ ﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ،ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯾادﻮﮐ ﺎﻫﯽﻣ ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ
	دﻮﺷ.ﻣيرﺎﮑﺷﺮﯿ نارﺎﮑﻤﻫ و)1388 (ﺳرﺮﺑ ﺎﺑﯽﺛﺄﺗﺮﯿ ز دﻮﮐﯽﺘﺴﯾﻧﻦﯾژاﺮﺘﯿردترذ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺑﻦﯾﺮﺘﺸﯿ ﺮﺑاﺮﺑ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ4/3ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﺗرﺎﻤﯿ ﻧ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐﻦﯾژاﺮﺘﯿ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ مأﻮﺗ60ﮐمﺮﮔﻮﻠﯿ دﻮﮐ ﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا هروا . نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﻇﺎﻧ)1391 ( ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﯽﺑوﺮﮑﯿﻣﻪﺗﺎﻔ
	زا ﺎﯿﺑﻮﻟ و ترذ رد ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﻤﺟﺪﻧراد رﻮﺸﮐﮏﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﺜﮐا رد و ﯽﺘﺸﮐ ﯽﻣ ﺖﺸﮐﺪﻧﻮﺷ .ﯽﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﺪﻫد ﺐﺟﻮﻣ ،تﻼﻏ و تﻻﻮﻘﺑ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هﺎﯿﮔ ود ﻦﯾا،ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓاﺮﺜﮐاﺪﺣارﺎﮐﯾﯽهدﺎﻔﺘﺳازاﻊﺑﺎﻨﻣوﺰﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓاهﺮﻬﺑ يروﻢﺘﺴﯿﺳﺖﺸﮐ
	(و هﺮﯾز ﺰﺒﺳ
	شراﺰﮔ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ سﺎﻧﻮﻣﻮﺳ يدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗﺖﺷاد ﺪﻫﺎﺷ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ.ﯽﻘﻧ و هداز نارﺎﮑﻤﻫ)1391 ( ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد رورﺎﺑ هﺮﻔﺴﻓ2 ﺮﻠﺧ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ
	ﻪﯾوريﺎﻫدﻮﮐ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷيژﺮﻧاوﻪﻨﯾﺰﻫيﺎﻫﺪﯿﻟﻮﺗو فﺮﺼﻣنآﺎﻫوتاﺮﺛاﯽﺋﻮﺳﻪﮐﺮﺑﻪﺧﺮﭼيﺎﻫﯽﺘﺴﯾز
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺮﻠﺧ دﺮﮑﻠﻤﻋ يدﻮﮐ50 % رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 +50 % ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺮﻔﺴﻓ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻨﯿﻣا)1388( ﺖﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا رد سوﺮﺧ جﺎﺗ ﺮﺑاﺮﺑ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻒﻠﺘﺨﻣ مﺎﻗرا ﻪﺸﯾر ﺰﻣﺮﻗ)
	لﺎﺳ هﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا رد ﺶﯾﺎﻣزآ1389 ﻪﻋرﺰﻣ رد رد ﻊﻗاو ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد ﺞﮐﺮﮐ ﯽﺿارا12 لﻮﻃ ﺎﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ قﺮﺷ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ46 و ﻪﺟرد17ﻪﻘﯿﻗدو ﯽﻗﺮﺷضﺮﻋ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ37 و ﻪﺟرد5ﻪﻘﯿﻗدﺪﺷ اﺮﺟا ﯽﻟﺎﻤﺷ. عﺎﻔﺗرا ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾا1360ﻮﺘﻣ و ﺮﺘﻣ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﻂﺳ 
	( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ رد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺖﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺪﺷر ﭗﯿﺗ ﺎﺑ مﺎﻗرا ﻪﮐ يا ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﺪﻨﺘﺷاد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯾاﺮﺑاﺮﺑ ﻪﻤﯿﻧ ﻢﻗر مﺎﻗرا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ناﻮﺗ دﺎﯿﺻ هﺪﻧورﺮﺘﺧا ﻞﺜﻣ هدﺎﺘﺴﯾاﺖﺷاد .ﻣاﯿ ﺢﺗﺎﻓ و ﯽﻨ)1389 ( ﺰﯿﻧ ر مﺎﻗرا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﯽﻠﮔ ﻢﻗر ﻞﺜﻣ ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ هﺪﻧو ﺮﺘﺸﯿﺑ
	)دﻮﺑ.
	يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﺮﮕﯾد فﺮﻃ رد و ترذ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺘﺸﭘ فﺮﻃﺪﻧﺪﺷ ﺖﺸﮐ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﺎﯿﺑﻮﻟ .( ﻪﺘﺸﭘ يﻮﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ يرﺎﯿﺑآ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺮﻫ و يا8 زورﺪﺷ مﺎﺠﻧا رﺎﺒﮑﯾ . ﭻﯿﻫ زا ﺖﺷاد تﺎﯿﻠﻤﻋ ﯽﻃ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺪﺸﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺸﮐ ﺖﻓآ عﻮﻧ.
	هزاﺪﻧا ياﺮﺑ هﺎﮕﺘﺳد زا ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ناﺰﯿﻣ يﺮﯿﮔ
	(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﯽﺑﺎﯾزرا و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز ﻂﺑاور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ رﻮﺑﺰﻣﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ.
	)
	دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﺒﺴﻧ
	ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻊﻗﻮﻣ رد)65 ﺲﭘ زور زاﺖﺸﮐ(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .هزاﺪﻧا هﻮﺤﻧ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ يﺮﯿﮔ تﺎﻋﺎﺳ رد هﺎﮕﺘﺳد ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ11 ﯽﻟا14 ﻒﮐ ﻪﺑ هﺪﯿﺳر رﻮﻧ ناﺰﯿﻣ و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ يﻻﺎﺑ رد رﻮﻧ تﺪﺷهزاﺪﻧا ﯽﭘﻮﻧﺎﮐﺪﯾدﺮﮔ يﺮﯿﮔ . ﺎﺑ ﺲﭙﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻄﺑار1 ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺪﺻردﻂﺳﻮﺗﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤ
	، ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ؛
	، ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﻪﮐ
	1
	ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد ؛
	، ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد و
	ﺖﺸﮐ رد ﺺﻟﺎﺧﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ.
	، ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	،ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺪﺻرد؛
	، و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻒﮐ رد رﻮﻧ تﺪﺷ
	ﻪﮐ
	يﻻﺎﺑ رد رﻮﻧ تﺪﺷ ﺖﺳا طﻮﻠﺨﻣ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ.ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺰﯿﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺎﮕﺘﺳد زا
	ردﯽﺗرﻮﺻﻪﮐ
	و
	ﺎﯿﺑﻮﻟ و ترذ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺮﯾز ﻪﻄﺑار زا ﺎﻬﻧآدﻮﺷ. ﻪﻄﺑار
	ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻊﻗﻮﻣ رد دروآﺮﺑ ﺪﯾدﺮﮔ. زا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺪﻨﻣدﻮﺳ و ﯽﯾارﺎﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑترذ ءﺰﺟ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ)
	( دﺮﮑﻠﻤﻋ ، ﺎﻫﺎﯿﺑﻮﻟ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ءﺰﺟ ﯽﺒﺴﻧ)ﺮﺘﺧا=
	3
	، ﯽﻠﮔ=
	( ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ، )
	دﺎﯿﺻ و=
	ﻪﻄﺑار
	4
	)
	(وعﻮﻤﺠﻣ
	(ﯽﺒﺴﻧ شزرا عﻮﻤﺠﻣ ،
	راﺮـﻗ هدﺎﻔﺘـﺳا درﻮﻣ ﯽﻄﯾاﺮﺷ رد ءﺰﺟ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻣ ﻪﮐ دﺮﯿﮔزروﺎﺸﮐﻪﻧﻮﮔ زا ﯽﮑﯾ يﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺑ رد ﺎـﻫ يﺮﺘـﺸﯿﺑ زﺎﯿﻧ طﻮﻠﺨﻣ ياﺰﺟادراد) نارﺎـﮑﻤﻫ و ﺮﯿـﺸﻧاﻮﺟ 1379(
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﻣﺎﻋعﻮﻧ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷﯽﻨﻌﻣ رادﺪﺷ و ﺮﺛا ﻞﻣﺎﻋﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و دﻮﮐ عﻮﻧدﻮﮐ عﻮﻧ رد ﺖﺸﮐ عﻮﻧ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا يورﯽﻨﻌﻣ رادﺪﺸﻧ) لوﺪﺟ2 .( ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻠﮔ و دﺎﯿﺻ مﺎﻗرا ﻢﻗر ﺎﺑ تر
	ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ عﻮﻤﺠﻣ)
	( ﻪﻄﺑار
	5
	: ﻪﻄﺑار
	ﯽﺒﺴﻧ شزرا عﻮﻤﺠﻣ)
	6
	يراﺮﻗﺮﺑ طﺮﺷ ﺎﺑ ﻪﮐ
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑترذ وﺎﯿﺑﻮﻟ رد و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	دﺮﮑﻠﻤﻋترذ وﺎﯿﺑﻮﻟ ﺖﺸﮐ رد و ﺺﻟﺎﺧ
	ﺖﻤﯿﻗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑترذ وﺎﯿﺑﻮﻟﯽﻣﺷﺎﺑﺪﻨ ) ﺮﯿﻣرﺪﻧاو1990.( يﺎﻫراﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ يرﺎﻣآ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ
	ﮏﻤﮐ ﻪﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر ومﺮﻧ
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا .هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد يا5 ﺪﺻردﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ.
	راﺰﻓا
	ﻢﮐاﺮﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ طﻮﻠﺨﻣﺖﺳا ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ .ﻮﺗ هدﺎﻣ ﺪﯿﻟ فﺮﺼﻣ ﯽﺋارﺎﮐ و هﺪﺷ بﺬﺟ ﻊﺸﻌﺸﺗ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﮏﺸﺧ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ دﻮﺧ ﻪﺑﻮﻧ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ رﻮﻧ بﺬﺟ و ﺖﺳا ﻪﺘﺴﺑاو رﻮﻧ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻪﺑ هدﺮﮐ درﻮﺧﺮﺑ ﻊﺸﻌﺸﺗ دراد ﯽﮕﺘﺴﺑ)ﯽﻤﺋﺎﻗ1381.( ﯽﯾﺎﺿر ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﻧﺎﯿﭼنارﺎﮑﻤﻫ و)2010 ( ﻼـﻗﺎﺑ 
	ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎﯾﺎﻤﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﺑ ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﺄﺗ ﺖﺤﺗ يراد ﺮﯿﺛ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﺸﮐ عﻮﻧ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ) لوﺪﺟ2.( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﯿﺑﻮﻟ مﺎﻗرا ﺎﺑ ترذ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ هﺮﻬﺑ رد ترذ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ لﺎﻌﻓ تﺎﻌﺸﻌﺸﺗ زا يرادﺮﺑﺖﺳا هدﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رﻮﻧ فﻼﺗا زا و
	ﯽﻣ ار ﺺﻟﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ناﻮﺗ لوا ﻪﺟرد رد ﻪﺑ ،ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﺮﺘﻤﮐ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑ داﺪﻌﺗمﺎﯿﻧ داﺪﻌﺗورد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد مﺎﯿﻧ داد ﻂﺑر ﺺﻟﺎﺧ ﻪﺑ . ﻪﺑ ناﻮﺘﺑ ﺪﯾﺎﺷ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﮕﯾد ﻞﯾﻻد زاﻪﻧﻮﮔ نوﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﯾاﺰﻓا و يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ و ترذ ﻦﯿﺑ يا دﺮﮐ هرﺎﺷا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	ﺞﯾﺎﺘﻧد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ د راﺮﻗ ﺖﺸﮐ عﻮﻧ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﯿﺑﻮﻟﺖﻓﺮﮔﯽﻟو و دﻮﮐ عﻮﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛايﻮﮕﻟا ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ دﻮﮐ عﻮﻧ رد ﺖﺸﮐﺮﯿﻏ
	ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ راد) لوﺪﺟ3.( نﺎﺸﻧ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻢﻗر ﻪﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ دا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ د ﻢﻗر ﺺﻟﺎﺧرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯿﻠﮔﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺮﺘﺧا ﻢﻗر ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺒﺖﺷاﺪﻧ يراد و طﻮﻠﺨﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻮﺑ دﺎﯿﺻ ﻢﻗر د ) ﻞﮑﺷ3 ( و ﺮﺘﺸﯿﺑ مﺎﯿﻧ داﺪﻌﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﻣ
	ﻪﻌﻠﻗ يﺮﻔﺻ)1389( و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد و ﺎﯾﻮﺳنارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﭼﻮﮐ)1388 ( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﺰﯿﻧ مﻮﮕﻟ ءﺰﺟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﯿﺑﻮﻟ و ترذدﻮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد .
	ﻪﻧﻮﮔ هﺪﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ياﺖﺳا . ترذرد مﻮﮕﻟ ﺎﻫﺖﺒﺴﻧ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ دﻮﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﺰﯿﻧﻣ ﺖﺸﮐ ردﺪﻧدﻮﻤﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ زا رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﺸﯾ
	هﺪﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ يا . نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮﺗ)1988(ﺖﻠﻋﺶﻫﺎﮐدﺮﮑﻠﻤﻋ ردﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺎﺑمﻮﮕﻟﺎﻫيﻪﻧادايارﻪﺑﺖﺑﺎﻗر ﺎﻫياﺮﺑبﺬﺟﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏ ﻞﺜﻣنژوﺮﺘﯿﻧ بآ ﺎﯾ ﺖﺒﺴﻧهدادﺪﻧا. نارﺎﮑﻤﻫ و هﺎﻨﮕﯿﺑ)1377 ( ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ9/
	ﺲﻧﺎـﯾراو ﻪﯾﺰﺠـﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ) لوﺪﺟ4 (ﻪﺑ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑـﻠﻤﻋ تاﺮﺛا ﺎﻣا ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﺸﮐ عﻮﻧ ﺮﯿﺛﺄﺗدﻮﮐ عﻮﻧ رد ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟادﻮﺒﻧ . طﻮﺑﺮﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﻠﮔ ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ وﮐمﺮﮔﻮﻠﯿ رﺎﺘﮑﻫ رد فﻼ
	ﺲﻧﺎـﯾراو ﻪﯾﺰﺠـﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑﻪﺑ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑـﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺖﺤﺗ يراد تاﺮﺛا ﺎﻣا ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﺸﮐ عﻮﻧ ﺮﯿﺛﺄﺗ دﻮﮐ عﻮﻧ و دﻮﮐ عﻮﻧ رد ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟاﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا درﻮﻣ رد راد طﻮﺑﺮﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ترذ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ9318ﮐمﺮﮔﻮﻠﯿ رﺎﺘﮑﻫ ر
	( ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻠﮔﯽﺘﺴﯾز ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ63/0 نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد دﺎﯿﺻ ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ43/0 دﻮﺑ) لوﺪﺟ5.( ﻪﻧﺎﯿﭼ ﯽﯾﺎﺿر نارﺎﮑﻤﻫ و)2010 (ﺎﺑ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻼﻗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔترذ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ز
	ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﺒﺴﻧ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻠﮔ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد دﺎﯿﺻ ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ و50 رﺎﻤﯿﺗ زا ﻼﻗﺎﺑ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ17/1ﺳﺪﺑ
	ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﺒﺴﻧ)
	( ﺖﺸﮐ رد دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺮﺘﺧا ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣﯽﺘﺴﯾز ﻪﺑ ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد دﺎﯿﺻﯽﺘﺴﯾز ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ89/0 ﻞﺻﺎﺣ لوﺪﺟ5 .( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ترذ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺮﺘﺧا ﻢﻗر ﺎﺑ)93/0 ( زا ﺮﺘﺸﯿﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ)9/0 ( ﯽﻠﮔ و دﺎﯿ
	ترذ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑدﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺮﺘﺧا ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ناﺰﯿﻣ93/0 ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد دﺎﯿﺻ ﺪﯾدﺮﮔ) لوﺪﺟ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺮﺘﺧا ﻢﻗر ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗدﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ توﺎﻔﺗ ﻦﯾا زﺎﯿﻧ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﺪﻫ
	ترذ ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)
	ﮏﺗﯽﺘﺸﮐﺖﺳا) ﺮﯿﻣرﺪﻧاو1990(.ﺮﯾدﺎﻘﻣاﻦﯾ ﺺﺧﺎﺷ اﺮﺑيﺗﺎﻫرﺎﻤﯿﺎﻫﻮﮕﻟا وي ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ) لوﺪﺟ5 (ﻠﮐ رد وﻪﯿﺗيﺎﻫرﺎﻤﯿﻏ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣﺮﯿ ﺖﺸﮐ زا ﻠﮔ ﻢﻗر ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣﯽﺗ ردرﺎﻤﯿﺑ دﻮﮐﮏﯾژﻮﻟﻮﯿ ﺮﺘﮔرﺰﺑ زاﮏﯾﺮﺗﺮﺑ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﻪﮐ ،دﻮﺑياﻦﯾ ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ عﻮﻧ ﮏﺗﺘﺸﮐﯽﺎﻫﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .ﺑﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺒﺴﻧ شزرا عﻮﻤ
	يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ زا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﻣز. ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ )
	( ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ53/1 ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ دﻮﺑ دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا رد ﯽﻠﮔﯽﺘﺴﯾزﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ . ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ناﺰﯿﻣ
	ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ33/1 ﻪﮐ دﻮﺑ دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا رد دﺎﯿﺻ ﺎﺑ ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ردﯽﺘﺴﯾز ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ)لوﺪﺟ5.(ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻤﻫ رد ﺖﺸﮐ يﺎﻫ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﮏﯾ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ هﺎﯿﮔ ود ﻦﯾا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﯾارﺎﮐ هﺪﻨﻫد ﯽﺘﺸﮐﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ﺎﺑ ترذ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖ
	( ﻦﯿﺑ53/1 و33/1ﯽﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا يﺪﻨﻣدﻮﺳ ﯽﻨﻌﯾ ،ﺪﺷﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻦﯿﻣز53 و33 ﺖﺸﮐ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﺖﺳا ﺺﻟﺎﺧ. نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﺳرﺮﺑطﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ دادﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ دﻮﯽﺘﺴﯾز
	هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ دراد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻘﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫدﻮﮐ يﻻﺎﺑ ﯽﯾارﺎﮐﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺪﺷﺎﺑ . نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻤﺣا)1389(ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻠﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ
	ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد301 ﺎﺑ ﺧ ﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣﻪﺷﻮياﻣ ﻪﺑناﺰﯿ098/1ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ .
	ﺪﻨﺘﺷاد ﻪﻧﻮﮔ ود ﻦﯾا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺮﺗﻻﺎﺑ. شزرا عﻮﻤﺠﻣ ﺺﺧﺎﺷﺒﺴﻧﯽ)
	( هزوﺮﻣا ﺳو دﺮﺑرﺎﮐﯽﻌﯿﻟﻮﺒﻘﻣ زا و ﻪﺘﺷادﺖﯿﺻﺎﺧﯽ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺖﺳا . راﺪﻘﻣ ﺮﮔا
	زا ﺮﺘﮔرﺰﺑﮏﯾ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺪﺷﺎﺑ ﺰﻣﺖﯾﺮﺗﺮﺑ ويدﺎﺼﺘﻗاي ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺶﻫوﮋﭘ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﮐ ﺖﺷاد رﺎﻬﻇا ناﻮﺗ
	ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺎﯿﺑﻮﻟ و ترذ ﺶﯾاﺰﻓا رد و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺪﺻرد ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﻟﺎﺧﺎﯿﺑﻮﻟ مﺎﻗرا و ترذﺖﺷاد يﺮﺗﺮﺑ .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رد ترﻮﺻ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻧادﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ترذ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ راد ﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ. ﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋ ﻪﺑﯽﻣ زا هدﺎﻔ
	،ا يﺪﻤﺣاﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد ،عﯽﺳﺎﻤﻠﺳ بﺎﺘﻫزنﺎﺟ و ر ﯽﻨﯿﻣا ،سح يﺪﻤﺤﻣ،1389 . يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا يا ﻪﺷﻮﺧ ﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ و ﻮﺟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد يﺪﻨﻣدﻮﺳ . يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﺪﯿﻟﻮﺗ وراﺪﯾﺎﭘ ،2/20)4 :(87
	77. ﯽﻨﯿﻣارﺎﺤﺗﺎﻓ و،1389 . ﺰﻣﺮﻗ ﻪﺸﯾر سوﺮﺧ جﺎﺗ ﺮﺛا)
	(ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑﻢﻗر دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر يﺎﻫ
	.(راﺪﯾﺎﭘ ﺪﯿﻟﻮﺗ و يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد،2/20)4 :(129 -113. ﯽﻨﯿﻣارﯿﻨﯿﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣ ،ﻦ يﺮﻫﺎﻈﻣ ،ﺢﯾﺪﻬﺸﻣ نﺎﯿﻤﯿﺣر ،دم ﺢﻫداﺰﯿﻠﻋ و،1388 . ﺎﺑ ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ مﺎﻗرا ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻓا لﺪﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﻣﺮﻗ ﻪﺸﯾر سوﺮﺧ جﺎﺗ . ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ) يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ناﺮ
	ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ يﺎﻫ)
	پ مﺪﻘﻣ ﯽﻧاﻮﺿر ور يداﺮﻣ،1391 . ﺲﻧﺎﺳا ﺖﯿﻤﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ،ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ و ﺰﺒﺳ هﺮﯾز .ﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿ،43)2:(230 -217 . م ﯽﻔﯿﺳ،1385 .ﻦﯿﯿﻌﺗﯽﯾارﺎﮐاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣوﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزاﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗحﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋو ءاﺰـﺟا دﺮـﮑﻠﻤﻋتر
	ﻪﺻﻼﺧتﻻﺎﻘﻣﻦﯿﻤﻬﻧهﺮﮕﻨﮐﺖﻋارز مﻮﻠﻋوحﻼﺻاتﺎﺗﺎﺒﻧ ناﺮـﯾا . ﺲﯾدﺮـﭘ هﺎﮕﺸﻧاد،نﺎﺤﯾرﻮﺑاناﺮﻬﺗ.س يﺮﺒﻤﻐﯿﭘ و ح يﺪﻬﺸﻣ نﺎﯿﻤﯿﺣر ،د يﺮﻫﺎﻈﻣ ،م نﺎﮕﯾﺎﺷع،1387 . مد نزرا و ترذ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖـﺸﮐ و ﺖـﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎـﺗ ﺮـﺛا ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و ﺎﻬﻧآ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﻫﺎﺑورزﺮﻫ يﺎﻫ .ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋﯽﻋارزناﺮﯾا ،10)1:(46
	ردنﺎﺘﺳايﺰﮐﺮﻣ.
	31. س ﻪﻌﻠﻗ يﺮﻔﺻ،1389 .ﺎﯾﻮﺳ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺪﻨﻣدﻮﺳ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا . ،ﺖﻋارز ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد. ،ب ﯽﻧﺎﮔ ﷲ و س ﺎﯿﻧ ﺐﯿﺠﻧ ،ع ﯽﮑﭼﻮﮐ1388 . ناﺮﻔﻋز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا)
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