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  چکیده

نخود و و عملکرد کمی و کیفی همیشه بهار  حشرات زیستی تنوعهاي بررسی تراکم، جمعیت و شاخص منظوربه
 ي واقع دراسه تکرار در مزرعه هاي کامل تصادفی باآزمایشی در قالب طرح بلوكمخلوط ردیفی و نواري،  در کشت

کشت شامل  تیمارهاي آزمایشیبه اجرا در آمد.  1390 -1391در سال زراعی  شهرستان نقده - استان آذربایجان غربی
مخلوط  ) و کشتنخودردیف  یک + ردیف همیشه بهار مخلوط ردیفی (یک ، کشتنخودخالص همیشه بهار، کشت خالص 

همیشه بهار  ردیف هشت، نخودردیف  سه همیشه بهار + یفرد شش، نخودردیف  دو همیشه بهار + ردیف نواري (چهار
 جمعیت ترینبیش نخود و خالص کشت آفات در جمعیت ترینبیشکه نتایج نشان داد  ) بودند.نخودردیف  چهار +

 تیمار از نخودعملکرد بیولوژیکی  و دانه عملکرد ترینبیش .شد مشاهدهط ردیفی مخلو کشت طبیعی در شکارگرهاي

نشان داد که  همیشه بهارگیاه  مورد در نتایج گرم در هکتار حاصل شد.کیلو 2476و  893 برابر با ترتیب به خالص کشت
دست بهرم در هکتار گکیلو 2030و  746به ترتیب برابر با  خالصکشت  عملکرد بیولوژیکی از دانه و عملکرد ترینبیش
درصد) از کشت مخلوط ردیفی  20( همیشه بهار صد روغندرصد) و در 27نخود ( پروتئین دانه درصدباالترین  .آمد

 حاصل شد.

  
  نسبت برابري زمینژیک، ودرصد روغن، شکارگرهاي طبیعی، کشاورزي پایدار، کنترل بیول: کلیدي هايواژه
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Abstract 
In order to study of population density and insect biodiversity and quantitive and qualitive 

yield of pot marigold (Calendula officinalis L.) and chickpea (Cicer arietinum L.) in row and strip 

intercropping, a field experiment was conducted based on a randomized complete block design with 

three replications at the farm located in West Azerbaijan province- Nagadeh city, Iran during 

growing reason of 2011-2012. Treatments included row intercropping (1 row of pot marigold + 1 

row of chickpea), strip intercropping consist of 4 row of pot marigold + 2 row of chickpea, 6 row of 

pot marigold + 3 row of chickpea , 8 row of pot marigold + 4 row of chickpea and sole cropping of 

each crop. Results showed that the maximum population of pest obtained under sole cropping of 

chickpea, while the maximum population of biological predators was observed under row 

intercropping, respectively. The highest seed yield and biological yield of chickpea were obtained 

in sole cropping with 893 and 2476 kg.ha-1, respectively. The results showed that the maximum 

seed yield and biological yield of pot marigold were achieved at sole cropping with 746 and 2030 

kg.ha-1, respectively. The highest percentage of grain protein (27%) of chickpea and oil percentage 

(20%) of pot marigold were obtained in row intercropping, respectively.  
 
Keywords: Biological Control, Land Equivalent Ratio, Natural Predators, Oil Percentage, 
Sustainable Agriculture.  

       
 

  مقدمه
 هايسیستم محیطیزیست مشکالت به توجهبا 

هاي زیست محیطی ویژه آلودگیبه موجود کشاورزي
کشها در کنترل آفات و استفاده از ناشی از مصرف آفت

 ووري در کشاورزي کودهاي شیمیایی در افزایش بهره
 هايروش از استفاده کشاورزي، اراضی کاهش همچنین

 از اشیمنفی ن آثار رساندن حداقل به جهت در جدید

 خیزيحاصل حفظ و شیمیایی مواد حد از بیش مصرف

 به رو هايهزینه جبران و هانهاده مصرف کاهش، خاك

 ن،زمی از استفاده کارایی افزایش تولید و افزایش

 هاينظام با فعلی کشاورزي هايسیستم جایگزینی

 ؛1386 آینه بند( است مخلوط کشت نظیر مناسب زراعی
 ترینمه. م)1389 صالح زادهو  حسن زاده قورت تپه

 حسب بر تنوع افزایش مخلوط کشت هاينظام ویژگی
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 کهطوريبه باشد،می گیاهی گونه و رویشگاه ساختار

 گیاهی جوامع شبیه بیشتر مخلوط کشت هاينظام

 در عملکرد افزایش ).1989 واندرمیر( هستند طبیعی

 و سموم مصرف کاهش تغذیه، در موازنه ،سطح واحد
-بهره لژیکی،وبی ثبات و زیستی تنوع افزایش ها،کشآفت

 کنترل در تسهیل همچنین و رشد از عوامل بهتر برداري

 تولید در پذیريخطر و کاهش گیاهی هايبیماري و آفات

-می مخلوط فوائد کشت جمله از کشاورزي محصوالت

). تحقیقات اخیر 1989واندرمیر ؛ 1386 آینه بندباشند (
نسبت  آفات بروز پدیده مقاومت لیلددهد که بهنشان می

 دنبالبه بشر در کشاورزي، هاي رایجکشآفت به

 باشدمی آفات مدیریت در جایگزین هايروش

کریمی و همکاران  ؛2005 بوکووینسکی و همکاران(
 با دارویی گیاهان مخلوط . در این راستا، کشت)1391

کشها آفت مصرف کاهش طریق از تواندمی سایر گیاهان
کنترل آفات توسط دشمنان طبیعی و سایر روشهاي  و

 کوچکی و همکارانباشد ( مؤثر مطلوب زیست محیطی
1391 .(  

 میزبان، گیاه تراکم کاهش طریق از کشت مخلوط

 و گیاه -گیاه متقابل اثرات طریق از میزبان تغییر کیفیت
 و هابیماري کاهش باعث طبیعی جمعیت دشمنان افزایش
 ). در2003 هوکس و جانسون( شودمیگیاهی  آفات

کلم گزارش  خردل و مخلوط کشت هايسیستم بررسی
طبیعی  شکارگرهاي جمعیت هاسیستم این در که شد

). در تحقیق دیگر 1999 بیندر و همکارن( یابدافزایش می
 کاهش کشت مخلوط لوبیا و ذرت باعث که مشخص شد

فرانسیس و شد ( زمستانی پرهشب الرو خسارت
 در بررسی) 1391( کوچکی و همکاران). 1978 همکاران

 ردیفی مخلوط کشت مختلف الگوهاي اکولوژیک

 بیشترین که گزارش کردندلوبیا  و اروپایی گاوزبان

 کشت ازگاوزبان اروپایی  و لوبیا اقتصادي عملکرد

الگوي چهار ریف لوبیا و  از آنها مقدار خالص و کمترین
 جمعیت ترینبیش . همچنین،دست آمد) به4:4گاوزبان (

یف دردو نواري کشت مخلوط  در طبیعی شکارگرهاي

 در آفات جمعیت ترینو بیش گاوزبان + دو ردیفلوبیا 

 برابري نسبت باالترین و مشاهده شدلوبیا  خالص کشت

حاصل  2:2الگوي کشت نواري  درنیز  )LER1زمین (
 نظام این از گیريبهره که رسدمی نظربه ،بنابراین. شد

 مصرف و جذب کارایی موجب افزایش تواندط میمخلو

گیري بیشتر از منابع شده و از این رو، بهره هانهاده
 رضائی چیانه و همکاران .محیطی را موجب گردد

در بررسی الگوهاي مختلف کشت مخلوط زیره ) 1392(
 ترینبیشکه  دریافتند در کشت دوم سبز و عدس

خالص و  تکش از زیره سبز و عدس اقتصادي عملکرد
نواري  مخلوط کشتاز الگوي  از آنها مقدار ترینکم

دست آمد. شش ردیف عدس با دو ردیف زیره سبز به
 در )LERزمین ( برابري نسبت باالترین با این حال

  .مشاهده گردیدردیفی  مخلوط الگوي کشت
دارویی سالمتی  گیاهانتولید  در که آنجایی از

-به ست از این روانسان از اهمیت زیادي برخوردار ا
نهادهبقایاي  از ناشی سوء اثرات از جلوگیري منظور

 مصرف کنندگان این گیاهان سالمتی برهاي کشاورزي 
 به نیاز محصوالت این کیفیت کاهشممانعت از  نیز و

 در مخلوط کشت مانند یاکولوژیک از اصول گیري بهره
-هب رسد.به نظر می امري ضروري گیاهان این تولید

 سایر گیاهان با دارویی گیاهان مخلوط کشتعالوه 
خصوص گرده هجذب حشرات مفید ب طریق از تواندمی

هاي کشاورزي بسیار نهاده مصرف کاهشافشانها و 
اطالعات محدود و  به توجه با باشد. بر این اساس مفید

و همیشه بهار  کشت مخلوطنتایج انتشار یافته در مورد 
 کشت ارزیابی ،رهدف از انجام پژوهش حاضنخود، 

 لحاظ به نخودو مخلوط ردیفی و نواري همیشه بهار 
اي و انبوهی ارزیابی تنوع گونهزراعی و  هايویژگی

  بود. هاآنجمعیت آفات گیاهان فوق و دشمنان طبیعی 
  
  
  

                                                           
1- Land Equivalent Ratio 
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 هاروش و مواد
 استان واقع در ايآزمایش در مزرعه این

  شهرستان نقده با طول جغرافیایی - آذربایجان غربی
 1300و ارتفاع  58و َ 36و عرض جغرافیایی ْ 29و َ 45ْ

اجرا  1390- 91متر از سطح آبهاي آزاد در سال زراعی
هاي متوسط دما و بارندگی سالیانه در طی شد. میانگین

-درجه سانتی 40/12یک دوره ده ساله به ترتیب برابر 
 متر گزارش شده است.میلی 323گراد و 

هاي کامل تصادفی بلوك در قالب طرحآزمایش 
تیمارهاي  تیمار انجام شد. ششبا سه تکرار و 

کشت خالص همیشه بهار، کشت خالص شامل  آزمایشی
 + ردیف همیشه بهار مخلوط ردیفی (یک ، کشتنخود
 ردیف مخلوط نواري (چهار ) و کشتنخودردیف  یک

همیشه بهار  ردیف شش، نخودردیف  دو همیشه بهار +
 چهار همیشه بهار + یفرد هشت، نخودردیف  سه +

  ) بودند.نخودردیف 
 28مساحت هر کرت در هر دو گیاه مورد مطالعه 

فاصله بین متر و  2ها از یکدیگر فاصله کرت متر مربع و
طول پنج متر بود. به متر سانتی 40هاي کاشت ردیف

هاي کاشت براي بذور ها در روي ردیففاصله بین بوته
متر در سانتی هفتو  10به ترتیب نخود  و همیشه بهار

ین کرت هر تیمار در داخل هر یبراي تعنظر گرفته شد. 
کاشت در نیمه دوم تکرار از قرعه کشی استفاده شد. 

- به به صورت جوي و پشته و 1391 فروردین ماه
 از قبل نخودانجام پذیرفت. بذور  زمانهم صورت
 آغشته Rhizobium leguminozarum با باکتري کاشت
 در آزمایش بررسی منظوربه ر عین حالد .گردید
 تثبیت کردن تاثیر پیدا نمود بیشتر و نهادهکم شرایط
بر  کشت مخلوط تأثیر نخود و مطالعه گیاه نیتروژن

طول  در و زمین سازي آماده زمان در حشراتتنوع 
 در شیمیایی سمومو  کود مصرف از رشد دوره

 تسهیل در سبز شدن جهت اجتناب گردید. تیمارها
 بعد از کاشت روز در بالفاصله آبیاري گیاهان، اولین

شد و آبیارهاي بعدي بر حسب شرایط اقلیمی  انجام
روز یک بار صورت گرفت.  10براي این گیاهان هر 

 از ضرورترشد بنا به فصل طول در هرزهايعلف
  .کنترل شدند دستی وجین طریق

هاي حشرات در تیمار برداري ازبراي نمونه
و همیشه بهار شت خالص و مخلوط دو گونه مختلف ک
نمونه  استاندارد استفاده شد.  گیريحشره از تور نخود

تا  شروع شدند و روز پس از کاشت 45 هابرداري
ادامه یافتند. به منظور ایجاد یکنواختی،  هادانه نرسید

قبل از ظهر انجام  11ها در ساعت برداريتمام نمونه
 4/0تقریبا  هروبش هر تور ک سطح اینکه دلیلبهشدند. 

در روي اقطار کرت  وبار تور  5 امتر مربع بود مجموع
 از شد. کرت تور زده مرکزمتر از دو و به فاصله 

 و سانتیمتر 15قطر  به مصرف باریک پالستیکی ظروف
 گودالی در خاك هايتله به عنوان مترسانتی 12ارتفاع 

متحرك و  و بال بدون حشرات تنوع بررسی منظوره(ب
میالنی  ملکی( استفاده شد سطح خاك) در سایه پسند

عدد تله گودالی که پنج مشابه روش تور زدن ). 1371
متر  2فاصله آنها از مرکز کرت و در  روي اقطار کرت 

 از جلوگیري جهتبود در داخل هر کرت استقرار یافتند. 
 در ها،مورچه یا و یکدیگر توسط هانمونه شدن خورده
کش  حشرهمحلول  یک در هزار  مقداري هاهتل کف

 روز 10 نصب، هر از پس هاشد. تله ریخته کارباریل
 قرار بازدید مورد محصول برداشت زمان تا و باریک

 حذف از پس هاتله در افتاده دام به گرفتند. حشرات
 سپس شدند. جداسازي غیرهدف، هاينمونه و مواد زاید

 تفکیک هانمونه مربوطه،مشخصات تیمار  و تاریخ قید با
. یافتندتقال نا آزمایشگاه به نصب برچسب از پس و

 هايتعیین نام علمی به شیشه و شناسایی براي هانمونه
و  (خاقانی نیا قل شدندمنت درصد 70الکل اتیلیک  حاوي

 باي حشرات هانمونه شناسایی و )1393همکاران 
تر دکو توسط ، صورت گرفتمعتبر  منابع از استفاده

از موسسه تحقیقات پناه  یعال علی رضوانی و دکتر هلن
؛ استاکیلبرق 1973(وکروس  تأیید شدپزشکی کرج گیاه

 ؛1996استیبوس و فالک  ؛1994؛ اسپنس و نیمیال 1988
هاي ها از تلهجمع آوري سفید بالکبراي  ).2007اسپیت 

ید و ئو زنبورهاي پارازیتو زرد چسبان استفاده گردید
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تور زدن با بال بی هاياي و شتههفت نقطهکفشدوزك 
راي شمارش مینوزها از روش و ب جمع آوري شدند
  استفاده شد.) 2012(پالیوبو شمارش مستقیم 

 - شانون شاخص از حشرات تنوع تعیین براي
 حمیدي و مظاهري( استفاده گردید )1(طبق معادله  وینر

1390:(  
]1[                                 H'=-Σni/N×Ln ni/N  

: Nام و iتعداد افراد گونه  ni:طه، بدر این را
هر چه مقدار الزم به ذکر است باشد. تعداد کل افراد می

اي بیشتر بیشتر باشد، نشان دهنده تنوع گونه 'Hعددي 
 است.

 استفاده )2(معادله محاسبه تراکم نسبی از براي 
  ): 1390 حمیدي و مظاهريشد (

]2[                                               P= ni /N×100  
محاسبه عملکرد دانه  براي رشد،  فصل پایان در

از  ها حذف وهاي کرتحاشیه ژیکیلو عملکرد بیو
براي تعیین  .شد استفاده مربع متر 80/4 معادل سطحی

همیشه بهار  نمودن بذور جدا از ی، پسبیولژیکعملکرد 
تا ثابت  سانتیگراد درجه 70 دماي در هانمونه ،نخودو 

وزن  سپس و آون قرار گرفتند درون ماندن وزن خشک
    شدند.

 کجلدال نیز با روش نخوددانه  پروتئین درصد 
 دستگاه از استفاده با و )1983برمنر و بریتنبک (

براي استخراج  شد. اندازه گیري K-370اتوماتیک مدل 
در هاي مورد آزمایش آسیاب و پوروغن، ابتدا نمونه
درجه  70هاي آسیاب شده در دماي شدند. از نمونه

وزن گرم پنچ ساعت به مقدار  24گراد، بعد از سانتی
سی سی از محلول  300در داخل سوکسله با کرده و 

ساعت حالل مورد  6دي اتیل اتر قرار گرفتند. پس از 
(لیل و همکاران نظر از روغن توسط روتاري جدا شد 

محاسبه  )3(معادله استفاده از عملکرد روغن با  .)2009
 گردید:

  عملکرد روغن درصد روغن = ×عملکرد بذر            ]3[
 نخودو همیشه بهار براي ارزیابی کشت مخلوط 

 در مقایسه با کشت خالص شاخص نسبت برابري زمین

 ) محاسبه4(طبق معادله بر (بر اساس عملکرد دانه) 
 ):2007 آینه بند( گردید

]4[                                      
2

2

1

1

C
Y

P
Y

LER +=     

ترتیب عملکرد گونهبه :2Y و 1Yدر این معادله،
: 2Cو  1Pدر کشت مخلوط و  نخودو همیشه بهار هاي 

در کشت  نخودو همیشه بهار هاي نیز عملکرد گونه
  خالص است.
 از آمده دستهب هايداده تحلیل و تجزیه جهت

ها بر اساس میانگین مقایسه و SPSS 16افزار نرم
در سطح احتمال پنج درصد  دانکن ايدامنه چند آزمون
  ).1386نوري وهمکاران شد ( انجام

  
  نتایج و بحث

 و تنوع حشرات نسبی تراکم
گونه حشره آمده هفت دست به جیابر اساس نت

همیشه  مخلوط مختلف کشت الگوهاي در) 1 (جدول
  هاي رین گونهمشاهده شد. مهمتنخود و  بهار
 مینوز )،Aphis craccivrora( هاآور شامل شتهزیان

)Liriomyza cicerina(قند، کرم برگخوار چغندر 
)Spodoptera exigua(کرم طوقه بر ،)Agrotis 

segetum( و مگس سفید )Trialeurodes vaporarium( 
  گونه حشره مفید دو . عالوه برآفات مذکور ندبود

آوري و شناسایی آور جمع زیان در ارتباط با حشرات
  ايگردید که شامل کفشدوزك هفت نقطه

 )Coccinella septempunctata( زنبور پارازیتوئید و 
)Trichogramma sp(  ند.بود   
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 و نخود همیشه بهارمخلوط  کشت مختلف هايالگو  در حشرات هايگونه(برحسب تعداد حشره)   نسبی تراکم -1 جدول
        کشت تلفمخ هايالگو    

 خانواده  حشرات هايگونه

  

کشت 
خالص 
  همیشه بهار

کشت 
خالص 
  نخود

ردیف  یک
 همیشه بهار

ردیف  یک +
  نخود

 ردیف چهار

همیشه بهار 
ردیف  دو +

  نخود

 ردیف شش

 همیشه بهار +

  نخودردیف  سه

 ردیف هشت

 همیشه بهار +

ردیف  چهار
  نخود

Aphididae 48  15/13  داربال شته  11/11  64/17  1/27  95/21  
Agromyzidae  -  79/15  مینوز  88/8  82/8  40/5  75/9  

کرم برگخوار چغندر 
  قند

Noctuidae  -  62/21  66/6  76/11  51/13  1/17  
Noctuidae -  42/18  کرم طوقه بر  90/8  82/8  21/16  63/14  
  Aleyrodidae 4  - 44/4  82/8  10/8  31/7  سفید بالکها

نقطه کفشدوزك هفت 
   اي

Coccinellidae 16  15/13  67/26  58/20  21/16  20/12  

Trichogrammatidae 20  42/18   پارازیتوئیدزنبور  33/33  52/23  51/13  17/17  
        

 کشت از حشرات وینر - شانون شاخص کمترین

الگوي  از آن مقدار و بیشترین همیشه بهار خالص
-هب نخودردیف سه  همیشه بهار + ردیف کاشت شش

ذکر است اگر چه این دو تیمار از نظر به . الزمآمد دست
آماري در یک گروه قرار داشته و تفاوت معنی دار 

ولی از لحاظ مقایر مطلق با یکدیگر  ،آماري ندارند
که  رسدمی نظرهب چنین ).1(شکل باشندمتفاوت می

از طریق جذب  مخلوط، کشت دو گونه درجضور 
یش تنوع سبب افزا دشمنان طبیعیحشرات مفید از جمله 

. محققان گزارش کردند که حشرات شده استگونه اي 
منابع  تواند در دسترس مکانی و زمانیکشت مخلوط می

اي را براي دشمنان طبیعی مفید و در نتیجه تنوع گونه
وانلی و  ؛2005بوکووینسکی و همکاران دهد (افزایش می
در کشت  )2010هونگ جیو وهمکاران ( ).2009 همکاران
که در کشت مخلوط اظهار داشتند م با سیر مخلوط کل

خصوص حشرات دلیل افزایش جمعیت حشرات بهبه
اي نسبت به کشت تنوع گونه شاخصمفید سبب افزایش 

  .خالص گردید
 نسبی تراکم دامنه تریندر بین حشرات زیان آور بیش

 اختصاص خود شته در کشت خالص همیشه بهار به را

 نسبی تراکم دامنه تریندر بین حشرات مفید بیشو  داد

ردیف  یکالگوي کاشت براي زنبور پارازیتوئید در 
 ).1 (جدول شد مشاهده نخودردیف  یک + همیشه بهار
افزایش  باعث در این آزمایش مخلوط کشت تیمارهاي
 در آفات جمعیت کاهش و طبیعی دشمنان جمعیت
 شکارگرهاي و افزایش ندشد کشت خالص با مقایسه
 گردید سایر آفات و شته جمعیت کاهش باعث نیز طبیعی

). حضور گیاهان غیرمیزبان در کشت مخلوط 1(جدول 
تواند باعث ایجاد موانع فیزیکی، شیمیایی و رفتاري می

بوکووینسکی و براي تهاجم و مهاجرت آفات گردد (
). در کشت 2003 کس و جانسونهو ؛2005 همکاران
وبت نسبی دلیل تعدیل میکرو کلیما و حفظ رطمخلوط به

تر است و موجب کانوپی اغلب خنک تر و مرطوب
کریمی شود (افزایش استقرار و حفظ دشمنان طبیعی می

 محققان از برخی راستا همین ). در1391 و همکاران
دادن  که کشت مخلوط با در دسترس قرار  معتقدند

زیست متعدد موجب  هايبستر  و منابع غذایی گوناگون 
بوکووینسکی شود (می طبیعی دشمنان جمعیت افزایش

  ).2009 وانلی و همکاران ؛ 2005 و همکاران
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  جمعیت حشرات شاخص شانونبر نخود و  همیشه بهار مختلف کشت مخلوط هايالگواثر  -1شکل    
  

در کشت  )2013دباغ محمدي نسب و همکاران (
کلزا گزارش کردند که در کشت مخلوط و  مخلوط گندم
فزایش تنوع، تعدیل میکروکلیما و دلیل انواري به

دسترسی بیشتر دشمنان طبیعی به منابع غذایی جمعیت 
و بالتوري سبز افزایش و  آنها از جمله  کفشدوزك

یابد. هاي نباتی کاهش میخسارت شته سبز گندم و کنه
لوبیا و ذرت  شده در کشت مخلوط انجام آزمایش نتایج

 الرو رتخسا کاهش کشت مخلوط باعث کهنشان داد 

). 1377 مظاهري وآقا علیخانی( شد زمستانی پره شب
 و کشت مخلوط سویا که مشخص شد در تحقیق دیگر

 کاهش و طبیعی دشمنان افزایش جمعیت باعث 2درمنه

لناردیس ( کشت خالص شد با مقایسه در آفات جمعیت
این محققان دریافتند که در کشت  ).2011 و همکاران
متفاوت، تفاوت در  اکولوژیک آشیانهاي دلیلمخلوط به

ترکیبات ترکیب شیمیایی بافت آنها و همچنین تولید 
رفتار توانست  درمنهتوسط گیاه دارویی  آروماتیک
تغییر دهد. چرا که بعضی از این ترکیبات را  حشرات

                                                           
2- Artemisia annua L. 

ر تحقیق . دجذب و بعضی دفع کننده حشرات هستند
 باعث مخلوط کشترسد که حاضر نیز چنین به نظر می

 آفات جمعیت کاهش و طبیعی دشمنان زایش جمعیتاف

  شد.  کشت خالص با مقایسه در
  

  همیشه بهار یژیکوبیولعملکرد دانه و 
ها (جدول واریانس داده تجزیه از حاصل نتایج           

عملکرد ، دانه عملکرد بر الگوي کشتکه اثر  داد نشان )2
 همیشه بهاردرصد روغن و عملکرد روغن  ،یبیولژیک

 بود دارمعنی )≥01/0p(درصد  یک احتمال سطح رد

 یبیولژیکعملکرد ترین عملکرد دانه و بیش    ).2(جدول 
 مخلوط کشت از ترین مقادیرکم خالص و کشت در

 شد، نخود حاصلردیف  سه همیشه بهار + ردیف هشت

کشت  نسبت درصد 37و  40 ترتیبتیمار به این که
الترین عملکرد دانه ). با3جدول داد ( نشان خالص کاهش

 مخلوط از کشت بین تیمارهاي در یبیولژیکعملکرد و 
 یک همیشه بهار + ردیف ردیفی (یک مخلوط کشت

از نظر آماري با  تیمار این که شد نخود) حاصلردیف 
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احتماالً دلیل  داري نداشت.کشت خالص اختالف معنی
ردیفی  مخلوطدر کشت همیشه بهار باالتر بودن عملکرد 

 هايردیف هاي نخود دربوته حضور عدم طرخابه

همیشه بهار  هايباشد که در این حالت بوتهمجاور می
اي و برون در آرایش یک ردیفی رقابت درون گونه

هاي نخود اي کمتري با یکدیگر و همچنین با بوتهگونه
اند از منابع و عناصر اند که در نتیجه توانستهداشته

برداري کنند و این امر در هرهتري بنحو مطلوبغذایی به
 از افزایش عملکرد این گیاه شده است. منجر به نهایت

 کننده تثبیت گیاه همراه بههمیشه بهار  دیگر کشت طرف

گیاه  این عملکرد افزایش مهم جمله دالیل از نیز نیتروژن
 رسد دراما به نظر می. تواند باشدمی در کشت مخلوط

هاي دو گونه ردیف تعداد افزایش کشت نواري با الگوي
اثرات کاهش دلیل آن به یبیولژیکدانه و  عملکرد میزان

  کاهش یافت.  نیز کنندگی دو گونهتسهیل و تکمیل

 سیاهدانه در داروئی گیاه عملکرد در بررسی          

 عملکرد لوبیا مشخص شد که با نخود و مخلوط کشت

 رارق آزمایش تیمارهاي تأثیر تحت گیاه سه هر دانه

 به نسبت خالص کشت در صفت میانگین این و گرفت

). 1393 کوچکی و همکارانبود ( باالتر مخلوط کشت
زیره  کشت مخلوط) در 1392( رضائی چیانه و همکاران

 مخلوط کشت از چه هر که کردند گزارشو عدس  سبز

رویم، می نواري پیش مخلوط کشت سمت به ردیفی
 تدریج به گونه هر دو یبیولژیکعملکرد اقتصادي و 

به تدریج با افزایش عرض  کهطوريبه یابد.می کاهش
مخلوط  کشت هايتیمار در پوشانینوارها و کاهش هم

طور ی زیره سبز بهبیولژیکداز عملکرد دانه و عملکر
  .درصد کاسته شد 54و  50میانگین 

  
  با نخودمخلوط  هاي مختلف کشتالگو در شه بهار کمی و کیفی همیواریانس (میانگین مربعات) عملکرد  تجزیه نتایج - 2دولج

  عملکرد روغن  روغندرصد     یژیکوبیولعملکرد   عملکرد دانه  درجه آزادي  اتمنابع تغییر

 n.s  16107/47n.s   0/8n.s  372/58n.s 3920  2  تکرار
 ** 67/2477 ** 73/16  ** 66/254280 ** 66/45776  4  تیمار
67/2886  8  خطا  47/24000    63/1  72/238  

63/8    )%( ضریب تغییرات              37/9    25/7  14  
n.s  میباشد. درصد یک سطح احتمال در دارمعنی اختالف وجود و دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به** و 

  
  همیشه بهارکمی و کیفی عملکرد  بر و نخود مخلوط همیشه بهار هاي مختلف کشتالگو  اثرهاي میانگین مقایسه -3جدول 

 الگوي کاشت

  
 بیولوژیکی عملکرد

 هکتار) در (کیلوگرم

  

 دانه عملکرد

 هکتار) در (کیلوگرم

  

 روغن درصد

  
  عملکرد روغن

  هکتار) در (کیلوگرم
a 67/746  a 67/14 2030  کشت خالص همیشه بهار    b 2/109   bc 

67/1796  نخودردیف  یک + ردیف همیشه بهار یک  ab 33/723  ab 33/20  a 27/148  a 

68/1690  نخودردیف  دو همیشه بهار + ردیف چهار  bc 67/636  bc 67/19  a 33/125  ab 

66/1486  نخودردیف  سه همیشه بهار + ردیف شش  cd 66/556  c 17 b 77/94  cd 

33/1269  نخودردیف  چهار همیشه بهار + ردیف هشت  d 67/446  d 33/16  b 97/72  d 

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داريمعنی اختالف ستون، هر در شتركم حروف داراي هايمیانگین
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 وغنر

 طورهبکشت خالص  با مقایسه در کشت مخلوط

درصد  باالترین داد. افزایش را درصد روغن دارمعنی
 حاصل درصد) 33/20( کشت مخلوط ردیفی از روغن

 28 درصد) 67/14( کشت خالص با مقایسه در که شد
کشت  هايالگودر بین  ).3داشت (جدول  افزایش درصد
 دو همیشه بهار + ردیف چهارنواري، تیمار  مخلوط

روغن  يدرصد 26 افزایش نیز سببنخود ردیف 
). 3به تیمار کشت خالص شد (جدول نسبتهمیشه بهار 

 رشد براي مناسب شرایط وجود که رسدنظر میبه چنین

 در نیتروژن جمله فراهم شدن ازهمیشه بهار هاي بوته

 غذایی عناصر از بهینه ، استفادهنخودبا  مخلوط شرایط

 توسط کانوپی نور ترمطلوب خاك و توزیع در موجود

 تبع به فتوسنتز و و رشد بهبود گونه باعث دو مخلوط

شده  خالص کشت با مقایسه میزان روغن در افزایش آن
  .است

نشان لف در تیمارهاي مختعملکرد روغن  مقایسه
کیلوگرم در  148با  عملکرد روغنترین داد که بیش

 + ردیف همیشه بهار یکهکتار مربوط به الگوي کاشت 
 34 کشت خالصبا  مقایسه در کهنخود بود ردیف  یک

 در روغن عملکرد زایشافداد.  نشان درصد افزایش
این  به نخودردیف  یک + ردیف همیشه بهار یک تیمار
و  روغن درصد از تابعی روغن عملکرد که است دلیل

بنابراین باال بودن عملکرد روغن  باشدمی دانه عملکرد
دلیل باال بودن عملکرد دانه و کشت مخلوط ردیفی به در

 .)3بود (جدول  درصد روغن در این تیمار

  
  با همیشه بهارمخلوط  هاي مختلف کشتالگودر  کمی و کیفی نخودواریانس (میانگین مربعات) عملکرد  تجزیه نتایج - 4دولج

  پروتئیندرصد   عملکرد دانه  یژیکوبیولعملکرد   درجه آزادي  اتمنابع تغییر

 60285/26n.s 1891/40 n.s   0/8n.s   2  تکرار
67/531076  4  تیمار ** 57294 ** 40/9 ** 
  55/1  56/3000  77/26882  8  خطا

  90/4  76/7  57/8    )%( ضریب تغییرات          
n.s  میباشد. درصد یک سطح احتمال در دارمعنی اختالف وجود و دارمعنی اختالف عدم دهنده نشان ترتیب به** و  

  نخود یژیکوبیولو  عملکرد دانه
 ها، اثرداده تجزیه ورایانس از حاصل نتایج طبق          

درصد  و یبیولژیکعملکرد دانه، عملکرد  برالگوي کاشت 
  ).4بود (جدول ) ≥01/0p(دار معنیدانه نخود  پروتئین
و  باالترین عملکرد دانه هامیانگین مقایسه در
با ترتیب به خالصبه کشت  مربوط نخود یبیولژیک
 آن ترینکیلوگرم در هکتار و کم 2476و  893 میانگین

میانگین  برابرترتیب به مخلوط ردیفیکشت  متعلق به
 .)3و  2 شکلکیلوگرم در هکتار بود ( 1396و  540
بین  در نخود یبیولژیککرد دانه و ترین عملبیش

 چهار مخلوط کشت از مخلوط نواري کشت تیمارهاي
 شد، نخود تیمار حاصلردیف  دو همیشه بهار + ردیف

کشت  به نسبت درصد 14و 12به ترتیب  تیمار این که
  نشان داد. یبیولژیکعملکرد دانه و  خالص کاهش
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  لگوهاي مختلف کشت مخلوط با همیشه بهارمقایسه عملکرد دانه نخود تحت تأثیر ا - 2شکل

 

  
  ی نخود تحت تأثیر الگوهاي مختلف کشت مخلوط با همیشه بهارژیکوبیولمقایسه عملکرد  - 3شکل

  

 در که است داده مختلف نشان هايبررسی

 کشت مناسب در تراکم و کاشت آرایش انتخاب صورت

 توانایی در تفاوت دلیلبه غذایی مواد و آب جذب مخلوط،
و  پور ظریفیابد (می افزایش مختلف گیاهان بین رقابت

). اما طی 1393 کوچکی و همکاران ؛1393 همکاران
سمت  به خالص کشت از جابه جایی آزمایش حاضر، با

 شد. این کاسته همیشه بهار دانه عملکرد از مخلوط کشت

 بین رقابت بودن دلیل باالبه توانکاهش عملکرد را می
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 هايبین بوته ايگونه درون رقابت با سهمقای در ايگونه

منابع محیطی ذکر کرد. نتایج تحقیقات  سر گونه بر دو
 حداکثر نواري مخلوط کشت قبلی نشان داده است که در

 کرد خواهد بروز هاییدر ردیف سایر منابع و نور جذب

 داشته قرار یکدیگر در مجاورت ايگونه به گیاهان که

 بروز هم در کنار گونه دو ندگیکنتسهیل اثرات تا باشند

اثرات  هاردیف این از گرفتن فاصله با بنابراین، کند،
 کوچکی و همکارانیابد (می کاهش مخلوط کشت مثبت

 نظربه چنین آزمایش حاضر نیز نتایج اساس ). بر1389

 همیشه بهار و نخود ردیف تعداد افزایش با که رسدمی

 در گیاه دو حضور از ناشی مثبت اثرات کنار یکدیگر در

رسد در بین الگوهاي نظر مییافت. اما به هم کاهش کنار
 همیشه بهار + ردیف چهار مخلوط نواري، ترکیب کشت

 رطوبت نور، جذب نظر از مناسب نخود محیطردیف  دو

بوده  دانه سمت به مواد انتقال تداوم بهتر و دما نیز و
   است.

 یدر بررس) 1393ران (او همکشیروان  باقري
 دو سویا با مخلوط کشت جایگزینی مختلف هاينسبت

تداخل  شرایط اروپایی در گاوزبان ریحان و گیاه
 سویا ژیکبیول و اقتصادي هرز دریافتند که عملکردعلف

 مقایسه در ریحان با مخلوط هاي کشتنسبت تمامی در

 بیشتري مقدار از اروپایی گاوزبان با مخلوط کشت با

در بررسی  )1391و همکاران (کوچکی بود.  برخوردار
اروپایی و  گاوزبان ردیفی مخلوط کشت مختلف الگوهاي

و  عملکرد دانه ترینکه بیش کردندلوبیا گزارش 
ترین مقدار آن در مخالص و ک کشت ی لوبیا دربیولژیک
تحقیق دیگر در کشت  در .حاصل شده است 4:4الگوي 

 که گردیدمخلوط نواري شبدر سفید و گندم مشاهده 
دلیل به طدرصد در کشت مخلو 10- 25عملکرد گندم 

رقابت براي جذب نور، نیتروژن در مرحله  افزایش
 رویشی و آب در مرحله پر شدن دانه کاهش یافت

وهمکاران  ئیه حمز .)2006  تورستد و همکاران(
 استفاده جو با کشت مخلوط نخود و در ارزیابی) 1391(

 شرایط تتح مخلوط کشت سودمندي هاياز شاخص

 میزان ترینبیشکه  اظهار داشتند هرز هايعلف با رقابت

 حالت در نخود خالص کشت در  نخود عملکرد دانه

  .دست آمدهرز بهعلف کنترل
  

   درصد پروتئین دانه
مخلوط کشت  ازپروتئین دانه  درصدترین بیش

دست آمد که از نظر هب درصد 5/27به میزان  ردیفی
-معنیاي کشت مخلوط اختالف سایر تیماره آماري با

ترین مقدار پروتئین دانه نیز از کم ي را نشان نداد.دار
 حاصل شد درصد 67/22خالص به میزان نسبت کشت 

 همیشه بهار + ردیف هشت که با کشت مخلوط نواري
  .)4شکل (داري نداشت تفاوت معنی نخودردیف  چهار

) 2001 هوگارد نیلسوننتایج برخی مطالعات (
 هب گونه دیگر کنار در بقوالت وقتی که است ادهنشان د
 مکملی اثر دلیلهب گیرند،می قرار کشت مخلوط صورت
 از بیشتري نیتروژن مقدار تثبیت جهت بقوالت جزء

و فعال  گره تعداد نتیجه در و گرددمی تحریک نیتروژن
دلیل افزایش و به یابدمی افزایش آنها تشکیل و سرعت
 افزایشسبب  بقوالت ز جزءا حاصل نیتروژن ثبیت

شود. در کشت مخلوط نیز می درصد پروتئین دانه
 پروتئین دانهسورگوم و ماش مشخص شد که میزان 

در هر دو گونه در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص 
). محققان 2014 هی و همکارانافزایش یافت (شاکرکو

ها نیز به دیگري در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم
  .)1391 و همکاران جوانمردهی دست یافتند (مشابنتایج 
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  نخود تحت تأثیر الگوهاي مختلف کشت مخلوط با همیشه بهارپروتئین دانه  مقایسه درصد - 4شکل

  
  (LER)زمین  برابري نسبت

 کشت الگوهاي کلیه زمین در برابري نسبت

مخلوط به جزء الگوي کاشت هشت ردیف همیشه بهار + 
 نشان موضوع و این بود یک از رباالت چهار ردیف نخود

 آنها خالص کشت به نسبت مخلوط کشت برتري دهنده

 نخودردیف  دو همیشه بهار + ردیف چهارالگوي  د.بو
 بین در) 38/1(زمین  برابري نسبت ترینبیش داراي

درصد افزایش  38که معادل  بود کاشت مختلف الگوهاي
ص نسبت به کشت خالدر بهره وري استفاده از زمین 

  ).5بود (جدول دو گونه 
  

  بر نسبت برابري زمیننخود  و مخلوط همیشه بهار هاي مختلف کشتالگواثر  - 5جدول 
 برابري نسبت  هاي مختلف کشتنسبت

  همیشه بهار جزئی زمین
 برابري نسبت

  نخود جزئی زمین
  زمین کل برابري نسبت

  21/1  45/0  76/0  نخودردیف  یک + ردیف همیشه بهار یک
  38/1  73/0  65/0  نخودردیف  دو همیشه بهار + ردیف چهار
  20/1  61/0  59/0  نخودردیف  سه همیشه بهار + ردیف شش
ردیف  چهار همیشه بهار + ردیف هشت
  نخود

4/0  53/0  93/0  
    

 کارایی از صحیحی ارزیابی زمین، برابري نسبت

 و عناصرغذایی تشعشع، نظیر بیولژیکمنابع  از استفاده
 یک از بیشترLER که مخلوط است. زمانی کشت در آب

 سود مخلوط در کشت که است معنی بدین .شودمی

 که تسهیل دهدمی نشان موضوع این و دارد وجود مثبت

است. در  بوده ايگونه بین رقابت از بیش ايگونه بین
و  بررسی الگوهاي مختلف کشت مخلوط زیره سبز

ت نسب ترینکه بیشمشخص شد  در کشت دوم عدس
ردیفی و  یک از کشت مخلوط )8/1برابري زمین (

 از کشت مخلوط نواري شش )94/0( دار آنقترین مکم
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رضایی ( حاصل شد ردیف زیره سبز دو عدس + ردیف
 با این محققان نشان دادند که .)1392 و همکاران چیانه

 مخلوط سمتبه ردیفی مخلوط از کشت الگوي تغییر

ت تسهیل و تکمیل اثرادلیل کاهش به LER نواري،
پور و همکاران  ظریف کاهش پیدا کرد.کنندگی دو گونه 

زیره سبز  ونخود مخلوط  کشت در مطالعه )1393(
) 23/1برابري زمین ( که باالترین نسبت کردندگزارش 

محققان دیگري در  .دست آمدبه 1:1کاشت  نسبت در
(کوچکی لوبیا  با نخود و سیاهدانه مخلوط بررسی کشت

کدوي کشت مخلوط و همچنین در ) 1393 انو همکار
 خرمی وفا و همکاران( و عدستخمه کاغذي با نخود 

 دم روباهی ارزن ماش مخلوط و کشت و )1390
زارش کردند که گ )1392 پور خاتمی پور و اصغري(

 بودباالتر از یک در تمام تیمارهاي مخلوط   LERمقدار
قایسه که این امر نشان دهنده برتري کشت مخلوط در م

  .با کشت خالص است
  

  نتیجه گیري
 محصوالت تولید افزایش هاياز راه یکی

 محیطی، شرایط بهتر از برداريبهره طریق از کشاورزي

 افزایش کارایی دیگر عبارت به یا و هاهزینه کاهش

 نتایجاست.  مخلوط کشت از استفاده با منابع از استفاده

هاي ل کشتاگرچه در نگاه او داد نشانحاضر  آزمایش
هاي مخلوط در خالص عمکرد بیشتري نسبت به کشت

اما نباید است، رابطه با یک محصول مشخص داشته 

یکی ژفراموش کرد که امر در واقع از نظر معیارهاي اکول
طور که نتایج باشد. پیش از هر چیز همانصحیح نمی

وري دهد بهرهخوبی نشان میاین پژوهش نیز به
کشت مخلوط در مقایسه با کشت  استفاده از زمین در

داري بیشتر است. این امر به معناي طور معنیخالص به
استحصال محصولی بیشتر در واحد سطح از مجموع 

  باشد. عنوان محصول میگیاهان کشت شده به
عالوه بر این کشت خالص از نظر اکولژیکی نیز 

باشد. در کشت مخلوط امري قابل قبول و دفاع نمی
نظام زراعی افزایش ی و در نتیجه پایداري بومزیستتنوع
یابد. نتایج این مطالعه در رابطه با ثبت حداکثر می

جمعیت آفات در کشت خالص و در نکته مقابل شمارش 
حداکثر جمعیت شکارگرها و کاهش جمعیت آفات در 
کشت مخلوط در راستاي تائید این موضوع است. در هر 

کشت مخلوط نسبت دست آمده برتري هصورت نتایج ب
به کشت خالص را در رابطه با محصوالت مورد مطالعه 

باالترین میزان نسبت برابري زمین  وضوح نشان داد.به
)38/1LER= ( نخودمخلوط دو ردیف  کشت از الگوي 

دست آمد که نشان دهنده بههمیشه بهار  ردیف چهار+ 
درصد افزایش سودمندي زراعی نسبت به کشت  38

تواند براي ایجاد و این تیمار می نه استخالص دو گو
پایداري و ثبات تولید در افزایش درآمد اقتصادي و 

طور قابل هاي کشاورزي بهوري استفاده از زمینبهره
  اي موثر باشد.مالحظه
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	ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺺﺧﺎﺷ و ﺖﯿﻌﻤﺟ ،ﻢﮐاﺮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ يﺎﻫعﻮﻨﺗﯽﺘﺴﯾزتاﺮﺸﺣ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ و و دﻮﺨﻧ ﺖﺸﮐ رد ،يراﻮﻧ و ﯽﻔﯾدر طﻮﻠﺨﻣكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﻪﻋرﺰﻣ رد راﺮﮑﺗ ﻪﺳارد ﻊﻗاو ي ﯽﺑﺮﻏ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ نﺎﺘﺳا -هﺪﻘﻧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﯽﻋارز لﺎﺳ رد1391-1390 .ﺪﻣآ رد اﺮﺟا 
	ﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ،ﯽﻌﯿﺒﻃ يﺎﻫﺮﮔرﺎﮑﺷ ،ﻦﻏور ﺪﺻردﻮ ،ﮏﯾژﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	.
	فﺮﺼﻣﺶﯿﺑزاﺪﺣداﻮﻣﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷوﻆﻔﺣﻞﺻﺎﺣيﺰﯿﺧ كﺎﺧ ،ﺶﻫﺎﮐفﺮﺼﻣهدﺎﻬﻧﺎﻫوناﺮﺒﺟﻪﻨﯾﺰﻫيﺎﻫورﻪﺑ ﺶﯾاﺰﻓاو ﺪﯿﻟﻮﺗﺶﯾاﺰﻓاﯽﯾارﺎﮐهدﺎﻔﺘﺳازاﯿﻣز،ﻦ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫيزروﺎﺸﮐﯽﻠﻌﻓﺎﺑمﺎﻈﻧيﺎﻫ ﯽﻋارزﺐﺳﺎﻨﻣﺮﯿﻈﻧﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺖﺳا)ﺪﻨﺑ ﻪﻨﯾآ1386؛ ﻪﭙﺗ ترﻮﻗ هداز ﻦﺴﺣ وهداز ﺢﻟﺎﺻ1389(ﻣ .ﻬﻤﻦﯾﺮﺘ ﯽﮔﮋﯾومﺎﻈﻧيﺎﻫﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺶﯾ
	ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑتﻼﮑﺸﻣﺖﺴﯾزﯽﻄﯿﺤﻣﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫ يزروﺎﺸﮐدﻮﺟﻮﻣﻪﺑﯽﮔدﻮﻟآ هﮋﯾو ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ ﺖﻓآ فﺮﺼﻣ زا ﯽﺷﺎﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا و تﺎﻓآ لﺮﺘﻨﮐ رد ﺎﻬﺸﮐهﺮﻬﺑ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ يزروﺎﺸﮐ رد يروو ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺶﻫﺎﮐﯽﺿارا،يزروﺎﺸﮐهدﺎﻔﺘﺳازاشوريﺎﻫ ﺪﯾﺪﺟردﺖﻬﺟﻪﺑﻞﻗاﺪﺣنﺪﻧﺎﺳررﺎﺛآﻧ ﯽﻔﻨﻣﯽﺷﺎزا
	ﺎﯿﺑﻮﻟﻒﯾدر ود +نﺎﺑزوﺎﮔﺶﯿﺑ وﻦﯾﺮﺗﺖﯿﻌﻤﺟتﺎﻓآرد ﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧ ﺎﯿﺑﻮﻟﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣوﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑﺖﺒﺴﻧيﺮﺑاﺮﺑ ) ﻦﯿﻣز
	رﺎﺘﺧﺎﺳهﺎﮕﺸﯾوروﻪﻧﻮﮔﯽﻫﺎﯿﮔﯽﻣ،ﺪﺷﺎﺑﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐ مﺎﻈﻧيﺎﻫﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺮﺘﺸﯿﺑﻪﯿﺒﺷﻊﻣاﻮﺟﯽﻫﺎﯿﮔ ﯽﻌﯿﺒﻃﺪﻨﺘﺴﻫ)ﺮﯿﻣرﺪﻧاو1989.(ﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋرد ﺪﺣاوﺢﻄﺳ،ﻪﻧزاﻮﻣرد،ﻪﯾﺬﻐﺗﺶﻫﺎﮐفﺮﺼﻣمﻮﻤﺳو ﺖﻓآﺶﮐ،ﺎﻫﺶﯾاﺰﻓاعﻮﻨﺗﯽﺘﺴﯾزوتﺎﺒﺛﯿﺑﻮ،ﯽﮑﯾﮋﻟهﺮﻬﺑ
	( ﺰﯿﻧرد يراﻮﻧ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا2:2 ﻞﺻﺎﺣ ﺪﺷ .ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ،ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳرﻪﮐهﺮﻬﺑيﺮﯿﮔزاﻦﯾامﺎﻈﻧ ﻮﻠﺨﻣﯽﻣ طﺪﻧاﻮﺗﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣﯽﯾارﺎﮐبﺬﺟوفﺮﺼﻣ هدﺎﻬﻧﺎﻫهﺮﻬﺑ ،ور ﻦﯾا زا و هﺪﺷ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ يﺮﯿﮔ ددﺮﮔ ﺐﺟﻮﻣ ار ﯽﻄﯿﺤﻣ.نارﺎﮑﻤﻫ و ﻪﻧﺎﯿﭼ ﯽﺋﺎﺿر )1392 ( هﺮﯾز طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﯽﺳرﺮﺑ ردسﺪﻋ و ﺰ
	يرادﺮﺑﺮﺘﻬﺑﻞﻣاﻮﻋ زاﺪﺷروﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻞﯿﻬﺴﺗردلﺮﺘﻨﮐ تﺎﻓآويرﺎﻤﯿﺑيﺎﻫﯽﻫﺎﯿﮔﺶﻫﺎﮐ وﺮﻄﺧيﺮﯾﺬﭘردﺪﯿﻟﻮﺗ تﻻﻮﺼﺤﻣيزروﺎﺸﮐزاﻪﻠﻤﺟﺖﺸﮐ ﺪﺋاﻮﻓطﻮﻠﺨﻣﯽﻣ
	) ﺪﻨﺷﺎﺑﺪﻨﺑ ﻪﻨﯾآ1386 ؛ ﺮﯿﻣرﺪﻧاو1989 ﺮﯿﺧا تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .( ﯽﻣ نﺎﺸﻧﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﻫددﻞﯿﻟﺖﻣوﺎﻘﻣ هﺪﯾﺪﭘ زوﺮﺑتﺎﻓآ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑﺖﻓآﺶﮐﺞﯾار يﺎﻫ،يزروﺎﺸﮐ ردﺮﺸﺑﻪﺑلﺎﺒﻧد شوريﺎﻫﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟردﺖﯾﺮﯾﺪﻣتﺎﻓآﯽﻣﺪﺷﺎﺑ )نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﺴﻨﯾوﻮﮐﻮﺑ2005؛ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯾﺮﮐ 1391(ﺖﺸﮐ ،ﺎﺘﺳار ﻦﯾا رد .طﻮﻠﺨﻣنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادﺎﺑ نﺎ
	(رد ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟاطﻮﻠﺨﻣ ﯽﻔﯾدرﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ. زاﯽﯾﺎﺠﻧآﻪﮐرد ﺪﯿﻟﻮﺗنﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺘﻣﻼﺳ ﯽﯾوراد ا رادرﻮﺧﺮﺑ يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا زا نﺎﺴﻧاور ﻦﯾا زا ﺖﺳﻪﺑ
	رﻮﻈﻨﻣيﺮﯿﮔﻮﻠﺟزاتاﺮﺛاءﻮﺳﯽﺷﺎﻧزا يﺎﯾﺎﻘﺑهدﺎﻬﻧ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫﺮﺑﯽﺘﻣﻼﺳنﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ فﺮﺼﻣ وﺰﯿﻧ زا ﺖﻌﻧﺎﻤﻣﺶﻫﺎﮐﺖﯿﻔﯿﮐﻦﯾاتﻻﻮﺼﺤﻣزﺎﯿﻧﻪﺑ هﺮﻬﺑيﺮﯿﮔلﻮﺻا زاﮑﯾژﻮﻟﻮﮐاﯽﺪﻨﻧﺎﻣﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣرد ﺪﯿﻟﻮﺗﻦﯾانﺎﻫﺎﯿﮔيروﺮﺿ يﺮﻣاﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ.ﺪﺳرﺑﻪ
	هوﻼﻋﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادﺎﺑنﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﯾﺎﺳ ﯽﻣﺪﻧاﻮﺗزاﻖﯾﺮﻃﺑ ﺪﯿﻔﻣ تاﺮﺸﺣ بﺬﺟﻪ هدﺮﮔ صﻮﺼﺧ و ﺎﻬﻧﺎﺸﻓاﺶﻫﺎﮐفﺮﺼﻣهدﺎﻬﻧ رﺎﯿﺴﺑ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﺪﯿﻔﻣسﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ .ﺪﺷﺎﺑﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑ و دوﺪﺤﻣ تﺎﻋﻼﻃا درﻮﻣ رد ﻪﺘﻓﺎﯾ رﺎﺸﺘﻧا ﺞﯾﺎﺘﻧطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ و ،دﻮﺨﻧﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ مﺎﺠﻧا زا فﺪﻫﺮ،ﯽﺑﺎﯾزراﺖﺸﮐ رﺎ
	ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫردلﻮﻃﻞﺼﻓﻪﺑ ﺎﻨﺑ ﺪﺷرتروﺮﺿزا ﻖﯾﺮﻃﻦﯿﺟوﯽﺘﺳدﺪﻧﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ. ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑزا يرادﺮﺑرﺎﻤﯿﺗ رد تاﺮﺸﺣ يﺎﻫ ﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻪﻧﻮﮔ ود طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ و دﻮﺨﻧرﻮﺗ زاهﺮﺸﺣيﺮﯿﮔ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑﺎﻫ45ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ زورو ﺪﻧﺪﺷ عوﺮﺷ ﺎﺗ ﺪﯿﺳرنﻪﻧادﺎﻫ ،ﯽﺘﺧاﻮﻨﮑﯾ دﺎﺠﯾا 
	ﻦﯾاﻪﻋرﺰﻣ رد ﺶﯾﺎﻣزآيارد ﻊﻗاونﺎﺘﺳا ﯽﺑﺮﻏ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ -ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ ﺎﺑ هﺪﻘﻧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ْ45َ و29ْ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ و36َ و58 عﺎﻔﺗرا و1300 ﯽﻋارز لﺎﺳ رد دازآ يﺎﻬﺑآ ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ91 -1390 اﺮﺟا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .ﺪﺷ ﯽﻃ رد ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ و ﺎﻣد ﻂﺳﻮﺘﻣ يﺎﻫ ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﺳ هد هرود ﮏﯾ40/
	و داﺮﮔ323ﯽﻠﯿﻣ.ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺮﺘﻣ ﺶﯾﺎﻣزآحﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ ردكﻮﻠﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ و راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑﺶﺷ.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا رﺎﻤﯿﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻞﻣﺎﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ،رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ دﻮﺨﻧﺖﺸﮐ ،ﮏﯾ) ﯽﻔﯾدر طﻮﻠﺨﻣرﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻒﯾدر+ ﮏﯾ ﻒﯾدردﻮﺨﻧﺖﺸﮐ و (رﺎﻬﭼ) يراﻮﻧ طﻮﻠﺨﻣﻒﯾدر + رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫود ﻒﯾدردﻮﺨ
	ترﻮﺻﻢﻫنﺎﻣز روﺬﺑ .ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ مﺎﺠﻧادﻮﺨﻧﻞﺒﻗزا ﺖﺷﺎﮐيﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ
	ﻪﺘﺸﻏآ ﺪﯾدﺮﮔ
	دلﺎﺣ ﻦﯿﻋ رﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﯽﺳرﺮﺑﺶﯾﺎﻣزآرد ﻂﯾاﺮﺷﻢﮐهدﺎﻬﻧوﺮﺘﺸﯿﺑدﻮﻤﻧاﺪﯿﭘﺮﯿﺛﺎﺗ ندﺮﮐﺖﯿﺒﺜﺗ نژوﺮﺘﯿﻧهﺎﯿﮔﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و دﻮﺨﻧﺮﯿﺛﺄﺗطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ عﻮﻨﺗتاﺮﺸﺣردنﺎﻣزهدﺎﻣآيزﺎﺳﻦﯿﻣزورد لﻮﻃ هرودﺪﺷرزافﺮﺼﻣدﻮﮐ ومﻮﻤﺳﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷرد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ.ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﻨﺘﺟاﺖﻬﺟنﺪﺷ ﺰﺒﺳ رد ﻞﯿﻬﺴﺗ ﻦﯿﻟوا ،نﺎﻫﺎﯿﮔيرﺎﯿﺑآﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑردزورﺖﺷ
	2009(
	ﺎﺑ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻟدﺎﻌﻣ)3( ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ :ﺪﯾدﺮﮔ
	كزوﺪﺸﻔﮐﻪﻄﻘﻧ ﺖﻔﻫﻪﺘﺷ و يايﺎﻫﯽﺑ لﺎﺑ ﺎﺑ ندز رﻮﺗ ﺪﻧﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟﺑ و شور زا ﺎﻫزﻮﻨﯿﻣ شرﺎﻤﺷ ياﺮ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ شرﺎﻤﺷ ﻮﺑﻮﯿﻟﺎﭘ)2012 (.ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑﻦﯿﯿﻌﺗعﻮﻨﺗتاﺮﺸﺣزاﺺﺧﺎﺷنﻮﻧﺎﺷ - ﺮﻨﯾو ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻖﺒﻃ)1(ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا)يﺮﻫﺎﻈﻣ و يﺪﯿﻤﺣ 1390:(
	3
	رﺬﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	= ﻦﻏور ﺪﺻردﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ودﻮﺨﻧﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد (ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ سﺎﺳا ﺮﺑ) ﺮﺑ ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻖﺒﻃ)4ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ( ﺪﯾدﺮﮔ)ﺪﻨﺑ ﻪﻨﯾآ2007:(
	1
	ار ﻦﯾا ردﺑ ،ﻪﻄ
	ﻪﻧﻮﮔ داﺮﻓا داﺪﻌﺗ
	و ما
	: ﯽﻣ داﺮﻓا ﻞﮐ داﺪﻌﺗ .ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ راﺪﻘﻣ ﻪﭼ ﺮﻫ يدﺪﻋ
	4
	و
	:ﻪﺑﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ يﺎﻫ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ودﻮﺨﻧ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد
	،ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻦﯾا رد
	ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ يا .ﺖﺳا ياﺮﺑ زا ﯽﺒﺴﻧ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﻟدﺎﻌﻣ)2(هدﺎﻔﺘﺳا ) ﺪﺷيﺮﻫﺎﻈﻣ و يﺪﯿﻤﺣ1390 :(
	: ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺰﯿﻧ يﺎﻫ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ودﻮﺨﻧ ﺖﺸﮐ رد .ﺖﺳا ﺺﻟﺎﺧﺖﻬﺟﻪﯾﺰﺠﺗوﻞﯿﻠﺤﺗهداديﺎﻫﺑﻪﺖﺳدهﺪﻣآزا مﺮﻧراﺰﻓا
	و
	2
	وﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ نﻮﻣزآﺪﻨﭼﻪﻨﻣادياﻦﮑﻧاد ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد مﺎﺠﻧا) ﺪﺷ نارﺎﮑﻤﻫو يرﻮﻧ1386.(
	ردنﺎﯾﺎﭘﻞﺼﻓ ،ﺪﺷرياﺮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ وﻟﯽﮑﯾﮋﻪﯿﺷﺎﺣتﺮﮐ يﺎﻫو فﺬﺣ ﺎﻫ زا ﯽﺤﻄﺳلدﺎﻌﻣ80/4ﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣهدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ
	ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﺲﭘ ،ﯽزااﺪﺟروﺬﺑ ندﻮﻤﻧ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ودﻮﺨﻧ،ﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫرديﺎﻣد70ﻪﺟردداﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﺖﺑﺎﺛ ﺎﺗ ﮏﺸﺧ نزو نﺪﻧﺎﻣنوردﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نوآوﺲﭙﺳ نزو .ﺪﻧﺪﺷﺪﺻردﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻪﻧاددﻮﺨﻧشور ﺎﺑ ﺰﯿﻧلاﺪﻠﺠﮐ ) ﮏﺒﻨﺘﯾﺮﺑ و ﺮﻨﻣﺮﺑ1983(وﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاهﺎﮕﺘﺳد لﺪﻣ ﮏﯿﺗﺎﻣﻮﺗا
	ﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑﺎﯾﺞﻪﺑ ﺖﺳد ﺖﻔﻫ هﺪﻣآ هﺮﺸﺣ ﻪﻧﻮﮔ لوﺪﺟ)1 (رديﺎﻫﻮﮕﻟاﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣطﻮﻠﺨﻣ ﻪﺸﯿﻤﻫ رﺎﻬﺑ و دﻮﺨﻧﺘﻤﻬﻣ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾﺮ يﺎﻫ نﺎﯾزﻪﺘﺷ ﻞﻣﺎﺷ روآﺎﻫ
	زﻮﻨﯿﻣ
	يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا.ﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ياﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ اﺪﺘﺑا ،ﻦﻏورﻮﭘ و بﺎﯿﺳآ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ يﺎﻫ رد ﻪﻧﻮﻤﻧ زا .ﺪﻧﺪﺷ يﺎﻣد رد هﺪﺷ بﺎﯿﺳآ يﺎﻫ70 ﻪﺟرد ﯽﺘﻧﺎﺳ زا ﺪﻌﺑ ،داﺮﮔ24 راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﺖﻋﺎﺳ ﭻﻨﭘ مﺮﮔ نزو و هدﺮﮐ ﺎﺑ ﻪﻠﺴﮐﻮﺳ ﻞﺧاد رد300 لﻮﻠﺤﻣ زا ﯽﺳ ﯽﺳ زا ﺲﭘ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﺗا ﻞﯿﺗا يد6 درﻮﻣ لﻼﺣ ﺖﻋﺎﺳ ﺪ
	رﺪﻨﻐﭼ راﻮﺨﮔﺮﺑ مﺮﮐ ،ﺪﻨﻗ
	ﺮﺑ ﻪﻗﻮﻃ مﺮﮐ ،
	ﺪﯿﻔﺳ ﺲﮕﻣ و
	دﻮﺑﺪﻧ رﻮﮐﺬﻣ تﺎﻓآﺮﺑ هوﻼﻋ . ود ﺪﯿﻔﻣ هﺮﺸﺣ ﻪﻧﻮﮔ تاﺮﺸﺣ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ردنﺎﯾزﻊﻤﺟ روآ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و يروآﻪﻄﻘﻧ ﺖﻔﻫ كزوﺪﺸﻔﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔيا
	وﺪﯿﺋﻮﺘﯾزارﺎﭘ رﻮﺒﻧز
	دﻮﺑ.ﺪﻧ
	داد وﺶﯿﺑ ﺪﯿﻔﻣ تاﺮﺸﺣ ﻦﯿﺑ ردﻦﯾﺮﺗﻪﻨﻣادﻢﮐاﺮﺗﯽﺒﺴﻧ رد ﺪﯿﺋﻮﺘﯾزارﺎﭘ رﻮﺒﻧز ياﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟاﮏﯾ ﻒﯾدر رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ+ﮏﯾ ﻒﯾدردﻮﺨﻧهﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷلوﺪﺟ)1.( يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ردﺚﻋﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﯿﻌﻤﺟنﺎﻨﻤﺷدﯽﻌﯿﺒﻃوﺶﻫﺎﮐﺖﯿﻌﻤﺟتﺎﻓآرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﺪﺷﺪﻧﺶﯾاﺰﻓا ويﺎﻫﺮﮔرﺎﮑﺷ ﯽﻌﯿﺒﻃﺰﯿﻧﺚﻋﺎﺑﺶﻫﺎﮐ
	ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺺﺧﺎﺷنﻮﻧﺎﺷ -ﺮﻨﯾوتاﺮﺸﺣزاﺖﺸﮐ ﺺﻟﺎﺧرﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ وراﺪﻘﻣنآزا يﻮﮕﻟا ﺶﺷ ﺖﺷﺎﮐﻒﯾدر+ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﺳ ﻒﯾدردﻮﺨﻧﺑﻪ
	ﺖﺳدﺪﻣآمزﻻ .ﻪﺑ ﺮﻈﻧ زا رﺎﻤﯿﺗ ود ﻦﯾا ﻪﭼ ﺮﮔا ﺖﺳا ﺮﮐذ راد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ و ﻪﺘﺷاد راﺮﻗ هوﺮﮔ ﮏﯾ رد يرﺎﻣآﺪﻧراﺪﻧ يرﺎﻣآ، ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﻖﻠﻄﻣ ﺮﯾﺎﻘﻣ ظﺎﺤﻟ زا ﯽﻟو ﯽﻣ توﺎﻔﺘﻣﺪﻨﺷﺎﺑﻞﮑﺷ)1.(ﻦﯿﻨﭼﺑﻪﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳر ﻪﮐ رﻮﻀﺟرد ﻪﻧﻮﮔ ودﺖﺸﮐ،طﻮﻠﺨﻣ بﺬﺟ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻪﻠﻤﺟ زا ﺪﯿﻔﻣ تاﺮﺸﺣﯽﻌﯿﺒﻃ نﺎﻨﻤﺷداﺰﻓا ﺐﺒﺳ عﻮ
	ﺪﻨﺘﺴﻫ تاﺮﺸﺣ هﺪﻨﻨﮐ ﻊﻓد ﯽﻀﻌﺑ و بﺬﺟد . ﻖﯿﻘﺤﺗ ر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭼ ﺰﯿﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﮐ ﺪﺳرﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺚﻋﺎﺑ ﻓاﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﯾاﺰنﺎﻨﻤﺷدﯽﻌﯿﺒﻃوﺶﻫﺎﮐﺖﯿﻌﻤﺟتﺎﻓآ ردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ .ﺪﺷ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد2013( ﺖﺸﮐ رد مﺪﻨﮔ طﻮﻠﺨﻣ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ اﺰﻠﮐ ﻪﺑ يراﻮﻧا ﻞﯿﻟد و ﺎﻤﯿﻠﮐوﺮﮑﯿﻣ ﻞﯾﺪﻌﺗ ،عﻮﻨﺗ ﺶﯾاﺰﻓ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻌﯿﺒﻃ نﺎﻨﻤﺷد ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳدكزوﺪﺸﻔﮐ  ﻪﻠﻤﺟ زا ﺎﻬﻧآ و ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﺒﺳ يرﻮﺘﻟﺎﺑ وﻪﻨﮐ و مﺪﻨﮔ ﺰﺒﺳ ﻪﺘﺷ ترﺎﺴﺧﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﺗﺎ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﻪﯾﺰﺠﺗهداد ﺲﻧﺎﯾراو لوﺪﺟ) ﺎﻫ 2(نﺎﺸﻧداد ﺮﺛا ﻪﮐﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟاﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد ، دﺮﮑﻠﻤﻋ ﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﯽ، ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﻏور ﺪﺻردرﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ درﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣاﮏﯾ ﺪﺻرد)01/0
	(ﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑ لوﺪﺟ)2.(ﺶﯿﺑ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﯽ ردﺖﺸﮐو ﺺﻟﺎﺧﻢﮐﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗزاﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﻫﻒﯾدر+ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫﻪﺳ ﻒﯾدرﻞﺻﺎﺣ دﻮﺨﻧ،ﺪﺷ ﻪﮐﻦﯾاﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗﺐﯿﺗﺮﺗ40 و37ﺪﺻردﺖﺒﺴﻧ ﺖﺸﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﺺﻟﺎﺧنﺎﺸﻧ) داد لوﺪﺟ3ﺎﺑ .( ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻ و دﺮﮑﻠﻤﻋﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﯽرديﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑﺖﺸﮐزا طﻮﻠ
	ﺚﻋﺎﺑﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﯾاﺰﻓانﺎﻨﻤﺷدﯽﻌﯿﺒﻃوﺶﻫﺎﮐ ﺖﯿﻌﻤﺟتﺎﻓآردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺪﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ) ﺲﯾدرﺎﻨﻟ نارﺎﮑﻤﻫ و2011.( ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣﻞﯿﻟديﺎﻬﻧﺎﯿﺷآﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا رد توﺎﻔﺗ ،توﺎﻔﺘﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺎﻬﻧآ ﺖﻓﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺐﯿﮐﺮﺗ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﮏﯿﺗﺎﻣورآ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗﻪﻨﻣرد ﺖﺴﻧاﻮﺗ رﺎﺘﻓر 
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ.ﺖﺷاﺪﻧ يراد ﻞﯿﻟد ًﻻﺎﻤﺘﺣا دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﺖﺸﮐ ردطﻮﻠﺨﻣ ﯽﻔﯾدر ﻪﺑﺎﺧﺮﻃمﺪﻋرﻮﻀﺣﻪﺗﻮﺑرد دﻮﺨﻧ يﺎﻫﻒﯾدريﺎﻫ ﯽﻣ روﺎﺠﻣﻪﺗﻮﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑيﺎﻫ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﻧﻮﮔ نورد ﺖﺑﺎﻗر ﯽﻔﯾدر ﮏﯾ ﺶﯾارآ رد نوﺮﺑ و يا ﻪﻧﻮﮔﻪﺗﻮﺑ ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ يﺮﺘﻤﮐ ي
	طﻮﻠﺨﻣودﺚﻋﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔدﻮﺒﻬﺑﺪﺷروو ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﻪﺑﻊﺒﺗ نآﺶﯾاﺰﻓارد ﻦﻏور ناﺰﯿﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧ هﺪﺷ ﺖﺳا.ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻒﻠ نﺎﺸﻧ ﺶﯿﺑ ﻪﮐ داد ﻦﯾﺮﺗﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ148 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﺎﺘﮑﻫﮏﯾرﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻒﯾدر+ ﮏﯾ ﻒﯾدر دﻮﺑ دﻮﺨﻧﻪﮐردﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ34 ﺶ
	طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﺑﻪرﻮﻃ ﯽﻨﻌﻣرادﻦﻏور ﺪﺻردارﺶﯾاﺰﻓا.دادﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﺻرد ﻦﻏورزاﯽﻔﯾدر طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ)33/20(ﺪﺻردﻞﺻﺎﺣ ﺪﺷﻪﮐردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ)67/14(ﺪﺻرد28 ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓا لوﺪﺟ) ﺖﺷاد3.( ﻦﯿﺑ ردﻮﮕﻟايﺎﻫ ﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣ رﺎﻤﯿﺗ ،يراﻮﻧرﺎﻬﭼﻒﯾدر+ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫود ﻒﯾدر دﻮﺨﻧﺐﺒﺳ ﺰﯿﻧﺶﯾاﺰﻓا26
	ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺖﺸﮐﯽﻔﯾدر طﻮﻠﺨﻣﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗﺮﺑاﺮﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ 540 و1396) دﻮﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻞﮑﺷ2 و3(. ﺶﯿﺑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗ و ﻪﻧاد دﺮﮑﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﯽدﻮﺨﻧرد ﻦﯿﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺖﺸﮐيراﻮﻧ طﻮﻠﺨﻣزاﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣرﺎﻬﭼ ﻒﯾدر+ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫود ﻒﯾدرﻞﺻﺎﺣ رﺎﻤﯿﺗ دﻮﺨﻧ،ﺪﺷ ﻪﮐﻦﯾارﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ12و14ﺪﺻردﺖﺒﺴﻧﻪﺑ ﺖﺸﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﺺﻟﺎﺧ و
	ﻖﺒﻃﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﺲﻧﺎﯾارو ﻪﯾﺰﺠﺗهدادﺮﺛا ،ﺎﻫ ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟاﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﯽو ﺪﺻرد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﻮﺨﻧ ﻪﻧادﯽﻨﻌﻣ راد)01/0
	( لوﺪﺟ) دﻮﺑ4.( ردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ و ﮑﯾﮋﻟﻮﯿﺑﯽدﻮﺨﻧطﻮﺑﺮﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑﺺﻟﺎﺧﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ893 و2476ﻢﮐ و رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻦﯾﺮﺗنآ
	ﯽﺳرﺮﺑيﺎﻫنﺎﺸﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣهدادﺖﺳاﻪﮐرد ترﻮﺻبﺎﺨﺘﻧاﺶﯾارآﺖﺷﺎﮐوﻢﮐاﺮﺗرد ﺐﺳﺎﻨﻣﺖﺸﮐ ،طﻮﻠﺨﻣبﺬﺟبآوداﻮﻣﯽﯾاﺬﻏﻪﺑﻞﯿﻟدتوﺎﻔﺗردﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺖﺑﺎﻗرﻦﯿﺑنﺎﻫﺎﯿﮔﻒﻠﺘﺨﻣﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ) ﺪﺑﺎﯾﻒﯾﺮﻇرﻮﭘ ونارﺎﮑﻤﻫ1393؛نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﭼﻮﮐ1393 ﯽﻃ ﺎﻣا .( ﺎﺑ ،ﺮﺿﺎﺣ ﺶﯾﺎﻣزآﯽﯾﺎﺟ ﻪﺑﺎﺟزاﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧﻪﺑ ﺖﻤﺳ ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣزادﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادرﺎﻬ
	ﻪﻧﻮﮔياردﯾﺎﻘﻣﻪﺴﺎﺑﺖﺑﺎﻗرنوردﻪﻧﻮﮔياﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿﺑيﺎﻫ ودﺮﺑ ﻪﻧﻮﮔﺮﺳ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ .دﺮﮐ ﺮﮐذ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣرد ﻪﮐ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ﯽﻠﺒﻗﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣيراﻮﻧﺮﺜﮐاﺪﺣ بﺬﺟرﻮﻧوﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﯾﺎﺳﻒﯾدر ردﯽﯾﺎﻫزوﺮﺑﺪﻫاﻮﺧدﺮﮐ ﻪﮐنﺎﻫﺎﯿﮔﻪﺑﻪﻧﻮﮔياتروﺎﺠﻣ ردﺮﮕﯾﺪﮑﯾراﺮﻗﻪﺘﺷاد ﺪﻨﺷﺎﺑﺎﺗتاﺮﺛاﻞﯿﻬﺴﺗﻨﮐﯽﮔﺪﻨودﻪﻧﻮﮔرﺎﻨﮐ ردﻢﻫزوﺮ
	ﺶﯿﺑ ﻦﯾﺮﺗﺪﺻرد ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘزا ﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﯽﻔﯾدر ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ5/27ﺪﺻردﺑﻪ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﺎﺑ يرﺎﻣآﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ فﻼﺘﺧا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﯽﻨﻌﻣ
	راد.داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ار يﻢﮐ زا ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺖﺸﮐ ﺖﺒﺴﻧ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺺﻟﺎﺧ67/22ﺪﺻردﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ يراﻮﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺎﺑ ﻪﮐﺖﺸﻫﻒﯾدر+ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ رﺎﻬﭼ ﻒﯾدردﻮﺨﻧﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺖﺷاﺪﻧ يراد) ﻞﮑﺷ4(. ) تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﺧﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧنﻮﺴﻠﯿﻧ درﺎﮔﻮﻫ2001 ( د نﺎﺸﻧهداﺖﺳاﻪﮐﯽﺘﻗوتﻻﻮﻘﺑردرﺎﻨﮐﺮﮕﯾد ﻪﻧﻮﮔﺑﻪ 
	ﻮﺑ.د يﻮﮕﻟارﺎﻬﭼﻒﯾدر+ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫود ﻒﯾدردﻮﺨﻧ يارادﺶﯿﺑﻦﯾﺮﺗﺖﺒﺴﻧيﺮﺑاﺮﺑ ﻦﯿﻣز)38/1 (ردﻦﯿﺑ يﺎﻫﻮﮕﻟاﻒﻠﺘﺨﻣﺖﺷﺎﮐدﻮﺑ لدﺎﻌﻣ ﻪﮐ38 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد ﻦﯿﻣز زا هدﺎﻔﺘﺳا يرو هﺮﻬﺑ ردﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺ ﻪﻧﻮﮔ ود لوﺪﺟ) دﻮﺑ5.(
	ﺖﺒﺴﻧيﺮﺑاﺮﺑرد ﻦﯿﻣزﻪﯿﻠﮐيﺎﻫﻮﮕﻟاﺖﺸﮐ + رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻒﯾدر ﺖﺸﻫ ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟا ءﺰﺟ ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣدﻮﺨﻧ ﻒﯾدر رﺎﻬﭼﺗﻻﺎﺑﺮزاﮏﯾدﻮﺑﻦﯾا وعﻮﺿﻮﻣنﺎﺸﻧ هﺪﻨﻫديﺮﺗﺮﺑﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧﺎﻬﻧآ
	ﻦﯿﺑﻪﻧﻮﮔياﺶﯿﺑزاﺖﺑﺎﻗرﻦﯿﺑﻪﻧﻮﮔياهدﻮﺑ رد .ﺖﺳاﺰﺒﺳ هﺮﯾز طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﯽﺳرﺮﺑ و سﺪﻋمود ﺖﺸﮐ رد ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣﺶﯿﺑ ﻪﮐﻦﯾﺮﺗﺒﺴﻧ ﺖ ) ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ8/1(طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ زاﮏﯾ و ﯽﻔﯾدر ﻢﮐﻣ ﻦﯾﺮﺗﻘنآ راﺪ)94/0(ﺶﺷ يراﻮﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ زا
	ﺖﺒﺴﻧيﺮﺑاﺮﺑ،ﻦﯿﻣزﯽﺑﺎﯾزراﯽﺤﯿﺤﺻزاﯽﯾارﺎﮐ هدﺎﻔﺘﺳازا ﻊﺑﺎﻨﻣﮏﯾﮋﻟﻮﯿﺑﺮﯿﻈﻧ،ﻊﺸﻌﺸﺗﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋو بآردﺖﺸﮐﯽﻧﺎﻣز .ﺖﺳا طﻮﻠﺨﻣ ﻪﮐ
	ﺮﺘﺸﯿﺑزاﮏﯾ ﯽﻣدﻮﺷ.ﻦﯾﺪﺑﯽﻨﻌﻣﺖﺳاﻪﮐﺖﺸﮐ ردطﻮﻠﺨﻣدﻮﺳ ﺖﺒﺜﻣدﻮﺟودرادوﻦﯾاعﻮﺿﻮﻣنﺎﺸﻧﯽﻣﺪﻫدﻞﯿﻬﺴﺗ ﻪﮐ
	ﻟﻮﮐا يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ﺮﻈﻧ زا ﻊﻗاو رد ﺮﻣا ﻪﮐ دﺮﮐ شﻮﻣاﺮﻓﮋ ﯽﮑﯾ ﯽﻤﻧ ﺢﯿﺤﺻنﺎﻤﻫ ﺰﯿﭼ ﺮﻫ زا ﺶﯿﭘ .ﺪﺷﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾاﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﯽﺑﻮﺧهﺮﻬﺑ ﺪﻫد يرو رد ﻦﯿﻣز زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺸﮐ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺺﻟﺎﺧﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ يﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا .ﺖﺳا ﺮﺘﺸﯿﺑ يراد عﻮﻤﺠﻣ زا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﺮ
	ﻒﯾدر+ سﺪﻋودﺰﺒﺳ هﺮﯾز ﻒﯾدرﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ) ﯽﯾﺎﺿر ﻪﻧﺎﯿﭼنارﺎﮑﻤﻫ و1392(.ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾاﺎﺑ ﺮﯿﯿﻐﺗيﻮﮕﻟاﺖﺸﮐزاطﻮﻠﺨﻣﯽﻔﯾدرﻪﺑﺖﻤﺳطﻮﻠﺨﻣ ،يراﻮﻧ
	ﻪﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟداﺮﺛا ﻞﯿﻤﮑﺗ و ﻞﯿﻬﺴﺗ ت ﻪﻧﻮﮔ ود ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ.دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﻫﺎﮐﻒﯾﺮﻇ نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘ )1393(ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ردﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣ دﻮﺨﻧو ﺰﺒﺳ هﺮﯾز شراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﮐ) ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ23/1 ( ردﺖﺒﺴﻧ ﺖﺷﺎﮐ1:1ﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد. رد يﺮﮕﯾد نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺳرﺮﺑطﻮﻠﺨﻣﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳو دﻮﺨﻧ ﺎﺑ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﮑﭼﻮﮐ) رﺎﮑﻤﻫ
	طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ مﺎﻤﺗ رد ﮏﯾ زا ﺮﺗﻻﺎﺑدﻮﺑ ﻣ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺮﺗﺮﺑ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﻪﺴﯾﺎﻘ ﺖﺳا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺎﺑ.
	38/1
	يﻮﮕﻟا زاﺖﺸﮐ ﻒﯾدر ود طﻮﻠﺨﻣدﻮﺨﻧ +رﺎﻬﭼﻒﯾدر رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫﻪﺑ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد 38 ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻋارز يﺪﻨﻣدﻮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻردﻮﮔ ود ﺺﻟﺎﺧﺖﺳا ﻪﻧﯽﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا و دﺎﺠﯾا ياﺮﺑ ﺪﻧاﻮﺗ و يدﺎﺼﺘﻗا ﺪﻣآرد ﺶﯾاﺰﻓا رد ﺪﯿﻟﻮﺗ تﺎﺒﺛ و يراﺪﯾﺎﭘهﺮﻬﺑﻦﯿﻣز زا هدﺎﻔﺘﺳا يروﻪﺑ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ 
	ﯽﮑﯾهار زايﺎﻫﺶﯾاﺰﻓاﺪﯿﻟﻮﺗتﻻﻮﺼﺤﻣ يزروﺎﺸﮐزاﻖﯾﺮﻃهﺮﻬﺑيرادﺮﺑزا ﺮﺘﻬﺑﻂﯾاﺮﺷ،ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺶﻫﺎﮐﻪﻨﯾﺰﻫﺎﻫوﺎﯾﻪﺑترﺎﺒﻋﺮﮕﯾدﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا هدﺎﻔﺘﺳازاﻊﺑﺎﻨﻣﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣ .ﺖﺳاﺞﯾﺎﺘﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺮﺿﺎﺣنﺎﺸﻧدادوا هﺎﮕﻧ رد ﻪﭼﺮﮔاﺖﺸﮐ ل يﺎﻫ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻤﻋ ﺺﻟﺎﺧ رد طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺘﺷاد ﺺﺨﺸﻣ لﻮﺼ
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