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  دهیچک
 ياگلخانه دیتول يهانظام یشناخت بوم يداریپا زانیم کردن یکم يبرا مرکب یشاخص نیتدو قیتحق نیا از هدف

 و یزراع محصوالت دیتول کشاورزان، ياقتصاد–یاجتماع ساختار خصوص در اطالعات هاشاخص نیا است. ستانیس
 و هرز يهاعلف تیریمد ون،یزاسیمکان و يخاکورز ،ياریآب و آب ،یاهیگ يایبقا تیریمد ،ییایمیش مواد و کود ،یدام
 هپرسشنام لیتکم با مطالعه نیا يبرا ازین مورد يهاداده کند.یم یابیارز را مزرعه و گلخانه در يکشاورز یستیز تنوع
 جینتا شد. لیه و تحلیتجز هاداده ها پرسشنامه ییآزما یراست از پس د.یگرد آماده 1391 سال در برداربهره 100 توسط
 از کمتر ای يمساو ازیامت به آنها درصد 2/64 و است 3/49 هانظام نیا در يداریپا شاخص ازیامت نیانگیم که داد نشان

 در ياردیپا شاخص کننده نییتع عوامل نیتر مهم که داد نشان رونده پس گام به گام ونیرگرس جینتا اند.افتهی دست 40
 و یاهیگ يایبقا تیریمد کش، قارچ و کش علف تنوع ،یزراع ياگونه تنوع ب،یترت به مطالعه مورد ياگلخانه يهانظام

 یررسب نداشت. يداریپا شاخص بر ياکننده نییتع اثر ییایمیش يکودها مصرف که یحال در بودند، هانهاده به یدسترس
 ها،آن ياقتصاد ثبات به کمک کشاورزان، آموزش ها،آن يداریپا بهبود يبرا که داد نشان ياگلخانه يهانظام یبحران نقاط
  هستند. برخوردار تیاولو از آب منابع تیریمد و محصول دیتول تیریمد اصالح
  
  ايمحصوالت گلخانهکشاورزي پایدار،  ،يداریپا يهاشاخصسیستان،  ،اکولوژي اقتصاد :يدیکلهاي واژه
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Abstract 

The aim of this study was to compile composite indicators for quantifying the ecological 

sustainability of greenhouse production in Sistan. These indices assesses information about the 

agricultural community-economically, producing crops and livestock, fertilizer and chemical 

materials, crop residue management, water and irrigation, tillage and mechanization, weed 

management and agrobiodiversity in greenhouse and farm. Data were collected from 100 farmers 

using a face-to-face questionnaire during 2012. After verification of the questionnaire data were 

analyzed. Average score of sustainability index in greenhouse system is 49.3 and 64.2 % of farmers 

have earned 40 or less scores. The results of step by step regression progressive showed that the 

most important factors determining the sustainability index in the systems were; crop species 

diversity, variety of herbicides and fungicides, crop residue management, and accessibility to inputs, 

respectively, while the use of chemical fertilizers, had no significant effect on sustainability index. 

The study of critical points revealed that to improve the greenhouse systems sustainability, training 

of farmers, helping them to achieve economic sustainability, improving crop and water resources 

management must be a priority. 
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  مقدمه

 ياز اجرا یناش یطیســت محیامروزه عوارض ز
ش از یب بر انقالب ســبز یمبتن يکشــاورز يهابرنامه

ــعه پا  یتوجـه مجـامع علم   شیپ دار جلب یرا بـه توسـ
ب خاك، تلفات گســترده آب، اتکا به ینموده اســت. تخر

 يهاآب یآلودگ، یکی، زوال تنوع ژنتیخارج يهانهاده
مه خشک و یدر مناطق خشک و ن ییابان زای، بیسـطح 

ــیمانند ا ــت که ب ینها عوارض ــتر ناشــ یاس از اثر  یش
شتر یاسـتفاده از ارقام پر محصول همراه با مصرف ب 

ــ ــترش  ییایـ میآب، کود شـ ــموم دفع آفات و گسـ ، سـ
ــ يهانیبه زم يکشــاورز ســمن ی(گل اســت يه ایحاش

  .)2012ند و بخشوده زو پور 2007
 و ییکارا توانیم يداریپا شاخص از اسـتفاده  با

 هاآن از و یابیارز را يکشــاورز يهانظام بوم تیفیک
ــخص روندها، مطالعه يبرا يابزار عنوان به  و مشـ
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 میتصــم به کمک و یطیمح خاص طیشــرا کردن نییتع
ــاورز يهانظام اداره در کالن يهايریگ  بهره يکشـ

 يهاشاخص .)1384و همکاران  یدامغان ي(مهدو گرفت
 یفیک و یکم راتییتغ از يامجموعه واقع در يداریپا

ــتند یزراع يهانظام بوم در یطیمح عوامل  به که هس
ــهیمقـا  جهـت  اریـ مع عنوان  يهاروش یابیارز و سـ
 قرار استفاده مورد يورزکشا محصـول  دیتول مختلف

ــاخص واقع در .)1386نــه بنـد  ی(آ رنـد یگیم  يهــاشـ
ــ یکم ریمقاد يداریپا ــع از را ما که تندهسـ  تیوضـ
ــازندیم آگاه یزراع امنظبوم یطیمح  در میبتوان تا س

 درصدد و میریبگ میتصم سـتم یسـ  ضـعف  نقاط مورد
ــاورز اتیتحق در م.ییبرآآن  جبران  منظور به يکشـ

 یمشخص چارچوب است زمال داریپا يکشاورز جادیا
ــازیکم و يریگاندازه يبرا ــود ادجیا يداریپا يس  ش
  ).2001سمن ی(گل

 يهاسنجه از يامجموعه يداریپا يهاشاخص
 نظامبوم کی يداریپا زانیم که هستند يداریپا

 ی(کوچک کنندیم نییتع یکم شکل به را يکشاورز
 یکم مقدار به فیتعر طبق يداریپا يهاسنجه .)1382
 و یاجتماع ،یستیز ،ییایمیش ،یکیزیف يرهایمتغ

 ساده و هاآن کردن یکم با که شودیم گفته ياقتصاد
 بر کمحا دهیچیپ روابط به مربوط انبوه يهاداده يساز
 را امنظ يجار تیوضع ریسفت ،يکشاورز يهانظامبوم
  ).2007سمن ی(گل کنندیم ریپذامکان و ساده

 در يداریپا کردن یکم نۀیزم در يمتعدد مطالعات
 از یکی در است. شده انجام جهان نقاط گرید و رانیا

 در يکشاورز يهانظام يداریپا )1998( یکوچک اآنه
 به را یغرب جانیآذربا و اصفهان مازندران، استان سه

 نییتع يداریپا شاخص کی قالب در و یکم صورت
 بوم ،یزراع مختلف سنجه 31 پژوهش نیا در .کرد

 .قرارگرفت یابیارز مورد یاجتماع ياقتصاد و یشناخت
 یابیارز جهت ییهاسنجه زین )2001( نکیز و فرشاد

 يامطالعه در را آن و کرده نیتدو يکشاورز يداریپا
 يهاسنجه از حاصل يهاافتهی .بستند کار به همدان در

 یسنت و جیرا يهانظام که داد نشان مطالعه نیا مختلف
 دو از یخاک و یمیقلا يهاتیمحدود با مواجهه هنگام
 يومهد نیهمچن کنند.یم استفاده متفاوت کامال کردیرو

 يداریپا يمطالعه به )1384( همکاران و یدامغان
 خراسان استان در پنبه-گندم یزراع نظام یشناختبوم

 نایم از که، ساخت انینما قیتحق نیا جینتا ،ندپرداخت
 یکی کشاورزان التیتحص ،ياقتصاد-یاجتماع عوامل

 يهاامنظ يداریپا ازیامت بودن نییپا مهم عوامل از
محمدیان فرد و همکاران  است. مطالعه مورد يکشاورز

 -هاي اقتصادياز یک سري سنجه ) با استفاده1392(
زراعی، شاخصی جهت  -اجتماعی، زیست محیطی
هاي کشاورزي تولید گندم در سنجش پایداري نظام

میانگین امتیاز در این مطالعه تربت جام تدوین کردند. 
بود. در میان  5/62شاخص پایداري در این نظام 

هاي مورد مطالعه، تولید محصوالت دامی، سنجه
هاي هرز، مدیریت بقایاي گیاهی و تنوع مدیریت علف

و  92/3، 64/2،  88/0اي کشاورزي به ترتیب با گونه
نامبیار و  درصد، پایین ترین امتیاز را داشتند. 6/44

هاي از یک سري سنجه ) با استفاده2001همکاران (
اقتصادي،  -عیفیزیکی، شیمیایی و اجتما -زیست

شاخصی جهت سنجش پایداري نظامهاي کشاورزي 
اند که در آن شاخص پایداري در چین تدوین کرده

کشاورزي تابعی از موازنه عناصر غذایی، عملکرد 
محصوالت زراعی، کیفیت خاك، مدیریت کشاورزي، 
کیفیت زیست محیطی نظام کشاورزي، تنوع زیستی 

اعی نظام زراعی هاي اقتصادي و اجتمکشاورزي، جنبه
و موازنه انرژي خالص در کشاورزي است. در هر یک 

هایی براي کمی کردن از این گروههاي هشت گانه سنجه
آنها استفاده شده و امتیاز سنجه در سه گروه کم، 

و  75متوسط و زیاد قرار داده شده که حداقل امتیاز 
براي هر سنجه منظور شده است.  100حداکثر امتیاز 

هاي گروه هشت ، حاصلضرب مجموع سنجهدر نهایت
گانه است که امتیاز نهایی شاخص پایداري را تعیین 

در چین با تهیه  2003کند. یوآن و همکاران در سال می
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سنجه بود، وضعیت  17یک پرسش نامه که شامل 
پایداري یکی از مناطق شانگهاي را مورد ارزیابی قرار 

اجتماعی براي  هاي مختلفدادند و نتیجه گرفتند گروه
اند و براي هر هاي مختلف، اهمیت متفاوتی قائلسنجه

ها اهمیت بیشتري دارند. به گروه یک سري از سنجه
هاي عنوان مثال، براي کشاورزان و کارگران سنجه

موثر در کیفیت زندگی نظیر درآمد، اشتغال و رفاه 
اجتماعی یا به عبارت کلی تر نیازهاي اولیه زیستی در 

 یشاخص زین )2004( همکاران و کلزینبود.  اولویت
 نآ در که ،اندکرده هیارا هاتاکستان يداریپا نییتع جهت
 سالمت يهاسنجه و خاك تیفیک سنجه گروه دو

   .بود هرفت کار به یزراع محصوالت
 يداریپا یابیارز صدد در حاضر قیتحق
 دیتول يهانظام ياقتصاد و یاجتماع ،یکیاکولوژ
 هک شودیم سبب یقیتحق نیچن ياجرا است. ياگلخانه
 سطح ستانیس منطقه سطح در بار نیاول يبرا اوال
 نیهمچن و نییتع ياگلخانه دیتول يهانظام در يداریپا
 عوامل یمعرف و يداریپا يخالءها یمعرف قیطر از
 ترحیصح و بهتر ياجرا به بتوان کننده داریناپا
  .نمود توجه يکشاورز يهااستیس

  
  هاروش و مواد
 نف از استفاده با و یفیتوص روش با قیتحق نیا

 اجرا 1391 سال در و ستانیس منطقه در شیمایپ
 بصورت که ،بود پرسشنامه قیتحق نیا ابزار د.یگرد

 يبرا شد. لیتکم کشاورزان با رو در رو و يحضور
 تعداد زین هابوم کشت در يداریپا تیوضع یبررس
 5 يخطا رشیپذ با يآمار با کشاورزان از نفر 100

 جدول طبق ) = 64/1t( درصد 95 اعتماد حد و درصد
 روش با )2001( همکاران و بارتلت نمونه نیتخم

 نیا در .شد نییتع يآمار نمونه عنوان به یتصادف

 شاخص توسعه يبرا سنجه پنج و پنجاه مطالعه
 گروه 9 در هاسنجه دند.یگرد انتخاب يداریپا

 دیتول ،یاهیگ دیتول ،ياقتصاد-یاجتماع يهاشاخص
 بآ ،یاهیگ يایبقا تیریمد ،ییایمیش مواد و کود ،یدام
 ياگونه تنوع ون،یزاسیمکان و شخم ،ياریآب و

 طبقه هرز يهاعلف تیریمد يهاشاخص و يکشاورز
   .دندیگرد يبند

 مجموع روش از يداریپا شاخص يمحاسبه يبرا
 نیا در .)2000(آندرولی و تالرینی  شد استفاده یوزن

 که دیگرد نییتع یخاص ازیامت سنجه هر يبرا روش،
 به و ازیامت حداکثر حالت، نیبهتر به آن اساس بر

 علقت ازیامت حداقل ای صفر ازیامت حالت، نیتر نامطلوب
امتیازهاي داده شده به اي از بخش عمده گرفت.
تونی و  ،2005(نیکلز و همکاران  ها از منابعسنجه

مهدوي  ،2000؛ براون و همکاران 1997همکاران 
استخراج و تعدادي از آنها ) 1384دامغانی و همکاران 
هاي تحت مطالعه هاي خاص نظامنیز با توجه به ویژگی

هاي مختلف، براي سنجه اند.در این تحقیق گنجانده شده
هاي متفاوتی در نظر گرفته شد. دلیل این امر امتیاز

از  ها بوده است.اهمیت باالي برخی سنجه اولویت و
هایی که بیشترین امتیاز به آنها تعلق گرفته میان سنجه

توان امتیاز شاخص پایداري) می 100است (از مجموع 
اي امتیاز، تنوع گونه 5/16کود و مواد شیمیایی به 

 75/8امتیاز و شخم و مکانیزاسیون  75/9کشاورزي 
ی مانند تولید یاهکه سنجهدر حالی ،اشاره کرد امتیاز

(جدول  اندامتیاز داشته 5/1محصوالت زراعی و دامی 
 ازیامت مجموع سنجه، هر ازیامت نییتع از پس. )1

 منظور یینها ازیامت عنوان به و شده جمع هاسنجه
 مجموع يداریپا يهاشاخص یینها ارزش شود.یم

 و مطالعه در استفاده مورد يهاشاخص بود. 100 نمره
 یینها شاخص ازیامت 100 از آمده دست به کل ازیامت
   است. شده ارائه 1 شماره جدول در يداریپا
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در منطقه سیستان  ايهاي گلخانهبوم شناختی براي نظام -اجتماعی و زراعی-هاي مختلف اقتصاديامتیاز سنجه -1جدول 
  1391در سال 

  درصد امتیاز کسب شده امتیاز کسب شده امتیاز 100کل امتیاز از   سنجه
  0/46  75/15 25/34 اقتصادي-اجتماعی

  2/41  79/6 5/16 کود و مواد شیمیایی
  0/72  14/4 75/5 مدیریت بقایاي گیاهی

 5/64  10/7 11 آب و آبیاري

 5/71  26/6 75/8 شخم و مکانیزاسیون

  5/56  24/4 5/7 ايتولید محصوالت گلخانه
 7/36  55/0  5/1 تولید محصوالت زراعی

 7/50  76/0 5/1 دامی تولید محصوالت

 9/32  21/3 75/9 اي کشاورزيتنوع گونه

 0/66  31/2 5/3 هاي هرزمدیریت علف

 1/50  31/49  100  مجموع

  
 

 بحث و جینتا

-یاجتماع يهاسنجه ازیامت 25/34 مجموع از
 ازیامت )،یینها شاخص ازیامت 100 مجموع (از ياقتصاد
 منطقه ياگلخانه دیتول يهانظام در داران گلخانه

 ).1 (جدول بود )درصد 46 ای( 75/15 با برابر ستانیس
در خصوص عملکرد  مطالعه ینا در ياگلخانه يهانظام

 یعنی آوردند. بدست را کامل به یکنزد ازیامت محصول
 با مطالعه، ینشده در ا بررسی يهاعملکرد گلخانه

 موجود امکانات و رانیا در عملکرد نیانگیم به توجه
 داقلح اگر گریبه عبارت د است؛ بوده قبول قابل بایتقر

 حداقل نیتضم و هانهیهز اساس بر را مطلوب عملکرد
 در تن 4 یفن ییکارا نیهمچن و کشاورز يبرا درآمد
 از سطح نیا به داران گلخانه درصد 3/93 م،یریبگ نظر
 شیافزا که داشت اذعان یستیبا .اندافتهی دست دیتول

 يداریپا شیافزا در یاصل يهامولفه از یکی دیتول
    .)1998(مارتن  باشدیم

ستان تعداد یمنطقه س ياگلخانه يهادر نظام
درصد و  5/11 یالت دانشگاهیکشاورزان با تحص
درصد  3/44پلم یر دیا زیسواد و  یتعداد کشاورزان ب

ق انجام شده توسط یسه با تحقی) بود. در مقا2(جدول 
الت ی) سطح تحص1384(  و همکاران یدامغان يمهدو

ن یشتر بوده است و به همیب ین بررسیکشاورزان در ا
کاهش  يرو يادیر زیتواند تأث ین عامل نمیعلت، ا
داشته باشد. اما مهم تر از سطح  يداریاز پایامت

که  ،باشدیم يکشاورزالت مرتبط با یالت، تحصیتحص
، يالن کشاورزیاد فارغ التحصیبا توجه به تعداد ز
اشتغال آنها در  يمناسب برا يفراهم ساختن بسترها

  ن بحران کمک کند.یتواند به رفع ایم يبخش کشاورز

  1391در سال  ستانیس منطقه در ياگلخانه يهانظام در داران گلخانه التیتحص زانیم -2 جدول
  
  
  
  
  

 یفراوان  

  درصد (نفر) تعداد  التیتحص زانیم
  9/12  9 سواد یب

  4/31  22 ییابتدا
  3/44  31 پلمید

  4/11  8 یدانشگاه
  00/100  70  مجموع
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 بر مطالعه مورد داران گلخانه یفراوان عیتوز
 شده داده نشان 3 جدول در گلخانه مساحت حسب
 مساحت با ارتباط در قیتحق يهاافتهی اساس بر است.
 يهامجتمع يدارا داران گلخانه درصد 4 حدود گلخانه،
 درصد 44 کمتر، و مربع متر 540 مساحت با ياگلخانه
 تا 540 نیب مساحت با ياگلخانه يهامجتمع يدارا

 ياگلخانه يهامجتمع آنها درصد 34 مربع، متر 1080
 18 حدود و مربع متر 2160 تا 1080 نیب مساحت با

 شیب ساحتم با ياگلخانه يهامجتمع يدارا آنها درصد
 ياگلخانه يهامجتمع ياندازه بودند. مربع متر 2160 از
 و دارد قرار یمطلوب نسبتا حد در ستانیس منطقه در

 یعیطب شود.یم يداریپا شیافزا باعث گفت توانیم
 تا شودیم باعث مجتمع اندازه بودن کوچک که است
 در زاتیتجه و آالتنیماش از استفاده و ورود امکان
 شگستر امکان نییپا درآمد لیدل به ای ابد،ی کاهش آنها
 ییکارا و نبوده فراهم کشاورز يبرا یفیک و یکم
 خواهد کاهش دیتول جهینت در و يکشاورز اتیعمل
 دهدیم نشان )1388( همکاران و ياسد يمطالعه افت.ی

 6000 تا 2500 نی(ب ياگلخانه مجتمع متوسط اندازه
 تر ياقتصاد هااندازه ریسا با سهیمقا در مربع) متر
 يداریپا مهم يورهافاکت ازد یتول بودن ياقتصاد .است
  باشد.یم

  
  1391در سال  نستایمنطقه س ياگلخانه يهاداران بر حسب وسعت مجتمع در نظام گلخانه یع فراوانیتوز -3جدول 

  گلخانه مساحت
  مربع متر 2160 از شیب  مربع متر 2160 تا 1080  مربع متر 540 -1080  مربع متر 540  
  18  34  44  4  درصد

  
 (از ییایمیش مواد و کود يهاسنجه ازیامت 5/16 از

 درصد) 2/41( 79/6 داران گلخانه از)،یامت 100 مجموع
 گر،ید عبارت به ).1 (جدول اندآورده دست به ازیامت

 يهاکش آفت زین و ییایمیش و یآل يکودها کاربرد
 به زابل شهرستان يکشاورز يهانظام در ییایمیش

 ندارد. قرار يداریپا يراستا در و نبوده یمطلوب شکل
 که است يموارد از یکی ییایمیش کود مصرف

 باال عملکرد به یابیدست راه تنها را آن کشاورزان
 استفاده مطلوب حد از تنها نه آنان که یحال در دانند.یم
 در زین آنرا مخرب و یمنف يهاامدیپ بلکه ستندین خبر با

 نشان )1995کرمی ( یکرم يمطالعه رند.یگ ینم نظر
 هنبود دیتول شیافزا جهت در یائیمیش يکودها که داد
 آنان یتوجه یب و کشاورزان اطالع ازعدم یناش بلکه
 از آنان غلط يهاپنداشت و یطیمح ستیز يهاجنبه به
  است. بوده ذرت عملکرد بر يتصاعد يرگذاریتأث

 مجموع (از ياریآب و آب يهاسنجه ازیامت 11 از
 مجموع در داران گلخانه ازیامت نیانگیم از)،یامت 100

 بوده هاسنجه نیا به مربوط ازیامت درصد 5/64 ای 1/7

 ریسا با سهیمقا در هاسنجه نیا ازیامت ).1 (جدول است
 تاس یقبول قابل مقدار محصول دیتول بخش يهاسنجه

 از يادیز تعداد ياستفاده آن لیدال از یکی و
 ییکارا که است ياقطره ياریآب ستمیس از دارانگلخانه
 یدامغان يمهدو و یوسفی که یصورت در ،دارد ییباال

 آب مصرف ییکارا گندم يرو بر يا مطالعه در )1392(
 0/11( نییپا اریبس یبرق يهاپمپ از استفاده لیدل به را

 گزارشات از یبرخ ییسو از بودند. نموده انیب درصد)
 يهاستمیس در آب مصرف نییپا ییکارا انگریب

(بابایی و همکاران  است ستانیس منطقه يکشاورز
 کی از آب، مصرف ییکارا بودن نییپا لیدل .)1391
 تیفیک ییسو از و نییپا اریبس يساالنه یبارندگ طرف،

 با را کشاورزان که باشد،یم هاچاهک آب نییپا
  .است کرده مواجه یآب منابع يجد تیمحدود
 ونیزاسیمکان و شخم يهاسنجه ازیامت 75/8 از

 يهانظام در دهندگان پاسخ از)،یامت 100 مجموع (از
 اندآورده دست به ازیامت درصد) 5/71( 26/6 ياگلخانه
 نیا ازیامت ینسب بودن باال لیدال از یکی ).1 (جدول
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 انجام و آالتنیماش از اندك نسبتا ياستفاده ها،سنجه
 ،است یانسان کار يروین از استفاده با هاتیفعال غالب
 شخم از مطالعه مورد داران گلخانه تمام که ينحو به

 درصد 18 اند.گرفته بهره لیب از استفاده با یکیمکان
 دو از شیب ای دو آنها درصد 82 و بار کی داران گلخانه
 بیضرا جینتا اند.کرده استفاده یکیمکان شخم از بار

 فادهاست یمنف یهمبستگ از یحاک طرح نیا در یهمبستگ
  است. يداریپا شاخص و شخم کباری از

 یاهیگ يایبقا تیریمد يهاسنجه ازیامت 75/5 از
 ازیامت 14/4 داران گلخانه از)،یامت 100 مجموع (از

 در داران گلخانه ازیامت نیانگیم اند.آورده بدست
 نشان که )،1 (جدول است بوده درصد 72 مجموع

 شکل به هانظام نیا در یاهیگ يایبقا تیریمد دهدیم
 يداریپا يراستا در و ردیگیم صورت یمطلوب نسبتاً
 از درصد 60 از شتریب است. يکشاورز يهانظام
 محصول يایبقا ستان،یس منطقه در داران گلخانه
 و مثبت یهمبستگ گردانند.یم بر خاك به را یزراع
 شاخص با خاك به یاهیگ يایبقا برگرداندن دار یمعن
 دیمو مطالعه مورد يکشاورز نظام دو هر در يداریپا

 و مدت دراز در خاك سالمت بهبود در نآ مثبت نقش
 یتمثب یهمبستگ حال، عین در باشد.یم دیتول يداریپا
 عملکرد و خاك به یاهیگ يایبقا برگرداندن نیب زین

 مثبت ریتأث به که شودیم دهید هانظام نیا در محصول
 اشاره یزراع محصوالت دیتول و رشد بر ایبقا حفظ
 يهاشیآزما در عملکرد بر ایبقا حفظ مثبت ریتأث دارد.
 زین بودند، شده اجرا مزرعه و باز يفضا در که گرید
 شیافزا به توانیم جمله آن از که است شده دییتأ

 گندم و ذرت و )2000(ویت و همکاران  برنج عملکرد
  کرد. اشاره )2002(فیشر و همکاران 

 درصد 1/97 هرز، يهاعلف تیریمد ينهیزم در
 ییایمیش روش از ياگلخانه يهانظام در داران گلخانه
 درصد 9/92 هانظام نیا در نیهمچن کنند.ینم استفاده
 روش از درصد 6/88 و یکیمکان کنترل از داران گلخانه

 از آنها از چکدامیه اما کنند،یم استفاده یدست نیوج
  اند.نکرده استفاده یستیز کنترل

 سه شامل مطالعه نیا در يکشاورز ياگونه تنوع
 تنوع ،ياگلخانه محصوالت ياگونه تنوع بخش

 محصوالت و دام ياگونه تنوع و یزراع محصوالت
 ازیامت 75/9 از قیتحق يهاافتهی اساس بر است. یدام

 100 مجموع (از يکشاورز یستیز تنوع يهاسنجه
 ستانیس ياگلخانه يهانظام در داران گلخانه از)،یامت
 نشان که اندآورده بدست ازیامت درصد) 9/32( 21/3
 مورد يکشاورز يهانظام در ياگونه تنوع دهدیم

  ندارند. قرار یمطلوب سطح در مطالعه
-ياقتصاد مختلف يهاسنجه ازیامت درصد

 يهانظام يبرا یشناخت بوم -یزراع و یاجتماع
 )1 (شکل یبیآم نمودار در ستانیس منطقه در ياگلخانه
 نقاط توانیم آن اساس بر و بوده مشخص الکام

 بر و مشاهده را يا گلخانه يهانظام داریناپا و ضعف
 نیا اساس بر نمود. اعمال را مربوطه تیریمد آن اساس
 تنوع يهاسنجه به مربوط يداریپا نیکمتر نمودار
 يهاسنجه به مربوط يداریپا زانیم نیشتریب و ياگونه
  باشد.یم هاگلخانه در ایبقا تیریمد

  
 شاخص پایداري

هاي امتیاز شاخص پایداري نهایی در نظام
نشان داده شده است. میانگین  1اي در جدول گلخانه

امتیاز شاخص پایداري گلخانه داران مورد مطالعه در 
بود. بیشترین  31/49، 1391منطقه سیستان در سال 

و  75/72امتیاز پایداري کسب شده میان پاسخگویان 
  بود.  25/19ز کمترین امتیا

توزیع فراوانی گلخانه داران مورد مطالعه بر 
 4اي آنان در جدول اساس سطح پایداري کشت گلخانه

آورده شده است. بر اساس این جدول بیشترین فراوانی 
درصد) متعلق به گلخانه دارانی است که امتیاز  8/62(

سطح پایداري آنها واند را به دست آورده 40تا  20بین 
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 ستانیمنطقه س ياگلخانه يهانظام در مختلف يهاسنجه يداریپا سطوح درصد یبیآم نمودار -1 شکل

  
 نیا جینتا است. شده يبند طبقه داریناپا کالس در
 منطقه ياگلخانه يهانظام که دهدیم نشان مطالعه

 برخوردار یخوب يداریپا از مجموع در ستانیس
 گلخانه درصد 97 حدود در مطالعه نیا در ستند.ین

 درصد 2/64 و 60 از کمتر ای يمساو ازیامت به داران
 نیا اند.افتهی دست 40 از کمتر ای يمساو ازیامت به آنها

 یمحل مسؤالن توجه عدم صورت در تواندیم موضوع

 ساز ياجرا و نیتدو يراستا در حیصح يزیر برنامه و
 تکش نظام نمودن داریپا منظور به بخش اثر ییکارها و

 رغمیعل را ستانیس منطقه داران گلخانه ،ياگلخانه
 کشت توسعه يبرا منطقه فراوان يهالیپتانس
 ساخته مواجه يمتعدد مشکالت با ندهیآ در ،ياگلخانه

 د.ینما کند را هاگلخانه توسعه به رو روند و

  
  

در  ستانیمنطقه س ياگلخانه يهادر نظام ياکشت گلخانه يداریگلخانه داران بر حسب سطح پا یع فراوانیتوز -4 جدول 
  1391سال 

  

46

41.2

72

64.55

71.556.5

35.7

50.7

32.9

66
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اقتصادي-اجتماعی

کود و مواد شیمیایی

مدیریت بقایاي گیاهی

آب و آبیاري

شخم و مکانیزاسیون

تولید محصوالت گلخانه اي

تولید محصوالت زراعی

تولید محصوالت دامی

تنوع گونه اي کشاورزي

مدیریت علف هاي هرز

  درصد تجمعی  فراوانی  سطح پایداري
    درصد  تعداد  

  4/1  4/1  1  )20بسیار ناپایدار (امتیاز کمتر از 
  2/64  8/62  44  )40تا  20ناپایدار (امتیاز بین 

  1/97  9/32  23  )60تا  40نسبتا پایدار (امتیاز بین 
  100  9/2  2  )80تا  60پایدار (امتیاز بین 

  100  0  0  )80بسیار پایدار (امتیاز بیشتر از 
  100  100  70  کل
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اي کشاورزي، تولید تنوع گونههاي سنجه
 محصوالت زراعی، کود و مواد شیمیایی، اجتماعی

 علقت ازیامت حداکثر به توجه بااقتصادي و آب و آبیاري 
 هب توجه با اند.آورده بدست یکم ازیامت آنها به گرفته
 که را یلیدال موجود، اطالعات و حاضر يمطالعه

 التیتحص نییپا سطح کرد ذکر امر نیا يبرا توانیم
 ،ياگلخانه محصوالت در یکاف تنوع عدم داران، گلخانه

 نییپا ییکارآ و ییایمیش مواد و کود ادیز مصرف
  است. هانظام نیا در آب مصرف

 در محصول عملکرد نییتع در موثر عوامل
 سپ گام به گام زیآنال از استفاده با ياگلخانه يهانظام
 مشخص زین یخط رهیمتغ چند ونیرگرس و رونده
 چندگانه یخط ونیرگرس توسط مدل بیضرا .دندیگرد
  :شد نییتع

  
S.I.= 12/31  + ( 12/0 *A) + ( 23/0 *B) + ( 34/0 *C) + ( 17/0 *D) + ( 42/0 *E) + ( 32/1 *F) + ( 45/0 *G) + 

( 11/1 *H) + ( 78/0 *I) + ( 27/0 *J) - ( 002/0 *K) - ( 96/0 *L) 

  
 عملکرد :A ،يداریپا شاخص :SI آن در که

 :C ،ياگلخانه مجتمع مساحت: B ،ياگلخانه محصوالت
 تنوع:  E کش، علف تنوع :D گلخانه، در ياگونه تنوع
 به ایبقا برگرداندن :G گلخانه، درآمد :F کش، قارچ
 J: وام، به یدسترس I: ها،نهاده به یدسترس: H خاك،

 يفاصله :K مروجان، و کارشناسان به یدسترس
 محصوالت يایبقا فروش :L و سکونت محل تا گلخانه
  است.

 مقدار شود،یم مشاهده فرمول در که همانطور
 تا گلخانه يفاصله شیافزا با يداریپا شاخص يعدد
 دیمو که ابد،ییم کاهش ایبقا فروش و سکونت محل
 نظام نیا يداریپا بر شده ادی عوامل یمنف ریتأث

 نیا فرمول نیا در توجه قابل ينکته است. يکشاورز
 ییایمیش يکودها مصرف مقدار رینظ یعوامل که است
 و اندنداشته ياکننده نییتع اثر يداریپا شاخص بر

 و کش علف تنوع ،یزراع ياگونه تنوع رینظ ییهاسنجه
 هاهنهاد به یدسترس و یاهیگ يایبقا تیریمد کش، قارچ
 يداریپا شاخص یینها مقدار بر یتوجه قابل ریتأث

 اند.داشته

  یکل يریجه گینت
 و مهم نقاط از یبرخ مطالعه نیا از حاصل جینتا
 را ستانیس منطقه در يا گلخانه يهانظام در یبحران
 محصوالت داتیتول و ياگونه تنوع است. ساخته انینما
 نیا در يداریپا دهنده کاهش عوامل نیمهمتر از یزراع
 و حیصح يهاآموزش با یستیبا که اندبوده هانظام
 را هایکاست مورد نیا در یمشارکت و یجیترو يکارها
ها روش نیا جمله از برد. نیب از ادامه در و کاهش

 نیا .را نام برد مزرعه در مدرسه افتیره توانیم
 نکهیا بر عالوه یجیترو يهابرنامه و هاافتیره
 يا مزرعه درون لیمسا از ياریبس يرو بر توانندیم
 بر و شوند ستمیوسکاگروا سالمت باعث ،بگذارد ریتاث
 دتواننیم ندیفزایب یزراع بخش در هانظام نیا يداریپا
 و یاجتماع اتیخصوص یآموزش يفصاها جادیا با

 نیا که ،ببخشد بهبود زین را يکشاورز جامعه یفرهنگ
  د.ینمایم فایا يداریپا شیافزا در ییبسزا نقش موارد
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	فﺪﻫزااﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖوﺪﺗﯾﻦﺼﺧﺎﺷﯽﺐﮐﺮﻣاﺮﺑيﻤﮐﯽندﺮﮐﻣﯿناﺰﺎﭘﯾراﺪيمﻮﺑﺘﺧﺎﻨﺷﯽمﺎﻈﻧﺎﻫيﻟﻮﺗﯿﺪﻪﻧﺎﺨﻠﮔاي ﺳﯿنﺎﺘﺴ.ﺖﺳااﯾﻦﺺﺧﺎﺷﺎﻫتﺎﻋﻼﻃاردصﻮﺼﺧرﺎﺘﺧﺎﺳﻋﺎﻤﺘﺟاﯽ
	دﺎﺼﺘﻗاي،نازروﺎﺸﮐﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣﻋارزﯽو ﻣادﯽ،دﻮﮐوداﻮﻣﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾ،ﺪﻣﯾﺮﯾﺖﺎﻘﺑﯾﺎيﮔﯿﻫﺎﯽ،بآوﺑآﯿرﺎي،زرﻮﮐﺎﺧيوﻧﺎﮑﻣﯿﺳاﺰﯿ،نﻮﺪﻣﯾﺮﯾﺖﻒﻠﻋﺎﻫيزﺮﻫو عﻮﻨﺗزﯾﺘﺴﯽزروﺎﺸﮐيردﻪﻧﺎﺨﻠﮔوﻪﻋرﺰﻣارزراﯾﺑﺎﯽﻣﯽ.ﺪﻨﮐهدادﺎﻫيدرﻮﻣﻧﯿزﺎاﺮﺑياﯾﻦﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺎﺑﻤﮑﺗﯿﻞﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘﻪ ﻂﺳﻮﺗ100هﺮﻬﺑرادﺮﺑردلﺎﺳ1391هدﺎﻣآدﺮﮔﯾ.ﺪﺲﭘزاﺘﺳارﯽﺎﻣ
	، ،نﺎﺘﺴﯿﺳ
	ا ﺪﻨﻧﺎﻣﯾــﺿراﻮﻋ ﺎﻬﻨﯽﺑ ﻪﮐ ﺖــﺳاﯿ ــﺷﺎﻧ ﺮﺘــﺸﯽ ﺮﺛا زا ﺑ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ لﻮﺼﺤﻣ ﺮﭘ مﺎﻗرا زا هدﺎﻔﺘـﺳاﯿ ﺮﺘﺸ ـــﺷ دﻮﮐ ،بآﯿﻤ ـﯿﺎﯽﯾ شﺮﺘـــﺴﮔ و تﺎﻓآ ﻊﻓد مﻮﻤـــﺳ ، زروﺎــﺸﮐيﻣز ﻪﺑﯿﻦﺎﻫيــﺷﺎﺣﯿا ﻪيﺖــﺳاﻠﮔ)ﯿ ﻦﻤــﺴ 2007رﻮﭘ وز هدﻮﺸﺨﺑ و ﺪﻧ2012(. ﺎﺑ هدﺎﻔﺘـﺳازاﺺﺧﺎﺷﺎﭘﯾراﺪيﻣﯽناﻮﺗا
	ز ضراﻮﻋ هزوﺮﻣاﯾﺤﻣ ﺖــﺴﯿﻄﯽﺷﺎﻧﯽاﺮﺟا زاي ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺎﻫيزروﺎــﺸﮐيﻨﺘﺒﻣﯽﺰﺒــﺳ بﻼﻘﻧا ﺮﺑﺑﯿ زا ﺶ ﭘﯿﺶ ﻤﻠﻋ ﻊﻣﺎـﺠﻣ ﻪـﺟﻮﺗﯽ ﺎﭘ ﻪﻌـــﺳﻮﺗ ﻪـﺑ ارﯾ ﺐﻠﺟ راﺪ ﺮﺨﺗ .ﺖــﺳا هدﻮﻤﻧﯾ ﻪﺑ ﺎﮑﺗا ،بآ هدﺮﺘــﺴﮔ تﺎﻔﻠﺗ ،كﺎﺧ ﺐ هدﺎﻬﻧﺎﻫيﺟرﺎﺧﯽﺘﻧژ عﻮﻨﺗ لاوز ،ﯿﮑﯽ ،ﮔدﻮﻟآﯽبآﺎﻫي ﺤﻄـﺳﯽﺑ ،ﯿاز نﺎﺑﺎﯽﯾﻧ و ﮏﺸﺧ 
	ﻒﻠﺘﺨﻣاﯾﻦﻪﻌﻟﺎﻄﻣنﺎﺸﻧدادﻪﮐمﺎﻈﻧﺎﻫيارﯾﺞوﺘﻨﺳﯽ مﺎﮕﻨﻫﻪﻬﺟاﻮﻣﺎﺑدوﺪﺤﻣﯾﺖﺎﻫياﻠﻗﯿﻤﯽوﮐﺎﺧﯽزاود ورﯾدﺮﮑﻼﻣﺎﮐتوﺎﻔﺘﻣهدﺎﻔﺘﺳاﻣﯽ.ﺪﻨﻨﮐﻨﭽﻤﻫﯿﻦﺪﻬﻣوي ﻧﺎﻐﻣادﯽونارﺎﮑﻤﻫ)1384(ﻪﺑﻪﻌﻟﺎﻄﻣيﺎﭘﯾراﺪي مﻮﺑﺘﺧﺎﻨﺷﯽمﺎﻈﻧﻋارزﯽمﺪﻨﮔ-ﻪﺒﻨﭘردنﺎﺘﺳانﺎﺳاﺮﺧ ﺘﺧادﺮﭘﺪﻨ،ﺎﺘﻧﯾﺞاﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖﺎﻤﻧﯾنﺎﺖﺧﺎﺳ،ﻪﮐزاﻣﯿﺎن ﻞﻣاﻮﻋﻋﺎﻤﺘﺟاﯽ-د
	ﻌﺗﯿﯿﻦندﺮﮐاﺮــﺷﯾﻂصﺎﺧﺤﻣﯿﻄﯽوﮏﻤﮐﻪﺑﻤــﺼﺗﯿﻢ ﮔﯿﺮيﺎﻫينﻼﮐردهرادامﺎﻈﻧﺎﻫيزروﺎـــﺸﮐيهﺮﻬﺑ ﺖﻓﺮﮔوﺪﻬﻣ)يﻧﺎﻐﻣادﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و1384(.ﺺﺧﺎﺷﺎﻫي ﺎﭘﯾراﺪيردﻊﻗاوﻪﻋﻮﻤﺠﻣايزاﻐﺗﯿﯿتاﺮﻤﮐﯽوﮐﯿﻔﯽ ﻞﻣاﻮﻋﺤﻣﯿﻄﯽردمﻮﺑمﺎﻈﻧﺎﻫيﻋارزﯽﺪﻨﺘــﺴﻫﻪﮐﻪﺑ ناﻮﻨﻋﻌﻣ ـﯿرﺎ ﺖـﻬﺟ ﺎـﻘﻣﯾﻪـــﺴوزراﯾﺑﺎﯽشورﺎﻫي ﻒﻠﺘﺨﻣﻟﻮﺗﯿﺪ لﻮـﺼﺤﻣ
	رداﯾﻦﺶﻫوﮋﭘ31ﻪﺠﻨﺳﻒﻠﺘﺨﻣﻋارزﯽ،مﻮﺑ ﺘﺧﺎﻨﺷﯽودﺎﺼﺘﻗايﻋﺎﻤﺘﺟاﯽدرﻮﻣزراﯾﺑﺎﯽﺖﻓﺮﮔراﺮﻗ
	دﺎﺷﺮﻓوزﯾﮏﻨ)2001(ﻧﯿﺰﻪﺠﻨﺳﺎﻫﯽﯾﺖﻬﺟزراﯾﺑﺎﯽ ﺎﭘﯾراﺪيزروﺎﺸﮐيوﺪﺗﯾﻦهدﺮﮐونآارردﻪﻌﻟﺎﻄﻣاي ردناﺪﻤﻫﻪﺑرﺎﮐﺪﻨﺘﺴﺑ
	ﯾﻪﺘﻓﺎﺎﻫيﻞﺻﺎﺣزاﻪﺠﻨﺳﺎﻫي
	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣهﺎﺠﻨﭘوﺞﻨﭘﻪﺠﻨﺳاﺮﺑيﻪﻌﺳﻮﺗﺺﺧﺎﺷ ﺎﭘﯾراﺪيبﺎﺨﺘﻧادﺮﮔﯾ.ﺪﻧﺪﻪﺠﻨﺳﺎﻫرد9هوﺮﮔ ﺺﺧﺎﺷﺎﻫيﻋﺎﻤﺘﺟاﯽ-دﺎﺼﺘﻗاي،ﻟﻮﺗﯿﺪﮔﯿﻫﺎﯽ،ﻟﻮﺗﯿﺪ ﻣادﯽ،دﻮﮐوداﻮﻣﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾ،ﺪﻣﯾﺮﯾﺖﺎﻘﺑﯾﺎيﮔﯿﻫﺎﯽ،آب وﺑآﯿرﺎي،ﻢﺨﺷوﻧﺎﮑﻣﯿﺳاﺰﯿ،نﻮعﻮﻨﺗﻪﻧﻮﮔاي زروﺎﺸﮐيوﺺﺧﺎﺷﺎﻫيﺪﻣﯾﺮﯾﺖﻒﻠﻋﺎﻫيزﺮﻫﻪﻘﺒﻃ ﺪﻨﺑيدﺮﮔﯾﺪﻧﺪ. اﺮﺑيﻪﺒﺳﺎﺤﻣيﺺﺧﺎﺷﺎﭘﯾراﺪيز
	ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﮏﯾ17 ﺖﯿﻌﺿو ،دﻮﺑ ﻪﺠﻨﺳ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ار يﺎﻬﮕﻧﺎﺷ ﻖﻃﺎﻨﻣ زا ﯽﮑﯾ يراﺪﯾﺎﭘهوﺮﮔ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ و ﺪﻧدادﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ياﺮﺑ ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﺠﻨﺳﻞﺋﺎﻗ ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺖﯿﻤﻫا ،ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺮﻫ ياﺮﺑ و ﺪﻧا ﻪﺠﻨﺳ زا يﺮﺳ ﮏﯾ هوﺮﮔ ﻪﺑ .ﺪﻧراد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻤﻫا ﺎﻫﻪﺠﻨﺳ ناﺮﮔرﺎﮐ و نازروﺎﺸﮐ ياﺮ
	اﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖﺎﺑشورﺻﻮﺗﯿﻔﯽوﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاﻓﻦ ﭘﯿﺎﻤﯾﺶردﻪﻘﻄﻨﻣﺳﯿنﺎﺘﺴوردلﺎﺳ1391اﺮﺟا دﺮﮔﯾ.ﺪراﺰﺑااﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘدﻮﺑ،ﻪﮐترﻮﺼﺑ رﻮﻀﺣيوورردورﺎﺑنازروﺎﺸﮐﻤﮑﺗﯿﻞ.ﺪﺷاﺮﺑي ﺳرﺮﺑﯽﻌﺿوﯿﺖﺎﭘﯾراﺪيردﺖﺸﮐمﻮﺑﺎﻫﻧﯿﺰداﺪﻌﺗ 100ﺮﻔﻧزانازروﺎﺸﮐﺎﺑرﺎﻣآيﺎﺑﺬﭘﯾشﺮﺎﻄﺧي5 ﺪﺻردوﺪﺣدﺎﻤﺘﻋا95ﺪﺻرد)64/1
	(ﻖﺒﻃلوﺪﺟ ﻤﺨﺗﯿﻦﻪﻧﻮﻤﻧﺖﻠﺗرﺎﺑونارﺎﮑﻤﻫ)
	(ﺎﺑشور ﻓدﺎﺼﺗﯽﻪﺑناﻮﻨﻋﻪﻧﻮﻤﻧرﺎﻣآيﻌﺗﯿﯿﻦﺪﺷ.رداﯾﻦ
	ﻟﻮﺗﯿﺪﯾﮑﯽزاﻪﻔﻟﻮﻣﺎﻫيﻠﺻاﯽرداﺰﻓاﯾﺶﺎﭘﯾراﺪي ﻣﯽﺪﺷﺎﺑ ﻦﺗرﺎﻣ)1998(. مﺎﻈﻧ ردﺎﻫيﻪﻧﺎﺨﻠﮔايﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣﯿ داﺪﻌﺗ نﺎﺘﺴ ﺼﺤﺗ ﺎﺑ نازروﺎﺸﮐﯿﻫﺎﮕﺸﻧاد تﻼﯽ5/11 و ﺪﺻرد ﺑ نازروﺎﺸﮐ داﺪﻌﺗﯽ و داﻮﺳﯾز ﺎﯾد ﺮﯾ ﻢﻠﭙ3/44 ﺪﺻرد لوﺪﺟ)2ﺎﻘﻣ رد .دﻮﺑ (ﯾﻘﺤﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯿ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻖ وﺪﻬﻣيﻧﺎﻐﻣادﯽنارﺎﮑﻤﻫ و)1384
	زاعﻮﻤﺠﻣ25/34ﺘﻣاﯿزﺎﻪﺠﻨﺳﺎﻫيﻋﺎﻤﺘﺟاﯽ- دﺎﺼﺘﻗايزا)عﻮﻤﺠﻣ100ﺘﻣاﯿزﺎﺺﺧﺎﺷﺎﻬﻧﯽﯾ،(ﺘﻣاﯿزﺎ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔنارادردمﺎﻈﻧﺎﻫيﻟﻮﺗﯿﺪﻪﻧﺎﺨﻠﮔايﻪﻘﻄﻨﻣ ﺳﯿنﺎﺘﺴﺮﺑاﺮﺑﺎﺑ75/15)ﯾﺎ46ﺪﺻرد(دﻮﺑلوﺪﺟ)1.( مﺎﻈﻧﺎﻫيﻪﻧﺎﺨﻠﮔايرداﻦﯾﻪﻌﻟﺎﻄﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ صﻮﺼﺧ رد لﻮﺼﺤﻣﺘﻣاﯿزﺎدﺰﻧﮏﯾﻪﺑﻞﻣﺎﮐارﺖﺳﺪﺑ.ﺪﻧدروآﯽﻨﻌﯾ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋﺎﻫيﯽﺳر
	ﺎﺑﯾﺘﺴﯽنﺎﻋذاﺖﺷادﻪﮐاﺰﻓاﯾﺶ
	زﻮﺗﯾﻊﻧاواﺮﻓﯽﻪﻧﺎﺨﻠﮔناراددرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺮﺑ ﺐﺴﺣﺖﺣﺎﺴﻣﻪﻧﺎﺨﻠﮔردلوﺪﺟ3نﺎﺸﻧهدادهﺪﺷ .ﺖﺳاﺮﺑسﺎﺳاﯾﻪﺘﻓﺎﺎﻫيﻘﺤﺗﯿﻖردطﺎﺒﺗراﺎﺑﺖﺣﺎﺴﻣ ،ﻪﻧﺎﺨﻠﮔدوﺪﺣ4ﺪﺻردﻪﻧﺎﺨﻠﮔناراداراديﻊﻤﺘﺠﻣﺎﻫي ﻪﻧﺎﺨﻠﮔايﺎﺑﺖﺣﺎﺴﻣ540ﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣو،ﺮﺘﻤﮐ44ﺪﺻرد اراديﻊﻤﺘﺠﻣﺎﻫيﻪﻧﺎﺨﻠﮔايﺎﺑﺖﺣﺎﺴﻣﺑﯿﻦ540ﺎﺗ 1080ﺮﺘﻣ،ﻊﺑﺮﻣ34ﺪﺻردﺎﻬﻧآﻊﻤﺘﺠﻣﺎﻫيﻪﻧ
	زا5/16ﺘﻣاﯿزﺎﻪﺠﻨﺳﺎﻫيدﻮﮐوداﻮﻣﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾزا) عﻮﻤﺠﻣ100ﺘﻣاﯿ،(زﺎﻪﻧﺎﺨﻠﮔناراد79/6)2/41(ﺪﺻرد ﺘﻣاﯿزﺎﻪﺑﺖﺳدهدروآﺪﻧالوﺪﺟ)1.(ﻪﺑترﺎﺒﻋدﯾ،ﺮﮕ دﺮﺑرﺎﮐﺎﻫدﻮﮐيﻟآﯽوﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾوﻧﯿﺰﺖﻓآﺶﮐﺎﻫي ﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾردمﺎﻈﻧﺎﻫيزروﺎﺸﮐينﺎﺘﺳﺮﻬﺷﻞﺑازﻪﺑ ﻞﮑﺷﺑﻮﻠﻄﻣﯽهدﻮﺒﻧوردﺎﺘﺳاريﺎﭘﯾراﺪيراﺮﻗ.دراﺪﻧ فﺮﺼﻣدﻮﮐﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾﯾﮑﯽزادرا
	ﻪﺠﻨﺳ،ﺎﻫهدﺎﻔﺘﺳايﺎﺘﺒﺴﻧكﺪﻧازاﺷﺎﻣﯿﻦتﻻآومﺎﺠﻧا ﺐﻟﺎﻏﻟﺎﻌﻓﯿﺖﺎﻫﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاﻧﯿوﺮيرﺎﮐﻧﺎﺴﻧاﯽﺖﺳا، ﻪﺑﻮﺤﻧيﻪﮐمﺎﻤﺗﻪﻧﺎﺨﻠﮔناراددرﻮﻣﻪﻌﻟﺎﻄﻣزاﻢﺨﺷ ﻧﺎﮑﻣﯿﮑﯽﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاﺑﯿﻞهﺮﻬﺑﻪﺘﻓﺮﮔ.ﺪﻧا18ﺪﺻرد ﻪﻧﺎﺨﻠﮔنارادﯾﮏرﺎﺑو82ﺪﺻردﺎﻬﻧآودﯾﺎﺑﯿﺶزاود رﺎﺑزاﻢﺨﺷﻧﺎﮑﻣﯿﮑﯽهدﺎﻔﺘﺳاهدﺮﮐ.ﺪﻧاﺎﺘﻧﯾﺞاﺮﺿﯾﺐ ﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽرداﯾﻦح
	مﺎﻈﻧ رد ﯽﯾﺎﻬﻧ يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ زﺎﯿﺘﻣا يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ لوﺪﺟ رد يا1 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ناراد ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ يراﺪﯾﺎﭘ ﺺﺧﺎﺷ زﺎﯿﺘﻣا لﺎﺳ رد نﺎﺘﺴﯿﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ1391 ،31/49 ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .دﻮﺑ نﺎﯾﻮﮕﺨﺳﺎﭘ نﺎﯿﻣ هﺪﺷ ﺐﺴﮐ يراﺪﯾﺎﭘ زﺎﯿﺘﻣا75/72 و ﺎﯿﺘﻣا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ز25/19 .دﻮﺑ ﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ 
	ردسﻼﮐﺎﭘﺎﻧﯾراﺪﻪﻘﺒﻃﺪﻨﺑيهﺪﺷ.ﺖﺳاﺎﺘﻧﯾﺞاﯾﻦ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣنﺎﺸﻧﻣﯽﺪﻫدﻪﮐمﺎﻈﻧﺎﻫيﻪﻧﺎﺨﻠﮔايﻪﻘﻄﻨﻣ ﺳﯿنﺎﺘﺴردعﻮﻤﺠﻣزاﺎﭘﯾراﺪيﺑﻮﺧﯽرادرﻮﺧﺮﺑ ﻧﯿ.ﺪﻨﺘﺴرداﯾﻦﻪﻌﻟﺎﻄﻣرددوﺪﺣ97ﺪﺻردﻪﻧﺎﺨﻠﮔ نارادﻪﺑﺘﻣاﯿزﺎوﺎﺴﻣيﯾﺎﺮﺘﻤﮐزا60و2/64ﺪﺻرد ﺎﻬﻧآﻪﺑﺘﻣاﯿزﺎوﺎﺴﻣيﯾﺎﺮﺘﻤﮐزا40ﺖﺳدﯾﻪﺘﻓﺎ.ﺪﻧااﯾﻦ عﻮﺿﻮﻣﻣﯽﺪﻧاﻮﺗردترﻮﺻمﺪﻋﻪﺟﻮﺗنﻻﺆ
	ﻪﺠﻨﺳ يﺎﻫﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ ،يزروﺎﺸﮐ ياﯽﻋﺎﻤﺘﺟا ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣ و دﻮﮐ ،ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ يرﺎﯿﺑآ و بآ و يدﺎﺼﺘﻗاﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺮﺜﮐاﺪﺣﺘﻣاﯿزﺎﺗﻖﻠﻌ ﻪﺘﻓﺮﮔﻪﺑﺎﻬﻧآﺘﻣاﯿزﺎﻤﮐﯽﺖﺳﺪﺑهدروآ.ﺪﻧاﺎﺑﻪﺟﻮﺗﺑﻪ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣيﺮﺿﺎﺣوتﺎﻋﻼﻃا،دﻮﺟﻮﻣﻻدﯾﻠﯽارﻪﮐ ﻣﯽناﻮﺗاﺮﺑياﯾﻦﺮﻣاﺮﮐذدﺮﮐﺢﻄﺳﺎﭘﯿﯾﻦﺼﺤﺗﯿتﻼ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ،نارادمﺪﻋعﻮﻨﺗﻓ
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	ﻪﮐردنآ
	:ﺺﺧﺎﺷﺎﭘﯾراﺪي،
	:دﺮﮑﻠﻤﻋ تﻻﻮﺼﺤﻣﻪﻧﺎﺨﻠﮔاي،
	: عﻮﻨﺗﻪﻧﻮﮔايرد،ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ
	:ﺖﺣﺎﺴﻣﻊﻤﺘﺠﻣﻪﻧﺎﺨﻠﮔاي،
	ﺎﺘﻧﯾﺞﻞﺻﺎﺣزااﯾﻦﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺧﺮﺑﯽزاطﺎﻘﻧﻢﻬﻣو ﻧاﺮﺤﺑﯽردمﺎﻈﻧﺎﻫيﻪﻧﺎﺨﻠﮔايردﻪﻘﻄﻨﻣﺳﯿنﺎﺘﺴار ﺎﻤﻧﯾنﺎﻪﺘﺧﺎﺳ.ﺖﺳاعﻮﻨﺗﻪﻧﻮﮔايوﻟﻮﺗﯿتاﺪتﻻﻮﺼﺤﻣ ﻋارزﯽزاﺮﺘﻤﻬﻣﯾﻦﻞﻣاﻮﻋﺶﻫﺎﮐهﺪﻨﻫدﺎﭘﯾراﺪيرداﯾﻦ مﺎﻈﻧﺎﻫهدﻮﺑﺪﻧاﻪﮐﺎﺑﯾﺘﺴﯽﺎﺑشزﻮﻣآﺎﻫيﺤﺻﯿﺢو ﺎﻫرﺎﮐيوﺮﺗﯾﺠﯽوﺘﮐرﺎﺸﻣﯽرداﯾﻦدرﻮﻣﺘﺳﺎﮐﯽﺎﻫار ﺶﻫﺎﮐوردﻪﻣادازاﺑﯿﻦ.دﺮﺑزاﻪﻠ
	:عﻮﻨﺗﻒﻠﻋ،ﺶﮐ
	:عﻮﻨﺗ چرﺎﻗ،ﺶﮐ
	:ﺪﻣآرد،ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ
	:نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑﺎﻘﺑﯾﺎﻪﺑ ،كﺎﺧ
	ﺳﺮﺘﺳدﯽﻪﺑ،ماو
	:ﺳﺮﺘﺳدﯽﻪﺑهدﺎﻬﻧ،ﺎﻫ
	ﺳﺮﺘﺳدﯽﻪﺑنﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﮐو،نﺎﺟوﺮﻣ
	:ﻪﻠﺻﺎﻓي ﻪﻧﺎﺨﻠﮔﺎﺗﻞﺤﻣﺖﻧﻮﮑﺳو
	:شوﺮﻓﺎﻘﺑﯾﺎيتﻻﻮﺼﺤﻣ .ﺖﺳارﻮﻄﻧﺎﻤﻫﻪﮐردلﻮﻣﺮﻓهﺪﻫﺎﺸﻣﻣﯽ،دﻮﺷراﺪﻘﻣ دﺪﻋيﺺﺧﺎﺷﺎﭘﯾراﺪيﺎﺑاﺰﻓاﯾﺶﻪﻠﺻﺎﻓيﻪﻧﺎﺨﻠﮔﺎﺗ ﻞﺤﻣﺖﻧﻮﮑﺳوشوﺮﻓﺎﻘﺑﯾﺎﺶﻫﺎﮐﻣﯽﯾ،ﺪﺑﺎﻪﮐﻮﻣﯾﺪ ﺛﺄﺗﯿﺮﻔﻨﻣﯽﻞﻣاﻮﻋﯾدﺎهﺪﺷﺮﺑﺎﭘﯾراﺪياﯾﻦمﺎﻈﻧ زروﺎﺸﮐي.ﺖﺳاﻪﺘﮑﻧيﻞﺑﺎﻗﻪﺟﻮﺗرداﯾﻦلﻮﻣﺮﻓاﯾﻦ ﺖﺳاﻪﮐﻠﻣاﻮﻋﯽﻈﻧﯿﺮراﺪﻘﻣفﺮﺼﻣﺎﻫدﻮﮐيﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾ ﺮﺑﺺﺧﺎﺷﺎﭘﯾراﺪي
	ﺪﺳايﺴﺣ ،عﯿﻨﯽﻧﺎﻘﻫﺮﻗ و ح غ هداز ﷲاﺪﺒﻋ ،م سﯽ ،ا1388ﻠﺤﺗ .ﯿﺖﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ هﺪﻧرادزﺎﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻞﺎﻫيدرﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ) ﻪﻧﺎﺨﻠﮔي ﻘﺤﺗ ﻪﻠﺠﻣ .(نﺎﻬﻔﺻا نﺎﺘﺳاﯿزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و دﺎﺼﺘﻗا تﺎﻘياﯾناﺮ ،40)2:(105-95.
	آﯾ ﻪﻨ ،ا ﺪﻨﺑ1386ژﻮﻟﻮﮐا .يﺎﻫ مﺎﻈﻧ مﻮﺑيزروﺎﺸﮐياد تارﺎﺸﺘﻧا .ﺸﻧﻬﺷ هﺎﮕﯿ .ناﺮﻤﭼ ﺪ ﺎﺑﺎﺑﯽﯾرﺎﮕﺘﺳر ،ميﺣﻮﺒﺻ و ف رﻮﭘﯽﻧﻮﺑﺎﺻﯽ ،م1391ﺳرﺮﺑ .ﯽآرﺎﮐﯽﯾﻪﻧﺎﺨﻠﮔﺎﻫيﺧﯿﻫر دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ رﺎﯿﻠﺤﺗ ﺖﻓﺎﯿﺸﺷﻮﭘ ﻞﯽ هزﺎﺑايﺮﺸﻧ .ﯾزروﺎﺸﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ و دﺎﺼﺘﻗا ﻪيﺎﻨﺻ و مﻮﻠﻋ)ﯾزروﺎﺸﮐ ﻊي( ،26)1:(125-117. ﮑﭼﻮﮐﯽ ،
	ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ .نﺎﺳاﺮﺧ نﺎﺘﺳا رد ﻪﺒﻨﭘﺎﻫيﻋارزﯽاﯾناﺮ ،5)3:(143-129. ﯾﻔﺳﻮﯽوﺪﻬﻣ و ميﻧﺎﻐﻣادﯽ ،م ع1392ﺳرﺮﺑ .ﯽرو هﺮﻬﺑيژﺮﻧا و بآ فﺮﺼﻣيﺎﻫ مﺎﻈﻧ مﻮﺑ رديرﺎﻓﯾ .هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ نﺎﺘﺳا بﺎ ﺮﺸﻧﯾﺳﺎﻨﺷ مﻮﺑ ﻪﯽزروﺎﺸﮐي ،5)2:(72-61.
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