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  چکیده 
 ییقزمینی، تحقسیب عملکرد غده و اجزاي عملکردهاي هرز بر مدیریت تلفیقی علفمختلف ارزیابی اثر تیمارهاي  به منظور
تکرار انجام  3تیمار و  8هاي کامل تصادفی با بر پایه طرح بلوك آزمایش. این شداجرا  اردبیل استاندر  1390در سال 

 رد سرکه پاشش دستی، وجین در تلفیق با پاراکوات کاربرد شامل هرز هايمدیریت تلفیقی علف مختلفشد. تیمارهاي 
و اراکوات پ کاربرد با تلفیق در کلش مالچ ،سرکه پاشش ،سرکه پاشش با تلفیق در کلش مالچ ، گندم کلش مالچ با تلفیق
نتایج نشان . بودند رشد دوره کل در هرز هاي-علف کنترل عدم و رشد دوره کل در دستی وجین ،کلش مالچ ،سرکه پاشش
 غده عملکرد، غده وزن متوسط ،سطح واحد در غده تعداد بر ي دار معنی تاثیر هرز علف مدیریت مختلف تیمارهايداد که 

-پاراکوات تیمار در سطح واحد در غده تعداد بیشترین. ندداشتهاي هرز و زیست توده علفسیب زمینی  سطح واحد در
 وجین و سرکه– مالچ ،سرکه-پاراکوات -مالچ هايتیمار با داري معنی تفاوت که شد مشاهده) در متر مربع عدد 56( وجین
 پاشش و )مترمربع در گرم 2858( کلش مالچ تیمارهاي در ترتیب به غده عملکرد  کمترین و بیشترین .نداشت کامل دستی
 گرم 32/11( وجین-پاراکوات تیمار در هرز هايعلف توده زیست کمترین. گردید مشاهده )مترمربع در گرم 1800( سرکه
ب هرز سیهاي علف بهترین روش مدیریت تلفیقی سرکه -کلش مالچنتایج نشان داد که تیمار آمد.  بدست )مربع متر در

 میتواند رکهسبا  تلفیق صورت بهکلش مالچ  کاربرد ،علفکشها محیطی زیست مشکالت گرفتن نظر در با همچنینزمینی بود. 
  .  شود پاراکوات کاربرد جایگزین

  
  وجین، تلفیقی علف هرز مدیریت، کلش مالچ عملکرد غده،سرکه، : کلیديهاي واژه
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Abstract 

          In order to evaluate the effect of different integrated weed management treatments on tuber 

yield and yield components of potato, an experiment was conducted in Ardebil County in 2011. This 

study was arranged based on randomized complete block design with eight treatments and three 

replications. The different integrated weed management treatments were including paraquat in 

integration with hand weeding, vinegar application in integration with wheat straw mulch, straw 

mulch in integration with vinegar application, vinegar application, straw mulch in integration with 

paraquat and vinegar application, straw mulch application, hand weeding and weed infested treatment 

during entire growing season. Results showed that the different weed management treatments had 

significant effect on potato tuber number per unit area, mean tuber weight, tuber yield per unit area 

and weeds biomass. The highest tuber number per unit area was observed in paraquat -hand weeding 

treatment (56 No.m-2) that was not significantly different with straw mulch-paraquat-vinegar, straw 

mulch-vinegar and hand weeding treatments. The highest and lowest tuber yield was observed in 

straw mulch (2858 g.m-2) and vinegar (1800 g.m-2) treatments, respectively. The lowest weeds 

biomass was observed in paraquat -hand weeding treatment (11.32 g.m-2). Results indicated that the 

straw mulch-vinegar application treatment was the best integrated weed management in potato. Also 

with considering the environmental problems of herbicides, paraquat could be replaced with straw 

mulch in integration vinegar application. 

 

Keywords: Hand Weeding, Integrated Weed Management, Straw Mulch, Tuber Yield, Vinegar 

 
  مقدمه
عملکرد نهایی در هر گیاه زراعی توسط اثرات          

گردد و عملیات متقابل ژنوتیپ و محیط رشد تعیین می
زراعی نیز در راستاي فراهم کردن محیطی مطلوب براي 

شوند ریزي و انجام میرشد گیاه زراعی برنامه
 به زراعی گیاهان عملکرد ).2002کومودینی و همکاران (

 آب، سر بر هرز هاي با علف رقابت نتیجه در عمده طور
 یابد کاهش می کربن اکسید دي و نور غذایی، عناصر
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 هاي علف مبارزه با برنامه). 2003توماسو و همکاران (
ا، مدع این گواه و است نبوده همراه چندانی موفقیت با هرز

. هاست کش علف به هرز هاي علف برخی مقاومت افزایش
 کاهش در موفقیت و هرز هاي علف مؤثر بنابراین کنترل

 اساسی تغییر یک نیازمند گیاهان زراعی، اب ها آن رقابت
 شناسایی و کشت ارقامدارد.  فعلی هاي کنترلروش در

گیاه زراعی با توان رقابت باال می تواند کاربرد علفکش 
 امینی و فاتحمثل لوبیا کاهش دهد ( وجینی را در گیاهان

). 2014همکاران  امینی و، 1393همکاران  امینی و، 1389
 هاي از شیوه ترکیبی هرز هاي علف تلفیقی مدیریت
، مکانیکی کنترل پیشگیري، جمله از مدیریتی مختلف

 آن هدف که باشد می بیولوژیکی و زراعی شیمیایی،
 آستانه سطح زیر تا هرز هاي خسارت علف کاهش

ك الب( باشد می کیفیت باال با عملکرد تولید و اقتصادي
ان تو می تلفیقی، مدیریت اصول از پیروي با). 1996شو 

 سود حال عین در و کاهش را ها کش علف مصرف
 رلکنت ضمن تلفیقی مدیریت در .دست آورد به مناسبی
 مواد سوء آثار رساندن به حداقل در سعی هرز، هاي علف

هافمن ( باشد می آنها مصرف کاهش طریق از شیمیایی
ها نه تنها مشکل مبارزه رویه علفکشمصرف بی). 2003
هاي هرز را حل نکرده، بلکه برعکس موجب با علف
 هايمشکالت نیز گردیده است. مصرف علفکشافزایش 

شیمیایی عالوه بر آلودگی محیط زیست، موجب ایجاد 
ها، به هم خوردن هاي علف هرز مقاوم به علفکشگونه

 هاي هرز گردیده استتنوع بیولوژیکی و تغییر فلور علف
   .)2004لیبامن و همکاران (

) از .Solanum tuberosum  Lزمینی (سیب
محصوالت زراعی است که از نظر میزان تولید در جمله 

 دنیا پس از گندم، برنج و ذرت در مقام چهارم قرار دارد
 یردیف صورت که این گیاه به این به توجه با). 2013فائو (

 هرز هاي هجوم علف براي کافی فضاي شود، می کشت
هاي  علف و بوده فراهم رشد فصل اوایل در خصوص به
 می قرار تأثیر تحت را گیاه عملکرد جدي طور به هرز
 اب مکانیکی و شیمیایی هاي روش تلفیق مطالعه در .دهند

 ايه با علف مبارزه در کولتیواتور هاي تیغه انواع کاربرد
 اظهار) 1385جاهدي ( جاهدي زمینی، سیب مزرعه هرز
 و تراکم خاکورزي، با تلفیق در کاربرد علفکش داشت

طور  به زمینی سیب در را هرز هاي علف زیست توده
) اظهار 1386گلزردي و همکاران ( .داد معنی دار کاهش

- هاي هرز،  عملکرد سیبکردند که با کاهش رقابت علف

یابد، به طوري که با افزایش طول دوره زمینی افزایش می
هاي هرز، متوسط وزن غده و تعداد غده در کنترل علف

بب هاي هرز سمدیریت تلفیقی علف مترمربع افزایش یافت.
هاي جانبی و هاي کنترل، جلوگیري از هزینهکاهش هزینه

د راشکمک به حفظ تنوع بیولوژیکی در مزارع خواهد شد (
راشد  .)1381، زند و باغستانی 1378محصل و همکاران 

گزارش کردند که علیرغم  )1390محصل و همکاران (
 جزئی کاهش و هرز هاي علف کنترل درصد کاهش
همراه  کولتیواتور به تلفیقی تیمار در زمینی سیب عملکرد

 فعل مصرف مقدار علفکش، با تیمار مقایسه علفکش در
 یافت کاهش درصد 66 حدود کش متریبوزین (سنکور)

 تاهمی محیطی زیست کاهش آلودگی نظر از مسأله این که
  .داشت زیادي

پوشش سطح خاك با بقایاي گیاهی عالوه بر 
تواند با دریافت هرز میهاي کنترل رشد و نمو علف

تشعشع خورشیدي و جلوگیري از افزایش بیش از حد 
هاي فیزیکی دماي خاك، کاهش رواناب و یا بهبود ویژگی

و شیمیایی خاك موجب بهبود رشد و نمو گیاه زراعی 
 چمن محمددوست ).2006راماکریشنا و همکاران شود (

 از استفادهگزارش کردند که  )1390و همکاران ( آباد
سیب  کاشت زمان و کلزا در جو گندم، گیاهی بقایاي

 هرزي مثل هايعلف نمو و رشد و ظهور تواند زمینی می
 سلمه و (.Amaranthus retroflexus L) خروس تاج
 مرحله تا ویژه به را (.Chenopodium album L) تره

آنها همچنین مشاهده . کاهش دهد زمینی گلدهی سیب
 کاهش هفته 6 تا 4 از پس گیاهی بقایاي کردند که تأثیر

 بعد که هرزي هاي علف کنترل است براي الزم و یابد می
 شوند در مزرعه سیب زمینی سبز می سبز مرحله این از
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ابوطالبیان و مظاهري  .از روش دیگري استفاده شود
در مورد استفاده توام از خاکدهی و مالچ زنده  نیز )1390(

به این نتیجه براي مدیریت علفهاي هرز سیب زمینی 
 (.Hordeum vulgare L) رسیدند که مالچ زنده جو

 Trifolium) نسبت به مالچ زنده شبدر ایرانی

resupinatum L.)  زیست تودهدر کنترل رشد و کاهش 
ه جو در اوایل علفهاي هرز برتري داشت. کاشت مالچ زند

فصل رشد سیب زمینی به همراه کاربرد یک علفکش 
باریک برگ کش، عملکردي معادل روش هاي متداول 

 همانند علفکش (سرکه خانگی) اسید استیکتولید نمود. 
برد. این ماده تماسی عمل نموده و گیاهان را از بین می

ابتدا غشاء سلولی را تخریب نموده و در ادامه باعث 
وبر و ( هاي گیاهی می شودسریع بافت خشک شدن

 هرز¬علفهاي کنترل در سرکه معموالً، ).2004همکاران 
 هرز¬علفهاي نسبت به  کمتري کارایی برگ¬باریک
- گونه از مؤثرتر یکساله هاي¬گونه در و دارد برگ¬پهن

  ).2008 شرفلر و وبر( عمل می کند چندساله هاي
با توجه به نقش روشهاي کنترل غیر شیمیایی در مدیریت 
تلفیقی علفهاي هرز، تحقیق حاضر به منظور بررسی 

- تلفیقی کنترل علفهاي هرز در سیبکارایی روشهاي 

زمینی انجام شد. هدف تحقیق شامل ارزیابی اثر تلفیق 
 اتپاراکومالچ کلش گندم، کاربرد سرکه و کاربرد  کاربرد

 زیست تودهبر اجزاي عملکرد، عملکرد غده سیب زمینی و 
  .باشدمیهاي هرز علف

  
  هامواد و روش
در مزرعه  1390ین تحقیق در سال زراعی ا

 اجراي محل مرکز تحقیقات کشاورزي اردبیل اجرا شد.
 زمستان در دما و بوده سرد خشک نیمه اقلیم در طرح
 دماي حداکثر و حداقل متوسط. باشدمی صفر زیر اکثرا
 58/21 و 8/15 ،98/1 ترتیب به دما مطلق حداکثر و ساالنه
 متر 1350 دریا سطح از ارتفاع. است گراد سانتی درجه
 38 15َ  و 48 20َ ترتیب به جغرافیایی عرض و طول و
 متر میلی 9/310 هم سالیانه بارندگی متوسط. باشدمی

 به طرح اجراي محل خاك مشخصات. است شده گزارش
  .باشدمی 1 جدول شرح

  
 1390نتایج تجزیه خاك محل اجراي آزمایش در سال  -1جدول 

 بافت

  
pH EC 

(dS/m)  
  )K(پتاسیم

 (mg/kg) 
  )P(فسفر

(mg/kg)  
 )N( نیتروژن
(%) 

  درصد کربن آلی
 (%) 

  03/1  1/0  8/5  8/3  874/0  79/7   لومی
   

هاي کامل تصادفی با هشت در قالب طرح بلوك آزمایش
 24 آزمایشی کرتهاي  تعدادتیمار و سه تکرار اجرا شد. 

 بین فاصله با کشت ردیف 4 شامل کرت هر. بود قطعه
 ابعاد( متر 4 طول به متر-سانتی 75 کشت هاي¬ردیف
ن و بی فاصله ردیف یک ها کرت بین و) متر 4× 3 کرت هر

 روي ها¬بوته فاصله. شد گذاشتهمتر فاصله  1تکرار ها 
 در متر¬سانتی 15 کاشت عمق و متر¬سانتی 25 ردیف
تیمارهاي آزمایش بصورت تلفیقی از . شد گرفته نظر
 کاربرد شاملهرز طراحی و هايهاي کنترل علفروش

 وپاراکوات  کاربرد( دستی وجین با تلفیق درپاراکوات 
، )کاشت از بعد روز 50و  30به ترتیب  دستی وجین
و  30 سرکه پاشش( کلش مالچ با تلفیق در سرکه پاشش

 روز 60 گندم کلش مالچ پاششکاشت و  از بعد روز 45
 سرکه پاشش با تلفیق در کلش مالچ، )کاشت از بعد

 65و  20به ترتیب سرکه  پاششو   20کلش مالچ پاشش(
در سه  سرکه پاشش( سرکه پاشش، )کاشت از بعد روز

 در کلش الچم، )کاشت از بعد روز 75و  45، 30مرحله 
 چمال پاشش( سرکه پاشش وپاراکوات  کاربرد با تلفیق
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 50، 20به ترتیب  سرکه پاششو پاراکوات کاربرد ، کلش
درصد  50 پاشش( کلش مالچ، )کاشت از بعد روز 80و 

درصد دوم  50 و کاشت از بعد روز 20 کلش مالچاول 
 و در کل دوره رشد وجین دستی، )کاشت از بعد روز 50

جهت  .بودند در کل دوره رشدهاي هرز علف عدم کنترل
کنترل دستی با هاي هرز، اعمال تیمارهاي مدیریت علف

درصد  1/5فوکا انجام شد. سرکه با غلظت اسید استیک 
 4به  1مورد استفاده قرار گرفت. سرکه و آب به نسبت 

 با دزلیتري  20 کتابی پشتیبا سمپاش  مخلوط شده و
 هابین ردیفبه صورت هدایت شده لیتر در هکتار  75

- اي که سرکه با اندام هوایی سیببه گونهاستفاده شد 
(غیر زنده) بین  گندم مالچ کلش .زمینی تماس نداشت

ردیفهاي کشت بکار رفت و بطور میانگین براي هر 
کیلوگرم در هکتار) مالچ  3500(گرم  350مترمربع مزرعه 
) شرکت گراماکسون(پاراکوات  علفکشاستفاده شد. 

 3درصد به مقدار  SL (20ساوه با فرموالسیون محلول (
  لیتر در هکتار به کار رفت.

 سیب زمینی رقم آگریااز در این آزمایش 
 یلاردب استان کشاورزي تحقیقات مرکز از که شداستفاده 
 بیستم تاریخ در مزرعه در زمینیسیب کاشت .شد تهیه

غذایی  نیاز اساس بر .شد انجام 1390 سال ماه اردیبهشت
- سیب کاشت از قبلخاك،  آزمایش سیب زمینی و نتیجه

 در کیلوگرم 100 مقدار به تریپل سوپرفسفات کود زمینی
 طور یکنواخت به هکتار در اوره کیلوگرم 50و  هکتار
. شد مصرف کاشت از قبل آزمایش قطعات تمام براي
) هکتار در کیلوگرم 200( نیاز مورد نیتروژن مانده باقی
 .گردید استفاده دهی خاك زمان در سرك صورت به نیز
 رشد دوره آخر تا یکبار هفته هر آبیاري ،کاشت از سپ

 شروع هازمینیسیب ماه اردیبهشت اواخر در و شد تکرار
 بود ماه تیر 9 حدود بندي غده آغاز. کردند شدن سبز به
-غده مشاهده و زمینیسیب ریشه قسمت خاك کندن با که
 شرایط به توجه با. گردید مشخص تشکیل، حال در هاي
برداشت سیب زمینی  ماه مهر 20 اردبیل هوایی و آب

  انجام شد.

 بوته در غده پس از برداشت سیب زمینی، تعداد 
و در واحد سطح، متوسط قطر غده، متوسط وزن غده و 

غده در واحد سطح اندازه گیري شدند. جهت عملکرد 
زمینی در واحد سطح، گیري عملکرد بیولوژیک سیباندازه

 شامل (دو متر مربع) پالت هر از شده برداشت بوته هاي
 به گرادسانتی درجه 80 دماي در غده و رویشی اندام
جهت اندازه گیري . شد آون خشکانده در ساعت 48 مدت

 در موجود هرز هايعلف همه هاي هرز،علف زیست توده
 در، گردیده بر کف طوقه قسمت از برداري نمونه پالت
 80 دماي در سپس و شد داده قرار جداگانه هايپاکت
 آون خشکانده در ساعت 48 مدت به گرادسانتی درجه

 .گردید ثبت ترازو از استفاده با آنها خشک وزنشده و 
هاي بلوكهاي حاصل از آزمایش بر اساس طرح داده

ها و کامل تصادفی پس از تست نرمال بودن داده
تجزیه  SASیکنواختی واریانس، توسط نرم افزار 

ها با استفاده از آزمون دانکن واریانس شده و میانگین
  مقایسه شدند. 

 
  نتایج و بحث
  هرزهاي علف زیست توده
هاي علف هرز مزرعه شامل خارلته گونه

)Cirsium arvense (L.) Scop. پیچک صحرایی ،(
)Convolvulus arvensis L.) سلمه تره ،(Chenopodium 

album L.) علف هفت بند ،(Polygonum avicular L. و (
 توده زیست) بودند. .Sonchus oleraceus Lشیر تیغک (

علف هرز به طور معنی دار تحت تأثیر تیمارهاي مختلف 
درصد قرار گرفت  5مدیریت علف هرز در سطح احتمال 

 هزیست تود). در بین تیمارهاي مدیریتی حداکثر 2(جدول 
) گرم در متر مربع 33/89( مالچ-سرکهعلف هرز در تیمار 

بدست ) مربع متر در گرم 87( سرکه-پاراکوات -مالچو 
آمد که به طور معنی داري کمتر از تیمار شاهد عدم کنترل 

علف هرز در  توده زیستعلف هرز بود. همچنین کمترین 
بدست ) مربع متر در گرم 32/11(وجین  – پاراکواتتیمار 

تیمار وجین دستی کامل علف هرز تفاوت معنی  آمد که با
  ). 1داري نداشت (شکل 
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هرز  (تیمارهاي داراي حروف مشترك تیمارهاي مختلف مدیریت علف سطح در واحد در هرز هاي¬علف توده زیست -1شکل 

  درصد اختالف معنی داري ندارند). 5در سطح احتمال 
  

هاي مختلف  مدیریت تاثیر تحت هاي هرزعلفزمینی و گیري در سیبنتایج تجزیه واریانس صفات مورد اندازه – 2جدول 
  علف هرز

ns،*  باشدمی درصد 1 و 5 احتمال سطح در داردار، معنیغیر معنی ترتیب به ** و.  
    

علف هرز در دو تیمار مدیریت  توده زیستمقایسه 
دهد که کاربرد نشان می سرکه – مالچ ومالچ  -سرکه

مراحل بعدي و مالچ کلش در اوایل دوره رشد نسبت به 
کاربرد سرکه در مراحل پیشرفته رشدي نسبت به اوایل 

-زمینی تأثیر کنترلی بهتري روي علفدوره رشدي سیب

هاي هرز معیار علف توده زیستهاي هرز داشته است. 

هاي هرز تري نسبت به تراکم علفتر و کاربرديمناسب
). ستوده نژاد 2005رود (محمدي و همکاران به شمار می

) در ارزیابی تاثیر روشهاي مدیریت 1389همکاران (و 
 هاي هرز مشاهده کردند که بیشترین درصدتلفیقی علف

- هرز باریک برگ و کل علف هاي علف توده زیستکاهش 

 به کامل کش علفتیمار مدیریت  هاي هرز مربوط به
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درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

تعداد غده   
  در بوته

تعداد غده 
در واحد 
  سطح

متوسط 
  قطر غده

متوسط 
  وزن غده

عملکرد 
بیولوژیک در 
  واحد سطح

عملکرد غده در 
  واحد سطح

 توده زیست
علف هرز در 
  واحد سطح

  ns 007/0    2  تکرار
**684/5  

079/1  
17/12  

ns 081/0  
**99/152  

939/29  
0/12  

ns 290/0  
**769/0  

123/0  
39/7  

ns5/88  
**8/517  

9/73  
3/15  

ns5/2242709  
*6/508621  

6/192399  
3/17  

ns8/2313577  
*1/495392  

4/154618  
2/16  

ns95/57  
**77/6925  

96/95  
85/14  

  7  تیمار 
  14  خطا

    (%)ضریب تغییرات 
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کولتیواتور بود. بقایاي آمیخته با خاك کلزا و  عالوه
زمینی، بیشترین میزان سیب چاودار در طی دوره رشد

هاي هرز را به خود اختصاص دادند، به کنترل علف
درصد میانگین مجموع  57و  61طوري که به ترتیب 

هاي هرز را نسبت به شاهد (بدون گیاه علف توده زیست
پوششی و کنترل شیمیایی) کاهش دادند، این در حالی 

رصد د 50است که میزان کاهش در تیمار کنترل شیمیایی 
-). همچنین بهبود شاخص1391بود (غفاري و همکاران 

زمینی تحت تأثیر گیاهان پوششی، هاي رشدي سیب
از طریق افزایش قابلیت رقابت گیاه زراعی، در  "احتماال

هاي هرز موثر بوده است. به طوري که کاهش رشد علف
 ودهت زیستداري بین میانگین همبستگی منفی و معنی

زمینی هاي فیزیولوژیک سیبخصهاي هرز با شاعلف
راشد محصل و ). 1391 همکاران و مشاهده شد (غفاري

) در ارزیابی کارایی روشهاي مدیریت 1390همکاران (
هاي هرز مشاهده کردند که در تلفیفی در کنترل علف

تیمار مدیریت تلفیقی (علفکش نواري + کولتیواسیون) 
زیست علیرغم کاهش درصد کنترل و افزایش تراکم و 

هاي هرز در مقایسه با علفکش سراسري، توده علف
درصد کاهش  66میزان مصرف علفکش سنکور حدود 

یافت که این مسأله از نظر زیست محیطی حائز اهمیت 
زمینی و درصد کنترل است. البته کاهش عملکرد سیب

هاي هرز در تیمار مدیریت تلفیقی در مقایسه با تیمار علف
-دار نبود. در مدیریت تلفیقی علفعلفکش سراسري معنی 

زمینی به وسیله خاکدهی و مالچ زنده هاي هرز سیب
) نیز مشاهده گردید که در 1390(ابوطالبیان و مظاهري 

هاي هرز در تیمارهاي مختلف خاکدهی، بیوماس علف
تیمار کنترل شیمیایی به طور معنی داري کمتر از 

  تیمارهاي مالچ زنده بود.   
  

    زمینی در بوته و در واحد سطح یبتعداد غده س
تأثیر تیمارهاي مختلف نتایج نشان داد که 

در بوته و زمینی در تعداد غده سیبمدیریت علف هرز بر 
دار بود درصد معنی 1د سطح در سطح احتمال واح

مدیریت هاي تعداد غده در بوته در تیمار). 2(جدول 
و سرکه -پاراکوات -مالچ، سرکه– مالچ، وجین-پاراکوات

وجین دستی کامل به طور معنی داري بیشتر از بقیه 
 عدد) 85/6( کمترین تعداد غدهسرکه تیمارها بود و تیمار 

بیشترین تعداد غده در واحد ). 2 (شکل در بوته داشترا 
 -مالچو  )عدد 56( وجین-پاراکوات هايسطح در تیمار

مشاهده شد که تفاوت معنی  )عدد 6/53( سرکه-پاراکوات
و وجین دستی کامل نداشتند. سرکه – مالچداري با تیمار 
را در  )عدد 3/37( کمترین تعداد غده سرکههمچنین تیمار 

که تفاوت معنی داري با تیمارهاي  واحد سطح را داشت
). 3(شکل  نداشتکنترل  عدمو  مالچ، سرکه، مالچ -سرکه

 تیمار در واحد سطح دره و تعداد غده سیب زمینی در بوت
داري بیشتر از مقدار آن در به طور معنی سرکه– مالچ

بود که نشان می دهد کاربرد مالچ گندم در  سرکهتیمار 
اوایل دوره رشد و متعاقب آن کاربرد سرکه در آخر 
فصل نسبت به کاربرد سرکه در اول فصل رشد تاثیر 

بی حبیبیشتري روي تعداد غده سیب زمینی داشته است. 
ها و بقایاي گیاهی که کاربرد علفکش ) گزارش کرد1388(

-زمینی در مترمربع، تعداد غده سیببر تعداد غده سیب

زمینی هاي درشت سیبزمینی در هر بوته و تعداد غده
 هاي ریز درداري نداشت. بیشترین تعداد غدهتأثیر معنی

دستی، علفکش تیمارهاي علفکش کامل به عالوه وجین
دستی، علفکش دستی، وجینیافته به عالوه وجینکاهش 

کامل به عالوه کولتیواتور، علفکش کامل و علفکش کاهش 
) 1391غفاري و همکاران (یافته به عالوه کولتیواتور بود. 

تعداد غده در متر مربع سیب زمینی  گزارش کردند که
تحت تاثیر تیمارهاي مختلف مدیریت علف هرز شامل 

قایاي گیاهان پوششی قرار نگرفت. کنترل شیمیایی و ب
 که تیمارمشاهده کردند ) 1389نژاد و همکاران (ستوده
کولتیواتور بیشترین تعداد غده  عالوه به کامل کش علف
در تحقیق حاضر در واحد سطح را تولید کرد. زمینی سیب

نیز تیمارهاي مدیریتی داراي پاراکوات تعداد غده بیشتري 
را تولید کردند که نشان می دهد تیمارهاي مالچ و سرکه 

  توان کنترل کامل علف هاي هرز را ندارند. 
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(تیمارهاي داراي حروف مشترك در سطح بوته در تیمارهاي مختلف مدیریت علف هرز  در سیب زمینی غده تعداد -2شکل 

  درصد اختالف معنی داري ندارند). 5احتمال 

  
(تیمارهاي داراي حروف مشترك در تیمارهاي مختلف مدیریت علف هرز  زمینی در واحد سطح درتعداد غده سیب -3شکل 

  ندارند).درصد اختالف معنی داري  5سطح احتمال 
 

  قطر غده متوسط 
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تأثیر تیمارهاي       

ر زمینی دقطر غده سیبمختلف مدیریت علف هرز بر 

بیشترین  ).2دار بود (جدول درصد معنی 1 احتمال سطح
 )سانتی متر 3/5( مالچ-سرکهمقدار قطر غده در تیمار 

 -مالچ، سرکه– مالچمشاهده شد که با تیمارهاي 
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و وجین دستی در کل دوره رشد مالچ ، سرکه-پاراکوات
در بین تیمارهاي  ).4(شکل  داري نداشتتفاوت معنی

 هسرک ن مقدار قطر غده در تیمارکمتریمدیریت علف هرز، 
 کنترلمشاهده شد که با تیمار عدم  )متر سانتی 3/4(

-. این نتایج نشان میداري نداشتتفاوت معنی هرزعلف

کاربرد سرکه در اوایل دوره رشد چنانچه با دهد که 
رد مالچ ادامه پیدا نکند، تاثیر معنی داري در افزایش بکار

 -سرکه تیماراندازه غده ها نخواهد داشت. چنانچه در 
نژاد و ستودهحاصل شده است.  بیشترین قطر غده مالچ

هاي مشاهده کردند قطر غده) همچنین 1389همکاران (
زمینی تحت تاثیر تیمارهاي ریز، متوسط و درشت سیب

به طوري که بیشترین هاي هرز قرار گرفتند مدیریت علف
 عالوه به کامل کش علف هايقطر غده در تیمار

به  دستی وجین عالوه به کامل کش و علفکولتیواتور 
محققان گزارش کردند که کاربرد بقایاي  دست آمد.

هاي مختلف تحت تأثیر گیاهی تولید محصول را از راه
. )1391، غفاري و همکاران 1388(حبیبی  دهدقرار می

میزان باالي تولید محصول به دلیل استفاده از مالچ کاه 

و کلش را بیشتر به افزایش دادن رطوبت خاك توسط آن، 
-تحت شرایط آب و هواي خشک و نیمه خشک نسبت می

در هاي هرز، دم آلودگی به علفدر شرایط ع .دهند
صورتی که محدودیت رطوبت وجود نداشته باشد، 
همبستگی مثبتی بین مالچ کاه و کلش و عملکرد و اندازه 

چاندرا و گردد (زمینی مشاهده نمیهاي سیبغده
کاربرد ) مشاهده کرد که 1388حبیبی ( ).2002همکاران 

در  ،نداشتغده متوسط تعداد داري بر علفکش تأثیر معنی
 دادتعداري بر کاربرد بقایاي گیاهی تأثیر معنی حالی که

ایشان گزارش کردند زمینی داشت. هاي متوسط سیبغده
 در سیب زمینی با تعدادکاربرد بقایا  مدیریتی تیمارکه 
غده تعداد داراي بیشترین  ،غده متوسط در مترمربع 16

عملکرد، زمینی عالوه بر میزان در سیب متوسط بود.
هاي هاي تولیدي نیز اهمیت زیادي دارد. غدهاندازه غده

ریز و خیلی درشت کیفیت بازار پسندي خوبی ندارند، در 
حالی که غده هاي متوسط بیشترین بازارپسندي را دارند 

  ).1389 همکاران و نژادستوده(

  

  
 5(تیمارهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال هرز تیمارهاي مختلف مدیریت علفدر  سیب زمینی غده قطر -4شکل 

  درصد اختالف معنی داري ندارند).
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  وزن غده
زمینی به طور معنی دار در سطح سیبوزن غده 

تحت تأثیر تیمارهاي مختلف مدیریت درصد  1احتمال 
). بیشترین وزن متوسط 2علف هرز قرار گرفت (جدول 

 سرکه – مالچ، )گرم  6/71( مالچزمینی در تیمار غده سیب
به دست  )گرم 2/69( و وجین دستی کامل )گرم 4/67(

آمد که نشان دهنده کارایی مطلوب مالچ در افزایش وزن 
-باشد. کمترین وزن متوسط غده سیبمتوسط غده می

 وجین –پاراکوات و  )گرم 7/44( سرکهزمینی در تیمار 
کنترل  عدممشاهده شد که با تیمار شاهد ) گرم 7/49(

-در سیب ).5داري نداشتند (شکلهرز تفاوت معنیعلف

هاي تولیدي نیز عالوه بر میزان عملکرد، اندازه غدهزمینی 

)  اظهار داشت که 1992جایسوال (اهمیت زیادي دارد. 
کاهش اندازه و وزن غده هاي سیب زمینی در رقابت با 

هاي هرز باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول سیب علف
) مشاهده نمود که 1388حبیبی (زمینی خواهد شد. 

-هغد وزنبقایاي گیاهی تأثیر معنی داري بر  استفاده از
-زمینی داشت ولی کاربرد علفکش تأثیر معنیهاي سیب

بقایاي گیاهان نداشت. تیمارهاي بر این صفت داري 
-کلزا و چاودار که بیشترین میزان کنترل علف پوششی

زمینی را هاي هرز را دارا بودند، میانگین وزن غده سیب
ر مقایسه با شاهد (بدون گیاه درصد د 38و  74به ترتیب 

غفاري و (افزایش دادند پوششی و کنترل شیمیایی)، 
  ).1391همکاران 

  

  
 5(تیمارهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال تیمارهاي مختلف مدیریت علف هرز در  سیب زمینی غده وزن -5شکل 

  ندارند).درصد اختالف معنی داري 
  

  در واحد سطح عملکرد بیولوژیک
زمینی در واحد سطح به سیب بیولوژیکعملکرد         

درصد تحت تأثیر  5دار در سطح احتمال طور معنی
تیمارهاي مختلف مدیریت علف هرز قرار گرفت (جدول 

سطح زمینی در واحد سیب بیولوژیک عملکرد). حداقل 2
حاصل شد که  )گرم در مترمربع 1882( سرکه تیمار در

کنترل) اختالف  عدمبا تیمار شاهد آلوده به علف هرز (

-سیب بیولوژیک عملکردمعنی داري نداشت. بیشترین 

 در گرم 2953( مالچ تیماردر  زمینی در واحد سطح
و عدم  سرکهبه دست آمد که به غیر از تیمار ) مترمربع

داري نداشت (شکل کنترل، با بقیه تیمارها اختالف معنی
و وجین  مالچ، سرکه-پاراکوات -مالچتیمارهاي  ).6

علف  عدم کنترلدستی در کل دوره رشد با تیمار شاهد 
 بیولوژیک عملکردهرز و تیمار مدیریت طبیعی از نظر 
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نشان  يزمینی در واحد سطح اختالف معنی دارسیب
یریتی اختالف دادند، در حالی که با بقیه تیمارهاي مد

عدم تفاوت معنی دار در ). 6(شکل معنی داري نداشتند 
و ه سرکسیب زمینی در تیمارهاي مثل  عملکرد بیولوژیک

هرز در کل دوره با تیمار عدم کنترل علفمالچ -سرکه
استفاده از سرکه در اول فصل دهد که رشد نشان می

تاثیر چندانی در  کاهش رشد علف هرز و عملکرد 
   بیولوژیک سیب زمینی نداشته است.  

 
هاي هرز زمینی در واحد سطح (گرم در متر مربع) در تیمارهاي مختلف مدیریت علفسیب بیولوژیک عملکرد -6شکل 

  درصد اختالف معنی داري ندارند). 5(تیمارهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال 
 

  عملکرد غده در واحد سطح
زمینی در واحد سطح به طور عملکرد غده سیب          
درصد تحت تأثیر تیمارهاي  5دار در سطح احتمال معنی

). حداقل 2مختلف مدیریت علف هرز قرار گرفت (جدول 
 در گرم 1800( تیمار سرکهدر   زمینیعملکرد غده سیب

 هرزحاصل شد که با تیمار شاهد آلوده به علف )مترمربع
وجین -پاراکواتو مالچ -سرکهتیمار ، کنترل) عدم(

 نیز در داري نداشت. بیشترین عملکرد غدهاختالف معنی
به دست آمد (شکل  )مترمربع در گرم 2858( مالچتیمار 

و وجین مالچ ، سرکه-پاراکوات -مالچ). تیمارهاي 7
کنترل از نظر  عدمدستی در کل دوره رشد با تیمار 

داري داشتند، عملکرد غده در واحد سطح اختالف معنی
م با تیمار عددر حالی که اختالف بقیه تیمارهاي مدیریتی 

به طور کلی نتایج نشان می دهد که  دار نبود.معنیکنترل 
بین کاربرد سرکه کمترین عملکرد غده را در تیمار 

داشت و با کاربرد مالچ کلش در  یتیمارهاي مدیریت

مدیریت علف هرز، عملکرد غده سیب زمینی تا حد وجین 
ابوطالبیان و دستی کامل علف هرز، افزایش یافت. 

) نیز در بررسی اثر مالچ و خاکدهی بر 1390مظاهري (
استفاده از مالچ  عملکرد سیب زمینی مشاهده کردند که

رشد سیب زمینی به همراه کاربرد  لفصجو در اوایل 
تکمیلی علفکش در مراحل بعدي، می تواند ضمن کاهش 

ها، عملکردي معادل با روشهاي متداول رف علفکشصم
) 1391فاري و همکاران (هاي هرز تولید کند. غکنترل علف

گیاهی مثل چاودار و  تیمارهاي بقایايگزارش کردند که 
یت به تیمار کنترل سیب زمینی را نس غده کلزا، عملکرد

راشد راشد محصل و همکاران ( دادند. افزایششیمیایی 
 ) نتیجه گرفتند که بیشترین1390محصل و همکاران 

 شاهد هاي تیمار در ترتیب به زمینی سیب غده عملکرد
 علف تلفیق سراسري و کش علف هرز، هاي علف از عاري
پوشش مالچ باعث  آمد. دست به کولتیواتور+ نواري کش

رو میدموافزایش عملکرد سیب زمینی گردید، همانطور که 
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سایه ایجاد شده در  بیان داشتند که) 1988و همکاران (
ها باعث کاهش تبخیر، افزایش مرحله حجیم شدن غده

رطوبت نسبی، کاهش دما، کاهش تنفس و در نهایت 
  شود. زمینی میافزایش عملکرد سیب

 
(تیمارهاي داراي حروف مشترك در  تیمارهاي مختلف مدیریت علف هرز  سطح در واحد در سیب زمینی غده عملکرد -7شکل

 درصد اختالف معنی داري ندارند). 5سطح احتمال 

 
 علف تأثیر) در ارزیابی 1390دوست و همکاران (محمد
 هرز هاي علف تلفیقی کنترل در گیاهی بقایاي و هاکش
 تیمارها تأثیر از یک زمینی مشاهده کردند که هیچ سیب
 ادهاستف. نداشتند زمینی سیب غده عملکرد بر داري معنی

 رشد و ظهور تواند می کاشت زمان در گیاهی از بقایاي
 گلدهی سیب مرحله تا ویژه به را هرز هاي علف نمو و

 از پس گیاهی بقایاي دهد و تأثیر قرار تأثیر تحت زمینی
کاهش عملکرد محصول غده  یابد. می کاهش هفته 6 تا 4

زمینی در اثر کاربرد بقایاي گیاهی نیز گزارش سیب
گردیده است و این امر را به دلیل افت درجه حرارت خاك 

زمینی در مناطق به حد کمتر از اپتیمم دماي رشد سیب
اي نیز این موضوع را به دهند و عدهبت میمرطوب نس

دهند که توسط کاه و کاهش میزان نیترات خاك نسبت می
کلش پخش شده در سطح مزرعه محبوس شده و از 

ستوده نژاد ). 1992آلبریچ گردد (دسترس گیاه خارج می
تیمارهاي کولتیواتور ) اظهار داشتند که 1389و همکاران (

دار عملکرد غده را در معنیبه همراه علفکش، افزایش 
دستی به همراه علفکش به مقایسه با تیمارهاي وجین

-. خسارت ناشی از وجین دستی به سیبداشتندهمراه 

هاي هوایی در نتیجه زمینی مانند آسیب رسیدن به اندام
ها و هم چنین آسیب به ریشه در حرکت افراد بین ردیف

ریشه عمیق،  هاي هرز بانتیجه از ریشه خارج کردن علف
در کنار فاکتورهایی مانند فشردگی خاك در اثر حرکت 

 .توانند دلیل وقوع چنین نتایجی باشندفرد وجین کننده می
همچنین در مورد هزینه کاربرد سرکه باید اشاره شود 
که در صورت استفاده از سرکه چوب (که یک ماده کامال 
 طبیعی است) به جاي سرکه معمولی می توانیم هزینه

کاربرد سرکه در مدیریت علف هاي هرز را کاهش دهیم 
تا استفاده از این روش مدیریت، توجیه اقتصادي براي 

  کشاورز داشته باشد.
  

  نتیجه گیري
دهد که بهترین زمان به طور کلی نتایج نشان می          

هاي هرز در اوایل استفاده از مالچ گندم جهت کنترل علف
است. همچنین استفاده از سرکه  زمینیسیب دوره رشد

کارایی بیشتري نسبت به کاربرد آن  در اواخر دوره رشد

abc
abc

ab

c

a a a

bc

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

  -پاراکوات 
وجین

مالچ -سرکه  سرکه در سه     سرکه -مالچ 
مرحله   

 -مالچ 
  -پاراکوات 
سرکه

مالچ        وجین کل 
دوره 

عدم کنترل

ده 
د غ

کر
عمل

)
بع
 مر

متر
در 

رم 
گ

(

تیمار مدیریت علف هرز



  117                                                                                         ...هاي فیزیکی، زراعی و شیمیایی در مدیریت تلفیقیاستفاده از روش
 

 
 

نتایج با مقایسه در اوایل دوره رشد خواهد داشت. 
هاي هرز در واحد سطح علف زیست تودهعملکرد غده و 
هرز که از علفشود که در تیمارهاي مدیریت مشاهده می

ت، با وجود شده اس استفادهو سرکه گندم کلش مالچ 
ت به تیمار بنسهاي هرز علف زیست تودهاینکه 

ولی عملکرد غده در این  بودبیشتر  وجین -پاراکوات
 وجین-پاراکواتتیمار  تیمارها تفاوت معنی داري با

گندم هر چند در مقایسه با کلش استفاده از مالچ نداشت. 
 هايعلف توده زیستو  علفکش تاثیر کمتري روي رشد

هرز داشته ولی به دلیل افزایش ذخیره رطوبت در خاك 

در واحد سیب زمینی عملکرد غده رشد و باعث افزایش 
با توجه به اینکه عملکرد غده همچنین  سطح شده است.

در تیمارهاي مدیریت غیر شیمیایی تفاوت معنی داري با 
م مالچ گنداز در صورت استفاده تیمار شیمیایی نداشت، 

هاي هرز سیب زمینی، براي مدیریت علفو سرکه 
استفاده از مواد شیمیایی در مزرعه کاهش خواهد یافت 

شود که هاي زیست محیطی میکه باعث کاهش خسارت
هاي هرز و کشاورزي در راستاي مدیریت تلفیقی علف

  پایدار خواهد بود.  
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	رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾزرا ﻒﻠﺘﺨﻣﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋﺐﯿﺳﻘﺤﺗ ،ﯽﻨﯿﻣزﻘﯿﯽ لﺎﺳ رد1390 ردنﺎﺘﺳاﻞﯿﺑدرا اﺮﺟاﺪﺷ ﻦﯾا .ﺶﯾﺎﻣزآكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ8 و رﺎﻤﯿﺗ3 مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ .ﺪﺷﻒﻠﺘﺨﻣﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣيﺎﻫزﺮﻫﻞﻣﺎﺷدﺮﺑرﺎﮐ
	ﻪﮐﺮﺳوﻦﯿﺟو ﯽﺘﺳدﻞﻣﺎﮐﺖﺷاﺪﻧ.ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوﻦﯾﺮﺘﻤﮐدﺮﮑﻠﻤﻋهﺪﻏﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗرديﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ)2858مﺮﮔردﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ(وﺶﺷﺎﭘ ﻪﮐﺮﺳ)1800مﺮﮔردﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ(هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺖﺴﯾزهدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫردرﺎﻤﯿﺗتاﻮﮐارﺎﭘ-ﻦﯿﺟو)32/11مﺮﮔ ردﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣ(ﺖﺳﺪﺑ .ﺪﻣآ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ-ﻪﮐﺮﺳﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ شور 
	،ﻪﮐﺮﺳ،هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ ،ﺖﯾﺮﯾﺪﻣزﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ،ﻦﯿﺟو
	ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺪﺷرﯽﻣ مﺎﺠﻧا و يﺰﯾر ﺪﻧﻮﺷ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻨﯾدﻮﻣﻮﮐ2002.(دﺮﮑﻠﻤﻋنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﻪﺑ رﻮﻃهﺪﻤﻋردﻪﺠﯿﺘﻧﺖﺑﺎﻗرﻒﻠﻋ ﺎﺑيﺎﻫزﺮﻫﺮﺑﺮﺳ،بآ ﺮﺻﺎﻨﻋ،ﯽﯾاﺬﻏرﻮﻧويدﺪﯿﺴﮐاﻦﺑﺮﮐﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐﺪﺑﺎﯾ
	تاﺮﺛا ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺮﻫ رد ﯽﯾﺎﻬﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺪﺷر ﻂﯿﺤﻣ و ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تﺎﯿﻠﻤﻋ و ددﺮﮔ ياﺮﺑ بﻮﻠﻄﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ندﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ يﺎﺘﺳار رد ﺰﯿﻧ ﯽﻋارز
	دﺮﺑرﺎﮐعاﻮﻧاﻪﻐﯿﺗيﺎﻫرﻮﺗاﻮﯿﺘﻟﻮﮐردهزرﺎﺒﻣﻒﻠﻋ ﺎﺑﻫيﺎ زﺮﻫﻪﻋرﺰﻣﺐﯿﺳ،ﯽﻨﯿﻣزيﺪﻫﺎﺟ) يﺪﻫﺎﺟ1385 (رﺎﻬﻇا ﺖﺷادﺶﮑﻔﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐردﻖﯿﻔﻠﺗﺎﺑ،يزرﻮﮐﺎﺧﻢﮐاﺮﺗو هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫارردﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﻪﺑ رﻮﻃ ﺶﻫﺎﮐ راد ﯽﻨﻌﻣداد.) نارﺎﮑﻤﻫ و يدرﺰﻠﮔ1386 رﺎﻬﻇا ( ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ  ،زﺮﻫ ي
	) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺳﺎﻣﻮﺗ2003 .(ﻪﻣﺎﻧﺮﺑﺎﺑ هزرﺎﺒﻣﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮﻫﺎﺑﺖﯿﻘﻓﻮﻣﯽﻧاﺪﻨﭼهاﺮﻤﻫهدﻮﺒﻧﺖﺳاوهاﻮﮔﻦﯾاﻋﺪﻣ ،ﺎ ﺶﯾاﺰﻓاﺖﻣوﺎﻘﻣﯽﺧﺮﺑﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑﻒﻠﻋﺶﮐﺖﺳﺎﻫ . لﺮﺘﻨﮐ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﺮﺛﺆﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫوﺖﯿﻘﻓﻮﻣردﺶﻫﺎﮐ ﺖﺑﺎﻗرنآﺎﻫﺑﺎ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔﺪﻨﻣزﺎﯿﻧﮏﯾﺮﯿﯿﻐﺗﯽﺳﺎﺳا ردشورلﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫﯽﻠﻌﻓ .درادمﺎﻗرا ﺖﺸﮐ و ﯽﯾﺎﺳ
	ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻨﯿﻣز هرود لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،ﺪﺑﺎﯾ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ رد هﺪﻏ داﺪﻌﺗ و هﺪﻏ نزو ﻂﺳﻮﺘﻣ ،زﺮﻫ يﺎﻫ.ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﺳ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺐﺒ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﻫﺎﮐﻪﻨﯾﺰﻫ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ،لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫ و ﯽﺒﻧﺎﺟ يﺎﻫ) ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ عراﺰﻣ رد ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ عﻮﻨﺗ ﻆﻔﺣ ﻪﺑ ﮏﻤﮐﺷار ﺪ نارﺎﮑﻤﻫ
	.( ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯽﻘﯿﻔﻠﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﯽﺒﯿﮐﺮﺗهﻮﯿﺷ زايﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣزاﻪﻠﻤﺟ،يﺮﯿﮕﺸﯿﭘلﺮﺘﻨﮐﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ ، ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﯽﻋارزوﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﮐفﺪﻫنآ ﺶﻫﺎﮐﻒﻠﻋ ترﺎﺴﺧيﺎﻫزﺮﻫﺎﺗﺮﯾزﺢﻄﺳﻪﻧﺎﺘﺳآ يدﺎﺼﺘﻗاوﺪﯿﻟﻮﺗدﺮﮑﻠﻤﻋﺎﺑﻻﺎﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)ﺑﻼ ك ﻮﺷ1996 .(ﺎﺑيوﺮﯿﭘزالﻮﺻاﺖﯾﺮﯾﺪﻣ،ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﯽﻣﻮﺗ نا فﺮﺼﻣﻒﻠﻋﺶﮐﺎﻫارﺶﻫﺎﮐو
	زا ( ﻪﻠﻤﺟ رد ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣدراد راﺮﻗ مرﺎﻬﭼ مﺎﻘﻣ رد ترذ و ﺞﻧﺮﺑ ،مﺪﻨﮔ زا ﺲﭘ ﺎﯿﻧد) ﻮﺋﺎﻓ2013 .(ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻦﯾاﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻪﮐترﻮﺻﻔﯾدرﯽ ﺖﺸﮐﯽﻣ،دﻮﺷيﺎﻀﻓﯽﻓﺎﮐياﺮﺑﻒﻠﻋ مﻮﺠﻫيﺎﻫزﺮﻫ ﻪﺑصﻮﺼﺧردﻞﯾاواﻞﺼﻓﺪﺷرﻢﻫاﺮﻓهدﻮﺑوﻒﻠﻋ يﺎﻫ زﺮﻫﻪﺑرﻮﻃيﺪﺟدﺮﮑﻠﻤﻋهﺎﯿﮔارﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗرا
	وﻪﻤﻠﺳ هﺮﺗ
	ارﻪﺑهﮋﯾوﺎﺗﻪﻠﺣﺮﻣ ﺐﯿﺳ ﯽﻫﺪﻠﮔﯽﻨﯿﻣزﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ . هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻬﻧآ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐيﺎﯾﺎﻘﺑﯽﻫﺎﯿﮔﺲﭘزا4ﺎﺗ6ﻪﺘﻔﻫﺶﻫﺎﮐ ﯽﻣﺪﺑﺎﯾومزﻻياﺮﺑ ﺖﺳالﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫيزﺮﻫﻪﮐﺪﻌﺑ زاﻦﯾاﻪﻠﺣﺮﻣﺰﺒﺳﯽﻣ ﺰﺒﺳ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﻪﻋرﺰﻣ ردﺪﻧﻮﺷ
	دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا يﺮﮕﯾد شور زا. يﺮﻫﺎﻈﻣ و نﺎﯿﺒﻟﺎﻃﻮﺑا )1390(ﺰﯿﻧ هﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ و ﯽﻫﺪﮐﺎﺧ زا ماﻮﺗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ رد ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ زﺮﻫ يﺎﻬﻔﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ياﺮﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻮﺟ هﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر
	يﺎﻬﺷور ﯽﯾارﺎﮐﺐﯿﺳ رد زﺮﻫ يﺎﻬﻔﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ
	ﻖﯿﻔﻠﺗ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾزرا ﻞﻣﺎﺷ ﻖﯿﻘﺤﺗ فﺪﻫ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﻨﯿﻣزدﺮﺑرﺎﮐ دﺮﺑرﺎﮐ و ﻪﮐﺮﺳ دﺮﺑرﺎﮐ ،مﺪﻨﮔ ﺶﻠﮐ ﭻﻟﺎﻣﻮﮐارﺎﭘتا و ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺮﺑهدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.
	ﯽﻧاﺮﯾا رﺪﺒﺷ هﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ﺶﻫﺎﮐ و ﺪﺷر لﺮﺘﻨﮐ ردهدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ ﺖﺷﺎﮐ .ﺖﺷاد يﺮﺗﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻬﻔﻠﻋ ﻞﯾاوا رد ﻮﺟ ه ﺶﮑﻔﻠﻋ ﮏﯾ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لواﺪﺘﻣ يﺎﻫ شور لدﺎﻌﻣ يدﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺶﮐ گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ .دﻮﻤﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗﮏﯿﺘﺳا ﺪﯿﺳا(ﯽﮕﻧﺎﺧ ﻪﮐﺮﺳ)ﺶﮑﻔﻠﻋ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫﯽﻣ ﻦﯿﺑ زا ار نﺎﻫﺎﯿﮔ و هدﻮﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﯽﺳﺎﻤﺗ هدﺎﻣ ﻦﯾ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾ1390 ﻪﻋرﺰﻣ رد .ﺪﺷ اﺮﺟا ﻞﯿﺑدرا يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣﻞﺤﻣياﺮﺟا حﺮﻃردﻢﯿﻠﻗاﻪﻤﯿﻧﮏﺸﺧدﺮﺳهدﻮﺑوﺎﻣدردنﺎﺘﺴﻣز اﺮﺜﮐاﺮﯾزﺮﻔﺻﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻂﺳﻮﺘﻣﻞﻗاﺪﺣوﺮﺜﮐاﺪﺣيﺎﻣد ﻪﻧﻻﺎﺳوﺮﺜﮐاﺪﺣﻖﻠﻄﻣﺎﻣدﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ98/1،8/15و58/21 ﻪﺟردﯽﺘﻧﺎﺳداﺮﮔﺖﺳا .عﺎﻔﺗرازاﺢﻄﺳﺎﯾرد1350ﺮﺘﻣ ولﻮﻃوضﺮﻋﯽﯾﺎﯿﻓاﺮ
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	يﺎﻫﻪﻟﺎﺳﺪﻨﭼﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻞﻤﻋ)ﺮﺑووﺮﻠﻓﺮﺷ2008.( ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺮﯿﻏ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻬﺷور ﺶﻘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ،زﺮﻫ يﺎﻬﻔﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ
	ﺶﯾﺎﻣزآكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺖﺸﻫ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ .ﺪﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ و رﺎﻤﯿﺗداﺪﻌﺗيﺎﻬﺗﺮﮐﯽﺸﯾﺎﻣزآ24 ﻪﻌﻄﻗدﻮﺑ .ﺮﻫتﺮﮐﻞﻣﺎﺷ4ﻒﯾدرﺖﺸﮐﺎﺑﻪﻠﺻﺎﻓﻦﯿﺑ ﻒﯾدر
	تاﻮﮐارﺎﭘردﻖﯿﻔﻠﺗﺎﺑﻦﯿﺟوﯽﺘﺳد)دﺮﺑرﺎﮐ تاﻮﮐارﺎﭘو ﻦﯿﺟوﯽﺘﺳد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ30 و50زورﺪﻌﺑزاﺖﺷﺎﮐ( ، ﺶﺷﺎﭘﻪﮐﺮﺳردﻖﯿﻔﻠﺗﺎﺑﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ)ﺶﺷﺎﭘﻪﮐﺮﺳ30 و 45زورﺪﻌﺑزا و ﺖﺷﺎﮐﺶﺷﺎﭘﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐمﺪﻨﮔ60زور ﺪﻌﺑزاﺖﺷﺎﮐ( ،ﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐردﻖﯿﻔﻠﺗﺎﺑﺶﺷﺎﭘﻪﮐﺮﺳ )ﺶﺷﺎﭘﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ20 وﺶﺷﺎﭘ ﻪﮐﺮﺳ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ20 و65 زورﺪﻌﺑزاﺖﺷﺎﮐ( ،ﺶﺷﺎﭘﻪ
	يﺎﻫﺖﺸﮐ75ﯽﺘﻧﺎﺳ-ﺮﺘﻣﻪﺑلﻮﻃ4ﺮﺘﻣ)دﺎﻌﺑا ﺮﻫتﺮﮐ3 ×4ﺮﺘﻣ (وﻦﯿﺑتﺮﮐﺎﻫﮏﯾﻒﯾدرﻪﻠﺻﺎﻓﯿﺑ و ﻦ ﺎﻫ راﺮﮑﺗ1 ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺮﺘﻣﻪﺘﺷاﺬﮔﺪﺷ .ﻪﻠﺻﺎﻓﻪﺗﻮﺑ
	ﺎﻫيور ﻒﯾدر25ﯽﺘﻧﺎﺳ
	ﺮﺘﻣرد ﺮﻈﻧﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷ . زا ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ترﻮﺼﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ شورﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫيﺎﻫ و ﯽﺣاﺮﻃ زﺮﻫﻞﻣﺎﺷدﺮﺑرﺎﮐ
	ﺮﺘﻣوﻖﻤﻋﺖﺷﺎﮐ15ﯽﺘﻧﺎﺳ
	داﺪﻌﺗ ،ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﺖﺷادﺮﺑ زا ﺲﭘهﺪﻏردﻪﺗﻮﺑ و هﺪﻏ نزو ﻂﺳﻮﺘﻣ ،هﺪﻏ ﺮﻄﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻬﺟ .ﺪﻧﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد هﺪﻏ هزاﺪﻧاﺐﯿﺳ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺮﯿﮔ ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣز يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑﺖﺷادﺮﺑهﺪﺷزاﺮﻫتﻼﭘ(ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ود)ﻞﻣﺎﺷ ماﺪﻧاﯽﺸﯾوروهﺪﻏرديﺎﻣد80ﻪﺟردﯽﺘﻧﺎﺳداﺮ
	ﺶﻠﮐ ، دﺮﺑرﺎﮐ تاﻮﮐارﺎﭘ وﺶﺷﺎﭘﻪﮐﺮﺳ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ20 ،50 و80زورﺪﻌﺑزاﺖﺷﺎﮐ( ،ﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ)ﺶﺷﺎﭘ50 ﺪﺻرد لواﭻﻟﺎﻣﺶﻠﮐ20زورﺪﻌﺑزاﺖﺷﺎﮐو50 مود ﺪﺻرد 50زورﺪﻌﺑزاﺖﺷﺎﮐ( ،ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟوﺪﺷر هرود ﻞﮐ ردو لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫﺪﺷر هرود ﻞﮐ ردﺪﻧدﻮﺑ. ﺖﻬﺟ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﺘﺳد لﺮﺘﻨ
	ﺖﺷاﺪﻧ سﺎﻤﺗ ﯽﻨﯿﻣز.ﺶﻠﮐ ﭻﻟﺎﻣمﺪﻨﮔ ﻦﯿﺑ (هﺪﻧز ﺮﯿﻏ) ﺮﻫ ياﺮﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ رﻮﻄﺑ و ﺖﻓر رﺎﮑﺑ ﺖﺸﮐ يﺎﻬﻔﯾدر ﻪﻋرﺰﻣ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ350 مﺮﮔ)3500 ﭻﻟﺎﻣ (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳاﺶﮑﻔﻠﻋ تاﻮﮐارﺎﭘ)نﻮﺴﮐﺎﻣاﺮﮔ ﺖﮐﺮﺷ ( ) لﻮﻠﺤﻣ نﻮﯿﺳﻻﻮﻣﺮﻓ ﺎﺑ هوﺎﺳ
	ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و هﺪﺷ ﺲﻧﺎﯾراو ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ .ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	(20 راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﺪﺻرد3 .ﺖﻓر رﺎﮐ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد زاﺎﯾﺮﮔآ ﻢﻗر ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷﻪﮐزاﺰﮐﺮﻣتﺎﻘﯿﻘﺤﺗيزروﺎﺸﮐنﺎﺘﺳاﺑدراﻞﯿ ﻪﯿﻬﺗﺪﺷ.ﺖﺷﺎﮐﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزردﻪﻋرﺰﻣردﺦﯾرﺎﺗﻢﺘﺴﯿﺑ ﺖﺸﻬﺒﯾدراهﺎﻣلﺎﺳ1390مﺎﺠﻧاﺪﺷ.ﺮﺑسﺎﺳازﺎﯿﻧ ﯽﯾاﺬﻏ ﻪﺠﯿﺘﻧ و ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳﺶﯾﺎﻣزآ ،كﺎﺧﻞﺒﻗزاﺖﺷﺎﮐﺐﯿﺳ
	ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺘﻟرﺎﺧ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻋرﺰﻣ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫ )
	ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ،( )
	) هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ ،(
	ﯽﻨﯿﻣزدﻮﮐتﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻞﭙﯾﺮﺗﻪﺑراﺪﻘﻣ100مﺮﮔﻮﻠﯿﮐرد رﺎﺘﮑﻫ و50مﺮﮔﻮﻠﯿﮐهرواردرﺎﺘﮑﻫﻪﺑﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ رﻮﻃ ياﺮﺑمﺎﻤﺗتﺎﻌﻄﻗﺶﯾﺎﻣزآﻞﺒﻗزاﺖﺷﺎﮐفﺮﺼﻣﺪﺷ . ﯽﻗﺎﺑهﺪﻧﺎﻣنژوﺮﺘﯿﻧدرﻮﻣزﺎﯿﻧ)200مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﺘﮑﻫ ( ﺰﯿﻧﻪﺑترﻮﺻكﺮﺳردنﺎﻣزكﺎﺧﯽﻫدهدﺎﻔﺘﺳاﺪﯾدﺮﮔ
	و ( ) ﮏﻐﯿﺗ ﺮﯿﺷ
	) ﺪﻨﺑ ﺖﻔﻫ ﻒﻠﻋ ،(
	.ﺪﻧدﻮﺑ (ﺖﺴﯾزهدﻮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ راد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ5 ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﺻرد لوﺪﺟ)2 ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد .(دﻮﺗ ﺖﺴﯾزه رﺎﻤﯿﺗ رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋﻪﮐﺮﺳ-ﭻﻟﺎﻣ)33/89ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ( وﭻﻟﺎﻣ-تاﻮﮐارﺎﭘ-ﻪﮐﺮﺳ)87مﺮﮔردﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣ ( ﺖﺳﺪﺑ لﺮﺘﻨ
	ﭘﺲزاﺖﺷﺎﮐ،يرﺎﯿﺑآﺮﻫﻪﺘﻔﻫرﺎﺒﮑﯾﺎﺗﺮﺧآهرودﺪﺷر راﺮﮑﺗﺪﺷوردﺮﺧاواﺖﺸﻬﺒﯾدراهﺎﻣﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﺎﻫعوﺮﺷ ﻪﺑﺰﺒﺳنﺪﺷﺪﻧدﺮﮐ .زﺎﻏآهﺪﻏيﺪﻨﺑدوﺪﺣ9ﺮﯿﺗهﺎﻣدﻮﺑ ﻪﮐﺎﺑنﺪﻨﮐكﺎﺧﺖﻤﺴﻗﻪﺸﯾرﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزوهﺪﻫﺎﺸﻣهﺪﻏ
	يﺎﻫردلﺎﺣ،ﻞﯿﮑﺸﺗﺺﺨﺸﻣﺪﯾدﺮﮔ .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﻂﯾاﺮﺷ بآوﯽﯾاﻮﻫﻞﯿﺑدرا20ﺮﻬﻣهﺎﻣ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﺖﺷادﺮﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﻦﯿﺟو)32/11مﺮﮔردﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣ ( ﺖﺳﺪﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ ﻞﮑﺷ) ﺖﺷاﺪﻧ يراد1 .(
	ﺐﺳﺎﻨﻣيدﺮﺑرﺎﮐ و ﺮﺗﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ) دور2005 داﮋﻧ هدﻮﺘﺳ .( و) نارﺎﮑﻤﻫ1389 ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻬﺷور ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا رد ( ﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐﺖﺴﯾزهدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫﻒﻠﻋ ﻞﮐ و گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ زﺮﻫ
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺖﺴﯾزهدﻮﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رﺎﻤﯿﺗ ود رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻪﮐﺮﺳ- ﭻﻟﺎﻣوﭻﻟﺎﻣ
	ﻪﮐﺮﺳﯽﻣ نﺎﺸﻧ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻫد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺷر هرود ﻞﯾاوا رد ﺶﻠﮐ ﭻﻟﺎﻣ و يﺪﻌﺑ ﻞﺣاﺮﻣ ﻞﯾاوا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺪﺷر ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻪﮐﺮﺳ دﺮﺑرﺎﮐﺐﯿﺳ يﺪﺷر هرودﻒﻠﻋ يور يﺮﺘﻬﺑ ﯽﻟﺮﺘﻨﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﻨﯿﻣز
	ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رﺎﻤﯿﺗﻒﻠﻋﺶﮐﻞﻣﺎﮐﻪﺑ
	.ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد زﺮﻫ يﺎﻫﺖﺴﯾزهدﻮﺗﻒﻠﻋ رﺎﯿﻌﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ
	هوﻼﻋ و اﺰﻠﮐ كﺎﺧ ﺎﺑ ﻪﺘﺨﯿﻣآ يﺎﯾﺎﻘﺑ .دﻮﺑ رﻮﺗاﻮﯿﺘﻟﻮﮐﺪﺷر هرود ﯽﻃ رد رادوﺎﭼﺐﯿﺳ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﯽﻨﯿﻣز ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﺑ ،ﺪﻧداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار زﺮﻫ يﺎﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ61 و57 عﻮﻤﺠﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺪﺻرد ﺖﺴﯾزهدﻮﺗﻒﻠﻋ هﺎﯿﮔ نوﺪﺑ) ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ،ﺪﻧداد ﺶﻫﺎﮐ (ﯽﯾﺎ
	لوﺪﺟ)2 .(رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﺗﻮﺑ رد هﺪﻏ داﺪﻌﺗ يﺎﻫ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ تاﻮﮐارﺎﭘ-ﻦﯿﺟو ،ﭻﻟﺎﻣ
	ﻪﮐﺮﺳ ،ﭻﻟﺎﻣ-تاﻮﮐارﺎﭘ- ﻪﮐﺮﺳ و ﻪﯿﻘﺑ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ و دﻮﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐﺮﺳهﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)85/6(دﺪﻋ ارﺖﺷاد ﻪﺗﻮﺑ ردﻞﮑﺷ)2 .( ﺪﺣاو رد هﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺢﻄﺳيﺎﻫتاﻮﮐارﺎﭘ-ﻦﯿﺟو)56دﺪﻋ( وﭻﻟﺎﻣ- تاﻮﮐارﺎﭘ-ﻪﮐﺮﺳ)6/53دﺪﻋ( ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﺷ 
	ﻪﮐﺮﺳ .ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو و رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﮐﺮﺳهﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)3/37دﺪﻋ( رد ار ﺖﺷاد ار ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﻪﮐﺮﺳ-ﭻﻟﺎﻣ ،ﻪﮐﺮﺳ ،ﭻﻟﺎﻣ ومﺪﻋ لﺮﺘﻨﮐﺖﺷاﺪﻧ ﻞﮑﺷ)3 .( ﺗﻮﺑ رد ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ هﺪﻏ داﺪﻌﺗ و ﻪرد ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو ردرﺎﻤﯿﺗ ﭻﻟﺎﻣ
	ﺐﯿﺳ يﺪﺷر يﺎﻫ ،ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﯽﻨﯿﻣز ﻻﺎﻤﺘﺣا
	رد ،ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺖﺑﺎﻗر ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻖﯾﺮﻃ زاﻒﻠﻋ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ .ﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺛﻮﻣ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ و ﯽﻔﻨﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯿﺑ يرادﺖﺴﯾزﺗهدﻮ ﻒﻠﻋﺎﺷ ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫﺺﺧﺐﯿﺳ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫ ﯽﻨﯿﻣز يرﺎﻔﻏ) ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣونارﺎﮑﻤﻫ1391 .( و ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار ) نارﺎﮑﻤﻫ1390 ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻬﺷور ﯽﯾارﺎﮐ ﯽ
	ﻪﮐﺮﺳﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ رد نآ راﺪﻘﻣ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ يراد رﺎﻤﯿﺗﻪﮐﺮﺳ رد مﺪﻨﮔ ﭻﻟﺎﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺮﺧآ رد ﻪﮐﺮﺳ دﺮﺑرﺎﮐ نآ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ و ﺪﺷر هرود ﻞﯾاوا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لوا رد ﻪﮐﺮﺳ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﺼﻓ .ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ هﺪﻏ داﺪﻌﺗ يور يﺮﺘﺸﯿﺑﯿﺒﺣ ﯽﺒ )1388دﺮﮐ شراﺰﮔ (ﺶﮑﻔﻠﻋ دﺮﺑر
	هﺪﻏ داﺪﻌﺗ و ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد ﯽﻨﯿﻣزﺐﯿﺳ ﺖﺷرد يﺎﻫ ﯽﻨﯿﻣز ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗهﺪﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .ﺖﺷاﺪﻧ يرادرد ﺰﯾر يﺎﻫ ﻦﯿﺟو هوﻼﻋ ﻪﺑ ﻞﻣﺎﮐ ﺶﮑﻔﻠﻋ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺶﮑﻔﻠﻋ ،ﯽﺘﺳد ﺶﻫﺎﮐﻦﯿﺟو هوﻼﻋ ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾﻦﯿﺟو ،ﯽﺘﺳد ﺶﮑﻔﻠﻋ ،ﯽﺘﺳد ﺶﻫﺎﮐ ﺶﮑﻔﻠﻋ و ﻞﻣﺎﮐ ﺶﮑﻔﻠﻋ ،رﻮﺗاﻮﯿﺘﻟﻮﮐ هوﻼﻋ ﻪﺑ ﻞﻣﺎﮐ .دﻮﺑ رﻮﺗاﻮﯿﺘﻟﻮﮐ هوﻼﻋ
	ﺐﯿﺳ زﺮﻫ يﺎﻫ هﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ و ﯽﻫﺪﮐﺎﺧ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﯽﻨﯿﻣز يﺮﻫﺎﻈﻣ و نﺎﯿﺒﻟﺎﻃﻮﺑا)1390 رد ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﯿﻧ (ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ،ﯽﻫﺪﮐﺎﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد زﺮﻫ يﺎﻫ زا ﺮﺘﻤﮐ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐ رﺎﻤﯿﺗ .دﻮﺑ هﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﺐﯿﺳ هﺪﻏ داﺪﻌﺗ رد ﯽﻨﯿﻣز و ﻪﺗﻮﺑ رد ﺣاو لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺢﻄﺳ ﺪ1ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد دﻮﺑ راد
	ﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا1ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد لوﺪﺟ) دﻮﺑ راد2.( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد هﺪﻏ ﺮﻄﻗ راﺪﻘﻣﻪﮐﺮﺳ-ﭻﻟﺎﻣ)3/5ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ( يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﭻﻟﺎﻣ
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ،ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣﺐﯿﺳ هﺪﻏ ﺮﻄﻗد ﯽﻨﯿﻣز ر
	ﻪﮐﺮﺳ ،ﭻﻟﺎﻣ-
	،نآ ﻂﺳﻮﺗ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر نداد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ار ﺶﻠﮐ وﯽﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﮏﺸﺧ ﻪﻤﯿﻧ و ﮏﺸﺧ ياﻮﻫ و بآ ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ
	تاﻮﮐارﺎﭘ-ﻪﮐﺮﺳ ، ﭻﻟﺎﻣ ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو و ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﺖﺷاﺪﻧ يراد ﻞﮑﺷ)4.( يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯾﺮﺘﻤﮐرﺎﻤﯿﺗ رد هﺪﻏ ﺮﻄﻗ راﺪﻘﻣ ﻦﮐﺮﺳﻪ )3/4ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ( مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣلﺮﺘﻨﮐ ﻒﻠﻋزﺮﻫﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﺖﺷاﺪﻧ يرادﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا .
	ﺪﻨﻫد.ﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ردﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ مﺪ ،زﺮﻫ يﺎﻫ رد ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺖﺑﻮﻃر ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ هزاﺪﻧا و دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺶﻠﮐ و هﺎﮐ ﭻﻟﺎﻣ ﻦﯿﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫهﺪﻏﺐﯿﺳ يﺎﻫﯽﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﯿﻣز) ددﺮﮔ و ارﺪﻧﺎﭼ نارﺎﮑﻤﻫ2002.() ﯽﺒﯿﺒﺣ1388 ﻪﮐ دﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ( دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺶﮑﻔﻠﻋ ﺮﺑ يراد داﺪﻌﺗ 
	ﻪﮐ ﺪﻫد ﺎﺑ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ﺪﺷر هرود ﻞﯾاوا رد ﻪﮐﺮﺳ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎﮐﺑ ﺶﯾاﺰﻓا رد يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ،ﺪﻨﮑﻧ اﺪﯿﭘ ﻪﻣادا ﭻﻟﺎﻣ دﺮ رد ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ .ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺨﻧ ﺎﻫ هﺪﻏ هزاﺪﻧارﺎﻤﯿﺗﻪﮐﺮﺳ- ﭻﻟﺎﻣهﺪﻏ ﺮﻄﻗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣهدﻮﺘﺳ و داﮋﻧ ) نارﺎﮑﻤﻫ1389 ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ (هﺪﻏ ﺮﻄﻗ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻫ ﺐﯿﺳ ﺖﺷرد و ﻂﺳ
	.دراد يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا) لاﻮﺴﯾﺎﺟ1992 ﻪﮐ ﺖﺷاد رﺎﻬﻇا  ( ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ يﺎﻫ هﺪﻏ نزو و هزاﺪﻧا ﺶﻫﺎﮐﻒﻠﻋ ﺐﯿﺳ لﻮﺼﺤﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﺖﯿﻤﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﻨﯿﻣز) ﯽﺒﯿﺒﺣ1388 ﻪﮐ دﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ( زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑنزوﺪﻏه
	هﺪﻏ نزوﺐﯿﺳ ﺢﻄﺳ رد راد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻨﯿﻣز لﺎﻤﺘﺣا1 ﺪﺻرد ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ لوﺪﺟ) ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ2 ﻂﺳﻮﺘﻣ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .( ﺐﯿﺳ هﺪﻏ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻨﯿﻣزﭻﻟﺎﻣ)6/71مﺮﮔ( ،ﭻﻟﺎﻣ
	ﻪﮐﺮﺳ )4/67مﺮﮔ(ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو و)2/69مﺮﮔ( ﺖﺳد ﻪﺑ نزو ﺶﯾاﺰﻓا رد ﭻﻟﺎﻣ بﻮﻠﻄﻣ ﯽﯾارﺎﮐ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻣآﯽﻣ هﺪﻏ ﻂﺳﻮﺘﻣﺐﯿﺳ هﺪﻏ ﻂﺳﻮﺘﻣ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ .ﺪﺷﺎﺑ
	ﺐﯿﺳ يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺶﮑﻔﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻟو ﺖﺷاد ﯽﻨﯿﻣز
	يراد ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ .ﺖﺷاﺪﻧ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ رادوﺎﭼ و اﺰﻠﮐ
	ﺐﯿﺳ هﺪﻏ نزو ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار زﺮﻫ يﺎﻫ ار ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ74 و38د ﺪﺻرد هﺎﯿﮔ نوﺪﺑ) ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ر ،(ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐ و ﯽﺸﺷﻮﭘ ﺪﻧداد ﺶﯾاﺰﻓا) و يرﺎﻔﻏ نارﺎﮑﻤﻫ1391.(
	رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻨﯿﻣزﻪﮐﺮﺳ)7/44مﺮﮔ( و تاﻮﮐارﺎﭘ
	ﻦﯿﺟو )7/49مﺮﮔ ( ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣمﺪﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻒﻠﻋﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ زﺮﻫﻞﮑﺷ) ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ يراد5.(ﺐﯿﺳ رد
	ﯽﻨﯿﻣزهﺪﻏ هزاﺪﻧا ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺰﯿﻧ يﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .ﺖﺷاﺪﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺐﯿﺳ
	ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣز ردرﺎﻤﯿﺗﭻﻟﺎﻣ)2953مﺮﮔرد ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ( رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑﻪﮐﺮﺳ مﺪﻋ و ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻘﺑ ﺎﺑ ،لﺮﺘﻨﮐ ﻞﮑﺷ) ﺖﺷاﺪﻧ يراد 6.( يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﭻﻟﺎﻣ-تاﻮﮐارﺎﭘ-ﻪﮐﺮﺳ ،ﭻﻟﺎﻣ ﻦﯿﺟو و ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد ﯽﺘﺳدلﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ ﻒﻠﻋ ﺮﻈﻧ زا ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رﺎﻤﯿﺗ
	دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺐﯿﺳ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣز ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد راد5 ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺻرد لوﺪﺟ) ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ2 ﻞﻗاﺪﺣ .(دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺐﯿﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣز ﺢﻄﺳ ردرﺎﻤﯿﺗﻪﮐﺮﺳ)1882ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ( ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ) زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑمﺪﻋ فﻼﺘﺧ
	ﺐﯿﺳراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣزي نﺎﺸﻧ ﺪﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻘﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ،ﺪﻧداد فﻼﺘﺧا ﯽﺘﯾﺮﯾ ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﻞﮑﺷ)6 .( رد راد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ مﺪﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﺜﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳﮐﺮﺳ ﻪ وﻪﮐﺮﺳ- ﭻﻟﺎﻣﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ هرود ﻞﮐ رد زﺮﻫ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﺷر ﻪﮐ ﺪﻫد 
	ﻦﯿﺟو ﺪﺣ ﺎﺗ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ .ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﺘﺳد و نﺎﯿﺒﻟﺎﻃﻮﺑا ) يﺮﻫﺎﻈﻣ1390 ﺮﺑ ﯽﻫﺪﮐﺎﺧ و ﭻﻟﺎﻣ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺰﯿﻧ (ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﭻﻟﺎﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯾاوا رد ﻮﺟﺼﻓﻞ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﻦﻤﺿ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ،يﺪ
	ﺐﯿﺳ هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﻨﯿﻣز ﯽﻨﻌﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد راد5 يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺻرد لوﺪﺟ) ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ2 ﻞﻗاﺪﺣ .( ﺐﯿﺳ هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﯿﻣز ردﻪﮐﺮﺳ رﺎﻤﯿﺗ)1800مﺮﮔرد ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ(ﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣزﺮﻫ )مﺪﻋ(لﺮﺘﻨﮐ ، رﺎﻤﯿﺗﻪﮐﺮﺳ- ﭻﻟﺎﻣ 
	) نارﺎﮑﻤﻫ و1988 (ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد نﺎﯿﺑ رد هﺪﺷ دﺎﺠﯾا ﻪﯾﺎﺳ هﺪﻏ نﺪﺷ ﻢﯿﺠﺣ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻫ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و ﺲﻔﻨﺗ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺎﻣد ﺶﻫﺎﮐ ،ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃرﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ ﯽﻨﯿﻣز .دﻮﺷ
	ﺪﻤﺤﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﺳود1390 ﯽﺑﺎﯾزرا رد (ﺮﯿﺛﺄﺗﻒﻠﻋ ﺶﮐﺎﻫويﺎﯾﺎﻘﺑﯽﻫﺎﯿﮔردلﺮﺘﻨﮐﯽﻘﯿﻔﻠﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﺐﯿﺳﭻﯿﻫ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﯿﻣزﮏﯾزاﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻨﻌﻣيرادﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋهﺪﻏﺐﯿﺳﯽﻨﯿﻣزﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ .ﻔﺘﺳاهدﺎ يﺎﯾﺎﻘﺑ زاﯽﻫﺎﯿﮔردنﺎﻣزﺖﺷﺎﮐﯽﻣﺪﻧاﻮﺗرﻮﻬﻇوﺪﺷر وﻮﻤﻧﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫارﻪﺑهﮋﯾوﺎﺗﻪﻠﺣﺮﻣﺐﯿﺳ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﯽﻨﯿ
	ماﺪﻧا ﻪﺑ نﺪﯿﺳر ﺐﯿﺳآ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻨﯿﻣز ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ داﺮﻓا ﺖﮐﺮﺣ رد ﻪﺸﯾر ﻪﺑ ﺐﯿﺳآ ﻦﯿﻨﭼ ﻢﻫ و ﺎﻫﻒﻠﻋ ندﺮﮐ جرﺎﺧ ﻪﺸﯾر زا ﻪﺠﯿﺘﻧﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ،ﻖﯿﻤﻋ ﻪﺸﯾر ﺖﮐﺮﺣ ﺮﺛا رد كﺎﺧ ﯽﮔدﺮﺸﻓ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﯾﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ رﺎﻨﮐ ردﯽﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﺟو دﺮﻓﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﺠﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭼ عﻮﻗو ﻞﯿﻟد ﺪﻨﻧاﻮﺗ. دﻮﺷ هرﺎﺷ
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	.ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﺪﺷر هرود ﻞﯾاوا رد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ و هﺪﻏ دﺮﮑﻠﻤﻋهدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﮐ دﻮﺷﻒﻠﻋ زا ﻪﮐ زﺮﻫ ﭻﻟﺎﻣ ﺶﻠﮐ مﺪﻨﮔ ﻪﮐﺮﺳ وهدﺎﻔﺘﺳاﺳا هﺪﺷ دﻮﺟو ﺎﺑ ،ﺖ ﻪﮑﻨﯾاهدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫﺴﻧﺒ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖ تاﻮﮐارﺎﭘ-ﻦﯿﺟو ﺮﺘﺸﯿﺑدﻮﺑ ﻦﯾا رد ه
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