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  چکیده
جزاي عملکرد انیسون آزمایشی در سال ا زیستی، آلی و شیمیایی بر عملکرد و به منظور بررسی تأثیر کودهاي

هاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در مزرعه تحقیقاتی کشاورزي دانشگاه یاسوج در قالب طرح بلوك 1392
 کود زیستیتن در هکتار و 10و  پنجسطح صفر (شاهد)،  کمپوست در سهتیمارهاي آزمایشی شامل ورمی

و ترکیب بارور یک و دو، کود شیمیایی اوره، نانوکود زیستی و  )2-(بارور  یستیات زکود فسف)، 1-ازتوباکتر(بارور 
تن در هکتار با کودهاي زیستی بارور یک و دو و ترکیب بارور یک و دو  5/7، 5، 5/2کمپوست تیمارهاي ترکیبی ورمی

و  عدد) 43/12تعداد شاخه در بوته ( ،متر)انتیس 63/48ارتفاع ( نیشتریپژوهش نشان داد که ب نیحاصل از ا جینتابود. 
همچنین بیشترین عملکرد دانه  کمپوست مشاهده شد.تن در هکتار ورمی 10در تیمار  )عدد 86/22( وتهتعداد چتر در ب

تیمار با دار دست آمد که اختالف معنیه کمپوست بتن در هکتار ورمی 10کیلوگرم در هکتار)  در تیمار کود  90/595(
و کمترین مقدار براي صفات فوق در تیمار شاهد نشان نداد  دوو  یککمپوست و بارور در هکتار ورمی تن 5/7تلفیقی 

نقش  داراي یستیکاربرد کودهاي زکه در مجموع نتایج حاصله از این بررسی نشان داد  .حاصل شد(عدم مصرف کود) 
-تن در هکتار ورمی 5/7توان تیمار تلفیقی یمبوده و  انیسون ی گیاه داروییفیو ک یقابل توجهی در بهبود عملکرد کم

کمپوست از نظر اقتصادي معرفی تن در هکتار ورمی 10را به عنوان تیمار جایگزین براي دو و یک کمپوست و بارور 
  کرد.

  
  کمپوستعملکرد، کودهاي زیستی، ورمیاوره، انیسون، : کلیديواژه هاي 
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Abstract 

In order to study the effects of biological, organic and chemical fertilizers on yield and yield 

components in anisum a field experiment was carried out in the agricultural research field of Yasouj 

University in 2013, as a randomized complete block design with three replications. Treatments were 

concluded: Pure vermicompost (0, 5, 10 ton.ha-1) and bio fertilizers Azotobacter (Barvar-1), biological 

phosphorus (Barvar-2) and mixed of Barvar-1and Barvar-2, chemical nitrogen, bio fertilizers of nano and 

mixing treatments of vermicompost 2.5, 5, 7.5 ton. ha-1 with biological fertilizers Barvar-1, 2 and mixing of 

Barvar-1, 2. Results showed that the maximum height (48.63 cm), number of lateral branches (12.43) and 

umbels per plant (22.86) was obtained by applying 10 ton. ha-1 vermicompost. Also, maximum of grain yield 

(595.90 kg.h-1) was obtained by applying 10 ton.ha-1 vermicompost while it did not show significant 

difference with treatment 7.5 ton.ha-1 vermicompost with Barvar-1,2. and minimum of these traits was 

obtained from control. According to the results of this study showed that application of bio-fertilizers has a 

significant role in improving qualitative and quantitative yield of medicinal plant anise and we can introduce 

treatment 7.5 ton.ha-1 vermicompost with Barvar-1,2 as a situated for 10 ton.ha-1 vermicompost from an 

economical standpoint. 
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  مقدمه

یا بادیان رومی  ).Pimpinlla anisum L( انیسون
هاي دارویی معطر خانواده چتریان بوده که از گونه

واسطه داشتن اسانس در دانه مورد توجه صنایع هب
هاي انیسون داروسازي، بهداشتی و غذایی است. از دانه
شود ستفاده میبه عنوان ضدنفخ، اشتهاآور، ضدسرفه ا

هاي کشاورزي روش ).1380زاده يآرا و حائر(جهان
متداول در جهان امروز موفقیت قابل قبولی را در 

بیش از حد  ياستفاده از مدیریت منابع نداشته و اتکا
هاي مصنوعی و تزریق انرژي کمکی مانند کودها نهاده

هاي زراعی نظامو سموم شیمیایی باعث ایجاد بوم
ي رویه). مصرف بی2008ناپایدار شده است (روبرتز 
ها در کشها و آفتکشکودهاي شیمیایی، قارچ

کشاورزي صنعتی در چند دهه اخیر مشکالت زیست 
آلودگی منابع آب و  و محیطی زیادي را ایجاد کرده

خاك، کاهش کیفیت محصوالت غذایی و برهم خوردن 
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 را در پی داشته استتعادل زیستی در محیط خاك 
ساسی حرکت به ). راه حل ا2002 (کاپور و همکاران

سوي کشاورزي پایدار بر پایه استفاده هر چه بهتر از 
و  اي از جمله کودهاي زیستیهاي درون مزرعهنهاده
  ). 2004 و همکاران باشد (کاپورمی لیآ

 براي کمپوست یکی از کودهـاي مناسـبورمی
منبعــی غنــی بوده و  نظـــام کشـــاورزي ارگانیـــک

ها و ها، آنزیمویتامین میکــرو،از عناصــر مــاکرو، 
که سبب رشد  هاي محرك رشد گیاه اسـتهورمون

گردد؛ می زیاد و سریع گیاهان ازجمله گیاهان دارویی
با  همچنین قابلیت دسترسی به نیتروژن و فسـفر را

 فسـفر افـزایشافزایش حاللیت افزایش تثبیت نیتروژن و 
و همکاران درزي  ).2007 (پاربها و همکاران دهدمی

) گزارش کردند که بیشترین ارتفاع بوته، تعداد 1389(
چتر در بوته، عملکرد زیستی و عملکرد دانه در گیاه 

-تن در هکتار ورمی 10دارویی انیسون تحت تیمار 

اعالم ) 1390صالحی و همکاران ( .کمپوست حاصل شد
کمپوست به عنوان یک سیستم که کاربرد ورمی کردند
رگانیک در تامین عناصر مورد نیاز گیاه ا کننده تغذیه

دارویی بابونه باعث افزایش بیوماس، درصد اسانس و 
  عملکرد اسانس شد. 

پژوهشگران موید این حقیقت  اکثر هاي یافته
هاي است که حضور کودهاي زیستی در نظام

تواند با ایجاد یک بستر مناسب و کشاورزي پایدار می
غذایی، موجبات بهبود دسترسی مطلوب گیاه به عناصر 

توده  گیاه را فراهم آورد (شارما رشد و افزایش زیست
 ازتوباکتر کروکوکوم). کاربرد توام کمپوست، 2002

(باکتري  باسیلوس مگاتریوم(تثبیت کننده نیتروژن) و 
 Rosmarinus officinalis(در رزماري  کننده فسفات)حل

L.(،  وته و تعداد شاخه، بیوماس تک بارتفاع گیاه، تعداد
با کودهاي تیمار شده  در مقایسه با گیاهانرا  گل

نیترات آمونیوم، سوپرفسفات کلسیم ( شیمیایی
 در .داد داري افزایشور معنی) به طوسولفات پتاسیم
 کننده تثبیت هايباکتري از استفاده تحقیق دیگري

 مرزنجوش دارویی گیاه در فسفات کننده حل و نیتروژن

و  ریبقید (گرد اسانس عملکرد و درصد افزایش سبب
  ). 2008 همکاران

دارویی در  مطالعـات انجـام شـده روي گیاهـان
که  سـتا هاي طبیعی و زراعی گویـاي آناکوسیستم

 استفاده از نظام کشـاورزي پایـدار بـه دلیـل تطـابق بـا
 محصـول، بهتـرین باالي شرایط طبیعی و کیفیـت

و آورده یاهان فراهم شرایط را براي تولید این گ
(صالحی و  گـرددمؤثره تولیـد مـی ماده حـداکثر

بررسی تأثیر  . تحقیــق حاضــر بــراي) 1390همکاران 
گیاه عملکرد و اجزاي عملکرد هاي مذکور بر روي نهاده

  .به اجرا درآمد دارویی انیسون
  

  هامواد و روش
به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کودهاي 

بارور یک حاوي ازتوباکتر، بارور  پوست، اورهکمورمی
دو حاوي باسیلوس و سودوموناس (تولیدي شرکت 
زیست فناور سبز) و کود نانو بیولوژیک حاوي 
ازتوباکتر، آزوسپریلوم، سودوموناس و باسیلوس 

بر عملکرد کمی و کیفی گیاه  (تولیدي شرکت بیو زر)
ي هادارویی انیسون، آزمایشی به صورت طرح بلوك

تکرار در بهار و تابستان سال  سهکامل تصادفی با 
دانشکده کشاورزي دانشگاه تحقیقاتی در مزرعه  1392
دقیقه شرقی و  33درجه و  51با طول جغرافیایی  یاسوج

دقیقه شمالی و ارتفاع  38درجه و  30عرض جغرافیایی 
تیمارهاي . متري از سطح دریا انجام گرفت 1870

و پنج وست صفر ( شاهد )، کمپآزمایشی شامل ورمی
)، 1تن در هکتار و کود زیستی ازتوباکتر (بارور  10

، کود یک و دو) و ترکیب بارور 2فسفات بارور (بارور
، نانوکود کیلوگرم در هکتار) 60(به مقدار  شیمیایی اوره

 و 5، 5/2کمپوست و تیمارهاي ترکیبی ورمی زیستی
و  دو و  یکار با کودهاي زیستی بارور تن در هکت 5/7

بود. کرت هاي آزمایشی در یک و  دو ترکیب بارور 
خط کاشت  بود.  6پشته و  3متر و داراي  2× 5/2ابعاد 
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متر و فاصله هر گیاه روي سانتی 60ها فاصله پشته
- سانتی 30متر و فاصله دو خط کاشت سانتی 10ردیف 

ها در متر و فاصله کرت 2ها فاصله بین بلوكمتر بود. 
بذر انیسون توده متر در نظر گرفته شد.  5/0ك هر بلو
 اصفهان مورد استفاده از شرکت پاکان بذر سبزوار

. قبل از کاشت بذرهاي مربوط به هر تیمار با دیگرد هیته
باکتري مربوطه که هر گرم مایه تلقیح پودري داراي 

کشت به صورت  .عدد باکتري بود تلقیح شد 810
هاي مربوطه ا باکتريقبل از کاشت بذرها بو  مستقیم

بالفاصله  که متريسانتی 1- 2 کاشت عمق  .تلقیح شدند
هاي بعدي براساس نیاز و آبیاري صورت گرفت. آبیاري

صفات عملیات وجین به صورت دستی صورت گرفت. 
گیري شامل ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، مورد اندازه

در  تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد شاخه
صد اسانس بود. دانه، عملکرد زیستی و در بوته، عملکرد

ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد  براي تعیین صفات
چتر در بوته و تعداد دانه در چتر هنگام برداشت نهایی 

بوته منتخب تصادفی مورد  10از هر کرت آزمایشی 
ارزیابی قرار گرفته و سپس میانگین آنها لحاظ شد. 

تایی از هر  100 نمونـه پنجتعیـین وزن هزاردانـه، براي 

طـور تصـادفی انتخـاب و پـس ازخشک نمودن کرت به
(راشد گردید  در هواي آزاد، وزن هزاردانـه محاسـبه

عملکرد دانه  به منظور تعیـین ).1377 محصل و نظامی
 یکمعادل  در واحد سطح، از خطوط میـانی هـر کـرت

روش دستی برداشت و پس ها به مترمربع، بوته
شــدن در هــواي آزاد و در ســایه، در  ازخشــک
دربسته کوبیده شده دانه آنها جدا گردید  هــايگــونی
داخل آون و  ). جهت تعیین وزن خشک1382 نیا(اکبري
 درجه سـانتیگـراد 75ساعت در دماي  48 به مـدت

بر  اسـتخراج اسـانس ).1382 نیا(اکبري قـرار داده شـد
گـرم از  25. مقدار انجام گرفت کلونجر روش اساس

دانـه انیسـون پـس از خـرد شـدن همراه با آب مقطـر 
ساعت  3در درون بـالن قـرار داده شـد و بـه مدت 

دقیقه پس از قطع جریـان حرارت، عمل  30جوشیده و 
 گیري اسانس انجـام گردیدخارج نمودن و اندازه

تحلیل  جهت تجزیـه و .)1391 پور و همکارانحسین(
استفاده  9,1,3نسخه  SASافزارآمـاري هـا از نـرمداده

در سطح  LSD ها توسط آزمونشد. مقایسه میانگین
 Excelنمودارها با کمک نرم افزار  و درصد پنجاحتمال 

 رسم گردید.

  
 1391-92هاي فیزیکوشیمیایی  خاك مزرعه مورد مطالعه در سال ویژگی -1جدول 

افتب   pH EC 
(ds/m) 

 ماده آلی
(%) 

 نیتروژن
(%) 

 فسفر
(%) 

 پتاسیم
(%) 

کمپوستورمی  _ 1/7  9/4  2/12  2/1  3/1  2/1  

  pH EC 
(ds/m) 

 ماده آلی
( %) 

 نیتروژن
(mg/kg) 

 فسفر
(mg/kg) 

 پتاسیم
(mg/kg) 

5/7 رسی سیلتی خاك مزرعه  9/0  6/1  18/0  9 273 

 
 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

 تیمارهایه واریانس نشان داد که اثر نتایج تجز
(جدول  بود داردر سطح یک درصد بر ارتفاع بوته معنی

تن در  10که تیمار  حاکی استها ). مقایسه میانگین2
کمپوست داراي بیشترین مقدار در حدود هکتار ورمی

درصد بیشتر  84/11درصد بیشتر از تیمار شاهد و  42
 .)1(شکل  بود هکتار تن درپنج کمپوست از تیمار ورمی
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-هاي سطوح مختلف ترکیبی ورمیمقایسه میانگین

-که اختالف معنیداد  کمپوست و کودهاي زیستی نشان

- تن در هکتار ورمی 5/7داري بین تیمارهاي مصرف 

تن در هکتار وجود  10کمپوست با تلقیح کود زیستی با 
 قدرت طریق از کمپوستورمی رسدنظر میبه ندارد.

 غذایی عناصر مطلوب فراهمی و آب زیاد جذب
 تولید و فتوسنتز میزان روي بر مصرفو کم پرمصرف
 بهبود موجب و گذاشته مثبت انیسون تأثیر تودهزیست
) در 1389شده است. درزي و همکاران ( بوته ارتفاع

کمپوست و کود فسفات بررسی تاثیر کاربرد ورمی
انیسون زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی 

کمپوست سبب افزایش گزارش دادند که کاربرد ورمی
با توجه به نتایج بدست . شده استارتفاع گیاه انیسون 

توان ریلوم را مییآمده اثرات مثبت ازتوباکتر و آزوسپ

هاي به تثبیت زیستی نیتروژن، تولید و ترشح هورمون
ي موثر در فعالیت سازوکارهامحرك رشد گیاه و سایر 

نتیجه پژوهش درزي و  ها نسبت داد.رياین باکت
) 2001) در رازیانه و راتی و همکاران (1385همکاران (

 در گیاه دارویی علف لیمو نیز مبین همین مطلب است.
ها شده و ها سبب افزایش رشد طولی سلولجیبرلین
 ) 2003دهند (وسی ها تقسیم سلولی را افزایش میاکسین

باشند. از می ع گیاه مؤثردر افزایش ارتفا که در نهایت
هاي محرك رشد توسط این طرفی تولید هورمون

 و حجم خاك ايها سبب توسعه سیستم ریشهباکتري
این امر که  داده را افزایش  اشغال شده توسط ریشه

شود ش حجم آب و مواد غذایی از خاك میموجب افزای
هاي ) که در نهایت بهبود شاخص2002(باتاراي و حس 

 اه انیسون را به دنبال دارد.رشدي گی

اجزاي عملکرد گیاه دارویی انیسون )میانگین مربعات(تجزیه واریانس نتایج   -2جدول   

 منابع تغییر  درجه آزادي ارتفاع شاخه در بوته چتر در بوته دانه در چتر وزن هزار دانه

69/0  42/0  04/0  38/1  01/4  بلوك 2 

0/04ns 0/22ns 80/10 ** 96/10 ** 95/12 *
* 

 تیمار 16

05/0  45/0  08/1  39/0  2/2  خطا 32 

54/10  31/7  49/5  53/6  13/6  (%) ضریب تغییرات 
           ns  ،میباشد درصدیک احتمال به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح  ٭٭. 

 2ادامه جدول 

 منابع تغییر  درجه آزادي عملکرد دانه عملکرد زیستی شاخص برداشت درصد اسانس

06/0  41/0  62/995  72/136  بلوك  2 

12/0 ** 0/66ns 27/41032 ** 19/9956  تیمار  16 **

02/0  44/0  93/4216  31/914  خطا  32 

05/7  48/1  81/5  039/6  (%) ضریب تغییرات 
ns  ،میباشد یک درصداحتمال به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح  ٭٭.  



  1394 زمستان/ 4شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                                   و ...بهزادي، صالحی                        166
 

  
هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر (در هر ستون میانگین يکود مختلفر تیمارهاي د سونیان ییدارو اهیگ ارتفاع -1شکل

  داري ندارند)) اختالف معنی%5در سطح ( LSD اساس آزمون 
 

  شاخه در بوته
) 2 جدولواریانس ( جدول تجزیه از حاصل نتایج
 بر درصد یک سطح در تیمارها تأثیر که بود نشانگر آن

مقایسه  نتایجشد.  دارمعنی بوته در تعداد شاخه
ست که بیشترین تعداد شاخه در ا ها حاکی از آنمیانگین

کمپوست با تن در هکتار ورمی 10بوته مربوط به تیمار 
 60/16درصدي نسبت به تیمار شاهد و  99/81افزایش 

تن در پنج کمپوست درصدي نسبت به تیمار ورمی
 هکتاربود و کمترین تعداد شاخه در بوته مربوط به

زرندي و . تهامی)2(شکل  مشاهده گردید تیمارشاهد
کودهاي کاربرد خود در ) در بررسی 1389همکاران (

مشاهده کردند که کود  آلی و شیمیایی بر روي ریحان
شترین تعداد شاخه فرعی در گوسفندي سبب تولید بی

در شرایط یکسان محیطی، فراهم آوردن  و هبوته شد
کودهاي مختلف باعث عناصر غذایی براي گیاه توسط 

افزایش رشد گیاه و متعاقبا تعداد شاخه فرعی گیاه 
با توجه به ثابت بودن دیگر شرایط، احتماال به  شود.می

دلیل کمبود مواد غذایی تعداد شاخه در تیمار شاهد 
ه دهنده این حقیقت است ککه خود نشان ،کاهش یافته

اصر تأمین عنبه سبب  استفاده از کودهاي آلی و زیستی

غذایی باعث افزایش تعداد شاخه جانبی در گیاه انیسون 
 شد.

بین داري اختالف معنی دوبه شکل  با توجه
تن در هکتار با  5/7کمپوست سطوح ترکیبی ورمی

هکتار  در تن 10اي زیستی در مقایسه با تیمار کوده
براساس نتایج این تحقیق  مشاهده نشد، کمپوستورمی

همراه هب دوو  یکستی بارور تلقیح بذر با کودهاي زی
براي  مناسب تواند جایگزینیکمپوست میکود آلی ورمی

کمپوست باشد در اثر تن در هکتار ورمی 10تیمار 
کننده هاي آزادزي تثبیتمصرف همزمان باکتري

-همراه کود آلی ورمیه کننده فسفر بنیتروژن و حل
 عناصروآزادسازي  تعداد آنها افزایش   کمپوست
با افزایش میزان نیتروژن، تولید  .گرددمی عتسری

-هایی از قبیل اکسین و سیتوکینین، افزایش میهورمون
تقسیم  ،ها در گیاهیابد. لذا با افزایش این هورمون

زایی و ها، اندامسلولی، طویل شدن و بزرگ شدن سلول
یابد که منجر به افزایش ارتفاع و ها افزایش میرشد اندام
 شود.فرعی بیشتر می تعداد شاخه
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هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس (در هر ستون میانگیني کود مختلف يمارهایت در بوته در شاخه تعداد -2شکل 

 داري ندارند)) اختالف معنی%5در سطح ( LSD آزمون 

 

بیشترین  روي گیاه دارویی رازیانه در تحقیقی
 با مصرف تعداد شاخه در بوته، وزن تر و خشک 

، ازتوباکتر کروکوکومهاي ترکیبی از باکتري
همراه با  باسیلوس مگاتریومو  آزوسپیریلوم لیپوفروم

 حاصل شد  NPKنصف مقدار توصیه شده کودهاي 

   .)2007 محفوظ و شرف الدین(
  چتر در بوته
 که بود نشانگر آن ،هاداده واریانس تجزیه

تاثیر  بوته در تعداد چتر بر درصدیک  سطح در تیمارها
 نشان داد ها مقایسه میانگین ).2 (جدولداشت  دارمعنی

تن  10که بیشترین تعداد چتر در بوته مربوط به تیمار 
تیمار  93/40کمپوست با افزایشدر هکتار ورمی

درصدي نسبت  31/19درصدي نسبت به تیمار شاهد و 
تعداد کمترین  وتن در هکتار  5کمپوست به تیمار ورمی

). 3مشاهده شد (شکل بوته مربوط به شاهد  چتر در
که کود فسفات کردند ) گزارش 1389درزي و همکاران (

کمپوست هر کدام به تنهایی بر تعداد زیستی و ورمی
تعداد چتر در  گذاشته و چتر در بوته گیاه انیسون تاثیر 

 5عدد چتر، سطح  2/33تن در هکتار  10بوته در سطح 
 2/19ح بدون کود ر و سطعدد چت 7/27تن در هکتار 

. همچنین این محققین تولید گردید عدد چتر در بوته
گزارش دادند که سطح سوم کود فسفات زیستی (تلقیح 

- پاشی بر روي خاك در مرحله ساقه با بذر + محلول

درصد بیشتر از سطح دوم (تلقیح با  10رفتن) در حدود 
درصد بیشتر از سطح اول (عدم تلقیح)  5/24بذر) و 

  گردید.
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هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس (در هر ستون میانگیني کود مختلف يمارهایت تحت بوته در چترتعداد   -3شکل 

  داري ندارند)) اختالف معنی%5در سطح ( LSD آزمون 

 

مصرف کودهاي آلی و دامی با آزادسازي 
تدریجی باعث بهبود رشد  عناصر غذایی به صورت

چتر در بوته  و اجزاي عملکرد گیاه شده و تعدادرویشی 
 مناسب مقادیر مصرف عبارت دیگر به. را افزایش داد

 هايفعالیت بهبود از طریق احتماالً کمپوست،ورمی
 توسط گیاه رشد هايکننده تنظیم تولید و خاك میکروبی

 غذایی عناصر بیشتر جذب نیز فراهمی و موجودات این
 گیاهی خشک ماده و نتزفتوس میزان افزایش سبب
-می گلدهی افزایش به در نهایت مسئله این که گردیده

با  انیسونرسد که همزیستی به نظر می .انجامد
ي موجود در کود فسفات زیستی هامیکروارگانیسم

دلیل تولید  بهو کود زیستی ازتوباکتر  )دو (بارور
 فعال باعث زیستی هاي محرك رشد و موادهورمون

رویشی و به تبع آن تعداد شاخه جانبی و افزایش رشد 
که با یافته هاي ناروال و  است شده در بوته تعداد چتر
 Cuminum() بر روي گیاه زیره سبز 2000همکاران (

cyminum( .مطابقت دارد  

  دانه در چتر
نشان ) 2واریانس (جدول  تجزیه از حاصل نتایج

دارویی تعداد دانه در چتر گیاه  بر تیمارها تأثیر که داد
و  پورحسینهاي که با یافته نشد دارانیسون معنی

) در گیاه دارویی انیسون مطابقت دارد. 1391همکاران (
) گزارش دادند که نتایج 1391( و همکاران پورحسین

دار حاصل از تجزیه واریانس تاثیر کود نیتروژن
(نیتروکسین و شیمیایی) و اثرهاي متقابل آنها بر تعداد 

   دار نبود.و وزن هزار دانه معنی ه در چترچتر و دان
  وزن هزاردانه
 (جدول  هاداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

 وزن هزاردانه بر تیمارها تأثیر که بود ) نشانگر آن2
) گزارش دادند 1389درزي و همکاران ( .نبود دارمعنی

کمپوست و کود فسفات زیستی که سطوح خالص ورمی
  ر دانه گیاه دارویی انیسون ندارد. تاثیري بر وزن هزا
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  عملکرد دانه
) 2بررسی نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 

دار بودن اثرات تیمار بر صفت عملکرد حاکی از معنی
باشد. نتایج مقایسه درصد می یکدانه در سطح احتمال 

دهد که باالترین عملکرد دانه ) نشان می4میانگین (شکل 
تن در  10تار) مربوط به تیمار کیلوگرم در هک 90/595(

کمپوست بود و کمترین میزان عملکرد دانه هکتار ورمی
کیلوگرم در هکتار) بود.  420مربوط به تیمار شاهد (

 مصرف از ناشی دانه عملکرد ) افزایش1384بیگی ( امید
زنیان  دارویی گیاه ارگانیک کشت سامانه در دامی کود

) 2001و همکاران ( جنديو همچنین ال را گزارش کرده
 مصرف کهنشان دادند  ریحان ارگانیک کشت در

زیستی و عملکرد  عملکرد باعث افزایش کمپوست
دهد  که همچنین نشان می چهار. شکل گردید اسانس

کمپوست و سطوح تن در هکتار ورمی 10بین تیمار 
کمپوست با کود زیستی تن در هکتار ورمی 5/7ترکیبی 

داري این دو اختالف معنی بارور یک و دو و ترکیب
رسد استفاده توام از کود آلی مشاهده نشد. به نظر می

کمپوست و کودهاي زیستی تثبیت کننده نیتروژن ورمی
و حل کننده فسفر سبب افزایش در اجزاي عملکرد از 

شده و ) 3شکل (و چتر در بوته  )2شکل ( قبیل شاخه
صفت در  سرانجام این افزایش در اجزاي عملکرد

  .عملکرد دانه نشان داده شد

  
هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس (در هر ستون میانگیني کود مختلف يمارهایت تحت سونیان دانه عملکرد -4شکل 

 داري ندارند)) اختالف معنی%5در سطح ( LSD آزمون
  

) گزارش دادند که تاثیر 1389درزي و همکاران (
تی بر عملکرد دانه کمپوست و کود فسفات زیسورمی
تن  10طوري که عملکرد دانه در سطح بهدار بوده، معنی

درصد بیشتر از سطح  6/88کمپوست در هکتار ورمی
درصد بیشتر از  8/21کمپوست و عدم استفاده از ورمی

تن در هکتار بود. همچنین این محققین گزارش پنج  سطح
ی دادند که عملکرد دانه در سطح سوم کود فسفات زیست

 7/21(بذر مال+ محلول پاشی در مرحله ساقه رفتن) 
درصد بیشتر  5/11درصد بیشتر از سطح عدم تلقیح و 

از سطح دوم (بذر مال) گردید. قربانی و همکاران 
) در بررسی تاثیر کودهاي زیستی بر عملکرد 1392(

دانه، عملکرد زیستی و میزان اسانس گیاه رازیانه 
داري تحت به طور معنی گزارش دادند که عملکرد دانه

تاثیر کودهاي زیستی قرار گرفت به طوري که بیشترین 
عملکرد دانه مربوط به تیمار ترکیبی آزوسپیریلوم و 

 یقیلفت هايکود همچنین گزارش کردند که میکوریزا بود.
(پر  ییغذا یعناصر اصل نیعالوه بر تام توانندیم

م (ک يمغذ زیجذب عناصر ر يرا برا طیمصرف) شرا
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عالوه بر  تواندیمسئله م نیو ا ودهمصرف) هم فراهم نم
افزایش عملکرد  موجب اه،یگ یشیرشد و نمو رو شیافزا

مواد  .زیستی، عملکرد دانه و اسانس رازیانه گردد
باعث افزایش رشد رویشی و فتوسنتزي در این دوره 

گول و همکاران . شودمی عملکرد دانه شافزایسرانجام 
- هاي حلدند که استفاده از باکتريگزارش کر )2004(

و استفاده  کننده فسفات، فسفر تثبیت شده خاك را حل
در اوائل رشد . شودمی عملکردباعث افزایش  گیاه از آن

، ولی در مراحل رشد زایشی بوده  پایین اهنیاز غذایی گی
جذب تا مدت  تروژن،یبه علت تداوم فرایند معدنی شدن ن

(لیتی و همکاران   کندیدا میري ادامه پتزمان طوالنی
. کاهش وزن مخصوص ظاهري خاك، افزایش )2006

اي خاك، ظرفیت نگهداري آب و ساختمان گرانوله
سازي افزایش فعالیت هاي میکروبی و آنزیمی و آزاد

هاي خاك از دالیل عناصر غذایی موجود در کلوئید
و  قیي تلفیهاي تغذیهافزایش عملکرد در سیستم

  ).2006باشد (لیتی و همکاران  یارگانیک م
  عملکرد زیستی
تأثیر  نشانگر  واریانس، تجزیه از حاصل نتایج

یک درصد  سطح عملکرد زیستی در بر تیمارها دارمعنی

که بیشترین  نشان داد ). مقایسه میانگین2 (جدولبود 
و کمپوست تن ورمی 10 هايزیست توده متعلق به تیمار

ت به همراه کودهاي زیستی کمپوستن ورمی 5/7تیمار 
تیمار شاهد بود  و کمترین میزان متعلق به در هکتار

هاي بسیاري از پژوهشگران موید این یافته ).5(شکل 
هاي حقیقت است که حضور کودهاي زیستی در نظام

افزایی و ویژه از طریق اثرهاي همکشاورزي پایدار به
ا ایجاد یک ب آید،میها بوجود اي که میان آنتشدیدکننده

بستر مناسب و دسترسی مطلوب گیاه به عناصر غذایی، 
می موجب بهبود رشد و افزایش بیوماس گیاه فراهم

با توجه به اینکه شاخه، برگ و  ).2002(شارما  شود
هاي هوایی در گیاه تحت تاثیر فعالیت جذب ریشه، اندام

- می ،میزان انتقال آب و مواد غذایی از ریشه قرار دارد
کاربرد  که تیمارهاي تلقیح و  چنین استدالل کرد توان

گستردگی  باعث کود آلی در طول دوره رویشی  مناسب
در بیشتر ریشه، جذب و انتقال مواد محلول و عناصر  و 

را به دنبال  ییهاي هواافزایش بیوماس اندامنهایت 
 ).1390(امینی دهقی  خواهد داشت

 

  
هاي داراي حداقل یک (در هر ستون میانگیني کود مختلف يمارهایت تحت سونیان ییدارو اهیگ یستیز عملکرد  -5شکل 

  داري ندارند)) اختالف معنی%5در سطح ( LSD حرف مشترك بر اساس آزمون
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) در  بررسی گیاه 1389درزي و همکاران (
کمپوست و کود فسفات انیسون گزارش کردند که ورمی

، به طوري که زیستی بر عملکرد زیستی تاثیر گذاشته
درصدي  6/42تن در هکتار سبب افزایش  10سطح 

درصدي  4/117نسبت به سطح پنج تن در هکتار و 
نسبت به تیمار شاهد شد، همچنین عملکرد زیستی در 

پاشی در سطح سوم فسفات زیستی (بذر مال+ محلول
درصد بیشتر از سطح دوم  5/11مرحله ساقه رفتن) 

تر از سطح عدم تلقیح درصد بیش 7/20(بذر مال) و  
 یشیرشد رو ،ییفراهم بودن آب و عناصر غذابود. 

جهت  یرا به دنبال داشته و شرط اساس اهیمطلوب گ
کوپتا  باشد.یدر واحد سطح م شتریماده خشک ب دیتول
 ستی) در مطالعه خود عنوان کردند که ز1990( پوتالیاو 

 شیافزا زیستیبا کود  حیتلق طیدر شرا حانیتوده ر
راندمان مصرف آب و  شیفزاامر را ا نیا لو دلی فتای

تحت  اهیگیی به عناصر غذا یبهبود جذب و دسترس
  ذکر کردند. زیستیبا کود  حیتلق طیشرا

  شاخص برداشت
ها حاکی از عدم  تاثیر نتایج تجریه واریانس داده

دار تیمارهاي مختلف کودي بر  شاخص برداشت معنی
شت در گیاهان نتیجه ). شاخص بردا2باشد (جدول می

نهایی تسهیم مواد پرورده است. شاخص برداشت به 
نسبت جز مطلوب برداشت شده (عملکرد اقتصادي) به 

هاي هوایی گیاه زراعی (عملکرد زیست توده اندام
). 1386شود (امام زیستی) در زمان برداشت اتالق می

) با 1390زاده و همکاران (نتایج حاصل از تحقیق رحیم
تاثیر کودهاي زیستی نیتروکسین، بیوسولفور،  موضوع

روي گیاه دارویی بادرشبو  فسفاته بارور دو
)Dracocephalum moldavica L.(  بیانگر آن بود که

تاثیر تیمارهاي کود زیستی روي شاخص برداشت دانه 
دار نبود. در واقع در این تیمارهاي کودي و برگ معنی

انه نیز به نسبت با افزایش عملکرد زیستی، عملکرد د
 یابد.مشخصی افزایش می

  درصد اسانس
تأثیر  نشانگر  واریانس، تجزیه از حاصل نتایج

یک درصد  سطح درصد اسانس در بر تیمارها دارمعنی
). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که 2بود (جدول 

داري کمپوست اختالف معنیمیان سطوح مختلف ورمی
تن  10د اسانس در تیمار وجود دارد به طوري که درص

درصد بیش از  42/26داراي بیشترین مقدار و حدود 
تیمار شاهد بود (شکل شش). هرچند که بین سطوح 

تن در هکتار با کودهاي  5/7کمپوست ترکیبی ورمی
کمپوست تن هکتار ورمی 10زیستی در مقایسه با تیمار 

 هايهدف از داري مشاهده نشد. یکیاختالف معنی
 داراسانس دارویی ارگانیک گیاهان کشت از اصلی
. است اسانس و کیفیت کمیت بهبود انیسون، ازجمله

 )1390نتایج تحقیق حاضر با نتایج صالحی و همکاران (
-با افزایش میزان ورمیمطابقت دارد. آنها دریافتند که 

فراهمی عناصر غذایی مورد  کمپوست به خاك نه تنها
بلکه  فسفر) افزایش یافت نیاز گیاه (به ویژه نیتروژن و

و فرایندهاي  کمپوست با بهبود شرایط فیزیکیورمی
براي رشد  حیاتی خاك، ضمن ایجاد یک بستر مناسب

گل و  ریشه، باعث افزایش تولید ماده خشک، عملکرد
  گردید. در گیاه بابونه درصد اسانس

تحقیق مبنی بر افزایش  نتایج بدست آمده از این
کمپوست مقدار ورمی ي افزایشدرصد اسانس در راستا

رازیانه (درزي و همکاران  با نتایج محققان دیگر بر روي
 .) مطابقت دارد1383همکاران  )، ریحان (عزیزي و1387

) در بررسی گیاه 1387درزي و همکاران (
کیلوگرم در هکتار  60رازیانه گزارش دادند که کاربرد 

 Rock) حاوي سنگ فسفات معدنیکود فسفات زیستی (

Phosphate)هـاي حل کننده و یک گونـه از بـاکتري
) در مقایسه با بود  Pseudomonas striata فسفات بنام

کیلوگرم در هکتار سبب افزایش  30کاربرد  صفر و 
درصد میزان اسانس شد. همچنین این  5/5و  2/11

  در   دانه که درصد  اسانس در  دادند  گزارش  محققین 
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هاي داراي حداقل یک حرف (در هر ستون میانگیني کود مختلف يمارهایت تحت سونیان ییدارو اهیگ انساس درصد -6شکل 

  داري ندارند)) اختالف معنی%5در سطح ( LSD مشترك بر اساس آزمون

 

درصد بیشتر از سطح پنج  8/5تن در هکتار  10سطح 
درصد بیشتر از سطح عدم  5/27تن در هکتار و 
ها همچنین نشان د. مقایسه میانگیناستفاده از کود بو
 داري بر درصد اسانسافزایش معنی داد که کود اوره

) گزارش کرد مصرف 1991). فازکاس (6(شکل  نداشت
 انیسون کودهاي نیتروژنه تاثیري بر درصد اسانس دانه

دلیل عدم تاثیر نیتروژن بر درصد اسانس دانه و ندارد 
اسانس دانه انیسون را به ترکیبات تشکیل دهنده 

که بر  ،داد نسبت  )O10H10C(از جمله آنتول  انیسون
چون تاتوره و تاج ریزي  يخالف گیاهان آلکالوئید دار

 با ها محسوب وکه نیتروژن از اجزاي ساختمان آن
افزایش  هامقدار آلکالوئید دارمصرف کودهاي نیتروژن

مصرف کودهاي  گونه نبوده و این در آنتول یابد، می
رسد که گذارد. به نظر میدار بر آن تاثیري نمیژننیترو

افزایش میزان فراهمی عناصر غذایی براي گیاه انیسون 
عمدتا بر روي عملکرد و اجزاء عملکرد تاثیر گذار بوده 

ندارد.  قابل توجهی بر درصد اسانس تولیديتاثیر  و
 رشد نیتروژن که داد نشان آویشن روي آزمایش نتایج

میزان  روي تأثیري و داده افزایش را گیاه رویشی
  ).1385عزیزي  و نداشت (غالمی اسانس

  
 کلی نتیجه گیري

بطور کلی نتایج بدست آمده از این بررسی نشان 
به صورت  آلی و زیستیکودهاي  داد کـه مصـرف

و ، عملکرد دانـه زیستیافزایش عملکرد  تلفیقی باعـث
. گردیداسانس  درصد دانه و برخـی از اجـزاي عملکـرد

اعمال شده در اکثر موارد آلی و زیستی تیمارهاي کـود 
- شاخص قابل رقابت با تیمار کود شیمیایی و در برخی

مقادیر بیشتري را نسبت به بویژه درصد اسانس ها 
که نشاندهنده کارایی  تولید کرد مصرف کود شیمیایی 

 این ریز موجودات و لزوم توجه بیشتر به آنها در
   باشد.رزي میسیستم هاي کشاو
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  منابع مورد استفاده

. بررســی عملکــرد و مــاده مــؤثره زنیــان درسیستمهاي کشاورزي متداول، ارگانیک و تلفیقی. 1382نیــا ا، اکبــري
  زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس. رساله دکتـراي

  .رازیزراعت غالت، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه ش .1386 ،يامام  

  .انتشارات به نشر ،چاپ اولجلد دوم،  ،ییدارو اهانیگ يو فرآور دیتول .1384 ،ر یگیب دیام

گزارش طرح  .. تأثیرکودهاي بیولوژیک و فسفره بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه1390 ،م یدهق ینیام
  دانشگاه شاهد. ییدارو اهانیگ قاتیمرکز تحق ،یپژوهش

. مقایسه تاثیر کودهاي آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس 1389 م، و جهانپ مقدم ، رضوانیك مزرندي تهامی
  .70-82 ):1(2 ،شناسی کشاورزي. نشریه بوم(.Ocimum basilicum L)گیاه دارویی ریحان 

شرکت داروگستر راضی، . اطالعات و کاربرد داروهاي گیاهی رسمی ایران. انتشارات 1380م، زاده حائري جهان آرا ف و
  صفحه. 208

. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمی و کیفی 1391 ،م حفتوکویان و حبیبی ح پور م، حسین
  . 551-556 ):3(28، ). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.Pimpinella anisum Lگیاه دارویی انیسون(

کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء . تأثیر کاربرد ورمی1389 ف، رجالیو م درزي م ت، حاج سید هادي 
   .452- 465 ):4(26، عملکرد گیاه دارویی انیسون. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ی، گلده بر زیستی فسفات کود و کمپوست ورمی کاربرد میکوریزا، اثر بررسی. 1387 ف، رجالی وا  قالوند، م ت درزي
  .88- 109):1(10، ایران زراعی علوم مجله .رازیانه دارویی درگیاه ریشه، همزیستی و بیولوژیک عملکرد

. بررسی کاربرد کودهاي زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه 1385و سفیدکن ف،  ا، رجالی ف درزي م ت، قالوند
  276- 292):4(22ارویی و معطر ایران، تحقیقات گیاهان د .)Foeniculum vulgare Millدارویی رازیانه (

. بررسی اثرات کاشت وتراکم بوته بر رشد و عملکرد محصول رازیانه در شرایط آب 1377، ا و نظامی ح م راشد محصل
  .وهوایی مشهد. گزارش نهایی طرح پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

. اثر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف کود 1387ح،  شیرانیراد ا زینلی ح، باقري خولنجانی م، گلپرور م، جعفرپور م و
-230):3(10. ایران زراعی معلو .(Matricaria recutita) نیتروژن بر عملکرد گل و اجزاي آن در بابونه آلمانی

220. 

لکرد و بر عم ییایمیو ش یستیز يکودها ریتاث. 1390 ،ط ینیو حسع ر ی وضیع ،غ ر يدریح ،ي ی، سهرابزاده سمیرح
   .81-96): 1(27 ،رانیو معطر ا ییدارو اهانیگ یپژوهش-یفصلنامه علم .بادرشبو ییدارو اهیدرصد اسانس گ

 بر کمپوست ورمی و میکروبی تلقیح مایه زئولیت، کاربرد . تأثیر1390 ا، اصغرزادهف و  سفیدکنا،  قالوند صالحی ا، 

 L. آلمانی بابونه دارویی گیاه ارگانیک شتک در اسانس عملکرد و اسانس میزان K،P،N عناصر غلظت
Matricaria chamomilla. 188- 201 ):2(27 ایران، معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامۀ.  
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 اسانس میزان و رشد شاخصهاي بر کمپوست ورمی مختلف مقادیر تأثیر بررسی.  1383 م، و باغانی ا لکزیانم،  عزیزي

 7- 8شاهد،  دانشگاه کشاورزي علوم دانشکده گیاهان  دارویی، همایش دومین مقاالت الصهخ. شده اصالح ریحان
 .بهمن

توجون و کامازولن در افسنطین. - . تأثیر کود نیتروژنه بر میزان کل اسانس و مقادیر آلفا1385 ع، عزیزيغالمی م و 
 .83-89 ):3(6 ،پژوهش و کشاورزي آب، خاك و گیاه در کشاورزي

. تأثیر کودهاي بیولوژیک بر عملکرد دانه، عملکرد 1392نیا س، میرزایی م م و بابائی ب، پاکنژاد ف، عروجقربانی ص، 
هاي اکولوژیک. مجله بیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی رازیانه با تاکید بر عملیات خاکورزي حداقل در نظام

  .63-73):1(9زراعت و اصالح نباتات، 
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El Gendy SA, Hosni AM, Omer EA and Reham MS, 2001. Variation in herbage yield, essential oil yield and 
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Egypt. Arab Universities Journal of Agricultural Science, 9:915-933. 
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Lucrari Stiintifice, Institutul Agronomic Timisoara, Agronomic, 18: 84-91. 
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	: ،نﻮﺴﯿﻧا ،هرواﯽﻣرو ،ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ،دﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺳﻮﭙﻤﮐ
	ﺎﮑﺗا و ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳاي ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ هدﺎﻬﻧ ﺎﻫدﻮﮐ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﮑﻤﮐ يژﺮﻧا ﻖﯾرﺰﺗ و ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ يﺎﻫمﻮﺑ دﺎﺠﯾا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ ومﺎﻈﻧ ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺰﺗﺮﺑور) ﺖﺳا هﺪﺷ راﺪﯾﺎﭘﺎﻧ2008ﯽﺑ فﺮﺼﻣ .(ﻪﯾور ي چرﺎﻗ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐﺶﮐﺖﻓآ و ﺎﻫﺶﮐ رد ﺎﻫ ﺖﺴﯾز تﻼﮑﺸﻣ ﺮﯿﺧا ﻪﻫد ﺪﻨﭼ رد ﯽﺘﻌﻨﺻ
	ﯽﻣور نﺎﯾدﺎﺑ ﺎﯾ ﻪﻧﻮﮔ زا ﻪﮐ هدﻮﺑ نﺎﯾﺮﺘﭼ هداﻮﻧﺎﺧ ﺮﻄﻌﻣ ﯽﯾوراد يﺎﻫ ﺑﻪ ﻊﯾﺎﻨﺻ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻪﻧاد رد ﺲﻧﺎﺳا ﻦﺘﺷاد ﻪﻄﺳاوﻪﻧاد زا .ﺖﺳا ﯽﯾاﺬﻏ و ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ،يزﺎﺳوراد نﻮﺴﯿﻧا يﺎﻫ ا ﻪﻓﺮﺳﺪﺿ ،روآﺎﻬﺘﺷا ،ﺦﻔﻧﺪﺿ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳ دﻮﺷ نﺎﻬﺟ)ﺮﺋﺎﺣ و ارآي هداز1380.(شور يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ رد ار ﯽﻟﻮ
	نﻮﺴﯿﻧا
	نژوﺮﺘﯿﻧوﻞﺣهﺪﻨﻨﮐتﺎﻔﺴﻓردهﺎﯿﮔﯽﯾورادشﻮﺠﻧزﺮﻣ ﺐﺒﺳﺶﯾاﺰﻓاﺪﺻردودﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳادﺮﮔ) ﺪﯾﻗﺐﯾﺮ و نارﺎﮑﻤﻫ2008 .(نﺎـﻫﺎﯿﮔ يور هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﯽﯾوراد ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐانآ يﺎـﯾﻮﮔ ﯽﻋارز و ﯽﻌﯿﺒﻃ يﺎﻫاﺖـﺳ ﻪﮐﺎـﺑ ﻖﺑﺎـﻄﺗ ﻞـﯿﻟد ﻪـﺑ راﺪـﯾﺎﭘ يزروﺎـﺸﮐ مﺎﻈﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳاﺖـﯿﻔﯿﮐ و ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻂﯾاﺮﺷيﻻﺎﺑﻦ
	كﺎﺧ ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﺘﺴﯾز لدﺎﻌﺗﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﯽﭘ رد ار نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘﺎﮐ)2002ا ﻞﺣ هار .( ﻪﺑ ﺖﮐﺮﺣ ﯽﺳﺎﺳ زا ﺮﺘﻬﺑ ﻪﭼ ﺮﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ يﻮﺳهدﺎﻬﻧﻪﻋرﺰﻣ نورد يﺎﻫﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﻠﻤﺟ زا يا و آﯽﻟﯽﻣرﻮﭘﺎﮐ) ﺪﺷﺎﺑنارﺎﮑﻤﻫ و2004 .( ﯽﻣروﺐـﺳﺎﻨﻣ يﺎـﻫدﻮﮐ زا ﯽﮑﯾ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐياﺮﺑ ﮏـــﯿﻧ
	يﺎﻫدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻣروﻤﮐهروا ،ﺖﺳﻮﭙ رورﺎﺑ ،ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا يوﺎﺣ ﮏﯾ رورﺎﺑ ﺖﮐﺮﺷ يﺪﯿﻟﻮﺗ) سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ و سﻮﻠﯿﺳﺎﺑ يوﺎﺣ ود يوﺎﺣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﻮﻧﺎﻧ دﻮﮐ و (ﺰﺒﺳ روﺎﻨﻓ ﺖﺴﯾز سﻮﻠﯿﺳﺎﺑ و سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ ،مﻮﻠﯾﺮﭙﺳوزآ ،ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا(رز ﻮﯿﺑ ﺖﮐﺮﺷ يﺪﯿﻟﻮﺗ) هﺎﯿﮔ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮ
	ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ.) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺤﻟﺎﺻ1390 ( مﻼﻋا ﺪﻧدﺮﮐﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﯾﺬﻐﺗهﺪﻨﻨﮐا هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻣﺎﺗ رد ﮏﯿﻧﺎﮔر و ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ،سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد .ﺪﺷ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺘﻓﺎﯾ يﺎﻫﺮﺜﮐا ﺖﻘﯿﻘﺣ ﻦﯾا ﺪﯾﻮﻣ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘمﺎﻈﻧ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ
	يﺮﺘﮐﺎﺑ) ﻞﺣ(تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ يرﺎﻣزر رد
	و (نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ)
	، داﺪﻌﺗ ،هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗراﺑ ﮏﺗ سﺎﻣﻮﯿﺑ ،ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ و ﻪﺗﻮ ﻞﮔ
	نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ) ﻢﯿﺴﻠﮐ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ ،مﻮﯿﻧﻮﻣآ تاﺮﺘﯿﻧﻢﯿﺳﺎﺘﭘ تﺎﻔﻟﻮﺳوﻃ ﻪﺑ (ﯽﻨﻌﻣ رﻮﺶﯾاﺰﻓا يرادداد.رد يﺮﮕﯾد ﻖﯿﻘﺤﺗهدﺎﻔﺘﺳازايﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫﺖﯿﺒﺜﺗهﺪﻨﻨﮐ
	ﻪﺑ تﺮﮐ ندﻮﻤﻧ ﮏﺸﺧزا ﺲـﭘ و بﺎـﺨﺘﻧا ﯽﻓدﺎـﺼﺗ رﻮـﻃﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﻪـﻧادراﺰﻫ نزو ،دازآ ياﻮﻫ رد ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﺷار) ﯽﻣﺎﻈﻧ و ﻞﺼﺤﻣ1377.(ﻦﯿـﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋتﺮـﮐ ﺮـﻫ ﯽﻧﺎـﯿﻣ طﻮﻄﺧ زا ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد لدﺎﻌﻣﮏﯾ ﻪﺗﻮﺑ ،ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ ﺲﭘ و ﺖﺷادﺮﺑ ﯽﺘﺳد شور ﮏــﺸﺧزا رد ،ﻪﯾﺎــﺳ رد و دازآ ياﻮ
	ﻪﺘﺸﭘ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﻫ60ﯽﺘﻧﺎﺳ يور هﺎﯿﮔ ﺮﻫ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ ﻒﯾدر10ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺖﺷﺎﮐ ﻂﺧ ود ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ30ﯽﺘﻧﺎﺳ
	.دﻮﺑ ﺮﺘﻣكﻮﻠﺑ ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﻫ2تﺮﮐ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣ رد ﺎﻫ ﻮﻠﺑ ﺮﻫ ك5/0 .ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻣ هدﻮﺗ نﻮﺴﯿﻧا رﺬﺑ راوﺰﺒﺳرﺬﺑ نﺎﮐﺎﭘ ﺖﮐﺮﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣنﺎﻬﻔﺻا ﻬﺗﯿﻪدﺮﮔﯾﺪ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫرﺬﺑ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ . ياراد يردﻮﭘ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ مﺮﮔ ﺮﻫ ﻪﮐ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﺸﮐ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ وﺑ ﺎﻫرﺬﺑ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗيﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﺪﻧﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ.ﻖﻤﻋﺖﺷﺎﮐ2 -1ﯽﺘﻧﺎﺳيﺮﺘﻣﻪﮐ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ يرﺎﯿﺑآ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يرﺎﯿﺑآ و زﺎﯿﻧ سﺎﺳاﺮﺑ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﯽﺘﺳد ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻦﯿﺟو تﺎﯿﻠﻤﻋ تﺎﻔﺻ هزاﺪﻧا درﻮﻣ ،ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻞﻣﺎﺷ يﺮﯿﮔﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﺮﺘﭼ ر
	10ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ دﻮﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺪﻋ
	و ﻪـﯾﺰﺠﺗ ﺖﻬﺟ ﻞﯿﻠﺤﺗ هدادمﺮـﻧ زا ﺎـﻫ يرﺎـﻣآراﺰﻓا
	ﻪﺨﺴﻧ9,1,3 هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺪﺷنﻮﻣزآ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ
	ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣاﺞﻨﭘﺪﺻردو راﺰﻓا مﺮﻧ ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ
	.ﺪﯾدﺮﮔ ﻢﺳر
	2ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .( ﺎﻫﺖﺳا ﯽﮐﺎﺣ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ10 رد ﻦﺗ ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ دوﺪﺣ رد راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ 42 و ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد84/11 ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﯽﻣرو رﺎﻤﯿﺗ زا ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺞﻨﭘرد ﻦﺗرﺎﺘﮑﻫدﻮﺑ ﻞﮑﺷ)1(.
	ﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻨﻌﻣ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺮﺑ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ ردراددﻮﺑ لوﺪﺟ)
	نﻮﻣرﻮﻫ ﺢﺷﺮﺗ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻪﺑ يﺎﻫ ﺮﯾﺎﺳ و هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣﺎﻫرﺎﮐوزﺎﺳ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ رد ﺮﺛﻮﻣ ي ﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾايﺮ.داد ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻫ و يزرد ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺠﯿﺘﻧ ) نارﺎﮑﻤﻫ1385) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺗار و ﻪﻧﺎﯾزار رد (2001 (.ﺖﺳا ﺐﻠﻄﻣ ﻦﯿﻤﻫ ﻦﯿﺒﻣ ﺰﯿﻧ ﻮﻤﯿﻟ ﻒﻠﻋ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ردﻦﯿﻟﺮﺒﯿﺟلﻮﻠﺳ ﯽﻟﻮﻃ ﺪﺷر ﺶ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﯽﻣرو ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ يﺎﻫ
	نﺎﺸﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ دادﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ
	فﺮﺼﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ يراد5/7ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ
	ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10 دﻮﺟو رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ .دراﺪﻧﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧﺪﺳرﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐزاﻖﯾﺮﻃترﺪﻗ بﺬﺟ دﺎﯾزبآوﯽﻤﻫاﺮﻓبﻮﻠﻄﻣﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏ فﺮﺼﻣﺮﭘﻢﮐ وفﺮﺼﻣﺮﺑيورناﺰﯿﻣﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓوﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﺴﯾزهدﻮﺗﺮﯿﺛﺄﺗ نﻮﺴﯿﻧاﺖﺒﺜﻣﻪﺘﺷاﺬﮔوﺐﺟﻮﻣدﻮﺒﻬﺑ عﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و يزرد .ﺖﺳا هﺪﺷ1389 رد ( ﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ ﺮ
	نﻮﺴﯿﻧا هﺎﯿﮔ رد ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾاﺬﻏ.ﺪﺷﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻞﮑﺷ ﻪﺑودﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا يراد ﻦﯿﺑ ﯽﻣرو ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ حﻮﻄﺳ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ5/7 ﺎﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﻫدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎ10ﻦﺗرد رﺎﺘﮑﻫ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ،ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳاﺮﺑ ﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﮏﯾ و
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراولوﺪﺟ2 ( نآ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧدﻮﺑﻪﮐﺮﯿﺛﺄﺗﺎﻫرﺎﻤﯿﺗردﺢﻄﺳﮏﯾﺪﺻردﺮﺑ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗردﻪﺗﻮﺑﯽﻨﻌﻣراد .ﺪﺷﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺎﻫا رد ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺗﻮﺑ10ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا99/81 و ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺪﺻرد60
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻬﻧآ داﺪﻌﺗ يزﺎﺳدازآوﺮﺻﺎﻨﻋ ﯾﺮﺴﺗﻊﯽﻣددﺮﮔ. ﺪﯿﻟﻮﺗ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ نﻮﻣرﻮﻫﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﻦﯿﻨﯿﮐﻮﺘﯿﺳ و ﻦﯿﺴﮐا ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﯾﺎﻫ
	نﻮﻣرﻮﻫ ﻦﯾا ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ اﺬﻟ .ﺪﺑﺎﯾهﺎﯿﮔ رد ﺎﻫ، ﻢﯿﺴﻘﺗ لﻮﻠﺳ نﺪﺷ گرﺰﺑ و نﺪﺷ ﻞﯾﻮﻃ ،ﯽﻟﻮﻠﺳماﺪﻧا ،ﺎﻫ و ﯽﯾاز ماﺪﻧا ﺪﺷرﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻫ و عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐ ﺪﺑﺎﯾ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻋﺮﻓ.دﻮﺷ
	ﯽﻣرو و ﯽﺘﺴﯾز داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ماﺪﮐ ﺮﻫ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ نﻮﺴﯿﻧا هﺎﯿﮔ ﻪﺗﻮﺑ رد ﺮﺘﭼ و ﻪﺘﺷاﺬﮔ رد ﺮﺘﭼ داﺪﻌﺗ ﺢﻄﺳ رد ﻪﺗﻮﺑ10 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ2/33 ﺢﻄﺳ ،ﺮﺘﭼ دﺪﻋ5 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ7/27ﺘﭼ دﺪﻋﻄﺳ و ﺮ دﻮﮐ نوﺪﺑ ﺢ2/19 ﻪﺗﻮﺑ رد ﺮﺘﭼ دﺪﻋﺪﯾدﺮﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ . ﺢﯿﻘﻠﺗ) ﯽﺘﺴﯾز تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ 
	ﯽﻘﯿﻘﺤﺗ ردﻪﻧﺎﯾزار ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ يور ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗفﺮﺼﻣ ﺎﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ زا ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ يﺎﻫ
	،
	ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ يﺎﻫدﻮﮐ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ راﺪﻘﻣ ﻒﺼﻧ
	و
	ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ )ﻦﯾﺪﻟا فﺮﺷ و ظﻮﻔﺤﻣ2007(
	دوﺪﺣ رد (ﻦﺘﻓر10 ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ) مود ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد و (رﺬﺑ5/24 (ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ) لوا ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد .ﺪﯾدﺮﮔ
	ﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ،نآ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧدﻮﺑﻪﮐ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗردﺢﻄﺳ ﮏﯾﺪﺻردﺮﺑﺮﺘﭼ داﺪﻌﺗردﻪﺗﻮﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﻨﻌﻣراد ﺖﺷادلوﺪﺟ)2.(ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﻫداد نﺎﺸﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺗﻮﺑ رد ﺮﺘﭼ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ10 ﻦﺗ ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ ردﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ93/40 رﺎﻤﯿﺗ و ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺪﺻرد31/19 ﺖﺒﺴﻧ يﺪﺻرد 
	يزﺎﺳدازآ ﺎﺑ ﯽﻣاد و ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺪﺷر دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﺠﯾرﺪﺗ ﯽﺸﯾورداﺪﻌﺗ و هﺪﺷ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و ﻪﺗﻮﺑ رد ﺮﺘﭼ داد ﺶﯾاﺰﻓا ار .ﻪﺑﺮﮕﯾد ترﺎﺒﻋفﺮﺼﻣﺮﯾدﺎﻘﻣﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻣرو،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐًﻻﺎﻤﺘﺣاﻖﯾﺮﻃ زادﻮﺒﻬﺑﺖﯿﻟﺎﻌﻓيﺎﻫ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣكﺎﺧوﺪﯿﻟﻮﺗﻢﯿﻈﻨﺗهﺪﻨﻨﮐيﺎﻫﺪﺷرهﺎﯿﮔﻂﺳﻮﺗ ﻦﯾاتادﻮ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراو2 ( نﺎﺸﻧ دادﻪﮐﺮﯿﺛﺄﺗﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﭼ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﯽﯾوراد ﯽﻨﻌﻣ نﻮﺴﯿﻧارادﺪﺸﻧﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﻪﮐ يﺎﻫﻦﯿﺴﺣرﻮﭘ و ) نارﺎﮑﻤﻫ1391 .دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ نﻮﺴﯿﻧا ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ رد ( ﻦﯿﺴﺣرﻮﭘنارﺎﮑﻤﻫ و)1391 ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﻧداد شراﺰﮔ (نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠ
	ﺪﻣﺎﺠﻧا.ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ﻪﮐ ﺪﺳرنﻮﺴﯿﻧا ﺎﺑ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣﺎﻫ ﯽﺘﺴﯾز تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ ي رورﺎﺑ)ود( ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ وﻪﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﯿﻟد نﻮﻣرﻮﻫداﻮﻣ و ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫﯽﺘﺴﯾزﺚﻋﺎﺑ لﺎﻌﻓ ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﺒﻧﺎﺟ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ نآ ﻊﺒﺗ ﻪﺑ و ﯽﺸﯾور ﺮﺘﭼ داﺪﻌﺗﻪﺗﻮﺑ ردهﺪﺷﺖﺳا و لاورﺎﻧ يﺎﻫ ﻪﺘﻓ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ لوﺪﺟ) 2نآ ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ (دﻮﺑﻪﮐﺮﯿﺛﺄﺗﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﺑﻪﻧادراﺰﻫ نزو ﯽﻨﻌﻣراددﻮﺒﻧ.) نارﺎﮑﻤﻫ و يزرد1389 ﺪﻧداد شراﺰﮔ ( ﯽﻣرو ﺺﻟﺎﺧ حﻮﻄﺳ ﻪﮐ ﯽﺘﺴﯾز تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ اﺰﻫ نزو ﺮﺑ يﺮﯿﺛﺎﺗ .دراﺪﻧ نﻮﺴﯿﻧا ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﻪﻧاد ر
	.دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺘﺴﯾز ﺲﻧﺎﺳاﺪﯾدﺮﮔ ﻞﮑﺷ .رﺎﻬﭼﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﮐ  ﺪﻫد رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ10ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ حﻮﻄﺳ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ5/7ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺐﯿﮐﺮﺗ و ود و ﮏﯾ رورﺎﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ود ﻦﯾا يراد ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻟآ دﻮﮐ زا ماﻮﺗ هدﺎﻔ
	لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﺳرﺮﺑ2 ( ﯽﻨﻌﻣ زا ﯽﮐﺎﺣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻔﺻ ﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ تاﺮﺛا ندﻮﺑ راد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧادﮏﯾﯽﻣ ﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺪﺷﺎﺑ ﻞﮑﺷ) ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ4ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ( ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻫد )90/595ﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ (رﺎﺘ10 رد ﻦﺗ ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و يزرد1389 ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ ﺪﻧداد شراﺰﮔ ( ﯽﻣروﺴﯾز تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘ ﯽﻨﻌﻣ ،هدﻮﺑ رادﻪﺑ ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ يرﻮﻃ10 ﻦﺗ ﯽﻣرو رﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ6/88 ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﯽﻣرو زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ8/21 زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ شراﺰﮔ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾا ﻦﯿﻨ
	دﻮﺑلوﺪﺟ)2ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .(داد نﺎﺸﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزيﺎﻫ10ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و رﺎﻤﯿﺗ5/7ﯽﻣرو ﻦﺗﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺖ رﺎﺘﮑﻫ ردﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻞﮑﺷ)5.(ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﺪﯾﻮﻣ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ زا يرﺎﯿﺴﺑ يﺎﻫمﺎﻈﻧ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ رﻮﻀﺣ ﻪ
	ﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ﻢﻫ (فﺮﺼﻣهدﻮا وﯾﻦﻣ ﻪﻠﺌﺴﻣﯽﺪﻧاﻮﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ اﺰﻓاﯾﺶور ﻮﻤﻧ و ﺪﺷرﯾﺸﯽﮔﯿ،هﺎﺐﺟﻮﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاددﺮﮔ ﻪﻧﺎﯾزار ﺲﻧﺎﺳا و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﯽﺘﺴﯾز. داﻮﻣ هرود ﻦﯾا رد يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ و ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ مﺎﺠﻧاﺮﺳﯾاﺰﻓاﺶﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣدﻮﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و لﻮﮔ )2004(ﺮﮐ شراﺰﮔيﺮﺘﮐﺎﺑ زا هدﺎﻔ
	ﻞﺣ ار كﺎﺧ هﺪﺷ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺮﻔﺴﻓ ،تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ هدﺎﻔﺘﺳا و نآ زا هﺎﯿﮔ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣدﻮﺷ . ﺪﺷر ﻞﺋاوا رد ﯿﮔ ﯽﯾاﺬﻏ زﺎﯿﻧهﺎﻦﯿﯾﺎﭘهدﻮﺑ ﯽﺸﯾاز ﺪﺷر ﻞﺣاﺮﻣ رد ﯽﻟو ،ﻧ نﺪﺷ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﺪﻨﯾاﺮﻓ مواﺪﺗ ﺖﻠﻋ ﻪﺑﯿ،نژوﺮﺘ تﺪﻣ ﺎﺗ بﺬﺟ ﯽﻧﻻﻮﻃ نﺎﻣزﺗﭘ ﻪﻣادا يﺮﯽﻣ اﺪﯿﺪﻨﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺘﯿﻟ) 2006( ﺶﯾاﺰﻓا 
	ناﻮﺗدﺮﮐ لﻻﺪﺘﺳا ﻦﯿﻨﭼ و ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﺸﯾور هرود لﻮﻃ رد ﯽﻟآ دﻮﮐﺚﻋﺎﺑ ﯽﮔدﺮﺘﺴﮔ و  ﺮﺻﺎﻨﻋ و لﻮﻠﺤﻣ داﻮﻣ لﺎﻘﺘﻧا و بﺬﺟ ،ﻪﺸﯾر ﺮﺘﺸﯿﺑ رد ﺖﯾﺎﻬﻧماﺪﻧا سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﯾاﺰﻓااﻮﻫ يﺎﻫﯾﯽ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ار ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﻘﻫد ﯽﻨﯿﻣا)1390.(
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﻪﯾﺰﺠﺗ،ﺲﻧﺎﯾراو ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﻨﻌﻣرادﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﺑرد ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋﺢﻄﺳ ﺪﺻرد ﮏﯾ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و يزرد1389 هﺎﯿﮔ ﯽﺳرﺮﺑ  رد ( ﯽﻣرو ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ نﻮﺴﯿﻧا تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ، ﺢﻄﺳ10 ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ6/42 يﺪﺻرد و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ4/117 يﺪﺻرد رد ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻞﺻﺎﺣزاﻪﯾﺰﺠﺗ،ﺲﻧﺎﯾراو ﺮﮕﻧﺎﺸﻧ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﻨﻌﻣرادﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﺑرد ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻردﺢﻄﺳ ﺪﺻرد ﮏﯾ لوﺪﺟ) دﻮﺑ2 ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .(ﯽﻣرو ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ نﺎﯿﻣﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ يراد ﺻرد ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ دراد دﻮﺟو رﺎﻤﯿﺗ رد ﺲﻧﺎﺳا ﺪ10 ﻦﺗ دوﺪﺣ و راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد42/26 زا ﺶﯿﺑ 
	ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ كﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ درﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻤﻫاﺮﻓو نژوﺮﺘﯿﻧ هﮋﯾو ﻪﺑ) هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا (ﺮﻔﺴﻓ ﻪﮑﻠﺑ ﯽﻣروﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﻂﯾاﺮﺷ دﻮﺒﻬﺑ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ يﺎﻫﺪﻨﯾاﺮﻓ وﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﺘﺴﺑ ﮏﯾ دﺎﺠﯾا ﻦﻤﺿ ،كﺎﺧ ﯽﺗﺎﯿﺣ ﺪﺷر ياﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ،ﻪﺸﯾر و ﻞﮔ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻردﻪﻧﻮﺑﺎﺑ هﺎﯿﮔ رد.ﺪﯾ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺮﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﯿﺛﺎﺗ  مﺪﻋ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ  ﺮﺑ يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ راد ﯽﻣ لوﺪﺟ) ﺪﺷﺎﺑ2ادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ .( ﻪﺠﯿﺘﻧ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﺖﺷ ﻪﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ .ﺖﺳا هدروﺮﭘ داﻮﻣ ﻢﯿﻬﺴﺗ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻪﺑ (يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ) هﺪﺷ ﺖﺷادﺮﺑ بﻮﻠﻄﻣ ﺰﺟ ﺖﺒﺴﻧماﺪﻧا هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ) ﯽﻋارز 
	يﺮﺘﮐﺎـﺑ زا ﻪـﻧﻮﮔ ﮏﯾ و هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎـﻫ مﺎﻨﺑ تﺎﻔﺴﻓ
	ﻪﮐ دﻮﺑ نآ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﻧاد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ يور ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗﯽﻨﻌﻣ گﺮﺑ و يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﻊﻗاو رد .دﻮﺒﻧ رادد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﻪﻧا ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺼﺨﺸﻣ.ﺪﺑﺎﯾ
	دﻮﺑ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ( و ﺮﻔﺻ  دﺮﺑرﺎﮐ30 ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ 2/11 و5/5 ﻦﯾا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺪﺻرد ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ شراﺰﮔ ﺪﻧداد رد ﺲﻧﺎﺳا  ﺪﺻرد ﻪﮐﻪﻧاد رد
	و ﺮﯿﺛﺎﺗيﺪﯿﻟﻮﺗ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ .دراﺪﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧﺶﯾﺎﻣزآيورﻦﺸﯾوآنﺎﺸﻧدادﻪﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺪﺷر ﯽﺸﯾورهﺎﯿﮔارﺶﯾاﺰﻓاهدادويﺮﯿﺛﺄﺗيور ناﺰﯿﻣ ﺲﻧﺎﺳاﯽﻣﻼﻏ) ﺖﺷاﺪﻧو يﺰﯾﺰﻋ1385.(
	ﺢﻄﺳ10 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ8/5 ﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ5/27 مﺪﻋ ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﻮﺑ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .د نﺎﺸﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻫ هروا دﻮﮐ ﻪﮐ دادﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓاﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ يراد ﺖﺷاﺪﻧ ﻞﮑﺷ)6) سﺎﮐزﺎﻓ .(1991 فﺮﺼﻣ دﺮﮐ شراﺰﮔ (ﻪﻧاد ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ يﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ 
	نﺎﺸﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻠﮐ رﻮﻄﺑفﺮـﺼﻣ ﻪـﮐ داد يﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺚـﻋﺎﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﺘﺴﯾز ﻪـﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ، و دﺮـﮑﻠﻤﻋ ياﺰـﺟا زا ﯽـﺧﺮﺑو ﻪﻧادﺪﺻرد ﺲﻧﺎﺳاﺪﯾدﺮﮔ . دﻮـﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ دراﻮﻣ ﺮﺜﮐا رد هﺪﺷ لﺎﻤﻋاﯽﺧﺮﺑ رد و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎ
	ﺖﺒﺴﻧداد، ﺮﺑ ﻪﮐ راد ﺪﯿﺋﻮﻟﺎﮑﻟآ نﺎﻫﺎﯿﮔ فﻼﺧي يﺰﯾر جﺎﺗ و هرﻮﺗﺎﺗ نﻮﭼنآ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ياﺰﺟا زا نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮐو بﻮﺴﺤﻣ ﺎﻫﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣرادﺪﯿﺋﻮﻟﺎﮑﻟآ راﺪﻘﻣﺎﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻣ ،ﺪﺑﺎﯾ لﻮﺘﻧآ رد ﻦﯾاو هدﻮﺒﻧ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ وﺮﺘﯿﻧنژﯽﻤﻧ يﺮﯿﺛﺎﺗ نآ ﺮﺑ رادﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .دراﺬﮔ ﻪﮐ ﺪﺳر نﻮﺴﯿﻧا 
	ﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد هﮋﯾﻮﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾارﺎﮐ هﺪﻨﻫﺪﻧﺎﺸﻧ ﻪﮐرد ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺟﻮﺗ موﺰﻟ و تادﻮﺟﻮﻣ ﺰﯾر ﻦﯾاوﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳﯽﻣ يزر.ﺪﺷﺎﺑ
	يﺮــﺒﮐا ،ا ﺎــﯿﻧ1382 .ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا ،لواﺪﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻬﻤﺘﺴﯿﺳرد نﺎــﯿﻧز هﺮﺛﺆــﻣ هدﺎــﻣ و دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﯽــﺳرﺮﺑ . ياﺮـﺘﮐد ﻪﻟﺎﺳر.سرﺪﻣ ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،ﺖﻋارز مﺎﻣاي،1386.ﺷ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا ،مﻮﺳ پﺎﭼ ،تﻼﻏ ﺖﻋارزﯿزاﺮ. ﻣاﯿﺪﺑﯿﮕﯽر،1384.ﻟﻮﺗﯿﺪروآﺮﻓ ويﮔﯿنﺎﻫﺎو
	مﻮﺑ ﻪﯾﺮﺸﻧ .يزروﺎﺸﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ،2)1:(82-70. و ف ارآ نﺎﻬﺟيﺮﺋﺎﺣ هداز ،م1380 تارﺎﺸﺘﻧا .ناﺮﯾا ﯽﻤﺳر ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫوراد دﺮﺑرﺎﮐ و تﺎﻋﻼﻃا . ،ﯽﺿار ﺮﺘﺴﮔوراد ﺖﮐﺮﺷ 208.ﻪﺤﻔﺻ ﻦﯿﺴﺣ ،م رﻮﭘ ح ﯽﺒﯿﺒﺣ و نﺎﯾﻮﮐﻮﺘﻓح م،1391 ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ . )نﻮﺴ
	ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .( ،28)3:(556-551. يدﺎﻫ ﺪﯿﺳ جﺎﺣ ،ت م يزرد م وﯽﻟﺎﺟر،ف1389ﯽﻣرو دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ . ءاﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ .نﻮﺴﯿﻧا ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،26)4:(465 -452. يزردت م ،ﺪﻧوﻼﻗ اوﯽﻟﺎﺟر،ف
	د نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾورا22)4:(292 -276 ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷارمحﯽﻣﺎﻈﻧ وا ،1377 بآ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﻧﺎﯾزار لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗو ﺖﺷﺎﮐ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ،ﯽﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﯽﯾﺎﻬﻧ شراﺰﮔ .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﯾاﻮﻫو. و م رﻮﭘﺮﻔﻌﺟ ،م روﺮﭙﻠﮔ ،م ﯽﻧﺎﺠﻨﻟﻮﺧ ي
	(
	.ﻮﻠﻋمﯽﻋارزناﺮﯾا .10)3:(230- 220. ﺣرﯿﻢس هدازﺑاﺮﻬﺳ ،ﯽي،ﺣﯿرﺪير غ،ﻋﯿﺿﻮ ﯽ ر عﺴﺣ وﯿﻨﯽط،1390 .ﺛﺎﺗﯿﺮﺎﻫدﻮﮐيزﯾﺘﺴﯽﺷ وﯿﻤﯿﺎﯽﯾﻤﻋ ﺮﺑ و دﺮﮑﻠ ﮔ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻردﯿهﺎورادﯽﯾﻮﺒﺷردﺎﺑ
	ﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓﯽ-ﺸﻫوﮋﭘﯽﮔﯿنﺎﻫﺎورادﯽﯾا ﺮﻄﻌﻣ وﯾناﺮ،27)1 :(96-81. ،ا ﯽﺤﻟﺎﺻﺪﻧوﻼﻗ ،اﻦﮐﺪﯿﻔﺳ و فهدازﺮﻐﺻا،ا1390ﺮﯿﺛﺄﺗ .دﺮﺑرﺎﮐ،ﺖﯿﻟﻮﺋزﻪﯾﺎﻣﺢﯿﻘﻠﺗﯽﺑوﺮﮑﯿﻣوﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﺑ ﺖﻈﻠﻏﺮﺻﺎﻨﻋ
	،
	ناﺰﯿﻣﺲﻧﺎﺳاودﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاردﮐﺖﺸﮏﯿﻧﺎﮔراهﺎﯿﮔﯽﯾورادﻪﻧﻮﺑﺎﺑﯽﻧﺎﻤﻟآ
	،
	ﯽﺸﻫوﮋﭘتﺎﻘﯿﻘﺤﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادوﺮﻄﻌﻣ،ناﺮﯾا27)2:(201 -188.
	ﮥﻣﺎﻨﻠﺼﻓﯽﻤﻠﻋ
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