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 چکیده
هاي هرز در کنار گیاهان زراعی ضرورت دقت بیشتر در انتخاب عملیات زراعی را به همراه داشته ضور علفح 
 و کارایی مصرف نیتروژن مورد نیاز براي رسیدن به حداکثر عملکرد گندم زمستانه نیتروژنتعیین مقدار به منظور . است
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق  هر مزرعد 1389در سال زراعی  یآزمایش ،هاي هرزعلف شرایط تداخلدر 

و طول ) کیلوگرم در هکتار 150و  75، )شاهد( 0( نیتروژنتیمارهاي مورد آزمایش مقادیر مختلف . اردبیلی انجام شد
روز پس از  50تا  هاي هرزتداخل علفعلف هاي هرز در تمام طول فصل رشد،  تداخل کامل(هاي هرز دوره حضور علف

هاي کامل تصادفی پالت در قالب بلوك طرح مورد استفاده اسپلیت. هاي هرز بودندرشد بهاره و کنترل کامل علفشروع 
دانه عملکرد  ،نیتروژنبا افزایش مقدار  ،هاي هرزنتایج آزمایش نشان داد که در شرایط کنترل کامل علف. تکرار بود 3با 

با دو برابر  هاي هرز با گندمافت عملکرد ناشی از رقابت علف .یافت افزایشکیلوگرم در هکتار  5128به  2900از گندم 
، دو برابر شدن مقدار نیتروژن هاي هرزدر شرایط عدم تداخل علف. بیش از دو برابر افزایش یافت نیتروژنشدن مقدار 

رز با گندم کارایی هاي هدر حالی که در تداخل علف. افزایش داد 43/7به  86/1مصرفی کارایی مصرف نیتروژن را از 
  .مصرف نیتروژن کاهش یافت

  
  .هاي هرز، کارایی مصرف نیتروژنتداخل، علف: کلیديهاي واژه
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Abstract 

Presence of weeds and crops together in agro-ecosystems requires the much attention in the 

selection of agricultural practices. This experiment conduced in 2009 to determine nitrogen 

requirement to take maximum winter wheat yield with weed interference at agricultural research 

site in agricultural college, university of Mohaghegh ardabili. The experiment was laid out as split-

plot in randomized complete block design with three replications. The treatments consisted of three 

nitrogen levels: [0 (control), 75 & 150 kgNha-1] and duration of weed interference [interference 

during all season growth (T75), interference for 50 days after April (T50) and weed control (T0)]. 

The experimental design was Split-plot design in randomized complete block with three 

replications. Results showed that in weed control plots, increasing the amount of nitrogen, grain 

yield increased from 2900 to 5128 kg ha-1. In weed interference, doubling the amount of nitrogen 

fertilizer increased yield loss more than 2 times. In plots without weed interference, doubling the 

amount of nitrogen increased nitrogen use efficiency from 1.86 to 7.43. While the interaction of 

weeds and wheat declined nitrogen use efficiency. 
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  مقدمه
هاي هرز با گیاه زراعی در رقابت علف

هاي بیولوژیکی هاي کشاورزي یکی از تنشاکوسیستم
و  کاهش شدید عملکرد موجبد که رومهم به شمار می

 ها آنو کنترل  شودمی 1کارایی مصرف نیتروژن

                                                 
1  Nitrogen Use Efficiency 

 گیاه زراعیتواند تأثیر زیادي در افزایش تولید می
شفق کلوانق و ( انجام شده ياهآزمایش. داشته باشد

نشان داده  )2007ویلیامز و لیندکوئست  ،1388همکاران 
هان زراعی و ی رقابتی گیاایاست که عملیات زراعی توان

-هاي کشاورزي تغییر میهاي هرز را در اکوسیتمعلف

هاي هرز بر روي گیاهان فلدهد که در نتیجه آن تاثیر ع
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 عناصرنیتروژن یکی از مهمترین . دکنمی تغییرزراعی 
هاي هرز در شرایط عدم تداخل علفغذایی است که 

را به همراه دارد  گیاه زراعی عملکردافزایش عمدتا 
) 1999(رائون و جوهانسون . )2003را و همکاران کاما(

میلیون تن نیتروژن در  95گزارش کردند که ساالنه 
در  آنشصت درصد  که شودسطح جهان استفاده می

کارایی  در حالی که .شودمی استفادهتولید غالت 
در . درصد است 33کمتر از  در غالت مصرف آن
-ت بیممکن اس نیتروژنهاي هرز کاربرد حضور علف

تاثیر، و یا موجب افزایش و یا کاهش عملکرد گیاه 
بلک شاو و (ها آزمایشبسیاري از  نتایج. زراعی شود

نشان داد که  )1984تولیکو و سوگوربو  ،2003همکاران 
هاي با افزایش مقدار نیتروژن خاك رشد و نمو علف

یابد که باعث افزایش توانایی رقابتی هرز نیز افزایش می
از طرف دیگر مدیریت . شوده زراعی میآن با گیا

تواند شرایط مطلوبی براي می نیتروژنصحیح کاربرد 
-تواند رشد و نمو علفگیاه زراعی فراهم نماید که می

محمد دوست و (هاي هرز را تحت فشار قرار دهد 
 ،1385آباد و تولیکف محمد دوست چمن ،1388اصغري 

  ).2007آزید و ادتونجی 
روژن نشان دهنده راندمان کارایی مصرف نیت

مصرف این عنصر و تاثیر آن در افزایش ماده خشک و 
چمنی اصغري و (هاي زیادي آزمایش. عملکرد گیاه است

کانبائو و  ،2010؛ حمیدي و همکاران 1389همکاران 
 نیتروژننشان داده است که کاربرد ) 2007همکاران 

ا هاي هرز رکارایی مصرف نیتروژن گیاه زراعی و علف
اصغري و براي مثال، آزمایش چمنی. دهدکاهش می
نشان داد که افزایش مقدار نیتروژن ) 1389(همکاران 

باعث کاهش کارایی مصرف نیتروژن گندم و یوالف 
هاي هرز با گیاهان همچنین تداخل علف. وحشی گردید

آزید و (زراعی کارایی مصرف نیتروژن را کاهش داد 
  ).2007ادتونجی 

هاي هرز روي گیاه زراعی منفی علف میزان تاثیر
به عوامل مختلفی از جمله طول دوره تداخل آنها بستگی 

نتایج آزمایش محققان نشان داده است که افزایش  .دارد
هاي علف منفی هاي هرز تاثیرعلف تداخلطول دوره 

چایی ( دهدرا افزایش میهرز بر عملکرد گیاه زراعی 
 ، 1994مکاران تولنار و ه ،1380چی و احتشامی 

نتایج آزمایش  براي مثال،. )2007ویلیامز و لیندکوئست 
بر روي ذرت نشان داد که  )2006( جیمز و همکاران
هفته پس از سبز شدن  4هاي هرز تا عدم کنترل علف

گیاه زراعی، عملکرد ذرت را بطور معنی داري کاهش 
نشان ) 1388(کلوانق و همکاران هاي شفقآزمایش. دادند
هاي هرز عالوه بر که افزایش طول دوره تداخل علف داد

کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد سویا، میزان کلروفیل 
آنها نشان دادند که افزایش مقدار . آن را نیز کاهش داد

-وان رقابتی سویا با علفتنیتروژن خاك سبب افزایش 

هاي هاي هرز گردید، بطوري که اثر منفی رقابت علف
  .طوح باالي نیتروژن کمتر بودهرز با سویا در س

زاده و رحیمی(هاي زیادي اگرچه آزمایش
براي تعیین ) 2001لوپز و همکاران  ،1389همکاران 

کارایی مصرف نیتروژن در گیاهان مختلف انجام شده 
هاي هرز روي کارایی است، اما نقش تداخل علف

. مصرف نیتروژن کمتر مورد توجه قرار گرفته است
این پژوهش بررسی تاثیر مقادیر مختلف هدف از انجام 

هاي هرز بر هاي مختلف تداخل علفو دوره نیتروژن
و کارایی مصرف عملکرد و اجزاي عملکرد گندم 

   .باشدمی نیتروژن
  

  هامواد و روش
طول دوره  نیتروژن و تاثیر به منظور بررسی

دانه و کارایی مصرف عملکرد هاي هرز بر علف تداخل
در  89- 88در سال زراعی  یآزمایش ، نیتروژن گندم

ده کشاورزي دانشگاه کدانش مزرعه تحقیقاتی بابالن
آزمایش مورد  تیمارهاي .انجام شد محقق اردبیلی
کیلوگرم  150و  75، )شاهد( 0{ نیتروژن مقادیر مختلف

 تداخل(هاي هرز علف و طول دوره رقابت }در هکتار
ز پس از رو 50تا  تداخلتمام طول فصل رشد، در  کامل
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 .بودند )هاي هرزکنترل کامل علف و شروع رشد بهاره
هاي در قالب بلوك پالت اسپلیتطرح مورد استفاده طرح 

متر  25مساحت هر کرت  .تکرار بود 3کامل تصادفی با 
  .در نظر گرفته شد) 5×5(مربع 

قبل از محصول سال قبل کلزا بود که بقایاي آن 
 200 .ده شدشخم زبرگردان توسط گاوآهن کاشت 

-سايعفونی شده گندم رقم بذر ضد کیلوگرم در هکتار 

صورت دستی کشت مهرماه به 26در تاریخ  سونز
کیلوگرم در هکتار  200همزمان با عملیات کاشت . گردید

 نیتروژنسوم پس از کاشت یک .شد کود فسفر بکاربرده

 برده شد و هاي مورد نظر بکارکرتمورد نیاز در 
با ها نیز سایر آبیاري. ردیدگآبیاري ه مزرعبالفاصله 
 .در طی فصل رشد صورت گرفت نیاز گیاهتوجه به 

به در مرحله  مورد نیاز نیتروژنمانده دوسوم باقی
  .مورد استفاده قرار گرفتگندم  رفتنساقه

از سطح هاي گندم بوته ،رسیدن گندمدر مرحله 
و براي تعیین برداشت متر مربع میانی هر کرت  یک
 .شدندبه آزمایشگاه منتقل  داد سنبله و عملکرد دانهتع

کارایی مصرف نیتروژن با استفاده از فرمول زیر 
  .محاسبه شد

  =  کارایی مصرف نیتروژن
  نیتروژن با کاربردعملکرد دانه  -نیتروژن بدون کاربردعملکرد دانه 

  بکاربرده شده نیتروژنمقدار 
  

همگنی  هاي آماري جهتقبل از انجام تجزیه
. استفاده شد √ xها در موارد الزم از تبدیل جذري داده

ها با استفاده از نرم افزار تجزیه آماري داده
MSTATC ها توسط آزمون انجام گرفت و میانگین
درصد مقایسه  5اي دانکن در سطح احتمال چند دامنه
  .گردیدند

  
  نتایج و بحث

 هاي آزمایش نشان داد کهتجزیه آماري داده
تعداد سنبله و داري بر کود نیتروژن تاثیر معنی ربردکا

هاي علف تداخلاما طول دوره  ،گندم نداشت دانهعملکرد 
 بر تعداد سنبله و عملکرد دانه داريهرز تاثیر معنی

هاي هرز تعداد علف تداخلدوره طول  با افزایش  .داشت
). 2و  1 شکل(سنبله و عملکرد دانه گندم کاهش یافت 

-سنبله در واحد سطح در تیمار کنترل کامل علف تعداد

-تفاوت معنیبود که  در مترمربع سنبله 602هاي هرز 

 روز نداشت 50هاي هرز براي مدت علف داري با تداخل
 تداخلدر شرایط  تعداد سنبله در واحد سطح. )1شکل (

هاي علف تداخلهاي هرز در مقایسه با عدم کامل علف
روز به ترتیب  50هرز براي  هايعلف تداخلهرز و یا 

که از نظر آماري در سطح  کمتر بوددرصد  34و  36
کمترین تعداد سنبله . دار بوددرصد معنی 5احتمال 

در تیمار عدم کاربرد نیتروژن و حضور ) 67/226(
برابر کمتر از  3هاي هرز مشاهده شد که بیش از علف

 150 هاي هرز باتعداد سنبله در تیمار کنترل کامل علف
کاهش تعداد سنبله در . کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود

واحد سطح ممکن است نتیجه کاهش تولید پنجه و یا 
هاي هرز با ها در اثر رقابت شدید علفمرگ و میر بوته

 )14(و همکاران  محبوبآزمایش هاي داده .گندم باشد
هاي علف تداخلنیز نشان داد که با افزایش طول دوره 

   .  فتارد و اجزاي عملکرد گندم کاهش یهرز عملک
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  در متر مربع هاي هرز  بر تعداد سنبله گندمعلف تداخلدوره  طول تاثیر -1شکل 

  
داري هاي هرز تاثیر معنیعلف تداخلدوره طول 

 با هاي هرزعلف تداخل. بر عملکرد دانه گندم داشت
 دانه داري بر عملکردمعنی کاهشروز  50 برايگندم 
 در حالی که تداخل کامل). 2شکل ( ایجاد نکردم گند
کنترل در مقایسه با گندم را  دانه هاي هرز عملکردعلف

 50 برايهاي هرز علف تداخلهاي هرز و کامل علف
این  کاهش داد کهدرصد  38و  45به ترتیب روز 
در  ).2شکل ( بودداري معنیاز نظر آماري  اختالف

هاي هرز، با افزایش مقدار شرایط عدم حضور علف
 بطوري که. نیتروژن عملکرد دانه گندم نیز افزایش یافت

بیشترین مقدار عملکرد در واحد سطح در تیمار کنترل 
کیلوگرم نیتروژن در  150هاي هرز و کاربرد کامل علف

هاي هرز در حضور علف .)2شکل (هکتار بدست آمد 
کمترین . عملکرد دانه متغییر بودتاثیر نیتروژن بر 

هاي هرز و در تیمار تداخل کامل علف دان گندم عملکرد
  .کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد 150کاربرد 

کیلوگرم در  75تا  نیتروژنبا افزایش مقدار 
 کاهشهاي هرز هکتار، افت عملکرد ناشی از تداخل علف

افت عملکرد  نیتروژناما با دو برابر شدن مقدار . یافت

این ). 3شکل (درصد رسید  60دانه گندم به بیش از 
دهد که مصرف بیش از حد کودهاي شیمیایی نشان می

هاي هرز را بیش از گیاه زراعی تحریک رشد و نمو علف
تواند تاثیر منفی آنها روي گیاه زراعی را نماید که میمی

گزارش ) 1388(محمددوست و اصغري . افزایش دهد
ه کاربرد کود نیتروژن موجب افزایش وزن کردند ک

سوم باالیی جو هاي هرز بویژه در الیه یکخشک علف
نیز گزارش ) 2004(الیبمن و همکاران . بهاره گردید

کردند که کاربرد کود نیتروژن در مزرعه جو تاثیري بر 
را  افزایش ارتفاع جو نداشت و شاخص سطح سبز آن

رتفاع خردل سفید بیش درصد افزایش داد، اما ا 10تنها 
-برابر و شاخص سطح سبز آن، بویژه در الیه 5/1از 

  .برابر افزایش یافت 7هاي باالیی ارتفاع جو بیش از 
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  هاي هرز  بر عملکرد  گندم علف تداخلدوره  طول تاثیر  -2شکل 

  

  
   نیتروژنر هاي هرز و مقداافت عملکرد دانه گندم ناشی از طول دوره تداخل علف -3شکل 

  
تاثیر متفاوتی بر کارایی  نیتروژنسطوح مختلف 

بر اساس عملکرد اقتصادي و عملکرد  مصرف نیتروژن
-در شرایط عدم تداخل علف). 4شکل (داشت  بیولوژیکی

کارایی مصرف  نیتروژنهاي هرز، با افزایش مقدار 
 4شکل ( نیز افزایش یافتعملکرد اقتصادي نیتروژن 

با کاربرد  هاي هرزعلف کامل داخلتدر شرایط . )الف
کارایی مصرف  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 150

و به  کاهش داد بر اساس عملکرد اقتصادي نیتروژن
بر عکس، در ). الف 4شکل (کمتر از یک درصد رسید 

کیلوگرم نیتروژن  75هاي هرز، کاربرد تداخل کامل علف
کرد در هکتار کارایی مصرف نیتروژن را بر اساس عمل

تاثیر متفاوت سطوح کود نیتروژن . اقتصادي افزایش داد
بر کارایی مصرف نیتروژن به تاثیر متفاوت آنها بر 

. شودهاي هرز مربوط میشرایط رقابت گندم با علف
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 ،1388دوست و اصغري، محمد(هاي زیادي آزمایش
نشان داده است که کاربرد ) 1986تولیکو و همکاران 

ایط رقابت بین گیاه زراعی و زیاد کود نیتروژن شر
دهد و هاي هرز تغییر میهاي هرز را به نفع علفعلف

تواند این موضوع می. دهدرشد و نمو آنها را افزایش می
- چمنی .کارایی مصرف نیتروژن را نیز کاهش دهد

گزارش کردند که افزایش ) 1389(اصغري و همکاران 
 مقدار نیتروژن موجب کاهش نمایی کارایی مصرف

آنها گزارش کردند شدت کاهش . نیتروژن گندم گردید
کارایی مصرف نیتروژن در شرایط رقابت گندم با 

برعکس، نتایج آزمایش . یوالف وحشی بیشتر بود
نشان داد که در صورت ) 2002(زمنچیک و البرچت 

، با افزایش مقدار نیتروژن کارایی نیتروژنتقسیط 
و همکاران  زادهرحیمی .مصرف آن نیز افزایش یافت

نیز گزارش ) 2001(و لوپزبلیدو و لوپزبلیدو ) 1389(
در کشت متناوب کارایی  نیتروژنکردند که کاربرد 

افزایش مقدار کود  .مصرف نیتروژن را افزایش داد
هاي هرز کارایی نیتروژن و طول دوره تداخل علف

مصرف نیتروژن بر اساس عملکرد بیولوژیک را کاهش 
   ).ب 4شکل (داد 

    

  

 
  )الف، دانه گندم، ب، کل وزن خشک(هاي هرز بر کارایی مصرف نیتروژن و طول دوره تداخل علف نیتروژنتاثیر مقادیر مختلف . 4شکل 
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) 1داده هاي این آزمایش نشان می دهد که 
روز تاثیر منفی بر  50حضور علف هاي هرز گندم براي 

نجا که از آ) 2عملکرد و اجزاي عملکرد گندم نداشت؛ 
کاربرد بیش از حد کودهاي شیمیایی از جمله نیتروژن 

ممکن است توانایی رقابتی علف هاي را بیش از گیاه 
زراعی افزایش دهد بنابر این در شرایط حضور علف 
هاي هرز براي رسیدن به حداکثر عملکرد به مقدار 

  .کمتري نیاز است نیتروژن
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	:ﻒﻠﻋ ،ﻞﺧاﺪﺗنژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ،زﺮﻫ يﺎﻫ.
	ﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا رد يدﺎﯾز ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﻧاﻮﺗﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .ﺶﯾﺎﻣزآﻫﺎيهﺪﺷ مﺎﺠﻧا) و ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ نارﺎﮑﻤﻫ1388، ﺖﺴﺋﻮﮐﺪﻨﯿﻟ و ﺰﻣﺎﯿﻠﯾو2007( هداد نﺎﺸﻧ ﻧاﻮﺗ ﯽﻋارز تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺖﺳاﯾﺎﺎﯿﮔ ﯽﺘﺑﺎﻗر ﯽ و ﯽﻋارز نﺎﻫ ﻒﻠﻋﻢﺘﯿﺳﻮﮐا رد ار زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ
	ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر رد ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐاﺶﻨﺗ زا ﯽﮑﯾ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫ ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻢﻬﻣور ﻪﮐ دﺐﺟﻮﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯾﺪﺷ ﺶﻫﺎﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ
	ﯽﻣدﻮﺷ لﺮﺘﻨﮐ ونآ ﺎﻫ
	ﻋ ﺮﯿﺛﺎﺗ نآ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﻪﮐ ﺪﻫدﻠﻒ نﺎﻫﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ
	دراد. ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ هرود لﻮﻃﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋﺮﯿﺛﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻔﻨﻣﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ زﺮﻫﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ارﺪﻫد) ﯽﯾﺎﭼ ﯽﻣﺎﺸﺘﺣا و ﯽﭼ1380،ﻫ و رﺎﻨﻟﻮﺗ نارﺎﮑﻤ1994 ، ﺖﺴﺋﻮﮐﺪﻨﯿﻟ و ﺰﻣﺎﯿﻠﯾو2007( .،لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻤﯿﺟ)2006( ﻪﮐ داد 
	ﯽﻋارزﺮﯿﯿﻐﺗﯽﻣﻨﮐﺪ . ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ نژوﺮﺘﯿﻧﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﯾاﺬﻏﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺎﺗﺪﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻋارز هﺎﯿﮔ دراد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ار )ﺎﻣﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و ار2003( . نﻮﺴﻧﺎﻫﻮﺟ و نﻮﺋار)1999 ( ﻪﻧﻻﺎﺳ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ95 رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻬﺟ ﺢﻄﺳدﻮﺷﻪﮐ ﺪﺻ
	هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﯾ و ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﺎﯾ و ،ﺮﯿﺛﺎﺗدﻮﺷ ﯽﻋارز .ﺞﯾﺎﺘﻧ زا يرﺎﯿﺴﺑﺶﯾﺎﻣزآ ﺎﻫ) و وﺎﺷ ﮏﻠﺑ نارﺎﮑﻤﻫ2003، ﻮﺑرﻮﮔﻮﺳ و ﻮﮑﯿﻟﻮﺗ1984( ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧﻒﻠﻋ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ زﺮﻫ ﯽﺘﺑﺎﻗر ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺑﺎﯾ ﺎﯿﮔ ﺎﺑ نآﯽﻣ ﯽﻋارز ه
	ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﯽﻔﻨﻣ ﺮﺛا ﻪﮐ يرﻮﻄﺑ ،ﺪﯾدﺮﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ يﺎﻫ ﺳ رد ﺎﯾﻮﺳ ﺎﺑ زﺮﻫدﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ يﻻﺎﺑ حﻮﻄ. ﺶﯾﺎﻣزآ ﻪﭼﺮﮔا يدﺎﯾز يﺎﻫ)ﯽﻤﯿﺣر و هداز نارﺎﮑﻤﻫ1389، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﭘﻮﻟ2001 ( ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﺶﻘﻧ ﺎﻣا ،ﺖﺳا ﯽﯾارﺎﮐ يور زﺮﻫ يﺎ
	ﺪﻫد راﺮﻗ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ار زﺮﻫ يﺎﻫ) و ﺖﺳود ﺪﻤﺤﻣ يﺮﻐﺻا1388،ﻦﻤﭼ ﺖﺳود ﺪﻤﺤﻣ ﻒﮑﯿﻟﻮﺗ و دﺎﺑآ1385، ﯽﺠﻧﻮﺗدا و ﺪﯾزآ2007.(ﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ نﺎﻣﺪﻧار هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ نژوﺮ و ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رد نآ ﺮﯿﺛﺎﺗ و ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯾا فﺮﺼﻣﺖﺳا هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﺶﯾﺎﻣزآ يدﺎﯾز يﺎﻫ) و يﺮﻐﺻا ﯽﻨﻤﭼ نارﺎﮑﻤﻫ1389 نارﺎﮑﻤ
	ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﺮﯿﺛﺎﺗو نژوﺮﺘﯿﻧ هرود لﻮﻃ ﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ ﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و ﻪﻧاد مﺪﻨﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺸﯾﺎﻣزآﯽ ﯽﻋارز لﺎﺳ رد88 -89 رد نﻼﺑﺎﺑ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣﺸﻧادﮑ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪ ﯽﻠﯿﺑدرا ﻖﻘﺤﻣﺪﺷ مﺎﺠﻧا.يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ درﻮﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣنژوﺮﺘﯿﻧ}0)ﺪﻫﺎﺷ( ،75 و150 مﺮﮔﻮ
	رد زﺎﯿﻧ درﻮﻣتﺮﮐرﺎﮑﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫو ﺪﺷ هدﺮﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑﻋرﺰﻣ ﻪ يرﺎﯿﺑآﮔﺪﯾدﺮ .يرﺎﯿﺑآ ﺮﯾﺎﺳ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗهﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﯽﻃ رد. ﯽﻗﺎﺑ مﻮﺳود هﺪﻧﺎﻣنژوﺮﺘﯿﻧزﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻪﺑ ﻪﻗﺎﺳﻦﺘﻓر مﺪﻨﮔﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ. ﻪﻠﺣﺮﻣ ردمﺪﻨﮔ نﺪﯿﺳر،ﻪﺗﻮﺑ مﺪﻨﮔ يﺎﻫ ﺢﻄﺳ زا ﮏﯾ
	هرﺎﻬﺑ ﺪﺷر عوﺮﺷوﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ لﺮﺘﻨﮐزﺮﻫ يﺎﻫ(ﺪﻧدﻮﺑ. حﺮﻃ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ حﺮﻃﺖﯿﻠﭙﺳاتﻼﭘكﻮﻠﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ3دﻮﺑ راﺮﮑﺗ. تﺮﮐ ﺮﻫ ﺖﺣﺎﺴﻣ25 ﺮﺘﻣ ﻊﺑﺮﻣ)5×5 (ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد. نآ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ اﺰﻠﮐ ﻞﺒﻗ لﺎﺳ لﻮﺼﺤﻣ زا ﻞﺒﻗ ﺖﺷﺎﮐ ﻦﻫآوﺎﮔ ﻂﺳﻮﺗ نادﺮﮔﺮﺑز ﻢﺨﺷﺪﺷ هد.200 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔ
	ﺰﻧﻮﺳ ﺦﯾرﺎﺗ رد26ﻪﺑ هﺎﻣﺮﻬﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺘﺳد ترﻮﺻ ﺪﯾدﺮﮔ . ﺖﺷﺎﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ200 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ هدﺮﺑرﺎﮑﺑ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐﺪﺷ.ﮏﯾ ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ مﻮﺳنژوﺮﺘﯿﻧ
	ﻪﯾﺰﺠﺗ مﺎﺠﻧا زا ﻞﺒﻗﺖﻬﺟ يرﺎﻣآ يﺎﻫ ﯽﻨﮕﻤﻫ هداد يرﺬﺟ ﻞﯾﺪﺒﺗ زا مزﻻ دراﻮﻣ رد ﺎﻫ
	ﻞﺧاﺪﺗ ﺎﺑ يرادﻒﻠﻋ تﺪﻣ ياﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ50ﺖﺷاﺪﻧ زور ) ﻞﮑﺷ1( .ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ردﻞﺧاﺪﺗ ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ مﺪﻋ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد زﺮﻫ يﺎﻫﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﺎﯾ و زﺮﻫﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋيﺎﻫ ياﺮﺑ زﺮﻫ50 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ زور 36 و34 ﺪﺻرددﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ لﺎﻤﺘﺣا5ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرددﻮﺑ راد . ﻪﻠﺒﻨﺳ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . هداد يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا نﻮﻣزآ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد يا5 ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺪﺻرد ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ.
	هداد يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ ﺎﮐدﺮﺑرﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺮﺑ يراد و ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﺖﺷاﺪﻧ مﺪﻨﮔ، هرود لﻮﻃ ﺎﻣاﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ زﺮﻫيرادﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﺖﺷاد. ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ لﻮﻃ هرودﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ داﺪﻌﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤ
	زﺮﻫ يﺎﻫ602ﻪﻠﺒﻨﺳﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد ﻪﮐ دﻮﺑﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ
	لﻮﻃ هرودﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ يراد ﺖﺷاد مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ .ﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋزﺮﻫ يﺎﻫﺎﺑ مﺪﻨﮔياﺮﺑ50 زورﺶﻫﺎﮐﯽﻨﻌﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يرادﻪﻧاد ﺪﻨﮔ مدﺮﮑﻧ دﺎﺠﯾا) ﻞﮑﺷ2 .(ﻞﻣﺎﮐ ﻞﺧاﺪﺗ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻒﻠﻋدﺮﮑﻠﻤﻋ زﺮﻫ يﺎﻫﻪﻧاد ار مﺪﻨﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد لﺮﺘﻨﮐ ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ و زﺮﻫ يﺎﻫﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫيا
	زا ﺶﯿﺑ ﻮﺟ عﺎﻔﺗرا ﯽﯾﻻﺎﺑ يﺎﻫ7ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑاﺮﺑ.
	نژوﺮﺘﯿﻧيدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ سﺎﺳا ﺮﺑداد ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ و ﺪﯿﺳر ﺪﺻرد ﮏﯾ زا ﺮﺘﻤﮐ) ﻞﮑﺷ4ﻒﻟا .( رد ،ﺲﮑﻋ ﺮﺑ ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ ﻞﺧاﺪﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ،زﺮﻫ يﺎﻫ75 نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻠﻤﻋ سﺎﺳا ﺮﺑ ار نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد دﺮﮑ داد ﺶﯾاﺰﻓا يدﺎﺼﺘﻗا . نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ حﻮﻄﺳ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪ
	ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳنژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾارﺎﮐ ﺮﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺖﺷاد) ﻞﮑﺷ4 .(ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد
	راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،زﺮﻫ يﺎﻫنژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ) ﻞﮑﺷ4 ﻒﻟا( . ﻂﯾاﺮﺷ ردﺗﻞﺧاﺪﻞﻣﺎﮐﻒﻠﻋزﺮﻫ يﺎﻫ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ 150رﺎﺘﮑﻫ رد نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ
	دﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ . ﺶﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﺲﮑﻋﺮﺑ ﺖﭼﺮﺒﻟا و ﮏﯿﭽﻨﻣز)2002 ( ترﻮﺻ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻂﯿﺴﻘﺗنژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾارﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ نآ فﺮﺼﻣ.ﯽﻤﯿﺣرهداز نارﺎﮑﻤﻫ و )1389 ( وﺪﯿﻠﺑﺰﭘﻮﻟ و وﺪﯿﻠﺑﺰﭘﻮﻟ و)2001 ( شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐنژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾارﺎﮐ بوﺎ
	ﺶﯾﺎﻣزآ يدﺎﯾز يﺎﻫ)ﺪﻤﺤﻣ ،يﺮﻐﺻا و ﺖﺳود1388، نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﮑﯿﻟﻮﺗ1986 ( دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ﺮﺷ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ دﺎﯾز و ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﻂﯾا ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ ﻊﻔﻧ ﻪﺑ ار زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ و ﺪﻫد ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ار ﺎﻬﻧآ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷرﺪﻫد .ﯽﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ ﺰﯿﻧ ار نژوﺮﺘﯿﻧ
	نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﻐﺻا)1389 ( ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔفﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﯽﯾﺎﻤﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣﺪﯾدﺮﮔ مﺪﻨﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ . ﺶﻫﺎﮐ تﺪﺷ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺎﻬﻧآ ﺎﺑ مﺪﻨﮔ ﺖﺑﺎﻗر ﻂﯾاﺮﺷ رد نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ
	ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا يﺎﻫ هداد1 ( ياﺮﺑ مﺪﻨﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ50 ﺮﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ زور ؛ﺖﺷاﺪﻧ مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ2 (آ زا ﻪﮐ ﺎﺠﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ دﺮﺑرﺎﮐ هﺎﯿﮔ زا ﺶﯿﺑ ار يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﯽﺘﺑﺎﻗر ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻦﯾا ﺮﺑﺎﻨﺑ 
	ﯽﯾﺎﭼﺎﺸﺘﺣا و ر م ﯽﭼ م س ﯽﻣر .1380 .ﻪﻧﻮﮔ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺮﺑ ﻦﯿﺟو نﺎﻣز ﺮﯿﺛﺎﺗﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو و ﻢﮐاﺮﺗ ،يا رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺎﯾﻮﺳ .ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ﺟﺪﻠ31 .ﺷهرﺎﻤ1 .ﺻﻪﺤﻔيﺎﻫ119 -107. ﻨﻤﭼﯽح م ﻞﺼﺤﻣﺪﺷار ؛س يدﻮﻤﺤﻣ ؛ت يﺮﻐﺻاغ ﯽﻧﺎﻣز و .1389 . فﺮﺼﻣ و بﺬﺟ ﯽﯾارﺎﮐ ﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ر ﻪﻠﺣ
	.( ﻪﻠﺠﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا .ﺟﺪﻠ .3 .ﺷهرﺎﻤ2 ،ﺻﻪﺤﻔيﺎﻫ96-81. ﯽﻤﯿﺣرهداز؛مﯽﻧﺎﺷﺎﮐ؛عﺾﯿﻓ عرازيدﺎﺑآ؛اﯽﮑﭼﻮﮐ عويﺮﯿﺼﻧﯽﺗﻼﺤﻣم .1389. بوﺎﻨﺗ رد نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾآرﺎﮐ ﻪﻧﺎﮔود ﯽﻋارز يﺎﻫلﻮﺼﺤﻣ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﺸﮔﺮﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد مﺪﻨﮔ . ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﻪﻠﺠﻣ ﯽﻋ
	( ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ و)

