
  
 

 رازیانههاي هرز علف در مدیریت پایدار
Foeniculum vulgare (  
   *2وح اله امینی

با وجین دستی یکی از استراتژیهاي مهم در مدیریت پایدار علف 
 ،).Foeniculum vulgare Mill( هرز رازیانههايعلف

در سه  هاي کامال تصادفیطرح بلوكآزمایش به صورت فاکتوریل در قالب 
 گرم ماده موثره در هکتار بصورت خاك مصرف 

بار وجین و یکدر دو سطح شامل  علف هرز فاکتور دوم کنترل تکمیلی
نتایج نشان داد که عدم مبارزه با . ر گرفته شدظعنوان شاهد در ن

-که حاکی از حساسیت زیاد این گیاه به رقابت علف

و اعمال  شکعلفکاربرد تحت تاثیر  بطور معنی داري
اعمال . یک دز معین نشان دادند بهها برگپهنبرگ حساسیت بیشتري نسبت به 
 گرم 1440( کاربرد دز توصیه شده حال، با این. ها را افزایش داد

که در این بطوري ،نتوانست از کاهش عملکرد اقتصادي جلوگیري نماید
غیر شیمیایی هاي هاي با کارایی باالتر و یا روش

  .مورد استفاده قرار گیرد

  .هرزعلفمدیریت 

  1393  تابستان/ 2شماره  24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

در مدیریت پایدارو وجین دستی فلورالین تري  کاهش یافتهدزهاي 
)Foeniculum vulgare Mill.

وح اله امینیر و  1لیرضا یوسفیع

   13/03/93: تاریخ پذیرش   01/11/92
    دانشگاه زنجانکشاورزي استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده 
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 :E-mail: ramini58@gmail.com   

با وجین دستی یکی از استراتژیهاي مهم در مدیریت پایدار علف  تلفیقکاهش یافته علفکش در دزهاي  استفاده از
علف یدارپا یریتمددر به منظور ارائه روش کاربردي . هاي هرز است

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب . به اجرا درآمد 1389ی در سال 
 1920و  1440، 960، 480در دزهاي صفر،  شکعلف .انجام شد

فاکتور دوم کنترل تکمیلی. و آمیخته با خاك به کار برده شد
عنوان شاهد در نه ب هرزعلفیک تیمار عاري از همچنین  .عدم وجین بود

که حاکی از حساسیت زیاد این گیاه به رقابت علف می دهد،درصد کاهش  2/88تا  دانه را رازیانه عملکرد
بطور معنی داري عملکرد دانه رازیانهافت و  هرزهايعلفزیست توده 

برگ حساسیت بیشتري نسبت به باریک هرزهايعلف. ندقرار گرفت
ها را افزایش دادبرگپهندر کنترل باریک و  شکعلفیک وجین کارایی 

نتوانست از کاهش عملکرد اقتصادي جلوگیري نماید نیز یک وجین هبه همرا )ماده موثره در هکتار
هاي با کارایی باالتر و یا روششکعلف باید همچنین. درصد کاهش عملکرد دیده شد13
مورد استفاده قرار گیرددارویی  در این گیاه هاشکعلفتلفیق با  در هرز

مدیریت گیاه دارویی،  ،هرزعلف کنترل شیمیایی ،پاسخ - دز: واژه هاي کلیدي

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

دزهاي کاربرد 
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 چکیده

استفاده از
هاي هرز است

ی در سال آزمایش
انجام شد تکرار

و آمیخته با خاك به کار برده شد قبل از کاشت
عدم وجین بود

رازیانه عملکرد هرزهايعلف
زیست توده . هرز است
قرار گرفت وجین

یک وجین کارایی 
ماده موثره در هکتار

13 نیز شرایط
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Abstract  

Using reduced rates of herbicide as integrated with hand weeding is one of the important 

strategies for sustainable weed management. In order to introduce a practical method for sustainable 

weed management of fennel (Foeniculum vulgare Mill.), an experiment was carried out in 2011. 

The experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three 

replications. The herbicide was applied preplant-incorporated at 0, 480, 960, 1440, and 1920 g a.i. 

ha-1. The second factor was supplementary weed control at two levels including one-hand weeding 

and no-hand weeding. A plot with whole season hand weeding was also included as check. Results 

showed that without weed control, fennel yield was decreased up to 88.2%, indicating the 

susceptibility of this plant to weed competition. Weed biomass and fennel yield loss were affected 

significantly by herbicide and hand weeding as well. Grass weeds were more susceptible to given 

rate of the herbicide compared with broadleaf weeds. Combination of herbicide with one hand 

weeding generally improved both grass and broadleaf weeds control. In spite of that, application of 

recommended rate of trifluralin (1440 g a.i. ha-1) with one hand weeding did not suppress yield loss, 

which in such treatment 13% yield loss was observed. Also, more effective herbicides and other 

non-chemical weed management approaches in integration with herbicides should be used in this 

medicinal plant. 

 

Keywords: chemical weed control, dose response, medicinal plants, weed management 
  
 

  مقدمه
هرچند کاربرد گیاهان دارویی در ایران از دیرباز 

توجه به اثرات هاي اخیر در سالمعمول بوده ولی 
موجب افزایش گرایش به جانبی داروهاي شیمیایی 

لذا . استفاده از گیاهان دارویی در کشورمان شده است

جلوگیري از تخریب  جهتگیاهان دارویی  نمودنزراعی 
مد نظر  منابع طبیعی و حفظ ذخایر با ارزش ژنتیکی

هاي در سال دلیل به همین .محققان قرار گرفته است
و نیز  این گیاهان توسعه یافته اخیر کشت و کار
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امیدبیگی ( افزایش یافته استدراین زمینه قیقات علمی تح
2010.(  

هرز هايعلفهاي کشاورزي در سیستم 
می باشند و توسعه کشت مهمترین عامل محدودیت 

عمکرد گیاهان بسته به توان  ،کنترلدرصورت عدم 
 100تا  10بین و گیاه زراعی  هرزهايعلفرقابتی 

 ).2010اوسکارنین و همکاران ( بدیامیدرصد کاهش 
مزرعه باعث افزایش  در هرزهايعلفوجود  ،همچنین
هاي تولید ناشی از کنترل شیمیایی، کاهش کیفیت هزینه

لذا . شوندمیهاي بوجاري هزینهمحصول و افزایش 
هاي زراعی سیستمکنترل تاثیر سوء این عوامل در 

روش رن در کشاورزي مد .باشدمیامري اجتناب ناپذیر 
 .ها استشکعلفکاربرد  هرزهايعلفعمده مبارزه با 

هاي هاي باالي مواد شیمیایی و نگرانیقیمت هرچند
این زیست محیطی جامعه کشاورزي را وادار کرده تا 

تري  .بیشتري مصرف نماینددقت نظر مواد را با 
از کش ترین علف پر مصرفو  نخستین فلورالین،

-کشیکی از مهمترین علف و هانیلینآخانواده دي نیترو

تري اگر چه . هاي انتخابی در گیاهان زراعی است
 در پنبه و هرزهايعلفاي کنترل ربطور عمده ب فلورالین

گیاه  40 از بیشدر امروزه  اما ،شود- استفاده میسویا 
 .)2002موناکو و همکاران ( قابل استفاده استزراعی 
 هرزهايعلفدر کنترل  فلورالینتريکارایی  ،همچنین

نیز  ).Pimpinella anisum L( آنیسونگیاه دارویی 
به دزهاي باالتر از مقدار حتی و این گیاه  تایید شده

ه تحمل مناسبی نشان دادنیز  شکعلفتوصیه شده این 
  ).2012یوسفی و همکاران ( است

گیاهی ) .Foeniculum vulgare Mill(رازیانه 
این .  می باشد) Apiaceae( ه چتریانتیرچند ساله از 

از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که اسانس آن  گیاه
در صنایع داروسازي، نوشابه سازي، صنایع غذایی، 
بهداشتی و آرایشی موارد استعمال فراوانی دارد 

ترکیبات اصلی این گیاه ). 2002گروس و همکاران (
استراگول، ترانس آنیتول، فینکون و لیمونن میباشد 

این گیاه بومی آسیاي مرکزي ). 1994گیلن و منزانوس (
و مدیترانه است و در کشورهاي انگلیس، آلمان، چین، 
ویتنام، آمریکاي جنوبی و مصر به صورت زراعی 

 ).2005نیوتون و همکاران لوسی(می شود  کشت
استقرار ضعیف، عدم ایجاد پوشش گیاهی مطلوب، دوره 

گیاه رقیب بسیار موجب شده که این  یرشدي طوالن
 )2010امید بیگی ( هرزهايعلفضعیفی در برابر 

در  ات اندکیتحقیق .بخصوص در سال اول کاشت باشد
 در این گیاه هرزهايعلفمیزان خسارت  زمینه برآورد

کامپیگلیا و که توسط در تحقیقی  .به عمل آمده است
با  هرزهايعلفانجام شده سرکوب  )2000(همکاران 

 درصد 91تا عملکرد این گیاه را استفاده از آفتابدهی 
لذا توسعه کشت این گیاه در  .نسبت به شاهد افزایش داد

 مدیریت پایدارارائه روش مناسب جهت  مندمزارع نیاز
دز (ها با تکیه بر کاهش مصرف علف کش هرزهايعلف

در تلفیق با کنترل غیرشیمیایی از ) کاهش یافته علفکش
اهمیت بنابراین با توجه به . ستاین دستی جمله وج

تحقیق  ،ها در کشاورزي پایدارکشکاهش مصرف علف
امکان کنترل علفهاي هرز با  بررسی )1( هدفابا حاضر 

کارایی بررسی ) 2( فلورالیناستفاده از علفکش تری
ی و یبه تنها فلورالینتري شکعلف کاهش یافتهدزهاي 

 هرزهايعلف مدیریت پایداردر  وجین دستیدر تلفیق با 
هاي مختلف ارزیابی تحمل رازیانه به دز ) 3(رازیانه و 

  .به اجرا درآمد شکعلفاین 
 
  هاروشمواد و 

  نحوه اعمال تیمارها مشخصات محل اجراي آزمایش و
در مزرعه  1389این آزمایش در بهار سال 

عرض با  زابل کشاورزي دانشگاه هکدتحقیقاتی دانش
 47دقیقه شمالی و طول  25درجه و  35جغرافیایی 

متر از سطح  1634در ارتفاع که دقیقه شرقی  1درجه و 
زمین محل اجراي آزمایش در پائیز سال  .شددریا انجام 

 1390شخم خورده و در اواخر اردیبهشت سال 1389
خاك مزرعه . مرحله نهایی آماده سازي زمین انجام شد
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 درصد 27، رس درصد 31که داراي  از نوع لوم رسی
 pH 1/8 باماده آلی  درصد 21/1 ،شن درصد 42 ،سیلت
-آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك. بود

فاکتور اول . انجام شد در سه تکرار هاي کامال تصادفی
فلورالین در مقادیر صفر، تري شکعلفدزهاي مختلف 

. بودگرم ماده موثره در هکتار  1920، 1440، 960، 480
 )بار وجین و عدم وجینیک(فاکتور دوم کنترل تکمیلی 

به در طول فصل  کامل مار وجینتییک همچنین . بود
بدین ترتیب در مجموع  .عنوان شاهد در نظر گرفته شد

ذکر است قابل  .تیمار در این آزمایش بررسی شدند 11
در ایران براي سایر دز توصیه شده تریفلورالین 

گرم در هکتار است که در آزمایشات  1440گیاهان
 به تنهایی کنترل موثر فراهم نمی کند اثبات شدهمختلف 

همچنین در این آزمایش . )2007یوسفی و همکاران، (
نظر  نیز موردتحمل رازیانه نیز به دزهاي باال بررسی 

از دز توصیه شده  باالتر درصد  25 زدبود در نتیجه 
   .نیز آزمایش شد
متر در نظر  2×5هاي آزمایشی در ابعاد  کرت
هر کرت شامل چهار ردیف کشت با فاصلۀ . گرفته شدند
ها متر و فاصلۀ بین بوتهسانتی 50 هاي کاشتبین ردیف

هاي  و فاصلۀ بین کرتمتر بود سانتی 20روي ردیف 
و نهر ورودي هر یک متر  یکمتوالی در هر تکرار از هم 

از تکرارهاي آزمایش بصورت جداگانه در نظر گرفته 
از سمپاش پشتی  شکعلفجهت اعمال تیمارهاي  .شدند

بار  2اي در فشار شرهماتایی مدل الگانس با نازل 
با تنظیم ارتفاع پاشش، عرض پاشش . استفاده شد

بصورت قبل از  شکعلفتیمار  .متر فراهم گردید5/0
، شکعلفد و بالفاصله پس از کاربرد شکاشت اعمال 

با خاك به وسیله شن کش  شکعلفنسبت به اختالط 
کاشت رازیانه بعد از عملیات آماده سازي . .اقدام شد
در تاریخ پنجم  شکیک روز بعد از کاربرد علف زمین و

در تیمارهاي که  .شد خرداد بصورت دستی انجام
بایستی به همراه یک بار وجین  شکعلفدزهاي مختلف 

انجام  روز پس از کاشت 63شد عمل وجین میاعمال 

در  .شد و سپس تا آخر فصل به همان شکل رها شد
بطور  هرزهايعلف ،هرزعلفتیمار شاهد عاري از 

آبیاري در طول فصل هر هفت روز  .هفتگی وجین شدند
به دلیل عدم وجود نشا . یکبار بصورت نشتی انجام شد

هیچ نوع نه هاي کمبود مواد غذایی و آفات و بیمایها 
   .در این آزمایش استفاده نشد کود و یا سموم آفات کش

  
  نمونه برداري

در  ،هرزهايعلفزیست توده جهت اندازه گیري 
طی دو نمونه برداري تیمارهاي که یکبار وجین داشتند 
یان ادوم در پمرحله مرحله یکبار در زمان وجین و 

 سپس .انجام شدمتر  5/1 ×1فصل در سطحی معادل 
گذاشتن پس از  و تفکیک ،اساس گونه بر هرزهايعلف
وزن  ،ساعت 72مدت هبگراد سانتی ۀدرج 75آون در 

براي تیمارهاي که یکبار  .شداندازه گیري خشک آنها 
دو مرحله با  ةتودوجین در آنها لحاظ شده بود زیست 

آن تیمار در نظر  نهایی هم جمع و بعنوان زیست توده
به تنهایی  شکعلفهمین مراحل براي کاربرد  .گرفته شد

 ۀدانعملکرد جهت تعیین . در پایان فصل انجام شد
 کاملنیز در اواسط مهرماه پس از رسیدگی رازیانه 

  .انجام شد عمتر مرب 2نمونه برداري در سطحی معادل 
  

  تجزیه تحلیل آماري
از رگرسیون غیر خطی به منظور بررسی واکنش 

به دزهاي  میزان عملکرد دانه رازیانه وهرز هايعلف
به  هاداده براي این منظور. استفاده شد شکعلفمختلف 

استیریبگ و ( پاسخ استاندارد برازش داده شدتابع دز 
   . )1993همکاران 

  
یا درصد کاهش  هرزعلفزیست توده  Yکه در آن

و یا  هرزعلفبیانگر زیست توده  maxعملکرد دانه و 
-علفدزي از  EC50،شکعلفدز صفر عملکرد در  افت

b
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 را )یا افت عملکرد( هرزعلفکه زیست توده است  شک
 .پارامتر شیب منحنی است bو  دهدمیکاهش  درصد 50

 با نرم افزار  دارهاوو رسم نم تجزیه رگرسیونی

Sigma plot 11 انجام شد.  
  

  نتایج و بحث
 نسبتا متنوع و ي مزرعه آزمایشیهرزعلف طیف

 Echinochloa crus-galli)سوروفهاي گونهشامل 

L.)دم روباهی ،)Setaria viridis (L.) P. Beauv( ،
، تاج خروس  .Chenopodium album L)(سلمه تره 

، تاج  (.Amaranthus blitoides S. Wats)خوابیده 
 (.Amaranthus retroflexus L)خروس ریشه قرمز 

 ، نوك لک لکی).Xanthium strumarium L( و توق
)Erodium cicutarium L.( علف شور ،)Salsola 

kali L.(شیرتیغی ، )Sonchus oleraceus L.( ،بود .

 برگباریک هرزهايعلفتجزیه آماري زیست توده 
شامل (غالب  برگپهنو  )سوروف و دم روباهی(غالب 

 و )، سلمه تره و توقخوابیدهتاج خروس ریشه قرمز و 
به صورت جداگانه انجام  هرزهايعلفمجموع کل 

  .گرفت
  

 غالب برگباریک هرزهايعلف

پاسخ به خوبی توانست روند تغییرات - معادله دز
غالب را در رابطه  برگباریک هرزهايعلفزیست توده 

در شرایط با و  فلورالینتري شکعلفبا دزهاي مختلف 
). 1جدول (بدون کنترل مکانیکی پیش بینی نماید 

توده هاي مشاهده شده زیستبطوریکه اختالف بین داده
گرم در متر  83تا  21و پیش بینی مدل بین  هرزهايعلف

  . مربع بود

  
در  هرزهايعلفهاي زیست توده زیست توده مشاهده شده و پارامترهاي برآورد شده حاصل از برازش داده -1جدول 

  .خطاي استاندارد می باشد ±اعداد بعد از  .)1تابع ( پاسخ-به تابع دز فلورالینتري شکعلفدزهاي مختلف 

  

  روش کنترل
  هرزعلف 

  طیف 
  يهرزعلف

زیست توده 
  مشاهده شده

  پارامترهاي برآورد شده
RMSE  R2  

max  EC50  b  

  شکعلف
  88/0  27  24/1±49/0  9/354±7/132  8/214±7/17  215±34  برگباریک
  89/0  83  27/3±85/0  2/976±1/95  5/708±8/48  647±52  برگپهن

  94/0  72  51/1±39/0  6/904±2/72  2/921±3/45  895±51  مجموع

  بار وجینیک+شکعلف
  86/0  21  83/1±58/0  6/501±8/102  6/152±5/13  152±26  برگباریک
  83/0  52  59/1±44/0  7/770±3/145  7/390±7/33  396±51  برگپهن

  89/0  62  58/1±34/0  4/754±4/113  6/592±0/40  598±68  مجموع
 
  

 هرزهايعلفزیست توده مشاهده شده براي 
گرم  215 شکعلفدر شرایط عدم کاربرد  برگباریک

در متر مربع بود که از لحاظ آماري با مقدار پیش بینی 
این حال با ). 1جدول (شده بوسیله مدل تفاوتی نداشت 

پس از کاشت، زیست  روز 63اعمال یک وجین دستی 
گرم در  152به  هرزهايعلف مشاهده شده توده نهایی

در مورد اخیر نیز تفاوت معنی که  متر مربع کاهش یافت

 داري بین زیست توده مشاهده شده با پیش بینی مدل
با توجه  .وجود ندارد )با توجه به عدد خطاي استاندارد(

کنترل و مقایسه زیست توده در  1هاي جدول هبه داد
روش تلفیقی و  )عدم استفاده از یکبار وجین( شیمیایی

 )P =0.0069(ي تفاوت معنی دار )اعمال یکبار وجین(
به روشنی نشان  1شکل  .این تیمارها دیده می شودبین 

زیست  فلورالینتري شکعلفافزایش دز می دهد که با 
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 .کاهش می یابد به شدت برگباریک هرزهايعلفتوده 
تاثیر کنترل مناسب علفهاي هرز باریک برگ به وسیله 

نیز گزارش  2002توسط موناکو و همکاران  این علفکش
استفاده از کنترل مکانیکی میزان  ،همچنین. شده است

تحت  شکعلفکاهش زیست توده را در یک دز معیین 
نشان داد  )1شکل ( مقایسه دو منحنی .تاثیر قرار دارد

 هم تفاوت با درصد 1 احتمال در سطحین دو خط اکه 
این  این نتیجه بیانگر ).P =0.0074( دارند معنی داري
استفاده از کنترل مکانیکی موجب  که باشدمی موضوع

طبق  ،همچنین .ه استشد هرزهايعلفتغییر پاسخ 

زیست توده درصدي  90جهت کاهش برآورد مدل، 
گرم  1395وجین به در صورت اعمال یک  هابرگباریک

درصد کاهش ذکر نیاز است در صورتی که  ماده موثره
 نیازمند افزایش دز به شده در شرایط عدم اعمال وجین

این نتایج با  ).1شکل (  گرم خواهد بود 1920بیش از 
زانگ و  ،2013بوهلر و همکاران (نتایج سایر محققان

امکان استفاده از دز هاي کاهش  که) 2013همکاران 
را گزارش کردند در تضاد یافته در کنترل علفهاي هرز 

.است

  

ــار   ) ــره در هکت ــاده موث ــرم م ــش (گ ــت علفک غلظ
0 500 1000 1500 2000 2500

بع   )
ــر
ر م
مــت

در 
رم 
گــ

ه (
ــود
ت ت
ســ
زی

0

50

100

150

200

250

300
بــــدون کنــــترل مکــــانیکی

ــار   ) ــره در هکت ــاده موث ــرم م ــش (گ ــت علفک غلظ
0 500 1000 1500 2000 2500

بع   )
ــر
ر م
مــت

در 
رم 
گــ

ه (
ــود
ت ت
ســ
زی

0

50

100

150

200

250

300
ی   ک ب   ار وجی   ن

 
هاي هخطوط پاسخ برآورد شده و نقاط داد. فلورالینتري شکعلفبرگ به باریک هرزهايعلفپاسخ -منحنی دز -1شکل 

  .شده اند ارائه 1پارامترهاي برآورد شده در جدول . مشاهده شده می باشند
 

 
 

 غالب برگپهن هرزهايعلف

به داده هاي زیست  پاسخ-تابع دزبا برازش 
 شکعلفمختلف دز هاي در  برگپهن هرزهايعلفتوده 
، زیست )1جدول (و برآورد پارامترها  فلورالینتري

نشان داده شده  2در شکل  برگپهن هرزهايعلفتوده 
زیست توده برآورد شده درصورت عدم استفاده . است
به ترتیب  و یک مرحله کنترل مکانیکی شکعلفاز 

مقایسه این  .گرم در متر مربع بود 18/395و  5/708
مقادیر با زیست توده مشاهده شده تفاوت معنی داري 

مقایسه این  نهمچنی .)1جدول ( بین آنها نشان نمی دهد
به همراه  شکعلف با تیمار شکعلفدر تیمار  پارامتر

اختالف معنی داري را در این  ،یک مرحله کنترل مکانیکی
ه بطوریک ).1جدول (نشان می دهد  تیمارهادو گروه از 

-علفزیست توه  درصد 44یک مرحله کنترل مکانیکی 

 شکعلفبا کاربرد  .را کاهش داد برگپهن هرزهاي
غالب بطور معنی  برگپهن هرزهايعلفزیست توده 

و این کاهش در دزهاي پایین و در  داري کاهش یافت
 يترششدت بی بدون کنترل مکانیکی شکعلفکاربرد 
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زیست توده آزمون یکسان بودن پاسخ  ).2شکل(اشت د
هاي غالب در شرایط استفاده و عدم استفاده از برگپهن

 درصد 1کنترل مکانیکی نیز نشان داد که در سطح 
با هم  در این دو شرایط هرزهايعلف منحنی پاسخ
 EC50مقایسه پارامتر  .)P ≤0.01( است اختالف داشته

دهد که در  مینیز نشان در این دو گروه از تیمارها 
صورت استفاده از یکبار وجین دز مورد نیاز جهت 

درصد  21 هرزهايعلفدرصدي زیست توده  50کاهش 
کاهش  بدون کنترل مکانیکی، شکعلفنسبت به کاربرد 

این ممکن است هر چند  ).2و شکل 1جدول( یابد می
رسد ولی با توجه به این که ببه نظر  ناچیزمقدار کاهش 

 که حداکثر زیست توده را نشان می maxمقدار پارامتر 
در  است کنترل تلفیقیباالتر از در کنترل شیمیایی دهد، 

دو روش براي  زیست توده در این دزمقدار نتیجه 
زیست توده در  EC50در بطوریکه . یکسان نبود کنترل

گرم  196و  9/354ب کنترل شیمیایی و تلفیقی به ترتی
طبق برآورد مدل جهت  .ماده خشک در واحد سطح بود

گرم در واحد سطح در  196کاهش زیست توده به 
نسبت  درصد 41را تا  شکعلفباید دز  شکعلفکاربرد 

فلورالین -کش تريعلف. افزایش دهیم تلفیقیبه کنترل 
بر علفهاي هرز پهن برگ که بذور ریز دارند موثر است 

در این شرایط با حذف  )2002همکاران موناکو و (
ریز دارند منابع رشدي علفهاي هرزي که بذور 

علفهاي هرزي براي رشد ) مواد غذاییو  فضا،رطوبت(
در این حالت . فراهم خواهد شد که بذور درشت دارند

با  یکهحال در. اثر کنترلی علفکش کم رنگ تر خواهد شد
کنترل  لفهاي هرز مذکور نیزکاربرد یکبار وجین ع

و علفهاي هرز قادر به تولید زیست توده  خواهند شد
  .زیاد نخواهند بود
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هاي هخطوط پاسخ برآورد شده و نقاط داد. فلورالینتري شکعلفبرگ به پهن هرزهايعلفپاسخ -منحنی دز -2شکل 

  .شده اند ارائه 1پارامترهاي برآورد شده در جدول . مشاهده شده می باشند
 

 
  هرزعلفهاي گونهمجموع 

هاي پاسخ به داده-پارامترهاي مختلف تابع دز
 شکعلفمختلف  دزهايدر  هرزهايعلفزیست توده 

 1و نتایج آن در جدول  برازش داده شد فلورالینتري

ییرات افت زیست همچنین روند تغ. ه استآورده شد
در  شکعلفدر دزهاي مختلف  هرزهايعلفتوده 

نشان  3در شکل  تلفیقیو نیز کنترل  ییکنترل شیمیا
  .داده شده است
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مقدار زیست  شکعلفدر شرایط عدم کاربرد 
 921 به هرزهايعلفتوده تولید شده توسط مجموع 

تجمع این مقدار  ).3شکل( در واحد سطح رسیدگرم 
زیست توده در واحد سطح احتماال به توان رقابتی 

اعمال با این حال . بسیار پایین رازیانه مربوط می شود
گرم در واحد  592به  را وجین در یک مرحله، این مقدار

پیداست این  1همانطور که از جدول . دادسطح کاهش 
شده در مزرعه از لحاظ مقادیر با مقادیر مشاهده 

 50دز مورد نیاز جهت کاهش  .آماري تفاوتی ندارند
در کنترل  هرزهايعلفدرصدي زیست توده مجموع 

گرم ماده  754و  904شیمیایی و کنترل تلفیقی به ترتیب 

درصدي در کنترل  6/16که کاهش  موثره در هکتار بود
صورت عدم اعمال همچنین در  .دهد نشان میرا تلفیقی 

زیست  به سطحزیست توده  کاهشبراي یکبار وجین 
کنترل تلفیقی، در  گرم 754توده تولید شده در دز 

 .افزایش دهیمبرابر  61/1را تا  شکعلفبایستی دز 
گزارش کردند که کاربرد ) 2007(یوسفی و همکاران 

درصد  90تواند تا فلورالین به همراه یکبار وجین میتري
تاثیر تلفیق یکبار وجین و . هرز را کنترل نمایدهايعلف

هرز در برنج نیز علفکش در افزایش کارایی کنترل علف
  .)2007سینگ و همکاران (گزارش شده است 
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هاي هخطوط پاسخ برآورد شده و نقاط داد. فلورالینتري شکعلفبه  هرزهايعلفپاسخ مجموع -منحنی دز -3شکل 

  .شده اند ارائه 1پارامترهاي برآورد شده در جدول . مشاهده شده می باشند
 

  
  عملکرد دانه رازیانه

جدول (پاسخ - معادله دز نتایج حاصل از برازش
نشان می دهد که در شرایط عدم کاربرد  )4 و شکل 2

 درصد 2/88 دانه رازیانهمیزان کاهش عملکرد  شکعلف
 600تا شکعلفه و طبق برآورد مدل افزایش دز بود

ی کاهش عملکرد ایجاد نتغییري در منح ،گرم ماده موثره
گرم ماده  9/1449اعمال دز  این حال با .ننموده است

نسبت به ( درصد 50ا موثره در هکتار از افت عملکرد ت
با اعمال دز توصیه  .جلوگیري نمود )تداخل تمام فصل

درصد ) گرم ماده موثره در هکتار 1440( شکعلفشده 
درصد کاهش یافت و به  37کاهش عملکرد دانه فقط 

- تريبا افزایش دز  ،همچنین. درصد رسید 13/45
گرم بیش از  480گرم ماده موثره که  1920به  فلورالین

توان بطور کامل از  نیز نمی ،تستوصیه شده امقدار 
 12بطوریکه در این دز نیز  .افت عملکرد جلوگیري کرد

عدم کنترل کامل و موثر  .درصد کاهش عملکرد دیده شد
ازدستیابی به  مانع شکعلفتوسط  هرزهايعلف

این  نیمه عمر. عملکرد اقتصادي قابل قبول شده است
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و به  )2002همکاران موناکو و ( روز است 45 شکعلف
 فصل رشد طوالنی و سرعت رسد با توجه به نظر می

فاصله  سریع عدم پوشش در نتیجهرازیانه  پایینرشد 
و  نبوده موثرکامال دز کاهش یافته  ،هابین ردیف
و  فرصت رویش مجدد یافته اند هرزهايعلفتعدادي از 

با رقابت در اواسط و اواخر فصل مانع از رسیدن به 
- شکعلفاز طرف دیگر کارایی  .عملکرد مناسب شده اند

به نوع  گیبست هرزهايعلفها در کنترل قابل قبول 
). 2007باروس و همکاران ( نیز دارد هرزعلفگونه 

 هرزعلفهمانطور که در ابتداي بخش نتایج ذکر شد 
کارایی هاي غالب مزرعه آزمایشی بود توق یکی از گونه

توق  مثلي هرزهايعلف در کنترل فلورالینتري پایین
 )1995ویلکات و همکاران ( درشت است که داراي بذر

کاهش عملکرد حتی در دزهاي  نیز می تواند دلیلی بر
طبق پیش بینی مدل در صورتیکه  بطور کلی .باال باشد
قابل تحمل نیز درصدي عملکرد پتانسیل  10کاهش 
 1920ما ناگزیر به استفاده از دزهاي باالتر از باشد، 

از لحاظ  توصیه آنگرم ماده موثره در هکتار هستیم که 
در  .رسدنمیزیست محیطی و اقتصادي منطقی به نظر 

تحقیقات دیگر نیز که در گیاهان زراعی مختلف انجام 
-علفدر سرکوب کامل  فلورالینتريشده کارایی پایین 

).2007یوسفی و همکاران ( گزارش شده است هرز

هاي کاهش عملکرد دانه رازیانه در دزهاي مختلف و پارامترهاي برآورد شده حاصل از برازش داده کاهش عملکرد مشاهده شده -2جدول 
  .خطاي استاندارد می باشند ±اعداد بعد از ). 1تابع . (پاسخ -فلورالین به تابع دزش تريکعلف

  
افه نمودن یک وجین دستی به تیمارهاي ضبا ا

ش عملکرد دانه رازیانه نسبت به شرایط بدون کعلف
 استفاده از وجین بطور قابل توجه اي افزایش یافت

کاهش عملکرد  ،کشبطوریکه در دز صفر علف). 4شکل (
این نتایج با نتایج دیما و همکاران  .رسید درصد 3/73به 

 9وعی رازیانه فقط که کاهش زیست توده در ن) 2010(
کامپیگلیا و . درصد گزارش نموده اند در تضاد است

کاهش عملکرد رازیانه را در تداخل با ) 2000(همکاران 
  .درصد گزارش نمود 91هرز  هايعلف

  

ــار   ) ــره در هکت ــاده موث ــرم م ــش (گ ــت علفک غلظ
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خطوط پاسخ برآورد شده و . فلورالینتري شکعلفپاسخ کاهش عملکرد دانه رازیانه در دزهاي مختلف -منحنی دز -4شکل   
  .ارائه شده اند 2پارامترهاي برآورد شده در جدول . هاي مشاهده شده می باشندنقاط داده

  

  هرزعلفرل روش کنت
کاهش عملکرد دانه 

  (%)مشاهده شده 
  پارامترهاي برآورد شده

RMSE  R2  
max  EC50  b  

  94/0  3/7  53/6±4/1  9/1449±9/48  28/88±1/3  86/91±5/1  شکعلف
  88/0  9/9  22/5±5/1  2/1082±6/74  39/73±7/4  ٣٩/٧٢±2/6  یکبار وجین+  شکعلف
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کاهش  شکعلفبا افزایش دز در کنترل تلفیقی نیز 

درصد  5و  10از  عملکرد روند نزولی گرفت و به کمتر
گرم ماده موثره در  1770و  1533دز در به ترتیب 

در شرایط استفاده  EC50مقایسه پارامتر  .رسید هکتار
دار معنیاز کاهش  یحاککش  و عدم استفاده از علکف

 این پارامتر در صورت اعمال یکبار وجین دستی است
 25بطوریکه با اعمال یک وجین این پارامتر  .)2جدول(

این نتایج حاکی از کارایی باالتر . درصد کاهش یافت
 .ی استیبه تنها شکعلفکنترل تلفیقی نسبت به کاربرد 

با این حال اگر بخواهیم در گیاه رازیانه به دز توصیه 
و یکبار وجین اکتفا  )در سایر گیاهان( شکشده این علف

 .درصدي عملکرد دانه را تحمل کنیم 13کنیم باید کاهش 
این گیاه می توان از  هرزهايعلف جهت بهبود کنترل

بطور مثال پوشاندن روي . ها نیز سود بردسایر روش
داخل  هرزهايعلفها با مالچ پالستیکی و کنترل ردیف
نتیجه تواند ی نظیر ترفلورالین مییهاشکعلفها با جوي

استفاده از آفتابدهی  تحقیقی در. مناسبتري داشته باشد
را در رازیانه کنترل  هرزهايعلفدرصد  93توانست 

درصدي عملکرد در  91نماید که نتیجه آن افزایش 
کامپیگلیا و ( مقایسه با عدم استفاده از آفتابدهی بود

  ).2000همکاران 
  

  نتیجه گیري کلی 
کشت گسترده گیاهان دارویی نظیر سایرگیاهان 

بطور کلی  .ها استشکعلفناگزیر از کاربرد  در مزارع
 فلورالینتري شکعلفنتایج این آزمایش نشان داد که 

تا دز (تر از مقدار توصیه شده حتی در دزهاي باال
نیز تاثیر سوء بر گیاه  )گرم ماده موثره در هکتار 1920

باالتر از مقدار  هبطوریکه افزایش دز ب ،رازیانه ندارد
موجب  هرزهايعلفبا بهبود کنترل  ،توصیه شده

با این وجود با توجه به مسائل  .افزایش عملکرد دانه شد
- نمیزیست محیطی توصیه دزهاي باال منطقی به نظر 

د دز توصیه شده در تلفیق با راز طرف دیگر کارب .رسد
 یکبار وجین نیز نتوانست از کاهش عملکرد اقتصادي

جلوگیري ) دیده شد کاهش عملکرد% 13در این شرایط (
 هاي با کاراییشکعلفشود در نتیجه پیشنهاد می .نماید

و دزهاي کمتر در تلفیق با باالتر  کنترل علف هرز
اده از وجین دستی در روشهاي غیر شیمیایی مثل استف

هاي مدیریت سایر روش خاکورزي وچندین مرحله، 
تا ضمن بهبود کنترل  هرز در این گیاه آزموده شودعلف
مواد شیمیایی در  رویهبیاز کاربرد  هرزهايعلف

که در راستاي  جلوگیري شود هاي زراعیاکوسیستم
  .کشاورزي پایدار خواهد بود
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	زا هدﺎﻔﺘﺳاﺖﺳا زﺮﻫ يﺎﻫﺸﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ رد ﯽ راﺮﮑﺗﺪﺷ مﺎﺠﻧاﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ كﺎﺧ ﺎﺑ ﻪﺘﺨﯿﻣآ ودﻮﺑ ﻦﯿﺟو مﺪﻋﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻧﺎﯾزار ﺖﺳا زﺮﻫ . هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﻦﯿﺟوﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﯾارﺎﮐ ﻦﯿﺟو ﮏﯾرﺎﺘﮑﻫ رد هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣﻂﯾاﺮﺷﺰﯿﻧ13 ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﻒﻠﻋزﺮﻫ
	ﻒﻠﻋ راﺪﯾﺎﭘ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد ﻢﻬﻣ يﺎﻬﯾﮋﺗاﺮﺘﺳا زا ﯽﮑﯾ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو ﺎﺑﻒﻠﻋيﺎﻫﻪﻧﺎﯾزار زﺮﻫ)
	(، ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآكﻮﻠﺑ حﺮﻃﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﻪﺳ ردفﺮﺼﻣ كﺎﺧ ترﻮﺼﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔﯽﻠﯿﻤﮑﺗ لﺮﺘﻨﮐ مود رﻮﺘﮐﺎﻓزﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ود ردﮏﯾ و ﻦﯿﺟو رﺎﺑ ﻧ رد ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋﻈﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮ . ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ مﺪﻋ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا دﺎﯾز ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ زا
	يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ دﺮﺑرﺎﮐﻒﻠﻋﮐﺶ لﺎﻤﻋا و ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ گﺮﺑﻦﻬﭘگﺮﺑ ﺎﻫﻪﺑﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﻦﯿﻌﻣ زد ﮏﯾ . لﺎﻤﻋا داد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﺎﻫ .ﻦﯾا ﺎﺑ،لﺎﺣهﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد دﺮﺑرﺎﮐ)1440مﺮﮔ ﺪﯾﺎﻤﻧ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ زا ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ،يرﻮﻄﺑ ﻦﯾا رد ﻪﮐ شور ﺎﯾ و ﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﯾارﺎﮐ ﺎﺑ يﺎﻫ
	:زد -ﺦﺳﺎﭘ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋزﺮﻫ، ،ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
	ﯽﻋارزندﻮﻤﻧ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔﺖﻬﺟ ﺐﯾﺮﺨﺗ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟﯽﮑﯿﺘﻧژ شزرا ﺎﺑ ﺮﯾﺎﺧذ ﻆﻔﺣ و ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﺎﻘﻘﺤﻣ.ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑﻞﯿﻟدلﺎﺳ رد يﺎﻫ رﺎﮐ و ﺖﺸﮐ ﺮﯿﺧاﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﻌﺳﻮﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺰﯿﻧ و
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	ﺖﺳا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫ . ﻪﭼ ﺮﮔا يﺮﺗ ﻦﯿﻟارﻮﻠﻓﺑ هﺪﻤﻋ رﻮﻄﺑﺮ لﺮﺘﻨﮐ ياﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫو ﻪﺒﻨﭘ رد ﺎﯾﻮﺳﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا -دﻮﺷ،ﺎﻣا هزوﺮﻣا ردﺶﯿﺑزا40 هﺎﯿﮔ ﯽﻋارزﺖﺳا هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺑﺎﻗ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﮐﺎﻧﻮﻣ2002(. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ، ﯽﯾارﺎﮐيﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ لﺮﺘﻨﮐ ردﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔنﻮﺴﯿﻧآ)
	( ﺰﯿﻧ هﺪﺷ ﺪﯿﯾﺎﺗ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا و ﯽﺘﺣ راﺪﻘﻣ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫزد ﻪﺑ ﻦﯾا هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗﻒﻠﻋﮐﺶ ﺰﯿﻧداد نﺎﺸﻧ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﻞﻤﺤﺗ ه ﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﺳﻮﯾ2012.( ﻪﻧﺎﯾزار)
	لﺎﺳ رﺎﻬﺑ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا1389 ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺪﮑههﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐﻞﺑاز ﺎﺑ ضﺮﻋ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ35 و ﻪﺟرد25 لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﻘﯿﻗد47 و ﻪﺟرد1 ﯽﻗﺮﺷ ﻪﻘﯿﻗد ﻪﮐ عﺎﻔﺗرا رد1634 ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ مﺎﺠﻧا ﺎﯾردﺪﺷ. لﺎﺳ ﺰﯿﺋﺎﭘ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ ﻦﯿﻣز 1389لﺎﺳ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا ﺮﺧاوا رد و هدرﻮﺧ ﻢﺨﺷ139
	( ﯽﻫﺎﯿﮔ زا ﻪﻟﺎﺳ ﺪﻨﭼﺮﯿﺗنﺎﯾﺮﺘﭼ ه)
	(ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ . ﻦﯾا هﺎﯿﮔ نآ ﺲﻧﺎﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻤﯾﺪﻗ زا ،ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﯾﺎﻨﺻ ،يزﺎﺳ ﻪﺑﺎﺷﻮﻧ ،يزﺎﺳوراد ﻊﯾﺎﻨﺻ رد دراد ﯽﻧاواﺮﻓ لﺎﻤﻌﺘﺳا دراﻮﻣ ﯽﺸﯾارآ و ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و سوﺮﮔ2002 .( هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﯽﻠﺻا تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪﺷﺎﺒﯿﻣ ﻦﻧﻮﻤﯿﻟ و نﻮﮑﻨﯿﻓ ،لﻮﺘﯿﻧآ ﺲﻧاﺮﺗ ،لﻮﮔاﺮﺘﺳا
	ﺪﺷ ﺎﻫر ﻞﮑﺷ نﺎﻤﻫ ﻪﺑ ﻞﺼﻓ ﺮﺧآ ﺎﺗ ﺲﭙﺳ و ﺪﺷ. رد زا يرﺎﻋ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗﻒﻠﻋزﺮﻫ،ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ رﻮﻄﺑ ﺪﻧﺪﺷ ﻦﯿﺟو ﯽﮕﺘﻔﻫ. زور ﺖﻔﻫ ﺮﻫ ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد يرﺎﯿﺑآﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﺘﺸﻧ ترﻮﺼﺑ رﺎﺒﮑﯾ . ﺎﺸﻧ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺎﻬﯾﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ و ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ دﻮﺒﻤﮐ يﺎﻫ ﻪﻧ عﻮﻧ ﭻﯿﻫ ﺶﮐ تﺎﻓآ مﻮﻤﺳ ﺎﯾ و دﻮﮐﺪﺸﻧ هدﺎﻔﺘ
	ﯽﺳر مﻮﻟ عﻮﻧ زا ياراد ﻪﮐ31ﺪﺻردسر ،27ﺪﺻرد ﺖﻠﯿﺳ،42ﺪﺻردﻦﺷ،21/1ﺪﺻرد ﯽﻟآ هدﺎﻣﺎﺑ
	1/8 دﻮﺑ .كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ
	ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ يﺎﻫراﺮﮑﺗ ﻪﺳ ردﺪﺷ مﺎﺠﻧا . لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫزدﻒﻠﻋﮐﺶيﺮﺗ ،ﺮﻔﺻ ﺮﯾدﺎﻘﻣ رد ﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ 480،960 ،1440،1920 رﺎﺘﮑﻫ رد هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔدﻮﺑ . ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ لﺮﺘﻨﮐ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ)ﮏﯾﻦﯿﺟو مﺪﻋ و ﻦﯿﺟو رﺎﺑ( دﻮﺑ . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﮏﯾﯿﺗﻦﯿﺟو رﺎﻤﻞﻣﺎﮐ ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد ﻪﺑ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨ
	يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺖﻬﺟ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ، رد ﺪﻨﺘﺷاد ﻦﯿﺟو رﺎﺒﮑﯾ ﻪﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ود ﯽﻃ و ﻦﯿﺟو نﺎﻣز رد رﺎﺒﮑﯾ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﻠﺣﺮﻣﭘ رد مودﺎ نﺎﯾ لدﺎﻌﻣ ﯽﺤﻄﺳ رد ﻞﺼﻓ1×5/1 ﺮﺘﻣﺪﺷ مﺎﺠﻧا.ﺲﭙﺳ ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺮﺑﻪﻧﻮﮔ سﺎﺳا،ﮏﯿﮑﻔﺗو زا ﺲﭘ ﻦﺘﺷاﺬﮔ رد نوآ75ﺟردﮥﯽﺘﻧﺎﺳ داﺮﮔﺑﻪ تﺪﻣ72ﺖﻋﺎﺳ، نزو ﺎﻬ
	ﺶﻨﮐاو ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻄﺧ ﺮﯿﻏ نﻮﯿﺳﺮﮔر زا ﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮﻫوﻪﻧﺎﯾزار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ يﺎﻫزد ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣﻒﻠﻋﮐﺶﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑهدادﺎﻫ ﻪﺑ زد ﻊﺑﺎﺗﺪﺷ هداد شزاﺮﺑ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺦﺳﺎﭘ) و ﮓﺒﯾﺮﯿﺘﺳا نارﺎﮑﻤﻫ1993(.
	هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋزﺮﻫ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد ﺎﯾ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	نآ رد ﻪﮐ
	هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﻒﻠﻋزﺮﻫ ﺎﯾ و ﺖﻓا رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻔﺻ زدﻒﻠﻋﮐﺶ،
	زا يزدﻒﻠﻋ
	ﮐﺶ ﺖﺳا هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﻪﮐﻒﻠﻋزﺮﻫ)دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻓا ﺎﯾ(ار 50ﺪﺻرد ﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﻫد و
	هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﮏﯾرﺎﺑگﺮﺑ ﺐﻟﺎﻏ)ﯽﻫﺎﺑور مد و فورﻮﺳ( وﻦﻬﭘگﺮﺑ ﺐﻟﺎﻏ) ﻞﻣﺎﺷ و ﺰﻣﺮﻗ ﻪﺸﯾر سوﺮﺧ جﺎﺗهﺪﯿﺑاﻮﺧقﻮﺗ و هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ ،(و ﻞﮐ عﻮﻤﺠﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ مﺎﺠﻧا ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﻓﺮﮔ.
	ﺖﺳا ﯽﻨﺤﻨﻣ ﺐﯿﺷ ﺮﺘﻣارﺎﭘ. ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر ﻪﯾﺰﺠﺗﻤﻧ ﻢﺳر وﻮﺎﻫراد راﺰﻓا مﺮﻧ ﺎﺑ
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا.
	ﻒﯿﻃﻒﻠﻋزﺮﻫﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﻋرﺰﻣ يو عﻮﻨﺘﻣ ﺎﺘﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫفورﻮﺳ
	زد ﻪﻟدﺎﻌﻣ - تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﮏﯾرﺎﺑگﺮﺑ ﻪﻄﺑار رد ار ﺐﻟﺎﻏ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫزد ﺎﺑﻒﻠﻋﮐﺶيﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ و ﺎﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺪﯾﺎﻤﻧ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ) لوﺪﺟ1 .( هداد ﻦﯿﺑ فﻼﺘﺧا ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑﺖﺴﯾز هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺎﻫ هدﻮﺗ ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﻦﯿﺑ لﺪﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ و21 
	( ، هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ)
	ﯽﻫﺎﺑور مد ،)
	سوﺮﺧ جﺎﺗ ، هﺪﯿﺑاﻮﺧ
	جﺎﺗ ، ﺰﻣﺮﻗ ﻪﺸﯾر سوﺮﺧ
	قﻮﺗ و)
	(ﯽﮑﻟ ﮏﻟ كﻮﻧ ، )
	( رﻮﺷ ﻒﻠﻋ ،)
	(ﯽﻐﯿﺗﺮﯿﺷ ،)
	( ،دﻮﺑ .
	ياﺮﺑ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﮏﯾرﺎﺑگﺮﺑ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ردﻒﻠﻋﮐﺶ215 مﺮﮔ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ راﺪﻘﻣ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا ﻪﮐ دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﺗوﺎﻔﺗ لﺪﻣ ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ هﺪﺷ) لوﺪﺟ1 .( ﺎﺑ لﺎﺣ ﻦﯾا ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو ﮏﯾ لﺎﻤﻋا63زور ﺖﺴﯾز ،ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ ﯽﯾﺎﻬﻧ هدﻮﺗهﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﻪﺑ152 رد 
	( ﻦﯿﺑدﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﯾد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا. ﻞﮑﺷ1 نﺎﺸﻧ ﯽﻨﺷور ﻪﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ زد ﺶﯾاﺰﻓاﻒﻠﻋﮐﺶيﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ ﺖﺴﯾز
	،لﺪﻣ دروآﺮﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﻬﺟ90 يﺪﺻرد هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﮏﯾرﺎﺑگﺮﺑﺎﻫ ﮏﯾ لﺎﻤﻋا ترﻮﺻ رد ﻪﺑ ﻦﯿﺟو1395 مﺮﮔ هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﺖﺳا زﺎﯿﻧ ﺮﮐذ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد ﻦﯿﺟو لﺎﻤﻋا مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد هﺪﺷﻪﺑ زد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ زا ﺶﯿﺑ1920دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ مﺮﮔ ) ﻞﮑﺷ1.( ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﺞﯾﺎﺘﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻠﻫﻮ
	هدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﮏﯾرﺎﺑگﺮﺑتﺪﺷ ﻪﺑﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ. ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻬﻔﻠﻋ ﺐﺳﺎﻨﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗﺶﮑﻔﻠﻋ ﻦﯾا نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﮐﺎﻧﻮﻣ ﻂﺳﻮﺗ2002 شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ، ناﺰﯿﻣ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﯿﯿﻌﻣ زد ﮏﯾ رد ار هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺶﻫﺎﮐﻒﻠﻋﮐﺶ ﺖﺤﺗ دراد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ.ﯽﻨﺤﻨﻣ ود ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ)
	.(ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻦﯾا عﻮﺿﻮﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺦﺳﺎﭘ ﺮﯿﯿﻐﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺪﺷﺖﺳا ه.ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ، ﻖﺒﻃ
	ﺪﻫد ﯽﻤﻧ نﺎﺸﻧ ﺎﻬﻧآ ﻦﯿﺑ) لوﺪﺟ1(.ﯿﻨﭽﻤﻫﻦ ﻦﯾا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺮﺘﻣارﺎﭘ رﺎﻤﯿﺗ ردﻒﻠﻋﮐﺶرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑﻒﻠﻋﮐﺶ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﮏﯾ، ﻦﯾا رد ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا زا هوﺮﮔ ودﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ) لوﺪﺟ1.(ﮑﯾرﻮﻄﺑ ﻪ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﮏﯾ44ﺪﺻرد هﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋ
	شزاﺮﺑ ﺎﺑزد ﻊﺑﺎﺗ-ﺦﺳﺎﭘ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ هداد ﻪﺑ هدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻦﻬﭘگﺮﺑ رد يﺎﻫ زد ﻒﻠﺘﺨﻣﻒﻠﻋﮐﺶ يﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ دروآﺮﺑ و) لوﺪﺟ1( ﺖﺴﯾز ، هدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻦﻬﭘگﺮﺑ ﻞﮑﺷ رد2 هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺳا . هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ ترﻮﺻرد هﺪﺷ دروآﺮﺑ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز زاﻒﻠﻋﮐﺶﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﮏﯾ و ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ 5/
	يﺎﻫزﺮﻫﻦﻬﭘگﺮﺑداد ﺶﻫﺎﮐ ار. دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑﻒﻠﻋﮐﺶ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻦﻬﭘگﺮﺑ ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ يراد رد و ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫزد رد ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾا و دﺮﺑرﺎﮐﻒﻠﻋﮐﺶﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑﯿﺑ تﺪﺷﺸﺮﺘي
	ﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐ ﺐ9/354 و196 مﺮﮔ دﻮﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ. ﺖﻬﺟ لﺪﻣ دروآﺮﺑ ﻖﺒﻃ ﻪﺑ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺶﻫﺎﮐ196 رد ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد مﺮﮔ دﺮﺑرﺎﮐﻒﻠﻋﮐﺶ زد ﺪﯾﺎﺑﻒﻠﻋﮐﺶ ﺎﺗ ار41ﺪﺻرد ﺖﺒﺴﻧ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﺑﯽﻘﯿﻔﻠﺗﻢﯿﻫد ﺶﯾاﺰﻓا .ﻒﻠﻋيﺮﺗ ﺶﮐ- ﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ ﺖﺳا ﺮﺛﻮﻣ ﺪﻧراد ﺰﯾر روﺬﺑ ﻪﮐ گﺮﺑ ﻦﻬﭘ 
	د ﺖﺷا)ﻞﮑﺷ2.( ﺦﺳﺎﭘ ندﻮﺑ نﺎﺴﮑﯾ نﻮﻣزآ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﻦﻬﭘگﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ و هدﺎﻔﺘﺳا ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﺢﻄﺳ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ1ﺪﺻرد ﺦﺳﺎﭘ ﯽﻨﺤﻨﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻂﯾاﺮﺷ ود ﻦﯾا رد ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﺘﺷاد فﻼﺘﺧاﺖﺳا)
	(. ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا هوﺮﮔ ود ﻦﯾا رد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧﯽﻣ رد ﻪﮐ ﺪﻫد ﺖﻬﺟ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ زد ﻦﯿﺟو رﺎﺒﮑﯾ زا هدﺎﻔﺘﺳا ترﻮﺻ ﺶﻫﺎﮐ50 هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز يﺪﺻردﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ21 ﺪﺻرد دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﻒﻠﻋﮐﺶ،ﯽﮑﯿﻧﺎﮑﻣ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻣﺪﺑﺎﯾ)لوﺪﺟ1ﻞﮑﺷ و2.( ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﻦﯾا ﺶﻫﺎﮐ راﺪﻘﻣﺰﯿﭼﺎﻧ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺑ ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﮐ ،ﺪﻫد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐ رد زا ﺮﺗﻻﺎﺑﯽﻘﯿﻔﻠﺗ لﺮﺘﻨﮐﺖﺳا رد ﻪﺠﯿﺘﻧ راﺪﻘﻣزد ﻦﯾا رد هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ياﺮﺑ شور ود لﺮﺘﻨﮐدﻮﺒﻧ نﺎﺴﮑﯾ . ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ رد
	رد هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز
	ﺪﺷ هدروآﺖﺳا ه .ﻐﺗ ﺪﻧور ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﺴﯾز ﺖﻓا تاﺮﯿﯿ هدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫزد ردﻒﻠﻋﮐﺶ رد ﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐﯾﯽ لﺮﺘﻨﮐ ﺰﯿﻧ وﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻞﮑﺷ رد3 نﺎﺸﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ هداد.
	زد ﻊﺑﺎﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ-هداد ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ يﺎﻫ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ رديﺎﻫزد ﻒﻠﺘﺨﻣﻒﻠﻋﮐﺶ يﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓﺪﺷ هداد شزاﺮﺑ لوﺪﺟ رد نآ ﺞﯾﺎﺘﻧ و1
	دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ردﻒﻠﻋﮐﺶ ﺖﺴﯾز راﺪﻘﻣ عﻮﻤﺠﻣ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ هدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑ921 مﺮﮔﺪﯿﺳر ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد)ﻞﮑﺷ3.( راﺪﻘﻣ ﻦﯾا ﻊﻤﺠﺗ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﻪﺑ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد هدﻮﺗ ﺖﺴﯾزدﻮﺷ ﯽﻣ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻧﺎﯾزار ﻦﯿﯾﺎﭘ رﺎﯿﺴﺑ . لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ لﺎﻤﻋا راﺪﻘﻣ ﻦﯾا ،ﻪﻠﺣﺮﻣ ﮏﯾ رد ﻦﯿﺟوار ﻪﺑ592 ﺪﺣاو رد
	هﺪﺷﻒﻠﻋﮐﺶ)1440رﺎﺘﮑﻫ رد هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔ ( ﺪﺻرد ﻂﻘﻓ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ37 ﻪﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد 13/45ﺪﯿﺳر ﺪﺻرد .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ، زد ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑيﺮﺗ
	شزاﺮﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧزد ﻪﻟدﺎﻌﻣ - ﺦﺳﺎﭘ) لوﺪﺟ 2ﻞﮑﺷ و4( دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻒﻠﻋﮐﺶ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ناﺰﯿﻣﻪﻧﺎﯾزار ﻪﻧاد2/88ﺪﺻرد دﻮﺑ زد ﺶﯾاﺰﻓا لﺪﻣ دروآﺮﺑ ﻖﺒﻃ و هﻒﻠﻋﮐﺶﺎﺗ600 هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔ،ﺤﻨﻣ رد يﺮﯿﯿﻐﺗﻨ دﺎﺠﯾا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﯽ ﺖﺳا هدﻮﻤﻨﻧ.ﺎﺑلﺎﺣ ﻦﯾا زد لﺎﻤﻋا9/14
	ﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ ﻪﺑ1920 ﻪﮐ هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔ480 زا ﺶﯿﺑ مﺮﮔ راﺪﻘﻣا هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗﺳﺖ،ﯽﻤﻧ ﺰﯿﻧ زا ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻄﺑ ناﻮﺗ دﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻓا. ﺰﯿﻧ زد ﻦﯾا رد ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ12 ﺪﺷ هﺪﯾد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد. ﺮﺛﻮﻣ و ﻞﻣﺎﮐ لﺮﺘﻨﮐ مﺪﻋ ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﻂﺳﻮﺗﻒﻠﻋﮐﺶﻊﻧﺎﻣ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳدزا ﺖﺳا هﺪﺷ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠ
	ﻦﯿﯾﺎﭘيﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓلﺮﺘﻨﮐ ردﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ يﻞﺜﻣ قﻮﺗ رﺬﺑ ياراد ﻪﮐﺖﺳا ﺖﺷرد) نارﺎﮑﻤﻫ و تﺎﮑﻠﯾو1995( ﺮﺑ ﯽﻠﯿﻟد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺰﯿﻧ يﺎﻫزد رد ﯽﺘﺣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻻﺎﺑ.ﯽﻠﮐ رﻮﻄﺑ ﻪﮑﯿﺗرﻮﺻ رد لﺪﻣ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﻖﺒﻃ ﺶﻫﺎﮐ10 ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺪﺻرد ﺰﯿﻧ ﻞﻤﺤﺗ ﻞﺑﺎﻗ ،ﺪﺷﺎﺑ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫزد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺑ
	ﻒﻠﻋﮐﺶ45ﺖﺳا زور) و ﻮﮐﺎﻧﻮﻣ نارﺎﮑﻤﻫ2002( ﻪﺑ و ﯽﻣ ﺮﻈﻧﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﺳرﺖﻋﺮﺳ و ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﺪﺷرﻦﯿﯾﺎﭘ ﻪﻧﺎﯾزارﻪﺠﯿﺘﻧ ردﺶﺷﻮﭘ مﺪﻋﻊﯾﺮﺳ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑﺎﻫ، ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ زد ﻼﻣﺎﮐﺮﺛﻮﻣهدﻮﺒﻧ و زا يداﺪﻌﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺪﻧا ﻪﺘﻓﺎﯾ دﺪﺠﻣ ﺶﯾور ﺖﺻﺮﻓ و ﻪﺑ نﺪﯿﺳر زا ﻊﻧﺎﻣ ﻞﺼﻓ ﺮﺧاوا و ﻂﺳاوا رد ﺖﺑﺎﻗ
	لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ لﺮﺘﻨﮐ رد ﺎﻫﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺘﺴﺑﯽﮕ عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔﻒﻠﻋزﺮﻫدراد ﺰﯿﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و سورﺎﺑ2007 .( ﺪﺷ ﺮﮐذ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺶﺨﺑ ياﺪﺘﺑا رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫﻒﻠﻋزﺮﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا ﯽﮑﯾ قﻮﺗ دﻮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﻋرﺰﻣ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﯽﯾارﺎﮐ
	زﺮﻫﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﺳﻮﯾ2007.(
	ا ﺎﺑﺿ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو ﮏﯾ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎ ﻒﻠﻋﮐ نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧﺎﯾزار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يا ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻄﺑ ﻦﯿﺟو زا هدﺎﻔﺘﺳا) ﻞﮑﺷ4 .(ﻒﻠﻋ ﺮﻔﺻ زد رد ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑﺶﮐ، دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ3/73ﺪﺻردﺪﯿﺳر. نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﻤﯾد ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا)2010 (ﻧ رد هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺶﻫﺎﮐ ﻪﮐ 
	ﺰﯿﻧ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ لﺮﺘﻨﮐ رد زد ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑﻒﻠﻋﮐﺶ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺘﻤﮐ ﻪﺑ و ﺖﻓﺮﮔ ﯽﻟوﺰﻧ ﺪﻧور دﺮﮑﻠﻤﻋ زا10 و5 ﺪﺻرد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ رد زد1533 و1770 رد هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔ رﺎﺘﮑﻫﺪﯿﺳر. ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	نﺎﻫﺎﯿﮔﺮﯾﺎﺳ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ هدﺮﺘﺴﮔ ﺖﺸﮐعراﺰﻣ رد دﺮﺑرﺎﮐ زا ﺮﯾﺰﮔﺎﻧﻒﻠﻋﮐﺶﺖﺳا ﺎﻫ. ﯽﻠﮐ رﻮﻄﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧﻒﻠﻋﮐﺶيﺮﺗﻦﯿﻟارﻮﻠﻓ ﻻﺎﺑ يﺎﻫزد رد ﯽﺘﺣ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ راﺪﻘﻣ زا ﺮﺗ) زد ﺎﺗ 1920رﺎﺘﮑﻫ رد هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ مﺮﮔ( هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ءﻮﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺰﯿﻧ دراﺪﻧ ﻪﻧﺎﯾزار،ﺑ زد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪ
	هدﺎﻔﺘﺳا ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻒﮑﻠﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ و ﺶﮐﮐﺎﺣﯽ ﺶﻫﺎﮐ زاﯽﻨﻌﻣ رادﺖﺳا ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو رﺎﺒﮑﯾ لﺎﻤﻋا ترﻮﺻ رد ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا)لوﺪﺟ2(. ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا ﻦﯿﺟو ﮏﯾ لﺎﻤﻋا ﺎﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ25 ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد . ﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﯾارﺎﮐ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ لﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋﮐﺶﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑﯾﺖﺳا ﯽ. ﻪﯿﺻﻮﺗ ز
	ﺪﺳر.ﺑرﺎﮐ ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زاﺮ ﺎﺑ ﻖﯿﻔﻠﺗ رد هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد ديدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ زا ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﺟو رﺎﺒﮑﯾ) ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا رد13 %دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐﺪﺷ هﺪﯾد ( يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺪﯾﺎﻤﻧ.ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد دﻮﺷﻒﻠﻋﮐﺶﯽﯾارﺎﮐ ﺎﺑ يﺎﻫ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﺑ ﻖﯿﻔﻠﺗ رد ﺮﺘﻤﮐ يﺎﻫزد وﻔﺘﺳا ﻞﺜﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺮﯿﻏ يﺎﻬ

