
  
 

Acroptilon repens ( به وسیله عوامل 

  بیماري زاي قارچی
  3رویا رضائیان دلوئی

 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد، گروه کشاورزي، مشهد، ایران

ه کاسنی است که سبب بروز مشکالت تیرسمج از 
به منظور بررسی امکان کنترل . چراگاه ها در ایران و اکثر مناطق جهان می شود

پژوهشی در مناطق مختلف شهرستان چناران و مشهد در سال 
روي تلخه جمع آوري و در محیط هاي کشت آزمایشگاهی خالص 

شامل  یجدایه قارچ سهبه منظور تعیین توان بیماري زایی جدایه ها، 
Puccinia acroptili  به عنوان موثرترین جدایه ها برگزیده شدند

بررسی هاي تکمیلی به منظور تعیین بهترین غلظت 
از سه تا ) رطوبت اشباع( تاثیر طول دوره شبنم  و

گیاه از مهمترین گیاهان اقتصادي  10نتایج آزمون دامنه میزبانی روي 
نشان داد که از بین  )زمینی و یونجه بسبز، ذرت، سی

مایه همچنین . نداشت در گیاهان غیر هدفهیچگونه بیماري زایی 
  107غلظت  افزون بر آن، سوسپانسیون با. درصد کاهش داد
ساعته و  3، در مقایسه با دوره رطوبتی ساعت با اعمال تاریکی

تلخه چه کاهش وزن خشک گیاه درصد و نیز 62/24
P  عامل کنترل  کاندیداي عنوان یکرا می توان به

  .، دوره رطوبتی اشباع، تست دامنه میزبانی
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سمج از و علف هرزي چندساله) .Acroptilon repens L(تلخه 
چراگاه ها در ایران و اکثر مناطق جهان می شودو مراتعمزارع، باغات، 
پژوهشی در مناطق مختلف شهرستان چناران و مشهد در سال  قارچی،بیماري زاي  عوامل تلخه به وسیله

روي تلخه جمع آوري و در محیط هاي کشت آزمایشگاهی خالص  ابتدا عوامل بیماري زا از. ورت گرفتص
به منظور تعیین توان بیماري زایی جدایه ها،  ،پس از انجام آزمایش هاي مقدماتی

Alternaria alternata ،Fusarium oxysporum و Puccinia acroptili

بررسی هاي تکمیلی به منظور تعیین بهترین غلظت همچنین، . مورد ارزیابی قرار گرفتآن ها و آزمون دامنه میزبانی 
واسپور در یک میلی لیتر آب مقطر  107تا  104از سوسپانسیون اسپور 

نتایج آزمون دامنه میزبانی روي . ساعت بر بیماري زایی قارچ بررسی گردید
سبز، ذرت، سی شامل گندم، جو، کلزا، گوجه فرنگی، چغندرقند، خیار، لوبیا

هیچگونه بیماري زایی  Puccinia acroptili جدایه هاي استخراج شده، تنها
درصد کاهش داد 61این قارچ در مرحله گیاهچه وزن خشک تلخه را تا 

ساعت با اعمال تاریکی 48 رطوبتیاین قارچ در دوره  در میلی لیتر
62سبب افزایش سطح زیر منحنی پیشرفت بیماري تا  شرایط روشنایی،

P. acroptiliقارچ بر اساس نتایج این پژوهش، . درصد گردید

  .در نظر داشت تلخهامید بخش براي 

، دوره رطوبتی اشباع، تست دامنه میزبانی Puccinia acroptiliآلترناریا، فوزاریوم،: واژه هاي کلیدي
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پس از انجام آزمایش هاي مقدماتی. سازي شدند
lternaria alternata

و آزمون دامنه میزبانی 
سوسپانسیون اسپور 

ساعت بر بیماري زایی قارچ بررسی گردید 48
شامل گندم، جو، کلزا، گوجه فرنگی، چغندرقند، خیار، لوبیا( ،منطقه

جدایه هاي استخراج شده، تنها
این قارچ در مرحله گیاهچه وزن خشک تلخه را تا  زنی
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Abstract 

Russian knapweed (Acroptilon repens L.) is a noxious perennial weed in the family of 

Asteraceae which caused various problems in field crops, pastures, grasslands and orchards. For 

collecting fungal pathogens from this weed, as biocontrol agents, a survey was carried out during 

2011-2012 in Mashhad and Chenaran areas (north east of Iran). The isolated fungal agents from 

infected Russian knapweeds were purified. After primary studies, three isolates of Alternaria 

alternata, Fusarium oxysporum and Puccinia acroptili as the most effective fungal pathogen on 

Russian knapweed, were selected for host range tests and further studies. Supplementary studies 

were conducted to evaluate their effect on the target host at different concentrations consisted of 

104, 105, 106, 107 spores ml-1. In a separate experiment, the influence of colorless or black plastic 

cover and dew periods included of 3, 6, 12, 18, 24, 48 hours on disease expression by P. acroptili 

was studied.  In host range test of P. acroptili no any symptom was detected on wheat, barley, 

conola, sugar beet, tomato, potato, cucumber, green bean, maize and alfalfa whereas, two other 

isolates induced disease on some of the tested crops. P. acroptili reduced the dry weight of 4-week 

old seedlings of A. repens by 61%, compare with control. The most sever disease symptoms on 

seedlings of the target host was obtained from treating with P. acroptili spores at 107 spores ml-1 

and 48 hours dew period under black plastic. This treatment, compared with 3 hours dew period 

under colorless plastic cover, reduced dry weight of A. repens seedlings by 40%, and disease 

progress curve on the weed was evaluated 24.64%. Based on this research, P. acroptili could be 

considered as a promising biocontrol agent for Russian knapweed.  

 

Key words:  Alternaria, Dew period, Host rang test,  Fusarium, Puccinia acroptili 
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  مقدمه
- کشدر میان تمامی آفت کش هاي شیمیایی، علف

ها بیشترین میزان مصرف را در کل دنیا به خود 
مطلب روشن گر اهمیت نسبی اختصاص داده اند که این 

). 2002کویمبی و همکاران (هاي هرز می باشد علف
هایی با نحوه کشکش و یا علفاستفاده مداوم از یک علف

هاي عمل یکسان عالوه بر پدید آمدن جمعیت مقاوم علف
ها، آلودگی هاي زیست محیطی را نیز در کشعلفهرز به 

ا در مورد نگرانی ه). 1997هانگ و گرسل (پی دارد 
هاي هرز، اهمیت توجه به عملیات رایج کنترل علف

را  یراهکارهاي نوین مدیریت از جمله کنترل بیولوژیک
کنترل  ). 1386راشدمحصل و حسینی (داده است  افزایش

هرز روشی است که در آن اصول هاي علف یبیولوژیک
در این . اکولوژیکی و زیستی به خوبی رعایت می شوند

حشرات، (ان طبیعی و عوامل بیماریزا روش از دشمن
به منظور ) قارچ ها، ویروس ها، باکتري ها و نماتدها

هرز کاهش جمعیت، توانایی رقابت و میزان خسارت علف
به زیر سطح آستانه خسارت اقتصادي استفاده می شود 

استفاده از عوامل بیماري زاي گیاهی ).  2001مندي (
سیستم هاي کشاورزي هرز در هاي علفبراي مدیریت 

و مراتع به عنوان روشی کاربردي، ایمن، مناسب براي 
چاروداتان (محیط زیست مورد قبول واقع شده است 

2001.(  
علف هرزي ) .Acroptilon repens L(تلخه 

مخرب است که معموال از طریق جوانه هاي موجود در 
ریشه هاي خزنده و بذر تکثیر شده و پس از استقرار در 

ط، می تواند پوششی یکپارچه و وسیع تشکیل یک محی
کلین (و جایگزین سایر گونه هاي گیاهی شود داده 
سال دوام داشته باشد  70این گیاه ممکن است تا ). 2011

تلخه عالوه بر آنکه در زمین ). 1998آرملینا و زیمدال (
هاي زراعی  باعث کاهش عملکرد  محصول می شود،  به 

نیز می کاهد  خاكش و کیفیت طور قابل  توجهی از ارز
حضور آن در گیاهان علوفه اي بسیار ). 1980واتسون (

کیفیت آرد و سایر محصوالت غالت و . مشکل ساز است

حبوبات که به وسیله تلخه آلوده شده باشند به خاطر 
این گیاه با هجوم به . مزه تلخ آن کاهش می یابند

و تنوع  رستنگاه هاي بومی مانع رشد سایر گیاهان گشته
کنترل این گیاه ). USDA 2008(زیستی را کاهش می دهد 

به خاطر داشتن  ریزوم و توانایی رشد رویشی فوق 
بسیار مشکل می خاك العاده و نفوذ ریشه ها به عمق 

تلخه همچنین به ترشح مواد  بخشی از خسارت. باشد
  ). 2006میلر و هیلد (آللوپاتیک نسبت داده می شود 

می ایران، آسیاي صغیر، این علف هرز بو
ارمنستان، ترکیه، ترکمنستان و مغولستان می باشد و هم 
 اکنون در بسیاري از نقاط دنیا به چشم می خورد

زاده و وطبق بررسی نور). 2006جاکوبس و دنی (
 Alhagi)هرز خارشتر هاي علف) 1387(همکاران 

psendoalhagi) در صد حضور  47بیش از با  و تلخه
استان هاي خراسان شمالی، جنوبی و مناطق مختلف در 

. هرز چند ساله می باشندهاي علفرضوي، مهمترین 
  درصد 57حدود همچنین این گیاه هرز با شاخص غالبیت 

به عنوان مهمترین رستنی مزاحم قبل از برداشت گندم 
مین باشی معینی (در شهرستان کرج گزارش شده است 

میایی گیاه هرز تلخه عالوه کنترل شی). 1387و همکاران 
هاي اکولوژیکی اغلب در مراتع مقرون به بر پی آمد

روش هاي مکانیکی نیز تاثیر محدودي بر . صرفه نیست
سیستم ریشه اي گسترده تلخه دارد و می تواند تاثیرات 

جانسون (مخربی بر گیاهان غیر هدف داشته باشد 
شده اند سایر روش ها نیز گران و موقتی خوانده  ).2008

وثر م یلذا یافتن عوامل کنترل بیولوژیک. )2009وگرپیج (
تلخه در سال  .و کارآمد از اهمیت زیادیبرخوردار است

در آمریکا به عنوان علف هرز هدف براي کنترل  1992
همچنین  .)1995کویمبی (بیولوژیک کالسیک معرفی شد 

 هايعلفگونه از مهم ترین به عنوان یکی از ده این گیاه 
از اولویت هاي کنترل زیستی  در کانادا و امریکا،هرز 

  ).2000اسکینر و همکاران (معرفی شده است 
در سایر کشور ها براي  متعدديتا کنون اقدامات 

 کنترل بیولوژیکی یافتن عوامل بیماري زاي مناسب براي
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 1970از سال اولین تالش ها . تلخه انجام شده است
آغاز، و به رها سازي گونه اي نماتد  گالزا با نام 

Subanguina picridis  1977 واتسون(منجر شد( .
ي آزمایشگاهی خسارت شدید این نماتد بر هابررسی

رشد گیاه و تولید بذور نشان داده اما به دلیل تحرك کم 
و شرایط رطوبتی متفاوت نتایج رهاسازي کمتر از حد 

 Phoma exigua varقارچ  ).2008جانسون (د انتظار بو

exigua (PEE)   بیماري زاي گزارش  عواملاز جمله
 قارچیدر ترکیه به عنوان شده از روي این گیاه است که 

برنر و ( گردیدتلخه معرفی  یبا پتانسیل کنترل بیولوژیک
 قارچ Cercosporella acroptili گونه). 2011همکاران 

قزاقستان و قرقیزستان یافت  است که در ترکیه، يدیگر
هاي شده و کاربرد آن سبب بروز بیماري در تمامی برگ

 ).2005برنر و همکاران (پایینی گیاه تلخه شده است 

تواند به عنوان عامل تقویت کننده هاي این قارچ میاسپور
به کار روند تا کارایی  PEE  کشعلفدر فرموالسیون 

 . )2011برنر و همکاران (آن را بر تلخه افزایش دهند 
پارازیت کننده تلخه و بومی Puccinia acroptili  زنگ 

. آسیا و اروپا ست و در شمال آمریکا نیز گسترش دارد
  طبیعت تک میزبانه این قارچ گواه این است که

 P. acroptili  این داراي میزبان اختصاصی است که
خصوصیت براي عوامل بیماریزایی که در کنترل 
 بیولوژیک علف هرز به کار می روند ضروري است

  ). 2010 بروکارت وهمکاران(
از  رطوبت اشباعو دوره  بیماريتراکم عامل 

 کنترل میکروبیکارایی عوامل  ايبر شرایطمهمترین 
به بیان دیگر براي گسترش . هرز می باشدهاي علف

ف هرز هدف، میزان کافی از اندام هاي بیماري در عل
براي ) اسپورها،کنیدي ها، قطعات میسیلیویی(تولید مثلی 

به . کنترل  بیولوژیکی در سطح گیاه مورد نیاز است
عالوه اسپورها یا میسیلیوم ها و سلول هاي بیشتر 
عوامل بیماریزا براي تندش، نفوذ و آلودگی در میزبان، 

الیه آب یا رطوبت آزاد  به یک دوره اي که در آن یک
هاي برگ را پوشیده باشد، نیاز دارند که این روي بافت

رطوبت در طبیعت از طریق ایجاد شبنم تامین می گردد و 
معموال هر چه طول دوره وقوع شبنم بیشتر باشد 

  ).2005قربانی و همکاران (بیماري زایی افزایش می یابد 
باشد، علف هرز تلخه بومی ایران می چون

آوري و شناسایی عوامل پژوهش حاضر به منظور جمع
ها به منظور ي موجود روي تلخه و ارزیابی آنزابیماري

به عنوان بررسی امکان کنترل بیولوژیک این علف هرز 
انجام شده  و مبتنی بر اصول اکولوژیک مناسبروشی 

  .است
  

  مواد و روش ها
  تهیه و پرورش بوته هاي تلخه

این تحقیق در استان خراسان رضوي، روستاي 
کالته شیخها در جلگه چناران واقع در شهرستان چناران 

این که تلخه معموال از طریق با توجه به  . به انجام رسید
هاي خزنده و به ندرت از جوانه هاي موجود بر ریشه

اسفند ماه  ریشه هاي تلخه درطریق بذر تکثیر می یابد، 
درجه  10ك جمع آوري و در دماي از داخل خا 1390

 1391در فروردین ماه . سانتی گراد نگهداري شدند
سانتی متر و قطر تقریبا یکسان که  20قطعاتی به طول 

نتخاب ها اجوانه بوده از بین ریشه دو تا سهداراي 
و در گلدان هایی به  )1388آل ابراهیم و همکاران ( گردید
حاوي مخلوطی از متر که سانتی 20و ارتفاع  20قطر 

 چهارخاك زراعی و ماسه بودند به حالت افقی و در عمق 
در هر گلدان دو قطعه  از . سانتی متري خاك کشت شدند

پس از جوانه زدن و روییدن . قرار داده شدها ریشه
هر گلدان نگه  دررا ها در سطح خاك، تنها یک بوته بوته

  .ها حذف شدندداشته و بقیه بوته
  

  ي و خالص سازي عوامل بیمارگرنمونه بردار
گیاهان تلخه داراي عالئم آلودگی به عوامل 

بار نمونه برداري از رویشگاه هاي  20طی  بیماري زا
هاي آلوده به آن در چناران و طبیعی تلخه و کشتزار

ها بالفاصله به آزمایشگاه نمونه. آوري گشتندمشهد جمع
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و با استفاده از قیچی سترون به قطعات شده منتقل 
جهت  .متري تقسیم شدند میلی سهتا  دوکوچک 

در محلول هیپوکلریت سطحی، آن ها را ضدعفونی 
 آنگاه وثانیه قرار داده  45تا  30درصد به مدت  1 1سدیم

سه بار در آب مقطر سترون  به مدت یک دقیقه شستشو 
کاغذ صافی سپس با قرار دادن آنها بر روي  .داده شد

دیش و داخل پتري شد سترون، رطوبت همراه آنها گرفته 
  . کشت داده شدند PDAهاي حاوي محیط کشت 

قارچی به حد کافی رشد  2پس از آنکه پر گنه هاي
 آن هایافت، جهت خالص سازي مقدماتی از هر یک از 

سپس با استفاده از روش تک  .تهیه گردید 3کشت فرعی
له نهایی خالص سازي مرح آگار،- اسپور در محیط آب

-میخک  به نوع قارچ به محیط برگ انجام شد و بسته
بدین ترتیب پرگنه هاي خالص . انتقال یافت PDAیا  آگار

و شش جدایه سازي شده که شامل یک جدایه فوزاریوم 
آلترناریا بود، براي مراحل بعدي این پژوهش نگهداري 

ري شده از با توجه به آنکه یکی از عوامل جمع آو .شدند
روي تلخه از قارچ هاي عامل زنگ و پارازیت اجباري 

به منظور خالص سازي، ابتدا قطعات برگ و ساقه . بود
جمع آوري شده حاوي زنگ به روش فوق ضد عفونی 

سپس مایه زنی اولیه بر روي برگ هاي ظریف . گردیدند
هفته از زمان کاشت آنها  چهارگیاهچه هاي تلخه که تنها 

روي گلدان ها پوشش نایلونی . صورت گرفت گذشته بود
آب درون فضاي میان گیاه  پاششسیاه رنگ کشیده و با 

و روکش پالستیکی، رطوبت گلدان ها افزایش داده شد و 
درجه سانتی گراد قرار  20ساعت در دماي  48به مدت 
درجه  25 به گلخانه با دمايگلدان ها سپس . داده شد

چون احتمال وجود چند نژاد . سانتی گراد انتقال یافت
زنگ  در یک نمونه وجود داشت، به منظور خالص سازي 
یکی از جوش ها که به طور جداگانه قرار گرفته بود با 

برداشته شد و روي ) شماره سه صفر( قلم موي ظریف 

                                                           
1 NaOCl 
2 Colony 
3 Subculture 
 

جوش هایی که در این . گردید مایه زنیگیاهچه تلخه 
اسپور  چند مرحله تکثیر ودر مرحله به دست آمدند 

و  1389قاسم زاده و همکاران،(زیادي حاصل گشت 
  ).2010بروکارت و همکاران، 

  
  تهیه مایه قارچ جهت مایه زنی

براي تهیه مایه قارچ فوزاریوم از کشت پنج روزه 
میلی متر به  پنجبلوکی به ابعاد  PDA محیطدر  این جدایه

منتقل گردید و  PDBویال هاي حاوي محیط کشت مایع 
 90با سرعت به مدت سه روز بر روي دستگاه شیکر 
درجه  24 ±2دور در دقیقه در آزمایشگاه با دماي 

به منظور تهیه سوسپانسیون . سانتیگراد به هم زده شد
اسپور و حذف میسیلیوم ها و مواد زاید، محتویات هر 
. کدام از ویال ها از پارچه ململ سترون عبور داده شد

 پخش کنندهبه عنوان ماده  204درصد توئین  5/0ضمنا 
  . هر جدایه اضافه گردید سوسپانسیوت اسپور به

براي تهیه مایه تلقیح جدایه هاي آلترناریا، از هر 
تهیه  PDAجدایه چند پتري کشت خالص روي محیط 

 20میلی لیتر محلول رقیق شده توئین  10-5سپس . شد
وپ استریل سطح در هر پتري حاوي قارچ ریخته و با ل

قارچ ها به آرامی خراش دهی شد و اسپور ها جداسازي 
سپس مخلوط بدست آمده از پارچه ململ . گردیدند

جهت تولید مایه تلقیح زنگ، . استریل عبور داده شد
) شماره سه صفر(اسپورها با استفاده از قلم موي ظریف 

از سطح برگ برداشته شده و در محلول آب مقطر و 
بروکارت و (معلق گردیدند  ) v/v  %0.15( 20توئین 

الم شمارش اسپورها با کمک  ).2010همکاران، 
  .هموسایتومتر انجام شد

  
  
  

                                                           
4 Polysorbate 20 (commercially known as Tween 20)  
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تعیین توان بیماري زایی جدایه ها روي برگ بریده و 
  گیاهچه تلخه 

با توجه به این که تعداد جدایه هاي استخراج شده 
 بریده ها روي برگآنزیاد بود ابتدا توان بیماري زایی 

بررسی گردید تا قوي ترین عوامل تلخه در آزمایشگاه 
بیماري زاي قارچی انتخاب شوند و در آزمایش هاي 

ابتدا برگ هاي جوان گیاهان تلخه که . بعدي به کار روند
فاقد هر گونه عالیم بیماري بودند، داخل پتري دیش هایی 

متر داراي کاغذ صافی سترون  سانتی 10به قطر دهانه 
به وسیله سوزن سپس برگ ها . داده شدندب قرار مرطو

روي با استفاده از سمپلر و  ه خراشدهی شدسترون 
قسمت هاي خراشدهی شده یک قطره سوسپانسیون به 

دیش پتري . قرار گرفت لیتراسپور در میلی 1×107غلظت 
 25روز زیر پوشش پالستیکی در دماي  10ها به مدت 
درصد قرار  70باالتر از  گراد در رطوبت درجه سانتی

بازدید شده و هر گونه روزانه ها  دیش پتري. گرفتند
 .عالیم بیماري ثبت شد

هفته از  چهارپس از گذشت  ،در مرحله بعد 
کاشت ریشه هاي تلخه و هنگامی که در مرحله گیاهچه 

اسپور  107بودند، سوسپانسیون حاوي اسپور با غلظت 
گلدان ها در . شد شیدهپادر یک میلی لیتر بر روي آنها 

درجه سانتیگراد و رطوبت  25 -30گلخانه اي با دماي 
این دما و رطوبت تا پایان . در صد قرارگرفتند 60

به منظور ایجاد رطوبت . آزمایش ثابت نگه داشته شد
ساعت  48کافی جهت فعالیت قارچ ها، گلدان ها به مدت 

به وسیله پوشش  ،سوسپانسیون پاششپس از 
تا دو هفته پس از ظهور اولین . پوشانده شدند پالستیکی

عالیم، گلدان ها به صورت روزانه بازدید گشتند، و مقدار 
در هر دو آزمایش در . آلودگی روي آن ها ثبت شد

 5/0تیمارهاي شاهد از آب مقطر سترون به همراه 
این . استفاده شدبدون اندام هاي قارچی  20درصد توئین 

تکرار  چهارمالً تصادفی با آزمایش در قالب طرح کا
ارزیابی میزان بیماري زایی گیاهان تیمار .  گرفت صورت

. انجام شد پنجدهی صفر تا  نمرهشده بر اساس روش 

عدم = صفردهی بدین صورت بود که  نمرهسیستم 
درصد  26-50= 2درصد آلودگی ،  1- 25= 1بیماري، 
درصد و  75- 97= 4درصد آلودگی،  51-75= 3آلودگی، 

را  )1389فالح پور (درصد آلودگی یا مرگ گیاه  99 =5
 و مقایسه وزن خشکتعیین همچنین  .نشان می دهد

گیاهچه هاي تیمارها، معیار دیگري براي ارزیابی تاثیر 
پس از قرار براي تعیین وزن خشک، گیاهچه ها . آ،نها بود

 ساعت 48 درجه سانتی گراد براي 72داده شدن در آون 
  . توزین شدند

  
  شناسایی نمونه ها

س از پایان آزمایش هاي مقدماتی، جدایه هاي پ
جداسازي و خالص سازي شده و با نمونه  برتر، مجدداً

جدایه ها شناسایی  .هاي اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند
تا سطح گونه در گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي 

  .دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد
  

  تعیین دامنه میزبانی
گیاه  از مهمترین گیاهان  10در این مرحله  

اقتصادي منطقه به منظور تست دامنه میزبانی قارچ هاي 
رقم  1شامل گندم این گیاهان .مورد نظر انتخاب شدند

رقم  3رقم سهند، جو رقم سی بی، کلزا 2سایونز، جو
اکاپی به عنوان مهمترین گیاهان زراعی پاییزه و گوجه 

رقم  5موبیل و استنلی، چغندر قند هاي رقم 4فرنگی
 704رقم  8رقم سانرایز، ذرت 7رقم بینگو، ،لوبیا 6خیار

رقم فونتان به عنوان محصوالت  9مغان و سیب زمینی
رقم سکوئل به عنوان یک  10رایج کشت بهاره و یونجه

                                                           
1 Triticum aestivum 
2 Hordeum vulgare 
3 Brassica napus 
4 Lycopersicum esculentum 
5 Beta vulgaris 
6 Cucumis sativus 
7 Phaseolus vulgaris 
8 Zea mays 
9 Solanum tuberosum 
10 Medicago sativa 
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این آزمایش در قالب . حصول زراعی چند ساله بودندم
ر در دو مرحله تکرا 4طرح کامال تصادفی در 

ابتدا برگ هاي .  آزمایشگاهی و گلخانه اي صورت گرفت
جوان گیاهان زراعی ذکر شده که فاقد هرگونه آلودگی 
بودند جدا شده و پس از ضد عفونی سطحی، داخل پتري 

سانتیمتر داراي کاغذ صافی  10دیش هایی به قطر دهانه 
هر کاغذ (سترون مرطوب در کف آن ها قرار گرفتند 

سپس برگ ها ). ی با سه قطره آب مرطوب شده بودصاف
خراشدهی شدند و روي قسمت هاي خراشیده یک قطره 

لیتر قرار اسپور در میلی 1×107سوسپانسیون با غلظت 
روز زیر پوشش پالستیکی  10پتري ها به مدت . گرفت

 90درجه سانتی گراد و در رطوبت نسبی  25در دماي 
ا روزانه بازدید شده و پتري دیش ه. درصد قرار گرفتند

  .هر گونه عالیم بیماري ثبت شد
در آزمایش گلخانه اي، سوسپانسیون حاوي 

اسپور  1×107اسپورهاي قارچ هاي مورد نظر با غلظت 
لیتر بر روي گیاهان زراعی رشد داده شده در در میلی

سانتی متر که  15و عمق   18گلدان هایی به قطر دهانه 
و ماسه پرشده بودند، محلول  با مخلوطی از خاك زراعی

درجه  25 - 30پاشی گشتند و در گلخانه اي با دماي 
.  در صد قرار داده شدند 60سانتیگراد و رطوبت نسبی 

پس از استفاده از  ساعت 48گلدان ها به مدت 
به وسیله پوشش پالستیکی شفاف براي  سوسپانسیون

آلترناریا و فوزاریومو پوشش تیره  براي پوکسینیا 
  .صور گشتندمح

  
  بررسی اثر بیماري زایی غلظت هاي مختلف  اسپور قارچ

براي تعیین بهترین غلظت سوسپانسیون اسپور 
هاي قارچ در بروز عالئم بیماري بر روي تلخه، آزمایشی 
. در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت

 104و 106،105، 107در این آزمایش اثر چهار غلظت 
اسپور در میلی لیتر آب مقطر بر روي بوته هاي تلخه در 

 48درجه سانتی گراد و رطوبت اشباع براي  25دماي 
. ساعت پس از اسپور پاشی مورد بررسی قرار گرفت

شمارش اسپورها با استفاده از الم هموسایتومتر 
صورت گرفت تا غلظت مورد نظر سوسپانسیون بدست 

نسیون بیش از میزان در صورتی که غلظت سوسپا. آید
مورد نظر بود با استفاده از آب مقطر استریل آن را رقیق 

اما اگر غلظت کمتر از حد . کرده تا به غلظت دلخواه برسد
مطلوب بود با قرار گرفتن در دستگاه سانتریفیوژ با 

دقیقه، غلظت مناسب  دودور در ثانیه به مدت  2000
  . حاصل می شد

یک ماه مورد بازدید و گیاهان تیمار شده به مدت 
بررسی قرار گرفتند و ارزیابی نهایی با استفاده از اندازه 

به عالوه با محاسبه سطح . گیري وزن خشک انجام شد
، روند توسعه )AUDPC1(زیر منحنی پیشرفت بیماري 

آلودگی در طول زمان براي هر تیمار بر اساس فرمول 
ران، و شپرز و همکا 1389حاجیان فر و زربخش، ( زیر

  : تعیین گردي). 2009
AUDPC = Σi=1

n-1 [(Xi + Xi+1)(ti+1 – ti)/2] 
درصد آلودگی به بیماري در   Xiدر این معادله، 

در صد آلودگی به بیماري در  Xi+1مشاهده اول، 
زمان یادداشت برداري در مشاهده اول،  tiمشاهده دوم، 

ti+1   ،زمان یادداشت برداري در مشاهده دومn  تعداد
  . کل مشاهدات بود

stAUDPC 2  نیز از طریق تقسیم مقدار
AUDPC  بر تعداد روز هاي بین شروع اپیدمی و پایان

  .آن محاسبه شد
stAUDPC   = AUDPC/ duration of epidemic 

  
بررسی اثر رطوبت اشباع و نوع پوشش پالستیکی روي 

  بیماري زایی
این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

تیمارها در این . تکرار انجام شد 4کامال تصادفی با 
  و ) تیره و شفاف(آزمایش پوشش پالستیکی در دو سطح 

  

                                                           
1 Area under disease progress curve 
2 standardized area under the disease progress curve 
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Puccinia acroptili )P (سپس این . خالص سازي شد
جدایه ها براي سنجش کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه 

  .مورد بررسی قرار گرفتند

  تعیین توان بیماري زایی جدایه ها روي برگ بریده تلخه
 1در این مرحله تمامی تیمارها با شاهد در سطح 

 .)H=6/28و  P> 01/0(داشتند درصد اختالف معنی دار 
بیشترین بیماري زایی بر اساس مقیاس نمره دهی، 

 .A( A1و جدایه ) F )F. oxysporumمربوط به جدایه 

alternata ( بود که با دیگر تیمارها اختالف معنی داري
پارازیت ) P. acroptili(چون زنگ ). 1شکل ( نشان دادند

لیه تنها  با  مایه اجباري است، لذا این مورد در مراحل او
  .        زنی گیاهچه هاي جوان مورد آزمون قرار گرفت

  
توان بیماري زایی جدایه هاي استخراج شده  مقایسه  -1شکل 

هر میانگین حاصل چهار . روي برگ بریده تلخه در آزمایشگاه
تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها 

والیس می -د بر اساس آزمون کروسکالدرص 1در سطح احتمال 
 .A1  تاA6 = ،جدایه هاي مختلف آلترناریاF  = جدایه

  .شاهد می باشند=    Cفوزاریوم و 

  تعیین توان بیماري زایی جدایه ها روي گیاهچه تلخه
کلیه تیمارها با شاهد در سطح یک درصد، 

). =07/31Hو  P>01/0(اختالف معنی دار داشتند 
 .F )Fبیشترین بیماري زایی مربوط به جدایه هاي 

oxysporum ( وA1 )A. alternata (همان  .ارزیابی شد
مالحظه می شود نمره بیماري جدایه  2طور که در شکل

  داري با دیگر جدایه ها  داراي اختالف معنی Fو 
 .باشد

0

1
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5
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عوامل بیماري زاي آنتاگونیست
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دوره هاي زمانی مختلف رطوبت پس از اسپور پاشی در 
به این . بودند) ساعت 48، 24، 18، 12، 6، 

انسیون اسپور تعیین شده منظور بهترین غلظت سوسپ
بالفاصله بعد از . در ایجاد عالئم روي تلخه اعمال شد

مایه زنی بوته ها با  قارچ، روي گلدان ها با پوشش 
پالستیکی پوشانده شد و  پیش از محصور کردن گلدان 
ها توسط این پوشش با پاشیدن آب درون فضاي میان 

کی گیاه و روکش پالستیکی، رطوبت زیر پوشش پالستی
در صد  80و رطوبت آن به باالي  هرگلدان  افزایش یافت

پس از سپري شدن مدت دوره هاي رطوبتی، 
درجه سانتی گراد  25گلدان ها به گلخانه با دماي حدود 

سپس . درصد منتقل شدند 60و رطوبت نسبی حدود 
معیار وزن خشک و محاسبه سطح زیر منحنی پیشرفت 

همچنین تراکم تاول . رفتبیماري مورد بررسی قرار گ
هاي حاوي اسپور هاي زنگ با محاسبه تعداد تاول در 

  . هر سانتی متر مربع برگ تلخه تخمین زده شد
  محاسبات آماري و تجزیه و تحلیل

 SAS، از نرم افزار آماريجهت انجام محاسبات 

- میانگین). 2010شابانا و همکاران (استفاده شد 

آزمون چند دامنه اي دانکن درسطح ها  با استفاده از 
نمره . درصد مورد مقایسه آماري قرار گرفتند

بیماري کسب شده در رابطه با هر یک از تیمار ها با 
 1والیس- استفاده از آزمون غیر پارامتري کروسکال

 MINITAB و نرم افزار) 1992سوکال و رولف 

رار مورد مقایسه ق) 1992سوکال و رولف 
 Excelرسم نمودارها با استفاده از نرم افزار

  .انجام شد

  نتایج و بحث 
از نمونه هاي تلخه آلوده جمع آوري شده، جمعا 

 Alternaria alternataشش جدایه از قارچ آلترناریا
A1, A2, A3, A4, A5,A6 ( و یک جدایه فوزاریوم

Fusarium  )F ( و یک جدایه پوکسینیا
                                                           
1Kruskal-Wallis test  

acroptili

جدایه ها براي سنجش کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه 
مورد بررسی قرار گرفتند

  
تعیین توان بیماري زایی جدایه ها روي برگ بریده تلخه

درصد اختالف معنی دار 
بیشترین بیماري زایی بر اساس مقیاس نمره دهی، 

مربوط به جدایه 
alternata

نشان دادند
اجباري است، لذا این مورد در مراحل او

زنی گیاهچه هاي جوان مورد آزمون قرار گرفت

شکل 
روي برگ بریده تلخه در آزمایشگاه

تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها 
در سطح احتمال 

. باشد

  
تعیین توان بیماري زایی جدایه ها روي گیاهچه تلخه

اختالف معنی دار داشتند 
بیشترین بیماري زایی مربوط به جدایه هاي 

oxysporum
طور که در شکل

A1  و
باشدمی

114                    

دوره هاي زمانی مختلف رطوبت پس از اسپور پاشی در 
، 3(شش سطح 

منظور بهترین غلظت سوسپ
در ایجاد عالئم روي تلخه اعمال شد

مایه زنی بوته ها با  قارچ، روي گلدان ها با پوشش 
پالستیکی پوشانده شد و  پیش از محصور کردن گلدان 
ها توسط این پوشش با پاشیدن آب درون فضاي میان 

گیاه و روکش پالستیکی، رطوبت زیر پوشش پالستی
هرگلدان  افزایش یافت

پس از سپري شدن مدت دوره هاي رطوبتی، . رسید
گلدان ها به گلخانه با دماي حدود 

و رطوبت نسبی حدود 
معیار وزن خشک و محاسبه سطح زیر منحنی پیشرفت 

بیماري مورد بررسی قرار گ
هاي حاوي اسپور هاي زنگ با محاسبه تعداد تاول در 

هر سانتی متر مربع برگ تلخه تخمین زده شد
محاسبات آماري و تجزیه و تحلیل

جهت انجام محاسبات 
ver.9.1  استفاده شد

ها  با استفاده از 
درصد مورد مقایسه آماري قرار گرفتند 1احتمال 

بیماري کسب شده در رابطه با هر یک از تیمار ها با 
استفاده از آزمون غیر پارامتري کروسکال

سوکال و رولف (
ver.13.1 ) سوکال و رولف

رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار. گرفت
انجام شد 2007

  
نتایج و بحث 

از نمونه هاي تلخه آلوده جمع آوري شده، جمعا 
شش جدایه از قارچ آلترناریا

)A1, A2, A3, A4, A5,A6

 oxysporum
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درصد،  58و  61نیز توانستند به ترتیب  )(A2 آلترناریا
  ).3شکل (وزن  خشک  را نسبت به شاهد کاهش دهند 

  
 P  

مقایسه  وزن خشک گیاهچه هاي تلخه تیمار شده به  -3
حروف متفاوت بیانگر . وسیله جدایه هاي مختلف قارچ و آب مقطر

 01/0تفاوت معنی دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح 
جدایه =  Fجدایه هاي مختلف آلترناریا، = A6تا  A1. می باشد

 .باشند شاهد می= Cزنگ و = Pفوزاریوم، 

A. alternata( وP  )  (P. acroptili  به منظور ادامه
   .برگزیده شدند ها آزمایش

 تعیین دامنه میزبانی

میزبانی در آزمایشگاه و  آزمون دامنه نتایج  
 اسپور سوسپانسیون مایه زنی با نشان داد که  

A. alternata  روي اسپور در میلی لیتر  107با غلظت
 همین غلظتبا  F. oxysporumو  کلزا و سیب زمینی

سیب زمینی و ذرت منجر به ایجاد روي گندم، جو، 
 P.  acroptiliولی مایه زنی ). 1جدول (بیماري شدند 

در هیچ یک از گیاهان مورد آزمایش منجر به بروز 
 ).1جدول (عالئمی نشد 

در  P.  acroptiliبا توجه به این که  جدایه 
و از طرف  گیاهچه تلخه بیماري زا تشخیص داده شد

دیگر تهدیدي براي گیاهان زراعی آزمایش شده نیست  
وژیک مورد می تواند به عنوان یک عامل کنترل بیول

  .بررسی بیشتر قرار گیرد
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عوامل بیماري زاي آنتاگونیست

                                           ... به وسیله عوامل) .Acroptilon repens L( بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه

مربوط به  بوته هاي تلخه کمترین وزن خشک
آن بود که به ترتیب  )A1( آلترناریا و )F( فوزاریوم
 (P) پوکسینیا هاي جدایه. کاهش دادند% 76

آلترناریا و
وزن  خشک  را نسبت به شاهد کاهش دهند 

  
C  

روي  مقایسه  توان بیماري زایی جدایه هاي استخراج شده
هر میانگین حاصل چهار تکرار بوده . گیاهچه تلخه در شرایط گلخانه

و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح 
تا  A1. والیس می باشد-درصد بر اساس آزمون کروسکال

زنگ = Pجدایه فوزاریوم، =  Fجدایه هاي مختلف آلترناریا، 
  . شاهد می باشند= Cو 

3شکل 
وسیله جدایه هاي مختلف قارچ و آب مقطر

تفاوت معنی دار بین تیمارها بر اساس آزمون دانکن در سطح 
می باشد

زنی با قارچ فوزاریوم پس از مایه 
اسپور در میلی  1×107سوسپانسیون اسپور با غلظت 

لیتر، روي برگ هاي تلخه عالیمی به صورت لکه هاي 
نکروزه در محل مایه زنی ایجاد نمود که به تدریج 
توسعه یافته و به قسمت هاي باال و پایین محل اولیه 

جدایه آلترناریا ابتدا باعث پدیدار  هر شش
شدن لکه هاي سیاه رنگ و سپس گسترش آلودگی به 

عالیم . سطح برگ و در نهایت مرگ گیاهچه گشتند
ابتدا به صورت لکه هاي کوچک و رنگ پریده  

سپس ظهور تاول ها و اسپورزایی . بدون اسپورزایی بود
ساقه و (فراوان همراه با کلروز در اندام هاي هوایی گیاه 

در حالی که در شاهد که با آب مقطر . 
مایه زنی شده  20درصد توئین  5/0 سترون به همراه

با توجه به آزمون . بودند هیچ گونه عالیمی مشاهده نشد
هاي تعیین توان بیماري زایی جدایه ها در آزمایشگاه و 

 F )F. oxysporum(، A1 در مرحله گیاهچه، جدایه هاي

)alternata

آزمایش
  

تعیین دامنه میزبانی

 گلخانه

alternata

کلزا و سیب زمینی
روي گندم، جو، 

بیماري شدند 
در هیچ یک از گیاهان مورد آزمایش منجر به بروز 

عالئمی نشد 

گیاهچه تلخه بیماري زا تشخیص داده شد
دیگر تهدیدي براي گیاهان زراعی آزمایش شده نیست  

می تواند به عنوان یک عامل کنترل بیول
بررسی بیشتر قرار گیرد

0
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عوامل بیماري زاي آنتاگونیست

بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه

کمترین وزن خشک
فوزاریوم جدایه

76و % 75تا  را

مقایسه  توان بیماري زایی جدایه هاي استخراج شده -2شکل
گیاهچه تلخه در شرایط گلخانه

و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها در سطح 
درصد بر اساس آزمون کروسکال 1احتمال 

A6 = ،جدایه هاي مختلف آلترناریا

  
 جدایه

سوسپانسیون اسپور با غلظت 
لیتر، روي برگ هاي تلخه عالیمی به صورت لکه هاي 
نکروزه در محل مایه زنی ایجاد نمود که به تدریج 
توسعه یافته و به قسمت هاي باال و پایین محل اولیه 

هر شش. کشیده شد
شدن لکه هاي سیاه رنگ و سپس گسترش آلودگی به 

سطح برگ و در نهایت مرگ گیاهچه گشتندتمام 
ابتدا به صورت لکه هاي کوچک و رنگ پریده   جدایه زنگ

بدون اسپورزایی بود
فراوان همراه با کلروز در اندام هاي هوایی گیاه 

. رخ داد) برگ
سترون به همراه

بودند هیچ گونه عالیمی مشاهده نشد
هاي تعیین توان بیماري زایی جدایه ها در آزمایشگاه و 

در مرحله گیاهچه، جدایه هاي

A3 c

d

e
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  مهمترین گیاهان اقتصادي در منطقه دامنه میزبانی قارچ هاي استخراج شده از روي تلخه بر روي
F. 

oxysporum  
P. acroptili 

+  -  
+  -  
+  -  
+  -  

-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
-  -  
+  -  
-  -  

-  -  

نشان می دهند که  5و  4شکل هاي  .وساز تلخه باشد
اسپور در یک  میلی لیتر آب با افزایش سطح  107

 40درصد و  62/24زیر منحنی پیشرفت بیماري تا 
درصد کاهش وزن خشک گیاه هرز تلخه نسبت به شاهد، 

در حالی که تفاوت معنی داري . موثرترین تیمار می باشد
اسپور در  104و  105 تیمارهاي غلظت هاي بین شاهد و

 ). > 01/0P(وجود نداشته است میلی لیتر 
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)اسپور در میلی لیتر

  . بر سطح  زیر منحنی پیشرفت بیماري
  .می باشند 1%تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها بر اساس آزمون دانکن در سطح 

  شاهد

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                   ...                       معاون ، قربانی و                     

دامنه میزبانی قارچ هاي استخراج شده از روي تلخه بر روي -1جدول 
 .A  رقم  گیاه زراعی  خانواده

alternata 
  -  سایونز  گندم  گندمیان
  -  سهند  جو  گندمیان
  -  سی بی  جو  گندمیان
 704  ذرت  گندمیان

  مغان
-  

  +  اکاپی  کلزا  کلم
  -  سانرایز  لوبیا  بقوالت
  -  سکوئل  یونجه  بقوالت

  -  موبیل  فرنگیگوجه   سیب زمینی
  -  استنلی  گوجه فرنگی  سیب زمینی
  +  فونتان  زمینیسیب   سیب زمینی
  -  بینگو  خیار  کدوئیان

  -  ناگانو  چغندر قند  اسفناج

در  P. acroptili بررسی اثر غلظت هاي مختلف قارچ
  زایی روي تلخه

 107قارچ تا این با افزایش غلظت اسپورهاي 

اسپور در میلی لیتر آب مقطر ، وزن خشک تلخه به شدت 
کاهش یافت که دلیل آن می تواند افزایش توان آلوده 
سازي قارچ و اختالل در فتوسنتز و سیستم سوخت 

وساز تلخه باشد
7غلظت 

زیر منحنی پیشرفت بیماري تا 
درصد کاهش وزن خشک گیاه هرز تلخه نسبت به شاهد، 

موثرترین تیمار می باشد
بین شاهد و

میلی لیتر 
 

  

  
  

c c

c

b

a

اسپور در میلی لیتر(غلظت سوسپانسیون قارچ 

بر سطح  زیر منحنی پیشرفت بیماري acroptili  Puccinia اثر غلظت هاي مختلف -4شکل 
تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها بر اساس آزمون دانکن در سطح  4هر میانگین حاصل 

شاهد        104       105         106         107

116                    

  
بررسی اثر غلظت هاي مختلف قارچ

زایی روي تلخه بیماري
با افزایش غلظت اسپورهاي 

اسپور در میلی لیتر آب مقطر ، وزن خشک تلخه به شدت 
کاهش یافت که دلیل آن می تواند افزایش توان آلوده 
سازي قارچ و اختالل در فتوسنتز و سیستم سوخت 

  
  

 

 

هر میانگین حاصل 
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   .بر وزن خشک هر گیاه هرز تلخه 

  .می باشند 1%میانگین ها بر اساس آزمون دانکن در سطح 

طح  یک در صد تفاوت معنی داري ا  در سبا سایر تیماره
طبق مشاهدات گلخانه اي تیمارهایی که ). 7شکل ( شتند

در آن ها تاریکی اعمال شده بود، اسپورزایی بیشتري 
این در حالی است که عالئم در گلدان هایی که در  .داشتند

به وسیله پالستیک روشن محصور  رطوبتیطی دوره 
لکه هاي کلروتیک و  فقط شامل بودند، عمدتا

نشان می دهد که نیز  8همچنین شکل . نکروتیک بوند
 48بیشترین تراکم جوش هاي حاوي اسپور در تیمار 

لذا این طور به نظر می . ساعت با پوشش تیره می باشد
ساعت نقطه شبنم  48رسد که اعمال تاریکی به همراه 

شرایط مساعدتري را در گیاه براي تکثیر ورخنه جدایه 
P. acroptili (   روي علف هرز تلخه فراهم می

  
   .acroptili  Pucciniaتاثیر طول دوره نقطه شبنم بر وزن خشک هر گیاه تلخه به وسیله
  .می باشند% 1اساس آزمون دانکن در سطح تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها  بر 
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  )ساعت

 شاھد           

                                           ... به وسیله عوامل) .Acroptilon repens L( بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه

acroptili   Pucciniaاثر غلظت هاي مختلف -5شکل 

میانگین ها بر اساس آزمون دانکن در سطح تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار  4هر میانگین حاصل 

 Puccinia acroptiliتاثیر طول دوره شبنم بر بیماري زایی 
  روي گیاه هرز تلخه

نقطه به طور  کلی وزن خشک گیاه تلخه در تیمار 
ساعت با پالستیک تیره اختالف  24ساعت و 

کمترین . یکدیگر و با سایر تیمارها داشتندمعنی داري با  
 دوره رطوبتی تیمار گرم، مربوط به 727/0

تیره بوده که نسبت به ساعته و پوشش پالستیک 
 40با پوشش روشن ه ساعت 3دوره وزن خشک تیمار 
  .شد ارزیابی

نتایج حاکی از آن است که براي بروز عالیم 
ساعت  24بیماري و ایجاد آلودگی جدایه زنگ حداقل به 

ساعت  48در این آزمایش تیمار . نیاز استرطوبت اشباع 
با پوشش تیره رنگ به وضوح روند توسعه بیماري را 

ساعت تیره با یکدیگر و  24و  48تیمارهاي 

با سایر تیماره
شتنددا

در آن ها تاریکی اعمال شده بود، اسپورزایی بیشتري 
داشتند

طی دوره 
بودند، عمدتاشده 

نکروتیک بوند
بیشترین تراکم جوش هاي حاوي اسپور در تیمار 

ساعت با پوشش تیره می باشد
رسد که اعمال تاریکی به همراه 

شرایط مساعدتري را در گیاه براي تکثیر ورخنه جدایه 
 (نگ ز

 . کند

تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر وزن خشک هر گیاه تلخه به وسیله -6شکل
تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها  بر  4هر میانگین حاصل 

a104 a105 a106 a107

a a
b

c

اسپور در میلی لیتر(غلظت سوسپانسیون قارچ 

6 12 18 24 48

a a a
c

d

a a a ab b

ساعت( منطول دوره وقوع شب

تیرهپالستیک
روشنپالستیک

107         ١٠۶           ١٠۵        ١٠۴           

بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه

هر میانگین حاصل 
  

تاثیر طول دوره شبنم بر بیماري زایی 
روي گیاه هرز تلخه

به طور  کلی وزن خشک گیاه تلخه در تیمار 
ساعت و  48شبنم 

معنی داري با  
727وزن خشک 

ساعته و پوشش پالستیک  48
وزن خشک تیمار 

ارزیابیدرصد کمتر 
نتایج حاکی از آن است که براي بروز عالیم  

بیماري و ایجاد آلودگی جدایه زنگ حداقل به 
رطوبت اشباع 

با پوشش تیره رنگ به وضوح روند توسعه بیماري را 
تیمارهاي . بیشتر نمود

هر میانگین حاصل 
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   .acroptili Puccinia  تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماري

  .می باشند% 1تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها  بر اساس آزمون دانکن در سطح 

  
   .acroptili  Pucciniaطول دوره نقطه شبنم بر تراکم تاول هاي

  .می باشند% 1تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها  بر اساس آزمون دانکن در سطح 

به عالوه نتایج بررسی آنها نشان داد که . از بین رفتند
ساعت در افزایش شدت  12بیش از  دوره رطوبتی

همچنین  .بیماري به طور معنی داري مؤثر بوده است
 24 رطوبتیدر دوره  .alternata  Aقارچ 107غلظت 
 درصد گیاهچه هاي علف هرز 100سبب مرگ  ه
سیدیکوي و همکاران، (شد   Rumex dentatus ترشک
نشان داد که جدایه اي از قارچ ) 1386(زید علی  ).

A. alternata  اسپور در میلی لیتر و  107در غلظت
را در ساعت بیشترین بیماري زایی  24نقطه شبنم 

مطالعات نشان داده است که  .پیچک صحرایی ایجاد کرد
 به وسیله  Parthenium hysterophorus لدر کنتر
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تاثیر طول دوره نقطه شبنم بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماري -7شکل 
تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها  بر اساس آزمون دانکن در سطح  4هر میانگین حاصل 

  

طول دوره نقطه شبنم بر تراکم تاول هايتاثیر  -8شکل
تکرار بوده و حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی دار میانگین ها  بر اساس آزمون دانکن در سطح  4هر میانگین حاصل 

  
در تحقیقاتی با ) 2000(قربانی و همکاران 
کنترل  براي A. alternateجدایه اي از قارچ 

 Amaranthus retroflexus بیولوژیک تاج خروس
ترین حالت بیماري شدیدگزارش کردند که سریعترین و 

ساعت حاصل  24 دوره رطوبتیاسپور و  
 12بیش از  دوره رطوبتیگردید و به طور کلی در 

تان و  .ساعت سطوح باالي بیماري مشاهده شد
بر اساس بررسی هاي خود روي ) 2002

Alternanthera philoxeroides  یک با
کردند که شدت  گزارش .Fusarium sppاز قارچ 

بیماري با افزایش غلظت سوسپانسیون قارچ افزایش 
، شده تمامی گیاهان تیمار 105و  106یافت و در غلظت 

از بین رفتند
دوره رطوبتی

بیماري به طور معنی داري مؤثر بوده است
غلظت 
هساعت
ترشک
2009.(

alternata

نقطه شبنم 
پیچک صحرایی ایجاد کرد

در کنتر
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هر میانگین حاصل 

هر میانگین حاصل 

قربانی و همکاران 
جدایه اي از قارچ  ارزیابی

بیولوژیک تاج خروس
گزارش کردند که سریعترین و 

 107در غلظت 
گردید و به طور کلی در 

ساعت سطوح باالي بیماري مشاهده شد
2002( همکاران
Alternanthera philoxeroides گونه کنترل

از قارچ  سویه
بیماري با افزایش غلظت سوسپانسیون قارچ افزایش 

یافت و در غلظت 
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Puccinia abrupt سبب  هساعت 6- 4  در دوره رطوبتی
 ).1994پارکر و همکاران، (تولید میزان کمی تاول شد 

قارچ هاي پارازیت اجباري خصوصا قارچ هاي 
مولد زنگ از سی سال پیش اثرات زیادي در کنترل 

آن ها معموال داراي میزبان . هرز داشته اند هايعلف
هاي محدودي بوده و بیمارگر هاي بسیار مهاجمی می 

-علفدر کنترل   Pucciniaگونه هایی از قارچ .  باشند

 Chondrilla و (Centuria diffusa)گندمگل هرز  هاي

juncea  نمونه ). 1382صارمی و زند، (موثر بوده اند
گیري زنگ ها به عنوان  هاي بسیار موفقی از به کار

عامل کنترل بیولوژیک کالسیک وجود دارد از جمله 
در آفریقاي جنوبی  Acacia salinga یکنترل بیولوژیک

 Uromycladium tepperianumبه وسیله زنگ 
 Pucciniaاز استرالیا، یا رها سازي گردآوري شده 

carduorum   در آمریکا که به طور گسترده اي انتشار
)  Carduus thoermeri(یافت و تراکم علف هرز هدف 

این قارچ به تاثیر عوامل کنترل بیولوژیک . را کاهش داد
چاروداتان، (دیگر از جمله حشرات کمک  شایانی کرد 

2001 .(Puccinia chondrilla   نیز که یک زنگ ماکرو
 Chondrlla  هرز  سیکلیک است براي کنترل علف

juncea   که چند ساله  و غیر بومی در استرالیا بود به
این علف هرز با بهره گرفتن از قارچ مذکور تا . کار رفت

میلیون  20درصد کنترل شد که بازده اقتصادي آن  79
استفاده ). 1384منتظري، (دالر در سال برآورد گردید 

ه کاهش که منجر ب  Puccinia lagenophoraeاز قارچ 
  شد  Senecio vulgarisعلف هرز یک ساله 

اي از به کار بردن راهکار افزایشی در کنترل نمونه
  زیستی کشعلف ).2001چاروداتان، (زیستی است 

  Dr. BioSedge®  که در آمریکا ثبت شده است، عامل
می باشد و جهت  Puccinia canaliculataآن زنگ 

اویارسالم زرد هاي ویژه اي از کنترل بیوتیپ
)Cyperus esculentus ( به کار می رود) چاروداتان و

  ).2000آموس، 
، P. acroptili  که جدایهحاضر نشان داد  نتایج

، زیرا .گیاه هرز تلخه می باشدکنترل رشد داراي توانایی 
عالوه برآن که در مرحله گیاهچه تاثیر قابل  این جدایه

داشت و وزن خشک آن را تا روي رشد تلخه توجهی 
 نیزاین علف هرز گیاه کامل روي درصد کاهش داد،  61

براي کنترل نسبی این جدایه   .ایجاد عالئم بیمار نمود
به غلظت باالي اسپور و یک دوره رطوبتی نیاز تلخه 

هاي تنگنا از  بنابراین، هر دو این عوامل. داردطوالنی 
لذا . زیستی می باشد کشعلفاستفاده از آن به عنوان 

 یدبا یبراي استفاده موثر از آن در کنترل بیولوژیک
، تحقیقات بیشتر به منظور یافتن جدایه هاي موثرتر

 و فرموالسیون مناسب صورت پذیرد روش تولید انبوه
 .تا بتوان در سطح تجاري از آن استفاده نمود

  
  اريسپاسگز

استاد گروه از جناب آقاي دکتر حمید روحانی 
اه پزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی گی

براي شناسایی نمونه هاي قارچی تشکر و مشهد 
همچنین از سرکار خانم مهندس علیه . قدردانی می گردد

گنجی براي همکاري در اجراي این تحقیق سپاسگذاري 
  .می شود
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	(ﻪﻟﺎﺳﺪﻨﭼ يزﺮﻫ ﻒﻠﻋو زا ﺞﻤﺳ ،تﺎﻏﺎﺑ ،عراﺰﻣﻊﺗاﺮﻣودﻮﺷ ﯽﻣ نﺎﻬﺟ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﺜﮐا و ناﺮﯾا رد ﺎﻫ هﺎﮔاﺮﭼ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﻪﺨﻠﺗﻞﻣاﻮﻋ ياز يرﺎﻤﯿﺑ،ﯽﭼرﺎﻗ لﺎﺳ رد ﺪﻬﺸﻣ و نارﺎﻨﭼ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺻﺖﻓﺮﮔ ترﻮ .زا از يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣاﻮﻋ اﺪﺘﺑا ﺺﻟﺎﺧ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ رد و يروآ ﻊﻤﺟ ﻪ
	زا ﺞﻤﺳﺮﯿﺗ تﻼﮑﺸﻣ زوﺮﺑ ﺐﺒﺳ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻨﺳﺎﮐ هدﻮﺷ ﯽﻣ نﺎﻬﺟ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﺜﮐا و ناﺮﯾا رد ﺎﻫ هﺎﮔاﺮﭼ . لﺮﺘﻨﮐ نﺎﮑﻣا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ لﺎﺳ رد ﺪﻬﺸﻣ و نارﺎﻨﭼ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺺﻟﺎﺧ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣ رد و يروآ ﻊﻤﺟ ﻪﺨﻠﺗ يور ،ﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ناﻮﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
	و
	ﺪﻧﺪﺷ هﺪﯾﺰﮔﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ يﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑو ﻢﻨﺒﺷ هرود لﻮﻃ ﺮﯿﺛﺎﺗ )عﺎﺒﺷا ﺖﺑﻮﻃر ( ﺎﺗ ﻪﺳ زا يور ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ10 يدﺎﺼﺘﻗا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا هﺎﯿﮔ ﯿﺳ ،ترذ ،ﺰﺒﺳﺐﻪﺠﻧﻮﯾ و ﯽﻨﯿﻣز( ﻦﯿﺑ زا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﻧﻮﮕﭽ
	ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد نﻮﻣزآ و ﺎﻫ نآﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ . ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ يﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﭙﺳا نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ زا10
	ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد نﻮﻣزآ و رﻮﭙﺳا نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ48ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺳرﺮﺑ چرﺎﻗ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﺮﺑ ﺖﻋﺎﺳﻪﻘﻄﻨﻣ،)ﺎﯿﺑﻮﻟ ،رﺎﯿﺧ ،ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ،ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ ،اﺰﻠﮐ ،ﻮﺟ ،مﺪﻨﮔ ﻞﻣﺎﺷﺎﻬﻨﺗ ،هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟﯽﻧز ﺎﺗ ار ﻪﺨﻠﺗ ﮏﺸﺧ نزو ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد چرﺎﻗ ﻦﯾارﻮﭙﺳاﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد،ﯽﯾﺎﻨﺷور ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺗ40ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﺻر
	ﺎﺗ10
	ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﮏﯾ رد رﻮﭙﺳاو ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺳرﺮﺑ چرﺎﻗ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﺮﺑ ﺖﻋﺎﺳ . يور ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧﺎﯿﺑﻮﻟ ،رﺎﯿﺧ ،ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ،ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ ،اﺰﻠﮐ ،ﻮﺟ ،مﺪﻨﮔ ﻞﻣﺎﺷﯿﺳ ،ترذ ،ﺰﺒﺳ ﺎﻬﻨﺗ ،هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ
	ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﻧﻮﮕﭽﯿﻫ ﺎﺗ ار ﻪﺨﻠﺗ ﮏﺸﺧ نزو ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد چرﺎﻗ ﻦﯾا61داد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد هرود رد چرﺎﻗ ﻦﯾاﯽﺘﺑﻮﻃر48ﯽﮑﯾرﺎﺗ لﺎﻤﻋا ﺎﺑ ﺖﻋﺎﺳ ،ﯽﯾﺎﻨﺷور ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺗ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﯽﻨﺤﻨﻣ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ62 ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﺻرد . ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ چرﺎﻗ
	ﯽﮑﯾرﺎﺗ لﺎﻤﻋا ﺎﺑ ﺖﻋﺎﺳ ﯽﺘﺑﻮﻃر هرود ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ،3 و ﻪﺘﻋﺎﺳ 62/24ﺰﯿﻧ و ﺪﺻردﻫﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﻪﭽ ﻪﺨﻠﺗ
	ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ارﮏﯾ ناﻮﻨﻋياﺪﯾﺪﻧﺎﮐ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣﺎﻋ
	ياﺮﺑ ﺶﺨﺑ ﺪﯿﻣاﻪﺨﻠﺗﺖﺷاد ﺮﻈﻧ رد.
	،مﻮﯾرازﻮﻓ ،ﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ
	ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد ﺖﺴﺗ ،عﺎﺒﺷا ﯽﺘﺑﻮﻃر هرود ،.
	ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد ﺖﺴﺗ ،عﺎﺒﺷا ﯽﺘﺑﻮﻃر هرود ،
	ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﺪﻨﺷﺎﺑ هﺪﺷ هدﻮﻟآ ﻪﺨﻠﺗ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﻪﮐ تﺎﺑﻮﺒﺣﺪﻨﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ نآ ﺦﻠﺗ هﺰﻣ . ﻪﺑ مﻮﺠﻫ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾاﻪﺘﺸﮔ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﯾﺎﺳ ﺪﺷر ﻊﻧﺎﻣ ﯽﻣﻮﺑ يﺎﻫ هﺎﮕﻨﺘﺳر عﻮﻨﺗ و ﺪﻫد ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ار ﯽﺘﺴﯾز)
	ﻒﻠﻋ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ ﺶﮐ ﺖﻓآ ﯽﻣﺎﻤﺗ نﺎﯿﻣ ردﺶﮐ
	دﻮﺧ ﻪﺑ ﺎﯿﻧد ﻞﮐ رد ار فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﻫ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻧا هداد صﺎﺼﺘﺧا ﯽﺒﺴﻧ ﺖﯿﻤﻫا ﺮﮔ ﻦﺷور ﺐﻠﻄﻣ ﻒﻠﻋ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺒﻤﯾﻮﮐ2002 .( ﻒﻠﻋ ﮏﯾ زا مواﺪﻣ هدﺎﻔﺘﺳاﻒﻠﻋ ﺎﯾ و ﺶﮐﺶﮐ هﻮﺤﻧ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻫﻒﻠﻋ موﺎﻘﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ نﺪﻣآ ﺪﯾﺪﭘ ﺮﺑ هوﻼﻋ نﺎﺴﮑﯾ ﻞﻤﻋ يﺎﻫ ﻪﺑ زﺮﻫﻒﻠﻋﺶﮐ رد ﺰﯿﻧ ار ﯽﻄ
	2008 .( هﺎﯿﮔ ﻦﯾا لﺮﺘﻨﮐ قﻮﻓ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ و موﺰﯾر  ﻦﺘﺷاد ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﻖﻤﻋ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﺸﯾر ذﻮﻔﻧ و هدﺎﻌﻟا كﺎﺧ ﯽﻣ ﻞﮑﺸﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺪﺷﺎﺑ .ترﺎﺴﺧ زا ﯽﺸﺨﺑ داﻮﻣ ﺢﺷﺮﺗ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﺨﻠﺗ دﻮﺷ ﯽﻣ هداد ﺖﺒﺴﻧ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ) ﺪﻠﯿﻫ و ﺮﻠﯿﻣ2006 .( ﻮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯾا ،ﺮﯿﻐﺻ يﺎﯿﺳآ ،ناﺮﯾا ﯽﻣ ﻢﻫ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ
	ﻪﺨﻠﺗ و ﺎﺑ زا ﺶﯿﺑ47 رﻮﻀﺣ ﺪﺻ رد رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ و ﯽﺑﻮﻨﺟ ،ﯽﻟﺎﻤﺷ نﺎﺳاﺮﺧ يﺎﻫ نﺎﺘﺳا ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ،يﻮﺿرﻒﻠﻋ يﺎﻫﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﻟﺎﺳ ﺪﻨﭼ زﺮﻫ . ﺖﯿﺒﻟﺎﻏ ﺺﺧﺎﺷ ﺎﺑ زﺮﻫ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ دوﺪﺣ57ﺪﺻرد مﺪﻨﮔ ﺖﺷادﺮﺑ زا ﻞﺒﻗ ﻢﺣاﺰﻣ ﯽﻨﺘﺳر ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ جﺮﮐ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد) ﯽﻨﯿﻌﻣ ﯽﺷﺎﺑ 
	( يزﺮﻫ ﻒﻠﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻻﻮﻤﻌﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا بﺮﺨﻣ رد راﺮﻘﺘﺳا زا ﺲﭘ و هﺪﺷ ﺮﯿﺜﮑﺗ رﺬﺑ و هﺪﻧﺰﺧ يﺎﻫ ﻪﺸﯾرﯿﺤﻣ ﮏﯾ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻊﯿﺳو و ﻪﭼرﺎﭙﮑﯾ ﯽﺸﺷﻮﭘ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ،ﻂ هداد دﻮﺷ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﯾﺎﺳ ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ و) ﻦﯿﻠﮐ 2011 .( ﺎﺗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا70 ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ماود لﺎﺳ ) لاﺪﻤﯾز 
	و ددﺮﮔ ﯽﻣ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﻢﻨﺒﺷ دﺎﺠﯾا ﻖﯾﺮﻃ زا ﺖﻌﯿﺒﻃ رد ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﻨﺒﺷ عﻮﻗو هرود لﻮﻃ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻻﻮﻤﻌﻣ ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ2005.( نﻮﭼﯽﻣ ناﺮﯾا ﯽﻣﻮﺑ ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻊﻤﺟ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و يروآ يرﺎﻤﯿﺑازنآ ﯽﺑﺎﯾزرا و ﻪﺨﻠﺗ يور دﻮ
	ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﺨﻠﺗ . ﺎﻫ شﻼﺗ ﻦﯿﻟوا لﺎﺳ زا1970 مﺎﻧ ﺎﺑ اﺰﻟﺎﮔ  ﺪﺗﺎﻤﻧ يا ﻪﻧﻮﮔ يزﺎﺳ ﺎﻫر ﻪﺑ و ،زﺎﻏآ
	ﺪﺷ ﺮﺠﻨﻣ)نﻮﺴﺗاو1977(
	ﯽﺳرﺮﺑﺎﻫ ﺮﺑ ﺪﺗﺎﻤﻧ ﻦﯾا ﺪﯾﺪﺷ ترﺎﺴﺧ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ي ﻢﮐ كﺮﺤﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺎﻣا هداد نﺎﺸﻧ روﺬﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ و هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺪﺣ زا ﺮﺘﻤﮐ يزﺎﺳﺎﻫر ﺞﯾﺎﺘﻧ توﺎﻔﺘﻣ ﯽﺘﺑﻮﻃر ﻂﯾاﺮﺷ وﻮﺑ رﺎﻈﺘﻧا د) نﻮﺴﻧﺎﺟ2008.( چرﺎﻗ
	ﻪﻠﻤﺟ زاﻞﻣاﻮﻋ شراﺰﮔ ياز يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺎﯿﮔ ﻦﯾا يور زا هﺪﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﯿﮐﺮﺗ ردﯽﭼرﺎﻗ ﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﺎﺑﯽ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﻪﺨﻠﺗﺪﯾدﺮﮔ) و ﺮﻧﺮﺑ نارﺎﮑﻤﻫ2011 .(ﻪﻧﻮﮔ
	چرﺎﻗ ﺮﮕﯾدي،ﻪﯿﮐﺮﺗ رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﺖﻓﺎﯾ نﺎﺘﺳﺰﯿﻗﺮﻗ و نﺎﺘﺴﻗاﺰﻗگﺮﺑ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد يرﺎﻤﯿﺑ زوﺮﺑ ﺐﺒﺳ نآ دﺮﺑرﺎﮐ و هﺪﺷ يﺎﻫ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺨﻠﺗ هﺎﯿﮔ ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻧﺮﺑ2005.( رﻮﭙﺳاﯽﻣ چرﺎﻗ ﻦﯾا يﺎﻫ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﻮﻘﺗ ﻞﻣﺎﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ نﻮﯿﺳﻻﻮﻣﺮﻓ ردﻒﻠﻋﺶﮐ
	يﺎﺘﺳور ،يﻮﺿر نﺎﺳاﺮﺧ نﺎﺘﺳا رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا نارﺎﻨﭼ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﻊﻗاو نارﺎﻨﭼ ﻪﮕﻠﺟ رد ﺎﻬﺨﯿﺷ ﻪﺗﻼﮐﺪﯿﺳر مﺎﺠﻧا ﻪﺑ . ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻻﻮﻤﻌﻣ ﻪﺨﻠﺗ ﻪﮐ ﻦﯾاﻪﺸﯾر ﺮﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟ زا ترﺪﻧ ﻪﺑ و هﺪﻧﺰﺧ يﺎﻫ ،ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺮﯿﺜﮑﺗ رﺬﺑ ﻖﯾﺮﻃرد ﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ ﻪﺸﯾر هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا 1390ﺎﺧ ﻞﺧاد زا يﺎﻣد 
	ﯽﯾارﺎﮐ ﺎﺗ ﺪﻧور رﺎﮐ ﻪﺑ ﺪﻨﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺨﻠﺗ ﺮﺑ ار نآ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻧﺮﺑ2011( . ﮓﻧز
	ﯽﻣﻮﺑ و ﻪﺨﻠﺗ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾزارﺎﭘدراد شﺮﺘﺴﮔ ﺰﯿﻧ ﺎﮑﯾﺮﻣآ لﺎﻤﺷ رد و ﺖﺳ ﺎﭘورا و ﺎﯿﺳآ .ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا هاﻮﮔ چرﺎﻗ ﻦﯾا ﻪﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﮏﺗ ﺖﻌﯿﺒﻃ
	ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا نﺎﺑﺰﯿﻣ ياراد ﻦﯾا لﺮﺘﻨﮐ رد ﻪﮐ ﯽﯾاﺰﯾرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ياﺮﺑ ﺖﯿﺻﻮﺼﺧﺖﺳا يروﺮﺿ ﺪﻧور ﯽﻣ رﺎﮐ ﻪﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ)نارﺎﮑﻤﻫو ترﺎﮐوﺮﺑ2010 .( ﻞﻣﺎﻋ ﻢﮐاﺮﺗيرﺎﻤﯿﺑ هرود وعﺎﺒﺷا ﺖﺑﻮﻃر زا ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻂﯾاﺮﺷﺮﺑيا ﻞﻣاﻮﻋ ﯽﯾارﺎﮐﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﻒﻠﻋ يﺎﻫﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ زﺮﻫ . شﺮﺘﺴﮔ ياﺮﺑ ﺮﮕﯾد 
	ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ ﻢﺋﻼﻋ ياراد ﻪﺨﻠﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔاز يرﺎﻤﯿﺑ ﯽﻃ20 يﺎﻫ هﺎﮕﺸﯾور زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﺑراﺰﺘﺸﮐ و ﻪﺨﻠﺗ ﯽﻌﯿﺒﻃ و نارﺎﻨﭼ رد نآ ﻪﺑ هدﻮﻟآ يﺎﻫ ﻊﻤﺟ ﺪﻬﺸﻣﺪﻨﺘﺸﮔ يروآ .ﻪﻧﻮﻤﻧ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﺎﻫ
	ﻞﻘﺘﻨﻣ هﺪﺷ تﺎﻌﻄﻗ ﻪﺑ نوﺮﺘﺳ ﯽﭽﯿﻗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و ﮏﭼﻮﮐود ﺎﺗﻪﺳﯽﻠﯿﻣﺪﻧﺪﺷ ﻢﯿﺴﻘﺗ يﺮﺘﻣ. ﺖﻬﺟ ﯽﻧﻮﻔﻋﺪﺿ ار ﺎﻫ نآ ،ﯽﺤﻄﺳ ﺖﯾﺮﻠﮐﻮﭙﯿﻫ لﻮﻠﺤﻣ رد ﻢﯾﺪﺳ
	ﻪﺨﻠﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣﺪﯾدﺮﮔ . ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ شﻮﺟ ﺪﻧﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ ردو ﺮﯿﺜﮑﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺪﻨﭼ رﻮﭙﺳا ﺖﺸﮔ ﻞﺻﺎﺣ يدﺎﯾز)،نارﺎﮑﻤﻫ و هداز ﻢﺳﺎﻗ1389 و ،نارﺎﮑﻤﻫ و ترﺎﮐوﺮﺑ2010.(
	1 تﺪﻣ ﻪﺑ ﺪﺻرد30 ﺎﺗ45 هداد راﺮﻗ ﻪﯿﻧﺎﺛ
	هﺎﮕﻧآ ﻮﺸﺘﺴﺷ ﻪﻘﯿﻗد ﮏﯾ تﺪﻣ ﻪﺑ  نوﺮﺘﺳ ﺮﻄﻘﻣ بآ رد رﺎﺑ ﻪﺳﺪﺷ هداد. يور ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ نداد راﺮﻗ ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ﯽﻓﺎﺻ ﺬﻏﺎﮐ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺎﻬﻧآ هاﺮﻤﻫ ﺖﺑﻮﻃر ،نوﺮﺘﺳ ﺪﺷ يﺮﺘﭘ ﻞﺧاد و ﺶﯾد ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ يوﺎﺣ يﺎﻫ
	هزور ﺞﻨﭘ ﺖﺸﮐ زا مﻮﯾرازﻮﻓ چرﺎﻗ ﻪﯾﺎﻣ ﻪﯿﻬﺗ ياﺮﺑﻪﯾاﺪﺟ ﻦﯾا ردﻂﯿﺤﻣ
	ﺪﻧﺪﺷ هداد ﺖﺸﮐ . يﺎﻫ ﻪﻨﮔ ﺮﭘ ﻪﮑﻧآ زا ﺲﭘ
	دﺎﻌﺑا ﻪﺑ ﯽﮐﻮﻠﺑﺞﻨﭘ ﻪﺑ ﺮﺘﻣ ﯽﻠﯿﻣ ﻊﯾﺎﻣ ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ يوﺎﺣ يﺎﻫ لﺎﯾو
	ﺪﺷر ﯽﻓﺎﮐ ﺪﺣ ﻪﺑ ﯽﭼرﺎﻗ زا ﮏﯾ ﺮﻫ زا ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ يزﺎﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﻬﺟ ،ﺖﻓﺎﯾﺎﻫ نآ ﯽﻋﺮﻓ ﺖﺸﮐ
	و ﺪﯾدﺮﮔ ﻞﻘﺘﻨﻣ ﺮﮑﯿﺷ هﺎﮕﺘﺳد يور ﺮﺑ زور ﻪﺳ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﺎﺑ90 يﺎﻣد ﺎﺑ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد ﻪﻘﯿﻗد رد رود2
	ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﯿﻬﺗ. ﮏﺗ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ بآ ﻂﯿﺤﻣ رد رﻮﭙﺳا -،رﺎﮔآﺣﺮﻣ يزﺎﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻪﻠ ﻪﺘﺴﺑ و ﺪﺷ مﺎﺠﻧاگﺮﺑ ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ چرﺎﻗ عﻮﻧ ﻪﺑ ﮏﺨﯿﻣ- رﺎﮔآ ﺎﯾ
	24 ﻪﺟرد ﺪﺷ هدز ﻢﻫ ﻪﺑ داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ . نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﻪﯿﻬﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﻫ تﺎﯾﻮﺘﺤﻣ ،ﺪﯾاز داﻮﻣ و ﺎﻫ مﻮﯿﻠﯿﺴﯿﻣ فﺬﺣ و رﻮﭙﺳاﺪﺷ هداد رﻮﺒﻋ نوﺮﺘﺳ ﻞﻤﻠﻣ ﻪﭼرﺎﭘ زا ﺎﻫ لﺎﯾو زا ماﺪﮐ . ﺎﻨﻤﺿ5/0 ﻦﯿﺋﻮﺗ ﺪﺻرد20
	ﺖﻓﺎﯾ لﺎﻘﺘﻧا . ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ ﻪﻨﮔﺮﭘ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ مﻮﯾرازﻮﻓ ﻪﯾاﺪﺟ ﮏﯾ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ هﺪﺷ يزﺎﺳ ﻪﯾاﺪﺟ ﺶﺷ و يراﺪﻬﮕﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا يﺪﻌﺑ ﻞﺣاﺮﻣ ياﺮﺑ ،دﻮﺑ ﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآﺪﻧﺪﺷ.وآ ﻊﻤﺟ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ ﻪﮑﻧآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ زا هﺪﺷ ير يرﺎﺒﺟا ﺖﯾزارﺎﭘ و ﮓﻧز ﻞﻣﺎﻋ يﺎﻫ چرﺎﻗ زا ﻪﺨﻠﺗ يوردﻮﺑ . ﻪﻗﺎﺳ و گﺮﺑ تﺎﻌﻄﻗ اﺪ
	هدﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑهﺪﻨﻨﮐ ﺶﺨﭘ ﻪﺑرﻮﭙﺳا تﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا ﻪﯾاﺪﺟ ﺮﻫ . ﺮﻫ زا ،ﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ ﻪﯿﻬﺗ ياﺮﺑ ﻂﯿﺤﻣ يور ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ يﺮﺘﭘ ﺪﻨﭼ ﻪﯾاﺪﺟ
	ﻪﯿﻬﺗ ﺪﺷ . ﺲﭙﺳ5-10 ﻦﯿﺋﻮﺗ هﺪﺷ ﻖﯿﻗر لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ20 ﻟ ﺎﺑ و ﻪﺘﺨﯾر چرﺎﻗ يوﺎﺣ يﺮﺘﭘ ﺮﻫ رد ﺢﻄﺳ ﻞﯾﺮﺘﺳا پﻮ يزﺎﺳاﺪﺟ ﺎﻫ رﻮﭙﺳا و ﺪﺷ ﯽﻫد شاﺮﺧ ﯽﻣارآ ﻪﺑ ﺎﻫ چرﺎﻗﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ . ﻞﻤﻠﻣ ﻪﭼرﺎﭘ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺲﭙﺳﺪﺷ هداد رﻮﺒﻋ ﻞﯾﺮﺘﺳا . ،ﮓﻧز ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﻬﺟ ﻒﯾﺮﻇ يﻮﻣ ﻢﻠﻗ زا هدﺎ
	( ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ ﻖﻠﻌﻣ) و ترﺎﮐوﺮﺑ ،نارﺎﮑﻤﻫ2010.( ﮏﻤﮐ ﺎﺑ ﺎﻫرﻮﭙﺳا شرﺎﻤﺷ مﻻ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺮﺘﻣﻮﺘﯾﺎﺳﻮﻤﻫ.
	ﻢﺘﺴﯿﺳهﺮﻤﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ ﯽﻫدﺮﻔﺻ = مﺪﻋ ،يرﺎﻤﯿﺑ1 =25 -1 ، ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد2 =50-26 ﺪﺻرد ،ﯽﮔدﻮﻟآ3 =75-51 ،ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد4 =97 -75 و ﺪﺻرد 5=99 هﺎﯿﮔ گﺮﻣ ﺎﯾ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد) رﻮﭘ حﻼﻓ1389( ار ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻦﯿﯿﻌﺗﮏﺸﺧ نزو ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا ياﺮﺑ يﺮﮕﯾد رﺎﯿﻌﻣ ،ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ 
	هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ داﺪﻌﺗ ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ناﻮﺗ اﺪﺘﺑا دﻮﺑ دﺎﯾزﻧآگﺮﺑ يور ﺎﻬهﺪﯾﺮﺑ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد ﻪﺨﻠﺗ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾﺮﺗ يﻮﻗ ﺎﺗ ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺳرﺮﺑ يﺎﻫ ﺶﯾﺎﻣزآ رد و ﺪﻧﻮﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﯽﭼرﺎﻗ ياز يرﺎﻤﯿﺑﺪﻧور رﺎﮐ ﻪﺑ يﺪﻌﺑ . ﻪﮐ ﻪﺨﻠﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ناﻮﺟ يﺎﻫ گﺮﺑ اﺪﺘﺑا ﯽﯾﺎﻫ ﺶﯾد يﺮﺘﭘ ﻞﺧ
	ﭘ يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ،ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ يﺎﻫ ﺶﯾﺎﻣزآ نﺎﯾﺎﭘ زا ﺲًادﺪﺠﻣ ،ﺮﺗﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑ و هﺪﺷ يزﺎﺳ ﺺﻟﺎﺧ و يزﺎﺳاﺪﺟﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ درﻮﻣ ﻪﯿﻟوا يﺎﻫ. ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﮑﺷﺰﭙﻫﺎﯿﮔ هوﺮﮔ رد ﻪﻧﻮﮔ ﺢﻄﺳ ﺎﺗﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد.
	×1ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳاﺮﺘﯿﻟﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ . يﺮﺘﭘ ﺶﯾد تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ10 يﺎﻣد رد ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ ﺶﺷﻮﭘ ﺮﯾز زور25 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﺖﺑﻮﻃر رد داﺮﮔ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ70 راﺮﻗ ﺪﺻرد ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ .يﺮﺘﭘﺶﯾد ﺎﻫ ﻪﻧازور ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ و هﺪﺷ ﺪﯾدزﺎﺑ ﺪﺷ ﺖﺒﺛ يرﺎﻤﯿﺑ ﻢﯾﻼﻋ.ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد، ﺖﺷﺬﮔ زا ﺲﭘرﺎﻬﭼ زا ﻪﺘﻔﻫ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻪﮐ ﯽﻣﺎﮕﻨﻫ
	ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا رد10 نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا  هﺎﯿﮔ يﺎﻫ چرﺎﻗ ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﻨﻣاد ﺖﺴﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ يدﺎﺼﺘﻗاﺪﻧﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﺮﻈﻧ درﻮﻣ.نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾامﺪﻨﮔ ﻞﻣﺎﺷ
	رﻮﭙﺳا ﺎﻬﻧآ يور ﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﮏﯾ ردﺎﭘهﺪﯿﺷﺪﺷ . رد ﺎﻫ ناﺪﻠﮔ يﺎﻣد ﺎﺑ يا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ30-25 ﺖﺑﻮﻃر و داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد 60ﺪﻨﺘﻓﺮﮔراﺮﻗ ﺪﺻ رد . نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ ﺖﺑﻮﻃر و ﺎﻣد ﻦﯾاﺪﺷ ﻪﺘﺷاد ﻪﮕﻧ ﺖﺑﺎﺛ ﺶﯾﺎﻣزآ . ﺖﺑﻮﻃر دﺎﺠﯾا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ ناﺪﻠﮔ ،ﺎﻫ چرﺎﻗ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺖﻬﺟ ﯽﻓﺎﮐ48 ﺖﻋﺎﺳ زا ﺲﭘﺶﺷﺎﭘنﻮﯿﺴ
	ﻢﻗر ﻮﺟ ،ﺰﻧﻮﯾﺎﺳ
	اﺰﻠﮐ ،ﯽﺑ ﯽﺳ ﻢﻗر ﻮﺟ ،ﺪﻨﻬﺳ ﻢﻗر
	ﻢﻗر ﻪﺟﻮﮔ و هﺰﯿﯾﺎﭘ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﭘﺎﮐاﯽﮕﻧﺮﻓ
	ﻢﻗر رﺎﯿﺧ
	ﻢﻗريﺎﻫﺪﻨﻗ رﺪﻨﻐﭼ ،ﯽﻠﻨﺘﺳا و ﻞﯿﺑﻮﻣ
	ترذ ،ﺰﯾاﺮﻧﺎﺳ ﻢﻗر
	ﻢﻗر704 ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ و نﺎﻐﻣ
	ﺎﯿﺑﻮﻟ، ،ﻮﮕﻨﯿﺑ ﻢﻗر
	تﻻﻮﺼﺤﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نﺎﺘﻧﻮﻓ ﻢﻗرﻪﺠﻧﻮﯾ و هرﺎﻬﺑ ﺖﺸﮐ ﺞﯾار
	ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻞﺋﻮﮑﺳ ﻢﻗر
	ﺮﺘﻣﻮﺘﯾﺎﺳﻮﻤﻫ مﻻ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫرﻮﭙﺳا شرﺎﻤﺷ ﺖﺳﺪﺑ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺗ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻﺪﯾآ .ﺎﭙﺳﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ناﺰﯿﻣ زا ﺶﯿﺑ نﻮﯿﺴﻧ ﻖﯿﻗر ار نآ ﻞﯾﺮﺘﺳا ﺮﻄﻘﻣ بآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ دﻮﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣﺪﺳﺮﺑ هاﻮﺨﻟد ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ﺎﺗ هدﺮﮐ . ﺪﺣ زا ﺮﺘﻤﮐ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﮔا ﺎﻣا ﺎﺑ ژﻮﯿﻔﯾﺮﺘﻧﺎﺳ هﺎﮕﺘ
	ﻣﺪﻧدﻮﺑ ﻪﻟﺎﺳ ﺪﻨﭼ ﯽﻋارز لﻮﺼﺤ . ﺐﻟﺎﻗ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ4اﺮﮑﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ ود رد رﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ و ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ . يﺎﻫ گﺮﺑ اﺪﺘﺑا ﯽﮔدﻮﻟآ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ ﺪﻗﺎﻓ ﻪﮐ هﺪﺷ ﺮﮐذ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ناﻮﺟ يﺮﺘﭘ ﻞﺧاد ،ﯽﺤﻄﺳ ﯽﻧﻮﻔﻋ ﺪﺿ زا ﺲﭘ و هﺪﺷ اﺪﺟ ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﻧﺎﻫد ﺮﻄﻗ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻫ ﺶﯾد10 ﯽﻓﺎ
	×1ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا راﺮﻗ ﺮﺘﯿﻟ ﺖﻓﺮﮔ . تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ يﺮﺘﭘ10 ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ ﺶﺷﻮﭘ ﺮﯾز زور يﺎﻣد رد25 ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر رد و داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد90 ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﺻرد .ﻫ ﺶﯾد يﺮﺘﭘ و هﺪﺷ ﺪﯾدزﺎﺑ ﻪﻧازور ﺎ ﺪﺷ ﺖﺒﺛ يرﺎﻤﯿﺑ ﻢﯾﻼﻋ ﻪﻧﻮﮔ ﺮﻫ. يوﺎﺣ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ،يا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﺶﯾﺎﻣزآ رد ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ چرﺎﻗ
	( ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺪﻧور ، لﻮﻣﺮﻓ سﺎﺳا ﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ ياﺮﺑ نﺎﻣز لﻮﻃ رد ﯽﮔدﻮﻟآﺮﯾز ) ،ﺶﺨﺑرز و ﺮﻓ نﺎﯿﺟﺎﺣ1389ﺎﮑﻤﻫ و زﺮﭙﺷ و ،نار 2009 .(يدﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ :
	×1 رﻮﭙﺳا ﯽﻠﯿﻣ رد رد هﺪﺷ هداد ﺪﺷر ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﻪﻧﺎﻫد ﺮﻄﻗ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻫ ناﺪﻠﮔ18 ﻖﻤﻋ و15 ﻪﮐ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﯽﻋارز كﺎﺧ زا ﯽﻃﻮﻠﺨﻣ ﺎﺑ لﻮﻠﺤﻣ ،ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷﺮﭘ ﻪﺳﺎﻣ و يﺎﻣد ﺎﺑ يا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ رد و ﺪﻨﺘﺸﮔ ﯽﺷﺎﭘ30 -25 ﻪﺟرد ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر و داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ60ﺪﻧﺪﺷ هداد راﺮﻗ ﺪﺻ رد . تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ 
	،ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻦﯾا رد
	رد يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻرد ،لوا هﺪﻫﺎﺸﻣ
	رد يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺪﺻ رد ،مود هﺪﻫﺎﺸﻣ
	،لوا هﺪﻫﺎﺸﻣ رد يرادﺮﺑ ﺖﺷاددﺎﯾ نﺎﻣز
	داﺪﻌﺗ دﻮﺑ تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﮐ .
	،مود هﺪﻫﺎﺸﻣ رد يرادﺮﺑ ﺖﺷاددﺎﯾ نﺎﻣز
	راﺪﻘﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺰﯿﻧ
	نﺎﯾﺎﭘ و ﯽﻣﺪﯿﭘا عوﺮﺷ ﻦﯿﺑ يﺎﻫ زور داﺪﻌﺗ ﺮﺑﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ نآ.
	=
	/
	رﻮﭙﺳا نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،ﻪﺨﻠﺗ يور ﺮﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﻢﺋﻼﻋ زوﺮﺑ رد چرﺎﻗ يﺎﻫﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ رﺎﻬﭼ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ًﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد . ﺖﻈﻠﻏ رﺎﻬﭼ ﺮﺛا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد10
	حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ4ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ . ﻦﯾا رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺢﻄﺳ ود رد ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ ﺶﺷﻮﭘ ﺶﯾﺎﻣزآ)فﺎﻔﺷ و هﺮﯿﺗ ( و
	،10
	و10
	،10
	رد ﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ يور ﺮﺑ ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا يﺎﻣد25 ياﺮﺑ عﺎﺒﺷا ﺖﺑﻮﻃر و داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد48ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﯽﺷﺎﭘ رﻮﭙﺳا زا ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ .
	)
	(ﺪﺷ يزﺎﺳ ﺺﻟﺎﺧ . ﻦﯾا ﺲﭙﺳ ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ.
	رد ﯽﺷﺎﭘ رﻮﭙﺳا زا ﺲﭘ ﺖﺑﻮﻃر ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﻧﺎﻣز يﺎﻫ هرود ﺢﻄﺳ ﺶﺷ)3 ،ﭙﺳﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رﻮﻈﻨﻣﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﻪﺨﻠﺗ يور ﻢﺋﻼﻋ دﺎﺠﯾا رد ﺶﺷﻮﭘ ﺎﺑ ﺎﻫ ناﺪﻠﮔ يور ،چرﺎﻗ  ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣ ناﺪﻠﮔ ندﺮﮐ رﻮﺼﺤﻣ زا ﺶﯿﭘ  و ﺪﺷ هﺪﻧﺎﺷﻮﭘ ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ نﺎﯿﻣ يﺎﻀﻓ نورد بآ نﺪﯿﺷﺎﭘ ﺎﺑ ﺶﺷﻮﭘ ﻦﯾا ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫﯿﺘﺳﻼﭘ ﺶ
	رد ﯽﺷﺎﭘ رﻮﭙﺳا زا ﺲﭘ ﺖﺑﻮﻃر ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﻧﺎﻣز يﺎﻫ هرود ،6 ،12 ،18 ،24 ،48ﺖﻋﺎﺳ (ﺪﻧدﻮﺑ . ﻦﯾا ﻪﺑ ﭙﺳﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رﻮﻈﻨﻣ هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﭙﺳا نﻮﯿﺴﻧﺎﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﻪﺨﻠﺗ يور ﻢﺋﻼﻋ دﺎﺠﯾا رد . زا ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﺶﺷﻮﭘ ﺎﺑ ﺎﻫ ناﺪﻠﮔ يور ،چرﺎﻗ  ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣ ناﺪﻠﮔ ندﺮﮐ رﻮﺼﺤﻣ زا ﺶﯿﭘ  و ﺪ
	ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﺶﺠﻨﺳ ياﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ
	ﺢﻄﺳ رد ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا رد1 راد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﺻرد ﺪﻨﺘﺷاد)01/0
	(
	و6/28=
	راد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﺻرد ،ﯽﻫد هﺮﻤﻧ سﺎﯿﻘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
	،ﯽﻫد هﺮﻤﻧ سﺎﯿﻘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
	)
	( ﻪﯾاﺪﺟ و
	)
	( يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﮕﯾد ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ) ﻞﮑﺷ1 .( ﮓﻧز نﻮﭼ)
	ﺪﻧداد نﺎﺸﻧوا ﻞﺣاﺮﻣ رد درﻮﻣ ﻦﯾا اﺬﻟ ،ﺖﺳا يرﺎﺒﺟاﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﻮﻣزآ درﻮﻣ ناﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﯽﻧز
	( ﺖﯾزارﺎﭘ وا ﻞﺣاﺮﻣ رد درﻮﻣ ﻦﯾا اﺬﻟ ،ﺖﺳا يرﺎﺒﺟا ﻪﯾﺎﻣ  ﺎﺑ  ﺎﻬﻨﺗ ﻪﯿﻟﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﻮﻣزآ درﻮﻣ ناﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﯽﻧز .
	تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟيرﺎﻣآ راﺰﻓا مﺮﻧ زا ،
	تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ مﺎﺠﻧا ﺖﻬﺟ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﻧﺎﺑﺎﺷ2010 .(ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  ﺎﻫ لﺎﻤﺘﺣا1ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ درﻮﻣ ﺪﺻرد ﺎﺑ ﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد هﺪﺷ ﺐﺴﮐ يرﺎﻤﯿﺑلﺎﮑﺳوﺮﮐ يﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺮﯿﻏ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا) ﻒﻟور و لﺎﮐﻮﺳ
	زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ  ﺎﻫ ﺢﻄﺳرد ﻦﮑﻧاد يا ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ درﻮﻣ ﺪﺻرد . هﺮﻤﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد هﺪﺷ ﺐﺴﮐ يرﺎﻤﯿﺑلﺎﮑﺳوﺮﮐ يﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺮﯿﻏ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا -ﺲﯿﻟاو
	ﻒﻟور و لﺎﮐﻮﺳ1992 (راﺰﻓا مﺮﻧ و
	ﻒﻟور و لﺎﮐﻮﺳ1992 (ﻗ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ درﻮﻣ راﺮ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر
	) ﻒﻟور و لﺎﮐﻮﺳ ﺖﻓﺮﮔ .راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا.
	،ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻠﮐ ﺪﻨﺘﺷاد راد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا)01/0
	.( يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	و07/31
	ﺪﻨﺘﺷاد راد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا يﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﺎﻌﻤﺟ ،هﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ هدﻮﻟآ ﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ زاﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ چرﺎﻗ زا ﻪﯾاﺪﺟ ﺶﺷ
	ﺎﻌﻤﺟ ،هﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ هدﻮﻟآ ﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ زاﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ چرﺎﻗ زا ﻪﯾاﺪﺟ ﺶﺷ)
	)
	(ﺪﺷ ﯽﺑﺎﯾزرا. نﺎﻤﻫ ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻃ2 ﻪﯾاﺪﺟ يرﺎﻤﯿﺑ هﺮﻤﻧ دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ و
	( و
	)
	ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻃ
	( مﻮﯾرازﻮﻓ ﻪﯾاﺪﺟ ﮏﯾ و
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ياراد  ﺎﻫ ﻪﯾاﺪﺟ ﺮﮕﯾد ﺎﺑ يراد ﺪﺷﺎﺑ.
	و ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ
	)
	( ﺎﯿﻨﯿﺴﮐﻮﭘ ﻪﯾاﺪﺟ ﮏﯾ و
	( ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗ ﺰﯿﻧ61 و58 ،ﺪﺻرد ﺪﻨﻫد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار  ﮏﺸﺧ  نزو) ﻞﮑﺷ3.(
	ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﯾاﺪﺟمﻮﯾرازﻮﻓ ار ﺎﺗ75 % و76
	وﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ ﺪﻨﻫد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار  ﮏﺸﺧ  نزو
	ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ مﻮﯾرازﻮﻓ)
	ﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ
	(وﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ)
	( ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ نآ 76 %ﺪﻧداد ﺶﻫﺎﮐ .ﻪﯾاﺪﺟيﺎﻫﺎﯿﻨﯿﺴﮐﻮﭘ
	(و
	ﻪﻣادا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآﺎﻫﺪﻧﺪﺷ هﺪﯾﺰﮔﺮﺑ.
	)
	ﻪﯾﺎﻣ زا ﺲﭘ مﻮﯾرازﻮﻓ چرﺎﻗ ﺎﺑ ﯽﻧز ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ رﻮﭙﺳا نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ10
	ﻪﯾاﺪﺟ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ رﻮﭙﺳا نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ يﺎﻫ ﻪﮑﻟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻤﯾﻼﻋ ﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ گﺮﺑ يور ،ﺮﺘﯿﻟ ﺞﯾرﺪﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ دﺎﺠﯾا ﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣ ﻞﺤﻣ رد هزوﺮﮑﻧ ﻪﯿﻟوا ﻞﺤﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﻌﺳﻮﺗﺪﺷ هﺪﯿﺸﮐ .ﺶﺷ ﺮﻫ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ شﺮﺘﺴﮔ ﺲﭙﺳ و ﮓﻧر هﺎﯿﺳ يﺎﻫ ﻪﮑﻟ نﺪﺷ مﺎﻤﺗﺪﻨﺘﺸﮔ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ گﺮﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ ر
	×1 ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا يﺎﻫ ﻪﮑﻟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻤﯾﻼﻋ ﻪﺨﻠﺗ يﺎﻫ گﺮﺑ يور ،ﺮﺘﯿﻟ ﺞﯾرﺪﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ دﺎﺠﯾا ﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣ ﻞﺤﻣ رد هزوﺮﮑﻧ ﻪﯿﻟوا ﻞﺤﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺑ و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻪﻌﺳﻮﺗﺶﺷ ﺮﻫ راﺪﯾﺪﭘ ﺚﻋﺎﺑ اﺪﺘﺑا ﺎﯾرﺎﻧﺮﺘﻟآ ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ شﺮﺘﺴﮔ ﺲﭙﺳ و ﮓﻧر هﺎﯿﺳ يﺎﻫ ﻪﮑﻟ نﺪﺷﺪﻨﺘﺸﮔ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ گﺮﻣ ﺖﯾ
	ﺶﯾﺎﻣزآ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﻨﻣاد نﻮﻣزآ و هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد ﯽﻧﺎﺑﺰﯿﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﺑ ﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ رﻮﭙﺳا
	ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ
	ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا يور ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ و اﺰﻠﮐ و
	ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ10
	ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ و اﺰﻠﮐ ،ﻮﺟ ،مﺪﻨﮔ يور ﺪﻧﺪﺷ يرﺎﻤﯿﺑ زوﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﭻﯿﻫ رد ﺪﺸﻧ ﯽﻤﺋﻼﻋﺪﺷ هداد ﺺﯿﺨﺸﺗ از يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﺨﻠﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺖﺴﯿﻧ هﺪﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮﺑ يﺪﯾﺪﻬﺗ ﺮﮕﯾدﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣﺎﻋ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣدﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺳرﺮﺑ
	ﺎﺑﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﻤﻫ ،ﻮﺟ ،مﺪﻨﮔ يور دﺎﺠﯾا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ترذ و ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ﺪﻧﺪﺷ يرﺎﻤﯿﺑ) لوﺪﺟ1 .( ﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣ ﯽﻟو
	زوﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﭻﯿﻫ رد ﺪﺸﻧ ﯽﻤﺋﻼﻋ) لوﺪﺟ1.( ﻪﯾاﺪﺟ  ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
	رد ﺪﺷ هداد ﺺﯿﺨﺸﺗ از يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﺨﻠﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ فﺮﻃ زا و ﺖﺴﯿﻧ هﺪﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮﺑ يﺪﯾﺪﻬﺗ ﺮﮕﯾدﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣﺎﻋ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ درﻮﻣ ﮏﯾژﻮ دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺳرﺮﺑ
	)
	(،
	ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺨﻠﺗ زﺎﺳو ﺖﻈﻠﻏ
	ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺨﻠﺗ زﺎﺳو. يﺎﻫ ﻞﮑﺷ4 و5 ﻪﮐ ﺪﻨﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ 10
	ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ بآ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ  ﮏﯾ رد رﻮﭙﺳا ﺎﺗ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﯽﻨﺤﻨﻣ ﺮﯾز62/24 و ﺪﺻرد40 ،ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﻮﻣ . يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد و ﺪﻫﺎﺷ ﻦﯿﺑيﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ10
	ﺎﺗ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﯽﻨﺤﻨﻣ ﺮﯾز ،ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﻮﻣو ﺪﻫﺎﺷ ﻦﯿﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ
	يﺎﻫرﻮﭙﺳا ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯾا ﺎﺗ چرﺎﻗ10
	يﺎﻫرﻮﭙﺳا ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ تﺪﺷ ﻪﺑ ﻪﺨﻠﺗ ﮏﺸﺧ نزو ، ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا هدﻮﻟآ ناﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ نآ ﻞﯿﻟد ﻪﮐ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﺧﻮﺳ ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ رد لﻼﺘﺧا و چرﺎﻗ يزﺎﺳ
	تﺪﺷ ﻪﺑ ﻪﺨﻠﺗ ﮏﺸﺧ نزو ، ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا هدﻮﻟآ ناﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ نآ ﻞﯿﻟد ﻪﮐ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﺧﻮﺳ ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ رد لﻼﺘﺧا و چرﺎﻗ يزﺎﺳ
	و10
	رد رﻮﭙﺳا ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو)01/0
	.(
	ﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑادﺪﻨﺘﺷ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾازرﻮﭙﺳا ،دﻮﺑ هﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﯽﮑﯾرﺎﺗ ﺎﻫ نآ ردﺪﻨﺘﺷاد هرود ﯽﻃ هﺪﺷﺎﺗﺪﻤﻋ ،ﺪﻧدﻮﺑﺪﻧﻮﺑ ﮏﯿﺗوﺮﮑﻧ رﺎﻤﯿﺗ رد رﻮﭙﺳا يوﺎﺣ يﺎﻫ شﻮﺟ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هﺮﯿﺗ ﺶﺷﻮﭘ ﺎﺑ ﺖﻋﺎﺳ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﮑﯾرﺎﺗ لﺎﻤﻋا ﻪﮐ ﺪﺳر ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﻨﺧرو ﺮﯿﺜﮑﺗ ياﺮﺑ هﺎﯿﮔ رد ار يﺮﺗﺪﻋﺎﺴﻣ ﻂﯾاﺮﺷز
	ﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑﺳ رد  ﺎ يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﺻ رد ﮏﯾ  ﺢﻄ ﺪﻨﺘﺷ) ﻞﮑﺷ7 .( ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ يا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ تاﺪﻫﺎﺸﻣ ﻖﺒﻃ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾازرﻮﭙﺳا ،دﻮﺑ هﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﯽﮑﯾرﺎﺗ ﺎﻫ نآ ردﺪﻨﺘﺷاد. رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ناﺪﻠﮔ رد ﻢﺋﻼﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا هرود ﯽﻃﯽﺘﺑﻮﻃر رﻮﺼﺤﻣ ﻦﺷور ﮏﯿﺘﺳﻼﭘ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﺎﺗﺪﻤﻋ ،ﺪﻧدﻮﺑﻞﻣﺎﺷ
	رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﺨﻠﺗ هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﯽﻠﮐ  رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻄﻘﻧ و ﺖﻋﺎﺳ24 فﻼﺘﺧا هﺮﯿﺗ ﮏﯿﺘﺳﻼﭘ ﺎﺑ ﺖﻋﺎﺳ ﺎﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣﺪﻨﺘﺷاد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ و ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ . ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ 727/0ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ،مﺮﮔرﺎﻤﯿﺗﯽﺘﺑﻮﻃر هرود ﮏﯿﺘﺳﻼﭘ ﺶﺷﻮﭘ و ﻪﺘﻋﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ هدﻮﺑ هﺮﯿﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﮏﺸﺧ نزو هرود3ﺘﻋﺎﺳ ﻪ ﻦﺷور ﺶﺷﻮﭘ ﺎﺑ40 ﯽﺑﺎﯾزرا
	رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﺨﻠﺗ هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﯽﻠﮐ  رﻮﻃ ﻪﺑ ﻢﻨﺒﺷ48 و ﺖﻋﺎﺳ ﺎﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﮏﺸﺧ نزو727 48 ﮏﯿﺘﺳﻼﭘ ﺶﺷﻮﭘ و ﻪﺘﻋﺎﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺘﻤﮐ ﺪﺻردﯽﺑﺎﯾزرا ﻢﯾﻼﻋ زوﺮﺑ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﮓﻧز ﻪﯾاﺪﺟ ﯽﮔدﻮﻟآ دﺎﺠﯾا و يرﺎﻤﯿﺑ عﺎﺒﺷا ﺖﺑﻮﻃر ار يرﺎﻤﯿﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺪﻧور حﻮﺿو ﻪﺑ ﮓﻧر 
	( ﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يور
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ)2000 ( ﺎﺑ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد چرﺎﻗ زا يا ﻪﯾاﺪﺟ
	ﺪﻨﺘﻓر ﻦﯿﺑ زاﯽﺘﺑﻮﻃر هرودﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻈﻠﻏﺘﻋﺎﺳﻪﮏﺷﺮﺗ2009.(
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗﯽﺑﺎﯾزرا چرﺎﻗ زا يا ﻪﯾاﺪﺟسوﺮﺧ جﺎﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و ﻦﯾﺮﺘﻌﯾﺮﺳ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺖﻈﻠﻏ رد10
	ﺪﻨﺘﻓر ﻦﯿﺑ زا . ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻬﻧآ ﯽﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ هوﻼﻋ ﻪﺑﯽﺘﺑﻮﻃر هرود زا ﺶﯿﺑ12 تﺪﺷ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﺖﻋﺎﺳﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ يرﺎﻤﯿﺑ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﻈﻠﻏ10
	ياﺮﺑ لﺮﺘﻨﮐ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ
	و ﻦﯾﺮﺘﻌﯾﺮﺳ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﺪﯾﺪﺷ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾﺮﺗ و رﻮﭙﺳاﯽﺘﺑﻮﻃر هرود24 ﻞﺻﺎﺣ ﺖﻋﺎﺳ رد ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ و ﺪﯾدﺮﮔﯽﺘﺑﻮﻃر هرود زا ﺶﯿﺑ12 ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرﺎﻤﯿﺑ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ ﺖﻋﺎﺳ. و نﺎﺗ 2002 ( يور دﻮﺧ يﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ سﺎﺳا ﺮﺑ
	هرود ردﯽﺘﺑﻮﻃر24 ﻪ گﺮﻣ ﺐﺒﺳ100زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺻرد ﮏﺷﺮﺗ
	چرﺎﻗ
	رد ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ و ﺪﯾدﺮﮔﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرﺎﻤﯿﺑ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ ﺖﻋﺎﺳنارﺎﮑﻤﻫ)2002 لﺮﺘﻨﮐﻪﻧﻮﮔ
	ﺪﺷ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﮑﯾﺪﯿﺳ .( ﯽﻠﻋ ﺪﯾز)1386 ( چرﺎﻗ زا يا ﻪﯾاﺪﺟ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ
	و ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ رد رﻮﭙﺳا ﻢﻨﺒﺷ ﻪﻄﻘﻧ24 ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻋﺎﺳ رد ار دﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ. ﻪﮐ ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﺘﻨﮐ رد
	ﺖﻈﻠﻏ رد10
	ﻢﻨﺒﺷ ﻪﻄﻘﻧدﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘﺮﺘﻨﮐ رد
	ﺎﺑ ﮏﯾ چرﺎﻗ زا
	ﻪﯾﻮﺳ چرﺎﻗ زا ﺶﯾاﺰﻓا چرﺎﻗ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻈﻠﻏ رد و ﺖﻓﺎﯾ
	شراﺰﮔ تﺪﺷ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا چرﺎﻗ نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﻈﻠﻏ رد و ﺖﻓﺎﯾ10
	ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ
	رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻣﺎﻤﺗهﺪﺷ ،
	و10
	ﻞﻣﺎﻋ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺒﺛ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رد ﻪﮐ ﮓﻧز نآ
	ﯽﺘﺑﻮﻃر هرود رد4 -6ﺘﻋﺎﺳﻪ ﺐﺒﺳ ﺪﺷ لوﺎﺗ ﯽﻤﮐ ناﺰﯿﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮐرﺎﭘ1994.( يﺎﻫ چرﺎﻗ ﺎﺻﻮﺼﺧ يرﺎﺒﺟا ﺖﯾزارﺎﭘ يﺎﻫ چرﺎﻗ لﺮﺘﻨﮐ رد يدﺎﯾز تاﺮﺛا ﺶﯿﭘ لﺎﺳ ﯽﺳ زا ﮓﻧز ﺪﻟﻮﻣﻒﻠﻋيﺎﻫﺪﻧا ﻪﺘﺷاد زﺮﻫ . نﺎﺑﺰﯿﻣ ياراد ﻻﻮﻤﻌﻣ ﺎﻫ نآ ﯽﻣ ﯽﻤﺟﺎﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ يﺎﻫ ﺮﮔرﺎﻤﯿﺑ و هدﻮﺑ يدوﺪﺤﻣ يﺎﻫﺪﻨﺷﺎﺑ 
	ﺖﻬﺟ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﭗﯿﺗﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ زا يا هﮋﯾو يﺎﻫ درز مﻼﺳرﺎﯾوا )
	( دور ﯽﻣ رﺎﮐ ﻪﺑ) و نﺎﺗادورﺎﭼ ،سﻮﻣآ2000.( ﺞﯾﺎﺘﻧ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣﻪﯾاﺪﺟ ﻪﮐ
	، ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ياراد ﺪﺷر لﺮﺘﻨﮐﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ هﺎﯿﮔ.اﺮﯾز ، ﻪﯾاﺪﺟ ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻪﮐ نآﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻪﺨﻠﺗ ﺪﺷر يور ﺎﺗ ار نآ ﮏﺸﺧ نزو و ﺖﺷاد 61 ،داد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد يور ﻞﻣﺎﮐ هﺎﯿﮔ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯾاﺰﯿﻧ دﻮﻤﻧ رﺎﻤﯿﺑ ﻢﺋﻼﻋ دﺎﺠﯾا. ﻪﯾاﺪﺟ ﻦﯾا ﯽﺒﺴﻧ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ ﻪﺨﻠﺗ زﺎﯿﻧ ﯽﺘﺑ
	لﺮﺘﻨﮐ ردﻒﻠﻋ
	يﺎﻫ زﺮﻫ ﻞﮔمﺪﻨﮔ
	و
	ﺪﻧا هدﻮﺑ ﺮﺛﻮﻣ) ،ﺪﻧز و ﯽﻣرﺎﺻ1382 .( ﻪﻧﻮﻤﻧ رﺎﮐ ﻪﺑ زا ﯽﻘﻓﻮﻣ رﺎﯿﺴﺑ يﺎﻫ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻫ ﮓﻧز يﺮﯿﮔ ﻪﻠﻤﺟ زا دراد دﻮﺟو ﮏﯿﺳﻼﮐ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣﺎﻋﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐﯽ
	ﯽﺑﻮﻨﺟ يﺎﻘﯾﺮﻓآ رد ﮓﻧز ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ
	هﺪﺷ يروآدﺮﮔ يزﺎﺳ ﺎﻫر ﺎﯾ ،ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳا زا
	رﺎﺸﺘﻧا يا هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رد فﺪﻫ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺖﻓﺎﯾ)
	( داد ﺶﻫﺎﮐ ار . ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣاﻮﻋ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ چرﺎﻗ ﻦﯾا دﺮﮐ ﯽﻧﺎﯾﺎﺷ  ﮏﻤﮐ تاﺮﺸﺣ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺮﮕﯾد) ،نﺎﺗادورﺎﭼ 2001 .(
	وﺮﮐﺎﻣ ﮓﻧز ﮏﯾ ﻪﮐ ﺰﯿﻧ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ ﺖﺳا ﮏﯿﻠﮑﯿﺳ زﺮﻫ
	ﻪﺑ دﻮﺑ ﺎﯿﻟاﺮﺘﺳا رد ﯽﻣﻮﺑ ﺮﯿﻏ و  ﻪﻟﺎﺳ ﺪﻨﭼ ﻪﮐ ﺖﻓر رﺎﮐ . ﺎﺗ رﻮﮐﺬﻣ چرﺎﻗ زا ﻦﺘﻓﺮﮔ هﺮﻬﺑ ﺎﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯾا 79 نآ يدﺎﺼﺘﻗا هدزﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ ﺪﺻرد20 نﻮﯿﻠﯿﻣ ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ لﺎﺳ رد رﻻد) ،يﺮﻈﺘﻨﻣ1384 .( هدﺎﻔﺘﺳا چرﺎﻗ زا
	ﯽﻧﺎﺣور ﺪﯿﻤﺣ ﺮﺘﮐد يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ زا هوﺮﮔ دﺎﺘﺳا ﯿﮔ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﮑﺷﺰﭘ هﺎ ﺪﻬﺸﻣ و ﺮﮑﺸﺗ ﯽﭼرﺎﻗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ياﺮﺑددﺮﮔ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ . ﻪﯿﻠﻋ سﺪﻨﻬﻣ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﮐﺮﺳ زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ يراﺬﮕﺳﺎﭙﺳ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد يرﺎﮑﻤﻫ ياﺮﺑ ﯽﺠﻨﮔدﻮﺷ ﯽﻣ.
	ﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﻪ ﻪﻟﺎﺳ ﮏﯾ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ
	ﺪﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ لﺮﺘﻨﮐ رد ﯽﺸﯾاﺰﻓا رﺎﮑﻫار ندﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ زا يا ﺖﺳا ﯽﺘﺴﯾز) ،نﺎﺗادورﺎﭼ2001.(ﻒﻠﻋﺶﮐﯽﺘﺴﯾز
	ﯽﻧﺎﻘﯿﻣ ،ت م ﻢﯿﻫاﺮﺑا لآﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار ،فﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ ،ح م ،ع م1388 . ﻪﺨﻠﺗ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يژﻮﻟﻮﻨﻓ ﯽﺳرﺮﺑ)
	(ﻪﺟرد سﺎﺳا ﺮﺑ ،-ﺪﺷر زور . ﺪﻠﺟ ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ ﻪﯾﺮﺸﻧ77 هرﺎﻤﺷ ،2 . يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ119 ﺎﺗ136
	،ع ﺶﺨﺑرز و ر ﺮﻓ نﺎﯿﺟﺎﺣ1389 .و ﯽﺑﺎﯾزرا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ يﺎﻫ ﭗﯿﺗﻮﻧژ و مﺎﻗرا ﯽﺧﺮﺑ ﺶﻨﮐا
	ﯽﺟﻮﻣ ﻪﮑﻟ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ .ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ-ﺰﯾﺮﺒﺗ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﯽﺸﻫوﮋﭘ . هرﺎﻤﺷ13 . يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ62 ﺎﺗ74. ،ا ﯽﻨﯿﺴﺣ و ح م ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار1386 . ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد ﻦﯾﻮﻧ يﺎﻫ ﻖﻓاﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮﻫ)ﻪﻤﺟﺮﺗ .(ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا. ،ا ﯽﻠﻋ ﺪﯾز1386 .ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ﯽﺘﺴﯾز يﺮﺘﻨﮐ)
	(ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺖﺴﯿﻧﻮﮔﺎﺘﻧآ يﺎﻫ نژﻮﺗﺎﭘ ﻂﺳﻮﺗ . ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ. ،ا ﺪﻧز و ح ﯽﻣرﺎﺻ1382 .ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ و ﺎﻫ چرﺎﻗ . تارﺎﺸﺘﻧانﺎﺠﻧز هﺎﮕﺸﻧاد. ،ف رﻮﭘ حﻼﻓ1389 . ﺲﺳ ﻞﮕﻧا ﯽﺘﺴﯾز لﺮﺘﻨﮐ نﺎﮑﻣا ﯽﺳرﺮﺑ)
	( ياز يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﯽﭼرﺎﻗ .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ. ،م ﺎﺘﻤﻫ ﯽﺑ و م ﯽﻤﺣراﺪﺧ ،ف يرﺎﺸﻓا ،ا هداز ﻢﺳﺎﻗ1389 .ﻪﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ ﯽﮑﯿﺘﻧژ ﯽﺳرﺮﺑ زا يداﺪﻌﺗ رد يا هﻮﻬﻗ ﮓﻧز يرﺎﻤﯿﺑ يا ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد مﺪﻨﮔ ﻪﺘﻓﺮﺸﯿﭘ يﺎﻫ ﻦﯾﻻ . ﺪﻠﺟ ،تﺎﺗﺎﺒ
	.( ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣﻒﻠﻋيﺎﻫ ﺪﻠﺟ ،زﺮﻫ4 هرﺎﻤﺷ1 . يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ97 ﺎﺗ 118.و ع ﯽﮑﭼﻮﮐ ،م ﯽﺗﻼﺤﻣ يﺮﯿﺼﻧ ،ح م ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار ،ش هداززورﻮﻧ ،م رﻮﭘ سﺎﺒﻋ1387 . يدﺮﮐرﺎﮐ ،يا ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻊﻣاﻮﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ وﻒﻠﻋيﺎﻫيﻮﺿر و ﯽﺑﻮﻨﺟ ،ﯽﻟﺎﻤﺷ نﺎﺳاﺮﺧ يﺎﻫ نﺎﺘﺳا رد مﺪﻨﮔ عراﺰﻣ زﺮﻫ . يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ ﺪﻠﺟ ،نا

