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  چکیده
ایران در  یکی از مهمترین بیماري هاي انگورلحاظ اقتصادي از  Erysiphe necatorر ماري سفیدك سطحی انگوبی

بـه   .ها وارد مـی سـازد   صورت فراهم شدن شرایط مناسب خسارت قابل توجهی به تاکستان در و می رود بشماردنیا و 
 هـاي  سـال  طی در یشیآزما اولیه در ایجاد اپیدمیو عامل مولد مایه تلقیح  انگوربررسی بیولوژي سفیدك سطحی منظور 

صورت میسـلیوم در  به  عامل بیماري بررسی هاي انجام شده قارچبر اساس . انجام گرفت مشگین شهردر  1387 -1389
وجـود   توپاتولوژیکیهیسـ می کند که بـا مطالعـات دقیـق     در حال خواب انگور زمستان گذرانی آلوده و جوانه هاي درون

 رویشی داد که پس از شروع فعالیت نتایج بدست آمده نشان. به اثبات رسید در حال خواب درون جوانه هاي میسلیوم در
 باشد قـارچ  درصد 50و میانگین رطوبت نسبی بیش از  سلسیوسدرجه  16 –19 بیندما روز میانگین  4اگر به مدت  گیاه،

 درجـه  20-25 راي رشـد و اسـپورزایی ایـن قـارچ    مناسـب بـ   دمـاي . را آغـاز مـی کنـد    خود فعالیترشد و  عامل بیماري
 در هـاي قـارچ عامـل بیمـاري     نخسـتین کنیـدي  . اسـت  ضعیف و نوردرصد  40 –100به همراه رطوبت نسبی  سلسیوس

مرحلـه   در کلنـی هـاي بیمـاري    اولـین   .هاي تله اي به دام افتادنـد  برگی و دراز شدن گل آذین ها توسط الم 6تا  5مرحله 
 بـرگ  روي بـه وفـور   شیـ رو در آخر فصل قارچ عامل بیماري يتسیوم هااسموک .ظاهر شدنده کوچک حب تشکیل میوه و

بیمـاري زایـی    ن پژوهشیدر ا. بین رفتند ازولی کلیه کلیستوتسیوم ها در طول زمستان  ها و شاخه ها تشکیل ، دمبرگها
  .به اثبات نرسید انگور هاي جوان روي برگبیماري آسکوسپورهاي قارچ عامل 

 
    Oidium tuckeri Erysiphe necator, کلیستوتسیوم، ،پودري انگورسفیدك  ،اپیدمیولوژي :واژه هاي کلیدي
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Abstract 

Grape powdery mildew, Erysiphe necator, economically is one of the most important diseases 

of grapevine around the world including Iran, and it may cause considerable damage to vineyards 

under appropriate conditions for the disease progress. In order to study the biology of the causal 

agent as well as primary inoculums sources for the establishment of the epidemic, an experiment 

was carried out in the Meshkinshahr in 1387-1389. Results of the histopathological experiments 

showed that the fungus survives as mycelia in the dormant infected buds of the grapevine during the 

winter. Results on the study of the effect of environmental factors on the biology of the causal agent 

revealed that the temperature range between 16-19°C for 4 days and the relative humidity above 

50% favor the growth and activity of the causal agent in the beginning of the growth season. Our 

results also showed that optimum temperature and relative humidity for the sporulation of the 

causal agent was 20-25°C and 50-100% respectively with weak light. Fungal conidia were trapped 

during the formation of 5-6 true leaves and after post bloom. Disease colonies were first observed in 

the fruit formation and buckshot berries stages. Fungal chasmothecia were observed abundantly at 

the end of growth season on the leaves, petioles and twigs but they were not able to survive during 

winter. Our results also revealed that ascospores were not pathogenic on young leaves.  
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  مقدمه
یکــی از محصــوالت  )L. Vitis vinifera( انگــور

 یبنـ  ، 1366بهـداد  ( رود یبشمار مـ مهم باغی در ایران 
ــم ــرو و یهاش ــی    )1374ن یپ ــال زراع ــه در س بطوریک

یـران حــدود  ادر  زیــر کشـت انگــور  سـطح  1388-1387
تن محصـول   2710000 میزان تولید و با هکتار 315000

: تولید انگور در ایران عبارتند ازمناطق عمده . است بوده
هاي فارس، خراسان، قزوین، آذربایجان شرقی و  استان
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هکتـار   2500 غربی، همدان و اردبیل که استان اردبیل با
تـن محصـول، مقــام    22500سـطح زیـر کشـت و تولیــد    

 یبـ ( داده اسـت خود اختصاص هم را در کشور به هیجد
ــام  ــور   .)1388ن ــطحی انگ ــفیدك س ــاري س ــی بیم از  یک

در تاکستان ها بوده و در اکثر منـاطق   مهم يها يماریب
، فرنکـل  2008 ين و گراید( وجود دارد ایدن يکار انگور

 .)2012 و 2011و گادوري و همکـاران  2010و همکاران 
صـورت فـراهم شـدن شـرایط محیطـی       در يمـار ین بیا

 هر بیماري دیگر به انگور خسـارت وارد مناسب بیش از 
و موجب کـاهش محصـول، کـاهش کیفیـت میـوه،       کرده

افـزایش هزینـه    ت به بیماري کپـک خاکسـتري و  حساسی
قـارچ   کـه  اعتقـاد بـر ایـن اسـت     .تولید را سبب می شود

بـومی آمریکـاي شـمالی     E. necator     عامل بیمـاري 
 عاًیو سـپس سـر  از اروپا گزارش  1845در سال  بوده و
ه و خسـارت زیـادي را بـ   ه قاره ها انتشار یافتـ  ریدر سا

بابــاي اهــري و هوشــنگی  ،1366بهــداد ( آوردمــی بــار 
 ، 2001، هـالن و هـولز   2001گاودري و همکـاران   ،1373

ــوا  و 2006کــاریس و همکــاران  ،2003لکــوکس ین و وی
در  انگـور بیماري سـفیدك سـطحی    .)2008دین و گراي 

بیماري این  .گزارش شده است 1325ابتدا در سال  ایران
ــامد ــران وجــود داشــته و  ر تم ــاري ای ــاط انگورک در  نق

 بـرآورد درصـد   55 – 60 هـا خسـارت آن   بعضی سـال 
قارچ عامل بیمـاري سـفیدك    ).1366بهداد ( گردیده است

هـاي سـبز درخـت     تواند تمام قسـمت می  انگور سطحی
، 2001هـالن و هــولز  ( دهـد قـرار   حملـه  را مـورد  انگـور 

. )2011گـادوري و همکـاران    و 2010نکل و همکـاران  فر
سـفیدك سـطحی    يمـار یعامـل ب  قـارچ  زمستان گذرانی

جوانـه هـاي در حـال خـواب      به شکل میسلیوم درانگور 
به عنوان شکل اصـلی زمسـتان گـذرانی در اغلـب      انگور

بهـداد  ( نواحی انگورکاري دنیـا بـه اثبـات رسـیده اسـت     
رسـون  یو پ يادورگ و 1987 يرسون و گادوریپ ،1366
علی رغم اینکه اغلب محققین بر این عقیده هستند  .)1990

کـه زمسـتان گــذرانی قـارچ عامـل بیمــاري بـه صــورت      
میسیلیوم در جوانه هاي در حال خواب انگور انجام مـی  

پیرسـون  (در بقا ندارد  یجنسی قارچ نقش شود و مرحله
و  فرنکـل و   1990گادوري و پیرسون ، 1987و گادوري 

بقــاي آن را بــه امــا برخــی از محققــین ) 2010اران همکــ
هـالن و هـولز   ( صورت مرحلـه جنسـی ذکـر نمـوده انـد     

در  تحقیقــات انجــام یافتــه نتــایج عــالوه بــر آن،. )2001
نشان داد که بیشترین درصـد زنـده    هاي ایتالیا ستانتاک

 در و بـوده  انگور اهیگ روي پوست ماندن کلیستوتسیوم
 یکورتسـ ( زنده یافت نشد ومکلیستوتسی هیچ گونه خاك

گــزارش ) 2004( و همکــاران برانلــی .)1997و همکــاران 
داراي دو بیوتیـپ بـوده و    E. necatorکـه قـارچ    ندکرد

به دو حالت کلیستوتسیوم و میسلیوم  وانداین قارچ می ت
گزارش کردند  )2008( دین و گراي .زمستان گذرانی کند

ص نبوده و مشخ E. necator که نحوه زمستان گذرانی
زمستان گذرانی قارچ  به صـورت میسـلیوم    ممکن است

در  بر اساس مطالعات انجام شده .و یا آسکوکارپ باشد
درجوانـه هـاي در    E. necator قارچمیسلیوم  یوركنیو

 این قـارچ  حال خواب انگور پیدا نشد اما آسکوسپورهاي
 جوانه هـا  باز شدنبعد از  بوسیلۀ اسپورگیرهاي حجمی

اولـین  الـت  ین ایـ در ا. ها جمـع آوري گردیـد   انستتاکاز 
ــاي  ــی ه ــاریبکلن ــطحی يم ــفیدك س ــور س     در روي  انگ

متـر   سـانتی  7-30ها زمانی که اندازه شـا خـه هـا     برگ
در زمینـه   بررسی هاي انجام یافته .مشاهده شدندبودند 

 قـارچ  ، پراکندگی و بقاي آسکوکارپ هايشروع، توسعه
 95 -100داد که حدود  نشان E. necator يماریعامل ب
آسکوکارپ هاي تشکیل شده در سطح اندام هاي  درصد
 و هـیچ آسـکوکارپ  رفتنـد  از بین  طی زمستان درانگور 

رسـون  یپ(امـد  ین  به دستبرگ هاي پوسیده  زنده اي از
 دمـاي انجام یافته بر اساس تحقیقات  ).1987 يو گادور

قـارچ عامـل   ي  هـا  جهت جوانـه زنـی کنیـدي   مورد نیاز 
درجـه   25 مناسـب  دمـاي  و سلسـیوس درجه  6یماري ب

ــیوس ــوده و سلسـ ــاي در  بـ ــاالتر از دمـ ــه  31بـ درجـ
درجـه   35در دماي باالتر از  رشد قارچ کند و سلسیوس
دلـپ  ( گـردد  یمـ  متوقـف  میسـلیوم هـا  رشـد   سلسیوس

براي اولـین بـار از    )1374(بنی هاشمی و پروین  ).1954
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عامــل  لیستوتســیوم هــاي قــارچاســتان فــارس وجــود ک
 هـر  انـد  کـرده  سفیدك سطحی انگور را گـزارش  بیماري
در اغلب نقاط انگورکاري ایران کلیستوتسیوم ها چند که 

بـه فراوانـی   شـاخه هـاي انگـور     هاي مسن و روي برگ
اپیدمی بیمـاري کـامال ً   نقش آنها در  اما تشکیل می شود
منبـع   مشـگین شـهر  مختلف  ق مناطدر  .مشخص نیست

شـروع اپیـدمی هـاي سـفیدك سـطحی      تلقیح اولیه براي 
آبـان مـاه    تا ماه از اوایل مهر انگور مشخص نیست ولی

 هـا و  روي بـرگ  کلیستوتسـیوم ایـن قـارچ    تعداد زیادي
این تحقیق به منظور . شاخه هاي انگور تشکیل می شوند

بررسی چگونگی زمستان گذرانی قارچ عامـل بیمـاري و   
بـه  توجـه  زمان بروز آلـودگی هـاي اولیـه و ثانویـه بـا      

انجـام   مشگین شـهر  در شرایط اقلیمی و فنولوژي انگور
     انگــور شــامل گیــاه فنولــوژیکی مختلــف مراحــل .گرفــت

انـه هـا   مرحله کرك دار شدن جو -3خواب زمستانی  -1
مرحلـه   -12ظهور اولـین بـرگ   -7شکفتگی جوانه ها  -5
آغاز گـل دهـی    -19دراز شدن گل آذین  -15برگی  6-5

مرحلـه   -29تشکیل میوه  -27گل دهی  مرحله کامل -23
آغـاز   -33 شـدن خوشـه هـا    آویـزان  -31حبـه کوچـک   

 -38آغـاز رسـیدن حبـه     -35تماس حبه هـا بـا یکـدیگر    
آیشهورن و (است  خزان برگ ها -43 وبرداشت حبه ها 

  ).1977لورنس 
  

  مواد و روش ها
   پراکنش عامل بیماري بررسی -1

ي در پـراکنش بیمـار   وضـعیت  به منظور بررسی
 89تـا   87منطقه مورد مطالعه، در فاصله بین سال هـاي  

ــتان   ــاي شهرس ــتان ه ــهر  تاکس ــگین ش ــداي  از مش ابت
فروردین مـاه تـا اواخـر آبـان مـاه بطـور مرتـب مـورد         

 ، خوشه هابرگ هادر این بازدیدها  .بررسی قرار گرفتند
ــع آوري    ــور جم ــوده انگ ــاي آل ــاخه ه   در درون  و و ش

در  .گردیـد  زمایشـگاه منتقـل  کیسه هاي پالسـتیکی بـه آ  
آزمایشگاه به کمک بینوکلر هر دو سطح برگ ها و تمـام  

سپس از نمونـه هـا الم هـاي    ح شاخه ها بررسی و وسط

ارقام  .مورد مطاله قرار گرفت تهیه و الزم میکروسکوپی
 عمده انگور کاشته شده در این باغـات ارقـام کشمشـی،   

  .بودند .Vitis vinifera L  رسمی و شاهانی از گونه
  

  آسکوسپورها و ها کنیديپراکنش تعیین زمان خروج و  -2
      ه مـا  شـهریور از نیمه اول اسـفند مـاه تـا اواخـر     

 زمـان  مشـاهده بـه منظـور    سال هـاي مـورد مطالعـه و   
عـدد پایـه    20 تعـداد  خروج و پخش اسپورها در منطقـه 

 پـنج  سـانتی متـر در   100و  75 ،25،50چوبی به ارتفـاع  
ارقـام   رد آزمایش در بین ردیف هاي انگـور نقطه باغ مو
رسمی کـه بصـورت پـاچراغی کاشـته شـده       کشمشی و

یی، بـاال بودند نصب گردید و روي هـر پایـه در سـطوح    
پنج عدد الم آغشته به وازلـین چسـبانده    کناريزیري و 

روز یکبار تعویض و به آزمایشـگاه   چهارها هر  الم. شد
میلی متـر   7/0اصل منتقل و در آنجا دو خط میانی به فو

  بـا محلــول  و شـیده کهــا الم در سراسـر قسـمت میـانی    
ر زیر الکتوفنل رنگ آمیزي و تعداد اسپورها د -کاتن بلو

 شمارش و ثبت گردید x10میکروسکوپ با بزرگ نمایی 
       بـــراي تعیـــین رابطـــه بـــین .)2000گـــی و همکـــاران (

ــار     ــوي، آم ــرایط ج ــرات ش ــارچ و تغیی ــی ق ــدي زای کنی
ــتگاه هواشناســـی هواشنا ــاً از ایسـ     ســـی منطقـــه مرتبـ

میانگین حرارت و رطوبت نسبی  مشگین شهر دریافت و
هـا روي پایـه قـرار     مربوط به هـر چهـار روزي کـه الم   

  . داشتند محاسبه می شد
  
بررسی جوانه هاي در حال خـواب انگـور بـه منظـور      -3

قـارچ عامـل    مشخص نمودن وجود یا عدم وجود میسلیوم
  درون جوانه هابیماري در 

در  1387 -1389هاي  از اوایل فروردین ماه سال
از جوانــه هــاي در حــال  انگــور 3 و 1مرحلــه فنولــوژي 

 جهـت  نمونـه بـرداري و   هـا روي شـاخه   خواب موجود
 دروننمودن وجود یا عدم وجود میسـلیوم در   مشخص
عملیـات   )1972(نومـووا   روشبـا اسـتفاده از    جوانه ها

 رش میکروتـومی و رنـگ آمیـزي   تثبیت، قالـب گیـري، بـ   
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از  ت نمونه هـا یتثب منظور به .انجام گرفت نمونه ها يرو
ــده فرمــالین )  (FAAالکــل  -اســید اســتیک -تثبیــت کنن

 24نمونـه هـاي مـورد آزمـایش بمـدت      . استفاده گردیـد 
 بـراي آبگیـري   .شـد  ينگهـدار  ویکسـات یفساعت در ایـن  

 ستفاده شدایی فاز مایع با الکل ااز تکنیک جابج نمونه ها
و  95، 85، 70تیل الکل نوع سوم با غلظت هـاي  سري بو(

ــد 100 ــاز   ). درص ــته س ــت آغش ــب گ يجه ــو قال      يری
   .ار گرفــتمــورد اســتفاده قــر ن مــذابیپــاراف ،انمونــه هــ

ن قرار یدر داخل قالب پر از پاراف آغشته شده يها نمونه
ز در یـ ن هـا  نمونـه  ،نیضـمن انجمـاد پـاراف    وشدند  داده

  .دنــدیگرد يریــآمــاده مقطــع گمانــده و  یآن بــاقداخــل 
ــاراف   ــب پ ــا قال ــراه ب ــا هم ــه ه توســط دســتگاه  ینینمون

بـرش   ومتـر میکر 15 -20 بـه ضـخامت   دوار کروتـوم یم
ه شـده  یـ ته يبـرش هـا   به منظور چسـباندن  .داده شدند

ــا از الم يرو ــ ه ــاســتفاده گردن یژالت ــت .دی ــذف  جه ح
لـول  یبـت در زا دها در دو نویاسـال ن از نمونه هـا،  یپاراف

لول و اتانول یاز زا يپس از آن در حجم مساو و خالص
 نمونـه هـا   تـاً ینها .شدند داده قه قراریدق 5مطلق به مدت 

 درصـد  70و 85، 95ک یـ لیالکـل ات  يبه سـر  یجهت آبده
 محلـول  لهیبوسـ  آمـاده شـده   يها نمونه سپس و منتقل

ــو  ــاتن بل ــل -ک ــگ آم الکتوفن ــرن ــا يزی ــتفاده از  و ب اس
   .ندگرفتقرار  مطالعه مورد ينور وپکروسکیم
  
  در طول فصل ها قابلیت بقاي کلیستوتسیوم -4

     و هــا موجــود در ســطح بــرگ هــايکارپ آسـکو 
 تـا  1387 -1389هاي  هاي آلوده از مهر ماه سال شاخه

 همکـاران  با استفاده از روش کورتسی و ماه اردیبهشت
عدد  50هر بار . جمع آوري شدند هر ماه یک بار )1997(

آســکوکارپ بــه صــورت منفــرد روي الم میکروســکوپ 
 01/0منتقل شده و قابلیت زنـده مانـدن آنهـا در محلـول     

دقیقــه  5اســتات در آب بعــد از  درصــد فلوئورســین دي
میکروسکوپ فلوئورسانس بر اساس روش گـی و   تحت

 آسـکوکارپ هـایی زنـده    .بررسی شـد  )2000( همکاران

آن رنـگ سـبز   آسکوسـپورهاي   %50شدند که  محسوب
  .روشن فلوئورسانس را نشان دهند

  بررسی بیماري زایی آسکوسپورها -5
ــال  ــی س ــاي  در ط ــات   1387 -1389ه ــراي اثب    ب

عامل بیماري نخست  بیماري زایی آسکوسپورهاي قارچ
ارقام کشمشـی و رسـمی کـه بـه ابعـاد       برگ هاي انگور

سـانتی متـر بودنـد انتخـاب و بـه       9تشتک پتري با قطر 
ضد عفونی  %1دقیقه با محلول هیپوکلریت سدیم  5مدت 
برگ هـاي فـوق از محـل دم بـرگ در داخـل یـک       . شدند

 5/1آگـار   -میلی لیتر محیط آب 25 تشتک پتري محتوي
قسمت در میلیون بنزیمیـدازول کـه    100همراه با  درصد

قبال ًدر سطح آن چهار خالل چـوب کبریـت اسـتریل بـه     
ح محیط کشت تعبیه منظور ایجاد فاصله بین برگ و سط

در درب هر تشتک پتـري نیـز دو    شده بود فرو برده شد
 آب میلـی لیتـر   2برگ کاغذ صـافی اسـتریل تعبیـه و بـا     

سـپس چهـار دیسـک کاغـذي کـه       .دیـ گرداستریل خیس 
عدد کلیستوتسیوم قارچ عامـل بیمـاري    20روي هر یک 

درب  شده بود روي کاغـذ صـافی موجـود در    قرار داده
شته شد و پایه ثشتک پتري بـه صـورت   تشتک پتري گذا

م به منظور حفـظ  لبا پارافی آن قرار گرفت و يرو وارونه
ــدود ــت مس ــد رطوب ــري در  . ش ــاي پت ــتک ه ســپس تش

ــا دمــاي  ــاتور ب  درجــه سلســیوس و رطوبــت  25ژرمین
بـا شـدت نـور    عـدد المـپ فلورسـنت     4کـه  % 100نسبی
از  بعـد نیز در آن روشن بـود قـرار داده و    لوکس 2000

از درون ژرمینـاتور خـارج و   ز تشتک هاي پتـري  رو 10
    وجود و یا عدم وجود کلنی هاي قارچ عامـل بیمـاري  

E. necator    روي برگ هاي بریده انگـور بررسـی شـد 
  ).1996اوانتس (
  
عامـل   هـاي  کنیـدي روي جوانه زنی دما  بررسی تأثیر -6

   بیماري
  یجوانـه زنـ  حـداکثر  و  وعن زمان شـر ییتع يبرا

 يها در دماها يدیکن ین درصد جوانه زنییتعها،  يدیکن
 یجوانه زنـ   يبرامناسب دماي  نیین تعیمختلف و همچن
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و بـا    %100 ينـاتور رو یژرم یرطوبت نسـب  ابتدا يدیکن

روي الم هـا حـدود   . م شـد ینظـ لوکس ت 2000شدت نور 
 7-34عدد کنیدي قرار داده شد و در دامنـه دمـایی    400

ــه  ــیوسدرج ــل   سلس ــا فواص ــه در 3و ب ــیوس ج سلس
پس از  .تکرار انجام گرفت 4هر تیمار در . آزمایش شدند

ــت  ــا   2گذشـ ــرار دادن الم هـ ــروع قـ ــاعت از شـ  يسـ
ــکوپیم ــکن یکروس ــا يدی ــه زده رو يه ــر الم  يجوان ه

 4منتقل شد سـپس هـر    ژرمیناتورشمارش و دوباره به 
 ن عمل ادامه داشتیاساعت  34ک بار تا حداکثر یساعت 

  ).1978اسپنسر (
  ها يدیکن یجوانه زن يرو یر رطوبت نسبیتأث یرسبر -7

و  80، 60، 40، 20، 10 ینسـب  ير رطوبت هـا یتاث
 بـا ناتور یها در ژرم يدیکن یجوانه زن يرو درصد 100

روشـن  المـپ فلورسـنت    4با  سلسیوسدرجه  25 دماي
هــر  يبــرا. قــرار گرفــت یمــورد بررســ )لــوکس 2000(

هـر   يروانتخـاب و   یکروسـکوپ یالم م 4 یرطوبت نسـب 
 34قرار داده شـد و پـس از گذشـت     يدینعدد ک 400الم 

ــداد کن  ــاعت تع ــس ــا يدی ــه زده رو يه ــر الم  يجوان ه
  ).1978اسپنسر ( شمارش و ثبت شد

  
  ها يدیکن یجوانه زن ياثر نور رو یبررس -8

 تشتک هاي پتـري  عدد 4در کف  منظور نیا يبرا
 سـت کـامالً  یقرار داده و به کمـک پ  یه کاغذ صافیچند ال

       يت رویــعــدد چــوب کبر  2د ســپس یــمرطــوب گرد
ک عــدد الم یــمرطــوب قــرار داده و  یصــاف يکاغــذ هــا

چوب  يرو يطور يدیعدد کن 400 يحاو یکروسکوپیم
 مرطـوب تمـاس   یها قـرار داده شـد کـه بـا کاغـذ صـاف      

درون  تشـتک هـاي پتـري   ک از یسپس هر . نداشته باشد
متـر   یسانت 20×10×10به ابعاد  ییک مقوایک اتاقک تاری

سلسیوس جه در 25 يبا دما ژرمیناتور در قرار گرفت و
عدد  4شد و هم زمان با آن  يساعت نگهدار 34به مدت 

 34بـود بـه مـدت     يدیـ عدد کن 400 يک حاویالم که هر 
ــاعت در ژرم درجــه  25 يط دمــایبــا شــرا نــاتور یس

ــیوس  ــبسلس ــت نس ــه % 100 یو رطوب ــپ  4ک ــدد الم ع

قـرار   دز در آن روشـن بـو  یـ ن )لوکس  2000( فلورسنت
ــس از  ــاعت  34داده و پ ــا المس ــاتوردرون  از ه  ژرمین

جوانـه زده   يهـا  يدیـ کن يکروسکوپ نوریبا م خارج و
  ).1978اسپنسر (د یشمارش گرد

  
  نتایج 

 سرشاخه م بیماري سفیدك سطحی انگور دریعال
 رشـد  ها و جوانه هاي برگی جوان انگور در اوایل فصل

یـن بیمـاري در هنگـام    عالیـم ا  .دیـ نگردمشاهده رویشی 
در سـطح  سـفید رنـگ    اي ریسـه توده ظهور به صورت 

شـاخه هـاي    هاي رویی برگ ها و اغلب در حاشیه برگ
خـرداد  ر سانتی متر از اواخـ  7 -30به طول جانبی جوان

مطالعـه سـیر پیشـرفت بیمـاري بـا       .بود تیروماه قابل 
 رتوجه به مراحل فنولوژیک گیاه انگـور نشـان داد کـه د   

بیمـاري  نخسـتین نشـانه هـاي     1387 -1389 هاي سال
ــوژي  ســفیدك ســطحی انگــور ــه فنول  29و  27در مرحل

لکه هـاي   به صورت )حبه کوچک مرحله تشکیل میوه و(
اوایل تیـر   در وها مشاهده  کوچک رنگ پریده روي برگ

ــانگین (مــاه  ــانگین سلســیوسدرجــه  5/21 دمــامی  و می
هـاي   کنیـدي  ،ه هـا با آغاز تورم حب) %52رطوبت نسبی 

ول زمان در ط .ندگردید لکه هاي آلوده ظاهر  قارچ روي
 هـا افـزایش   ، تعداد لکه ها روي برگدمابا مساعد شدن 

در و  هـا  رسیدن حبـه  زمانو در  نشان داد یقابل توجه
 هـاي مسـن   روي برگ شدت بیماري ماه وریشهر ل یاوا
 دمـا میانگین ( دیرسدرصد   100به آلوده  يهاخوشه  و
 .)%57و میـانگین رطوبـت نسـبی     سلسیوسدرجه  2/23

اه شـهریور مـ   27قارچ عامل بیماري تـا   تولید کنیدي در
  6/12دمـا  میـانگین  ( گردیـد  و سپس متوقف هادامه داشت

  ).%65 و میانگین رطوبت نسبی سلسیوسدرجه 
سه سـال نشـان    یبررسی هاي انجام یافته در ط

     متوسـط دمـا  ( هخرداد ما 1-6 یمحدوده زمان در داد که
ــه 17/ 6 ــیوس درج ــبی  سلس ــت نس در  )%3/58 و رطوب

برگـی و   6تـا   5مراحل ( انگور 15و  12مرحله فنولوژي 
عامـل   هاي قارچ کنیدي نخستین )دراز شدن گل آذین ها
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و  مشاهده تله اي الم هاي يدر رو E. nectaor بیماري
 26-28 نیبـ نشـانه هـاي بیمـاري روي بـرگ هـا       اولین

کنیـدي زایـی و شـکار     بیشترین. گردید تیرو خرداد ماه
مـرداد مـاه    28تـا   تیـر  28 یزمـان  محدوده در ها کنیدي

ــاد  ــاق افت ــط ( اتف ــامتوس ــه  7/22 دم ــیوسدرج و  سلس
کنیدي         ماه شهریوراز اوائل  .)%9/53رطوبت نسبی 

 26از  کـه  بطـوري  افـت ی عامل بیماري کاهش زایی قارچ
 تلـه اي       هـاي  المدر  کنیـدي  هیچ بعده شهریور ماه ب

هـا و   بـرگ   در رويمهر ماه   لیااواز  جیبتدر .نشد پیدا
 آسکوکارپ هاي قارچ عامـل بیمـاري   انگور يخوشه ها
و  سلسـیوس درجـه   35/12 دمـا متوسط (دند یظاهر گرد

تـاریخ  در  قـارچ  اولین آسکوکارپ ).%69  رطوبت  نسبی
 ،107بــه ترتیــب  13/7/1389و  12/7/1388، 10/7/1387

بـر روي   روز بعد از پیدایش عالئـم بیمـاري   110و  109
نتـایج   .)1شـکل  ( شـدند  دهید انگور ي ها و حبه ها برگ

در تاکستان هـاي مشـگین شـهر     ساله سهبررسی هاي 
قارچ عامل بیماري ي که کلیه کلیستوتسیوم ها نشان داد

E. nectaor   در بهـار  از بـین رفتنـد و  در طی زمسـتان 
بـرگ هـاي       ايهـ از نمونـه   هیچ آسـکوکارپ زنـده اي  

بیمـاري زایـی       همچنـین  .بدسـت نیامـد  انگـور   پوسیده
ــرگ آسکوســپورها ــده روي ب ــاي بری ــا  ه ــه ب ــور ک  انگ
 هاي داخل کیسه هـاي نگهـداري شـده در    کلیستوتسیوم

بـدین ترتیـب      .نرسید شده بودند به اثبات مایه زنیباغ 

بیمـاري   و ان گـذرانی نقش کلیستوتسیوم هـا در زمسـت  
  .درد ش قارچ عامل بیماري زایی

 سه سال یط رانگور د يجوانه ها یج بررسینتا 
کـه قـارچ    آن استبیانگر  مشگین شهرهاي  تاکستاندر 

  به صورت میسلیومسفیدك سطحی انگور عامل بیماري 
در حـال خـواب    آلـوده و  غیر فعال در درون جوانه هاي

ق یـ دقکـه بـا مطالعـات     انگور زمستان گذرانی مـی کنـد  
ي وپاتولوژیکی وجود میسلیوم در درون جوانه هـا ستیه

 يولوژیدمیـ اپو  یـی زا يمـار یو نقش آنها در ب دورمانت
   .)2شکل ( به اثبات رسیدE. nectaor  قارچ

روي جوانـه   بررسـی اثـر شـرایط محیطـی     جینتا
در ژرمینـاتور نشـان داد    E. nectaorهـاي   زنی کنیدي

درجـه   10ز هـا در دمـاي کمتـر ا    ديکه جوانه زنـی کنیـ  
 کنیدي     جوانه زنی نیشتریبو  بسیار جزئیسلسیوس 

رطوبـت هـاي نسـبی     و سلسیوسدرجه  25ها در دماي 
 اًتقریبـ  ایـن رطوبـت هـا    .افتد یاتفاق م درصد 40 -100

جوانـه   هداشـت هـا   کنیدي یکسانی روي جوانه زنی ثیرأًت
ــزایش دمــا از   ــا اف ــدي هــا ب ــه  25زنــی کنی درجــه  33ب

سلسیوس کاهش و جوانه زنی آنهـا در دمـاي بـاالتر از    
 1جـدول  ( درجه سلسیوس بطور کامل متوقف گردید 34
 يمیزان جوانه زنـی کنیـدي هـا    ها در این بررسی ). 2و 

در حضـور   سـفیدك سـطحی انگـور   قارچ عامل بیمـاري  
تقریباٌ دو برابر میزان جوانه زنـی   ضعیف و پیوسته نور

  .بودمطلق آنها در تاریکی 
  

                                             
آلوده در درون جوانه  E. necator  قارچ میسلیوم هاي  -2شکل                  رويE. necator   کلیستوتسیوم هاي قارچ  -1شکل 

  .در حال خواب انگورو                                                                        .انگور آلوده برگ
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و نور % 100رطوبت نسبی در دماهاي مختلف،  قارچ عامل بیماري سفیدك سطحی انگور هاي درصد جوانه زنی کنیدي  -1جدول 
  .ساعت 34پس از لوکس  2000 فلورسنت

  دما
)˚c(  

  شروع جوانه زنی    
  )تساع(

درصد جوانه زنی در 
  شروع

 درصد جوانه زنی 
  ساعت 34س از پ

 جوانه زنی ثرحداک
  )ساعت(

7  19  24/0  5  34 - 29  
10  18  23/1  7  34 - 29  
13  11  6/1  11  29 - 27  
16  11  95/2  13  25 - 22  
19  2  3/5  28  25 - 21  
22  2  15  62  22 - 18  
25  2  5/18  78  18 - 14  
28  2  75/15  63  15 - 11  
31  2  1/6  27  10 - 6  
33  2  65/0   --  2- 0  
34  -  -  -  -  

  
و نور  سلسیوسدرجه  25در دماي  قارچ عامل بیماري سفیدك سطحی انگور هاي اثر رطوبت نسبی روي جوانه زنی کنیدي  -2دول ج

  .ساعت 34پس از  لوکس   2000 فلورسنت
  نسبی طوبتر 
)       درصد(    

10 20 40 60 80 100 

جوانه زنی    

)درصد(  

5 13 68 75 76 79 

  
  بحث

  يوم هایسلیم که دیردگ ن پژوهش مشخصیدر ا
E. nectaor  آلـوده و   يدر زمستان در درون جوانه هـا

ل خـرداد  یـ ماننـد و از اوا  یدر حال خواب انگور زنده مـ 
 یمـ  آزاد شـده و  يمـار یقـارچ عامـل ب   يهـا  يدیـ ماه کن
ح یه تلقـ یـ ند و به عنوان مایانگور را آلوده نما اهیگتوانند 

بـه   ن قـارچ یـ ا یاگر چه زمسـتان گـذران   .ه عمل کنندیاول
آلـوده و در حـال    يوم در درون جوانـه هـا  یسلیشکل م
ه دیا بـه اثبـات رسـ   یـ مختلـف دن  یانگور در نـواح  خواب
 ي، گـادور 1987 يرسون و گـادور یپ، 1366بهداد ( است

تـا   یولـ  )2010و فرنکـل و همکـاران    1990رسـون  یو پ
قـارچ مـذکور    ین شکل زمستان گـذران ینه ایدر زم بحال

ــا ياریبســدر  ــط ااز نق  یبررســمشــگین شــهر ران و ی
عالئم این بیماري به شکل آلـودگی   .استصورت نگرفته 

در  1فالگ شوت هـا  سر شاخه هاي جوان بعد از تشکیل
 هـا  تاکسـتان در  .دیـده نشـد   منطقـه  سطح بررسی هاي

ــین ــدي اول ــاي کنی ــاري   ه ــل بیم ــارچ عام ــاریخ در ق  ت
ــه  1/3/1389 و 2/3/1388 ،6/3/1387 ــا  5در مرحلـ  6تـ

هـاي تلـه اي    گل آذین ها توسـط الم  و دراز شدن برگی
 عالئم بیماري در هنگام ظهـور بـه صـورت    .شکار شدند

ها از اواخر خـرداد   سطح رویی برگ در کلنی هاي مجزا
ــاه  ــاهرم ــد ظ ــداد ( ش ــولز  1366به ــالن و ه و  2001، ه

 )2010(فرنکـل و همکـاران    .)2011گادوري و همکـاران  
                                                 

1 . Flag shoots 
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عامل بیماري  قارچ رانیزمستان گذ  کرده اند که گزارش
کلیستوتسـیوم پذیرفتـه    شـکل  سفیدك سطحی انگور بـه 

نشـده و قـارچ عامـل بیمـاري بـه صـورت میســلیوم در       
زمستان گـذرانی   درون جوانه هاي در حال خواب انگور

ــد ــایج بررســی هــاي . مــی کن روي نقــش  ســاله ســهنت
 .Eکلیستوتسیوم در زمستان گذرانی قارچ عامل بیماري 

nectaor  آن بـــود کـــه   بیـــانگر مشـــگین شـــهر در
کلیستوتسیوم ها در آخر فصل رویش به وفور در روي 

ــرگ ــه       ب ــی کلی ــکیل ول ــور تش ــاي انگ ــاخه ه ــا و ش ه
هـا،   بـرگ     کلیستوتسـیوم هـاي تشـکیل شـده در روي    

از بـین  ها و شاخه هاي انگور در طـی زمسـتان    دمبرگ
و بــدین ترتیــب نقــش کلیستوتســیوم هــا در   مــی رونــد

رد  E. nectaor قـارچ  نی و بیمـاري زایـی  زمستان گذرا
ز کلیستوتسیوم هـاي موجـود   اتحقیقات مختلفی  در. شد

هاي آلوده که در باغ زمسـتان را سـپري    در سطح برگ
آنها اسـتفاده شـده    کرده بودند براي اثبات بیماري زایی

از ایـن تحقیقـات توسـط     ولی عدم موفقیـت برخـی   است
ــات رســیده اســت   ــه اثب پیرســون و ( آســکو ســپورها ب

 و فرنکــل و 1990، گــادوري و پیرســون 1987گــادوري 
ــاران         ســـاله در  ســـهنتـــایج تحقیقـــات   ).2010همکـ

همین مطلـب بـود و در آزمایشـات     نشانگر مشگین شهر
 E. nectaor نجـام شـده بیمـاري زایـی آسکوسـپورها     ا

هـاي   کلیستوتسـیوم  که بـا  هاي بریده انگور برگ  روي
نگهـداري شـده در بـاغ تلقـیح      داخل کیسه هـاي ملمـل و  

) 1988( پیرسـون  گادوري و. شده بودند به اثبات نرسید
کلیستوتسـیوم هـاي    که در زمسـتان تمـامی  ثابت کردند 

قـدرت زنـده مانـدن     پوسیده هاي موجود در سطح برگ
     در نتایج بررسی هاي بعمل آمده .خود را از دست دادند

طابقت داشت با نتایج فوق م تاکستان هاي مورد بررسی
       هـــايتاکســـتان در بهـــار از بـــرگ هـــاي پوســـیده  و

دلی  .مشگین شهر هیچ آسکوکارپ زنده اي بدست نیامد
 ) 2012( اوریبـه و آلـوارز   -و بنـدزو ) 1997(و همکاران 

 قــارچ عامــل در را DMIمقاومــت بــه قــارچ کــش هــاي 
 بر اسـاس . کردند گزارش بیماري سفیدك سطحی انگور

یــر در یمرحلــه تولیــد مثــل جنســی تغدر  ایــن تحقیقــات
مـی توانـد   ساختار کروموزوم هاي قارچ عامل بیمـاري  

نژادهـاي جدیـد در جمعیـت    نوترکیبی ژنتیکـی و ظهـور   
        هاي قارچ عامـل بیمـاري را سـبب شـده و مقاومـت بـه       

این قارچ فراهم  اسپوريقارچ کش ها را در جمعیت هاي 
در مـورد نقـش   ) 2001(پوکوت و همکاران  قیقاتحت. کند

در جمعیــت هــاي قــارچ عامــل   تشــکیل چرخــه جنســی
ارتباط آن با پدیـده نـوترکیبی و   و  E. nectaorبیماري 

آن مؤیـد  شکسته شدن مقاومت گونه هاي مختلف انگور 
 نقشـه ژنتیکـی ژنوتیـپ هـاي مختلـف انگـور       دره بود ک

Muscadinia rotundifolia  ــت ــه   Run1ژن مقاوم ب
بررسـی آنهـا نشـان داد     .د داردوجو E. nectaorقارچ 

در زمـان تولیـد مثـل     در این مکان ژنی بروز نـوترکیبی 
امکان پذیر بوده و ممکن است قارچ عامل بیماري  جنسی

 در مناطقی که به شکل جنسی زمستان گذرانی مـی کنـد  
با تولید نژادهاي جدید واریته هاي متحمل را آلوده و بـه  

   .تاکستان ها خسارت شدید وارد نماید
ــی  ــرایط محیط ــر ش ــی اث ــازي  بررس ــا س         در ره

 بـر اسـاس   E. nectaorعامل بیمـاري   هاي قارچ کنیدي
در  هـاي تلـه اي   یاداشت بـرداري الم آمار هواشناسی و 

در  نشان داد کـه در منطقـه مشـگین شـهر     سال سهطی 
 قـارچ  هـاي  رها سازي کنیـدي  اوایل خرداد ماه در آغاز

 سلسـیوس درجه  16 -19بین دما عامل بیماري متوسط 
  به دما ها متوسط و در دوران حداکثر رها سازي کنیدي

ــزان  سلســیوس درجــه  20 -25 رســیده و بیشــترین می
و رطوبـت نسـبی    سلسـیوس درجـه   25در  کنیدي زایـی 

 20هـاي کمتـر از   دما درصد اتفاق افتاده و در 40 -100
  .است ها کاهش یافته رها سازي کنیديسلسیوس درجه 

وایـن و  ، )2002(جارویس و همکـاران  ، )1978( اسپنسر
ــوکس  ــراي  ،)2003( ویلک ــن گ ــادوري و  )2008( دی و گ

نشـان داده  با انجام تحقیقـات مختلفـی    )2012(همکاران 
قارچ عامـل بیمـاري سـفیدك سـطحی انگـور بـا        اند که 

مساعد شدن شرایط محیطی شروع به فعالیـت نمـوده و   
ن افـزایش  درجـه سلسـیوس فعالیـت آ    20-25 در دماي
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و  درجــه سلســیوس رشــد 35یافتــه و در دمــاي بــاالي 
نتـایج  . اسـت فعالیت قارچ عامـل بیمـاري متوقـف شـده     

تحقیقـات محققـان فـوق الـذکر      بـا  نتـایج  حاضر  تحقیق
   .مطابقت دارد

  
  
  

  سپاسگزاري
بدین وسیله از آقایان دکتر نعمت سخندان بشـیر  

پزشـکی  گیـاه  ارزانلو اساتید محترم گروه  يمهددکتر  و
ــکد ــاطر  دانشـ ــه خـ ــز بـ ــگاه تبریـ ــاورزي دانشـ         ه کشـ

مهندس رمضان گنجـه بـه    ياز آقاو  همکاري هاي علمی
صـمیمانه   يجـار  از امـورات  يپاره اجهت مساعدت در 

  .می نمایمتشکر و قدردانی 
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	ﯿﺑﻮﮕﻧا ﯽﺤﻄﺳ كﺪﯿﻔﺳ يرﺎﻤ ر
	16 ﻪﺟردسﻮﯿﺴﻠﺳ زا ﺶﯿﺑ ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و50ﺪﺻرد چرﺎـﻗ ﺪﺷﺎﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ و ﺪﺷرﺖﯿﻟﺎﻌﻓدﻮﺧ ﺪـﻨﮐ ﯽـﻣ زﺎـﻏآ ار . يﺎـﻣد ـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ چرﺎـﻗ ﻦـﯾا ﯽﯾازرﻮﭙـﺳا و ﺪـﺷر ياﺮ25-20 ﻪـﺟرد سﻮﯿﺴﻠﺳ ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ100
	40 ﺪﺻردرﻮﻧ وﻒﯿﻌﺿ ﺖـﺳا . يﺪـﯿﻨﮐ ﻦﯿﺘـﺴﺨﻧ يرﺎـﻤﯿﺑ ﻞـﻣﺎﻋ چرﺎـﻗ يﺎـﻫرد ﻪﻠﺣﺮﻣ5 ﺎﺗ6مﻻ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﻦﯾذآ ﻞﮔ نﺪﺷ زارد و ﯽﮔﺮﺑ ﺪـﻧدﺎﺘﻓا ماد ﻪﺑ يا ﻪﻠﺗ يﺎﻫ. ﻦﯿـﻟوا يرﺎـﻤﯿﺑ يﺎـﻫ ﯽـﻨﻠﮐرد ﻪـﻠﺣﺮﻣ و هﻮﯿﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗﺒﺣ ﮏﭼﻮﮐ ﻪﺪﻧﺪﺷ ﺮﻫﺎﻇ.ﮐﻮﻤﺳﺎﺎﻫ مﻮﯿﺴﺗييرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ چرﺎﻗﻞﺼﻓ ﺮﺧآ ردور ـﯾﺶ رﻮـﻓ
	كﺪﯿﻔﺳرﻮﮕﻧا يردﻮﭘ
	،مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ
	يژﻮﻟﻮﯿﻣﺪﯿﭘا
	1388-1387 ﺢﻄـﺳ رﻮــﮕﻧا ﺖـﺸﮐ ﺮــﯾز ردا دوﺪــﺣ ناﺮـﯾ 315000رﺎﺘﮑﻫﺎﺑ وﺪﯿﻟﻮﺗ ناﺰﯿﻣ2710000 لﻮـﺼﺤﻣ ﻦﺗ هدﻮﺑﺖﺳا . هﺪﻤﻋ ﻖﻃﺎﻨﻣزا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ناﺮﯾا رد رﻮﮕﻧا ﺪﯿﻟﻮﺗ : نﺎﺘﺳا و ﯽﻗﺮﺷ نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ،ﻦﯾوﺰﻗ ،نﺎﺳاﺮﺧ ،سرﺎﻓ يﺎﻫ
	( تﻻﻮــﺼﺤﻣ زا ﯽــﮑﯾ ناﺮﯾا رد ﯽﻏﺎﺑ ﻢﻬﻣ ـﻣ رﺎﻤﺸﺑﯽدور) داﺪـﻬﺑ1366 ، ـﻨﺑﯽ ﻤــﺷﺎﻫﯽووﺮــﭘﯾ ﻦ1374( ﯽــﻋارز لﺎــﺳ رد ﻪــﮑﯾرﻮﻄﺑ
	رﻮــﮕﻧا)
	ﻪﻠﺣﺮﻣ و دﻮﺷﺸﻘﻧ چرﺎﻗ ﯽﺴﻨﺟﯽ دراﺪﻧ ﺎﻘﺑ رد) نﻮـﺳﺮﯿﭘ يرودﺎﮔ و1987 ، نﻮﺳﺮﯿﭘ و يرودﺎﮔ1990 و ﻞـﮑﻧﺮﻓ  و ــﮑﻤﻫ نارﺎ2010 ( ﻦﯿــﻘﻘﺤﻣ زا ﯽــﺧﺮﺑ ﺎــﻣا ﻪــﺑ ار نآ يﺎــﻘﺑ ﺪـﻧا هدﻮـﻤﻧ ﺮـﮐذ ﯽـﺴﻨﺟ ﻪـﻠﺣﺮﻣ ترﻮﺻ) ﺰﻟﻮـﻫ و ﻦﻟﺎـﻫ 2001( .،نآ ﺮــﺑ هوﻼــﻋﺞﯾﺎــﺘﻧﻪــﺘﻓﺎﯾ مﺎــﺠﻧا تﺎــﻘﯿ
	ﺎﺑ ﻞﯿﺑدرا نﺎﺘﺳا ﻪﮐ ﻞﯿﺑدرا و ناﺪﻤﻫ ،ﯽﺑﺮﻏ2500 رﺎـﺘﮑﻫ ﺪــﯿﻟﻮﺗ و ﺖـﺸﮐ ﺮـﯾز ﺢﻄـﺳ22500 مﺎــﻘﻣ ،لﻮـﺼﺤﻣ ﻦـﺗ ﺪﺠﯿﻫ ﻪﺑ رﻮﺸﮐ رد ار ﻢﻫ صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﺖـﺳا هداد) ـﺑﯽ مﺎــﻧ1388(. رﻮــﮕﻧا ﯽﺤﻄــﺳ كﺪﯿﻔــﺳ يرﺎــﻤﯿﺑﯾــﮑﯽ زا ﺑﯿرﺎﻤيﺎﻫيﻢﻬﻣ ﻖﻃﺎـﻨﻣ ﺮﺜﮐا رد و هدﻮﺑ ﺎﻫ نﺎﺘﺴﮐﺎﺗ رد رﻮﮕﻧارﺎ
	و هدﻮـﺑ ﭗـﯿﺗﻮﯿﺑ ود ياراد ﺗ ﯽﻣ چرﺎﻗ ﻦﯾاﺪﻧاﻮ مﻮﯿﻠﺴﯿﻣ و مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ ﺖﻟﺎﺣ ود ﻪﺑﺪﻨﮐ ﯽﻧارﺬﮔ نﺎﺘﺴﻣز.ياﺮﮔ و ﻦﯾد)2008( ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﯽﻧارﺬﮔ نﺎﺘﺴﻣز هﻮﺤﻧ ﻪﮐ
	ﺨﺸﻣ و هدﻮﺒﻧ ﺺ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ مﻮﯿﻠـﺴﯿﻣ ترﻮـﺻ ﻪﺑ  چرﺎﻗ ﯽﻧارﺬﮔ نﺎﺘﺴﻣزﺪﺷﺎﺑ پرﺎﮐﻮﮑﺳآ ﺎﯾ و.هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ رد ﻮﯿﻧكرﻮﯾ مﻮﯿﻠﺴﯿﻣچرﺎﻗ
	ﯽﻟﺎﻤـﺷ يﺎـﮑﯾﺮﻣآ ﯽﻣﻮـﺑ و هدﻮﺑ لﺎﺳ رد1845 شراﺰﮔ ﺎﭘورا زا ﺮـﺳ ﺲﭙـﺳ وﯾًﺎﻌ ﺎﺳ ردﯾﺮ ـﺘﻓﺎﯾ رﺎﺸﺘﻧا ﺎﻫ هرﺎﻗ ﻪ ـﺑ ار يدﺎـﯾز ترﺎـﺴﺧ و ﻪ رﺎــﺑ ﯽــﻣدروآ) داﺪــﻬﺑ1366، ﯽﮕﻨــﺷﻮﻫ و يﺮــﻫا يﺎــﺑﺎﺑ 1373، نارﺎـﮑﻤﻫ و يردوﺎﮔ2001 ﺰﻟﻮـﻫ و ﻦﻟﺎـﻫ ،2001 ، اوــﯾو و ﻦﯾ ﺲﮐﻮــﮑﻠ2003، ن
	رد يﺎـﻫ ﻪـﻧاﻮﺟرديﺎﻫرﻮﭙﺳﻮﮑﺳآ ﺎﻣا ﺪﺸﻧ اﺪﯿﭘ رﻮﮕﻧا باﻮﺧ لﺎﺣ چرﺎـﻗ ﻦﯾا ﯽﻤﺠﺣ يﺎﻫﺮﯿﮔرﻮﭙﺳا ﮥﻠﯿﺳﻮﺑ زا ﺪﻌﺑنﺪﺷ زﺎﺑ ﺎـﻫ ﻪﻧاﻮﺟ زاﮐﺎﺗﺘﺴنﺎ ﺪـﯾدﺮﮔ يروآ ﻊـﻤﺟ ﺎﻫ .ا رد ـﯾا ﻦﯾ ﺖـﻟﺎ ﻦﯿـﻟوا يﺎــﻫ ﯽــﻨﻠﮐﺑﯿرﺎــﻤيﯽﺤﻄــﺳ كﺪﯿﻔــﺳرﻮــﮕﻧا يور رد گﺮﺑ ﺎـﻫ ﻪـﺧ ﺎـﺷ هزاﺪﻧا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺎﻫ30-7
	55 ﺪـﺻرد دروآﺮـﺑ ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ) داﺪﻬﺑ1366.( كﺪﯿﻔـﺳ يرﺎـﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ چرﺎﻗ ﯽﺤﻄﺳرﻮﮕﻧاﯽﻣ ﺖﻤـﺴﻗ مﺎﻤﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﺖـﺧرد ﺰﺒـﺳ يﺎـﻫ رﻮـﮕﻧا درﻮـﻣ ار ﻪـﻠﻤﺣ راﺮـﻗ ﺪـﻫد) ﺰﻟﻮــﻫ و ﻦﻟﺎـﻫ2001 ، ﺮﻓ نارﺎـﮑﻤﻫ و ﻞﮑﻧ2010و نارﺎـﮑﻤﻫ و يرودﺎـﮔ2011( . ﯽﻧارﺬﮔ نﺎﺘﺴﻣز چرﺎـﻗ ﺑ ﻞـﻣﺎﻋﯿ رﺎـﻤي ﯽﺤﻄـﺳ 
	نﺎﺸﻧ دوﺪﺣ ﻪﮐ داد100-95 ﺪﺻرد يﺎﻫ ماﺪﻧا ﺢﻄﺳ رد هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ يﺎﻫ پرﺎﮐﻮﮑﺳآ رﻮﮕﻧاردنﺎﺘﺴﻣز ﯽﻃ ﻦﯿﺑ زا ﺪـﻨﺘﻓر پرﺎﮐﻮﮑـﺳآ ﭻﯿـﻫ و زا يا هﺪﻧز هﺪﯿﺳﻮﭘ يﺎﻫ گﺮﺑﺖﺳد ﻪﺑﻧﯿ ﺪـﻣﺎ)ﭘﯿ نﻮـﺳﺮ رودﺎﮔ وي1987.( تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ مﺎﺠﻧا يﺎـﻣد زﺎﯿﻧ درﻮﻣ يﺪـﯿﻨﮐ ﯽـﻧز ﻪـﻧاﻮﺟ ﺖﻬﺟ ﺎـﻫ ي ﻞـﻣﺎ
	ﯽﭘﻮﮑﺳوﺮﮑﯿﻣمزﻻو ﻪﯿﻬﺗﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ. مﺎﻗرا ،ﯽـﺸﻤﺸﮐ مﺎـﻗرا تﺎـﻏﺎﺑ ﻦﯾا رد هﺪﺷ ﻪﺘﺷﺎﮐ رﻮﮕﻧا هﺪﻤﻋﻪﻧﻮﮔ زا ﯽﻧﺎﻫﺎﺷ و ﯽﻤﺳر
	ﮐ دﻮــﺟو سرﺎــﻓ نﺎﺘــﺳاچرﺎــﻗ يﺎــﻫ مﻮﯿــﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠ ﻞــﻣﺎﻋ يرﺎﻤﯿﺑ شراﺰـﮔ ار رﻮﮕﻧا ﯽﺤﻄﺳ كﺪﯿﻔﺳ هدﺮـﮐ ﺪـﻧا ﺮـﻫ ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺎﻫ مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ ناﺮﯾا يرﺎﮐرﻮﮕﻧا طﺎﻘﻧ ﺐﻠﻏا ردگﺮﺑ يورو ﻦﺴﻣ يﺎﻫ رﻮـﮕﻧا يﺎـﻫ ﻪﺧﺎـﺷ ﯽـﻧاواﺮﻓ ﻪـﺑ دﻮﺷ ﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗﺎﻣا رد ﺎﻬﻧآ ﺶﻘﻧ ً ﻼﻣﺎـﮐ يرﺎـﻤﯿﺑ ﯽﻣﺪﯿﭘا ﺖﺴ
	ﺪﻧدﻮﺑ.
	ﺮـﺧاوا ﺎـﺗ هﺎـﻣ ﺪﻨﻔـﺳا لوا ﻪﻤﯿﻧ زا رﻮﯾﺮﻬـﺷ ﺎـﻣ ه و ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮـﻣ يﺎـﻫ لﺎﺳ رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ هﺪﻫﺎـﺸﻣ نﺎـﻣز ﻪـﻘﻄﻨﻣ رد ﺎﻫرﻮﭙﺳا ﺶﺨﭘ و جوﺮﺧ داﺪـﻌﺗ20 ﻪـﯾﺎﭘ دﺪـﻋ عﺎـﻔﺗرا ﻪﺑ ﯽﺑﻮﭼ25،50،75 و100 رد ﺮـﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎـﺳ ﺞﻨـﭘ ﻮﻣ غﺎﺑ ﻪﻄﻘﻧ رﻮـﮕﻧا يﺎﻫ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ رد ﺶﯾﺎﻣزآ در مﺎـﻗرا و ﯽﺸﻤﺸﮐ
	10ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺒﺛ و شرﺎﻤﺷ ) نارﺎـــﮑﻤﻫ و ﯽـــﮔ2000(.ﻦﯿـــﺑ ﻪـــﻄﺑار ﻦﯿـــﯿﻌﺗ ياﺮـــﺑ رﺎــﻣآ ،يﻮــﺟ ﻂﯾاﺮــﺷ تاﺮــﯿﯿﻐﺗ و چرﺎــﻗ ﯽــﯾاز يﺪــﯿﻨﮐﺎﻨﺷاﻮﻫ ﯽـــﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ هﺎﮕﺘـــﺴﯾا زا ًﺎـــﺒﺗﺮﻣ ﻪـــﻘﻄﻨﻣ ﯽـــﺳو ﺖﻓﺎﯾرد ﺮﻬﺷ ﻦﯿﮕﺸﻣ ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر و تراﺮﺣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ مﻻ ﻪـﮐ يزور رﺎـﻬﭼ ﺮ
	ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺖﯿﻌـﺿو رﺎـﻤﯿﺑ ﺶﻨﮐاﺮـﭘ رد ي يﺎـﻫ لﺎﺳ ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ رد ،ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ87 ﺎـﺗ89 نﺎﺘــﺳﺮﻬﺷ يﺎــﻫ نﺎﺘــﺴﮐﺎﺗ ﺮﻬــﺷ ﻦﯿﮕــﺸﻣزا ياﺪــﺘﺑا درﻮـﻣ ﺐـﺗﺮﻣ رﻮـﻄﺑ هﺎـﻣ نﺎـﺑآ ﺮـﺧاوا ﺎـﺗ هﺎـﻣ ﻦﯾدروﺮﻓﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ. ﺎﻫﺪﯾدزﺎﺑ ﻦﯾا ردﺎﻫ گﺮﺑﺎﻫ ﻪﺷﻮﺧ ، يروآ ﻊــﻤﺟ ر
	لﺎﺳ هﺎﻣ ﻦﯾدروﺮﻓ ﻞﯾاوا زا يﺎﻫ1389-1387 رد يژﻮــﻟﻮﻨﻓ ﻪــﻠﺣﺮﻣ1و3رﻮــﮕﻧا لﺎــﺣ رد يﺎــﻫ ﻪــﻧاﻮﺟ زا دﻮﺟﻮﻣ باﻮﺧ ﻪﺧﺎـﺷ يور ﺎـﻫ و يرادﺮـﺑ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﺖـﻬﺟ ﺺﺨﺸﻣ رد مﻮﯿﻠـﺴﯿﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ ﺎﯾ دﻮﺟو ندﻮﻤﻧنورد ﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑشور اوﻮـﻣﻮﻧ)1972( تﺎـﯿﻠﻤﻋ ـﺑ ،يﺮـﯿﮔ ﺐـﻟﺎﻗ ،ﺖﯿﺒ
	بﻮﺴﺤﻣ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﺷ50% يﺎﻫرﻮﭙـﺳﻮﮑﺳآ ﺰﺒـﺳ ﮓـﻧر نآ ﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ار ﺲﻧﺎﺳرﻮﺋﻮﻠﻓ ﻦﺷور.
	وريﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا.ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺒﺜﺗﯿ ﺎـﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺖ زا ﻦﯿﻟﺎــﻣﺮﻓ هﺪــﻨﻨﮐ ﺖــﯿﺒﺜﺗ-ﮏﯿﺘــﺳا ﺪﯿــﺳا- ﻞــﮑﻟا
	( ﺪـﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا . تﺪـﻤﺑ ﺶﯾﺎـﻣزآ درﻮـﻣ يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﻤﻧ24 ﻦـﯾا رد ﺖﻋﺎﺳﻓﯿ ﺗﺎـﺴﮑﯿﻮ راﺪـﻬﮕﻧي ﺪـﺷ. يﺮـﯿﮕﺑآ ياﺮـﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧﺠﺑﺎﺟ ﮏﯿﻨﮑﺗ زاا ﻞﮑﻟا ﺎﺑ ﻊﯾﺎﻣ زﺎﻓ ﯽﯾﺎﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳ )ﻮﺑ يﺮﺳ يﺎـﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ مﻮﺳ عﻮﻧ ﻞﮑﻟا ﻞﯿﺗ70 ،85 ،95 و 100ﺪــﺻرد .( زﺎــﺳ ﻪﺘــﺸﻏآ ﺖــﻬﺟيﮔ ﺐــﻟﺎﻗ وــﯿﺮي 
	لﺎــﺳ ﯽــﻃ رد يﺎــﻫ1389-1387 تﺎــﺒﺛا ياﺮــﺑ چرﺎﻗ يﺎﻫرﻮﭙﺳﻮﮑﺳآ ﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ ﺖﺴﺨﻧ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ رﻮﮕﻧا يﺎﻫ گﺮﺑ دﺎـﻌﺑا ﻪـﺑ ﻪـﮐ ﯽﻤـﺳر و ﯽـﺸﻤﺸﮐ مﺎﻗرا ﺮﻄﻗ ﺎﺑ يﺮﺘﭘ ﮏﺘﺸﺗ9 ﻪـﺑ و بﺎـﺨﺘﻧا ﺪـﻧدﻮﺑ ﺮـﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎـﺳ تﺪﻣ5 ﻢﯾﺪﺳ ﺖﯾﺮﻠﮐﻮﭙﯿﻫ لﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﯿﻗد1% ﯽﻧﻮﻔﻋ ﺪﺿ ﺪﻧﺪﺷ . ﮏـﯾ ﻞـﺧاد رد
	ﻮﮑـﺳآ پرﺎﮐيﺎــﻫگﺮــﺑ ﺢﻄــﺳ رد دﻮــﺟﻮﻣﺎــﻫو ﻪﺧﺎﺷلﺎﺳ هﺎﻣ ﺮﻬﻣ زا هدﻮﻟآ يﺎﻫ يﺎﻫ1389-1387 ﺎـﺗ ﺖﺸﻬﺒﯾدراهﺎﻣو ﯽﺴﺗرﻮﮐ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نارﺎـﮑﻤﻫ )1997(رﺎﺑ ﮏﯾ هﺎﻣ ﺮﻫﺪﻧﺪﺷ يروآ ﻊﻤﺟ . رﺎﺑ ﺮﻫ50 دﺪﻋ پﻮﮑــﺳوﺮﮑﯿﻣ مﻻ يور دﺮــﻔﻨﻣ ترﻮــﺻ ﻪــﺑ پرﺎﮐﻮﮑــﺳآ لﻮـﻠﺤﻣ رد ﺎـﻬﻧآ نﺪـﻧﺎﻣ
	ﺪـﺷ ﯽـﺳرﺮﺑ رﻮـﮕﻧا هﺪﯾﺮﺑ يﺎﻫ گﺮﺑ يور ) ﺲﺘﻧاوا1996.(
	اﺮﺑيﻌﺗﯿﯿ ﺮـﺷ نﺎﻣز ﻦعو و ﺮﺜﮐاﺪـﺣ ـﻧز ﻪـﻧاﻮﺟﯽ ﻨﮐﯿﺪي ،ﺎﻫﻌﺗﯿﯿﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد ﻦﯽﻨﮐﯿﺪيﺎﻫﺎﻣد رد ﺎﻫي ﻨﭽﻤﻫ و ﻒﻠﺘﺨﻣﯿﻌﺗ ﻦﯿﯿﻦ يﺎﻣد ﺐﺳﺎﻨﻣاﺮﺑي ـﻧز ﻪﻧاﻮﺟﯽ
	ﺖﻨﺳرﻮﻠﻓ)2000 ﺲﮐﻮﻟ(ﻧ ـﯿ ﻮـﺑ ﻦـﺷور نآ رد ﺰد راﺮـﻗ زا ﺲــﭘ و هداد34 ﺖﻋﺎــﺳمﻻﺎــﻫزا نوردرﻮﺗﺎــﻨﯿﻣرژ و جرﺎﺧﻣ ﺎﺑﯿرﻮﻧ پﻮﮑﺳوﺮﮑيﻨﮐ ـﯿﺪي ﺎـﻫي هدز ﻪـﻧاﻮﺟ دﺮﮔ شرﺎﻤﺷﯾ ﺪ) ﺮﺴﻨﭙﺳا1978.(
	ﻨﮐﯿﺪياﺪﺘﺑا ﺒـﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃرﯽﻣرژﯿ ور رﻮﺗﺎـﻨي100% ﺎـﺑ و رﻮﻧ تﺪﺷ2000ﺗ ﺲﮐﻮﻟ ـﻈﻨﯿ ﺪـﺷ ﻢ . دوﺪـﺣ ﺎـﻫ مﻻ يور 400 ﯽﯾﺎـﻣد ﻪـﻨﻣاد رد و ﺪﺷ هداد راﺮﻗ يﺪﯿﻨﮐ دﺪﻋ34-7 ﻪــﺟردسﻮﯿــﺴﻠﺳ ﻞــﺻاﻮﻓ ﺎــﺑ و3رد ﻪــﺟ سﻮﯿــﺴﻠﺳ ﺪﻧﺪﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ . رد رﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ4ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ. زا ﺲﭘ ﺖـــﺷﺬﮔ2 ﺎـــ
	ﻼﻋﯾرد رﻮﮕﻧا ﯽﺤﻄﺳ كﺪﯿﻔﺳ يرﺎﻤﯿﺑ ﻢﻪﺧﺎﺷﺮﺳﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد رﻮﮕﻧا ناﻮﺟ ﯽﮔﺮﺑ يﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟ و ﺎﻫ ﺪـﺷر ﯽﺸﯾور هﺪﻫﺎﺸﻣدﺮﮕﻧ ـﯾﺪ. ا ﻢـﯾﻼﻋ مﺎـﮕﻨﻫ رد يرﺎـﻤﯿﺑ ﻦـﯾ ترﻮﺻ ﻪﺑ رﻮﻬﻇ هدﻮﺗ ﻪـﺴﯾريا ﮓـﻧر ﺪﯿﻔـﺳ ﺢﻄـﺳ رد گﺮﺑ ﻪﯿﺷﺎﺣ رد ﺐﻠﻏا و ﺎﻫ گﺮﺑ ﯽﯾوريﺎﻫ يﺎـﻫ ﻪﺧﺎـﺷ ناﻮﺟ ﯽﺒﻧﺎﺟلﻮﻃ ﻪﺑ30-7 ـﺧاوا 
	ﺛﺎﺗﯿ ﺎـﻫ ﺖﺑﻮﻃر ﺮي ﺒـﺴﻧﯽ10 ،20 ،40 ،60 ،80 و 100ﺪﺻردوريﻧز ﻪﻧاﻮﺟﯽﻨﮐﯿﺪيﻣرژ رد ﺎﻫﯿ رﻮﺗﺎﻨ ﺎـﺑ يﺎﻣد25 ﻪﺟردسﻮﯿﺴﻠﺳ ﺎﺑ4 ﺖﻨـﺳرﻮﻠﻓ ﭗـﻣﻻ ﻦـﺷور )2000ﺲﮐﻮــﻟ(ــﺳرﺮﺑ درﻮــﻣﯽﺖــﻓﺮﮔ راﺮــﻗ .اﺮــﺑي ﺮــﻫ ﺒـﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃرﯽ4ﻣ مﻻﯿ ﭘﻮﮑـﺳوﺮﮑﯽ و بﺎـﺨﺘﻧاوري ﺮـﻫ مﻻ400ﮐ دﺪﻋﻨﯿﺪي ﺖـﺷﺬﮔ زا ﺲـﭘ
	اﺮﺑياﯾﻦرﻮﻈﻨﻣ ﻒﮐ رد4دﺪﻋ يﺮـﺘﭘ يﺎﻫ ﮏﺘﺸﺗ ﻻ ﺪﻨﭼﯾﻓﺎﺻ ﺬﻏﺎﮐ ﻪﯽ ﭘ ﮏـﻤﮐ ﻪﺑ و هداد راﺮﻗﯿ ًﻼﻣﺎـﮐ ﺖـﺴ دﺮﮔ بﻮــﻃﺮﻣــﯾ ﺲﭙــﺳ ﺪ2 ﺮﺒﮐ بﻮــﭼ دﺪــﻋــﯾور ﺖي ﺎــﻫ ﺬــﻏﺎﮐيﻓﺎــﺻﯽ و هداد راﺮــﻗ بﻮــﻃﺮﻣــﯾ مﻻ دﺪــﻋ ﮏ ﻣﯿﭘﻮﮑﺳوﺮﮑﯽوﺎﺣي400ﻨﮐ دﺪﻋﯿﺪيرﻮﻃيوري بﻮﭼ ﻓﺎـﺻ ﺬـﻏﺎﮐ ﺎـﺑ ﻪـﮐ ﺪـﺷ هد
	ور ردييﺎﻫ مﻻيا ﻪﻠﺗهﺪﻫﺎﺸﻣ و ﻦﯿﻟوا ﺎـﻫ گﺮـﺑ يور يرﺎـﻤﯿﺑ يﺎـﻫ ﻪﻧﺎـﺸﻧ ـﺑﯿﻦ28-26 هﺎﻣ دادﺮﺧورﯾﺖﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﮑـﺷ و ﯽـﯾاز يﺪـﯿﻨﮐ يﺪﯿﻨﮐﺎﻫردهدوﺪﺤﻣ ﻧﺎـﻣزﯽ28 ﺮـﯿﺗ ﺎـﺗ28 هﺎـﻣ دادﺮـﻣ دﺎــﺘﻓا قﺎــﻔﺗا) ﻂــﺳﻮﺘﻣﺎــﻣد7/22 ﻪــﺟردسﻮﯿــﺴﻠﺳ و ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر9/53%(. ﻞﺋاوا زارﻮﯾﺮﻬﺷ
	ﺘـﺴﻣز رد ﺎـﻫ مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ ﺶﻘﻧ ﯽﻧارﺬـﮔ نﺎو يرﺎـﻤﯿﺑ ﯽﯾازيرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ چرﺎﻗﺷ درﺪ. ﺎﺘﻧﯾﺳرﺮﺑ ﺞﯽﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟيد رﻮﮕﻧارﻃﯽلﺎﺳ ﻪﺳ ردنﺎﺘﺴﮐﺎﺗ يﺎﻫﺮﻬﺷ ﻦﯿﮕﺸﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﺖﺳا نآ چرﺎـﻗ ﻪـﮐ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ رﻮﮕﻧا ﯽﺤﻄﺳ كﺪﯿﻔﺳمﻮﯿﻠﺴﯿﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ يﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟ نورد رد لﺎﻌﻓ ﺮﯿﻏ و هدﻮـﻟآ باﻮـﺧ لﺎـﺣ رد ﺪـﻨ
	يرﺎﻤﯿﺑ
	ﺪﯿﺳر تﺎﺒﺛا ﻪﺑ) ﻞﮑﺷ2(. ﺎﺘﻧﯾﺞ ﯽـﻄﯿﺤﻣ ﻂﯾاﺮـﺷ ﺮـﺛا ﯽـﺳرﺮﺑ ﻪـﻧاﻮﺟ يور يﺪﯿﻨﮐ ﯽﻧز يﺎـﻫ
	داد نﺎـﺸﻧ رﻮﺗﺎـﻨﯿﻣرژ رد ـﯿﻨﮐ ﯽـﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﻪﮐيﺪ ا ﺮـﺘﻤﮐ يﺎـﻣد رد ﺎـﻫ ز10 ﻪـﺟرد سﻮﯿﺴﻠﺳﯽﺋﺰﺟ رﺎﯿﺴﺑ وﺑﯿﺮﺘﺸﯾﻦﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟيﺪﯿﻨﮐ يﺎﻣد رد ﺎﻫ25 ﻪﺟردسﻮﯿﺴﻠﺳو ﯽﺒـﺴﻧ يﺎـﻫ ﺖـﺑﻮﻃر 100-40ﺪﺻردﻣ قﺎﻔﺗاﯽﺪﺘﻓا. ﺎـﻫ ﺖـﺑﻮﻃر ﻦـﯾا ـﺒﯾﺮﻘﺗًﺎ ﺗًﺄﺮﯿﺛﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يور ﯽﻧﺎﺴﮑﯾيﺪﯿﻨﮐ ﺎـﻫ ﺘـﺷادﻪ ﻪـﻧاﻮ
	نﺎﺘـﺴﻣز ﯽﻃ رد و ﺪـﻨﺘﻓر ﻦﯿـﺑ زا رﺎـﻬﺑ رد يا هﺪـﻧز پرﺎﮐﻮﮑـﺳآ ﭻﯿﻫ ﻪـﻧﻮﻤﻧ زا ـﻫيﺎ يﺎـﻫ گﺮـﺑ هﺪﯿﺳﻮﭘ رﻮـﮕﻧا ﺪـﻣﺎﯿﻧ ﺖـﺳﺪﺑ. ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ ﯽـﯾاز يرﺎـﻤﯿﺑ ﺎﻫرﻮﭙــﺳﻮﮑﺳآگﺮــﺑ يورهﺪــﯾﺮﺑ يﺎــﻫ ﺎــﺑ ﻪــﮐ رﻮــﮕﻧا مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ رد هﺪـﺷ يراﺪـﻬﮕﻧ يﺎـﻫ ﻪﺴﯿﮐ ﻞﺧاد يﺎﻫ غﺎﺑﯽﻧز ﻪﯾﺎﻣتﺎﺒﺛا 
	ردــﺴﺑﯿرﺎيﺎــﻘﻧ زاا طــﯾ و ناﺮ ﺮﻬــﺷ ﻦﯿﮕــﺸﻣــﺳرﺮﺑﯽ ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ترﻮﺻﺖﺳا. ﯽﮔدﻮـﻟآ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ يرﺎﻤﯿﺑ ﻦﯾا ﻢﺋﻼﻋﻞﯿﮑﺸﺗ زا ﺪﻌﺑ ناﻮﺟ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﺮﺳ ﺎـﻫ تﻮﺷ گﻼﻓ
	ا ردﯾﺺﺨﺸﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﮔدﺮﯾﺪﻪﮐﻣﯿﻠﺴﯿﺎﻫ مﻮي
	رد يﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑﺢﻄﺳ ﻪـﻘﻄﻨﻣ ﺪـﺸﻧ هﺪـﯾد. رد نﺎﺘـﺴﮐﺎﺗ ﺎـﻫ ﻦﯿــﻟوايﺪــﯿﻨﮐيﺎــﻫ يرﺎــﻤﯿﺑ ﻞــﻣﺎﻋ چرﺎــﻗردﺦﯾرﺎــﺗ 6/3/1387،2/3/1388و1/3/1389 ﻪـــﻠﺣﺮﻣ رد5 ﺎـــﺗ6 ﯽﮔﺮﺑنﺪﺷ زارد و مﻻ ﻂـﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﻦﯾذآ ﻞﮔ يا ﻪـﻠﺗ يﺎـﻫ ﺪﻧﺪﺷ رﺎﮑﺷ. ترﻮـﺻ ﻪـﺑ رﻮـﻬﻇ مﺎﮕﻨﻫ رد يرﺎﻤﯿﺑ ﻢﺋﻼﻋاﺰﺠﻣ يﺎﻫ ﯽﻨ
	ﺎـﻫ ﻪﻧاﻮﺟ نورد رد نﺎﺘﺴﻣز ردي و هدﻮـﻟآ ـﻣ هﺪﻧز رﻮﮕﻧا باﻮﺧ لﺎﺣ ردﯽ اوا زا و ﺪـﻨﻧﺎﻣ ـﯾ دادﺮـﺧ ﻞ ﻨﮐ هﺎﻣ ـﯿﺪي ﺎـﻫي ﺑ ﻞـﻣﺎﻋ چرﺎـﻗﯿ رﺎـﻤي و هﺪـﺷ دازآ ـﻣﯽ ﺪﻨﻧاﻮﺗﮔﯿهﺎﺎﻤﻧ هدﻮﻟآ ار رﻮﮕﻧاﯾﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ و ﺪﻨ ـﯾ ـﻘﻠﺗ ﻪﯿ ﺢ ﻟواﯿﺪﻨﻨﮐ ﻞﻤﻋ ﻪ. ﻧارﺬـﮔ نﺎﺘـﺴﻣز ﻪﭼ ﺮﮔاﯽا ـﯾ چرﺎـﻗ ﻦ
	شراﺰﮔﻪﮐ ﺪﻧا هدﺮﮐﺬﮔ نﺎﺘﺴﻣزﯽﻧارچرﺎﻗ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﻪـﺑ رﻮﮕﻧا ﯽﺤﻄﺳ كﺪﯿﻔﺳ ﻞﮑـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﯾﺬﭘ مﻮﯿـﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ رد مﻮﯿﻠــﺴﯿﻣ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ يرﺎـﻤﯿﺑ ﻞـﻣﺎﻋ چرﺎـﻗ و هﺪـﺸﻧرﻮﮕﻧا باﻮﺧ لﺎﺣ رد يﺎﻫ ﻪﻧاﻮﺟ نورد ﯽﻧارﺬـﮔ نﺎﺘﺴﻣز ﺪــﻨﮐ ﯽــﻣ . يﺎــﻫ ﯽــﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎــﺘﻧﻪــﺳﻪﻟﺎــﺳ ﺶــﻘﻧ يور يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣ
	تﺎــﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦــﯾا ردﻐﺗ ﯽــﺴﻨﺟ ﻞــﺜﻣ ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﻪــﻠﺣﺮﻣﯿ رد ﺮــﯿ يرﺎـﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ چرﺎﻗ يﺎﻫ موزﻮﻣوﺮﮐ رﺎﺘﺧﺎﺳ ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽـﻣ رﻮـﻬﻇ و ﯽـﮑﯿﺘﻧژ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗﻮﻧ ﺖـﯿﻌﻤﺟ رد ﺪـﯾﺪﺟ يﺎـﻫداﮋﻧ ﻪـﺑ ﺖـﻣوﺎﻘﻣ و هﺪـﺷ ﺐﺒـﺳ ار يرﺎـﻤﯿﺑ ﻞـﻣﺎﻋ چرﺎﻗ يﺎﻫ يﺎﻫ ﺖﯿﻌﻤﺟ رد ار ﺎﻫ ﺶﮐ چرﺎﻗيرﻮﭙﺳا ﻢﻫاﺮﻓ چرﺎﻗ ﻦﯾا 
	رد ﺮﻬـــﺷ ﻦﯿﮕـــﺸﻣﺮﮕﻧﺎـــﯿﺑ ﻪـــﮐ دﻮـــﺑ نآ يور رد رﻮﻓو ﻪﺑ ﺶﯾور ﻞﺼﻓ ﺮﺧآ رد ﺎﻫ مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐگﺮــﺑ ﻪــﯿﻠﮐ ﯽــﻟو ﻞﯿﮑــﺸﺗ رﻮــﮕﻧا يﺎــﻫ ﻪﺧﺎــﺷ و ﺎــﻫ يور رد هﺪـﺷ ﻞﯿﮑـﺸﺗ يﺎـﻫ مﻮﯿـﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ گﺮـﺑ ،ﺎـﻫ گﺮﺒﻣد نﺎﺘـﺴﻣز ﯽـﻃ رد رﻮﮕﻧا يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ و ﺎﻫ ﻦﯿـﺑ زا ﺪــﻧور ﯽــﻣ رد ﺎ
	و و ﯽﺒﯿﮐﺮﺗﻮـﻧ هﺪـﯾﺪﭘ ﺎﺑ نآ طﺎﺒﺗرا رﻮﮕﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺖﻣوﺎﻘﻣ نﺪﺷ ﻪﺘﺴﮑﺷ ﺪـﯾﺆﻣ نآ ﮐ دﻮﺑ ﻪرد رﻮـﮕﻧا ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﯽـﮑﯿﺘﻧژ ﻪـﺸﻘﻧ
	ﻪــﺑ چرﺎﻗ
	ﺖــﻣوﺎﻘﻣ نژ
	ﻮﺟودراد د. داد نﺎـﺸﻧ ﺎـﻬﻧآ ﯽـﺳرﺮﺑ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗﻮـﻧ زوﺮﺑ ﯽﻧژ نﺎﮑﻣ ﻦﯾا رد ﻞـﺜﻣ ﺪـﯿﻟﻮﺗ نﺎـﻣز رد ﯽﺴﻨﺟ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ چرﺎﻗ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ و هدﻮﺑ ﺮﯾﺬﭘ نﺎﮑﻣا ﺪـﻨﮐ ﯽـﻣ ﯽﻧارﺬﮔ نﺎﺘﺴﻣز ﯽﺴﻨﺟ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻘﻃﺎﻨﻣ رد ﻪـﺑ و هدﻮﻟآ ار ﻞﻤﺤﺘﻣ يﺎﻫ ﻪﺘﯾراو ﺪﯾﺪﺟ يﺎﻫداﮋﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑﺪﯾﺎﻤﻧ دراو ﺪﯾﺪﺷ ترﺎﺴ
	در ﺪﺷ .رد ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗا دﻮـﺟﻮﻣ يﺎـﻫ مﻮﯿﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ ز گﺮﺑ ﺢﻄﺳ رد يﺮﭙـﺳ ار نﺎﺘـﺴﻣز غﺎﺑ رد ﻪﮐ هدﻮﻟآ يﺎﻫﯽﯾاز يرﺎﻤﯿﺑ تﺎﺒﺛا ياﺮﺑ ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﻬﻧآ ﺖﺳا ﯽـﺧﺮﺑ ﺖـﯿﻘﻓﻮﻣ مﺪﻋ ﯽﻟو ﻂـﺳﻮﺗ تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ﻦـﯾا زا ﺖــﺳا هﺪﯿــﺳر تﺎــﺒﺛا ﻪــﺑ ﺎﻫرﻮﭙــﺳ ﻮﮑــﺳآ) و نﻮــﺳﺮﯿﭘ 
	سﺎـﺳا ﺮـﺑ و ﯽﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ رﺎﻣآ مﻻ يرادﺮـﺑ ﺖﺷادﺎﯾ يا ﻪـﻠﺗ يﺎـﻫ رد ﯽﻃﻪﺳلﺎﺳ ﺮﻬـﺷ ﻦﯿﮕـﺸﻣ ﻪـﻘﻄﻨﻣ رد ﻪـﮐ داد نﺎﺸﻧ رد زﺎﻏآ رد هﺎﻣ دادﺮﺧ ﻞﯾاوا يﺪـﯿﻨﮐ يزﺎﺳ ﺎﻫر يﺎـﻫ چرﺎـﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣ يرﺎﻤﯿﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻣد ﻦﯿﺑ19-16 ﻪﺟرد سﻮﯿـﺴﻠﺳ يﺪﯿﻨﮐ يزﺎﺳ ﺎﻫر ﺮﺜﮐاﺪﺣ نارود رد وﻂﺳﻮﺘﻣ ﺎﻫﺎﻣدﻪﺑ 25-20 ﻪــ
	يورگﺮﺑرﻮﮕﻧا هﺪﯾﺮﺑ يﺎﻫ ﺎـﺑ ﻪﮐ مﻮﯿـﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ يﺎـﻫ و ﻞـﻤﻠﻣ يﺎـﻫ ﻪﺴﯿﮐ ﻞﺧاد ﺢﯿـﻘﻠﺗ غﺎـﺑ رد هﺪـﺷ يراﺪـﻬﮕﻧﺪﯿﺳﺮﻧ تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ .و يرودﺎﮔ نﻮـﺳﺮﯿﭘ)1988 ( ﺪﻧدﺮﮐ ﺖﺑﺎﺛ ﯽﻣﺎـﻤﺗ نﺎﺘـﺴﻣز رد ﻪﮐ يﺎـﻫ مﻮﯿـﺴﺗﻮﺘﺴﯿﻠﮐ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ رد دﻮﺟﻮﻣيﺎﻫهﺪﯿﺳﻮﭘ نﺪـﻧﺎﻣ هﺪـﻧز ترﺪـﻗ ﺪﻧداد ﺖﺳد زا 
	ارردﻞــﻣﺎﻋ چرﺎــﻗ رﻮﮕﻧا ﯽﺤﻄﺳ كﺪﯿﻔﺳ يرﺎﻤﯿﺑشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐ . سﺎـﺳا ﺮﺑ
	يﻻﺎــﺑ يﺎــﻣد رد و ﻪــﺘﻓﺎﯾ35ﺪــﺷر سﻮﯿــﺴﻠﺳ ﻪــﺟرد و هﺪـﺷ ﻒـﻗﻮﺘﻣ يرﺎـﻤﯿﺑ ﻞـﻣﺎﻋ چرﺎﻗ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺖـﺳا . ﺞﯾﺎـﺘﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺮﺿﺎﺣ ﺞﯾﺎـﺘﻧ  ﺎـﺑ ﺮﮐﺬـﻟا قﻮـﻓ نﺎـﻘﻘﺤﻣ تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ.
	ﺮﯿـﺸﺑ ناﺪﻨﺨﺳ ﺖﻤﻌﻧ ﺮﺘﮐد نﺎﯾﺎﻗآ زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ و ﺮﺘﮐدﺪﻬﻣي هوﺮﮔ مﺮﺘﺤﻣ ﺪﯿﺗﺎﺳا ﻮﻠﻧازرا هﺎـﯿﮔ ﯽﮑـﺷﺰﭘ ﺪﮑـــﺸﻧاد ﺮﻃﺎـــﺧ ﻪـــﺑ ﺰـــﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕـــﺸﻧاد يزروﺎـــﺸﮐ هﯽﻤﻠﻋ يﺎﻫ يرﺎﮑﻤﻫ وﺎﻗآ زاي ﻪـﺑ ﻪـﺠﻨﮔ نﺎﻀﻣر سﺪﻨﻬﻣ رد تﺪﻋﺎﺴﻣ ﺖﻬﺟا هرﺎﭘي تارﻮـﻣا زا رﺎـﺟي ﻪﻧﺎﻤﯿﻤـﺻ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑ
	يﺮﻫا يﺎﺑﺎﺑاو ﻒﻟﯽﮕﻨﺷﻮﻫﻒﻟا،1373 .يرﺎﻤﯿﺑرﻮﮕﻧا و هﻮﯿﻣ نﺎﺘﺧرد يﺎﻫ) ﻪﻤﺟﺮﺗ(.تارﺎﺸﺘﻧاﻪﯿﻣورا هﺎﮕﺸﻧاد. ﻒﻟا  داﺪﻬﺑ ،1366 .يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآناﺮﯾا ﯽﺘﻨﯾز نﺎﻫﺎﯿﮔ و ﯽﻠﮕﻨﺟ يﺎﻫ ﻪﭽﺘﺧرد و نﺎﺘﺧرد يﺎﻫ .تارﺎﺸﺘﻧانﺎﻬﻔﺻا طﺎﺸﻧ . ﻨﺑﯽﻤﺷﺎﻫﯽوﺮﭘ و ضﯾﻦ،ش1374 .ﺴﻨﺟ مﺮﻓ هﺪﻫﺎﺸﻣﯽ
	ﻔﺳ ﻞﻣﺎﻋﯿردﻮﭘ كﺪي سرﺎـﻓ نﺎﺘﺳا رد ﻮﻣ. ﻪﻠﺠﻣﺑﯿرﺎﻤيﺎﻫيﮔﯿﻫﺎﯽ هرﺎﻤﺷ ،ود و ﺪﺻ ﺪﻠﺟ ،31ﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ ،ي1 ﺎﺗ3. ،مﺎﻧ ﯽﺑ1388 .ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻣﺎﻧ رﺎﻣآ .ترازو تﺎﻋﻼﻃا و رﺎﻣآ ﻞﮐ هرادادﺎﻬﺟيزروﺎﺸﮐ.
	.

