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  چکیده
 کشاورزي راستاي در حرکت براي مناسب هايروش ازورزي و کشت گیاهان پوششی هاي صحیح خاكروش

 منظور در این راستا، به .هاي تولیدي محصوال کشاورزي ایفا می کنندنقش مهمی را در پایداري نظامکه  است پایدار
- گیاهان  و ورزيخاك بدون و لحداق ورزيخاك ،ممرسو ورزيخاكشامل  ورزيخاك مختلف هايروشاثر  بررسی

 هاي خاكبرخی ویژگی و بر عملکرد ذرت عدم کشت گیاهان پوششی و خلر اي،خوشهگل ماشک شامل پوششی
 .به اجرا در آمد سینابوعلی دانشگاه کشاورزي دانشکدهدر مزرعه تحقیقاتی  1389 -1390آزمایشی در سال زراعی 

صفات نتایج نشان داد که  .شد جرااسه تکرار  با یکامل تصادف يهاه بلوكیل در قالب طرح پایبه صورت فاکتور آزمایش
تعداد ردیف دانه در بالل،  ،همچنین .ورزي قرار گرفتخاكتیمار تحت تاثیر کرد دانه ف دانه در بالل و عملیتعداد رد

ورزي در گیاه ولی، اثر متقابل خاك .قرار گرفتند یپوشش اهیر گیثاتحت ت يداریطور معنبه یکیولوژیعملکرد دانه و ب
-خاك تیمار از) گرم در متر مربع 1122(نه عملکرد داتعداد ردیف دانه در بالل و  بیشترین میزان .بوددار نپوششی معنی

. درصد افزایش داد 20، عملکرد دانه ذرت را ممرسو ورزيخاكدر مقایسه با تیمار این تیمار  .حاصل گردید لحداق ورزي
بیشترین میزان عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی در تیمار کشت گیاهان پوششی و کمترین میزان عملکرد دانه و عملکرد 

 يدرصد ماده آلی و وزن مخصوص ظاهربر  تیمارهااثر  .دست آمدعدم کشت گیاهان پوششی به تحت تیمارلوژیکی بیو
گیاهان  در حالت کشت خاك يوزن مخصوص ظاهر میزان نیو کمتر یزان درصد ماده آلین میشتریب .شد دارخاك معنی
-پوششی می انورزي حداقل و گیاهاده از خاكاستف رسدنظر میبنابراین، به .ل حاصل شدحداق ورزيخاكو  پوششی

  . دنساختمان خاك را بهبود بخشذرت را افزایش و عملکرد  دتوان
  

  وزن مخصوص ظاهري خلر، شخم کاهش یافته، ماده آلی، ماشک گل خوشه اي، وزن دانه،: واژه هاي کلیدي
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Abstract  

Proper tillage practices and cover crops planting are suitable methods for the development of 

sustainable agriculture which plays important role in sustainability of crop production systems. 

Therefore, in order to evaluate the effect of different tillage methods included conventional tillage, 

minimum tillage and non tillage and cover crops included Vicia villosa, Lathyrus sativus and non 

planting cover crops on corn yield and some soil characteristics, an experiment was carried out at the 

Researches Farm of Agricultural Faculty, Bu-Ali Sina university during growing season of 2010-11. 

Experiment was laid out as a factorial based on randomized complete block design with three replications. 

Results showed that number of seed row per ear and grain yield was affected by tillage treatment. Also, 

number of seed row per ear and grain and biological yield were affected significantly by cover crop. But, 

tillage × cover crop interaction was not significant. The highest values of number of seed row per 

ear and grain yield (1123 gm-2) was achieved at minimum tillage treatment. This treatment in 

comparison with conventional tillage treatment increased corn yield up to 20%. Maximum grain 

and biological yield were revealed at cover crops planting treatment and minimum grain and 

biological yield were achieved at non planting cover crops treatment. Effect of treatments on 

organic matter percentage and bulk density was significant. Maximum value of organic matter and 

minimum value of bulk density were revealed at cover crops planting and minimum tillage 

treatments. So, it seems that using minimum tillage and cover crops could increase corn yield and 

improve soil structure. 

 

Keywords: Bulk density, Grain Weight, Lathyrus Sativus, Organic Matter, Reduced Tillage, Vicia 
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  مقدمه
امروزه رویکرد کشاورزي جهان به سمت 

ر الوه بعدر این نوع کشاورزي . کشاورزي پایدار است
قبیل منافع اقتصادي به حفظ و صیانت از منابع تولید از 

-خاك. شوداي میآب، خاك و محیط زیست توجه ویژه

 کردن آمادهبا هدف  خاكروي  یکیمکان کارهاي ،يورز
 یزراع اهیگ رشد و بذر کاشت يبرا مناسب بستر کی

هاي مرسوم روش .)2003ریکاسکی و آلمارا ( است
هاي انرژي، موجبات ینهورزي با افزایش هزخاك

فرآیندهاي تخریب و تحلیل منابع آب و خاك را فراهم 
هاي خاك اثر نامطلوب کنند و دراز مدت روي ویژگیمی
 گرددهاي سخت میگذارد و سبب تشکیل الیهمی

  ).2010و ایماز و همکاران  2012کاستلینی و ونترال (
-هاي خاكهاي اخیر استفاده از روشدر سال

اظتی در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته و ورزي حف
در برخی از نقاط  مرسومورزي استفاده از روش خاك
ورزي حفاظتی یکی از خاك. دنیا منسوخ شده است

 کارهاي نیل به کشاورزي پایدار است کهمهمترین راه
کاشت گیاه،  در زماندرصد زمین  30حداقل  در آن

یماز و همکاران ا( باشدمیپوشیده از بقایاي گیاهی 
-هاي خاكسیستم ).2006 رانهمکا و نجویساو  2010

ورزي حفاظتی معموال در مناطق خشک و نیمه خشک 
در مناطق نیمه خشک کلید افزایش تولید . شوداجرا می

هاي سطحی گیاهان زراعی به حداکثر رساندن نفوذ آب
هایی که منجر به کاهش تبخیر از بعالوه، تکنیک. است

نگام خشکی و افزایش مقدار آب در دسترس خاك در ه
کاستلینی و ( باشندبسیار حائز اهمیت می ،شودگیاهان می

یاکومینی و ج). 2010عثمان و همکاران و  2012 ونترال
عرضه مجدد مواد  يرو بر مطالعه در )2010(همکاران 
بر  يورزخاك که دندیرس جهینت نیا به خاك غذایی
 و نجویسا .است ثروم خاك در شده رهیذخ تروژنین

اظهار )  2011(و اسمیت و همکاران ) 2006( همکاران
تواند گیاهی در سطح مزرعه می بقایايداشتند حضور 
آلی خاك، کاهش فرسایش آبی و ماده موجبات بهبود 

بادي، افزایش محتوي رطوبت خاك و افزایش سرعت 
-این، بقایايبرافزون. نفوذ آب در خاك را فراهم سازد

عنوان یک منبع غذایی براي گیاه تواند بهاهی میگی
زراعی به شمار رفته و حتی باعث کاهش هزینه تولیدات 

 ). 1995چاستاین و همکاران ( کشاورزي شود

ورزي ورزي مرسوم به خاكبا تبدیل خاك     
یابد و در حفاظتی، تجزیه کربن آلی در خاك کاهش می

شود، زیرا کربن ینتیجه از نیتروژن خاك نیز محافظت م
همچنین،  .و نیتروژن خاك به همدیگر وابسته هستند

 میزان یپوششاهانیگ همراه به یحفاظت يورزخاك
 شیافزا را زراعی خاك درذخیره شده  تروژنین و کربن
-خاكدر حالیکه، ). 2006ساینجو و همکاران ( دهدمی

باومن و ( خاك تروژنین شدن یمعدن زانیم دیشد يورز
 موجود تروژنین تلفات زانیم نیهمچن و) 1999 همکاران

 را شیفرسا و خاك به شده برگردانده یاهیگيایبقا در
   ). 2000کامپبل و همکاران ( دهدیم شیافزا

 ازگزارش کردند که استفاده ) 2002(کیو و جلوم 
 عملکرد چاودار و ياخوشه گل ماشک یپوشش اهانیگ

 شیافزا یپوشش اهیگ بدون شاهد به نسبترا  ذرت
اثر  با بررسینیز ) 2004(رینبات و همکاران  .ندداد

ورزي و گیاهان پوششی هاي مختلف خاكسامانه
عملکرد ذرت و بر  ) اينخود و ماشک گل خوشه(

، گزارش کردند که با اجراي شخم ايسورگوم دانه
حفاظتی و استفاده از گیاهان پوششی، عملکرد ذرت و 

بر اساس . داري باال بوداي به طور معنیسورگوم دانه
 نظیر یبقوالت، به علت اینکه در )1994(دکر و همکاران 

نسبت  شبدرها و ياخوشهگل ماشک
N
C  ،پایین است

 آزاد یهمزمان باعث و شده هیتجز خاك در عیسر یلیخ
 یزراع اهیگ يتقاضا با یاهیگيایبقا از تروژنیشدن ن
) 1998(کالرك و همکاران . شودین عنصر میا يبرا

داري به طور معنیگزارش نمودند که عملکرد دانه ذرت 
زان ین میشتریو ب قرار گرفت یپوشش اهانیر گیتحت تاث

 ياماشک گل خوشه یاه پوششیعملکرد دانه ذرت به گ
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علت این امر را به تثبیت  ،نامبردگان. تعلق داشت
  .نسبت دادند ياخوشه نیتروژن توسط ماشک گل
رود و از ترین غله به شمار میذرت پرمحصول

نظر تولید جهانی در بین غالت، بعد از گندم و برنج مقام 
مقدار تولید ذرت . است سوم را به خود اختصاص داده

گندم  و برنج  تقریبا برابر حجم تولید هر یک از دو غله
بنابراین، با عنایت به اینکه در خیلی  ).1382امام (است 
ورزي مرسوم منجر به افزایش د انجام خاكاز موار

عان به اینکه ذشود و نیز با اعملکرد گیاهان زراعی نمی
ماده آلی فقیر نظر هاي مزراع کشورمان اغلب از خاك

 هايروش راث بررسی هدفهستند، لذا این آزمایش با 
پوششی ماشک گل گیاهان  ورزي وخاك مختلف
ذرت و نیز  عملکرد اجزاي عملکرد و  بر اي و خلرخوشه

اجرا  درصد ماده آلی و وزن مخصوص ظاهري خاك
  .شد

  

  هامواد و روش
-خاك )یکساله(کوتاه مدت  اثر یور بررسنظبه م

اجزاي و بر عملکرد  یپوشش اهانیو گ یحفاظت يورز
 دانشکده تحقیقاتی مزرعه در یآزمایش ،ذرتعملکرد 
در به صورت فاکتوریل  سینابوعلی دانشگاه کشاورزي

 در هاي کامل تصادفی با سه تکرارقالب طرح پایه بلوك
زمین مورد نظر سال قبل  .دش اجرا 1390 یزراع سال

درجه  48محل اجراي آزمایش در . به صورت آیش بود
دقیقه عرض  1درجه و  35دقیقه طول شرقی،  31و 

بر  .ارتفاع از سطح دریا قرار داردمتر  1690شمالی و 
ساله اقیلم منطقه جز مناطق  56اساس آمار هواشناسی 

میانگین بارندگی . شودنیمه خشک و سرد محسوب می
متر و متوسط درجه حرارت آن در میلی 333ساالنه آن 

 نتایج .گراد استدرجه سانتی 24گرمترین ماه سال 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل  از حاصل
  . ارائه شده است 1آزمایش در جدول 

  
  یات فیزیکی و شیمیایی خاك محل اجراي آزمایشخصوص -1جدول 

  
pH 

  هدایت الکتریکی
(dS/m) 

  کربن آلی
(%) 

  نیتروژن کل
(%) 

  فسفر قابل جذب
(mg/kg-) 

  پتاسیم قابل جذب
(mg/kg) 

 بافت خاك

 لوم رسی 220  2/8 10/0 72/0 409/0 7/7

  
 ردیف فاصله با 10/3/1390در تاریخ  ذرت کشت

-سانتی 18 فیرد يرو بوته دو فاصله و مترسانتی 75

از   SC500 رقم مورد استفاده ذرت. گرفت انجام متر
 روز 120تا 115 رشد فصل طول باتیپ متوسط رس 

 1390برداشت نهایی ذرت نیز در اواخر مهر ماه  .بود
در طول فصل رشد با توجه به آزمایش . صورت گرفت

 کیلوگرم کود اوره در سه مرحله 400خاك به میزان 
 ابریشم ظهورو مرحله گل تاجی مرحله ان کاشت، زم(

نیز به میزان تریپل کود سوپر فسفات . استفاده شد )بالل
. گردید مصرف و قبل از کاشت کیلوگرم در هکتار 150

- خاك:  CT(ورزي خاك.نشداز کود پتاس استفاده ولی، 

 بدون:  NT و لحداق ورزيخاك:  MT ،ممرسو ورزي

-خوشهگل ماشک: CP1(ششی پوگیاهان  و) ورزيخاك

 )عدم کشت گیاهان پوششی: CP3 و خلر :CP2 اي،
ورزي در تمیارهاي خاك .تیمارهاي آزمایشی بودند

ورزي حداقل به ترتیب از گاوآهن مرسوم و خاك
در تیمار . دار و گاوآهن چیزل استفاده شدبرگردان

ورزي نیز بدون دستکاري خاك و تنها با بدون خاك
عمق مناسب براي کشت بذر، عملیات  هب ياحفرهایجاد 

ابتدا پس از تعیین محل آزمایش و  .کشت صورت گرفت
ماشک گل که شامل نقشه نهایی کشت، گیاهان پوششی 

 100هر یک تقریبا به میزان بود  اي و خلرخوشه
در محل  1389در اواخر اسفند ماه  کیلوگرم در هکتار

 1390ه کشت شدند و در اوایل خرداد مانظر مورد 
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از سطح خاك کف ) تقریبا دو هفته قبل از کاشت ذرت(
بر شدند و سپس عملیات خاك ورزي جهت تهیه بستر 
در . کاشت بر طبق تیمارهاي آزمایشی صورت گرفت

و خلر در  کورزي بقایاي ماشدر تیمار بدون خاك ،واقع
ورزي حداقل در تیمار خاكسطح خاك رها شدند، ولی 

بقایا در سطح خاك باقی ماند د درص 60الی  50حدودا 
ورزي مرسوم بقایا کامال در خاك دفن در تیمار خاكو 
 در متر 6 طول به ذرت کاشت ردیف 5 کرت هر در. شند
 نیب فاصله و متر دو هاکرت بین فاصله. شد گرفته نظر
عملیلت آبیاري و . شد گرفته نظر در متر 5/1 هابلوك

ذرت، بر وجین علف هاي هرز در طول فصل رشد 
 دوپس از رسیدگی محصول . اساس نیاز انجام گرفت

 سه از و شد منظور حاشیه عنوان به يکنار ردیف
 هر از مربع متر دو معادل یسطح مانده یباق ردیف
و بر اساس آن صفات تعداد ردیف دانه برداشت  کرت

در بالل، تعداد دانه در ردیف، وزن صد دانه، عملکرد 
گیري شاخص برداشت اندازهو  یدانه، عملکرد بیولوژیک

   .و ارزیابی شدند
، آلی خاكاده به منظور تعیین درصد م، همچنین

خاك  زیر سطح مترسانتی 20از پس از برداشت ذرت 
 .عمل آمدبهبا سه تکرار در هر کرت نمونه برداري 

هاي خاك، هوا خشک شده و جهت اندازه گیري نمونه
اسی منتقل درصد کربن آلی به آزمایشگاه خاك شن

درصد کربن آلی خاك با استفاده از روش والکی . شدند
تعیین شد، سپس درصد ماده  )1375ملکوتی ( و بالك

× درصد کربن آلی خاك (آلی خاك با استفاده از رابطه 
به منظور . تعیین شد) درصد ماه آلی خاك=  724/1

پس از رسیدگی  نیز تعیین وزن مخصوص ظاهري خاك
نمونه برداري از عمق  آن،ز برداشت قبل اکامل ذرت و 

هاي سانتی متري خاك با استفاده از استوانه 20-0
متر با دو تکرار در سانتی 1/5و قطر  10فلزي به ارتفاع 

- درجه سانتی 110ها در دماي نمونه. هر کرت انجام شد

ساعت در آون خشک شده و سپس  48گراد به مدت 
فاده از رابطه چگالی ظاهري خاك با است. توزین شدند

وزن خاك خشک شده /حجم خاك خشک شده در آون(
ملکوتی، (تعیین گردید ) چگالی ظاهري خاك=در آون

 يآمار يهاتجزیه هاداده آوري جمع از پس). 1375
 .گرفت انجام SAS آماري افزار نرم از استفاده با الزم

 Excelافزار براي رسم نمودارها از نرم ،همچنین
   .استفاده شد

  
  تایج و بحث ن

  عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت
) 2جدول (ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

تعداد ردیف دانه ورزي بر نشان داد که اثر تیمار خاك
درصد و بر عملکرد پنچ در سطح احتمال ذرت  در بالل

تعداد اما . دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد
و  یعملکرد بیولوژیک، دانه 100وزن دانه در ردیف، 

ورزي قرار شاخص برداشت تحت تاثیر تیمار خاك
تعداد ردیف اثر تیمار گیاه پوششی نیز تنها بر . نگرفتند

دار معنی یعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکدانه در بالل، 
ورزي در گیاه شایان ذکر است که اثر متقابل خاك. شد

دار نییک از صفات مورد بررسی مع پوششی بر هیچ
اثر تیمار که این امر بیانگر این است که  )2جدول (نشد 

از نظر صفات ورزي سطوح تیمار خاكگیاه پوششی در 
  .یکسان استمذکور، 

هاي مربوط به تعداد ردیف مقایسه میانگین داده
ورزي نشان داد که تیمار خاك) 1شکل (دانه در بالل 
بت به دار از نظر این ویژگی نسطور معنیحداقل به

ورزي مرسوم ورزي و خاكتیمارهاي بدون خاك
 بیشترین و کمترین میزان تعداد ردیف دانه. برتري دارد

- ورزي حداقل و بدون خاكدر بالل به تیمارهاي خاك

 88/16و  77/18ورزي تعلق داشت که به ترتیب معادل 
ورزي طوریکه تیمار خاكبه. ردیف دانه در بالل بود
 ورزي، این ویژگیتیمار بدون خاك حداقل در مقایسه با

 ورزيتیمار خاك.  درصد افزایش داد 10ذرت را 
ردیف دانه در بالل حدواسط  44/17مرسوم نیز با تعداد 
ورزي قرارورزي حداقل و بدون خاكتیمارهاي خاك
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  عملکرد ذرتاجزاي  عملکرد و ورزي و گیاه پوششی براثر خاك نتایج تجزیه وایانس -2جدول 
    میانگین مربعات      

  درجه آزادي  منابع تغییر
  وزن

 دانه 100

  تعداد دانه
 در ردیف

  تعداد ردیف دانه
 در بالل

 عملکرد دانه
عملکرد 
 بیولوژیکی

شاخص 
  برداشت

31/11 2 تکرار ns 60/71 * 81/15 ** 178** 163668ns 02/16 ns 

 ns305662  ns14/35 73٭٭ ns28/0 ns04/10  *51/8 2  ورزيخاك

 ns75/36 521006٭ 220٭٭ 01/27٭٭ ns67/0 ns25/0 2  ششیپوگیاه

پوششیگیاه ورزيخاك  ×   4 ns02/0  ns37/21  ns53/2  ns19/0  ns227258 ns70/64 

  61/54  125189  6/8  56/1  55/12 01/13  16 خطاي آزمایش
  17  15  8  7  8  19    )درصد(ضریب تغییرات 

  
مزایاي روش خاك  شاید مربوط بهاین امر . گرفت

که سبب بهبود  باشد) شخم کاهش یافته(ورزي حفاظتی 
که طبق  چرا. تعداد ردیف دانه در بالل ذرت شد

ورزي حفاظتی به هاي خاكدر روش ،گزارشات موجود
ها، افزایش ماده آلی خاك، دانهدلیل بهبود پایداري خاك

نفوذ پذیري بیشتر آب در خاك و کاهش فرسایش خاك، 
 گرددیاه زراعی فراهم میشرایط بهتري براي رشد گ

صفاري و ). 2010تولبرگ و  2011اسمیت و همکاران (
شخم (ورزي هاي خاكنیز اثر روش) 1381(کوچکی 

و مدیریت بقایا ) ورزيرایج، شخم حداقل و بدون خاك
هاي را بر روي کنجد بررسی و گزارش کردند که روش

ورزي بر اجزاي عملکرد کنجد موثر بوده و کمترین خاك
دست ورزي رایج بهتعداد دانه در بوته را از روش خاك

هم بیشترین تعداد ) 1384(امیدي و همکاران . آوردند
ورزي حفاظتی و کلزا را از خاكخورجین دانه در 

دست ورزي بهکمترین میزان آن را از روش بدون خاك
 در مورد گندم و) 1389( لقمانی و همکاران . آوردند

نیز در مورد ذرت و  )2004(رینبوت و همکاران
    .اي به چنین نتایجی دست یافته اند سورگوم دانه
تحت تاثیر تیمار نیز  در بالل دانه فیرد دتعدا

به طوریکه، ماشک  ).2جدول (گیاه پوششی قرار گرفت 
-هب )عدم کشت گیاهان پوششی( و شاهداي گل خوشه

   ردیف دانه در بالل در باالترین و 88/15و  19 ب بایترت
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  .ورزي بر تعداد ردیف دانه در بالل ذرتاثر خاك -1شکل 

  
 ردیف 33/18 پایین ترین سطح قرار داشتند و خلر نیز با

شکل (دانه در بالل، در بین دو تیمار مذکور قرار داشت 
که علت برتري گیاهان پوششی  رسدنظر میبه ).2

. شودنسبت به تیمار شاهد، از تثبیت نیتروژن ناشی می
فاده از گیاهان تیره بقوالت به عنوان گیاه پوششی و است

ت بیولوژیکی یتواند از طریق تثبیا کود سبز، می
خاك، این  از عمق نیتروژن و با جذب عناصر غذایی

عناصر را در نزدیکی سطح خاك و در محدوده ریشه 
کالرك و ( ی در اختیار گیاه زراعی قرار دهددوان

) 1994(و همکاران  طبق گزارش دکر. )1994همکاران 
باالي میزان اي به علت داشتن ماشک گل خوشه

نیتروژن و نسبت پایین 
N
C  خیلی سریع در خاك تجزیه

شده و باعث هم زمانی آزاد سازي نیتروژن از بقایاي 
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زراعی که در تناوب پس از  هی با تقاضاي گیاهاگی
   .دشومی ماشک کشت شده است،
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  .ذرت در بالل دانه بر تعداد ردیف پوششی اثر گیاه -2 شکل

  
تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی  عملکرد دانه ذرت

حداقل نسبت به  يورزخاكتیمار ). 2جدول (قرار گرفت 
-یش معنیافزا يورزوم و بدون خاكسمر يورزخاك
زان یحداقل با م يورزخاك ،کهيطورهب .نشان داد يدار

رار ق سطحن یتر مربع در باالترگرم در م 1123عملکرد 
-خاكمرسوم و بدون  يورزخاك يمارهایداشت و ت

گرم در متر  991و  1004 عملکرد ب بایترتهب يورز
ولی، بین تیمار . هاي بعدي قرار داشتنددر رتبه مربع
عملکرد نظر ورزي از ورزي مرسوم و بدون خاكخاك

ماال در احت ).3شکل (داري مشاهده نشد دانه تفاوت معنی
نگهداري بقایا در  ورزي حداقل به دلیل سیستم خاك
ویژه ، کاهش تبخیر آب از سطح خاك و بهسطح خاك

ایجاد شرایط مناسب براي نفوذ آب در خاك، رشد ذرت 
. بهبود پیدا کرده و عملکرد آن افزایش یافته است

ورزي حفاظتی وجود بقایا در سطح همچنین، در خاك
هاي هرز دن و استقرار علفخاك موجب کاهش سبز ش
ها با گیاه زراعی شده و و در نتیجه کاهش رقابت آن

یابد افزایش می گیاه زراعی اغلب در چنین حالتی عملکرد
نیز در ) 2007(آندرسون  ).2008ایشایا و همکاران (

اي و بررسی اثر گیاه پوششی ماشک گل خوشه
ورزي در مزرعه ذرت، اظهار هاي مختلف خاكسیستم

استفاده از ورزي مرسوم، در مقایسه با خاكداشت که 
هاي هرز ورزي حفاظتی علفگیاه پوششی و خاك

طور قابل توجهی کنترل کرد و عملکرد رت را بهذمزرعه 
    .درا افزایش دا آن
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  .بر عملکرد دانه ذرتورزي خاكاثر  -3 شکل

  
هان پوششی و عملکرد دانه در شرایط کشت گیا

که طوريبه داري نشان داد،عدم کشت اختالف معنی
 در شرایط کشت گیاهان پوششی بیشترین عملکرد دانه
به ترتیب با عملکرد دانه (اي و خلر ماشک گل خوشه

 957(و کمترین آن ) گرم در متر مربع 1122و  1119
 دست آمددر شرایط عدم کشت به) گرم در متر مربع

اي در مقایسه با تیمار شاهد گل خوشه ماشک). 4شکل (
عملکرد دانه ذرت را ) عدم کشت گیاهان پوششی(

 همانطوریکه قبال نیز ذکر شد،. درصد افزایش داد 87/12
ت نیتروژن توسط یدلیل این امر از تثب رسدنطر میبه

ماشک و خلر، جذب عناصر غذایی خاك، تجزیه به موقع 
-از ذرت ناشی میو آزاد سازي عناصر غذایی مورد نی

) 1994(که توسط کالرك و همکاران  یشیدر آزما. شود
تحت داري معنی به طور عملکرد دانه ذرت انجام گرفت،
و بیشترین میزان  قرار گرفتپوششی تاثیر گیاهان

اي خوشهپوششی ماشک گل عملکرد دانه ذرت به گیاه
بیشتر تثبیت آنها علت این امر را به . تعلق داشت
   .نددنسبت دااي خوشهتوسط ماشک گل نیتروژن
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  .پوششی بر عملکرد دانه ذرت اهیگاثر  -4 شکل

  
که کشت  داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایج

و عدم کشت گیاهان پوششی بر عملکرد بیولوژیکی 
ورزي و اثر دار داشت، اما  اثر خاكذرت اثر معنی

لوژیکی ورزي بر عملکرد بیومتقابل گیاه پوششی و خاك
بودن اثر نعلت عدم معنی دار  ).2جدول ( دار نبودمعنی

اثر تیمار گیاه پوششی در سطوح متقابل این است که 
ورزي از نظر عملکرد بیولوژیکی، یکسان تیمار خاك

رسد که حساسیت عملکرد به نظر میهمچنین،  .است
-هاي خاكنسبت به عملکرد بیولوژیکی به روشدانه 

بر اساس نتایج این آزمایش،  چراکهورزي بیشتر است، 
ورزي قرار عملکرد بیولوژیکی تحت تاثیر تیمار خاك

 از استفاده نیز )2005(شلینگر  هايیافته طبق . نگرفت

 کامل ورزيخاك به نسبت ورزيخاك سیستم بدون

جو  و یوالف گندم، دانهعملکرد  دارمعنی کاهش به منجر
 در تأخیر گیاهچه، اولیه رشد و استقرار کاهش. دیگرد

به ویژه  هرزهايبا رقابت علف شدن مواجه استقرار و
ها از دیگر دالیل در زمان تشکیل و پر شدن دانه

نسبت به عملکرد دانه حساسیت بیشتر عملکرد 
 شده در شرایط بدون خاك ورزي گزارش یبیولوژیک

فاروق و همکاران  ،2003کامارا و همکاران (است 
اهان یگنیز نشان از برتري ها نینگایسه میمقا . )2007
عدم کشت گیاهان (نسبت به تیمار شاهد  یپوشش
با  بیترتهب و خلر ايگل خوشه ماشک .داشت) پوششی

ن عملکرد بیشتریگرم در متر مربع  2414و  2448
گرم در متر مربع  2015مار شاهد با یتبیولوژیک و 

با ). 5شکل ( ک ذرت را داشتندیولوژیعملکرد بکمترین 
توجه به برتري گیاهان پوششی نسبت به تیمار شاهد از 
ها نظر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد، بنابراین، برتري آن
-به .از نظر عملکرد بیولوژیک نیز دور از انتظار نیست

رسد که دلیل این امر تثبت نیتروژن توسط مینظر 
ماشک و خلر، تجزیه و آزاد سازي به موقع عناصر 

ایش میزان عناصر غذایی قابل دسترس غذایی و افز
آزمایشی اثر گیاهان در ) 2006(مولر و همکاران  .باشد

گندم و چاودار ( و غیر لگوم )شبدر سفید( پوششی لگوم
بررسی و  سیب زمینیرا بر رشد و عملکرد  )پاییزه

سیب زمینی کشت  یولوژیکیگزارش کردند که عملکرد ب
از گیاه پوششی بیشتر  ،پس از گیاه پوششی لگومشده 

پایین بودن  را  امرها علت این آن. ه استغیر لگوم بود
نسبت 

N
C و افزایش دسترسی گیاه زراعی به  لگوم در
  .اندگزارش کرده نیتروژن
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  اثر گیاه پوششی بر عملکرد بیولوژیک ذرت -5شکل 

  
  خاك )چگالی( درصد ماده آلی و وزن مخصوص ظاهري

ها نشان داد که اثرات جزیه واریانس دادهنتایج ت
ترتیب در سطح  ورزي و گیاه پوششی بهاصلی خاك

درصد بر درصد ماده آلی خاك و یک و پنچ  احتمال 
، ولی اثر شددار وزن مخصوص ظاهري خاك معنی

   ).3جدول (دار نشد ها بر این صفات معنیمتقابل آن
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  .وزن مخصوص ظاهري خاكو ورزي و گیاه پوششی بر درصد ماده آلی اثر خاك نتایج تجزیه واریانس -3جدول 
    میانگین مربعات

  منابع تغییر  درجه آزادي  درصد ماده آلی خاك  چگالی ظاهري خاك
33/0 ** 27/0 ns 2 تکرار 

11/0٭ 47/0٭   ورزي خاك 2 
54/1٭٭ 25/1٭٭    پوششی گیاه 2 

06/0 ns 02/0 ns 4 پوششیگیاه  × ورزيخاك  
04/0  15/0  خطاي آزمایش  16 

  )درصد(ضریب تغییرات    30 17
 .باشدمیدار معنیغیردرصد و  5، 1معنی دار در سطح احتمال ترتیب به: nsو  ٭، ٭٭                         

  
ورزي بر درصد ماده مقایسه میانگین اثر خاك

آلی و وزن مخصوص ظاهري خاك نشان داد که از نظر 
. ورزي حداقل بوداز آن تیمار خاك ها برترياین ویژگی

ورزي حداقل کمترین وزن مخصوص که، خاكطوريبه
و ) گرم بر سانتی متر مکعب 96/0(ظاهري خاك 

را به خود ) درصد 48/1(بیشترین درصد ماده آلی خاك 
بیشرین وزن  ).7و  6هاي شکل(اختصاص داد 

متر گرم بر سانتی 16/1(مخصوص ظاهري خاك 
 نیز) درصد 8/0(ین درصد ماده آلی خاك و کمتر) مکعب

به  ورزي مرسوم،دار با تیمار خاكبدون اختالف معنی
 ) 7و  6هاي شکل(لق گرفت عتورزي تیمار بدون خاك

گزارش کردند که مقدار ماده  )2007(و همکاران  رایت
ورزي قرار می آلی خاك شدیدا تحت تاثیر روش خاك

ورزي خاكورزي و هاي بدون خاكروشو  گیرد
. شوندمیحفاظتی باعث افزایش میزان ماده آلی خاك 

اجراي  نیز گزارش کردند که با) 2005(نس ارایت و ه
پایدار و درصد ماده  يهاشخم حفاظتی میزان خاك دانه

ورزي داري نسبت به خاكطور معنیآلی خاك زراعی به
   .یابدمرسوم، افزایش می

یاهان در شرایط کشت گ درصد ماده آلی خاك
-داري نشان داد، بهپوششی و عدم کشت  اختالف معنی

درصد ماده آلی خاك بدون اختالف که بیشترین طور
ماشک گل  در شرایط کشت گیاهان پوششیدار معنی

و ) درصد 39/1و  54/1ترتیب با به(اي و خلرخوشه
  در شرایط) درصد 91/0(کمترین درصد ماده آلی خاك  
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  .خاك ظاهري چگالیبر وزن ورزي خاكاثر  -7شکل 

  
همچنین،   .دست آمدعدم کشت گیاه پوششی به

پوششی وزن مخصوص ظاهري  در تیمارهاي گیاه
-به. بود شرایط عدم کشت گیاه پوششیاز  کمترخاك 

 خاك میزان وزن مخصوص ظاهري کمترینکه، طوري
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و  87/0ترتیب به(اي و خلر به تیمار ماشک گل خوشه
در مقایسه با تیمارعدم  )گرم بر سانتی متر مکعب 83/0

 14/1با وزن مخصوص ظاهري (کشت گیاه پوششی 
). 9و  8هاي شکل(تعلق گرفت ) گرم بر سانتی متر مکعب

آلی  مادهافزایش  روند مطالعات طوالنی مدت، حاکی از
ایت و ر( با افزایش بقایاي گیاهی استمتناسب خاك 

توان از سطح کربن آلی خاك را می. )2007همکاران 
هاي زراعی همچون استفاده طریق کاربرد برخی تکنیک

از ارقام پر محصول، عدم برداشت بقایاي گیاهی و 
 توجه به کیفیت و کمیت بقایاي گیاهی افزایش داد

اظهار ) 1385(مسگر باشی و همکاران ). 1994ول روا(
باعث  با خاك بقایاي گیاهی داشتند که مخلوط کردن

رمرودي و همکاران . شودفزایش ماده آلی خاك میا
نیز تاثیر گیاهان پوششی را بر ماده آلی خاك، ) 1387(

  .دار گزارش کردندچگالی ظاهري و اسیدیته خاك معنی

1/0

1/0

1/1

1/1

1/2

ماشک خلر شاهد

اك  
ی خ

ه آل
ماد

د 
رص

د a
a

b

  
  .اثر گیاه پوششی بر درصد ماده آلی خاك -8شکل 
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  .ي خاكظاهر چگالیوزن گیاه پوششی بر اثر  -9شکل 

  نتیجه گیري
در مجموع نتایج آزمایش حاکی از آن بود که 

ورزي حداقل و در صورت عملکرد ذرت در تیمار خاك
-طور معنیاستفاده از گیاهان پوششی ماشک و خلر به

رسد به نظر می .باشدداري بیشتر از سایر تیمارها می
ورزي حفاظتی وجود بقایا در سطح خاك که در خاك

هاي هرز و در ز شدن و استقرار علفموجب کاهش سب
ویژه در زمان ها با گیاه زراعی بهنتیجه کاهش رقابت آن
در چنین ذرت ها شده و عملکرد تشکیل و پر شدن دانه

رسد چنین به نظر می همچنین،. یافته استحالتی افزایش 
دلیل برتري گیاهان پوششی ماشک و خلر از نظر که 

جذب  ها وآن ژن توسطت نیترویتثبعملکرد دانه به 
عناصر غذایی خاك، تجزیه به موقع و آزاد سازي 

که پس از این گیاهان  عناصر غذایی مورد نیاز ذرت
ورزي حداقل و گیاهان خاك. گرددمیشود، بر کشت می

اي و خلر درصد ماده آلی پوششی ماشک گل خوشه
خاك را افزایش و چگالی ظاهري آن را کاهش دادند که 

وید این است که استفاده از تیمارهاي مذکور این امر م
-بر افزون. تواند ساختمان خاك را نیز بهبود بخشدمی

این، با توجه به اینکه کاهش مصرف انرژي از جمله 
لذا یکی ، موارد عمده در مبحث کشاورزي پایدار  است

ورزي هاي تحقق این امر استفاده از سیستم خاكاز راه
فی، در صورت استفاده از از طر. باشدحفاظتی می

گیاهان پوششی به ویژه از تیره بقوالت، به دلیل افزایش 
کاهش مصرف ، ماده آلی خاك در طی سالیان متوالی

-ویژه نیتروژن در این قبیل سیستم کودهاي شیمیایی به

ها، سالم سازي محیط زیست و محصوالت کشاورزي 
  .قابل توجیه است
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	زروي،يﺎﻫرﺎﮐﻧﺎﮑﻣﯿﮑﯽ يوركﺎﺧ فﺪﻫ ﺎﺑهدﺎﻣآندﺮﮐ ﯾﮏﺮﺘﺴﺑﺐﺳﺎﻨﻣاﺮﺑيﺖﺷﺎﮐرﺬﺑوﺪﺷرﮔﯿهﺎﻋارزﯽ ﺖﺳا) ارﺎﻤﻟآ و ﯽﮑﺳﺎﮑﯾر2003(.شور مﻮﺳﺮﻣ يﺎﻫ كﺎﺧﺰﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يزروﻪﻨﯾ تﺎﺒﺟﻮﻣ ،يژﺮﻧا يﺎﻫ ﻢﻫاﺮﻓ ار كﺎﺧ و بآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﺐﯾﺮﺨﺗ يﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓﯽﻣﯽﮔﮋﯾو يور تﺪﻣ زارد و ﺪﻨﻨﮐ بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﺮﺛا كﺎﺧ يﺎﻫ 
	زرويﺪﺷﯾﺪﻣﯿناﺰﻧﺪﻌﻣﯽنﺪﺷﻧﯿنژوﺮﺘكﺎﺧ) و ﻦﻣوﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫ1999 (وﻨﭽﻤﻫﯿﻦﻣﯿناﺰتﺎﻔﻠﺗﻧﯿنژوﺮﺘدﻮﺟﻮﻣ ردﺎﻘﺑﯾﺎيﮔﯿﻫﺎﯽهﺪﻧادﺮﮔﺮﺑهﺪﺷﻪﺑكﺎﺧوﺎﺳﺮﻓﯾﺶار اﺰﻓاﯾﺶﻣﯽﺪﻫد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﺒﭙﻣﺎﮐ2000 .( مﻮﻠﺟ و ﻮﯿﮐ)2002 ( هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔزا ﮔﯿنﺎﻫﺎﺸﺷﻮﭘﯽﮏﺷﺎﻣﻞﮔﻪﺷﻮﺧايورادوﺎﭼدﺮﮑﻠﻤﻋ ترذ ارﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺪﻫﺎ
	ﻔﺣ يزرو و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺎﯿﻧد رد ﯽﺘﻇﺎكﺎﺧ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا يزرومﻮﺳﺮﻣ طﺎﻘﻧ زا ﯽﺧﺮﺑ رد ﺖﺳا هﺪﺷ خﻮﺴﻨﻣ ﺎﯿﻧد .كﺎﺧ زا ﯽﮑﯾ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزرو هار ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻪﮐ ﺖﺳا راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ ﻞﯿﻧ يﺎﻫرﺎﮐ نآ رد ﻞﻗاﺪﺣ30 ﻦﯿﻣز ﺪﺻردنﺎﻣز رد ،هﺎﯿﮔ ﺖﺷﺎﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ زا هﺪﯿﺷﻮﭘﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)ا
	ﮏﺸﺧ ﻪﻤﯿﻧ و ﮏﺸﺧ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد ﻻﻮﻤﻌﻣ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزروﯽﻣ اﺮﺟادﻮﺷ . ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﯿﻠﮐ ﮏﺸﺧ ﻪﻤﯿﻧ ﻖﻃﺎﻨﻣ ردبآ ذﻮﻔﻧ نﺪﻧﺎﺳر ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺤﻄﺳ يﺎﻫ ﺖﺳا .ﮏﯿﻨﮑﺗ ،هوﻼﻌﺑ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﻫ رد كﺎﺧ سﺮﺘﺳد رد بآ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﮑﺸﺧ مﺎﮕﻨﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔدﻮﺷ،ﯽﻣ ﺖﯿﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ 
	،ﺖﺳا ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺧﯿﻠﯽﺮﺳﯾﻊردكﺎﺧﺰﺠﺗﯾﻪهﺪﺷوﺚﻋﺎﺑﻧﺎﻣﺰﻤﻫﯽدازآ ﻧ نﺪﺷﯿنژوﺮﺘزاﺎﻘﺑﯾﺎيﮔﯿﻫﺎﯽﺎﺑﺎﺿﺎﻘﺗيﮔﯿهﺎﻋارزﯽ اﺮﺑياﯾﻣ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯽدﻮﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و كرﻼﮐ)1998 ( ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ يراد ﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗﯿﮔ ﺮﯿنﺎﻫﺎﺸﺷﻮﭘﯽﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗﺑ وﯿﺮﺘﺸﯾﻣ ﻦﯿ ناﺰ ﮔ ﻪﺑ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯿﺸﺷﻮﭘ ه
	ﺟ و ﯽﻨﯿﻣﻮﮐﺎﯿ نارﺎﮑﻤﻫ)2010(ردﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺮﺑوري داﻮﻣ دﺪﺠﻣ ﻪﺿﺮﻋ ﯽﯾاﺬﻏكﺎﺧﻪﺑاﯾﻦﺘﻧﯿﻪﺠﺳرﯿﺪﻧﺪﻪﮐكﺎﺧزروي ﺮﺑ ﻧﯿنژوﺮﺘﺧذﯿهﺮهﺪﺷردكﺎﺧﻣﻮﺮﺛﺖﺳا.ﺎﺳﯾﻮﺠﻨو نارﺎﮑﻤﻫ)2006 ( نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﯿﻤﺳا و)2011 ( رﺎﻬﻇا رﻮﻀﺣ ﺪﻨﺘﺷاديﺎﯾﺎﻘﺑﯽﻣ ﻪﻋرﺰﻣ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺪﻧاﻮﺗ دﻮﺒﻬﺑ تﺎﺒﺟﻮﻣ هدﺎﻣ و ﯽﺑآ ﺶﯾﺎﺳﺮﻓ ﺶﻫﺎﮐ ،
	ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ .نﺎﮔدﺮﺒﻣﺎﻧ، ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻪﺑ ار ﺮﻣا ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧﻪﺷﻮﺧايﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ. لﻮﺼﺤﻣﺮﭘ ترذﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻪﻠﻏ ﻦﯾﺮﺗ زا و دور مﺎﻘﻣ ﺞﻧﺮﺑ و مﺪﻨﮔ زا ﺪﻌﺑ ،تﻼﻏ ﻦﯿﺑ رد ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﻈﻧهداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار مﻮﺳﺖﺳا . ترذ ﺪﯿﻟﻮﺗ راﺪﻘﻣﻪﻠﻏ ود زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻢﺠﺣ ﺮﺑاﺮﺑ ﺎﺒﯾ
	ﻣ ﻪﺑﻈﻨﺳرﺮﺑ رﻮﯽﺮﺛا تﺪﻣ هﺎﺗﻮﮐ)ﻪﻟﺎﺴﮑﯾ(كﺎﺧ
	زرويﺘﻇﺎﻔﺣﯽﮔ وﯿنﺎﻫﺎﺸﺷﻮﭘﯽ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ و ياﺰﺟا دﺮﮑﻠﻤﻋترذ،ﺸﯾﺎﻣزآﯽردﻪﻋرﺰﻣﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗهﺪﮑﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﯽﻠﻋﻮﺑﺎﻨﯿﺳ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ رد كﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗراﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫرد لﺎﺳﻋارزﯽ1390اﺮﺟاﺷﺪ. ﻞﺒﻗ لﺎﺳ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻦﯿﻣز دﻮﺑ ﺶﯾآ ترﻮﺻ ﻪﺑ . رد ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ48 
	ﺖﺸﮐترذ ﺦﯾرﺎﺗ رد10/3/1390ﺎﺑﻪﻠﺻﺎﻓﻒﯾدر 75ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣوﻪﻠﺻﺎﻓودﻪﺗﻮﺑوريدرﯾﻒ18ﯽﺘﻧﺎﺳ
	كﺎﺧيزرو (و نﺎﻫﺎﯿﮔﻮﭘ ﯽﺸﺷ)
	:ﮏﺷﺎﻣﻞﮔﻪﺷﻮﺧ
	:ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ مﺪﻋ( ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ.كﺎﺧ يﺎﻫرﺎﯿﻤﺗ رد يزرو كﺎﺧ و مﻮﺳﺮﻣ ﻦﻫآوﺎﮔ زا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻞﻗاﺪﺣ يزرو نادﺮﮔﺮﺑﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا لﺰﯿﭼ ﻦﻫآوﺎﮔ و راد . رﺎﻤﯿﺗ رد كﺎﺧ نوﺪﺑ ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ و كﺎﺧ يرﺎﮑﺘﺳد نوﺪﺑ ﺰﯿﻧ يزرو دﺎﺠﯾاهﺮﻔﺣايﺑﻪ تﺎﯿﻠﻤﻋ ،رﺬﺑ ﺖﺸﮐ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻖﻤﻋﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺖ
	:ﺮﻠﺧو
	،يا
	زا سر ﻂﺳﻮﺘﻣ ﭗﯿﺗﺎﺑلﻮﻃﻞﺼﻓﺪﺷر115ﺎﺗ120زور دﻮﺑ. هﺎﻣ ﺮﻬﻣ ﺮﺧاوا رد ﺰﯿﻧ ترذ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺖﺷادﺮﺑ1390 ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ . ﺶﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ كﺎﺧ400ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺳ رد هروا دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ )ﻣز ،ﺖﺷﺎﮐ نﺎ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﯽﺟﺎﺗ ﻞﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ورﻮﻬﻇﻢﺸﯾﺮﺑا لﻼﺑ(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ ﻞﭙﯾﺮﺗ
	ﺮﺘﻣمﺎﺠﻧاﺖﻓﺮﮔ .ترذ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻢﻗر
	:كﺎﺧ
	:كﺎﺧيزروﻗاﺪﺣﻞو
	يزروﻮﺳﺮﻣم،
	:نوﺪﺑ
	)نوآ رد هﺪﺷ ﮏﺸﺧ كﺎﺧ ﻢﺠﺣ/ هﺪﺷ ﮏﺸﺧ كﺎﺧ نزو نوآ رد=كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ ﯽﻟﺎﮕﭼ ( ﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ) ،ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ 1375 .(ﺲﭘزاﻊﻤﺟيروآهدادﺎﻫﻪﯾﺰﺠﺗﺎﻫيرﺎﻣآي مزﻻﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازامﺮﻧراﺰﻓايرﺎﻣآ
	)ترذ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ ﻪﺘﻔﻫ ود ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ( ﻒﮐ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﺴﺑ ﻪﯿﻬﺗ ﺖﻬﺟ يزرو كﺎﺧ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺲﭙﺳ و ﺪﻧﺪﺷ ﺮﺑﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ . رد ﻊﻗاو،كﺎﺧ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ردﺷﺎﻣ يﺎﯾﺎﻘﺑ يزروﮏ رد ﺮﻠﺧ و ﯽﻟو ،ﺪﻧﺪﺷ ﺎﻫر كﺎﺧ ﺢﻄﺳكﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻞﻗاﺪﺣ يزرو ادوﺪﺣ50 ﯽﻟا60ﺻرد ﺪ ﺪﻧﺎﻣ ﯽﻗﺎﺑ
	مﺎﺠﻧاﺖﻓﺮﮔ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ،مﺮﻧ زا ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر ياﺮﺑ راﺰﻓا
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا.
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﻫ) لوﺪﺟ2 ( كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺑ يزرو ﻪﻧاد ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ لﻼﺑ رد ترذ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﭻﻨﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ و ﺪﺻردﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧاد . ﺎﻣا داﺪﻌﺗ ،ﻒﯾدر رد ﻪﻧاد نزو100ﻪﻧاد ،ﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﯽ و كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ 
	لدﺎﻌﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ يزرو77/18 و88/16 دﻮﺑ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر .ﻪﺑكﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮑﯾرﻮﻃ يزرو ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻞﻗاﺪﺣكﺎﺧ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾا ،يزرو ار ترذ10داد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد .كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗيزرو داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﺰﯿﻧ مﻮﺳﺮﻣ44/17 ﻂﺳاوﺪﺣ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر كﺎﺧ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗكﺎﺧ نوﺪﺑ و ﻞﻗاﺪﺣ ي
	تﺪﻣ ﻪﺑ داﺮﮔ48 ﺲﭙﺳ و هﺪﺷ ﮏﺸﺧ نوآ رد ﺖﻋﺎﺳ ﺪﻧﺪﺷ ﻦﯾزﻮﺗ .ﺘﺳا ﺎﺑ كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ ﯽﻟﺎﮕﭼ ﻪﻄﺑار زا هدﺎﻔ
	ﺖﻓﺮﮔ . ﺮﻣا ﻦﯾاﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﯾﺎﺷ كﺎﺧ شور يﺎﯾاﺰﻣ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزرو)ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻢﺨﺷ (ﺪﺷﺎﺑ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺒﺳ ﻪﮐ ﺪﺷ ترذ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر داﺪﻌﺗ .اﺮﭼ ﻖﺒﻃ ﻪﮐ دﻮﺟﻮﻣ تﺎﺷراﺰﮔ،شور ردكﺎﺧ يﺎﻫ ﻪﺑ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزرو كﺎﺧ يراﺪﯾﺎﭘ دﻮﺒﻬﺑ ﻞﯿﻟدﻪﻧاد ،كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺎﻫ ،كﺎﺧ ﺶﯾﺎﺳﺮﻓ ﺶﻫﺎﮐ و كﺎﺧ رد بآ ﺮ
	ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﻠﺧ و ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ33/18ﻒﯾدر ﺖﺷاد راﺮﻗ رﻮﮐﺬﻣ رﺎﻤﯿﺗ ود ﻦﯿﺑ رد ،لﻼﺑ رد ﻪﻧاد) ﻞﮑﺷ 2.(ﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧﺪﺳر ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺮﺗﺮﺑ ﺖﻠﻋ ﻪﮐﯽﻣ ﯽﺷﺎﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ زا ،ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧدﻮﺷ . ﺘﺳا و ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ تﻻﻮﻘﺑ هﺮﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا هدﺎﻔﯽﻣ ،ﺰﺒﺳ دﻮﮐ ﺎﯾﺒﺜ
	ﻪﯾﺰﺠﺗ كﺎﺧ رد ﻊﯾﺮﺳ ﯽﻠﯿﺧ يﺎﯾﺎﻘﺑ زا نژوﺮﺘﯿﻧ يزﺎﺳ دازآ ﯽﻧﺎﻣز ﻢﻫ ﺚﻋﺎﺑ و هﺪﺷ
	ﺗﺮﺗﯿﺎﺑ ﺐ19 و88/15و ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ رد لﻼﺑ رد ﻪﻧاد ﻒﯾدر
	ﻪﮐ ﺖﺷادكﺎﺧ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ،مﻮﺳﺮﻣ يزرو زا هدﺎﻔﺘﺳا كﺎﺧ و ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔﻒﻠﻋ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزرو زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﻋرﺰﻣذﻪﺑ ار تر دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﺮﮐ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ نآاد ﺶﯾاﺰﻓا ارد.
	ﯿﮔﺎهﺎﯿﮔ يﺎﺿﺎﻘﺗ ﺎﺑ ﯽﻫ زا ﺲﭘ بوﺎﻨﺗ رد ﻪﮐ ﯽﻋارز ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺸﮐ ﮏﺷﺎﻣﯽﻣﻮﺷد.
	ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ) لوﺪﺟ2 .( رﺎﻤﯿﺗكﺎﺧزروي ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻗاﺪﺣ كﺎﺧزرويﺮﻣﺳكﺎﺧ نوﺪﺑ و مﻮزروياﺰﻓاﯾﻨﻌﻣ ﺶﯽ
	ﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺖﺸﮐ مﺪﻋ،داد نﺎﺸﻧ يرادﻪﺑيرﻮﻃ ﻪﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﺷﻮﺧ ﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ ﺮﻠﺧ و يا) ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ 1119 و1122ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ( نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و)957 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ (ﻪﺑ ﺖﺸﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ردﺪ
	راديداد نﺎﺸﻧ.ﺑﻪرﻮﻃيﻪﮐ،كﺎﺧزرويﻣ ﺎﺑ ﻞﻗاﺪﺣﯿ ناﺰ دﺮﮑﻠﻤﻋ1123ﻣ رد مﺮﮔﺮﺗﻻﺎﺑ رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﯾ ﻦﺢﻄﺳﻗ راﺮ ﺗ و ﺖﺷادﯿﺎﻫرﺎﻤيكﺎﺧزروي نوﺪﺑ و مﻮﺳﺮﻣكﺎﺧ
	زرويﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺎﺑ ﺐدﺮﮑﻠﻤﻋ1004 و991 ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻊﺑﺮﻣﻪﺒﺗر ردﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ . رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ،ﯽﻟو كﺎﺧكﺎﺧ نوﺪﺑ و مﻮﺳﺮﻣ يزرو زا يزرو ﺮﻈﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﻧاد ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد) ﻞﮑﺷ3.(ﺘﺣا رد ﻻﺎﻤ كﺎﺧ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻞﻗاﺪﺣ يزرو رد ﺎﯾﺎﻘﺑ يراﺪﻬﮕﻧ كﺎﺧ ﺢﻄﺳﻪﺑ و كﺎﺧ ﺢﻄﺳ زا بآ 
	دﻮﺷ .ﺎﻣزآ ردﯾﺸﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و كرﻼﮐ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ)1994 ( ،ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧاترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋرﻮﻃ ﻪﺑﯽﻨﻌﻣ يراد ﺖﺤﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺸﺷﻮﭘﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و هﺎﯿﮔ ﻪﺑ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ ﯽﺸﺷﻮﭘﻪﺷﻮﺧ يا ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ . ﻪﺑ ار ﺮﻣا ﻦﯾا ﺖﻠﻋ ﺎﻬﻧآ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺮﺘﺸﯿﺑ نژوﺮﺘﯿﻧﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ ﻂﺳﻮﺗﻪﺷﻮﺧ يااد 
	2448 و2414 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺗﯿ ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤ2015 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﯿژﻮﻟﻮﯾﺪﻨﺘﺷاد ار ترذ ﮏ) ﻞﮑﺷ5 .( ﺎﺑ زا ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺮﺗﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗنآ يﺮﺗﺮﺑ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ ﺎﻫ ﺖﺴﯿﻧ رﺎﻈﺘﻧا زا رود 
	ﺮﻈﻧﯽﻣ ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺒﺜﺗ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﻪﮐ ﺪﺳر ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻊﻗﻮﻣ ﻪﺑ يزﺎﺳ دازآ و ﻪﯾﺰﺠﺗ ،ﺮﻠﺧ و ﮏﺷﺎﻣﺰﻓا و ﯽﯾاﺬﻏ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾا ﺪﺷﺎﺑ. نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻟﻮﻣ)2006 ( رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﺛا ﯽﺸﯾﺎﻣزآ مﻮﮕﻟ ﯽﺸﺷﻮﭘ)ﺪﯿﻔﺳ رﺪﺒﺷ(مﻮﮕﻟ ﺮﯿﻏ و) رادوﺎﭼ و مﺪﻨﮔ هﺰﯿﯾﺎﭘ( دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ ارﯽ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫنﺎﺸﻧداد ﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ مﺪﻋ وﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ترذكﺎﺧ ﺮﺛا  ﺎﻣا ،ﺖﺷاد راد ﺮﺛا و يزرو كﺎﺧ و ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يزرو ﯽﮑﯾژﻮﻟ ﯽﻨﻌﻣدﻮﺒﻧ راد) لوﺪﺟ2.( راد ﯽﻨﻌﻣ مﺪﻋ ﺖﻠﻋﻧ ﺮﺛا ندﻮﺒ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ حﻮﻄﺳ رد ﯽﺸﺷﻮﭘ 
	ردمﻮﮕﻟ ﻪﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا و نژوﺮﺘﯿﻧهدﺮﮐ شراﺰﮔﺪﻧا.
	،ﺖﺳا ﺮﺘﺸﯿﺑ يزروﻪﮐاﺮﭼ ،ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑكﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺮﻗ يزرو ﺖﻓﺮﮕﻧ .ﻖﺒﻃﻪﺘﻓﺎﯾيﺎﻫ ﺮﮕﻨﯿﻠﺷ)2005(ﺰﯿﻧهدﺎﻔﺘﺳازا نوﺪﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳكﺎﺧيزروﺖﺒﺴﻧﻪﺑكﺎﺧيزروﻞﻣﺎﮐ ﺮﺠﻨﻣﻪﺑﺶﻫﺎﮐﯽﻨﻌﻣراد دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد،مﺪﻨﮔفﻻﻮﯾو ﻮﺟ دﺮﮔﯾﺪ .ﺶﻫﺎﮐراﺮﻘﺘﺳاوﺪﺷرﻪﯿﻟوا،ﻪﭽﻫﺎﯿﮔﺮﯿﺧﺄﺗرد 
	ﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠ تاﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ كﺎﺧ ﯽﻠﺻاﻪﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ و يزرو ﺢﻄﺳ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ لﺎﻤﺘﺣا ﭻﻨﭘ و ﮏﯾ و كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﺮﺑ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو رادﺪﺷ ﺮﺛا ﯽﻟو ، نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﯽﻨﻌﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺎﻫ ﺪﺸﻧ راد) لوﺪﺟ3.(
	ﻪﺷﻮﺧﺮﻠﺧ و يا)ﻪﺑ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ54/1 و39/1ﺪﺻرد ( و كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)91/0ﺪﺻرد (ﻂﯾاﺮﺷ رد
	كﺎﺧ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﺮﺑ يزرو ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو و ﯽﻟآﯽﮔﮋﯾو ﻦﯾايﺮﺗﺮﺑ ﺎﻫكﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ نآ زادﻮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ يزرو . ﻪﺑيرﻮﻃكﺎﺧ ،ﻪﮐ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻞﻗاﺪﺣ يزرو كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ)96/0ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ مﺮﮔ ( و كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)48/1ﺪﺻرد ( دﻮﺧ
	ﻪﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ مﺪﻋﺪﻣآ ﺖﺳد. ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ هﺎﯿﮔ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﯽﺸﺷﻮﭘ كﺎﺧﺮﺘﻤﮐ زاﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷدﻮﺑ .ﻪﺑ
	رﻮﻃ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ فﻼﺘﺧا نوﺪﺑ كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ رادﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ
	يرﻮﻃ ،ﻪﮐﻦﯾﺮﺘﻤﮐيﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ناﺰﯿﻣكﺎﺧ
	ﻪﺷﻮﺧ ﻞﮔ ﮏﺷﺎﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺮﻠﺧ و يا)ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ87/0 و 83/0ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ مﺮﮔ( مﺪﻋرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ) يﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو ﺎﺑ14/1 ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ مﺮﮔ ( ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ)ﻞﮑﺷ يﺎﻫ8 و9 .( زا ﯽﮐﺎﺣ ،تﺪﻣ ﯽﻧﻻﻮﻃ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﺪﻧور ﺶﯾاﺰﻓاهدﺎﻣ ﯽﻟآ كﺎﺧ ﺐﺳﺎﻨﺘﻣﺖﺳا ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ 
	ﻪﮐ دﻮﺑ نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ ردكﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ رد ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ترﻮﺻ رد و ﻞﻗاﺪﺣ يزروﻪﺑ ﺮﻠﺧ و ﮏﺷﺎﻣ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳاﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ
	ﯽﻣ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ يرادﺪﺷﺎﺑ.ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺪﺳر كﺎﺧ رد ﻪﮐ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟو ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزروﺒﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣﻒﻠﻋ راﺮﻘﺘﺳا و نﺪﺷ ﺰ رد و زﺮﻫ يﺎﻫ نآ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧﻪﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺎﺑ ﺎﻫ نﺎﻣز رد هﮋﯾو ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ و ﻞﯿﮑﺸﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ و هﺪﺷ ﺎﻫ ترذ ﻦﯿﻨﭼ رد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺘﻟﺎﺣﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎ
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