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 دهچکی
 علوفه عملکرد ماده خشک،بر رشد،  مخلوط افزایشی کشتهاي مختلف دامی و نسبتکود  تأثیر بررسی منظور به

 3 با تصادفی کامل هايبلوكطرح  قالب در شده خرد هاي کرت صورت به و ماش آزمایشی روباهی دم ارزن و دانه
سطح  3 شامل اصلی عامل آزمایش، این در .گردید اجرا 1389 زراعی سال در زابل، دانشگاه تحقیقاتی مزرعه در تکرار

 کشت خالص( مخلوط افزایشی کاشت مختلف هاي نسبت شامل فرعی عامل و )تن در هکتار 30و  15صفر، (کود دامی 
درصد ارزن  100درصد ماش و  30+درصد ارزن  100درصد ماش،  15+درصد ارزن 100 ماش، ارزن، کشت خالص

 و کاشت هاينسبت دامی، کود مختلف سطوح که داد نشان هاداده آماري تجزیه از حاصل نتایج .بود) درصد ماش 45+
 .داشتند ماش و ارزن گیاه دو خشک و وزن هزار دانه علوفه دانه، عملکرد بر داريمعنی تأثیر هاآن بین متقابل اثر

 صرفم با همراه ارزن% 100+  ماش% 30 تیمار از ارزن در و آن خالص کشت از ماش در علوفه و دانه عملکرد باالترین
هاي  شاخص برداشت در ارزن تحت تأثیر کود دامی و در ماش تحت تأثیر نسبت .آمد بدست دامی کود هکتار در تن 30

 نشان که بود یک از بزرگتر مخلوط هايکشت در زمین برابري نسبت میزان .دار بودکاشت در سطح یک درصد معنی
 به فتوسنتزي مربوط فعال نور جذب میزان بیشترین .باشدمی خالص کشت با مقایسه در مخلوط کشت برتري دهنده
  . بود ارزن% 100+  ماش% 45تیمار 

  
  ها لگوم، کشت مخلوط، تغال :هاي کلیدي واژه
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Abstract 

In this study, the effect of cropping systems and manure fertilizer application were examined 

on the growth, dry matter accumulation, and grain yield, in foxtail millet- mungbean intercropping. 

The experimental was performed on split plot with three amount of manure; 0, 15 and 30 t.ha-1 

comprising the main treatments, and five combinations of millet and mungbean (sole millet, sole 

mungbean, 15% mungbean + 100% millet, 30% mungbean + 100% millet, 45% mungbean + 100% 

Millet) as sub-treatments that were applied with three replications. The experiment was conducted 

at the Zabol University Research Farm in Zabol, south Iran during 2010. The experimental results 

indicated that different amount of manures; cropping systems and interactions of them had a 

significant impact on grain yield, forage yield, and one-thousand grain weight of both crops. The 

greatest grain and forage yield of mungbean and millet were obtained with sole mungbean and 30% 

mungbean + 100% Millet, respectively together with application of 30 t.ha-1 manure. This was 

probably attributable to the positive effects of manure on soil chemical and physical properties as 

well better use of resources in mixture. Harvest index significantly influenced by the application of 

manure treatments in millet and by cropping systems in mungbean. Yield advantage in terms of 

land equivalent ratio (LER) for all the intercropping treatments was greater than unity. The 45% 

mungbean+100% millet cropping system exhibited the greatest absorption of PAR 

(Photsenthetically Active Radiation) in the canopy. 

 

Keywords: Cereal, Intercropping, Legume, LER, PAR 
  

 مقدمه

ي اخیر توجه زیادي به افزایش تنوع ها در سال
هاي گیاهی  هاي تولیدي با افزودن تعداد گونه سیستم

براي به حداکثر رساندن کارآیی استفاده از منابع در 

لی و (ي تک کشتی شده است ها مقایسه با سیستم
کارآیی استفاده از منابع در افزایش ). 2001 همکاران

کشت مخلوط منجر به افزایش عملکرد مجموع دو گونه 
در مقایسه با کشت خالص و جداگانه همان محصوالت 
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این تاثیر مثبت به علت . شود می در همان سطح زمین
در توانایی رقابت براي عوامل رشدي بین  ها تفاوت

هبود حاصلخیزي و ب ،اجزاء مخلوط در زمان و فضا
تثبیت  به روش خاك از طریق افزودن نیتروژن

کریوز و پیپل (باشد  می بیولوژیکی توسط جزء لگوم
رود کشت مخلوط  می افزون بر این، انتظار). 2004

آسیب پذیري گیاهان زراعی نسبت به تغییرات آب و 
هوایی و سایر عوامل محیطی را کاهش داده و امنیت 

  ). 2005جرك من و همکاران (غذایی را افزایش دهد 
) Setaria italica(دم روباهی  ارزن محصوالت

 عناصر رشد دوره طول در) Vigna radiata( ماش و
 خاك چنانچه و دنکن می جذب خاك از را از زیادي غذایی

 تواند می غذایی عناصر نشود، دهی کود صحیح شکل به
 خاك حاصلخیزي حفظ لذا .شود آنها رشد کننده محدود

 ضروري مناسب کوددهی طریق از پایدار تولید رايب
 مصرف سوء اثرات کاهش منظور به امروزه .است
 با را شیمیایی کودهاي توان می شیمیایی يها نهاده

 حیوانی، کودهاي جمله از زیستی کودهاي مصرف
گوش و همکاران ( کرد جایگزین سبز کود و کمپوست

 در یراحت به دامی کود مطالعه منطقه در ).2004
 دسترس در و افزودن ضمن دامی کود .است دسترس

 ,N( مصرف پر غذایی عناصر از اي مجموعه دادن قرار

P, K, Ca, Mg, S( مصرف کم و )Cu, Fe, Mn, B(، 
 ظرفیت افزایش با همچنین و خاك ساختمان بهبود با

 رشد براي مناسب بستر ایجاد باعث رطوبت نگهداري
 گیاهان سبزینگی رشد شافزای آن بدنبال و ریشه بهتر
   ).2004گوش و همکاران ( شود می

مطالعات متعددي مزایاي کشت مخلوط گیاهان 
تثبیت کننده نیتروژن و گیاهان  همزیست با باکتري هاي

 به عنوان مثال، گندم[را نشان داده است  همزیستغیر 
)Triticum aestivum(-نخود فرنگی )Pisum 

sativum( )نخود معمولی - ، گندم)2005 گالی و همکاران
)Cicer arietinum ( عدس –و گندم)Lens culinaris (
 Solanum(، بادمجان اسکارلت )2007ان گانز و همکار(

aethiopicum L.(-لوبیا چشم بلبلی )Cajanus 

cajan( ) بادام زمینی )2005افوري و گامدوگبا ،
)Arachis hypogaea( - ذرت)Zea mays) ( اینال و

لوبیا -)Hordeum vulgare( ، جو)2007همکاران 
)Phaseolus vulgaris ()هرست و همکاران داستری

اصغري (عدس - )Plantago ovata( ، اسفرزه)2008
ي ها با این حال، بر اساس بررسی)]. 2010 رفیعیپور و 

بررسی مورد اي در صورت گرفته تاکنون مطالعه
ي مخلوط ارزن دم روباهی و ماش در شرایط ها جنبه
هدف . ی مقادیر مختلف کود دامی اجرا نشده استفراهم

این مطالعه ارزیابی اثر کشت مخلوط افزایشی ارزن دم 
روباهی و ماش بر عملکرد و اجزاي عملکرد این گیاهان 

  .  در سه سطح فراهمی کود دامی بود
  

   ها روش و مواد
 مزرعه در 1389 زراعی سال در آزمایشاین 

 اجرا زابل نشگاهدا کشاورزي پژوهشکده تحقیقاتی
 قرار دریا سطح از متر 481 ارتفاع در این منطقه. گردید
 منطقه در بارندگی) ساله 30( مدت دراز میانگین. دارد

 طور به سالیانه تبخیر میزان و مترمیلی 63 مطالعه
خاك محل  .باشدمی میلیمتر 4500-5000 متوسط
 در محلو سال قبل بود شنی  -آزمایش لومیاجراي 

مشخصات . کشت شده بودزمایش گیاهان جالیزي آ این
فیزیکی و شیمیایی خاك و کود دامی مورد استفاده در 

در این آزمایش . ارائه شده است 1این مطالعه در جدول 
ي خرد شده در قالب ها تیمار بصورت طرح کرت 15

. ي کامل تصادفی در سه تکرار بکار گرفته شدها بلوك
و  15، صفر د دامیشامل سه سطح کو ي اصلیها کرت

تن در هکتار و تیمارهاي فرعی، الگوهاي مختلف  30
+ ارزن % 100ارزن، % 100ماش، % 100کاشت شامل 

+ ارزن % 100ماش و % 30+ ارزن % 100ماش، % 15
، به صورت ارزن به عنوان گیاه اصلی. ماش بودند% 45

بوته در هکتار در تک کشتی و  320000و با تراکم  خطی
ان گیاه همراه در کشت خالص با تراکم ماش به عنو
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 1389در اردیبهشت ماه سال بوته در هکتار  133333
 45و  30، 15ي افزایشی، با افزایش ها تیمار .کشت شدند

درصد تراکم مطلوب ماش به کشت خالص ارزن بدست 
در  ها متر و فاصله ردیف 3×3ابعاد هر کرت فرعی . آمد

 37مخلوط سانتی متر و در کشت  75کشت خالص 
برگی  4 تا 3هر دو محصول در مرحله . سانتی متر بود

 گیري اندازه. براي رسیدن به تراکم مطلوب تنک شدند
روز بعد از سبز  PAR( 30( 1فتوسنتزي فعال تابش

 ساخـت اسـکن سان دستـگاه از شدن و با اسـتفاده
 12-10در فاصله ساعات دلتا تی دیوایز مدل  آمریکا
پایین  در گیري اندازه سهپالت  هر در .شـد گیرياندازه

 گرفت کانوپی و یک اندازه گیري در باالي کانوپی انجام
درصد تابش فعال  ).2006اصغري پور و همکاران (

  .محاسبه گردید) 1(فتوسنتزي بر اساس معادله 

 )1   (              
% [1 ( )] 100b

a

PARPAR
PAR

= − ×
                

  

PARb  =وسنتزي در پایین تاج پوششفعال فت ابشت 
 فعال فتوسنتزي در سطح تاج پوشش ابشت =PARa و 
 .باشد می

و  عملکرد دانه نییبه منظور تع يبردار در نمونه 
 رسیدگی فیزیولوژیک يا در مرحله علوفه ارزن و ماش

متر  دواي با حذف اثر حاشیه یشیآزما هاياز کرت
برداشت  متر مربع از هر کرت چهارو در مجموع  یطول
کشت مخلوط از شاخص نسبت  یابیارز يبرا. شد

محاسبه  يبرا. دیگرد هاستفاد) LER( 2نیزم يبرابر
اصغري ( استفاده شد )2(معادله از نیزم ينسبت برابر

  :)2010، رفیعیو 
 )2(  

  
YIM  وYSM :بیبه ترت 

: YSBو  YIB. ارزن یعملکرد ارزن در مخلوط و تک کشت
 .ماش یمخلوط و تک کشتدر  ماشعملکرد  بیبه ترت

                                                           
1 Photosynthetically Active Radiation 
2 Land Equivalent Ratio 

 یباشد کشت مخلوط نسبت به تک کشت LER=1 اگر
باشد کشت مخلوط نسبت به  LER<1 اگر. ندارد يبرتر

باشد  LER>1که  یحالت. باشدیکشت خالص برتر م
 ياز عملکرد کمتر یبا تک کشت سهیکشت مخلوط در مقا

  ).1979 ویلی(برخوردار است 
ارزن و اهان گی اجزاي عملکرداندازه گیري  براي

قبل از برداشت  ک،یولوژیزیف یدگیمرحله رس در ماش
بوته از هر  10 يا هیبا در نظر گرفتن اثر حاش یینها

هر  يآنها برا نیانگیانتخاب و م یکرت را به طور تصادف
هاي بدست داده انسیوار هیتجز يبرا .کرت محاسبه شد

. استفـاده شـد 1/9نسخه  SASافزار  آمده از نرم
با آزمـون دانکن در سطح  زین ها نیانگـیم سهیمقـا

  .درصد انجام گرفت 5احتمال 
  

   نتایج و بحث
  اجزاي عملکرد ارزن

سطوح مختلف  ،کاشت مختلف هاينسبت اثر 
، طول بوته ارتفاع بر هاآن بین و اثر متقابل کود دامی

 ارزن پانیکول، تعداد دانه در پانیکول و وزن هزار دانه
باالترین ). 2 جدول( بود دارمعنی درصد یک سطح در

برابر با  به ترتیب ارزنو طول پانیکول ارتفاع بوته 
% 100+ ماش % 45ز تیمار متر اسانتی 71/21و  55/90

 یتن در هکتار کود دام 30ارزن همراه با مصرف 
که بین این تیمار و سایر تیمارها اختالف  ،بدست آمد

 کولیدر پان دانهتعداد  بیشترین. داري وجود داشتمعنی
ارزن، % 100+ ماش % 30و از تیمار 1107 برابر با ارزن

 ،بدست آمد تن در هکتار کود دامی 30همراه با مصرف 
 مارهایت ریبا سا این تیمار نیب يداریو اختالف معن
ارزن  وزن هزار دانه نیباالترهمچنین  .وجود داشت

 ارزن% 100+ ماش % 30گرم از تیمار  24/3برابر با 
تن در هکتار کود دامی و کمترین  30همراه با مصرف 

ارزن بدون اعمال کود % 100+ ماش % 15آن از تیمار 
   ).3جدول ( دامی حاصل شد

SB

IB

SM

IM

Y
Y

Y
Y

LER +=
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 افزایش به توجه با دهدمی نـشان نـتایج این
اجزاي  تدریجی افزایش شاهد دامی کود مختلف سطوح
 تـوانـدمی مـسالـه ایـن کـه هـستیم ارزن گیاه عملکرد

 ارزن براي ترمـطلوب مـحیطی شـرایـط ایـجـاد دلـیل به
 . باشد ماش توسـط

  
  خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك و کود دامی استفاده شده در این مطالعه -1جدول 

  pH EC    بافت خاك  ماده آلی    آهن  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  
   dS/m   )mg/kg(    (%)    
  رس سیلتی  79/0    8/11  43/314  65/6  12/0    4/1  7/7  خاك
   -    38/243  65/765  25/1242  72/0    -  2/8  کود دامی

  
 ارزنعملکرد اجزاي عملکرد دانه و بر و کود دامی  مخلوط کشتهاي  اثر نسبت )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات
ارتفاع 
 بوته

طول 
 پانیکول

تعداد دانه در 
  کولپانی

وزن هزار 
  دانه

عملکرد   عملکرد دانه  عملکرد علوفه
  بیولوژیک

 75/69200 6/14211 87/56455 0016/0 65/3820 51/3 82/58 2 تکرار

 04/3386679** 7/496803** 6/1303496** 830/0** 14/908434** 43/213** 8/1980** 2  کود

 4/5879 75/25180 3/3748 0012/0 54/19388 77/0 06/1 4  اشتباه اصلی

 82/7047493** 4/2058607** 4/3756094** 709/13** 97/830973** 16/353** 3/8554** 4  نسبت کاشت

 67/236586** 9/281298** 16/94095** 0604/0** 49/64369** 31/15** 76/141** 8  نسبت کاشت× کود 

 01/28509 6/3186 45/17085 0098/0 77/4077 15/1 09/11 24  اشتباه فرعی

 71/10 27/13 36/11 5/4 81/11 68/9 98/5 -  (%) ضریب تغییرات

  درصد 1 احتمال معنی دار در سطح** 
 

  
  عملکرد دانه و عملکرد علوفه خشک ارزن

ی، الگوهـاي کاشـت   دام کود سطوح مختلف تأثیر 
بر عملکـرد دانـه و علوفـه خشـک     ها آن بین و اثر متقابل

). 2 جــدول(بــود  دار یمعنــ در ســطح یــک درصــد ارزن
از تیمـار   ارزنباالترین عملکردهاي دانه و علوفه خشـک  

تــن در  30ارزن همـراه بــا مصـرف   % 100+ مـاش  % 30
، که بین ایـن تیمـار و سـایر    بدست آمد یهکتار کود دام

علت ). 3جدول ( داري وجود داشتتیمارها اختالف معنی
باالتر بودن عملکرد دانه و عملکـرد علوفـه خشـک ارزن    

دلیــل بــه  دتوانــ یمــ ارزن،% 100+ مــاش % 30 مــاریدر ت
ــت  ــرات مثب ــی اث ــود دام ــر ک ــی و ب خصوصــیات فیزیک

شیمیایی خاك، نظیر بهبود تخلخل، حفظ رطوبت خاك و 
ــین ــقابل همچنـ ــاال  تیـ ــذب بـ ــگ يجـ ــرا اهیـ  يارزن بـ

 شیافـزا ) 2008(و همکـاران  گاستاو . عناصرغذایی باشد
و  شــتریدر کشــت مخلــوط را بــه ســرعت رشــد ب دیــتول
ها تفاوت گونه لیستفاده بهتر از منابع در دسترس به دلا

عملکرد دانه و علوفه خشک ارزن در تیمـار   .نسبت دادند
ارزن به علت رقابت شدید بـین بوتـه   % 100+ ماش % 45

عملکرد در کشت مخلوط . هاي ماش و ارزن کاهش یافت
زمانی به بیشترین میزان خود می رسد که هر گونه نـیچ  

را اشـغال کـرده باشـد و رقابـت میـان       مربوط به خـود 
  .)1998آنیل و همکاران (ها در حداقل باشد گونه

ــد ) 1389(توســلی و همکــاران  در گــزارش کردن
 ییایمیو شـ  یدامـ  يکودهـا  ارزن و لوبیـا  کشت مخلوط

را تحـت تـأثیر قـرار داده و    عملکرد علوفـه و دانـه ارزن   
ان همچنین سـنجانی و همکـار  . ها شدندباعث افزایش آن
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ــا   ) 1388( ــوط ســورگوم و لوبی در بررســی کشــت مخل
چشم بلبلی گزارش کردند که در کشت مخلـوط عملکـرد   

  .داري نسبت به کشت خالص افزایش یافت بطور معنی
  

  ارزن کیولوژیعملکرد ب
عملکـرد  کـود دامـی    مــختلف  تحت تأثیر سـطوح 

در سطح یک درصـد   يداریمعنارزن به طور  کیولوژیب
مختلـف   سـطوح اثـر متقابـل   ). 2ول جــد ( افزایش یافـت 

بیولوژیـک  کاشت بر عملکرد  يها و نسبت یدام يکودها
ــ ارزن ــود دار یمعنـ ــرین  .بـ ــترین و کمتـ ــرد بیشـ عملکـ

در  لـوگرم یک 2842بیولوژیک ارزن بـه ترتیـب برابـر بـا     
ــار ــوگرمیک 1222و  هکت ــار ل ــاي  در هکت % 30از تیماره
ر تـن در هکتـا   30همراه با مصـرف   ارزن% 100+ ماش 

بدون اعمـال کـود دامـی     ی و کشت خالص ارزنکود دام
گـزارش شـده در کشـت     ).3جـدول  (ه اسـت  بدست آمـد 

داري بطور معنی بیولوژیک مخلوط ارزن و ذرت عملکرد
ــت  ــزایش یاف در کشــت  ).1387شــایگان و همکــاران (اف

مخلوط ارزن و لوبیا قرمز عملکرد بیولوژیـک در سـطح   
توسـلی و  (یش یافـت  داري افـزا یک درصد به طور معنی

   ).1389همکاران 
  

در شرایط مخلوط افزایشی با  ارزن اجزاي عملکرد و عملکرد ،خصوصیات رویشیبر و کود دامی  مخلوط کشتهاي  اثر نسبت -3جدول 
 ماش

  
  ارتفاع بوته

)cm(  
 طول پانیکول

)cm( 

تعداد دانه 
  در پانیکول

وزن هزار    
 )g( دانه

عملکرد 
علوفه 

)kg/ha(  

 رد دانهعملک

)kg/ha( 

 عملکرد بیولوژیک

)kg/ha( تیمار  

                عدم اعمال کود دامی
  e34/55  e36/9  e4/358  e377/2  d2/923  d4/289  d1222  کشت خالص ارزن

  e28/52  e59/9  e8/384  e353/2  d1100  d4/336  d1437  ارزن% 100+ ماش% 15
  e89/57  e66/9  e4/415  d611/2  d1099  d4/348  d1448  ارزن% 100+ ماش % 30
  e9/57  e26/10  e1/367  e42/2  d1124  d8/298  d1423  ارزن% 100+ ماش % 45
                تن در هکتار کود دامی 15

  d69  d39/12  d9/702  c802/2  c1442  c4/524  c1966  کشت خالص ارزن
  d46/67  d66/12  d1/610  cd645/2  c1387  c1/491  c1878  ارزن% 100+ ماش% 15
  d24/66  d67/12  d2/656  b984/2  bc1518  c495  c2013  ارزن% 100+ ماش % 30
  d57/71  d83/13  d5/637  cd749/2  c1482  c5/498  c1980  ارزن% 100+ ماش % 45
                تن در هکتار کود دامی 30

  bc78/83  c9/16  c1/899  b 086/3  a1757  b6/706  b2463  کشت خالص ارزن
  ab97/84  bc95/17  ab1025  b 992/2  ab1730  b8/764  b2495  ارزن% 100+ ماش% 15
  c79/78  b41/19  a1107  a239/3  a1966  a3/875  a2842  ارزن% 100+ ماش % 30
 a55/90 a71/21 bc6/949 b 979/2 ab1737 b743 b2481  ارزن% 100+ ماش % 45

  .باشد اي دانکن مینهدرصد بر اساس آزمون چند دام 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی
  

  ارزن شاخص برداشت
سطوح  تأثیر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که

در سطح  بر شاخص برداشت ارزنی دام کود مختلف

 هاي کاشتنسبت تأثیرولی  ،بود دار یمعن یک درصد
دامی و  اثر متقابل بین سطوح مختلف کودو  مخلوط
ر بین د). 6 جدول(دار نبود هاي کاشت معنینسبت
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سطوح مختلف کود دامی باالترین شاخص برداشت در 
 02/24به میزان تن در هکتار کود دامی  30سطح 

داري که با سایر تیمارها اختالف معنی ،حاصل شد
کشت  در) 1381(رحیمی و همکاران ). 7جدول (داشت 

مخلوط ذرت و سویا بیان کردند که تیمارهاي مختلف 
که این  نداشت تأثیري شاخص برداشتشت روي اک

حالت می تواند ناشی از تغییرات هماهنگ عملکرد دانه و 
  . عملکرد بیولوژیک در واحد سطح باشد

  
 ماش اجزاي عملکرد و عملکردبر و کود دامی  مخلوط کشتهاي  اثر نسبت )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -4 جدول

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

          میانگین مربعات    
نیام در  تعداد
 بوته

    تعداد نیام در 
 متر مربع

تعداد  دانه در 
  نیام

وزن هزار 
  دانه

  عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه  عملکرد علوفه

 34/2784 013/354 94/1152 397/0 5975/0 868/5 3305/0 2 تکرار

 84/132255** 924/9259** 59/71526** 537/3** 463/21** 882/394** 7592/7** 2  کود

 89/1760 363/721 17/901 455/0 00303/0 803/6 0915/0 4  باه اصلیاشت

 67/3822979** 7/294696** 77/2025461** 4/1940** 211/83** 97/8956** 0741/76** 4  نسبت کاشت

-نسبت× کود 

  کاشت
8 *715/0 **473/106 **061/2 *027/1 **91/8629 **92/1650 **07/15682 

 71/1764 001/332 73/1252 397/0 4101/0 496/7 1948/0 24  اشتباه فرعی

 ضریب تغییرات

(%)  
- 53/8 55/8 81/11 41/2 18/5 28/8 65/4 

  .باشددرصد می 5و  1معنی دار در سطح احتمال به ترتیب  *و  **
  

  ماش اجزاي عملکرد
-مشـاهده مـی   انسیوار هیبا توجه به جدول تجز

کاشـت   يهانسبت ،سطوح مختلف کود دامی تأثیر، شود
در بوته، تعـداد   امیتعداد نبر و اثر متقابل این دو فاکتور 

 و وزن هـزار دانـه   امیـ در متر مربع، تعداد دانه در ن امین
 ).4جـدول  ( ار اسـت دیمعنـ  یـک درصـد  در سـطح  ماش 

و نیـام در متـر مربـع بـه      باالترین تعـداد نیـام در بوتـه   
+ مـاش  % 15 هاياز تیمار 51/91و  49/7برابر با  ترتیب

 30همراه بـا مصـرف    ،کشت خالص ماشو  ارزن% 100
 نیـام در متـر مربـع   تن در هکتار کـود دامـی و کمتـرین    

% 100+ مـاش % 15مربـوط بـه تیمـار    و  14/12برابر بـا  
با توجه  ).5جدول ( و عدم مصرف کود دامی است ارزن
کـاهش  کـه بـا    بیـان کـرد   تـوان یبدست آمده م جیبه نتا

بـر تعـداد نیـام در بوتـه      تراکم ماش در کشـت مخلـوط  
توانـد بـه دلیـل فضـاي     افزوده شـده اسـت کـه ایـن مـی     

 جینتا. گیرد بیشتري باشد که در اختیار هر بوته قرار می
در  )1383(و همکــاران  مظــاهريبدســت آمــده توســط 

 ایـ و لوب ياعملکـرد ارزن علوفـه   يمورد عملکرد و اجـزا 

 دییـ مطالـب را مـورد تا   نیدر کشت مخلوط ا یچشم بلبل
قنبـري و   رد،عملکـ  يدر ارتبـاط بـا اجـزا    .دهـد  مـی  قرار

کشت مخلـوط ارزن  در . ددنگزارش کر) 1390( همکاران
 يسـهم ارزن در الگـو   شیبـا افـزا   و لوبیا چشـم بلبلـی،  

کـاهش   یچشـم بلبلـ   ایـ لوب يهادر بوته امیکشت تعداد ن
باالترین تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانـه   .است افتهی

% 15گـرم و از تیمـار    7/34و  39/9ابـر بـا   به ترتیـب بر 
تـن در هکتـار    30همراه با مصـرف   ارزن% 100+ ماش 

 967/4کمترین تعداد دانه در نیـام   .کود دامی بدست آمد
از تیمار کشت خـالص مـاش و عـدم اعمـال کـود دامـی       

بدسـت آمــده    جیبـا توجه بـه نتـا   ).5جدول (بدست آمد 
-در نسـبت  ماشتـراکم  شیکه با افزا بیان کرد توانیمـ
-گونـه  درونرقابـت   شیافزا لیشت به دلامختلف ک يها
. آیدمی وجودبه  ماشجهت رشد  ينامساعد طیشرا ،يا

، از تعداد دانـه در  ماشتراکم  شیبه موازات افزا نیبنابرا
 ) 1389( فتحـی . )5جـدول  ( کاسـته شـده اسـت    امیهر ن

 مـاش  مایعملکرد دانه و تعداد دانه هر ن نیب گزارش کرد
) 1384(ضـابط و همکـاران   . وجود دارد یمثبت یهمبستگ
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نتــایج مشــابهی  مــاشدر مــورد  یقــیبــا انجــام تحق زیــن
   .نداهگزارش کرد

  
  عملکرد دانه و عملکرد علوفه خشک ماش

هاي مخـتلف کاشـت، سطوح مختلـف کـود   نسبت
ها بر عملکرد دانه و علوفه ماش در دامی و اثر متقابل آن

در بـین اثـر    ).4جـدول  (دار شـد  عنـی سطح یک درصد م
متقابل باالترین میزان عملکرد دانـه و علوفـه بـه ترتیـب     

کیلـوگرم در  1427و  کیلـوگرم در هکتـار   9/544برابر با 
 30هکتار، از تیمار کشت خالص ماش همراه با مصـرف  

 تن در هکتار بدست آمد و بین این تیمار با سایر تیمارها
در توجیـه  ). 5جـدول  (ت داري وجود داشـ  اختالف معنی
توان بیـان کـرد کـه بـه دلیـل پـایین بـودن         این نتیجه می

تراکم گیاهی در کشت خالص نسبت به تیمارهاي کشـت  
مخلوط، تمامی منـابع موجـود در ایـن تیمـار در اختیـار      

گیرد و در این شرایط هر بوته از منابع در ماش قرار می
ده و دسترس و نور خورشید بهره برداري بیشتري نمـو 

ــرده و   ــو بیشــتري ک ــاه رشــد و نم ــواد  در نتیجــه گی م
شـود کـه ایـن مسـاله سـبب       بیشتري به دانه منتقـل مـی  

افزایش عملکـرد دانـه و علوفـه در واحـد سـطح گردیـده       
ــت ــاهر .اسـ ـــمکاران مظـ ـــی ) 1383(ي و هـ در بـررسـ

لوبیا اي و عـملـکرد دانـه در کشـت مخـلوط ارزن علوفه
گزارش همچنین  .رسیـدند یهچشم بلبلی به نتیـجه مشاب

مقادیر مختلف در کشت مخلوط ارزن و لوبیا  ه استشد
داري بر عملکرد دانـه  کودهاي دامی و شیمیایی اثر معنی

توسـلی و  ( و علوفه خشک دو گیـاه ارزن و لوبیـا دارنـد   
 ). 1389همکاران 

  
  عملکرد بیولوژیک ماش

-یمشـاهده مـ  تجزیه واریانس جدول  با توجه به
هاي کاشت، سطوح مختلف کود دامـی  نسبت یرتأث شود،

در  و اثر متقابل ایـن دو فـاکتور بـر عملکـرد بیولوژیـک     

بطوري کـه  . )4جدول (است  يداریمعن یک درصد سطح
در  لــوگرمیک 1972بــاالترین میــزان عملکــرد بیولوژیــک 

 30از تیمار کشت خالص ماش همراه بـا مصـرف    هکتار
بـین ایـن تیمـار بـا      ، وتن در هکتار کود دامی بدست آمد

جـدول  ( شـت داري وجـود دا سایر تیمارها اختالف معنی
ـــزا ).5 ـــکرد ب شیعـــامل اف ـــولوژیعـمل ــدر ت ـکی  ـماری

ـــابت ب  ــکشـــت خــالص، عـــدم وجــود رق  ياگـــونه ـنی
امکـان رشـد    يگونـه ا  نیعـدم وجـود رقابت ب. باشد می
اشـغال  با  ها بوته فراهم نموده و ها بوته يرا برا يشتریب

در هـاي هـرز شـده و     مـانع رشـد علـف    یخـال  يفضاها
  . گرددیبر وزن خشک آن افزوده مـ جهینت
  

  شاخص برداشت ماش
بــر  دارياثــر معنــی یدامــ مختلــف کــود ســطوح

هـاي  ولـی نسـبت   ،مـاش نداشـت   اهیشاخص برداشت گ
بـر   داريکاشت در سـطح یـک درصـد داراي اثـر معنـی     

ــود  شــاخص برداشــت  هســیدر مقا ).6جــدول (مــاش ب
که باالترین مقدار  شودمشاهده می) 7جدول ( ها نیانگیم

و از  %72/27برابــر بــا  مــاش اهیشــاخص برداشــت گـــ
 نیکمتـر  نیهــمچن . شـود کشت خـالص آن حاصـل مـی   

از  ،%29/20 ماش برابـر بـا   اهیشاخص برداشت گ زانیم
علـت . ارزن بدست آمد% 100+ ماش % 30نسبت کاشت 

ــگ رداشــتشـــاخص ب شیافـــزا ــ اشمــ اهی  نیتحــت چن
بـر   یبه سبب اثرات مطلـوب کـود دامـ    تواندیم یطیشرا
ــزا  يرو ــد اف ــ شیخــاك همانن ــواد آل ــود  یم خــاك، بهب

آب در خـاك   ينگهـدار  يبـاال  تیـ ساختمان خاك و ظرف
و همکاران  توسلی قیتحقنتایج با  قیتحق نیا جینتا. باشد

مطابقــت  قرمـز در کشـت مخلـوط ارزن و لوبیـا    ) 1389(
  .دارد
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 .در شرایط افزایشی با ارزن ماش اجزاي عملکرد و عملکرد بر برو کود دامی  مخلوط کشتهاي  اثر نسبت -5 ولجد

  تیمار
تعداد نیام 
  در بوته

تعداد نیام در 
  متر مربع

تعداد دانه در 
  نیام

وزن هزار دانه 
(g) 

علوفه عملکرد 
)kg/ha(  

 عملکرد دانه

)kg/ha( 

 عملکرد بیولوژیک

)kg/ha( 

                مال کود دامیعدم اع
 e91/4  b58/65  g97/4  g05/30  c1160  g6/430  c1591  کشت خالص ماش

  cd09/6  g14/12  efg85/5  bcdef05/33  i2/492  h8/129  i622  ارزن% 100+ ماش% 15
  de56/5  f88/21  fg47/5  cdef9/32  h8/673  fg2/173  g811  ارزن% 100+ ماش % 30
  e87/5  e12/31  g1/5  ef06/32  f8/812  e2/253  ef1066  ارزن% 100+ ماش % 45
                تن در هکتار کود دامی 15

  abc72/6  a38/90  def43/6  g16/30  b1269  b3/505  b1774  کشت خالص ماش
  a44/7  g87/14  cde83/6  a73/34  i6/521  gh4/156  hi678  ارزن% 100+ ماش% 15
  ab93/6  e73/27  de76/6  abc96/33  g8/698  fg172  g8/870  ارزن% 100+ ماش % 30
  bc45/6  d68/38  def62/6  bcde18/33  e2/873  e4/248  e1122  ارزن% 100+ ماش % 45
                تن در هکتار کود دامی 30

  abc8/6  a51/91  ab44/8  f93/31  a1427  a9/544  a1972  کشت خالص ماش
  a49/7  g58/14  a39/9  ab21/34  i8/552  fg4/184  h2/737  ارزن% 100+ ماش% 15
  abc81/6  e23/27  bc95/7  abcd74/33  f6/813  f3/201  f1018  ارزن% 100+  ماش% 30
 a443/7 c66/44  bcd53/7  def65/32  d4/990  d4/302  d1293  ارزن% 100+ ماش % 45

  .باشد اي دانکن میدرصد بر اساس آزمون چند دامنه 5دار در سطح حروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی
  

  
 )LER(نسبت برابري زمین شاخص برداشت،  برو کود دامی  مخلوط کشتهاي  اثر نسبت )میانگین مربعات( یه واریانستجز -6 جدول

  )PAR(فعال فتوسنتزي  ابشجذب تبراي دانه و علوفه و 

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

      میانگین مربعات    
شاخص 
 برداشت ارزن

شاخص 
  برداشت ماش

LER  دانه 

   
LER  علوفه 

  
تشعشع فعال جذب 
 )PAR( يفتوسنتز

  226/8  0387/0  0951/0  274/0  462/28 2 تکرار
  ns287/1  *1141/0  *0651/0  ns745/190  441/112** 2  کود

  175/16  0293/0  0319/0  798/4  336/8 4  اشتباه اصلی
  ns89/1248  **28/1060  **8561/5  **3443/7  **113/191 4  نسبت کاشت

  ns07/10  ns39/4  ns2417/0  ns018/0  ns612/10 8  نسبت کاشت× کود 
  808/5  0119/0  0208/0  41/2  09/4 24  اشتباه فرعی

  095/3  09/11  38/16  25/8  61/9 -  (%) ضریب تغییرات
 .باشدمیدار  درصد و  غیرمعنی 5و  1در سطح احتمال دار به ترتیب معنی  nsو  *، **     

LER       وPAR   تشعشع فعال فتوسنتزيبه ترتیب نسبت برابري زمین و  
 

  )PAR( فعال فتوسنتزي هايتابشجذب 
داري بطور معنی يفعال فتوسنتزهاي ابشجذب ت

قرار  شتاک هاينسبت تأثیرتحت  یک درصددر سـطح 
، ولی از نظر سطوح مختلف کود دامی و اثر گـرفـت

 ـزانیم ).6جدول (دار نشد متقابل این دو فاکتور معنی

% 45 ماریجذب شده در ت يتزفعال فتوسن اتتشعشع
خـود بـود و  زانیمـ نیارزن در باالتـر% 100+ ماش 

- کشت مخلوط و کشت يمارهایت ریبا سا ماریت نیا نیب

وجـود  يدار یتـفاوت مـعن ماشخالص ارزن و  يها
جذب  يتـابش فعال فتوسنتز کمترین میزان .داشـت
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رونـد  ـنیا. تیمار ماش خالص وجود داشت در شده
روز بعد از  30رشد  هیکه در مراحل اول دهدین منـشا

ارزن قادر است % 100+ ماش % 45 ماری، تسبز شدن
PAR  ثرتر نسبت به کشـت خالـص ؤم %83حدود  را
). 7جدول ( دیمخلوط جذب نما يهاو کشتماش  ،ارزن
 شتریب شیمحققان در مورد افزا ریسا يها افتهی یبررس
در این  ست آمدهبد جیدر کشت مخلوط نتا PARجذب 
ه است گزارش شد .دهدیقرار م ـدییأرا مورد ت مطالعه

در کشت مخلوط ارزن و لوبیا چشم بلبلی جذب نور  که
قنبري و همکاران (در تیمارهاي مخلوط افزایش یافت 

توسلی و همکاران ( و همکاران همچنین توسلی). 1390
نتایج  قرمز کشت مخلوط ارزن و لوبیادر ) 1389

علـت باال بودن جذب تشعشع  .ندا گزارش کردمشابهی ر
مخلوط نسبت به  ياه کشت یدر کانوپ يفعال فتوسنتز

شاخ  شیاختالف در آرا لیبه دل تواندیم ها خالصکشت
مثال در . مخلوط باشد هانایدر گ یو برگ و شکل کانوپ

که توسط ارزن جذب  ينورکشت مخلوط ارزن و ماش 
جذب و مـوجب  ماش توسط یکانوپ نییدر پا شود،ینم

   .شودیم PARراندمان جذب  شیافـزا

  
جذب تشعشع فعال فتوسنتزي براي دانه و علوفه و LER  شاخص برداشت، مقدار برو کود دامی  مخلوط کشتهاي  اثر نسبت -7 جدول

)PAR(  ماش باارزن شرایط مخلوط افزایشی در.  
 ها میانگین  

  تیمار
شاخص برداشت 

  (%)ارزن 
ت شاخص برداش

  (%)ماش 
LER  براي دانه 

 
LER  براي علوفه 

 

فعال  ابشجذب ت
  )PAR( يفتوسنتز

 بر میکرومول(

 )مترمربع

            )تن در هکتار( کود دامی

  -  c63/18  -  a9421/0  a0588/1  )شاهد(بدون کود 
15   b51/20  -  b7813/0  b9388/0  -  
30   a02/24  -  a9202/0  b9517/0  -  

            نسبت کاشت

  b88/75  -  -  -  -  صارزن خال
  a73/27  -  -  c61/71  -  ماش خالص

  b97/22  b3924/1  b4796/1  b16/77  -  ارزن% 100+ ماش % 15
  c29/20  ab4544/1  a6683/1  a56/81  -  ارزن% 100+ ماش % 30
  b10/23  a5593/1  a7674/1  a13/83  - ارزن% 100+ ماش % 45

  .باشد اي دانکن میدرصد بر اساس آزمون چند دامنه 5در سطح  دارحروف مشابه در هر ستون نشانگر عدم اختالف معنی
  

  نتیجه گیري
در دهد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

ارزن دم  اهیو کشت مخلوط دو گ یتک کشت یبررس
مقدار عملکرد دانه و علوفه  نیشتریب روباهی و ماش

ارزن، حاصل % 100+ ماش % 30 ماریت ازخشک ارزن 
از کشت خالص آن  باالترین عملکرد ماش اهیشد، و در گ

که عملکرد دانه و  دهدیموضوع نشان م نیا. بدست آمد
. گرفته است رتراکم قرا ریعلوفه خشک در ماش تحت تاث

% 45تیمار  همچنین در این آزمایش مشخص شد که
باالتر نسبت به سایر  LERارزن با % 100+ ماش 

 نیشتریدر جذب بتیمارهاي مخلوط و نیز توانایی بهتر 
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مناسب ترین تیمار در کشت  يفعال فتوسنتز هايابشت
  .ه استوط ارزن و ماش بودمخل

همچنین در این مطالعه کشت مخلوط ارزن و 
ماش سودمندي کاربرد کود دامی براي رشد و عملکرد 

افزون بر . داد بهبود را محصوالت نسبت به تک کشتی
نیز نظیر تواند مزایاي دیگري  این کشت مخلوط می

کاهش خطر از دست دادن محصول به علت شیوع آفات 

، تنوع بخشیدن به درآمدهاي مزرعه، ها و بیماري
ها را آلی خاك و کاهش مصرف آفت کش وادافزایش م

نتایج این مطالعه نشان داد کشت . به دنبال داشته باشد
تواند به عنوان یک سیستم مخلوط ماش و ارزن می

اي تولید علوفه ارزن و دانه ماش بر و اقتصادي کارآمد
 . تحت شرایط گرم و خشک زابل اجرا گردد
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	(-ﯽﻠﺒﻠﺑ ﻢﺸﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ)
	() ﺎﺒﮔوﺪﻣﺎﮔ و يرﻮﻓا2005( ﯽﻨﯿﻣز مادﺎﺑ ، )
	( - ترذ)
	) ( و لﺎﻨﯾا نارﺎﮑﻤﻫ2007(ﻮﺟ ،)
	(- ﺎﯿﺑﻮﻟ )
	()ﯾﺮﺘﺳاﺪ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﺳﺮﻫ 2008(هزﺮﻔﺳا ،)
	( - سﺪﻋ) يﺮﻐﺻا و رﻮﭘﯽﻌﯿﻓر2010 .[(ﯽﺳرﺮﺑ سﺎﺳا ﺮﺑ ،لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑﺎﻫ ي ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ نﻮﻨﮐﺎﺗ ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ رد يا درﻮﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺒﻨﺟﺎﻫ ﻂﯾاﺮﺷ رد شﺎﻣ و ﯽﻫﺎﺑور مد نزرا طﻮﻠﺨﻣ ي ﻤﻫاﺮﻓﺖﺳا هﺪﺸﻧ اﺮﺟا ﯽﻣاد دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽ . فﺪﻫ مد نزرا ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾزرا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦ
	( وشﺎﻣ)
	(ردلﻮﻃهرودﺪﺷرﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﯾاﺬﻏيدﺎﯾززاارزاكﺎﺧبﺬﺟﯽﻣﻨﮐﻨﺪوﻪﭽﻧﺎﻨﭼكﺎﺧ ﻪﺑﻞﮑﺷﺢﯿﺤﺻدﻮﮐﯽﻫد،دﻮﺸﻧﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏﯽﻣﺪﻧاﻮﺗ دوﺪﺤﻣهﺪﻨﻨﮐﺪﺷرﺎﻬﻧآدﻮﺷ.اﺬﻟﻆﻔﺣيﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣكﺎﺧ ﺑياﺮﺪﯿﻟﻮﺗراﺪﯾﺎﭘزاﻖﯾﺮﻃﯽﻫددﻮﮐﺐﺳﺎﻨﻣيروﺮﺿ ﺖﺳا.هزوﺮﻣاﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﺶﻫﺎﮐتاﺮﺛاءﻮﺳفﺮﺼﻣ هدﺎﻬﻧﺎﻫيﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﯽﻣناﻮﺗيﺎﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷارﺎﺑ فﺮﺼﻣيﺎﻫدﻮﮐ
	ﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآردلﺎﺳﯽﻋارز1389ردﻪﻋرﺰﻣ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗهﺪﮑﺸﻫوﮋﭘيزروﺎﺸﮐادهﺎﮕﺸﻧﻞﺑازاﺮﺟا ﺪﯾدﺮﮔ .ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾاردعﺎﻔﺗرا481ﺮﺘﻣزاﺢﻄﺳﺎﯾردراﺮﻗ دراد .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣزاردتﺪﻣ)30ﻪﻟﺎﺳ (ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑردﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ63ﯽﻠﯿﻣﺮﺘﻣوناﺰﯿﻣﺮﯿﺨﺒﺗﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳﻪﺑرﻮﻃ ﻂﺳﻮﺘﻣ5000-4500ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ. ﻞﺤﻣ كﺎﺧ ياﺮﺟاﯽﻣﻮﻟ ﺶﯾﺎﻣزآ- ﯽﻨﺷ 
	(، ﺎﺑدﻮﺒﻬﺑنﺎﻤﺘﺧﺎﺳكﺎﺧوﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺖﯿﻓﺮﻇ يراﺪﻬﮕﻧﺖﺑﻮﻃرﺚﻋﺎﺑدﺎﺠﯾاﺮﺘﺴﺑﺐﺳﺎﻨﻣياﺮﺑﺪﺷر ﺮﺘﻬﺑﻪﺸﯾرولﺎﺒﻧﺪﺑنآﯾاﺰﻓاﺶﺪﺷرﯽﮕﻨﯾﺰﺒﺳنﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻣدﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و شﻮﮔ2004.( نﺎﻫﺎﯿﮔ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﯾاﺰﻣ يدﺪﻌﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣيﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﺖﺴﯾﺰﻤﻫ نﺎﻫﺎﯿﮔ و نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺮﯿﻏﺖﺴﯾﺰﻤﻫ ﺖﺳا هداد نﺎﺸ
	(وﻢﮐفﺮﺼﻣ)
	(-ﯽﮕﻧﺮﻓ دﻮﺨﻧ)
	()نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻟﺎﮔ2005(مﺪﻨﮔ ، - ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ دﻮﺨﻧ )
	( مﺪﻨﮔ و
	( )رﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻧﺎﮔ نا2007( ﺖﻟرﺎﮑﺳا نﺎﺠﻣدﺎﺑ ،)
	سﺪﻋ)
	133333 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ لﺎﺳ هﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا رد1389 ﺪﻧﺪﺷ ﺖﺸﮐ.رﺎﻤﯿﺗﺎﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،ﯽﺸﯾاﺰﻓا ي15 ،30 و45 ﺖﺳﺪﺑ نزرا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ شﺎﻣ بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﺪﺻردﺪﻣآ . ﯽﻋﺮﻓ تﺮﮐ ﺮﻫ دﺎﻌﺑا3×3ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺮﺘﻣﺎﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ75 ﺖﺸﮐ رد و ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ طﻮﻠﺨﻣ37 دﻮﺑ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ . ﻪﻠﺣﺮﻣ رد لﻮﺼﺤﻣ ود ﺮ
	ﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺪﺷﺎﺑﯽ ﺮﺗﺮﺑيدراﺪﻧ .ﺮﮔا1
	ﺮﮔا1=
	ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻣ ﺮﺗﺮﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﯽﺪﺷﺎﺑ .ﺘﻟﺎﺣﯽ ﻪﮐ1
	ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻘﻣ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﯾﻪﺴﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﺎﺑﯽﺮﺘﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ زاي ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ)ﯽﻠﯾو1979.( ياﺮﺑ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧادﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟاﯿﮔ نﺎﻫﺎ و نزرا شﺎﻣردﺳر ﻪﻠﺣﺮﻣﯿﮔﺪﯽﻓﯿﺰﯾژﻮﻟﻮﯾ،ﮏ ﺖﺷادﺮﺑ زا ﻞﺒﻗ ﺎﻬﻧﯽﯾﺷﺎﺣ ﺮﺛا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑﯿﻪاي10 ﺮﻫ زا ﻪﺗﻮﺑ ﻓدﺎﺼﺗ رﻮﻃ ﻪﺑ ار تﺮﮐﯽﻣ و بﺎﺨﺘﻧاﯿﮕﻧﺎﯿﻦاﺮﺑ ﺎﻬﻧآي ﺮﻫ ﺪ
	(30 ﺰﺒﺳ زا ﺪﻌﺑ زور هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎﺑ و نﺪﺷزاهﺎﮕـﺘﺳدنﺎﺳﻦﮑـﺳاﺖـﺧﺎﺳ ﺎﮑﯾﺮﻣآ لﺪﻣ ﺰﯾاﻮﯾد ﯽﺗ ﺎﺘﻟد تﺎﻋﺎﺳ ﻪﻠﺻﺎﻓ رد10-12 هزاﺪﻧايﺮﯿﮔﺪـﺷ.ردﺮﻫ تﻼﭘﻪﺳهزاﺪﻧايﺮﯿﮔرد ﻦﯿﯾﺎﭘ مﺎﺠﻧا ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ يﻻﺎﺑ رد يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﮏﯾ و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐﺖﻓﺮﮔ
	)
	اﺮﺑيﺰﺠﺗﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎهداد ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ مﺮﻧ زا هﺪﻣآ راﺰﻓا
	ﻪﺨﺴﻧ1/9ﺪـﺷ هدﺎـﻔﺘﺳا . ﺎـﻘﻣﯾﻪﺴﻣﯿـﮕﻧﺎﯿﻦﺎﻫﻧﯿﺰ ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮـﻣزآ ﺎﺑ لﺎﻤﺘﺣا5ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد.
	نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘ يﺮﻐﺻا2006.( لﺎﻌﻓ ﺶﺑﺎﺗ ﺪﺻرد ﻪﻟدﺎﻌﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ)1 (ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ. )1 (
	=ﺗﺶﺑﺎﺘﻓ لﺎﻌﻓﺶﺷﻮﭘ جﺎﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ رد يﺰﺘﻨﺳﻮ و
	ﺮﺛاﺖﺒﺴﻧيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﺖﺷﺎﮐ، ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﯽﻣاد دﻮﮐﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا وﻦﯿﺑنآﺎﻫﺮﺑعﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑ لﻮﻃ ،ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو و لﻮﮑﯿﻧﺎﭘ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،لﻮﮑﯿﻧﺎﭘنزرا ردﺢﻄﺳﮏﯾﺪﺻردﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑ)لوﺪﺟ2 .( ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا لﻮﮑﯿﻧﺎﭘ لﻮﻃ ونزراﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ 55/90 و71/21ﯽﺘﻧﺎﺳا ﺮﺘﻣ رﺎﻤﯿﺗ ز45 % شﺎﻣ +10
	=ﺗﺶﺑﺎﺶﺷﻮﭘ جﺎﺗ ﺢﻄﺳ رد يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ لﺎﻌﻓ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ. ﻪﻧﻮﻤﻧ ردرادﺮﺑيﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯿﯿﻦﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و شﺎﻣ و نزرا ﻪﻓﻮﻠﻋﻪﻠﺣﺮﻣ ردايﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﯽﮔﺪﯿﺳر تﺮﮐ زايﺎﻫﺎﻣزآﯾﺸﯽﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا فﺬﺣ ﺎﺑ ياود ﺮﺘﻣ ﻟﻮﻃﯽ عﻮﻤﺠﻣ رد ورﺎﻬﭼتﺮﮐ ﺮﻫ زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﺪﺷ .اﺮﺑيزراﯾﺑﺎﯽ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﺧﺎﺷ زا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮ
	(دﺎﻔﺘﺳاهدﺮﮔﯾﺪ .اﺮﺑي ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧيﻣزﯿﻦزا ﻪﻟدﺎﻌﻣ)2(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا) يﺮﻐﺻا وﯽﻌﯿﻓر ،2010(: )2(
	)
	و
	:ﺗﺮﺗ ﻪﺑﯿﺐﺘﺸﮐ ﮏﺗ و طﻮﻠﺨﻣ رد نزرا دﺮﮑﻠﻤﻋﯽنزرا .
	و
	: ﺗﺮﺗ ﻪﺑﯿﺐ دﺮﮑﻠﻤﻋشﺎﻣ ردﺘﺸﮐ ﮏﺗ و طﻮﻠﺨﻣﯽشﺎﻣ.
	ﻦﯾاﺞﯾﺎﺘـﻧنﺎﺸـﻧﯽﻣﺪﻫدﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺶﯾاﺰﻓا حﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣدﻮﮐﯽﻣادﺪﻫﺎﺷﺶﯾاﺰﻓاﯽﺠﯾرﺪﺗ ياﺰﺟا دﺮﮑﻠﻤﻋهﺎﯿﮔنزراﻢﯿﺘﺴـﻫﻪـﮐﻦـﯾاﻪـﻟﺎﺴـﻣﯽﻣﺪـﻧاﻮـﺗﻪﺑﻞﯿـﻟددﺎـﺠـﯾاﻂـﯾاﺮـﺷﯽﻄﯿﺤـﻣبﻮﻠﻄـﻣﺮﺗياﺮﺑنزرا ﻂـﺳﻮﺗشﺎﻣﺪﺷﺎﺑ .
	ﺪﺷﺎﺑ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ . وﺎﺘﺳﺎﮔ نارﺎـﮑﻤﻫ و)2008 ( اﺰـﻓاﯾﺶ ﻟﻮﺗــﯿﺪﺑ ﺪــﺷر ﺖﻋﺮــﺳ ﻪــﺑ ار طﻮــﻠﺨﻣ ﺖــﺸﮐ ردﯿﺮﺘــﺸ و اﻟد ﻪﺑ سﺮﺘﺳد رد ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺮﺘﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳﯿﻞﻪﻧﻮﮔ توﺎﻔﺗ ﺎﻫ ﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ. رﺎـﻤﯿﺗ رد نزرا ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ 45 % شﺎﻣ +100 % ﻪـﺗﻮﺑ ﻦﯿـﺑ ﺪﯾﺪﺷ ﺖﺑﺎﻗر ﺖﻠﻋ ﻪﺑ نز
	ﺮﯿﺛﺄﺗﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳدﻮﮐﻣاد ﺖـﺷﺎﮐ يﺎـﻫﻮﮕﻟا ،ﯽ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا وﻦﯿﺑنآ ﺎﻫ ﮏـﺸﺧ ﻪـﻓﻮﻠﻋ و ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نزراﺪــﺻرد ﮏــﯾ ﺢﻄــﺳ ردــﻨﻌﻣﯽراد دﻮــﺑ)لوﺪــﺟ2 .( ﮏـﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ و ﻪﻧاد يﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑنزرا رﺎـﻤﯿﺗ زا 30 % شﺎـﻣ +100 % فﺮـﺼﻣ ﺎــﺑ هاﺮـﻤﻫ نزرا30 رد ﻦــﺗ ﻣاد دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ
	ﺎـﺑ ﺮـﺑاﺮﺑ ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪـﺑ نزرا ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ2842ﮐﯿ مﺮﮔﻮـﻠ رد رﺎــﺘﮑﻫ و1222ﮐﯿمﺮﮔﻮــﻠرﺎــﺘﮑﻫ رد يﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ زا30 % شﺎﻣ +100 %نزرا فﺮـﺼﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ30 ﺎـﺘﮑﻫ رد ﻦـﺗ ر ﻣاد دﻮﮐنزرا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ و ﯽ ﯽـﻣاد دﻮـﮐ لﺎـﻤﻋا نوﺪﺑ ﺪـﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺖـﺳا ه) لوﺪـﺟ3.( ﺖـﺸﮐ رد هﺪـﺷ شراﺰـﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ترذ 
	)1388 ( ﺎــﯿﺑﻮﻟ و مﻮﮔرﻮــﺳ طﻮــﻠﺨﻣ ﺖــﺸﮐ ﯽــﺳرﺮﺑ رد دﺮـﮑﻠﻤﻋ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﯽﻠﺒﻠﺑ ﻢﺸﭼﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراد.
	حﻮﻄـﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻒﻠﺘﺨــﻣ ﯽـﻣاد دﻮـﮐ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺑﯿژﻮﻟﻮﯾﮏ رﻮﻃ ﻪﺑ نزراﻨﻌﻣﯽرادي ﺪـﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا) ﺪــﺟ لو2 .( ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮـﺛا حﻮﻄـﺳ ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﺎﻫدﻮﮐيﻣادﯽﺖﺒﺴﻧ وﺎﻫي دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﮏـﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ نزراـــﻨﻌﻣﯽراددﻮـــﺑ. ﻦﯾﺮـــﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘـــﺸﯿﺑ دﺮـــﮑﻠﻤﻋ
	ﺪﺻرد ﮏﯾﻨﻌﻣﯽراددﻮﺑ، ﯽﻟوﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺒﺴﻧﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ طﻮﻠﺨﻣ ودﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻣاد ﺖﺒﺴﻧﯽﻨﻌﻣ ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ دﻮﺒﻧ راد)لوﺪﺟ6 .(د ﻦﯿﺑ ر
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﺮﯿﺛﺄﺗ حﻮﻄﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣدﻮﮐﻣاد ﯽنزرا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﺢﻄﺳ رد
	رد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﯽﻣاد دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺢﻄﺳ30 ﯽﻣاد دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ02/24 ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ،ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﮐ يراد ﺖﺷاد) لوﺪﺟ7 .( نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯿﺣر)1381 (رد ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺎﯾﻮﺳ و ترذ طﻮﻠﺨﻣﮐﺎ يور ﺖﺷﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷيﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺷاﺪﻧ ﻦﯾا ﻪﮐ و
	ﻠﺒﻠﺑ ﻢﺸﭼﯽا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ردﯾﻦ ﺎﺗ درﻮـﻣ ار ﺐـﻟﺎﻄﻣ ـﯿﯾﺪ راﺮﻗ ﯽـﻣ ﺪـﻫد. اﺰـﺟا ﺎـﺑ طﺎـﺒﺗرا ردي ـﮑﻠﻤﻋ،دﺮ و يﺮـﺒﻨﻗ نارﺎﮑﻤﻫ)1390 (ﺮﮐ شراﺰﮔﻧدﺪ . رد نزرا طﻮـﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﯽـﻠﺒﻠﺑ ﻢـﺸﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ و اﺰـﻓا ﺎـﺑﯾﺶ ﻮـﮕﻟا رد نزرا ﻢﻬـﺳي ﻧ داﺪﻌﺗ ﺖﺸﮐﯿمﺎﻪﺗﻮﺑ ردﺎﻫيﺑﻮﻟ ـﯿﺎ ـﻠﺒﻠﺑ ﻢـﺸﭼﯽ ﺶﻫﺎـﮐ ﯾ
	ﺰﺠﺗ لوﺪﺟ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎ ﯽـﻣ هﺪﻫﺎـﺸﻣ
	دﻮﺷ ،ﺮﯿﺛﺄﺗﯽﻣاد دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ،ﺖﺒﺴﻧﺎﻫي ﺖـﺷﺎﮐ رﻮﺘﮐﺎﻓ ود ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﺮﺑﻧ داﺪﻌﺗﯿمﺎ داﺪـﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻧﯿمﺎﻧ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ـﯿمﺎ ﻪـﻧاد راﺰـﻫ نزو و شﺎﻣ ﺢﻄـﺳ رد ﺪـﺻرد ﮏـﯾ ـﻨﻌﻣﯽد ﺖـﺳا را) لوﺪـﺟ4.( ﻪـﺗﻮﺑ رد مﺎـﯿﻧ داﺪـﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪـﺑ ﻊـﺑﺮﻣ ﺮـﺘﻣ رد مﺎـﯿﻧ
	ﺎﻫيﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣﺎﻟد ﻪﺑ ﺖﺷﯿﻞاﺰﻓاﯾﺶ ﺖـﺑﺎﻗرنورد ﻪـﻧﻮﮔ
	اي،اﺮﺷﯾﻂﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧي ﺪﺷر ﺖﻬﺟشﺎﻣ ﻪﺑدﻮﺟوﯽﻣﺪﯾآ . اﺮﺑﺎﻨﺑﯾﻦاﺰﻓا تازاﻮﻣ ﻪﺑﯾﺶ ﻢﮐاﺮﺗشﺎﻣ رد ﻪـﻧاد داﺪﻌﺗ زا ، ﻧ ﺮﻫﯿمﺎ ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻪﺘـﺳﺎﮐ) لوﺪـﺟ5( . ﯽـﺤﺘﻓ)1389( دﺮﮐ شراﺰﮔﺑﯿﻦﻧ ﺮﻫ ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯿﺎم شﺎـﻣ ﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﺘﺒﺜﻣﯽدراد دﻮﺟو . نارﺎـﮑﻤﻫ و ﻂﺑﺎـﺿ)1384 (
	ﺢﻄﺳﺪﺻرد ﮏﯾﻨﻌﻣﯽرادي ﺖﺳا) لوﺪﺟ4( . ﻪـﮐ يرﻮﻄﺑ ﮏــﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮــﮑﻠﻤﻋ ناﺰــﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎــﺑ1972ﮐﯿمﺮﮔﻮــﻠ رد رﺎﺘﮑﻫ فﺮـﺼﻣ ﺎـﺑ هاﺮﻤﻫ شﺎﻣ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ زا30 ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﻣاد دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗو ، ﺎـﺑ رﺎـﻤﯿﺗ ﻦـﯾا ﻦﯿـﺑ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ اد دﻮـﺟو يراد ﺖـﺷ) لوﺪـﺟ 5.(اﺰـــﻓا
	ﻧــﯿﺰﻘﺤﺗ مﺎــﺠﻧا ﺎــﺑﯿــﻘﯽ درﻮــﻣ ردشﺎــﻣ ﯽﻬﺑﺎــﺸﻣ ﺞﯾﺎــﺘﻧ دﺮﮐ شراﺰﮔهاﺪﻧ.
	ﺖﺒﺴﻧ دﻮـﮐ ﻒـﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ،ﺖـﺷﺎﮐ ﻒﻠﺘـﺨﻣ يﺎﻫنآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻣاد رد شﺎﻣ ﻪﻓﻮﻠﻋ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺎﻫ ﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ ﯽـﻨﻌ ﺪـﺷ راد) لوﺪـﺟ4.( ﺮـﺛا ﻦﯿـﺑ رد ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ﻪـﻓﻮﻠﻋ و ﻪـﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ9/544 رﺎـﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ و1427 رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ فﺮـﺼﻣ ﺎﺑ
	حﻮﻄــﺳدﻮــﮐ ﻒــﻠﺘﺨﻣــﻣادﯽﯽــﻨﻌﻣ ﺮــﺛايراد ﺮــﺑ ﮔ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷﯿهﺎ ﺖـﺷاﺪﻧ شﺎـﻣ، ﺖﺒـﺴﻧ ﯽـﻟو يﺎـﻫ ﯽـﻨﻌﻣ ﺮـﺛا ياراد ﺪـﺻرد ﮏـﯾ ﺢﻄـﺳ رد ﺖﺷﺎﮐيراد ﺮـﺑ ﺖــﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎــﺷ دﻮــﺑ شﺎــﻣ) لوﺪــﺟ6.(ﺎﻘﻣ ردﯾــﺴﻪ ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﺎﻫ) لوﺪﺟ7 (ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣدﻮﺷ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﮐ ـــﮔ ﺖــﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎ
	ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ لوﺪﺟ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ـﻣ هﺪﻫﺎـﺸﻣﯽ
	،دﻮﺷﺛﺄﺗﺮﯿﺖﺒﺴﻧ ﯽـﻣاد دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ،ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ ﮏـﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺮـﺑ رﻮﺘﮐﺎـﻓ ود ﻦـﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و رد
	ﻌﺸﻌﺸﺗتﺎﻨﺳﻮﺘﻓ لﺎﻌﻓﺰﺘيﺗ رد هﺪﺷ بﺬﺟﯿرﺎﻤ45 % شﺎﻣ +100 %ﺮـﺗﻻﺎﺑ رد نزراﯾﻦـﻣﯿناﺰ و دﻮـﺑ دﻮـﺧ ﺑﯿﻦاﯾﻦﺗﯿرﺎﻤﺎﺳ ﺎﺑﯾﺮﺗﯿﺎﻫرﺎﻤيﺖﺸﮐ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	ﺗ بﺬﺟﺶﺑﺎ يﺎﻫﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ لﺎﻌﻓيﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ يراد ﺢﻄـﺳ ردﺪﺻرد ﮏﯾ ﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺒﺴﻧيﺎﻫﮐﺎﺖﺷ راﺮﻗ ﺖـﻓﺮـﮔ ﺮﺛا و ﯽﻣاد دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﻈﻧ زا ﯽﻟو ،ﯽﻨﻌﻣ رﻮﺘﮐﺎﻓ ود ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺪﺸﻧ راد) لوﺪﺟ6.(ﻣﯿناﺰـ
	ﺎﻫي و نزرا ﺺﻟﺎﺧشﺎﻣﻨﻌـﻣ توﺎﻔـﺗﯽرادي دﻮـﺟو ﺖـﺷاد.ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ لﺎﻌﻓ ﺶﺑﺎـﺗي بﺬﺟ
	1390 .(ﯽﻠﺳﻮﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫنارﺎﮑﻤﻫ و) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﺳﻮﺗ 1389 ( ردﺎﯿﺑﻮﻟ و نزرا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﺰﻣﺮﻗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ر ﯽﻬﺑﺎﺸﻣدﺮﮐ شراﺰﮔ اﺪﻧ. ﻊﺸﻌﺸﺗ بﺬﺟ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ ﺖـﻠﻋ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ لﺎﻌﻓيﭘﻮﻧﺎﮐ ردﯽﺖﺸﮐﻫﺎي ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﺺﻟﺎﺧ ﺎﻫﻣﯽﺪﻧاﻮﺗﻟد ﻪﺑﯿﻞارآ رد فﻼﺘﺧاﯾﺶ خﺎﺷ ﭘﻮﻧﺎﮐ ﻞﮑﺷ و گﺮﺑ وﯽﮔ ردﯿﺎنﺎﻫﺪﺷﺎﺑ طﻮﻠ
	هﺪﺷردﺖﺷاد دﻮﺟو ﺺﻟﺎﺧ شﺎﻣ رﺎﻤﯿﺗ .اﯾﻦـ ﺪـﻧور ﺎﺸـﻧﻣ نﯽﺪﻫدﻟوا ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻪﮐﯿﻪ ﺪﺷر30 زا ﺪﻌﺑ زور نﺪﺷ ﺰﺒﺳﺗ ،ﯿرﺎﻤ45 % شﺎﻣ +100 % ﺖﺳا ردﺎﻗ نزرا
	ار دوﺪﺣ83%ﻣﺆ ﺺـﻟﺎﺧ ﺖـﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺗﺮﺛ نزرا، شﺎﻣﺖﺸﮐ وﺎﻫيﺎﻤﻧ بﺬﺟ طﻮﻠﺨﻣﯾﺪ) لوﺪﺟ7 .( ﺳرﺮﺑﯽﯾﻪﺘﻓﺎﺎﻫيﺎﺳﯾﺮاﺰﻓا درﻮﻣ رد نﺎﻘﻘﺤﻣﯾﺶﺑﯿﺮﺘﺸ بﺬﺟ
	ﺎﺘﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ردﯾﺞﺪﺑهﺪﻣآ ﺖﺳ ﻦﯾا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺗ درﻮﻣ ارﺄﯿﯾﺪـﻣ راﺮﻗﯽﺪﻫد.ﺪﺷ شراﺰﮔ ﺖﺳا ه ﻪﮐ رﻮﻧ بﺬﺟ ﯽﻠﺒﻠﺑ ﻢﺸﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ و نزرا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﻨﻗ
	ﻣﯽدﻮﺷ.
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ .اﯾﻦﻣ نﺎﺸﻧ عﻮﺿﻮﻣﯽﺪﻫد و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ شﺎﻣ رد ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋﯿﺮاﺮﻗ ﻢﮐاﺮﺗرﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ . ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رﺎﻤﯿﺗ45 % شﺎﻣ +100 % ﺎﺑ نزرا
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﻫد رد ﺳرﺮﺑﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗﯽﮔ ود طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ وﯿهﺎ مد نزرا شﺎﻣ و ﯽﻫﺎﺑورﺑﯿﺮﺘﺸﯾﻦ ﻪﻓﻮﻠﻋ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ نزرا ﮏﺸﺧزاﺗﯿرﺎﻤ30 % شﺎﻣ +100 % ﻞﺻﺎﺣ ،نزرا ﮔ رد و ،ﺪﺷﯿهﺎشﺎﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ نآ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ زا
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