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  چکیده
 هاي هرز معرفیمدیریت علف گیاهان مختلف به عنوان روشی بیولوژیک در کآللوپاتی هايپتانسیلاستفاده از 

همچنین ماده  و )Artemisia aucheri boiss(درمنه للوپاتیک گونه ل آپژوهش نقش پتانسیاین از این رو در  .شده است
 Amaranthus retroflexus) تاج خروس نهدو گو ثره موجود در اسانس این گیاه بر درصد جوانه زنی و رشد اولیهؤم

L.) و پیچک صحرایی )Convolvulus arvensis L. (صورت طرح فاکتوریل  به این بررسی. گرفت بررسی قرار مورد
-ابتدا از اندام هوایی گیاه اسانس گرفته شد و غلظت .در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد

 اسانسمختلف اثر سطوح که  داد نشان نتایج .تهیه شد  پی پی ام 2000و  Tween ،400 ،800 ،1000 ،1500 ،هاي صفر
چه، بنیه بذر و ، وزن خشک ریشه%)5درسطح احتمال (چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاهچه بر وزن ساقه درمنه

ت جوانه انشان داد که تأثیر اسانس درمنه بر صفهمچنین نتایج . بودمعنی دار %) 1در سطح احتمال (سرعت جوانه زنی 
  .زنی تاج خروس بیشتر از پیچک صحرایی بوده است

  
  آللوپاتی، پیچک صحرایی، تاج خروس، درمنه کوهی: کلیديهاي واژه
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Abstract 
The use of various plants allelopathic potentials will be introduced as a biological method of 

weed Management. In order to investigate the allelopathic effect of essential oil of Artemisia 
aucheri on the same characteristics of red-root amaranth (Amaranthus retroflexus boiss) weeds and 
field bindweed (Convolvlus arvensis L.) weeds a research was done. The experiment was set up as a 
factorial experiment replicated thrice in a completely randomized design. The oil was taken from 
the shoot and concentrations, Control, Tween, 400, 800, 1000, 1500, 2000 ppm were obtained. The 
results indicated effect of different concentrations was significant on shoot dry weight  (p<0.001), 
root dry weight, seed vigor and germination rate (p<0.005). The results also showed that effect of 
Artemisia aucheri extract on the germination and growth of Amaranthus retroflexus is greater than 
of Convolvulus arvensis weeds. 

 

Keywords: Allelopathy, Amaranthus retroflexus,  Artemisia aucheri, Convolvlus arvensis 

  
  قدمهم

هرز یکی هاي هاي کشاورزي علفدر اکوسیستم
. باشنداز عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان زراعی می

هاي هرز منجر به کاهش بر اساس آمار ارائه شده علف
 درصدي محصول در کشورهاي در حال توسعه 25
از مشکالت عمده ). 2004خان و همکاران ( گردندمی

ها از خارج  ، وارد نمودن علف کشایرانکشاورزي در 
-هزینه توجه به افزایش روز افزوناز کشور است که با 

هاي مربوطه، اهمیت آغاز تحقیقات نوین با هدف کاهش 

از سوي دیگر . دشو ها آشکار می وابستگی به علف کش
 محیطی زیست اثرات شیمیایی هايکشعلف کاربرد

 محیط آلودگی باعث و دارند دنبال را به نامساعدي

 هپدید اخیر هايدر سال همچنین شوند،می زیست

نگرانی  باعث ها علفکش به هرز هايعلف مقاومت
سینگ ( است شده هرز هايعلف متخصصین از بسیاري

 ثبت باالي هاي به هزینه توجه با. )2005aو همکاران 

از  استفاده اخیر، هايسال در جدید، هايکشفلع
 طبیعی طور به و آللوپاتی داشته خاصیت که گیاهانی

mailto:soltani5086@yahoo.com
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 شوند،می هرز هايعلف رشد و زنی بذر جوانه مانع

 جونز و همکاران( باشدمی جایگزین راهکار نوعی
یکی از  )Artemisia aucheri(گیاه درمنه ). 2004

آن   گیاهانی است که عصاره آبی برگ، ساقه و ریشه
مانع جوانه زنی و رشد دانه رست بسیاري از گونه هاي 

ترپنوئید هاي فرار از برگ درمنه . شودعلف هرز می
آلفاپینن، بتامیرن، : اند که عبارتند از شناسایی شده

آلفاترپینن، کامفور، برومیل استات، ترانس کاروفیلن، 
باشند، این ترکیبات بر  آلفاهومولن و گاماترپینن می

میقاتی، ( گیاهان متعددي توانایی دگر آسیبی دارند
1382(  

در زمینه پدیده آللوپاتی تحقیقات متعددي در 
صمدانی و . استکشورها صورت گرفته  ایران و سایر

هاي با بررسی اثر آللوپاتیک گونه) 1384(ستانی غبا
روي جوانه زنی  )Artemisia spp( مختلف درمنه

یوالف وحشی بیان نمودند میزان رشد و جوانه زنی آن 
با بررسی ) 1386(نژاد و همکاران موسی .کاهش یافت

 Foeniculum(دگر آسیبی اسانس روغنی رازیانه 

vulgar( شوید ،)Anethum graviolens ( و زیره سبز
)Cuminum ciminim ( بر جوانه زنی و استقرار

، (.Amaranthus retroflexus L)گیاهچه تاج خروس
 و مرغ ).Convolvulus arvensis L( پیچک صحرایی

)Cynodon dactylon L.(  کهبه این نتیجه رسیدند 
ها بر گیاه تاج خروس و  بیشترین اثر دگر آسیبی اسانس

 .کمترین اثر براي پیچک صحرایی بدست آمده است
اثرات آللوپاتیک ) 1387(جعفري فرد و همکاران 

هاي برگ گردو، درمنه، مریم گلی بر برخی عصاره
 Lactuca( هاي جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو ویژگی

sativum(  دادند و به این نتیجه را مورد بررسی قرار
هاي گیاه درمنه، گردو، مریم گلی دست یافتند که عصاره

اي روي جوانه زنی کاهو داشته و دهنده کاهش اثر
بیشترین تأثیر روي گیاهچه عصاره برگ گردو را 

با بررسی اثر ) 1387(قربانلی و همکاران  .داشته است
 یوالفهاي  آللوپاتیک گیاه درمنه دشتی روي گیاه چه

وحشی و تاج خروس وحشی نشان دادند که تأثیر برگ 
هاي علف هرز درمنه بر جوانه زنی و رشد دانه رست

تاج خروس و یوالف بیش از سایر اندام رویشی درمنه 
است و تأثیر عصاره آبی برگ درمنه بر جوانه زنی و 

  هاي یوالف وحشی بیشتر از رشد دانه رست
 )1388(مکاران راشد محصل و ه .تاج خروس بوده است

در بررسی اثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران 
)Crocus sativus ( بر رشد گیاه چه تاج خروس و

که بر روي گیاه چه تاج خروس  سلمه تره، نشان دادند 
تأثیر بازدارندگی عصاره برگ و در سلمه تره عصاره 

باقري و  .بنه تأثیر کاهندگی بیشتري داشته است
در بررسی اثر آللوپاتی درمنه دشتی بر ) 1389( محمدي

 Agropyron desertrom,،Agropyronسه گونه 

elonatum  وAtriplex canescens  بیشترین اثر
بازدارندگی را بر روي گیاه آتریپلکس نشان دادند و 

غالمی  .میزان قابل توجهی رشد ریشه گیاه را کاهش داد
گیاه درمنه با مطالعه اثر آللوپاتی ) 1390(و همکاران 

بر صفات ) .Artemisia herba alba Asso( دشتی
جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گونه اسپرس به این 
نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت میزان وزن ریشه چه، 

ترگیاه چه و شاخص بنیه بذر  طول ریشه چه، وزن
در بررسی ) 1982(حسین و خانوم  .یابد کاهش می

به این  .Artemisia maritime Lقابلیت بازدارندگی 
نتیجه دست یافتند که عصاره آبی گیاه مذکور از جوانه 

یان و هان . زنی یوالف و جوموش جلوگیري کرد
 Artemisiaفعال گیاه  عصاره که نمودند بیان) 1993(

princeps از رشد ریشه  Chrysathemum beca  و
Diarheno japonica لیدن و همکاران . جلوگیري کرد

 یکساله درمنه آللوپاتیکی فعالیت بررسی در) 1997(

 گیاهچه رشد بر مذکور گیاه برگ بافت که داشتند اذعان

 اثر تره سلمه و خروس تاج زنی و جوانه خردل

 ترکیب به آرتمیزین بر عالوه اثر و این دارد بازدارندگی

) 2002(پرستون و همکاران . شودمربوط می کلرید متیل
 Artemisia tridenta varبه بررسی اثر بازدارندگی 
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tridenta  برNicotiana attenuate  پرداختند و ترکیب
جاسمونات را به عنوان مهمترین ماده بازدارنده اسانس 
این گونه بر جوانه زنی گیاه مورد آزمایش شناسایی 

  .کردند
ایجاد مقاومت در هاي زیست محیطی و آلودگی

ها، توجه پژوهشگران را هاي هرز نسبت به علفکشعلف
هاي هرز، مانند هاي کنترل بیولوژیک علفبه روش
 خاصیت چند هر .هاي طبیعی جلب کرده استعلفکش
گونه علیه بر جنس درمنه  مختلف هايگونه آللوپاتی

 ثابت هاآن مواد متابولیتی وجود بواسطه مجاور هاي
هاي بیشتري در این زمینه را پژوهش است؛ شده

بنابراین در این مطالعه به بررسی  .نماید ضروري می
تاج خروس و تاثیر اسانس گونه درمنه بر روي دو گونه 

  .پرداخته شد پیچک صحرایی
  

  هامواد و روش
گیاه درمنه کوهی از منطقه شیر کوه جمع آوري 
شد و در محیط سایه روشن، بدون نور آفتاب خشک 

آن  )برگ و گل( اندام هوایی گرم از 100سپس . دش
شدن، گیاه  خشک از پس. مورد استفاده قرار گرفت

تبدیل شد و با دستگاه کلونجر اسانس  پودر به و آسیاب
هاي مختلف براي بررسی اثر غلظت. گرفتگیري انجام 

تاج  دو علف هرززنی و رشد عصاره بر روي جوانه
با  بذرها(عدد بذر  25خروس و پیچک صحرایی، 

ثانیه ضد  30به مدت  درصد پنجهیپوکلرید سدیم 
عفونی شد و با آب مقطر استریل شده سه بار شستشو 

دو علف هرز در درون پتریدیش قرار داده شد ) داده شد 
با هفت تیمار و سه تکرار  فاکتوریلو بر اساس طرح 

به آن اضافه  اسانسمختلف  هايلیتر از غلظتمیلی شش
 tween 20تیمارهاي اعمال شده شامل شاهد،. گردید

(0.1g/100ml,1.5ml)  1000، 1500 هايغلظت و ،
الزم به ذکر است که  .پی پی ام بود 2000و  400، 800

tween  سترها تشکیل اونوعی حالل است که از مشتقات
  .شده است

به منظور محاسبه سرعت جوانه زنی، درصد  
 3تا  1هاي جوانه زنی و شاخص بنیه بذر از فرمول

 افزار نرم از ها با استفادهتجزیه داده. ده شدااستف
ها نیز به و مقایسه میانگین گرفتانجام  spssآماري 

  .روش آزمون دانکن به دست آمد
 ]1[ ∑= Di

niGs 

تعداد  niسرعت جوانه زنی،  Gs در این رابطه؛
تعداد  Diبذرهاي جوانه زده در روزهاي شمارش و 

  . )1998خان و یونگر،( استروز پس از شروع آزمایش 
]2                                        [100PG= (Ni/N) ×                                                                                                             

PG  ،درصد جوانه زنیNi  تعداد بذر جوانه زده
. باشدتعداد کل بذرها میN در روز آخر شمارش و 

  .شد درصد جوانه زنی فقط در روز آخر محاسبه 
 ]3             [                               VI=%Gr×SL                                                                                             

VI  ،شاخص بنیه بذر%Gr  درصد جوانه زنی و
SL  استطول گیاهچه.  

  
  و بحث نتایج

اثر سطوح که  داد نشان تجزیه واریانس نتایج
بر وزن ساقه چه، وزن خشک  درمنه اسانسمختلف 

، وزن %)5درسطح احتمال (گیاهچه، وزن تر گیاهچه 
در (خشک ریشه چه، بنیه بذر و سرعت جوانه زنی 

اثر گیاه بر تمامی . معنی دار شد%) 1سطح احتمال 
اثر . از درصد جوانه زنی معنی دار شدصفات به غیر 

وزن ساقه متقابل اسانس و گیاه بر صفات جوانه زنی، 
چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاه چه، بنیه بذر و 

، وزن خشک ریشه %)5درسطح احتمال (سرعت جوانه 
  ). 1جدول (معنی دار بود %)  1در سطح احتمال (چه 

نشان داد که در  هاداده نتایج مقایسه میانگین
 درمنه گیاه پیچک صحرایی اثر سطوح مختلف اسانس

 ppm  1000در غلظت. ار نبوددچه معنیبر طول ساقه
دست آمد هچه در تاج خروس بکمترین مقدار طول ساقه

  ). 1شکل (
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در بین  بر وزن تر ساقه چه اسانسمقایسه میانگین اثر  -2شکل 
  دو گیاه تاج خروس و پیچک

اثر گیاه بر وزن . دار نبودخروس معنی صحرایی و تاج
چه، چه، وزن خشک ساقهچه و گیاهریشهچه،تر ساقه

معنی دار بود و % 1چه در سطح احتمال چه و گیاه
اثر  .کمترین میزان در گیاه تاج خروس به دست آمد

میزان اسانس بر وزن خشک ریشه چه تاج خروس 
کمترین مقدار  ppm 400معنی دار نشد ولی در غلظت 

. چه در پیچک صحرایی بدست آمد وزن خشک ریشه
بیشترین مقدار اثر متقابل اسانس و گیاه بر وزن خشک 
چه در گیاه پیچک صحرایی و عدم استعمال 

 خروس در غلظتاسانس و کمترین مقدار در گیاه تاج 

ppm 1500  3شکل (مشاهده شد .(  

                       ... بر درصد جوانه زنی و )Artemisia aucherie( اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه

  
مقایسه میانگین اثر اسانس بر طول ساقه چه گیاه 

  تاج خروس

- چه و گیاههاي مختلف اسانس بر طول ریشه

اثر . صحرایی و تاج خروس معنی دار نبود
چه چه و گیاهچه، ریشهگیاه بر میزان رشد طول ساقه

معنی دار بود و بیشترین میزان در % 1در سطح احتمال 
  .)2شکل ( گیاه پیچک صحرایی به دست آمد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در گیاه 
پیچک صحرایی اثر سطوح مختلف اسانس بر وزن تر 

کمترین  ppm  1500چه معنی دار نبود و در غلظت
اثر متقابل اسانس و . مقدار در تاج خروس بدست آمد

% 5 چه در سطح احتمالگیاه بر روي وزن تر ساقه
هاي مختلف اسانس  اثر سطوح). 2شکل (

  چه پیچک چه، وزن خشک ساقهبر وزن تر ریشه

شکل 

  
صحرایی و تاج

تر ساقه
چه و گیاهریشه

کمترین میزان در گیاه تاج خروس به دست آمد
میزان اسانس بر وزن خشک ریشه چه تاج خروس 

معنی دار نشد ولی در غلظت 
وزن خشک ریشه

بیشترین مقدار اثر متقابل اسانس و گیاه بر وزن خشک 
چه در گیاه پیچک صحرایی و عدم استعمال ریشه

اسانس و کمترین مقدار در گیاه تاج 
ppm 

اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه
 

  

مقایسه میانگین اثر اسانس بر طول ساقه چه گیاه -1شکل 

هاي مختلف اسانس بر طول ریشه اثر سطوح
صحرایی و تاج خروس معنی دار نبودچه پیچک 

گیاه بر میزان رشد طول ساقه
در سطح احتمال 

گیاه پیچک صحرایی به دست آمد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در گیاه 
پیچک صحرایی اثر سطوح مختلف اسانس بر وزن تر 

چه معنی دار نبود و در غلظتاقهس
مقدار در تاج خروس بدست آمد

گیاه بر روي وزن تر ساقه
(دار بود معنی

بر وزن تر ریشه
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در  مقایسه میانگین اثر اسانس بر وزن خشک ریشه چه -3شکل 

  بین دو گیاه تاج خروس و پیچک صحرایی
  

- تر گیاهدر تاج خروس اثر میزان اسانس بر وزن

معنی دار شده % 1چه تاج خروس در سطح احتمال 
در  در بین دو گیاه چهاثر اسانس بر وزن تر گیاه. است

دار بود که بیشترین مقدار آن در معنی% 5سطح احتمال
 مشاهده شد ppm 1000پیچک صحرایی و با استعمال 

  ). 4شکل (
  

  
مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس و گیاه بر وزن تر  -4شکل

  چهگیاه
  

نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که در غلظت 
ppm 400 چه بدست آمد کمترین مقدار وزن خشک گیاه

  کمترین مقدار وزن خشک  ppm  1500و در غلظت 
اثر متقابل اسانس و گیاه بر . چه بدست آمده استگیاه

دار بود و کمترین معنی% 5چه در سطح وزن خشک گیاه
 1500ppmمقدار آن در گیاه تاج خروس در غلظت 

ل واریانس، اثر گیاه با توجه به نتایج جدو. شد مشاهده

معنی % 1چه در سطح احتمال بر میزان وزن خشک گیاه
دار بوده است که کمترین مقدار آن در گیاه تاج خروس 

   ).5شکل(مشاهده شد 
  

  
 چهبر وزن خشک گیاه درمنه مقایسه میانگین اثر اسانس -5شکل 

  گیاه تاج خروس و پیچک صحراییدو در بین 
 
 با استعمالا نشان داد که نتایج مقایسه میانگین ه

، کمترین مقدار اسانس درمنه ppm 1500و  400غلظت 
وزن بنیه بذر در پیچک صحرایی و تاج خروس بدست 

بر بنیه بذر تاج خروس و پیجک اسانس اثر  .آمده است
و اثر اسانس بر  دار بودمعنی% 1صحرایی در سطح 

  ). 6شکل (گیاه بنیه بذر گیاه تاج خروس بیشتر بود
  

  
مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس و گیاه بر بنیه  -6شکل 

  بذر
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در صفت سرعت جوانه زنی پیچک صحرایی و 
 ppm 1500و  400تاج خروس، کمترین میزان در غلظت 

اثر متقابل اسانس و گیاه بر سرعت جوانه . مشاهده شد
دار بود و کمترین مقدار آن در معنی% 5زنی در سطح 

مشاهده شد  ppm 1500غلظت گیاه تاج خروس در
  ). 7شکل (

 مقایسه میانگین اثر اسانس برسرعت جوانه زنی -7شکل 
  در بین دو گیاه تاج خروس و پیچک صحرایی

  
آزاد شدن ترکیبات آللوپاتیک در محیط، مانع 

در این بررسی . شودجوانه زنی و رشد گیاهان دیگر می
مشخص شد اسانس درمنه کوهی بر جوانه زنی و 

هاي پیچک و تاج خروس تأثیر هاي رشد گیاهچهشاخص
و  ، کیل)1990(ماکرو و باربرا  .معنی دار کاهشی داشتند

صمدانی و  )1387(قربانلی و همکاران ، )2000(همکاران 
 .به نتایج مشابهی دست یافتند)  1384( ستانی غو با

هاي هایی که در معرض عصارهکاهش طول گیاهچه
زدارنده قرار می گیرند ممکن است گیاهی حاوي مواد با

ولی یا طویل لل اثر منفی عصاره بر روي تقسیم سبه دلی
عالوه بر رشد طولی ). 2002 قاسم(شدن سلول باشد 
- نده موجود در عصاره هاي گیاهی میگیاه، مواد بازدار

توانند تاثیر منفی بر وزن گیاه تحت آزمایش نیز داشته 
گزارش  )2002(اسماعیل و چانگ  در این زمینه. باشند

نمودند که وزن تر گوجه فرنگی با افزایش غلظت 
  Mikania micranthaعصاره حاصل از برگ گیاه
 )2004( و همکاراناحمد  .بطور معنی داري کاهش یافت

 هفتها و ترپنترکیب از منو تعداد پنجنشان دادند 
 هاي هواییهاي الکتون در قسمتترکیب از سزکوییترپن

داراي اثرات آللوپاتیکی   Artemisia suksdoriگونه
و ) aromadendree  )C15H24ترکیبات . هستند

Germarene A )C15H24 ( نیز به عنوان ترکیبات
سیسکویی ترپن در اسانس گیاه شناسایی شدند که طبق 

 هبه عنوان بازدارند )1994( و همکاران نرایان مطالعات
اي که مواد بازدارنده. نداجوانه زنی و رشد شناخته شده

-در غلظت مشخص منجر به کاهش رشد یک گیاه می

، در همان غلظت ممکن است منجر به اثرات شوند
. بازدارندگی کمتر یا عدم توقف رشد در گیاه دیگر شوند

هاي مختلف گیاهی به مواد حساسیت متفاوت گونه
تواند به دلیل خصوصیات بازدارنده رشد می

ها باشد بیوشیمیایی متفاوت آن گونهفیزیولوژیکی و 
  ).1389 و حکیمی میبدي سودائی زاده(

نشان داد که از بین دو گونه مورد مطالعه نتایج 
-هاي جوانهیاه درمنه کوهی بر پارامتراثر آللوپاتیک گ

بوده پیچک صحرایی بیشتر از گیاه تاج خروس زنی 
 هاي جوانه زنیطوري که بیشترین اثر بر پارمترب. است

بوده،  1500ppmدر گیاه تاج خروس مربوط به غلظت 
در حالی که این پارامترها در پیچک صحرایی در غلظت 

400ppm  این موضوع . بیشترین کاهش را نشان دادند
بیانگر حساسیت بیشتر گیاه پیچک صحرایی نسبت به 

رشد پیچک . مواد آللوپاتیک موجود در درمنه است
س به میزان بیشتري صحرایی در مقایسه با تاج خرو

هاي درمنه قرار تحت تاثیر افزایش غلظت عصاره اندام
این موضوع  این )1388(راشد محصل و همکاران  .گرفت
دو علف این هاي فیزیولوژیکی موجود در تفاوترا به 
و تحقیقات  نتایج حاصل از این تحقیق نسبت دادندهرز 
که عصاره درمنه اثر آللوپاتیکی  کندبیان می مشابه
تواند در راستاي کشت ارگانیک و می داشتهقوي نسبتاً 

هایی با کشمحصوالت کشاورزي و همچنین تولید علف
جهت . اهی و طبیعی کاربرد داشته باشدمنشأ گی
شود تر راجع به این گیاه پیشنهاد میگیري قطعیتصمیم
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اي گلخانه اي وآتی آزمایشات مزرعه هايدر پژوهش
هاي هرز مهم مورد بررسی قرار بیشتري بر سایر علف

همچنین تجزیه فیتوشیمیایی گیاه آللوپاتیک به  .گیرد
  .همراه تیمار خاك طبیعی رویشگاه مطالعه شود

  
  مورد استفاده منابع

 ،Agropyron desertrumبررسی اثر آللوپاتی درمنه دشتی بر سه گونه . 1389 ،باقري ر و محمدي ص
Agropyronelongatum و Atriplexcanescens .پژوهشی تحقیقات مرتع و - فصلنامه علمی. در امر اصالح مراتع

  .548تا  538  هايصفحه . 4، شماره هفدهمجلد . بیابان ایران

بر رشد  Crocus sativusاثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران . 1388. قرخلو ج و راستگو م ح،راشد محصل م
. مجله پژوهش زراعی ایران. Chenopodium albumو سلمه تره Amaranthus retroflexusگیاهچه تاج خروس 

  .61تا  53 هايصفحه. 1، شماره هفتمجلد 

زنی و رشد اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روي جوانه .1389 .سودائی زاده ح و حکیمی میبدي م ح
  ..189تا  181 هايصفحه. 1شماره  ) 20( 2 جلد هاي گندم و یونجه، مجله دانش کشاورزي پایدار،گیاهچه

زنی گیاه بر روي جوانه  .Artemisia sppاثر آللوپاتیک گونه هاي مختلف درمنه . 1384. و باستانی م ع ب صمدانی
  .69 تا  74هاي صفحه . 48شماره . پژوهش و سازندگی در زراعت باغبانی. یوالف وحشی

 .Artemisia herba alba Assoدشتیمطالعه اثر آللوپاتی گیاه درمنه . 1390. دیانتی تیلکی ق ع و بهتري ب ،غالمی ف
پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح  –دو فصلنامه علمی . بر صفات جوانه زنی و رشد گیاه چه دو گونه اسپرس

  .191 تا 181هاي صفحه. 1، شماره نوزدهمجلد . گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

 Artemisia siberiبررسی اثرات آللوپاتیک گیاه درمنه دشتی . 1387. ع ابخشی خانیکی غ ر و شجاعی  ،قربانلی م ل

Besser.  بر روي دو گیاهچه یوالف وحشی.Avena lodoviciana L وتاج خروس وحشی؛ Amaranthus 

retrofexus .134تا  129هاي صفحه .79شماره . پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی.  

  .367جلد سوم، صفحه . ها و مراتع کشور انتشارات موسسه تحقیقات جنگل. فلور ایران. 1363. قهرمان و

 Foeniculum( دگر آسیبی اسانس روغنی رازیانه. 1386. اجاللی ل و ع زادههنصرال ،میرشکاري ب ،نژاد وموسی

vulgar( شوید ،)Anethum graviolens( و زیره سبز ،)Cuminum ciminim ( بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه
  .40کنگره گیاه پزشکی ایران، صفحه  هجدهمین. تاج خروس، پیچک صحرایی و مرغ

 Trifolium( بررسی پتانسیل آللوپاتی شبدر ایرانی .1385. پور مل و نجف ف، خلقانی ج، قربانلی، م میقانی

resupinatum (و برسیم)T. alexandrium (زنی بذر علف هاي هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل بر جوانه
  .101تا  81هاي صفحه. 1جلد هفتاد و چهارم، شماره  هاي گیاهی، وحشی، مجله آفات و بیماري
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  چکیده
 هاي هرز معرفیمدیریت علف گیاهان مختلف به عنوان روشی بیولوژیک در کآللوپاتی هايپتانسیلاستفاده از 

همچنین ماده  و )Artemisia aucheri boiss(درمنه للوپاتیک گونه ل آپژوهش نقش پتانسیاین از این رو در  .شده است
 Amaranthus retroflexus) تاج خروس نهدو گو ثره موجود در اسانس این گیاه بر درصد جوانه زنی و رشد اولیهؤم

L.) و پیچک صحرایی )Convolvulus arvensis L. (صورت طرح فاکتوریل  به این بررسی. گرفت بررسی قرار مورد
-ابتدا از اندام هوایی گیاه اسانس گرفته شد و غلظت .در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد

 اسانسمختلف اثر سطوح که  داد نشان نتایج .تهیه شد  پی پی ام 2000و  Tween ،400 ،800 ،1000 ،1500 ،هاي صفر
چه، بنیه بذر و ، وزن خشک ریشه%)5درسطح احتمال (چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاهچه بر وزن ساقه درمنه

ت جوانه انشان داد که تأثیر اسانس درمنه بر صفهمچنین نتایج . بودمعنی دار %) 1در سطح احتمال (سرعت جوانه زنی 
  .زنی تاج خروس بیشتر از پیچک صحرایی بوده است

  
  آللوپاتی، پیچک صحرایی، تاج خروس، درمنه کوهی: کلیديهاي واژه
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Abstract 
The use of various plants allelopathic potentials will be introduced as a biological method of 

weed Management. In order to investigate the allelopathic effect of essential oil of Artemisia 
aucheri on the same characteristics of red-root amaranth (Amaranthus retroflexus boiss) weeds and 
field bindweed (Convolvlus arvensis L.) weeds a research was done. The experiment was set up as a 
factorial experiment replicated thrice in a completely randomized design. The oil was taken from 
the shoot and concentrations, Control, Tween, 400, 800, 1000, 1500, 2000 ppm were obtained. The 
results indicated effect of different concentrations was significant on shoot dry weight  (p<0.001), 
root dry weight, seed vigor and germination rate (p<0.005). The results also showed that effect of 
Artemisia aucheri extract on the germination and growth of Amaranthus retroflexus is greater than 
of Convolvulus arvensis weeds. 

 

Keywords: Allelopathy, Amaranthus retroflexus,  Artemisia aucheri, Convolvlus arvensis 

  
  قدمهم

هرز یکی هاي هاي کشاورزي علفدر اکوسیستم
. باشنداز عوامل مهم کاهش عملکرد گیاهان زراعی می

هاي هرز منجر به کاهش بر اساس آمار ارائه شده علف
 درصدي محصول در کشورهاي در حال توسعه 25
از مشکالت عمده ). 2004خان و همکاران ( گردندمی

ها از خارج  ، وارد نمودن علف کشایرانکشاورزي در 
-هزینه توجه به افزایش روز افزوناز کشور است که با 

هاي مربوطه، اهمیت آغاز تحقیقات نوین با هدف کاهش 

از سوي دیگر . دشو ها آشکار می وابستگی به علف کش
 محیطی زیست اثرات شیمیایی هايکشعلف کاربرد

 محیط آلودگی باعث و دارند دنبال را به نامساعدي

 هپدید اخیر هايدر سال همچنین شوند،می زیست

نگرانی  باعث ها علفکش به هرز هايعلف مقاومت
سینگ ( است شده هرز هايعلف متخصصین از بسیاري

 ثبت باالي هاي به هزینه توجه با. )2005aو همکاران 

از  استفاده اخیر، هايسال در جدید، هايکشفلع
 طبیعی طور به و آللوپاتی داشته خاصیت که گیاهانی

mailto:soltani5086@yahoo.com
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 شوند،می هرز هايعلف رشد و زنی بذر جوانه مانع

 جونز و همکاران( باشدمی جایگزین راهکار نوعی
یکی از  )Artemisia aucheri(گیاه درمنه ). 2004

آن   گیاهانی است که عصاره آبی برگ، ساقه و ریشه
مانع جوانه زنی و رشد دانه رست بسیاري از گونه هاي 

ترپنوئید هاي فرار از برگ درمنه . شودعلف هرز می
آلفاپینن، بتامیرن، : اند که عبارتند از شناسایی شده

آلفاترپینن، کامفور، برومیل استات، ترانس کاروفیلن، 
باشند، این ترکیبات بر  آلفاهومولن و گاماترپینن می

میقاتی، ( گیاهان متعددي توانایی دگر آسیبی دارند
1382(  

در زمینه پدیده آللوپاتی تحقیقات متعددي در 
صمدانی و . استکشورها صورت گرفته  ایران و سایر

هاي با بررسی اثر آللوپاتیک گونه) 1384(ستانی غبا
روي جوانه زنی  )Artemisia spp( مختلف درمنه

یوالف وحشی بیان نمودند میزان رشد و جوانه زنی آن 
با بررسی ) 1386(نژاد و همکاران موسی .کاهش یافت

 Foeniculum(دگر آسیبی اسانس روغنی رازیانه 

vulgar( شوید ،)Anethum graviolens ( و زیره سبز
)Cuminum ciminim ( بر جوانه زنی و استقرار

، (.Amaranthus retroflexus L)گیاهچه تاج خروس
 و مرغ ).Convolvulus arvensis L( پیچک صحرایی

)Cynodon dactylon L.(  کهبه این نتیجه رسیدند 
ها بر گیاه تاج خروس و  بیشترین اثر دگر آسیبی اسانس

 .کمترین اثر براي پیچک صحرایی بدست آمده است
اثرات آللوپاتیک ) 1387(جعفري فرد و همکاران 

هاي برگ گردو، درمنه، مریم گلی بر برخی عصاره
 Lactuca( هاي جوانه زنی و رشد گیاهچه کاهو ویژگی

sativum(  دادند و به این نتیجه را مورد بررسی قرار
هاي گیاه درمنه، گردو، مریم گلی دست یافتند که عصاره

اي روي جوانه زنی کاهو داشته و دهنده کاهش اثر
بیشترین تأثیر روي گیاهچه عصاره برگ گردو را 

با بررسی اثر ) 1387(قربانلی و همکاران  .داشته است
 یوالفهاي  آللوپاتیک گیاه درمنه دشتی روي گیاه چه

وحشی و تاج خروس وحشی نشان دادند که تأثیر برگ 
هاي علف هرز درمنه بر جوانه زنی و رشد دانه رست

تاج خروس و یوالف بیش از سایر اندام رویشی درمنه 
است و تأثیر عصاره آبی برگ درمنه بر جوانه زنی و 

  هاي یوالف وحشی بیشتر از رشد دانه رست
 )1388(مکاران راشد محصل و ه .تاج خروس بوده است

در بررسی اثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران 
)Crocus sativus ( بر رشد گیاه چه تاج خروس و

که بر روي گیاه چه تاج خروس  سلمه تره، نشان دادند 
تأثیر بازدارندگی عصاره برگ و در سلمه تره عصاره 

باقري و  .بنه تأثیر کاهندگی بیشتري داشته است
در بررسی اثر آللوپاتی درمنه دشتی بر ) 1389( محمدي

 Agropyron desertrom,،Agropyronسه گونه 

elonatum  وAtriplex canescens  بیشترین اثر
بازدارندگی را بر روي گیاه آتریپلکس نشان دادند و 

غالمی  .میزان قابل توجهی رشد ریشه گیاه را کاهش داد
گیاه درمنه با مطالعه اثر آللوپاتی ) 1390(و همکاران 

بر صفات ) .Artemisia herba alba Asso( دشتی
جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گونه اسپرس به این 
نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت میزان وزن ریشه چه، 

ترگیاه چه و شاخص بنیه بذر  طول ریشه چه، وزن
در بررسی ) 1982(حسین و خانوم  .یابد کاهش می

به این  .Artemisia maritime Lقابلیت بازدارندگی 
نتیجه دست یافتند که عصاره آبی گیاه مذکور از جوانه 

یان و هان . زنی یوالف و جوموش جلوگیري کرد
 Artemisiaفعال گیاه  عصاره که نمودند بیان) 1993(

princeps از رشد ریشه  Chrysathemum beca  و
Diarheno japonica لیدن و همکاران . جلوگیري کرد

 یکساله درمنه آللوپاتیکی فعالیت بررسی در) 1997(

 گیاهچه رشد بر مذکور گیاه برگ بافت که داشتند اذعان

 اثر تره سلمه و خروس تاج زنی و جوانه خردل

 ترکیب به آرتمیزین بر عالوه اثر و این دارد بازدارندگی

) 2002(پرستون و همکاران . شودمربوط می کلرید متیل
 Artemisia tridenta varبه بررسی اثر بازدارندگی 
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tridenta  برNicotiana attenuate  پرداختند و ترکیب
جاسمونات را به عنوان مهمترین ماده بازدارنده اسانس 
این گونه بر جوانه زنی گیاه مورد آزمایش شناسایی 

  .کردند
ایجاد مقاومت در هاي زیست محیطی و آلودگی

ها، توجه پژوهشگران را هاي هرز نسبت به علفکشعلف
هاي هرز، مانند هاي کنترل بیولوژیک علفبه روش
 خاصیت چند هر .هاي طبیعی جلب کرده استعلفکش
گونه علیه بر جنس درمنه  مختلف هايگونه آللوپاتی

 ثابت هاآن مواد متابولیتی وجود بواسطه مجاور هاي
هاي بیشتري در این زمینه را پژوهش است؛ شده

بنابراین در این مطالعه به بررسی  .نماید ضروري می
تاج خروس و تاثیر اسانس گونه درمنه بر روي دو گونه 

  .پرداخته شد پیچک صحرایی
  

  هامواد و روش
گیاه درمنه کوهی از منطقه شیر کوه جمع آوري 
شد و در محیط سایه روشن، بدون نور آفتاب خشک 

آن  )برگ و گل( اندام هوایی گرم از 100سپس . دش
شدن، گیاه  خشک از پس. مورد استفاده قرار گرفت

تبدیل شد و با دستگاه کلونجر اسانس  پودر به و آسیاب
هاي مختلف براي بررسی اثر غلظت. گرفتگیري انجام 

تاج  دو علف هرززنی و رشد عصاره بر روي جوانه
با  بذرها(عدد بذر  25خروس و پیچک صحرایی، 

ثانیه ضد  30به مدت  درصد پنجهیپوکلرید سدیم 
عفونی شد و با آب مقطر استریل شده سه بار شستشو 

دو علف هرز در درون پتریدیش قرار داده شد ) داده شد 
با هفت تیمار و سه تکرار  فاکتوریلو بر اساس طرح 

به آن اضافه  اسانسمختلف  هايلیتر از غلظتمیلی شش
 tween 20تیمارهاي اعمال شده شامل شاهد،. گردید

(0.1g/100ml,1.5ml)  1000، 1500 هايغلظت و ،
الزم به ذکر است که  .پی پی ام بود 2000و  400، 800

tween  سترها تشکیل اونوعی حالل است که از مشتقات
  .شده است

به منظور محاسبه سرعت جوانه زنی، درصد  
 3تا  1هاي جوانه زنی و شاخص بنیه بذر از فرمول

 افزار نرم از ها با استفادهتجزیه داده. ده شدااستف
ها نیز به و مقایسه میانگین گرفتانجام  spssآماري 

  .روش آزمون دانکن به دست آمد
 ]1[ ∑= Di

niGs 

تعداد  niسرعت جوانه زنی،  Gs در این رابطه؛
تعداد  Diبذرهاي جوانه زده در روزهاي شمارش و 

  . )1998خان و یونگر،( استروز پس از شروع آزمایش 
]2                                        [100PG= (Ni/N) ×                                                                                                             

PG  ،درصد جوانه زنیNi  تعداد بذر جوانه زده
. باشدتعداد کل بذرها میN در روز آخر شمارش و 

  .شد درصد جوانه زنی فقط در روز آخر محاسبه 
 ]3             [                               VI=%Gr×SL                                                                                             

VI  ،شاخص بنیه بذر%Gr  درصد جوانه زنی و
SL  استطول گیاهچه.  

  
  و بحث نتایج

اثر سطوح که  داد نشان تجزیه واریانس نتایج
بر وزن ساقه چه، وزن خشک  درمنه اسانسمختلف 

، وزن %)5درسطح احتمال (گیاهچه، وزن تر گیاهچه 
در (خشک ریشه چه، بنیه بذر و سرعت جوانه زنی 

اثر گیاه بر تمامی . معنی دار شد%) 1سطح احتمال 
اثر . از درصد جوانه زنی معنی دار شدصفات به غیر 

وزن ساقه متقابل اسانس و گیاه بر صفات جوانه زنی، 
چه، وزن خشک گیاهچه، وزن تر گیاه چه، بنیه بذر و 

، وزن خشک ریشه %)5درسطح احتمال (سرعت جوانه 
  ). 1جدول (معنی دار بود %)  1در سطح احتمال (چه 

نشان داد که در  هاداده نتایج مقایسه میانگین
 درمنه گیاه پیچک صحرایی اثر سطوح مختلف اسانس

 ppm  1000در غلظت. ار نبوددچه معنیبر طول ساقه
دست آمد هچه در تاج خروس بکمترین مقدار طول ساقه

  ). 1شکل (
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در بین  بر وزن تر ساقه چه اسانسمقایسه میانگین اثر  -2شکل 
  دو گیاه تاج خروس و پیچک

اثر گیاه بر وزن . دار نبودخروس معنی صحرایی و تاج
چه، چه، وزن خشک ساقهچه و گیاهریشهچه،تر ساقه

معنی دار بود و % 1چه در سطح احتمال چه و گیاه
اثر  .کمترین میزان در گیاه تاج خروس به دست آمد

میزان اسانس بر وزن خشک ریشه چه تاج خروس 
کمترین مقدار  ppm 400معنی دار نشد ولی در غلظت 

. چه در پیچک صحرایی بدست آمد وزن خشک ریشه
بیشترین مقدار اثر متقابل اسانس و گیاه بر وزن خشک 
چه در گیاه پیچک صحرایی و عدم استعمال 

 خروس در غلظتاسانس و کمترین مقدار در گیاه تاج 

ppm 1500  3شکل (مشاهده شد .(  

                       ... بر درصد جوانه زنی و )Artemisia aucherie( اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه

  
مقایسه میانگین اثر اسانس بر طول ساقه چه گیاه 

  تاج خروس

- چه و گیاههاي مختلف اسانس بر طول ریشه

اثر . صحرایی و تاج خروس معنی دار نبود
چه چه و گیاهچه، ریشهگیاه بر میزان رشد طول ساقه

معنی دار بود و بیشترین میزان در % 1در سطح احتمال 
  .)2شکل ( گیاه پیچک صحرایی به دست آمد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در گیاه 
پیچک صحرایی اثر سطوح مختلف اسانس بر وزن تر 

کمترین  ppm  1500چه معنی دار نبود و در غلظت
اثر متقابل اسانس و . مقدار در تاج خروس بدست آمد

% 5 چه در سطح احتمالگیاه بر روي وزن تر ساقه
هاي مختلف اسانس  اثر سطوح). 2شکل (

  چه پیچک چه، وزن خشک ساقهبر وزن تر ریشه

شکل 

  
صحرایی و تاج

تر ساقه
چه و گیاهریشه

کمترین میزان در گیاه تاج خروس به دست آمد
میزان اسانس بر وزن خشک ریشه چه تاج خروس 

معنی دار نشد ولی در غلظت 
وزن خشک ریشه

بیشترین مقدار اثر متقابل اسانس و گیاه بر وزن خشک 
چه در گیاه پیچک صحرایی و عدم استعمال ریشه

اسانس و کمترین مقدار در گیاه تاج 
ppm 

  

اثر آللوپاتی اسانس گیاه دارویی درمنه
 

  

مقایسه میانگین اثر اسانس بر طول ساقه چه گیاه -1شکل 

هاي مختلف اسانس بر طول ریشه اثر سطوح
صحرایی و تاج خروس معنی دار نبودچه پیچک 

گیاه بر میزان رشد طول ساقه
در سطح احتمال 

گیاه پیچک صحرایی به دست آمد
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در گیاه 
پیچک صحرایی اثر سطوح مختلف اسانس بر وزن تر 

چه معنی دار نبود و در غلظتاقهس
مقدار در تاج خروس بدست آمد

گیاه بر روي وزن تر ساقه
(دار بود معنی

بر وزن تر ریشه
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در  مقایسه میانگین اثر اسانس بر وزن خشک ریشه چه -3شکل 

  بین دو گیاه تاج خروس و پیچک صحرایی
  

- تر گیاهدر تاج خروس اثر میزان اسانس بر وزن

معنی دار شده % 1چه تاج خروس در سطح احتمال 
در  در بین دو گیاه چهاثر اسانس بر وزن تر گیاه. است

دار بود که بیشترین مقدار آن در معنی% 5سطح احتمال
 مشاهده شد ppm 1000پیچک صحرایی و با استعمال 

  ). 4شکل (
  

  
مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس و گیاه بر وزن تر  -4شکل

  چهگیاه
  

نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که در غلظت 
ppm 400 چه بدست آمد کمترین مقدار وزن خشک گیاه

  کمترین مقدار وزن خشک  ppm  1500و در غلظت 
اثر متقابل اسانس و گیاه بر . چه بدست آمده استگیاه

دار بود و کمترین معنی% 5چه در سطح وزن خشک گیاه
 1500ppmمقدار آن در گیاه تاج خروس در غلظت 

ل واریانس، اثر گیاه با توجه به نتایج جدو. شد مشاهده
معنی % 1چه در سطح احتمال بر میزان وزن خشک گیاه

دار بوده است که کمترین مقدار آن در گیاه تاج خروس 
   ).5شکل(مشاهده شد 

  

  
 چهبر وزن خشک گیاه درمنه مقایسه میانگین اثر اسانس -5شکل 

  گیاه تاج خروس و پیچک صحراییدو در بین 
 
 با استعمالا نشان داد که نتایج مقایسه میانگین ه

، کمترین مقدار اسانس درمنه ppm 1500و  400غلظت 
وزن بنیه بذر در پیچک صحرایی و تاج خروس بدست 

بر بنیه بذر تاج خروس و پیجک اسانس اثر  .آمده است
و اثر اسانس بر  دار بودمعنی% 1صحرایی در سطح 

  ). 6شکل (گیاه بنیه بذر گیاه تاج خروس بیشتر بود
  

  
مقایسه میانگین اثر متقابل اسانس و گیاه بر بنیه  -6شکل 

  بذر
  

در صفت سرعت جوانه زنی پیچک صحرایی و 
 ppm 1500و  400تاج خروس، کمترین میزان در غلظت 
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اثر متقابل اسانس و گیاه بر سرعت جوانه . مشاهده شد
دار بود و کمترین مقدار آن در معنی% 5زنی در سطح 

مشاهده شد  ppm 1500غلظت گیاه تاج خروس در
  ). 7شکل (

 مقایسه میانگین اثر اسانس برسرعت جوانه زنی -7شکل 
  در بین دو گیاه تاج خروس و پیچک صحرایی

  
آزاد شدن ترکیبات آللوپاتیک در محیط، مانع 

در این بررسی . شودجوانه زنی و رشد گیاهان دیگر می
مشخص شد اسانس درمنه کوهی بر جوانه زنی و 

هاي پیچک و تاج خروس تأثیر هاي رشد گیاهچهشاخص
و  ، کیل)1990(ماکرو و باربرا  .معنی دار کاهشی داشتند

صمدانی و  )1387(قربانلی و همکاران ، )2000(همکاران 
 .به نتایج مشابهی دست یافتند)  1384( ستانی غو با

هاي هایی که در معرض عصارهکاهش طول گیاهچه
زدارنده قرار می گیرند ممکن است گیاهی حاوي مواد با

ولی یا طویل لل اثر منفی عصاره بر روي تقسیم سبه دلی
عالوه بر رشد طولی ). 2002 قاسم(شدن سلول باشد 
- نده موجود در عصاره هاي گیاهی میگیاه، مواد بازدار

توانند تاثیر منفی بر وزن گیاه تحت آزمایش نیز داشته 
گزارش  )2002(اسماعیل و چانگ  در این زمینه. باشند

نمودند که وزن تر گوجه فرنگی با افزایش غلظت 
  Mikania micranthaعصاره حاصل از برگ گیاه
 )2004( و همکاراناحمد  .بطور معنی داري کاهش یافت

 هفتها و ترپنترکیب از منو تعداد پنجنشان دادند 
 هاي هواییهاي الکتون در قسمتترکیب از سزکوییترپن

داراي اثرات آللوپاتیکی   Artemisia suksdoriگونه
و ) aromadendree  )C15H24ترکیبات . هستند

Germarene A )C15H24 ( نیز به عنوان ترکیبات
سیسکویی ترپن در اسانس گیاه شناسایی شدند که طبق 

 هبه عنوان بازدارند )1994( و همکاران نرایان مطالعات
اي که مواد بازدارنده. نداجوانه زنی و رشد شناخته شده

-در غلظت مشخص منجر به کاهش رشد یک گیاه می

، در همان غلظت ممکن است منجر به اثرات شوند
. بازدارندگی کمتر یا عدم توقف رشد در گیاه دیگر شوند

هاي مختلف گیاهی به مواد حساسیت متفاوت گونه
تواند به دلیل خصوصیات بازدارنده رشد می

ها باشد بیوشیمیایی متفاوت آن گونهفیزیولوژیکی و 
  ).1389 و حکیمی میبدي سودائی زاده(

نشان داد که از بین دو گونه مورد مطالعه نتایج 
-هاي جوانهیاه درمنه کوهی بر پارامتراثر آللوپاتیک گ

بوده پیچک صحرایی بیشتر از گیاه تاج خروس زنی 
 هاي جوانه زنیطوري که بیشترین اثر بر پارمترب. است

بوده،  1500ppmدر گیاه تاج خروس مربوط به غلظت 
در حالی که این پارامترها در پیچک صحرایی در غلظت 

400ppm  این موضوع . بیشترین کاهش را نشان دادند
بیانگر حساسیت بیشتر گیاه پیچک صحرایی نسبت به 

رشد پیچک . مواد آللوپاتیک موجود در درمنه است
س به میزان بیشتري صحرایی در مقایسه با تاج خرو

هاي درمنه قرار تحت تاثیر افزایش غلظت عصاره اندام
این موضوع  این )1388(راشد محصل و همکاران  .گرفت
دو علف این هاي فیزیولوژیکی موجود در تفاوترا به 
و تحقیقات  نتایج حاصل از این تحقیق نسبت دادندهرز 
که عصاره درمنه اثر آللوپاتیکی  کندبیان می مشابه
تواند در راستاي کشت ارگانیک و می داشتهقوي نسبتاً 

هایی با کشمحصوالت کشاورزي و همچنین تولید علف
جهت . اهی و طبیعی کاربرد داشته باشدمنشأ گی
شود تر راجع به این گیاه پیشنهاد میگیري قطعیتصمیم

اي گلخانه اي وآتی آزمایشات مزرعه هايدر پژوهش
هاي هرز مهم مورد بررسی قرار بیشتري بر سایر علف
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همچنین تجزیه فیتوشیمیایی گیاه آللوپاتیک به  .گیرد
  .همراه تیمار خاك طبیعی رویشگاه مطالعه شود

  

  مورد استفاده منابع

 ،Agropyron desertrumبررسی اثر آللوپاتی درمنه دشتی بر سه گونه . 1389 ،باقري ر و محمدي ص
Agropyronelongatum و Atriplexcanescens .پژوهشی تحقیقات مرتع و - فصلنامه علمی. در امر اصالح مراتع

  .548تا  538  هايصفحه . 4، شماره هفدهمجلد . بیابان ایران

بر رشد  Crocus sativusاثر آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران . 1388. قرخلو ج و راستگو م ح،راشد محصل م
. مجله پژوهش زراعی ایران. Chenopodium albumو سلمه تره Amaranthus retroflexusگیاهچه تاج خروس 

  .61تا  53 هايصفحه. 1، شماره هفتمجلد 

زنی و رشد اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روي جوانه .1389 .سودائی زاده ح و حکیمی میبدي م ح
  ..189تا  181 هايصفحه. 1شماره  ) 20( 2 جلد هاي گندم و یونجه، مجله دانش کشاورزي پایدار،گیاهچه

زنی گیاه بر روي جوانه  .Artemisia sppاثر آللوپاتیک گونه هاي مختلف درمنه . 1384. و باستانی م ع ب صمدانی
  .69 تا  74هاي صفحه . 48شماره . پژوهش و سازندگی در زراعت باغبانی. یوالف وحشی

 .Artemisia herba alba Assoدشتیمطالعه اثر آللوپاتی گیاه درمنه . 1390. دیانتی تیلکی ق ع و بهتري ب ،غالمی ف
پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصالح  –دو فصلنامه علمی . بر صفات جوانه زنی و رشد گیاه چه دو گونه اسپرس

  .191 تا 181هاي صفحه. 1، شماره نوزدهمجلد . گیاهان مرتعی و جنگلی ایران

 Artemisia siberiبررسی اثرات آللوپاتیک گیاه درمنه دشتی . 1387. ع ابخشی خانیکی غ ر و شجاعی  ،قربانلی م ل

Besser.  بر روي دو گیاهچه یوالف وحشی.Avena lodoviciana L وتاج خروس وحشی؛ Amaranthus 

retrofexus .134تا  129هاي صفحه .79شماره . پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی.  

  .367جلد سوم، صفحه . ها و مراتع کشور انتشارات موسسه تحقیقات جنگل. فلور ایران. 1363. قهرمان و

 Foeniculum( دگر آسیبی اسانس روغنی رازیانه. 1386. اجاللی ل و ع زادههنصرال ،میرشکاري ب ،نژاد وموسی

vulgar( شوید ،)Anethum graviolens( و زیره سبز ،)Cuminum ciminim ( بر جوانه زنی و استقرار گیاهچه
  .40کنگره گیاه پزشکی ایران، صفحه  هجدهمین. تاج خروس، پیچک صحرایی و مرغ

 Trifolium( بررسی پتانسیل آللوپاتی شبدر ایرانی .1385. پور مل و نجف ف، خلقانی ج، قربانلی، م میقانی

resupinatum (و برسیم)T. alexandrium (زنی بذر علف هاي هرز پیچک، تاج خروس، چاودار و خردل بر جوانه
  .101تا  81هاي صفحه. 1جلد هفتاد و چهارم، شماره  هاي گیاهی، وحشی، مجله آفات و بیماري

Ahmed AA, El-Moghazy SA, El-ShanawanyMA, Abdel-Ghani HF, Karchesy J, SturtzG, Dalley K 
and Pare PW, 2004. PolyolMonoterpenes and Sesquiterpene Lactones from the Pacific 
Norhwest Plant Artemisia suksdorfii,Journal of Natural Products, 67: 1705-1710. 
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	(و هدﺎﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻣﺆﻪﯿﻟوا ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺲﻧﺎﺳا رد دﻮﺟﻮﻣ هﺮﺛﻮﮔ ودﻪﻧسوﺮﺧ جﺎﺗ
	(درﻮﻣراﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑﺖﻓﺮﮔ .ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾاﻪﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ حﺮﻃ ترﻮﺻ ﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔ اﺮﺟا درﻮﻣ ﻪﺑ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ًﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد.ﺖﻈﻠﻏ و ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺲﻧﺎﺳا هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا زا اﺪﺘﺑا
	ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ و)
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	ﺮﻔﺻ يﺎﻫ،
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	ﺶﮐ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﮕﺘﺴﺑاوﯽﻣ رﺎﮑﺷآ ﺎﻫﻮﺷد . ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا دﺮﺑرﺎﮐﻒﻠﻋﺶﮐيﺎﻫﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷتاﺮﺛاﺖﺴﯾزﯽﻄﯿﺤﻣ يﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧﻪﺑ ارلﺎﺒﻧدﺪﻧرادوﺚﻋﺎﺑﯽﮔدﻮﻟآﻂﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزﯽﻣ،ﺪﻧﻮﺷﻦﯿﻨﭽﻤﻫلﺎﺳ رديﺎﻫﺮﯿﺧاﺪﯾﺪﭘه ﺖﻣوﺎﻘﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑﺶﮑﻔﻠﻋﺎﻫﺚﻋﺎﺑ ﯽﻧاﺮﮕﻧ يرﺎﯿﺴﺑزاﻦﯿﺼﺼﺨﺘﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫهﺪﺷﺖﺳا) ﮓﻨﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و2005
	ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا ردﻒﻠﻋ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ يﺎﻫ ﯽﮑﯾ زﺮﻫﯽﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زاﺪﻨﺷﺎﺑ . ﻒﻠﻋ هﺪﺷ ﻪﺋارا رﺎﻣآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ 25ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد لﻮﺼﺤﻣ يﺪﺻرد ﯽﻣﺪﻧدﺮﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﺧ2004 .( هﺪﻤﻋ تﻼﮑﺸﻣ زا رد يزروﺎﺸﮐناﺮﯾاﺶﮐ ﻒﻠﻋ ندﻮﻤﻧ دراو ، جرﺎﺧ 
	( .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﻨﯾﺰﻫ ﻪﺑيﺎﻫيﻻﺎﺑﺖﺒﺛ ﻋﻠﻒﺶﮐيﺎﻫ،ﺪﯾﺪﺟردلﺎﺳيﺎﻫ،ﺮﯿﺧاهدﺎﻔﺘﺳا زا ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔﻪﮐﺖﯿﺻﺎﺧﻪﺘﺷاد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآوﻪﺑرﻮﻃﯽﻌﯿﺒﻃ
	ﺶﻫﺎﮐ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻦﯾﻮﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ زﺎﻏآ ﺖﯿﻤﻫا ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ
	گﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﯽﺸﺣو سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﺸﺣوﺖﺳر ﻪﻧاد ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﻪﻨﻣرد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﻪﻨﻣرد ﯽﺸﯾور ماﺪﻧا ﺮﯾﺎﺳ زا ﺶﯿﺑ فﻻﻮﯾ و سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﻪﻨﻣرد گﺮﺑ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ و ﺖﺳاﺖﺳر ﻪﻧاد ﺪﺷر زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ يﺎﻫﺖﺳا هدﻮﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ.ﻫ و ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار نارﺎﮑﻤ)
	ﻊﻧﺎﻣﻪﻧاﻮﺟرﺬﺑ ﯽﻧزوﺪﺷرﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﯽﻣ،ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻋﻮﻧرﺎﮑﻫارﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻧﻮﺟ 2004 .( ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ)
	( زا ﯽﮑﯾﻪﺸﯾر و ﻪﻗﺎﺳ ،گﺮﺑ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ نآ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا يرﺎﯿﺴﺑ ﺖﺳر ﻪﻧاد ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﻊﻧﺎﻣﯽﻣ زﺮﻫ ﻒﻠﻋدﻮﺷ . ﻪﻨﻣرد گﺮﺑ زا راﺮﻓ يﺎﻫ ﺪﯿﺋﻮﻨﭘﺮﺗ هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷزا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻪﮐ ﺪﻧا : ،نﺮﯿﻣﺎﺘﺑ ،ﻦﻨﯿﭘﺎﻔﻟآ ،ﻦﻠﯿﻓورﺎﮐ ﺲﻧاﺮﺗ ،تﺎﺘﺳا ﻞﯿﻣوﺮﺑ ،رﻮﻔﻣﺎﮐ ،ﻦﻨﯿﭘﺮﺗﺎﻔﻟآﯽﻣ ﻦﻨﯿﭘﺮﺗ
	( و سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺮﺑ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ،هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ هﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ﻪﮐ هرﺎﺼﻋ هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ رد و گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮔﺪﻨﻫﺎﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﻨﺑ. و يﺮﻗﺎﺑ يﺪﻤﺤﻣ)1389 ( ﺮﺑ ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ
	ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺲﮑﻠﭙﯾﺮﺗآ هﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ار ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑداد ﺶﻫﺎﮐ ار هﺎﯿﮔ ﻪﺸﯾر ﺪﺷر ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ناﺰﯿﻣ. ﯽﻣﻼﻏ نارﺎﮑﻤﻫ و)1390 ( ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺷد)
	( ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يور نآ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ و ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ.ﯽﺳﻮﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و داﮋﻧ)1386 ( ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﯾزار ﯽﻨﻏور ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﯿﺳآ ﺮﮔد)
	( تﺎﻔﺻ ﺮﺑ ﻦﯾا ﻪﺑ سﺮﭙﺳا ﻪﻧﻮﮔ ود ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ،ﻪﭼ ﻪﺸﯾر نزو ناﺰﯿﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧنزو ،ﻪﭼ ﻪﺸﯾر لﻮﻃ رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺺﺧﺎﺷ و ﻪﭼ هﺎﯿﮔﺮﺗ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐﺪﺑﺎﯾ. مﻮﻧﺎﺧ و ﻦﯿﺴﺣ)1982 ( ﯽﺳرﺮﺑ رد ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ
	( ﺪﯾﻮﺷ ،)
	( ﺰﺒﺳ هﺮﯾز و )
	( راﺮﻘﺘﺳا و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ
	(غﺮﻣ و
	ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ
	ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﻧاﻮﺟ زا رﻮﮐﺬﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﻪﺠﯿﺘﻧدﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ شﻮﻣﻮﺟ و فﻻﻮﯾ ﯽﻧز . نﺎﻫ و نﺎﯾ )1993 (نﺎﯿﺑﺪﻧدﻮﻤﻧﻪﮐهرﺎﺼﻋ هﺎﯿﮔ لﺎﻌﻓ
	( ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑﻪﮐ ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﯿﺳآ ﺮﮔد ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ﺎﻫﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ياﺮﺑ ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ. نارﺎﮑﻤﻫ و دﺮﻓ يﺮﻔﻌﺟ)1387 ( ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تاﺮﺛا هرﺎﺼﻋ ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ ،ﻪﻨﻣرد ،ودﺮﮔ گﺮﺑ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾوﻮﻫﺎﮐ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫ)
	ﻪﺸﯾر ﺪﺷر زا
	و
	دﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ . نارﺎﮑﻤﻫ و نﺪﯿﻟ )1997 (ردﯽﺳرﺮﺑﺖﯿﻟﺎﻌﻓﯽﮑﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﻪﻨﻣردﻪﻟﺎﺴﮑﯾ نﺎﻋذاﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﺖﻓﺎﺑگﺮﺑهﺎﯿﮔرﻮﮐﺬﻣﺮﺑﺪﺷرﻪﭽﻫﺎﯿﮔ لدﺮﺧﻪﻧاﻮﺟ وﯽﻧزجﺎﺗسوﺮﺧوﻪﻤﻠﺳهﺮﺗﺮﺛا ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑدرادﻦﯾا وﺮﺛاهوﻼﻋﺮﺑﻦﯾﺰﯿﻤﺗرآﻪﺑﺐﯿﮐﺮﺗ ﻞﯿﺘﻣﺪﯾﺮﻠﮐﯽﻣ طﻮﺑﺮﻣدﻮﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﺘﺳﺮﭘ)2002 ( ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
	( راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ار ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ و ﺪﻧداد هرﺎﺼﻋ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ ،ودﺮﮔ ،ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺮﺛاﺶﻫﺎﮐهﺪﻨﻫد و ﻪﺘﺷاد ﻮﻫﺎﮐ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يور يا ار ودﺮﮔ گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ يور ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺳا ﻪﺘﺷاد. نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻧﺎﺑﺮﻗ)1387 ( ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑﻪﭼ هﺎﯿﮔ يور ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﮏﯿ
	ﺪﺻرد ،ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑلﻮﻣﺮﻓ زا رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺺﺧﺎﺷ و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫ1 ﺎﺗ3 ﻔﺘﺳاﺎﺪﺷ هد .هداد ﻪﯾﺰﺠﺗهدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫزامﺮﻧراﺰﻓا يرﺎﻣآ
	ﺐﯿﮐﺮﺗ و ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺲﻧﺎﺳا هﺪﻧرادزﺎﺑ هدﺎﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار تﺎﻧﻮﻤﺳﺎﺟ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾاﺪﻧدﺮﮐ.ﯽﮔدﻮﻟآ و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ دﺎﺠﯾا ﻒﻠﻋﺶﮑﻔﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ ار ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺎﻫ شور ﻪﺑﻒﻠﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﺶﮑﻔﻠﻋﺖ
	ﺮﺑ
	مﺎﺠﻧاﺖﻓﺮﮔﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ شور.
	؛ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد
	،ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ
	داﺪﻌﺗ و شرﺎﻤﺷ يﺎﻫزور رد هدز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫرﺬﺑ
	داﺪﻌﺗ ﺶﯾﺎﻣزآ عوﺮﺷ زا ﺲﭘ زورﺖﺳا)،ﺮﮕﻧﻮﯾ و نﺎﺧ1998( .
	،ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد
	هدز ﻪﻧاﻮﺟ رﺬﺑ داﺪﻌﺗ و شرﺎﻤﺷ ﺮﺧآ زور رد
	ﯽﻣ ﺎﻫرﺬﺑ ﻞﮐ داﺪﻌﺗﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﺧآ زور رد ﻂﻘﻓ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻردﺪﺷ.
	و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد
	،رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺺﺧﺎﺷ
	ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ لﻮﻃﺖﺳا.
	يروآ ﻊﻤﺟ هﻮﮐ ﺮﯿﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣ زا ﯽﻫﻮﮐ ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ بﺎﺘﻓآ رﻮﻧ نوﺪﺑ ،ﻦﺷور ﻪﯾﺎﺳ ﻂﯿﺤﻣ رد و ﺪﺷﺷﺪ . ﺲﭙﺳ100زا مﺮﮔﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا)ﻞﮔ و گﺮﺑ( نآ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ .ﺲﭘزاﮏﺸﺧ هﺎﯿﮔ ،نﺪﺷ بﺎﯿﺳآوﻪﺑردﻮﭘ ﺲﻧﺎﺳا ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ و ﺪﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗ مﺎﺠﻧا يﺮﯿﮔﺖﻓﺮﮔ .ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗنﺎﺸﻧداد ﻪﮐ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﻒﻠﺘﺨﻣﺲﻧﺎﺳاﻪﻨﻣرد ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ ﻪﻗﺎﺳ نزو ﺮﺑ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺮﺗ نزو ،ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ) لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳرد5(% نزو ، ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ و رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ،ﻪﭼ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ) رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 (%ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ . ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺛا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ تﺎﻔﺻﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد زا . ﺮ
	وﺖﻈﻠﻏيﺎﻫ1500 ،1000 ، 800 ،400 و2000دﻮﺑ ما ﯽﭘ ﯽﭘ. ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ
	1000 ﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ رد ﻪﭼﻪ ﺪﻣآ ﺖﺳد ) ﻞﮑﺷ1 .(
	تﺎﻘﺘﺸﻣ زا ﻪﮐ ﺖﺳا لﻼﺣ ﯽﻋﻮﻧوا ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎﻫﺮﺘﺳ ﺖﺳا هﺪﺷ.
	ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫهﺎﯿﮔ و ﻪﭼ
	حﻮﻄﺳ ﺮﺛاﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﮏﭽﯿﭘ ﻪﭼدﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ هﺎﯿﮔ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘﺳﻪﻗﺎﺖﻈﻠﻏ رد و دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ ﻪﭼﺪﻣ
	دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ . ﺮﺛا ﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ هﺎﯿﮔﻪﺸﯾر ،ﻪﭼهﺎﯿﮔ و ﻪﭼ ﻪﭼ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1 % رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ) ﻞﮑﺷ2(. هﺎﯿﮔ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘﺖﻈﻠﻏ 
	جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻﻪﻗﺎﺳ ﺮﺗﻪﺸﯾرهﺎﯿﮔ و ﻪﭼﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد ﯽﻟو ﺪﺸﻧ راد ﯽﻨﻌﻣﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻪﺸﯾر لﺎﻤﻌﺘﺳا مﺪﻋ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ رد ﻪﭼ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد راﺪﻘ
	جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧدﻮﺒﻧ راد . نزو ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺛا ﻪﻗﺎﺳ ﺮﺗ،ﻪﭼﻪﺸﯾرهﺎﯿﮔ و ﻪﭼﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ ،ﻪﭼ هﺎﯿﮔ و ﻪﭼ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ1 % و دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ. ﺮﺛا سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد ﯽﻟو ﺪﺸﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ
	400 راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ رد ﻪﭼ . ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ لﺎﻤﻌﺘﺳا مﺪﻋ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ رد ﻪﭼ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺲﻧﺎﺳاﺖﻈﻠﻏ رد سوﺮﺧ
	1500 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ رد راﺪﻘﻣ . و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻪﻗﺎﺳ ﺮﺗ نزو يور ﺮﺑ هﺎﯿﮔلﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ5 % ) ﻞﮑﺷ2 .(حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺸﯾر ﺮﺗ نزو ﺮﺑﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ ﮏﭽﯿﭘ ﻪﭼ
	1500 ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) ﻞﮑﺷ3 .(
	هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ1 % ﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ راد ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ)ﻞﮑﺷ5.(
	نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺮﺛا سوﺮﺧ جﺎﺗ ردهﺎﯿﮔ ﺮﺗ
	لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ1 % هﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺳا .هﺎﯿﮔ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﺮﺛاﻪﭼهﺎﯿﮔ ود ﻦﯿﺑ رد رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5 %ﯽﻨﻌﻣ رد نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ راد لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ
	1000ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ) ﻞﮑﺷ4 .(
	ﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎلﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ400 و
	1500ﻪﻨﻣرد ﺲﻧﺎﺳا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ، ﺖﺳﺪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ رد رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ نزوﺖﺳا هﺪﻣآ. ﺮﺛا ﺲﻧﺎﺳا ﮏﺠﯿﭘ و سوﺮﺧ جﺎﺗ رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺮﺑ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾاﺮﺤﺻ1 %ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ راد ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﺮﺛا ودﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ هﺎﯿﮔ) ﻞﮑﺷ6 .(
	ﺖﻈﻠﻏ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	400هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﭼ ﺖﻈﻠﻏ رد و
	1500 ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ هﺎﯿﮔﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﭼ . ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ5 %ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ راد ﺖﻈﻠﻏ رد سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد نآ راﺪﻘﻣ1500
	هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ .وﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺛا ،ﺲﻧﺎﯾراو ل
	ﺪﻧداد نﺎﺸﻧﺞﻨﭘ داﺪﻌﺗﻮﻨﻣ زا ﺐﯿﮐﺮﺗﻦﭘﺮﺗ و ﺎﻫﺖﻔﻫ ﻦﭘﺮﺘﯿﯾﻮﮐﺰﺳ زا ﺐﯿﮐﺮﺗﺖﻤﺴﻗ رد نﻮﺘﮐﻻ يﺎﻫﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ
	و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﺖﻔﺻ رد ﺖﻈﻠﻏ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ400 و
	1500 ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺢﻄﺳ رد ﯽﻧز5 %ﯽﻨﻌﻣ رد نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ راد رد سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔﺖﻈﻠﻏ
	ﯽﮑﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تاﺮﺛا ياراد ﺪﻨﺘﺴﻫ . تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ
	)
	( و
	1500 ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ) ﻞﮑﺷ7 .(
	)
	( تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﻖﺒﻃ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ هﺎﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا رد ﻦﭘﺮﺗ ﯽﯾﻮﮑﺴﯿﺳتﺎﻌﻟﺎﻄﻣنﺎﯾاﺮﻧنارﺎﮑﻤﻫ و)1994(ﺪﻧرادزﺎﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑه هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟاﺪﻧ .هﺪﻧرادزﺎﺑ داﻮﻣ ﻪﮐ ياﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﮏﯾ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد
	ﺪﻧﻮﺷ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ نﺎﻤﻫ رد ،ﺪﻧﻮﺷ ﺮﮕﯾد هﺎﯿﮔ رد ﺪﺷر ﻒﻗﻮﺗ مﺪﻋ ﺎﯾ ﺮﺘﻤﮐ ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ . ﻪﻧﻮﮔ توﺎﻔﺘﻣ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ داﻮﻣ ﻪﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺪﺷر هﺪﻧرادزﺎﺑ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﻪﻧﻮﮔ نآ توﺎﻔﺘﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻫ )هداز ﯽﺋادﻮﺳيﺪﺒﯿﻣ ﯽﻤﯿﮑﺣ و1389.( ﺞ
	ﯽﻧز سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هدﻮﺑ ﺖﺳا .ﺑﺮﺘﻣرﺎﭘ ﺮﺑ ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻄﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد1500
	ﻊﻧﺎﻣ ،ﻂﯿﺤﻣ رد ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ نﺪﺷ دازآﯽﻣ ﺮﮕﯾد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟدﻮﺷ . ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا رد و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﯽﻫﻮﮐ ﻪﻨﻣرد ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣﺺﺧﺎﺷﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر يﺎﻫ ﺮﯿﺛﺄﺗ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﮏﭽﯿﭘ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﺸﻫﺎﮐ راد ﯽﻨﻌﻣ. اﺮﺑرﺎﺑ و وﺮﮐﺎﻣ)1990(ﻞﯿﮐ ، و نارﺎﮑﻤﻫ)2000( ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻧﺎﺑﺮ
	،هدﻮﺑ ﺖﻈﻠﻏ رد ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ رد ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد400
	ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ . عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﺖﺳا ﻪﻨﻣرد رد دﻮﺟﻮﻣ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ داﻮﻣ . ﮏﭽﯿﭘ ﺪﺷر وﺮﺧ جﺎﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﯾاﺮﺤﺻ يﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ سماﺪﻧا هرﺎﺼﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ راﺮﻗ ﻪﻨﻣرد يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ. نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار)1388(ﻦﯾا
	ﻪﺘﺷاد ﺰﯿﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺖﺤﺗ هﺎﯿﮔ نزو ﺮﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﻨﻧاﻮﺗﺪﻨﺷﺎﺑ .ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﮓﻧﺎﭼ و ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا)2002( شراﺰﮔ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ ﺮﺗ نزو ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧهﺎﯿﮔ گﺮﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ هرﺎﺼﻋ
	ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ. ﺪﻤﺣانارﺎﮑﻤﻫ و)2004(
	ﺶﻫوﮋﭘ رديﺎﻫﻪﻋرﺰﻣ تﺎﺸﯾﺎﻣزآ ﯽﺗآو ياﻪﻧﺎﺨﻠﮔ يا ﻒﻠﻋ ﺮﯾﺎﺳ ﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻢﻬﻣ زﺮﻫ يﺎﻫدﺮﯿﮔ. ﻪﺑ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ هﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﯿﻓ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫدﻮﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ هﺎﮕﺸﯾور ﯽﻌﯿﺒﻃ كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ هاﺮﻤﻫ.
	ص يﺪﻤﺤﻣ و ر يﺮﻗﺎﺑ،1389 . ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ ﺮﺑ ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
	.ﻊﺗاﺮﻣ حﻼﺻا ﺮﻣا رد .ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ - و ﻊﺗﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ناﺮﯾا نﺎﺑﺎﯿﺑ . ﺪﻠﺟﻢﻫﺪﻔﻫ هرﺎﻤﺷ ،4 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ538 ﺎﺗ548. م ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار،حم ﻮﮕﺘﺳار و ج ﻮﻠﺧﺮﻗ .1388 . ناﺮﻔﻋز ﻪﻨﺑ و گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا
	و
	ﺪﺷر ﺮﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ
	.ناﺮﯾا ﯽﻋارز ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ . ﺪﻠﺟﻢﺘﻔﻫ هرﺎﻤﺷ ،1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ53 ﺎﺗ61. ح م يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻤﯿﮑﺣ و ح هداز ﯽﺋادﻮﺳ.1389.ﻪﻧاﻮﺟ يور ﺮﺑ ﭻﯿﻗﺮﮐ و ﺪﻨﻔﺳا ،رﻮﮐ ﯽﻌﺗﺮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣ ،ﻪﺠﻧﻮﯾ و مﺪﻨﮔ يﺎﻫﺪﻠﺟ2)20 ( هرﺎﻤﺷ1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ181 ﺎﺗ189.. ﯽﻧاﺪﻤ
	هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ و
	ﻪﻧاﻮﺟ يور ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﻧز ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ .ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ ﺖﻋارز رد ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ . هرﺎﻤﺷ48 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ74 ﺎﺗ69. ف ﯽﻣﻼﻏ،ب يﺮﺘﻬﺑ و ع ق ﯽﮑﻠﯿﺗ ﯽﺘﻧﺎﯾد .1390 . ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﯽﺘﺷد
	سﺮﭙﺳا ﻪﻧﻮﮔ ود ﻪﭼ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ . ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ود
	حﻼﺻا و ﮏﯿﺘﻧژ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ناﺮﯾا ﯽﻠﮕﻨﺟ و ﯽﻌﺗﺮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ . ﺪﻠﺟﻢﻫدزﻮﻧ هرﺎﻤﺷ ،1 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ181ﺎﺗ191. ل م ﯽﻠﻧﺎﺑﺮﻗ، ﯽﻋﺎﺠﺷ و ر غ ﯽﮑﯿﻧﺎﺧ ﯽﺸﺨﺑاع .1387 . ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
	ﯽﺸﺣو سوﺮﺧ جﺎﺗو
	ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ود يور ﺮﺑ.
	.ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ رد ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ . هرﺎﻤﺷ79.ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ129 ﺎﺗ134. و نﺎﻣﺮﻬﻗ .1363 .ناﺮﯾا رﻮﻠﻓ .ﻞﮕﻨﺟ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧارﻮﺸﮐ ﻊﺗاﺮﻣ و ﺎﻫ . ﻪﺤﻔﺻ ،مﻮﺳ ﺪﻠﺟ367. ﯽﺳﻮﻣو داﮋﻧ،ب يرﺎﮑﺷﺮﯿﻣ،ﻟاﺮﺼﻧﻪهدازعول ﯽﻟﻼﺟا .1386 .ﻪﻧﺎﯾزار ﯽﻨﻏور ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﯿﺳآ ﺮﮔد)
	( ﺰﺒﺳ هﺮﯾز و ،)
	( ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ راﺮﻘﺘﺳا و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ غﺮﻣ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ .ﻦﯿﻤﻫﺪﺠﻫ ﻪﺤﻔﺻ ،ناﺮﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ هﺎﯿﮔ هﺮﮕﻨﮐ40. ﯽﻧﺎﻘﯿﻣم ،ﯽﻠﻧﺎﺑﺮﻗ ،ج ﯽﻧﺎﻘﻠﺧ ،فﻒﺠﻧ و لم رﻮﭘ .1385.ﯽﻧاﺮﯾا رﺪﺒﺷ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﯽﺳرﺮﺑ)
	( ﺪﯾﻮﺷ ،)
	(ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ لدﺮﺧ و رادوﺎﭼ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ ،ﮏﭽﯿﭘ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ رﺬﺑ ﯽﻧز يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ ﻪﻠﺠﻣ ،ﯽﺸﺣو ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ،مرﺎﻬﭼ و دﺎﺘﻔﻫ ﺪﻠﺟ1 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ81 ﺎﺗ101.
	(ﻢﯿﺳﺮﺑ و)
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	زا هدﺎﻔﺘﺳاﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘيﺎﻫﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﮏرد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﯽﺷور ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔﻒﻠﻋ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯽﻓﺮﻌﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺳا هﺪﺷ. رد ور ﻦﯾا زا ﻦﯾاﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﺶﻘﻧ ﺶﻫوﮋﭘآ ﻞ ﻪﻧﻮﮔ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟ ﻪﻨﻣرد)
	(و هدﺎﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻣﺆﻪﯿﻟوا ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺲﻧﺎﺳا رد دﻮﺟﻮﻣ هﺮﺛﻮﮔ ودﻪﻧسوﺮﺧ جﺎﺗ
	(درﻮﻣراﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑﺖﻓﺮﮔ .ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾاﻪﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ حﺮﻃ ترﻮﺻ ﺪﺷ ﻪﺘﺷاﺬﮔ اﺮﺟا درﻮﻣ ﻪﺑ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ًﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد.ﺖﻈﻠﻏ و ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺲﻧﺎﺳا هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا زا اﺪﺘﺑا
	ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ و)
	،400 ،800 ،1000 ،1500 و2000ما ﯽﭘ ﯽﭘﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ.ﺞﯾﺎﺘﻧنﺎﺸﻧداد ﻪﮐ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﻒﻠﺘﺨﻣﺲﻧﺎﺳا ﻪﻨﻣردﻪﻗﺎﺳ نزو ﺮﺑ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺮﺗ نزو ،ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ) لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳرد5(%ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ، و رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ،ﻪﭼ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ) لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1 (% راد ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ . ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻔﺻ ﺮﺑ ﻪﻨﻣرد ﺲﻧﺎﺳا ﺮﯿ
	ﺮﻔﺻ يﺎﻫ،
	:ﯽﻫﻮﮐ ﻪﻨﻣرد ،سوﺮﺧ جﺎﺗ ،ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ،ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ
	ﺶﮐ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﮕﺘﺴﺑاوﯽﻣ رﺎﮑﺷآ ﺎﻫﻮﺷد . ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا دﺮﺑرﺎﮐﻒﻠﻋﺶﮐيﺎﻫﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷتاﺮﺛاﺖﺴﯾزﯽﻄﯿﺤﻣ يﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧﻪﺑ ارلﺎﺒﻧدﺪﻧرادوﺚﻋﺎﺑﯽﮔدﻮﻟآﻂﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزﯽﻣ،ﺪﻧﻮﺷﻦﯿﻨﭽﻤﻫلﺎﺳ رديﺎﻫﺮﯿﺧاﺪﯾﺪﭘه ﺖﻣوﺎﻘﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑﺶﮑﻔﻠﻋﺎﻫﺚﻋﺎﺑ ﯽﻧاﺮﮕﻧ يرﺎﯿﺴﺑزاﻦﯿﺼﺼﺨﺘﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫهﺪﺷﺖﺳا) ﮓﻨﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و2005
	ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا ردﻒﻠﻋ يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ يﺎﻫ ﯽﮑﯾ زﺮﻫﯽﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زاﺪﻨﺷﺎﺑ . ﻒﻠﻋ هﺪﺷ ﻪﺋارا رﺎﻣآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ 25ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد لﻮﺼﺤﻣ يﺪﺻرد ﯽﻣﺪﻧدﺮﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﺧ2004 .( هﺪﻤﻋ تﻼﮑﺸﻣ زا رد يزروﺎﺸﮐناﺮﯾاﺶﮐ ﻒﻠﻋ ندﻮﻤﻧ دراو ، جرﺎﺧ 
	( .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﻨﯾﺰﻫ ﻪﺑيﺎﻫيﻻﺎﺑﺖﺒﺛ ﻋﻠﻒﺶﮐيﺎﻫ،ﺪﯾﺪﺟردلﺎﺳيﺎﻫ،ﺮﯿﺧاهدﺎﻔﺘﺳا زا ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔﻪﮐﺖﯿﺻﺎﺧﻪﺘﺷاد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآوﻪﺑرﻮﻃﯽﻌﯿﺒﻃ
	ﺶﻫﺎﮐ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻦﯾﻮﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ زﺎﻏآ ﺖﯿﻤﻫا ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ
	گﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﯽﺸﺣو سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﺸﺣوﺖﺳر ﻪﻧاد ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﻪﻨﻣرد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﻪﻨﻣرد ﯽﺸﯾور ماﺪﻧا ﺮﯾﺎﺳ زا ﺶﯿﺑ فﻻﻮﯾ و سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﻪﻨﻣرد گﺮﺑ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ و ﺖﺳاﺖﺳر ﻪﻧاد ﺪﺷر زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ يﺎﻫﺖﺳا هدﻮﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ.ﻫ و ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار نارﺎﮑﻤ)
	ﻊﻧﺎﻣﻪﻧاﻮﺟرﺬﺑ ﯽﻧزوﺪﺷرﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﯽﻣ،ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻋﻮﻧرﺎﮑﻫارﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻧﻮﺟ 2004 .( ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ)
	( زا ﯽﮑﯾﻪﺸﯾر و ﻪﻗﺎﺳ ،گﺮﺑ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ نآ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا يرﺎﯿﺴﺑ ﺖﺳر ﻪﻧاد ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﻊﻧﺎﻣﯽﻣ زﺮﻫ ﻒﻠﻋدﻮﺷ . ﻪﻨﻣرد گﺮﺑ زا راﺮﻓ يﺎﻫ ﺪﯿﺋﻮﻨﭘﺮﺗ هﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷزا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻪﮐ ﺪﻧا : ،نﺮﯿﻣﺎﺘﺑ ،ﻦﻨﯿﭘﺎﻔﻟآ ،ﻦﻠﯿﻓورﺎﮐ ﺲﻧاﺮﺗ ،تﺎﺘﺳا ﻞﯿﻣوﺮﺑ ،رﻮﻔﻣﺎﮐ ،ﻦﻨﯿﭘﺮﺗﺎﻔﻟآﯽﻣ ﻦﻨﯿﭘﺮﺗ
	( و سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺮﺑ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ،هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ هﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ﻪﮐ هرﺎﺼﻋ هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ رد و گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮔﺪﻨﻫﺎﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﻨﺑ. و يﺮﻗﺎﺑ يﺪﻤﺤﻣ)1389 ( ﺮﺑ ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ
	ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺲﮑﻠﭙﯾﺮﺗآ هﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ار ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑداد ﺶﻫﺎﮐ ار هﺎﯿﮔ ﻪﺸﯾر ﺪﺷر ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ناﺰﯿﻣ. ﯽﻣﻼﻏ نارﺎﮑﻤﻫ و)1390 ( ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺷد)
	( ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يور نآ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ و ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ.ﯽﺳﻮﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و داﮋﻧ)1386 ( ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﯾزار ﯽﻨﻏور ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﯿﺳآ ﺮﮔد)
	( تﺎﻔﺻ ﺮﺑ ﻦﯾا ﻪﺑ سﺮﭙﺳا ﻪﻧﻮﮔ ود ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ،ﻪﭼ ﻪﺸﯾر نزو ناﺰﯿﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧنزو ،ﻪﭼ ﻪﺸﯾر لﻮﻃ رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺺﺧﺎﺷ و ﻪﭼ هﺎﯿﮔﺮﺗ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐﺪﺑﺎﯾ. مﻮﻧﺎﺧ و ﻦﯿﺴﺣ)1982 ( ﯽﺳرﺮﺑ رد ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ
	( ﺪﯾﻮﺷ ،)
	( ﺰﺒﺳ هﺮﯾز و )
	( راﺮﻘﺘﺳا و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ
	(غﺮﻣ و
	ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ
	ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﻧاﻮﺟ زا رﻮﮐﺬﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﻪﺠﯿﺘﻧدﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ شﻮﻣﻮﺟ و فﻻﻮﯾ ﯽﻧز . نﺎﻫ و نﺎﯾ )1993 (نﺎﯿﺑﺪﻧدﻮﻤﻧﻪﮐهرﺎﺼﻋ هﺎﯿﮔ لﺎﻌﻓ
	( ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑﻪﮐ ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﯿﺳآ ﺮﮔد ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ﺎﻫﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ياﺮﺑ ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ. نارﺎﮑﻤﻫ و دﺮﻓ يﺮﻔﻌﺟ)1387 ( ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تاﺮﺛا هرﺎﺼﻋ ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ ،ﻪﻨﻣرد ،ودﺮﮔ گﺮﺑ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾوﻮﻫﺎﮐ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫ)
	ﻪﺸﯾر ﺪﺷر زا
	و
	دﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ . نارﺎﮑﻤﻫ و نﺪﯿﻟ )1997 (ردﯽﺳرﺮﺑﺖﯿﻟﺎﻌﻓﯽﮑﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﻪﻨﻣردﻪﻟﺎﺴﮑﯾ نﺎﻋذاﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﺖﻓﺎﺑگﺮﺑهﺎﯿﮔرﻮﮐﺬﻣﺮﺑﺪﺷرﻪﭽﻫﺎﯿﮔ لدﺮﺧﻪﻧاﻮﺟ وﯽﻧزجﺎﺗسوﺮﺧوﻪﻤﻠﺳهﺮﺗﺮﺛا ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑدرادﻦﯾا وﺮﺛاهوﻼﻋﺮﺑﻦﯾﺰﯿﻤﺗرآﻪﺑﺐﯿﮐﺮﺗ ﻞﯿﺘﻣﺪﯾﺮﻠﮐﯽﻣ طﻮﺑﺮﻣدﻮﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﺘﺳﺮﭘ)2002 ( ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
	( راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ار ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ و ﺪﻧداد هرﺎﺼﻋ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ ،ودﺮﮔ ،ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺮﺛاﺶﻫﺎﮐهﺪﻨﻫد و ﻪﺘﺷاد ﻮﻫﺎﮐ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يور يا ار ودﺮﮔ گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ يور ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﺳا ﻪﺘﺷاد. نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻧﺎﺑﺮﻗ)1387 ( ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑﻪﭼ هﺎﯿﮔ يور ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﮏﯿ
	ﺪﺻرد ،ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑلﻮﻣﺮﻓ زا رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺺﺧﺎﺷ و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫ1 ﺎﺗ3 ﻔﺘﺳاﺎﺪﺷ هد .هداد ﻪﯾﺰﺠﺗهدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫزامﺮﻧراﺰﻓا يرﺎﻣآ
	ﺐﯿﮐﺮﺗ و ﺪﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺲﻧﺎﺳا هﺪﻧرادزﺎﺑ هدﺎﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار تﺎﻧﻮﻤﺳﺎﺟ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾاﺪﻧدﺮﮐ.ﯽﮔدﻮﻟآ و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ رد ﺖﻣوﺎﻘﻣ دﺎﺠﯾا ﻒﻠﻋﺶﮑﻔﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ ار ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻪﺟﻮﺗ ،ﺎﻫ شور ﻪﺑﻒﻠﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫ ﺪﻨﻧﺎﻣ ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﺶﮑﻔﻠﻋﺖ
	ﺮﺑ
	مﺎﺠﻧاﺖﻓﺮﮔﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ شور.
	؛ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد
	،ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ
	داﺪﻌﺗ و شرﺎﻤﺷ يﺎﻫزور رد هدز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫرﺬﺑ
	داﺪﻌﺗ ﺶﯾﺎﻣزآ عوﺮﺷ زا ﺲﭘ زورﺖﺳا)،ﺮﮕﻧﻮﯾ و نﺎﺧ1998( .
	،ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد
	هدز ﻪﻧاﻮﺟ رﺬﺑ داﺪﻌﺗ و شرﺎﻤﺷ ﺮﺧآ زور رد
	ﯽﻣ ﺎﻫرﺬﺑ ﻞﮐ داﺪﻌﺗﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﺧآ زور رد ﻂﻘﻓ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻردﺪﺷ.
	و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد
	،رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺺﺧﺎﺷ
	ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ لﻮﻃﺖﺳا.
	يروآ ﻊﻤﺟ هﻮﮐ ﺮﯿﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣ زا ﯽﻫﻮﮐ ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ بﺎﺘﻓآ رﻮﻧ نوﺪﺑ ،ﻦﺷور ﻪﯾﺎﺳ ﻂﯿﺤﻣ رد و ﺪﺷﺷﺪ . ﺲﭙﺳ100زا مﺮﮔﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا)ﻞﮔ و گﺮﺑ( نآ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ .ﺲﭘزاﮏﺸﺧ هﺎﯿﮔ ،نﺪﺷ بﺎﯿﺳآوﻪﺑردﻮﭘ ﺲﻧﺎﺳا ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ و ﺪﺷ ﻞﯾﺪﺒﺗ مﺎﺠﻧا يﺮﯿﮔﺖﻓﺮﮔ .ﺖﻈﻠﻏ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ياﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗنﺎﺸﻧداد ﻪﮐ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﻒﻠﺘﺨﻣﺲﻧﺎﺳاﻪﻨﻣرد ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ ﻪﻗﺎﺳ نزو ﺮﺑ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺮﺗ نزو ،ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ) لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳرد5(% نزو ، ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ و رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ،ﻪﭼ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ) رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 (%ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ . ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺛا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ تﺎﻔﺻﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺻرد زا . ﺮ
	وﺖﻈﻠﻏيﺎﻫ1500 ،1000 ، 800 ،400 و2000دﻮﺑ ما ﯽﭘ ﯽﭘ. ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ
	1000 ﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ رد ﻪﭼﻪ ﺪﻣآ ﺖﺳد ) ﻞﮑﺷ1 .(
	تﺎﻘﺘﺸﻣ زا ﻪﮐ ﺖﺳا لﻼﺣ ﯽﻋﻮﻧوا ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎﻫﺮﺘﺳ ﺖﺳا هﺪﺷ.
	ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫهﺎﯿﮔ و ﻪﭼ
	حﻮﻄﺳ ﺮﺛاﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﮏﭽﯿﭘ ﻪﭼدﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ هﺎﯿﮔ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘﺳﻪﻗﺎﺖﻈﻠﻏ رد و دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ ﻪﭼﺪﻣ
	دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ . ﺮﺛا ﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ هﺎﯿﮔﻪﺸﯾر ،ﻪﭼهﺎﯿﮔ و ﻪﭼ ﻪﭼ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1 % رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ) ﻞﮑﺷ2(. هﺎﯿﮔ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘﺖﻈﻠﻏ 
	جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻﻪﻗﺎﺳ ﺮﺗﻪﺸﯾرهﺎﯿﮔ و ﻪﭼﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد ﯽﻟو ﺪﺸﻧ راد ﯽﻨﻌﻣﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻪﺸﯾر لﺎﻤﻌﺘﺳا مﺪﻋ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ رد ﻪﭼ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد راﺪﻘ
	جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻﯽﻨﻌﻣ سوﺮﺧدﻮﺒﻧ راد . نزو ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺛا ﻪﻗﺎﺳ ﺮﺗ،ﻪﭼﻪﺸﯾرهﺎﯿﮔ و ﻪﭼﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ ،ﻪﭼ هﺎﯿﮔ و ﻪﭼ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ1 % و دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ. ﺮﺛا سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد ﯽﻟو ﺪﺸﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ
	400 راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزو ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ رد ﻪﭼ . ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ لﺎﻤﻌﺘﺳا مﺪﻋ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ رد ﻪﭼ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺲﻧﺎﺳاﺖﻈﻠﻏ رد سوﺮﺧ
	1500 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ رد راﺪﻘﻣ . و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻪﻗﺎﺳ ﺮﺗ نزو يور ﺮﺑ هﺎﯿﮔلﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ5 % ) ﻞﮑﺷ2 .(حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﺲﻧﺎﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺸﯾر ﺮﺗ نزو ﺮﺑﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ،ﻪﭼ ﮏﭽﯿﭘ ﻪﭼ
	1500 ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) ﻞﮑﺷ3 .(
	سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ راد ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ)ﻞﮑﺷ5.(
	نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺮﺛا سوﺮﺧ جﺎﺗ ردهﺎﯿﮔ ﺮﺗ
	لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭼ1 % هﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺳا .هﺎﯿﮔ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﺮﺛاﻪﭼهﺎﯿﮔ ود ﻦﯿﺑ رد رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5 %ﯽﻨﻌﻣ رد نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ راد لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ
	1000ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ) ﻞﮑﺷ4 .(
	ﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎلﺎﻤﻌﺘﺳا ﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ400 و
	1500ﻪﻨﻣرد ﺲﻧﺎﺳا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ، ﺖﺳﺪﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ رد رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ نزوﺖﺳا هﺪﻣآ. ﺮﺛا ﺲﻧﺎﺳا ﮏﺠﯿﭘ و سوﺮﺧ جﺎﺗ رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ ﺮﺑ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾاﺮﺤﺻ1 %ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ راد ﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﺮﺛا ودﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رﺬﺑ ﻪﯿﻨﺑ هﺎﯿﮔ) ﻞﮑﺷ6 .(
	ﺖﻈﻠﻏ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ
	400هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﭼ ﺖﻈﻠﻏ رد و
	1500 ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ هﺎﯿﮔﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﭼ . ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ5 %ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ راد ﺖﻈﻠﻏ رد سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد نآ راﺪﻘﻣ1500
	و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﺖﻔﺻ رد ﺖﻈﻠﻏ رد ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ400 و
	هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ .وﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺛا ،ﺲﻧﺎﯾراو ل هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﭼ1 % ﯽﻨﻌﻣ
	1500
	ﻪﻧﻮﮔ
	ﯽﮑﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تاﺮﺛا ياراد ﺪﻨﺘﺴﻫ . تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ
	ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺑ هﺎﯿﮔ و ﺲﻧﺎﺳا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺢﻄﺳ رد ﯽﻧز5 %ﯽﻨﻌﻣ رد نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ راد رد سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔﺖﻈﻠﻏ
	)
	( و
	1500 ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ) ﻞﮑﺷ7 .(
	)
	( تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﻖﺒﻃ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﺷ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ هﺎﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا رد ﻦﭘﺮﺗ ﯽﯾﻮﮑﺴﯿﺳتﺎﻌﻟﺎﻄﻣنﺎﯾاﺮﻧنارﺎﮑﻤﻫ و)1994(ﺪﻧرادزﺎﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑه هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟاﺪﻧ .هﺪﻧرادزﺎﺑ داﻮﻣ ﻪﮐ ياﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﮏﯾ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﺖﻈﻠﻏ رد
	ﺪﻧﻮﺷ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺖﻈﻠﻏ نﺎﻤﻫ رد ،ﺪﻧﻮﺷ ﺮﮕﯾد هﺎﯿﮔ رد ﺪﺷر ﻒﻗﻮﺗ مﺪﻋ ﺎﯾ ﺮﺘﻤﮐ ﯽﮔﺪﻧرادزﺎﺑ . ﻪﻧﻮﮔ توﺎﻔﺘﻣ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ داﻮﻣ ﻪﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﯽﻣ ﺪﺷر هﺪﻧرادزﺎﺑ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﻪﻧﻮﮔ نآ توﺎﻔﺘﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﻫ )هداز ﯽﺋادﻮﺳيﺪﺒﯿﻣ ﯽﻤﯿﮑﺣ و1389.( ﺞ
	ﯽﻧز سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هدﻮﺑ ﺖﺳا .ﺑﺮﺘﻣرﺎﭘ ﺮﺑ ﺮﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻄﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ سوﺮﺧ جﺎﺗ هﺎﯿﮔ رد1500
	ﻊﻧﺎﻣ ،ﻂﯿﺤﻣ رد ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ نﺪﺷ دازآﯽﻣ ﺮﮕﯾد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟدﻮﺷ . ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا رد و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﯽﻫﻮﮐ ﻪﻨﻣرد ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣﺺﺧﺎﺷﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر يﺎﻫ ﺮﯿﺛﺄﺗ سوﺮﺧ جﺎﺗ و ﮏﭽﯿﭘ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﺸﻫﺎﮐ راد ﯽﻨﻌﻣ. اﺮﺑرﺎﺑ و وﺮﮐﺎﻣ)1990(ﻞﯿﮐ ، و نارﺎﮑﻤﻫ)2000( ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻧﺎﺑﺮ
	،هدﻮﺑ ﺖﻈﻠﻏ رد ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ رد ﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد400
	ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ . عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﺳﺎﺴﺣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑﺖﺳا ﻪﻨﻣرد رد دﻮﺟﻮﻣ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ داﻮﻣ . ﮏﭽﯿﭘ ﺪﺷر وﺮﺧ جﺎﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﯾاﺮﺤﺻ يﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ سماﺪﻧا هرﺎﺼﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ راﺮﻗ ﻪﻨﻣرد يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ. نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار)1388(ﻦﯾا
	ﻪﺘﺷاد ﺰﯿﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺖﺤﺗ هﺎﯿﮔ نزو ﺮﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﻨﻧاﻮﺗﺪﻨﺷﺎﺑ .ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد ﮓﻧﺎﭼ و ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا)2002( شراﺰﮔ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ ﺮﺗ نزو ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧهﺎﯿﮔ گﺮﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ هرﺎﺼﻋ
	ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ. ﺪﻤﺣانارﺎﮑﻤﻫ و)2004( ﺪﻧداد نﺎﺸﻧﺞﻨﭘ داﺪﻌﺗﻮﻨﻣ زا ﺐﯿﮐﺮﺗﻦﭘﺮﺗ و ﺎﻫﺖﻔﻫ ﻦﭘﺮﺘﯿﯾﻮﮐﺰﺳ زا ﺐﯿﮐﺮﺗﺖﻤﺴﻗ رد نﻮﺘﮐﻻ يﺎﻫﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ
	دﺮﯿﮔ. ﻪﺑ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ هﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﯿﻓ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫدﻮﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ هﺎﮕﺸﯾور ﯽﻌﯿﺒﻃ كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ هاﺮﻤﻫ.
	ص يﺪﻤﺤﻣ و ر يﺮﻗﺎﺑ،1389 . ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ ﺮﺑ ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
	.ﻊﺗاﺮﻣ حﻼﺻا ﺮﻣا رد .ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ - و ﻊﺗﺮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ناﺮﯾا نﺎﺑﺎﯿﺑ . ﺪﻠﺟﻢﻫﺪﻔﻫ هرﺎﻤﺷ ،4 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ538 ﺎﺗ548. م ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار،حم ﻮﮕﺘﺳار و ج ﻮﻠﺧﺮﻗ .1388 . ناﺮﻔﻋز ﻪﻨﺑ و گﺮﺑ هرﺎﺼﻋ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا
	و
	ﺪﺷر ﺮﺑ سوﺮﺧ جﺎﺗ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ
	.ناﺮﯾا ﯽﻋارز ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ . ﺪﻠﺟﻢﺘﻔﻫ هرﺎﻤﺷ ،1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ53 ﺎﺗ61. ح م يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻤﯿﮑﺣ و ح هداز ﯽﺋادﻮﺳ.1389.ﻪﻧاﻮﺟ يور ﺮﺑ ﭻﯿﻗﺮﮐ و ﺪﻨﻔﺳا ،رﻮﮐ ﯽﻌﺗﺮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣ ،ﻪﺠﻧﻮﯾ و مﺪﻨﮔ يﺎﻫﺪﻠﺟ2)20 ( هرﺎﻤﺷ1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ181 ﺎﺗ189.. ﯽﻧاﺪﻤ
	هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ و
	ﻪﻧاﻮﺟ يور ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﻧز ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ .ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ ﺖﻋارز رد ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ . هرﺎﻤﺷ48 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ74 ﺎﺗ69. ف ﯽﻣﻼﻏ،ب يﺮﺘﻬﺑ و ع ق ﯽﮑﻠﯿﺗ ﯽﺘﻧﺎﯾد .1390 . ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﯽﺘﺷد
	سﺮﭙﺳا ﻪﻧﻮﮔ ود ﻪﭼ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ . ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ود
	حﻼﺻا و ﮏﯿﺘﻧژ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ناﺮﯾا ﯽﻠﮕﻨﺟ و ﯽﻌﺗﺮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ . ﺪﻠﺟﻢﻫدزﻮﻧ هرﺎﻤﺷ ،1 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ181ﺎﺗ191. ل م ﯽﻠﻧﺎﺑﺮﻗ، ﯽﻋﺎﺠﺷ و ر غ ﯽﮑﯿﻧﺎﺧ ﯽﺸﺨﺑاع .1387 . ﯽﺘﺷد ﻪﻨﻣرد هﺎﯿﮔ ﮏﯿﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ
	ﯽﺸﺣو سوﺮﺧ جﺎﺗو
	ﯽﺸﺣو فﻻﻮﯾ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ود يور ﺮﺑ.
	.ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ رد ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ . هرﺎﻤﺷ79.ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ129 ﺎﺗ134. و نﺎﻣﺮﻬﻗ .1363 .ناﺮﯾا رﻮﻠﻓ .ﻞﮕﻨﺟ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧارﻮﺸﮐ ﻊﺗاﺮﻣ و ﺎﻫ . ﻪﺤﻔﺻ ،مﻮﺳ ﺪﻠﺟ367. ﯽﺳﻮﻣو داﮋﻧ،ب يرﺎﮑﺷﺮﯿﻣ،ﻟاﺮﺼﻧﻪهدازعول ﯽﻟﻼﺟا .1386 .ﻪﻧﺎﯾزار ﯽﻨﻏور ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﯿﺳآ ﺮﮔد)
	( ﺰﺒﺳ هﺮﯾز و ،)
	( ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ راﺮﻘﺘﺳا و ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ غﺮﻣ و ﯽﯾاﺮﺤﺻ ﮏﭽﯿﭘ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ .ﻦﯿﻤﻫﺪﺠﻫ ﻪﺤﻔﺻ ،ناﺮﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ هﺎﯿﮔ هﺮﮕﻨﮐ40. ﯽﻧﺎﻘﯿﻣم ،ﯽﻠﻧﺎﺑﺮﻗ ،ج ﯽﻧﺎﻘﻠﺧ ،فﻒﺠﻧ و لم رﻮﭘ .1385.ﯽﻧاﺮﯾا رﺪﺒﺷ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﯽﺳرﺮﺑ)
	( ﺪﯾﻮﺷ ،)
	(ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ لدﺮﺧ و رادوﺎﭼ ،سوﺮﺧ جﺎﺗ ،ﮏﭽﯿﭘ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ رﺬﺑ ﯽﻧز يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ ﻪﻠﺠﻣ ،ﯽﺸﺣو ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ،مرﺎﻬﭼ و دﺎﺘﻔﻫ ﺪﻠﺟ1 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ81 ﺎﺗ101.
	(ﻢﯿﺳﺮﺑ و)


