
  

 کلزا دانه عملکرد  اجزاي عملکرد و

  تحت تنش سمیت مس
  3اله امینی روح ،4اله نجفی ، نصرت

 دانشگاه تبریز

  دانشگاه تبریز ،

در این . شوند ها وارد محیط زیست شده و سبب تجمع فلزات سنگین نظیر مس در خاك می
گرهاي خاك بر صفات مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و 

هاي کامل تصادفی با سه  صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك
گرم بر  میلی 300و  200، 100، ) بدون مصرف مس

آمین تترا  گرم اتیلن دي میلی 2/292و  2/29گر خاك در پنج سطح شامل 
گرم اسید هیومیک بر  میلی 5/2و  25/1، )مول بر کیلوگرم

صفات مورد مطالعه شامل . بودند) گر بدون مصرف اصالح
ارتفاع و تعداد برگ در بوته، سطح برگ، تعداد شاخه فرعی و تعداد خورجین در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و وزن 

رد کلزا نتایج نشان داد که با افزایش غلظت مس در خاك صفات مورفولوژیک و عملک
گر خاك منجر به افزایش عملکرد دانه به دلیل بهبود صفات مورفولوژیک و اجزاي عملکرد 

فاقد (درصد عملکرد دانه بیشتري را نسبت به تیمارشاهد 
گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك  میلی 5/2و  1

به استثناي وزن . دار نبودشدند، ولی این افزایش معنی
حرانی سمیت مقایسه سطح ب. تر از اسید هیومیک بود
هاي پایین نسبت  گرها در غلظت مس براي ماده خشک نسبی اندام هوایی و عملکرد نسبی دانه نشان داد که مصرف اصالح
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ها وارد محیط زیست شده و سبب تجمع فلزات سنگین نظیر مس در خاك می ساالنه مقادیر زیادي از آالینده
گرهاي خاك بر صفات مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و  راستا، به منظور بررسی اثر سطوح مختلف مس و مصرف اصالح

صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوك اي به آزمایش گلخانه ،).Brassica napus L(عملکرد دانه کلزا 
بدون مصرف مس(فاکتور اول غلظت مس در چهار سطح شامل شاهد . تکرار اجرا شد

گر خاك در پنج سطح شامل  کیلوگرم خاك و فاکتور دوم مصرف اصالح
EDTA(  بر کیلوگرم خاك) مول بر کیلوگرم میلی 1و  1/0معادل

بدون مصرف اصالح( و شاهد) کیلوگرم در هکتار 5و  5/2معادل (کیلوگرم خاك 
ارتفاع و تعداد برگ در بوته، سطح برگ، تعداد شاخه فرعی و تعداد خورجین در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و وزن 

نتایج نشان داد که با افزایش غلظت مس در خاك صفات مورفولوژیک و عملک. هوایی در بوته بودند
گر خاك منجر به افزایش عملکرد دانه به دلیل بهبود صفات مورفولوژیک و اجزاي عملکرد  کاهش یافت، اما مصرف اصالح

درصد عملکرد دانه بیشتري را نسبت به تیمارشاهد  6/18 بر کیلوگرم خاك، EDTAگرم  میلی 2/292
25/1بر کیلوگرم،  EDTAگرم  میلی 2/29مصرف . ایجاد کرد

شدند، ولی این افزایش معنی هر چند سبب افزایش عملکرد دانه کلزا نسبت به تیمارشاهد
تر از اسید هیومیک بود روي تمام صفات مورد بررسی چشمگیر EDTAهزاردانه، تأثیر 

مس براي ماده خشک نسبی اندام هوایی و عملکرد نسبی دانه نشان داد که مصرف اصالح
  .هاي باال سبب افزایش تحمل گیاه در برابر سمیت مس شدند

گر، سطح برگ، سمیت، عملکرد دانه، فلز سنگین، کلزا اصالح :هاي کلیدي

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارویژه نامه 
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کیلوگرم خاك 
ارتفاع و تعداد برگ در بوته، سطح برگ، تعداد شاخه فرعی و تعداد خورجین در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و وزن 

هوایی در بوته بودند خشک اندام
کاهش یافت، اما مصرف اصالح
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هر چند سبب افزایش عملکرد دانه کلزا نسبت به تیمارشاهد
هزاردانه، تأثیر 

مس براي ماده خشک نسبی اندام هوایی و عملکرد نسبی دانه نشان داد که مصرف اصالح
هاي باال سبب افزایش تحمل گیاه در برابر سمیت مس شدند به غلظت

  
هاي کلیدي واژه

  

  

mailto:f_movahedpour@yahoo.com


 1393زمستان /  نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارویژه نامه                                                 …و  نسب محمدي  دباغ،  موحدپور                      104

 

Effect of Humic Acid and EDTA on Growth Characteristics, Grain Yield and 
Yield Components of Oilseed rape (Brassica napus L.) Under Copper Toxicity 

Stress 
 Faezeh Movahedpour1*, Adel Dabbagh Mohammadi Nassab2, Nosratollah Najafi3, Rouhollah Amini4 

 

Recieved: February 19, 2014     Accepted: November 5, 2014 
1-Ph.D. Student of Crop Ecology, Dept. of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of 
Tabriz, Iran. 

2-Prof., Dept. of  Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 
3- Assoc. Prof., Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 
4-Assoc. Porf.,  Dept. of  Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran. 
*Corresponding Author: f_movahedpour@yahoo.com 
 
 
Abstract  

A lot of contaminants are entering to the environment, yearly and cause to accumulate of 

heavy metals in soil such as copper. In order to investigate the morphological traits, grain yield and 

yield components of oilseed rape (Brassica napus L.) in contaminated soil by copper with 

application of EDTA and humic acid, a greenhouse experiment was carried out as factorial based on 

randomized complete block design with three replications. The factors were included application of 

soil amendment (EDTA and humic acid) at five levels as control (without soil amendment), 29.2 

and 292.2 mg.kg-1 EDTA, 1.25 and 2.5 mg.kg-1 humic acid, and soil copper quantity at four levels 

as control (without copper), 100, 200 and 300 mg.kg-1. The studied traits were height, leaf number 

and area per plant, branch and pod number per plant, 1000 grain weight, grain yield and shoot dry 

matter. Increasing of copper concentration in soil decreased morphological traits and yield of 

oilseed rape. Also positive response of grain yield in polluted soil by using the soil amendment was 

related to the improved morphological traits and yield components of oilseed rape. Treatment of 

292.2 mg.kg-1 of EDTA produced the highest grain yield of oilseed rape. 29.2 mg.kg-1 of EDTA, 

1.25 and 2.5 mg.kg-1 of humic acid increased grain yield, but the difference between these 

treatments with control was insignificant. The effect of EDTA on all traits except 1000 grain weight 

was more than humic acid. According to critical levels of copper toxicity in relative shoot dry 

matter and relative grain yield , low concentrations of amendments increased oilseed rape tolerance 

to copper toxicity compared with high concentrations of amendments. 

 

Keywords: Amendment, Grain yield, Heavy Metal, Leaf Area, Oilseed Rape, Toxicity. 
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  مقدمه
ي، داشتن ناپذیر تجزیهدلیل  فلزات سنگین به

هاي   اندام پتانسیل تجمع در ،عمر بیولوژیکی طوالنی نیمه
، )2004و ساتاوارا و همکاران  2003جاروپ (ی یاهگ

، )2005زائیدي و همکاران (ورود به زنجیره غذایی 
 1990بویادجیو و همکاران (بودن زا  زا و سرطان جهش

عنوان مهمترین مشکل   به) 2001و کوالچوك و همکاران 
فلزاتی نظیر مس، روي، . آیند محیط زیست به حساب می

مصرف  آهن، منگنز، مولیبدن و نیکل جزء عناصر کم
ضروري براي متابولیسم و رشد گیاه در مقادیر اندك 

ی و همکاران و نگاجیوت 2000وس و بیکر  ري(باشند  می
عنوان کوفاکتور براي تعدادي از  مس به). 2010
این . کند کاهش انجام وظیفه می -هاي اکسایش آنزیم
ها شامل ناقلین الکترون فتوسنتزي یعنی  آنزیم

پالستوسیانین، سیتوکروم اکسیداز در تنفس 
باشند  میتوکندري و اسید آسکوربیک اکسیداز می

وتی و همکاران و نگاجی 1388احمدي و همکاران (
مصرف ضروري  هر چند مس یک عنصر کم). 2010

هاي باال سمیت  براي رشد گیاه است ولی در غلظت
بیشتري نسبت به کادمیم، کروم و سرب براي گیاه 

در مورد انسان ). 1991فرناندز و هنریک (زراعی دارد 
نیز تجمع مس در کلیه و کبد بسیار خطرناك است 

ها در دامنه  س در کلیه خاكمیزان م). 1995فورستنر (
کند و میانگین  گرم بر کیلوگرم تغییر می میلی 1- 40بین
هاولین و همکاران (گرم بر کیلوگرم است  میلی 9آن 

هاي صنعتی و حفاري معادن  امروزه فعالیت). 1999
باعث افزایش غلظت مس در اکوسیستم شده است 

در یک مطالعه بر روي ). 2001لوئیس و همکاران (
هاي اراضی کشاورزي اطراف معادن مس اهر واقع   خاك

در استان آذربایجان شرقی مشخص شد که میانگین 
متر در محدوده  سانتی 60غلظت مس از سطح تا عمق 

گرم بر کیلوگرم در نوسان بود  میلی 8/79تا  3/105بین 
 50(که این مقادیر در غلظتی بیش از حد آستانه 

  ). 1390خمسه (تند قرار داش) گرم بر کیلوگرم میلی

ها تحت عنوان  کننده لیت اسیدها و کی     
براي افزایش مقدار جذب فلزات سنگین  1گر اصالح

توسط گیاهان در خاك مورد استفاده قرار می گیرند 
). 1997و هانگ و همکاران  1997الك و همکاران  بلی(

عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس  اسید هیومیک به
و سایر منابع طبیعی از طریق اثرهاي هورمونی ضمن 

پذیري و جذب عناصر  خاك و کمک به حل pHکاهش 
هالیم (شود  گیاه نیز می توده غذایی سبب افزایش زیست

سد مواد هیومیکی با قرار ر نظر می به). 2003و همکاران 
بر پایداري غشاي  گرفتن در غشاهاي سلولی عالوه

سلولی، جذب برخی عناصر غذایی را نیز بهبود 
محققان در ). 2002نردي و همکاران (بخشند  می

تحقیقات خود دریافتند که مصرف اسید هیومیک در 
نسبت به دوزهاي ) گرم بر کیلوگرم 1/0(دوزهاي پایین 

هاي سمی  در حضور غلظت) بر کیلوگرمگرم  1(باال 
کنندگی  مس ضمن کمک به جذب مس، اثرهاي تقویت

روي فاکتورهاي رشدي نظیر سطح برگ و وزن خشک 
) .Raphanus sativus L(اي  علوفه هوایی تربچه اندام

عنوان یکی از  به 2EDTA).2009بندیرا و همکاران (دارد 
محسوب  3 کننده لیت بهترین و ارزانترین عوامل کی

هاي فلزي  پذیري کاتیون ، که حل)1999الك  بلی(شود  می
دهد  فراهمی آنها را براي گیاهان افزایش می و زیست

هاي سنتزي نظیر  کننده لیت کی ).2001بارونا و همکاران (
EDTA  براي افزایش مصنوعی حاللیت فلزات سنگین

در خاك استفاده می شوند و فلزات سنگین را از فاز 
رد فاز محلول خاك می کنند و بدین وسیله جامد وا

سبب افزایش دسترسی زیستی فلزات سنگین در محلول 
در یک  ).2008مرس و همکاران (خاك می شوند 

بررسی با هدف جذب مقادیر باالي مس توسط کلزا، 
ضمن ) مول بر کیلوگرم میلی12و  EDTA )3 ،6مصرف 

و جذب آن افزایش دسترسی فلز سنگین مس در خاك 
مول بر کیلوگرم سبب  میلی 12وسط کلزا، در غلظت ت

                                                           
1- Amendment 
2- Ethylenediaminetetraacetic Acid 
3- Chelates 
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هوایی کلزا نسبت  درصدي وزن خشک اندام 75کاهش 
 6هاي بیش از  به شاهد شد و در نتیجه مصرف غلظت

در این گیاه توصیه نمی شود  EDTAموالر  میلی
توانایی گیاه براي رشد سالم ). 2007توران و اسرینگو (

ر فلزات سنگین آن را توده کافی در حضو و تولید زیست
مانت و همکاران (کند  مناسب می 4پاالیی براي گیاه

توده و  آل براي پاالیش باید زیست ، زیرا گیاه ایده)2006
عملکرد باالیی داشته باشد که بتواند ضمن تجمع 

هاي باالي آنها را نیز تحمل کند  هاي هدف، غلظت آالینده
کلزا را ) 1995(کومار و همکاران ). 2004زو و سانق (

هاي باالي فلزات سنگین  گیاهی با توانایی تحمل به غلظت
کلزا . هاي خود معرفی کردند و تجمع آنها در اندام

)Brassica napus L. (دلیل داشتن کمترین مقدار  به
هاي روغنی  اسیدهاي چرب اشباع یکی از مهمترین دانه

که ) 1389به نقل از روشنی و الري یزدي (باشد  می
علت انتقال  توده قابل توجه، به بر تولید زیست الوهع

بر پاالیش  بسیار کم فلزات سنگین به دانه می توان عالوه
خاك از روغن این گیاه نیز در مصارف مختلف صنعتی 

توران و (عنوان سوخت اتومبیل استفاده کرد  و یا به
  ).2012و پارك و همکاران  2007اسرینگو 

ارزیابی تعدادي از هدف از تحقیق حاضر      
هاي  صفات مورفولوژیک و عملکرد کلزا تحت غلظت

. باشد می EDTAسمی مس با مصرف اسید هیومیک و 
اگر کلزا توان تحمل شرایط مذکور را داشته و عملکرد 
مناسبی تولید کند، کارایی الزم براي انباشته سازي مس 
 .و پاالیش مناطق آلوده به فلزات سنگین را خواهد داشت

  ها  واد و روشم
این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال  طرح بلوك
 C20°/روز C2±32°(در گلخانه دانشگاه تبریز  1392

 60±5ساعت، رطوبت نسبی هوا  16/8شب، فتوپریود 
سطح  4فاکتور اول غلظت مس در . اجرا شد) درصد

 300و  200، 100، )بدون مصرف مس(شامل شاهد 
                                                           

4- Phytoremediation 

گرم بر کیلوگرم خاك خشک و فاکتور دوم مصرف  میلی
 2/292و  2/29سطح شامل  5گر خاك در  اصالح
و  1/0معادل (بر کیلوگرم خاك   EDTAگرم میلی

، 1388یارقلی و همکاران ) (مول بر کیلوگرم میلی1
و تورگوت و همکاران  1389کیاسري و همکاران  فتاحی
 گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم میلی 5/2و  25/1، )2004
قربانی و ) (کیلوگرم در هکتار 5و  5/2معادل (خاك 

و شاهد ) 2005و مورنو و همکاران  1389همکاران 
در این آزمایش هر . بودند) گر بدون مصرف اصالح(

 20متر مربع و ارتفاع  سانتی 28×34جعبه به ابعاد 
عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته  متر به سانتی
ذکر  1هاي خاك مورد استفاده در جدول  ویژگی. شد

متري  سانتی 0-30خاك مذکور از عمق . شده است
برداري شد و بعد از هواخشک کردن، کوبیده و از  نمونه

جذب  بلسپس فسفر قا. متري عبور داده شد الک دو میلی
، )1982اولسن و سومرز (گیاه در خاك با روش اولسن 

گیر  جذب با عصاره پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم قابل
، آهن، روي، )1982کنودسن و همکاران (استات آمونیم 

لیندسی ( DTPAگیر  جذب با عصاره مس و منگنز قابل
آب به  1:1خاك در سوسپانسیون  pH، )1978و نرول 

آن در عصاره اشباع  ECو  )1982مک لین (خاك 
روش هیدرومتر با چهار  ، بافت خاك به)2000گوپتا (

نلسون و (روش اکسایش تر  قرائت، کربن آلی خاك به
روش  و کربنات کلسیم معادل خاك به )1982سومرز 
ریچارد (سازي با اسید و تیتر کردن با سود  خنثی
 .گیري شد اندازه )1969

براي انجام آزمایش سولفات مس 
)(CuSO4.5H2O  ساخت شرکتMerck  آلمان در

طور  مقادیر الزم تهیه و بعد از حل شدن در آب به
یکنواخت بر روي خاك اسپري و مخلوط شد سپس 

طور متناوب خشک و تر  ها به روز جعبه 20مدت  به
توران و (شدند تا مس در خاك به تعادل نسبی برسد 

گر در  بعد از مدت زمان مذکور، اصالح ).2007اسرینگو 
ا توجه به وزن خاك هر جعبه هاي مورد نظر ب غلظت
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محاسبه و به خاك اضافه شد و پس از ) کیلوگرم 20(
، )1389کیاسري و همکاران  فتاحی(روز  10سپري شدن 

 7صورت ردیفی با فواصل  به 401کشت کلزا رقم هایوال 

ترتیب روي ردیف و بین ردیف با در  متر به سانتی 14و 
 1ر عمق بوته در متر مربع د 100گرفتن تراکم  نظر

  جهت اعمال تیمار اسید هیومیک. متري انجام شد سانتی
  

  .ايهاي فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در آزمایش گلخانهبرخی ویژگی -1جدول 
  1:1( EC )1:1( (dS/m)( SP pH  %)(آلی  کربن  %)(آهک   %)(رس   %)(شن   گروه بافت
  11/0 63/7  32  13/0  صفر  12  70  شن لومی

  
 .جذب گیاه در خاكغلظت نیتروژن کل و عناصر قابل -1جدول ادامه 

N 
(%)  

P K  Na Ca  Mg Fe  Mn  Zn  Cu  
  )گرم بر کیلوگرم میلی(

23/0  7/5  250  8/108  2/1149  1/99  8/1  1/1  85/0  3/1  
P  کربنات سدیم  گیر بیجذب با عصارهقابلK،Na ،Ca  وMg گیر استات آمونیوم و جذب با عصاره قابلFe ،Mn ،Zn  وCu  گیر جذب با عصارهقابلDTPA  

 
اسید % 15اسید هیومیک و % 80از پودر هیومکس شامل 

دوز . استفاده شد) 1388سبزواري و خزاعی (فولویک 
گر از طریق آب آبیاري در دو  مورد استفاده اصالح

قبل از کاشت و بعد از تنک و استقرار کامل گیاه  مرحله
کردن کمبود   در جهت برطرف. در خاك اعمال شد

ترتیب از کود اوره، سوپر فسفات تریپل  غذایی به  عناصر
کیلوگرم در  50و  120، 180و سولفات روي به میزان 

هاي  هکتار استفاده شد وآبیاري با استفاده از بلوك
خاك در محدوده ظرفیت گچی در جهت حفظ رطوبت 

بعد از برداشت کلزا ارتفاع، تعداد برگ، . زراعی اجرا شد
تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین و عملکرد دانه در 

تعیین و بعد از ) نه بوته( هاي موجود در جعبه تمام بوته
در مرحله . گیري براي هر بوته محاسبه شد میانگین

جداشدن تمام  گلدهی یک بوته کلزا کف بر شده و بعد از
گیري سطح برگ با استفاده از  اندازههاي یک بوته،  برگ

انجام )  ADC-AM300مدل(سنج   دستگاه سطح برگ
 از ، پسوزن خشک بخش هوایی گیاهبراي تعیین . شد
 درجه 70 دماي در هانمونه ،کلزا هاي دانهنمودن  جدا

آون قرار  درون تا ثابت ماندن وزن خشک سانتیگراد
   .ن شدندیوزت سپس و گرفتند

- هاي حاصل از آزمایش با استفاده از نرم داده
مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار  MSTAT-Cافزار 

ها با آزمون دانکن در سطح  گرفته و مقایسه میانگین
  .احتمال پنج درصد صورت گرفت

  
  نتایج و بحث

گر  و اصالح )P≤0.01(تأثیر سطوح مس 
)P≤0.01 ( دار بود  کلزا معنیبر روي ارتفاع بوته) جدول
با افزایش غلظت مس در خاك ارتفاع بوته کلزا ). 2

بدون مصرف (طوري که تیمار شاهد  کاهش یافت، به
را داشت، ) متر سانتی 64(بیشترین ارتفاع بوته ) مس

داري بین تیمار شاهد و سطح دوم و  البته اختالف معنی
) گرم بر کیلوگرم خاك میلی 200و  100(سوم مس 

گر تیمار  در بین سطوح اصالح). 3جدول (جود نداشت و
EDTA  گرم بر کیلوگرم خاك  میلی 2/292با غلظت

 6/64(دار در ارتفاع بوته کلزا  منجر به افزایش معنی
. شد) متر سانتی 2/60(نسبت به تیمار شاهد ) متر سانتی

بر کیلوگرم  گرممیلی 2/29در غلظت  EDTAمصرف 
بر  گرممیلی 5/2ظت خاك و اسید هیومیک در غل

کیلوگرم خاك نیز سبب افزایش ارتفاع بوته شدند، ولی 
    . دار نبود این افزایش نسبت به شاهد معنی

کاهش ارتفاع شوید ) 2013(آغاز و همکاران 
)Anethum graveolens(  را با افزایش غلظت کادمیوم

حیدري و . میکروموالر گزارش کردند 200به  100از 
نشان دادند که فلز سنگین سرب با ) 2005(همکاران 
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پذیري و ارتجاعی  گذاري بر روي خاصیت انعطاف اثر
 ).Zea mays L(دیواره سلولی ارتفاع بخش هوایی ذرت 

وسط ممانعت از جذب عناصر غذایی ت. دهد را کاهش می
کادمیم باعث کند شدن رشد و کاهش ارتفاع جو 

)Hordeum vulgare L. ( شد) نتایج ). 2003واسیلو
در حضور فلزات  که دهدن نشان میاتحقیق برخی محقق

سنگین مس، سرب، روي و کادمیوم کاربرد دوزهاي 
نسبت به دوزهاي پایین، افت بیشتري را  EDTAباالي 

نحوي که در بین  در صفات رشدي ایجاد می کند، به
بر لیتر،  EDTAگرم  میلی 30و 20، 10هاي  غلظت

دار ارتفاع گل  سبب کاهش معنی EDTAباالترین غلظت 
نسبت به شاهد شد  )Tagetes erecta(جعفري 

 vetiverارتفاع گیاه ). 2010هال و همکاران  سین(
)Vetiveria zizanioides ( در خاك آلوده به مس با

موالر کاهش یافت  میلی 5در غلظت  EDTAمصرف 
در ) 1990(چن و آویاد ). 2012چن و همکاران (

مطالعات خود به تأثیر مثبت مواد هیومیک بر غشاي 
ها و در نهایت تحریک رشد  سلولی و رشد طولی سلول

تحریک غشا . بخش هوایی و ساقه گیاهان اشاره کردند
ها به مرور زمان سبب افزایش  و رشد طولی سلول

میبدي و همکاران  حکیمی دانشور(شود  ارتفاع گیاه می
در یک مطالعه مصرف اسید هیومیک در خاك ). 1390

 ).Panicum miliaceum L(سبب افزایش ارتفاع ارزن 

فرازنده و همکاران ). 2011ساروهان و همکاران (شد 
 Zea mays)دار ارتفاع ذرت  نیز به افزایش معنی) 1390(

L.) مصرف اسید هیومیک در غلظت  نسبت به شاهد با
  .کیلوگرم در هکتار اشاره کردند 5/4و  3

گر بر روي تعداد و  تأثیر سطوح مس و اصالح
عدم ).  2جدول ) (P≤0.01(دار بود  سطح برگ کلزا معنی

 28(مصرف مس در خاك بیشترین تعداد برگ در بوته 
را ایجاد ) متر مربع سانتی 6/284(و سطح برگ ) عدد

چند که در مورد سطح برگ تیمار شاهد مس کرد، هر 
. گرم بر کیلوگرم نداشت میلی 100اختالفی با سطح 

) گرم بر کیلوگرم میلی 300(باالترین غلظت مس در خاك 
منجر به کمترین تعداد برگ و سطح برگ کلزا شد 

 2/292در مورد هر دو صفت مذکور ). 3جدول (
رگ و بر کیلوگرم بیشترین تعداد ب EDTAگرم  میلی

 2/29داري با  سطح برگ را تولید کرد که اختالف معنی
مصرف اسید . بر کیلوگرم نداشت EDTAگرم  میلی

گرم بر  میلی 5/2و  25/1هیومیک در هر دو غلظت 
کیلوگرم سبب افزایش تعداد برگ و سطح برگ کلزا شد، 
ولی تعداد برگ در بوته در این تیمارها اختالف 

در مورد سطح برگ نیز در  .داري با شاهد نداشت معنی
گرم بر  میلی 25/1هاي مصرفی اسید هیومیک،  بین غلظت

داري با  کیلوگرم از نظر توسعه سطح برگ اختالف معنی
 .شاهد نداشت

  
  گر خاك بر صفات مورفولوژیک، اجزاي عملکرد و عملکرد دانه کلزا تجزیه واریانس تأثیر سطوح مس و اصالح نتایج  -2 جدول

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

  ارتفاع بوته
تعداد 

برگ در 
  بوته

  سطح برگ

تعداد 
  شاخه

فرعی در 
  بوته

تعداد 
خورجین 
  در بوته

وزن 
  هزار دانه

عملکرد 
دانه در 
  بوته

وزن 
خشک 
اندام 
هوایی 
  در بوته

  ns0/2  ns1660  ns009/0  ns1/8  ns004/0  ns001/0  ns001/0  9/107**  2  تکرار
  773/0**  420/0**  657/0**  8/24**  156/0**  9434**  6/58**  4/84**  3  مس 
  415/1**  187/0**  126/0**  4/86**  149/0**  21666**  7/29**  5/49*  4  گر خاك اصالح
  ns5/2  ns2/1  ns426  ns002/0  ns7/0  **020/0  ns007/0  **011/0  12 گر صالحا × مس

  002/0  006/0  006/0  6/3  006/0  1307  6/6  6/14  38  خطا
  48/1  03/7  44/2  23/6  85/32  04/14  14/10  18/6  -  (%) غییرات ضریب ت

ns  ،* ،** باشددار در سطح احتمال پنج و یک درصد می دار و معنی ترتیب غیر معنی به.  
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  گر خاك کلزا در سطوح مس و اصالحدانه مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک و عملکرد  -3جدول 

  تیمار
 ارتفاع بوته 

  )متر  سانتی(
تعداد برگ 
  در بوته

  سطح برگ
  )متر مربع سانتی(

تعداد شاخه 
  بوتهفرعی در 

تعداد خورجین در 
  بوته

عملکرد دانه در 
  )گرم(بوته 

            )mg/kg(مس 
  a0/64  a0/28  a6/284  a5/2  a2/32  a97/1  صفر
100  a3/63  b7/25  ab8/270  b7/1  ab3/31  a94/1 )67/1-(%  
200  ab5/61  bc1/24  bc6/246  b6/1  bc4/30  b84/1 )19/6-(%  
300  b7/58  c6/23  c3/228  b4/1  c1/29  c60/1 )57/18-(%  
              گر  اصالح

  b2/60  c6/23  c2/211  c4/1  c5/28  b73/1  )گر بدون مصرف اصالح(شاهد 
 EDTA  )mg/kg 2/29(  ab9/62  ab5/26  a9/292  b1/2  b4/23  b81/1 )08/5(%+  

EDTA  )mg/kg 2/292(  a6/64  a5/27  a0/311  a5/2  a7/34  a05/2 )60/18(%+  
  +%)mg/kg 25/1(  b6/59  bc6/24  bc0/230  c4/1  c9/28  b77/1 )48/2(اسید هیومیک 
  +%)mg/kg 5/2( ab0/62  bc6/24  b8/242  c6/1  c1/29  b83/1 )95/5(اسید هیومیک 

را  دار ندارند، و اعداد داخل پارانتز تغییرات نسبت به شاهد التین مشترك دارند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی هایی که حداقل یک حرف میانگین
 .نشان می دهند

مصرف سولفات مس در دوزهاي مازاد بر نیاز 
، سطح برگ را نسبت به شاهد )401رقم هایوال (کلزا 

فیگلیولیا و ). 1389یزدي  روشنی و الري(کاهش داد 
صورت  تأثیر اسید هیومیک را به) 1994(همکاران 
ها مثبت ارزیابی کرده و آن را  پاشی روي برگ محلول

مصرف . عامل توسعه شاخص سطح برگ عنوان کردند
اي  ماه پس از کشت شلغم علوفه 2اسید هیومیک 

)Brassica rapa L. ( سبب رشد و نمو بهتر و توسعه
، 100هاي  غلظت). 2005راك و کاماس  آلباي(ها شد  برگ
گرم اسید هیومیک در لیتر سبب  میلی 300و  200

سبزواري و خزاعی (افزایش سطح برگ گندم شدند 
در یک مطالعه که ). 1388و سبزواري و همکاران  1388

 Raphanus(هدف بررسی صفات مورفولوژیک تربچه 

sativus L.( لوده به در بستر کشت تفاله سنگ معدنی آ
 1و  1/0با حضور ) گرم بر کیلوگرم میلی 1786(مس 

گرم بر کیلوگرم از اسید هیومیک بود، مشخص شد که 
صورت مصرف سطحی  گرم بر کیلوگرم به 1/0غلظت 

صورت مخلوط با  در زمان کاشت و نیز همین غلظت به

بستر کشت سبب افزایش سطح برگ نسبت به شاهد شد 
   ).2009بندیرا و همکاران (

گر بر روي تعداد  تأثیر سطوح مس و اصالح     
دار بود  شاخه فرعی و تعداد خورجین در بوته کلزا معنی

)P≤0.01) ( 300تا  100افزایش غلظت مس از ). 2جدول 
دار تعداد شاخه  گرم بر کیلوگرم سبب کاهش معنی میلی

فرعی شد، البته بین سطوح مختلف مس مصرفی 
تعداد ). 3جدول (نشد داري مشاهده  اختالف معنی

خورجین در بوته نیز تحت تأثیر غلظت مس قرار گرفت 
تعداد ) 1/29(و کمترین ) 2/32(به نحوي که بیشترین 
ترتیب مربوط به تیمار شاهد  خورجین در بوته به 

 300و مصرف مس در سطح ) بدون مصرف مس(
گر خاك نیز  مصرف اصالح. گرم بر کیلوگرم بود میلی

ضمن کمک به جذب عناصر سبب تحریک رشد گیاه 
شده و تعداد شاخه فرعی و خورجین در بوته را 

بیشترین تعداد شاخه فرعی و خورجین در . افزایش داد
 2/292مصرفی در سطح  EDTAبوته مربوط به 

داري با بقیه  گرم بر کیلوگرم بود که اختالف معنی میلی
ت مذکور مصرف اسید در هر دو صف. تیمارها داشت
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هیومیک در هر دو سطح سبب افزایش تعداد شاخه 
فرعی و خورجین در بوته شد، ولی اختالف بین سطوح 
مصرفی اسید هیومیک با هم و با شاهد به سطح 

) 2012(کمر  فرزادفر و زرین). 3جدول (دار نرسید  معنی
دار تعداد شاخه فرعی بابونه آلمانی نسبت  کاهش معنی
. ا در نتیجه مصرف کادمیوم گزارش کردندبه شاهد ر

مواد هیومیک اثرهاي هورمون مانندي نظیر اکسین 
و ) 2002و آتیه و همکاران  2000بیدگین و همکاران (

و زاندونادي و  1999موسکولو و همکاران (سیتوکنین 
بر رشد و متابولیسم گیاه داشته و ) 2007همکاران 

 C/Nسبت موجب دسترسی بیشتر به عناصر شده و ن

، همچنین در تشکیل )1990چن و آویاد (پایینی دارند 
هاي مختلف با عناصر نظیر آهن و افزایش  کمپلکس

فراهمی عناصري مثل فسفر که براي نمو اولیه گیاه 
ساروهان (اي دارند  ضروري هستند نقش قابل مالحظه

، در نتیجه، استقرار مناسب گیاه در )2011و همکاران 
هاي رشدي نظیر  ت به بهبود شاخصحضور این ترکیبا

اي که بستر  در مطالعه. صفات مذکور کمک می کند
گرم مس بر کیلوگرم آلوده  میلی 314و  214کشت با 

گرم بر  3شده بود، حضور اسید هیومیک با غلظت 
 Elodeaکیلوگرم سبب ایجاد شرایط بهینه براي رشد 

nuttallii  مثبت ، اما اثرهاي )2010وانگ و همکاران (شد
 هاي پایین آن مربوط ترکیبات هیومیک عمدتاً به غلظت

هاي باالي این  زیرا غلظت) 1990چن و آویاد (بود 
دلیل تولید هورمون بیش از حد نیاز گیاهان  ترکیبات به

میبدي  حکیمی دانشور(شوند  سبب کاهش رشد و نمو می
شریف ). 2003و هاپکینز و استارك  1390و همکاران 

العه روي دوزهاي مختلف اسید هیومیک با مط) 2002(
) گرم بر کیلوگرم میلی 300و  250، 200، 150، 100، 50(

مصرف نظیر مس و رشد  بر جذب و تجمع عناصر کم
گرم  میلی 100و  50ذرت به این نتیجه رسید که سطوح 

این موارد . بر کیلوگرم مؤثرتر از دوزهاي باال بودند
دار بین سطوح  یاستداللی بر عدم وجود اختالف معن

گرم بر  میلی 5/2و  25/1(اسید هیومیک مصرفی 

در اکثر صفات مورد مطالعه در این تحقیق ) کیلوگرم
نیز همانند اسید هیومیک در  EDTAمصرف . باشد می

هاي باال  شود، زیرا غلظت هاي پایین توصیه می غلظت
علت تشکیل کمپلکس با فلزات سنگین و کمک به جذب  به

ناصر توسط گیاهان و سمیت آنها سبب بیشتر این ع
شوند،  افت در فاکتورهاي رشدي و کاهش رشد گیاه می

اشاره کردند که ) 2007(طوري که توران و اسرینگو  به
EDTA موالر تحت  میلی 3هاي بیش از  در غلظت

گرم بر  میلی 50شرایطی که غلظت مس در خاك 
دلیل کمک به جذب بیشتر مس توسط  کیلوگرم بود به

نتایج ) 1388(چرم و علیزاده . کلزا رشد آن را کاهش داد
در غلظت پایین  EDTAمشابهی را در رابطه با کارایی 

به ) موالر میلی 20(نسبت به غلظت باال ) موالر میلی 10(
دست آورده و بیان کردند رشد کلزا در بستر آلوده به 

علت  به EDTAکل، سرب و کادمیوم در غلظت باالي نی
در مطالعه . یابد سمیت بیشتر گیاه زراعی کاهش می

و  1/0(در دوزهاي پایین  EDTAدلیل مصرف  حاضر به
نسبت به دوزهاي مصرفی رایج ) موالر میلی 1
هاي آلوده به  در خاك) موالر میلی 3هاي باالي  غلظت(

جذب عنصر هاي مذکور ضمن کمک به  مس، غلظت
  .مصرف مس، رشد گیاه را تحریک کردند کم

تحت ) P≤0.01(داري  وزن هزاردانه به طور معنی
). 2جدول (گر قرار گرفت  تأثیر متقابل مس و اصالح

گر خاك در شرایط عاري از مس  تمام سطوح اصالح
بیشترین وزن هزاردانه کلزا را تولید کردند هر چند که 

تحت . کدیگر نداشتندداري نسبت به ی اختالف معنی
گرم بر  میلی 300تا  100شرایطی که غلظت مس از 

و  25/1گر،  کیلوگرم متغیر بود تیمارهاي شاهد اصالح
هاي  در غلظت(گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم  میلی 5/2

داري وزن هزاردانه  طور معنی نتوانستند به) مشابه مس
افت  EDTAتحت تنش مس با مصرف . را تغییر دهند

شتري در وزن هزاردانه مشاهده شد و کمترین وزن بی
بر کیلوگرم و  EDTA گرممیلی 2/29هزاردانه در تیمار 

برخی از ). 1شکل (با باالترین غلظت مس مشاهده شد 
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ها حاکی از آن است که اسید هیومیک تأثیري بر  گزارش
 Agrostis(گراس  هاي رشدي گیاه بنت شاخص

stolonifera L. ( نداشته است) با )1998کوپر و همکاران ،
این حال در برخی مطالعات مصرف اسید هیومیک سبب 

دانه گندم و ارزن شده است  افزایش وزن هزار

و ساروهان و همکاران  1390پرست و همکاران  حق(
مشخص ) 1388(در تحقیق سبزواري و خزاعی ). 2011

گرم  میلی 300و  200، 100شد که در بین تیمارهاي 
ک در لیتر وزن هزاردانه گندم فقط تحت اسید هیومی

   .تأثیر باالترین غلظت اسید هیومیک افزایش یافت
             

  

  گر خاك بر وزن هزاردانه کلزا  تأثیر سطوح مختلف مس و اصالح -1شکل 
  دار ندارند التین مشترك دارند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی حرفهایی که حداقل یک  میانگین

  
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد دانه 

تحت تأثیر ) P≤0.01(در بوته کلزا به طور معنی داري 
خاك ). 2جدول (گر قرار گرفت  مصرف مس و اصالح

 97/1(بیشترین عملکرد دانه در بوته ) شاهد(فاقد مس 
 100داري با سطح  را تولید کرد که اختالف معنی) گرم
باالترین غلظت . گرم مس بر کیلوگرم خاك نداشت میلی

دانه نسبت به   درصد افت در عملکرد 5/18مس سبب 
گر  در مورد سطوح اصالح). 3جدول (تیمارشاهد شد 

بر  EDTAگرم  یمیل 2/292نیز همانند اکثر صفات قبلی 
بعد از . کیلوگرم خاك باالترین عملکرد دانه را ایجاد کرد

ترتیب مربوط به  دانه به  تیمار مذکور بیشترین عملکرد
 گرممیلی 2/29گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم،  میلی 5/2

EDTA  گرم اسید هیومیک بر  میلی 25/1بر کیلوگرم و
ي با یکدیگر دار کیلوگرم خاك بود که البته اختالف معنی

رسد  نظر می به). 3جدول (و با شاهد نشان ندادند 
گر در خاك آلوده به مس به نفع گیاه کلزا  حضور اصالح

بوده، زیرا ضمن کمک به توسعه صفات مورفولوژیک و 
اجزاي عملکرد در نهایت منجر به افزایش عملکرد دانه 

گر  دهد که حضور اصالح نشان می 4جدول . شده است
بب افزایش تحمل کلزا نسبت به تنش سمیت در خاك س
با توجه به سطح بحرانی سمیت مس براي . شود مس می

درصد عملکرد نسبی دانه مشخص شد که نقش  90
EDTA  در افزایش تحمل به تنش سمیت مس بیشتر از

نیز  EDTAدر بین سطوح مصرفی . اسید هیومیک بود
قش گرم بر کیلوگرم، ن میلی 2/292نسبت به  2/29سطح 

. بیشتري در افزایش تحمل کلزا به سمیت مس داشت
گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك به  میلی 5/2و  25/1

گرم مس بر  میلی 8/219و  5/232هاي  ترتیب در غلظت

a a a a a

b

e

bcd
bc bbcd

de e
bcd

bcd
bcd

f

e
cd

bcd

2.5

3

3.5

4

)شاهد کاربردبدون
(اصالح گر

گرممیلی 29.2
EDTA گرمکیلوبر

خاك

گرممیلی 292.2
EDTA کیلوگرمبر

خاك

اسیدگرممیلی 1.25
کیلوگرمبرهیومیک

خاك

اسیدگرممیلی 2.5
کیلوگرمبرهیومیک

خاك

نه 
ر دا

هزا
زن 

و
)

رم 
گ

  (

کاربرد اصالح گر

)بدون کاربرد مس(شاهد 

میلی گرم مس بر کیلوگرم خاك 100

میلی گرم مس بر کیلوگرم خاك 200

میلی گرم مس بر کیلوگرم خاك 300



 1393زمستان /  نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارویژه نامه                                                 …و  نسب محمدي  دباغ،  موحدپور                      112

 

درصدي عملکرد نسبی دانه  10کیلوگرم خاك سبب افت 
گر  این نتایج بیانگر اثرات مثبت اصالح). 4جدول(شدند 

هاي باالي این  پایین نسبت به غلظت هاي خاك در غلظت
و توران و اسرینگو ) 1990(چن و آویاد . ترکیبات است

. نیز در این رابطه به نتایج مشابهی دست یافتند) 2007(
مقادیر بسیار کم از اسیدهاي آلی اثرهاي قابل 

اي در بهبود خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و  مالحظه
ترکیبات علت وجود  بیولوژیک خاك داشته و به

هورمونی اثرهاي مفیدي در افزایش عملکرد محصوالت 
در تحقیقی ). 1384سماوات و ملکوتی (کشاورزي دارند 

مشخص شد که مواد آلی حاوي فولویک و هیومیک 
ها،  علت وجود ترکیبات ارگانیک نظیر ویتامین اسید به

آمینواسیدها، اکسین و جیبرلین سبب افزایش عملکرد 
افزودن اسید ). 2004هان  وگان و لینه(دانه گندم شدند 

هیومیک به خاك سبب افزایش عملکرد دانه ارزن نسبت 

دوپلسیس و ). 2011ساروهان و همکاران (به شاهد شد 
نیز معتقد بودند مصرف اسید هیومیک ) 1983(مکنزي 

 هایی نظیر ماش تواند عملکرد دانه لگوم در خاك می

)Vigna radiata L.( سویا ،)Glycine max L.(  و نخود
در یک . را افزایش دهد ).Pisum sativum L(فرنگی 

، 20، 10، 0هاي  مطالعه مصرف اسید هیومیک در غلظت
لیتر بر لیتر سبب افزایش عملکرد خیار  میلی 40و  30

)Cucumis sativus L. ( شد)اونلو و همکاران  اوزدامار
در بررسی اسید هیومیک بر ) 2002(شریف ). 2011

 Triticum(زاي عملکرد و عملکرد دانه گندم روي اج

aestivum L.(  1تا  5/0و ذرت دریافت که افزودن 
کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار به خاك ضمن کمک به 
جذب مس باعث افزایش عملکرد دانه در گیاهان مذکور 

  .شد

  
  درصد عملکرد نسبی دانه کلزا 90ر سطح بحرانی سمیت مس براي گرهاي مختلف ب اثر مصرف اصالح  -4جدول 

سطح بحرانی سمیت مس براي 
درصد عملکرد نسبی دانه  90

 نسبت به شاهد
R2 گر سطح اصالح معادله خط 

38/217 **9966/0  Ry=-0.0003 (Cu2)+0.0182 (Cu) +100.22  گر بدون مصرف اصالح(شاهد( 

15/265 **9988/0 Ry=-0.0001 (Cu2)-0.0109 (Cu) +99.921 2/29 گرم  میلیEDTA بر کیلوگرم خاك 

43/244 **9600/0 Ry=-0.0003 (Cu 2)+0.0345 (Cu) +99.491 2/292 گرم  میلیEDTA بر کیلوگرم خاك 

55/232 **9986/0 Ry=-0.0003 (Cu2)+0.0274 (Cu) +99.853 25/1 گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك میلی  

80/219 **9948/0 Ry=-0.0004 (Cu2)+0.0438 (Cu) +99.698 5/2 گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك میلی  

Cu:  ،غلظت مسRy :گرم مس بر کیلوگرم  میلی 300و  200، 100گر میانگین عملکرد دانه در غلظت هاي  عملکرد نسبی دانه که براي محاسبه آن در هر سطح اصالح
 .تقسیم و به صورت درصد بیان شد) بدون مصرف مس(خاك به شاهد 

  
گر بر روي وزن خشک  اثر متقابل مس و اصالح

). 2جدول ) (P≤0.01(دار بود  اندام هوایی کلزا معنی
گر به تنهایی در خاك و بدون حضور  مصرف اصالح

دار  مس رشد گیاه را تحریک کرده و سبب افزایش معنی
با این . گر شد خشک کلزا نسبت به شاهد اصالحدر وزن 

گر خاك تحت شرایطی که مس  حال استفاده از اصالح
در خاك حضور داشت نیز باعث افزایش وزن خشک 

در افزایش وزن  EDTAکلزا شد، که در این راستا نقش 
تر از اسید هیومیک بود، طوري که  خشک ملموس

بر کیلوگرم گرم  میلی 2/292در غلظت  EDTAاستفاده از 
 100و خاکی که با ) شاهد مس(در خاك فاقد مس 

گرم مس بر کیلوگرم آلوده شده بود منجر به تولید  میلی
 91/3ترتیب  بیشترین وزن خشک اندام هوایی در بوته به

داري با سایرتیمارها  گرم شد که اختالف معنی 90/3و 
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کمترین وزن خشک مربوط به تیمارهایی بود که . داشتند
گرم  میلی 5/2و  25/1. رین غلظت مس را داشتندبیشت

هاي یکسان مس  اسید هیومیک بر کیلوگرم در غلظت
طور مشابهی وزن خشک را نسبت به شاهد افزایش  به

گرها از طریق  به نظر می رسد اصالح). 2شکل (دادند 
کمک به توسعه سیستم ریشه و استقرار بهتر گیاه، 

و تحمل گیاه به جذب عناصر غذایی را افزایش داده 
). 1999لیو و کوپر (کنند  هاي محیطی را بیشتر می تنش

دهد که افت در ماده خشک نسبی  نشان می 5جدول 
گر نسبت به  هوایی کلزا در سطوح مختلف اصالح اندام

هاي باالتري  در غلظت) گر بدون مصرف اصالح(شاهد 
از مس حاصل شد و بیان گر افزایش تحمل کلزا در 

. گر خاك نسبت به سمیت مس می باشد حضور اصالح
بر  EDTAگرم  میلی 2/29نسبت به  2/292سطح 

گرم  میلی 25/1نسبت به  5/2کیلوگرم خاك و سطح 
اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك تحمل کلزا را به سمیت 

به اثرات ) 1990(چن و آویاد . مس در خاك کاهش دادند
و توران ) 1388(مثبت ترکیبات هیومیک، چرم و علیزاده 

در غلظت هاي  EDTAبه اثرات مثبت ) 2007(و اسرینگو 
غلظت هاي باالي این ترکیبات روي رشد  پایین نسبت به

در برخی تحقیقات مشخص . و نمو گیاه اشاره کردند
هاي  ترتیب در غلظت شد که مصرف سرب و کادمیوم به

میکروموالر  200تا  100میکروموالر و  600تا  300
هوایی شوید  دار وزن خشک بخش سبب کاهش معنی

ران و آغاز و همکا 1391آغاز (نسبت به شاهد شدند 
و مصرف سولفات مس نیز سبب کاهش وزن ) 2013

روشنی و (هوایی کلزا رقم هایوال شد  خشک اندام
افت وزن اندامهاي گیاهی در حضور ). 1389یزدي  الري

ها  علت اختالل در متابولیسم کلی سلول فلزات سنگین به
تداخل فلزات سنگین ). 2003جلیازکووا و همکاران (است 

تز، تنفس و متابولیسم نیتروژن هاي فتوسن با فعالیت
گویا و (توده گیاه شد  منجر به کاهش رشد و زیست

گرم مس بر  میلی 50در خاکی که با ). 2001همکاران 
هاي  در غلظت EDTAکیلوگرم آلوده شده بود، مصرف 

هوایی  مول بر کیلوگرم وزن خشک اندام میلی 12و  6، 3
حضور  ).2007توران و اسرینگو (کلزا را کاهش داد 

گرم بر  میلی 300و  150مس در خاك در دوزهاي 
سبب  EDTAموالر  میلی 40و  20کیلوگرم به همراه 

افزایش جذب عنصر مس توسط گیاه و کاهش وزن 
 Trifolium(خشک اندام هوایی شبدر برسیم 

alexandrinum ( شد)1390راد و همکاران  یوسفی .(
مول بر  یمیل 8و  4، 2هاي  در غلظت EDTAاستفاده از 

کیلوگرم تحت شرایطی که غلظت مس کل در خاك 
گرم بر کیلوگرم بود سبب کاهش وزن  میلی 4/256

هوایی کلزا نسبت به شاهد شد ولی این  خشک اندام
اشکوریک و همکاران  -زرمسکی(دار نبود  اختالف معنی

گر و  نتایج متفاوتی در رابطه با مصرف اصالح). 2010
هاي  خشک گیاهان در خاك نقش آنها در تولید ماده

عنوان مثال  آلوده به فلزات سنگین گزارش شده است به
درصد  2و  1هاي  در یک مطالعه اسید هیومیک در غلظت

دار  علت کمک به جذب بیشتر مس سبب کاهش معنی به
شد  ).Nicotiana tabacum L( ماده خشک تنباکو

، در حالی که استفاده از اسید )2013تاپچواوغلو (
گرم بر کیلوگرم در بستر آلوده  1/0هیومیک در غلظت 

گرم مس بر کیلوگرم  میلی 1000به غلظت بیش از 
کنندگی روي رشد گیاه داشته و سبب  اثرهاي تقویت

اي نسبت به  علوفه هوایی تربچه افزایش وزن خشک اندام
) 2002(شریف ). 2009کاران بندیرا و هم(شاهد شد 

هاي  گزارش کرد که استفاده از اسید هیومیک در غلظت
کیلوگرم در هکتار ضمن کمک به جذب مس  1و  5/0

توده گندم و ذرت نسبت به شاهد  سبب افزایش زیست
  .شد

مقادیر باالي مس سبب تنش سمیت مس در گیاه 
شوند که در چنین شرایطی به علت اثر متقابل و  می

بین مس با سایر عناصر نظیر روي براي اتصال  رقابت
، 1995رنگل و گراهام (هاي انتقالی غشا  به پروتئین

رشد ) 2011و موستاکاس و همکاران  2011موسوي 
گیاه کاهش پیدا می کند، در نتیجه در این تحقیق افزایش 
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. غلظت مس سبب افت در تمام صفات مورد بررسی شد
رهاسازي فلزات گرها هرچند که  در حضور اصالح

سنگین نظیر مس در خاك و جذب و تجمع آنها توسط 
ولی به ) 2007توران و اسرینگو (کلزا بیشتر می شود 
لیت کردن، بخش  گرها از طریق کی علت این که اصالح

اعظمی از عناصر غذایی موجود در خاك را عالوه بر 
وسیله سبب  دهند، بدین مس در اختیار گیاه قرار می

هاي برگ مخازن  واکوئل. گیاه می شوندبهبود رشد 
وازکواز و همکاران (باشند  گرها می اي براي اصالح عمده
و  EDTAهمراهی ). 2000و کرامر و همکاران  1992

اسید هیومیک با فلزات سنگین منجر به تشکیل کمپلکس 

ها در  شود، در نتیجه این کمپلکس گر می اصالح-فلز
زدایی فلزات از  ه سمیتیابند که منجر ب واکوئل تجمع می

همچنین . شود طریق محبوس شدن آنها در واکوئل می
اتصال فلزات سنگین به دیواره سلول و یا تجمع آنها در 
آپوپالست مکانیسم دیگري براي تحمل گیاهان به فلزات 

وازکواز و (باشد  گرها می سنگین در حضور اصالح
ین ، مجموع ا)2000و کرامر و همکاران  1992همکاران 
گر افزایش تحمل کلزا به سمیت مس  تواند بیان عوامل می

و اسید هیومیک  EDTA و رشد قابل قبول آن در حضور
  .باشد

  
  گر خاك بر وزن خشک اندام هوایی کلزا تأثیر سطوح مختلف مس و اصالح -2شکل 
  .دار ندارند دارند، در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیالتین مشترك  هایی که حداقل یک حرف میانگین

 
  درصد ماده خشک نسبی اندام هوایی کلزا  90گرهاي مختلف بر سطح بحرانی سمیت مس براي  اثر مصرف اصالح -5جدول 

سطح بحرانی سمیت مس 
درصد ماده خشک  90براي 

نسبی اندام هوایی نسبت به 
  شاهد

R2 گر سطح اصالح معادله خط  

74/227  **9999/0  Ry=-9×10-5(Cu2)-0.0235 (Cu) +100.02  گر بدون مصرف اصالح(شاهد( 

0/300 **9902/0   Ry=-0.0001 (Cu2)+0.0096 (Cu) +99.828 2/29 گرم  میلیEDTA بر کیلوگرم خاك  

61/249 **9968/0 Ry=-0.0002 (Cu2)+0.0093 (Cu) +100.14 2/292 گرم  میلیEDTA بر کیلوگرم خاك 

22/258 **9905/0   Ry=-0.0003 (Cu2)+0.0399 (Cu) +99.701 25/1 گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك میلی 

17/229 **9683/0  Ry=-0.0004 (Cu2)+0.0506 (Cu) +99.412 5/2 گرم اسید هیومیک بر کیلوگرم خاك میلی 

Cu:  ،غلظت مسRy : 300و  200، 100گر میانگین وزن خشک اندام هوایی در غلظت هاي  هر سطح اصالحماده خشک نسبی اندام هوایی که براي محاسبه آن در 
  .تقسیم و به صورت درصد بیان شد) بدون مصرف مس(گرم مس بر کیلوگرم خاك به شاهد  میلی
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  گیري نتیجه

با توجه به تغییرات صفات مورفولوژیک و 
باالي مس در خاك می توان عملکرد کلزا در سطوح 

نتیجه گرفت که این گیاه پتانسیل باالیی براي رشد در 
هاي آلوده به مس دارد و بدون افت قابل  خاك

اي در این صفات تنش سمیت مس را به خوبی  مالحظه
گرهایی نظیر  در ضمن در حضور اصالح. تحمل می کند

EDTA هاي رشدي کلزا بهبود  و اسید هیومیک شاخص
بر نقش شناخته  گر این مساله است که عالوه و بیانیافته 

فراهمی فلزات  گر خاك در افزایش زیست شده اصالح
سنگین و کمک به جذب مقادیر بیشتر عناصر از خاك 

تواند در  هاي پایین این ترکیبات می توسط گیاه، غلظت
هاي آلوده به فلزات سنگین به رشد بهینه گیاه کمک  خاك

در بهبود صفات  EDTAم در این بین سه. کند
مورفولوژیک، افزایش عملکرد و وزن خشک کلزا بیشتر 

مقایسه سطح بحرانی سمیت مس . از اسید هیومیک بود
براي ماده خشک نسبی اندام هوایی و عملکرد نسبی دانه 

هاي پایین  گرها در غلظت نشان داد که مصرف اصالح
هاي باال سبب افزایش تحمل گیاه در  نسبت به غلظت

برابر سمیت مس شدند، همچنین عملکرد نسبی دانه در 
مقایسه با ماده خشک نسبی اندام هوایی حساسیت 

نتایج حاصل از . بیشتري به تنش سمیت مس نشان داد
صفات مورفولوژیک و عملکرد قابل قبول گیاه کلزا در 

تواند نوید بخش کشت کلزا در  سطوح مختلف مس می
ضی کشاورزي اطراف هاي آلوده به ویژه در ارا خاك

 .معادن مس باشد
 

 
 

  منابع مورد استفاده
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  .20 -  29): 2( 23، )کشاورزي صنایع و علوم(خاك  و مجله آب. نیکل و سرب کادمیم، به آلوده هاي خاك پاالیش
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  ). اصفهان(دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان 

نامه  پایان. ArcGISهاي اطراف معدن مس مزرعه و پهنه بندي مزرعه با استفاده از  آلودگی مس در خاك. 1390خمسه ا، 
 . دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز. رشته علوم خاك. کارشناسی ارشد

اثرهومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی . 1390 ،، نیکبخت ع و رجالی فکافی م ،میبدي ن حکیمی دانشور
  .403 -  412 ):4( 42، علوم باغبانی ایرانمجله . چمن اسپیدي گرین
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 آسکوربات مس، تاثیرمتقابل تحت رشدي فاکتورهاي برخی و زنی جوانه میزان بررسی. 1389 ،یزدي ح الري روشنی م و
دانشکده  .هاي نو در کشاورزي پنجمین همایش ملی ایده .Brassica napus L).(گیاه کلزا رقم  دو وجیبرلین در

  ). اصفهان(کشاورزي دانشگاه آزاداسالمی واحد خوراسگان 

هیومیک بر خصوصیات رشدي، عملکرد و  پاشی سطوح مختلف اسید اثر محلول. 1388 ،ر خزاعی ح و سبزواري س
  .53 -  63): 2( 1، شناسی کشاورزي نشریه بوم .رقم پیشتاز) Triticum aestivum L(. اجزاء عملکرد گندم

اثراسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبالن گندم . 1388 ،ر و کافی م خزاعی ح ،سبزواري س
.)Triticum aestivum L .( مجله آب و خاك)87 - 94): 2( 23، )علوم و صنایع کشاورزي.  

براي افزایش کمی و کیفی ) هیومیک و فولویک(ضرورت استفاده از اسیدهاي آلی . 1384، لکوتی مسماوات س و م
  .1 - 13): 4( 63، نشریه فنی تحقیقات خاك و آب. محصوالت کشاورزي

 اجزاء و عملکرد بر آبیاري آب در هیومیک اسید کاربرد اثر. 1389اول م،  بنایان کافی م و قربانی ص، خزاعی ح ر،

  .111 - 118): 1( 2کشاورزي،  شناسی نشریه بوم. ذرت عملکرد

خاك  در سرب پاالیی گیاه بر EDTA و سولفوریک اسید اثر. 1389نیا غ،  حق و آستارایی ع فتوت ا، کیاسري ا، فتاحی
 - 68): 1( 51خاك،  و آب علوم طبیعی، منابع و کشاورزي فنون و علوم. پنبه و ذرت آفتابگردان، گیاه سه توسط 

57.  

ششمین همایش ملی . بررسی تأثیر هیومیک اسید بر رشد و دانه گیاه ذرت. 1390 ،فرازنده ع، باقی م و فاضلی ف
  ). اصفهان(خوراسگان  دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاداسالمی واحد .هاي نو در کشاورزي ایده

جمع آن در اندامهاي مختلف محصوالت بررسی جذب کادمیوم از محیط ریشه و ت. 1388یارقلی ب، عباسی ف و لیاقت ع، 
  .31 - 44): 2( 10مجله تحقیقات مهندسی کشاورزي، . جالیزي رایج ایران

حضور  در شبدربرسیم پاالیی گیاه  بررسی .1390راد م، عسگري قاهانی م، ارادتمند اصلی د و غالمحسینی ا،  یوسفی
EDTA  دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد . اورزيهاي نو در کش ششمین همایش ملی ایده. روي عنصر مس بر

  ). اصفهان(اسالمی واحد خوراسگان 
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	هﺪﻨﯾﻻآ زا يدﺎﯾز ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﻧﻻﺎﺳحﻼﺻا فﺮﺼﻣ و ﺲﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،ﺎﺘﺳار اﺰﻠﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗحﻼﺻا فﺮﺼﻣ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﺘﺳا
	هﺪﻨﯾﻻآ زا يدﺎﯾز ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﻧﻻﺎﺳﯽﻣ كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺮﯿﻈﻧ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻊﻤﺠﺗ ﺐﺒﺳ و هﺪﺷ ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ دراو ﺎﻫحﻼﺻا فﺮﺼﻣ و ﺲﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،ﺎﺘﺳار و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ كﺎﺧ يﺎﻫﺮﮔ اﺰﻠﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﯽﻣ كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺮﯿﻈﻧ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻊﻤﺠﺗ ﺐﺒﺳ و هﺪﺷ ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ دراو ﺎﻫﺪﻧﻮﺷ . ﻦﯾا رد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ كﺎﺧ يﺎﻫﺮﮔكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺲﻣ فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ ( ،100 ،200 و300ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد كﺎﺧ ﺮﮔ2/29 و2/292ﯽﻠﯿﻣيد ﻦﻠ
	،ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﺶﯾﺎﻣزآﻪﺑ ياكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﺪﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗ . ﺪﻫﺎﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ رﺎﻬﭼ رد ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ)ﺲﻣ فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ حﻼﺻا فﺮﺼﻣ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد كﺎﺧ ﺮﮔ
	كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ) لدﺎﻌﻣ1/0 و1ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ لﻮﻣ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ) لدﺎﻌﻣ5/2 و5رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ (ﺪﻫﺎﺷ و)حﻼﺻا فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ نزو و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ و ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﻪﺗﻮﺑ رد گﺮﺑ داﺪﻌﺗ و عﺎﻔﺗراﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﯾاﻮﻫ .ﮑﻠﻤﻋ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ
	كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نزو و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ و ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﻪﺗﻮﺑ رد گﺮﺑ داﺪﻌﺗ و عﺎﻔﺗراماﺪﻧا ﮏﺸﺧﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﯾاﻮﻫحﻼﺻا فﺮﺼﻣ ﺎﻣا ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐﺪﺷ . فﺮﺼﻣ2 حﻼﺻاﺮﮔ (دﺮﮐ دﺎﺠﯾاﺪﻫﺎﺷرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ اﺰﻠﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﺮﯿﺛ
	،كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ6/18 ﺪﻫﺎﺷرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﺻرد دﺮﮐ دﺎﺠﯾا . فﺮﺼﻣ2/29ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ
	،مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ25/1 ﺪﻫﺎﺷرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ اﺰﻠﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻨﭼ ﺮﻫﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﯽﻟو ،ﺪﻧﺪﺷ ﺮﯿﺛﺄﺗ ،ﻪﻧادراﺰﻫ
	ﺮﯿﮕﻤﺸﭼ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ مﺎﻤﺗ يوردﻮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا زا ﺮﺗحﻼﺻا فﺮﺼﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻧاد ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﯽﺒﺴﻧ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ياﺮﺑ ﺲﻣﺪﻧﺪﺷ ﺲﻣ ﺖﯿﻤﺳ ﺮﺑاﺮﺑ رد هﺎﯿﮔ ﻞﻤﺤﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻻﺎﺑ يﺎﻫ.
	اﺰﻠﮐ ،ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺰﻠﻓ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺖﯿﻤﺳ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﺮﮔ
	حﻼﺻااﺰﻠﮐ ،ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺰﻠﻓ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺖﯿﻤﺳ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﺮﮔ
	ﯽﮐ و ﺎﻫﺪﯿﺳاﺖﯿﻟهﺪﻨﻨﮐ ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ ﺎﻫ حﻼﺻاﺮﮔ
	ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ بﺬﺟ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ياﺮﺑ ﺪﻧﺮﯿﮔ ﯽﻣ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ كﺎﺧ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ)ﯽﻠﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و كﻻ1997 نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧﺎﻫ و1997 .( ﻪﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا سﻮﻣﻮﻫ زا ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻟآ ﺪﯿﺳا ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻦﻤﺿ ﯽﻧﻮﻣرﻮﻫ يﺎﻫﺮﺛا ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﯾﺎﺳ و ﺶﻫﺎﮐ
	ﻪﺑ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻞﯿﻟدﻪﯾﺰﺠﺗﺮﯾﺬﭘﺎﻧ ﻦﺘﺷاد ،ي ﻪﻤﯿﻧﯽﻧﻻﻮﻃ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺮﻤﻋ،رد ﻊﻤﺠﺗ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘماﺪﻧا يﺎﻫ ﮔﻫﺎﯿ ﯽ) پورﺎﺟ2003 نارﺎﮑﻤﻫ و اراوﺎﺗﺎﺳ و2004( ، ﯽﯾاﺬﻏ هﺮﯿﺠﻧز ﻪﺑ دورو) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﯿﺋاز2005( ، ﺶﻬﺟنﺎﻃﺮﺳ و از از ندﻮﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﯿﺟدﺎﯾﻮﺑ1990 نارﺎﮑﻤﻫ و كﻮﭽﻟاﻮﮐ و2001 (ﻪﺑ ﻞ
	ﻞﺣ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ و كﺎﺧ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ و يﺮﯾﺬﭘ ﺖﺴﯾز ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﯽﯾاﺬﻏهدﻮﺗﯽﻣ ﺰﯿﻧ هﺎﯿﮔ دﻮﺷ) ﻢﯿﻟﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و2003 .(ﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧر راﺮﻗ ﺎﺑ ﯽﮑﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮﻣ ﺪﺳهوﻼﻋ ﯽﻟﻮﻠﺳ يﺎﻫﺎﺸﻏ رد ﻦﺘﻓﺮﮔ يﺎﺸﻏ يراﺪﯾﺎﭘ ﺮﺑ دﻮﺒﻬﺑ ﺰﯿﻧ ار ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺧﺮﺑ بﺬﺟ ،ﯽﻟﻮﻠﺳﯽﻣ ﺪﻨﺸﺨﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و يدﺮﻧ2002 .( رد نﺎﻘﻘﺤﻣ 
	دراد) نارﺎﮑﻤﻫ و اﺮﯾﺪﻨﺑ2009.(
	ﻪﺑ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﯽﮐ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾﺮﺘﻧازرا و ﻦﯾﺮﺘﻬﺑﺖﯿﻟهﺪﻨﻨﮐ
	بﻮﺴﺤﻣ ﯽﻣ دﻮﺷ)ﯽﻠﺑ كﻻ1999(ﻞﺣ ﻪﮐ ،نﻮﯿﺗﺎﮐ يﺮﯾﺬﭘ يﺰﻠﻓ يﺎﻫ ﺖﺴﯾز وﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ار ﺎﻬﻧآ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺪﻫد ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﻧورﺎﺑ2001.(ﯽﮐﺖﯿﻟهﺪﻨﻨﮐ ﺮﯿﻈﻧ يﺰﺘﻨﺳ يﺎﻫ
	ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺖﯿﻟﻼﺣ ﯽﻋﻮﻨﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ياﺮﺑ زﺎﻓ زا ار ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ و ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا كﺎﺧ رداو ﺪﻣﺎﺟ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ كﺎﺧ لﻮﻠﺤﻣ زﺎﻓ در لﻮﻠﺤﻣ رد ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﯽﺘﺴﯾز ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ كﺎﺧ) نارﺎﮑﻤﻫ و سﺮﻣ2008.( ﮏﯾ رد ،اﺰﻠﮐ ﻂﺳﻮﺗ ﺲﻣ يﻻﺎﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ بﺬﺟ فﺪﻫ ﺎﺑ ﯽﺳرﺮﺑ 
	)3 ،6 و12ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ لﻮﻣ ( ﻦﻤﺿ كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺰﻠﻓ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا نآ بﺬﺟ و ﺗ ﺖﻈﻠﻏ رد ،اﺰﻠﮐ ﻂﺳﻮ12ﯽﻠﯿﻣ ﺐﺒﺳ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ لﻮﻣ
	ﯽﻠﯿﻣ فﺮﺼﻣ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و ﮏﺸﺧ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔحﻼﺻا رد كﺎﺧ ﺮﮔ5 ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ2/29 و2/292 ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ
	ﺶﻫﺎﮐ75ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو يﺪﺻرد ﺖﺒﺴﻧ اﺰﻠﮐ ﯽﯾاﻮﻫﺖﻈﻠﻏ فﺮﺼﻣ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ زا ﺶﯿﺑ يﺎﻫ6 ﯽﻠﯿﻣ رﻻﻮﻣ
	دﻮﺷ ﯽﻤﻧ ﻪﯿﺻﻮﺗ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا رد ) ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا و نارﻮﺗ2007 .( ﻢﻟﺎﺳ ﺪﺷر ياﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺪﯿﻟﻮﺗ وﻮﻀﺣ رد ﯽﻓﺎﮐ هدﻮﺗ ار نآ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ر هﺎﯿﮔ ياﺮﺑﯽﯾﻻﺎﭘ
	كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ) لدﺎﻌﻣ1/0 و 1ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ لﻮﻣ) ( نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻗرﺎﯾ1388 ، ﯽﺣﺎﺘﻓ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺳﺎﯿﮐ1389 نارﺎﮑﻤﻫ و تﻮﮔرﻮﺗ و 2004( ،25/1 و5/2ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا مﺮﮔ كﺎﺧ) لدﺎﻌﻣ5/2 و5رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ) ( و ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ نارﺎﮑﻤﻫ1389 نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻧرﻮﻣ و2005 ( ﺪﻫﺎﺷ و )ح
	ﯽﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﻨﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﻧﺎﻣ 2006(هﺪﯾا هﺎﯿﮔ اﺮﯾز ،ﺖﺴﯾز ﺪﯾﺎﺑ ﺶﯾﻻﺎﭘ ياﺮﺑ لآ و هدﻮﺗ ﻊﻤﺠﺗ ﻦﻤﺿ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﯾﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋهﺪﻨﯾﻻآﺖﻈﻠﻏ ،فﺪﻫ يﺎﻫ ﺪﻨﮐ ﻞﻤﺤﺗ ﺰﯿﻧ ار ﺎﻬﻧآ يﻻﺎﺑ يﺎﻫ ) ﻖﻧﺎﺳ و وز2004 .( نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮﮐ)1995 ( ار اﺰﻠﮐ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﮕ
	(ﻪﺑ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻦﺘﺷاد ﻞﯿﻟدﻪﻧاد ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ عﺎﺒﺷا بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﯽﻨﻏور يﺎﻫ ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ) يدﺰﯾ يرﻻ و ﯽﻨﺷور زا ﻞﻘﻧ ﻪﺑ1389 ( ﻪﮐ ﻋهوﻼﺖﺴﯾز ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﺑﻪﺑ ،ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ هدﻮﺗ لﺎﻘﺘﻧا ﺖﻠﻋهوﻼﻋ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻧاد ﻪﺑ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻢﮐ رﺎﯿﺴﺑ ﺶﯾﻻﺎﭘ ﺮﺑ ﯽﺘﻌﻨﺻ ﻒﻠﺘﺨﻣ فرﺎﺼﻣ رد ﺰﯿﻧ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻦﻏور 
	) ﯽﺳﺪﻨﯿﻟ لوﺮﻧ و1978( ،
	نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ رد كﺎﺧ1:1 ﻪﺑ بآ كﺎﺧ) ﻦﯿﻟ ﮏﻣ1982( و
	عﺎﺒﺷا هرﺎﺼﻋ رد نآ ) ﺎﺘﭘﻮﮔ2000(ﻪﺑ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ ، رﺎﻬﭼ ﺎﺑ ﺮﺘﻣورﺪﯿﻫ شور ﻪﺑ كﺎﺧ ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ ،ﺖﺋاﺮﻗ ﺮﺗ ﺶﯾﺎﺴﮐا شور) و نﻮﺴﻠﻧ زﺮﻣﻮﺳ1982(ﻪﺑ كﺎﺧ لدﺎﻌﻣ ﻢﯿﺴﻠﮐ تﺎﻨﺑﺮﮐ و شور ﯽﺜﻨﺧ دﻮﺳ ﺎﺑ ندﺮﮐ ﺮﺘﯿﺗ و ﺪﯿﺳا ﺎﺑ يزﺎﺳ) درﺎﭽﯾر 1969(هزاﺪﻧاﺪﺷ يﺮﯿﮔ. ﺲﻣ تﺎﻔﻟﻮﺳ ﺶﯾﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ )
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﺘﺷاد ار رﻮﮐﺬﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﻞﻤﺤﺗ ناﻮﺗ اﺰﻠﮐ ﺮﮔا ﺲﻣ يزﺎﺳ ﻪﺘﺷﺎﺒﻧا ياﺮﺑ مزﻻ ﯽﯾارﺎﮐ ،ﺪﻨﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ار ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺶﯾﻻﺎﭘ و.
	رد نﺎﻤﻟآﻪﺑ بآ رد نﺪﺷ ﻞﺣ زا ﺪﻌﺑ و ﻪﯿﻬﺗ مزﻻ ﺮﯾدﺎﻘﻣ رﻮﻃ ﺲﭙﺳ ﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ و يﺮﭙﺳا كﺎﺧ يور ﺮﺑ ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾﻪﺑ تﺪﻣ20ﻪﺒﻌﺟ زورﻪﺑ ﺎﻫ ﺮﺗ و ﮏﺸﺧ بوﺎﻨﺘﻣ رﻮﻃ ﺪﺳﺮﺑ ﯽﺒﺴﻧ لدﺎﻌﺗ ﻪﺑ كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﺷ) و نارﻮﺗ ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا2007.(حﻼﺻا ،رﻮﮐﺬﻣ نﺎﻣز تﺪﻣ زا ﺪﻌﺑ رد ﺮﮔ ﺖﻈﻠﻏﺑ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ ﻪﺒﻌﺟ ﺮﻫ كﺎ
	ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ
	ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾاكﻮﻠﺑ حﺮﻃ لﺎﺳ رد راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ 1392 ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ رد)
	2
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	60 ﺪﺻرد (ﺪﺷ اﺮﺟا . رد ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ4 ﺢﻄﺳ ﺪﻫﺎﺷ ﻞﻣﺎﺷ)ﺲﻣ فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ( ،100 ،200 و300
	)20مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( زا ﺲﭘ و ﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا كﺎﺧ ﻪﺑ و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ نﺪﺷ يﺮﭙﺳ10 زور)ﯽﺣﺎﺘﻓ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺳﺎﯿﮐ1389( ، ﻻﻮﯾﺎﻫ ﻢﻗر اﺰﻠﮐ ﺖﺸﮐ401ﻪﺑ ﻞﺻاﻮﻓ ﺎﺑ ﯽﻔﯾدر ترﻮﺻ7 و14ﯽﺘﻧﺎﺳﻪﺑ ﺮﺘﻣ رد ﺎﺑ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ و ﻒﯾدر يور ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺮﻈﻧ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﺘﻓﺮﮔ100د ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻖﻤﻋ ر1 ﯽﺘﻧﺎﺳﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺮﺘﻣ .ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ ﺎﺑ ﺎﻫﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا.
	ﻞﻣﺎﺷ ﺲﮑﻣﻮﯿﻫ ردﻮﭘ زا80 % و ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا15 % ﺪﯿﺳا ﮏﯾﻮﻟﻮﻓ) ﯽﻋاﺰﺧ و يراوﺰﺒﺳ1388 (ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . زود حﻼﺻا هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ود رد يرﺎﯿﺑآ بآ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺮﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ هﺎﯿﮔ ﻞﻣﺎﮐ راﺮﻘﺘﺳا و ﮏﻨﺗ زا ﺪﻌﺑ و ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗﺪﺷ لﺎﻤﻋا كﺎﺧ رد .فﺮﻃﺮﺑ ﺖﻬﺟ رد دﻮﺒﻤﮐ ندﺮﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮ
	ﺲﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ)
	(حﻼﺻا و ﺮﮔ )
	( ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا يور ﺮﺑﯽﻨﻌﻣ اﺰﻠﮐ دﻮﺑ راد) لوﺪﺟ 2 .( اﺰﻠﮐ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑﻪﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ يرﻮﻃ) فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ ﺲﻣ ( ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)64ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ ( ،ﺖﺷاد ار ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﺘﺒﻟا و مود ﺢﻄﺳ و ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ يراد ﺲﻣ مﻮﺳ)100 و200ﯽﻠﯿﻣكﺎﺧ مﺮﮔ
	ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ2/292ﯽﻠﯿﻣ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ اﺰﻠﮐ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا رد راد)6/64 ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ ( ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ)2/60ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ (ﺪﺷ . فﺮﺼﻣ
	( مﺎﺠﻧا ﺪﺷ . ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑهﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ ﮏﺸﺧ نزوﺲﭘ ،زا اﺪﺟ ندﻮﻤﻧﻪﻧاديﺎﻫاﺰﻠﮐ،ﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫرديﺎﻣد70ﻪﺟرد داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳﮏﺸﺧ نزو نﺪﻧﺎﻣ ﺖﺑﺎﺛ ﺎﺗنورد راﺮﻗ نوآ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔوﺲﭙﺳﺗزﻮﯾﺪﻧﺪﺷ ﻦ. هدادمﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ
	ﺖﻈﻠﻏ رد2/29ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﻠﻏ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا و كﺎﺧ ﺖﻈ5/2ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ ﺮﺑ ﯽﻟو ،ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺰﯿﻧ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻨﻌﻣ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾادﻮﺒﻧ راد . نارﺎﮑﻤﻫ و زﺎﻏآ)2013 ( ﺪﯾﻮﺷ عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ )
	( مﻮﯿﻣدﺎﮐ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ار زا100 ﻪﺑ200ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ رﻻﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ . و يرﺪﯿﺣ نارﺎﮑﻤﻫ)2005 ( ﺎﺑ بﺮﺳ ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺰﻠﻓ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ
	راﺰﻓا
	راﺮﻗ يرﺎﻣآ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ
	ﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﻫورﺎﺳ2011 .( نارﺎﮑﻤﻫ و هﺪﻧزاﺮﻓ )1390 (ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ترذ عﺎﻔﺗرا راد
	ﺮﺛافﺎﻄﻌﻧا ﺖﯿﺻﺎﺧ يور ﺮﺑ يراﺬﮔ ﯽﻋﺎﺠﺗرا و يﺮﯾﺬﭘ ترذ ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ عﺎﻔﺗرا ﯽﻟﻮﻠﺳ هراﻮﯾد)
	( ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ارﺪﻫد .ﺗ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ زا ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﻂﺳﻮ ﻮﺟ عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ و ﺪﺷر نﺪﺷ ﺪﻨﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﻢﯿﻣدﺎﮐ)
	ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻈﻠﻏ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا فﺮﺼﻣ 3 و5/4ﺪﻧدﺮﮐ هرﺎﺷا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ. حﻼﺻا و ﺲﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ و داﺪﻌﺗ يور ﺮﺑ ﺮﮔ ﯽﻨﻌﻣ اﺰﻠﮐ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ دﻮﺑ راد)
	( ﺪﺷ) ﻮﻠﯿﺳاو2003 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻘﻘﺤﻣ ﯽﺧﺮﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗﺎﯽﻣ نﺎﺸﻧ نﺪﻫدﻪﮐ تاﺰﻠﻓ رﻮﻀﺣ رد يﺎﻫزود دﺮﺑرﺎﮐ مﻮﯿﻣدﺎﮐ و يور ،بﺮﺳ ،ﺲﻣ ﻦﯿﮕﻨﺳ يﻻﺎﺑ
	) ( لوﺪﺟ2 .( مﺪﻋ ﻪﺗﻮﺑ رد گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ كﺎﺧ رد ﺲﻣ فﺮﺼﻣ)28 دﺪﻋ ( گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و)6/284ﯽﺘﻧﺎﺳﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( دﺎﺠﯾا ار ﺮﻫ ،دﺮﮐ ﺲﻣ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ درﻮﻣ رد ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﯽﻓﻼﺘﺧا100ﯽﻠﯿﻣﺖﺷاﺪﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ . كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ)300ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ( ﺪﺷ اﺰﻠﮐ گﺮﺑ ﺢﻄ
	ار يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻓا ،ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫزود ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑ ،ﺪﻨﮐ ﯽﻣ دﺎﺠﯾا يﺪﺷر تﺎﻔﺻ رد ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ يﻮﺤﻧ ﺖﻈﻠﻏ يﺎﻫ10 ،20و30ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ
	،ﺮﺘﯿﻟ ﺮﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ
	ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ ﻞﮔ عﺎﻔﺗرا راد يﺮﻔﻌﺟ)
	( ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ )ﻦﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و لﺎﻫ2010 .( هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا
	)
	( ﺎﺑ ﺲﻣ ﻪﺑ هدﻮﻟآ كﺎﺧ رد فﺮﺼﻣ
	ﺑ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ و گﺮ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ يراد2/29 ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ
	ﺖﻈﻠﻏ رد5ﯽﻠﯿﻣ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ رﻻﻮﻣ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﭼ2012 .( دﺎﯾوآ و ﻦﭼ)1990 ( رد يﺎﺸﻏ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮﻣ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﺑ دﻮﺧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣلﻮﻠﺳ ﯽﻟﻮﻃ ﺪﺷر و ﯽﻟﻮﻠﺳ ﺪﺷر ﮏﯾﺮﺤﺗ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و ﺎﻫﺪﻧدﺮﮐ هرﺎﺷا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻗﺎﺳ و ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ . ﺎﺸﻏ ﮏﯾﺮﺤﺗ لﻮﻠﺳ ﯽﻟﻮﻃ ﺪﺷر و ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ نﺎﻣز روﺮﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ ﯽﻣ ه
	ﺖﺷاﺪﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ . ﺪﯿﺳا فﺮﺼﻣ ﺖﻈﻠﻏ ود ﺮﻫ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ25/1 و5/2ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ،ﺪﺷ اﺰﻠﮐ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ و گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﻪﺗﻮﺑ رد گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﯽﻟوﯽﻨﻌﻣﺖﺷاﺪﻧ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ يراد. رد ﺰﯿﻧ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ درﻮﻣ رد ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﺑ ،ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﻓﺮﺼﻣ يﺎﻫ25/1ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﻨ
	(
	ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺖﺸﮐ ﺮﺘﺴﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و اﺮﯾﺪﻨﺑ2009.(حﻼﺻا و ﺲﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ داﺪﻌﺗ يور ﺮﺑ ﺮﮔﯽﻨﻌﻣ اﺰﻠﮐ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ داﺪﻌﺗ و ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ دﻮﺑ راد )
	زﺎﯿﻧ ﺮﺑ دازﺎﻣ يﺎﻫزود رد ﺲﻣ تﺎﻔﻟﻮﺳ فﺮﺼﻣ اﺰﻠﮐ) ﻻﻮﯾﺎﻫ ﻢﻗر401( ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ، داد ﺶﻫﺎﮐ)يرﻻ و ﯽﻨﺷور يدﺰﯾ1389 .( و ﺎﯿﻟﻮﯿﻠﮕﯿﻓ نارﺎﮑﻤﻫ)1994 (ﻪﺑ ار ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﺮﯿﺛﺄﺗ ترﻮﺻ لﻮﻠﺤﻣگﺮﺑ يور ﯽﺷﺎﭘ ار نآ و هدﺮﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺖﺒﺜﻣ ﺎﻫﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻞﻣﺎﻋ .
	) ( لوﺪﺟ2 .( زا ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا100 ﺎﺗ300 ﯽﻠﯿﻣﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ راد ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺲﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ ﻪﺘﺒﻟا ،ﺪﺷ ﯽﻋﺮﻓﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد ﺪﺸﻧ) لوﺪﺟ3 .( داﺪﻌﺗ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺰﯿﻧ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يﻮﺤﻧ ﻪﺑ)2/32 ( ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و)1/29 
	( ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺮﺘﻬﺑ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﺐﺒﺳ گﺮﺑ ﺪﺷ ﺎﻫ)يﺎﺒﻟآ سﺎﻣﺎﮐ و كار2005 .(ﺖﻈﻠﻏ يﺎﻫ100 ، 200 و300ﯽﻠﯿﻣ ﺐﺒﺳ ﺮﺘﯿﻟ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا مﺮﮔ ﺪﻧﺪﺷ مﺪﻨﮔ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا) ﯽﻋاﺰﺧ و يراوﺰﺒﺳ 1388 نارﺎﮑﻤﻫ و يراوﺰﺒﺳ و1388 .( ﻪﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﯾ رد ﻪﭽﺑﺮﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﯽﺳرﺮﺑ فﺪﻫ
	آ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﮓﻨﺳ ﻪﻟﺎﻔﺗ ﺖﺸﮐ ﺮﺘﺴﺑ رد ﻪﺑ هدﻮﻟ ﺲﻣ)1786ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ( رﻮﻀﺣ ﺎﺑ1/0 و1 ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ،دﻮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا زا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﺖﻈﻠﻏ1/0ﻪﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﺤﻄﺳ فﺮﺼﻣ ترﻮﺻﻪﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﻤﻫ ﺰﯿﻧ و ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز رد ﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣ ترﻮﺻ
	ﺢﻄﺳ رد ﯽﻓﺮﺼﻣ2/292 ﯽﻠﯿﻣﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ دﻮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻪﯿﻘﺑ ﺎﺑ يراد ﺖﺷاد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ .ﻔﺻ ود ﺮﻫ رد ﺪﯿﺳا فﺮﺼﻣ رﻮﮐﺬﻣ ﺖ
	مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﺜﮐا رد ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . فﺮﺼﻣ
	ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺢﻄﺳ ود ﺮﻫ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ فﻼﺘﺧا ﯽﻟو ،ﺪﺷ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻦﯿﺟرﻮﺧ و ﯽﻋﺮﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ و ﻢﻫ ﺎﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﻓﺮﺼﻣﯽﻨﻌﻣ ﺪﯿﺳﺮﻧ راد) لوﺪﺟ3 .(ﻦﯾرز و ﺮﻓدازﺮﻓ ﺮﻤﮐ)2012 ( ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ راد ر ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ مﻮﯿﻣدﺎﮐ ف
	رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﺰﯿﻧ ﺖﻈﻠﻏﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫﺖﻈﻠﻏ اﺮﯾز ،دﻮﺷ ﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﺑ بﺬﺟ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ و ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺎﺑ ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺖﻠﻋﻋ ﻦﯾا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﺒﺳ ﺎﻬﻧآ ﺖﯿﻤﺳ و نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﺮﺻﺎﻨﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ و يﺪﺷر يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ رد ﺖﻓا ،ﺪﻧﻮﺷ ﻪﺑ ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا و نارﻮﺗ ﻪﮐ يرﻮﻃ)2007 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هرﺎﺷ
	ﺖﻈﻠﻏ رد زا ﺶﯿﺑ يﺎﻫ3ﯽﻠﯿﻣ ﺖﺤﺗ رﻻﻮﻣ كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ50ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻪﺑ دﻮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻂﺳﻮﺗ ﺲﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ بﺬﺟ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ ﻞﯿﻟدداد ﺶﻫﺎﮐ ار نآ ﺪﺷر اﺰﻠﮐ . هداﺰﯿﻠﻋ و مﺮﭼ)1388 ( ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﯾارﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ار ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ
	ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﻈﻠﻏ رد )10ﯽﻠﯿﻣرﻻﻮﻣ ( ﻻﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ)20ﯽﻠﯿﻣرﻻﻮﻣ ( ﻪﺑ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺮﺘﺴﺑ رد اﺰﻠﮐ ﺪﺷر ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ و هدروآ ﺖﺳدﯿﻧ يﻻﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ رد مﻮﯿﻣدﺎﮐ و بﺮﺳ ،ﻞﮑ
	ﺪﻧراد ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ) دﺎﯾوآ و ﻦﭼ1990( ﻞﯿﮑﺸﺗ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ، ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻦﻫآ ﺮﯿﻈﻧ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هﺎﯿﮔ ﻪﯿﻟوا ﻮﻤﻧ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺮﻔﺴﻓ ﻞﺜﻣ يﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻤﻫاﺮﻓﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﻘﻧ ﺪﻨﺘﺴﻫ يروﺮﺿ ﺪﻧراد يا) نﺎﻫورﺎﺳ نارﺎﮑﻤﻫ و2011( رد هﺎﯿﮔ ﺐﺳﺎﻨﻣ راﺮﻘﺘﺳا ،ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ، ﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا رﻮﻀﺣﺺﺧﺎﺷ دﻮﺒﻬﺑ
	ﻪﺑ ﺖﻠﻋ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻤﺳﺪﺑﺎﯾ . ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ فﺮﺼﻣ ﻞﯿﻟد
	ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫزود رد)1/0 و 1ﯽﻠﯿﻣرﻻﻮﻣ ( ﺞﯾار ﯽﻓﺮﺼﻣ يﺎﻫزود ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ )ﺖﻈﻠﻏ يﻻﺎﺑ يﺎﻫ3ﯽﻠﯿﻣرﻻﻮﻣ (كﺎﺧ رد ﻪﺑ هدﻮﻟآ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ ،ﺲﻣ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ ﻦﻤﺿ رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫ ﺮﺼﻨﻋ بﺬﺟ ﻢﮐﺪﻧدﺮﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ ار هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ،ﺲﻣ فﺮﺼﻣ. ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻧادراﺰﻫ نزو يراد)
	( ﺖﺤﺗ حﻼﺻا و ﺲﻣ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﮔ) لوﺪﺟ2 .( حﻼﺻا حﻮﻄﺳ مﺎﻤﺗ ﺲﻣ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد كﺎﺧ ﺮﮔ ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار اﺰﻠﮐ ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﯾ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يرادﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺮﮕﯾﺪﮑ . ﺖﺤﺗ زا ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ100 ﺎﺗ300ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ حﻼﺻا ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ دﻮﺑ ﺮﯿﻐﺘ
	ﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧاو2010( يﺎﻫﺮﺛا ﺎﻣا ، ﺖﺒﺜﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ًﺎﺗﺪﻤﻋ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗطﻮﺑﺮﻣ نآ ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ دﻮﺑ) دﺎﯾوآ و ﻦﭼ1990 (ﺖﻈﻠﻏ اﺮﯾز ﻦﯾا يﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﺑ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ نﻮﻣرﻮﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﯿﻟدﯽﻣ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ ﺪﻧﻮﺷ)رﻮﺸﻧادﯽﻤﯿﮑﺣ يﺪﺒﯿﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و1390 كرﺎﺘﺳا و ﺰﻨﯿﮑ
	ﺖﻓا ﯿﺑ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻧادراﺰﻫ نزو رد يﺮﺘﺸ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧادراﺰﻫ2/29ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ
	و مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺎﺑ) ﻞﮑﺷ1 .( زا ﯽﺧﺮﺑ
	)ﻖﺣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﺳﺮﭘ1390 نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﻫورﺎﺳ و 2011 .( ﯽﻋاﺰﺧ و يراوﺰﺒﺳ ﻖﯿﻘﺤﺗ رد)1388 ( ﺺﺨﺸﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ ﺪﺷ100 ،200 و300ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ ﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﺖﺤﺗ ﻂﻘﻓ مﺪﻨﮔ ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ﺮﺘﯿﻟ رد ﮏﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ.
	شراﺰﮔ ﺮﺑ يﺮﯿﺛﺄﺗ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺎﻫﺺﺧﺎﺷﺖﻨﺑ هﺎﯿﮔ يﺪﺷر يﺎﻫ ساﺮﮔ)
	( ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﭘﻮﮐ1998( ﺎﺑ ، ﺐﺒﺳ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا فﺮﺼﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﺧﺮﺑ رد لﺎﺣ ﻦﯾاراﺰﻫ نزو ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﺳا هﺪﺷ نزرا و مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد
	ﺪﻧداﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ و) لوﺪﺟ3 .(ﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﺳر حﻼﺻا رﻮﻀﺣ اﺰﻠﮐ هﺎﯿﮔ ﻊﻔﻧ ﻪﺑ ﺲﻣ ﻪﺑ هدﻮﻟآ كﺎﺧ رد ﺮﮔ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ ﻦﻤﺿ اﺮﯾز ،هدﻮﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟاﺖﺳا هﺪﺷ . لوﺪﺟ4ﯽﻣ نﺎﺸﻧحﻼﺻا رﻮﻀﺣ ﻪﮐ ﺪﻫد ﺮﮔ ﺳ كﺎﺧ رد ﺖﯿﻤﺳ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ا
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ اﺰﻠﮐ ﻪﺗﻮﺑ رد)
	( ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ حﻼﺻا و ﺲﻣ فﺮﺼﻣ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﮔ) لوﺪﺟ2 .( كﺎﺧ ﺲﻣ ﺪﻗﺎﻓ)ﺪﻫﺎﺷ ( ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)97/1 مﺮﮔ (ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﺢﻄﺳ ﺎﺑ يراد100 ﯽﻠﯿﻣﺖﺷاﺪﻧ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﺲﻣ مﺮﮔ . ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺐﺒﺳ ﺲﻣ5/18دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺖﻓا ﺪﺻرد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧاد ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷرﺎﻤﯿﺗ) لوﺪﺟ
	زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺲﻣ ﺖﯿﻤﺳ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗ ﺶﯾاﺰﻓا رددﻮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا . ﯽﻓﺮﺼﻣ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ رد
	ﺮﺑ دﺮﮐ دﺎﺠﯾا ار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ . زا ﺪﻌﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﻮﮐﺬﻣ رﺎﻤﯿﺗﻪﺑ ﻪﻧاد ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ 5/2ﯽﻠﯿﻣ ،مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا مﺮﮔ2/29ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔ
	ﺰﯿﻧ ﺢﻄﺳ2/29 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ2/292ﯽﻠﯿﻣﻧ ،مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ﺶﻘﺖﺷاد ﺲﻣ ﺖﯿﻤﺳ ﻪﺑ اﺰﻠﮐ ﻞﻤﺤﺗ ﺶﯾاﺰﻓا رد يﺮﺘﺸﯿﺑ . 25/1 و5/2ﯽﻠﯿﻣ ﻪﺑ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا مﺮﮔ ﺖﻈﻠﻏ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ يﺎﻫ5/232 و8/219ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ ﺲﻣ مﺮﮔ
	و مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ25/1ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا مﺮﮔﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﺘﺒﻟا ﻪﮐ دﻮﺑ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐراد ﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ي
	ﺖﻓا ﺐﺒﺳ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ10 ﻪﻧاد ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺪﺻرد ﺪﻧﺪﺷ)لوﺪﺟ4 .(حﻼﺻا ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﺮﮔ ﺖﻈﻠﻏ رد كﺎﺧيﺎﻫﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻦﯾا يﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﺳا تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ . دﺎﯾوآ و ﻦﭼ)1990 ( ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا و نارﻮﺗ و )2007 (ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﺖﺳد ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد ﺰﯿﻧ . ﻞﺑﺎﻗ يﺎﻫﺮﺛا ﯽ
	دﻮﺨﻧ و ﯽﮕﻧﺮﻓ
	ﺎﯾﻮﺳ ،
	ﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ار . ﮏﯾ رد ﺖﻈﻠﻏ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا فﺮﺼﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻫ0 ،10 ،20 ، 30 و40ﯽﻠﯿﻣ رﺎﯿﺧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺮﺘﯿﻟ ﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ
	( ﺪﺷ)رﺎﻣادزوا نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻠﻧوا 2011 .( ﻒﯾﺮﺷ)2002 ( ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺟا يور مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰ
	ندوﺰﻓا ﻪﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ترذ و5/0 ﺎﺗ1 ﻪﺑ ﮏﻤﮐ ﻦﻤﺿ كﺎﺧ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﻮﮐﺬﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺲﻣ بﺬﺟﺪﺷ.
	نزو ﺶﯾاﺰﻓا رد سﻮﻤﻠﻣ ﮏﺸﺧ ﻪﮐ يرﻮﻃ ،دﻮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا زا ﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا
	ﺶﻘﻧ ﺎﺘﺳار ﻦﯾا رد ﻪﮐ ،ﺪﺷ اﺰﻠﮐ
	حﻼﺻا و ﺲﻣ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﮏﺸﺧ نزو يور ﺮﺑ ﺮﮔ ﯽﻨﻌﻣ اﺰﻠﮐ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا دﻮﺑ راد)
	) ( لوﺪﺟ2 .( حﻼﺻا فﺮﺼﻣ رﻮﻀﺣ نوﺪﺑ و كﺎﺧ رد ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﺮﮔﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ و هدﺮﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ ار هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺲﻣ راد نزو ردحﻼﺻا ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ اﺰﻠﮐ ﮏﺸﺧﺪﺷ ﺮﮔ . ﻦﯾا ﺎﺑ حﻼﺻا زا هدﺎﻔﺘﺳا لﺎﺣ ﺲﻣ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ كﺎﺧ ﺮﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺖﺷاد رﻮﻀﺣ كﺎﺧ رد
	ﺖﻈﻠﻏ رد2/292ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﺲﻣ ﺪﻗﺎﻓ كﺎﺧ رد)ﺲﻣ ﺪﻫﺎﺷ ( ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﮐﺎﺧ و100 ﯽﻠﯿﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ دﻮﺑ هﺪﺷ هدﻮﻟآ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﺲﻣ مﺮﮔﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ91/3 و90/3ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ ﺪﺷ مﺮﮔ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ يراد
	ﺪﻨﺘﺷاد . ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺘﺸﯿﺑﺪﻨﺘﺷاد ار ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯾﺮ .25/1 و5/2ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ ﺖﻈﻠﻏ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﺲﻣ نﺎﺴﮑﯾ يﺎﻫ ﻪﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﮏﺸﺧ نزو ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ رﻮﻃ ﺪﻧداد) ﻞﮑﺷ2 .(حﻼﺻا ﺪﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺎﻫﺮﮔ ،هﺎﯿﮔ ﺮﺘﻬﺑ راﺮﻘﺘﺳا و ﻪﺸﯾر 
	3 ،6 و12ﯽﻠﯿﻣماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ لﻮﻣ ﯽﯾاﻮﻫ داد ﺶﻫﺎﮐ ار اﺰﻠﮐ) ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا و نارﻮﺗ2007.( رﻮﻀﺣ يﺎﻫزود رد كﺎﺧ رد ﺲﻣ150 و300ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ20 و40ﯽﻠﯿﻣ رﻻﻮﻣ
	ﺐﺒﺳ نزو ﺶﻫﺎﮐ و هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﺲﻣ ﺮﺼﻨﻋ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﻢﯿﺳﺮﺑ رﺪﺒﺷ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ
	( ﺪﺷ)ﯽﻔﺳﻮﯾ نارﺎﮑﻤﻫ و دار1390 .( زا هدﺎﻔﺘﺳا
	ﺖﻈﻠﻏ رد يﺎﻫ2 ،4 و8ﻠﯿﻣﯽ ﺮﺑ لﻮﻣ كﺎﺧ رد ﻞﮐ ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ4/256ﯽﻠﯿﻣ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ دﻮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ ﻦﯾا ﯽﻟو ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ اﺰﻠﮐ ﯽﯾاﻮﻫﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا دﻮﺒﻧ راد)ﯽﮑﺴﻣرز- نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯾرﻮﮑﺷا 2010 .(حﻼﺻا فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ و ﺮﮔ هدﺎﻣ ﺪﯿ
	ﺮﺑ ﺢﻄﺳ و كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ5/2 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ25/1ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔ ﺖﯿﻤﺳ ﻪﺑ ار اﺰﻠﮐ ﻞﻤﺤﺗ كﺎﺧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳاﺪﻧداد ﺶﻫﺎﮐ كﺎﺧ رد ﺲﻣ . دﺎﯾوآ و ﻦﭼ)1990 ( تاﺮﺛا ﻪﺑ هداﺰﯿﻠﻋ و مﺮﭼ ،ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺖﺒﺜﻣ)1388 ( نارﻮﺗ و ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا و)2007 ( ﺖﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ﻪﺑ
	ﺪﺷ ) ﻮﻠﻏواﻮﭽﭘﺎﺗ2013( ﺪﯿﺳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ، ﺖﻈﻠﻏ رد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ1/0 هدﻮﻟآ ﺮﺘﺴﺑ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ زا ﺶﯿﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ1000ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﺲﻣ مﺮﮔ ﺖﯾﻮﻘﺗ يﺎﻫﺮﺛا ﺐﺒﺳ و ﻪﺘﺷاد هﺎﯿﮔ ﺪﺷر يور ﯽﮔﺪﻨﻨﮐماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو ﺶﯾاﺰﻓاﻪﭽﺑﺮﺗ ﯽﯾاﻮﻫﻪﻓﻮﻠﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يا ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ)ﻤﻫ و اﺮﯾﺪﻨﺑ نارﺎﮑ2
	يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ رد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺪﺷر يور تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا يﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏﺪﻧدﺮﮐ هرﺎﺷا هﺎﯿﮔ ﻮﻤﻧ و . ﺺﺨﺸﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺧﺮﺑ ردﻪﺑ مﻮﯿﻣدﺎﮐ و بﺮﺳ فﺮﺼﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺖﻈﻠﻏ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ يﺎﻫ 300 ﺎﺗ600 و رﻻﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ100 ﺎﺗ200 رﻻﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳﺶﺨﺑ ﮏﺸﺧ نزو راد ﺪﯾﻮﺷ ﯽﯾاﻮﻫ ﺪﻧﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ) زﺎﻏآ139
	ﺖﻈﻠﻏ رد يﺎﻫ
	ﺰﻠﻓ-حﻼﺻاﯽﻣ ﺮﮔﺲﮑﻠﭙﻤﮐ ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ،دﻮﺷ رد ﺎﻫ ﯽﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﻞﺋﻮﮐاوﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐ ﺪﻨﺑﺎﯾﺖﯿﻤﺳ ﻪ زا تاﺰﻠﻓ ﯽﯾادزﯽﻣ ﻞﺋﻮﮐاو رد ﺎﻬﻧآ نﺪﺷ سﻮﺒﺤﻣ ﻖﯾﺮﻃدﻮﺷ . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رد ﺎﻬﻧآ ﻊﻤﺠﺗ ﺎﯾ و لﻮﻠﺳ هراﻮﯾد ﻪﺑ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ لﺎﺼﺗا تاﺰﻠﻓ ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻞﻤﺤﺗ ياﺮﺑ يﺮﮕﯾد ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ﺖﺳﻼﭘﻮﭘآحﻼﺻا رﻮﻀﺣ رد ﻦﯿﮕﻨﺳﯽ
	ﺪﺷ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ مﺎﻤﺗ رد ﺖﻓا ﺐﺒﺳ ﺲﻣ ﺖﻈﻠﻏ . حﻼﺻا رﻮﻀﺣ رد ﻪﮐ ﺪﻨﭼﺮﻫ ﺎﻫﺮﮔ تاﺰﻠﻓ يزﺎﺳﺎﻫر ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻬﻧآ ﻊﻤﺠﺗ و بﺬﺟ و كﺎﺧ رد ﺲﻣ ﺮﯿﻈﻧ ﻦﯿﮕﻨﺳ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ اﺰﻠﮐ) ﻮﮕﻨﯾﺮﺳا و نارﻮﺗ2007 ( ﻪﺑ ﯽﻟو حﻼﺻا ﻪﮐ ﻦﯾا ﺖﻠﻋﯽﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺎﻫﺮﮔ ﺶﺨﺑ ،ندﺮﮐ ﺖﯿﻟ ﺮﺑ هوﻼﻋ ار كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎ
	ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا و ﺪﺷﺎﺑ.
	و ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻦﯿﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ ﺎﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا
	تﺎﻔﺻ دﻮﺒﻬﺑ رد ﺮﺘﺸﯿﺑ اﺰﻠﮐ ﮏﺸﺧ نزو و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣدﻮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا زا . ﺲﻣ ﺖﯿﻤﺳ ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﺢﻄﺳ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﻧاد ﯽﺒﺴﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﯽﺒﺴﻧ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ياﺮﺑحﻼﺻا فﺮﺼﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧﺖﻈﻠﻏ رد ﺎﻫﺮﮔ ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رد هﺎﯿﮔ ﻞﻤﺤﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻻﺎﺑ يﺎﻫ رد ﻪﻧاد ﯽﺒﺴ
	ﺪﻨﮐ .ﻬﺳ ﻦﯿﺑ ﻦﯾا رد ﻢ
	و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ حﻮﻄﺳ رد اﺰﻠﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﻮﺗ ﯽﻣ كﺎﺧ رد ﺲﻣ يﻻﺎﺑ رد ﺪﺷر ياﺮﺑ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧكﺎﺧ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﻓا نوﺪﺑ و دراد ﺲﻣ ﻪﺑ هدﻮﻟآ يﺎﻫﻪﻈﺣﻼﻣ ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ار ﺲﻣ ﺖﯿﻤﺳ ﺶﻨﺗ تﺎﻔﺻ ﻦﯾا رد ياﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻞﻤﺤﺗ .حﻼﺻا رﻮﻀﺣ رد ﻦﻤﺿ رد ﺮﯿﻈﻧ ﯽﯾﺎﻫﺮﮔ
	ﺺﺧﺎﺷ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا و دﻮﺒﻬﺑ اﺰﻠﮐ يﺪﺷر يﺎﻫ ﻪﺘﻓﺎﯾنﺎﯿﺑ وهوﻼﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﻟﺎﺴﻣ ﻦﯾا ﺮﮔ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﺶﻘﻧ ﺮﺑ حﻼﺻا هﺪﺷﺖﺴﯾز ﺶﯾاﺰﻓا رد كﺎﺧ ﺮﮔ تاﺰﻠﻓ ﯽﻤﻫاﺮﻓ كﺎﺧ زا ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ بﺬﺟ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ و ﻦﯿﮕﻨﺳﺖﻈﻠﻏ ،هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗﯽﻣ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ رد ﺪﻧاﻮﺗ كﺎﺧ ﮏﻤﮐ هﺎﯿﮔ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺪﺷر ﻪﺑ ﻦﯿﮕﻨﺳ
	زﺎﻏآ م،1391.ﭗﯿﺗﻮﮐا ﺦﺳﺎﭘبﺮﺳ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ ﺪﯾﻮﺷ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ يﺎﻫ .نﺎﯾﺎﭘﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ .تﺎﺗﺎﺒﻧ حﻼﺻا ﻪﺘﺷر . ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد . يﺪﻤﺣاع،پ هداز نﺎﺴﺣاوف يرﺎﺒﺟ،1388 .ﻪﻣﺪﻘﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﺮﺑ يا)ﻪﻤﺟﺮﺗ .( ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا . ﺪﻠﺟ لوا . ،آ هداﺰﯿﻠﻋ و م مﺮﭼ
	)ﻦﻠﯿﺗايدﻦﯿﻣآاﺮﺘﺗﮏﯿﺘﺳاﺪﯿﺳا (ﺖﻬﺟ ﺶﯾﻻﺎﭘكﺎﺧيﺎﻫهدﻮﻟآﻪﺑ،ﻢﯿﻣدﺎﮐبﺮﺳوﻞﮑﯿﻧ .بآ ﻪﻠﺠﻣو كﺎﺧ)مﻮﻠﻋوﻊﯾﺎﻨﺻيزروﺎﺸﮐ( ،23)2 :(29 -20. ﻖﺣر ﺖﺳﺮﭘ،ر ﯽﺒﺟر و ش ﻪﻨﮕﻧز،1390 . ﺲﮑﻣﻮﯿﻫ و ﺎﮑﯿﻣﻮﯿﻫ ﯽﻟآ داﻮﻣ فﺮﺼﻣ ﻪﺑ نﺎﻧ مﺪﻨﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ مﺎﻗرا ﺶﻨﮐاو ﯽﺳرﺮﺑ )ﮏﯾﻮﻟﻮﻓ و ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يوﺎﺣ (هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ رد ﻢﯾ
	.نﺎﯾﺎﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ .كﺎﺧ مﻮﻠﻋ ﻪﺘﺷر .ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد . رﻮﺸﻧادﯽﻤﯿﮑﺣن يﺪﺒﯿﻣ،م ﯽﻓﺎﮐف ﯽﻟﺎﺟر و ع ﺖﺨﺒﮑﯿﻧ ،،1390 . ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ زا ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻣﻮﻫﺮﺛا ﻦﯾﺮﮔ يﺪﯿﭙﺳا ﻦﻤﭼ . ﻪﻠﺠﻣناﺮﯾا ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ مﻮﻠﻋ ،42)4:(412 -403.
	و م ﯽﻨﺷوريرﻻح يدﺰﯾ،1389 .ﯽﺳرﺮﺑناﺰﯿﻣﻪﻧاﻮﺟﯽﻧزوﯽﺧﺮﺑيﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓيﺪﺷرﺖﺤﺗﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺮﯿﺛﺎﺗ،ﺲﻣتﺎﺑرﻮﮑﺳآ رد ﻦﯿﻟﺮﺒﯿﺟوود ﻢﻗر اﺰﻠﮐ هﺎﯿﮔ)
	هﺪﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻤﺠﻨﭘيزروﺎﺸﮐ رد ﻮﻧ يﺎﻫ. هﺪﮑﺸﻧاد نﺎﮕﺳارﻮﺧ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳادازآ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ)نﺎﻬﻔﺻا .( س يراوﺰﺒﺳوح ﯽﻋاﺰﺧر،1388 .لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺛاﺪﯿﺳا ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﯽﺷﺎﭘ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،يﺪﺷر تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ءاﺰﺟا.)
	(زﺎﺘﺸﯿﭘ ﻢﻗر.مﻮﺑ ﻪﯾﺮﺸﻧيزروﺎﺸﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ ،1)2 :(63 -53. س يراوﺰﺒﺳ،ح ﯽﻋاﺰﺧم ﯽﻓﺎﮐ و ر،1388 . مﺪﻨﮔ نﻼﺒﺳ و ﺰﻧﻮﯾﺎﺳ مﺎﻗرا ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ و ﻪﺸﯾر ﺪﺷر ﺮﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳاﺮﺛا .)
	.( كﺎﺧ و بآ ﻪﻠﺠﻣ)يزروﺎﺸﮐ ﻊﯾﺎﻨﺻ و مﻮﻠﻋ( ،23)2 :(94-87. ﻣ و س تاوﺎﻤﺳم ﯽﺗﻮﮑﻠ ،1384 . ﯽﻟآ يﺎﻫﺪﯿﺳا زا هدﺎﻔﺘﺳا تروﺮﺿ)ﮏﯾﻮﻟﻮﻓ و ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ( ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ياﺮﺑ يزروﺎﺸﮐ تﻻﻮﺼﺤﻣ .بآ و كﺎﺧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﻨﻓ ﻪﯾﺮﺸﻧ ،63)4 :(13-1. ،ر ح ﯽﻋاﺰﺧ ،ص ﯽﻧﺎﺑﺮﻗو م ﯽﻓﺎﮐنﺎﯾﺎﻨﺑ ،م لوا1389 .
	ﺮﺑهﺎﯿﮔﯽﯾﻻﺎﭘبﺮﺳرد كﺎﺧ ﻂﺳﻮﺗﻪﺳهﺎﯿﮔ،نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآترذوﻪﺒﻨﭘ .مﻮﻠﻋونﻮﻨﻓيزروﺎﺸﮐوﻊﺑﺎﻨﻣ،ﯽﻌﯿﺒﻃمﻮﻠﻋبآو ،كﺎﺧ51)1 :(68- 57.ف ﯽﻠﺿﺎﻓ و م ﯽﻗﺎﺑ ،ع هﺪﻧزاﺮﻓ،1390 .ترذ هﺎﯿﮔ ﻪﻧاد و ﺪﺷر ﺮﺑ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ . ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻤﺸﺷ هﺪﯾايزروﺎﺸﮐ رد ﻮﻧ يﺎﻫ.ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳادازآ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸ
	ﯽﺳرﺮﺑهﺎﯿﮔﯽﯾﻻﺎﭘﻢﯿﺳﺮﺑرﺪﺒﺷرد رﻮﻀﺣ
	ﺮﺑﺲﻣ ﺮﺼﻨﻋ يور .هﺪﯾا ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻤﺸﺷﺸﮐ رد ﻮﻧ يﺎﻫيزروﺎ . دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد نﺎﮕﺳارﻮﺧ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا)نﺎﻬﻔﺻا .(
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