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در واحدهاي تولید و پرورش قارچ خوراکی کشور  (SMC)ساالنه هزاران تن پسماند کمپوست قارچ خوراکی 
ماند، بلکه فضاي بسیار زیادي از زمینشود که نه تنها بدون استفاده باقی می

بر رشد و گلدهی گل شب بو SMCبه منظور بررسی تاثیر . 
تیمارهاي آزمایشی شامل نسبت. صورت گرفتدر دانشگاه محقق اردبیلی 

و  40، 30، 20، 10، )شاهد( 0سطح  6شده و شسته نشده هر کدام در 
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تعداد برگ گیاه، میزان کلروفیل . رشد چهار مرتبه در طول دوره رشد گیاه انجام گرفت

درصد اختالف معنی داري را نشان داد 5وارتفاع گیاه در سطح احتمال 
 80/53به ترتیب با (شسته شده بیشترین تعداد برگ و ارتفاع گیاه 

گلدهی گیاهان به نحو قابل توجهی در سایر تیمارها نسبت به شاهد . را به خود اختصاص داد) 11/51(بیشترین کلروفیل 
و فلورسانس متغییر  )Fm(انس حداکثر همچنین بیشترین میزان فلورس. 
Fv/Fm(بیشترین میزان عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی . شده بدست آمد

گیري شده اي اندازهعالوه بر این بیشترین میزان هدایت روزنه
شسته نشده به دست آمد که اختالف معنی داري را با سایر تیمارها و شاهد نشان داد
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  چکیده
ساالنه هزاران تن پسماند کمپوست قارچ خوراکی 

شود که نه تنها بدون استفاده باقی میتولید می
. کنداشغال می

در دانشگاه محقق اردبیلی تکرار 
شده و شسته نشده هر کدام در 

رشد چهار مرتبه در طول دوره رشد گیاه انجام گرفت
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. تسریع گردید
شده بدست آمد

عالوه بر این بیشترین میزان هدایت روزنه. به دست آمد
شسته نشده به دست آمد که اختالف معنی داري را با سایر تیمارها و شاهد نشان داد
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Abstract 

More than thousand tuna of spent mushroom compost (SMC) are annually producing in 

mushroom production units in our country. It's not only used forever, but also it's occupied more 

suburb arable land of mushroom production units. Hence, to study the effects of washed and 

unwashed SMC on growth and flowering of cut "Hanza" stock flowers, an experiment was 

conducted based on completely randomized design with 5 replications in Mohaghegh Ardabili 

University. Treatments was various ratio of washed and unwashed SMC (0, 10, 20, 30, 40 and 50 

%). Traits were measured at four times during plant growth cycle. The results of variance analysis 

revealed that treatments significantly (P≤0.05) affected leaf number, chlorophyll content and plant 

height. In final measurement, plants treated by washed SMC at rates 30% significantly produced the 

highest plant leaf number(53.8) and height (25 cm) and chlorophyll content (51.11 ). Plans fast 

flowered in all treatments compared to control. The highest florescence maximum (Fm) and 

florescence variable (Fv) were found in plants treated by washed SMC at rates 20%. The highest 

photochemical quantum yield (Fv/Fm) was found in plants treated with washed SMC at rates 10, 20 

and 40%. Plants treated with washed SMC produced the highest stomata conductivity (95.28 

mmol/m2s) which significantly differed with other treatments and control. 

 

Keywords: Florescence Maximum, Florescence Variable, Growth, Photochemical Quantum Yield, 

Spent Mushroom Compost, Stock. 
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  مقدمه
 Matthiolaبوي معمولی با نام علمی شب

incana در  .باشدمی 1متعلق به تیره کلم سانان، گیاهی
طی سالیان اخیر، اهمیت شب بو به عنوان یک گیاه زینتی 
به دلیل طیف متنوع رنگ، فرم و عطر آن به طور 

همچنین به عنوان یک گیاه . چشمگیري افزایش یافته است
زینتی بر اساس نوع استفاده به سه گروه شامل گل 

. شودتقسیم می يشاخه بریده، گلدانی و فضاي سبز
گردند که از عوامل متعددي موجب افزایش کیفیت گلها می

، نور، دما، مصرف کود، دوران پرورشعوامل موثر در 
-آبیاري، رطوبت مطلوب و کنترل آفات و بیماریها را می

با بهبود  بنابراین ).2003سیندهو وپاتانیا (توان نام برد 
شرایط رشدي به خصوص با استفاده از کودها و مواد 

هاي رشدي در توان کیفیت، و شاخصارگانیک طبیعی می
 روزافزون کاربردگیاهان زینتی را افزایش داد چرا که 

 ناپذیرجبران خسارات بروز باعث شیمیایی کودهاي

و شاید  است اقتصادي شده و بهداشتی زیست محیطی،
کشاورزي ارگانیک بعنوان است که امروزه  به همین دلیل

محصول  .راهی براي نجات کره زمین معرفی شده است
ارگانیک بدون استفاده از علف کش، سم شیمیایی و یا 

 کاربرد. شودتنظیم کننده رشد گیاهی مصنوعی تولید می

 آنها برجاي ماندن ۀواسط به نیتروژنه شیمیایی کودهاي

 این طریق از و شده خاك و آب آلودگی باعث طبیعت، در

مت و سرطان از قبیل مختلفی بیماریهاي ایجاد باعث
 هر تولید طرفی از .شوندمی انسان در هموگلوبینا

 2200 مستلزم مصرف ازته، کود شیمیایی کیلوگرم
 منابع از عموماً انرژي مقدار این .است انرژي کیلوکالري

    ).1386قربانی ( گرددمی تأمین پتروشیمی و نفتی
در همین راستا کمپوست، به عنوان یک ترکیب 
آلی شناخته شده است که به طور عام طیف وسیعی از 

ها، ضایعات جامد فضوالت دامی، طیور، لجن فاضالب
- شهري، صنایع غذایی و کاغذ سازي و غیره را دربر می

                                                           
1 - Brassicaceae 

گیرد که به تنهایی و یا به صورت مخلوطی از این 
کمپوست کردن شامل تجزیه . شوداستفاده میضایعات 

هایی از ریز موجودات در یک مواد آلی توسط مجموعه
) 1987دالزل و همکاران (محیط گرم، مرطوب و هوازي 

یا تجزیه بیولوژیکی توده ضایعات آلی در شرایط کنترل 
کمپوست تولید ). 1997هارتمن و همکاران (باشد شده می

یی است که به عناصر شده داراي ترکیبات شیمیا
  ). 1385آستارایی (مصرفی آن بستگی دارد 

هاي اخیر تولید قارچ خوراکی در کشور، در سال
توسعه یافته و بخصوص در مناطق شهري و پرجمعیت 

تولید کنندگان قارچ خوراکی . مصرف آن زیاد شده است
از کمپوست به عنوان محیط کشت براي تولید قارچ 

از چرخه برداشت قارچ خوراکی،  بعد. کننداستفاده می
یابد که اصطالحا به آن حاصلخیزي بستر کاهش می
به طور . گویندمی SMC(2(کمپوست قارچ مصرف شده 

معمول، این بستر استفاده شده بعد از استفاده به عنوان 
توان در شود، اگر چه از آن میضایعات دور ریخته می

ئه شده توسط طبق آمار ارا. موارد دیگر استفاده نمود
هزار تن قارچ  30مرکز آمار ایران در کشور ما ساالنه 

شود که براي تولید این قارچ به طور تقریب تولید می
هزار تن کمپوست مورد نیاز است که با توجه به  180

روند رو به رشد واحدهاي تولیدي قارچ، این رقم تا سال 
کند هزار تن افزایش پیدا می 500به بیش از  1404

این مقدار کمپوست پس از استفاده در ). 1387عزیزي (
جریان تولید قارچ به صورت بال  استفاده باقی مانده و 

شود و نیز فضاي بسیار زیادي را در دور ریخته می
دهد که این مهم یکی از مزارع قارچ به خور اختصاص می

باشد هاي پرورش دهندگان قارچ در کشور ما میدغدغه
به . هاي کاربرد آنها بررسی شودراه و ضروري است که

عالوه مدیرت کنترل و دفع این مواد از مراکز قارچ 
خوراکی به نحوي که سبب آلودگی خاك و آب و محیط 
زیست نگردد، اهمیت تحقیقات را در این زمینه بیشتر 
                                                           
2 - Spent Mushroom Compost 
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پسماند کمپوست قارچ، باقیمانده ). 1386وهابی (کند می
- تولید قارچ میکمپوست قارچ پس از مصرف شدن در 

باشد که داراي مقادیر قابل توجهی هوموس و عناصر 
غذایی از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین دامنه 

لور و (باشد اي از عناصر غذایی کم مصرف میگسترده
 SMCهاي مختلف در رابطه با آزمایش). 1984همکاران، 
دهد که این کمپوست در موارد گوناگون نشان می

زي، باغبانی و فضاي سبز کاربرد وسیعی دارد کشاور
ها به عنوان اصالح کننده خاك، استفاده توان از آنکه می

مجدد به عنوان بستر کاشت در تولید قارچ، بهبود 
ساختمان خاك، کاهش فشردگی خاك، بهبود شرایط 
زهکشی خاك، افزایش فعالیت میکربی در خاك به دلیل 

ده در آن و غیره اشاره وجود عناصر غذایی مورد استفا
مطالعات زیادي در مورد تاثیر انواع ). 1386وهابی (نمود 

کمپوست بر رشد گیاهان صورت گرفته است بطوریکه 
) 2004(در آزمایشی که توسط هاشمی مجد و همکاران 

هاي کمپوست و کمپوستبراي مقایسه تاثیر ورمی
مختلف بر رشد گوجه فرنگی انجام شده است، بیشترین 

درصد اختالط ورمی کمپوست کود گاوي  30ملکرد از ع
لجن فاضالب، مخلوط با پوسته شلتوك برنج  و کمپوست

اثر بستر ) 2002(ویلسون و همکاران  .به دست آمد
حاوي کمپوست و سیستم آبیاري در پرورش گیاه 
سلوي چند ساله گلدانی را بررسی نمودند و به این نتیجه 

ت بدون در نظر گرفتن وسپرسیدند که بستر حاوي کم
. شودعث افزایش کیفیت گل سلوي میسیستم آبیاري با

افزایش رشد و عملکرد گل ) 2008(چمنی و همکاران 
در  .اطلسی را در تیمار با ورمی کمپوست تایید کردند

پژوهشی دیگر اثر ورمی کمپوست و کمپوست ساقه 
اي مورد برنج روي رشد گیاه سورگوم در شرایط گلخانه

زمانی که کمپوست و ورمی . بررسی قرار گرفت
تن در هکتار استفاده شد، سبب  5/2کمپوست به میزان 

درصد شد و زمانی  12تا  1افزایش طول جوانه به میزان 
تن در هکتار استفاده شد،  5که از کمپوست به میزان 

درصدبیشتر از گیاهان شاهد  32طول جوانه ها تا 

بوگبی و فرینک  ).2007ا و همکاران هامید(افزایش یافت 
، 30، 20، 10نیز گزارش کردند که با جایگزینی ) 1989(

کمپوست لجن فاضالب در ) حجمی(درصد  50و  40
بستر کشت گل جعفري، وزن خشک ساقه به طور معنی 

 30دار افزایش یافت و بیشترین رشد نیز در بستر حاوي 
چ پس پسماند کمپوست قار .درصد کمپوست حاصل شد

تواند به عنوان یک اصالح کننده مکمل از فراوري می
خاك، جهت بهبود رشد چمن مورد استفاده قرار گیرد 

) 2004(اسپییر و همکاران ).  2006حقیقی و همکاران (
نشان دادند که با افزودن کمپوست لجن فاضالب عملکرد 

با ) 2007(وبستر و همکاران . چغندر قند افزایش پیدا کرد
به عنوان یک اصالح کننده خاك در  SMCه از استفاد

کشت انگور نتایج بسیار خوبی را در استقرار گیاهان 
 تیمارجوان انگور در خاکی که با پسماند کمپوست قارچ 

آنها همچنین گزارش کردند که . شده بود، مشاهده کردند
منجر به کاهش مصرف آب به دلیل  SMCکاربرد 

  .اصالح خاك در انگور شد
درصد از زمین هاي  80جا که بیش از از آن

هاي مناطق خشک و نیمه خشک کشاورزي ایران را خاك
دهد که از نظر مواد آلی فقیر هستند، و مقدار تشکیل می

 ساالردینی(ها کمتر از یک درصد است ماده آلی این خاك
 بو یکی از گلهاي شاخهبا توجه به اینکه گل شبو  )1371

بریده محبوب در کشور ما می باشد و افزایش کیفیت آن 
می تواند به زیبایی و بازار پسندي آن بیفزاید، از اینرو 
این پژوهش نیز در همین راستا و به منظور بررسی 

بر رشد و نمو، گلدهی و کیفیت  SMCتاثیر انواع مختلف 
   .بو انجام شدگل شب

  
  هامواد و روش

کمپوست قارچ خوراکی در این پژوهش از پسماند 
سال روي هم انباشته شده و کامال به شکل  2که به مدت 

پوسیده در آمده بود استفاده شد که از یک مجتمع تولید 
قارچ خوراکی واقع در شهرستان نمین در استان اردبیل 

به دلیل غلظت باالي امالح معدنی و احتمال . تهیه گردید
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ه، پسماند و تاثیر منفی بر رشد گیا SMCشوري در 
کمپوست قارچ خوراکی تهیه شده در این پژوهش به دو 

طرز . صورت شسته شده و شسته نشده به کار برده شد
تهیه کمپوست شسته شده به این صورت بود که یک 

/ حجمی( شهري قسمت کمپوست با دو قسمت آب
ساعت به همان  24کامال مخلوط شده و به مدت ) حجمی

ن مخلوط ایجاد شده توسط پس از آ. شکل قرار داده شد
مانده در صافی آبکش شده و سپس کمپوست باقی

صافی، به منظور خشک شدن به مدت چند روز در 
فضاي آزاد قرار گرفت و در نهایت از آن به عنوان 

محمدي (پسماند کمپوست قارچ شسته شده استفاده شد 
پسماند کمپوست قارچ شسته نشده نیز به ). 1374نیا 

ه شده از مجتمع تولید قارچ خوراکی مورد همان شکل تهی
  .استفاده قرار گرفت

رقم "بوي بنفش گل شب F1در این آزمایش بذور 
در  هاي کشت به منظور تولید نشاءدر جعبه "١هانزا

ترکیب خاکی بستر . کاشته شدند اوایل فصل تابستان
تولید نشاء شامل دو قسمت خاك و یک قسمت ماسه بود 

پس از کاشت . که به صورت حجمی با هم مخلوط شد
ها به اتاقک رشد ها براي جوانه زنی مطلوب، جعبهبذر

گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق 
درجه  22 ± 2دماي اتاقک رشد . اردبیلی انتقال یافت

جوانه . درصد بود 70تا  60سانتیگراد و رطوبت نسبی 
پس از جوانه . روز به طول انجامید 5تا  3ها بین زنی بذر

هاي کاشت جهت رشد بعدي ها، جعبهزنی کامل بذر
ها به گلخانه انتقال داده شد و پس از این که گیاهچه
هاي برگی رسیدند به گلدان 5تا  4ها به مرحله گیاهچه

در چند روز اول پس از انتقال . صلی انتقال داده شدندا
- ها به منظور جلوگیري از پژمردگی آنها از گلداننشاء

هاي پالستیکی مشکی استفاده شد که به صورت واژگون 
هاي انتقال داده شده قرار داده شد تا روي گیاهچه
ترکیب . ها به نحو مطلوبی صورت گیردگیرایی گیاهچه

                                                           
1 - Hanza 

هاي اصلی به صورت دو قسمت خاك و خاك پایه گلدان
. یک قسمت ماسه بود که به صورت حجمی تهیه شد

و شسته  W.S(2(پسماند کمپوست قارچ شسته شده 
 50و  40، 30، 20، 10هاي با نسبت NW.S(3(نشده 

دوقسمت خاك (تکرار با بستر پایه  5درصد، هر کدام در 
تیمار . به صورت حجمی مخلوط شد) و یک قسمت ماسه

تکرار تهیه شد که فقط حاوي بستر پایه  5شاهد نیز در 
 2میانگین دماي روزانه گلخانه در زمان رشد گیاه . بود
درجه  15 بانهگراد، میانگین دماي شدرجه سانتی 20 ±

درصد و میانگین  60گراد، میانگین رطوبت نسبی سانتی
   .لوکس بودکیلو  4/43شدت نور 

به صورت هر سه  هادر طی مراحل رشد گیاهچه
هاي رشد ، شاخص)در مجموع چهار مرتبه(فته یکبار ه

هاي از طریق شمارش تعداد برگ(شامل تعداد برگ 
و  L1 ،L2 ،L3که در جداول به صورت  موجود روي گیاه

L4 اندازه گیري توسط خط (، ارتفاع )مشخص شده است
 H4و  H1 ،H2 ،H3که در جداول به صورت  کش

اندازه گیري با کلروفیل (و کلروفیل ) مشخص شده است
، Ch1 ،Ch2که در جداول به صورت  CCM200متر مدل 

Ch3  وCh4 قرار گیري مورد اندازه) مشخص شده است
براي اندازه گیري کلروفیل سه برگ از قسمت . گرفت

پایین، میانی و انتهاي هر گیاه انتخاب و روي هر برگ 
نیز سه قسمت ابتدا، میانه و انتهاي برگ جهت اندازه 

عالوه بر این از زمان کاشت . گیري کلروفیل استفاده شد
بذر گیاه تا باز شدن اولین گلچه گل روي ساقه گل دهنده 

به عنوان زمان تا گلدهی مد نظر ) حسب تعداد روز بر(
  .قرار گرفت

بر سیستم فتوسنتزي گیاه  SMCجهت ارزیابی 
. کلیدي فلورسانس کلروفیل استفاده شد هاياز پارامتر

و از هر  گیاهدر اواسط مرحله رویشی از هر تیمار سه 
و میانگین  انتخاب به صورت تصادفیبرگ  سه گیاه

                                                           
2 - Wash Spent 
3 - Non Wash Spent 
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میزان . ثبت گردیدکلروفیل ورسانس فل اعداد به عنوان
فلورسانس کلروفیل با استفاده از دستگاه کلروفیل 

ساخت کشور آمریکا قرائت   OS-30pمدل  1فلورومتر
هاي دقیقه با استفاده از گیره 30شد که در ابتدا حدود 

مخصوص دستگاه سازگاري به تاریکی روي برگها 
اي هستند که این گیره ها داراي شکل ویژه. انجام گرفت

ها گیره. شودها محکم میدیود دستگاه به راحتی روي آن
هایی هستند که با بستن آن، قسمت مورد داراي دریچه

پس از آن، دیود به . گیردنظر برگ در تاریکی قرار می
گیره متصل شده و سپس دریچه گیره باز شده و داده ها 

ده از روي دا Fv / Fmبه این ترتیب شاخص . قرائت شد
در بسیاري  Fv / Fmشاخص . هاي دستگاه بدست آمد

از مطالعات اثر تنش در گیاهان مورد استفاده قرار گرفته 
از  Fv / Fmشاخص ). 2003دیال و تایوانن (است 

سیم کش زاده و (آید بدست می Fm/ (Fm-F0)فرمول 
حداکثر فلورسانس  Fmدر این فرمول ). 1389همکاران 

هاي ورسانس کلروفیل در برگحداقل فل F0کلروفیل و 
به  F0و  Fmتفاوت . عادت داده شده به تاریکی هستند

شاخص . شودنامیده می Fvعنوان فلورسانس متغیر یا 
Fv / Fm  نشان دهنده حداکثر راندمان کوآنتومی

در شرایطی است که تمام مراکز واکنش  IIفتوسیستم  
از  توضیح این که در بسیاري. باز باشند IIفتوسیستم 

و بیشتر  83/0در حد  Fv / Fmهاي گیاهی زمانیکه گونه
شود به این مفهوم است که تنشی بر گیاه وارد نشده 
است و لذا مقادیر کمتر از این مقدار حاکی از وجود تنش 

  . )2000ماکسول و جوهانسون (در گیاهان است 
به منظور اندازه گیري تغییرات هدایت روزنه اي 

مدل  2از دستگاه پورومتر SMCدر تیمارهاي مختلف 
SC1 براي اندازه . ساخت کشور آمریکا استفاده شد

گیري هدایت روزنه اي از هر تیمار سه گیاه به صورت 
 برگ براي اندازه گیري سههر گیاه  ازتصادفی انتخاب و 

                                                           
1 - Chlorophyll Fluorometer 
2 - Porometer 

استفاده شد، به طوري که برگ گیاه بین  ايهدایت روزنه
ثانیه میزان هدایت   30گیره دستگاه قرار گرفته و پس از 

  . روزنه اي قرائت شد
 5این آزمایش بصورت طرح کامال تصادفی با 

تیمارهاي . گلدان انجام شد 55تکرار و در مجموع با 
به دو صورت  SMCهاي مختلف آزمایشی شامل نسبت

 50و  40، 30، 20، 10، )شاهد( 0سطح  6ته شده در شس
، Ctrبه صورت  بترتیب درصد حجمی که در جداول

W.S 10 ،W.S 20 ،W.S 30 ،W.S 40  وW.S 50 
 6در مشخص شده است و نیز به صورت شسته نشده 

که  درصد حجمی 50و  40، 30، 20، 10، )شاهد( 0سطح 
 Ctr ،NW.S 10 ،NW.Sدر جداول بترتیب به صورت 

20 ،NW.S 30 ،NW.S 40  وNW.S 50  مشخص شده
   SAS9.1هاي حاصله با نرم افزاردادهسپس . است

اي هاي آنها با آزمون چند دامنهتجزیه شد و میانگین
  .مقایسه گردید 05/0در سطح احتمال  دانکن

  
  نتایج و بحث

  تعداد برگ: الف 
در تمامی  نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها 

مراحل شمارش تعداد برگ، اختالف معنی داري را نشان 
 20گیري تعداد برگ، تیمار در اولین اندازه). 1جدول ( داد

و در ) عدد 12(درصد پسماند کمپوست قارچ شسته شده 
درصد شسته شده  30گیري تیمار هاي اندازهسایر زمان

 بیشترین) عدد برگ 80/53و  27، 80/16به ترتیب با (
تعداد برگ شمارش شده را دارا بود که با برخی از 

به همین ترتیب . را نشان دادداري تیمارها تفاوت معنی
کمترین تعداد برگ شمارش شده در اولین، دومین و 

درصد  10گیري مربوط به تیمار سومین زمان اندازه
و در ) 20/19و 11، 60/6به ترتیب با (شسته نشده 

ري مربوط به تیمار شاهد گیچهارمین زمان اندازه
در سومین شمارش تعداد برگ نتایج . بود) 40/37(

 30درصد شسته شده و تیمار  30و  20حاصل از تیمار 
درصد شسته نشده و در چهارمین زمان شمارش تعداد 
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درصد شسته شده و  50و  40، 30، 20برگ، تیمارهاي 
داري را درصد شسته نشده اختالف معنی 50و  40، 30

سطح برگ، به عنوان ). 3جدول (اهد نشان دادند با ش
و عضو فتوسنتز کننده،  خورشید نورکننده دریافت 

، تجمع ماده محصول سرعت رشدعاملی تاثیر گذار در 
نتایج سایر . گرددخشک و عملکرد گیاه محسوب می

تحقیقات نشان می دهد که با افزایش میزان مواد غذایی 
تعداد و سطح برگ خود موجود در خاك، گیاه سریعتر 

را افزایش داده و موجب پوشیده شدن زمین توسط تاج 
شود که این امر موجب افزایش سرعت رشد محصول می

از طرف دیگر وجود . گرددو در نهایت ماده خشک می
میزان کافی از مواد غذایی در مراحل انتهایی رشد، منجر 

ه گردد، کبه افزایش عمر برگ ها و دوام سطح برگ می
شود گیاه سطح این امر نیز به نوبه خود باعث می

فتوسنتز کننده خود را به مدت طوالنی حفظ نموده، و با 
دریافت نور بیشتر و به مدت طوالنی، تولید ماده خشک 
خود را با سرعت بیشتر و در مدت زمان بیشتري حفظ 

در بررسی اثرات کود  ).2003سومار و همکاران (نماید 
ذرت در یک آزمایش دو ساله نتایج  کمپوست بر گیاه

مشابهی به دست آمد، بطوریکه کاربرد کمپوست در 
خاك موجب افزایش سرعت رشد، محتواي ازت برگ و 

 ). 2004لوکی و همکاران (شاخص سطح برگ ذرت شد 
به طور کلی تیمار پسماند کمپوست قارچ شسته شده 
نسبت به شسته نشده نتایج بهتري را نشان داد که 

-ماال به شوري باالي نوع شسته نشده نسبت داده میاحت

در یک آزمایش گلدانی ) 2007(کوبیالي و همکاران . شود
SMC  تن در هکتار  60و  30، 15، 0را با مقادیر مختلف

با خاك گلدانهاي فلفل، مخلوط نمودند و در پایان 
آزمایش پس از تجزیه و آنالیز گیاه فلفل، متوجه شدند 

عنی داري را در افزایش مقدار ماده تاثیر م SMCکه 
 ،N ،P ،K ،Feخشک و محتواي عناصر غذایی همچون 

Zn اضافه کردن . داشته استSMC  تن در هکتار  30تا
هاي رشد، عملکرد و محتواي باعث افزایش شاخص

تن در  30عناصر غذایی می شود ولی مقدار بیشتر از 

. شود هکتار به علت شوري باال باعث پژمردگی گیاه می
 SMCدر یک تحقیق با کاربرد ) 2009(ساگار و همکاران 

در محصوالت گوجه فرنگی، نخود فرنگی، سیب زمینی، 
زنجبیل، سیر، گندم، برنج، ذرت و سیب، در منطقه 

را بر  SMCهیماچال پرادش در جنوب هند، تاثیر مثبت 
هاي رشد و عملکرد در همه محصوالت افزایش شاخص

رسد تاثیر مثبت به نظر می. دذکر شده گزارش دادن
پسماند کمپوست قارچ شسته شده بر رشد و افزایش در 
تعداد برگ شب بو در این پژوهش عالوه بر افزایش 
تخلخل و خاصیت اصالح کنندگی خاك به تامین عناصر 

نتایج بررسی چند . غذایی مورد نیاز گیاه مربوط است
ت نوع کمپوست مختلف چنین نشان می دهد که کمپوس

قادر است تمامی مواد غذایی ماکرو مورد نیاز رشد گیاه 
سومار وهمکاران (تامین نماید ) البته نه در سطوح باال(را 

بررسی اثرات کمپوست زباله شهري بر رشد ). 2002
گیاه در دو خاك گرمسیري نشان داد اثرات ناشی از 
افزایش میزان پتاسیم، مس، روي، منگنز، آهن و فسفر در 

اك، در تیمارهایی که کمپوست دریافت کرده دسترس خ
سومار و همکاران (بودند نسبت به شاهد مشاهده شد 

از طرف دیگر افزایش تهویه خاك توسط  ).2003
- تواند منجر به افزایش پتاسیم قابل جذب کمپوست می

از سوي دیگر  ).1998محمودي و حکیمی (گردد 
ي در کلوئیدهاي هوموس موجود در مواد آلی نقش موثر

برقراري تبادل فسفر به صورت یک آنیون قابل تبادل در 
ها خاك به عهده دارند و اغلب از رسوب فسفات

جلوگیري و به انتقال و قابلیت جذب آنها در خاك کمک 
بررسی اثرات کمپوست بر  ).1999قزنشاهی (کنند می

خواص فیزیکی و بیولوژیک خاك نشان می دهد که 
فه شدن مواد آلی و مواد کاربرد کمپوست موجب اضا

و همچنین به  هاي زنده به خاك شدهغذایی و ارگانیسم
هاي خاك معنوان یک منبع غذایی براي میکروارگانیس

ضمنا کربن، ازت، سولفور و فسفر خاك در . کندعمل می
اثر کاربرد کمپوست به دست آمده از زباله شهري به 
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داري ماه بطور معنی  12درصد در طول  5/2مقدار 
  .)2000ماریناري و همکاران (یابد افزایش می

   
  ارتفاع گیاه

بر ) 2جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارها  
گیري از ارتفاع گیاه در اولین، دومین و سومین اندازه

درصد  5داري را در سطح احتمال نظر آماري نتایج معنی
درصد شسته نشده  40نشان دادکه در آن تیمار 

 50/11، 34/8به ترتیب با (بیشترین ارتفاع گیاه را 
دارا بود ولی نسبت به تیمار شاهد ) مترسانتی 20/13و

- در چهارمین زمان اندازه. داري را نشان ندادنتایج معنی

درصد شسته شده بیشترین ارتفاع گیاه  30گیري تیمار 
به همین ترتیب ). سانتیمتر 25(را به خود اختصاص داد 

گیري شده مربوط ها کمترین ارتفاع اندازهزماندر همه 
، 7، 04/5به ترتیب با (درصد شسته نشده  10به تیمار 

داري را با بود که تفاوت معنی) مترسانتی 10/18و  24/8
-هاي اندازهدرصد شسته نشده در همه زمان 40تیمار 

هاي درصد شسته شده در برخی زمان 30گیري و 
با توجه به نتایج به ). 3جدول (گیري نشان داد اندازه

درصد شسته نشده در مراحل اولیه  40دست آمده تیمار 
رشد نسبت به سایر تیمارها نتایج بهتري را نشان داد، 

درصد  30در حالی که در مراحل بعدي رشد، تیمار 
شسته شده بیشترین ارتفاع گیاه را به خود اختصاص 

ر شوري باالي دلیل این امر به احتمال زیاد به خاط. داد
درصد شسته نشده است که با گسترش  40تیمار 

اي گیاه و جذب بیشتر امالح موجود در سیستم ریشه
SMC شود، در منجر به تاثیر سوء بر رشد گیاه می

درصد شسته شده به دلیل کاهش  30حالی که تیمار 
تواند بهترین میزان شوري در اثر شستشو، در نهایت می

تیمار در افزایش ارتفاع گیاه در گل شب بوي مورد 
بر اساس مطالعات انجام گرفته در . مطالعه معرفی شود

صورتی که کمپوست به خوبی فراوري شده باشد، نسبت 
پایین تر آمده و با اضافه  1:10کربن به نیتروژن آن از 

کردن این کمپوست به خاك نه تنها میزان نیتروژن در 

ها ترس خاك، به دلیل مصرف توسط میکرو ارگانیسمدس
کاهش نمی یابد، بلکه با افزودن به موجودي نیتروژن 
خاك، منجر به بهبود توان رویشی گیاه کشت شده می 

گیاه  بر کمپوست ).2002سولیوان و همکاران (شود 
رشدي  هايشاخص افزایش باعث رومی بابونه دارویی

 هايبررسی). 2000ان آتیه و همکار(گردید  بوته در

 اثرهاي مطلوب که است داده نشان گرفته صورت

فیزیکی،  شرایط تغییر به دلیل کمپوست بر رشد گیاهان
محیط  بیولوژیکی و میکروبی خصوصیات و شیمیایی

 pHتنظیم  همچنین و )2004آرانکون و همکاران ( کشت
 کشت محیط در آب نگهداري ظرفیت دارمعنی افزایشو 

در مورد ترکیبات  ).2002و همکاران  آتیه( است
هوموسی، خواص شبه اکسینی، شبه اسید جیبرلیک و 
شبه سیتوکنینی گزارش شده است که منجر به بهبود 

پسماند کمپوست . شودهاي رشدي گیاهان میشاخص
قارچ داراي مقادیر قابل توجهی هوموس و عناصر غذایی 

منه از جمله نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین دا
لور و (باشد اي از عناصر غذایی کم مصرف میگسترده

تواند منجر به که بر همین اساس می) 1984همکاران، 
 در تحقیق این نتایج .هاي رشدي شودبهبود شاخص

 بدست نتایج با ارتفاع افزایش بر کمپوست تأثیر مورد

 بهار همیشه و فرنگی  گوجه و بامیه بادنجان، آمده روي
 علت افزایش .دارد مطابقت) 2004همکاران آرانکون و (

است  مانند اکسین مواد تولید تحریک به مربوط ارتفاع
 احتماالً که گرفت نتیجه توانمی. )2005الیوك و پانک (

موجود  اسید هیومیک فیزیکی و شیمیایی خواص
 نگهداري عناصر ظرفیت افزایش طریق از درکمپوست،

و  رشد کننده تنظیم هايهورمون افزایش غذایی و
الیوك و پانک (ها میکروارگانیسم فعالیت افزایش همچنین

 با و شودمی گیاه توسط ازت تجمع افزایش باعث )2005

 . یابدافزایش می ارتفاع و گیاه رشد ازت، افزایش
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  میزان کلروفیل
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف  

گیري از هاي اندازهتمامی زمانبر میزان کلروفیل گیاه در 
درصد  1داري را در سطح احتمال نظر آماري نتایج معنی

گیري تیمار در اولین مرتبه اندازه). 4جدول (نشان داد 
، در دومین و سومین )56/27(درصد شسته نشده  40

به (درصد شسته شده  20گیري، تیمار مرتبه اندازه
-ین مرتبه اندازهو در چهارم) 40/37و  99/31ترتیب با 

بیشترین ) 11/51(درصد شسته شده  50گیري، تیمار 
). 8جدول (گیري شده را دارا بودند میزان کلروفیل اندازه

گیري دالیل تغییر میزان کلروفیل در مراتب مختلف اندازه
در تیمارهاي مختلف آزمایشی احتماال به این دلیل است 

ته نشده به درصد شس 40که در مراحل اولیه رشد تیمار 
دلیل امالح معدنی باال منجر به افزایش کلروفیل گیاهان 
شده است، در صورتی که در مراحل بعدي به دلیل تاثیر 
منفی امالح و شوري باالي کمپوست شسته نشده، تیمار 

درصد شسته شده به دلیل دارا بودن عناصر و امالح  20
شده غذایی متعادل بیشترین میزان کلروفیل اندازه گیري 

با ادامه رشد گیاه و با توسعه . را به خود اختصاص داد
درصد شسته شده به دلیل  50اي، تیمار سیستم ریشه

دارا بودن باالترین عناصر غذایی به خصوص نیتروژن 
در بین تیمارهاي کمپوست شسته شده و عدم ایجاد تنش 
شوري به دلیل شستشوي اولیه آن بیشترین میزان 

) 2009(سوتار . اختصاص داد کلروفیل را به خود
درآزمایشی با کاربرد نسبتهاي مختلف از ورمی 

روي سیر دریافت که بیشترین  NPKکمپوست همراه با 
شاخص براي برخی صفات گیاهی از قبیل تعداد برگ در 
هر گیاه، طول ریشه، طول ساقه، طول برگ، وزن میوه و 

تن در هکتار  150تعداد سیرچه در هر گیاه با کاربرد 
درصد  50ورمی کمپوست کود دامی همراه با غلظت 

NPK دادند که نشان ) 2000(اتیه و همکاران  .بدست آمد
ها به محیطهاي کشت گیاهان گلخانه اي افزایش کمپوست

اگر چه . می تواند رشد و عملکرد آنها را افزایش دهد
در  .واکنش گیاهان مختلف به آن میتواند متفاوت باشد

روي خیار ) 1388(پژوهشی که اسماعیل پور و همکاران 
انجام دادند دریافتند که جایگزینی ورمی کمپوست به 

- کشت گیاهان میزان کلروفیل را به صورت معنی بستر

 .داري نسبت به گیاهان تیمار شاهد نشان داد

  زمان تا گلدهی
نتایج حاصل از تجزیه واریانس تیمارهاي مختلف بر 

داري را مدت زمان کاشت بذر تا گلدهی گیاه نتایج معنی
سریع . )5جدول ( درصد نشان داد 1در سطح احتمال 

 50بو، مربوط به تیمار گیاهان شبترین زمان گلدهی 
بود و به ) روز تا گلدهی 80/144(درصد شسته شده 

همین ترتیب طوالنی ترین زمان تا گلدهی مربوط به 
بوده که اختالف ) روز تا گلدهی 60/199(گیاهان شاهد 

معنی داري را با سایر تیمارهاي آزمایشی نشان داد 
د که تسریع توان بیان نموبه طور کلی می). 3جدول (

گلدهی از دو نظر قابل اهمیت است، یکی این که هزینه 
یابد و دوم این که با تولید محصول تولید کاهش می

. توان با قیمت بیشتري آن را به فروش رساندنوبار می
کودهاي آلی به علت خاصیت اصالح کنندگی خاك و  دارا 

موجب بودن بسیاري از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه 
یع رشد و گذر سریعتر گیاه از مرحله نونهالی به تسر

) 2008(چمنی و همکاران  .شوندمرحله بلوغ و گلدهی می
دریافتند که کاربرد ورمی کمپوست در مقایسه با شاهد 
به طور معنی داري باعث کاهش زمان تا گلدهی در گل 

در مورد ترکیبات هوموسی، خواص شبه . اطلسی شد
یک و شبه سایتوکنینی توسط اکسینی، شبه اسید جیبرل

همچنین . گزارش شده است) 1983(راویو و همکاران 
گزارش شده است که عصاره آبی کمپوست، داراي 

این عصاره غنی از ترکیبات . خواص شبه اکسینی است
تواند توسعه و باشد که این عصاره میهوموسی می

عالوه بر . هاي ماش افزایش دهدتشکیل ریشه را در قلمه
ن از دیگر دالیل تسریع کنندگی رشد و گلدهی مواد آلی ای

هاي مختلف اسید هیومیک در این به دلیل وجود غلظت
در پژوهش جالبی آرانکون وهمکاران . باشدمواد می

و اسید هیومیک  IAAبا مقایسه اثر استفاده از ) 2006(
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استخراج شده از ورمی کمپوست باقیمانده غذا، و یک 
ي بر محصوالت مختلفی از جمله اسید هیومیک تجار

فلفل، گوجه فرنگی، گل جعفري و توت فرنگی نشان دادند 
و هم اسید هیومیک استخراج شده از ورمی  IAAکه هم 

کمپوست توانست گلدهی و عملکرد فلفل را نسبت به 
در مجموع . اسید هیومیک تجاري و شاهد افزایش دهد

آلی در رشد توان نتیجه گرفت که از آثار مثبت مواد می
است که هاي بیوشیمیایی گیاهان به دلیل افزایش فعالیت

به نوع ماده هیومیکی موجود در آن و غلظت آن بستگی 
  .دارد

  
  ايفلورسانس کلروفیل و هدایت روزنه

نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر تیمارهاي مختلف  
بر فلورسانس کلروفیل بیانگر این موضوع است که 

تواند در سیستم فتوسنتزي ست قارچ میپسماند کمپو
نتایج نشان داد که  .)6جدول ( گیاه نیز مؤثر واقع شود

در  )Fv(و فلورسانس متغییر  )Fm(فلورسانس حداکثر 
درصد  1تیمارهاي مختلف آزمایشی در سطح احتمال 

و  )F0(معنی دار شدند، در حالی که فلورسانس حداقل 
نتایج معنی  )Fv/Fm(عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی 

با . داري را در تیمارهاي مختلف آزمایشی نشان نداد
بیشترین ) 8 جدول(توجه به نتایج جدول مقایسه میانگین 

درصد  20فلورسانس حداکثر و متغییر مربوط به تیمار 
بود که ) 67/1158و  33/1433به ترتیب با (شسته شده 

ایشی اختالف معنی داري را با برخی از تیمارهاي آزم
نشان داد ولی نسبت به شاهد اختالف معنی داري نداشت 

درصد شسته  20و کمترین میزان آن ها مربوط به تیمار 
همچنین . بود) 67/901و  1173به ترتیب با (نشده 

مربوط به ) 33/328(بیشترین میزان فلورسانس حداکثر 
گیاهان شاهد بود که اختالف معنی داري را با سایر 

نشان ) درصد شسته نشده 40یر از تیمار به غ(تیمارها 
، 10حد اکثر عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی در تیمار . داد
اندازه گیري شد که ) 83/0(درصد شسته شده  40و  20

دلیل عدم . تفاوت معنی داري را با تیمار شاهد نشان داد

هاي مختلف کمپوست شسته دار نسبتاختالف معنی
تومی فتوشیمیایی به احتمال نشده در میزان عملکرد کوان

. گرددزیاد به تنش حاصل از امالح باالي آن باز می
کمپوست قارچ شسته شده به دلیل اصالح خواص 
فیزیکی و شیمیایی خاك و با حفظ رطوبت و تامین 
عناصر غذایی ضروري گیاه توانسته است شاخص 

)Fv/Fm(  که به عنوان شاخصی براي اندازه گیري شدت
همچنین . باشد را بهبود بخشدده به گیاه میتنش هاي وار

 5اي گیاه در سطح احتمال بر هدایت روزنه SMCتاثیر 
). 7جدول شماره (درصد نتایج معنی داري را نشان داد 

 آسیمیالسیون تعرق فرآیندهاي سرعت اي،روزنه هدایت

بیشترین . کندرا تنظیم می 2و تنفس 1کربن اکسید دي
 mmol/m2s(گیري شده اندازهاي میزان هدایت روزنه

درصد شسته نشده  20مربوط به گیاهان تیمار ) 28/95
بود که تفاوت معنی داري را با سایر تیمارها و شاهد 

  ). 8جدول (نشان داد 
  
  گیرينتیجه

از مجموع نتایج به دست آمده می توان چنین 
استنباط کرد که کاربرد کمپوست در داخل خاك از یک 

ماده آلی خاك شده، بهبود خواص سو سبب افزایش 
فیزیکی را به همراه دارد و از سوي دیگر می تواند تا 
حدودي سبب افزایش عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در 
خاك شود که در مجموع شرایط مناسبی را براي رشد 

نکته دیگري که در این . کندمطلوب گیاهان فراهم می
طلب می تحقیق و تحقیقات مشابه مشهود است این م

به صورت شسته نشده به  SMCباشد که از کاربرد 
دلیل اثرات نامطلوب مانند افزایش شوري به خصوص 
در مرحله جوانه زنی گیاهان که حساسترین مرحله 

استفاده از . رشدي نسبت به شوري است اجتناب کرد
پسماند کمپوست قارچ شسته شده در این پژوهش نشان 

                                                           
1 - Carbon Dioxide Assimilation 
2 - Respiration 
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در جهت به کارگیري آن،  داد که راهکاري بسیار مناسب
توان شرایط باشد که میبدون اثرات نامطلوب شوري می

استفاده  .اي گیاه، براي رشد مطلوب را فراهم نمودتغذیه
نشان داد که هاي مختلف کمپوست شسته شده از نسبت

پربرگی و افزایش میزان کلروفیل و سبزینگی گیاه را 

فاده موجب هاي مورد استهمچنین غلظت. شودموجب می
شود که از کاهش دوره رویشی گیاه و تسریع گلدهی می

زیبایی و تولید گیاهانی  پربرگ، با گلدهی سریع  و  نظر
  .حائز اهمیت است بیشتر سبزینگی
  

  
  

 هاي مختلفهاي مختلف بر تعداد برگ گیاه در زمانتجزیه واریانس تاثیر تیمارنتایج  -1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
 میانگین مربعات

L1  L2  L3 L4 

SMC  10  **64/17 **85/19  **25/37  **24/125  
  30  17/10  38/6  01/4  44  اشتباه آزمایشی

  64/11  36/21  52/17  32/21  -  )درصد( ریب تغییراتض

  

  

 گیريهاي مختلف اندازههاي مختلف بر ارتفاع گیاه در زمانتجزیه واریانس تاثیر تیمارنتایج  -2  جدول

  درجه آزادي  منابع تغییر
 میانگین مربعات

H1 H2  H3  H4  
SMC 10  *97/4 *24/10  *17/12  ns57/18  

  02/15  69/5  06/4  93/1  44  اشتباه آزمایشی
  24/17  36/21  47/21  64/19  -  )درصد( ریب تغییراتض
به ترتیب  H4 و H1 ،H2 ،H3. دار بودن استدرصد و عدم معنی 5دار بودن در سطح احتمال معنیبیانگر به ترتیب  nsو * 

  .باشدگیري ارتفاع گیاه میهاي مختلف اندازهبیانگر زمان

  

  

  
  

  

  .باشدهاي مختلف شمارش تعداد برگ میبه ترتیب زمان  L4 و L1 ،L2 ،L3. درصد است 1دار بودن در سطح احتمال معنی بیانگر**
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  گیريمقایسه میانگین تاثیر تیمارهاي مختلف بر تعداد برگ، ارتفاع گیاه و زمان تا گلدهی در دفعات مختلف اندازه -3جدول 

  هاتیمار
  میانگین ها

L1 L2  L3  L4  
H1 
cm)(  

H2 
(cm) 

H3  
(cm) 

H4 
cm)(  زمان تا گلدهی 

Ctr  
  

20/9  
abcd 

80/13  
abcd  

40/21  
bc 

40/37  
c 

04/7  
ab 

30/10  
abc 

20/11  
abc 

60/20  
ab 

60/199  
a 

W.S10 60/7  
dc 

40/12  
cd 

20/21  
bc 

40/43  
bc 

70/7  
ab 

70/8  
abcd 

60/10  
abc 

4/24  
a  

60/175  
b 

W.S20  12  
a 

16  
abc 

80/27  
a 

50  
ab 

36/7  
ab 

80/8  
abcd 

80/11  
ab 

20/21  
ab 

40/159  
bc 

W.S30 40/11  
ab 

80/16  
a 

27  
a 

80/53  
a 

60/7  
ab 

80/9  
abcd 

70/12  
a 

25  
a 

60/153  
de 

W.S40  60/8  
bcd 

20/13  
abcd 

80/21  
bc 

20/49  
ab 

82/5  
bc 

70/7  
cd 

90/8  
bc 

10/23  
ab 

60/150  
ef 

W.S50  40/9  
abcd  

14  
abcd  

60/24  
ab  

50  
ab  

42/6  
abc  

40/8  
bcd 

60/10  
abc 

86/22  
ab 

80/144  
f 

NW.S10  60/6  
d 

11  
d 

20/19  
c 

42  
bc 

04/5  
c 

7  
d 

24/8  
c 

10/18  
b 

80/177  
b 

NW.S20  40/11  
ab 

16  
abc 

25  
ab 

40/44  
bc 

82/7  
ab 

40/10  
abc 

12  
ab 

60/22  
ab 

20/166  
c 

NW.S30 80/10  
ab 

60/16  
a 

60/25  
ab 

20/46  
ab 

98/7  
a 

30/11  
ab 

70/12  
a 

60/22  
ab 

60/162  
c 

NW.S40 60/9  
abc 

20/16  
ab 

25  
ab 

60/53  
a 

34/8  
a 

50/11  
a 

20/13  
a 

90/23  
a 

80/151  
def 

NW.S50 80/6  
dc 

60/12  
bcd 

80/21  
bc 

60/47  
ab 

78/6  
abc 

40/9  
abcd 

90/10  
abc 

90/22  
ab 

80/153  
de 

  .درصد معنی دار نیستند 5اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري در سطح احتمال 
  

 هاي مختلفهاي مختلف بر کلروفیل گیاه در زمانتجزیه واریانس تاثیر تیمارنتایج  -4جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییر
 میانگین مربعات

Ch1  Ch2  Ch3  Ch4  

SMC  10  **49/65 **28/90  **25/33  **42/94  
  21/26  27/11  63/9  37/10  44  اشتباه آزمایشی

  93/11  51/10  28/12  45/15  -  )درصد( ریب تغییراتض
  .باشدبرگ می گیري کلروفیلاندازههاي به ترتیب زمان Ch4و  Ch1 ،Ch2 ،Ch3.  درصد است 1 ر سطح احتمالدار بودن دمعنی بیانگر **      
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  ايهاي مختلف بر زمان تا گلدهی و هدایت روزنهتجزیه واریانس تاثیر تیمارنتایج  -5جدول 

  منابع تغییر  
  SMC درصد( ضریب تغییرات اشتباه آزمایشی  

  -  44 10  درجه آزادي

  77/3  98/37  72/1261**  زمان تا گلدهی
  .درصد است 1دار بودن در سطح احتمال معنیبیانگر **                

  
  
  
  

 هاي مختلف بر فلورسانس کلروفیل تجزیه واریانس تاثیر تیمارنتایج  -6جدول شماره 

  درجه آزادي  منابع تغییر

   میانگین مربعات 

  فلورسانس حداقل
Fo 

  فلورسانس  حداکثر
Fm  

  فلورسانس متغییر
Fv 

عملکرد کوانتومی 
 Fv/Fm فتوشیمیایی

SMC 10  ns73/992  **76/20562  **49/18724  ns00075/0  

  00043/0  27/3452  15/3197  81/806  22  اشتباه آزمایشی
  66/2  59/5  26/4  26/10  -  ریب تغییراتض

  . دار بودن استدرصد و عدم معنی 1دار بودن در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو **          

  
  

  ايهاي مختلف بر زمان تا گلدهی و هدایت روزنهتجزیه واریانس تاثیر تیمار -7جدول شماره 
  منابع تغییر  
  SMC ضریب تغییرات اشتباه آزمایشی 

  -  44 10  درجه آزادي
  55/47  45/592  25/1374*  ايهدایت روزنه

  .درصد است 5دار بودن در سطح احتمال معنی بیانگر  *            
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  هاي اي در زمانمقایسه میانگین تاثیر تیمارهاي مختلف بر کلروفیل، فلورسانس کلروفیل و هدایت روزنه -8  جدول
  گیريمختلف اندازه

  
  هاتیمار

  میانگین ها

Ch1  Ch2  Ch3  Ch4  Fm  Fv  Fv/Fm 
اي هدایت روزنه

mmol/m2.s  
Ctr  
  

90/15  
f 

67/20  
e 

88/32  
abc 

45/36  
d 

67/1406  
ab 

33/1078  
abc 

760/0  
b 

46/45  
b 

W.S10 30/16  
ef 

26/19  
e 

30  
bc 

11/39  
dc 

1404  
ab 

1135  
ab 

803/0  
a 

70/44  
b 

W.S20  59/22  
bc 

99/31  
a 

40/37  
a 

61/43  
bcd 

33/1433  
a 

67/1158  
a 

803/0  
a 

66/49  
b 

W.S30 01/21  
bcd 

64/26  
bcd 

88/32  
abc 

41/48  
ab 

67/1380  
abc 

1112  
ab 

800/0  
ab 

86/56  
b 

W.S40  02/19  
cdef  

95/22  
de  

52/29  
bc  

08/42  
bcd  

1362  
abc  

33/1098  
ab  

803/0  
a  

98/43  
b  

W.S50  58/20  
bcde  

13/26  
bcd  

24/32  
bc  

11/51  
a  

33/1316  
bcd  

1047  
abcd  

790/0  
ab  

32/32  
b  

NW.S10  78/16  
def  

56/19  
e  

68/28  
c  

26/40  
cd  

33/1296  
dc  

1029  
bcd  

786/0  
ab  

76/55  
b  

NW.S20  12/24  
ab  

82/26  
bcd  

82/29  
bc 

64/38  
dc  

1173  
e  

67/901  
e  

763/0  
ab  

28/95  
a  

NW.S30 98/22  
bc  

15/28  
abc  

42/30  
bc  

34/42  
bcd  

67/1236  
ed  

67/963  
ed  

773/0  
ab  

06/56  
b  

NW.S40 56/27  
a  

46/30  
ab  

44/34  
ab  

10/45  
abc  

33/1347  
abc  

67/1059  
abcd  

780/0  
ab  

70/46  
b  

NW.S50 42/22  
bc  

08/25  
dc  

18/33  
abc  

82/44  
abc  

33/1240  
ed  

970  
cde  

776/0  
ab  

28/36  
b  

  .درصد معنی دار نیستند 5اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري در سطح احتمال         
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	رﻮﺸﮐ ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ شروﺮﭘ و ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫﺪﺣاو ردﻦﯿﻣز زا يدﺎﯾز رﺎﯿﺴﺑ يﺎﻀﻓ ﻪﮑﻠﺑ ،ﺪﻧﺎﻣفاﺮﻃا ﯽﻋارز يﺎﻫ ار ﺎﻫﺪﺣاو ﻦﯾا ﻮﺑ ﺐﺷ ﻞﮔ ﯽﻫﺪﻠﮔ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،5 ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
	ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﺗ ناراﺰﻫ ﻪﻧﻻﺎﺳﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗﯽﻣ ﯽﻗﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا نوﺪﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﻪﮐ دﻮﺷﯽﻣ لﺎﻐﺷاﺪﻨﮐ . راﺮﮑﺗ ﯽﻠﯿﺑدرا ﻖﻘﺤﻣ هﺎﮕﺸﻧاد رد رد ماﺪﮐ ﺮﻫ هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ و هﺪﺷﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا هﺎﯿﮔ ﺪﺷر هرود لﻮﻃ رد ﻪﺒﺗﺮﻣ رﺎﻬﭼ ﺪﺷر لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗراو هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا و گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘ
	رﻮﺸﮐ ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ شروﺮﭘ و ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫﺪﺣاو رد ﯽﻣ ﯽﻗﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا نوﺪﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﻪﮐ دﻮﺷﻦﯿﻣز زا يدﺎﯾز رﺎﯿﺴﺑ يﺎﻀﻓ ﻪﮑﻠﺑ ،ﺪﻧﺎﻣ . ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ
	ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﺗ ناراﺰﻫ ﻪﻧﻻﺎﺳ
	ﻮﺑ ﺐﺷ ﻞﮔ ﯽﻫﺪﻠﮔ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﯽﻠﯿﺑدرا ﻖﻘﺤﻣ هﺎﮕﺸﻧاد ردﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ .ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ماﺪﮐ ﺮﻫ هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ و هﺪﺷ6 ﺢﻄﺳ0)ﺪﻫﺎﺷ( ،10 ،20 ،30 ،40 و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا هﺎﯿﮔ ﺪﺷر هرود لﻮﻃ رد ﻪﺒﺗﺮﻣ رﺎﻬﭼ ﺪﺷر . ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ،هﺎﯿﮔ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ لﺎﻤﺘﺣا 
	ﻪﺘﺴﺷ ترﻮﺻ ود ﻪﺑ و50دﻮﺑ ﯽﻤﺠﺣ ﺪﺻرد .هزاﺪﻧاﺺﺧﺎﺷ يﺮﯿﮔ يﺎﻫ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ،هﺎﯿﮔ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧداد نﺎﺸﻧ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﺻرد .هزاﺪﻧا ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻦﯾﺮﺧآ ردﺗ يﺮﯿﮔ رﺎﻤﯿ30 ﺪﺻرد و دﺪﻋ
	25 ( رﺎﻤﯿﺗ و50 هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ رد ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻮﺤﻧ ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺮﯿﯿﻐﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ و)
	( رﺎﻤﯿﺗ رد20 ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد
	( ﺮﯿﯿﻐﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ هﺪﺷ . ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﻓ ﯽﻣﻮﺘﻧاﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)
	( يﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ رد10 ،20 و40 هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد هﺪﺷ يﺮﯿﮔ)
	28/95 ( رد رﺎﻤﯿﺗ20 ﺪﺻرد داد نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎﺷ و ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ. ،ﻢﻤﯾﺰﮐﺎﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﻓ ﯽﻣﻮﺘﻧاﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻮﺑ ﺐﺷ
	ﻪﻧزور ﺖﯾاﺪﻫ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋهزاﺪﻧا يا هﺪﺷ يﺮﯿﮔداد نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎﺷ و ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ
	،ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ،ﺪﺷر ،ﻢﻤﯾﺰﮐﺎﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﻓ ﯽﻣﻮﺘﻧاﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻮﺑ ﺐﺷ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ.
	ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ
	ﻦﯾا زا ﯽﻃﻮﻠﺨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﯾ و ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ دﺮﯿﮔ تﺎﻌﯾﺎﺿﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳادﻮﺷ . ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻞﻣﺎﺷ ندﺮﮐ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻟآ داﻮﻣ ﮏﯾ رد تادﻮﺟﻮﻣ ﺰﯾر زا ﯽﯾﺎﻫ يزاﻮﻫ و بﻮﻃﺮﻣ ،مﺮﮔ ﻂﯿﺤﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و لﺰﻟاد1987 ( لﺮﺘﻨﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﯽﻟآ تﺎﻌﯾﺎﺿ هدﻮﺗ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺎﯾﯽﻣ هﺪﺷ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و 
	ﺐﺷ ﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﺎﺑ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ يﻮﺑ
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ. رد ﯽﺘﻨﯾز هﺎﯿﮔ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻮﺑ ﺐﺷ ﺖﯿﻤﻫا ،ﺮﯿﺧا نﺎﯿﻟﺎﺳ ﯽﻃ رﻮﻃ ﻪﺑ نآ ﺮﻄﻋ و مﺮﻓ ،ﮓﻧر عﻮﻨﺘﻣ ﻒﯿﻃ ﻞﯿﻟد ﻪﺑﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يﺮﯿﮕﻤﺸﭼ . هﺎﯿﮔ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻞﮔ ﻞﻣﺎﺷ هوﺮﮔ ﻪﺳ ﻪﺑ هدﺎﻔﺘﺳا عﻮﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﺘﻨﯾزﺰﺒﺳ يﺎﻀﻓ و ﯽﻧاﺪﻠﮔ ،هﺪﯾﺮﺑ ﻪﺧﺎﺷيﯽﻣ ﻢﯿﺴﻘﺗدﻮﺷ . ﯽﻣ ﺎﻬﻠﮔ ﺖﯿﻔﯿﮐ
	ﯽﻫﺎﯿﮔ ،نﺎﻧﺎﺳ ﻢﻠﮐ هﺮﯿﺗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ
	دﺮﺑ مﺎﻧ ناﻮﺗ) ﺎﯿﻧﺎﺗﺎﭘو ﻮﻫﺪﻨﯿﺳ2003.(ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ﺎﺑ داﻮﻣ و ﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ صﻮﺼﺧ ﻪﺑ يﺪﺷر ﻂﯾاﺮﺷﯽﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﮏﯿﻧﺎﮔراﺺﺧﺎﺷ و ،ﺖﯿﻔﯿﮐ ناﻮﺗ رد يﺪﺷر يﺎﻫ ﻪﮐ اﺮﭼ داد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﯽﺘﻨﯾز نﺎﻫﺎﯿﮔدﺮﺑرﺎﮐنوﺰﻓازور يﺎﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺚﻋﺎﺑزوﺮﺑتارﺎﺴﺧناﺮﺒﺟﺮﯾﺬﭘﺎﻧ ،ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزﯽﺘﺷاﺪﻬﺑوهﺪﺷ ي
	(
	ﯽﻣﺪﻨﯾﻮﮔ . رﻮﻃ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺪﻌﺑ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺘﺴﺑ ﻦﯾا ،لﻮﻤﻌﻣﯽﻣ ﻪﺘﺨﯾر رود تﺎﻌﯾﺎﺿﯽﻣ نآ زا ﻪﭼ ﺮﮔا ،دﻮﺷ رد ناﻮﺗ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﮕﯾد دراﻮﻣ .ارا رﺎﻣآ ﻖﺒﻃ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ ﻪﺋ ﻪﻧﻻﺎﺳ ﺎﻣ رﻮﺸﮐ رد ناﺮﯾا رﺎﻣآ ﺰﮐﺮﻣ30 چرﺎﻗ ﻦﺗ راﺰﻫ ﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺐﯾﺮﻘﺗ رﻮﻃ ﻪﺑ چرﺎﻗ ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ 
	زاﯽﻓﺮﻃﺪﯿﻟﻮﺗﺮﻫ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ،ﻪﺗزافﺮﺼﻣ مﺰﻠﺘﺴﻣ
	يﺮﻟﺎﮐﻮﻠﯿﮐيژﺮﻧاﺖﺳا.ﻦﯾاراﺪﻘﻣيژﺮﻧاًﺎﻣﻮﻤﻋزاﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﺘﻔﻧوﯽﻤﯿﺷوﺮﺘﭘﻦﯿﻣﺄﺗﯽﻣددﺮﮔ) ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ1386.( ﺐﯿﮐﺮﺗ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺎﺘﺳار ﻦﯿﻤﻫ رد زا ﯽﻌﯿﺳو ﻒﯿﻃ مﺎﻋ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﯽﻟآبﻼﺿﺎﻓ ﻦﺠﻟ ،رﻮﯿﻃ ،ﯽﻣاد تﻻﻮﻀﻓ ﺪﻣﺎﺟ تﺎﻌﯾﺎﺿ ،ﺎﻫﯽﻣ ﺮﺑرد ار هﺮﯿﻏ و يزﺎﺳ ﺬﻏﺎﮐ و ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﯾﺎﻨﺻ ،ي
	ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا)ﺪﯿﻣﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و ا2007.( ﮏﻨﯾﺮﻓ و ﯽﺒﮔﻮﺑ )1989 ( ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ10 ،20 ،30 ، 40 و50 ﺪﺻرد)ﯽﻤﺠﺣ ( رد بﻼﺿﺎﻓ ﻦﺠﻟ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ،يﺮﻔﻌﺟ ﻞﮔ ﺖﺸﮐ ﺮﺘﺴﺑ يوﺎﺣ ﺮﺘﺴﺑ رد ﺰﯿﻧ ﺪﺷر ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا راد30 ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﺻرد.رﺎﻗ
	ﯽﻣ ﺪﻨﮐ) ﯽﺑﺎﻫو1386 .( هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ،چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ رد نﺪﺷ فﺮﺼﻣ زا ﺲﭘ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻣ چرﺎﻗ ﺪﯿﻟﻮﺗ
	ﺮﺻﺎﻨﻋ و سﻮﻣﻮﻫ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ياراد ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻨﻣاد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ،ﺮﻔﺴﻓ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﯾاﺬﻏهدﺮﺘﺴﮔﯽﻣ فﺮﺼﻣ ﻢﮐ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا يا ﺪﺷﺎﺑ) و رﻮﻟ ،نارﺎﮑﻤﻫ1984 .(ﺶﯾﺎﻣزآ ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ دراﻮﻣ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻫد روﺎﺸﮐ دراد ﯽﻌﯿﺳو دﺮﺑرﺎﮐ ﺰﺒﺳ يﺎﻀﻓ و ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ ،يز ﯽﻣ ﻪﮐنآ زا ناﻮﺗ هدﺎﻔﺘﺳا ،كﺎﺧ هﺪﻨﻨﮐ حﻼﺻا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻫ دﻮﺒﻬﺑ ،چرﺎﻗ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد ﺖﺷﺎﮐ ﺮﺘﺴﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ دﺪﺠﻣ ﻂﯾاﺮﺷ دﻮﺒﻬﺑ ،كﺎﺧ ﯽﮔدﺮﺸﻓ ﺶﻫﺎﮐ ،كﺎﺧ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ كﺎﺧ رد ﯽﺑﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌ
	رد كﺎﺧ هﺪﻨﻨﮐ حﻼﺻا ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ راﺮﻘﺘﺳا رد ار ﯽﺑﻮﺧ رﺎﯿﺴﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ رﻮﮕﻧا ﺖﺸﮐ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﮐﺎﺧ رد رﻮﮕﻧا ناﻮﺟرﺎﻤﯿﺗ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ،دﻮﺑ هﺪﺷ . ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻬﻧآ دﺮﺑرﺎﮐ
	ﻞﯿﻟد ﻪﺑ بآ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣﺪﺷ رﻮﮕﻧا رد كﺎﺧ حﻼﺻا. ﻧآ زا زا ﺶﯿﺑ ﻪﮐ ﺎﺠ80 يﺎﻫ ﻦﯿﻣز زا ﺪﺻرد كﺎﺧ ار ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ ﮏﺸﺧ ﻪﻤﯿﻧ و ﮏﺸﺧ ﻖﻃﺎﻨﻣ يﺎﻫ ﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ راﺪﻘﻣ و ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﯿﻘﻓ ﯽﻟآ داﻮﻣ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺪﻫدكﺎﺧ ﻦﯾا ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺖﺳا ﺪﺻرد ﮏﯾ زا ﺮﺘﻤﮐ ﺎﻫ)ﯽﻨﯾدرﻻﺎﺳ 1371( وﺐﺷ ﻞﮔ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ 
	ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﯽﻫﺪﻠﮔ ،ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﺐﺷ ﻞﮔﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻮﺑ.
	ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ زا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ تﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ2 ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻼﻣﺎﮐ و هﺪﺷ ﻪﺘﺷﺎﺒﻧا ﻢﻫ يور لﺎﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﮏﯾ زا ﻪﮐ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺑ هﺪﻣآ رد هﺪﯿﺳﻮﭘ ﻞﯿﺑدرا نﺎﺘﺳا رد ﻦﯿﻤﻧ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﻊﻗاو ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗﺪﯾدﺮﮔ ﻪﯿﻬﺗ . لﺎﻤﺘﺣا و ﯽﻧﺪﻌﻣ حﻼﻣا يﻻﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ
	ﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺮﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ و ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ،ه ود ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد هﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ ﯽﮐارﻮﺧ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ و هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ترﻮﺻ . زﺮﻃ ﮏﯾ ﻪﮐ دﻮﺑ ترﻮﺻ ﻦﯾا ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﯿﻬﺗبآ ﺖﻤﺴﻗ ود ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺖﻤﺴﻗيﺮﻬﺷ)ﯽﻤﺠﺣ / ﯽﻤﺠﺣ ( تﺪﻣ ﻪﺑ و هﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﻼﻣﺎﮐ24 نﺎﻤﻫ ﻪﺑ ﺖﻋﺎﺳ ﺪﺷ ه
	ناﺪﻠﮔ ﻪﯾﺎﭘ كﺎﺧ و كﺎﺧ ﺖﻤﺴﻗ ود ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻠﺻا يﺎﻫﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ ﯽﻤﺠﺣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻪﺳﺎﻣ ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ . هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ)
	رد يرﻮﺷ
	ﻪﺘﺴﺷ و هﺪﺸﻧ)
	(
	(
	ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ يﺎﻫ10 ،20 ،30 ،40 و50 رد ماﺪﮐ ﺮﻫ ،ﺪﺻرد5 ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺘﺴﺑ ﺎﺑ راﺮﮑﺗ) كﺎﺧ ﺖﻤﺴﻗود ﻪﺳﺎﻣ ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ و (ﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﯽﻤﺠﺣ ترﻮﺻ ﻪﺑ . رﺎﻤﯿﺗ رد ﺰﯿﻧ ﺪﻫﺎﺷ5 ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺘﺴﺑ يوﺎﺣ ﻂﻘﻓ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ راﺮﮑﺗ دﻮﺑ . هﺎﯿﮔ ﺪﺷر نﺎﻣز رد ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻪﻧازور يﺎﻣد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ2
	20ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﺷ يﺎﻣد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،داﺮﮔﻪﻧﺎﺒ15 ﻪﺟرد ﯽﺘﻧﺎﺳ ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،داﺮﮔ60 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﺪﺻرد رﻮﻧ تﺪﺷ4/43 ﻮﻠﯿﮐدﻮﺑ ﺲﮐﻮﻟ.ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻞﺣاﺮﻣ ﯽﻃ ردﺎﻫ ﻪﺳ ﺮﻫ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻫ رﺎﺒﮑﯾ ﻪﺘﻔ)ﻪﺒﺗﺮﻣ رﺎﻬﭼ عﻮﻤﺠﻣ رد(ﺺﺧﺎﺷ ، ﺪﺷر يﺎﻫ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﻞﻣﺎﺷ)گﺮﺑ داﺪﻌﺗ شرﺎﻤﺷ ﻖﯾﺮﻃ زا يﺎﻫ هﺎﯿﮔ يور د
	و
	ﻢﻗر اﺰﻧﺎﻫ
	ﺐﺷ ﻞﮔ ﺶﻔﻨﺑ يﻮﺑ
	،
	،
	ﻪﺒﻌﺟ ردءﺎﺸﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ رد نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ ﻞﯾاواﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺷﺎﮐ . ﺮﺘﺴﺑ ﯽﮐﺎﺧ ﺐﯿﮐﺮﺗ دﻮﺑ ﻪﺳﺎﻣ ﺖﻤﺴﻗ ﮏﯾ و كﺎﺧ ﺖﻤﺴﻗ ود ﻞﻣﺎﺷ ءﺎﺸﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ ﯽﻤﺠﺣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ . ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ رﺬﺑﻪﺒﻌﺟ ،بﻮﻠﻄﻣ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ياﺮﺑ ﺎﻫ ﺪﺷر ﮏﻗﺎﺗا ﻪﺑ ﺎﻫ ﻖﻘﺤﻣ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﻧﺎﺒ
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ( عﺎﻔﺗرا ،) ﻂﺧ ﻂﺳﻮﺗ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺶﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ لواﺪﺟ رد ﻪﮐ
	،
	،
	و
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ( ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ و) ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺎﺑ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا لﺪﻣ ﺮﺘﻣ
	،
	ترﻮﺻ ﻪﺑ لواﺪﺟ رد ﻪﮐ
	،
	ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ (هزاﺪﻧا درﻮﻣ يﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺖﻓﺮﮔ . ﺖﻤﺴﻗ زا گﺮﺑ ﻪﺳ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑ گﺮﺑ ﺮﻫ يور و بﺎﺨﺘﻧا هﺎﯿﮔ ﺮﻫ يﺎﻬﺘﻧا و ﯽﻧﺎﯿﻣ ،ﻦﯿﯾﺎﭘ هزاﺪﻧا ﺖﻬﺟ گﺮﺑ يﺎﻬﺘﻧا و ﻪﻧﺎﯿﻣ ،اﺪﺘﺑا ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺳ ﺰﯿﻧﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ يﺮﯿﮔ . ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز زا ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ هﺪﻨﻫد ﻞﮔ ﻪﻗﺎﺳ يور ﻞﮔ ﻪﭽﻠ
	و
	22 ﻪﺟرد ﯽﺒﺴﻧ ﺖﺑﻮﻃر و داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ60 ﺎﺗ70دﻮﺑ ﺪﺻرد . ﻪﻧاﻮﺟ رﺬﺑ ﯽﻧز ﻦﯿﺑ ﺎﻫ3 ﺎﺗ5ﺪﯿﻣﺎﺠﻧا لﻮﻃ ﻪﺑ زور . ﻪﻧاﻮﺟ زا ﺲﭘ رﺬﺑ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﻧزﻪﺒﻌﺟ ،ﺎﻫ يﺪﻌﺑ ﺪﺷر ﺖﻬﺟ ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﮐ ﻦﯾا زا ﺲﭘ و ﺪﺷ هداد لﺎﻘﺘﻧا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻪﺑ ﺎﻫﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ4 ﺎﺗ5ناﺪﻠﮔ ﻪﺑ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﯽﮔﺮﺑ يﺎﻫ اﺪﻧﺪﺷ هداد
	هﺎﯿﮔ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺑ ﺮﺘﻣارﺎﭘ زايﺎﻫﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ يﺪﯿﻠﮐ . ﻪﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ زا ﯽﺸﯾور ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻂﺳاوا ردهﺎﯿﮔ ﺮﻫ زا و هﺎﯿﮔﻪﺳ گﺮﺑﯽﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑبﺎﺨﺘﻧا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و
	نﻮﮔژاو ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﮑﺸﻣ ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ يﺎﻫﻪﭽﻫﺎﯿﮔ يور ﺎﺗ ﺪﺷ هداد راﺮﻗ هﺪﺷ هداد لﺎﻘﺘﻧا يﺎﻫﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ﯽﯾاﺮﯿﮔدﺮﯿﮔ ترﻮﺻ ﯽﺑﻮﻠﻄﻣ ﻮﺤﻧ ﻪﺑ ﺎﻫ . ﺐﯿﮐﺮﺗ
	ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ داﺪﻋاﻠﻓ ﺲﻧﺎﺳرﻮ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺒﺛ . ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓﺮﺘﻣورﻮﻠﻓ
	ﻪﻧزور ﺖﯾاﺪﻫيا ﻦﯿﺑ هﺎﯿﮔ گﺮﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا زا ﺲﭘ و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هﺎﮕﺘﺳد هﺮﯿﮔ30 ﺖﯾاﺪﻫ ناﺰﯿﻣ ﻪﯿﻧﺎﺛ ﺪﺷ ﺖﺋاﺮﻗ يا ﻪﻧزور . ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ترﻮﺼﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا5 ﺎﺑ عﻮﻤﺠﻣ رد و راﺮﮑﺗ55ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ناﺪﻠﮔ . يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
	لﺪﻣ
	ﺖﺋاﺮﻗ ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﺸﮐ ﺖﺧﺎﺳ دوﺪﺣ اﺪﺘﺑا رد ﻪﮐ ﺪﺷ30هﺮﯿﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻘﯿﻗد يﺎﻫ ﺎﻬﮔﺮﺑ يور ﯽﮑﯾرﺎﺗ ﻪﺑ يرﺎﮔزﺎﺳ هﺎﮕﺘﺳد صﻮﺼﺨﻣﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا .هﮋﯾو ﻞﮑﺷ ياراد ﺎﻫ هﺮﯿﮔ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ يا نآ يور ﯽﺘﺣار ﻪﺑ هﺎﮕﺘﺳد دﻮﯾدﯽﻣ ﻢﮑﺤﻣ ﺎﻫدﻮﺷ .هﺮﯿﮔ ﺎﻫ ﻪﭽﯾرد ياراد درﻮﻣ ﺖﻤﺴﻗ ،نآ ﻦﺘﺴﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ
	ترﻮﺻ ود ﻪﺑ ﺴﺷ رد هﺪﺷ ﻪﺘ6 ﺢﻄﺳ0)ﺪﻫﺎﺷ( ،10 ،20 ،30 ،40 و50 لواﺪﺟ رد ﻪﮐ ﯽﻤﺠﺣ ﺪﺻردﺐﯿﺗﺮﺘﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ
	،
	،
	،
	،
	و
	هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ و ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ رد6 ﺢﻄﺳ0)ﺪﻫﺎﺷ( ،10 ،20 ،30 ،40 و50ﯽﻤﺠﺣ ﺪﺻرد ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺘﺑ لواﺪﺟ رد
	اد يور زا هد ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ هﺎﮕﺘﺳد يﺎﻫ . ﺺﺧﺎﺷ
	يرﺎﯿﺴﺑ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﺶﻨﺗ ﺮﺛا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺖﺳا) ﻦﻧاﻮﯾﺎﺗ و لﺎﯾد2003 .( ﺺﺧﺎﺷ
	،
	،
	و
	،
	هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺖﺳا . ﺲﭙﺳهدادراﺰﻓا مﺮﻧ ﺎﺑ ﻪﻠﺻﺎﺣ يﺎﻫ
	،
	زا لﻮﻣﺮﻓ
	ﯽﻣ ﺖﺳﺪﺑ ﺪﯾآ) و هداز ﺶﮐ ﻢﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ1389 .( لﻮﻣﺮﻓ ﻦﯾا رد
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﺪﺷ ﻪﯾﺰﺠﺗﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ ﺎﺑ ﺎﻬﻧآ يﺎﻫ يا ﻦﮑﻧاد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد05/0ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ.
	ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﻠﻓ ﻞﻗاﺪﺣگﺮﺑ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﮑﯾرﺎﺗ ﻪﺑ هﺪﺷ هداد تدﺎﻋ . توﺎﻔﺗ
	ﻪﺑ ﺎﯾ ﺮﯿﻐﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ناﻮﻨﻋ
	و
	ﯽﻣ هﺪﯿﻣﺎﻧدﻮﺷ . ﺺﺧﺎﺷ
	ﯽﻣﻮﺘﻧآﻮﮐ نﺎﻣﺪﻧار ﺮﺜﮐاﺪﺣ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﺘﻓ
	ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد نﺎﺸﻧ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ،گﺮﺑ داﺪﻌﺗ شرﺎﻤﺷ ﻞﺣاﺮﻣداد) لوﺪﺟ1 .(هزاﺪﻧا ﻦﯿﻟوا رد رﺎﻤﯿﺗ ،گﺮﺑ داﺪﻌﺗ يﺮﯿﮔ20 هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺪﺻرد)12دﺪﻋ ( رد و نﺎﻣز ﺮﯾﺎﺳهزاﺪﻧا يﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ يﺮﯿﮔ30 هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد ) ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ80/16 
	ﺶﻨﮐاو ﺰﮐاﺮﻣ مﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻄﯾاﺮﺷ رد ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﺘﻓ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ زﺎﺑ .يرﺎﯿﺴﺑ رد ﻪﮐ ﻦﯾا ﺢﯿﺿﻮﺗ زا ﻪﻧﻮﮔ ﻪﮑﯿﻧﺎﻣز ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ
	ﺪﺣ رد83/0 ﺮﺘﺸﯿﺑ و هﺪﺸﻧ دراو هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ﯽﺸﻨﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا مﻮﻬﻔﻣ ﻦﯾا ﻪﺑ دﻮﺷ ﺶﻨﺗ دﻮﺟو زا ﯽﮐﺎﺣ راﺪﻘﻣ ﻦﯾا زا ﺮﺘﻤﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ اﺬﻟ و ﺖﺳا ﺖﺳا نﺎﻫﺎﯿﮔ رد) نﻮﺴﻧﺎﻫﻮﺟ و لﻮﺴﮐﺎﻣ2000( . يا ﻪﻧزور ﺖﯾاﺪﻫ تاﺮﯿﯿﻐﺗ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد
	ﺮﺘﻣورﻮﭘ هﺎﮕﺘﺳد زا
	لﺪﻣ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﮑﯾﺮﻣآ رﻮﺸﮐ ﺖﺧﺎﺳ . هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﻪﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ زا يا ﻪﻧزور ﺖﯾاﺪﻫ يﺮﯿﮔ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻓدﺎﺼﺗزا هﺎﯿﮔ ﺮﻫﻪﺳيﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑ گﺮﺑ
	ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﮔدﺮﻣﮋﭘ ﺚﻋﺎﺑ ﻻﺎﺑ يرﻮﺷ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫدﻮﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﮔﺎﺳ)2009 ( دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﮏﯾ رد
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ،گﺮﺑ20 ،30 ،40 و50 و هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد 30 ،40 و50ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد ار يراد ﺷ ﺎﺑ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎ) لوﺪﺟ3 .( ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺖﻓﺎﯾرد هﺪﻨﻨﮐرﻮﻧﺪﯿﺷرﻮﺧ ،هﺪﻨﻨﮐ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻮﻀﻋ و رد راﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﻠﻣﺎﻋﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳلﻮﺼﺤﻣ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ ، ﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﮏﺸﺧددﺮﮔ .
	،ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ ،ﯽﮕﻧﺮﻓ دﻮﺨﻧ ،ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ تﻻﻮﺼﺤﻣ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ،ﺐﯿﺳ و ترذ ،ﺞﻧﺮﺑ ،مﺪﻨﮔ ،ﺮﯿﺳ ،ﻞﯿﺒﺠﻧز ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ،ﺪﻨﻫ بﻮﻨﺟ رد شداﺮﭘ لﺎﭼﺎﻤﯿﻫ
	ﺮﺑ ار ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻤﻫ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر يﺎﻫﻧداد شراﺰﮔ هﺪﺷ ﺮﮐذﺪ .ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﺳر رد ﺶﯾاﺰﻓا و ﺪﺷر ﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد ﻮﺑ ﺐﺷ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﻪﺑ كﺎﺧ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ حﻼﺻا ﺖﯿﺻﺎﺧ و ﻞﺨﻠﺨﺗﺖﺳا طﻮﺑﺮﻣ هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﯾ
	ددﺮﮔ) ﯽﻤﯿﮑﺣ و يدﻮﻤﺤﻣ1998.( ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زاﺮﺛﻮﻣ ﺶﻘﻧ ﯽﻟآ داﻮﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ سﻮﻣﻮﻫ يﺎﻫﺪﯿﺋﻮﻠﮐ رد ي رد لدﺎﺒﺗ ﻞﺑﺎﻗ نﻮﯿﻧآ ﮏﯾ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ لدﺎﺒﺗ يراﺮﻗﺮﺑتﺎﻔﺴﻓ بﻮﺳر زا ﺐﻠﻏا و ﺪﻧراد هﺪﻬﻋ ﻪﺑ كﺎﺧ ﺎﻫ ﮏﻤﮐ كﺎﺧ رد ﺎﻬﻧآ بﺬﺟ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ و لﺎﻘﺘﻧا ﻪﺑ و يﺮﯿﮔﻮﻠﺟﯽﻣ ﺪﻨﻨﮐ) ﯽﻫﺎﺸﻧﺰﻗ1999.( ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤ
	دﻮﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و يﻼﯿﺑﻮﮐ)2007 ( ﯽﻧاﺪﻠﮔ ﺶﯾﺎﻣزآ ﮏﯾ رد
	ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ ار0 ،15 ،30 و60 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ نﺎﯾﺎﭘ رد و ﺪﻧدﻮﻤﻧ طﻮﻠﺨﻣ ،ﻞﻔﻠﻓ يﺎﻬﻧاﺪﻠﮔ كﺎﺧ ﺎﺑ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺟﻮﺘﻣ ،ﻞﻔﻠﻓ هﺎﯿﮔ ﺰﯿﻟﺎﻧآ و ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﺲﭘ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻪﮐ
	ﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ هدﺎﻣ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رد ار يراد ﯽﻨﻌ نﻮﭽﻤﻫ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ياﻮﺘﺤﻣ و ﮏﺸﺧ
	،
	،
	،
	،
	ﺎﺗ30 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ياﻮﺘﺤﻣ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺪﺷر يﺎﻫ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ راﺪﻘﻣ ﯽﻟو دﻮﺷ ﯽﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ30 رد ﻦﺗ
	ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد . ندﺮﮐ ﻪﻓﺎﺿا
	ﺳدﻢﺴﯿﻧﺎﮔرا وﺮﮑﯿﻣ ﻂﺳﻮﺗ فﺮﺼﻣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،كﺎﺧ سﺮﺘ ﺎﻫ نژوﺮﺘﯿﻧ يدﻮﺟﻮﻣ ﻪﺑ ندوﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮑﻠﺑ ،ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻤﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻣ هﺪﺷ ﺖﺸﮐ هﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾور ناﻮﺗ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ،كﺎﺧ دﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ناﻮﯿﻟﻮﺳ2002.(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﯾورادﻪﻧﻮﺑﺎﺑﯽﻣورﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﺺﺧﺎﺷيﺎﻫ يﺪﺷر ردﻪﺗﻮﺑ ﺪﯾدﺮﮔ)رﺎﮑﻤﻫ و ﻪﯿﺗآ نا2000 .
	راﺪﻘﻣ5/2 لﻮﻃ رد ﺪﺻرد12 ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ هﺎﻣ يراد ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺑﺎﯾ) نارﺎﮑﻤﻫ و يرﺎﻨﯾرﺎﻣ2000(.
	ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ) لوﺪﺟ2 ( ﺮﺑ هزاﺪﻧا ﻦﯿﻣﻮﺳ و ﻦﯿﻣود ،ﻦﯿﻟوا رد هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا زا يﺮﯿﮔ ﯽﻨﻌﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ار يراد5 ﺪﺻرد رﺎﻤﯿﺗ نآ رد ﻪﮐداد نﺎﺸﻧ40 هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد ار هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ) ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ34/8 ،50/11 و20/13ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ ( ﺪﻫﺎﺷ
	وﺶﯾاﺰﻓاﯽﻨﻌﻣرادﺖﯿﻓﺮﻇيراﺪﻬﮕﻧبآردﻂﯿﺤﻣﺖﺸﮐ ﺖﺳا)ﻪﯿﺗآ نارﺎﮑﻤﻫ و2002.( تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ درﻮﻣ رد و ﮏﯿﻟﺮﺒﯿﺟ ﺪﯿﺳا ﻪﺒﺷ ،ﯽﻨﯿﺴﮐا ﻪﺒﺷ صاﻮﺧ ،ﯽﺳﻮﻣﻮﻫ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﻨﯿﻨﮐﻮﺘﯿﺳ ﻪﺒﺷﺺﺧﺎﺷﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺪﺷر يﺎﻫدﻮﺷ . ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ و سﻮﻣﻮﻫ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ياراد چرﺎ
	رﺎﻤﯿﺗ يﺮﯿﮔ30 هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار)25ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ .( ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯿﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﻤﻫ ردنﺎﻣزهزاﺪﻧا عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺎﻫ طﻮﺑﺮﻣ هﺪﺷ يﺮﯿﮔ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ10 هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد) ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ04/5 ،7 ، 24/8 و10/18ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ (ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺎﺑ ار يراد رﺎﻤﯿﺗ40نﺎﻣز ﻪ
	و يﺮﯿﮔ30نﺎﻣز ﯽﺧﺮﺑ رد هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد يﺎﻫ هزاﺪﻧا داد نﺎﺸﻧ يﺮﯿﮔ) لوﺪﺟ3 .( ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ هﺪﻣآ ﺖﺳد40 ﻪﯿﻟوا ﻞﺣاﺮﻣ رد هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد ،داد نﺎﺸﻧ ار يﺮﺘﻬﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺷر رﺎﻤﯿﺗ ،ﺪﺷر يﺪﻌﺑ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد30 ﺪﺻرد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗ
	ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺮﺑ ءﻮﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ رد ،دﻮﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ30 ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻردﯽﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ،ﻮﺸﺘﺴﺷ ﺮﺛا رد يرﻮﺷ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺪﻧاﻮﺗ درﻮﻣ يﻮﺑ ﺐﺷ ﻞﮔ رد هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا رد رﺎﻤﯿﺗدﻮﺷ ﯽﻓﺮﻌﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ . رد ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ يرواﺮﻓ ﯽﺑﻮﺧ ﻪ
	نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا ﻪﮐ ﯽﺸﻫوﮋﭘ)1388 ( رﺎﯿﺧ يور ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد ﺪﻧداد مﺎﺠﻧاﺮﺘﺴﺑﯽﻨﻌﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ار ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ
	ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ رد هﺎﯿﮔ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑنﺎﻣز ﯽﻣﺎﻤﺗهزاﺪﻧا يﺎﻫ زا يﺮﯿﮔ ﯽﻨﻌﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ار يراد1 ﺪﺻرد داد نﺎﺸﻧ) لوﺪﺟ4 .(هزاﺪﻧا ﻪﺒﺗﺮﻣ ﻦﯿﻟوا رد رﺎﻤﯿﺗ يﺮﯿﮔ 40 هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد)56/27( ﻦﯿﻣﻮﺳ و ﻦﯿﻣود رد ، هزاﺪﻧا ﻪﺒﺗ
	داد نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراد.
	ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻨﻌﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ هﺎﯿﮔ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ رﺬﺑ ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز تﺪﻣ ار يراد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1داد نﺎﺸﻧ ﺪﺻرد) لوﺪﺟ5( . ﻊﯾﺮﺳ ﯽﻫﺪﻠﮔ نﺎﻣز ﻦﯾﺮﺗﺐﺷ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ،ﻮﺑ50 هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد)80/144ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ زور ( ﻪﺑ و دﻮﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﺗ نﺎﻣز ﻦﯾﺮﺗ
	رﺎﻤﯿﺗ ،يﺮﯿﮔ50 هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد)11/51 ( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ هزاﺪﻧا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار هﺪﺷ يﺮﯿﮔ) لوﺪﺟ8 .( هزاﺪﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺐﺗاﺮﻣ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻞﯾﻻد يﺮﯿﮔ ﺖﺳا ﻞﯿﻟد ﻦﯾا ﻪﺑ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد رﺎﻤﯿﺗ ﺪﺷر ﻪﯿﻟوا ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻪﮐ40ﺴﺷ ﺪﺻرد ﻪﺑ هﺪﺸﻧ ﻪﺘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻞﯿ
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ﺮﯿﺳ يور رد گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﻫﺎﯿﮔ تﺎﻔﺻ ﯽﺧﺮﺑ ياﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ و هﻮﯿﻣ نزو ،گﺮﺑ لﻮﻃ ،ﻪﻗﺎﺳ لﻮﻃ ،ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ،هﺎﯿﮔ ﺮﻫ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﻫ رد ﻪﭼﺮﯿﺳ داﺪﻌﺗ150 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﯽﻣاد دﻮﮐ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو50 ﺪﺻرد
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ. نارﺎﮑﻤﻫ و ﻪﯿﺗا)2000 ( نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻧداد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا يا ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ يﺎﻬﻄﯿﺤﻣ ﻪﺑ ﺎﻫﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﺎﻬﻧآ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ . ﻪﭼ ﺮﮔاﺪﺷﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﺪﻧاﻮﺘﯿﻣ نآ ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺶﻨﮐاو. رد
	ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا و
	ﮏﯾ و ،اﺬﻏ هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو زا هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳارﺎﺠﺗ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺮﺑ ي ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﯽﮕﻧﺮﻓ تﻮﺗ و يﺮﻔﻌﺟ ﻞﮔ ،ﯽﮕﻧﺮﻓ ﻪﺟﻮﮔ ،ﻞﻔﻠﻓ ﻢﻫ ﻪﮐ
	ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﺖﺒﺴﻧ راد ﻪﺘﺴﺷ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻧاﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ رد هﺪﺸﻧ لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﻓ ﯽﻣﻮﺘﯽﻣ زﺎﺑ نآ يﻻﺎﺑ حﻼﻣا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ دﺎﯾزددﺮﮔ . صاﻮﺧ حﻼﺻا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻦﯿﻣﺎﺗ و ﺖﺑﻮﻃر ﻆﻔﺣ ﺎﺑ و كﺎﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺳا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ هﺎﯿﮔ يروﺮﺿ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻ
	ﯽﻣرو زا هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﻢﻫ و ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﻞﻔﻠﻓ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ و يرﺎﺠﺗ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا . عﻮﻤﺠﻣ رد ﯽﻣ داﻮﻣ ﺖﺒﺜﻣ رﺎﺛآ زا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ ﺪﺷر رد ﯽﻟآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ يﺎﻫ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﮕﺘﺴﺑ نآ ﺖﻈﻠﻏ و نآ رد دﻮﺟﻮ
	( تﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﯽﺼﺧﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﮐراو يﺎﻫ ﺶﻨﺗﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﻪﺑ هدﺪﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ار ﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺮﯿﺛﺎﺗ
	ﻪﻧزور ﺖﯾاﺪﻫ ﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد هﺎﯿﮔ يا5 داد نﺎﺸﻧ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺪﺻرد) هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ7 .( ﺖﯾاﺪﻫﻪﻧزور،ياﺖﻋﺮﺳيﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓقﺮﻌﺗنﻮﯿﺳﻼﯿﻤﯿﺳآ يدﺪﯿﺴﮐاﻦﺑﺮﮐ
	ﺲﻔﻨﺗ و
	ﯽﻣ ﻢﯿﻈﻨﺗ ارﺪﻨﮐ . ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧزور ﺖﯾاﺪﻫ ناﺰﯿﻣ ياهزاﺪﻧا هﺪﺷ يﺮﯿﮔ)
	ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ﺮﺑﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘﯽﻣ چرﺎﻗ ﺖﺳ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﺪﻧاﻮﺗ دﻮﺷ ﻊﻗاو ﺮﺛﺆﻣ ﺰﯿﻧ هﺎﯿﮔ) لوﺪﺟ6(. ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ)
	28/95 ( رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ20 هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ﺪﺻرد ﺪﻫﺎﺷ و ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ دﻮﺑ داد نﺎﺸﻧ) لوﺪﺟ8 .(
	( رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ1 ﺪﺻرد ﻞﻗاﺪﺣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ،ﺪﻧﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ)
	( ﺮﯿﯿﻐﺘﻣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ و)
	ﻦﯿﻨﭼ ناﻮﺗ ﯽﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ زا ﮏﯾ زا كﺎﺧ ﻞﺧاد رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ دﺮﮐ طﺎﺒﻨﺘﺳا ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻮﺳ صاﻮﺧ دﻮﺒﻬﺑ ،هﺪﺷ كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺎﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا و دراد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ار ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ رد هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ يدوﺪﺣ ﺪﺷر ياﺮﺑ ار ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﻂﯾاﺮﺷ عﻮﻤﺠ
	( و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﺘﻓ ﯽﻣﻮﺘﻧاﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ)
	( ﯽﻨﻌﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧداﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ار يراد . ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ)لوﺪﺟ8 ( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺮﯿﯿﻐﺘﻣ و ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ20 ﺪﺻرد هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ) ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ33/1433 و67/1158 ( ﻪﮐ دﻮﺑﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﯽﺧﺮﺑ ﺎﺑ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﯽﺸﯾﺎ ﺖﺷاﺪ
	ﻪﺑ هﺪﺸﻧ ﻪﺘﺴﺷ ترﻮﺻ ﻪﺑ صﻮﺼﺧ ﻪﺑ يرﻮﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻨﻧﺎﻣ بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ تاﺮﺛا ﻞﯿﻟد ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾﺮﺘﺳﺎﺴﺣ ﻪﮐ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﻪﻠﺣﺮﻣ رددﺮﮐ بﺎﻨﺘﺟا ﺖﺳا يرﻮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺪﺷر . زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘ
	ﺐﺳﺎﻨﻣ رﺎﯿﺴﺑ يرﺎﮑﻫار ﻪﮐ داد ،نآ يﺮﯿﮔرﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﻬﺟ ردﯽﻣ يرﻮﺷ بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ تاﺮﺛا نوﺪﺑﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ناﻮﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ار بﻮﻠﻄﻣ ﺪﺷر ياﺮﺑ ،هﺎﯿﮔ يا. هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺒﺴﻧ زا هﺪﺷ ﻪﺘﺴﺷ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ار هﺎﯿﮔ ﯽﮕﻨﯾﺰﺒﺳ و ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﮔﺮﺑﺮﭘﯽﻣ ﺐﺟﻮﻣدﻮﺷ .ﺖﻈﻠ
	ع ﯽﺋارﺎﺘﺳآر،1385 . ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ،هزﺮﻔﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو و يﺮﻬﺷ ﻪﻟﺎﺑز ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ22)3 :(187-180. ع نﺎﯿﻫﻮﮑﺷ ،ا ﯽﻨﻤﭼ ،ب رﻮﭘ ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا،ع يﺮﻐﺻا،1388 . شراﺰﮔ ،رﺎﯿﺧ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽ
	،م ﯽﻓﺎﮐ و م هرﺎﺴﻬﻗ ﯽﻤﺳﺎﻗ1384 .ﯽﻠﻤﻋ و ﯽﻤﻠﻋ يرﺎﮑﻠﮔ .ﻦﺒﻠﮔ تارﺎﺸﺘﻧا. ،ه ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ1386 .نآ ﺶﻘﻧ و ناﺮﯾا رد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺑ يروﺮﻣﻪﻌﻣﺎﺟ ﺖﻣﻼﺳ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻆﻔﺣ رد ﺎﻫ . ﺶﯾﺎﻤﻫ ﺎﻨﺷ مﻮﺑ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻠﻣ ،ناﺮﯾا ﯽﺘﺧ25 ﺎﺗ26 هﺎﻣﺮﻬﻣ1386نﺎﮔﺮﮔ ،. يﺰﯾﺰﻋا ،1387.هﺪﯿﮑﭼﻪﻣﺎﻧﺮﺑيدﺮﺒﻫاريﺎﻬﭼر
	يﺪﻤﺤﻣﺎﯿﻧغ ،1374 .ﺐﯿﮐﺮﺗﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻪﺑاﺮﯿﺷﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻪﻟﺎﺑزيﺮﻬﺷوﺮﺛانآﺮﺑكﺎﺧوهﺎﯿﮔ.نﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐﺪﺷرا هوﺮﮔ،ﯽﺳﺎﻨﺸﮐﺎﺧهﺪﮑﺸﻧاد،يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﯽﺘﻌﻨﺻنﺎﻬﻔﺻا. ف ﯽﺑﺎﻫو،1386 . نﺎﯾﺎﭘ ،كﺎﺧ رد ﺮﮕﯾد ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ نآ يدﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و هﺪﺷ فﺮﺼﻣ چرﺎﻗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎ

