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  دهیچک

 1386در سال گیاه دارویی همیشه بهار، آزمایشی  دو رقمتاریخ کاشت و تراکم مناسب در  ی اثربررسبه منظور 
تاریخ کاشت  دو. اجرا شدمرکز تحقیقات و کشاورزي اراك  آزمایشیدر مزرعه  ،تکرار 3به صورت اسپلیت فاکتوریل در 

کم پر و (و دو رقم ) بوته در متر مربع 57و  41، 32، 26(چهار تراکم بوته  و )دوم اردیبهشت و دوازدهم اردیبهشت(
وزن خشک گل، گلبرگ، عملکرد دانه،  برداري اثر معنی یمورد بررستیمارهاي نتایج نشان داد . در نظر گرفته شد) رپرپ

کشت زودتر، . کالندیک داشتنداسید ، درصد روغن و درصد دانه ، شاخص برداشت)بیولوژیک(شناختی  زیستعملکرد 
باالترین شاخص . گردیدبه استثناي شاخص برداشت رپر موجب بهبود صفات مذکور و استفاده از رقم پ افزایش تراکم

شه یهمتاخیر در کشت موجب کاهش اجزاي عملکرد  .شد با رقم پرپر حاصلو  26تراکم تاریخ کشت دوم با در برداشت 
درصد  22/18اردیبهشت  2به تاریخ کاشت اردیبهشت نسبت  12که وزن خشک گل در تاریخ کاشت طوريبه ،دیبهار گرد

و عملکرد دانه  شناختی زیسترپر عملکرد رقم پدر  ،عملکرد باالتري بودداراي رپر نسبت به رقم کم پر رقم پ. کاهش یافت
ن درصد یش باالتریآزما يمار هایبر اساس برهمکنش سه گانه ت. بیشتر بوددرصد  10و  9پر به ترتیب نسبت به رقم کم 

و  17ب معادل یبوته به ترت 57 یاهیت و با تراکم گشبهیخ کاشت دوم اردیرپر و در تارک در رقم پیکالنداسید و  روغن
  .دیدرصد حاصل گرد 51

  
 عملکرد گل، شناختی زیست عملکردعملکرد دانه،  ،درصد روغن :کلیدي هاي هواژ
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Abstract 

In order to determine the effect of planting date and plant density on Marigold (Calendula officinalis 

L.) varieties, a split-factorial experiment with three replications was carried out at Agricultural Station of 

Arak in 2007 growing season. The experimental factors included two planting dates (22 April and 2 May), 

four planting densities (26, 32, 41 and 57 plant per square meter) and two varieties (Sparse and Compact 

petal). Results indicated that the treatments had significant effects on dry flower yield, petal dry weight, seed 

yield, biological yield, seed harvest index, oil percentages and Calendic acid percentages. Early planting, 

high density and compact petal variety enhanced the mentioned traits except harvest index. The highest 

harvest index was achieved in 26 plants per square meter by compact petal variety and second planting date. 

The late planting date decreased the Marigold yield components. Seed planting in 2 May compared with 22 

April decreased 18.22 % of flower dry weight. The compact petal variety had higher yield compared to 

sparse petal variety. Compact petal variety improved the biological yield and seed yield 9% and 10% 

respectively, in comparison with sparse petal variety. Based on three way interaction of treatments results, 

the highest percentages of oil (17%) and Calendic acid (51%) achieved by 2 April planting date in 57 plants 

per square meter density with compact petal variety. 
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  مقدمه
 یاهیگ  .Calendula officinalis Lهمیشه بهار 

 ياترانهیمد ینواح یو بومیکساله یا چند ساله  ،علفی
 يهاانتهایی، منفرد و به رنگ بهارشهیهم يهاگل. است

و  پردو رقم کم يکه داراشوند یده میدزرد یا نارنجی 
واالدارس و همکاران  ;2000مارتین و دئو ( است پرپر

2010(. ییرنگ از نظر دارو و نارنجی رپرنوع پ 
 و بخش نیرو ماده عنوان به بهار همیشه .ت داردیارجح

 در را آن جهت این بهشناخته شده،  تشنج دهنده تسکین
 برند می بکار اضطراب حالت و خوابیبی ،آسم موارد

). 2000 دئو و مارتین ;2006 همکاران و راسکوسکی(
 نهنج، از شده جدا يهاگلبرگ با کامل هايکالهپرك
شه بهار یاه همیگ. دهد می تشکیل را گیاه دارویی بخش
 ن مقداریدرصد روغن است که از ا 20تا 5 يحاو
 اسید کالندیک .د استیک اسیدکالن درصد 60حدود
 يداروساز صنایع توجه مورد بذرروغن  در موجود
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 فلیپه(. باشدمی موثر تورم و درد تسکین در و بوده
 همچنین خصوصیات ).2013 همکاران و فرناندز آلوز

-α( اسید کالندیکاسید چرب غیر اشباع  شیمیایی

calendic( را آن ،همیشه بهار بذر روغن در موجود 
، آرایشی و صنعتیهاي فرآورده تولید در استفاده براي

گازیم و همکاران (  است ساخته مناسب حتی تولید رنگ
از  یکیشت خ کایتار ).2013جولی و همکاران  ;2008
اه یگ يل مراحل مختلف رشدین عوامل در تکمیموثرتر
موسوي و همکاران  ;1379کوچکی و سرمدنیا ( است

ارقام  يزمان مناسب کاشت برا تعییناهمیت  ).1390
مناسب در  یطیاست که عوامل مح این گیاهمختلف 

اهچه یسبز شدن بذر و استقرار گ يزمان مذکور برا
روبرو ط مساعد یشرا بااه یگ هر مرحله از رشد وفراهم 
تعیین . برخورد نکند یطیمساعد محو با عوامل نا شده

 به منظورتاریخ کاشت مناسب براي مناطق مختلف 
اي ژه  از اهمیت وی ،هر رقمبهینه استفاده از پتانسیل 

برخوردار است، زیرا روي صفات و مراحل مختلف 
ده گذاشته و باعث بهینه شدن باز رشد و نمو تاثیر

گردد استفاده از عوامل محیطی موثر بر عملکرد می
). 2005هژانگ و همکاران  ;1385استخر و چوکان (
گزارش نمود که ) 1384( و حسینی مزیتانی ران نژادیا

اه، یاه، تعداد کپسول در گیارتفاع گ يخ کاشت رویتار
 يدار یاثر معنکتان وزن ماده خشک و عملکرد دانه 

خ یتار که دیر مشخص گردگید یشیدر آزما. دارد
زیست عملکرد  يرو يدار یاثر معنمختلف  يهاکاشت
 داشت شه بهاریهمخشک گل تر و وزن  ،شناختی

اذعان ) 2000(دئو  و مارتین .)1386 عامري و همکاران(
داشتند تاخیر در کشت موجب کاهش عملکرد و شاخص 

  . بهار گردیده است همیشه برداشت گیاه
 عنوان به ،محصول با تولید طارتبا در بوته تراکم

 زراعتیه اول اصول اهمیت کنترل حائز تحت عامل یک

 آن مناسب کشت تراکم نمودن محصول مشخص هر

 کنترل براي قوي ابزار کی کاشت فاصله میتنظ .است
 مقدار نیشتریب دیتول به منظور گونه کی اهانیگ رقابت

نحوه  .)1390حسین پور و همکاران ( است موثره ماده
وري از  ها در مزرعه بر جذب و بهرهبوته راکنشپ

برون  عوامل محیطی موثر بر رشد و رقابت درون و
کننده  اي تاثیر گذاشته، در نهایت از عوامل تعیینبوته

ر تراکم ییتغ ).1387پیرزاد و همکاران ( عملکرد است
 صفات کیفی و کمی همیشه بهار تاثیر داردبر  یاهیگ
 هاي کاشتردیففاصله با کاهش ). 2000 دئو و مارتین(

پوشش زودتر بسته شده و  ، تاجآنیسون از حد استاندار
شاخص سطح برگ براي جذب بیشینه مزرعه زودتر به 

رسد، در نتیجه مقدار مواد می کامل تابش خورشیدي
رشد رویشی زیر بناي الزم  فتوسنتزي بیشتري براي

 گرددمی بیشتر اجزاي عملکرد تولید  براي تشکیل شمار
حسین ( دشوو سرانجام عملکرد بیشتري حاصل می

) 1381(مقدم  یو رضوان ینجف  .)1390پور و همکاران 
اظهار نمودند که افزایش تراکم کشت اسفرزه باعث 

تا  40شه بهار یهم بهینهتراکم . افزایش عملکرد دانه شد
مارتین و دئو ( گزارش شده استبوته در متر مربع  60

از عوامل مهم و تاثیرگذار بر عملکرد،  گریدیکی  ).2000
در مورد کلیه گیاهان رقم . انتخاب رقم مناسب است

مورد نظر باید طوري انتخاب شود که بتواند طول دوره 
در غیر  ،رشد خود را در بهترین شرایط طی کند

با توجه به . شوداینصورت از عمکرد آن کاسته می
 .خواهد بودشرایط اقلیمی، نحوه انتخاب رقم متفاوت 

با بررسی دو رقم همیشه ) 1390( طباطبایی و همکاران
بهار اظهار داشتند که رقم کم پر میزان گل بیشتري در 

رپر گل هاي واحد سطح تولید کرده ولی ارقام پ
با توجه  .می نمایندبزرگتري نسبت به رقم کم پر تولید 

نکه تراکم گیاه، تاریخ کاشت و رقم از مهمترین یبه ا
این آزمایش با . دنباشدر عملکرد گیاه می ل مؤثرعوام
خ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، یاثر تار یبررس هدف

شه یک ارقام همید کالندیشاخص برداشت و درصد اس
  .بهار انجام گرفت
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  هامواد و روش
در مزرعه  1386 زراعی آزمایش در سال

درجه و  34( آزمایشی مرکز تحقیقات کشاورزي اراك
دقیقه طول  42درجه و  29قیقه عرض شمالی و پنج د

ی با خاکدر ) متر از سطح دریا 1757شرقی وبا ارتفاع 
درصد  1/1 يداراو  5/7لومی با اسیدیته  -سیلتی بافت

اجرا  دسی زیمنس 9/0هدایت الکتریکی  با یماده آل
 3در قالب طرح اسپلیت فاکتوریل در  آزمایش .دیگرد

آزمایشی شامل دو تاریخ تیمارهاي . انجام شدتکرار 
 اردیبهشت بودند که در کرت 12اردیبهشت و  2کشت 

 اساس برهاي کاشت  تاریخ. ندهاي اصلی قرار داده شد
 و )درجه سانتیگراد 10تا  8(گیاه فیزیولوژیک صفر
 رقم دو رشدي دوره به توجه با و ،آزمایش محل مايد

) پررو پ پرکم (دو رقم همیشه بهار  همچنین .شد تعیین
 در) بوته در تر مربع 57 و 41، 32، 26(چهار تراکم  با

هر کرت آزمایشی شامل . دندیکشت گرد فرعی هايکرت
خاك  زمونبر اساس آ. بودبه طول دو متر  خط کشت 8

کیلوگرم در هکتار  150کود فسفات آمونیوم به میزان 
کیلوگرم  100همچنین . به خاك اضافه شدقبل از کاشت 
سازي زمین و در زمان آماده یک سوم کود اوره شامل
 صورت سرك در اواسط رشد و هنوبت ب مابقی در دو

بعد از مراحل آماده سازي  .گلدهی مصرف شداز قبل 
متر با سانتی 35هایی به فواصل زمین، جوي و پشته

در  رهاسپس بذ. ایجاد گردید شیارسازاستفاده از 
 11و 9 ،7 ،5(فواصل تعیین شده مطابق تراکم مورد نیاز 

ه آبیاري ب .کشت شدند هابر روي پشته) مترسانتی
بار و مبارزه با هفت روز یکهر صورت جویچه اي و 

صورت دستی ههاي هرز در طول فصل رشد بعلف
اواخر دوره رشد به تدریج در  ییبرداشت نها. شدانجام 
زیست  زمان مناسب انجام و عالوه بر عملکردو در 
به دانه درصد روغن ، يو اقتصاد )کیولوژیب( شناختی

به ک یدد کالنیاسدرصد سرانجام و روش سوکسله 
عسگري و ( شد يریگاندازه 1کروماتوگرافی گازي روش

                                                           
1-Gas Chromatography 

م عملکرد یتقس ازشاخص برداشت  ).1392میرزا 
محاسبه شناختی  زیستبر عملکرد اقتصادي دانه 

 SASنرم افزار  اش بیآزماحاصل از  يهاداده .دیگرد
 نیانگیسه میمقا. قرار گرفتند واریانسه یتجزمورد 
حتمال اآزمون دانکن و در سطح  با یمورد بررسصفات 

 . ردیددرصد انجام گ 5

  
  ج و بحثیانت

  گلوزن خشک 
ها، عالوه بر انس دادهیه واریج تجزیبر اساس نتا

برهمکنش تاریخ  بجز دوگانه هايبرهمکنشاثرات ساده، 
 هايبرهمکنشو رقم در سطح یک درصد ×  کاشت
عوامل در سه گانه و برهمکنش  رقم×  کاشت تاریخ

 گلوزن خشک  يرو يداریاثر معنسطح پنج درصد 
مربوط به  گلبیشترین وزن خشک . )1جدول ( ندداشت

بوته در  57تراکم  با )اردیبهشت 2( تاریخ کاشت اول
صورتی که کمترین  در بودرپر در رقم پمتر مربع و 

 با) اردیبهشت 12( تاریخ کاشت دوم بهن صفت یمقدار ا
 شتتعلق دا پررقم کم به بوته در متر مربع و  26تراکم 

به ترتیب  مذکورتیمارهاي وزن خشک گل در که مقادیر 
  ).6جدول ( بودگرم در متر مربع  14/1و  56/15برابر 

ر در کشت موجب یتاخ ،پژوهشج یبر اساس نتا
 در أخیرترسد بنظر می. دیکاهش وزن خشک گل گرد

 و کاهش رشد فصل کردن کوتاه طریق از کشت

 دوره گلدهی شدن مصادف و گیاه فتوسنتزي پتانسیل

 سطح گل در واحد تعداد تا شد باعث باال دماهاي با

 تولیدبا اول  کاشت تاریخ در که حالی در .یابد کاهش

ر زیادت فتوسنتزي مواد اختصاص و بیشتر خشک ماده
 افزایش براي را مناسبی طشرای زایشی، هاي اندام به

. )1386گلوي و همکاران ( کرد فراهم زایشی تعداد واحد
بر اثر  یشیکاهش تعداد واحد زا زیسون نیانگیاه در 
رسام و همکاران ( ه استگردیدر کاشت گزارش یتاخ

 رشد گیاهی بهار همیشه اینکه به توجه با .)1386

 هدور دربه ویژه  مناسب تراکم تنظیم است، نامحدود
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طباطبایی ( است برخوردار زیادي اهمیت از زایشی رشد
 باعث دوره این طی تراکم افزایش). 1390و همکاران 

 جهت کمتري )نیتروژنو  آب فضا،( منابع گیاه شودمی
و  داشته اختیار در رویشی رشد حد از بیش افزایش
 شودمی منجر گل عملکرد افزایش به سرانجام

رابطه مارتین و  در همین ).2003ماریسول و همکاران (
مناسب تراکم  اظهار داشتند که با افزایش) 2000(دئو 

میزان عملکرد گل در واحد سطح  گیاه همیشه بهار،
  . افزایش یافته که با نتیجه تحقیق حاضر مطابقت دارد

 
 وزن خشک گلبرگ

 کاشت تاریخ متقابل اثر 1 جدول نتایج با توجه به
 گلبرگ خشک وزن بر قمر×  کاشت تاریخ نیز و تراکم× 
 بیشترین و بود دار معنی درصد 1 احتمال سطح در
 اردیبهشت 2 کاشت تاریخ تیمار در گلبرگ خشک وزن
 خشک وزن کمترین و مربع متر در بوته 57 تراکم در و

 26 تراکم با و اردیبهشت 12 کاشت تاریخ در گلبرگ
 با عموماً). 3 جدول( گردید حاصل مربع متر در بوته
 مطلوب حد تا بوته طول دوره رشد و تراکم  شافزای
 فتوسنتز اندام سایر و ها برگ توسط نور جذب میزان
 این که یافته افزایش فتوسنتز میزان نتیجه در و کننده
 از زایشی و رویشی اندام در بیشتر تولید موجب امر
 ;1387 همکاران و رحمانی(گردد  می گلبرگ جمله
 گلبرگ خشک وزن دیگر طرف از ).2000 دئو و مارتین
 کاشت تاریخ به نسبت اول کاشت تاریخ در پرپر رقم
 در اختالف). 4 جدول( یافت بهبود درصد 2/46 دوم

گل و  پتانسیل تولید نظر از تا شد باعث کاشت تاریخ
 آماري گروه در اول کاشت تاریخ ،وزن خشک گلبرگ

 شدن رشد، مصادف دوره شدن کوتاه .گیرد قرار برتر

 در خالص فتوسنتز کاهش و باال دماهاي با هیگلد زمان
 دانست موضوع این علت توان می را کاشت تاریخ تاخیر

   ).1385 چوکان و استخر(
  
  

  )کیولوژیب(زیست شناختی عملکرد 
 ها نشان داد کهنتایج تجزیه واریانس داده

  اثر یبررستاریخ کاشت، تراکم و ارقام مورد تیمارهاي 
شه بهار یهم شناختی یستزعملکرد بر داري معنی
ش یآزما يمارهایدوگانه تمتقابل  همچنین اثر ،داشتند
رقم و × خ کاشت یتراکم، تار× خ کاشت یتار همچون
د یدار گردیدرصد معن 1در سطح احتمال رقم × تراکم 

نتایج بر همکنش تاریخ کاشت و تراکم حاکی ). 1جدول (
در  شناختی زیستاز آن است که بیشترین عملکرد 

و در تراکم ) دوم اردیبهشت ماه(تیمار تاریخ کشت اول 
 شناختی زیستبوته در متر مربع و کمترین عملکرد  57

 26و با تراکم ) اردیبهشت 12(در تاریخ کاشت دوم 
تاخیر در ). 3جدول (بوته در متر مربع حاصل گردید 

 شناختی زیستتاریخ کاشت سبب کاهش میزان عملکرد 
و  57این صفت در تراکم هاي  به طوري که میزان. شد
دوم نسبت به  بوته در متر مربع در تاریخ کاشت 26

درصد  26/25و  38/15تاریخ کاشت اول، به ترتیب 
رپر در هر دو تاریخ کاشت از رقم پ. کاهش نشان داد

رقم . پر برخوردار بود عملکرد بهتري نسبت به رقم کم
م کم پر اردیبهشت نسبت به رق 12پرپر در تاریخ کاشت 

شناختی بیشتري تولید  درصد عملکرد زیست 10حدود 
رقم نشان داد × برهمکنش تراکم بوته ). 4جدول (نمود 

بوته  57شناختی در تراکم  که بیشترین عملکرد زیست
بر ). 5جدول (حاصل گردید در متر مربع و با رقم پرپر 

اساس نتایج آزمایش تاخیر در کاشت و کاهش تراکم 
  . شناختی گردید رد زیستسبب افت عملک

نیز در  )1386(رضوانی مقدم و احمدزاده مطلق 
گیاه سیاهدانه گزارش کردند که تاخیر در کاشت سبب 

 و پیرزاد. شناختی می گردد کاهش عملکرد زیست
 اظهار بابونه گیاه روي تحقیقی در) 1387( همکاران
 معموالً اي گونه بین رقابت باال هايتراکم در که نمودند

 زیاد تعداد ولی شود می بوته تک وزن کاهش به نجرم
 در توده زیست عملکرد و جبران را وزن کاهش بوته
از طرف  .یابد می افزایش تراکم افزایش با سطح واحد
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رپر با تراکم بیشتر موجب بهبود ستفاده از رقم پادیگر 
 تراکم دررسد بنظر می. شناختی گردید زیست عملکرد
 موجود و امکانات نور آب، مثل محیطی عوامل مطلوب،

 گیرد می قرار گیاه اختیار در مناسبتري نحو به خاك در
 حداقل به اي بوته درون و اي بوته بین هاي رقابت و
  ).1387 همکاران و رمرودي( رسد می

  
 )اقتصادي( عملکرد دانه

اثرات اصلی و برهمکنش دوگانه و سه گانه  
لکرد دانه همیشه تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم بر عم

× اثر متقابل تاریخ کاشت ). 1جدول (بود  داربهار معنی
رقم  نشان داد که تاخیر در کشت خصوصا در رقم کم 

). 4جدول (پر موجب کاهش چشمگیر عملکرد دانه شد 
در هر دو تاریخ کاشت رقم پرپر از عملکرد دانه باالتري 

کنش برهم). 4جدول (نسبت به رقم کم پر برخوردار بود 
تراکم بوته بر عملکرد دانه همیشه × رقم × تاریخ کاشت 
درصد داشت  1داري در سطح احتمال بهار اثر معنی

در همین رابطه باالترین عملکرد دانه در ). 1جدول (
بوته در  57با تراکم ) اردیبهشت 2(تاریخ کاشت اول 

متر مربع و با رقم پرپر مشاهده گردید، در حالی که 
 26د دانه در تاریخ کاشت دوم و با تراکم کمترین عملکر

). 6جدول (بوته در متر مربع و در رقم کم پر بدست آمد 
کاهش تولید دانه در تاریخ کاشت دوم را می توان به 
کوتاه شدن طول دوره رویشی و زایشی و در نتیجه 

در تفاوت تولید ماده خشک . کاهش تولید دانه نسبت داد
 در تولید اساسی عامل توانیم نیز را مختلف هايتراکم

 تفاوت در از متأثر خود امر این که دانست دانه عملکرد
کارایی  نیز و فتوسنتزي فعال تشعشع جذب میزان
 باشدمی گیاه توسط شده جذب نور از استفاده

  ).1387رمرودي و همکاران (
 57رقم پرپر در تاریخ کاشت اول و در تراکم 

سبت به رقم کم پر در درصد عملکرد دانه را ن 8بوته 
بر اساس نتایج ).  6جدول (همان شرایط بهبود بخشید 

بدست آمده تاخیر در کاشت، تراکم که بوته در واحد 

سطح و استفاده از رقم کم پر موجب کاهش عملکرد دانه 
 طول بر کاشت تاریخ که آنجا از. همیشه بهار می گردد

 و گذارد می اثر گیاه و زایشی رویشی هايدوره

 مثبت ارتباط دانه شدن پر و گلدهی دوره طول همچنین

 با که رسدنظرمی به دارد، بنابراین دانه عملکرد با باالیی

 و گلدهی تا گیاه شدن سبز فاصله کاهش به توجه
-کشت درگیاه  رسیدگی فیزیولوژیکی گلدهی تا همچنین

 برگ سطح به شاخص رسیدن از قبل گیاه دیرتر، هاي

 انرژي دریافت و کاهش شده یشیزا فاز وارد مناسب

- تاریخ در کاهش عملکرد باعث ها برگ توسط نورانی

ایران نژاد و حسینی ( است گردیده دیرتر کاشت هاي
 در دانه عملکرد بودن باالتر از این رو). 1384مزیتانی 

 رشد فصلافزایش  دلیل به تواندزودتر می کاشت تاریخ

. باشد بهار یلاوا مناسب اقلیمی از شرایط استفاده و
ان دادند که تاخیر در شنیز ن )1386(گلوي و همکاران 

که با شد کاشت سبب کاهش عملکرد دانه اسفرزه 
همچنین با افزایش فاصله . تحقیق حاضر همخوانی دارد

هاي کاشت، میزان عملکرد دانه کاهش یافت زیرا ردیف
در فواصل  نزدیک به هم به دلیل تعداد بیشتر گیاه در 

سطح و به دلیل افزایش تراکم، عملکرد افزایش واحد 
  ).1381نجفی و رضوانی مقدم ( یابدمی

  
 شاخص برداشت دانه

هاي تجزیه واریانس دادهبر اساس نتایج 
عالوه بر اثرات ساده تاریخ کاشت، تراکم بوته  آزمایش

گانه تیمارهاي مذکور بر گانه و سهو رقم، برهمکنش دو
جدول (دار بود بهار معنیشاخص برداشت دانه همیشه 

 رقم × تراکم  × کاشت  تاریخ  سه گانه   برهمکنش ). 1
نشان داد که بیشترین شاخص برداشت با تاریخ کاشت 

بوته در  26و رقم پرپر در تراکم ) اردیبهشت 12(دوم 
درصد بود و  69/17متر مربع حاصل گردید که برابر 

 2(کمترین شاخص برداشت در تاریخ کاشت اول 
براي ارقام کم پر و پر پر بوته  32با تراکم ) اردیبهشت
  شتاک در  تاخیر  بطور کلی ). 6جدول . (گردید  حاصل
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- می نظر به. گردیددانه سبب افزایش شاخص برداشت 

در تاریخ کاشت اول به  برداشت شاخص کاهش رسد
در نتیجه ت رشد رویشی بیشتر گیاه همیشه بهار و عل

 کمتر همچنین. بهبود عملکرد زیست شناختی آن باشد

 در و تنفس کاهش مجاور و هايبوته اندازي سایه بودن

-می دانه به فتوسنتزي موادو بیشتر  فعال انتقال نتیجه

 نتایج تجزیه واریانس سطوح مختلف تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم گیاه همیشه بهار -1جدول 

 میانگین مربعات
 
 

 منابع تغییر

درصد 
کالندیک 
 اسید

  درصد
  روغن

شاخص 
  برداشت

  عملکرد
  دانه

  عملکرد 
 زیست شناختی

  وزن خشک
  گلبرگ

وزن 
  خشک
  گل

درجه 
  آزادي

45/239 ** 92/40 ** 64/42 * 05/2958 ** 24/509459 ** 75/252 ** 52/16   تاریخ کاشت  1 **
03/0  005/0  46/0  69/28  55/254  38/0  006/0   1خطاي   2 
87/81 ** 95/8 ** 21/13 ** 40/41687 ** 10/2472848 ** 36/491 ** 28/287     تراکم  3 **
80/5 ** 31/0 ** 81/0 * 53/2174 ** 18/82376 ** 96/15 ** 82/54   رقم  1 **
04/1 * 06/0 ** 20/1 ** 31/11 ** 52/2696 ** 73/0 ** 45/4   رقم× تراکم   3 **
09/3 * 23/0 ** 40/2 ** 47/114 ** 20/8396 ** 69/21 ** 54/2   تراکم× تاریخ کاشت   3 **
07/0 ** 08/0 ** 10/2 ** 22/29 * 78/5262 ** 45/1 ** 03/0   رقم× تاریخ کاشت   1 *

11/0 ** 13/0 ** 80/0 ** 61/25 * 14/658 ns 10/0 ns 24/0 × رقم × تاریخ کاشت   3 *
  تراکم

14/0  07/0  10/0  51/7  56/351  10/0  06/0   2خطاي   28 
  .دهدبودن را نشان می دارغیر معنی nsدرصد و  5درصد و  1داري در سطح به ترتیب معنی *و    **

  
  

 همیشه بهار بر صفاتنتایج مقایسه میانگین تاثیر سطوح مختلف تاریخ کاشت، تراکم بوته و رقم   - 2جدول
  
 

 تیمار ها
 

وزن 
  خشک گل
(g.m-2) 

وزن خشک 
  گلبرگ

(g.m-2) 

 عملکرد 
زیست 
  شناختی
(g.m-2) 

  عملکرد 
  دانه

 (g.m-2) 

شاخص 
برداشت 
  دانه
 (%) 

  روغن
 (%) 

  کالندیک اسید
(%) 

         خ کاشتتاری
42/6 اردیبهشت 2  a 85/9  a 04/990  a 13/113  a 57/13  b 90/16  a 01/49  a 
25/5 اردیبهشت 12  b 26/5  b 93/783  b 43/117  b 46/15  a 05/15  b 54/44  b 

 
        تراکم بوته

67/12 بوته 57  a 59/16  a 51/1499  a 04/204  a 64/13  c 41/16  a 57/48  a 
98/5 بوته 41  b 45/7  b 82/933  b 01/135  b 55/14  b 30/16  b 31/47  b 
95/2 بوته 32  c 92/3  c 85/665  c 32/91  c 89/13  c 85/15  c  16/46 c 
74/1 بوته 26  d 26/2  d 89/448  d 77/70  d 98/15  a 06/15  d 06/45  d 

 
        رقم

76/4 کم پر  b 98/6  b 59/845  b 55/118  b 38/14  b 89/15  b  45/46  b 
9/6 پر پر  a 13/8  a 44/928  a 01/132  a 65/14  a 05/16  a 10/47  a 

  .باشنددرصد می 5در هر ستون میانگین هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی دار در سطح 
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. باشد تراکم کمتر در برداشت شاخص برتري علت تواند
رسام و همکاران ( و همکاران رسام شگزار با نتایج این

در همیشه بهار ) 2000(، مارتین  انیسون گیاه در) 1386
در  )1386(و رضوانی مقدم و احمد زاده مطلق 

طور کلی در فواصل کشت به. سیاهدانه مطابقت دارد
تري جهت دریافت تشعشع زیاد، گیاه فضاي مناسب

شود، خورشید دارد و رقابت براي دریافت نور کم می
در نتیجه میزان سطح برگی که در معرض تابش قرار 

این مسئله منتج به افزایش . می گیرد بیشتر خواهد بود
فتوسنتز در واحد برگ شده و به دنبال آن مواد 

. گرددفتوسنتزي بیشتري جهت انتقال به دانه فراهم می
با کاهش تراکم گرچه تعداد گیاه در واحد سطح کم می 

ان می تواند با افزایش وزن دانه شود اما این نقص
این روند در گیاه دارویی انیسون نیز . جبران شود

  ).1386رسام و همکاران (مشاهده شده است 
  

 درصد روغن

تاریخ کاشت، تراکم، رقم و همچنین برهمکنش دو 
گانه و سه گانه عوامل مورد آزمایش بر درصد روغن 

 1ال داري در سطح احتمدانه همیشه بهار اثر معنی
نتایج برهمکنش سه گانه ). 1جدول (درصد داشتند 

رقم نشان داد که باالترین × تراکم بوته × تاریخ کاشت 
 2درصد روغن در رقم پرپر، در تاریخ کاشت 

بوته در متر مربع حاصل  57اردیبهشت و با تراکم 
 12و کمترین درصد روغن در تاریخ کاشت گردید 

در رقم پر پر حاصل بوته و  26اردیبهشت و با تراکم 
 تاثیر از حاکی متعددي هايگزارش). 6 جدول(گردید 

 وجود دارد دارویی گیاهان موثره مواد میزان بر تراکم
 ).1387رحمانی و همکاران  ;2007ساالمون و همکاران (

-می مجاور گیاهان بین رقابت کاهشمطلوب  تراکمدر 

 گیاهان کیفی و کمی عملکرد برمناسبی  تاثیر تواند

افزایش . )1390حسین پور و همکاران (داشته باشد 
درصد روغن در راستاي افزایش تراکم بیان کننده این 
مطلب است که با تراکم مطلوب امکان استفاده از شرایط 

محیطی مناسب براي گیاه فراهم شده و گیاه قادر است 
و همکاران  پیرزاد(محصول با کیفیت مناسب تولید نماید 

1387.(  
  
  اسید کالندیکدرصد 
برهمکنش سه گانه تراکم، رقم و تاریخ کاشت با  

درصد بر درصد اسید کالندیک همیشه  1سطح احتمال 
طور کلی تاخیر در کاشت به. بهار اثر معنی داري داشتند

). 2جدول (درصدي اسید کالندیک شد  10سبب کاهش 
در بین دو رقم همیشه بهار مورد بررسی، رقم پرپر از 

).  2جدول (کاندلیک باالتري برخوردار بود  درصد اسید
با توجه به اثر متقابل سه گانه تیمارهاي آزمایش در 

بوته و  57اردیبهشت و در تراکم  2تیمار تاریخ کاشت 
 02/51رقم پر پر بیشترین درصد اسید کالندیک معادل 

کمترین مقدار اسید کالندیک نیز . درصد حاصل گردید
و در رقم کم  26هشت با تراکم اردیب 12در تاریخ کاشت 

بیان  )2013(جولی و همکاران ). 6جدول (پر تولید شد 
همیشه بهار نحوه کشت و  زراعت داشتند که در

ماده موثره و  میزان بر تواندمی خصوصیات زراعی
کشت به هنگام به نظر می رسد . بگذارد آن تاثیرروغن 

ز گیاه سبب شد تا گیاه فرصت کافی براي استفاده ا
شرایط محیطی را داشته باشد و بتواند محصول 
بیشتري در قیاس با گیاهان کشت شده در تاریخ کاشت 

از آنجایی که ). 2009مرتضی و همکاران (دوم تولید کند 
درصد روغن همیشه بهار را کالندیک اسید  60حدود 

دهد این روند یعنی افزایش اسید کالندیک در تشکیل می
درصد روغن تایج بدست آمده از کشت اول با توجه به ن

 . قابل توجیه است
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 بهار همیشه تراکم بر صفات گیاه×  مقایسه میانگین ترکیبات تیماري تاریخ کاشت  – 3جدول 

 تیمار 
 

وزن خشک 
  گل

 (g.m-2)  

وزن خشک 
  گلبرگ

(g.m-2) 

عملکرد زیست 
  شناختی
(g.m-2) 

  عملکرد
  دانه

(g.m-2) 

شاخص 
  برداشت
 (%) 

  روغن
 (%)  

ندیک کال
  اسید
(%) 

  
 

 اردیبهشت 2
 

94/13  بوته 57  a 64/20  a 52/1624  a 54/215  a 28/13  e 44/17  a 53/50  a 
4/6 بوته 41  c 06/10  c 91/1048  c 10/143  c 72/13  d 15/17  b 31/49  b 
3/3 بوته 32  e 37/5  d 96/772  e 08/98  e 69/12  f 74/16  c 59/48  c 
04/2 بوته 26  g 32/3  f 79/513  g 02/75  g 61/14  c 26/16  d 60/47  d 

 
  اردیبهشت12

 

39/11  بوته 57  b 53/12  b 51/1374  b 54/192  b 00/14  d 39/15  f 60/46  e 
56/5 بوته 41  d 83/4  e 74/818  d 10/126  d 38/15  b 46/15  e 31/45  f 
60/2 بوته 32  f 47/2  g 75/558  f 56/84  f 09/15  b 97/14  g 73/43  g 
44/1 هبوت 26  h 20/1  h 00/384  h 53/66  h 36/17  a 38/14  h 52/42  h 

 .باشنددرصد می 5دار در سطح هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین

بهار همیشه بر صفات گیاه رقم× کاشت   مقایسه میانگین ترکیبات تیماري  تاریخ – 4جدول   

    تیمار
  ن خشکوز

   گل
(g.m-2)  

 وزن خشک
  گلبرگ

 (g.m-2) 

  عملکرد زیست
  شناختی
(g.m-2)  

  عملکرد دانه
(%)  

شاخص 
  برداشت

(%)  
  روغن
(%)  

کالندولیک 
  اسید
(%)  

33/5  کم پر  اردیبهشت 2  c 10/9  b 14/938  b 18/127  b 65/13  c 90/16  b 20/48  b 
51/7 پر پر  a 60/10  a 94/1041  a 08/139  a 49/13  c 60/17  a 10/50  a 

21/4  کم پر  اردیبهشت12  d 86/4  d 04/753  d 92/109  c 12/15  b 10/15  d 60/46  d 
29/6  پر پر  b 66/5  c 95/814  c 94/124  b 80/15  a 81/15  c 00/47  c 

  .باشنددرصد می 5دار در سطح هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین

  بر صفات مورد بررسی  رقم× تراکم  تیماري  ات ترکیبمقایسه میانگین   -5جدول 

  تیمار
 

وزن خشک 
  گل

 (g.m-2)  

وزن خشک 
  گلبرگ

(g.m-2) 

عملکرد زیست 
  شناختی
(g.m-2) 

  عملکرد
  دانه

(g.m-2) 

شاخص 
  برداشت
 (%) 

  روغن
 (%) 

کالندیک 
  اسید
 (%) 

  بوته 57
 

87/10  کم پر  b 78/15  b 24/1436  b 64/196  b 70/13  e 23/17  b 06/50  b 
47/14 پر پر  a 40/17  a 79/1562  a 44/211  a 58/13  e 80/17  a 12/51  a 

 بوته 41
67/4  کم پر  d 70/6  d 28/903  d 74/127  d 18/14  d 64/16  d 60/48  d 
29/7 پر پر  c 19/8  c 37/964  c 26/142  c 92/14  c 90/16  c 20/49  c 

 بوته 32
21/1  کم پر  f 44/3  f 94/632  f 36/84  f 46/13  e 22/16  f 30/47  f 
68/3 پر پر  e 40/4  e 77/698  e 29/98  e 32/14  d 52/16  de 10/48 de 

 بوته 26
31/1  کم پر  g 99/1  h 92/409  h 48/65  h 77/15  b 60/15  h 20/46  h 
17/2 پر پر  f 53/2  g 87/487  g 07/76  19/16  a 81/15  g 01/47  fg 

  .باشنددرصد می 5دار در سطح هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیون میانگیندر هر ست
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 رقم بر صفات همیشه بهار× تراکم × سه گانه تاریخ کاشت  ترکیبات تیماريمقایسه میانگین  -6جدول 

 
وزن خشک 

  گل
(g.m-2)  

وزن خشک 
  گلبرگ

(g.m-2) 

  عملکرد
  دانه

(g.m-2) 

شاخص 
  رداشتب

(%) 

  روغن
 (%) 

کالندیک 
  اسید
(%) 

 
تاریخ 
 کاشت

 
 تراکم

 
 رقم

 
 
 
 
2  

 اردیبهشت
 

بوته 57 32/12  کم پر   c 66/19  b 80/207  b 48/13  hi 33/17  b 04/50  b 

56/15 پرپر  a 61/21  a 28/223  a 07/13  hi 56/17  a 02/51  a 

بوته 41  
 

97/4 کم پر  g 21/9  f 10/139  f 83/13  gh 01/17  c 01/49  d 

84/7 پرپر  e 92/10  e 71/148  e 62/13  hi 28/17  b 61/49  c 

بوته 32  
 

53/2 کم پر  j 58/4  i 67/92  i 61/12  j 66/16  e 23/48  e 

07/4 پرپر  h 16/6  g 50/103  h 77/12  j 82/16  d 59/48  d 

بوته 26  
 

48/1 کم پر  kl 94/2  k 18/69  l 70/14  d 10/16  g 30/47  g 

59/2 پرپر  j 70/3  j 85/80  j 51/14  def 42/16  f 85/46  h 
 
 
 
 

12 
 اردیبهشت

 

 
بوته 57  

 

42/9  کم پر  d 89/11  d 49/158  d 90/13  fgh 23/15  j 85/46  h 

37/13 پرپر  b 18/13  c 60/199  c 10/14  efgh 54/15  h 85/49  h 

 
بوته 41  

 

37/4 کم پر  h 20/4  ij 38/116  g 54/14  de 43/15  i 01/45  k 

74/6 پرپر  f 46/5  h 81/135  f 22/16  c 94/15  ih 61/45  j 

بوته 32  
 

89/1 کم پر  k 30/2  l 05/76  k 30/14  defg 92/14  l 42/43  m 

3/3 پرپر  i 64/2  kl 07/93  i 87/15  c 02/15  k 05/44  l 

بوته 26  
 

14/1 کم پر  l 04/1  m 77/61  m 02/17  b 47/14  m 25/42  o 

74/1 رپرپ  k 36/1  m 30/71  l 69/17  a 29/14  n 80/42  n 

 .باشنددرصد می 5دار در سطح هایی که حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنیدر هر ستون میانگین

  گیرينتیجه
موجب کاهش صفات مورد تاخیر در تاریخ کاشت        

شناختی،  مطالعه شامل عملکرد گل، عملکرد زیست
شد اسید کالندیک عملکرد دانه، درصد روغن و درصد 

 و گلدهی تا گیاه شدن سبز فاصله کاهش به توجه با که
 دیر، کشت در رسیدگی فیزیولوژیکی تا گلدهی همچنین

 وارد مناسب برگ سطح شاخص به رسیدن از قبل یاهگ
 نورانی انرژي دریافت و کاهش گردیده زایشی مرحله
 دیرتر کاشت تاریخ در لکردکاهش عم باعث گیاه توسط

بوته در متر  57از طرف دیگر افزایش تراکم گیاه تا  .شد
 مربع به دلیل استفاده بهینه از شرایط و عوامل محیطی

شناختی، گل، دانه، درصد  زیست سبب افزایش عملکرد
همچنین رقم پرپر . گردیداسید کالندیک روغن و درصد 

فزایش صفات مورد به دلیل پتانسیل باالتر تولید سبب ا
بررسی شد از این رو در شرایط آب و هوایی مانند 

کشت رقم پرپر همیشه بهار در تاریخ کشت اول  اراك
بوته در مترمربع  57و با تراکم ) دوم اردیبهشت(

  .توصیه می گردد
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  منابع مورد استفاده

در  704نگل کراس ید سیبرید بذر هیدر تول B73 يخ کاست و تراکم بوته والد مادریاثر تار. 1385استخر ا و چوکان ر، 
 .183- 167): 3(22، مجله نهال و بذر. استان فارس

علوم . نیورام در یروغن کتان رقم دانه سه برعملکرد کاشت خیتار اثر یبررس. 1384م،  یتانیمز ینیران نژاد ح و حسیا
 .120-111): 4( 11، يکشاورز

 کارآیی برروي بوته تراکم و آبیاري اثرات. 1387س،  يس و محمد یسلماسبا م ر، زهتاب یه، شک ياریرزاد ع، آلیپ 
  .58-49): 2(18، يمجله دانش کشاورز. (.Matricaria chamomilla L)آلمانی  اسانس بابونه درتولید آب مصرف

 بر بوته تراکم و) آزتوباکتر( دار تروژنین کیولوژیب کود ریتاث. 1390ان م ح، یح و فتوک یبیرزاد ع، حبین پور م، پیحس
 .86- 69): 1(2-21، دارید پایو تول يه دانش کشاورزینشر. سونیاسانس آن زانیو م عملکرد

 روغن عملکرد بر نیتروژن و خشکی تنش مختلف سطوح تأثیر. 1387م،  یگدلیس ع، جهان فر د و ب ين، ولدآباد یرحمان
 و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی -علمی نامۀفصل. (.Calendula officinalis L)بهار  دارویی همیشه گیاه در

 .108- 101): 1(24، ایران معطر

انیسون  دانه اجزاي عملکرد و عملکرد گیاهی بر تراکم کاشت و تاریخ تاثیر. 1386د کن ف، یرسام ق، نداف م و سف
(Pimpinella anisum) .133-127: 75، یمجله پژوهش و سازندگ.  

 عملکرد اجزاء و بر عملکرد یاهیگ تراکم کاشت و خیتار اثر یبررس. 1386ق م، مقدم پ و احمدزاده مطل یرضوان
 .68- 62: 65، یمجله پژوهش و سازندگ. ناتیقا ط شهرستانیشرا در اهدانهیس

 هايخیتار در عدس هاي پیژنوت از یبرخ عملکرد اجزاي و عملکرد یابیارز. 1387مقدم ع،  يم و نخزر يم، گلو يرمرود
 .76- 69): 2( 8، کشاورزي در اهیگ و خاك آب،: ژوهش کشاورزيپ. کاشت مختلف

 مقادیر و کاشت مختلف هاي تاریخ اثر بررسی. 1390آهنگر ف،  یانیم و کاو  يم، شاهمراد یدهق ینیر، ام ییطباطبا
): 5( 4، شه بهار در جنوب تهرانیرقم هم دو عملکرد اجزاء و رشد خصوصیات بر  نیتروژن کود  کاربرد متفاوت

103 -118.  

 نیتروژن، مصرف کارایی بر تراکم و نیتروژن مختلف مقادیر اثر. 1386 ،مقدم پ یم و رضوان یمحالت يریع، نص يعامر
 .325- 315): 2( 5 ایران، زراعی هاي پژوهش مجله. بهار همیشه مواد موثره و گل عملکرد

 .Centaurea depressa M گونه مختلف هاي اندام اسانس شیمیایی هاي ترکیب بررسی. 1392عسگري ف و میرزا م، 
Bieb. .485-476): 2( 29، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 

 .مشهد جهاد دانشگاهی انتشارات). ترجمه( زراعی گیاهان فیزیولوژي. 1379. سرمدنیا غ ع و کوچکی

 ییاه دارویگ تیفیک و عملکرد اجزاي عملکرد، بر کاشت خیتار ریتاث یبررس. 1386س،  يم و منصور يم، رمرود يگلو
  .140-135: 77، یپژوهش و سازندگ. ستانیس منطقه اسفرزه در
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گیاه دارویی  عملکرد اجزاي و عملکرد بر بوته تراکم و کشت تاریخ تأثیر. 1390ان م، یم ج و پو یغ، تقه االسالم يموسو
-681): 4( 27، ایران معطر و ارویید گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامۀ. (.Plantago ovata L)اسفرزه 

699.  

 ییاه دارویگ یات زراعیو تراکم بر عملکرد و خصوص ياریمختلف آب يم هایاثر رژ. 1381مقدم، پ،  یف و رضوان ینجف
 .65- 59): 2( 16، علوم و صنایع کشاورزي). Plantago ovata(اسفرزه 
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	ﻪﺸﯿﻤﻫرﺎﻬﺑﻪﺑناﻮﻨﻋهدﺎﻣوﺮﯿﻧﺶﺨﺑو
	هﻮﺤﻧ ﭘﺶﻨﮐاﺮﻪﺗﻮﺑهﺮﻬﺑ و بﺬﺟ ﺮﺑ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺎﻫ زا يروو نورد ﺖﺑﺎﻗر و ﺪﺷر ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ نوﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑﻦﯿﯿﻌﺗ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ،ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ يا هﺪﻨﻨﮐ ﺖﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ) نارﺎﮑﻤﻫ و دازﺮﯿﭘ1387.(ﻐﺗﯿﯿ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮ ﮔﯿﻫﺎﯽ ﺮﺑدراد ﺮﯿﺛﺎﺗ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﯽﻤﮐ و ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻ )ﻦﯿﺗرﺎﻣوﻮﺋد2000 .( ﺶﻫ
	هدﺎﻣهﺮﺛﻮﻣﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘ ﻦﯿﺴﺣ1390(
	هدﻮﺑوردﻦﯿﮑﺴﺗدردومرﻮﺗﺮﺛﻮﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .)ﻪﭙﯿﻠﻓ زﻮﻟآزﺪﻧﺎﻧﺮﻓونارﺎﮑﻤﻫ2013.(تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ عﺎﺒﺷا ﺮﯿﻏ بﺮﭼ ﺪﯿﺳاﮏﯾﺪﻨﻟﺎﮐﺪﯿﺳا)
	(دﻮﺟﻮﻣردﻦﻏوررﺬﺑرﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ،نآار ياﺮﺑهدﺎﻔﺘﺳاردﺪﯿﻟﻮﺗهدروآﺮﻓ يﺎﻫﯽﺘﻌﻨﺻ و ﯽﺸﯾارآ ، ﮓﻧر ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺘﺣﺐﺳﺎﻨﻣﻪﺘﺧﺎﺳﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻢﯾزﺎﮔ 2008
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻟﻮﺟ2013.(رﺎﺗﯾﺎﮐ ﺦ ﺖﺷﯾﮑﯽ زا ﺮﺗﺮﺛﻮﻣﯾﻤﮑﺗ رد ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯿﺪﺷر ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ ﻞيﮔﯿ هﺎ ﺖﺳا) ﺎﯿﻧﺪﻣﺮﺳ و ﯽﮑﭼﻮﮐ1379
	نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﺳﻮﻣ 1390.( ﺖﯿﻤﻫاﻦﯿﯿﻌﺗاﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﺐﺳﺎﻨﻣ نﺎﻣزي مﺎﻗرا ﻒﻠﺘﺨﻣهﺎﯿﮔﻦﯾاﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﮐ ﺖﺳاﯿﻄﯽ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ اﺮﺑ رﻮﮐﺬﻣ نﺎﻣزيﮔ راﺮﻘﺘﺳا و رﺬﺑ نﺪﺷ ﺰﺒﺳﯿ ﻪﭽﻫﺎ ﻢﻫاﺮﻓوﺪﺷر زا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺮﻫﮔﯿ هﺎﺎﺑاﺮﺷﯾ ﺪﻋﺎﺴﻣ ﻂ وﺮﺑور هﺪﺷﺎﻧ ﻞﻣاﻮﻋ ﺎﺑ وﺤﻣ ﺪﻋﺎﺴﻣﯿﻄﯽﺪﻨﮑﻧ درﻮﺧﺮﺑ . ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ياﺮﺑ 
	ﻔﺠﻧﯽﻧاﻮﺿر وﯽ مﺪﻘﻣ)1381 ( ﺚﻋﺎﺑ هزﺮﻔﺳا ﺖﺸﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ رﺎﻬﻇاﺪﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا . ﻢﮐاﺮﺗﻪﻨﯿﻬﺑﻤﻫﯿ رﺎﻬﺑ ﻪﺸ40 ﺎﺗ 60 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ) ﻮﺋد و ﻦﯿﺗرﺎﻣ 2000.( ﯽﮑﯾدﯾﺮﮕ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ راﺬﮔﺮﯿﺛﺎﺗ و ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زاﺖﺳا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻢﻗر بﺎﺨﺘﻧا . ﻢﻗر نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﯿﻠﮐ 
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧاﮋﻫ2005 .( اﯾداﮋﻧ ناﺮﯽﻧﺎﺘﯾﺰﻣ ﯽﻨﯿﺴﺣ و)1384 ( ﻪﮐ دﻮﻤﻧ شراﺰﮔ رﺎﺗﯾور ﺖﺷﺎﮐ ﺦيﮔ عﺎﻔﺗراﯿﮔ رد لﻮﺴﭙﮐ داﺪﻌﺗ ،هﺎﯿ ،هﺎ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ نزو نﺎﺘﮐﻨﻌﻣ ﺮﺛاﯽرادي دراد .ﺎﻣزآ ردﯾﺸﯽدﯾﮕدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ﺮﯾﺪﻪﮐرﺎﺗﯾ ﺦ ﺖﺷﺎﮐﺎﻫي ﻒﻠﺘﺨﻣﻨﻌﻣ ﺮﺛاﯽراديوري دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺴﯾز ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ، نزو 
	ﻦﯿﺗرﺎﻣو ﻮﺋد)2000 ( نﺎﻋذا ﺺﺧﺎﺷ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺖﺸﮐ رد ﺮﯿﺧﺎﺗ ﺪﻨﺘﺷادهﺎﯿﮔ ﺖﺷادﺮﺑﻪﺸﯿﻤﻫﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ رﺎﻬﺑ . ﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑردﺎﺒﺗراطﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑلﻮﺼﺤﻣ،ﻪﺑناﻮﻨﻋ ﮏﯾﻞﻣﺎﻋﺖﺤﺗﺰﺋﺎﺣ لﺮﺘﻨﮐﺖﯿﻤﻫالﻮﺻاﻟوا ﻪﯿﺖﻋارز ﺮﻫﺺﺨﺸﻣ لﻮﺼﺤﻣندﻮﻤﻧﻢﮐاﺮﺗﺖﺸﮐﺐﺳﺎﻨﻣنآ ﺖﺳا.ﻈﻨﺗﯿﻢﻪﻠﺻﺎﻓﺖﺷﺎﮐﯾﮏراﺰﺑايﻮﻗياﺮﺑلﺮﺘﻨﮐ ﺖﺑﺎﻗ
	ازﺮﯿﻣ1392.( ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷزاﺴﻘﺗﯿ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻢ ﻪﻧاد يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑﺖﺴﯾز ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ دﺮﮔﯾﺪ.هدادﺎﻫي زا ﻞﺻﺎﺣﺎﻣزآﯾﺑ ﺶﺎ راﺰﻓا مﺮﻧ
	لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآﯽﻋارز1386 ﻪﻋرﺰﻣ رد كارا يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ)34 و ﻪﺟرد د ﺞﻨﭘ و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗ29 و ﻪﺟرد42 لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد عﺎﻔﺗرا ﺎﺑو ﯽﻗﺮﺷ1757ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ ( ردﮐﺎﺧ ﺎﺑ ﯽ ﺖﻓﺎﺑﯽﺘﻠﯿﺳ- ﻪﺘﯾﺪﯿﺳا ﺎﺑ ﯽﻣﻮﻟ5/7 وارادي1/1 ﺪﺻرد ﻟآ هدﺎﻣﯽﺎﺑ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫ9/0ﺲﻨﻤﯾز ﯽﺳد اﺮﺟا 
	درﻮﻣﺰﺠﺗﯾ ﻪﺲﻧﺎﯾراوﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ .ﺎﻘﻣﯾﻣ ﻪﺴﯿﮕﻧﺎﯿﻦ تﺎﻔﺻﺳرﺮﺑ درﻮﻣﯽﺎﺑ ﺢﻄﺳ رد و ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآا لﺎﻤﺘﺣ 5ﮔ مﺎﺠﻧا ﺪﺻردﺪﯾدﺮ .
	ﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾراو ﻪﯾهداد ﺲﻧﺎ ﺮﺑ هوﻼﻋ ،ﺎﻫ ،هدﺎﺳ تاﺮﺛاﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑيﺎﻫﻪﻧﺎﮔودﺰﺠﺑ ﺦﯾرﺎﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ × ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﻢﻗر وﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑيﺎﻫ ﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ ×ﻢﻗر ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ رد ﻞﻣاﻮﻋ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳﻨﻌﻣ ﺮﺛاﯽراديوري ﮏﺸﺧ نزوﻞﮔ ﺘﺷادﺪﻨ) لوﺪﺟ1( . ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻞﮔ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ لوا 
	ردﯽﻟﺎﺣﻪﮐردﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ لوا ﺎﺑﺪﯿﻟﻮﺗ هدﺎﻣﮏﺸﺧﺮﺘﺸﯿﺑوصﺎﺼﺘﺧاداﻮﻣيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﺗدﺎﯾز ﺮ ﻪﺑماﺪﻧايﺎﻫ،ﯽﺸﯾازﯾاﺮﺷﻂﯽﺒﺳﺎﻨﻣارياﺮﺑﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺣاو داﺪﻌﺗﯽﺸﯾازﻢﻫاﺮﻓدﺮﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻠﮔ1386( . رد هﺎﯿﮔﻧاﯿﻧ نﻮﺴﯿﺰاز ﺪﺣاو داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐﯾﺸﯽ ﺮﺛا ﺮﺑ ﺧﺎﺗﯿ شراﺰﮔ ﺖﺷﺎﮐ ﺮﺪﯾدﺮﮔﺖﺳا ه) نارﺎﮑﻤﻫ و مﺎﺳر 1386(.ﺎﺑ
	هزاﺪﻧاﮔﯿﺮيﺪﺷ) و يﺮﮕﺴﻋ
	ﺪﺷرﯽﺸﯾاززاﺖﯿﻤﻫايدﺎﯾزرادرﻮﺧﺮﺑﺖﺳا) ﯽﯾﺎﺒﻃﺎﺒﻃ نارﺎﮑﻤﻫ و1390 .(ﺶﯾاﺰﻓاﻢﮐاﺮﺗﯽﻃﻦﯾاهرودﺚﻋﺎﺑ ﯽﻣدﻮﺷهﺎﯿﮔﻊﺑﺎﻨﻣ)،ﺎﻀﻓبآ ونژوﺮﺘﯿﻧ(يﺮﺘﻤﮐﺖﻬﺟ ﺶﯾاﺰﻓاﺶﯿﺑزاﺪﺣﺪﺷرﯽﺸﯾورردرﺎﯿﺘﺧاﻪﺘﺷاد و مﺎﺠﻧاﺮﺳﻪﺑﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﻞﮔﺮﺠﻨﻣﯽﻣدﻮﺷ ) نارﺎﮑﻤﻫ و لﻮﺴﯾرﺎﻣ2003.(ﻦﯿﻤﻫ رد و ﻦﯿﺗرﺎﻣ ﻪﻄﺑار ﻮﺋد)2000 (ﺶﯾاﺰﻓ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ درﻮﻣ مﺎﻗرا و ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗﺳرﺮﺑﯽﺮﺛا ﯽﻨﻌﻣ يراد ﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋزﺖﺴﯾﯽﺘﺧﺎﻨﺷﻤﻫﯿ رﺎﻬﺑ ﻪﺸ ﺪﻨﺘﺷاد،ﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺗ ﻪﻧﺎﮔودﯿﺎﻫرﺎﻤيﺎﻣزآﯾ ﺶ نﻮﭽﻤﻫرﺎﺗﯾ ﺖﺷﺎﮐ ﺦ ×رﺎﺗ ،ﻢﮐاﺮﺗﯾ ﺖﺷﺎﮐ ﺦ × و ﻢﻗر ﻢﮐاﺮﺗ × ﻢﻗر لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1ﻨﻌﻣ ﺪﺻردﯽد
	ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺞﯾﺎﺘﻧلوﺪﺟ1ﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ ×ﻢﮐاﺮﺗوﺰﯿﻧﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ ×رﻢﻗﺮﺑنزوﮏﺸﺧگﺮﺒﻠﮔ ردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا1ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑوﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ نزوﮏﺸﺧگﺮﺒﻠﮔردرﺎﻤﯿﺗﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ2ﺖﺸﻬﺒﯾدرا وردﻢﮐاﺮﺗ57ﻪﺗﻮﺑردﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣوﻦﯾﺮﺘﻤﮐنزوﮏﺸﺧ گﺮﺒﻠﮔردﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ12ﺖﺸﻬﺒﯾدراوﺎﺑﻢﮐاﺮﺗ26 ﻪﺗﻮﺑردﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣﻞﺻﺎﺣﺪﯾدﺮﮔ)لوﺪﺟ3 .(ًﺎ
	ﻦﯿﺗرﺎﻣوﻮﺋد2000.(زافﺮﻃﺮﮕﯾدنزوﮏﺸﺧگﺮﺒﻠﮔ ﻢﻗرﺮﭘﺮﭘردﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐلواﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐ مود2/46ﺪﺻرددﻮﺒﻬﺑﺖﻓﺎﯾ)لوﺪﺟ4 .(فﻼﺘﺧارد ﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐﺚﻋﺎﺑﺪﺷﺎﺗزاﺮﻈﻧﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ و ﻞﮔ گﺮﺒﻠﮔ ﮏﺸﺧ نزو،ﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐلواردهوﺮﮔيرﺎﻣآ ﺮﺗﺮﺑراﺮﻗدﺮﯿﮔ
	هﺎﺗﻮﮐنﺪﺷهرودفدﺎﺼﻣ ،ﺪﺷرنﺪﺷ نﺎﻣزﺪﻠﮔﯽﻫﺎﺑيﺎﻫﺎﻣدﻻﺎﺑوﺶﻫﺎﮐﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﺺﻟﺎﺧرد ﺮﯿﺧﺎﺗﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐارﯽﻣناﻮﺗﺖﻠﻋﻦﯾاعﻮﺿﻮﻣﺖﺴﻧاد )ﺮﺨﺘﺳاونﺎﮐﻮﭼ1385.(
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﭘ ﻢﮐ ﻢﻗر زا هدﺎﻔﺘﺳا و ﺢﻄﺳددﺮﮔ ﯽﻣ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ .زاﺎﺠﻧآﻪﮐﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐﺮﺑلﻮﻃ هروديﺎﻫﯽﺸﯾورﯽﺸﯾاز وهﺎﯿﮔﺮﺛاﯽﻣدراﺬﮔو ﻦﯿﻨﭽﻤﻫلﻮﻃهرودﯽﻫﺪﻠﮔوﺮﭘنﺪﺷﻪﻧادطﺎﺒﺗراﺖﺒﺜﻣ ﯽﯾﻻﺎﺑﺎﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،درادﻪﺑﯽﻣﺮﻈﻧﺪﺳرﻪﮐﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺶﻫﺎﮐﻪﻠﺻﺎﻓﺰﺒﺳنﺪﺷهﺎﯿﮔﺎﺗﯽﻫﺪﻠﮔو ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺎﺗ ﯽﻫ
	ﺮﮕﯾداﭘ ﻢﻗر زا هدﺎﻔﺘﺳ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﺮﭘﺮ دﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺴﯾزﺪﯾدﺮﮔ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ .ﯽﻣ ﺮﻈﻨﺑ ﺪﺳرردﻢﮐاﺮﺗ ،بﻮﻠﻄﻣﻞﻣاﻮﻋﯽﻄﯿﺤﻣﻞﺜﻣ،بآرﻮﻧتﺎﻧﺎﮑﻣا ودﻮﺟﻮﻣ ردكﺎﺧﻪﺑﻮﺤﻧيﺮﺘﺒﺳﺎﻨﻣردرﺎﯿﺘﺧاهﺎﯿﮔراﺮﻗﯽﻣدﺮﯿﮔ وﺖﺑﺎﻗريﺎﻫﻦﯿﺑﻪﺗﻮﺑياونوردﻪﺗﻮﺑياﻪﺑﻞﻗاﺪﺣ ﯽﻣﺪﺳر)يدوﺮﻣرونارﺎﮑﻤﻫ1387.(
	يﺎﻫ،ﺮﺗﺮﯾدهﺎﯿﮔﻞﺒﻗزانﺪﯿﺳرﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑﺢﻄﺳگﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣدراوزﺎﻓازﯽﺸﯾهﺪﺷﺶﻫﺎﮐ وﺖﻓﺎﯾرديژﺮﻧا ﯽﻧارﻮﻧﻂﺳﻮﺗگﺮﺑﺎﻫﺚﻋﺎﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐردﺦﯾرﺎﺗ
	ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﯽﻠﺻا تاﺮﺛاﻤﻋ ﺮﺑ ﻢﻗر و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠ ﯽﻨﻌﻣ رﺎﻬﺑراد دﻮﺑ) لوﺪﺟ1 .( ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا × ﻢﮐ ﻢﻗر رد ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺖﺸﮐ رد ﺮﯿﺧﺎﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ  ﻢﻗر ﺪﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﯿﮕﻤﺸﭼ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﭘ) لوﺪﺟ4 .( يﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ زا ﺮﭘﺮﭘ
	يﺎﻫﺖﺷﺎﮐﺮﺗﺮﯾدهﺪﯾدﺮﮔﺖﺳا) ﯽﻨﯿﺴﺣ و داﮋﻧ ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﺘﯾﺰﻣ1384 .(ور ﻦﯾا زاﺮﺗﻻﺎﺑندﻮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادرد ﺦﯾرﺎﺗﺖﺷﺎﮐﯽﻣ ﺮﺗدوزﺪﻧاﻮﺗﻪﺑﻞﯿﻟد ﺶﯾاﺰﻓاﻞﺼﻓﺪﺷر وهدﺎﻔﺘﺳاﻂﯾاﺮﺷ زاﯽﻤﯿﻠﻗاﺐﺳﺎﻨﻣاواﻞﯾرﺎﻬﺑﺪﺷﺎﺑ . نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻠﮔ)1386(ﻧ ﺰﯿﻧﺸ رد ﺮﯿﺧﺎﺗ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎ هزﺮﻔﺳا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ ﺖﺷﺎﮐ ﺪﺷ 
	ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ يﺎﻫ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ هدﺎﺳ تاﺮﺛا ﺮﺑ هوﻼﻋود ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ،ﻢﻗر وﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔ ﺮﺑ رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﻧاد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷﯽﻨﻌﻣ رﺎﻬﺑ دﻮﺑ راد) لوﺪﺟ 1 .(ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ ﺦﯾرﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐ × ﻢﮐاﺮﺗ ×ﻢﻗر ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﺎﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿ
	تﺎﻌﺑﺮﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
	ﺪﺷﺎﺑ نآ ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺮﺘﻤﮐ ندﻮﺑﻪﯾﺎﺳيزاﺪﻧاﻪﺗﻮﺑيﺎﻫو روﺎﺠﻣﺶﻫﺎﮐﺲﻔﻨﺗورد ﻪﺠﯿﺘﻧلﺎﻘﺘﻧالﺎﻌﻓ ﺮﺘﺸﯿﺑ وداﻮﻣيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﻪﺑﻪﻧادﯽﻣ
	ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻪﻧادﺪﯾدﺮﮔ .ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣ
	ﺪﺳرﺶﻫﺎﮐﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑ ﻪﺑ لوا ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ رد ﻠﻋ و رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺖ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد
	ﺖﺳا ردﺎﻗ هﺎﯿﮔ و هﺪﺷ ﻢﻫاﺮﻓ هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺪﯾﺎﻤﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ لﻮﺼﺤﻣ)دازﺮﯿﭘ نارﺎﮑﻤﻫ و 1387.(
	ﺪﻧاﻮﺗﺖﻠﻋيﺮﺗﺮﺑﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑردﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯾاﺞﯾﺎﺘﻧﺎﺑراﺰﮔشمﺎﺳرنارﺎﮑﻤﻫ و) نارﺎﮑﻤﻫ و مﺎﺳر 1386 (ردهﺎﯿﮔنﻮﺴﯿﻧا ﻦﯿﺗرﺎﻣ ،)2000 ( رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ رد ﻖﻠﻄﻣ هداز ﺪﻤﺣا و مﺪﻘﻣ ﯽﻧاﻮﺿر و)1386( رد دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ .ﻪﺑ ﺖﺸﮐ ﻞﺻاﻮﻓ رد ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻀﻓ هﺎﯿﮔ ،دﺎﯾز ﻊﺸﻌﺸﺗ ﺖﻓﺎﯾرد
	ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ و ﻢﻗر ،ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 ﻪﺸﯿﻤﻫ ﮏﯾﺪﻨﻟﺎﮐ ﺪﯿﺳا ﺪﺻرد ﺮﺑ ﺪﺻردﺪﻨﺘﺷاد يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا رﺎﻬﺑ .ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ رد ﺮﯿﺧﺎﺗ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ10 ﺪﺷ ﮏﯾﺪﻨﻟﺎﮐ ﺪﯿﺳا يﺪﺻرد) لوﺪﺟ2 .( زا ﺮﭘﺮﭘ ﻢﻗر ،ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻢﻗر ود ﻦﯿﺑ ردﺪﯿﺳا ﺪﺻرد دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗﻻ
	ود ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻢﻗر ،ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﻧادﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يراد لﺎ1 ﺪﻨﺘﺷاد ﺪﺻرد) لوﺪﺟ1 .( ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ × ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ × ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻢﻗر ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ رد ،ﺮﭘﺮﭘ ﻢﻗر رد ﻦﻏ
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﻤﺣر1387.( ردﻢﮐاﺮﺗ بﻮﻠﻄﻣﺶﻫﺎﮐﺖﺑﺎﻗرﻦﯿﺑنﺎﻫﺎﯿﮔروﺎﺠﻣﯽﻣ
	ﺪﻧاﻮﺗﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐنﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد) نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﭘ ﻦﯿﺴﺣ1390( . ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا هﺪﻨﻨﮐ نﺎﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﺘﺳار رد ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻂﯾاﺮﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﮑﻣا بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺐﻠﻄﻣ
	ﺪﺷ
	ﺎﺗ هﺎﯿﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا57 ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و ﻂﯾاﺮﺷ زا ﻪﻨﯿﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻊﺑﺮﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳﺖﺴﯾز ﺪﺻرد ،ﻪﻧاد ،ﻞﮔ ،ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﺪﺻرد و ﻦﻏور ﮏﯾﺪﻨﻟﺎﮐ ﺪﯿﺳاﺪﯾدﺮﮔ . ﺮﭘﺮﭘ ﻢﻗر ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ا ﺐﺒﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺶﯾاﺰﻓ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﯾاﻮﻫ و بآ ﻂ
	ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ رد ﺮﯿﺧﺎﺗ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣﺖﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻞﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،ﯽﺘﺧﺎﻨﺷ ﺪﺻرد و ﻦﻏور ﺪﺻرد ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﮏﯾﺪﻨﻟﺎﮐ ﺪﯿﺳا ﺪﺷ ﻪﮐﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺶﻫﺎﮐﻪﻠﺻﺎﻓﺰﺒﺳنﺪﺷهﺎﯿﮔﺎﺗﯽﻫﺪﻠﮔو ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﯽﻫﺪﻠﮔﺎﺗﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﯽﮔﺪﯿﺳرردﺖﺸﮐ،ﺮﯾد ﮔهﺎﯿﻞﺒﻗزانﺪﯿﺳرﻪﺑﺺﺧﺎﺷﺢﻄﺳگﺮﺑﺐﺳﺎﻨﻣدراو ﻪﻠﺣﺮﻣﯽﺸﯾازهﺪﯾ
	ﻟﻮﺗ ردﯿﻫ رﺬﺑ ﺪﯿﺮﺒﯾﺳ ﺪﯿ ساﺮﮐ ﻞﮕﻨ704 رد سرﺎﻓ نﺎﺘﺳا .رﺬﺑ و لﺎﻬﻧ ﻪﻠﺠﻣ ،22)3 :(167 -183. اﯾﺴﺣ و ح داﮋﻧ ناﺮﯿﻨﯽﺰﻣﯾﻧﺎﺘﯽ ،م1384 .ﺳرﺮﺑﯽﺮﺛارﺎﺗﯾﺦﺖﺷﺎﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺑﻪﺳ ﻪﻧادﻢﻗرنﺎﺘﮐﻨﻏورﯽردﻣاروﯿﻦ . مﻮﻠﻋ زروﺎﺸﮐي ،11)4 :(111-120. ﭘﯿﻟآ ،ع دازﺮﯿرﺎيﮑﺷ ،هﯿ بﺎﺘﻫز ،ر م ﺎﺒﺳﺎﻤﻠﺳﯽﺪﻤﺤﻣ و سي
	،ر نﺎﮐﻮﭼ و ا ﺮﺨﺘﺳا1385 .رﺎﺗ ﺮﺛاﯾردﺎﻣ ﺪﻟاو ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺖﺳﺎﮐ ﺦي
	.زروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣي ،18)2 :(49-58. ﺴﺣﯿﭘ ،م رﻮﭘ ﻦﯿﺒﺣ ،ع دازﺮﯿﺒﯽﮐﻮﺘﻓ و حﯿ ،ح م نﺎ1390 .ﺛﺎﺗﯿﺮدﻮﮐﺑﯿژﻮﻟﻮﯾﮏﻧﯿنژوﺮﺘراد)ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزآ (وﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﻣ وﯿناﺰﻧآ ﺲﻧﺎﺳاﯿنﻮﺴ .ﺮﺸﻧﯾزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪيﻟﻮﺗ وﯿﺎﭘ ﺪﯾراﺪ ،21-2)1 :(69 -86. ﻧﺎﻤﺣرﯽدﺎﺑآﺪﻟو ،نيﺑ و د ﺮﻓ نﺎﻬﺟ ،ع سﯿﻟﺪﮕﯽ ،م
	ﯽﺸﻫوﮋﭘتﺎﻘﯿﻘﺤﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادو ﺮﻄﻌﻣناﺮﯾا ،24)1 :(101 -108. ﻔﺳ و م فاﺪﻧ ،ق مﺎﺳرﯿ ،ف ﻦﮐ ﺪ1386 .ﺮﯿﺛﺎﺗﺦﯾرﺎﺗو ﺖﺷﺎﮐﻢﮐاﺮﺗﺮﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔدﺮﮑﻠﻤﻋودﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟاﻪﻧاد نﻮﺴﯿﻧا
	.ﻠﺼﻓﮥﻣﺎﻨﯽﻤﻠﻋ
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