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 چکیده

آزمایشی در سال زرك) (قَرَه هرز طبیعی مزرعه در گیاه بالنگوي شهريهايبه منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف     
 کامل هايبلوك طرح قالب در آزمایشاجرا شد. دانشگاه تبریز  یستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزيا در 1389-90 زراعی
 رشد فصل طول در وجین روز 63 و 53، 43، 33 ،23 ،13 شامل مربوطه تیمارهايصورت پذیرفت و  ارتکر 3 با تصادفی

 شاهد هايتیمار رشد و فصل در (تیمارهاي تداخل) وجین بدون روز 63 و 53، 43، 33 ،23 ،13 و هرز)(عاري از علف
 بر قرار گرفتند.رز خالص در هر بلوك ههرز در تمام فصل رشد و تیمار علفلوده به علف، آهرزعاري از علف شامل

هرز غالب شامل چسبک، سلمه تره، تلخه، کاسنی وحشی، تاج خروس، توق، گاوزبان هاياساس نتایج بدست آمده علف
- هايعلف جمعیت کل از درصد 2 و 2، 3 ،6 ،7 ،9 ،15 ،15 ،18 ،23 ترتیب شور بودند که بهبدل، پیچک صحرایی و علف

 افزایش با هرزهايعلف خشک وزن که ها نشان دادود اختصاص دادند. نتایج تجزیه واریانس دادهبه خ را مزرعه هرز
همچنین  .یافت افزایش داريمعنی طور به هرزهايعلف از عاري دوره طول کاهش و هرزهايعلف به آلودگی دوره طول

-هاينه وجود داشت. دوره بحرانی کنترل علفهرز با عملکرد داهايهاي مختلف تداخل علفدر دوره يداراختالف معنی

روز بعد از سبز  55تا  19 روز از درصد کاهش عملکرد اقتصادي دانه 10هرز در گیاه دارویی بالنگوي شهري براي 
  روز برآورد گردید. 36شدن و به مدت 

  

  هرزهاي، وزن خشک علف، عملکردهرزهاي، علفبالنگوي شهري، دوره بحرانی :هاي کلیديواژه
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Abstract 
     To determine the critical period of weed control in Dragon’s head (Lallemantia iberica Fisch. et 

Mey), field study were conducted in 2011 at the Agricultural Research station of University of 

Tabriz. Experiment were conducted in randomized complete block design with 3 replications and 

treatments relevant included 13, 23, 33, 43, 53 and 63 days weeding during the growing season 

(free of weeds), and 13, 23, 33, 43, 53 and 63 days without weeding (weed infested) in the growing 

season and includes free of weed, weed infested in the entire growing season and pure weed 

treatments in each block. The prevalent weed species were Setaria viridis L., Chenopodium album 

L., Acroptilon repense L., Cichurium intybus L., Amaranthus retroflexus L., Xanthium strumarium 

L., Anchusa italica Retz., Convolvulus arvensis L. and Salsola kali L. respectively. These species 

constituted 23, 18, 15, 15, 9, 7, 6, 3 and 2% of total weed population, respectively. Analysis of 

variance results showed that weed dry weight with increasing duration of infection and reduce 

weed-free period was significantly increased. The constructed models for Critical period of weed 

control in Dragon’s head showed that in order to prevent grain yield loss of 10%, weeds must be 

removed from the field after 19 until 55 days after crop emergence, and during 36 days respectively. 

 
Keywords: Critical period, Dragon’s head, Weeds, Weeds Dry Weight, Yield. 

  
  مقدمه

 هاي داروییبه فرآوردهد انسان آنکه رویکر با    
دوم قرن  نیمه حدود از دارد، ولیعمیقی  پیشینه گیاهان

سطح ها در فرآوردهتولید این بیستم مساله افزایش 
وري از شکل عملی نو به خود گرفت و بهره مزارع،

جاي انهدام و مصرف گیاهان دارویی کشت شده به
-سابقهو بیطبیعت، جایگاه تازه  گیاهان رویش یافته در

 رو امروزه به دلیل روشن شدن ي یافت. از اینا

اروهاي د ض جانبی داروهاي شیمیایی، مصرفعوار
گیاه . )1379بیگی (امید حال افزایش استگیاهی در 

جنس  ك) ازرزشهري یا همان (قرَهبالنگوي دارویی 
Lallemantia  گونه وiberica و با نام انگلیسی 
Lallemantia یاDragon’s head  از تیره 
Lamiaceae منطقه آذربایجان و نعناع بوده و در یا 

-هرَدر بین کشاورزان بیشتر با نام قَ مناطق ایران اغلب
زتناوبی  از گیاهان مهمگیاه  شود. اینك شناخته میر
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بهاره در مناطق کشت دیم و آبی اکثر مناطق آذربایجان 
ی باشد موسم گل آن خرداد و تیر ماه م که باشدمی

 ).1384و قربانی  1373میرحیدر  ، 1357 (قهرمان
 0046/0اسانس این گیاه حاوي بتاکاربوفیل به میزان 

هاي دار بذراست و به خاطر ترکیب موسیالژي لعاب
کنند (دوازده از خود لعاب تولید می ي شهريبالنگو

ا بودن داربه علت ). 1387 امامی و مجنون حسینی
هاي ناشی از سرفه ی گلو وگرفتگرفع  درموسیالژ 

محرك کننده، مدر و سرماخوردگی و نیز بعنوان تقویت 
آن توسط تقطیر  رویشیاز پیکره  .مصرف سنتی دارد

آید که در درمان با بخار آب نوعی اسانس بدست می
کلوئیدي هیدروترکیبات مفید است. از خوردگی سرما

 Orchis mascula(اي پنجه ثعلب شهري و دانه بالنگوي
L. ( آید با کیفیت ماندگاري باال بدست مینوعی بستنی

   ).1387پور و خداپرست (بهرام
یابی به عملکرد واقعی گیاهان زراعی مکان دستا     

هرز وجود ندارد. در کشاورزي هايبدون کنترل علف
هاي هرز از طریق مبارزه شیمیایی، روشهاينوین علف

از نظر اوم و برتر هاي مقزراعی و بکارگیري ژنوتیپ
شوند (کنزویک و همکاران رقابت، مدیریت و کنترل می

) یکی از 2003به اعتقاد کنزویک و همکاران ( ).2003
-هاي کنترل مطلوب علفعوامل موثر در طراحی سیستم

-هرز، عبارت از معرفی دوره بحرانی کنترل علفهاي
هرز در گیاهان مهم زراعی است. طبق تعریف هاي

-دوره بحرانی کنترل علف )2003و همکاران (کنزویک 
اي است که در طول چرخه رشد گیاه هرز، دورههاي

هرز باید مورد کنترل قرار گیرند تا هايزراعی، علف
هرز هايدوره بحرانی کنترل علفعملکرد کاهش نیابد. 

هرزي که قبل و هايداراي یک شروع و پایان است. علف
سبز هرز) کنترل علف (دوره بحرانی 1CPWCبعد از 

شوند، ممکن نیست نشانه یک تهدید براي عملکرد می
) بر این 2003گیاهان زراعی باشند. ایوانز و همکاران (

- هرز، علفعقیده بودند که در دوره بحرانی کنترل علف
هرز باید به منظور جلوگیري از کاهش شدید هاي

                                                           
1- Critical period of weed control 

 عملکرد، حذف شوند. به اعتقاد آنها، آگاهی از دوره
هرز و عوامل موثر بر آن، به هايبحرانی کنترل علف

هرز و تاثیر هايتعیین زمان مناسب کنترل علف منظور
ها ضرورت دارد. به بیان دیگر، دوره کشموثر علف

اي است که در آن به هرز، دورههايبحرانی کنترل علف
منظور جلوگیري از کاهش عملکرد گیاهان زراعی، 

-هرز ضروري است. کنترل علفيهاعملیات کنترل علف
هرز پس از این دوره، هر چند که خسارت را کاهش هاي
دهد، ولی اثر آن به هیچ وجه به اندازه اثر کنترل می
هرز در دوره بحرانی نیست (مارتین و هايعلف

سیم و  و 2003جیبسون و لیبمن  ، 2001همکاران 
   ).2003همکاران 

هاي زیست محیطی ناشی امروزه با توجه به آلودگی     
ها، ارتقاء کیفی محصوالت کشرویه علفاز مصرف بی

کشاورزي از طریق مطرح شدن کشاورزي پایدار، 
ها دارد. بحث کشهمواره سعی در کاهش مصرف علف

توان راهی براي می را 2هرزهايمدیریت تلفیقی علف
بدون کاهش چشمگیر عملکرد  ،هاکشکاهش کاربرد علف

توان هاي آن را نیز میورد و یکی از رهیافتبه حساب آ
ها در کشراهی براي کاربرد به هنگام و درست علف

که از  هرز دانستهايرانی مبارزه با علفطول دوره بح
هاي تولید محصوالت زراعی به شدت خواهد هزینه

-کاست. از دیگر کاربردهاي دوره بحرانی، بهبود زمان
ساس زمان آغاز و گیاهان پوششی بر ا بندي کاشت

هرز است. بدین هايپایان دوره بحرانی مبارزه با علف
ترتیب که مرحله بیشترین رشد گیاه پوششی را بر این 

). با توجه به 1992دوره منطبق سازیم (هال و همکاران 
ممانعت از اهمیت تولید گیاهان دارویی و از طرفی 

 وز هرهايیاهان در اثر تداخل علفکاهش عملکرد این گ
دوره بحرانی کنترل کننده شناسایی تعیین همچنین نقش 

با هدف  این آزمایش ،پایدارهرز در کشاورزي هايعلف
هاي هرز براي ممانعت تعیین دوره بحرانی کنترل علف

  اجرا شد. از افت عملکرد دانه بالنگوي شهري
                                                           

2- Integrated weed management 
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  هامواد و روش

 1389- 90 زراعی سالبهار  در ايمزرعه آزمایش     
 تبریز دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی یستگاها در

) کرکج اراضی( ریزتب شرق کیلومتري هشت در واقع
 طیدر  دما ساالنه حداکثرحداقل و  میانگین. گردیداجرا 
-درجه سانتی 4/18و  1/7 ترتیب به ساله 15 دوره یک

 مترمیلی 8/287 با برابر سالیانه بارندگی متوسط وگراد 
 در .)1392(آذرخشی و همکاران  است شده گزارش
، مپتاسی درصد میزان ازنظر محدودیتی منطقه این خاك
نتایج که  شودنمی دیده جذب قابل نیتروژن و فسفر

  ارائه شده است. 1حاصل از تجزیه خاك در جدول 
 با و مزرعه هرزهايعلف کلیه بررسی به توجه با     

 در هرزهايعلف بذري گنجینه بودن غنی به عنایت
 و دقت آزمایش بردن باال منظور به انتخابی، اراضی
 انتخاب ايگونه به آزمایش حلم مستدل، نتایج استخراج

 همگن تقریبا آزمایشی واحدهاي در هرزهايعلف که شد
آزمایش در  .باشند برخوردار همگن جامعه از و بوده

 15تکرار و  سه با تصادفیهاي کامل طرح بلوكقالب 
 به سري دو در آزمایشی تیمارهاي .گردید اجرا تیمار

، 13WIه شامل ک: WI3 سري الف) تیمارهايشرح 
WI23 ،WI33،WI43  ،WI53  و WI60 که در مزرعه به
شدن  سبز بعد از روز 63 و 53، 43 ،33، 23، 13 ترتیب
پس  و بودند هرزهايبه علف آلوده، بالنگوي شهري گیاه
 هرزهايعلف، رشد آخر فصل تا روزها این طی از

که شامل : WF4 ) تیمارهاي سريب .کنترل گردیدند
WF13،WF23  ،WF33 ،WF43 ،WF53 و WF63  که در

از بعد  روز 63 و 53 ،43 ،33، 23، 13 ترتیب مزرعه به
                                                           

1- Weed Infested 
2- Weed Free 

کنترل  هرزهايگیاه بالنگوي شهري علفسبز شدن 
هرز هايعلف ،گیاهفصل رشد  آخر تا آنبعد از  و شدند

شاهد  یک کرت هر بلوك همچنین در .کنترل نگردیدند
ي از عار شاهد و زراعیهرز در کل فصل به علف آلوده
خالص هرز علفشاهد و زراعی  فصلکل در هرز علف

 به و هر کرت کرت 15 هر بلوك شامل. وجود داشت
ردیف  6شامل  ومتر)  2/1×2( مربعمتر 4/2 مساحت
 و مترسانتی 20 متر و فاصله ردیفی 2به طول  کاشت

 بذرهاي گیاه. بودمتر سانتی 1 تقریبا اياصله بین بوتهف
که از هاي محلی آذربایجان از بذر بالنگوي شهري

تهیه  ند،قوه نامیه باالیی بودکه داراي محصول سال قبل 
و در اوایل کاري کاشت به صورت خشکه .گردید

کل . انجام شد ههاي بهاراردیبهشت با شروع بارندگی
روز  82دوره رشد از تاریخ کاشت تا برداشت محصول 

ري از نمونه بردا ،روز یکبار انجام 7بود. آبیاري هر 
هرز بعد از گاورو شدن زمین و بعد از حذف هايعلف

هاي مشخص تیمارهاي مربوطه در تاریخ اياثر حاشیه
هرز موجود در هر پالت از سطح هايعلف .انجام شد

و به صورت جداگانه از لحاظ گونه  برکفخاك 
گیري ارتفاع بالنگوي شدند. بعد از اندازه شناسایی
درجه سانتی  75آون در دماي  در داخلها بوته شهري،

بعد از خشک  و ساعت قرار داده شد 48گراد به مدت 
-علف از .گردیدن یوزت شدن کامل با ترازوي حساس

و شاهد آلوده به  WFي هرز موجود در تیمارهاهاي
هرز خالص قبل از برداشت شاهد علف و هرزعلف

 نمونه برداري انجام گردید. ،در آخر فصل و محصول
پس از رفع محصول بعد از رسیدن محصول  برداشت

از هر پالت ده بوته به و انجام گردید  شبنم صبحگاهی
 خشک شدن بعد از گردید.صورت تصادفی برداشت 

صفات مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد ثبت  ،هابوته

  
  نتایج تجزیه خاك قطعه زمین محل اجراي آزمایش. -1جدول 

  EC  نوع بافت
(ds/m)  pH  

  ماده آلی
  (درصد)

  آهک
  (درصد)

  ازت کل
 (درصد)

  فسفر
mg/kg)(  

  پتاس
mg/kg)(  

  453  36  13/0  11  3/1  6/7  1/1  لوم شنی
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بعد از حذف  همچنین یک متر مربع از هر پالت .گردید
کرد بیولوژیکی و به منظور ارزیابی عملاي اثر حاشیه

 تعیین منظور به. دانه در واحد سطح برداشت گردید 
 گامپرتز هايمدل از هرز،هايعلف تداخل بحرانی دوره
 استفاده) 1990 راتکاوسکی( [2]لجستیک و [1]
 کاهش یا افزایش درصد روش این از استفاده با. گردید
 هرزهايتداخل علف یا وجین روز هر از ناشی عملکرد
 هايبه آزمون نسبت هاروش این. گردید همحاسب
 با. هستند بیشتري برخوردار اطمینان از میانگین مقایسه
 از عاري تیمارهاي از حاصل هاي عملکردداده برازش
 بهره گیري بامشخص  زمانی هايهدمحدو تا هرزعلف
  :شدند مدل برآورد معیارهاي گامپرتز، مدل از

Y= A exp (-B exp (- KT))                          [1]  
 درصدي حسب بر عملکرد از عبارت: Yکه در این مدل  
-معیار Bو Kمجانب باالیی منحنی، : A تیمار شاهد، از

: زمان برحسب روز Tهاي تعیین کننده شکل منحنی و 
 تعیین جهت بعد از سبز شدن گیاه بالنگوي شهري است.

ري بالنگوي شه در هرزهايعلف تداخل بحرانی دوره
هرز علف به آلوده تیمارهاي از حاصل عملکرد هايداده
برازش  لجستیک مدل در مشخص زمانی هايمحدوده تا

  :صورت به لجستیک مدل تابع شکل. شدند داده
Y= C+D / (1+exp (- A+BT))                      [2]   

عبارت از عملکرد بالنگوي : Yکه در این مدل است 
: Bو  A تیمار شاهد،هري بر حسب درصدي از ش

مجانب پایینی : Cکننده شکل منحنی،  معیارهاي تعیین
: Tف مجانب باالیی و پایینی منحنی و : اختالD منحنی،

زمان برحسب روز پس از سبز شدن بالنگوي شهري 
  .است

یکنواختی  و هاداده بودن نرمال آزمون از پس 
ري آما مدل براساس هاداده واریانس تجزیه ها،واریانس

-هايدر صفت وزن خشک علف. شد انجام مربوطه طرح
ها، از تبدیل داده هرز به دلیل غیرنرمال بودن داده

هاي توسط نرم افزار آماري محاسباتاستفاده گردید. 
MSTAT-C وSPSS 16 .براي مقایسه  صورت گرفت
  ها از روش حداقل اختالف معنی دارمیانگین داده

(LSD)هااستفاده شد. شکل پنج درصدسطح احتمال  در 
  رسم گردید. Excelنیز با استفاده از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث

  غالب مزرعه هرزهايتراکم علفها و گونه
-هاي شاهد علفکرت در هرزهايمیانگین تراکم علف     
-هايمربع بود. علفدر متربوته  207خالص  هرزهاي

، [.S .v] (.Setaria viridis L) سبکچشامل هرز غالب 
 تلخه ، [.C. a] (.Chenopodium album L) سلمه تره

(Acroptilon repense L). [A. r.] ،  کاسنی
(Cichorium intybus L). [C. i.] ،ریشه خروستاج-

 توق، [.Am. r] (.Amaranthus retroflexus L) قرمز
(Xanthium strumarium L.) [X. s.]،  گاوزبان

پیچک ،   [.A. i] (.Anchusa italica Retz)لبد
، [.C. ar] (.Convolvulus arvensis L) صحرایی

-سایر علفو  [.Sa. k] (.Salsola kali L) شورعلف
، 7/11، 8/13 ،2/18، 32 ،3/38، 6/46 با تراکمهرز هاي

هاي بوته در مترمربع در کرت 4/3و  4/3، 1/4 ،8/6
، 18، 23که به ترتیب هاي هرز خالص بودند شاهد علف

هرز درصد از کل علفهاي 2و  2، 3، 6، 7، 9، 15، 15
هاي دوره بحرانی کنترل علفشدند. مزرعه را شامل می
در بین هاي هرز محاسبه شد که هرز براي کل علف

هرز چسبک بیشترین تراکم علف الذکر،فوقز هرهايعلف
اند. شور نیز کمترین تراکم را داشتهفهرز علو علف

هاي تداخلی یک گونه از جنبه ها،بسیاري از پژوهش
اند (زیمدال، هرز را با گیاه زراعی مدنظر داشتهعلف

). با توجه به این حقیقت ون آکر و همکاران 1980
ز در سویا هرهاي) در تعیین دوره تداخل علف1993(

ن مخلوطی از آهایی که در اظهار نمودند که پژوهش
رسی هرز طبیعی مزرعه مورد برهايهاي علفگونه

 دگیرند، نتایج کاربردي تري به دنبال خواهنقرار می
   داشت.

  
  هرزهايعلف خشک وزن
 ترمناسب معیار هرزهايعلف خشک وزن     

 شمار به هرزهايعلف تعداد به نسبت تريوکاربردي
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 همکاران و محمدي ، 2003 همکاران و پورسلی( رودمی
 یدهعق به). 2008 همکاران و کلوانق شفق و 2005

 خاك، مغذي مواد سطح) 2003( همکاران و کنزویک
 توزیع نحوه در کاتیونی تبادل ظرفیت و آلی مواد میزان
 واریانس تجزیه نتایج براساس .دارند تاثیر هرزهايعلف

 دارمعنی تاثیر تحت هرزهايعلف وزن خشک ،)2 جدول(
 وزن .گرفت قرار هرزهايعلف تداخل هاي مختلفدوره
 به آلودگی دوره افزایش طول با هرزايهعلف خشک
 هرزهايعلف از دوره عاري طول کاهش و هرزهايعلف
 تیمار که طوري به یافت. افزایش معنی داري طور به

 197هرز در کل دوره رشد، هايعلف به آلوده شاهد
-هايعلف انواع خشک وزن صورت به مترمربع در گرم
 هرزهايعلف .نمود تولیدرا  مزرعه در موجود هرز

 در را دانه عملکرد توان، این تکیه بر با مزرعه طبیعی
 رشد دوره کل در هرزبه علف آلوده شاهد تیمارهاي

گرم در مترمربع  109 هرزعلف از عاري شاهد به نسبت
هاي دار در دورهو همچنین اختالف معنی کاهش دادند

داشت هرز بر عمکلرد دانه وجود هايمختلف تداخل علف
در بررسی اثر  )2005و همکاران ( محمدي). 3دول (ج

شفق  و هرز طبیعی مزرعه با نخودهايتداخل علف
هرز طبیعی ) در بررسی اثر تداخل علفهاي1387کلوانق (

مزرعه با سویا گزارش نمودند که افت عملکرد دانه 
-هرز بیشتر میهايیوماس علفمتناسب با افزایش ب

هاي مختلف تاثیر دورهنمودار مقایسه میانگین  شود.
هرز نشان هايهرز در وزن خشک علفهايتداخل علف

 افزایش طول با هرزهايعلف خشک دهد که وزنمی
دوره  طول کاهش و هرزهايعلف به آلودگی دوره
یافت  افزایش داريمعنی طور به هرزهايعلف از عاري

  ).2(شکل 

  
 روي هرزهايعلف تداخل مختلف تاثیر دوره هاي واریانس تجزیه -2 جدول

 مزرعه طبیعی هرزهايعلف خشک وزن

 
 میانگین مربعات

  

 
 منابع تغییر درجه آزادي  هرزهايوزن خشک علف

 
ns 039/0 2 تکرار 

 
 تیمار 14 ** 1/53

 
025/0   خطا 28 

 
9/10  ضریب تغیرات (%) - 

  د.غیر معنی دارمیباش   ns** معنی دار در سطح احتمال یک درصد،  
  

 روي هرز هايعلف تداخل مختلف تاثیر دوره هاي واریانس تجزیه -3 جدول
 عملکرد دانه

 
 میانگین مربعات

  

 
 منابع تغییر درجه آزادي  عملکرد دانه

 
 تکرار 2 93/1901 **

 
 تیمار 13 ** 3308/99

 
22/160   خطا 26 

 
7/7  ضریب تغیرات (%) - 

  غیر معنی دار.   nsد، ** معنی دار در سطح احتمال یک درص 
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مزرعه که چسبک  هرزهايعلف شاهد هايکرت در مزرعه هرزهايعلف تراکم میانگین به غالب نسبت هرزهايعلف درصد -1 شکل

Setaria viridis L. (S .v.)سلمه تره ، Chenopodium album L. (C. a)تلخه ، Acroptilon repense L. (A. r.) ، کاسنی وحشی
Cichorium intybus L. (C. i.) تاج خروس ،Amaranthus rettoflexus L. (Am. r.)توق ،  Xanthium strumarium L. (X. 

s.) ،گاوزبان بدلAnchusa italica Retz. (A. i.)  پیچک صحرایی ، Convolvulus arvensis L. (C. ar.) ،علف شور Salsola 
kali L. (Sa. k.)  لمه(که با ک هرزهايو سایر علفothers  (باشد.می در شکل نشان داده شده  

  
  

  

هرز بر میزان هايکنترل علف هاي مختلف زمانی تداخل ونمودار مربوط به مقایسه میانگین تاثیر دوره -2شکل 
  .بر حسب گرم در متر مربع هرزهايوزن خشک علف

  هرزهايعلفکنترل  بحرانی دوره تعیین
 از با استفاده هرزهايلفکنترل ع بحرانی هايدوره     

 )2 و 1 هايمعادله( لجستیک و گامپرتز هايمعادله
مقادیر پارامترهاي مربوط به مدل گامپرتز  تعیین گردید.

 ) آورده شده است.5و  4و لجستیک نیز در جداول (
درصد کاهش عملکرد، یک دوره  5بطور کلی براي 

روز پس از  2/66تا  8/10 روز هرز ازعاري از علف
این  .سبز شدن گیاه دارویی بالنگوي شهري الزم است
باشد و زمان تقریبا زمان رشد رویشی و سریع گیاه می

شود تا پس هرز احساس میبیشترین نیاز به کنترل علف
هرز مقابله کند و هاياز آن گیاه بتواند به خوبی با علف

بحرانی عاري از درصد کاهش عملکرد دوره  10براي 
پس از سبز شدن روز  5/55تا  3/19 روز هرز ازعلف
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درصد کاهش عملکرد اقتصادي در  5/2باشد و براي می
و پایان دوره  8/5از روز دوره بحرانی شروع این گیاه 
باشد و این نشان روز پس ازسبز شدن می 1/72بحرانی 

دهد که براي بدست آوردن حداکثر عملکرد اقتصادي می
بایستی در طول  یا کمترین کاهش عملکرد اقتصاديو 

 3/66درصد کاهش عملکرد  5/2دوره به ترتیب براي 
درصد کاهش عملکرد  5ي هرز، براروز عاري از علف

روز  2/36کاهش عملکرد  درصد 10براي  و روز 4/55
و  4، 3هاي (شکل هرز نگه داشته شودهايعاري از علف

هاي که عواملی همچون گونه. البته باید در نظر داشت )5
شدن  هرز، زمان نسبی سبزهايهرز، تراکم علفعلف
هرز نسبت به گیاه زراعی، گونه و رقم گیاه زراعی علف

و عوامل محیطی همچون دما و بارندگی باعث تغییر 
شود و حتی نتایج به دست آمده در مناطق مختلف می

اید. ممکن است از سالی به سال دیگر این دوره فرق نم
درصد افت  5) با در نظر گرفتن 1387شفق کلوانق (

آلودگی  عملکرد براي عملکرد دانه سویا، حداکثر دوره
طوح نیتروژن هرز طبیعی مزرعه را براي سهايبه علف

، 7/16گرم در هکتار به ترتیب کیلو 60و  40، 20، 0
روز بعد از جوانه زنی و حداقل  1/22و  1/18، 1/52

 6/44، 3/60، 2/56هرز نیز به ترتیب فدوره عاري از عل
نتایج روز بعد از جوانه زنی گزارش نموده است.  1/56و

نشان داد  )1385همکاران ( حسینی وحاصل از آزمایش 
 روز 38 تا 24 از سبز زیره هرزهايعلف وجین با که
 موضوع این و نیافت کاهش عملکرد شدن، سبز از پس
 حذف از ثرترمؤ فصل ابتداي وجین که است حاکی
  می باشد. رشد فصل اواخر در هرزهايعلف

  
  گیرينتیجه

هرز در گیاه دارویی هايدوره بحرانی کنترل علف     
درصد کاهش عملکرد  10بالنگوي شهري براي 

روز بعد از سبز شدن و  55تا  19اقتصادي دانه از روز 
نتایج بدست آمده از این روز برآورد گردید.  36به مدت 
 پیچیده هايمکانیزم درك تواند به بهبودش میآزمای
هرز هايعلف و زراعی دارویی گیاه این متقابل اثرات

 این. شود منجر پایدار کشاورزي درطبیعی مزرعه 
-کشعلف مصرف موثر زمان تعیین در تواندمی مطالعه

 ضروري غیر و هنگام دیر ازمصرف جلوگیري در و ها
همچنین با تعیین این  .باشد داشته کاربرد هاکشعلف

شود تا در این دوره دوره به کشاورزان توصیه می
هرز مزرعه هايعلفاقدام به وجین  مشخص زمانی

-هايتوسط علفکاهش عملکرد باالتري نمایند تا شاهد 

  نباشند.هرز 

  
  مقادیر پارامترهاي مدل گامپرتز براي عملکرد دانه بالنگوي شهري برحسب درصد شاهد. -4جدول 

R2 K B A ضرایب 

982/0  )00598/0 (0178185/0  )1286/0 (83652/0  )9736/17 (52797/122  مقادیر برآورد شده 

     
  مقادیر پارامترهاي مدل لجستیک براي عملکرد دانه بالنگوي شهري بر حسب درصد شاهد. -5جدول 

R2 D C B A ضرایب 

994/0  )3488/24 (52/75  )668/14 (737/35  
)0173/0 (

0422/0  
)634/0 (7459/1  مقادیر برآورد شده 
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 معادالت بوسیله که درصد    5 اقتصادي عملکرد کاهش يبرا هرزعلف کنترل بحرانی دوره -4شکل 
  .است شده برآورد لجستیک و گامپرتز

  

  
درصد که بوسیله معادالت گامپرتز و  5/2هرز براي کاهش عملکرد اقتصادي دوره بحرانی کنترل علف -3شکل 

  لجستیک برآورد شده است.
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 لجستیک و گامپرتز معادالت بوسیله که درصد 10 اقتصادي عملکرد کاهش براي هرزعلف کنترل بحرانی دوره -5شکل 
  .است شده برآورد

  منابع مورد استفاده

  قدس رضوي. آستان انتشارات، سوم جلد. گیاهان دارویی فرآوري و . تولید1379ر،  د بیگیامی
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 صنایع کنگره ملی هجدهمین. دانه بالنگوي شهري هیدروکلویدي کاربرد ترکیبات .1387م،  خداپرست م و بهرام پور

  .مقدس مشهد غذایی،

گیاه دارویی زیره سبز. مجله  در هرزعلف کنترل بحرانی دوره . بررسی1385حسینی ا، کوچکی ع و نصیري محالتی م، 
  .33 - 23 ):1(4هاي زراعی ایران، پژوهش

  . زراعت و تولید گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه تهران. 1387امامی س و مجنون حسینی ن،  دوازده

هرز و عملکرد هايي بحرانی تداخل علف. اثرات اکوفیزیولوژیک مقادیر مختلف نیتروژن روي دوره1387شفق کلوانق ج، 
  گاه تبریز. کشاورزي، دانشدکتري رشته زراعت، دانشکده کمی و کیفی سویا. رساله 
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	ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑيﺎﻫيﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ هﺎﯿﮔ رد ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ زﺮﻫهَﺮَﻗ) (كرز لﺎﺳ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﯽﻋارز90-1389ردايزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﯾ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد .ﺪﺷ اﺮﺟاﺶﯾﺎﻣزآردﺐﻟﺎﻗحﺮﻃكﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐ ﯽﻓدﺎﺼﺗﺎﺑ3ﺮﮑﺗرا و ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ ترﻮﺻيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻪﻃﻮﺑﺮﻣﻞﻣﺎﺷ13،23،33 ،
	زﺮﻫﻪﻋرﺰﻣارﺧ ﻪﺑهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺪﻧداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﻪﮐنزوﮏﺸﺧﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺎﺑﺶﯾاﺰﻓا لﻮﻃهرودﯽﮔدﻮﻟآﻪﺑﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫوﺶﻫﺎﮐلﻮﻃهروديرﺎﻋزاﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑرﻮﻃﯽﻨﻌﻣيرادﺶﯾاﺰﻓاﺖﻓﺎﯾ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاراديهرود ردﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫيﺎﻫاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ زﺮﻫﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود 
	ياﺮﺑ يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ رد زﺮﻫ10ﻪﻧاد يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻردزازور19 ﺎﺗ55 ﺰﺒﺳ زا ﺪﻌﺑ زور تﺪﻣ ﻪﺑ و نﺪﺷ36.ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ زور
	ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود ،يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑﻒﻠﻋ ،يﺎﻫزﺮﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ،يﺎﻫزﺮﻫ
	راﻮﻋفﺮﺼﻣ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫوراد ﯽﺒﻧﺎﺟ ضد يﺎﻫورا رد ﯽﻫﺎﯿﮔﺖﺳا ﺶﯾاﺰﻓا لﺎﺣﺪﯿﻣا) ﯽﮕﯿﺑ1379( . هﺎﯿﮔ ﯽﯾوراد يﻮﮕﻨﻟﺎﺑهَﺮﻗ) نﺎﻤﻫ ﺎﯾ يﺮﻬﺷزرزا (ك ﺲﻨﺟ
	ﺎﺑﺮﮑﯾور ﻪﮑﻧآ نﺎﺴﻧا دهدروآﺮﻓ ﻪﺑﯽﯾوراد يﺎﻫ نﺎﻫﺎﯿﮔﻪﻨﯿﺸﯿﭘ ﯽﻘﯿﻤﻋﯽﻟو ،درادزادوﺪﺣﻪﻤﯿﻧ نﺮﻗ مود ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻟﺎﺴﻣ ﻢﺘﺴﯿﺑ ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗهدروآﺮﻓ رد ﺎﻫ ﺢﻄﺳ ،عراﺰﻣهﺮﻬﺑ و ﺖﻓﺮﮔ دﻮﺧ ﻪﺑ ﻮﻧ ﯽﻠﻤﻋ ﻞﮑﺷ زا يرو ﻪﺑ هﺪﺷ ﺖﺸﮐ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ فﺮﺼﻣ و ماﺪﻬﻧا يﺎﺟ رد ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾور نﺎﻫﺎﯿﮔ هزﺎﺗ هﺎﮕﯾﺎﺟ ،ﺖﻌ
	ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا مﺎﻧ ﺎﺑ و
	و ﻪﻧﻮﮔ
	ﺎﯾ
	هﺮﯿﺗ زا
	ﺎﯾرد و هدﻮﺑ عﺎﻨﻌﻧو نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺐﻠﻏاناﺮﯾا ﻖﻃﺎﻨﻣَﻗ مﺎﻧ ﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ نازروﺎﺸﮐ ﻦﯿﺑ ردَﺮه
	زرﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ كﻦﯾا .دﻮﺷ هﺎﯿﮔﻢﻬﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﺑوﺎﻨﺗ
	اﻦﯾا زا .ﺖﻓﺎﯾ ينﺪﺷ ﻦﺷور ﻞﯿﻟد ﻪﺑ هزوﺮﻣا ور
	هرود زا ﯽﻫﺎﮔآ ،ﺎﻬﻧآ دﺎﻘﺘﻋا ﻪﺑ .ﺪﻧﻮﺷ فﺬﺣ ،دﺮﮑﻠﻤﻋﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑيﺎﻫ ﻪﺑ ،نآ ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻞﻣاﻮﻋ و زﺮﻫ رﻮﻈﻨﻣﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺐﺳﺎﻨﻣ نﺎﻣز ﻦﯿﯿﻌﺗيﺎﻫ ﺮﯿﺛﺎﺗ و زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺮﺛﻮﻣﺶﮐ هرود ،ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ .دراد تروﺮﺿ ﺎﻫﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑيﺎﻫهرود ،زﺮﻫ ﻪﺑ نآ رد ﻪﮐ ﺖﺳا يا ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫ
	نﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﺜﮐا ﯽﺑآ و ﻢﯾد ﺖﺸﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد هرﺎﻬﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﮐﻣ هﺎﻣ ﺮﯿﺗ و دادﺮﺧ نآ ﻞﮔ ﻢﺳﻮﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﯽ نﺎﻣﺮﻬﻗ)1357، رﺪﯿﺣﺮﯿﻣ1373 ﯽﻧﺎﺑﺮﻗ و1384.( ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻞﯿﻓﻮﺑرﺎﮐﺎﺘﺑ يوﺎﺣ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺲﻧﺎﺳا0046/0 بﺎﻌﻟ يژﻼﯿﺳﻮﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ و ﺖﺳارﺬﺑ راد يﺎﻫ ﻮﮕﻨﻟﺎﺑيﺮﻬﺷ يﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ بﺎﻌﻟ دﻮﺧ زا
	يﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐ ار ترﺎﺴﺧ ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ،هرود ﻦﯾا زا ﺲﭘ زﺮﻫ ﯽﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﺛا هزاﺪﻧا ﻪﺑ ﻪﺟو ﭻﯿﻫ ﻪﺑ نآ ﺮﺛا ﯽﻟو ،ﺪﻫدﻒﻠﻋيﺎﻫ و ﻦﯿﺗرﺎﻣ) ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود رد زﺮﻫ نارﺎﮑﻤﻫ2001، ﻦﻤﺒﯿﻟ و نﻮﺴﺒﯿﺟ2003و و ﻢﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ2003.(ﯽﮔدﻮﻟآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هزوﺮﻣا ﯽﺷﺎﻧ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ ﯽﺑ فﺮﺼﻣ زاﻒﻠﻋ ﻪﯾورﺶﮐ 
	( ﯽﻨﺘﺴﺑ ﯽﻋﻮﻧﯽﻣ ﺖﺳﺪﺑ ﻻﺎﺑ يرﺎﮔﺪﻧﺎﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ﺪﯾآ ماﺮﻬﺑ) ﺖﺳﺮﭘاﺪﺧ و رﻮﭘ1387.( اﺖﺳد نﺎﮑﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻌﻗاو دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯾﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ نوﺪﺑيﺎﻫ يزروﺎﺸﮐ رد .دراﺪﻧ دﻮﺟو زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯾﻮﻧيﺎﻫشور ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ هزرﺎﺒﻣ ﻖﯾﺮﻃ زا زﺮﻫ يﺎﻫ ﭗﯿﺗﻮﻧژ يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ و ﯽﻋارزﻘﻣ يﺎﻫ ﺮﺗﺮﺑ و موﺎ ﺮﻈﻧ زا 
	ارﯽﻣ ياﺮﺑ ﯽﻫار ناﻮﺗ ﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ ﺶﻫﺎﮐﺶﮐﺎﻫ، دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﯿﮕﻤﺸﭼ ﺶﻫﺎﮐ نوﺪﺑ آ بﺎﺴﺣ ﻪﺑﺖﻓﺎﯿﻫر زا ﯽﮑﯾ و دروﯽﻣ ﺰﯿﻧ ار نآ يﺎﻫ ناﻮﺗ ﻒﻠﻋ ﺖﺳرد و مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ياﺮﺑ ﯽﻫارﺶﮐ رد ﺎﻫ ﺤﺑ هرود لﻮﻃﻒﻠﻋ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﯽﻧاﺮيﺎﻫﺖﺴﻧاد زﺮﻫ زا ﻪﮐ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺪﻫاﻮﺧ تﺪﺷ ﻪﺑ ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫنﺎﻣز دﻮ
	يﺎﻫﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود ﯽﻓﺮﻌﻣ زا ترﺎﺒﻋ ،زﺮﻫ
	ﺖﺷﺎﮐ يﺪﻨﺑا ﺮﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ و زﺎﻏآ نﺎﻣز سﺎﺳﻒﻠﻋ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود نﺎﯾﺎﭘيﺎﻫ ﻦﯾﺪﺑ .ﺖﺳا زﺮﻫ ﻦﯾا ﺮﺑ ار ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ نارﺎﮑﻤﻫ و لﺎﻫ) ﻢﯾزﺎﺳ ﻖﺒﻄﻨﻣ هرود1992 ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .( ﯽﻓﺮﻃ زا و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﯿﻤﻫا زا ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ ﮔ ﻦﯾا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐﻒﻠﻋ 
	يﺎﻫ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻖﺒﻃ .ﺖﺳا ﯽﻋارز ﻢﻬﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد زﺮﻫ ﮏﯾوﺰﻨﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و2003(ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود
	يﺎﻫهرود ،زﺮﻫ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻪﺧﺮﭼ لﻮﻃ رد ﻪﮐ ﺖﺳا يا ﻒﻠﻋ ،ﯽﻋارزيﺎﻫ ﺎﺗ ﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ لﺮﺘﻨﮐ درﻮﻣ ﺪﯾﺎﺑ زﺮﻫ .ﺪﺑﺎﯿﻧ ﺶﻫﺎﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هروديﺎﻫ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ .ﺖﺳا نﺎﯾﺎﭘ و عوﺮﺷ ﮏﯾ ياراديﺎﻫ و ﻞﺒﻗ ﻪﮐ يزﺮﻫ زا ﺪﻌﺑ
	ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود)ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ (زﺮﻫ ﺰﺒﺳ ﯽﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺮﺑ ﺪﯾﺪﻬﺗ ﮏﯾ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺴﯿﻧ ﻦﮑﻤﻣ ،ﺪﻧﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻧاﻮﯾا .ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ2003 ﻦﯾا ﺮﺑ ( ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود رد ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﯿﻘﻋﻒﻠﻋ ،زﺮﻫ
	يﺎﻫ ﺪﯾﺪﺷ ﺶﻫﺎﮐ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺪﯾﺎﺑ زﺮﻫ
	نﺪﺷ ﺰﺒﺳﻒﻠﻋ يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ هﺎﯿﮔيﺎﻫزﺮﻫ لﺮﺘﻨﮐ ﺪﻧﺪﺷو زا ﺪﻌﺑنآﺎﺗﺮﺧآ ﺪﺷر ﻞﺼﻓهﺎﯿﮔ،ﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮﻫ ﺪﻧﺪﯾدﺮﮕﻧ لﺮﺘﻨﮐ.رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫكﻮﻠﺑ ﺮﻫتﺮﮐ ﮏﯾ ﺪﻫﺎﺷ هدﻮﻟآﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﻞﺼﻓ ﻞﮐ رد زﺮﻫﯽﻋارزوﺪﻫﺎﺷرﺎﻋ زا ي ﻒﻠﻋ زﺮﻫ رد ﻞﮐﻞﺼﻓ ﯽﻋارز و ﺪﻫﺎﺷﻒﻠﻋ زﺮﻫ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺷاد دﻮﺟو .ﻞﻣﺎﺷ كﻮﻠﺑ ﺮﻫ15تﺮﮐتﺮﮐ ﺮﻫ وﻪﺑ ﺖﺣﺎﺴ
	ﺶﯾﺎﻣزآﻪﻋرﺰﻣيارد رﺎﻬﺑلﺎﺳﯽﻋارز90 -1389 رداهﺎﮕﺘﺴﯾﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗهﺪﮑﺸﻧاديزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﺰﯾﺮﺒﺗ ﻊﻗاوردﺖﺸﻫيﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐقﺮﺷﺒﺗﺰﯾﺮ)ﯽﺿاراﺞﮐﺮﮐ ( اﺮﺟاﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﻞﻗاﺪﺣﺮﺜﮐاﺪﺣﻪﻧﻻﺎﺳﺎﻣد ردﯽﻃ ﮏﯾهرود15ﻪﻟﺎﺳﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ1/7 و4/18ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد
	داﺮﮔوﻂﺳﻮﺘﻣﯽﮔﺪﻧرﺎﺑﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳﺮﺑاﺮﺑﺎﺑ8/287ﯽﻠﯿﻣﺮﺘﻣ شراﺰﮔهﺪﺷﺖﺳا نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺸﺧرذآ)1392(.رد كﺎﺧﻦﯾاﻪﻘﻄﻨﻣﯽﺘﯾدوﺪﺤﻣﺮﻈﻧزاناﺰﯿﻣﺪﺻردﯿﺳﺎﺘﭘﻢ ، ﺮﻔﺴﻓونژوﺮﺘﯿﻧﻞﺑﺎﻗبﺬﺟهﺪﯾدﯽﻤﻧدﻮﺷ ﻪﮐ ﺞﯾﺎﺘﻧ لوﺪﺟ رد كﺎﺧ ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ1.ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﯽﺳرﺮﺑﻪﯿﻠﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﻋرﺰﻣوﺎﺑ ﺖﯾﺎﻨﻋﻪﺑﯽﻨﻏندﻮﺑﻪﻨﯿ
	ﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﻪ
	ﻪﺑ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ13 ،23 ،33،43 ،53و63زورزا ﺪﻌﺑﺰﺒﺳ نﺪﺷ هﺎﯿﮔيﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ،هدﻮﻟآﻒﻠﻋ ﻪﺑيﺎﻫزﺮﻫﺪﻧدﻮﺑو ﺲﭘ زاﯽﻃﻦﯾاﺎﻫزورﺎﺗﻞﺼﻓ ﺮﺧآﺪﺷر ،ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ لﺮﺘﻨﮐ.
	يﺎﻫﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد دﻮﺟﻮﻣ زﺮﻫ ي
	ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ و ﻒﻠﻋزﺮﻫوﻒﻠﻋ ﺪﻫﺎﺷ ﺖﺷادﺮﺑ زا ﻞﺒﻗ ﺺﻟﺎﺧ زﺮﻫ لﻮﺼﺤﻣوﻞﺼﻓ ﺮﺧآ رد،.ﺪﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺖﺷادﺮﺑ لﻮﺼﺤﻣ نﺪﯿﺳر زا ﺪﻌﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﻊﻓر زا ﺲﭘ ﯽﻫﺎﮕﺤﺒﺻ ﻢﻨﺒﺷ ﺪﯾدﺮﮔ مﺎﺠﻧا و ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ هد تﻼﭘ ﺮﻫ زا ﺖﺷادﺮﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ.ﺪﯾدﺮﮔزا ﺪﻌﺑنﺪﺷ ﮏﺸﺧ ﻪﺗﻮﺑﺎﻫ، ﺖﺒﺛ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑ
	ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ
	رد ﻪﮐ ﻪﺑ ﻪﻋرﺰﻣﺐﯿﺗﺮﺗ13 ،23 ،33،43،53و63زور ﺪﻌﺑ زا
	رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳﺪﺻرد ﺞﻨﭘﻞﮑﺷ .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳاﺎﻫ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ
	ﺪﯾدﺮﮔ.تﻼﭘ ﺮﻫ زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﮏﯾ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ فﺬﺣ زا ﺪﻌﺑ ﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا ياﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑ ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺷادﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد .ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﻦﯿﯿﻌﺗ هرودﯽﻧاﺮﺤﺑﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋيﺎﻫ،زﺮﻫزالﺪﻣيﺎﻫﺰﺗﺮﭙﻣﺎﮔ
	.ﺪﯾدﺮﮔ ﻢﺳر
	)ﯽﮑﺳوﺎﮑﺗار1990 (هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﯾدﺮﮔ .ﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازاﻦﯾاشورﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓاﺎﯾﺶﻫﺎﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﺷﺎﻧزاﺮﻫزورﻦﯿﺟوﺎﯾﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫزﺮﻫ ﺒﺳﺎﺤﻣﻪﺪﯾدﺮﮔ .ﻦﯾاشورﺎﻫﺖﺒﺴﻧنﻮﻣزآ ﻪﺑيﺎﻫ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣزانﺎﻨﯿﻤﻃارادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑﺪﻨﺘﺴﻫ .ﺎﺑ شزاﺮﺑهداددﺮﮑﻠﻤﻋ يﺎﻫﻞﺻﺎﺣزايﺎﻫرﺎﻤﯿﺗيرﺎﻋزا ﻒﻠﻋزﺮﻫﺎﺗوﺪﺤﻣدهيﺎﻫﯽﻧﺎﻣز ﺺﺨﺸﻣﺎ
	وﮏﯿﺘﺴﺠﻟ
	ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣيﺎﻫزﺮﻫردتﺮﮐﻒﻠﻋ ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫ
	يﺎﻫزﺮﻫ ﺺﻟﺎﺧ207 ﻪﺗﻮﺑﺮﺘﻣ ردﻒﻠﻋ .دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣيﺎﻫ
	ﺐﻟﺎﻏ زﺮﻫ ﻞﻣﺎﺷﭼﮏﺒﺴ
	، هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ
	،ﻪﺨﻠﺗ
	ﯽﻨﺳﺎﮐ
	جﺎﺗسوﺮﺧﻪﺸﯾر
	ﺰﻣﺮﻗ
	قﻮﺗ
	، نﺎﺑزوﺎﮔ ﺪﺑل
	لﺪﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ
	:ترﺎﺒﻋزادﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺑﺐﺴﺣيﺪﺻرد زا،ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ
	ﮏﭽﯿﭘ ﯽﯾاﺮﺤﺻ
	: ،ﯽﻨﺤﻨﻣ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺐﻧﺎﺠﻣ
	و
	رﺎﯿﻌﻣ
	و ﯽﻨﺤﻨﻣ ﻞﮑﺷ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫ
	زور ﺐﺴﺣﺮﺑ نﺎﻣز :.ﺖﺳا يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ هﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ زا ﺪﻌﺑﺖﻬﺟﻦﯿﯿﻌﺗ هرودﯽﻧاﺮﺤﺑﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫردﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ يﺮ هداديﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋﻞﺻﺎﺣزايﺎﻫرﺎﻤﯿﺗهدﻮﻟآﻪﺑﻒﻠﻋ زﺮﻫ ﺎﺗهدوﺪﺤﻣيﺎﻫﯽﻧﺎﻣزﺺﺨﺸﻣردلﺪﻣﮏﯿﺘﺴﺠﻟ شزاﺮﺑ هدادﺪﻧﺪﺷ .ﻞﮑﺷﻊﺑﺎﺗلﺪﻣﮏﯿﺘﺴﺠﻟﻪﺑترﻮﺻ:
	ﻒﻠﻋرﻮﺷ
	وﻒﻠﻋ ﺮﯾﺎﺳ
	يﺎﻫ زﺮﻫﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ6/46 ،3/38،32 ،2/18،8/13 ،7/11 ، 8/6،1/4 ،4/3 و4/3تﺮﮐ رد ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﺪﻫﺎﺷ ﺪﻧدﻮﺑ ﺺﻟﺎﺧ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ23 ،18 ، 15 ،15 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 و2يﺎﻬﻔﻠﻋ ﻞﮐ زا ﺪﺻرد زﺮﻫ ﯽﻣ ﻞﻣﺎﺷ ار ﻪﻋرﺰﻣ .ﺪﻧﺪﺷﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﮐ ياﺮﺑ زﺮﻫ ﻪﮐ ﺪﺷ 
	: يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ زا ترﺎﺒﻋ ﺷ زا يﺪﺻرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺮﻬ،ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ
	لﺪﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ
	و
	: ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫرﺎﯿﻌﻣ ،ﯽﻨﺤﻨﻣ ﻞﮑﺷ هﺪﻨﻨﮐ
	: ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ ﺐﻧﺎﺠﻣ ،ﯽﻨﺤﻨﻣ
	: يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ زا ﺲﭘ زور ﺐﺴﺣﺮﺑ نﺎﻣزﺖﺳا. ﺲﭘزانﻮﻣزآلﺎﻣﺮﻧندﻮﺑهدادﺎﻫو ﯽﺘﺧاﻮﻨﮑﯾ ﺲﻧﺎﯾراو،ﺎﻫﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫسﺎﺳاﺮﺑلﺪﻣﺎﻣآ ير حﺮﻃﻪﻃﻮﺑﺮﻣمﺎﺠﻧاﺪﺷ .ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﻔﺻ رديﺎﻫ
	ﻼﺘﺧا : و ﯽﻨﺤﻨﻣ ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ و ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺐﻧﺎﺠﻣ ف
	هداد ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧﺮﯿﻏ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ زﺮﻫ هداد ﻞﯾﺪﺒﺗ زا ،ﺎﻫ .ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳاتﺎﺒﺳﺎﺤﻣيرﺎﻣآراﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ يﺎﻫ
	.ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻞﻗاﺪﺣ شور زا ﺎﻫ
	و
	نزوﮏﺸﺧﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫرﺎﯿﻌﻣﺐﺳﺎﻨﻣﺮﺗ يدﺮﺑرﺎﮐويﺮﺗﺖﺒﺴﻧﻪﺑداﺪﻌﺗﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑرﺎﻤﺷ
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺪﻫﺎﺷيرﺎﻋزاﻒﻠﻋزﺮﻫ109 ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺪﻧداد ﺶﻫﺎﮐﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ وهرود رد راد يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣيﺎﻫ دﻮﺟو ﻪﻧاد دﺮﻠﮑﻤﻋ ﺮﺑ زﺮﻫ ﺖﺷاد ﺟ) لوﺪ3 .(يﺪﻤﺤﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و2005( ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫدﻮﺨﻧ ﺎﺑ ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ زﺮﻫو ﻖﻔﺷ ) ﻖﻧاﻮﻠﮐ1387يﺎﻬﻔﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ر
	ﯽﻣدور)ﯽﻠﺳرﻮﭘونارﺎﮑﻤﻫ2003،يﺪﻤﺤﻣونارﺎﮑﻤﻫ 2005وﻖﻔﺷﻖﻧاﻮﻠﮐونارﺎﮑﻤﻫ2008 .(ﻪﺑﻘﻋهﺪﯿ ﮏﯾوﺰﻨﮐونارﺎﮑﻤﻫ)2003 (ﺢﻄﺳداﻮﻣيﺬﻐﻣ،كﺎﺧ ناﺰﯿﻣداﻮﻣﯽﻟآوﺖﯿﻓﺮﻇلدﺎﺒﺗﯽﻧﻮﯿﺗﺎﮐردهﻮﺤﻧﻊﯾزﻮﺗ ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺮﯿﺛﺎﺗﺪﻧراد.سﺎﺳاﺮﺑﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراو )لوﺪﺟ2(،ﮏﺸﺧ نزوﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺎﺗﯽﻨﻌﻣراد هرودﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻞﺧاﺪ
	.دﻮﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رادﻮﻤﻧهرود ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو رد زﺮﻫيﺎﻫ نﺎﺸﻧ زﺮﻫ ﯽﻣنزو ﻪﮐ ﺪﻫدﮏﺸﺧﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺎﺑلﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا هرودﯽﮔدﻮﻟآﻪﺑﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫوﺶﻫﺎﮐلﻮﻃ هرود يرﺎﻋزاﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑرﻮﻃﯽﻨﻌﻣيرادﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻓﺎﯾ ﻞﮑﺷ)2.(
	زﺮﻫدﻮﺟﻮﻣردﻪﻋرﺰﻣ ارﺪﯿﻟﻮﺗدﻮﻤﻧ.ﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﯽﻌﯿﺒﻃﻪﻋرﺰﻣﺎﺑﺮﺑ ﻪﯿﮑﺗﻦﯾا،ناﻮﺗدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاداررد يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺪﻫﺎﺷهدﻮﻟآﻒﻠﻋ ﻪﺑزﺮﻫردﻞﮐهرودﺪﺷر
	ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋزا زﺮﻫزور8/10 ﺎﺗ2/66 زا ﺲﭘ زورﺖﺳا مزﻻ يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ. ﻦﯾا ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﻊﯾﺮﺳ و ﯽﺸﯾور ﺪﺷر نﺎﻣز ﺎﺒﯾﺮﻘﺗ نﺎﻣز و ﺪﺷﺎﺑ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻣ سﺎﺴﺣا زﺮﻫ ﺲﭘ ﺎﺗ دﻮﺷ ﻒﻠﻋ ﺎﺑ ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ هﺎﯿﮔ نآ زايﺎﻫ و ﺪﻨﮐ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ زﺮﻫ ياﺮﺑ10 هرود دﺮﮑﻠﻤﻋ 
	هروديﺎﻫﯽﻧاﺮﺤﺑﻋ لﺮﺘﻨﮐﻒﻠيﺎﻫزﺮﻫهدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑزا ﻪﻟدﺎﻌﻣيﺎﻫﺰﺗﺮﭙﻣﺎﮔوﮏﯿﺘﺴﺠﻟ)ﻪﻟدﺎﻌﻣيﺎﻫ1و2( .ﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺰﺗﺮﭙﻣﺎﮔ لﺪﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﺮﯾدﺎﻘﻣ) لواﺪﺟ رد ﺰﯿﻧ ﮏﯿﺘﺴﺠﻟ و4 و5.ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ ( ياﺮﺑ ﯽﻠﮐ رﻮﻄﺑ5 هرود ﮏﯾ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد
	ﯽﻣ ياﺮﺑ و ﺪﺷﺎﺑ5/2 رد يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا عوﺮﺷ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود زور زا8/5 هرود نﺎﯾﺎﭘ و ﯽﻧاﺮﺤﺑ1/72ﯽﻣ نﺪﺷ ﺰﺒﺳزا ﺲﭘ زور نﺎﺸﻧ ﻦﯾا و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ندروآ ﺖﺳﺪﺑ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﻫد ويدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺎﯾ لﻮﻃ رد ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ياﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ هرود5/2 
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