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  چکیده

به عنوان جایگزینی  یآل يدهاکو ریت و ساکه از کمپوس شودمی یمحصول سالم سع دیامروزه به منظور تول
 تی براي سالمتی انسانطراممکن است خ ییایمیش يهاکود هیرویمصرف ب رایز ،براي کودهاي شیمیایی استفاده شود

هاي مناطق خشک با توجه به کمبود مواد آلی در اغلب خاك .دشوهاي کشاورزي زمینموجب شوري یا آلودگی و داشته 
تواند ظرفیت نگهداري آب خاك را افزایش دهد. به منظور پسماندهاي آلی می از ان، مصرف کمپوستو نیمه خشک ایر

 يدر گلخانه ی)، پژوهشنی(رقم نگ ياگلخانه اریخ یبر کاهش تنش آب انیبنیریشاستفاده از کمپوست  ریتاث یبررس
 یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك لیبصورت فاکتور شیانجام شد. آزما 1392در شهرستان فسا در سال  یقاتیتحق
 10، 0شده ( دهیبه صورت پوس انیبنیریش شهیشامل چهار سطح پسماند ر شیآزما يمارهای. تدیتکرار انجام گرد 4با 
 شیآزما جی) بود. نتایزراع تیظرف %100و  %75، %50( خاك یخاك گلدان) و سه سطح رطوبت یدرصد وزن 40و  20،

 اریخ ییدر وزن خشک و تر اندام هوا يداریمعن شیسبب افزا ان،یبنیریش يهاپسماند زانیم شینشان داد که افزا
 انگرهیارتفاع بوته و طول م وه،یتعداد گل و ماز  انیبنیریپسماند ش زانیخاك و م ی. با کاهش درصد رطوبت زراعدیگرد
سبب  انیبنیریش يدرصد 40و پسماند  یعزرا تیدرصد رطوبت ظرف 100 ماریکاسته شد. اما ت يداریبه طور معن اریخ
که با کاربرد  رسدیبه نظر م قیتحق نیا جیا. با توجه به نتدیو عملکرد تک بوته گرد وهیدر وزن تک م يداریمعن شیافزا

 را کنترل نمود. اریوارده به خ یرطوبت يهاتنش يادیتا حد ز توانیم ،ياگلخانه اریدر خ انیبنیریپسماند ش

  
  ماده خشک ،بیانشیرین کمپوستعملکرد،  ،اریخ ی،: تنش خشکيدیکل هايواژه
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Abstract 

Nowadays in order to produce healthy foods, application of compost and other organic 

fertilizers has received more attention as a suitable alternative for utilization of chemical fertilizers. 

It’s due to the fact that excess use of chemical fertilizers can cause threats to human health and lead 

to salinity or pollution of agriculture soils. Due to low organic-matter content in most soils in arid 

and semi-arid regions of Iran, application of organic-wastes’ like compost can increase water-

holding capacity of the soil. In order to evaluate the effect of licorice compost application on 

decreasing of water stress in greenhouse cucumber (cv. Negin), an investigation was conducted in a 

research greenhouse of Fasa in 2012. The experiment was factorial in a randomized completely 

block design with four replications. Treatments were composted root residue of licorice in four 

levels (0, 10, 20 and 40 percent of pot soil) and three irrigation regimes (50, 75 and 100% of field 

capacity moisture). Results showed that increasing in the amount of waste Licorice significantly 

increased shoot dry and fresh weight of cucumber. By reduction in moisture content of the soil and 

the amount of licorice residue, number of flower and fruit, plant height and internode length were 

reduced significantly. But 100% of field capacity moisture and 40 percent of licorice residue 

increased fruit weight and yield per plant significantly. The result of this study showed that water 

stress in cucumber can be controlled using licorice residue. 
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  مقدمه

و از  L Cucumis sativus.خیار با نام علمی 
باشد. خیار گیاهی است میCucurbitaceae خانواده 

که در مناطق گرم و معتدل (با زمستان مالیم) کاشته 

؛ ال حربی و 1994وهمکاران  هامفریسشود (می
). خیار بسیار حساس به شرایط 1996همکاران 

در ئی نامساعد محیطی است و حتی تغییرات جز
اي بر هم اثر سوء قابل مالحظهمحتواي رطوبت خاك 
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ریشه خیار ). 2013عن ولینگ دارد ( آنرشد و عملکرد 
و سطحی بودن ریشه  سطحی بوده و حالت افشان دارد

باعث حساسیت آن به خشکی گردیده است به  آن
 5-10که ریشه اصلی آن در خاك سنگین طوري

کند. یمتر نفوذ میسانت 20-30سانتیمتر و در خاك سبک 
اي تقریبا گسترده و نازك داراي سیستم ریشهاین گیاه 

بوده که به صورت افقی در سطح وسیعی امکان 
گسترش داشته، و بنابراین می تواند تولید ریشه انبوه 

متر خاك کند، که این تهیه یک بستر سانتی 30در عمق 
اي شرایط تهویهبا تقریباً سبک از نظر بافت خاك 

  ).1384 سازد (زاهدیانسب براي آن را ضروري میمنا
 حفظ یا و خاكبه داخل  آب نفوذ بهبودجهت 

 بهرهی مختلف هايروش از توانمیآن  در رطوبت ذخیره
ه از مواد جاذب الرطوبه استفاد ،هان روشای از یکی برد.

طبیعی از جمله کمپوست گیاهانی است که داراي ضریب 
). 2014رناندز و همکاران جذب باالي رطوبت هستند (ه

مواد آلی در خاك موجب اصالح نفوذ پذیري و بهبود 
زهکشی خاك گردیده و همچنین با حفظ رطوبت کافی، 

د (قادري ننمایاز خشکی بیش از اندازه نیز جلوگیري می
). منابع کود آلی از جمله کود دامی، 1390و همکاران 

کمپوست حاصل از زباله شهري و ورمی کمپوست 
اي فراوانی براي محصوالت زراعی اراي ارزش تغذیهد

بوده و مصرف آنها گامی موثر در روند توسعه 
باشد. یکی از کشاورزي پایدار و حفظ محیط زیست می
هاي فراوري بقایاي گیاهی بدست آمده در کارخانه

توان از که می باشدمی بیانشیرینگیاهان دارویی تفاله 
یاهی جهت حفظ رطوبت و تفاله آن بعنوان خاکپوش گ

اصالح فیزیکی بستر کشت گیاهان استفاده نمود (سمیا 
)، آزمایشی 1390). قادري و همکاران (2009و همکاران 

به منظور تاثیر کمپوست مواد آلی بر خصوصیات 
فرنگی، کلم و کاهو در محیط گلخانه رشدي خیار، گوجه

اي که در تیماره دادنتایج حاصله نشان انجام دادند و 
داري نسبت به شکل معنیه کمپوست ارتفاع بوته بداراي 

افزایش یافت.  بدون کمپوستهاي ارتفاع بوته در گلدان

کمپوست نسبت به  تیمارها در همچنین وزن خشک بوته
از  %1داري در سطح افزایش معنی عدم وجود کمپوست
)، 1386. کاظمینی و همکاران (خود نشان دادند

را به عنوان کمپوست آلی بر  یانبشیرینهاي پسماند
رشد و عملکرد گندم دیم مورد ارزیابی قرار دادند و 
دریافتند که حداکثر عملکرد گندم دیم در تیمار حاوي 

درصد نسبت به  32به میزان  بیانشیرینکمپوست 
طی آزمایشی اثر  محققانتیمار شاهد افزایش یافت. 

 گیفرنگوجه و مصرف کمپوست را بر عملکرد خیار
مورد ارزیابی قرار داده و دریافتند که عملکرد در 
تیمارهاي حاوي کمپوست نسبت به شاهد افزایش داشته 

داشتن  لیکمپوست به دل ،حاصل جیاساس نتابر و است
سبب افزایش راندمان مصرف خود  یساختمان اسفنج

؛ علی و 1389 همکارانو  یضراب( گردیده استآب 
ینکه گیاه خیار یکی از با توجه به ا .)2003همکاران 

اي به حساب مهمترین محصوالت جالیزي و گلخانه
آید، از طرف دیگر استفاده از مواد آلی به عنوان می

راهکاري در افزایش عملکرد گیاهان نقش مهمی ایفا 
نماید. بنابراین هدف از انجام این تحقیق استفاده از می

 لرطوبها جاذب ماده عنوان به بیانشیرین ریشه بقایاي
 بهبود، آب مصرف کارآیی افزایش در طبیعی
 ايگلخانه خیار عملکرد اجزاي رویشی و هايشاخص

باشد. تعیین سطحی از مقاومت خیار به نگین می رقم
کمبود آب به نحوي که در مصرف آب صرفه جویی 
شده و در عین حال فاکتورهاي رشدي و عملکردي آن 

  ن بررسی است.دچار نقصان نگردد از اهداف دیگر ای
  هامواد و روش

واقع در  یقاتیدر گلخانه تحق شیآزما نیا
 58درجه و  28 ییایشهرستان فسا با عرض جغراف

 قهیدق 41درجه و  53 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق
 در جنوب ایمتر از سطح در 1384و ارتفاع حدود  یشرق
شد. این  انجام 1391استان فارس در سال  شرقی

هاي رت فاکتوریل در قالب طرح بلوكآزمایش به صو
تونل  کیتکرار و در درون  4کامل تصادفی در 
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 لیمتر تشک 3متر و ارتفاع  24×40به ابعاد  یکیپالست
 دهیپوش یو وي  لونیکه با نا ياسکلت فلز کیشده از 

استفاده  شامل شیآزما يمارهایانجام شد. تشده بود، 
در چهار  بیانشیرین شهیشده ر دهیپوس پسمانداز 

و سه خاك گلدان) وزنی درصد  40و  20، 10، 0سطح (
) بود. ظرفیت زراعی ٪100 و ٪75 ، ٪50( ياریآب سطح
 يهااز کارخانه ازیمورد ن بیانشیرین شهیر پسماند

در گلدان و در  شیشد. آزما هیاستان فارس ته شمکیر

با  هانگلدا ازیگلخانه صورت گرفت. خاك مورد ن طیمح
 زانیو به م یبخار آب گرم ضد عفون ستمیساستفاده از 
خاك  وزنشد و متناسب با  ختهیدر گلدان ر ازیمورد ن
 بیانشیرین شهری پسماند ها،گلدان يبرا ازیمورد ن

از  یبرخ .دیبه آن اضافه گردبصورت مخلوط 
خاك مورد استفاده به  ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو

  .باشدی) م1شرح جدول (

  
هاي فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده در ی ویژگیبرخ  -1جدول 

  آزمایش
  مقدار  خصوصیت

  رسی لوم  بافت خاك
  3/7  خاكعصاره اشباع واکنش 

  74/3  زیمنس بر متر)(دسی خاكعصاره اشباع  هدایت الکتریکی
  09/0  نیتروژن (درصد)

  8/8  فسفر (میلی گرم بر کیلوگرم)
  172  پتاسیم (میلی گرم بر کیلوگرم)

  
 ،یمتفاوت تنش خشک يبه منظور اعمال درصدها

 ٪100و  ٪75 ، ٪50 يهازانیبه م ياریآب سطح از سه
جهت محاسبه درصد . دیاستفاده گرد ايظرفیت مزرعه

در هر گلدان وزنی رطوبت خاك در نقطه ظرفیت زراعی 
شد.  ختهیخاك ر یبر اساس وزن کردن مقدار مشخص

نتخاب و به حد ا یگلدان به صورت تصادف 4سپس 
ها را پس سپس سطح گلدان ،ندداشباع از آب رسانده ش

از پوشاندن به وسیله فویل آلومینیومی (جهت جلوگیري 
ها) به روي سطوح مشبک جهت از تبخیر از سطح گلدان

زهکشی آب اضافی تا ظرفیت زراعی قرار داده شدند. 
ها دوباره وزن ساعت گلدان 48شدن  يپس از سپر

درجه  105در دماي  نهاادامه خاك آ درشدند و 
ساعت کامال خشک شده و وزن  24گراد به مدت سانتی

اعداد  نیانگیمبدین ترتیب خشک آنها اندازه گیري شد. 
در نظر گرفته شد،  یزراع تیمعادل ظرف ،به دست آمده

 تیظرف طیدر شرا 1طبق معادله وزن گلدان که يبطور
  .در نظر گرفته شد 100% یزراع

 
]1[  

 
  

وزن خاك در ظرفیت زراعی،   FCWکه در آن، 
DW  .سپس وزن  وزن خاك خشک شده در آون است
ی با استفاده زراع تیظرف 50و % 75% ریمقادها در گلدان

  محاسبه شد.  3و  2 معادلهاز 
]2[ A75% =F75% × 

(FC100%×DW) + DW+ PW+PLW 
 

]3[  A50% =F50% × 
(FC100%×DW) + DW+ PW+ PLW 

 
وزن  به ترتیب A75% و A50%ر این رابطه، د

درصد وزنی  75و  50کل گلدان همراه با بوته در 
به ترتیب مقدار  F50% و F50%رطوبت زراعی، 
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درصد وزنی رطوبت مورد نیاز نسبت به ظرفیت 
درصد رطوبت خاك در ظرفیت   F100%زراعی، 
 وزن گلدان و PW، وزن خاك خشک گلدان DWزراعی، 

PLW هاي هر گلدان هستند. با استفاده از وزن بوته
ها درصد رطوبت خاك معادله باال و وزن کردن گلدان

در تیمارهاي تنش خشکی مورد نیاز نگهداري شد. پس 
از شروع تیمار تنش هر چند روز یکبار در تعداي از 

ها هاي اضافی گیاهان از خاك خارج و وزن بوتهگلدان
ر معادله باال وارد محاسبه شده و میانگین وزنی آنها د

هاي ها در زمانبوتهشد. بدین ترتیب اضافه وزن 
مقدار آب مورد نیاز  مختلف در معادله باال وارد شد.

بر اساس روش  انیروز در م کیبه صورت ها گلدان
ویدیستاتی و همکاران ( شدمیاضافه  محاسبه و یوزن

 ارهایمنظور کاشت خ به .)2004؛ گرین و همکاران 2008
 هاابتدا خاك مورد نظر در درون گلدان ،قم نگین)(ر
به  زین بیانشیرین پسماند مارهایو بسته به نوع ت ختهری

بذرها در  زیو پس از آن ن دیخاك مورد نظر اضافه گرد
داخل هر گلدان کشت شد. اولین آبیاري به عنوان تاریخ 

 زانیحسب م برها کاشت محسوب گردید و ادامه آبیاري
انجام شد. به  اهیها و مراحل حساس گنرطوبت گلدا

ها با دست علف هیهاي هرز کلمنظور مبارزه با علف
   شدند. نیوج

گیري صفات وزن تر و وزن به منظور اندازه
ه دهاي برداشت شده را توزین نموخشک بوته ابتدا بوته
گیري وزن خشک در آون در دماي و سپس براي اندازه

توزین دوباره و  ساعت خشک 48درجه به مدت  72
در هر بوته شمارش و سپس با و میوه شدند. تعداد گل 

 میانگین هر گلدان ها،گیري از آنمیانگین
برداري شد. براي تعیین ارتفاع بوته، از انتهاي یادداشت

با و گیري بوته با خط کش اندازههر طوقه تا نوك 
. براي شد تعیینهر گلدان ارتفاع بوته در گیري، میانگین
دو  بینگیري طول میانگره، از ابتداي طوقه فاصله اندازه

گیري و این گره متوالی با خط کش به طور دقیق اندازه
عمل تا نوك ساقه بوته، به همین ترتیب ادامه یافت. براي 

تعداد  در هر گلدان بدست آوردن میانگین وزن تک میوه،
میوه به طور تصادفی انتخاب و سپس توسط ترازو  20
گیري از آنان، وزن تک میوه ن و با میانگینتوزی

محاسبه گردید. جهت تعیین عملکرد خیار، در زمان 
برداشت محصول، تعداد خیارهاي برداشتی در هر بوته 

هاي بدست آمده از این پژوهش، با . دادهگردیدتوزین 
مورد تجزیه آماري قرار  ،SASاستفاده از نرم افزار 

از طریق آزمون دانکن در ها مقایسه میانگینگرفتند. 
  انجام شد. %5سطح احتمال 

  
  نتایج 

  وزن تر و خشک بخش هوایی خیار
مربوط  يهاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

متقابل نشان داد که اثر وزن تر کل بخش هوایی خیار به 
بیان و میزان رطوبت خاك بر وزن تر کل شیرین پسماند

(جدول  دار گردیددرصد معنی 1خیار در سطح احتمال 
در کیلوگرم  68/8 زانیبه مبیشترین وزن تر کل ). 2

 40درصد رطوبت ظرفیت زراعی و استفاده  100تیمار 
). 3بدست آمد (جدول  بیانشیرین پسمانددرصدي از 

 پسمانددرصد  40الزم به ذکر است که استفاده از 
بیان چنان موثر واقع گردید که حتی کاهش شیرین

درصد، نیز اثر چندانی در کاهش وزن تر  75رطوبت به 
ظرفیت  درصد 100 زراعی خیار نداشت و با رطوبت

 .داري حاصل نگردید، اختالف آماري معنیزراعی
خاك و زراعی با کاهش درصدهاي رطوبت همچنین 

بیان از وزن تر خیار به طور شیرین پسماندمیزان 
در شرایط سطوح مختلف  و داري کاسته شدمعنی
بیان، کمترین وزن تر خیار در میزان شیرین دپسمان

  درصد بدست آمد.  50رطوبت 
 پسمانداثرات تیمارهاي  2مطابق با جدول 

بیان و درصد رطوبت خاك بر وزن خشک کل شیرین
به دار گردید. بیشترین میزان وزن خشک کل خیار معنی

درصد رطوبت  100در تیمار  لوگرمیک 72/0 زانیم
 پسمانددرصدي از  40استفاده  خاك وظرفیت زراعی 
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درصد رطوبت  75بیان حاصل شد که با تیمار شیرین
 پسمانددرصد  40خاك و استفاده ظرفیت زراعی 

داري اختالف آماري معنیکیلوگرم)  70/0( بیانشیرین
 پسمانددرصد  10 تیماردر ). 3نداشت (جدول 

وزن درصد،  100، رطوبت زراعی خاكبیانشیرین
 50نسبت به شرایط بود که  کیلوگرم 46/0 خشک خیار

کیلوگرم) افزایش  16/0درصد رطوبتی زراعی خاك (
رطوبتی  درصد 75داري نشان داد، اما با تیمار معنی

 .داري نشان ندادگرم) اختالف معنی 41/0زراعی خاك (
در سطوح  انیبنیریش يهاپسماند زانیم شیبا افزا

، اعی خاكظرفیت زر درصد 100و  75 یرطوبت ماریت
شروع به  يداریبه طور معن اهیوزن خشک کل گ زانیم

 50رطوبت  ماریکه در ت رسدیکرد، اما به نظر م شیافزا
وزن خشک  زانیصورت نبوده و م نیدرصد روند بد

بوده و کمتر تحت  خاكتابع درصد رطوبت  شتریب اریخ
  .)3 (جدول ردیگیقرار م انیبنیریش پسماند ریتاث

  
  یتجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسج نتای-2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

تعداد گل در  وزن خشک  وزن تر 
 بوته

تعداد میوه در 
 بوته

  ns0004/0  *05/0  *04/0  01/0*  3  تکرار
  92/893**  06/704**  09/0**  95/1**  4  بیانشیرین پسماند

  64/2757**  17/2490**  43/0**  83/6**  2  رطوبت خاك
  02/174**  55/162**  006/0**  17/0**  8  اثر متقابل
  02/0  04/0  03/0  01/0  22  خطا

  27/14  86/12  88/11  96/10  -  ضریب تغییرات (درصد)
nsباشدیدرصد م 1 درصد و 5در سطح احتمال  داریمعن دار،یمعن ریغ بی، * و ** به ترت.  

  
وزن تر، وزن خشک،  ايو رطوبت خاك بر بیانشیرین دپسمانترکیبات تیماري مقایسه میانگین  -3جدول 

  خیار در بوته وهیتعداد مو  تعداد گل در بوته

 پسماند
در  بیانشیرین

خاك گلدان 
  (درصد)

ظرفیت زراعی 
  خاك رطوبت

  (درصد)

وزن تر 
  )لوگرمی(ککل

وزن خشک 
 )لوگرمی(ک

تعداد گل در 
 بوته

تعداد میوه در 
 بوته

  
  صفر

50  91/1  j 12/0  j 82  i 14 j 
75  92/2  h 28/0  g 44 g 22 c 
100  56/5  e 39/0  f 65 e  30 e 

  
10  
  

50  41/2  hj 16/0  jk 35 h 15 j 
75  24/4  f 41/0  fe 64 e 32 fe 
100  81/6  c 46/0  e 75 d 37 fd 

  
20  

50  45/3  h 19/0  k 44 g 16 j 
75  77/6  c 52/0  d 74 d 40 d 
100  90/7  b 62/0  b 96 b 58 b 

  
40  

50  30/4  f 23/0  gk 53 f 16 j 
75  39/8  ab 70/0  a 100 ab 62 ab 
100  68/8  a 72/0  a 106 a 65 a 
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   و میوه در بوتهتعداد گل 
نشان داد  داده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

بیان و میزان رطوبت خاك شیرین پسماندمتقابل که اثر 
داري تعداد گل در بوته خیار را تحت تاثیر بطور معنی

ها نشان داد که مقایسه میانگین داده). 2(جدول  ار دادقر
درصد  40درصد رطوبت ظرفیت زراعی و  100تیمار 
بیشترین تعداد گل را به عدد  106 اب بیانشیرین پسماند

تواند شرایط رطوبتی خود اختصاص داد که دلیل آن می
در  بیانشیرین پسماندمناسب و حفظ رطوبت توسط 

). الزم به ذکر است 3اشد (جدول مدت زمان بیشتري ب
ان موثر بیبیان شیرین پسمانددرصد  40که استفاده از 

ظرفیت  درصد 75واقع گردید که حتی کاهش رطوبت به 
، نیز اثر چندانی در کاهش تعداد گل خیار زراعی خاك

، ظرفیت زراعی خاك درصد 100نداشت و با رطوبت 
هش با کا .داري نشان نداداختالف آماري معنی

بیان از شیرین پسمانددرصدهاي رطوبت خاك و میزان 
که داري کاسته شد. بطوريتعداد گل خیار به طور معنی

 پسماندکمترین تعداد گل در بوته در تیمار عدم مصرف 
به میزان درصد ظرفیت زراعی  50و رطوبت بیانشیرین

   به دست آمد.عدد  28
مربوط  يهاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

متقابل نشان داد که اثر خیار بوته  تعداد میوه دربه 
بیان و درصد رطوبت خاك بطور شیرین پسماند
خیار را تحت تاثیر قرار  بوتهداري تعداد میوه در معنی
. بیشترین تعداد میوه مشابه با تعداد گل، )2(جدول  داد

درصد رطوبت ظرفیت زراعی خاك و  100در تیمار 
عدد  65 زانیبه م بیانشیریندي درص 40 پسماند

درصد رطوبت ظرفیت زراعی  75بدست آمد که با تیمار 
اختالف  عدد) 62( بیانشیرین پسمانددرصد  40و

درصد  10 طیدر شرا). 3داري نداشت (جدول معنی
درصد  100، رطوبت زراعی خاكبیانشیرین پسماند

نسبت به بود که  عدد 37تعداد میوه در بوته خیار 
) عدد 15درصد رطوبتی زراعی خاك ( 50ط شرای

 درصد 75داري نشان داد، اما با تیمار افزایش معنی
داري نشان ) اختالف معنیعدد 32رطوبتی زراعی خاك (

 50نتایج همچنین نشان داد که کاهش رطوبت به نداد. 
 پسمانددرصد  40درصد ظرفیت زراعی در تیمار

  یاه گردید. بیان باعث کاهش تعداد میوه در گشیرین
  

  ارتفاع بوته و طول میانگره خیار
مربوط  يهاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 پسماندمتقابل نشان داد که اثر ارتفاع بوته به 
بیان و میزان رطوبت خاك بر ارتفاع خیار در شیرین

نتایج ). 4(جدول  دار گردیددرصد معنی 1سطح احتمال 
درصد  40و  10داد که در ها نشان مقایسه میانگین داده

درصد رطوبت  75و  100بیان بین شیرین پسماند
داري وجود نداشت (جدول اختالف معنیخاك زراعی 

 پسماند). کمترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار صفر 5
به درصد رطوبت ظرفیت زراعی  50بیان و شیرین

و  10که با تیمار  ،حاصل گردید متریسانت 130 زانیم
درصد رطوبت  50بیان با شیرین پسماند درصد 20

اختالف معنی داري ) متریسانت 132(زراعی خاك 
بیشترین ارتفاع بوته در  ،هانداشت. مقایسه میانگین داده

 پسماندخاك با ظرفیت زراعی درصد رطوبت  100تیمار 
را نشان  متریسانت 221با ارتفاع درصدي شیرین  40

  داد. 
مربوط  يهاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 پسماندمتقابل نشان داد که اثر طول میانگره به 
بیان و میزان رطوبت خاك بر طول میانگره در شیرین

نتایج ). 4(جدول  استدار درصد معنی 1سطح احتمال 
 75ها نشان داد که در تیمارهاي مقایسه میانگین داده

زراعی همزمان با افزایش در رطوبت درصد  100و
بیان بر طول میانگره افزوده شد، شیرین پسماند میزان
 75تیمارهاي بین بیان شیرین پسمانددرصد  40در  اما
داري ، اختالف معنیدرصد رطوبت زراعی 100و

 پسمانددرصد  10 طیدر شرا). 5مشاهده نشد (جدول 
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طول درصد  100خاك یرطوبت زراع ،بیانشیرین
 طیبت به شرابود که نس مترسانتی 96/7 اریخ میانگره

) مترسانتی 91/4خاك ( یدرصد رطوبت زراع 50
درصد  75 مارینشان داد، اما با ت يداریمعن شیافزا

) اختالف مترسانتی 16/7خاك ( یزراع یرطوبت
کمترین طول میانگره خیار نیز، نشان نداد.  يداریمعن

درصد  50با  بیانشیرین پسمانددر تیمار عدم مصرف 
  به دست آمد. متریسانت 26/5 زانیبه مظرفیت زراعی 

  
  یتجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررس نتایج-4جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

 عملکرد وهیوزن تک م انگرهیطول م ارتفاع

 تک بوته

  ns 11/0  *13/0  *10/0  ns 09/0  3  تکرار
  55/12**  93/1238**  67/5**  82/1341**  4  بیانشیرین پسماند

  45/62**  64/8877**  49/39**  98/12884**  2  رطوبت خاك
  21/0**  99/26**  07/0**  55/110**  8  اثر متقابل
  01/0  005/0  01/0  009/0  22  خطا

  85/9  59/14  28/15  4/13  -  ضریب تغییرات (درصد)
nsباشدیدرصد م 1درصد و  5در سطح احتمال  داریمعن دار،یمعن ریغ بی، * و ** به ترت.  

  

طول ، ارتفاع ايو رطوبت خاك بر بیانشیرین پسماند ترکیبات تیماريمقایسه میانگین  -5ول جد
  خیار عملکرد تک بوتهو  وهیوزن تک م نیانگیم ،انگرهیم

 پسماند
در  بیانشیرین

خاك گلدان 
  (درصد)

 یزراع تیظرف
خاك  رطوبت

  (درصد)

 ارتفاع
 متر)(سانتی

 انگرهیطول م
 متر)(سانتی

 هویتک م وزن
 (گرم)

 تک بوته عملکرد
 (کیلوگرم)

  
  صفر

50  130 f 26/5  ij 9/21  k 280/2  k 

75  148 d 83/6  f 9/61  f 220/6  f 

100  149 d 82/7  cd 6/65  f 073/6  f 

  
10  
  

50  132 f 91/4  i 2/22  k 730/2  j 

75  149 d 16/7  d 2/70  c 130/7  e 

100  150 dc 96/7  cd 6/72  c 253/7  e 

  
20  

50  132 f 36/5  ij 7/35  h 760/2  j 

75  154 c 20/8  c 6/72  c 340/9  b 

100  219 a 23/9  b 9/81  b 280/9  ab 

  
40  

50  164 e 46/5  j 4/35  h 660/4  h 

75  220 a 29/9  a 3/92  a 240/9  ab 

100  221 a 30/9  a 7/93  a 450/9  a 

  صورت گرفته است. 05/0تمال اي دانکن در سطح احآزمون چند دامنهتوسط * مقایسات میانگین                
  
  



  87                                                                            اثر.... در کاهش (Glycyrrhiza glabra) انبینیریاستفاده از کمپوست ش
 

 

  وزن تک میوه و عملکرد تک بوته خیار
مربوط  يهاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا

 پسماندمتقابل نشان داد که اثر وزن تک میوه به 
بیان و میزان رطوبت خاك بر وزن تک میوه شیرین

نتایج مقایسه میانگین ). 4(جدول  دار گردیدخیار معنی
 50شان داد که کمترین مقدار وزن تک میوه در ها نداده

 پسمانددرصد رطوبت ظرفیت زراعی و عدم مصرف 
حاصل گردید، هر چند  گرم 9/21 زانیبه م بیانشیرین

 10درصد رطوبت ظرفیت زراعی و 50که با تیمار 
اختالف گرم)  2/22( بیانشیرین پسمانددرصد 
بت درصد رطو 100 ماریت نیهمچن داري نداشت.معنی
با  انیبنیریش يدرصد 40 پسماندو  یزراع تیظرف

 ار،یخ وهیمتک وزن  نیشتریگرم ب 7/93 وهیوزن تک م
 پسمانددرصد  10 تیمار دارد. مارهایت ریرا نسبت به سا

 6/72 تک میوهوزن  با درصد 100رطوبت زراعی  و
با خاك  درصد رطوبت 50 تیمارنسبت به بود که  گرم

، اما با داشتداري معنی تتفاوگرم  2/22وزن میوه 
) گرم 2/70زراعی خاك ( رطوبت درصد 75تیمار 

نتایج بدست آمده ). 5(جدول  نداشتداري اختالف معنی
در وزن تک میوه دهد که دیگر در این پژوهش نشان می

، بین رطوبت بیانشیریندرصد  40هاي صفر و پسماند
داري وجود درصد اختالف معنی 100و  75زراعی 
  .دندار

مربوط  يهاداده انسیوار هیحاصل از تجز جینتا
 پسماندمتقابل نشان داد که اثر عملکرد تک بوته به 

 بیان و درصد رطوبت خاك بر عملکرد تک بوتهشیرین
). 4(جدول دار استمعنی درصد 1در سطح احتمال 

ها نشان داد که کمترین نتایج مقایسه میانگین داده
 پسماندبه تیمار صفر  عملکرد تک بوته خیار مربوط

با درصد رطوبت ظرفیت زراعی  50بیان و شیرین
و بیشترین عملکرد تک بوته خیار در  لوگرمیک 280/2

 40درصد رطوبت ظرفیت زراعی خاك و  100تیمار 
 لوگرمیک 450/9 زانیبه م بیانشیرین پسمانددرصدي 

درصد رطوبت ظرفیت  100). در 5بدست آمد (جدول 
با  بیانشیریندرصد  20و  40هاي  ندپسمازراعی بین 

درصد رطوبت  75و  بیانشیرین پسمانددرصد  40
از نظر عملکرد میوه  داريزراعی خاك اختالف معنی

با رسد که نظر میبه). 5(جدول  خیار وجود نداشت
درصد رطوبت  50بیان در تیمار شیرین پسماندافزایش 

زایش تا حدودي توانسته باعث افظرفیت زراعی خاك 
) پسماندنسبت به شرایط شاهد (بدون عملکرد تک بوته 

  شود.
  
  گیرينتیجهبحث و 

 مراحل در خصوص به سریع رشد به دلیل خیار
 و بزرگ هايبرگ داشتن و) ايگیاهچه( اولیه رشد
 رشد براي آب زیادي مقدار به سطحی ايریشه سیستم
 لعوام این). 2007 همکاران و کورکماز( دارد نیاز و نمو
 به خشکی حساس گیاهان جزو خیار که شده باعث

 کاهش باعث خاك رطوبت مقدار کاهش و شده محسوب
). وجود مواد 2003 مائو و همکاران( گردد آن عملکرد

شود، آلی در خاك موجب اصالح ساختمان آن می
ذرات  که مواد آلی به عنوان عامل چسبانندهطوريب

خاك را بهبود خاك را به هم پیوند داده، و ساختمان 
سازد بخشد و خاك را براي رشد گیاهان آماده میمی

عالوه بر  ). بنابراین1385 مقدمقزوینی و فتاحی(فتوحی
قابلیت نگهداري آب خاك افزایش و در  ،ریشه گسترش

قرار  بیشتري براي جذب در اختیار گیاهنتیجه آب 
علت پیدایش تنش  ).1390 گیرد (قادري و همکارانمی

گیاه، افزایش تعرق یا کافی نبودن جذب آب و یا آب در 
بر . )2009 عبدالجلیل و همکاران(ترکیبی از این دو است 

کمترین میزان وزن تر و  این پژوهش جینتااساس 
 پسماندخشک کل خیار، در تیمار عدم مصرف 

درصد رطوبت ظرفیت زراعی به دست  50و  بیانشیرین
و خشک کل خیار آمد. همچنین بیشترین میزان وزن تر 

 40درصد رطوبت خاك با استفاده  100در تیمار 
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به نظر بیان حاصل شد. شیرین پسمانددرصدي از 
رسد که کافی نبودن عناصر غذایی در خاك بدون می

شود، اما با اضافه میخیار د سبب کاهش رشد پسماند
بهبود  ،عالوه بر تامین عناصر غذایی دپسماندکردن 

شده و در  فراهم فیزیکی خاكخصوصیات شیمیایی و 
. گرددمیخیار خشک تر و وزن نهایت سبب افزایش 
) نتیجه گرفتند که با کاربرد 2003کاوندر و همکاران (

وزن آزادسازي عناصر به ویژه نیتروژن  وکمپوست 
نسبت به شاهد (بدون کاربرد  خشک گیاه

تنش کمبود آب زمانی . افزایش یافتکمپوست) ورمی
که محتواي آب بافت در گیاه، از حد  کندبروز می

تر بیاید و به نقطه کمتر از حد اپتیمم تورژسانس پایین
 سلول برسد (گوتیرز و همکارانکارکرد براي رشد و 

گل به دلیل  ریزش). نتایج این تحقیق نشان داد که 2001
گیرد. در کمبود میزان آب قابل دسترس صورت می

 پسمانددرصد  40و درصد ظرفیت زراعی  100تیمار 
مقدار که  را داشت، تعداد گل بیشترین میزان بیانشیرین

رطوبت در دسترس و حفظ رطوبت در مدت زمان 
افزایش تعداد  افزایش است.این یل اصلی از دال ترطوالنی

ها در بوته، منجر به افزایش گل و کاهش ریزش گل
نتایج بدست آمده در این تحقیق تعداد میوه خیار گردید. 

دهد که کمترین مقدار وزن تک میوه و عملکرد شان مین
درصد رطوبت زراعی همراه با  50تک بوته خیار در 

بیان حاصل شد و با ریشه شیرین پسماندعدم مصرف 
به . میوه افزایش یافتد عملکرد پسماند سطوح افزایش
با بهبود شرایط فیزیکی و د پسماندرسد نظر می

اد یک بستر مناسب فرآیندهاي حیاتی خاك ضمن ایج
براي رشد ریشه موجبات افزایش رشد اندام هوایی و 
تولید ماده خشک و در نهایت بهبود عملکرد خیار را 

) آزمایشی به 1390قادري و همکاران (آورد. فراهم می

رشدي خیار،  صفاتمنظور تاثیر کمپوست مواد آلی بر 
 فرنگی، کلم و کاهو در محیط گلخانه انجام دادند.گوجه

تیمارهاي گیاهان در که  دادنتایج حاصله نشان 
 عدم استفاده کمپوستدر مقایسه با مواد آلی کمپوست 

در  کهطوريبه، بیشتري برخوردار بودند نموو  رشداز 
شکل ه ارتفاع بوته ب ،کمپوستداراي تیمارهاي 

بدون هاي داري نسبت به ارتفاع بوته در گلدانمعنی
 ایجاد طریق از کیتنش خش .کمپوست بیشتر بود

بر  بیوشیمیایی و مورفولوژیک، فیزیولوژیک تغییرات
 که گذاردمی تأثیر گیاه نمو و رشد مختلف هايجنبه
 مرحله و مدت تنش طول به بسته خشکی خسارت شدت
فتوسنتز،  کاهش باعث تنش این. است متفاوت گیاه رشد
 و هااي، عملکرد ماده خشک، رشد میانگرهروزنه هدایت
 شود (انجوم و همکارانمی گیاه عملکرد نهایت در

2011 .(  
د پسماندگرفت که استفاده از  جهینت توانیم
از  يریجلوگساختمان و به علت بهبود  بیانشیرین

محیطی مناسب  جادیباعث ا یآب ثقل حفظ و تراکم خاك
آب قابل دسترس بیشتري را و جهت رشد گیاه گشته 
 کیاز  باتیترک نیا مچنینه دهد.در اختیار گیاه قرار می

و از  خاك کرده ییغذا عناصر نیطرف کمک به تأم
 يهاسمیکروارگانیم تیفعالبهبود باعث  زینطرف دیگر 

پژوهش، کاربرد  نیا جیشوند. براساس نتایخاك م
خاك وزن درصد  40 زانیبه م انیبنیریکمپوست ش

کند. یفراهم م اریرشد خ يرا برا طیشرا نیبهتر
به  ياری(کم آب میصورت اعمال تنش مال در نیهمچن
 نی)، استفاده از ارطوبت ظرفیت زراعی 50 زانیم

مصرف آب  ییکارآ شیتواند باعث افزایکمپوست م
شود.
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	رﻮﻄﺑي ﻪﮐ ناﺪﻠﮔ نزو ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻖﺒﻃ1اﺮﺷ ردﯾﻂﻓﺮﻇﯿﺖ ﻋارزﯽ%100ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد.
	و100
	،75
	ﻪﻋرﺰﻣ ﺖﯿﻓﺮﻇيادﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳاﯾﺪ . ﺪﺻرد ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﻬﺟ ﯽﻋارز ﺖﯿﻓﺮﻇ ﻪﻄﻘﻧ رد كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ﯽﻧزو ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ رد ﺼﺨﺸﻣ راﺪﻘﻣ ندﺮﮐ نزو سﺎﺳا ﺮﺑﯽر كﺎﺧﯾﻪﺘﺨ .ﺪﺷ ﺲﭙﺳ4ﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ناﺪﻠﮔﯽا ﺪﺣ ﻪﺑ و بﺎﺨﺘﻧ ﺷ هﺪﻧﺎﺳر بآ زا عﺎﺒﺷاﺪﺪﻧ،ناﺪﻠﮔ ﺢﻄﺳ ﺲﭙﺳ ﺲﭘ ار ﺎﻫ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﺖﻬﺟ) ﯽﻣﻮﯿﻨﯿﻣﻮﻟآ ﻞﯾﻮﻓ ﻪﻠﯿﺳو 
	1
	،ﯽﻋارز ﺖﯿﻓﺮﻇ رد كﺎﺧ نزو
	،نآ رد ﻪﮐ
	.ﺖﺳا نوآ رد هﺪﺷ ﮏﺸﺧ كﺎﺧ نزو نزو ﺲﭙﺳ ناﺪﻠﮔ رد ﺎﻫدﺎﻘﻣﯾﺮ%75% و50ﻓﺮﻇﯿﺖﻋارز هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽ زاﻪﻟدﺎﻌﻣ2 و3 .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ
	2
	3
	د ،ﻪﻄﺑار ﻦﯾا ر
	و
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ نزو رد ﻪﺗﻮﺑ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ناﺪﻠﮔ ﻞﮐ50 و75 ﯽﻧزو ﺪﺻرد ،ﯽﻋارز ﺖﺑﻮﻃر
	راﺪﻘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ
	و
	،هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ندروآ ﺖﺳﺪﺑناﺪﻠﮔ ﺮﻫ رد داﺪﻌﺗ 20 وزاﺮﺗ ﻂﺳﻮﺗ ﺲﭙﺳ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻓدﺎﺼﺗ رﻮﻃ ﻪﺑ هﻮﯿﻣﯾزﻮﺗﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ و ﻦ هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ،نﺎﻧآ زا يﺮﯿﮔ نﺎﻣز رد ،رﺎﯿﺧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻬﺟ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد ﯽﺘﺷادﺮﺑ يﺎﻫرﺎﯿﺧ داﺪﻌﺗ ،لﻮﺼﺤﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﻦﯾزﻮﺗﺪﯾدﺮﮔهداد . ﺎﺑ ،ﺶﻫوﮋ
	ﺖﯿﻓﺮﻇ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﺖﺑﻮﻃر ﯽﻧزو ﺪﺻرد ،ﯽﻋارز
	ﺖﯿﻓﺮﻇ رد كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ،ﯽﻋارز
	و ناﺪﻠﮔ نزو
	ناﺪﻠﮔ ﮏﺸﺧ كﺎﺧ نزو
	ﻪﺗﻮﺑ نزو زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ .ﺪﻨﺘﺴﻫ ناﺪﻠﮔ ﺮﻫ يﺎﻫناﺪﻠﮔ ندﺮﮐ نزو و ﻻﺎﺑ ﻪﻟدﺎﻌﻣ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ﺎﻫ ﺲﭘ .ﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد زا ياﺪﻌﺗ رد رﺎﺒﮑﯾ زور ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ﺶﻨﺗ رﺎﻤﯿﺗ عوﺮﺷ زاناﺪﻠﮔﻪﺗﻮﺑ نزو و جرﺎﺧ كﺎﺧ زا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻓﺎﺿا يﺎﻫ ﺎﻫ د ﺎﻬﻧآ ﯽﻧزو ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و هﺪﺷ ﻪﺒ
	، راﺮﻗ يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﻫ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ ﻖﯾﺮﻃ زا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5%.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﺎﺘﻧﯾﺞﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎهدادﺎﻫي طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ رﺎﯿﺧ ﯽﯾاﻮﻫ ﺶﺨﺑ ﻞﮐ ﺮﺗ نزو ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷ ﻞﮐ ﺮﺗ نزو ﺮﺑ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ و نﺎﯿﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد رﺎﯿﺧ1ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻردﺪﯾدﺮﮔ راد لوﺪﺟ) 2 .( ﻞﮐ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻣ ﻪﺑﯿناﺰ68/8 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد رﺎﻤﯿﺗ100 هدﺎﻔﺘﺳا و ﯽﻋارز ﺖﯿﻓ
	ﻦﯾﺮﯿﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﯿﺑ75 ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ﯽﻋارز ﺖﯿﻓﺮﻇ هدﺎﻔﺘﺳا و كﺎﺧ40 ﺪﺻردﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﯾﺮﯿﺷنﺎﯿﺑ)70/0 (مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧا يراد لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ3 .( ردرﺎﻤﯿﺗ10 ﺪﺻردﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﯾﺮﯿﺷنﺎﯿﺑكﺎﺧ ﯽﻋارز ﺖﺑﻮﻃر ،100 ،ﺪﺻرد نزو رﺎﯿﺧ ﮏﺸﺧ46/0مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ50 ) كﺎﺧ ﯽﻋ
	ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﺎﻣا ،داد نﺎﺸﻧ يراد75ﺪﺻرد ) كﺎﺧ ﯽﻋارز ﯽﺘﺑﻮﻃر32دﺪﻋﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ( نﺎﺸﻧ يراد .داﺪﻧ ﻪﺑ ﺖﺑﻮﻃر ﺶﻫﺎﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺞﯾﺎﺘﻧ50 رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻋارز ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺪﺻرد40 ﺪﺻردﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﯾﺮﯿﺷﮔ رد هﻮﯿﻣ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ نﺎﯿﺑ .ﺪﯾدﺮﮔ هﺎﯿ
	ﺎﺘﻧﯾﺞﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎهداد داد نﺎﺸﻧ ﺮﺛا ﻪﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ و نﺎﯿﺑ ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار رﺎﯿﺧ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻞﮔ داﺪﻌﺗ يراد ﺮﻗداد را لوﺪﺟ)2 .(هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ100 و ﯽﻋارز ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد40 ﺪﺻرد ﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷنﺎﯿﺑﺑﺎ106 دﺪﻋ 
	ﺎﺘﻧﯾﺞﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎهدادﺎﻫي طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﯾﺮﯿﺷ رد رﺎﯿﺧ عﺎﻔﺗرا ﺮﺑ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ و نﺎﯿﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻردﺪﯾدﺮﮔ راد لوﺪﺟ)4 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ نﺎﺸﻧ ﺎﻫ رد ﻪﮐ داد10 و40 ﺪﺻرد ﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷ ﻦﯿﺑ نﺎﯿﺑ100 و75 ﺖﺑﻮ
	ﻦﯾﺮﯿﺷنﺎﯿﺑ،ﻋارز ﺖﺑﻮﻃرﯽكﺎﺧ100 ﺪﺻرد لﻮﻃ هﺮﮕﻧﺎﯿﻣﺧﯿرﺎ96/7ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣﺴﻧ ﻪﮐ دﻮﺑاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﯾﻂ 50ﻋارز ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻردﯽ) كﺎﺧ91/4ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ ( اﺰﻓاﯾﺶﻨﻌﻣﯽراديﺗ ﺎﺑ ﺎﻣا ،داد نﺎﺸﻧﯿرﺎﻤ75 ﺪﺻردﺘﺑﻮﻃرﯽﻋارزﯽ) كﺎﺧ16/7ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ فﻼﺘﺧا ( ﻨﻌﻣﯽرادي .داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ،ﺰﯿﻧ رﺎﯿﺧ هﺮﮕﻧﺎﯿﻣ لﻮﻃ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ
	لوﺪﺟ) ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ5 رد .(100 ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ﻦﯿﺑ ﯽﻋارزﺎﻤﺴﭘﺪﻧ يﺎﻫ40 و20 ﺪﺻردﻦﯾﺮﯿﺷنﺎﯿﺑ ﺎﺑ 40 ﺪﺻردﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷنﺎﯿﺑ و75 ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا كﺎﺧ ﯽﻋارزيراد هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻈﻧ زا ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو رﺎﯿﺧ لوﺪﺟ)5 .(ﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﮐ ﺪﺳر ﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓاﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷ رﺎﻤﯿﺗ رد نﺎﯿﺑ50 ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد 
	ﺎﺘﻧﯾﺞﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎهدادﺎﻫي طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﻦﯾﺮﯿﺷ هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ﺮﺑ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ و نﺎﯿﺑﯽﻨﻌﻣ رﺎﯿﺧﺪﯾدﺮﮔ راد لوﺪﺟ)4 .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ هدادﻧ ﺎﻫ رد هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸ50 فﺮﺼﻣ مﺪﻋ و ﯽﻋارز ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺖﺑﻮﻃر ﺪ
	رﺎﯿﺧﻞﯿﻟد ﻪﺑﺪﺷرﻊﯾﺮﺳﻪﺑصﻮﺼﺧردﻞﺣاﺮﻣ ﺪﺷر ﻪﯿﻟوا)ﻪﭽﻫﺎﯿﮔيا (وﻦﺘﺷادگﺮﺑيﺎﻫگرﺰﺑو ﻢﺘﺴﯿﺳﻪﺸﯾرياﯽﺤﻄﺳﻪﺑراﺪﻘﻣيدﺎﯾزبآياﺮﺑﺪﺷر ﻮﻤﻧ وزﺎﯿﻧدراد)زﺎﻤﮐرﻮﮐونارﺎﮑﻤﻫ2007 .(ﻦﯾاﻣاﻮﻋﻞ ﺚﻋﺎﺑهﺪﺷﻪﮐرﺎﯿﺧوﺰﺟنﺎﻫﺎﯿﮔسﺎﺴﺣﯽﮑﺸﺧ ﻪﺑ بﻮﺴﺤﻣهﺪﺷوﺶﻫﺎﮐراﺪﻘﻣﺖﺑﻮﻃركﺎﺧﺚﻋﺎﺑﺶﻫﺎﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋنآددﺮﮔ)نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺋﺎﻣ2003 داﻮ
	زا يﺪﺻردﺪﻧﺎﻤﺴﭘﻦﯾﺮﯿﺷ .ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ نﺎﯿﺑ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﯽﻣ نوﺪﺑ كﺎﺧ رد ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ندﻮﺒﻧ ﯽﻓﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﺳرﺪﻧﺎﻤﺴﭘ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ د رﺎﯿﺧﯽﻣ ﻪﻓﺎﺿا ﺎﺑ ﺎﻣا ،دﻮﺷ ندﺮﮐﺪﻧﺎﻤﺴﭘدﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ، دﻮﺒﻬﺑ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧكﺎﺧ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓﻢﻫاﺮﻓ رد و هﺪﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺖﯾﺎﻬﻧ نزو و ﺮﺗ ﮏﺸﺧ رﺎﯿﺧﯽﻣدد
	،ر م نﺎﯾﺪﻫاز1384 .ناﺮﻬﺗ مﻮﺳ هراﺰﻫ ﮓﻨﻫﺮﻓ تارﺎﺸﺘﻧا .ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﮓﻨﻫﺮﻓ . .ن ﯽﯾﺎﺿر و ش ﯽﻘﺛﻮﻣ م ﯽﺑاﺮﺿ1389 .ﺳرﺮﺑﯽﺛﺎﺗﯿﺮﻣروﯽﻟﻮﺗ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯿﺪﺧﯿرﺎﻧﺎﮔراﯿﮏﻪﻧﺎﺨﻠﮔا .يﻟواﯿﻦﺎﻤﻫﯾﺶ ﻠﻣﯽزروﺎﺸﮐيﺎﭘﯾراﺪﻟﻮﺗ وﯿﺪﻢﻟﺎﺳ لﻮﺼﺤﻣ.ﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ ،نﺎﻬﻔﺻاﯿتﺎﻘزروﺎﺸﮐيﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ وﯿﻌﯽنﺎﻬﻔﺻا. ﯽﺣﻮﺘﻓو ر 

