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  چکیده
اسانس شنبلیله و عملکرد  لوژیک کانوپی وفیزیوهاي اکوبر ویژگیمخلوط  کشتنسبت  بررسی اثرمنظور  به         

در مزرعه کامل تصادفی با سه تکرار  هايبلوك طرح قالب در فاکتوریل یشیزماآ ،ابع مختلف کوديمنتحت  سیاهدانه
کشت  له،یشنبل کشت خالصشامل  فاکتوراول. دیگرد اجرا 1392در سال دانشگاه شهرکرد  يدانشکده کشاورز یقاتیتحق

 1:1ف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله)، (دو ردی 1:2شامل  شنبلیله: سیاهدانه مخلوط نسبت کشتو سه  اهدانهیس خالص
بصورت  يکود منبع سه و  شنبلیله(یک ردیف سیاهدانه+ دو ردیف گیاه  2:1(یک ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله) و 

 که نتایج نشان داد .شد گرفته نظر در دوم، فاکتور عنوان به زین) 1:1(شیمیایی:کود آلی کود ،آلی کود شیمیایی،کود 
تغذیه شده از یک ردیف سیاهدانه+ دوردیف شنبلیله تیمار در سیاهدانه و شنبلیله به ترتیب در  a ان کلروفیلبیشترین میز
میزان بیشترین . مشاهده شدتغذیه شده از منبع شیمیایی  دو ردیف سیاهدانه + یک ردیف شنبلیله  و تیمار منبع تلفیقی

تحت تغذیه کود شیمیایی حاصل گردید. ردیف سیاهدانه  یک ردیف شنبلیله+ یک در تیمار  گونههر دو  bکلروفیل 
درصد) به کانوپی کشت خالص سیاهدانه و کشت  22گراد) و میزان رطوبت (درجه سانتی 9/28بیشترین دماي خاك (

عملکرد و  )درصد 19/80( دریافتی نور میزانباالترین اختصاص داشت.  آلیخالص شنبلیله تغذیه شده از منبع کود 
دست بهتغذیه شده از منبع تلفیقی  یک ردیف سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله در تیمارکیلوگرم در هکتار)  26/ 64اسانس (

 بهبود شرایط بااستفاده از کشت مخلوط تحت شرایط کاربرد تلفیقی کود توان اظهار داشت که طور کلی می به آمد.
      .گرددمی اسانسعملکرد افزایش  منجر بهفتوسنتزي 

  ، نورکلروفیل ،رطوبت ،دما تلفیق، :کلیدي هايواژه

mailto:falah1357@yahoo.com
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Abstract 
            In order to investigate the effect of sowing ratio on some canopy ecological characteristics and  

essential oil production of fenugreek and black cumin under different fertilizer sources, a factorial 

experiment was conducted in randomized complete block design with three replications at Shahrekord 

University research farm in 2013. Sole cropping of fenugreek (F), sole cropping of black cumin (B) and three 

intercropping ratios (F:B, 2:1 (two rows of fenugreek + one of black cumin), 1:1(one row of fenugreek + one 

row of black cumin ), and 1:2 (one row of fenugreek + two rows of black cumin )) were evaluated as the first 

factor and three sources of fertilizer consist of chemical fertilizer, organic manure and integrated fertilizer 

(1:1) as the second factor. Results indicated that the highest amount of chlorophyll a for fenugreek and black 

cumin was observed in B:F (1:2) treated with integrated fertilizer and B:F (2:1) treated with chemical 

fertilizer, respectively. The highest chlorophyll b of both plants was achieved in B:F (1:1) treated with 

chemical fertilizer source. The maximum soil temperature (28.9 °C) and soil moisture (22%) were associated 

with sole cropping of black cumin and sole cropping of fenugreek treated with organic manure source, 

respectively. The greatest light interception (80.19 %) and oil essential yeild (26.64 kg.ha-1) were achieved in 

B:F (1:2) treated with integrated fertilizer. In general it can be concluded that use of intercropping under 

integrated fertilizer conditions by improving of photosynthetic conditions cause to increase the yeild of 

essential oil.  
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  مقدمه

افزایش جمعیت، یل امروزه کمبود مواد غذایی به دل
تخریب محیط زیست و پایین بودن راندمان تولید در 

. بنابراین، رودشمار میه چالش اصلی بواحد سطح 
هاي کارهاي متداول کشاورزي و راهبازنگري در روش
بیشتر از زمین و افزایش تولید بیش  مربوط به استفاده
د توجه قرار گیرد (بروسارد و همکاران از پیش باید مور

 کشت مخلوط از این رو ).2009وو و همکاران و  2007
 تمحصوال افزایش عملکرد براي مهمی راهکار

افزایش  درو  ،)2010(گئو و همکاران کشاورزي بوده 
و  لیاکاویج( استثر ؤمنیز کیفیت و امنیت غذایی 

از . )2012و همکاران  روسیناهادزيو  2011همکاران 
جهت  هاتکنیک بهترین از یکی مخلوط ، کشتطرفی دیگر

آب، از جمله منابع  و حفظ کیفیت و افزایش کارایی بهبود

mailto:falah1357@yahoo.com
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نعمت و  2009(گئو و همکاران  باشدمی مواد غذایی نور،
  .)2013اللهی و همکاران 

افزایش عملکرد در نظام کشت مخلوط،  طور کلی به
ل دهنده مخلوط شود که گیاهان تشکیمی حاصل زمانی

 از نظر نحوه و میزان استفاده از منابع طییعی با یکدیگر
. مطالعات )2002ت باشند (بومان و همکاران متفاوکامال 
خصوص مزیت کشت مخلوط و دالیل آن  در زیادي

وش گتوان به مطالعه ارتباط می انجام شده است. در این
) در کشت مخلوط سویا و سورگوم 2006و همکاران (

کردند که میزان کلروفیل ره نمود. آنان گزارش اشا
سورگوم در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص 

- علت این امر را به سایهبوده است و بیشتر همواره 
اندازي این دو گیاه روي همدیگر و نیتروژن نثبیت شده 

 )1390رستمی و همکاران (اند. توسط سویا نسبت داده
جذب نمودند که  مشاهده در کشت مخلوط ذرت و لوبیا
 هايدر تمام تیمارگیاه ذرت  نور و کارایی مصرف نور

 مافی و بود. کشت خالصبیشتر از  کشت مخلوط
) اظهار داشتند که در کشت مخلوط 2003ماکسیال (

در  درصد 50سویا عملکرد نعناع تقریبا نواري نعناع و
مقایسه با کشت خالص بیشتر بود و کیفیت اسانس به 

 کاهش درصد منتوفوران و رصد منتول ودلیل افزایش د
  منتول استات، در مقایسه با کشت خالص بیشتر بود.

هاي شیمیایی در کشاورزي امروزه استفاده از کود
 تأثیر ناشی ازنگرانی افزایش  اما ،بسیار رایج شده است

و افزایش  بر محیط زیستشیمیایی هاي منفی کود
هاي گزینی کودبه جای سبب ترغیب نمودن ،هاي آنهزینه

 بهها ی آنتلفیقکاربرد  یا هاي آلیبا کودشیمیایی 
و همکاران گی  یديس( شده است عملکرد منظور افزایش

 نشان هابررسی .)1392 کوچکی و همکارانو  2011
 با کاربرد تلفیقی یا دامی کودجداگانه  کاربرد اندداده
 افزایش و خاك به حاصلخیزي تواندمی شیمیایی کود
 سیستم این زیرا منجرشود، محصول کیفیت و یدتول
 افزایش با و کردهن تأمی را گیاه هاي غذایینیاز تربیش

 افزایش را محصول تولیدی غذای مواد جذب کارآیی
ران ابلدي و همکو 2012 و همکاران علیزاده( داد خواهد
2010.(  

کود دامی و  کود کمپوست ،هاي شیمیاییتلفیق کود
دار کلروفیل نسبت به کاربرد معنیدر کلزا، افزایش 

ها به دنبال داشت (محمدي و جداگانه هریک از کود
) 2010همکاران (و واي یوپباندنتایج  .)1390 همکاران

و کود  کود دامیتلفیقی   کاربرد که حاکی از آن است
شیمیایی در گیاه سویا در بهبود محیط فیزیکی خاك و 

افزایش کارایی آب و ي واسطهه افزایش تولید سویا، ب
 )1391( ناحمیسی و همکار. باشدمواد غذایی موثر می

 مصرف با کردند گزارش  1در مطالعه گیاه بابونه کبیر
 درصد بیشترین هکتار در دامی کود تن 30 و 15

 و درصد 29/0 با ترتیب به کبیر بابونه گیاه اسانس
 از استفاده عدم با که حالی در آمد، دستبه درصد 28/0
 حاصل درصد 24/0 با اسانس درصد کمترین دامی کود

  نمودند گزارش  همچنین این پژوهشگران گردید.
 آمده دست به اسانس عملکرد کمترین و بیشترین
 کود از استفاده عدم و هکتار در تن 30 تیمار به مربوط
 هکتار در کیلوگرم 3/16 و 3/18 ترتیب به که بود دامی

  . آمد دستبه اسانس
 شنبلیله و سیاهدانهبراي تغذیه گیاه  ات قبلی تحقیق
، است بودهاین دو گیاه  کشت خالصدر شرایط  بیشتر

گزارشی مبنی بر کشت مخلوط این دو گیاه در  و
ي اثر اطالعات جامعی درباره ،دسترس نیست. از طرفی

و تولید  اکولوژیکی وصیاتخصمنبع مختلف کودي بر 
سیاهدانه) وجود گیاهان دارویی (شنبلیله و اسانس 

ضرورت تولید گیاهان شنبلیله و  به ندارد. با توجه
دارا بودن طیف وسیعی از  يسیاهدانه به واسطه

بررسی  هدف این آزمایش با و دارویی، خواص درمانی
هاي اکولوژیکی ویژگیبر کشت مخلوط نسبت  اثر

 ه تحتشنبلیله و سیاهدان و تولید اسانس کانوپی
       اجرا گردید. لخیزيهاي مختلف حاصسیستم

  
  ها مواد و روش

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي 
 21درجه و  32دانشگاه شهرکرد با (عرض جغرافیایی 

                                                           
1. Tanacetum parthenium L.  
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دقیقه  49درجه و  50دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 
 1392متر از سطح دریا در سال  2050و ارتفاع  )شرقی

توریل در قالب طرح آزمایش به صورت فاک اجرا گردید.
-تیمار هاي کامل تصافی با سه تکرار انجام شد.بلوك
دو کاشت که شامل  نسبت پنجمورد بررسی شامل  هاي

کشت خالص شنبلیله و کشت خالص نوع کشت خالص (
شنبلیله: سیاهدانه  مخلوط کشت نسبتو سه  )سیاهدانه
 1:1(دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله)،  1:2 شامل
(یک  2:1ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله) و ( یک 

به عنوان ) شنبلیلهردیف سیاهدانه+ دو ردیف گیاه 
هاي کودبصورت ي سه منبع کودفاکتور اول و 

) و کود 50:50( آلیشیمیایی، کودهاي شیمیایی: کود 
  نیز به عنوان فاکتور دوم، در نظر گرفته شد. آلی

و خاك مزرعه  آلیها از کود قبل از اعمال تیمار
خاك شناسی  نمونه مرکب تهیه و در آزمایشگاه 

عملیات آماده). 1ها تعیین گردید (جدول خصوصیات آن
سال  در اواسط اردیبهشت ماه  زمین کاشت سازي 

صورت گرفت. براي تهیه بستر ابتدا زمین شخم  1392
زده شد و سپس دو بار دیسک اعمال گردید. میزان 

کیلوگرم  80براي تأمین رد استفاده مو آلی نیتروژن کود
مابقی  مشخص گردید. گیاه شنبلیله و سیاهدانه در

عناصر غذایی حاصل از مصرف این کود در تیمار 

 هاي شیمیایی مصرف شد.شیمیایی به صورت کود
اوره نیتروژن از منبع   شاملی مصرفیی ایمیشي کودها

 سوپر فسفات فسفر از منبع کیلوگرم در هکتار)، 175(
کیلوگرم در هکتار)، کود ریزمغذي به میزان  130تریپل (

کیلوگرم در هکتار (حاوي آهن، روي، مس و منگنز  28
کود  ماریت ي. برابودنددرصد)  4و  1، 5، 7به ترتیب 

 يو برا یتن در هکتار کود مرغ 7/7مقدار  زین یمرغ
 کود ماریت از درصد 50 زانیم زین یقیکود تلف ماریت
 استفاده موردی مرغ کود از درصد 50 ویی ایمیش

یک روز قبل از کاشت  مورد استفاده يهاکود .قرارگرفت
کش با خاك و سپس با شن به هر کرت اضافه شد

   مخلوط گردید.
اردیبهشت  26زمان در طور همبه گونهکاشت هر دو 

متر با سانتی 25هایی به فواصل در ردیف 1392سال 
صله بعد از کاشت، تراکم باال صورت گرفت. بالفا

هاي بعدي در طول دوره آبیاري انجام شد و آبیاري
رشد با توجه به نیاز آبی این گیاهان و شرایط محیطی 
به روش بارانی انجام شد. عملیات تنک براي رسیدن به 

مربع به ترتیب بوته در متر  100و 50تراکم مطلوب (
شد. برگی انجام  4براي شنبلیله و سیاهدانه) در مرحله 

هاي الزم از جمله وجین در طول دوره رشد مراقبت
 هاي هرز صورت گرفت.علف

  
 مورداستفادهآلی  وکود متر)انتیس 0-30( خاك شیمیایی و فیزیکی هايیژگیو یبرخ -1 جدول
  یژگیو

 
 واحد

  
  خاك
  

  یمرغ کود
 - رسی لومی - بافت  

  23/6  01/1  برمتر منسیزیدس هدایت الکتریکی
  91/7  96/7 -  یتهاسید

  1/21  82/0  گرم در کیلوگرم  تروژنین
  8/3  0108/0 گرم در کیلوگرم  فسفر
6/18 391/0 گرم در کیلوگرم  میپتاس  
1/278 95/9 گرم در کیلوگرم  یآل کربن  
 256  09/8  لوگرمیک بر گرم یلیم آهن
14/23  68/0  لوگرمیک بر گرم یلیم يرو  
15/12  91/0  لوگرمیک بر گرم یلیم مس  
11/47  73/8  لوگرمیک بر گرم یلیم منگنز  

18/13  13/12 _ تروژنین به کربن نسبت  
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 دانه شدن پرمرحله ابتداي   در محتواي کلروفیل برگ 
گیري ) با نمونه1949با استفاده از روش آرنون (

گیري با استون هاي بالغ و عصارهتصادفی از برگ
گرم از  25/0گیري شد. بدین ترتیب که مقدار اندازه

لیتر استون میلی 10نمونه برگ تازه در هاون چینی با 
درصد ساییده شد تا به صورت محلول یکنواختی  80

هاي سانتریفیوژ منتقل ها به لولهدرآید، سپس نمونه
دقیقه دور در  3500با دقیقه،  10شدند و به مدت 

سانتریفیوژ شدند. در مرحله بعد میزان جذب نور 
اده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول محلول با استف

نانومتر قرائت شد و  663 و 645، 510، 480 هايموج
با و کارتنوئید  bو کلروفیل  aنهایتاً غلظت کلروفیل 

استفاده از روابط زیر بر حسب (میکرو مول بر میلی 
  گرم وزن تازه برگ) محاسبه گردید.

Chorophyll a= [12.7(D663)-2.96(D645)] ×V/1000×W  
Chorophyll b= [22.9(D645)-4.68(D663)] ×V/1000×W  
Carotenoeid= ((7.5/(D480))-(1.49(D510) ×V/1000×W  

:Dقرائت دستگاه در طول موج مورد نظر  
V) میلی لیتر) 10:حجم استون مصرف شده  
W) گرم) 25/0:وزن نمونه مورد استفاده  

 T1-IDRG SMS2گیري دما بوسیله دستگاه اندازه
گیري رطوبت (دو روز بعد از گیري شد. اندازه اندازه

که  SM 300سنج مدل آبیاري) نیز با دستگاه رطوبت
 .صورت گرفت ،دهددرصد رطوبت حجمی را نشان می

هر گیري دما و رطوبت بدین صورت بود که اندازه
 0-10در عمق که  بود، پروب که داراي یک   دستگاه
اعداد دما و  قرار گرفت و متري خاك کانوپی،سانتی

رطوبت، قرائت و یادداشت گردید. الزم به ذکر است که 
ی در ساعت گلده مرحلهدر گیري دما و رطوبت اندازه

  ظهر انجام شد. بعد از 4-5
انداز گیاهان میزان نور رسیده به باال و زیر سایه        

-اندازه LP-80 مدل )Sun scanسنج (با دستگاه نور
ي نور در یک روز آفتابی در فاصله گیرگیري شد. اندازه

 .ها انجام شددانه پرشدن لیاوادر مرحله  11-14ساعت 
هاي خالص میزان نور دریافت شده نهایی توسط کانوپی

                                                           
  ت رطوبت و دماي خاكگیري و ثبسامانه اتوماتیک اندازه -2

و مخلوط از اختالف نور در باالي کانوپی و کف کانوپی 
  ).2006محاسبه گردید ( تسفاي و همکاران، 

ها برگ بیشتر(زرد شدن در هنگام رسیدگی کامل        
در ها فولیکولاي شدن ها در شنبلیله و قهوهو غالف

براي تعیین عملکرد در واحد سطح پس از سیاهدانه) 
متر از ابتدا و انتهاي سانتی 25حذف دو ردیف کناري و 
کف بر  هاي موجوداي، بوتهکرت به عنوان اثر حاشیه

اسانس  برداشت شده و عملکرد دانه تعیین گردید. شده
به   گرم بذر 50ها با استفاده از دستگاه کلونجر از نمونه

روش تقطیر با بخار آب  به آب    سی سی 400همراه 
مان الزم براي استخراج زو اندازه گیري شد. استخراج 
. )1388(میرهاشمی و همکاران،  ساعت بود 3ها اسانس

از حاصلضرب در واحد سطح  سپس عملکرد اسانس
-داده محاسبه گردید.رد تولیدي درصد اسانس در عملک

تجزیه   SAS افزارهاي حاصل از آزمایش توسط نرم
در سطح  LSDها نیز با آزمون مقایسه میانگین گردید.

 MSTAT-Cافزار درصد با استفاده از نرمپنج احتمال 
  انجام شد.

 
  نتایج و بحث
  عملکرد دانه

منبع کودي و اثرات متقابل نسبت مخلوط در  اثر
دار دي بر عملکرد دانه مجموع دو گیاه معنیمنبع کو

بود، این در حالی بود که نسبت مخلوط بر این صفت 
) ارائه 1طور که در شکل (). همان2اثري نداشت (جدول 

شده است تیمار  یک ردیف سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله 
تغذیه شده از منبع کود تلفیقی و الگوهاي مختلف کشت 

بع آلی، داراي مجموع عملکرد مخلوط تغذیه شده از من
دانه بیشتري درمقایسه با کشت خالص هر دو گیاه بوده 

هاي مختلف مخلوط است، این در حالی بود که در نسبت
تحت سیستم تغذیه کود شیمیایی، مجموع عملکرد دانه 
 کمتر از کشت خالص هر دو گیاه مشاهده گردید.

 کتار)کیلوگرم در ه 1775( دانهمجموع عملکرد کمترین 
یک ردیف سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله تغذیه  به تیمار

با کاربرد  اختصاص داشت. شده از منبع کود شیمیایی
  3206منبع تلفیقی بیشترین مجموع عملکرد دانه (
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تیمار یک ردیف سیاهدانه+ دو کیلوگرم در هکتار) در 
 نیتروژن شدن معدنی تداوممشاهده شد.  ردیف شنبلیله

 و علیزاده( رشد دوره طی در ستم تلفیقیدر سی آلی کود
 زیستی تثبیت و هم چنین میزان )2012 همکاران
شنبلیله، و ایجاد رابطه مکملی مثبت سبب  گیاه نیتروژن

عملکرد دانه را مجموع  شده است که این تیمار بیشترین
به خود اختصاص دهد. افزایش عملکرد دانه در سیستم 

کود دامی در افزایش  توان به نقش مثبتتلفیقی را می
فعالیت ریزجانداران مفید، بهبود ساختمان خاك، افزایش 

هاي فراهمی و جذب عناصر مورد نیاز، بهبود فعالیت
طور افزایش ظرفیت فیزیکی و بیولوژیکی و همین

و مگ  2010نگهداري آب نسبت داد (عزیز و همکاران
در کشت ) 1393قاسمی مهام و فالح ( ).2010بیز و آبو 

اسفرزه، بیشترین و گیاهان دارویی شنبلیله خلوط م
دو ردیف شنبلیله+ یک تیمار  در عمکلرد دانه مجموع

شیمیایی+ %50کابرد کود تلفیقی (با  ردیف اسفرزه
   گاوي) مشاهده نمودند.50%

  
هاي کشت مخلوط بر مجموع تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبت نتایج  -2جدول 

و عملکرد بیولوژیک شنبلیله و  نبلیله و سیاهدانه) تحت منبع کودي مختلفعملکرد دانه (ش
  سیاهدانه

  مجموع عملکرد دانه  درجه آزادي  منابع تغییر
  ns60657  2  تکرار
  ns64618  2  کشت مخلوط نسبت

  1024032**  4  يکود منبع
  567813*  8  منبع کودي ×نسبت کشت مخلوط 

  84522  28  یشیآزما يخطا
ns ،*درصد میباشد 1 و 5 دار در سطح احتمالدار و معنییبه ترتیب بیانگر غیر معن ** و.  

 
  
  

  نسبت برابري زمین
نسبت برابري زمین در تیمار کود آلی بیش از دو         

هر سه  منبع دیگر، تغییر یافت و در این منبع کودي، در
بیشتر از یک مشاهده  LERالگوي مختلف مخلوط 

ر سیستم تغذیه تلفیقی نیز در یک ). د3گردید (جدول 
 LERمقادیر ردیف سیاهدانه + دو ردیف شنبلیله، 

. با کاربرد کود آلی و کود )LER>1( بیشتر از یک بود
کل  LERشیمیایی با افزایش تراکم شنبلیله، از میزان 

کاسته شد، ولی در سیستم تلفیقی روند منظمی مشاهده 
در تیمار دو  بیشترین میزان نسبت برابري زمین نشد.

ردیف سیاهدانه+  یک ردیف شنبلیله تحت سیستم تغذیه 
 57)  حاصل گردید  که بدین معناست که 57/1آلی (

درصد سطح زمین  بیشتري در تک کشتی مورد نیاز 
است که عملکردي مشابه کشت مخلوط حاصل گردد. در 

کشت مخلوط سویا و همیشه بهار، بیشترین نسبت 
ر کشت مخلوط نواري چهار ) د34/1برابري زمین (

ردیف همیشه بهار+ شش ردیف سویا مشاهده شد (اله 
). همچنین مردانی و بلوچی 1392دادي و همکاران

) در کشت مخلوط گیاهان دارویی شنبلیله و 1394(
انیسون نسبت برابري زمین در تمامی تیمارهاي کشت 

گزارش کردند.  39/1تا  04/1مخلوط بیشتر از یک و بین 
توان به تثبیت و بیشتر از  یک را می LERبودن باال 

) و 2000قنبري جذب نیتروژن در کشت مخلوط (
سودمندي ناشی از مواد آلی موجود در کود مرغی 
نسبت داد، عالوه بر این جذب بهتر براي فسفر موجود 

) در 2013فالح و همکاران در خاك تحت کود مرغی (
د مؤثر باشد توانافزایش راندمان نیتروژن مصرفی می

  ). 1991(شارما و تاندن 
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هاي داراي حروف میانگین .هاي کشت مخلوطو نسبتتحت تاثیر منبع کودي  شنبلیله و سیاهدانه  مجموع عملکرد دانه - 1شکل
  .باشندمیدار در سطح احتمال پنج درصد فاقد تفاوت آماري معنیLSD شابه بر اساس آزمون م

  

  

  

هاي کشت مخلوط و منبع ترکیبات تیماري نسبت نسبت برابري زمین در  -3جدول 
 کودي مختلف (شنبلیله و سیاهدانه)

  نسبت برابري زمین    تیمار
 LER منبع کودي نسبت مخلوط 

 87/0 شیمیایی )1:2شنبلیله: سیاهدانه (

 82/0 شیمیایی )1:1شنبلیله: سیاهدانه (

 67/0 شیمیایی )2:1شنبلیله: سیاهدانه (

 90/0 )50:50تلفیقی ( )1:2شنبلیله: سیاهدانه (

 88/0 )50:50تلفیقی ( )1:1شنبلیله: سیاهدانه (

 03/1 )50:50تلفیقی ( )2:1شنبلیله: سیاهدانه (

 57/1 آلی )1:2شنبلیله: سیاهدانه (

 31/1 آلی )1:1شنبلیله: سیاهدانه (

 07/1 آلی )2:1شنبلیله: سیاهدانه (

 باشند.می LSDدار بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشابه فاقد اختالف آماري معنیمیانگین
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 aکلروفیل

اثرات  ارائه شده است 4 طور که در جدولهمان         
گیاه   aبر کلروفیل در منبع کوديکشت متقابل نسبت 

دار بود این در معنی در سطح احتمال یک درصد شنبلیله
بر این صفت  منبع کوديو کشت نسبت حالی بود که 

گیاه  aکلروفیل میزان  2شکلبا توجه به  ي نداشت.تأثیر
ردیف  یک + سیاهدانهردیف  یک در تیمارله لیشنب

 تحت ردیف شنبلیله یک + سیاهدانهردیف   و دو شنبلیله
 کشت خالص در هاي مختلف تغذیه مشابه بودند.سیستم

غذیه ت یف شنبلیلهرد دو + سیاهدانهردیف  یک تیمار و
گیاه  aمیزان کلروفیل  آلیمنبع شیمیایی و  باشده 

مشابه بود اما با سیستم تلفیقی به ترتیب شنبلیله 
کاربرد در  نشان دادند. داريمعنی و کاهش افزایش
با افزایش  آلیو  ))50:50(شیمیایی:آلی ( تلفیقی تغذیه

به  در الگوهاي مختلف کشت مخلوط  تراکم شنبلیله
  aدر میزان کلروفیلیب روند افزایش و کاهشی ترت

 تحت تغذیه کود تلفیقی تیمار کشت خالص مشاهده شد.

میکرومول بر  a )98/0میزان کلروفیل  داراي کمترین
 21/1( a میزان کلروفیل بیشترین اگرچه. میلی گرم) بود

 + سیاهدانهردیف  یک تیمار به میکرومول بر میلی گرم)
 ،سیستم تلفیقی اختصاص داشت تحت ردیف شنبلیله دو

 داريمعنیها اختالف بسیاري از تیمار اما این تیمار با
 نیتروژن از تیمار رسد این ر میظبه ن .نشان نداد
 تثبیتی نیتروژن همچنین و تلفیقی سیستم در موجود
 بیشتر کلروفیل ساخت در توانسته و برده بهره خود
فرنگی و در کشت مخلوط نخود  نماید. عمل ترموفق
 یک در تیمار فرنگی نخود  aکلروفیل بیشترینکلزا، 

با کاربرد بیشترین   کلزاردیف  یک + نخود فرنگیردیف 
در گیاه  ).1392شد (بهارلویی  مشاهدهسطوح نیتروژن 

و  آلیتلفیق کود که  کردند سورگوم و ذرت مشاهده
نسبت  aکلروفیل  میزان در داريیمعنافزایش  شیمیایی

ها به یک از کودشاهد و کاربرد جداگانه هربه تیمار 
  .)2007و همکاران  آموجیبهدنبال داشت (

  
  

و  a،bکلروفیل میزان مخلوط و منبع کودي برکشت  هايتجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبت نتایج -4جدول 
  لیله و سیاهدانهکارتنوئید گیاه شنب

   بعامن
  تغییر
  

 درجه
  آزادي

  

  کارتنوئیدمیزان  bکلروفیلمیزان   aکلروفیلمیزان 

 سیاهدانه  شنبلیله سیاهدانه  شنبلیله سیاهدانه  شنبلیله
  ns0003/0  ns004/0  ns03/0  ns024/0  ns047/0  ns39/0  2  تکرار            

  ns0017/0  ns009/0  *15/0  **227/0  ns36/0  ns38/0  3  مخلوط کشت نسبت
  ns003/0  ns015/0  **41/0  **818/0  ns95/0  ns75/0  2  کودي منبع

  70/0*  12/1*  337/0**  21/0**  024/0*  01/0**  6  کودي منبع× مخلوطکشت   نسبت
  27/0  30/0  /016  03/0  005/0  002/0  22  آزمایشیخطاي 
  3/11  5/10  6/11  4/16  7/9  4/6  -  )  درصد( تغییرات ضریب

ns، *میباشد درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنی و داریبه ترتیب بیانگر غیر معن ** و.  
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هاي داراي حروف مشابه بر میانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت تاثیر منبع کودي  گیاه شنبلیله aکلروفیل  میزان - 2شکل

  .باشندمیدرصد پنج  احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنیLSD اساس آزمون 
  

 حاکی از آن است که 4نتایج تجزیه واریانس جدول 
 میزان اثرات متقابل نسبت مخلوط و منبع کودي بر

گیاه سیاهدانه در سطح احتمال یک درصد  a کلروفیل
دار بود، این در حالی بود که نسبت مخلوط و منبع معنی

طور که در شکل کودي بر این صفت اثري نداشت. همان
گیاه سیاهدانه   a مشخص شده است میزان کلروفیل 3

یک ردیف سیاهدانه+ دو  در کشت خالص و تیمار 
هاي مختلف تغذیه مشابه تحت سیستمردیف شنبلیله 

تغذیه  دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله بود. تیمار
داراي کلروفیل مشابه  آلیشده از منبع شیمیایی و 

 37به ترتیب  با منبع تلفیقی ولی در مقایسه ،بودند
 aل کلروفیمیزان  افزایش  نشان دادند. 40/28درصد و
تحت  یک ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله در تیمار

 آلیطور تلفیقی و سیستم شیمیایی و تلفیقی و همین
-یاختالف معن آلیاما در منبع شیمیایی و  ،مشابه بود

دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف تیمار داري نشان دادند. 
میزان  داراي کمترین شنبلیله تحت سیستم تلفیقی

اگرچه . میکرومول بر میلی گرم) بود a )81/0کلروفیل 
دو  در گیاه سیاهدانه به تیمار  aبیشترین میزان کلروفیل

تحت سیستم  ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله
شیمیایی اختصاص داشت، اما این تیمار با بسیاري از 

داري نشان نداد. رزمجو و ها اختالف معنیتیمار
مشاهده کردند  ) در گیاه دارویی بابونه1388همکاران (
شد اما   aچه کود شیمیایی سبب افزایش کلروفیلکه اگر

داري نشان یاین تیمار با تیمار کود دامی اختالف معن
  نداد.

  

یل 
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ابه داراي حروف مش هايمیانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت تاثیر منبع کودي  گیاه سیاهدانه aکلروفیل  میزان - 3شکل

  .باشندمیدرصد پنج  احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDبر اساس آزمون 

  
  bلروفیل ک

اثرات متقابل  منبع کودي و  اثر نسبت مخلوط و        
گیاه   b کلروفیلمیزان منبع کودي بر  نسبت مخلوط در

به ترتیب در سطح احتمال پنج و یک درصد  شنبلیله
توان بیان می )4(با توجه به شکل ).4لجدودار بود (یمعن

دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف  و کشت خالصنمود که 
 bمنابع مختلف کودي داراي کلروفیل  تحت شنبلیله

یک ردیف سیاهدانه+ یک  تیماردر ولی  مشابهی بودند
، به مشاهده شد داريیمعناختالف  ردیف شنبلیله
ت از به سمت سیستم آلی پیش میرف چهطوري که هر

یک ردیف  تیمارکاسته شد. در  bکلروفیل میزان 
منبع  تحتb کلروفیلمیزان  سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله

مشابه بود اما  آلیطور شیمیایی و و همین آلی تلفیقی و
 داريمعنیهم اختالف  سیستم شیمیایی و تلفیقی با

یک ردیف سیاهدانه+ یک ردیف  تیمار نشان دادند.
بیشترین  دارايم تغذیه شیمیایی تحت سیست شنبلیله

 بود. گرم)میکرومول بر میلی b  )237/0میزان کلروفیل
) نیز در کشت مخلوط نخود فرنگی و 1392بهارلویی (

 دارمعنی شکلزا مشاهده نمود کشت مخلوط سبب افزای
فرنگی نسبت به کشت خالص  نخود b کلروفیلمیزان 

 یی زعفران) در گیاه دارو1392رسولی و همکاران (شد. 
کود شیمیایی در مقایسه   %50 کاربرد ،مشاهده نمودند

 13یی، سبب افزایش کود شیمیا %50 کمپوست و لفیقبا ت
  .شد b درصدي کلروفیل
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حروف مشابه بر هاي داراي میانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت تاثیر منبع کودي  گیاه شنبلیله bکلروفیل میزان  - 4شکل

 .باشندمیدرصد پنج احتمال  دار در سطح فاقد تفاوت آماري معنی LSDاساس آزمون 
  

اثر نسبت شود مشاهده می 4 طور که در جدولهمان
میران ها بر مخلوط و منبع کودي و اثرات متقابل آن

گیاه سیاهدانه در سطح احتمال یک درصد b کلروفیل 
یک ردیف تیمار در   bفیلمیزان کلرو  دار بود.یمعن

دو ردیف سیاهدانه و  سیاهدانه + دو ردیف شنبلیله و
مهاي مختلف تغذیه تحت سیست ردیف شنبلیلهیک 

در که بود این در حالی  ،بود داريمعنیداراي اختالف 
 یک ردیف سیاهدانه و یک ردیف شنبلیله و کشت خالص

 مشابه bکلروفیلمیزان تحت سیستم شیمیایی و تلفیقی 
داراي افزایش  آلیکود در مقایسه با سیستم  و بود
 b کلروفیل میزان کمترین  ).5(شکل  بودند داريمعنی

میکرومول بر میلی گرم) به تیمار  یک ردیف  140/0(
بیشترین سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله اختصاص داشت. 

سیاهدانه متعلق به تیمار یک ردیف سیاهدانه  bکلروفیل
ه تحت سیستم شیمیایی بود که با و یک ردیف شنبلیل

داري همین نسبت مخلوط تحت منبع تلفیقی اختالف معنی
که اگرچه  شددر گیاه دارویی بابونه مشاهده نشان نداد. 

اما این  ،شد bکلروفیل میزان کود شیمیایی سبب افزایش
نشان نداد  داريمعنیتیمار با تیمار کود دامی اختالف 

  ). 1388(رزمجو و همکاران 
  

  کارتنوئید
چه نسبت مخلوط و منبع کودي بر میزان اگر       

کارتنوئید گیاه شنبلیله اثري نداشت ولی اثرات متقابل 
دار ها بر این صفت در سطح احتمال پنج درصد معنیآن

). تیمار یک ردیف سیاهدانه و یک ردیف 4بود (جدول 
شنبلیله تحت تغذیه تلفیقی داراي کمترین میزان 

ید بود. بیشترین میزان کارتنوئید نیز به تیمار کارتنوئ
یک ردیف سیاهدانه + دو ردیف شنبلیله تحت سیستم 
آلی اختصاص داشت. میزان کارتنوئید گیاه شنبلیله در 

کشت خالص و یک ردیف سیاهدانه + یک ردیف شنبلیله  
). 6تغذیه شده از منابع مختلف کودي مشابه بود (شکل 

دانه + یک ردیف شنبلیله  میزان در تیمار دو ردیف سیاه
طور کارتنوئید تحت سیستم تغذیه تلفیقی و آلی و همین

شیمیایی و تلفیقی مشابه بود اما با سیستم شیمیایی و 
داري نشان دادند. عالوه بر این آلی داراي اختالف معنی

میزان کارتنوئید یک ردیف سیاهدانه + دو ردیف شنبلیله 
و تلفیقی مشابه بود اما با  تحت سیستم تغذیه شیمیایی

درصد    40/37درصد و  27سیستم آلی به ترتیب 
  کاهش نشان دادند
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داراي حروف مشابه بر  هايمیانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت منبع کودي  گیاه سیاهدانه bکلروفیل میزان  - 5شکل

  .باشندمیدرصد پنج  احتمال دار در سطحعنیفاقد تفاوت آماري م LSDاساس آزمون 
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هاي داراي حروف مشابه بر میانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت تاثیر منبع کودي  کارتنوئید گیاه شنبلیلهمیزان  - 6شکل

  .باشندمیدرصد پنج احتمال  دار در سطح فاقد تفاوت آماري معنی LSDاساس آزمون 
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بر روي گیاه سیاهدانه نشان  نتایج تجزیه واریانس
بر  نسبت مخلوط در منبع کوديداد که اثرات متقابل 

در سطح احتمال پنج درصد  گیاه سیاهدانه کارتنوئید
این در حالی است که نسبت مخلوط و  ،بود داریمعن

با  ).4 بر این صفت اثري نداشت (جدول وديمنبع ک
میزان کارتنوئید بیان نمود که توان یم 7 شکلتوجه به 

یک ردیف سیاهدانه +  سیاهدانه شنبلیله: هايرتیمادر 
یک ردیف شنبلیله  و یک ردیف سیاهدانه + دو ردیف 

. با مشابه بود هاي مختلف تغذیهتحت سیستم شنبلیله 
کاربرد منبع کود تلفیقی و آلی تیمار دو ردیف سیاهدانه 

میزان  داري در ف معنیالت+ یک ردیف شنبلیله اخ
مقایسه با منبع کود کارتنوئید گیاه سیاهدانه در 

تحت سیستم  کشت خالصمشاهده گردید. شیمیایی 
کارتنوئید مشابهی میزان داراي شیمیایی و تلفیقی 

و  4/22 به ترتیب آلیبودند، اما در مقایسه با سیستم 
 دو تیمارمیزان کارتنوئید در  .ندددانشان  افزایش 3/40

تحت سیستم  ردیف سیاهدانه + یک ردیف شنبلیله 
به  سیستم شیمیایی نسبت به مشابه بود آلیتلفیقی و 
نشان  داريمعنیافزایش درصد  40درصد و  4/9ترتیب

دو ردیف سیاهدانه  تیمار به کارتنوئید دادند. بیشترین 

، اختصاص داشت آلیمنبع  تحت+ یک ردیف شنبلیله 
ها اختالف تیمار با برخی تیمار که این بود یاین در حال

در کشت مخلوط بادام زمینی و  نشان نداد. داريمعنی
ذرت، کشت مخلوط سبب افزایش کلروفیل اندام هوایی 

با توجه به  ).2007(اینال و همکاران  در هر دو گیاه شد
و  a ،bنتایج باال کشت مخلوط سبب افزایش کلروفیل 

نیتروژن  یشترجذب بافزایش  .ها گردیدکارتنوئید
و رابطه  تثبیت زیستی گیاه لگوم (شنبلیله) يبواسطه

در  یله و سیاهدانهله شنباایجاد شده بین گی مکملی مثبت
فراهمی بیشتر نیتروژن در  طورو همین کشت مخلوط

 برنیتروژن نقش مهم و از طرفی دیگر ،منبع آلی و تلفیقی
هاي نگریزهو ساختار ر هاي فتوسنتزيآنزیم فعالیت

 ،)2004و همکاران هانگ  2003لی  (زانگ و فتوسنتزي
کشت مخلوط و استفاده از سیستم موجب شده است که 

 افزایش کلروفیل و کارتنوئیداستفاده از منبع کود آلی، 
، افزایش نیتروژن در گیاه سبب ه باشدبه دنبال داشت را

افزایش پروتوپالسم و در نتیجه افزایش اندازه سلول و 
گ شده و در نهایت باعث افزایش فعالیت سطح بر

  ).1391گردد (عارفی و همکاران فتوسنتز می
  

  

  

داراي حروف مشابه  هايمیانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت تاثیر منبع کودي  گیاه سیاهدانه کارتنوئیدمیزان  - 7شکل
  .باشندمیدرصد  احتمال پنج دار در سطحیفاقد تفاوت آماري معن LSDبر اساس آزمون 
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  دریافتی نور میزان
حاکی از آن است که  5نتایج تجزیه واریانس جدول 

منبع کودي و اثرات متقابل و  نسبت مخلوط اثرات ساده
ها بر درصد نور دریافتی کانوپی در سطح احتمال آن

 حاکی است که 8نتایج شکل  دار بود.یک درصد معنی
شنبلیله و  کشت خالصریافتی کانوپی درصد نور د

تحت   یک ردیف سیاهدانه + دو ردیف شنبلیلهتیمار 
متوسط نور اما هاي مختلف تغذیه، مشابه بود. سیستم

دو ردیف سیاهدانه + یک ردیف شنبلیله   تیماردریافتی 
 داريمعنیهم اختالف  تحت منابع مختلف کودي، با

ه شده از منبع نشان دادند. کشت خالص سیاهدانه تغذی
 مشابهی داراي متوسط نور دریافتی آلیشیمیایی و 

تلفیقی داراي افزایش  منبع کود اما در مقایسه با ،بودند
یک ردیف سیاهدانه +  تیماربودند. کانوپی  داريمعنی

تغذیه شده از منبع شیمیایی و تلفیقی یک ردیف شنبلیله  
ه با مقایس میزان نور مشابهی دریافت کردند، اما در

. درصد نور داشتند  داريیمعنکاهش  آلیسیستم 
دو ردیف سیاهدانه + یک ردیف شنبلیله  تیمار دریافتی 

 داريیمعنهم اختالف  تحت منابع مختلف کودي، با
میزان نور  شیمیایی و تلفیقی، در کود هاي داشته و

 کشت خالصهاي مختلف مخلوط و دریافتی در نسبت
کشت خالص سیاهدانه ت به نسبشنبلیله مشابه بود و 

 سیاهدانه تیمار شنبلیله:نشان دادند.  داريمعنیافزایش 
تحت سیستم یک ردیف سیاهدانه + دو ردیف شنبلیله  

منبع تلفیقی، داراي بیشترین میزان نور دریافتی بود که 
. نداد نشان داريمعنیها اختالف تیمار بسیاري ازبا 
 صورت به شده هاي شنبلیله و سیاهدانه کشتبوته

 متفاوت، اکولوژیک هايآشیان به دلیل مخلوط
 کامل طور به را موجود هايتمام آشیان اندتوانسته
 نور دریافت و به دنبال آن، سبب افزایش کنند اشغال
خالص حاصل  کانوپی به نسبت مخلوط کانوپی توسط

 کشت خالص ). در  2004 گردد (تسوبو و همکاران
شع فتوسنتز به دلیل وجود همواره مقادیري از تشع

که این تلفات   شده هاي خالی در بین گیاهان تلف فضا
هاي مخلوط به دلیل پوشش بیشتر گیاه به در زراعت

از  ).1390یابد (رستمی و همکاران سطح خاك کاهش می
کاربرد کود تلفیقی عالوه بر دسترسی بهتر  طرفی دیگر

که در  شودریشه گیاهان، منجر به بیوماس باال می
شرایط مخلوط سبب افزایش نور دریافتی گردیده است، 
 اگرچه این برتري به صورت غیر معنیدار  بوده است

) در کشت 1389رضایی چیانه و همکاران (.)9(شکل 
 درصد نور مشاهده نمودند مخلوط ذرت و باقال،

کشت دریافتی کشت مخلوط ذرت و باقال در مقایسه با 
افزایش به دنبال  رصدد 30و  37 به ترتیب خالص

دریافت پنبه و گندم، تأخیري در کشت مخلوط داشت. 
 داريیمعنپنبه همزمان با افزایش تراکم آن، افزایش  نور

  ).  2014و همکاران  مائو( نشان داد

     
و  ي خاكا، دمدریافتی کانوپی نور مخلوط و منبع کودي بر  تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبتنتایج  -5جدول 

  کانوپی گیاه شنبلیله و سیاهدانه  خاك حجمی رطوبت
    خاكحجمی  رطوبت  خاك دماي   کانوپی دریافتی نور  آزادي درجه  تغییر بعامن

    ns5/41  **05/10  ns29/0  2  تکرار
    3/40**  59/9**  1026**  4  مخلوط کشت نسبت

    9/3**  53/6**  120**  2  کودي منبع
    4/1*  57/3**  225**  8  کودي منبع×مخلوط کشت نسبت

    52/0  08/1  4/21  28  آزمایشی اشتباه
    8/3  7/3  8/6  -  )درصد( تغیرات ضریب

ns، *میباشد درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنی و داریبه ترتیب بیانگر غیر معن ** و.  
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داراي  هايمیانگین لوط،هاي کشت مخو نسبتتحت منبع کودي  سیاهدانه -درصد نور دریافتی کانوپی شنبلیله - 8شکل

  .باشندمیدرصد  پنج احتمال دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDاساس آزمون مشابه بر حروف

  خاك دماي
اثرات  منبع کودي و نسبت مخلوط و ات سادهاثر        

 در سطح احتمال یک درصد دماي خاكها بر متقابل آن
توان می  9 ). با توجه به شکل5 دار بود (جدولیمعن

شنبلیله تحت  کشت خالص خاكدماي  اظهار داشت
 اام ،مشابه بود آلیکود شیمیایی و کود  سیستم تغذیه

 4/8درصد و  7به ترتیب  در مقایسه با سیستم تلفیقی
سیاهدانه و  کشت خالص افزایش نشان دادند. درصد
تغذیه شده  دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله تیمار

 کانوپی خاك داراي دماي شیمیایی و تلفیقیاز منبع کود 
کاهش  آلیبود اما در مقایسه با منبع  یمشابه
 سیاهدانه تیمار شنبلیله: کانوپینشان دادند.  داريمعنی

یک ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله و یک ردیف 
 ،تحت منابع مختلف تغذیه سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله

متعلق به  دماي خاك بیشترین. مشابه بود داراي دماي

با  بود که آلیتحت سیستم  سیاهدانه کشت خالص
 نشان نداد. داريمعنیها اختالف تیمار زبسیاري ا

هاي نسبت ازبسیاري  در خاك دماي بودن ترپایین
 به تواندمی کشت خالصبه  نسبت مخلوط کشت مختلف
بهبود  پوشش سطح زمین توسط نور بیشتر جذب دلیل
 کشت هاي دو گونهمثبت بوته تأثیر يواسطهه ب یافته

 محصوالت خالص کشت با در مقایسه مخلوط شده در
 نور بیشتر بنابراین جذب باشد، رشد فصل طی در

 تاج توسط افزایش پوشش سطح زمیني بواسطه
 شودمی دماي خاك کاهش و سایه افزایش باعث پوشش

در  ).1390توسلی و همکاران و  2008انتونی و رینی (
توسلی و  توان به آزمایشنتایج این آزمایش میید تأی

اشاره  ارزن و لوبیا در کشت مخلوط )1390همکاران (
کمترین دماي خاك را در الگوهاي مختلف  نمود که

 .به دست آوردندکشت مخلوط 
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 کشت خالص سیاھدانھ

 )١:٢(سیاھدانھ : شنبلیلھ
 )١:١(سیاھدانھ :شنبلیلھ
 )٢:١(سیاھدانھ : شنبلیلھ

 کشت خالص شنبلیلھ

  
داراي حروف مشابه بر  هايمیانگین مخلوط،هاي کشت و نسبتتحت منبع کودي  سیاهدانه - شنبلیله دماي خاك - 9شکل  

  .باشندمیدرصد  احتمال پنج دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنیLSD اساس آزمون 
  

  خاكرطوبت 
رطوبت  ارائه شده است 5 طور که در جدولهمان      
-و همین نسبت مخلوط و منبع کودي تأثیرتحت  خاك

صد رطوبت در  .گرفتقرار  اهاثرات متقابل آن رطو
یک ردیف  تیمار  سیاهدانه و کشت خالص خاك در

هاي مختلف سیستم تتحسیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله 
شنبلیله  خالص  کشت .)10(شکل  تغذیه، مشابه بود

-شیمیایی و تلفیقی و همینتحت سیستم تغذیه 

 یرطوبت مشابه داراي آلی و شیمیایی سیستمطور
اختالف  آلی کود وتلفیقی کود  منبع  بین اما ند،بود
رطوبت  داري در رطوبت خاك مشاهده گردید.معنی
تحت  یک ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله تیمار خاك

سیستم تغذیه شیمیایی و تلفیقی مشابه بود اما در 
درصد  .داشتند داريمعنیکاهش  آلیمقایسه با منبع 

دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف  تیماررطوبت خاك در 
مشابه  آلی منبع کود شیمیایی وغذیه شده از ت شنبلیله 

باالتر  داريمعنیبطور بود اما در مقایسه با منبع تلفیقی 
شنبلیله تحت  کشت خالص کف کانوپی خاك. بود

، رطوبت بوددرصد داراي بیشترین  آلی تغذیه سیستم
  نشان نداد. داريمعنیها اختالف که با برخی تیمار

ات مثبت خود بر دامی به سبب اثر کودمصرف 
خصوصیات فیزیکی خاك و حفظ رطوبت بیشتر در 

(ابرا و  می شود خاك باعث افزایش محتواي رطوبت 
 هايتیمار در خاك رطوبت کاهش). 2005همکاران 

کشت  با مقایسه در شنبلیله و سیاهدانه کشت مخلوط
 ،نبوده- خاك از سطح رطوبت تبخیر دلیل به  خالص آن

 مخلوط کشت در بلیله و سیاهدانهوجود گیاهان شنبلکه 
-فشرده کانوپی و اي متفاوتریشه سیستم دلیل به

جذب کنند  خاك هايالیه از بیشتري آب ترقادرند
دهی و تفاوت در عمق ریشه ).1390(توسلی و همکاران 

از  گسترش شعاعی ریشه و تراکم طول ریشه احتماالً
در  شنبلیله و سیاهدانهعواملی هستند که بر رقابت 

گذاشته است  تأثیرآب جذب کشت مخلوط براي 
) 1390). توسلی و همکاران (1389(کوچکی و همکاران 

کمترین محتوي رطوبت  ،در کشت مخلوط ارزن و لوبیا
  دست آوردند.ه هاي مختلف کشت مخلوط برا از الگو
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داراي حروف  هايمیانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتمنبع کودي تحت  سیاهدانه - شنبلیله خاك حجمی رطوبت -10شکل 

  .باشندمیدرصد  احتمال پنج دار در سطحفاقد تفاوت آماري معنی LSDمشابه بر اساس آزمون 
  

 میزان اسانس 
-نسبت اثر  نتایج تجزیه واریانش نشان داد که            
مخلوط بر میزان اسانس مجموع دو گیاه در  هاي کشت

گذار بود، این در حالی  طح احتمال یک درصد تأثیرس
بود که منبع کودي و اثرات متقابل نسبت مخلوط در 

 ).6منبع کودي بر این صفت اثري نداشت (جدول 
الف) نشان داد کشت  -11ها در شکل (مقایسه میانگین

مخلوط سبب افزایش میزان اسانس مجموع دو گیاه 
ري که بیشترین میزان سیاهدانه گردید، به طو -شنبلیله

 یکسیاهدانه به نسبت  - اسانس مجموع دو گیاه شنبلیله 

 .اختصاص داشت  ردیف شنبلیله دو+  سیاهدانهردیف 
همچنین با افزایش تراکم شنبلیله در الگوهاي کشت 
مخلوط، بر میزان اسانس افزوده شد. در کشت مخلوط 

 ،بیشترین میزان اسانس برگ گشنیز ،یزنشنبلیله و گش
درصد  25درصد تراکم مطلوب گشنیز + 175در تیمار (

(بیگناه و  تراکم مطلوب شنبلیله) مشاهده گردید
با توجه به مقایسه میانگین شکل  . )1393همکاران، 

چه بیشترین میانگین توان بیان نمود که اگرب) می11(
  میزان اسانس به منبع کود شیمیایی تعلق داشت ولی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

کشت مخلوط  بر درصد و عملکرد اسانس  واریانس (میانگین مربعات) اثر نسبتتجزیه نتایج  -6جدول 
  دانه شنبلیله و سیاهدانه.

  عملکرد اسانس میزان اسانس  درجه آزادي  منابع تغییر
  ns64/0  ns10/20  2  تکرار        

  5/298**  62/159**  4  کشت مخلوط  نسبت 
  ns68/0  *8/33  2  منبع کودي 

  ns04/1  *7/22  8 بع کوديمن ×نسبت کشت مخلوط 
  2/8  53/0  28  خطاي آزمایشی

  6/15  6/5  -  ضریب تغییرات (درصد)
ns ،*درصد میباشد 1 و 5 دار در سطح احتمالدار و معنییبه ترتیب بیانگر غیر معن ** و.  
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 -میانگین میزان اسانس مجموع دو گیاه شنبلیله
اراي اختالف آماري سیاهدانه در منابع مختلف کودي د

-نبود، و هرچه به سمت منبع آلی پیش می معنی داري

در این  .از میزان اسانس از نظر عددي کاسته شد ،رفت

) نیز در گیاه دارویی 1391مکی زاده و همکاران ( راستا
که در بین منابع مختلف کودي   ریحان مشاهده نمودند

 46/1کود شیمیایی داراي بیشترین میزان اسانس (
  درصد) بود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  ،شنبلیله و سیاهدانه بذرمقایسه اثرات اصلی نسبت کشت مخلوط (الف) و منبع کودي (ب) بر  میزان اسانس  -11شکل 

  باشند.می LSDدار بر اساس آزمون هاي داراي حروف مشابه فاقد اختالف آماري معنیمیانگین
  

  اسانسعملکرد 
انوپی شنبلیله و سیاهدانه تحت اسانس ک عملکرد           

 قرار گرفت یعوامل آزمایشتأثیر اثرات ساده و متقابل 
  است که از آن ها حاکیمقایسه میانگین. )6(جدول 

تحت تغذیه سیستم منبع کود  سیاهدانه کشت خالص
شیمیایی و کود تلفیقی داراي عملکرد اسانس مشابهی 

داري معنیبود که در مقایسه با منبع کود آلی افزایش 
 سیاهدانه تیمار شنبلیله: نشان دادند. عملکرد اسانس در

دو ردیف سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله و یک ردیف 
هاي مختلف تحت سیستم سیاهدانه+ یک ردیف شنبلیله

ردیف  یکتیمار عالوه بر این  مشابه بود. ،تغذیه
و کشت خالص شنبلیله   سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله

عملکرد اسانس داراي  آلیشیمیایی و کود  منبعتحت 
 تلفیقی کاربرد منبعبا  در مقایسه مشابهی بودند، اما

تیمار  یک ). 12(شکل  نشان دادند داريمعنی کاهش

ردیف سیاهدانه + دو ردیف شنبلیله تحت تغذیه تلفیقی 
کیلوگرم در  64/26داراي بیشترین عملکرد اسانس (

 درصد تابع سانسا عملکرد که آنجایی از ) بود.هکتار

 هر در افزایش بنابراین است، گیاه دانه عملکرد اسانس و

 می گیاه اسانس عملکرد در افزایش سبب این دو از یک

به  ،لذا باالتر بودن عملکرد اسانس در این تیمار شود،
و درصد  ) 1(شکل  علت داشتن بیشترین عملکرد دانه

افزایش رسد. منطقی به نظر می )11(شکل  اسانس
را  تلفیقی کود ستمیاسانس در نتیجه کاربرد سملکرد ع
ها و نیز تحریک توان تسریع در متابولیسم واکنشمی
نسبت داد  هاي دامیکودمصرف ي واسطهه ب هاآنزیم

 بیان توانمی دیگر طرفی از). 2006(حسین و همکاران 
-واحد که هستند ترپنوئیدي ترکیبات هااسانس که داشت

 ایزوپنتنیل مانند) ایزوپرنوئیدها( اهآن سازنده هاي
 فسفات پیرو آمیل متیل دي و) IPP(پیروفسفات
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)DMAPP (به مبرم نیازNADPH و ATP و. دارند 
 تشکیل براي فسفر و نیتروژن مانند عناصري حضور
 و جمشیدي( باشدمی ضروري اخیر هايترکیب
 کود منبع در فسفر و نیتروژن وجود ،)1391 ناهمکار
 نیتروژن و فسفر افزایش دسترسی سبب واندتمی دامی
 و 2012 همکاران و علیزاده( شود گیاهان ریشه توسط
 .شود اسانس افزایش موجب و) 2013 همکاران و فالح

گشنیز و در کشت مخلوط  )1393(بیگناه و همکاران

برگ گشنیز در تیمار  شنبلیله، بیشترین عملکرد اسانس
کم مطلوب ترا %25تراکم مطلوب گشنیز + 175%(

همچنین در کشت مخلوط  .نمودند) مشاهده شنبلیله
شنبلیله و رازیانه بیشترین عملکرد اسانس بذر رازیانه 

 کشت مخلوط کیلوگرم در هکتار) به تیمار 31/31(
شنبلیله) اختصاص  %33رازیانه+  %100( افزایشی
، که این تیمار با تیمار کشت خالص آن اختالف داشت
  ). 1393دري و همکاران (ص داري نداشتمعنی

 

   
  

داراي  هايمیانگین هاي کشت مخلوط،و نسبتتحت منبع کودي  سیاهدانه -شنبلیله عملکرد اسانس گیاهمجموع   -12شکل 
  .باشندمیدرصد  احتمال پنج دار در سطح فاقد تفاوت آماري معنی LSDحروف مشابه بر اساس آزمون 

  
  گیرينتیجه
تایج این آزمایش، کشت مخلوط و با توجه به ن       

سیستم کوددهی آلی (کابرد جداگانه و یا تلفیقی) سبب 
گیاه شنبلیله و کارتنوئید هر دو گیاه   aافزایش کلروفیل

شد. حداکثر میزان نور دریافتی و عملکرد اسانس نیز در 
کانوپی شنبلیله: سیاهدانه یک ردیف سیاهدانه+ دو 

ه تلفیقی به دست آمد. ردیف شنبلیله  تحت سیستم تغذی

هاي مخلوط میزان رطوبت خاك عالوه بر این در تیمار
به دلیل حجم رویشی بیشتر نسبتاً پایین بود. در مجموع 
تیمار یک ردیف سیاهدانه+ دو ردیف شنبلیله تحت تغذیه 
تلفیقی، با داشتن حداکثر عملکرد دانه، میزان اسانس، 

داشتن میزان عملکرد اسانس و نور دریافتی و همچنین 
هر دو گیاه،  به عنوان تیمار    aباالیی از کلروفیل
 گردد.     مناسب پیشنهاد می
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  مورد استفاده منابع

 Glycineسویا ( کشت مخلوط سودمندي و . ارزیابی عملکرد1392ر، دباغ محمدي نسب ع و امینی ر، اله دادي م، شکیبا م

max (L.) Merrill) و همیشه بهار (Calendula officinalis L. ،3(23). نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار(: 
58-47. 

 ارشد، کارشناسی نامه پایان. کلزا و نخودفرنگی مخلوط کشت نیتروژن نیاز بر گیاهی رقابت اثر. 1392 س، بهارلویی
 .صفحه 96. شهرکرد دانشگاه کشاورزي، دانشکده اگرواکولوژي، رشته

 خصوصیات و نیتروژن درصد بیولوژیک، عملکرد بر مخلوط کشت . تأثیر1393و جهان م، بیگناه ر، رضوانی مقدم پ، 

هاي ).  پژوهشTrigonella foenum-graecum L) و شنبلیله (..Coriandrum sativum L( گشنیز مورفولوژیک
 . 369- 377): 3(12زراعی ایران، 

 ارزن و دانه علوفه برعملکرد و شیمیایی دامی هاياثر کود. 1389 م، حیدري و م، احمدي مسعود ا، قنبري ا، توسلی
)Panicum miliaceum (لوبیا و )Phaseolus vulgaris (8ایران،  زراعی هايپژوهش نشریه. مخلوط کشت در 
)2 :(212 -203.  

 گیاه کیفی و کمی صفات بر تغذیه مختلف هايسیستم تأثیر. 1391 ا، تپه گل محمدي و ف، کن سفید ا، قالوند ا، جمشیدي
 گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه. آبی کم تنش تحت) .Foeniculum vulgare Mill( رازیانه دارویی
  .309- 323):2( 28 ایران، معطر و دارویی

 پیکررویشی، عملکرد بر دامی کود و فسفر نیتروژن، تأثیر مقادیر. 1391 ح،م لباسچی و م، نصري ف، سفیدکن م، حمیسی
 و دارویی گیاهان تحقیقات فصلنامه). .Tanacetum parthenium L( کبیر بابونه اسانس کیفیتو عملکرد بازده،
  .399 - 410): 3( 28ایران، معطر

 جذب و فیزیولوژیک پارامترهاي عملکردگل، بر کود نوع وسه خشکی تنش بررسی. 1388 ا، قنبري و م، حیدري ا، رزمجو
 و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی-علمی فصلنامه). Matricaria chamomilla( آلمانی بابونه در غذایی عناصر
  .482-494): 4(25 ،ایران معطر

 لوبیا و) .Zea mays L( ذرت مخلوط کشت مختلف هايتراکم اثر. 1390 م، محالتی نصیري و ر،ع کوچکی ل، رستمی
)Phaseolus vulgaris L. (3سی، شنا بوم نشریه. نور مصرف کارایی و جذب قابلیت بر )290- 297): 3.  

 گوناگون کودي منابع به زعفران رویشی هايویژگی برخی واکنش. 1392 ح، بشارتی و س، فراهانی ملکی ز، رسولی
)Crocus sativus L. .(خاك علوم هايپژوهش مجله )35-46): 1( 27  ،)آب و خاك.    

 برخی و نور دریافت بررسی. 1389 س، اهریزاد و ك، گلعذانی قاسمی ر،م شکیبا ع، نسب محمدي دباغ ا، چیانه رضائی
-بوم نشریه). Vicia faba L(. باقال و) .Zea mays L( ذرت مخلوط و خالص هايکشت در کانوپی هايویژگی

  .437- 447): 3( 2شناسی، 

 Nigella( سیاهدانه عملکرد و رشد خاك، 2CO برخروج اوره و کودگاوي تلفیقی و جداگانه کاربرد اثر. 1392 ع، صالحی

sativ L. .(صفحه 134 .شهرکرد دانشگاه کشاورزي، دانشکده اگرواکولوژي، رشته ارشد، کارشناسی نامهپایان.  
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مخلوط  کشت در سودمندي هاي شاخص و اسانس عملکرد ارزیابی. 1393ر، صدري س، پوریوسف، م، و سلیمانی ع
  . 921- 932): 4(16شنبلیله.  مجله علوم زراعی ایران،  و رازیانه

 فتوسنتز عملکرد، بر پتاسیم و فسفر نیتروژن، مختلف سطوح اثر بررسی. 1391 م، بنایان و ر،ح خزاعی م، کافی ا، عارفی
). Allium altissimum Regel.( موسیر صنعتی و دارویی گیاه اجزاي غلظت و کلروفیل فتوسنتزي، هايپیگمانت و

  .207-214): 3( 4 کشاورزي، شناسیبوم نشریه

 کشت در اسفرزه و شنبلیله عملکرد اجزاي و عملکرد بر کودي تیمارهاي اثر ارزیابی. 1393می مهام س، و فالح س، قاس
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- 26): 1( 5شناسی، بوم نشریه. ).Lalementia iberica L( شربتی تخم و) perfoilatum L. Lepidium( شهري

16.  

 Zea mays( ذرت نواري مخلوط کشت اثر. 1389 ف، یمندن و ش، امیرمرادي ح، فیضی م، محالتی نصیري ر،ع کوچکی

L. (لوبیا و )Phaseolus vulgaris (کنترل وعدم کنترل شرایط در زمین برابري نسبت و خشک ماده عملکرد، بر 
  .225- 235): 2( 2شناسی، بوم نشریه هرز هايعلف

 طریق از خاك حاصلخیزي افزایش تلفمخ هايروش تأثیر. 1390 ا، رخزادي و م، علیخانی آقا ا، قالوند خ، محمدي
 شناسیبوم نشریه). .Brassica napus L( کلزا دانه کیفیت و عملکرد بر بیولوژیکی و آلی،شیمیایی کودهاي افزودن

  .298-308): 3( 3 ،کشاورزي

نشریه آنیسون.  و کیفی شنبلیله کمی و برخی صفات و عملکرد کشت مخلوط بر تأثیر. 1394ر، مردانی ف، و بلوچی ح
  . 1-16): 2( 25دانش کشاورزي و تولید پایدار، 

 شیمیایی بر و آلی زیستی، کودهاي اثر .1391زاده ص، و خاوازي ك، ر، نصرالهچی مزاده تفتی م، چاییمکی

 .1-12): 1( 22نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار، جلد  ریحان. کیفی گیاه و کمی خصوصیات

 سطوح در شنبلیله و زنیان مخلوط کشت مزیت بررسی. 1388 م، محالتی نصیري م، پارسا ر،ع کوچکی م،س میرهاشمی
 .259-269): 1( 7 زراعی، هايپژوهش مجله. کاشت آرایش و دامی کود مختلف
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	ﻪﺑ رﻮﻈﻨﻣﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣﯽﮔﮋﯾو ﺮﺑﻮﮐا يﺎﻫﻮﯾﺰﯿﻓو ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﮏﯾژﻮﻟ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺲﻧﺎﺳا ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﺖﺤﺗﻨﻣيدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎ،
	ﺎﻣزﯾﺸﯽﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓردﺐﻟﺎﻗحﺮﻃكﻮﻠﺑيﺎﻫ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻘﺤﺗﯿﺗﺎﻘﯽزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧادي دﺮﮐﺮﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد لﺎﺳ رد1392اﺮﺟادﺮﮔﯾﺪ .لوارﻮﺘﮐﺎﻓ ﻞﻣﺎﺷﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﻠﺒﻨﺷﯿ،ﻪﻠ ﺖﺸﮐ ﺺﻟﺎﺧﺳﯿﻪﻧاﺪﻫﺎ ﻪﺳ وﺖﺸﮐ ﺖﺒﺴﻧطﻮﻠﺨﻣﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ :ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻞﻣﺎﺷ1:2ﯾدر ود) ،(ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒ1:1 و
	رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ و ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ رد رﺎﻤﯿﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدرود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ زا هﺪﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻊﺒﻨﻣرﺎﻤﯿﺗ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ + ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ود ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻊﺒﻨﻣ زا هﺪﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ود ﺮﻫﻪﻧﻮﮔ رﺎﻤﯿﺗ ردﮏﯾ +ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر .ﺪﯾدﺮﮔ ﻞﺻﺎﺣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﺤﺗ ) كﺎﺧ يﺎﻣد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ9/28ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد) ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ و (داﺮﮔ22 ﺖﺸﮐ و ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻪﺑ (ﺪﺻرد دﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ زا هﺪﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺺﻟﺎﺧﯽﻟآ .ﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑناﺰﯿﻣرﻮﻧﯽﺘﻓﺎﯾرد)
	،ﻖﯿﻔﻠﺗﺎﻣد،ﺖﺑﻮﻃر،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐرﻮﻧ ،
	2007 و نارﺎﮑﻤﻫ و وو2009.(ور ﻦﯾا زاطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﮑﻫارﯽﻤﻬﻣياﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاﻻﻮﺼﺤﻣت هدﻮﺑ يزروﺎﺸﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺌﮔ)2010(، ورد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﯾاﺬﻏ ﺖﯿﻨﻣا و ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺰﯿﻧﻣﺆ ﺮﺛﺖﺳا)ﺠﯾوﺎﮐﺎﯿﻠ و نارﺎﮑﻤﻫ2011 ويزدﺎﻫﺎﻨﯿﺳور نارﺎﮑﻤﻫ و2012( . زا ﺮﮕﯾد ﯽﻓﺮﻃﺖﺸﮐ ،طﻮﻠﺨﻣﯽﮑﯾزاﻦﯾﺮﺘﻬﺑﮏﯿﻨﮑﺗﺎﻫ ﺖﻬﺟ دﻮﺒ
	ﻟد ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ دﻮﺒﻤﮐ هزوﺮﻣا ﻞﯿ ،ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﺪﯿﻟﻮﺗ نﺎﻣﺪﻧار ندﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﺐﯾﺮﺨﺗ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاوﺑ ﯽﻠﺻا ﺶﻟﺎﭼ ﻪﯽﻣ رﺎﻤﺷدور ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ . شور رد يﺮﮕﻧزﺎﺑهار و يزروﺎﺸﮐ لواﺪﺘﻣ يﺎﻫرﺎﮐ يﺎﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺶﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻦﯿﻣز زا ﺮﺘﺸﯿﺑ رﻮﻣ ﺪﯾﺎﺑ ﺶﯿﭘ زا نارﺎﮑﻤﻫ
	دﻮﮐ ﻖﯿﻔﻠﺗﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ دﻮﮐ و ﯽﻣاد دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ،اﺰﻠﮐ ردﯽﻨﻌﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ راد دﻮﮐ زا ﮏﯾﺮﻫ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ و يﺪﻤﺤﻣ) ﺖﺷاد لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ1390(. ﺞﯾﺎﺘﻧﺪﻧﺎﺑپﻮﯾ ياو و) نارﺎﮑﻤﻫ2010 ( ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣﻪﮐدﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﯽﻣاد دﻮﮐ دﻮﮐ و و كﺎﺧ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﻂﯿﺤﻣ دﻮﺒﻬﺑ رد ﺎ
	،رﻮﻧﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺌﮔ)2009 و ﺖﻤﻌﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻬﻠﻟا2013(. ﻪﺑﯽﻠﮐ رﻮﻃ ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ مﺎﻈﻧ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻧﺎﻣزﻞﺻﺎﺣﯽﻣﯿﮑﺸﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﮐ دﻮﺷ طﻮﻠﺨﻣ هﺪﻨﻫد ﻞﺮﮕﯾﺪﮑﯾ ﺎﺑ ﯽﻌﯿﯿﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ناﺰﯿﻣ و هﻮﺤﻧ ﺮﻈﻧ زا ﻼﻣﺎﮐوﺎﻔﺘﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﻣﻮﺑ) ﺪﻨﺷﺎﺑ ت2002( تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ 
	شراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐﺎﺑفﺮﺼﻣ 15و30ﻦﺗدﻮﮐﯽﻣادردرﺎﺘﮑﻫﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺪﺻرد ﺲﻧﺎﺳاهﺎﯿﮔﻪﻧﻮﺑﺎﺑﺮﯿﺒﮐﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗﺎﺑ29/0ﺪﺻردو 28/0ﺪﺻردﻪﺑﺖﺳد،ﺪﻣآردﯽﻟﺎﺣﻪﮐﺎﺑمﺪﻋهدﺎﻔﺘﺳازا دﻮﮐﯽﻣادﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺪﺻردﺲﻧﺎﺳاﺎﺑ24/0ﺪﺻردﻞﺻﺎﺣ .ﺪﯾدﺮﮔناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ ﻦﯾاﻦﯿﻨﭽﻤﻫشراﺰﮔﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوﻦﯾﺮﺘﻤﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاﻪﺑﺖﺳدهﺪﻣآ طﻮﺑﺮﻣﻪﺑرﺎﻤﯿﺗ30ﻦﺗردر
	هﺪﺷ ﺖﯿﺒﺜﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﺮﮕﯾﺪﻤﻫ يور هﺎﯿﮔ ود ﻦﯾا يزاﺪﻧاهداد ﺖﺒﺴﻧ ﺎﯾﻮﺳ ﻂﺳﻮﺗ .ﺪﻧا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﺘﺳر1390( ﺎﯿﺑﻮﻟ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ردهﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ بﺬﺟ رﻮﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و رﻮﻧ ترذ هﺎﯿﮔرﺎﻤﯿﺗ مﺎﻤﺗ رديﺎﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ زا ﺮﺘﺸﯿﺑﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ.دﻮﺑو ﯽﻓﺎﻣ ) لﺎﯿﺴﮐﺎﻣ2003 طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ ﺪ
	يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ) ﺎﺑ دﺮﮐﺮﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد32 و ﻪﺟرد21
	دﻮﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ.ﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ ﺎﻫدﻮﮐ يﺷﯿﻤﯿﺎ ﯽﯾﻓﺮﺼﻣ ﯽﻞﻣﺎﺷ ﻊﺒﻨﻣ زا نژوﺮﺘﯿﻧ هروا )175،(رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻊﺒﻨﻣ زا ﺮﻔﺴﻓتﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ ) ﻞﭙﯾﺮﺗ130 ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يﺬﻐﻣﺰﯾر دﻮﮐ ،(رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ 28 ﺰﻨﮕﻨﻣ و ﺲﻣ ،يور ،ﻦﻫآ يوﺎﺣ) رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ7 ،5 ،1 و4 (ﺪﺻردﺪﻧ
	ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﻘﯿﻗد50 و ﻪﺟرد49 ﻪﻘﯿﻗد ﯽﻗﺮﺷ( عﺎﻔﺗرا و2050 لﺎﺳ رد ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ1392 .ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟاﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘ كﻮﻠﺑ.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	يﺎﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣﺞﻨﭘﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ ﺖﺷﺎﮐ ود ) ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ عﻮﻧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ( ﻪﺳ وﺖﺒﺴﻧﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ :ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻞﻣﺎﺷ1:2 ،(ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ود)1:1 ﮏﯾ ) و (ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر2:1 ﮏﯾ) هﺎﯿﮔ ﻒﯾدر ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدرﻪﻠﯿﻠ
	ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻒﮐ و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ يﻻﺎﺑ رد رﻮﻧ فﻼﺘﺧا زا طﻮﻠﺨﻣ و ،نارﺎﮑﻤﻫ و يﺎﻔﺴﺗ ) ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ2006.( ﻞﻣﺎﮐ ﯽﮔﺪﯿﺳر مﺎﮕﻨﻫ رد نﺪﺷ درز)ﺮﺘﺸﯿﺑگﺮﺑ ﺎﻫ فﻼﻏ وهﻮﻬﻗ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ رد ﺎﻫ نﺪﺷ يالﻮﮑﯿﻟﻮﻓ ﺎﻫ رد (ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ زا ﺲﭘ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ و يرﺎﻨﮐ ﻒﯾدر ود فﺬﺣ25ﯽﺘﻧﺎﺳ يﺎﻬﺘﻧا و ا
	گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ياﻮﺘﺤﻣ رد ياﺪﺘﺑا ﻪﻠﺣﺮﻣﺮﭘنﺪﺷﻪﻧاد ) نﻮﻧرآ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ1949ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑ ( يﺮﯿﮔ گﺮﺑ زا ﯽﻓدﺎﺼﺗهرﺎﺼﻋ و ﻎﻟﺎﺑ يﺎﻫ نﻮﺘﺳا ﺎﺑ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا راﺪﻘﻣ ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ .ﺪﺷ يﺮﯿﮔ25/0 زا مﺮﮔ ﺎﺑ ﯽﻨﯿﭼ نوﺎﻫ رد هزﺎﺗ گﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ10ﯽﻠﯿﻣ نﻮﺘﺳا ﺮﺘﯿﻟ 80 ﯽﺘﺧاﻮﻨﮑﯾ لﻮﻠﺤﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺎﺗ
	ﺪﯿﺋﻮﻨﺗرﺎﮐ و ﺎﺑ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ لﻮﻣ وﺮﮑﯿﻣ) ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺮﯾز ﻂﺑاور زا هدﺎﻔﺘﺳا.ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ (گﺮﺑ هزﺎﺗ نزو مﺮﮔ
	ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ و
	مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﺶﯾﺎﻣزآ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫراﺰﻓا
	ﻪﯾﺰﺠﺗ .ﺪﯾدﺮﮔﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ نﻮﻣزآ ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ
	ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣا ﺞﻨﭘمﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﺻرد راﺰﻓا
	.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	هزاﺪﻧا هﺎﮕﺘﺳد ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ ﺎﻣد يﺮﯿﮔ
	هزاﺪﻧاهزاﺪﻧا .ﺪﺷ يﺮﯿﮔ زا ﺪﻌﺑ زور ود) ﺖﺑﻮﻃر يﺮﯿﮔﺖﺑﻮﻃر هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ ﺰﯿﻧ (يرﺎﯿﺑآ لﺪﻣ ﺞﻨﺳ
	ﻪﮐ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﯽﻤﺠﺣ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻردﺪﻫد،ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ. هزاﺪﻧا ﻪﮐ دﻮﺑ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ ﺖﺑﻮﻃر و ﺎﻣد يﺮﯿﮔ ﺮﻫ هﺎﮕﺘﺳد ﮏﯾ ياراد ﻪﮐ بوﺮﭘ ،دﻮﺑ ﻪﮐ ﻖﻤﻋ رد10-0 ﯽﺘﻧﺎﺳ،ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ كﺎﺧ يﺮﺘﻣو ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ و ﺎﻣد داﺪﻋا ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ .ﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺷاددﺎﯾ و ﺖﺋاﺮﻗ ،ﺖﺑﻮﻃرهزاﺪﻧا ﺖﺑﻮﻃر و ﺎﻣد يﺮﯿﮔ ردﻪﻠﺣﺮﻣﻫﺪ
	ﺮﺛا رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣﯽﻨﻌﻣ هﺎﯿﮔ ود عﻮﻤﺠﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يد راد ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ،دﻮﺑ لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ يﺮﺛا2نﺎﻤﻫ .() ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻃ1 ﻪﺋارا ( ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ  رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا و ﯽﻘ
	(لﺪﻣ
	هزاﺪﻧا
	هزاﺪﻧا .ﺪﺷ يﺮﯿﮔﺮﯿﮔ ﻪﻠﺻﺎﻓ رد ﯽﺑﺎﺘﻓآ زور ﮏﯾ رد رﻮﻧ ي ﺖﻋﺎﺳ14-11 ﻪﻠﺣﺮﻣ رداواﯾﻞنﺪﺷﺮﭘﻪﻧادﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﻫ. ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﯾﺎﻬﻧ هﺪﺷ ﺖﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ناﺰﯿﻣ ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ
	رد (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣمواﺪﺗﯽﻧﺪﻌﻣنﺪﺷنژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐﯽﻟآﯿﺳ ردﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴردﯽﻃهرودﺪﺷر)هداﺰﯿﻠﻋو نارﺎﮑﻤﻫ2012(ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﻨﭼ ﻢﻫ وﺖﯿﺒﺜﺗﯽﺘﺴﯾز نژوﺮﺘﯿﻧهﺎﯿﮔ ﺐﺒﺳ ﺖﺒﺜﻣ ﯽﻠﻤﮑﻣ ﻪﻄﺑار دﺎﺠﯾا و ،ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ عﻮﻤﺠﻣ 
	ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ و ﺎﯾﻮﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ) ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ34/1د ( رﺎﻬﭼ يراﻮﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ر ﻪﻟا) ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﯾﻮﺳ ﻒﯾدر ﺶﺷ +رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻒﯾدرنارﺎﮑﻤﻫ و يداد1392 ﯽﭼﻮﻠﺑ و ﯽﻧادﺮﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .( )1394 و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ( ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ود زا ﺶﯿﺑ ﯽﻟآ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧرد ،يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ﻦﯾا رد و ﺖﻓﺎﯾ ﺮﯿﯿﻐﺗ ،ﺮﮕﯾد ﻊﺒﻨﻣ ﻪﺳ ﺮﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﻮﮕﻟا
	هﺪﻫﺎﺸﻣ ﮏﯾ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮔ3د .( ﮏﯾ رد ﺰﯿﻧ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ر ،ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود + ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﺮﯾدﺎﻘﻣ
	( دﻮﮐ و ﯽﻟآ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ . ناﺰﯿﻣ زا ،ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	دﻮﺑ ﮏﯾ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ)
	ﯽﻣ ار ﮏﯾ  زا ﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻪﺑ ناﻮﺗ ) طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ يﺮﺒﻨﻗ2000 و ( ﯽﻏﺮﻣ دﻮﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﻟآ داﻮﻣ زا ﯽﺷﺎﻧ يﺪﻨﻣدﻮﺳ دﻮﺟﻮﻣ ﺮﻔﺴﻓ ياﺮﺑ ﺮﺘﻬﺑ بﺬﺟ ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ،داد ﺖﺒﺴﻧ) ﯽﻏﺮﻣ دﻮﮐ ﺖﺤﺗ كﺎﺧ رد نارﺎﮑﻤﻫ و حﻼﻓ2013 رد ( ﯽﻣ ﯽﻓﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ نﺎﻣﺪﻧار ﺶﯾاﺰﻓاﻧاﻮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ 
	ﻞﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻤﻈﻨﻣ ﺪﻧور ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﯽﻟو ،ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ.ﺪﺸﻧﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ود رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ  +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر) ﯽﻟآ57/1 ﻪﮐ ﺖﺳﺎﻨﻌﻣ ﻦﯾﺪﺑ ﻪﮐ  ﺪﯾدﺮﮔ ﻞﺻﺎﺣ  (57 زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ  ﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ ﺪﺻرد رد .ددﺮﮔ ﻞﺻﺎﺣ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ 
	)98/0 ﺮﺑ لﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ دﻮﺑ (مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ
	ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ياراد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ
	ﻪﭼﺮﮔاﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ
	)21/1 (مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ لﻮﻣوﺮﮑﯿﻣﻪﺑرﺎﻤﯿﺗﮏﯾ ﻒﯾدرﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ+ ودﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدرﺖﺤﺗﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ، ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﺎﻣارﺎﻤﯿﺗ زا يرﺎﯿﺴﺑ فﻼﺘﺧا ﺎﻫﯽﻨﻌﻣيراد داﺪﻧ نﺎﺸﻧ.ﻧ ﻪﺑﻈﯽﻣ ﺮ ﻦﯾا ﺪﺳررﺎﻤﯿﺗزانژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﺟﻮﻣردﻢﺘﺴﯿﺳﯽﻘﯿﻔﻠﺗوﻦﯿﻨﭽﻤﻫنژوﺮﺘﯿﻧﯽﺘﯿﺒﺜﺗ دﻮﺧهﺮﻬﺑهدﺮﺑوﻪﺘﺴﻧاﻮﺗردﺖﺧﺎﺳﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	نﺎﻤﻫلوﺪﺟ رد ﻪﮐ رﻮﻃ4ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا تاﺮﺛا ﺖﺒﺴﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺖﺸﮐيدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ردﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺮﺑ
	هﺎﯿﮔ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﯽﻨﻌﻣ رد ﻦﯾا دﻮﺑ راد ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻟﺎﺣ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺸﮐ ويدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ.ﺖﺷاﺪﻧ ي ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻞﮑﺷ2 ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	هﺎﯿﮔ ﺒﻨﺷﯿﻠ ﻪﻠرﺎﻤﯿﺗ ردﮏﯾ ﻒﯾدرﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ+ﮏﯾ ﻒﯾدر ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷود و ﻒﯾدرﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ+ﮏﯾﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدرﺖﺤﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ.ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫردﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ورﺎﻤﯿﺗﮏﯾ ﻒﯾدرﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ+وددرﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾﺗ ﻪﯾﺬﻐ هﺪﺷﺎﺑ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻊﺒﻨﻣﯽﻟآ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ
	دﻮﺨﻧﯽﮕﻧﺮﻓرﺎﻤﯿﺗ ردﮏﯾ ﻒﯾدرﯽﮕﻧﺮﻓ دﻮﺨﻧ+ﮏﯾ ﻒﯾدراﺰﻠﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳهﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﯾﻮﻟرﺎﻬﺑ) ﺪﺷ1392.( هﺎﯿﮔ رد هﺪﻫﺎﺸﻣ ترذ و مﻮﮔرﻮﺳﺪﻧدﺮﮐ ﻪﮐ دﻮﮐ ﻖﯿﻔﻠﺗﯽﻟآ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺶﯾاﺰﻓاﻨﻌﻣﯽيرادردناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	هﺎﯿﮔ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ ﺎﻣا دﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺶﯾاﺰﻓاﺶﻫﺎﮐ وﯽﻨﻌﻣيراد.ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ رد دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﯾﺬﻐﺗﯽﻘﯿﻔﻠﺗ) ﯽﻟآ:ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ)50:50(( وﯽﻟآ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻢﮐاﺮﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﻪﺑ ﺗﺮﺗ ﯽﺸﻫﺎﮐ و ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧور ﺐﯿﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ رد
	ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑﺮﻫ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ دﺮﺑرﺎﮐ و ﺪﻫﺎﺷدﻮﮐ زا ﮏﯾ ﻪﺑ ﺎﻫ ) ﺖﺷاد لﺎﺒﻧدﻪﺒﯿﺟﻮﻣآ نارﺎﮑﻤﻫ و2007(.
	.ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﻮﮐ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﺤﺗ
	ﻦﯿﻤﻫ و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ رﻮﻃﯽﻟآ دﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ، و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻊﺒﻨﻣ رد ﺎﻣاﯽﻟآﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﯽ
	لوﺪﺟ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ4ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣﺮﺑ يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛاناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	.ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ يراد رﺎﻤﯿﺗ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ودﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ياراد ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ هﺎﯿﮔ ﯽﻨﻌﻣ ﻊﺒﻨﻣ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ،دﻮﺑ رادنﺎﻤﻫ .ﺖﺷاﺪﻧ يﺮﺛا ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ يدﻮﮐ ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻃ 3ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ
	)81/0دﻮﺑ (مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ لﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ
	ﻪﭼﺮﮔا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ هﺎﯿﮔ رﺎﻤﯿﺗ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدرﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ .دﻮﺑﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ود ﻪﯾﺬﻐﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻊﺒﻨﻣ زا هﺪﺷﯽﻟآ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ياراد ﺪﻧدﻮﺑ،ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﻟوﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻊﺒﻨﻣ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ37 و ﺪﺻرد40/28.ﺪﻧداد
	رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ هﺎﯿﮔ رد ود ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ زا يرﺎﯿﺴﺑ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﺎﻣا ،ﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷرﺎﻤﯿﺗﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫ و ﻮﺠﻣزر .داﺪﻧ نﺎﺸﻧ يراد ) نارﺎﮑﻤﻫ1388ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ رد ( ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺮﮔا ﻪﮐﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻪﭼ
	ﺎﻣا ﺪﺷ ﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﯽﻣاد دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾاﯽ نﺎﺸﻧ يراد .داﺪﻧ
	رﺎﻤﯿﺗ ردﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﺖﺤﺗ
	و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﯽﻟآﻦﯿﻤﻫ و و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ رﻮﻃﯽﻟآ ﺎﻣا دﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺎﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻢﺘﺴﯿﺳ فﻼﺘﺧا ﻢﻫﯽﻨﻌﻣيراد .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧرﺎﻤﯿﺗ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢياراد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ
	و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺛاو يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺑ يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ناﺰﯿﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	هﺎﯿﮔ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﺪﺻرد ﮏﯾ و ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻨﻌﻣﯽ) دﻮﺑ رادوﺪﺟل4.(ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ)4(ﯽﻣ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ ﻪﮐ دﻮﻤﻧﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐو ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ود ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﺖﺤﺗ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ياراد يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ
	)237/0ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ لﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ(مﺮﮔ.دﻮﺑ ) ﯽﯾﻮﻟرﺎﻬﺑ1392 و ﯽﮕﻧﺮﻓ دﻮﺨﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﺰﯿﻧ (ﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ دﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ اﺰﻠﮐﺶﯽﻨﻌﻣراد ناﺰﯿﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	دﻮﺨﻧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﮕﻧﺮﻓ .ﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻟﻮﺳر1392وراد هﺎﯿﮔ رد (ناﺮﻔﻋز ﯽﯾ ﺪﻧدﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ،دﺮﺑرﺎﮐ50% ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺗ ﺎﺑﻖﯿﻔﻠو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ50%ﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ،ﯽﯾ13 ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ يﺪﺻرد
	ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﯽﻟو ردرﺎﻤﯿﺗ ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر فﻼﺘﺧاﻨﻌﻣﯽيرادﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺑ ، ﺮﻫ ﻪﮐ يرﻮﻃﻪﭼﻓﺮﯿﻣ ﺶﯿﭘ ﯽﻟآ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ زا ﺖ ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	رد .ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐرﺎﻤﯿﺗ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ناﺰﯿﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﺪﺷ.
	ﺖﺤﺗ ﻊﺒﻨﻣ
	نﺎﻤﻫلوﺪﺟ رد ﻪﮐ رﻮﻃ4ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ دﻮﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺛا نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ و طﻮﻠﺨﻣ ﺮﺑ ﺎﻫ ناﺮﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﺮﮔا ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﭼ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﯽﻟو ﺖﺷاﺪﻧ يﺮﺛا ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ هﺎﯿﮔ ﺪﯿﺋﻮﻨﺗرﺎﮐنآﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺎﻫ راد لوﺪﺟ) دﻮﺑ4 ﻒﯾدر ﮏﯾ و ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ رﺎﻤﯿﺗ .( ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ياراد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﺋﻮﻨﺗرﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺪﯿﺋﻮﻨﺗرﺎ
	ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ هﺎﯿﮔ ﻨﻌﻣﯽ.دﻮﺑ رادوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣﻞﯿﻓ
	رد رﺎﻤﯿﺗ ﻒﯾدر ﮏﯾ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود + ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ و ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ود ﮏﯾﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدرﺖﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻣ فﻼﺘﺧا يارادﯽﻨﻌﻣيراددﻮﺑ، ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا دﻮﺑ ﻪﮐ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐوﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ و ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ناﺰﯿﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﻪﺑﺎﺸﻣ دﻮﺑو ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد دﻮﮐﯽﻟآ ﺶﯾاﺰﻓا ياراد ﯽﻨﻌﻣيرادﺪﻧدﻮﺑ ﻞﮑﺷ)5.( ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	)140/0 ﻒﯾدر ﮏﯾ  رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ (مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ لﻮﻣوﺮﮑﯿﻣ .ﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ و ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ ﻪﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻊﺒﻨﻣ ﺖﺤﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﻤﻫ يراد .داﺪﻧ نﺎﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ردﺪﺷ ﻪﭼﺮﮔا ﻪﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐناﺰﯿﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ
	ﺪﺷ، ﻦﯾا ﺎﻣا فﻼﺘﺧا ﯽﻣاد دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗﯽﻨﻌﻣيراد داﺪﻧ نﺎﺸﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺠﻣزر)1388 .(
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ نﺎﺸﻧ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ هﺎﯿﮔ يور ﺮﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﻪﮐ داديدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺑ ﺪﯿﺋﻮﻨﺗرﺎﮐﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ هﺎﯿﮔ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻨﻌﻣﯽراددﻮﺑ، و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ﮐ ﻊﺒﻨﻣيدﻮلوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ يﺮﺛا ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ4.( ﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﻞﮑﺷ7ﻣﯽ ناﻮﺗ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ
	و ﺪﯿﺋﻮﻨﺗرﺎﮐﺪﯾدﺮﮔ ﺎﻫ. ﺶﯾاﺰﻓاﺑ بﺬﺟﺮﺘﺸﯿ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻄﺳاﻮﺑي(ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ) مﻮﮕﻟ هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺴﯾز ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻪﻄﺑار و ﺖﺒﺜﻣ ﯽﻠﻤﮑﻣﯿﮔ ﻦﯿﺑ هﺪﺷ دﺎﺠﯾاﺎﺒﻨﺷ هﻠﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ و ﻪﻠﯿ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﻦﯿﻤﻫ ورﻮﻃ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﻟآ ﻊﺒﻨﻣ، ﺮﮕﯾد ﯽﻓﺮﻃ زا و ﻢﻬﻣ ﺶﻘﻧ نژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓﻢﯾﺰﻧآيﺰﺘﻨﺳﻮﺘ
	،
	ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ،ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻊﺒﻨﻣ ﺎﺑزا يرﺎﯿﺴﺑرﺎﻤﯿﺗ فﻼﺘﺧا ﺎﻫﯽﻨﻌﻣيرادنﺎﺸﻧداﺪﻧ . ﻪﺗﻮﺑﺖﺸﮐ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ يﺎﻫهﺪﺷﻪﺑترﻮﺻ طﻮﻠﺨﻣﻞﯿﻟد ﻪﺑنﺎﯿﺷآيﺎﻫﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا،توﺎﻔﺘﻣ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗﺪﻧانﺎﯿﺷآ مﺎﻤﺗيﺎﻫدﻮﺟﻮﻣارﻪﺑرﻮﻃﻞﻣﺎﮐ لﺎﻐﺷاﺪﻨﻨﮐﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ،نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ وﺖﻓﺎﯾردرﻮﻧ 
	لوﺪﺟ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ5 ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ هدﺎﺳ تاﺮﺛاطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ و ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ نآ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺪﺻرد ﺮﺑ ﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ.دﻮﺑ راد ﻞﮑﺷ ﺞﯾﺎﺘﻧ8ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﮐﺎﺣ د رﻮﻧ ﺪﺻرد ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﯽﺘﻓﺎﯾرﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ رﺎﻤﯿﺗﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود + ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ 
	ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗﯽﻟآﻪﮐ دﻮﺑ ﺎﺑ ا يرﺎﯿﺴﺑزرﺎﻤﯿﺗ فﻼﺘﺧا ﺎﻫﯽﻨﻌﻣيراد.داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﻦﯿﯾﺎﭘﺮﺗندﻮﺑيﺎﻣدكﺎﺧرد يرﺎﯿﺴﺑزاﺖﺒﺴﻧ يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻪﺑ ﻞﯿﻟدبﺬﺟﺮﺘﺸﯿﺑرﻮﻧﻂﺳﻮﺗﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ ﺶﺷﻮﭘ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾﺑ ﻪﻪﻄﺳاويﺮﯿﺛﺄﺗﻪﺗﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣﻪﻧﻮﮔ ود يﺎﻫﺖﺸﮐ رد هﺪﺷطﻮﻠﺨﻣﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	ﺮﺛاهدﺎﺳ تاو طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧو يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ تاﺮﺛا نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺑ ﺎﻫكﺎﺧ يﺎﻣدﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻨﻌﻣﯽلوﺪﺟ) دﻮﺑ راد5ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .(9ﯽﻣ ناﻮﺗ ﺖﺷاد رﺎﻬﻇا يﺎﻣدكﺎﺧﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ دﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐﯽﻟآدﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ،ﻣاﺎ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ7 و ﺪﺻرد
	ﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗﯽﻟآ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ﺪﺻرددﻮﺑ ﺖﺑﻮﻃر ، رﺎﻤﯿﺗ ﯽﺧﺮﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ فﻼﺘﺧا ﺎﻫﯽﻨﻌﻣيراد.داﺪﻧ نﺎﺸﻧ فﺮﺼﻣدﻮﮐﺮﺛا ﺐﺒﺳ ﻪﺑ ﯽﻣاد ﺮﺑ دﻮﺧ ﺖﺒﺜﻣ تا رد ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺑﻮﻃر ﻆﻔﺣ و كﺎﺧ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺖﺑﻮﻃر ياﻮﺘﺤﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ كﺎﺧدﻮﺷ ﯽﻣ و اﺮﺑا) نارﺎﮑﻤﻫ2005 .(ﺶﻫﺎﮐﺖﺑﻮﻃركﺎﺧردرﺎﻤﯿﺗيﺎﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐﻪ
	نﺎﻤﻫلوﺪﺟ رد ﻪﮐ رﻮﻃ5ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺖﺑﻮﻃر كﺎﺧ ﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗيدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧﻦﯿﻤﻫ و
	ﻮﻃرنآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛاﻫﺎ راﺮﻗﺖﻓﺮﮔ.رد ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻ رد كﺎﺧﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐو ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳﺤﺗﺖﻢﺘﺴﯿﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ دﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ،ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻞﮑﺷ)10(.ﺖﺸﮐ ﺺﻟﺎﺧ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗﻦﯿﻤﻫ و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	رﻮﻃﻢﺘﺴﯿﺳﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷوﯽﻟآيارادﻬﺑﺎﺸﻣ ﺖﺑﻮﻃرﯽ دﻮﺑ،ﺪﻧﺎﻣاﻦﯿﺑ ﻊﺒﻨﻣ دﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗودﻮﮐﯽﻟآ فﻼﺘﺧا ﯽﻨﻌﻣ.ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر رد يراد ﺖﺑﻮﻃر كﺎﺧرﺎﻤﯿﺗﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ﮏﯾ +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﺖﺤﺗ رد ﺎﻣا دﻮﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻊﺒﻨﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﯽﻟآ ﺶﻫﺎﮐﯽﻨﻌﻣيرادﺪﻨﺘﺷاد. ﺪﺻرد 
	ﺪﻧردﺎﻗﺮﺗبآيﺮﺘﺸﯿﺑزاﻪﯾﻻيﺎﻫكﺎﺧ ﺪﻨﻨﮐ بﺬﺟ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﺳﻮﺗ)1390.(ﻪﺸﯾر ﻖﻤﻋ رد توﺎﻔﺗ و ﯽﻫدًﻻﺎﻤﺘﺣا ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻪﺸﯾر ﯽﻋﺎﻌﺷ شﺮﺘﺴﮔ زا ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻠﻣاﻮﻋﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ رد ياﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ بﺬﺟ بآﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺬﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﭼﻮﮐ)1389) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﺳﻮﺗ .(1390 
	ﻒﯾدرﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ +ودﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدرﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا. ﺖﺸﮐ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد .ﺪﺷ هدوﺰﻓا ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ،طﻮﻠﺨﻣﺸﮔ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﻨﺰﯿ،ﺰﯿﻨﺸﮔ گﺮﺑ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ، ) رﺎﻤﯿﺗ رد175 + ﺰﯿﻨﺸﮔ بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﺪﺻرد25 ﺪﺻرد ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ (ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐا
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺛاﺖﺒﺴﻧ
	ﺖﺸﮐ يﺎﻫ رد هﺎﯿﮔ ود عﻮﻤﺠﻣ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﺳﺮﯿﺛﺄﺗ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ،دﻮﺑ راﺬﮔ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ﻪﮐ دﻮﺑ لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ يﺮﺛا ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ يدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ6.( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ) ﻞﮑﺷ رد ﺎﻫ11- ﺖﺸﮐ داد نﺎﺸﻧ (ﻒﻟا هﺎﯿﮔ ود عﻮﻤﺠﻣ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺶﯾا
	ﺎﺘﺳار) نارﺎﮑﻤﻫ و هداز ﯽﮑﻣ1391 ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ رد ﺰﯿﻧ ( ﺪﻧدﻮﻤﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﺎﺤﯾر يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ) ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ46/1 .دﻮﺑ (ﺪﺻرد
	ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ هﺎﯿﮔ ود عﻮﻤﺠﻣ ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ- د يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ رد ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧا يارا يراد ﯽﻨﻌﻣﯽﻣ ﺶﯿﭘ ﯽﻟآ ﻊﺒﻨﻣ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﻪﭼﺮﻫ و ،دﻮﺒﻧ
	ﺖﻓر،ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ يدﺪﻋ ﺮﻈﻧ زا ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ زا. ﻦﯾا رد
	ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود + ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر) ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد64/26 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ.دﻮﺑ (زاﯽﯾﺎﺠﻧآﻪﮐدﺮﮑﻠﻤﻋاﺲﻧﺎﺳﻊﺑﺎﺗﺪﺻرد و ﺲﻧﺎﺳادﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادهﺎﯿﮔ،ﺖﺳاﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﺶﯾاﺰﻓاردﺮﻫ ﮏﯾزاود ﻦﯾاﺐﺒﺳﺶﯾاﺰﻓارددﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاهﺎﯿﮔﯽﻣ ،دﻮﺷرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎ
	دﺮﮑﻠﻤﻋﮐ ﺲﻧﺎﺳا ﺖﺤﺗ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﯽﭘﻮﻧﺎ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ و هدﺎﺳ تاﺮﺛا ﺮﯿﺛﺄﺗﺸﯾﺎﻣزآ ﻞﻣاﻮﻋﯽﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ لوﺪﺟ)6( .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﯽﮐﺎﺣ ﺎﻫنآ زاﻪﮐ ﺖﺳا ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ دﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﺤﺗ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ياراد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻟآ دﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪ
	يﺎﻫهﺪﻧزﺎﺳنآﻫﺎ)ﺎﻫﺪﯿﺋﻮﻧﺮﭘوﺰﯾا (ﺪﻨﻧﺎﻣﻞﯿﻨﺘﻨﭘوﺰﯾا تﺎﻔﺴﻓوﺮﯿﭘ)
	(ويدﻞﯿﺘﻣﻞﯿﻣآوﺮﯿﭘتﺎﻔﺴﻓ
	)
	(زﺎﯿﻧمﺮﺒﻣﻪﺑ
	و
	ﺪﻧراد .و رﻮﻀﺣيﺮﺻﺎﻨﻋﺪﻨﻧﺎﻣنژوﺮﺘﯿﻧوﺮﻔﺴﻓياﺮﺑﻞﯿﮑﺸﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗيﺎﻫﺮﯿﺧايروﺮﺿﯽﻣﺪﺷﺎﺑ
	ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺰﯿﻨﺸﮔ گﺮﺑ )175%+ ﺰﯿﻨﺸﮔ بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐاﺮﺗ25%اﺮﺗ بﻮﻠﻄﻣ ﻢﮐ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ (ﺪﻧدﻮﻤﻧ. طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﻧﺎﯾزار رﺬﺑ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧﺎﯾزار و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ)31/31رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺸﯾاﺰﻓا)100% +ﻪﻧﺎﯾزار33% صﺎﺼﺘﺧا
	يﺪﯿﺸﻤﺟو رﺎﮑﻤﻫان1391(،دﻮﺟونژوﺮﺘﯿﻧوﺮﻔﺴﻓردﻊﺒﻨﻣدﻮﮐ ﯽﻣادﯽﻣﺗﺪﻧاﻮﺐﺒﺳﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓاﺮﻔﺴﻓونژوﺮﺘﯿﻧ ﻂﺳﻮﺗﻪﺸﯾرنﺎﻫﺎﯿﮔدﻮﺷ)هداﺰﯿﻠﻋونارﺎﮑﻤﻫ2012و حﻼﻓونارﺎﮑﻤﻫ2013 (وﺐﺟﻮﻣﺶﯾاﺰﻓاﺲﻧﺎﺳادﻮﺷ. نارﺎﮑﻤﻫ و هﺎﻨﮕﯿﺑ)1393( طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد و ﺰﯿﻨﺸﮔ
	رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫ عﻮﻤﺠﻣ رد .دﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ ًﺎﺘﺒﺴﻧ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺸﯾور ﻢﺠﺣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ رﺎﻤﯿﺗ ،ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ ،ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ و ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﺘﺷاد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ زا
	ﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘ ﺐﺒﺳ (ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺎﯾ و ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ دﺮﺑﺎﮐ) ﯽﻟآ ﯽﻫددﻮﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺶﯾاﺰﻓا
	هﺎﯿﮔ ود ﺮﻫ ﺪﯿﺋﻮﻨﺗرﺎﮐ و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ هﺎﯿﮔ رد ﺰﯿﻧ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ .ﺪﺷ ود +ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﻒﯾدر ﮏﯾ ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ :ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺖﺤﺗ  ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ ﻒﯾدر .ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪ
	رﺎﻤﯿﺗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ  ،هﺎﯿﮔ ود ﺮﻫ ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺐﺳﺎﻨﻣ .ددﺮﮔ
	م ﺎﺒﯿﮑﺷ ،م يداد ﻪﻟا ،ر ﯽﻨﯿﻣا و ع ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد ،ر1392دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺑﺎﯾزرا .ويﺪﻨﻣدﻮﺳطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ) ﺎﯾﻮﺳ
	،راﺪﯾﺎﭘ ﺪﯿﻟﻮﺗ و يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﯾﺮﺸﻧ .(23)3(: 58-47. ﯽﯾﻮﻟرﺎﻬﺑ،س1392 .ﺮﺛاﺖﺑﺎﻗرﯽﻫﺎﯿﮔﺮﺑزﺎﯿﻧنژوﺮﺘﯿﻧﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﯽﮕﻧﺮﻓدﻮﺨﻧواﺰﻠﮐ
	) رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ و (
	نﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ،ﺪﺷرا ﻪﺘﺷر،يژﻮﻟﻮﮐاوﺮﮔاهﺪﮑﺸﻧاد،يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧاددﺮﮐﺮﻬﺷ .96ﻪﺤﻔﺻ. ،پ مﺪﻘﻣ ﯽﻧاﻮﺿر ،ر هﺎﻨﮕﯿﺑ ،م نﺎﻬﺟ و1393ﺮﯿﺛﺄﺗ .ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺪﺻردنژوﺮﺘﯿﻧوتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣﺰﯿﻨﺸﮔ)
	.) ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ و (
	ﺶﻫوﮋﭘ  .( يﺎﻫ ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز12)3 :(377 -369 . ﯽﻠﺳﻮﺗ،ايﺮﺒﻨﻗ،ادﻮﻌﺴﻣيﺪﻤﺣا،مويرﺪﯿﺣ،م1389 .دﻮﮐ ﺮﺛايﺎﻫﯽﻣادﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ودﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺑﻪﻓﻮﻠﻋﻪﻧاد ونزرا )
	(ردﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣ .ﻪﯾﺮﺸﻧﺶﻫوﮋﭘيﺎﻫﯽﻋارز ،ناﺮﯾا8 )2 :(212 -203. يﺪﯿﺸﻤﺟ،اﺪﻧوﻼﻗ،اﺪﯿﻔﺳﻦﮐ،فويﺪﻤﺤﻣﻞﮔﻪﭙﺗ،ا1391 .ﺮﯿﺛﺄﺗﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﻪﯾﺬﻐﺗﺮﺑتﺎﻔﺻﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐهﺎﯿﮔ ﯽﯾورادﻪﻧﺎﯾزار)
	(وﺎﯿﺑﻮﻟ)
	(ﺖﺤﺗﺶﻨﺗﻢﮐﯽﺑآ .ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓﯽﻤﻠﻋ-ﯽﺸﻫوﮋﭘتﺎﻘﯿﻘﺤﺗنﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﯾورادوﺮﻄﻌﻣ،ناﺮﯾا28)2:(323 -309. ﯽﺴﯿﻤﺣ،مﻦﮐﺪﯿﻔﺳ،فيﺮﺼﻧ،موﯽﭽﺳﺎﺒﻟم،ح1391 .ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ،نژوﺮﺘﯿﻧﺮﻔﺴﻓودﻮﮐﯽﻣادﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ،ﯽﺸﯾورﺮﮑﯿﭘ ،هدزﺎﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوﺖﯿﻔﯿﮐﺲﻧﺎﺳاﻪﻧﻮﺑﺎﺑﺮﯿﺒﮐ)
	.(ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓتﺎﻘﯿﻘﺤﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادو ﺮﻄﻌﻣ،ناﺮﯾا28)3 :(410-399. ﻮﺠﻣزر،ايرﺪﯿﺣ،مويﺮﺒﻨﻗ،ا1388 .ﯽﺳرﺮﺑﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﻪﺳوعﻮﻧدﻮﮐﺮﺑ،ﻞﮔدﺮﮑﻠﻤﻋيﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓوبﺬﺟ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏردﻪﻧﻮﺑﺎﺑﯽﻧﺎﻤﻟآ)
	.(ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓﯽﻤﻠﻋ
	ﯽﺸﻫوﮋﭘتﺎﻘﯿﻘﺤﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﯾورادو ﺮﻄﻌﻣناﺮﯾا،25)4 :(494-482. ﯽﻤﺘﺳر،لﯽﮑﭼﻮﮐع،رويﺮﯿﺼﻧﯽﺗﻼﺤﻣ،م1390 .ﺮﺛاﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣترذ)
	(وﺎﯿﺑﻮﻟ
	(ﺮﺑﺖﯿﻠﺑﺎﻗبﺬﺟوﯽﯾارﺎﮐفﺮﺼﻣرﻮﻧ .ﻪﯾﺮﺸﻧمﻮﺑﺎﻨﺷ ،ﯽﺳ3)3 :(297 -290. ﯽﻟﻮﺳر،زﯽﮑﻠﻣﯽﻧﺎﻫاﺮﻓ،سوﯽﺗرﺎﺸﺑ،ح1392 .ﺶﻨﮐاوﯽﺧﺮﺑﯽﮔﮋﯾويﺎﻫﯽﺸﯾورناﺮﻔﻋزﻪﺑﻊﺑﺎﻨﻣيدﻮﮐنﻮﮔﺎﻧﻮﮔ )
	.(ﻪﻠﺠﻣﺶﻫوﮋﭘيﺎﻫمﻮﻠﻋكﺎﺧ)كﺎﺧوبآ(،27)1 :(46-35. ﯽﺋﺎﺿرﻪﻧﺎﯿﭼ،اغﺎﺑديﺪﻤﺤﻣﺐﺴﻧ،عﺎﺒﯿﮑﺷم،رﯽﻤﺳﺎﻗﯽﻧاﺬﻌﻠﮔ،كوداﺰﯾﺮﻫا،س1389 .ﯽﺳرﺮﺑﺖﻓﺎﯾردرﻮﻧوﯽﺧﺮﺑ ﯽﮔﮋﯾويﺎﻫﯽﭘﻮﻧﺎﮐردﺖﺸﮐيﺎﻫﺺﻟﺎﺧوطﻮﻠﺨﻣترذ)
	.(ﻪﯾﺮﺸﻧمﻮﺑ
	(وﻼﻗﺎﺑ.)
	،ﯽﺳﺎﻨﺷ2)3 :(447 -437. ﯽﺤﻟﺎﺻ،ع1392 .ﺮﺛادﺮﺑرﺎﮐﻪﻧﺎﮔاﺪﺟوﯽﻘﯿﻔﻠﺗيوﺎﮔدﻮﮐوهرواجوﺮﺧﺮﺑ
	،كﺎﺧﺪﺷرودﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ)
	.(نﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ،ﺪﺷراﻪﺘﺷر،يژﻮﻟﻮﮐاوﺮﮔاهﺪﮑﺸﻧاد،يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧاددﺮﮐﺮﻬﺷ.134ﻪﺤﻔﺻ.
	ع ﯽﻧﺎﻤﯿﻠﺳ و ،م ،ﻒﺳﻮﯾرﻮﭘ ،س يرﺪﺻ ،ر1393 .ﯽﺑﺎﯾزرادﺮﮑﻠﻤﻋﺲﻧﺎﺳاوﺺﺧﺎﺷيﺎﻫيﺪﻨﻣدﻮﺳردﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﻪﻧﺎﯾزارو ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ  .ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ16)4 :(932 -921 . ﯽﻓرﺎﻋ،اﯽﻓﺎﮐ،مﯽﻋاﺰﺧح،رونﺎﯾﺎﻨﺑ،م1391 .ﯽﺳرﺮﺑﺮﺛاحﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣ،نژوﺮﺘﯿﻧﺮﻔﺴﻓوﻢﯿﺳﺎﺘﭘﺮﺑ،دﺮﮑﻠﻤﻋﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ وﺖﻧﺎﻤﮕﯿﭘيﺎﻫ،يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﻞﯿﻓ
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