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  چکیده

کاربرد تلفیقی کودهاي زیستی و شیمیایی بر کشت مخلوط خرفه و بالنگوي  شهري، آزمایشی  ارزیابیبه منظور 
در مرکز تحقیقات کشاورزي  1393 با سه تکرار در بهار سال هاي کامل تصادفیبه صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

و  بالنگوي شهري و سطح، شامل کشت خالص خرفه 5کشت در  الگويو منابع طبیعی استان همدان اجرا شد. فاکتور اول 
دوم  و فاکتور )خرفهبه  بالنگو 100:75و  100:50، 100:25هاي (خرفه و بالنگوي شهري با نسبتکشت مخلوط افزایشی 

کود  درصد 50 یقیتلف کاربردکود شیمیایی اوره، کود زیستی نیتروکسین و  کود، کاربردعدم  سطح 4ود در کاربرد ک
اغلب تیمارهاي کشت مخلوط، شاخص سطح برگ و نشان داد که  ارزیابی کل کانوپی بود. نیتروکسین یستیکود ز + اوره

متر  10/6د. بیشترین مقدار شاخص سطح برگ کل کانوپی (ماده خشک بیشتري نسبت به تیمارهاي کشت خالص داشتن
 50خرفه به همراه کاربرد تلفیقی  درصد 100بالنگوي شهري +  درصد 50مربع بر متر مربع) در تیمار کشت مخلوط 

داري بر درصد اسانس بالنگوي الگوي کشت اثر معنی+ کود زیستی نیتروکسین مشاهده شد.  اورهکود شیمیایی  درصد
بنابراین، در کشت مخلوط خرفه و  متاثر ساخت. داريطور معنیکود این صفت را بهنداشت، در حالیکه کاربرد شهري 

خرفه و نیز کاربرد تلفیقی کود زیستی  درصد 100بالنگوي شهري +  درصد 50بالنگوي شهري، استفاده از ترکیب 
  این گیاهان شود. هاي رشدبود شاخصتواند سبب بهمی اورهنیتروکسین و کود شیمیایی 

  
  نیتروکسین ماده خشک، کود اوره، شاخص سطح برگ، اسانس،  هاي کلیدي:واژه
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Abstract 

In order to evaluate the effect of application of biological and chemical fertilizers on purslane and 

dragon’s head intercropping, a factorial experiment conducted on the basis of completely randomized block 

design with three replicates at Agricultural Research Station of Hamedan in the spring of 2014. The first 

factor had five levels including: pure culture of purslane, pure culture of dragon’s head, intercropping of 

25% dragon’s head + 100% purslane, intercropping of 50% dragon’s head + 100% purslane, intercropping of 

75% dragon’s head + 100% purslane; and the second factor had four levels including: no fertilizer treatment, 

application of nitrogenous chemical fertilizer (urea), application of bio-fertilizer (nitroxin) and the mixture of 

50% nitrogenous chemical fertilizer + bio-fertilizer (nitroxin). Evaluation of total canopy showed that the 

most of intercropping systems had more leaf area index and dry matter compared to pure cropping. The 

maximum amount of total leaf area index was observed in additive intercropping of 50% dragon’s head + 

100% purslane and the mixture of 50% nitrogenous chemical fertilizer + bio-fertilizer (nitroxin). 

Intercropping systems did not have any significant effect on essential oil of dragon’s head; however 

application of fertilizers significantly affected this trait.  Thus, in a purslane-dragon’s head intercropping, the 

practice of 50% dragon’s head + 100% purslane and also the usage of a mixture of nitrogenous chemical and 

biological fertilizers can improve the growth indexes of these plants. 

 

Keywords: Dry Matter, Essential Oil, Leaf Area Index, Nitroxin, Urea 

  
  مقدمه

 Common Purslaneخرفه با نام انگلیسی 
 Portulaca) و نام علمی little hogweed(همچنین 

oleracea  یکی از گیاهان با ارزش از خانواده
Portulacaceae  است، که به طور گسترده در نقاط

). 2000کند (چان و همکاران مختلف جهان رشد می

اي شبیه عنوان یک سبزي خوراکی که مزهخرفه به
(رینالدي و  گیرداسفناج دارد مورد استفاده قرار می

تازه خرفه براي  هاي. معموال برگ)2010همکاران 
 دیده هاي پیر و تنششوند و از برگخوردن انتخاب می

بایست دلیل تجمع اگزاالت و کاهش قابلیت خوراکی میبه
-توان برگمی ،. همچنین)2004(سیمپولس  اجتناب شود
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اسید چرب  هاي آن را به صورت ترشی، مصرف نمود.
) در خرفه بیش از سایر 3-آلفا لینولئیک اسید (امگا

سازمان بهداشت جهانی بزیجات برگی وجود دارد. س
عنوان یکی از پرکاربردترین گیاهان این گیاه را به
بندي کرده و به آن لقب اکسیر جهانی را دارویی دسته

عنوان گیاهی براي داده است و در فرهنگ عامه چینی به
(زایجون و همکاران  شودشناخته می کردن عمر طوالنی

جمال اثر توان به ارویی خرفه میدر مصارف دا .)2011
 کنندگی عضالنیاثر شلآوري، ضد اضطرابی و خواب

و  HDL، افزاینده کلسترول )2008(کریمی و همکاران 
و در نتیجه  LDLکاهنده کلسترول تام و کلسترول 

(بیسونگ و  هاي قلبی و عروقیکاهش خطر بیماري
ات با توجه به غناي ترکیب اشاره کرد. )2001همکاران 

ها، عناصر ویژه ویتامینشیمیایی سودمند خرفه به
بایست با می ،معدنی و اسیدهاي چرب غیر اشباع کمیاب

اي براي تولید انبوه این هاي ملی و منطقهریزيبرنامه
برداري از خرفه محصول در مزارع امکان گسترده بهره

  در تغذیه دام، طیور و انسان را فراهم نمود.
 Lallemantiaنام علمی با  شهري بالنگوي

iberica Fisch. & C.A. Mey. نام با انگلیسی در که 
Dragon's Head یا Lallemantia به ،شودمی شناخته -

 عنعنا تیره از پرارزش عنوان یکی از گیاهان
)Lamiaceae (این گیاه از زمان قبل از  .آیدبه حساب می

تاریخ در جنوب غربی آسیا و جنوب شرقی اروپا کشت 
دهند و به هاي بالنگو را بو میدانهشده است. یم

-توان دانهکنند. همچنین، میصورت آجیل مصرف می

کرد. در برخی  تهیههاي بالنگو را آسیاب و از آن حلوا 
هاي بالنگوي شهري را با کنجد ها نیز دانهاز نانوایی
- کنند و بر روي نان (مانند نان بربري) میمخلوط می

بل استفاده است و ان و دانه این گیاه قبرگ، روغ پاشند.
به طور سنتی به عنوان داروي تقویت کننده، محرك، 

(نقیبی و همکاران  شودمدر و خلط آور استفاده می
هاي این گیاه در درمان برخی دانههمچنین، . )2005
هاي کبدي و ها مانند اختالالت عصبی، بیماريبیماري

ت کننده نیروي جنسی عنوان داروي تقویکلیوي و نیز به
  . )2000(اماد  لط آور کاربرد داردو خ

 پایدار کشاورزي ارکان از یکیمخلوط  کشت

 افزایش براي مهم عامل یک عنوان به تواند می که است

کشت مخلوط  .باشد مؤثر پایدار کشاورزي در تنوع
عبارت از رویاندن بیش از یک گیاه در یک سال زراعی 

در این نوع زراعت، عملکرد  و در یک قطعه زمین است.
نهایی شامل مجموع عملکرد دو یا چند گونه گیاهی است 
که در یک سال زراعی معین،  در یک قطعه زمین کاشته 

تک  کشت مخلوط، در مقایسه با نظام نظام اند.شده
دلیل استفاده کاراتر از عوامل رشد (نور، آب و کشتی، به

ر واحد سطح عناصر غذایی)، بیوماس بیشتري را د
از سوي دیگر، در الگوي  .)1989(واندرمیر  کندایجاد می

دلیل کاهش تنوع زیستی در اکوسیستم تک کشتی، به
رود و زراعی، اثرات مثبت گیاهان بر یکدیگر از میان می

هاي به دنبال آن، وابستگی محصوالت زراعی به نهاده
ه از استفاد یابد.  بدین ترتیب،خارج از مزرعه فزونی می

کودهاي شیمیایی  این الگوي کشت سبب شده است تا
و تقاضا براي  شودارزان قیمت جایگزین کودهاي دامی 

، که کندها افزایش پیدا کشها و آفتکشاستفاده از علف
- میرساندن به محیط زیست  ها آسیببرآیند این پدیده

 محمدي آذر .)1388(مجنون حسینی و مظاهري  باشد
کرد که در کشت مخلوط نخود و ) گزارش 1392(

بالنگوي شهري، رشد و عملکرد هر دو گونه به دلیل 
رقابت کاهش یافت، با این وجود کشت مخلوط سبب 

محمدیان و افزایش کل محصول در واحد سطح گردید. 
) با بررسی کشت مخلوط سه توده 1392همکاران (

تواند شاخص کنجد اظهار کردند که کشت مخلوط می
مقایسه با تک کشتی  ماده خشک کل را در سطح برگ و

گزارش کردند ) 2015افزایش دهد. مهدي و همکاران (
سبب افزایش ماده  ترشکشت مخلوط آلوورا و چاي 

کشت مخلوط عدس و اسفرزه شاخص  .خشک کل شد
 عدس سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد محصول

کاروبا و  .)2010رفیعی پور و اصغريرا افزایش داد (
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) نیز بیان کردند که کشت مخطوط 2008اران (همک
  رازیانه داشت. ماده خشکرازیانه و شوید اثر مثبتی بر 

 در ویژهبه شیمیایی کودهاي از ناکارآمد استفاده

 مصرف این کارایی و وريبهره فشرده، هاي نظام

 به توجه با. است کاهش داده زیادي میزان به را کودها

 و آبشویی دار،نیتروژن کودهاي شیمیایی زیاد هزینه
 کشاورزي زیست، محیط روي ها برآن منفی اثرات

 شیمیایی کودهاي براي مناسبی جایگزین دنبال به پایدار
سران و ( را کاهش دهد محیطی زیست مشکالت تا است

 اينگهدارنده مواد شامل زیستی، کودهاي. )2010برینتا 

 خاکزي مفید ارگانیسم نوع چند یا یک متراکم جمعیت با

-می موجودات این متابولیک فرآورده صورت به یا و

 با متناسب کامالً صورتی به غذایی عناصر مینتا. باشند

 تشدید زیستی، تنوع به کمک گیاهان، طبیعی تغذیه

 محیط سالمت حفظ و کیفیت بهبود حیاتی، هايفعالیت

 ملی هاي سرمایه از حمایت و حفظ مجموع در و زیست
 مهمترین از تجدید) قابل غیر انرژي منابع آب، خاك،(

(شارما  شود می محسوب زیستی کودهاي مزایاي
 استفاده که اندداده نشان متعددي هايآزمایش). 2002

 مراتب به تواندمی شیمیایی و آلی کودهاي از تلفیقی

 و کند عمل تنهایی به هاآن از یک هر کاربرد از بهتر
 اثرات کاهش ضمن ندتوامی منابع این از تلفیقی استفاده

 در پایداري شیمیایی، کودهاي کاربرد از ناشی مخرب

 و بشاننماید ( تضمین نیز را زراعی محصوالت تولید
-نقی ).2006چن  ،2005همکاران  و وو ،2004همکاران 

کردند که کاربرد تلفیقی  گزارش) 1391زاده و همکاران (
کودهاي زیستی و شیمیایی در کشت مخلوط ذرت و 

سبب افزایش رشد و عملکرد هر دو گونه گردید. خلر 
اثر کاربرد  ) نیز1393ائی چیانه و محمدي نسب (رض
کشت مخلوط لفیقی کودهاي زیستی و شیمیایی را در ت

روستایی و کردند.  مثبت ارزیابی شنبلیله و زنیان
) با بررسی کشت مخلوط شنبلیله و 1393همکاران (

تلفیقی کود اثر مثبت سیاهدانه اظهار نمودند که کاربرد 
بیشتري بر رشد و عملکرد گیاهان در مقایسه با کاربرد 

بنابراین، هدف از این . شتمنفرد کود شیمیایی دا
کودهاي زیستی و  کاربرد تلفیقی آزمایش، بررسی اثر

  شیمیایی بر کشت مخلوط خرفه و بالنگوي شهري بود.
  

  هامواد و روش
رح آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب ط

 هاي کامل تصادفی با سه تکرار در بهار سالبلوك
در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی  1393

خاك محل مورد نظر از نوع  ن اجرا شد.استان همدا
 کشت الگويفاکتور اول  بود.  05/8معادل  pHلومی با 

سطح، شامل کشت خالص خرفه، کشت خالص  5در 
بالنگوي  %25 بالنگوي شهري، کشت مخلوط افزایشی

 %50خرفه، کشت مخلوط افزایشی  %100شهري + 
خرفه، کشت مخلوط افزایشی  %100بالنگوي شهري + 

و فاکتور دوم خرفه  %100بالنگوي شهري +  75%
 کاربرد کود، کاربردسطح، شامل عدم  4ود در کاربرد ک

کود زیستی  کاربرددار (اوره)، کود شیمیایی نیتروژن
 ییایمیکود ش %50 یقیتلف کاربرد و نیتروکسین

  بود. نیتروکسین یستیکود ز+ دار تروژنین
به منظور آماده سازي زمین، ابتدا خاك محل 

با گاو آهن برگردان دار  1392 سال آزمایش در پائیز
نیز  1393شخم نیمه عمیق زده شد. در بهار سال 

زنی انجام گرفت. نحوه عملیات دیسک زنی و کولتیواتور
 و با دست انجام شد. مسطح بودکاشت به صورت 

متر و سانتی 40هاي کاشت براي خرفه فاصله ردیف
متر و فاصله روي سانتی 20براي بالنگوي شهري 

 10هاي کاشت در کشت خالص براي خرفه ردیف
متر در نظر سانتی 1 ي شهريمتر و براي بالنگوسانتی

گرفته شد. به منظور ایجاد کشت مخلوط افزایشی تراکم 
ه در واحد سطح ثابت و بذور بالنگوي شهري به خرف

ها متر روي ردیفسانتی 33/1و  2، 4ترتیب در فواصل 
 ي شهريبالنگو %75و  %50، %25براي ایجاد تراکم  

ي مترسانتی 2تا  5/1نسبت به تراکم مطلوب، در عمق 
  کاشته شدند. خاك
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بر اساس توصیه آزمایشگاه خاکشناسی، کود 
کیلوگرم در هکتار با  100ه میزان سوپرفسفات تریپل ب

خاك مخلوط شد. میزان مصرف کود شیمیایی اوره نیز، 
 کیلوگرم در هکتار بود که 100با توجه به آزمون خاك 

به صورت سرك، یک سوم در  مورد نظر در تیمارهاي
کامل مزرعه  سبز شدن زمان زمان کاشت، یک سوم در

ي وو یک سوم دیگر در زمان شروع گل دهی بالنگ
کار برده شد. مصرف کود نیتروکسین نیز در به شهري

 زمان کاشت، به صورت تلقیح با بذور اعمال گردید.
آبیاري، پس از کاشت و بعد از آن با در نظر گرفتن 
شرایط جوي و نیاز گیاهان، هر هفت روز یکبار صورت 

روز پس از سبز  10نمونه برداري از گیاهان، از گرفت. 
روز پس از سبز شدن، هر  60آن تا  شدن آغاز و پس از

پس از  برداريیکبار تکرار شد. در هر بار نمونهروز  10
ساعت در  48به مدت  هانمونه ،گیري سطح برگاندازه
گراد داخل آون قرار داده شدند و درجه سانتی 75دماي 

  گیري گردید.ها اندازهپس از خشک شدن، وزن آن
طح برگ جهت محاسبه روند تغییرات شاخص س

)LAI ( محصول) و سرعت رشدCGR در طی فصل (
(یوسف و همکاران  شدرشد، از روش تابعی استفاده 

1999 .(  
 

 
 CGRشاخص سطح برگ،  LAIدر روابط باال، 

تعداد روز  x، ضرایب و a ،b ،cسرعت رشد محصول، 
  باشد.پس از سبز شدن گیاه می

) TDMبراي برآورد روند تغییرات ماده خشک (
معادله گامپرتز استفاده  از  ،هان در طول فصل رشدگیا

  ).1990(راتکوسکاي  گردید

 
، A، برابر ماده خشک محصول، Yدر معادله باال 

B  وK ضرایب معادله و ،T زمان بر حسب روز پس از ،
  سبز شدن است. 

به منظور استخراج اسانس بالنگوي شهري، در 
-زمایشی، بهبوته، از هر کرت آ 10دهی تعداد مرحله گل

طور تصادفی و با منظور نمودن اثر حاشیه، برداشت 
برداري شده به آزمایشگاه هاي نمونهشد. سپس بوته

ها پس از خشک منتقل و در سایه خشک شدند. نمونه
وزن و سپس توسط آسیاب خرد گردیدند.  ،شدن کامل
هاي یک لیتري مجزا هاي مورد نظر، در بالنآنگاه، نمونه
ها، آب درصد حجم بالن 50و در حدود  ریخته شدند
ها اضافه گردید. پس از آن، با استفاده از مقطر به نمونه

گیري شد. ها اندازهدستگاه کلونجر حجم اسانس نمونه
دست آمده از دستگاه کلونجر، در سپس حجم اسانس به

لیتر) گرم بر میلی 98/0چگالی اسانس بالنگوي شهري (
اسانس محاسبه گردید. ترتیب، وزن ضرب و بدین

(آقایی  درصد اسانس نیز از رابطه زیر برآورد شد
  :)1392قراچورلو 

100 ×  
وزن اسانس حاصل از 

  = درصد اسانس  نمونه (گرم)
  وزن نمونه (گرم)

گیري عملکرد اسانس از منظور اندازههمچنین، به
  رابطه زیر استفاده گردید:

  ×درصد اسانس 
عملکرد بخش مورد 

در یريگاسانس
  واحد سطح

  = عملکرد اسانس

صورت  SASافزار محاسبات آماري توسط نرم
-گیري و تعیین توابع پلیمنظور رگرسیونگرفت. به

 و هاي مربوط به شاخص سطح برگنومیال براي داده
و نیز براي  PROC REGسرعت رشد محصول از رویه 

تعیین روند  جهتگامپرتز  ابعتعیین ضرایب مربوط به ت
استفاده گردید.  PROC NLINرویه  ه خشک ازماد

هاي مربوط به درصد اسانس و عملکرد دادهسرانجام، 
تجزیه واریانس  PROC GLM رویه توسط اسانس
اي ها نیز آزمون چند دامنهبراي مقایسه میانگین .شدند

  درصد به کار برده شد. 5دانکن در سطح احتمال 
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 نتایج و بحث

اخص سطح برگ خرفه، شمقدار در همه تیمارها، 
با گذشت زمان افزایش یافت و به  از هنگام سبز شدن،

بیشترین مقدارخود رسید و سپس به دلیل پیري و 
 بیندر ). 1ها، کاهش پیدا کرد (شکل ریزش برگ

 تلفیقی کاربردبه همراه  ، کشت خالص خرفهتیمارها
+ کود زیستی  دارکود شیمیایی نیتروژن 50%

 االترین مقدار شاخص سطح برگ، داراي بنیتروکسین
و  الف) -1(شکل  بود )متر مربع بر متر مربع 90/4(

 در تیمار) متر مربع بر متر مربع 09/2(آن کمترین مقدار 
 %100بالنگوي شهري +  %75 افزایشی کشت مخلوط
دلیل  .)د -1شکل ( مشاهده شدکود  کاربردخرفه و عدم 

در  ايین گونهبتوان به افزایش رقابت این موضوع را می
(محمدي  نسبت داداثر افزایش تراکم بالنگوي شهري 

  . )1392آذر 
همانند خرفه، بیشترین شاخص سطح برگ 

متر مربع بر متر مربع) نیز در  20/3بالنگوي شهري (
کود  %50تیمار کشت خالص به همراه کاربرد تلفیقی 

دار + کود زیستی نیتروکسین مشاهده شیمیایی نیتروژن
توان به ).  دلیل این موضوع را میالف - 2 شد (شکل

اي در کشت خالص و نیز عدم وجود رقابت بین گونه
تامین مناسب نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق کاربرد 

(رضائی  تلفیقی کود شیمیایی و کود زیستی دانست
. در حقیقت، کودهاي )1393چیانه و دباغ محمدي نسب 

 ،وژن مورد نیاز گیاهزیستی عالوه بر فراهم کردن نیتر
-هاي خاکزي و تولید هورموناز طریق کنترل پاتوژن

توانند اثرات مثبتی را در گیاه هاي محرك رشد، می

 و زاده). علی2004ایجاد نمایند (کاندیل و همکاران 

 و لوبیا مخلوط ) در بررسی کشت2010همکاران (

 شاخص لوبیا، با افزایش تراکم که کردند گزارش ریحان

 لوبیا کاهش اندازي سایه دلیل به ریحان برگ سطح

) بیان کردند که کاربرد 1390زاده (آقایی و احسانیافت. 
دار سبب افزایش شاخص سطح برگ در کود نیتروژن

گیاه دارویی کدوي تخم کاغذي شد. کرمی و سپهري 
کود  %50) اظهار کردند که کاربرد تلفیقی 1391(

شاخص سطح  کسیننیترو + کود زیستی اوره شیمیایی
  برگ را در گیاه دارویی گاوزبان افزایش داد. 

بررسی روند شاخص سطح برگ کل کانوپی 
نشان داد که این شاخص با سبز شدن گیاه به تدریج 
افزایش و پس از رسیدن به مقدار بیشینه، کاهش یافت 

). در بیشتر تیمارها، شاخص سطح برگ کل 3(شکل 
بیشتر از کشت  کانوپی در تیمارهاي کشت مخلوط

- توان به بهرهاین موضوع را می ).3خالص بود (شکل 

برداري بیشتر و بهتر دو گونه از منابع رشد و در نتیجه 
(رضائی چیانه و دباغ  اصل تولید رقابتی نسبت داد

بیشترین مقدار شاخص سطح  .)1393محمدي نسب 
متر مربع بر متر مربع) در تیمار  10/6برگ کل کانوپی (

خرفه به  %100بالنگوي شهري +  %50لوط کشت مخ
دار + کود شیمیایی نیتروژن %50همراه کاربرد تلفیقی 

). الف - 3کود زیستی نیتروکسین مشاهده شد (شکل 
رود که افزایش شاخص سطح برگ در کشت انتظار می

مخلوط سبب دریافت بیشتر نور در این نوع الگوي 
واحد  شود و تولید را درکشت نسبت به تک کشتی 

  .)1388(مجنون حسینی و مظاهري  سطح افزایش دهد
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دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر -1 شکل

 بالنگوي %25 کشت ،)توپر دایره( خرفه خالص کشت تیمارهاي و) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
 %100+  شهري بالنگوي %75 کشت ،)توپر مربع( خرفه %100+  شهري بالنگوي %50 کشت ،)توخالی دایره( خرفه %100+  شهري
  خرفه برگ سطح شاخص روند بر) خالیتو مربع( خرفه
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شیمیایی  کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر -2شکل 
(دایره  بالنگوي شهري و تیمارهاي کشت خالص) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( دار (اوره)نیتروژن

خرفه (مربع توپر)، کشت  %100بالنگوي شهري +  %50خرفه (دایره توخالی)، کشت  %100بالنگوي شهري +  %75توپر)، کشت 
  ر روند شاخص سطح برگ بالنگوي شهريخرفه (مربع توخالی) ب %100بالنگوي شهري +  25%
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دار یتروژنشیمیایی ن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر - 3شکل 

کشت خالص  (دایره توپر)، خرفه و تیمارهاي کشت خالص) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
خرفه  %100بالنگوي شهري +  %50)، کشت لوزيخرفه ( %100بالنگوي شهري +  %75کشت  بالنگوي شهري (دایره توخالی)،

  ) بر روند شاخص سطح برگ کل کانوپیپرخرفه (مربع تو %100بالنگوي شهري +  %25)، کشت خالی(مربع تو
  

بررسی روند ماده خشک خرفه نشان داد که 
گرم در  24/1291( این گیاه ماده خشک مقداربیشترین 

 کاربرد به همراهمتر مربع) در تیمار کشت خالص خرفه 
+ کود زیستی  دارکود شیمیایی نیتروژن %50 تلفیقی

کمترین  همچنین، .)الف -4کل (ش بدست آمدنیتروکسین 
گرم در متر مربع) در تیمار کشت  63/677مقدار آن (

عدم  وخرفه  %100 +بالنگوي شهري  %75مخلوط 
  .)د - 4(شکل  مصرف کود مشاهده شد

بالنگوي شهري بیشترین مقدار ماده خشک 
گرم در متر مربع) در تیمار کشت خالص به  40/751(

 + دارشیمیایی نیتروژنکود  %50 تلفیقی کاربردهمراه 
کمترین مقدار  و الف) - 5(شکل  کود زیستی نیتروکسین

گرم در متر مربع) نیز در تیمار کشت  00/382آن (
عدم  وخرفه  %100 +بالنگوي شهري  %25مخلوط 
زاده اول و حسن ).د -5کود مشاهده شد (شکل  کاربرد

) گزارش کردند که کشت مخلوط سبب 1389همکاران (
علت این  هاآنه خشک گیاه دارویی مرزه شد. کاهش ماد
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اي در کشت مخلوط پدیده را وجود رقابت بین گونه
 در که ندداد ) نشان1992همکاران ( و استانچوا دانستند.
 بوته خشک وزن زیستی کودهاي با ذرتبذور  اثر تلقیح

فراهمی  افزایش را موضوع این دلیل آنان .یافت افزایش
 ذکر مصرف کودهاي زیستیاز طریق  غذایی عناصر

 باعث نهایت در موضوع این که داشتند بیان و کردند

   شود.می ذرت خشک ماده تجمع افزایش
نشان داد  ماده خشک کل کانوپیبررسی روند 

که این شاخص با سبز شدن گیاه به تدریج افزایش یافت 
روز به بیشترین مقدار خود رسید. در  60و پس از 

در تیمارهاي  خشک کل کانوپیماده بیشتر تیمارها، 
). 6 کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص بود (شکل

گرم  80/1631بیشترین مقدار ماده خشک کل کانوپی (
بالنگوي  %50بر متر مربع) در تیمار کشت مخلوط 

کود  %50خرفه به همراه کاربرد تلفیقی  %100شهري + 
دار + کود زیستی نیتروکسین مشاهده شیمیایی نیتروژن

زاده اول ها، حسندر تایید این یافته. )الف -6(شکل  شد
) با بررسی کشت مخلوط مرزه و 1389و همکاران (

شبدر ایرانی دریافتند که در مقایسه با تک کشتی، 
استفاده از الگوي کشت مخلوط باعث افزایش ماده 
خشک در واحد سطح گردید. حضور همزمان دو گونه 

ع رشد، بیشتر و بهتر تواند از منابدر کشت مخلوط می
برداري کند و زمینه افزایش تولید ماده خشک را بهره

  فراهم نماید.    

نشان  خرفهسرعت رشد  اتبررسی روند تغییر
تیمارها از الگوي مشخصی  همهدر  CGRداد که روند 
تیمارها  در تمام سرعت رشد محصولکند. پیروي می

اي نشان داد و به در اوایل فصل رشد، افزایش آهسته
به  ، سپسدنبال آن با سرعت بیشتري افزایش یافت

رسید و پس از آن با شیب تندي  بیشترین مقدار خود
مقدار  که در انتهاي فصل رشداي گونههکاهش یافت، ب

بیشترین مقدار سرعت رشد . )7(شکل  منفی شد آن
گرم در متر مربع در روز)،  56/44محصول در خرفه (

کود  %50شت خالص و کاربرد تلفیقی در تیمار ک
دست دار + کود زیستی نیتروکسین بهشیمیایی نیتروژن

  الف). - 7آمد (شکل 
بالنگوي شهري با  سرعت رشدبیشترین مقدار 

گرم در متر مربع در روز، در تیمار کشت  74/30مقدار 
دار کود شیمیایی نیتروژن %50خالص و کاربرد تلفیقی 
الف).  - 8ن مشاهده شد (شکل + کود زیستی نیتروکسی

 فصل طول در گیاه زراعی رشد سرعت افزایش روند

 داده نسبت ساقه و هابرگ سریع نمو رشد و به رشد،

 غذایی عناصر و آب تامین مستلزم امر این که شود،می

 بحرانی مراحل به ویژه در گیاه، نمو و رشد جهت کافی

ان همکار و وو ).2004است (لطیفی و همکاران  رشد
 کودهاي با ذرت بذور تلقیح که کردند گزارش )2005(

 دلیل آنان سرعت رشد محصول را افزایش داد. زیستی،

 بهبود و غذایی عناصر دسترسی به افزایش را پدیده این

  . دانستند گیاه این عناصر توسط جذب
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دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر -4 شکل

 بالنگوي %25 کشت ،)توپر مربع( خالص خرفه کشت تیمارهاي و) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
 %100+  شهري بالنگوي %75 کشت ،)توپر دایره( خرفه %100+  شهري بالنگوي %50 کشت ،)توخالی مربع( خرفه %100+  شهري
  خرفه ماده خشک روند بر) توخالی دایره( خرفه

  



  1394 زمستان/ 4شماره  25لید پایدار/ جلد نشریه دانش کشاورزي و تو                                            قمري، شفق و...                         36
 

   

    
دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر - 5 شکل

 کشت ،)توپر مربع( خالص بالنگوي شهري کشت تیمارهاي و) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
 بالنگوي %25 کشت ،)توپر دایره( خرفه %100+  شهري بالنگوي %50 کشت ،)توخالی مربع( خرفه %100+  شهري بالنگوي 75%

  شهري بالنگوي ماده خشک روند بر) توخالی دایره( خرفه %100+  شهري
  

بررسی سرعت رشد کل کانوپی نشان داد که این 
شاخص از هنگام سبز شدن گیاه افزایش و پس از 

اي که در گونهشینه کاهش یافت، بهرسیدن به مقدار بی
). در 9اواخر دوره رشد مقداري منفی داشت (شکل 

در تیمارهاي کشت  کل کانوپی CGRبیشتر تیمارها، 
). بیشترین 9مخلوط بیشتر از کشت خالص بود (شکل 

گرم بر متر مربع  56/54مقدار سرعت رشد کل کانوپی (

ري + بالنگوي شه %50در روز) در تیمار کشت مخلوط 
کود شیمیایی  %50خرفه به همراه کاربرد تلفیقی  100%

دار + کود زیستی نیتروکسین مشاهده شد نیتروژن
) با بررسی کشت 1391). باقري و همکاران (9(شکل 

مخلوط سویا، ریحان رویشی و گاوزبان اروپایی 
گزارش کردند که در مقایسه با تک کشتی، استفاده از 

  گردید. CGRایش الگوي کشت مخلوط سبب افز
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دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر - 6 شکل

تیمارهاي کشت خالص خرفه (لوزي)، کشت خالص بالنگوي  و) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
خرفه (دایره  %100بالنگوي شهري +  %50خرفه (مربع توخالی)، کشت  %100بالنگوي شهري +  %75شهري (مربع توپر)، کشت 

   ماده خشک کل کانوپی روند بر خرفه (دایره توخالی) %100بالنگوي شهري +  %25توپر)، کشت 
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دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر - 7شکل 
 بالنگوي %25 کشت ،)توپر مربع( خالص خرفه کشت تیمارهاي و) د( کود مصرف دمع ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
 %100+  شهري بالنگوي %75 کشت ،)توپر دایره( خرفه %100+  شهري بالنگوي %50 کشت ،)توخالی دایره( خرفه %100+  شهري
  خرفه )CGRسرعت رشد محصول ( روند بر) توخالی مربع( خرفه

  
  

.  .  
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دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر - 8ل شک
 کشت ،)توپر مربع( خالص بالنگوي شهري کشت تیمارهاي و) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)

 بالنگوي %25 کشت ،)توپر دایره( خرفه %100+  شهري بالنگوي %50 کشت ،)توخالی مربع( خرفه %100+  شهري بالنگوي 75%
  شهري بالنگوي )CGRسرعت رشد محصول ( روند بر) توخالی دایره( خرفه %100+  شهري
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دار شیمیایی نیتروژن کود ،)الف( کود زیستی نیتروکسین+  دار (اوره)شیمیایی نیتروژن کود %50کاربرد تلفیقی  اثر - 9شکل 

کشت خالص بالنگوي  ،)لوزي( خالص خرفه کشت تیمارهاي و) د( کود مصرف عدم ،)ج( کود زیستی نیتروکسین ،)ب( (اوره)
 دایره( خرفه %100+  شهري بالنگوي %50 کشت ،)توخالی مربع( خرفه %100+  شهري بالنگوي %75 شهري (مربع توپر)، کشت

  کل کانوپی )CGRسرعت رشد محصول ( روند بر) توخالی دایره( خرفه %100+  يشهر بالنگوي %25 کشت ،)توپر
  

 
تحت تاثیر فقط  درصد اسانس بالنگوي شهري

مقایسه ). 1(جدول اثر ساده کاربرد کود قرار گرفت 
 90/0بیشترین درصد اسانس (ها نشان داد که میانگین

 کود %50 درصد) مربوط به تیمار کاربرد تلفیقی
که  نیتروکسین بود کود زیستی+  دارنیتروژن شیمیایی

داري با تیمار کاربرد کود شیمیایی نداشت اختالف معنی
تواند تولید عواملی مانند کاربرد کود می). 10(شکل 

اسانس را در برخی از گیاهان تحت تاثیر قرار دهد 
). اثر این عوامل بر متابولیسم گیاه و به 2005 (دوداي

هاي ثانویه، بستگی به شرایط بولیتدنبال آن تولید متا
محیطی مانند فراهمی مواد معدنی در خاك، نوع خاك، 
شرایط اقلیمی و نوع گیاه بستگی دارد (اراباسی و بایرام 

). گزارش 2006اشرف و همکاران  ،2005دوداي  ،2004
برخی از پژوهشگران حاکی از عدم تاثیر پذیري اسانس 

ی است (اراباسی و گیاه از کاربرد کودهاي نیتروژن
)، در حالیکه 2005باریرو و همکاران  ،2004بایرام 

کود بر  کاربرددار ها بیانگر اثر معنیبرخی از پژوهش
باشند (اشرف و همکاران اسانس گیاهان دارویی می
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). براي نمونه، کاربرد 2009کومار و همکاران  ،2006
دار سبب افزایش اسانس ریحان شد کودهاي نیتروژن

). همچنین، در برخی از 2004 بایرام و اباسی(ار
ها، گزارش شده است که افزایش نیتروژن سبب پژوهش

-شود (عباسافزایش عملکرد و اسانس گونه نعناع می

). 2010لوسیانا و همکاران  ،2009زاده و همکاران 

) نیز گزارش 1393چیانه و دباغ محمدي نسب ( رضائی
-یستی و شیمیایی بهکردند که کاربرد تلفیقی کودهاي ز

داري درصد اسانس گیاه دارویی زنیان را طور معنی
دلیل این موضوع را تغذیه مناسب و  هاآنافزایش داد. 

هاي موجود در کود زیستی بر گیاه اثر مثبت باکتري
  دانستند.

  
  مختلف  تجزیه واریانس درصد اسانس و عملکرد اسانس بالنگوي شهري تحت تاثیر الگوهاينتایج  -1جدول 

  کشت و کاربرد کود
  میانگین مربعات    

 عملکرد اسانس درصد اسانس  درجه آزادي  منابع تغییر

  ns011/0  *673/0  2  تکرار
  S(  3  ns0007/0  **020/6الگوي کشت (
  F(  3  **015/0  **271/8کاربرد کود (

S×F 9  ns0005/0  ns336/0  
  194/0  003/0  30  خطا

  55/10  23/7    ضریب تغییرات (%)
ns ،*  میباشد.درصد  1و  5دار در سطح احتمال دار، معنی: به ترتیب غیر معنی**و  

  
اثر الگوي کشت و کاربرد کود بر عملکرد اسانس 

دار شد درصد معنی 1بالنگوي شهري در سطح احتمال 
). مقایسه 1دار نبود (جدول ها معنیاما اثر متقابل آن

ارهاي کشت، ها نشان داد که در بین تیممیانگین
 بیشترین عملکرد اسانس بالنگوي شهري در تیمار کشت

گرم بر متر مربع) و در میان تیمارهاي  01/5خالص (
گرم بر متر  03/5کودي بیشترین مقدار این صفت (

 شیمیایی کود %50 کاربرد تلفیقی در تیمار مربع)
نیتروکسین بدون تفاوت  کود زیستی+  دارنیتروژن

کاربرد کود شیمیایی مشاهده شد  دار با تیمارمعنی
). از آنجا که عملکرد اسانس بستگی به دو 11(شکل 

عامل عملکرد اندام هوایی در واحد سطح و درصد 
رود که اثر تجمعی این اسانس دارد، بنابراین انتظار می

دو عامل دلیل تغییرات عملکرد اسانس در این تیمارها 
 مطالعه در نیز )2012( مرادي و مقدم باشد. رضوانیمی

 که کردند مشاهده شنبلیله و سبز زیره مخلوط کشت
 سبب مخلوط کشت در زیستی کودهاي از استفاده
  .شد اسانس زیره سبز عملکرد افزایش
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دار (اوره) + کود زیستی کود شیمیایی نیتروژن %50: کاربرد تلفیقی 1F در تیمار درصد اسانس بالنگوي شهري - 10شکل 
  : عدم کاربرد کود4F: کاربرد کود زیستی نیتروکسین، 3Fدار (اوره)، : کاربرد کود شیمیایی نیتروژن2Fنیتروکسین، 

  
  

   
: کشت 2S: کشت خالص خرفه، 1S) بر عملکرد اسانس بالنگوي شهري. F) و کاربرد کود (Sاثر الگوهاي مختلف کشت ( -11شکل 

 %57 مخلوط کشت: 4Sخرفه،  %100+  شهري بالنگوي %50 مخلوط کشت: 3Sخرفه،  %100ي + بالنگوي شهر %25مخلوط 
: کاربرد 2Fدار (اوره) + کود زیستی نیتروکسین، کود شیمیایی نیتروژن %50: کاربرد تلفیقی 1Fخرفه؛  %100+  شهري بالنگوي

  : عدم کاربرد کود4F: کاربرد کود زیستی نیتروکسین، 3Fدار (اوره)، کود شیمیایی نیتروژن
  

  گیرينتیجه
در الگوي کشت مخلوط، با افزایش تراکم بالنگوي 
-شهري، از شاخص سطح برگ خرفه کاسته شد. به

متر  90/4( طوریکه بیشترین مقدار شاخص سطح برگ
خالص خرفه بدست آمد.  در کشت )مربع بر متر مربع

توان به رقابت بالنگوي شهري با خرفه این پدیده را می
در اغلب  براي دستیابی به منابع رشد نسبت داد.

تیمارهاي کشت مخلوط، شاخص سطح برگ، ماده 
خشک و سرعت رشد محصول در کل کانوپی بیشتر از 
تیمارهاي تک کشتی است، به طوریکه تیمار کشت 



  43                                                                                    ........ هاي رشد خرفهاثرات کودهاي زیستی و شیمیایی بر برخی از شاخص
 

خرفه بیشترین  %100بالنگوي شهري +  %50مخلوط 
مقادیر این سه شاخص را ایجاد کرد. این موضوع 

استفاده بهتر از منابع در الگوي کشت مخلوط انگر بی
 زیستی نیتروکسینو کود  اورهتلفیقی کود  کاربرد است.

سرعت رشد محصول خرفه  ،سبب افزایش ماده خشک
تواند اثرات و بالنگوي شهري شد. دلیل این موضوع می

ي موجود در کود زیستی بر ریزوسفر، هامثبت باکتري
ناسب نیتروژن مورد نیاز گیاه و نیز تامین م ریشه گیاه

دار باشد. و کود شیمیایی نیتروژنها توسط این باکتري
بر  تلفیقی کود اوره و نیتروکسین تیمار کاربرداثر 

-تفاوت معنی ،درصد و عملکرد اسانس بالنگوي شهري

توان می بنابرایننداشت. اوره  کاربرد کودتیمار  داري با
 س بالنگوي شهري،نتیجه گرفت که از نظر کمیت اسان
به عنوان جایگزینی استفاده از روش تلفیقی توانست 

مناسب براي روش مصرف کامل کود اوره محسوب 
  شود.

  
  مورد استفاده منابع

. اثر رژیم آبیاري و نیتروژن بر عملکرد و برخی پارامترهاي فیزیولوژیک گیاه دارویی 1390زاده پ،آقایی ا و احسان
    .291- 299): 3( 42علوم باغبانی ایران، کدوي تخم کاغذي. مجله 

. اثر مختلف تیمارهاي آبیاري و تراکم بوته بر عملکرد و مواد موثره بالنگوي شهري (قره 1392آقایی قراچورلو پ، 
 زرك). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز.

 و رویشی ریحان، سویا رشد هايشاخص . ارزیابی1391، باقري م، زعفریان ف، اکبرپور و، اسدي ق و بیچرانلو ب
  .1- 25): 3( 19گیاهی،  تولید هايپژوهش مخلوط. مجله کشت مختلف هاينسبت اروپایی در گاوزبان

. اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه 1389زاده اول ف، کوچکی ع، خزاعی ح ر و نصیري محالتی م، حسن
)Satureja hortensis L.( ) و شبدر ایرانیTrifolium resupinatum L.( هاي در کشت مخلوط.  نشریه پژوهش

 .920- 929: 8زراعی ایران، 

 کیفی و کمی عملکرد بر شیمیایی و زیستی کودهاي تلفیقی کاربرد . ارزیابی1393رضائی چیانه ا، دباغ محمدي نسب ع، 

 بوم ). نشریه.Trigonella foenum-graecum Lبلیله (شن با نواري مخلوط کشت ) در.Carum copticum Lزنیان (

  .582-594): 3(6کشاورزي،  شناسی

. تاثیر منابع کودي بر خصوصیات رشد و عملکرد شنبلیله در کشت 1393روستایی م، فالح س و عباسی سورکی ع، 
  .197-222): 4( 7مخلوط با سیاهدانه. نشریه تولید گیاهان زراعی، 

 Borago.  کاربرد تلفیقی کودهاي شیمیایی و زیستی و عملکرد دانه و روغن گاوزبان (1391کرمی ا و سپهري ع، 

officinalis L. ،691- 699): 4( 43) تحت تنش کمبود آب. مجله علوم گیاهان زراعی ایران.  

  صفحه. 320. دانشگاه تهران، مبانی زراعت عمومی. 1388، د مظاهري ن و مجنون حسینی

هاي هرز و عملکرد نخود در الگوهاي یابی اثر بالنگوي شهري (قره زرك) روي کنترل علف. ارز1392محمدي آذر، 
  مختلف کشت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز.
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	رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯽﺑﺎﯾزرا ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،يﺮﻬﺷ  يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ و ﻪﻓﺮﺧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫلﺎﺳ رﺎﻬﺑ رد راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ1393 يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ رد لوا رﻮﺘﮐﺎﻓ .ﺪﺷ اﺮﺟا ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ويﻮﮕﻟا رد ﺖﺸﮐ5ﻪﻓﺮ
	،ﺲﻧﺎﺳا ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ،هروا دﻮﮐ ،ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ
	ﻪﺑ ﻪﻓﺮﺧهﺰﻣ ﻪﮐ ﯽﮐارﻮﺧ يﺰﺒﺳ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﯿﺒﺷ يا ﯽﻣ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ دراد جﺎﻨﻔﺳادﺮﯿﮔ و يﺪﻟﺎﻨﯾر) نارﺎﮑﻤﻫ2010(گﺮﺑ ﻻﻮﻤﻌﻣ .يﺎﻫ ياﺮﺑ ﻪﻓﺮﺧ هزﺎﺗ ﯽﻣ بﺎﺨﺘﻧا ندرﻮﺧگﺮﺑ زا و ﺪﻧﻮﺷﺶﻨﺗ و ﺮﯿﭘ يﺎﻫهﺪﯾد ﻪﺑﯽﻣ ﯽﮐارﻮﺧ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺶﻫﺎﮐ و تﻻاﺰﮔا ﻊﻤﺠﺗ ﻞﯿﻟد ﺖﺴﯾﺎﺑ دﻮﺷ بﺎﻨﺘﺟا ﺲﻟﻮﭙﻤﯿﺳ)2004(ﻦﯿﻨﭽ
	ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا مﺎﻧ ﺎﺑ ﻪﻓﺮﺧ
	ﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ و (
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ)
	هداﻮﻧﺎﺧ زا شزرا ﺎﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﮑﯾ
	طﺎﻘﻧ رد هدﺮﺘﺴﮔ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ،ﺖﺳاﯽﻣ ﺪﺷر نﺎﻬﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﭼ) ﺪﻨﮐ2000 .(
	ﻪﺑ ﺰﯿﻧ و يﻮﯿﻠﮐﯾﻮﻘﺗ يوراد ناﻮﻨﻋ ﯽﺴﻨﺟ يوﺮﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖ ﺧ ودراد دﺮﺑرﺎﮐ روآ ﻂﻠ دﺎﻣا)2000( . ﺖﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣﯽﮑﯾزانﺎﮐرايزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘ ﺖﺳاﻪﮐﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻪﺑناﻮﻨﻋﮏﯾﻞﻣﺎﻋﻢﻬﻣياﺮﺑﺶﯾاﺰﻓا عﻮﻨﺗرديزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘﺮﺛﺆﻣﺪﺷﺎﺑ. طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﻋارز لﺎﺳ ﮏﯾ رد هﺎﯿﮔ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ نﺪﻧﺎﯾور زا ترﺎﺒﻋ.ﺖﺳا ﻦﯿﻣز ﻪﻌﻄ
	.دﻮﻤﻧ فﺮﺼﻣ ،ﯽﺷﺮﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ار نآ يﺎﻫ بﺮﭼ ﺪﯿﺳا ﺎﮕﻣا) ﺪﯿﺳا ﮏﯿﺌﻟﻮﻨﯿﻟ ﺎﻔﻟآ-3 ﺮﯾﺎﺳ زا ﺶﯿﺑ ﻪﻓﺮﺧ رد ( ﺳ .دراد دﻮﺟو ﯽﮔﺮﺑ تﺎﺠﯾﺰﺒ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺖﺷاﺪﻬﺑ نﺎﻣزﺎﺳ ﻪﺑ ار هﺎﯿﮔ ﻦﯾا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺗدﺮﺑرﺎﮐﺮﭘ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺘﺳد ﯽﯾوراد ار ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺮﯿﺴﮐا ﺐﻘﻟ نآ ﻪﺑ و هدﺮﮐ يﺪﻨﺑﻪﺑ ﯽﻨﯿﭼ ﻪﻣﺎﻋ ﮓﻨﻫﺮﻓ رد 
	و لوﺮﺘﺴﻠﮐ و مﺎﺗ لوﺮﺘﺴﻠﮐ هﺪﻨﻫﺎﮐ
	ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و يرﺎﻤﯿﺑ ﺮﻄﺧ ﺶﻫﺎﮐﯽﻗوﺮﻋ و ﯽﺒﻠﻗ يﺎﻫ و ﮓﻧﻮﺴﯿﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ2001(.دﺮﮐ هرﺎﺷاﺒﯿﮐﺮﺗ يﺎﻨﻏ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ تﺎ ﻪﺑ ﻪﻓﺮﺧ ﺪﻨﻣدﻮﺳ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻦﯿﻣﺎﺘﯾو هﮋﯾو ﺮﺻﺎﻨﻋ ،ﺎﻫ بﺎﯿﻤﮐ عﺎﺒﺷا ﺮﯿﻏ بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا و ﯽﻧﺪﻌﻣ،ﯽﻣ ﺎﺑ ﺖﺴﯾﺎﺑ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑيﺰﯾرﻪﻘﻄﻨﻣ و ﯽﻠﻣ يﺎﻫ ﻦﯾا هﻮﺒﻧا ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ ياهﺮﻬﺑ هدﺮﺘﺴﮔ نﺎ
	ﻪﮐردﯽﺴﯿﻠﮕﻧاﺎﺑمﺎﻧ
	ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﯽﻣدﻮﺷ،ﻪﺑ
	ﺎﯾ
	نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋشزراﺮﭘزاهﺮﯿﺗﺎﻨﻌﻧع )
	ﺪﺷﺎﺑ يﺮﻫﺎﻈﻣ و ﯽﻨﯿﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣ)1388(.رذآ يﺪﻤﺤﻣ )1392 شراﺰﮔ ( و دﻮﺨﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ دﺮﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ،يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺐﺒﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ دﻮﺟو ﻦﯾا ﺎﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺖﺑﺎﻗر .ﺪﯾدﺮﮔ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد لﻮﺼﺤﻣ ﻞﮐ ﺶﯾاﺰﻓا و نﺎﯾﺪﻤﺤﻣ ) نارﺎﮑﻤﻫ1392 هدﻮﺗ ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎ
	(ﯽﻣ بﺎﺴﺣ ﻪﺑﺪﯾآ. زا ﻞﺒﻗ نﺎﻣز زا هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺖﺸﮐ ﺎﭘورا ﯽﻗﺮﺷ بﻮﻨﺟ و ﺎﯿﺳآ ﯽﺑﺮﻏ بﻮﻨﺟ رد ﺦﯾرﺎﺗﻣﯽ .ﺖﺳا هﺪﺷﻪﻧادﯽﻣ ﻮﺑ ار ﻮﮕﻨﻟﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﺑ و ﺪﻨﻫد ﯽﻣ فﺮﺼﻣ ﻞﯿﺟآ ترﻮﺻﯽﻣ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻨﻨﮐﻪﻧاد ناﻮﺗ
	اﻮﻠﺣ نآ زا و بﺎﯿﺳآ ار ﻮﮕﻨﻟﺎﺑ يﺎﻫﻪﯿﻬﺗ ﯽﺧﺮﺑ رد .دﺮﮐ ﯽﯾاﻮﻧﺎﻧ زاﻪﻧاد ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺪﺠﻨﮐ ﺎﺑ ار يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ يﺎﻫ ﯽﻣ طﻮﻠﺨﻣﯽﻣ (يﺮﺑﺮﺑ نﺎﻧ ﺪﻨﻧﺎﻣ) نﺎﻧ يور ﺮﺑ و ﺪﻨﻨﮐ
	.ﺪﻨﺷﺎﭘﻏور ،گﺮﺑﻗ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻪﻧاد و ﻦﺎ و ﺖﺳا هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺑ ،كﺮﺤﻣ ،هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯾﻮﻘﺗ يوراد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﺘﻨﺳ رﻮﻃ ﻪﺑﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا روآ ﻂﻠﺧ و رﺪﻣدﻮﺷ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺒﯿﻘﻧ) 2005( . ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﻧاد ﯽﺧﺮﺑ نﺎﻣرد رد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا يﺎﻫ يرﺎﻤﯿﺑيرﺎﻤﯿﺑ ،ﯽﺒﺼﻋ تﻻﻼﺘﺧا ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺎﻫ و يﺪﺒﮐ يﺎﻫ
	اد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﻔﻨﻣﺖﺷ . ﻦﯾا زا فﺪﻫ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ،ﺶﯾﺎﻣزآﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ.دﻮﺑ يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ و ﻪﻓﺮﺧ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	ﮑﻤﻫ) نارﺎ2008 طﻮﻄﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺰﯿﻧ ( ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ ﺮﺛا ﺪﯾﻮﺷ و ﻪﻧﺎﯾزارﮏﺸﺧ هدﺎﻣ.ﺖﺷاد ﻪﻧﺎﯾزار هدﺎﻔﺘﺳاﺪﻣآرﺎﮐﺎﻧزايﺎﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻪﺑهﮋﯾورد مﺎﻈﻧيﺎﻫ،هدﺮﺸﻓهﺮﻬﺑيرووﯽﯾارﺎﮐﻦﯾا فﺮﺼﻣ ﺎﻫدﻮﮐارﻪﺑناﺰﯿﻣيدﺎﯾزهداد ﺶﻫﺎﮐﺖﺳا .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑ ﻪﻨﯾﺰﻫدﺎﯾزﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐنژوﺮﺘﯿﻧ،رادﯽﯾﻮﺸﺑآو تاﺮﺛ
	ﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ حﺮ كﻮﻠﺑلﺎﺳ رﺎﻬﺑ رد راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ1393 ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ رداﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا.ﺪﺷ اﺮﺟا ن عﻮﻧ زا ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻞﺤﻣ كﺎﺧ ﺎﺑ ﯽﻣﻮﻟ
	لدﺎﻌﻣ05/8.دﻮﺑ لوا رﻮﺘﮐﺎﻓيﻮﮕﻟاﺖﺸﮐ رد5 ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ،ﻪﻓﺮﺧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ ،ﺢﻄﺳﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ25% يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ + يﺮﻬﺷ100% ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﻪﻓﺮﺧ50% + يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ100% ﯽﺸﯾاﺰﻓا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،ﻪﻓﺮﺧ 75% + يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ100% ﻪﻓﺮﺧ مود رﻮﺘﮐﺎﻓ و ﮐ دﺮﺑرﺎﮐ رد دﻮ4 مﺪﻋ ﻞ
	ﺪﻨﺷﺎﺑ .ﺎﺗﻦﯿﻣﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏﻪﺑﯽﺗرﻮﺻًﻼﻣﺎﮐﺐﺳﺎﻨﺘﻣﺎﺑ ﻪﯾﺬﻐﺗﯽﻌﯿﺒﻃ،نﺎﻫﺎﯿﮔﮏﻤﮐﻪﺑعﻮﻨﺗ،ﯽﺘﺴﯾزﺪﯾﺪﺸﺗ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓيﺎﻫ،ﯽﺗﺎﯿﺣدﻮﺒﻬﺑﺖﯿﻔﯿﮐوﻆﻔﺣﺖﻣﻼﺳﻂﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزوردعﻮﻤﺠﻣﻆﻔﺣوﺖﯾﺎﻤﺣزاﻪﯾﺎﻣﺮﺳيﺎﻫﯽﻠﻣ )،كﺎﺧ،بآﻊﺑﺎﻨﻣيژﺮﻧاﺮﯿﻏﻞﺑﺎﻗ(ﺪﯾﺪﺠﺗزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ يﺎﯾاﺰﻣيﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزبﻮﺴﺤﻣﯽﻣدﻮﺷ ﺎﻣرﺎﺷ) 2002 .(ﺶﯾﺎﻣزآيﺎﻫيدﺪﻌﺘﻣنﺎﺸ
	) نارﺎﮑﻤﻫ و هداز1391 (شراﺰﮔ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ و ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﻠﺧ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺿر) ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ و ﻪﻧﺎﯿﭼ ﯽﺋﺎ1393ﺰﯿﻧ ( دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا ﺗ رد ار ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ نﺎﯿﻧز و ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷﯽﺑﺎﯾزرا ﺖ
	رد ،يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺲﻧﺎﺳا جاﺮﺨﺘﺳا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻞﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ داﺪﻌﺗ ﯽﻫد10آ تﺮﮐ ﺮﻫ زا ،ﻪﺗﻮﺑﻪﺑ ،ﯽﺸﯾﺎﻣز
	دﻮﮐ ،ﯽﺳﺎﻨﺸﮐﺎﺧ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﯿﺻﻮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑﺑ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ ناﺰﯿﻣ ﻪ100 ﺎﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ،ﺰﯿﻧ هروا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ .ﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ كﺎﺧ كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ100ﻪﮐ دﻮﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ردﺮﻈﻧ درﻮﻣ رد مﻮﺳ ﮏﯾ ،كﺮﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑرد مﻮﺳ ﮏﯾ ،ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣزنﺎﻣزنﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﻪﻋ
	ﺖﺷادﺮﺑ ،ﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا ندﻮﻤﻧ رﻮﻈﻨﻣ ﺎﺑ و ﯽﻓدﺎﺼﺗ رﻮﻃﻪﺗﻮﺑ ﺲﭙﺳ .ﺪﺷﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ هﺪﺷ يرادﺮﺑﻪﻧﻮﻤﻧ .ﺪﻧﺪﺷ ﮏﺸﺧ ﻪﯾﺎﺳ رد و ﻞﻘﺘﻨﻣ ﮏﺸﺧ زا ﺲﭘ ﺎﻫ ﻞﻣﺎﮐ نﺪﺷ، .ﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ دﺮﺧ بﺎﯿﺳآ ﻂﺳﻮﺗ ﺲﭙﺳ و نزو ﻪﻧﻮﻤﻧ ،هﺎﮕﻧآﻦﻟﺎﺑ رد ،ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يﺎﻫ اﺰﺠﻣ يﺮﺘﯿﻟ ﮏﯾ يﺎﻫ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺘﺨﯾر دوﺪﺣ رد و50ﻦﻟﺎ
	ﻞﺼﻓ ﯽﻃ رد ( هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻌﺑﺎﺗ شور زا ،ﺪﺷرﺪﺷ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻒﺳﻮﯾ) 1999 .( ،ﻻﺎﺑ ﻂﺑاور رد
	ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ و (لﻮﺼﺤﻣ)
	،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ
	مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ يرﺎﻣآ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ راﺰﻓا
	ترﻮﺻ ﻪﺑ .ﺖﻓﺮﮔنﻮﯿﺳﺮﮔر رﻮﻈﻨﻣﯽﻠﭘ ﻊﺑاﻮﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ و يﺮﯿﮔ
	و ﺐﯾاﺮﺿ ،
	،لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ
	،
	،
	زور داﺪﻌﺗ ﯽﻣ هﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ زا ﺲﭘ.ﺪﺷﺎﺑ) ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور دروآﺮﺑ ياﺮﺑ
	هداد ياﺮﺑ لﺎﯿﻣﻮﻧگﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫو ﻪﯾور زا لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ
	( ﺎﯿﮔﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد نﺎﻫ، زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺰﺗﺮﭙﻣﺎﮔ ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺪﯾدﺮﮔ يﺎﮑﺳﻮﮑﺗار)1990.( ﻻﺎﺑ ﻪﻟدﺎﻌﻣ رد
	ياﺮﺑ ﺰﯿﻧ و ﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺐﯾاﺮﺿ ﻦﯿﯿﻌﺗﻊﺑﺎ ﺰﺗﺮﭙﻣﺎﮔﺖﻬﺟ ﺪﻧور ﻦﯿﯿﻌﺗ دﺎﻣزا ﮏﺸﺧ ه ﻪﯾور
	.ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ،مﺎﺠﻧاﺮﺳهداد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳاﻂﺳﻮﺗﻪﯾور
	،لﻮﺼﺤﻣ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺮﺑاﺮﺑ ،
	،
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺪﻧﺪﺷ.ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ يا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد5.ﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ ﺪﺻرد
	و
	و ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺐﯾاﺮﺿ ،
	زا ﺲﭘ زور ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نﺎﻣز ، .ﺖﺳا نﺪﺷ ﺰﺒﺳ
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﯾﺪﻧﺎﮐ) ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ دﺎﺠﯾا2004ﯽﻠﻋ .(هدازو ) نارﺎﮑﻤﻫ2010ﺖﺸﮐ ﯽﺳرﺮﺑ رد (طﻮﻠﺨﻣﺎﯿﺑﻮﻟو نﺎﺤﯾرشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐﻪﮐﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ،ﺎﯿﺑﻮﻟﺺﺧﺎﺷ ﺢﻄﺳگﺮﺑنﺎﺤﯾرﻪﺑﻞﯿﻟدﻪﯾﺎﺳيزاﺪﻧاﺶﻫﺎﮐ ﺎﯿﺑﻮﻟ .ﺖﻓﺎﯾنﺎﺴﺣا و ﯽﯾﺎﻗآ) هداز1390 دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ( نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ
	،ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﻤﻫ رد راﺪﻘﻣﺷ ،ﻪﻓﺮﺧ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎ ،نﺪﺷ ﺰﺒﺳ مﺎﮕﻨﻫ زا ﻪﺑ و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا نﺎﻣز ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ و يﺮﯿﭘ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﯿﺳر دﻮﺧراﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑگﺮﺑ شﺰﯾر ﻞﮑﺷ) دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺎﻫ1 .( ردﻦﯿﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻪﻓﺮﺧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ، هاﺮﻤﻫ ﻪﺑدﺮﺑرﺎﮐﯽﻘﯿﻔﻠﺗ 50%نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐراد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ + ﻦ
	ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺪﺷر ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﺘﻬﺑ و ﺮﺘﺸﯿﺑ يرادﺮﺑداد ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﺑﺎﻗر ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﺻا غﺎﺑد و ﻪﻧﺎﯿﭼ ﯽﺋﺎﺿر) ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ1393(. ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ) ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻞﮐ گﺮﺑ10/6 رﺎﻤﯿﺗ رد (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺨﻣ ﺖﺸﮐ طﻮﻠ50% + يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ100% ﻪﺑ ﻪﻓﺮﺧ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ50%نژوﺮﺘﯿ
	ﯽﻣ ،ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ هﺎﯿﮔ رد ار ﯽﺘﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ﺪﻨﻧاﻮﺗ
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻓﺮﺧ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﻧور ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑراﺪﻘﻣﮏﺸﺧ هدﺎﻣهﺎﯿﮔ ﻦﯾا)24/1291 رد مﺮﮔ ﻪﻓﺮﺧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣهاﺮﻤﻫ ﻪﺑدﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ50%نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐراد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ + ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﺷ) ﻞﮑ4-ﻒﻟا(.،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ) نآ راﺪﻘﻣ63/677 ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ 
	ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر دﻮﺟو ار هﺪﯾﺪﭘ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد يا .ﺪﻨﺘﺴﻧاداﻮﭽﻧﺎﺘﺳاو) نارﺎﮑﻤﻫ1992نﺎﺸﻧ (دادﺪﻧﻪﮐرد ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا روﺬﺑترذﺎﺑيﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزنزوﮏﺸﺧﻪﺗﻮﺑ ﺶﯾاﺰﻓاﺖﻓﺎﯾ.نﺎﻧآﻞﯿﻟدﻦﯾاعﻮﺿﻮﻣارﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏ ﻖﯾﺮﻃ زاﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣﺮﮐذ ﺪﻧدﺮﮐونﺎﯿﺑﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﻦﯾاعﻮﺿﻮﻣردﺖﯾﺎﻬﻧﺚﻋﺎﺑ ﺶﯾاﺰ
	ردﻪﻤﻫ ﯽﺼﺨﺸﻣ يﻮﮕﻟا زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣ يوﺮﯿﭘ .ﺪﻨﮐلﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳمﺎﻤﺗ رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺘﺴﻫآ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد ﻪﺑ و داد نﺎﺸﻧ ياﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻋﺮﺳ ﺎﺑ نآ لﺎﺒﻧدﺲﭙﺳ ، ﻪﺑ دﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يﺪﻨﺗ ﺐﯿﺷ ﺎﺑ نآ زا ﺲﭘ و ﺪﯿﺳر ﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐﻪﻪﻧﻮﮔ ياﺪﺷر ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا رد ﻪﮐ راﺪﻘﻣ 
	طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد (زور رد50%ﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ + يﺮ 100% ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﻓﺮﺧ50% ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ + راد ﻞﮑﺷ)9) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﻗﺎﺑ .(1391 ﺖﺸﮐ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ ( ﯽﯾﺎﭘورا نﺎﺑزوﺎﮔ و ﯽﺸﯾور نﺎﺤﯾر ،ﺎﯾﻮﺳ طﻮﻠﺨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد
	ﻦﯾا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻞﮐ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﯽﺳرﺮﺑ زا ﺲﭘ و ﺶﯾاﺰﻓا هﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ مﺎﮕﻨﻫ زا ﺺﺧﺎﺷﯿﺑ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ نﺪﯿﺳرﻪﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﻨﯿﺸﻪﻧﻮﮔ رد ﻪﮐ يا ﻞﮑﺷ) ﺖﺷاد ﯽﻔﻨﻣ يراﺪﻘﻣ ﺪﺷر هرود ﺮﺧاوا9 رد .( ،ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻞﮐ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻞﮑﺷ) دﻮﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ طﻮﻠﺨﻣ9 ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ .( ) ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻞﮐ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ راﺪﻘﻣ56/54 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ
	.ﺪﯾدﺮﮔ
	يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﻂﻘﻓ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ هدﺎﺳ ﺮﺛا لوﺪﺟ)1 .( ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ) ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ90/0 ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ (ﺪﺻرد50%دﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷنژوﺮﺘﯿﻧراد +ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐدﻮﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮐ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎ
	ﯽﺋﺎﺿر) ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد و ﻪﻧﺎﯿﭼ1393 شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ( ز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾ
	2006، نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮﮐ2009 دﺮﺑرﺎﮐ ،ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ .( نژوﺮﺘﯿﻧ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺷ نﺎﺤﯾر ﺲﻧﺎﺳا ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ راد را)ﯽﺳﺎﺑاوماﺮﯾﺎﺑ2004 زا ﯽﺧﺮﺑ رد ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .( ﺶﻫوﮋﭘ ﺐﺒﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ،ﺎﻫﯽﻣ عﺎﻨﻌﻧ ﻪﻧﻮﮔ ﺲﻧﺎﺳا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاسﺎﺒﻋ) دﻮﺷ
	ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ار نﺎﯿﻧز ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﺻرد يراد .داد ﺶﯾاﺰﻓانآﺎﻫ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻪﯾﺬﻐﺗ ار عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻞﯿﻟد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﺛا هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ .ﺪﻨﺘﺴﻧاد
	نارﺎﮑﻤﻫ و هداز2009، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﻧﺎﯿﺳﻮﻟ2010 .(
	ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ و ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ1ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺪﺷ راد نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺎﻣاﯽﻨﻌﻣ ﺎﻫ لوﺪﺟ) دﻮﺒﻧ راد1 ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ،ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺲﻧﺎﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ) ﺺﻟﺎﺧ01/5 يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ نﺎﯿﻣ رد و
	ﯽﻣ ار هﺪﯾﺪﭘ ﻦﯾا ﻪﻓﺮﺧ ﺎﺑ يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﺑ ناﻮﺗ.داد ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ياﺮﺑ ﺐﻠﻏا رد هدﺎﻣ ،گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻞﮐ رد لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ و ﮏﺸﺧ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﻪﺑ ،ﺖﺳا ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ
	يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ردﻪﺑ .ﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﻪﻓﺮﺧ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ زا ،يﺮﻬﺷ
	گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻃ)90/4 ﺮﺘﻣ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ(ﺖﺸﮐ رد .ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﻓﺮﺧ ﺺﻟﺎﺧ
	طﻮﻠﺨﻣ50% + يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ100% ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻓﺮﺧ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا .دﺮﮐ دﺎﺠﯾا ار ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺳ ﻦﯾا ﺮﯾدﺎﻘﻣﯿﺑ ﺮﮕﻧﺎ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا رد ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺮﺘﻬﺑ هدﺎﻔﺘﺳا .ﺖﺳادﺮﺑرﺎﮐ دﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗهروا دﻮﮐ وﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ، ﻪﻓﺮﺧ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳﯽﻣ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻞﯿﻟد .ﺪﺷ يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ و 
	ﺎﺑ يراد رﺎﻤﯿﺗدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ هروا .ﺖﺷاﺪﻧﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﯽﻣ ناﻮﺗ ﻧﺎﺳا ﺖﯿﻤﮐ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ،يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺲ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ بﻮﺴﺤﻣ هروا دﻮﮐ ﻞﻣﺎﮐ فﺮﺼﻣ شور ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ.دﻮﺷ
	نﺎﺴﺣا و ا ﯽﯾﺎﻗآ،پ هداز1390 ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﯽﺧﺮﺑ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ و يرﺎﯿﺑآ ﻢﯾژر ﺮﺛا . ﻪﻠﺠﻣ .يﺬﻏﺎﮐ ﻢﺨﺗ يوﺪﮐ ،ناﺮﯾا ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ مﻮﻠﻋ42)3 :(299 -291. ،پ ﻮﻟرﻮﭼاﺮﻗ ﯽﯾﺎﻗآ1392 هﺮﻗ) يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ هﺮﺛﻮﻣ داﻮﻣ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻒ
	() ﯽﻧاﺮﯾا رﺪﺒﺷ و
	(ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧ  .طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد يﺎﻫ ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز8 :929 -920. ،ع ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد ،ا ﻪﻧﺎﯿﭼ ﯽﺋﺎﺿر1393ﯽﺑﺎﯾزرا .دﺮﺑرﺎﮐﯽﻘﯿﻔﻠﺗيﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزوﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐ ) نﺎﯿﻧز
	ﻪﯾﺮﺸﻧ .(مﻮﺑ ﯽﺳﺎﻨﺷ ،يزروﺎﺸﮐ6)3 :(594-582. ،ع ﯽﮐرﻮﺳ ﯽﺳﺎﺒﻋ و س حﻼﻓ ،م ﯽﯾﺎﺘﺳور1393 ﺖﺸﮐ رد ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺮﺑ يدﻮﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ . ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﯾﺮﺸﻧ .ﻪﻧاﺪﻫﺎﯿﺳ ﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣ7)4 :(222-197. ،ع يﺮﻬﭙﺳ و ا ﯽﻣﺮﮐ1391) نﺎﺑزوﺎﮔ ﻦﻏور و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺘﺴﯾز و 
	رد (ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣيراﻮﻧﺎﺑﻨﺷ) ﻪﻠﯿﻠﺒ
	،ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .بآ دﻮﺒﻤﮐ ﺶﻨﺗ ﺖﺤﺗ (43)4 :(699 -691. ﯽﻨﯿﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣو نيﺮﻫﺎﻈﻣد ،1388 .
	،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد .320.ﻪﺤﻔﺻ ،رذآ يﺪﻤﺤﻣ1392زرا .ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ يور (كرز هﺮﻗ) يﺮﻬﺷ يﻮﮕﻨﻟﺎﺑ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾ يﺎﻫﻮﮕﻟا رد دﻮﺨﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ و زﺮﻫ يﺎﻫ.ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ .ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ
	،ع ﻖﻧﺎﯾ و ه ﯽﻧﺎﻗرز ،پ مﺪﻘﻣ ﯽﻧاﻮﺿر ،م نﺎﯾﺪﻤﺤﻣ1392ﺺﺧﺎﺷ ﯽﺳرﺮﺑ . طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ يﺎﻫ هدﻮﺗ ﻪﺳﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧ .ﺪﺠﻨﮐ ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ11)3 :(429-421. ﯽﻘﻧ ،ا ع دﻮﻣ يدﻮﺼﻘﻣ و م يرﺪﯿﺣ ،ب ﺮﺳ هﺎﯿﺳ ،م يﻮﻠﮔ ،م يدوﺮﻣر ،م ،هداز1391 يﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ عاﻮﻧا دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺎ

