
  
 

کشت مخلوط  عملکرد علوفه در يهاي مختلف مدیریت بقایاي گندم بر عملکرد و اجزا
  ).Vigna radiata L( و ماش

  3اسفندیار فاتح

Amaranthus cruentus  (ماش و )Vigna radiata 

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي  90-1389
دو مرحله شامل کشت گیاه گندم در پاییز و سپس کشت مخلوط 

هاي کامل تصادفی و هاي یک بار خرد شده در قالب بلوك
عامل اصلی شامل مدیریت بقایاي گندم به سه روش حذف کامل، مخلوط کردن و آتش زدن و 

نتایج نشان . درصد بود 100و  75، 50، 25هاي تراکمی گیاهان آمارانت و ماش به صورت صفر، 
همچنین نوع مدیریت بقایاي گیاهی بر عملکرد . ها تغییر یافت

در ) 5/766(قایسه الگوهاي کشت مخلوط، بیشترین وزن خشک ساقه 
 25درصد آمارانت و  75نسبت . درصد ماش گیاهان و در شرایط حذف بقایا بدست آمد

د درص 50بعالوه، نسبت تراکمی  .را دارا بود) 519
اگرچه عملکرد علوفه ). 6/1347(از هر دو گیاه در شرایط مخلوط کردن بقایاي گندم بیشترین عملکرد علوفه را تولید کرد 

مدیریت بقایا و نسبت (آمارانت قرار گرفت تا ماش ولی با تغییر تیمارهاي آزمایش 
.  
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.maranthus cruentus L(آمارانت  يبه منظور بررسی الگوي کشت مخلوط علوفه

90هاي مدیریت بقایاي گیاهی، آزمایشی در سال زراعی و اثر روش
دو مرحله شامل کشت گیاه گندم در پاییز و سپس کشت مخلوط این آزمایش در . دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد

هاي یک بار خرد شده در قالب بلوكاین پژوهش به صورت کرت. آمارانت و ماش در تابستان بود
عامل اصلی شامل مدیریت بقایاي گندم به سه روش حذف کامل، مخلوط کردن و آتش زدن و . در سه تکرار انجام شد
هاي تراکمی گیاهان آمارانت و ماش به صورت صفر، مل فرعی شامل نسبت

ها تغییر یافتبا تغییر نسبت تراکمی آن که عملکرد گیاهان در مخلوط
قایسه الگوهاي کشت مخلوط، بیشترین وزن خشک ساقه با م. علوفه هر یک از گیاهان در مخلوط مؤثر بود

درصد ماش گیاهان و در شرایط حذف بقایا بدست آمد 50درصد آمارانت و 
519(درصد ماش در شرایط مخلوط کردن بقایا بیشترین وزن خشک برگ 

از هر دو گیاه در شرایط مخلوط کردن بقایاي گندم بیشترین عملکرد علوفه را تولید کرد 
آمارانت قرار گرفت تا ماش ولی با تغییر تیمارهاي آزمایش تر تحت تأثیر گیاه 

.تر از ماش بودلوط بیشمیزان تغییرات عملکرد آمارانت در مخ
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Abstract 

In order to study of intercropping of Amaranth (Amaranthus cruentus L.) and Mung bean 

(Vigna radiate L.) and effect of crop residue management (CRM), field experiment was conducted 

in Agricultural faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz during 2010-2011 growing seasons. 

This experiment had two phases, including winter part (wheat planting) and summer part 

(intercropping system). The experimental design was split plot based on RCB with 3 replications. 

Main plot including CRM (i.e. incorporation, burning and removal wheat residue) and sub-plot 

including plant density ratios (i.e. 0, 25, 50, 75 and 100% of each crop). Our result showed that total 

forage yield was changed by changing in plant density ratios. In addition, CRM had significant 

effect on total forage yield and also, each crop production. Intercropping systems comparison, plant 

density ratio 50% + 50% had the highest stem weight in residual removal treatment (766.5). Plant 

density ratios 75% amaranth- 25% mung bean had the highest leaf weight in residual corporation 

treatment (519). Plant density ratio 50% + 50% had the highest forage yield in residue corporation 

treatment(1347.6). On average, highest leaf weight, reproductive weight and total forage (dry 

mater) were obtained in incorporated residue treatments. But, highest stem weight was obtained in 

removal managements. Highest leaf / total weight ratio was obtained in 75% amaranth- 25% mung 

bean plant density ratio. In conclusion, although total forage yield was more influenced by amaranth 

than mung bean, but amaranth yield parameters had more variation than mung bean by changing in 

both treatments (CRM and plant density ratio). 
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  مقدمه
از جمله دالیل مهم بهبود عملکرد در کشت 

هان بقوالت این است که هر یک از گیا –مخلوط غالت
ها هاي خاص بین آنوتقادر خواهند بود به واسطه تفا

برگ، ارتفاّع کم و زیاد، ریشه باریک ،برگمانند پهن(
عمیق و سطحی و توانایی تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و 

ي استفاده از منابع محیطی با کارایی بهتر) عدم آن
 ).2004 و راس و کینگ 2009 گاش و همکاران(نمایند 

باط بیان شده در کشت مخلوط غالت چهار در این ارت
تر، معموالً غالت گیاهان غالب کربنه بلند با بقوالت کوتاه

بوده که این برتري اساساً بستگی به نسبت تراکمی 
ها در مخلوط داشته و تأثیر قابل توجهی نیز بر کشت آن

آینه (اهد داشت ها خونکاهش عملکرد گیاهان همراه آ
رود که در شرایط لذا انتظار می). 2010 بند و همکاران

کشت مخلوط رقابت بین گیاهان افزایش یافته و به دنبال 
هاگارد (آن کاهش عملکرد یک یا هر دو گیاه روي دهد 

به هرحال در کشت مخلوط  ).2001نیلسن و جنسن 
-تر از شرایط تکمعموالً تراکم هر یک از گیاهان کم

گیاهان در حد کشتی خواهد بود زیرا چنان چه تراکم 
بهینه اجرا شود، منجر به شلوغی بیش از حد کانوپی 

هر چند که نتیجه این کار کاهش عملکرد هر . خواهد شد
تسوبو و همکارن، (یک از اجزاي مخلوط خواهد بود 

اي گیاهان یونجه براي مثال کشت مخلوط علوفه ).2005
و ذرت باعث بهبود عملکرد کل مخلوط در مقایسه با تک 

).  2011 ژانگ و همکاران(ک از دو گیاه شد هر ی کشتی
در پژوهشی گزارش شده که در کشت مخلوط ذرت و 
لوبیا هر دو گونه به طور منفی تحت تأثیر الگوي کشت 
مخلوط قرار گرفتند ولی با وجود این توانستند کاهش 
عملکرد یکدیگر را جبران نمایند، لذا نسبت برابري زمین 

تر از یک بود که ت مخلوط بیشدر تمامی تیمارهاي کش
ین دو گیاه دهنده سودمندي کشت مخلوط براي انشان
 ). 1388 کوچکی و همکاران(است 

از سوي دیگر، بقایاي گیاهی از جمله مواد      
وري خاك آلی تجدیدپذیر و حیاتی براي حفظ توان بهره

زیرا بقایاي گیاهی نه فقط منبع اولیه براي . باشدمی
شوند بلکه منبع مهمی آلی خاك محسوب می تأمین مواد

جهت فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان زراعی 
 يدر مطالعه ).2003ردي و همکاران ( نیز می باشند 

هاي مدیریت زراعی بر عملکرد و تحت عنوان اثر روش
ترین و اجزاي عملکرد ماش اظهار شده است که بیش

تیمارهاي مخلوط ترین عملکرد دانه به ترتیب در کم
بند آینه(کردن و آتش زدن بقایاي گیاهی بدست آمد 

همچنین گزارش شده که مخلوط ). 1386زاده وآقاسی
کردن بقایاي گندم باعث افزایش جذب عناصر نیتروژن، 

زیرا مخلوط کردن بقایاي گندم . فسفر و پتاسیم شد
هاي ها و برگرا در ریشه 1فعالیت آنزیم نیترات ریدکتاز

به عالوه کارایی استفاده از نیتروژن، . نج افزایش دادبر
شاخص برداشت و کارایی تولید زیست توده برنج نیز 
با مخلوط کردن بقایاي گندم در مقایسه با عدم کاربرد 

به طور ).  2008ژووي و همکاران (افت یآن بهبود 
مشابه بیان شده که مخلوط نمودن کاه گندم با خاك در 

-ها، نیتروژن بیشقایا و سوزاندن آنمقایسه با حذف ب

تري در خاك باقی گذاشته و عملکرد کلزا را نیز بهبود 
 يهمچنین در آزمایش دیگر ).2000سیدلوسکاس (داد 

بر روي بقایاي گندم و کلزا مشاهده شد که در طی 
این . تر از کلزا بودزمان، سرعت تجزیه بقایاي گندم بیش

خلوط کردن بقایا نیز هفته پس از م 4و  2تفاوت براي 
بنابراین اگرچه ). 1386زاده بند وآقاسینهیآ(دیده شد 

 يجریان عناصر غذایی از بقایا ممکن است به واسطه
افزودن مداوم بقایاي گیاهی افزایش یابد اما به هر حال 
سرعت تجزیه، به ترکیب بقایاي گیاهی بستگی خواهد 

 خلیهت سرعت البته ).2003شاه و همکاران (داشت 
 مقایسه در مخلوط کشت در فسفر بویژه غذایی عناصر

 استفاده آن علت که افتی افزایش غالت کشتیتک با
 بیومس حجم افزایش نیز و خاك عناصر از کارآمدتر
 تک به نسبت مخلوط کشت در شده برداشت گیاهان

                                                           
1 Nitrate reductase 
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). 2010 همکاران و موچرومونا( است شده بیان کشتی
 ریشه با گیاهان که وطمخل کشت الگوي خالف بر زیرا
 يکلیه کشتی تک شرایط در دارند، حضور متفاوت هاي
 زیرا. دارند کدیگری با رقابت به تمایل گیاه هر هاي ریشه
 عمق کی در و خاك در جهت کی در همگی هاریشه این

 برینتا و سران( ابندی می توسعه خاك از مشخص
 در لوبیا تراکم افزایش با که شده گزارش). 2010

 گیاه کل سابیوم و گندم دانه نیتروژن محتوي خلوط،م
 نیز آني  نتیجه که افتی افزایش داري معنی طور به

.  بود برداشت زمان در دانه پروتیین دار معنی افزایش
 با گندم توسط افتهی تجمع نیتروژن مقدار کل حال هر به

 کاهش آن علت که افتی کاهش لوبیا تراکم افزایش
 و بولسون( بود رقابت ينتیجه در گندم کل بیومس
  ).1997 همکاران

جدیدي  يابه طور کلی گیاه آمارانت، گیاه علوفه
در جهان و ایران محسوب شده و تحقیقات اندکی روي 

هاي اکولوژیکی خاص مانند کشت تأثیر برخی روش
براي . مخلوط و مدیریت بقایاي گیاهی انجام گرفته است

 بامیه و آمارانت طمخلو کشت درمثال گزارش شده که 
 کاهش منابع براي رقابت علت به گیاه دو هر عملکرد

 با مقایسه در آمارانت عملکرد تربیش کاهش ولی افتی
 زودتر کاشت. بود بامیه زودتر کاشت دلیل به بامیه
 لذا شده آمارانت از بلندتر گیاهان این شد باعث بامیه
 در مخلوط کانوپی باالیی هاي بخش در هاآن هاي برگ

 تريبیش توانمندي از و گرفته قرار آمارانت با مقایسه
 بهبود باعث ویژگی این. گردند برخوردار نور جذب در

 در شده جذب نور کیفیت و گیاه رشد سرعت شاخص
 آمارانت با مقایسه در) کربنه سه گیاه( بامیه فتوسنتز

 بهبود باعث نیز ادامه در و شده) کربنه چهار گیاه(
 با مقایسه در بامیه گیاه زمین ابريبر نسبت شاخص
 شده بیان همچنین). 2008 ناوي و مانکی( شد آمارانت

 يمرحله با آمارانت رسیدگی يمرحله همزمانی عدم که
 در موثري نقش بلبلیچشم لوبیا دهیغالف و گلدهی
 بویژه محیطی منابع از مطلوب استفاده براي رقابت عدم

 در تفاوت بعالوه. اشتد گیاه دو هر زایشی فاز در نور
 هاي افق از آب مناسب بکارگیري در نیز هاریشه عمق

 موثر گیاهان رشد انتهایی مراحل در بویژه خاك مختلف
 مصرفی کود از بلبلی چشم لوبیا دیگر سوي از. بود
 در بهتري کارایی با مخلوط کشت در آمارانت براي

 آدیگبو( نمود استفاده کشتی تک شرایط با مقایسه
2009.(  

هاي بنابراین هدف از این آزمایش بررسی ویژگی
کشت مخلوط آمارانت و ماش و تأثیر  يعملکردي الگو

اي گیاهی گندم بر این الگوي یهاي مدیریت بقاروش
  .باشدکشت می

  
 مواد و روش ها

به منظور بررسی اثر مدیریت بقایاي گیاهی و 
هاي مختلف تراکمی گیاهان آمارانت و ماش در نسبت

در مزرعه  1389- 90خلوط، آزمایشی در سال زراعی م
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران 

این مزرعه در جنوب غربی اهواز و . اهواز انجام گرفت
 31در حاشیه غربی رود کارون با عرض جغرافیایی 

درجه و  48دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  20درجه و 
متر از سطح دریا واقع  20دقیقه شرقی با ارتفاع  41

آزمون خاك نشان داد که بافت خاك از نوع . شده است
موس بر میلی 4/3لومی شنی، هدایت الکتریکی خاك 

مواد آلی خاك . بود 8/7متر و اسیدیته خاك برابر سانتی
درصد، میزان  039/0درصد، نیتروژن کل خاك  52/0

ان گرم بر کیلوگرم و میزمیلی 159پتاسیم قابل تبادل 
  .گرم بر کیلوگرم خاك بودمیلی 13فسفر 

مرحله اول . این آزمایش در دو مرحله انجام شد
آبان  30شامل کشت پاییزه گیاه گندم رقم چمران در 

کیلوگرم بذر در هکتار  150به میزان  1389ماه سال 
کیلوگرم در  110 -75 -50کود مصرفی به میزان. بود

اردیبهشت ماه  بوده و در اواسط) N – P – K(هکتار 
مرحله دوم . نیز برداشت گندم انجام گرفت 1390سال

شامل اعمال تیمارهاي مدیریت بقایا و سپس اجراي 
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در این آزمایش از هیچ نوع سموم شیمیایی . 
 6هر پالت شامل . کش استفاده نگردیدکش و آفت
. متر مربع بود 12متر معادل  4در  3خط به ابعاد 

برداري از خصوصیاتی همچون وزن برگ، وزن 
هاي زایشی و رویشی هر دو گیاه ساقه، وزن اندام

زراعی آمارانت و ماش انجام گرفت و عملکرد علوفه و 
براي . شاخص نسبت برابري زمین محاسبه شدند

با توجه به گرماي هوا در گیري وزن خشک، 
به دلیل اهمیت کیفیت برگ گیاهان تابستان خوزستان و 

ساعت در دماي  48هاي گیاهی به مدت نمونهاي، 
شدند و همچنین  گراد در آون قرار دادهدرجه سانتی

با استفاده از معادله  ) LER(نسبت برابري سطح زمین 
 : )2009گاش و همکاران، (زیر محاسبه گردید 

LER = Yij/Yii + Yji/Yjj  
به ترتیب عملکرد  Yjjو  Yiiه، در این رابط

به ترتیب  Yjiو  Yijآمارانت و ماش در کشت خالص و 
در . عملکرد آمارانت و ماش در کشت مخلوط است

ها توسط نرم افزار آماري نهایت تجزیه آماري داده
مقایسه میانگین دادهها به وسیله آزمون . گرفت 

  . درصد بود 5دانکن و در سطح احتمال  يدامنه

 بحث نتایج و

  وزن برگ
صفت وزن خشک برگ نتایج تجزیه واریانس  

 5دهد که اثر تیمار بقایاي گیاهی در سطح نشان می
هاي تراکمی در سطح یک درصد و اثر تیمار نسبت
ها بوده اما برهمکنش آن داردرصد بر این صفت معنی

اثرات مجزاي هر یک از ). 1جدول (دار نبود 
بر اساس اعداد ارائه شده در جدول ( ایشتیمارهاي آزم

بقایا  حذف کردنکند که مخلوط کردن و مشخص می
ترین و کمترین مقدار وزن خشک برگ را به ترتیب بیش

 24/346و  02/370به ترتیب با میانگین (اند تولید کرده
همچنین بررسی اثر مجزاي صفت ). گرم در متر مربع

وش کشت ین است که راهاي تراکمی نیز بیانگر 

کشت عملکرد علوفه در يهاي مختلف مدیریت بقایاي گندم بر عملکرد و اجزا

ماش به صورت تیمار فرعی  –کشت مخلوط آمارانت 
این آزمایش . در اوایل تابستان بود) هاي تراکمی

هاي یک بار خرد شده در قالب به صورت آزمایش کرت
-روش. تکرار اجرا شد سهمل تصادفی و با 

هاي مدیریت بقایاي گیاهی به عنوان تیمار اصلی و به 
درصد  30سه روش حذف کامل بقایا، مخلوط کردن 

. و آتش زدن بقایاي گندم بود )1999تیدمن و میلر 
هاي مختلف تراکمی گیاهان تیمار فرعی شامل نسبت

ل هر یک از گیاهان و بر مبناي تراکم کآمارانت و ماش 
به ترتیب براي ترکیب  در پنج سطحو بر حسب درصد 

، 25:75، 0:100گیاهان آمارانت و ماش به صورت 
اجراي الگوي . بود درصد 100:0و  75:25

تراکم کل  .مخلوط به روش جایگزینی صورت گرفت
بوته در  000/120و تراکم کل ماش  75

تر، هاي آمارانت ارتفاع بیشبوته همچنین
تري در تر و وزن خشک بیشهاي بلندتر و پهن

کنندگی از قدرت رقابتو مقایسه با ماش دارا بوده 
لذا با توجه به اجراي  .تري نیز برخوردار بودنند

و همچنین  کشت مخلوط به روش جایگزینی
 يهر بوته ،خصوصیات ذکر شده براي گیاهان زراعی

به  دوماش و یا نسبت گیاهی  يبوته دومارانت معادل 
مبناي عملیات  .)1377مظاهري ( در نظر گرفته شد

. زراعی بر اساس خصوصیات گیاه آمارانت تعیین شدند
متر، فاصله سانتی 50بر این اساس فواصل بین ردیف 

 12هاي آمارانت متر، تراکم بوتهسانتی 18
تیرماه و زمان  14زمان کاشت بوته در مترمربع، 

به لحاظ فنولوژیکی . بود 1390مهرماه سال 
 40تا  20هاي آمارانت در زمان برداشت در مرحله 

درصد گلدهی و بوته هاي ماش در اوایل غالف دهی 
. رقم آمارانت مرکادو و رقم ماش گوهر بود

رت و به صو 50-30-30مقدار کود مصرفی بر مبناي
. کود اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم بود

سازي زمین، کاشت، آبیاري و کلیه عملیات آماده
هاي هرز مطابق عرف منطقه صورت 

. گرفت
کش و آفتعلف

خط به ابعاد 
برداري از خصوصیاتی همچون وزن برگ، وزن نمونه

ساقه، وزن اندام
زراعی آمارانت و ماش انجام گرفت و عملکرد علوفه و 

شاخص نسبت برابري زمین محاسبه شدند
گیري وزن خشک، اندازه

تابستان خوزستان و 
اي، علوفه

درجه سانتی 60
نسبت برابري سطح زمین 

زیر محاسبه گردید 

آمارانت و ماش در کشت خالص و 
عملکرد آمارانت و ماش در کشت مخلوط است

نهایت تجزیه آماري داده
SAS 
دامنه چند

  
نتایج و
وزن برگ

نشان می
درصد و اثر تیمار نسبت
درصد بر این صفت معنی

دار نبود معنی
تیمارهاي آزم

مشخص می) 2
به ترتیب بیش

تولید کرده
گرم در متر مربع

هاي تراکمی نیز بیانگر نسبت

هاي مختلف مدیریت بقایاي گندم بر عملکرد و اجزااثر روش

کشت مخلوط آمارانت 
هاي تراکمینسبت(

به صورت آزمایش کرت
مل تصادفی و با هاي کابلوك

هاي مدیریت بقایاي گیاهی به عنوان تیمار اصلی و به 
سه روش حذف کامل بقایا، مخلوط کردن 

تیدمن و میلر (بقایا 
تیمار فرعی شامل نسبت

آمارانت و ماش 
بر حسب درصد 

گیاهان آمارانت و ماش به صورت 
50:50 ،75:25

مخلوط به روش جایگزینی صورت گرفت
000/75آمارانت 

همچنین .هکتار بود
هاي بلندتر و پهنبرگ

مقایسه با ماش دارا بوده 
تري نیز برخوردار بودنندبیش

کشت مخلوط به روش جایگزینی
خصوصیات ذکر شده براي گیاهان زراعی

مارانت معادل آ
در نظر گرفته شد یک

زراعی بر اساس خصوصیات گیاه آمارانت تعیین شدند
بر این اساس فواصل بین ردیف 

18روي ردیف 
بوته در مترمربع، 

مهرماه سال   8برداشت 
هاي آمارانت در زمان برداشت در مرحله بوته

درصد گلدهی و بوته هاي ماش در اوایل غالف دهی 
رقم آمارانت مرکادو و رقم ماش گوهر بود. بودند

مقدار کود مصرفی بر مبناي
کود اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم بود

کلیه عملیات آماده
هاي هرز مطابق عرف منطقه صورت مدیریت علف
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روش بیشترین و درصد از هریک از گیاهان  50مخلوط 
به طور (باشد میکمترین مقدار را دارا تک کشتی ماش 

گرم در متر  26/185و  69/429میانگین و به ترتیب 
اگرچه تجزیه واریانس برهمکنش تیمارهاي ). مربع

بررسی نتایج ارائه شده در اما دار نشد، معنیآزمایش 
که تک کشتی هر یک از زمانی دهد نشان می 2ل جدو

گیاهان را در نظر بگیریم، مخلوط کردن و آتش زدن 
ترین وزن خشک برگ را در بقایاي گیاهی به ترتیب بیش

در هر یک از . گیاهان آمارانت و ماش دارا بودند
رفت تیمارهاي مدیریت بقایا نیز همان طور که انتظار می

درصد،  100گیاهان از صفر تا با افزایش نسبت تراکمی 
چنانچه کشت . ها نیز افزایش یافتوزن خشک آن

مخلوط گیاهان را به لحاظ صفت وزن برگ مقایسه 
شود که به طور میانگین مخلوط نماییم مشخص می
ترین وزن برگ را به ترتیب پس از آمارانت و ماش بیش

زدن دارا تیمارهاي مخلوط کردن، حذف کامل و آتش
زدن بقایا بر دهد اثرات نامطلوب آتشه نشان میبودند ک
 –و فیزیکی ) ها میکروارگانیسم(هاي بیولوژیکی بخش

بر این صفت ) رفتن ماده آلیاز بین(شیمیایی خاك 
 50+ 50همچنین نسبت تراکمی . تأثیرگذار بوده است

درصد گیاهان آمارانت و ماش در شرایط مخلوط کردن 
ترین وزن برگ را تولید بیشو حذف کامل بقایاي گیاهی 

زدن بقایا نسبت در حالی که در تیمار آتش. کرده است
ترین وزن درصد ماش بیش 75درصد آمارانت و  25

ترین وزن به هر حال بیش. خشک برگ را دارا بود
خشک برگ در شرایط کشت مخلوط مربوط به نسبت 

درصد گیاهان آمارانت و ماش با مدیریت بقایا  50+  50
گرم در متر  22/455(نوع مخلوط کردن می باشد از 

ترین وزن خشک برگ در کشت در حالی که کم). مربع
بدون در نظر گرفتن الگوهاي تک کشتی هر یک (مخلوط 

درصد  75، مربوط به نسبت )از گیاهان آمارانت و ماش 
زدن درصد ماش و در شرایط آتش 25آمارانت و 

از ).در متر مربعگرم  5/322(بقایاي گیاه قبلی است 
توان به این نکته اشاره دیگر نتایج کلی این صفت می

نمود که در شرایط مخلوط کردن بقایاي گیاهی، همواره 
تري از کل وزن برگ مخلوط گیاهان آمارانت سهم بیش
+  50براي مثال در نسبت . اندرا نسبت به ماش داشته

درصد و در شرایط حذف کامل بقایا، تولید وزن  50
برابر ماش است  10شک برگ در آمارانت حدود خ
اما در همین نسبت تراکمی ). 1/41در برابر  75/408(

زدن بقایا به ترتیب ولی در شرایط مخلوط کردن و آتش
به ترتیب (باشد برابر وزن خشک ماش می 5و  4

به ). 6/81در برابر  48/312و  84در برابر  22/371
ن که راهکاري عبارت دیگر اجراي روش مخلوط کرد

گردد در مقایسه با روش حذف اکولوژیک محسوب می
تر به کامل که مبتنی بر کشاورزي فشرده است، بیش

ترین هر چند که بیش. سود گیاهان ماش بوده تا آمارانت
وزن خشک برگ در کشت مخلوط این دو گیاه، در 

اهمیت توجه . روش مخلوط کردن بقایا تولید شده است
به این دلیل است که کشت مخلوط  به صفت وزن برگ

آمارانت و ماش با هدف تولید علوفه اجرا شده، لذا هر 
 يعاملی که این صفت را بهبود بخشد، بر کیفیت تغذیه

در این . مخلوط نیز تأثیرگذار خواهد بود يعلوفه
خصوص اظهار شده که خصوصیات برگ مانند سطح 

ان در برگ و وزن برگ تحت تأثیر میزان غالبیت گیاه
که افزایش تراکم یا سهم  يبه گونه. مخلوط قرار گرفت

تر از افزایش تراکم بقوالت بیش) مانند جو(نسبی غالت 
بر وزن کل برگ گیاهان در مخلوط ) شبدر برسیم(

همچنین ). 2004 راس و کینگ(تأثیرگذار بود  يعلوفه
هاي تراکمی، وزن برگ گزارش شده که در کلیه نسبت

تر از وزن برگ نت به طور میانگین بیشگیاهان آمارا
برگ  دهد گیاه آمارانت تعدادذرت بود که نشان می

تري در مخلوط با ماش در مقایسه با مخلوط بیش
به عالوه، وزن برگ گیاه . اندآمارانت با ذرت تولید کرده

 - تر از مخلوط ذرتذرت بیش -ذرت در مخلوط آمارانت
سودمندي کیفی این تواند معیاري از ماش بود که می

آینه بند و همکاران، (الگوي مخلوط محسوب شود 
2010.(  
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  وزن ساقه
با بررسی صفت وزن ساقه در شرایط تک کشتی 

-شود که در روشگیاهان آمارانت و ماش مشخص می

هاي حذف و مخلوط کردن بقایاي گیاهی وزن خشک 
تر از ماش داري بیشهاي آمارانت به طور معنیساقه

در روش حذف و  74/223در برابر  17/784(است 
گرم در روش مخلوط کردن  98/379در برابر  2/664

اما برعکس در روش آتش زدن بقایاي ). بقایاي گندم
تر از آمارانت هاي ماش بیشگیاهی وزن خشک ساقه

). 2جدول ) (گرم 86/493در برابر  28/575(شده است 
وط و هاي ماش در شرایط مخلبعالوه، وزن خشک ساقه

در هر سه روش مدیریت بقایاي گیاهی کمتر از وزن 
ها در شرایط تک کشتی است، ولی این حالت خشک آن

براي آمارانت فقط در روش هاي حذف و مخلوط کردن 
ترین وزن به هر حال بیش. شودبقایاي گیاهی دیده می

درصد آمارانت  50+  50خشک ساقه مربوط به نسبت 
گرم در متر  5/766( و ماش در شرایط حذف کامل

درصد  75ترین مقدار آن مربوط به نسبت و کم) مربع
 6/475(زدن درصد ماش در شرایط آتش 25آمارانت و 

بدون در نظر گرفتن (باشد می) گرم در مترمربع
  ).2جدول ) (الگوهاي تک کشتی هر یک از گیاهان

  

 و نسبت هاي تراکمیتأثیر مدیریت بقایاي گیاهی تحت کشت مخلوط نتایج تجزیه واریانس برخی صفات کمی  -1جدول 
 مربعات میانگین  
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012/0 ns 576/1 ns 3/328 ns 003/0  ns 79/4810  ns 07/366   ns 74/8259  ns 74 /782  ns 2 تکرار 

011/0  ns 15/619  ** 5/1339 ** 008/0  ns 44/66425  ** 46/4327  ns 34/20822  ** *7/7971  گیاهی بقایا 2 

001/0  26/0  2/10  0002/0  36/6872  27/819  48/3152  75/790  خطا 4 

672/0  ** 2/195  ** 
97/395 ** 13/0  ns 412114 ** 7/7530  ** 61/128086  ** 51/108961  ** 4 

- نسبت
 تراکمی

004/0  ns 56/42  * 15/243 * 001/0  ns 85/24522  ** 54/792  ns 96/17202  ** 78/1335  ns 8 متقابل اثر 

041/0  15/1  18/149  53/0  38/3674  96/313  23833 85/350  خطا 24 

86/6  57/12  2/14  71/3  44/7  98/27  75/9  17/11   C.V  

  .باشدیدار معدم وجود اختالف معنی: nsدار بودن در سطوح احتمال یک و پنج درصد و به ترتیب نشانگر معنی :  *و **
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  هاي تراکمی کاشت بر وزن برگ و ساقههاي مختلف بقایاي گیاهی و نسبتاثرات مدیریت -2جدول 
روش مدیریت   )گرم بر مترمربع(وزن برگ   )گرم بر مترمربع(وزن ساقه 

 اي گیاهیبقای

  (%) هاي تراکمینسبت
  آمارانت ماش جمع کل     آمارانت ماش جمع کل    آمارانت: ماش

17/784  a  --- 14/784  8/376  c  --- 8/376  

  حذف بقایاي
 گندم

0- 100 

89/739  a 75//96 14/643  28/416  c 66/48 62/367  75  - 25 

5/766  a 78/90 72/675  79/449  b 10/41 75/408    50 - 50 

26/514  d 34/164 92/343  52/368  c 1/62 42/300  25- 75  

74/223  f 74/223  ---  32/130  f 32/130  ---  100-  0 

2/664  b  --- 2/664  32/436  b  --- 32/436  

مخلوط کردن 
 بقایاي گندم

0- 100 

18/684  b 17/175 48/504  88/289  c 76/77 12/312  75  - 25 

98/703  ab 46/104 52/599  22/455  b 84 22/371  50  - 50 

42/525  d 1/197 94/329  00/519  a 66/111 34/407  25  - 75 

98/379  e 98/379  ---  7/149  f 7/149  ---  100-  0 

86/493  d  --- 86/493  12/381  c  --- 12/381  

آتش زدن بقایاي 
 گندم

0- 100 

09/666  b 32/112 77/553  58/410  c 66/39 92/370  75  - 25 

2/673  b 22/164 98/508  08/394  c 6/81 48/312  50  - 50 

62/475  d 7/134 95/340  50/322  d 3/57 2/265   25 - 75 

28/575  c 28/575  ---  76/275  e 76/275  ---  100-  0 

  .باشنددرصد داراي تفاوت معنی داري نمی 5ن در سطح هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمون دانکدر هر ستون میانگین

روند تغییرات وزن خشک ساقه براي هر یک از 
اي است که براي آمارانت به ترتیب گیاهان به گونه

ترین وزن خشک ساقه در شرایط حذف کامل، بیش
زدن بوجود آمده در حالی که این مخلوط کردن و آتش

-لوط کردن، آتشترتیب براي ماش شامل تیمارهاي مخ

 50جایی که نسبت از آن .زدن و حذف کامل بقایا است
درصد هر یک از گیاهان در هر سه روش مدیریت  50+

ترین وزن خشک ساقه را تولید کرده، بقایا بیش
شود که تیمار نسبت تراکمی گیاهان در مشخص می

. مخلوط تحت تأثیر روش مدیریت بقایا قرار گرفته است
زن خشک ساقه آمارانت نسبت به ماش که و يبه گونه
هاي حذف کامل، مخلوط کردن و آتش زدن به در روش

یک دلیل قابل استناد . باشدبرابر می 4و  5، 7ترتیب 
هاي ضخیم و توپر و براي برتري آمارانت، وجود ساقه

تر این گیاه در مقایسه با ماش بوده که باعث ارتفاع بلند
هر چند که (شده است افزایش چند برابري وزن ساقه 

هاي تراکمی و مدیریت بقایا تغییر کرده تحت تأثیر نسبت
نتایج مشابهی در خصوص تأثیر الگوي مخلوط  ).است

هاي تراکمی گیاهان بر وزن ساقه گزارش شده و نسبت

البته به این نکته نیز ). 2005تسوبو و همکاران (است 
اهی در اشاره شده که اضافه نمودن مقدار کل بقایاي گی

مقایسه با سوزندان کامل بقایا، عملکرد ذرت را بیش از 
این افزایش عملکرد در نتیجه . درصد بهبود بخشید 50

و آبشوي ) درصد 50تا (کاهش در تلفات روان آب 
و نیز بهبود توزیع آب و عناصر ) درصد  80تا (عناصر 

) درصد  80تا (غذایی در تمام طول دوره رشد گیاه 
همچنین اظهار شده .  )2002و همکاران  میلر(حاصل شد

است با آنکه عملکرد ذرت و گندم با کاربرد بقایاي 
گیاهی افزایش یافت ولی مخلوط کردن بقایا در مقایسه 

فیشر و (با مقدار کل بقایا اثر بهتري بر عملکرد داشت
  ).2002همکاران 

  
  هاي زایشیوزن اندام
ط اثر دهد که فقنتایج تجزیه واریانس نشان می 

درصد براین صفت  1هاي تراکمی در سطح تیمار نسبت
معنی دار بوده ولی اثر تیمار بقایاي گیاهی و برهمکنش 

اثرات مجزاي هر یک از ). 1جدول (ها معنی دار نبود آن
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بر اساس اعداد ارائه شده در جدول (تیمارهاي آزمایش 
در تیمار مدیریت بقایا، روش  کند کهمشخص می) 3

گرم در متر  54/185(بیشترین  ،دن بقایامخلوط کر
 ، کمیت را داشته در حالی که دو روش دیگر) مربع

و  23/132به ترتیب (کمترین مقدار را دارا بودند 
گرم در متر مربع براي روش حذف و سوزاندن  19/131
هاي همچنین بررسی اثر مجزاي صفت نسبت).  ).بقایا

 25 ت مخلوطتراکمی نیز بیانگر این است که روش کش
بیشترین و روش تک  درصد ماش 75درصد آمارانت و 

به طور (باشد کمترین مقدار را دارا می آمارانتکشتی 
گرم در متر  97/66و  49/210میانگین و به ترتیب 

-در خصوص صفت وزن اندامي قابل توجه نکته ). مربع

زمان برداشت گیاهان در  این است که هاي زایشی
از آنجا که  .ن صفت، تأثیرگذار بودمخلوط بر کمیت ای

در مخلوط آمارانت و ماش مبنا براي زمان برداشت، 
اویل گلدهی در آمارانت تعیین شده بود، گیاهان ماش 

انتهاي گلدهی و اوایل  يدر مرحله(در مرحله زایشی 
این مسئله باعث شده که به طور . بودند) دهیغالف

تر از ش بیشمعمول وزن اندام هاي زایشی گیاهان ما
به ). 3جدول (هاي زایشی آمارانت باشد وزن اندام

هرحال واکنش هر یک از گیاهان براي این صفت در هر 
رفت همان طور انتظار می. دو تیمار آزمایش متفاوت بود

هاي مدیریت روش يدر شرایط تک کشتی و در همه
تر از آمارانت هاي زایشی ماش بیشبقایا، وزن اندام

هاي زایشی آمارانت ترین وزن اندامچند که بیشهر . بود
و ماش به ترتیب در مدیریت بقایا به صورت حذف کامل 

ولی به طور میانگین، . و مخلوط کردن بدست آمد
مجموع وزن خشک اندام هاي زایشی در شرایط کشت 

خلوط کردن، آتش زدن مخلوط به ترتیب در تیمارهاي م
ترین همچنین بیش. و حذف کامل بقایا بدست آمد

گرم در 7/110(ترین و کم) گرم در مترمربع 2/252(

هاي زایشی به ترتیب مجموع وزن خشک اندام) مترمربع
درصد ماش و  25درصد آمارانت و  75در نسبت هاي 

-درصد ماش در روش آتش 75درصد آمارانت و  25

بدون در نظر گرفتن الگوهاي تک (آمد زدن بقایا بدست 
به هر حال ). کشتی هر یک از گیاهان آمارانت و ماش 

هاي زایشی در مقایسه با دو صفت وزن وزن اندام
تري در تولید علوفه خشک برگ و ساقه از اهمیت کم

شایان ذکر است اثر صفت وزن خشک . برخوردار است
ان چنین هاي زایشی بر وزن خشک ساقه را می تواندام

تر بودن وزن خشک ساقه تفسیر نمود که بخشی از کم
هاي تر و ساقهدر ماش عالوه بر وجود ارتفاع کم

باشد که گیاهان تر، ناشی از این نکته نیز میضعیف
دهی ماش به لحاظ فنولوژیکی در مرحله اوایل غالف

تواند با ویژگی انتقال مجدد مواد و تغییر بوده که می
منبع و مخزن در این گیاه در ارتباط  يجهت رابطه

مشخص شده هر  3البته همان طور که در جدول . باشد
درصد  75از ( چه نسبت تراکمی آمارانت افزایش یافته

به علت افزایش تعداد بوته ، وزن خشک ) درصد 25به 
اما در مقابل از . گل آذین این گیاه نیز بهبود یافته است

ر از آمارانت وارد آنجایی که بوته هاي ماش زودت
مرحله زایشی شدند، لذا بیشتر بودن وزن خشک اندام 

هاي هاي زایشی ماش ناشی از سنگین تر بودن غالف
به عبارت دیگر . هاي درون آن می باشدتولیدي و دانه

هاي زایشی در آمارانت شامل وزن وزن خشک اندام
زیرا . ها بودآذین و در ماش شامل وزن غالف و دانهگل
درصد گلدهی  30تا  10يان برداشت مخلوط مرحلهزم

در آمارانت تعیین شده بود؛ لذا در این مقطع زمانی، به 
از ) دانه و غالف(هاي زایشی ماش لحاظ وزنی بخش

هاي زایشی تري در مقایسه با از بخشوزن بیش
  .برخوردار بودند) گل آذین(آمارانت 
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  هاي هواییهاي زایشی و وزن اندامهاي تراکمی کاشت بر وزن اندامي گیاهی و نسبتهاي مختلف بقایامدیریت اثر -3جدول 
  روش مدیریت  )گرم بر مترمربع(هاي زایشی وزن  اندام  )گرم بر مترمربع(هاي هوایی وزن اندام

 بقایاي گیاهی 

هاي نسبت
  (%)تراکمی
 آمارانت: ماش

  مارانت  آ ماش  جمع کل       آمارانت ماش   جمع کل     

23/1267  b --- 23/1267  26/106  c --- 26/100  

  حذف بقایاي
 گندم

0- 100 

23/1282  b 97/206 26/1075  68/133  bc 18/69 5/64  75  - 25 

88/1304  a 78/141 1/1163  62/148  bc 96/69 66/78  50  - 50 

28/1019  c 92/319 36/699  53/136  bc 48/93 05/43  25  - 75  

14/490  e 14/490 ---  08/136  c 08/136 ---  100 - 0 

1152 c --- 1152  1/53  d --- 48/51  

  مخلوط کردن
 بقایاي گندم

0- 100 

1/1214  bc 16/335 94/878  6/144  bc 26/82 34/62  75- 25 

6/1347  a 04/299 56/1048  4/188  bc 58/110 82/77  50  - 50   

74/1288  b 56/451 18/837  7/242  a 8/142 9/99  25- 75 

6/828  d 6/828 ---  92/298  a 92/298 ---  100 - 0 

62/916  d --- 62/916  56/41  d --- 64/41  

  آتش زدن
 بقایاي گندم

0- 100 

34/1187  c 1/185 24/1002  7/110  bc 12/33 58/77   75 - 25 

72/1188  c 02/377 7/851  44/121  bc 2/91 24/30  50  - 50 

32/961  d 96/342 39/636  25/252  a 96/132 28/119  25  - 75 

06/981  d 06/981 ---  02/130  bc 02/130 ---  100 - 0 
  .باشنددرصد داراي تفاوت معنی داري نمی 5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمون دانکن در سطح در هر ستون میانگین

  

  هواییوزن خشک کل اندام هاي 
هاي هوایی در حقیقت مجموع وزن خشک اندام 

وزن خشک سه صفت وزن برگ، وزن ساقه و وزن 
ترین در شرایط تک کشتی، بیش. هاي زایشی استاندام

وزن خشک آمارانت و ماش به ترتیب در روش حذف 
در ). 3جدول (کامل و آتش زدن بقایا بدست آمد 

ین تر بودن وزن خشک کل اخصوص آمارانت، بیش
گیاه در تک کشتی، عمدتاً در ارتباط با تأثیر وزن خشک 

تر بودن وزن در حالی که بیش. هاي آمارانت استساقه
خشک کل ماش در شرایط تک کشتی مربوط به دو 

. باشدصفت وزن خشک ساقه ها و وزن خشک برگ می
از سوي دیگر با مقایسه شرایط الگوي کشت مخلوط این 

-رهاي مدیریت بقایا مشخص میدو گیاه تحت تأثیر تیما

هاي ترین وزن خشک اندامشود که به طور میانگین بیش
هوایی به ترتیب در تیمار مخلوط کردن، آتش زدن و 

همچنین در هر یک   .حذف کامل بقایا بدست آمده است
ترین وزن خشک از تیمارهاي مدیریت بقایا نیز بیش

یک  درصد هر 50+  50مخلوط مربوط به نسبت تراکمی 
ترین بر این اساس در مجموع بیش. باشداز گیاهان می

گرم در  3/961(ترین و کم) گرم در متر مربع 6/1347(
+  50هاي هوایی در نسبت وزن خشک اندام) متر مربع

درصد و به ترتیب در تیمار مخلوط کردن و آتش  50
در کلیه تیمارهاي . زدن بقایاي گندم بدست آمده است

تر از وزن هوایی آمارانت بیش مخلوط، وزن خشک
اي از آن تحت خشک هوایی ماش بود که بخش عمده

هاي آمارانت حاصل شده تر ساقهتأثیر وزن خشک بیش
هاي هوایی که ترین وزن خشک اندامبنابراین بیش. است

درصد و در هر سه روش مدیریت  50+  50در نسبت 
هاي بقایا بدست آمده تا حد زیادي تحت تأثیر ویژگی

هاي زیرا در روش. آمارانت و سپس ماش بوده است



    11                                                               ... کشت عملکرد علوفه در يهاي مختلف مدیریت بقایاي گندم بر عملکرد و اجزااثر روش

درصد  50حذف کامل و مخلوط کردن بقایا و در  نسبت 
، بیش )درصد 75و  25در مقایسه با دو حالت (آمارانت 

اما بر . ترین وزن خشک این گیاه بدست آمده است
عکس، گیاه ماش در این دو روش مدیریت بقایا و در 

 75و  25ه با دو حالت در مقایس(درصد  50نسبت 
-نتایج پژوهش. ترین مقدار را دارا می باشدکم) درصد

هاي هوایی هاي مختلفی به تغییر وزن خشک اندام
گیاهان در مخلوط تحت تأثیر عواملی همچون تراکم 

ژانگ و همکاران، (رقابت  ،)2011ایچارت و همکاران (
) 2000کاروترز و همکاران (، سرعت سبز شدن )2011
تسوبو و همکاران، (رایی استفاده از منابع محیطی و کا

براي مثال اظهار شده که کاهش . انداشاره داشته) 2005
عملکرد گیاهان با تغییر از شرایط تک کشتی به مخلوط 

که  درصد بود 20در هر یک از سطوح تراکمی حدود 
بین  ياین کاهش از یک سو ناشی از کاهش فاصله

کشت در مخلوط بوده و از هاي گیاهان در روي ردیف
هاي هوایی به جاي سوي دیگر به علت کاهش تولید اندام

تغییر در الگوي توزیع ماده خشک به ساختارهاي 
  ).2011ایچارت و همکاران (زایشی صورت گرفته است 

  نسبت برابري زمین
و تیمارهاي آزمایش مجزاي هریک از اگرچه اثر 
جدول (ار نبود بر این صفت معنی دها نیز برهمکنش آن

ارزیابی کشت  ولی با توجه به اهمیت این شاخص در) 1
بر اساس نتایج مقایسات میانگین که مخلوط و همچنین 

دار معنیقابل توجه و هاي وجود تفاوتي نشان دهنده
، )4جدول ( باشدمی هاي تیمارهاي آزمایشبین میانگین

مورد بررسی به اختصار ابري زمین رشاخص نسبت ب
در ) 66/1(ترین مقدار این شاخص بیش .گیردمی قرار

درصد ماش و  25درصد آمارانت و  75نسبت تراکمی 
پس از آتش زدن بقایا بدست آمده که علت اصلی آن باال 

) 33/1(بودن مقدار  نسبت برابري زمین جزیی آمارانت 
از سوي دیگر، با توجه به مقدار نسبت برابري . باشدمی

درصد آمارانت و  25ه نسبت شود کزمین مشخص می
زدن  داراي نسبت درصد ماش در شرایط آتش 75

برابري زمین مشابه با هر یک از گیاهان در شرایط 
، هر چند به لحاظ )27/1(مخلوط کردن بقایا است 

مقایسه این دو . باشندعملکرد کل مخلوط متفاوت می
 تیمار بیانگر این نکته است که آتش زدن بقایا تأثیر منفی

تري بر گیاه ماش در مقایسه با آمارانت داشته بیش
توان به تأثیر منفی آتش بر بخشی از آن را می(است 

جوامع میکروبی خاك بویژه تثبیت بیولوژیکی نیتروژن 
توان چنین استنباط نمود بنابراین می). مربوط دانست

مشابه با (چنانچه بقایاي گیاهی آتش زده شوند 
هاي زراعی غیر با روشکشاورزي فشرده همراه 

باید سهم گیاه ماش در مخلوط افزایش یابد ) اکولوژیک
که این تغییر به طبع بر سهم ) درصد 75به  50از (

تراکمی آمارانت در مخلوط نیز تأثیر خواهد داشت 
البته  همان طور که بیان شد این ). ابدیکاهش می(

تغییرات زمانی است که صرفاً مالك شاخص نسبت 
زمین باشد و نه ترکیبی از دو شاخص نسبت  برابري

نتایج . هاي هواییمبرابري زمین و وزن خشک اندا
که عملکرد علوفه مخلوط  آزمایشی نشان داد با آن

آمارانت بود ولی در - تر از مخلوط ذرتماش کم -ذرت
تر مقابل نسبت برابري زمین در این الگوي مخلوط بیش

ت گیاهان زراعی به دهنده واکنش متفاوبود که نشان
نوع الگوي کشت و حتی نسبت تراکمی هر یک از گیاهان 

همچنین ). 2010آینه بند و همکاران (در مخلوط است 
اظهار شده که نسبت برابري زمین براي بقوالت در 

غیر بقوالت کاهش می یابد  -کشت مخلوط بقوالت
به هر حال بیشتر بودن ). 1388کوچکی و همکاران، (

برابري زمین در الگوي کشت مخلوط در  مقدار نسبت
مقایسه با تک کشتی به مفهوم کارایی بهتر این سیستم 

اکتر و (کشت در استفاده از منابع موجود خواهد بود 
  ).2004همکاران 
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  هاي مدیریت بقایا و نسبت تراکمی بر ارتفاع بوته و نسبت برابري زمیناثر تیمار -4جدول 
  )مترسانتی(ع بوته ارتفا  نسبت برابري زمین

  روش مدیریت
 بقایاي گیاهی

هاي نسبت
: ماش(%) تراکمی

 آمارانت
  آمارانت       ماش     جمع کل  آمارانت    ماش   جمع کل   

1 d --- 1  --- --- a75/167  

  حذف بقایاي
 گندم

0- 100 
16/1  c 42/0 84/0  --- 33/75 c ab5/157  75  - 25  
27/1  b 28/0 91/0  --- 66/71 c ab5/157  50  - 50 
26/1  b 65/0 55/0  --- 6/99 b 127c  25- 75 
1 d 1 ---  --- 33/102 ab ---  100 - 0 
1 d --- 1  --- --- a75/172  

  مخلوط کردن
 بقایاي گندم

0- 100 
16/1  c 4/0 76/0  --- 33/97 b ab7/154  75  - 25  
27/1  b 36/0 91/0  --- 66/85 bc ab5/147  50  - 50  
26/1  b 54/0 72/0  --- 33/102 ab 66/127 bc   25 - 75 
1 e 1 ---  --- 99b ---  100 - 0 
1 d --- 1  --- --- ab66/158  

  آتش زدن
 بقایاي گندم

0- 100 
27/1  b 18/0 09/1  --- 33/77 c 66/149 ab  75  - 25 
26/1  b 34/0 92/0  --- 110a 142b  50  - 50 
66/1  a 33/0 33/1  --- 33/81 bc 66/133 bc  25- 75 
1 d 1 ---  --- 33/104 ab ---  100 - 0 

  باشنددرصد داراي تفاوت معنی داري نمی 5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمون دانکن در سطح در هر ستون میانگین
  

  ارتفاع بوته
ارتفاع بوته صفتی است که در کشت مخلوط 

زیرا بر (به طور مجزا آنالیز می شود  براي هر گیاه
نتایج جدول ). خالف سایر صفات قابل جمع بستن نیست

تجزیه واریانش نشان می دهد که اثر مجزاي هر دو 
روش مدیریت بقایاي گیاهی و نسبت تراکمی در تیمار 
درصد بر  5ها در سطح درصد و برهمکنش آن 1سطح 

 .)1جدول (بود ر داهاي آمارانت و ماش معنیارتفاع بوته
ی هر به لحاظ صفت ارتفاع بوته و در شرایط تک کشت

هاي آمارانت ترین ارتفاع بوتهیک از گیاهان، بیش
هاي مخلوط به ترتیب در روش) 110(و ماش ) 75/172(

البته بین ). 4جدول (زدن بقایا بدست آمد کردن و آتش
نوسانات ارتفاع  يهاي مختلف مدیریت بقایا دامنهروش

و  9به ترتیب (تر از ماش است بوته براي آمارانت بیش
دهد به لحاظ صفت ارتفاع، گیاه که نشان می) درصد 5

تر از ماش تحت تأثیر روش مدیریت بقایا آمارانت بیش
-با بررسی الگوهاي مخلوط مشخص می. گیردقرار می

 25شود که در گیاه آمارانت با افزایش نسبت تراکمی از 

هاي این گیاه کاهش صد، ارتفاع بوتهدر 75درصد به 
ترین میزان کاهش در ارتفاع بوته به بیش. یافته است

-کامل، مخلوط کردن و آتشهاي حذفترتیب در روش
در حالی که تغییرات ارتفاع براي گیاه . زدن دیده شد

ماش روند مشخصی را تحت تأثیر تیمارهاي آزمایش 
امل و هر چند که در دو روش حذف ک. نشان نداد

درصد  75مخلوط کردن بقایا، گیاهان ماش در نسبت 
درصد احتماالً به علت رقابت  50در مقایسه با نسبت 

ولی زمانی که (تري داشتند اي، ارتفاع بیشدرون گونه
زده شد این روند افزایشی روي بقایاي گیاهی آتش

رفت ارتفاع در مجموع همان طور که انتظار می). نداد
هاي تر از بوتهانت در همه تیمارها بیشهاي آماربوته

به عالوه، ارتفاع هر دو گیاه آمارانت و ماش . ماش بود
در مخلوط نسبت به تک کشتی کاهش یافت که این 

تواند  بدلیل وجود رقابت، بویژه رقابت بین کاهش می
ها روي اي در مقایسه با تک کشتی هر یک از آنگونه

هاي شده که ارتفاع بوتهدر آزمایشی گزارش . داده باشد
ذرت تحت تأثیر نوع گیاه همراه در مخلوط قرار نگرفت 
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تر اما در مقابل ارتفاع بوته هاي ماش در تک کشتی کم
اثر  يدهندهذرت بود که نشان-از کشت مخلوط ماش

زیرا در برخی . دار رقابت در الگوي مخلوط استمعنی
تري ويق يهاي تراکمی، گیاه ماش رقابت کنندهنسبت

در مقایسه با گیاه ) مانند نور(براي برخی منابع محیطی 
هاي ذرت بستگی به نوع در مقابل ارتفاع بوته. همراه بود

به طور مشابه نیز در . گیاه همراه در مخلوط داشت
هاي آمارانت، با آمارانت، ارتفاع بوته- مخلوط ذرت

ها کاهش نسبت تراکمی گیاهان آمارانت، ارتفاع آن
هاي هرحال بیان شده که ارتفاع بوته به. یافتکاهش 

گیاهان در مخلوط تا حد زیادي به درجه غالبیت آن ها 
این غالبیت می تواند . در مخلوط بستگی خواهد داشت

در نتیجه کارایی بهتر در استفاده از منابع محیطی و یا 
آینه (از طریق افزایش نسبت تراکمی گیاهان بوجود آید 

شایان ذکر است که روش ). 2010بند و همکاران، 
گیاهان  يمدیریت بقایاي گیاهی نیز بر ارتفاع نهایی بوته

از طریق تأثیر بر زمان سبز شدن و سرعت رشد اولیه 
  ).2002فیشر و همکاران (مؤثر خواهد بود 

  ساقه به کل نسبت وزن
با توجه به این که الگوي کشت مخلوط مورد 

باشد، لذا توجه به می يبررسی مربوط به گیاهان علوفه
ي گیاهان در شرایط نسبت وزن خشک برگ و ساقه

. کل سیستم خواهد بود يمخلوط، مالکی از کیفیت علوفه
به کل و  در این ارتباط دو صفت نسبت وزن خشک برگ

نتایج . باشندنسبت وزن خشک ساقه به کل با اهمیت می
به کل ساقه نسبت وزن داد که فقط نشان این آزمایش 

به لحاظ آماري تحت تأثیر تیمارهاي آزمایش قرار 
هاي به طوري که اثر تیمار نسبت).  1جدول (گرفت 

ه درصد معنی دار بود 5تراکمی بر این صفت در سطح 
ها هاي تراکمی و نیز برهمکنش آنولی اثر تیمار نسبت

اثرات مجزاي هر . اثر معنی داري بر این صفت نداشتند
بر اساس اعداد ارائه شده در (ش یک از تیمارهاي آزمای

در تیمار مدیریت بقایا،  کند کهمشخص می) 5جدول 
گرم در متر  77/0( کمترینروش مخلوط کردن بقایا، 

کمیت را داشته در حالی که دو روش دیگر، ) مربع

 85/0و  86/0به ترتیب (مقدار را دارا بودند  بیشترین
). قایاگرم در متر مربع براي روش حذف و سوزاندن ب

هاي تراکمی نیز همچنین بررسی اثر مجزاي صفت نسبت
درصد  75بیانگر این است که روش کشت مخلوط 

بیشترین به طور میانگین درصد ماش  25آمارانت و 
مقدار را  )49/0( کمترینماش و روش تک کشتی ) 92/0(

با بررسی نسبت وزن خشک ساقه به کل  .دنباشدارا می
یشتر موارد در هر دو گیاه که در بشود مشاهده می

آمارانت و ماش با افزایش نسبت تراکمی، کمیت این 
به نظر می ). 5جدول (شاخص نیز افزایش یافته است 

رسد افزایش تراکم بوته ها اثر منفی بیشتري بر 
در گیاه . ي هر دو گیاهها داشته تا ساقهوضعیت برگ

آمارانت، نسبت وزن خشک برگ به کل در مخلوط 
ترین مقدار را داشته، در حالی که نسبت بقایا بیشکردن 

-وزن خشک ساقه به کل پس از تیمار مخلوط کردن، کم
تر بودن شایان ذکر است کم. ترین مقدار را داراست

نسبت وزن خشک ساقه به کل در تیمار مخلوط کردن 
تواند یک مزیت محسوب شود زیرا مخلوطی که بقایا می

ین وزن ساقه را داشته ترترین وزن برگ و کمبیش
تري برخوردار مطلوب يباشد، به لحاظ کیفیت از درجه

ترین نسبت وزن خشک شایان ذکر است کم. خواهد بود
+ درصد آمارانت  75که در نسبت ) 82/0(ساقه به کل 

درصد ماش بدست آمده در واقع همان شرایطی از  25
ترین نسبت وزن برگ به کل مخلوط است که بیش

با بررسی وضعیت هر دو .  باشدرا نیز دارا می) 72/0(
شود که اختالف بین نسبت گیاه در مخلوط مشخص می

ساقه به کل بین دو گیاه ماش و آمارانت در شرایط 
ترین و براي مخلوط کردن بقایا حذف کامل بقایا، کم

جایی که نسبت وزن ساقه از آن. ترین مقدار استبیش
مدیریت هاي مختلف بقایا  به کل براي گیاه آمارانت در
توان چنین استنباط نمود که تغییرات کمی داشته، لذا می

ترین عامل مؤثر در تغییر این نسبت در الگوي بیش
مخلوط، به علت شرایط رشد و نمو ماش روي داده 

  .است
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  هاي تراکمیتحت تأثیر مدیریت بقایاي گیاهی و نسبت وزن ساقه به کلنسبت  -5جدول 
  روش مدیریت   ساقه به کلنسبت وزن 

 بقایاي گیاهی

  (%)هاي تراکمینسبت
   آمارانت ماش جمع کل آمارانت: ماش

61/0  e  --- 61/0   

  حذف بقایاي
 گندم

0- 100 

05/1  b 46/0 59/0   75  - 25 

22/1  a 64/0 58/0   50  - 50 

01/1  bc 51/0 50/0   25  - 75 

45/0  f 45/0  ---   100- 0 

58/0  ef  --- 58/0   

  مخلوط کردن
 بقایاي گندم

0- 100 

09/1  b 52/0 57/0   75 - 25 

91/0  c 34/0 57/0   50  - 50 

82/0  d 43/0 39/0   25 - 75 

45/0  f 45/0  ---   100- 0 

53/0  e  --- 53/0   

  آتش زدن
 بقایاي گندم

0- 100 

16/1  a 61/0 55/0   75  - 25 

07/1  b 48/0 59/0   50  - 50 

94/0  c 41/0 53/0   25  - 75 

58/0  ef 58/0  ---   100- 0 

 .باشنددرصد داراي تفاوت معنی داري نمی 5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر مبناي آزمون دانکن در سطح در هر ستون میانگین

  

که هر دو تیمار نسبت  در مجموع نتایج نشان داد
بر عملکرد گیاهان  تراکمی و نوع مدیریت بقایاي گیاهی

آمارانت و ماش هم در شرایط تک کشتی و هم در 
بیشترین وزن خشک ساقه . الگوي مخلوط مؤثر بود

درصد ماش  50درصد آمارانت و  50در نسبت ) 5/766(
 75نسبت . گیاهان و در شرایط حذف بقایا بدست آمد

درصد ماش در شرایط مخلوط  25درصد آمارانت و 
 .را دارا بود) 519(وزن خشک برگ کردن بقایا بیشترین 

درصد از هر دو گیاه در  50بعالوه، نسبت تراکمی 
شرایط مخلوط کردن بقایاي گندم بیشترین عملکرد 

اگرچه عملکرد علوفه ). 6/1347(علوفه را تولید کرد 

تر تحت تأثیر گیاه آمارانت قرار گرفت تا مخلوط بیش
یت بقایا و مدیر(ماش، ولی با تغییر تیمارهاي آزمایش 

میزان تغییرات عملکرد آمارانت در ) نسبت تراکمی
  .تر از ماش بودمخلوط بیش

  
  سپاسگزاري

بدین وسیله از زحمات پرسنل مزرعه گروه  
زراعت و اصالح نباتات و آزمایشگاه فیزیولوژي گیاهان 

  .نماییمزراعی تشکر و قدردانی می
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	ﻪﻓﻮﻠﻋ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑي ﺖﻧارﺎﻣآ)
	(وشﺎﻣ)
	(شور ﺮﺛا وﺪﺷ اﺮﺟا زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاددﻮﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ردﺎﻋﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻋﺮﻓ ﻞﻣدادطﻮﻠﺨﻣ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ طﻮﻠﺨﻣ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺖﺒﺴﻧ50 و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد گﺮﺑ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد شﺎﻣ ﺪﺻرد دﺮ
	شور ﺮﺛا و ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫ90 ﺪﺷ اﺮﺟا زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد . رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺲﭙﺳ و ﺰﯿﯾﺎﭘ رد مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻠﺣﺮﻣ ود دﻮﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ .تﺮﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾاكﻮﻠﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ دﺮﺧ رﺎﺑ ﮏﯾ يﺎﻫ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑ
	90-1389 يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺲﭙﺳ و ﺰﯿﯾﺎﭘ رد مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻠﺣﺮﻣ ودكﻮﻠﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ دﺮﺧ رﺎﺑ ﮏﯾ يﺎﻫ و ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ و ندز ﺶﺗآ و ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ،ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ شور ﻪﺳ ﻪﺑ مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻠﺻا ﻞﻣﺎﻋ ،ﺮﻔﺻ ترﻮﺻ ﻪﺑ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽ
	: مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ،،ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ شورﺖﺒﺴﻧ ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ
	,
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ياﺮﺑ ﻪﯿﻟوا ﻊﺒﻨﻣ ﻂﻘﻓ ﻪﻧ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ اﺮﯾزداﻮﻣ ﻦﯿﻣﺄﺗﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ كﺎﺧ ﯽﻟآ ﯽﻤﻬﻣ ﻊﺒﻨﻣ ﻪﮑﻠﺑ ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺖﻬﺟ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺰﯿﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و يدر2003.(ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ردي شور ﺮﺛا ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﻋارز ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫﺶﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ رﺎﻬﻇا شﺎﻣ
	ﺖﺸﮐ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﻢﻬﻣ ﻞﯾﻻد ﻪﻠﻤﺟ زاتﻼﻏ طﻮﻠﺨﻣ
	ﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا تﻻﻮﻘﺑ نﺎﻫ ﺎﻔﺗ ﻪﻄﺳاو ﻪﺑ دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ردﺎﻗتونآ ﻦﯿﺑ صﺎﺧ يﺎﻫ ﺎﻫ )ﻦﻬﭘ ﺪﻨﻧﺎﻣگﺮﺑ،ﮏﯾرﺎﺑ ﻪﺸﯾر ،دﺎﯾز و ﻢﮐ عّﺎﻔﺗرا ،گﺮﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ و ﯽﺤﻄﺳ و ﻖﯿﻤﻋنآ مﺪﻋ (ﺮﺘﻬﺑ ﯽﯾارﺎﮐ ﺎﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ي ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ)نارﺎﮑﻤﻫ و شﺎﮔ2009ﮓﻨﯿﮐ و
	ﻪﺸﯾر رد ارگﺮﺑ و ﺎﻫ يﺎﻫ ﺮﺑداد ﺶﯾاﺰﻓا ﺞﻧ . ،نژوﺮﺘﯿﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾارﺎﮐ هوﻼﻋ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﺞﻧﺮﺑ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾارﺎﮐ و ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﺎﺑ دﻮﺒﻬﺑ نآﯾ ﺖﻓﺎ) نارﺎﮑﻤﻫ و يووژ2008 .( رﻮﻃ ﻪﺑ رد كﺎﺧ ﺎﺑ مﺪﻨﮔ هﺎﮐ ندﻮﻤﻧ طﻮﻠﺨﻣ ﻪﮐ هﺪﺷ نﺎ
	ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﭼ نﺎﻨﭼ اﺮﯾز دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﺣ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ ﯽﻏﻮﻠﺷ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ،دﻮﺷ اﺮﺟا ﻪﻨﯿﻬﺑﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ . ﺮﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ رﺎﮐ ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ طﻮﻠﺨﻣ ياﺰﺟا زا ﮏﯾ) ،نرﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺑﻮﺴﺗ 2005.(ﻪﻓﻮﻠﻋ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ ﻪﺠﻧﻮﯾ نﺎﻫﺎﯿﮔ يا ﮏﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد طﻮﻠﺨ
	دﻮﺒﻬﺑ ﺰﯿﻧ ار اﺰﻠﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﯽﻗﺎﺑ كﺎﺧ رد يﺮﺗ داد) سﺎﮑﺳﻮﻟﺪﯿﺳ2000.(ﺮﮕﯾد ﺶﯾﺎﻣزآ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫي ﯽﻃ رد ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ اﺰﻠﮐ و مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ يور ﺮﺑﺶﯿﺑ مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺖﻋﺮﺳ ،نﺎﻣزدﻮﺑ اﺰﻠﮐ زا ﺮﺗ . ﻦﯾا ياﺮﺑ توﺎﻔﺗ2 و4ﻣ زا ﺲﭘ ﻪﺘﻔﻫ ﺰﯿﻧ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨ ﺪﺷ هﺪﯾد)آﯾﻪﻨﯽﺳﺎﻗآو 
	ﯽﺘﺸﮐنﺎﯿﺑهﺪﺷﺖﺳا)ﺎﻧﻮﻣوﺮﭼﻮﻣونارﺎﮑﻤﻫ2010 .( اﺮﯾزﺮﺑفﻼﺧيﻮﮕﻟاﺖﺸﮐﻠﺨﻣطﻮﻪﮐنﺎﻫﺎﯿﮔﺎﺑﻪﺸﯾر يﺎﻫتوﺎﻔﺘﻣرﻮﻀﺣ،ﺪﻧرادردﻂﯾاﺮﺷﮏﺗﯽﺘﺸﮐﻪﯿﻠﮐي ﻪﺸﯾريﺎﻫﺮﻫهﺎﯿﮔﻞﯾﺎﻤﺗﻪﺑﺖﺑﺎﻗرﺎﺑﯾﺮﮕﯾﺪﮑﺪﻧراد .اﺮﯾز ﻦﯾاﻪﺸﯾرﺎﻫﯽﮕﻤﻫردﯾﮏﺖﻬﺟردكﺎﺧوردﯾﮏﻖﻤﻋ ﺺﺨﺸﻣزاكﺎﺧﻪﻌﺳﻮﺗﯽﻣﯾﺪﻨﺑﺎ)ناﺮﺳوﺎﺘﻨﯾﺮﺑ 2010 .(شراﺰﮔهﺪﺷﻪﮐﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﻢﮐا
	و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رد شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻣ ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،طﻮﻠﺨ90 -1389 ﻪﻋرﺰﻣ رد ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا زاﻮﻫا . و زاﻮﻫا ﯽﺑﺮﻏ بﻮﻨﺟ رد ﻪﻋرﺰﻣ ﻦﯾا ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ ﺎﺑ نورﺎﮐ دور ﯽﺑﺮ
	(ﻂﺳاوا رد و هدﻮﺑ هﺎﻣ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا لﺎﺳ1390ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا مﺪﻨﮔ ﺖﺷادﺮﺑ ﺰﯿﻧ . مود ﻪﻠﺣﺮﻣ ياﺮﺟا ﺲﭙﺳ و ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ﻞﻣﺎﺷ
	. ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ عﻮﻧ ﭻﯿﻫ زا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ردﺖﻓآ و ﺶﮐﺪﯾدﺮﮕﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺶﮐ . ﻞﻣﺎﺷ تﻼﭘ ﺮﻫ6 دﺎﻌﺑا ﻪﺑ ﻂﺧ3 رد4 لدﺎﻌﻣ ﺮﺘﻣ12دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ . نزو ،گﺮﺑ نزو نﻮﭽﻤﻫ ﯽﺗﺎﯿﺻﻮﺼﺧ زا يرادﺮﺑماﺪﻧا نزو ،ﻪﻗﺎﺳ هﺎﯿﮔ ود ﺮﻫ ﯽﺸﯾور و ﯽﺸﯾاز يﺎﻫ و ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ ﯽﻋارزﺪﻧﺪﺷ
	ﺖﻓﺮﮔ . ﻒﻠﻋﺖﻓآ و ﺶﮐ دﺎﻌﺑا ﻪﺑ ﻂﺧﻪﻧﻮﻤﻧ نزو ،گﺮﺑ نزو نﻮﭽﻤﻫ ﯽﺗﺎﯿﺻﻮﺼﺧ زا يرادﺮﺑماﺪﻧا نزو ،ﻪﻗﺎﺳ و ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ ﯽﻋارزﺪﻧﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﺧﺎﺷهزاﺪﻧا ،ﮏﺸﺧ نزو يﺮﯿﮔ و نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗﻪﻓﻮﻠﻋ ،يا 60ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﯾدﺮﮔ
	ﯽﻋﺮﻓ رﺎﻤﯿﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ شﺎﻣ ﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫ (دﻮﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﯾاوا رد . ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا تﺮﮐ ﺶﯾﺎﻣزآ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ دﺮﺧ رﺎﺑ ﮏﯾ يﺎﻫ ﺎﺑ و ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﻪﺳﺪﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗ .شور
	ﺖﻧارﺎﻣآ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ
	ﺖﻧارﺎﻣآ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ)ﺖﺒﺴﻧﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫتﺮﮐ ﺶﯾﺎﻣزآ ترﻮﺻ ﻪﺑكﻮﻠﺑﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ و ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣ ﻪﺑ و ﯽﻠﺻا رﺎﻤﯿﺗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ شور ﻪﺳ ﺎﯾﺎﻘﺑ) ﺮﻠﯿﻣ و ﻦﻣﺪﯿﺗﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻋﺮﻓ رﺎﻤﯿﺗ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔ50:
	ﻪﺑ و ﯽﻠﺻا رﺎﻤﯿﺗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ شور ﻪﺳ30 ﺪﺻرد ﺮﻠﯿﻣ و ﻦﻣﺪﯿﺗ1999(دﻮﺑ مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ندز ﺶﺗآ و . ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻋﺮﻓ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآﮐ ﻢﮐاﺮﺗ يﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑ و نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﻞ ﺪﺻرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ وﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد ﺐﯿ
	( ﻪﻟدﺎﻌﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز) ،نارﺎﮑﻤﻫ و شﺎﮔ2009(:
	و
	ﻄﺑار ﻦﯾا رد ،ﻪ
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ
	و
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑﺖﺳا طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ دﺮﮑﻠﻤﻋ . رد هداد يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺖﯾﺎﻬﻧ يرﺎﻣآ راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ . نﻮﻣزآ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﺎﻬﻫداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﻨﻣادي لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد و ﻦﮑﻧاد5دﻮﺑ ﺪﺻرد .
	ﺪﻨﭼﻪﻨﻣاد
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ گﺮﺑ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﻔﺻ ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﻪﮐ ﺪﻫد5 ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا و ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺪﺻردرادنآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺎﻣا هدﻮﺑ ﺎﻫ دﻮﺒﻧ راد) لوﺪﺟ1 .( زا ﮏﯾ ﺮﻫ ياﺰﺠﻣ تاﺮﺛا ﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺶﯾﺎ) لوﺪﺟ رد هﺪﺷ ﻪﺋارا داﺪﻋا سﺎﺳا
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا و ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ دﻮﺒﻧ رادﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ2 (ﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣﺶﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑهدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔﺖﺒﺴﻧ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫ
	هراﻮﻤﻫ ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ دﻮﻤﻧﺶﯿﺑ ﻢﻬﺳ ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔ طﻮﻠﺨﻣ گﺮﺑ نزو ﻞﮐ زا يﺮﺗ ﻪﺘﺷاد شﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ارﺪﻧا . ﺖﺒﺴﻧ رد لﺎﺜﻣ ياﺮﺑ50 + 50 نزو ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد و ﺪﺻرد ﺧ دوﺪﺣ ﺖﻧارﺎﻣآ رد گﺮﺑ ﮏﺸ10 ﺖﺳا شﺎﻣ ﺮﺑاﺮﺑ )75/408 ﺮﺑاﺮﺑ رد1/41 .( ﯽﻤﮐ
	طﻮﻠﺨﻣ50 نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾﺮﻫ زا ﺪﺻرد و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ شور شﺎﻣ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ اراد ار راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ) رﻮﻃ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ و ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ69/429 و26/185 ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻊﺑﺮﻣ .( يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﭼﺮﮔا ﺶﯾﺎﻣزآﯽﻨﻌﻣ ،ﺪﺸﻧ راد ﺎﻣا رد هﺪﺷ ﻪﺋارا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﺳرﺮﺑ وﺪﺟ ل2ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺪﻫد ﯽﻧﺎﻣز ز
	كﺎﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ)ﻦﯿﺑ زاﯽﻟآ هدﺎﻣ ﻦﺘﻓر ( ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺖﺳا هدﻮﺑ راﺬﮔﺮﯿﺛﺄﺗ . ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ50+50 ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺻرد ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ وﺶﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار گﺮﺑ نزو ﻦﯾﺮﺗ ﺖﺳا هدﺮﮐ .ﺶﺗآ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ﺖﺒﺴﻧ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندز 25 و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد75ﺶﯿﺑ
	نزو زا ﺮﺘﻤﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ شور ﻪﺳ ﺮﻫ ردنآ ﮏﺸﺧ ﺖﻟﺎﺣ ﻦﯾا ﯽﻟو ،ﺖﺳا ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺎﻫ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ و فﺬﺣ يﺎﻫ شور رد ﻂﻘﻓ ﺖﻧارﺎﻣآ ياﺮﺑﯽﻣ هﺪﯾد ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑدﻮﺷ .ﺶﯿﺑ لﺎﺣ ﺮﻫ ﻪﺑ نزو ﻦﯾﺮﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ50 +50 ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد شﺎﻣ و)5/766 ﺮﺘﻣ
	ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﻗﺎﺳ نزو ﺖﻔﺻ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔشور رد ﻪﮐ دﻮﺷ
	ﮏﺸﺧ نزو ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ و فﺬﺣ يﺎﻫﻪﻗﺎﺳﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﻧارﺎﻣآ يﺎﻫﺶﯿﺑ يراد شﺎﻣ زا ﺮﺗ ﺖﺳا)17/784 ﺮﺑاﺮﺑ رد74/223 و فﺬﺣ شور رد 2/664 ﺮﺑاﺮﺑ رد98/379 ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ شور رد مﺮﮔ مﺪﻨﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ .( يﺎﯾﺎﻘﺑ ندز ﺶﺗآ شور رد ﺲﮑﻋﺮﺑ ﺎﻣاﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﯽﻫﺎﯿﮔﺶﯿﺑ شﺎﻣ يﺎﻫ ﺖﻧارﺎﻣآ زا 
	ﺖﺳا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺑﻮﺴﺗ2005 .( ﺰﯿﻧ ﻪﺘﮑﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺘﺒﻟاﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﮐ راﺪﻘﻣ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ﻪﮐ هﺪﺷ هرﺎﺷا رد ﯽﻫﺎ زا ﺶﯿﺑ ار ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ ناﺪﻧزﻮﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ50ﺪﯿﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ﺪﺻرد . ﻪﺠﯿﺘﻧ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا بآ ناور تﺎﻔﻠﺗ رد ﺶﻫﺎﮐ) ﺎﺗ50ﺪﺻرد ( يﻮﺸﺑآ و ﺮﺻﺎﻨﻋ) ﺎﺗ80 ﺪﺻرد
	زا ﮏﯾ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧورﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺖﻧارﺎﻣآ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا يا ﺶﯿﺑ ،ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺗﺶﺗآ و ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد هﺪﻣآ دﻮﺟﻮﺑ ندزﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻞﻣﺎﺷ شﺎﻣ ياﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗﺶﺗآ ،ندﺮﮐ طﻮﻠ
	ﺖﺳا ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ و ندز.نآ زا ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺟ50 +50 ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ شور ﻪﺳ ﺮﻫ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺪﺻردﺶﯿﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ،هدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺗﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ دﻮﺷﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ شور ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ طﻮﻠﺨﻣ . ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑيو ﻪﮐ شﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻧارﺎﻣآ
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﻘﻓ ﻪﮐ ﺪﻫد ﺮﺛا ﻂ ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫ1 ﺖﻔﺻ ﻦﯾاﺮﺑ ﺪﺻرد ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﯽﻟو هدﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣنآ دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺎﻫ) لوﺪﺟ1 .( زا ﮏﯾ ﺮﻫ ياﺰﺠﻣ تاﺮﺛا
	ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ (ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو عﻮﻤﺠﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﺸﯾاز يﺎﻫ يﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ رد75 و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد25 و شﺎﻣ ﺪﺻرد 25 و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد75ﺶﺗآ شور رد شﺎﻣ ﺪﺻرد
	ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ) لوﺪﺟ رد هﺪﺷ ﻪﺋارا داﺪﻋا سﺎﺳا ﺮﺑ 3 (ﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣﻪﮐ ﺪﻨﮐ شور ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣﺎﯾﺎﻘﺑ ند، ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)54/185 ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻊﺑﺮﻣ (ﺮﮕﯾد شور ود ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ﻪﺘﺷاد ار ﺖﯿﻤﮐ ، ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ23/132 و 19/131 نﺪﻧازﻮﺳ و فﺬﺣ شور ياﺮﺑ
	ﺖﺳﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندز ﺪﻣآ) ﮏﺗ يﺎﻫﻮﮕﻟا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد نوﺪﺑ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﯽﺘﺸﮐ .( لﺎﺣ ﺮﻫ ﻪﺑ ماﺪﻧا نزو نزو ﺖﻔﺻ ود ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﺸﯾاز يﺎﻫﻢﮐ ﺖﯿﻤﻫا زا ﻪﻗﺎﺳ و گﺮﺑ ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد يﺮﺗ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ . ﮏﺸﺧ نزو ﺖﻔﺻ ﺮﺛا ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ ماﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ار ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نز
	ﯽﺸﯾاز يﺎﻫﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺷادﺮﺑ نﺎﻣز ﯾا ﺖﯿﻤﮐ ﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣدﻮﺑ راﺬﮔﺮﯿﺛﺄﺗ ،ﺖﻔﺻ ﻦ. ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا ،ﺖﺷادﺮﺑ نﺎﻣز ياﺮﺑ ﺎﻨﺒﻣ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ طﻮﻠﺨﻣ رد شﺎﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ،دﻮﺑ هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻧارﺎﻣآ رد ﯽﻫﺪﻠﮔ ﻞﯾوا ﯽﺸﯾاز ﻪﻠﺣﺮﻣ رد)ﻪﻠﺣﺮﻣ ردي ﻞﯾاوا و ﯽﻫﺪﻠﮔ يﺎﻬﺘﻧا فﻼﻏﯽﻫد (ﺪﻧدﻮﺑ . رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ
	ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ. ﮏﯾ ﺮﻫ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺶﯿﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ طﻮﻠﺨﻣ50 +50ﺮﻫ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ زاﺪﺷﺎﺑ .ﺶﯿﺑ عﻮﻤﺠﻣ رد سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ ﻦﯾﺮﺗ )6/1347ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ (ﻢﮐ و ﻦﯾﺮﺗ)3/961 رد مﺮﮔ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ (ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو ﺖﺒﺴ
	ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو عﻮﻤﺠﻣ ﺖﻘﯿﻘﺣ رد ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ نزو و ﻪﻗﺎﺳ نزو ،گﺮﺑ نزو ﺖﻔﺻ ﻪﺳ ﮏﺸﺧ نزوماﺪﻧاﺖﺳا ﯽﺸﯾاز يﺎﻫ .ﺶﯿﺑ ،ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻦﯾﺮﺗ فﺬﺣ شور رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآ ﮏﺸﺧ نزو ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندز ﺶﺗآ و ﻞﻣﺎﮐ) لوﺪﺟ3 .( رد ﺶﯿﺑ ،ﺖﻧارﺎﻣآ صﻮﺼﺧا ﻞﮐ ﮏﺸﺧ نزو ندﻮﺑ ﺮﺗ ﻦﯾ ﮏﺸﺧ نز
	ﺶﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ دﻮﺷماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺗ يﺎﻫ و ندز ﺶﺗآ ،ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﯾاﻮﻫ
	ﯽﻣ ﺺﺨﺸﻣ ﻦﯿﻣزﮐ دﻮﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﻪ25 و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد 75ﺶﺗآ ﻂﯾاﺮﺷ رد شﺎﻣ ﺪﺻرد ﺖﺒﺴﻧ ياراد  ندز ﻂﯾاﺮﺷ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﺎﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﻦﯿﻣز يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﺳا ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ)27/1( ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ، ﯽﻣ توﺎﻔﺘﻣ طﻮﻠﺨﻣ ﻞﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﻨﺷﺎﺑ . ود ﻦﯾا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﯾﺎﻘﺑ ندز ﺶﺗآ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﺘﮑﻧ ﻦ
	ﺖﺒﺴﻧ  رد و ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ و ﻞﻣﺎﮐ فﺬﺣ50 ﺪﺻرد ﺖﻧارﺎﻣآ) ﺖﻟﺎﺣ ود ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد25 و75ﺪﺻرد( ﺶﯿﺑ ، ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺗ . ﺮﺑ ﺎﻣا رد و ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ شور ود ﻦﯾا رد شﺎﻣ هﺎﯿﮔ ،ﺲﮑﻋ ﺖﺒﺴﻧ50 ﺪﺻرد)ﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺖﻟﺎﺣ ود ﺎﺑ ﻪ25 و75 ﺪﺻرد (ﻢﮐﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ اراد ار راﺪﻘﻣ ﻦﯾ
	ماﺪﻧا ﮏﺸﺧ نزو ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ نﻮﭽﻤﻫ ﯽﻠﻣاﻮﻋ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ طﻮﻠﺨﻣ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و ترﺎﭽﯾا2011(، ﺖﺑﺎﻗر) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧاژ 2011( نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﺖﻋﺮﺳ ،) نارﺎﮑﻤﻫ و زﺮﺗورﺎﮐ2000 ( ﺎﮐ و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾار) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺑﻮﺴﺗ 2005 (ﻪﺘﺷاد هرﺎﺷاﺪﻧا . 
	ﺮﺛا ﻪﭼﺮﮔا زا ﮏﯾﺮﻫ ياﺰﺠﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ و نآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫد ﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ دﻮﺒﻧ را) لوﺪﺟ 1 (رد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا ﺖﯿﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻟو ﺖﺸﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و طﻮﻠﺨﻣ ﻪﮐ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ يتوﺎﻔﺗ دﻮﺟو يﺎﻫ و ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗﯽﻨﻌﻣ راد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯿﺑﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫر
	ﻪﺑ ﺪﺻرد75ردﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ،ﺪﺻ ﺶﻫﺎﮐ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا يﺎﻫ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ .ﺶﯿﺑ ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا رد ﺶﻫﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ شور رد ﺐﯿﺗﺮﺗفﺬﺣ يﺎﻫﺶﺗآ و ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ ،ﻞﻣﺎﮐ
	طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺘﻔﺻ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراهﺎﯿﮔ ﺮﻫ ياﺮﺑ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺰﯿﻟﺎﻧآ اﺰﺠﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ) ﺮﺑ اﺮﯾز ﺖﺴﯿﻧ ﻦﺘﺴﺑ ﻊﻤﺟ ﻞﺑﺎﻗ تﺎﻔﺻ ﺮﯾﺎﺳ فﻼﺧ .( لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ ود ﺮﻫ ياﺰﺠﻣ ﺮﺛا ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺶﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﺖﺒﺴﻧ و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ شور ﺢﻄﺳ1نآ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ5 
	ﺪﺷ هﺪﯾد ندز . هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ عﺎﻔﺗرا تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ رد ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ار ﯽﺼﺨﺸﻣ ﺪﻧور شﺎﻣداﺪﻧ نﺎﺸﻧ .ﮐ فﺬﺣ شور ود رد ﻪﮐ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ و ﻞﻣﺎ ﺖﺒﺴﻧ رد شﺎﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ،ﺎﯾﺎﻘﺑ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ75 ﺪﺻرد ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد50 ﺖﺑﺎﻗر ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﺪﺻرد ﻪﻧﻮﮔ نوردﺶﯿﺑ عﺎﻔﺗرا ،يا ﺪﻨﺘﺷاد
	زا ﯽﻤﮐاﺮﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺖﻧارﺎﻣآ هﺎﯿﮔ رد ﻪﮐ دﻮﺷ25
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار راﺪﻘﻣ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ86/0 و85/0 ﺑ نﺪﻧازﻮﺳ و فﺬﺣ شور ياﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔﺎﯾﺎﻘ .( ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻔﺻ ياﺰﺠﻣ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺰﯿﻧ ﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ شور ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ75 ﺪﺻرد و ﺖﻧارﺎﻣآ25 شﺎﻣ ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ )92/0 ( ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ شور و شﺎﻣﻦﯾﺮﺘﻤ
	ﻢﮐ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ رد شﺎﻣ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﺎﻣا ﺮﺗ شﺎﻣ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ زا-نﺎﺸﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ترذهﺪﻨﻫدي ﺮﺛا ﯽﻨﻌﻣﺖﺳا طﻮﻠﺨﻣ يﻮﮕﻟا رد ﺖﺑﺎﻗر راد . ﯽﺧﺮﺑ رد اﺮﯾز ﺖﺒﺴﻧهﺪﻨﻨﮐ ﺖﺑﺎﻗر شﺎﻣ هﺎﯿﮔ ،ﯽﻤﮐاﺮﺗ يﺎﻫيﻗيﻮ يﺮﺗ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﺧﺮﺑ ياﺮﺑ)رﻮﻧ ﺪﻨﻧﺎﻣ ( هﺎﯿﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد دﻮﺑ هاﺮﻤﻫ .ﻪﺗﻮﺑ عﺎ
	ﺖﺳاراد ار راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗ .ﻢﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ ندﻮﺑ ﺮﺗ ندﺮﮐ طﻮﻠﺨﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻞﮐ ﻪﺑ ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﺒﺴﻧﯽﻣ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻪﮐ ﯽﻃﻮﻠﺨﻣ اﺮﯾز دﻮﺷ بﻮﺴﺤﻣ ﺖﯾﺰﻣ ﮏﯾ ﺪﻧاﻮﺗ ﺶﯿﺑﻢﮐ و گﺮﺑ نزو ﻦﯾﺮﺗﺮﺗ ﻪﺘﺷاد ار ﻪﻗﺎﺳ نزو ﻦﯾﻪﺟرد زا ﺖﯿﻔﯿﮐ ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ ،ﺪﺷﺎﺑيبﻮﻠﻄﻣ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺗ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ .ﻢﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ 
	درﻮﻣ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪﻓﻮﻠﻋ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﺳرﺮﺑيﯽﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ اﺬﻟ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻗﺎﺳ و گﺮﺑ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﺒﺴﻧ ﻂﯾاﺮﺷ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ي ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺖﯿﻔﯿﮐ زا ﯽﮐﻼﻣ ،طﻮﻠﺨﻣيدﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻞﮐ . گﺮﺑ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﺒﺴﻧ ﺖﻔﺻ ود طﺎﺒﺗرا ﻦﯾا رد و ﻞﮐ ﻪﺑ ﯽﻣ ﺖﯿﻤﻫا ﺎﺑ ﻞﮐ ﻪﺑ ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﺖﺒ
	داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ عﻮﻤﺠﻣ رد ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ود ﺮﻫ ﻪﮐﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ عﻮﻧ و ﯽﻤﮐاﺮﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ رد ﻢﻫ و ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻢﻫ شﺎﻣ و ﺖﻧارﺎﻣآدﻮﺑ ﺮﺛﺆﻣ طﻮﻠﺨﻣ يﻮﮕﻟا . ﻪﻗﺎﺳ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ )5/766 ( ﺖﺒﺴﻧ رد50 و ﺖﻧارﺎﻣآ ﺪﺻرد50 شﺎﻣ ﺪﺻردﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ فﺬﺣ ﻂﯾاﺮﺷ رد و نﺎﻫﺎ
	هوﺮﮔ ﻪﻋرﺰﻣ ﻞﻨﺳﺮﭘ تﺎﻤﺣز زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ و تﺎﺗﺎﺒﻧ حﻼﺻا و ﺖﻋارزﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ ﯽﻋارزﻢﯿﯾﺎﻤﻧ.
	ﻪﻨﯾآﺪﻨﺑﯽﺳﺎﻗآ و ازو هدا،1386.شور ﺮﺛاشﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﻋارز ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ )
	.(ﺪﻠﺟ ،يزروﺎﺸﮐ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ30 هرﺎﻤﺷ ،3 يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ ،71ﺎﺗ84. ،س ﺎﯿﻧ ﺐﯿﺠﻧ و ب ﯽﮐزد ﯽﻧﺎﮕﻬﻠﻟ ،ع ﯽﮑﭼﻮﮐ1388.ترذ و ﺎﯿﺑﻮﻟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺑﺎﯾزرا .ﺶﻫوﮋﭘ ﯽﻋارز يﺎﻫ ،ناﺮﯾاﻠﺟﺪ7 هرﺎﻤﺷ ،2 يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ ،605ﺎﺗ614. د ،يﺮﻫﺎﻈﻣ .1377 . طﻮﻠﺨﻣ ﺖﻋارز)ﻒﯿﻟﺎﺗ .(ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا . ص

