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  چکیده
گروه مهندسی علوم  دراي پژوهش گلخانه کلزاگیاه دانه و اجزاي عملکرد به منظور تعیین روابط میان عملکرد 

 فاکتورها. در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد لیبه صورت فاکتورخاك دانشگاه تهران 
طوح و س )FC35/0( دیو تنش شد )FC55/0(متوسط ، تنش )FC75/0( بدون تنش: عبارتند از آبیاري در سه سطح

، کاربرد دو و چهار درصد )شاهد( یستیعدم کاربرد کود ز: کمپوست در پنج سطح شامل یمختلف کمپوست و ورم
صفت نظیر عملکرد دانه،  11در این تحقیق  .کمپوست بودند یو کاربرد دو و چهار درصد ورم يزباله شهر تکمپوس

. گیري شدند اندازهم هوایی و برخی از شاخص هاي رشدي ، مقدار نیتروژن و فسفر انداارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته
صفت درصد ماده  و) r=958/0( یهمبستگ بیضر نیتعداد غالف در بوته باالترنشان داد که  ضرائب همبستگی ساده

دو صفت تعداد غالف  ونیرگرس هیدر تجز .دنا بودرا با عملکرد دانه دار یهمبستگ بیضر نیکمتر  r=265/0خشک با 
 یاصل يبه مولفه ها هیشدند و در تجز ونیدر ارتباط با عملکرد دانه وارد معادله رگرس ییمقدار فسفر اندام هوابوته و 

بود که صفات فوق در  نیاز ا یامر حاک نیا. کردند دایصفات ارتفاع بوته در عامل اول و عملکرد دانه در عامل دوم نمود پ
به  هیها و تجز یهمبستگ جیبا توجه به نتا. شده اند یتنش خشک طیت شراعملکرد دانه تح شیباعث افزا گریکدیبا  رتباطا

ارتفاع باالتر و تعداد غالف باالتر  يها پیژنوت اه،یگ يتوان اظهار داشت که با اصالح صفات رشدیم یاصل يهامولفه
  .شودیم دیتول

  
   ستگی، همبهاي اصلیکلزا، مولفهرگرسیون گام به گام، عملکرد،  :کلیديهاي واژه
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Abstract 

In order to determination of the relation between grain yield and yield components of canola, 

a greenhouse experiment was conducted as factorial arrangement based on randomized complete 

block design with four replications in soil science department, Tehran University. Treatments 

consisted of three levels of irrigation, including: normal irrigation (0.75 FC), mild stress (0.55 FC) 

and severe stress (0.35 FC), and biofertilizer combination in five levels including: non-application 

of biofertilizer (control), application of municipal solid waste compost at two and four percent 

levels and application of vermicompost at two and four percent. In the present study 11 traits such 

as yield, height, pod number, nitrogen and phosphorous amounts in plant shoot and some of growth 

indices were determined. Results of correlation coefficients showed that plant pod number has 

greatest correlation coefficient (r=0.958) and dry matter percent has the lowest correlation (r=0.265) 

with yield. In stepwise regression method only number of sheaths and shoot phosphorous content 

were entered to regression model. In principal components analysis plant height was placed in first 

factor and grain yield was placed in second factor representing that above-mentioned traits together 

with each other caused increase in grain yield under drought stress conditions. According to 

correlation results and principal component analysis could be said that by improving plant growth 

traits, higher genotypes and more sheath number could be produced. 

 

Keywords: Canola, Correlation, Principal Components, Stepwise Regression, Yield. 

 

  مقدمه
روند افزایش مستمر در تقاضا و افزایش قیمت 

هاي محصوالت، کشاورزان را مجبور به کاربرد روش
مدیریتی فشرده کرده که هدف آن افزایش تولید 

این ). 2008 و همکاران بورگارد(محصوالت زراعی است 

نوع کشاورزي فشرده براي جبران کمبود عناصر غذایی 
 عالوهودهاي شیمیایی، در خاك، با مصرف بیش از حد ک

زیاد، به دلیل بازدهی کم و بر هم زدن تعادل  نهیهز بر
عناصر غذایی خاك، می تواند باعث کاهش عملکرد 

از این رو کشاورزي پایدار به دلیل . گیاهان زراعی شود
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عالقه فزآینده به حفاظت منابع طبیعی، کاهش تخریب 
نظور زیست محیطی و افزایش هزینه کودها، بویژه به م

تولید در کشورهاي در حال توسعه مورد توجه بسیاري 
راثی پور و  و 1387درزي و همکاران (قرار گرفته است 

 ).1386زاد علی اصغر

درصد  کلزا با توجه به ،در بین گیاهان روغنی
در کنجاله و سایر  باالي روغن دانه، میزان باالي پروتئین

ار است اي برخوردجایگاه ویژ ه خصوصیات مطلوب از
آن می تواند تا حدود زیادي کمبودها را  و توسعه کشت

شریعتی و ( زمینه تامین روغن در کشور جبران نماید در
   کلزا اهیگ تیبا توجه به اهم. )1379زاده شهنی

)B. napus L.( ،درصد روغن  زیدانه و ن عملکردیش افزا
داراي شناخت صفات . برخوردار است  ییبسزا تیاز اهم

 اهانیگ يبا عملکرد دانه در امر به نژاد کینزدارتباط 
صفات  نیاز محقق اريیبس. باشد یم تیحائز اهم اریبس

تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، شاخص 
شاخص  نیبه عنوان مهم تر را برداشت و وزن هزار دانه

عملکرد دانه در  یکیهاي انتخاب در رابطه با بهبود ژنت
چالیشکان  ،2001آلگان و آیگون ( دنموده ان یمعرف کلزا

  .)1998و همکاران 
مانند انواع  یآل يهااستفاده از اصالح کننده

ابزار  یقابل توجه ماده آل ریمقاد لیکمپوست به دل
ساختمان خاك،  ،يبهبود خاکدانه ساز يبرا يموثر
 تیظرف شیافزا ،یکروبیو تنوع م تیجمع شیافزا

ها در  ونیکات یبادلت تیظرف شیآب خاك و افزا ينگهدار
  یآزرم(باشد  یم ییعناصر غذا یفراهم شیخاك و افزا
عالوه بر ). 2009لخدار  و همکاران  و  2008و همکاران 

- یم يکشاورز يهادر خاك يکمپوست زباله شهر نیا
و  ازکوفیژل( ییعناصر غذا یفراهم شیتواند به افزا

و کاهش  دیمف زموجوداتیر شی، افزا)2004 وارمن
و همکاران   دیمادر(کمک کند  یاهیگ يزا يماریمل بعوا

نشان دادند که ) 2008(و همکاران   یپارتاسارت). 2007
باال و  یمیو آنز یکروبیم تیفعال يکمپوست دارا یورم
 یم اهیکننده رشد گ میاز مواد تنط يادیز ریمقاد يحاو

تواند با  یمواد م نیمناسب ا تیریباشد و استفاده و مد
جذب  شیخاك و افزا ییایمیکوشیزیف اتیصبهبود خصو
رشد و  يرا رو يدیاثرات مف اهیتوسط گ ییعناصر غذا

و همکاران   یشعبان. داشته باشد یاهیگ يهاعملکرد گونه
باعث  ينشان دادند که کمپوست زباله شهر) 2011(

در  ییدار رشد، عملکرد و جذب عناصر غذایمعن شیافزا
  .گردد یبرنج م

صفت ارتفاع بوته با  کهارش کرد گز) 1995(بوزو 
کندل . دارد يداریمعن یمنف یعملکرد دانه همبستگ

صفات  نیگرفت که ب جهیخود نت يهاشیآزما در) 1983(
تعداد شاخه در بوته، تعداد غالف در بوته و وزن هزار 

صفت . وجود دارد يداریدانه ارتباط معن  دانه با عملکرد
و  میرات مستقاث نیشتریتعداد غالف در بوته ب

اوزر و . می باشد عملکرد دانه دارا يرا بررو میرمستقیغ
بین عملکرد و  در بررسی همبستگی) 1999(همکاران 

کلزاي بهاره نشان دادند که  رقم 14اجزاي عملکرد در 
بوته و وزن هزار دانه داراي همبستگی  تعداد غالف در

 )1978( سیمپسونکالرك و . با عملکرد می باشند باالیی
گزارش کردند  در بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا

دانه بوده و در مراحل اولیه  غالف ها به دلیل اینکه حاوي
طریق انجام فتوسنتز در رشد و تکامل  پرشدن دانه از

دهنده عملکرد  نقش دارند، از مهمترین اجزاي تشکیل دانه
  .دنبشمار می آی

 ییکفا خود برنامه در کلزا اهیگ تیاهم به توجه با
 کردیرو نیهمچن و روغن استحصال نهیزم در کشور
 يراستا در یعیطب منابع از حفاظت به یالملل نیب جوامع
 يکودها از استفاده ییایمیش يکودها مصرف کاهش

 به تواند یم کمپوست یورم و کمپوست جمله از یستیز
 به داریپا يکشاورز در کارآمد و دیمف يابزار عنوان
ک ین رو با توجه به گستردگی نواحی خشاز ا. دیآ شمار

هاي ناشی از خشکسالی ها و نیاز به تامین زیان کشور،
به این پژوهش  روغن و پروتئین گیاهی مورد نیاز کشور،

کارایی و تعیین مناسبترین سطوح بررسی منظور 
 دو کود کمپوست زباله شهري و ورمی کمپوست مصرف

ي عملکردي و اجزابه عنوان کودهاي زیستی عملکرد 
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 نیروابط ب یبررسو  گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی
شاخص  نیبهتر نییصفات مختلف با عملکرد دانه و تع

 نیا عملکردبهبود  نهیدر زم میرمستقیهاي انتخاب غ
 لیو تحل هیصفات در ارقام کلزا با استفاده از تجز

انجام هاي اصلی و تجزیه به مولفه ونیرگرس ،یهمبستگ
اجراي این تحقیق، بررسی و مقایسه هدف از  .شد

کلزا وهمبستگی صفات و ارتباط ي عملکردهاي شاخص
در عملکرد  آنها با یکدیگر، جهت شناسایی صفات موثر

  .تنش خشکی می باشددانه ي کلزا تحت شرایط 
  

  مواد و روش ها
این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در 

در  کرارهاي کامل تصادفی در چهار تطرح بلوكقالب 
فناوري کشاورزي و دانشکده مهندسی تحقیقاتی  گلخانه

در سال  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران
شامل ) I( تنشسه سطح  تیمارها شامل. انجام شد 1388

1I: درصد رطوبت ظرفیت  75آبیاري در ( بدون تنش
درصد  55آبیاري در ( متوسطتنش : 2I، ))FC(مزرعه 

درصد  35آبیاري در (تنش شدید : 3I، )FCرطوبت 
: در پنج سطح شامل )CV(کود زیستی و  ؛)FCرطوبت 

مصرف دو و ، دم مصرف کود زیستی به عنوان شاهدع
درصد  و چهار کمپوست و مصرف دو چهاردرصد

هر سطح تیمارها براي  نحوه اعمال .کمپوست بودورمی 
هر دو  بدین صورت بود که آبیاري در طول دوره رشد

گلدان به صورت وزنی کنترل شده  رطوبت هر کبارروز ی
همچنین براساس نسبت  .نداعمال گردیدتیمارهاي تنش و 

وزنی خاك گلدان ها میزان دو و چهار درصد کمپوست 
گرم  200و  100زباله شهري و ورمی کمپوست معادل 

به خاك قبل از کاشت گیاه هاي پنج کیلوگرمی در گلدان
 .شدندبا آن مخلوط بی به خوگلدان اضافه شده و 

کمپوست زباله شهري از مرکز بازیافت زباله شهري 
شهرداري تهران و ورمی کمپوست از ایستگاه تحقیقاتی 

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ورمی کمپوست 
  .تهیه گردیددانشگاه تهران 

از مزرعه در این بررسی خاك مورد استفاده      
بیعی دانشگاه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع ط

 قهیدق 48 و درجه 35تهران با مختصات جغرافیایی 
 و یشرق طول قهیدق 10 و درجه 51 و یشمال عرض
به گلخانه انتقال  و تهیه دریا سطح از متر 1312 ارتفاع

خاك  برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی. داده شد
متر،  pHبا دستگاه  pHشامل بافت به روش هیدرومتر، 

سنج در عصاره  الکتریکی با استفاده هدایتهدایت قابلیت 
اشباع، درصد رطوبت اشباع خاك با استفاده از گل اشباع 

درجه سانتی گراد، وزن مخصوص  105در دماي 
ظاهري خاك با روش پارافین مذاب، کربنات کلسیم با 
روش کلسیمتري، نیتروژن کل با روش کجلدال، فسفر 

تاسیم با پعصاره گیري قابل جذب با روش اولسن، 
 استات آمونیوم یک نرمال و قرائت مقدار آن با دستگاه

 و کربن آلی خاك با روش والکلی و بلک فتومترفلیم
درج  1که نتایج در جدول ) 1982پیج، ( اندازه گیري شد

 .شده است

 
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاك -1جدول 

pH EC  
(ds/m)  

 کربن
آلی 
(%)  

N کل 
(%) 

P  
(ppm) 

K  
(ppm) 

کربنات 
  (%) کلسیم

  بافت
  خاك

  رطوبت ظرفیت
  (%) زراعی

مخصوص  وزن
ظاهري 
(g/cm3) 

  52/1  22  لوم رسی  7  290  9/19  082/0  75/0  95/1  1/8
  

کاشت به صورت  گلدان ها، سازيآماده پس از
هاي پنج کیلوگرمی پالستیکی با دست پنج بوته در گلدان

با عمل تنک ا، بعد از استقرار کامل بوته ه. صورت گرفت

. کاهش یافتبه سه بوته در هرگلدان کردن، تعداد گیاه 
 به آزمایش طی در گلخانه شب و روز حرارت درجه
در  .تنظیم شددرجه سانتی گراد  20و  28 در حد ترتیب
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- بوته .این تحقیق از کلزا رقم ساري گل استفاده گردید
ساعت روشنایی قرار  14هاي کلزا روزانه در معرض 

در  .پنج ماه به طول انجامیدنیز دوره رشد گیاه . دداشتن
هاي ، عمل برداشت انجام و بوتهزایشی پایان دوره رشد

و پس از توزین و به منظور اندازه ز ریشه جدا کلزا ا
پور و ایرانی(  ]1[ از رابطه درصد ماده خشکگیري 

در آون و در ساعت  72به مدت  ،)1386همکاران، 
اندازه  يبرا. راد قرار داده شدنددرجه سانتی گ 60دماي

 بیبه ترت یاهیگ يهاکل و فسفر در نمونه تروژنین يریگ
 - زرد وانادات یکجلدال و روش رنگ سنج يهااز روش

 زیسطح برگ ن ).1375 ،یامام( دیاستفاده گرد بداتیمول
-Delta Tسطح برگ، مدل  يریتوسط دستگاه اندازه گ

Devices UK. (ΔT Area Meter MK2 ( محاسبه
که توسط دستگاه  SPADاز عدد  نیهمچن. دیگرد

)SPAD 502, Minolta, Japan (شد، به  يریاندازه گ
برگ کلزا در مرحله  لیکلروف زانیم يبرا یعنوان شاخص

 لیفوقرائت شاخص کلر. دیپر شدن دانه استفاده گرد
)SPAD ( تیبا موقع افتهیدر سه برگ کامالً توسعه 

نوك، وسط و (سه نقطه از برگ  و در اهیمشابه در هر گ
 نیانگیمربوط به هر برگ و م اریبه عنوان مع) قاعده برگ

در  د،یمنظور گرد اهیگ لیکلروف اریسه برگ به عنوان مع
قرائت دو بوته در گلدان به عنوان  نیانگیم زین تینها

از  کیهر  يبرا) SPAD( لیمتوسط قرائت شاخص کلرف
  .)2010همکاران،  خان و(در نظر گرفته شد  مارهایت

  )گرم(وزن تر نمونه گیاه   درصد ماده خشک=  )گرم(درجه سانتی گراد  75وزن خشک نمونه گیاه در دماي   ×100   ]1[رابطه 
  

 سهیشدند و مقا هیتجز SASداده ها با نرم افزار 
دانکن و در  يبا روش آزمون چند دامنه ا زیها ن نیانگیم

 MSTAT-Cم افزار درصد توسط نر 5سطح احتمال 
بر اساس  ضرایب همبستگی ساده بین صفات .انجام شد

بدست آمد و از رگرسیون گام به گام  میانگین کل داده ها
نیز با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته 
و صفات دیگر به عنوان متغیر مستقل جهت تعیین 

رد عملک راتییتغ هیسهم را در توج نیشتریکه ب صفاتی
در نهایت به منظور بررسی روابط و  استفاده داشتند دانه

هاي هاي مختلف از تجزیه به مولفهبین صفات در مولفه
   .اصلی استفاده گردید

  
  نتایج و بحث

نشان دادند که  انسیوار هیحاصل از تجز جینتا
و کود زیستی از نظر تمامی صفات مورد  ياریاثر آب

. باشدیم داریعنمدرصد  کیدر سطح احتمال بررسی 
ي تمامی صفات برا یستیدر کود ز ياریاثر متقابل آب

دار مورد مطالعه به جز مقدار نیتروژن اندام هوایی معنی
با آزمون  اثرات متقابل نیانگیم سهیمقا). 2جدول ( بود

 درصد نشان داد 5دانکن در سطح احتمال  ايچند دامنه
و  تنش بدون ماریاز ت این صفاتمقدار  نیشتریبکه 

کمپوست بدست آمد، که البته  یکاربرد چهار درصد ورم
 ماریمذکور با ت ماریاختالف ت برخی از این صفاتدر 
نرمال و کاربرد چهار درصد کمپوست زباله  ياریآب

به  یکمپوست يمارهایت ).3جدول (دار نبود یمعن يشهر
سادج ( خاك ییایمیکوشیزیف اتیسبب بهبود خصوص

شده و گیاه  شهیرشد ر شیباعث افزا )2010،  وتکویونام
در پاسخ به تنش خشکی، میزان جذب آب را از طریق 

 ییحفظ نسبی رشد و افزایش نسبت ریشه به اندام هوا
افزایش داده و لذا آب قابل دسترس خاك در اختیار گیاه 

 یورم). 2008 یمیمستجران و رح(می گیرد  رارق
وجود  لیبه دل يکمپوست نسبت به کمپوست زباله شهر

 یکروبیم تیها فعال ستینومیمخمر و اکت ،يقارچ، باکتر
توانند عالوه بر  یم موجوداتزیر نیدارد که ا يشتریب

 يهاکننده میتنظ دیتول قیاز طر ییبهبود جذب عناصر غذا
 ها،نینیتوکیس ها،نیبرلیج ها،نیکسا رینظ یاهیرشد گ

لکرد رشد و عم يرو یمثبت ریتاث کیزیآبس دیاسو  لنیات
  ).2010 گیو پالو یجوش(داشته باشند  اهیگ
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کمپوست تحت  یو ورم يو سطوح مناسب کمپوست زباله شهر ییکارا یمورد مطالعه در بررس يپارامترها انسیوار هیتجز جینتا -2جدول 
  کلزا اهیدر گ یتنش خشک طیشرا

  .دار یرمعنیو غ% 5و % 1دار در سطح احتمال یمعن یببه ترت nsو * ، ** 

  
تنش  یطشرا تحتکمپوست  یو ورم يکمپوست زباله شهر ییو کارا یرتاثدر  صفات مورد بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل -3جدول 

  ی در گیاه کلزاخشک

  
وزن تر اندام 

  )گرم(هوایی 

وزن تر 
ریشه 

  )گرم(

ارتفاع 
  گیاه

)cm(  

طول 
 ریشه

)cm( 

درصد ماده 
  خشک

شاخص 
SPAD 

  سطح برگ
)cm2(  

فسفر 
اندام 
  (%)هوایی 

نیتروژن 
اندام هوایی 

(%)  

تعداد 
  غالف

عملکرد دانه 
  )گرم در بوته(

I×BF                      
I1×BF1 8/47 def 2/5 hi 4/41 f 5/7 fg 30/0 a 7/47 e 2/52 fg 25/0 e 03/1 h 183g 48/3 fg 

I1×BF2 4/61 b 5/11 bc 5/59 b 7/11 b 27/0 abc 9/60 b 6/76 bc 32/0 c 66/1 cde 7/309 bc 88/4 c 
I1×BF3 7/74 a 5/13 a 3/68 a 1/15 a 26/0 bcd 7/70 a 5/106 a 42/0 a 15/2 a 7/377 a 03/7 a 
I1×BF4 5/65 b 8/9 de 7/57 bc 7/9 cde 28/0 ab 1/61 b 62de 29/0 d 7/1 cde 5/299 c 4/4 d 
I1×BF5 3/80 a 4/12 ab 5/65 a 7/11 b 25/0 cd 7/66 a 3/84 b 35/0 b 97/1 ab 7/330 b 03/6 b 
I2×BF1 5/46 def 1/4 ij 2/35 gh 6/6 g 26/0 bcd 5/42 f 5/46 ghi 18/0 g 83/0 i 6/179 g 63/2 ij 
I2×BF2 1/48 def 6/8 ef 7/44 ef 7/9 cde 26/0 bc 50de 8/56 ef 28/0 d 44/1 fg 2/232 e 68/3 ef 
I2×BF3 3/53 cd 5/10 cd 8/47 de 2/11 bc 22/0 e 57bc 1/68 cd 32/0 c 54/1 d 2/272 d 98/4 c 
I2×BF4 4/53 cd 4/7 fg 8/42 ef 2/7 fg 23/0 ed 50de 50fgh 23/0 f 53/1 ef 7/190 fg 83/2 hi 
I2×BF5 4/59 bc 1/8 fg 1/53 cd 7/8 ef 22/0 e 5/53 cd 7/61 de 26/0 de 73/1 cd 7/226 e 93/3 e 
I3×BF1 2/40 f 7/2 j 8/31 h 5h 21/0 e 36g 36j 12/0 h 75/0 i 7/101 i 72/1 k 
I3×BF2 9/41 ef 6/6 gh 5/38 fg 7/7 fg 26/0 bcd 9/41 f 9/41 hij 22/0 f 26/1 g 140h 55/2 ij 
I3×BF3 3/46 def 6/7 fg 4/41 f 3/11 bcd 22/0 e 2/52 de 2/52 fg 26/0 de 56/1 def 5/215 ef 78/3 ef 
I3×BF4 4/49 de 2/5 hi 6/33 gh 5/9 de 21/0 e 2/39 fg 2/39 ij 18/0 g 26/1 g 7/174 g 35/3 j 
I3×BF5 5/53 cd 5/5 hi 4/39 fg 3/8 ef 23/0 ed 3/39 fg 2/42 hij 22/0 f 59/1 def 2/198 fg 15/3 gh 

I : ،1سطوح آبیاريI:  ظرفیت مزرعه  درصد رطوبت 75آبیاري در (آبیاري نرمال)FC(( ،2I : متوسطتنش ) درصد رطوبت  55آبیاري درFC( ،3I : تنش شدید) رطوبت  درصد 35آبیاري درFC( ؛BF :
  .درصد 4کمپوست : 5BFدرصد،  2کمپوست : 4BFدرصد،  4ورمی کمپوست : 3BFدرصد،  2ورمی کمپوست : 2BF، )شاهد(عدم مصرف کود : 1BFکود زیستی، 

  
صفات مختلف در  نیساده ب یهمبستگ بیضرا

 یهمانطور که مشاهده م. آورده شده است  4جدول 
ن ضریب همبستگی تعداد غالف در بوته باالتریشود 
در  ،را با عملکرد دانه دارا می باشد) r=95/0(ساده 

کمترین  r=26/0حالیکه صفت درصد ماده خشک با 
بعد از صفت . ضریب همبستگی را با عملکرد دانه دارد

تعداد غالف در بوته، مقدار فسفر اندام هوایی و سطح 
. قرار دارند 90/0و  93/0به ترتیب برابر  rبرگ با 

  میانگین مربعات  

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

وزن تر اندام 
  هوایی

  طول ریشه  ارتفاع گیاه  ریشهوزن تر 
درصد ماده 
  خشک

شاخص 
SPAD 

  سطح برگ
فسفر اندام 
  هوایی

نیتروژن اندام 
 هوایی

عملکرد دانه  تعداد غالف

I(  2  4/2047(آبیاري  ** 84/122 ** 2386** 95/46 ** 01/0 ** 8/1945 ** 5835** 07/0 ** 9/0 ** 91006** 7/30 ** 
BF(  4  5/667(کود زیستی  ** 12/72 ** 4/559 ** 20/56 ** 002/0 ** 5/496 ** 2/1683 ** 04/0 ** 8/1 ** 28904** 7/12 ** 

I×BF 8  2/93 ** 96/2 * 8/60 ** 31/4 ** 001/0 ** 2/38 ** 7/264 ** 001/0 ** 01/0 ns 2831** 5/0 ** 
2/47  42  خطا  09/1  6/15  98/0  0004/0  5/8 4/37  0002/0  02/0  2/323  079/0 

2/9  -  ضریب تغییرات  17/13  5/8  58/10  2/8  7/5 4/10  9/5  6/8  85/7  37/7 
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ن ضریب همبستگی بین صفات مربوط به نیتروژن کمتری
که ) r=090/0(اندام هوایی و درصد ماده خشک می باشد 

هاي این نتایج مطابق با یافته. می باشد داریمعنغیر 
همبستگی . می باشد) 1388(میرموسوي و همکاران 

مثبت بین تعداد غالف در بوته با عملکرد دانه توسط 
بیات و  .یز گزارش شده استن) 1385(یزدي فر و طالبی 

نیز بیشترین همبستگی مثبت و معنی  )1387(همکاران 
هاي دار را بین عملکرد دانه و تعداد غالف در شاخه

با ) 1387( هاشمی و همکاران. اصلی و فرعی یافتند
محاسبه ضرایب همبستگی ساده بیان کردند که تعداد 

هاي اصلی و تعداد دانه در غالف غالف در شاخه
  .مبستگی مثبت و معنی داري با عملکرد دانه دارنده

  
تحت تنش  تیمارهاي مختلف ورمی کمپوست و کمپوست زباله شهريدر  یصفات مورد بررس نیبساده  یهمبستگ بیضرا -4جدول 

  خشکی

  صفات
وزن تر 
اندام 
 هوایی

وزن تر 
 ریشه

ارتفاع 
 گیاه

طول 
 ریشه

درصد 
ماده 
 خشک

شاخص 
SPAD 

 سطح برگ
م فسفر اندا
 هوایی

نیتروژن اندام 
 هوایی

تعداد 
 غالف

                    695/0**  وزن تر ریشه
                  849/0**  801/0**  ارتفاع گیاه
                703/0**  804/0**  603/0**  طول ریشه

              ns127/0  *261/0  **383/0  ns155/0  درصد ماده خشک
            SPAD  **753/0  **887/0  **908/0  **753/0  **367/0شاخص 
          896/0**  274/0*  763/0**  845/0**  846/0**  782/0**  سطح برگ
        903/0**  887/0**  343/0**  859/0**  842/0**  902/0**  708/0**  فسفر
      ns090/0  **780/0  **734/0  **823/0  778/0**  789/0**  820/0**  717/0**  نیتروژن

    793/0**  888/0**  884/0**  909/0**  294/0*  835/0**  868/0**  878/0**  789/0**  تعداد غالف
 958/0** 795/0** 931/0** 913/0** 903/0** 265/0* 849/0**  858/0** 869/0**  772/0**  عملکرد دانه

  .%5و % 1سطح احتمال دار در  یمعن یببه ترت* ، ** 
  

گام به گام صفت عملکرد دانه به  ونیدر رگرس 
ان صفات به عنو ریوابسته در مقابل سا ریعنوان متغ

نتایج نشان . ی قرار گرفتمستقل مورد بررس يرهایمتغ
داد که که صفت تعداد غالف در بوته داراي ضریب 

به تنهایی بخش عمده اي از تغییرات  R2=91/0تبیین 
که این امر ممکن است  مدل رگرسیونی را توجیه می کند

صفت . متغییرهاي دیگر را در عملکرد دانه بپوشاند اثر
ل شده، مقدار فسفر اندام هوایی می دیگر که وارد مد

بهترین مدل  R2=94/0این مدل رگرسیونی با . باشد
له نهایی دمعا .براي صفات مورد بررسی می باشد

  .ارائه می گردد ]2[رگرسیون به صورت رابطه 
عملکرد دانه= 89/0) فسفر اندام هوایی( + 34/0) تعداد غالف(  

)R2
adj=0.948(                12/1+   

  ]2[ابطه ر

هاي اصلی دو عامل استخراج در تجزیه به مولفه
چون ضرایب ماتریس باقی مانده ). 5جدول (گردید 

هاي بیشتر خیلی کم بود در نتیجه اجازه استخراج عامل
درصد از کل  31/84دو عامل مذکور در مجموع . را نداد

واریانس را توجیه می کند که سهم عوامل اول و دوم به 
در عامل اول صفات . درصد بود 99/10و  31/73ترتیب 

درصد ماده خشک و ارتفاع بوته از بار عاملی منفی باال 
برخوردار بودند که می ) 181/0و  755/0به ترتیب (

توان این عامل را تحت عنوان عامل سرمایه ثابت گیاه یا 
در . ساختار داخلی و مبدا ساخت مواد فتوسنتزي نامید

انه، تعداد غالف در بوته، عامل دوم صفات عملکرد د
بار عاملی  SPADمقدار فسفر اندام هوایی و شاخص 

و  960/0، 949/0، 957/0به ترتیب (مثبت باالیی را 
-نشان دادند که می توان این عامل را عامل بهره) 941/0
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ضریب همبستگی ارتفاع بوته که نمادي از . وري نامید
در  858/0(است، با عملکرد دانه رشد رویشی گیاه 

دهد که صفات نشان می) درصد 1سطح احتمال 
فنولوژیکی با تاثیر بر روي صفات رشد رویشی 

موجب ذخیره مواد قابل ) مربوط به سرمایه ثابت گیاه(
دسترس براي رشد زایشی گیاه می شوند، باید خاطر 
نشان کرد که تفسیر عوامل استخراج شده تا حد قابل 

. کلزا بستگی داردمالحظه اي به خصوصیات خود گیاه 
نشان دادند که  صفت  تعداد ) 1385(صفري و باقري 

) 414/0(دانه  در غالف داراي بیشترین اثر متقیم مثبت 
در مطالعه دیگر نیز . بر روي عملکرد دانه بوده است

بیشترین  اثر مستقیم مثبت بر روي عملکرد دانه مربوط 
فت از و اثر غیر مسقیم این ص) 633/0(به عملکرد روغن 

. اعالم شده است) 22/0(طریق تعداد غالف در بوته 
همچنین اثر غیر مستقیم   تعداد غالف در بوته از طریق 

گزارش  393/0عمکلکرد روغن بر روي عملکرد دانه 
  ).1385حاتم زاده و همکاران، (گردید 

  
 عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا یاصل يهابه مؤلفه هیتجز -5جدول 

  اصلیهاي مولفه  
  مولفه دوم  مولفه اول  
  997/10  314/73  درصد نسبی واریانس

  723/1  489/11  مقدار ویژه
  Broken stick value 644/4  697/0مقدار 

  957/0  -060/0  عملکرد دانه
  949/0  -093/0  تعداد غالف در بوته
  960/0  -033/0 فسفر اندام هوایی

  SPAD  161/0-  941/0شاخص 
  809/0  024/0  وزن تر ریشه

  292/0  -755/0  درصد ماده خشک
  906/0  -188/0  ارتفاع بوته
  919/0  -147/0  سطح برگ

      
  

  نتیجه گیري
 ونیساده، رگرس يهایحاصل از همبستگ جینتا

 دیمؤ يتا حدود هاي اصلیبه مولفه هیگام به گام و تجز
ی همبستگ بیضرا نییکه در تع يبه طور ،بودند گریکدی

را  یهمبستگ نیشتریب غالف در بوتهصفت تعداد  ساده،
و بعد از آن صفت  )r=93/0( با عملکرد دانه دارا بود

در  .قرار داشت r=91/0مقدار فسفر در اندام هوایی با 
وارد صفت دو تنها این زیگام به گام ن ونیروش رگرس

از  يبخش عمده ا 94/0مدل شدند و با ضریب تبیین 
 هیدر تجز. دندنمو هیرا توج یونیمدل رگرس راتییتغ

دو صفت تعداد غالف بوته و مقدار فسفر  ونیرگرس
در ارتباط با عملکرد دانه وارد معادله  ییاندام هوا

صفات  یاصل يهابه مولفه هیشدند و در تجز ونیرگرس
ارتفاع بوته در عامل اول و عملکرد دانه در عامل دوم 

بود که صفات  نیاز ا یامر حاک نیا. کردند داینمود پ
عملکرد دانه  شیباعث افزا گریکدیبا  رتباطدر ا فوق

 جیبا توجه به نتا. شده اند یتنش خشک طیتحت شرا
توان اظهار  یم یاصل يهابه مولفه هیها و تجزیهمبستگ

 يهاپیژنوت اه،یگ يداشت که با اصالح صفات رشد
شود که با  یم دیارتفاع باالتر و تعداد غالف باالتر تول
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 1در سطح  858/0(دار  یمعنبت و مث یتوجه به همبستگ
 يهاپیتوان به ژنوت یارتفاع بوته با عملکرد، م) درصد

    .افتیبا عملکرد باالتر دست 
                  

  

  مورد استفاده منابع

  .خاك و آب قاتیموسسه تحق ،جلد اول ،982شماره  یفن هینشر. اهیگ هیتجز يروشها. 1375 ،ع یامام

بر  لوسیوباسیت يخاك فسفات، گوگرد و باکتر یاثرات اصل. 1386ا،  يم ج و سجاد يم ج، عابد یپور ر، ملکوت یرانیا
، 21 جلد مجله علوم خاك و آب. آن بر عملکرد محصول جو ماندهیعملکرد محصول ذرت و اثرات باق يشاخص ها

  .205تا  195هاي صفحه. 2شماره 

و عملکرد دانه  K ،P  ،Nکودهاي بیولوژیک بر روي جذب عناصرتأثیر مصرف . 1388 ف، یم ت، قالوند ا و رجال يدرز
پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر -فصلنامۀ علمی). .Foeniculum vulgare Mill(در گیاه دارویی رازیانه 

  .19تا  1 هايصفحه . 1، شمارة بیست و پنجمجلد  ،ایران

  Bradyrhizobiomسودوموناس فلورسنس و  يها يباکتراثرات متقابل . 1386 ،اصغر زاده ن یپور ل و علیراث
japanicum  يمجله علوم و فنون کشاورز. ایدر سو ییعناصر غذا یو جذب برخ يرشد، غده بند يبر شاخص ها 
  .63تا  53 صفحه هاي ، الف 4شماره ، جلد یازدهم، یعیو منابع طب

  بهاره  يعملکرد در سه رقم کلزا يعملکرد و اجزا نیروابط ب یبررس. 1385، ر و طالبی شیزدي فر
)Brassica napus L. (4شماره  ،چهارم جلدپژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبیعی، . تیعل هیتجز قیاز طر ،

  .38تا  30هاي صفحه

  .دفتر برنامه ریزي رسانه هاي ترویجی، چاپ اول. کلزا .  1379 پ، شریعتی ش وقاضی شهنی زاده

کلزا به عنوان کشت  یعملکرد دانه و صفات مهم زراع نیروابط ب یابیارز. 1387 ،ع یمومن م و یعیرب ،ب یعیرب ،م اتیب 
  .486تا  475 صفحه هاي . 45دوازدهم، شماره  جلد ،یعیو منابع طب يعلوم و فنون کشاورز. زاریدوم در شال

. اسیکا جهت کشت در شرایط دیم شناسایی گونه هاي مناسب جنس بر. 1385حاتم زاده ح، علیپور س و جمشید مقدم م، 
شهریور  7تا  5. پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. نهمین کنگره علوم زراعت واصالح نباتات ایران. چکیده مقاالت

  .252ص .  1385

. بررسی همبستگی بین صفات و تجزیه مسیر براي عملکرد دانه و روغن در ارقام کلزا . 1385صفري س و باقري ح ر، 
  .286ص . پردیس ابوریحان. دانشگاه تهران. تهران. نهمین کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ایران.  التچکیده مقا

از صفات  یدرصد روغن دانه با برخ یکیژنت یهم بستگ یبررس .1385ع ه،  زاده نیو حس ع ینالیس ، ز يموسو ریم
، بیست و سوم جلد ران،یا يله علوم کشاورزمج. رهیچند متغ يآمار يها هیتجز قیدر کلزا از طر یفیو ک یمهم کم
  .186تا  177هاي صفحه. 37- 1دوره  2شماره 
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عملکرد و اجزاي عملکرد دانه در  تیو عل ونیرگرس ،یهمبستگ لیو تحل هیتجز. 1387 ،م یرسول و ذ، گل پرور ا ر یهاشم
  .419تا  412 هايصفحه . 4دوم، شماره  جلدکشاورزي،  نیهاي نوافتهی). Brassica napus L(ارقام کلزا 
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	دﺮﮑﻠﻤﻋ نﺎﯿﻣ ﻂﺑاور ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و ﻪﻧاد هﺎﯿﮔاﺰﻠﮐﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﺶﻫوﮋﭘ يارد مﻮﻠﻋ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هوﺮﮔ ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد كﺎﺧرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑﯾﻞﺪﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗ رﺎﻬﭼ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد .ﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد يرﺎﯿﺑآ زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ :ﺶﻨﺗ نوﺪﺑ)
	55/0(ﺪﺷ ﺶﻨﺗ وﯾﺪ)
	35/0
	ﺳ و حﻮﻄ ﻣرو و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ :ز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋﯾﺘﺴﯽ)ﺪﻫﺎﺷ( ﺪﺻرد رﺎﻬﭼ و ود دﺮﺑرﺎﮐ ، ﺳﻮﭙﻤﮐﺖﺮﻬﺷ ﻪﻟﺎﺑزيﻣرو ﺪﺻرد رﺎﻬﭼ و ود دﺮﺑرﺎﮐ وﯽﺪﻧدﻮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ. ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد11 ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﯿﻈﻧ ﺖﻔﺻ ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرااﺪﻧا ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ، ي
	75/0( ﺶﻨﺗ ، ﻂﺳﻮﺘﻣ)
	(و هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﺖﻔﺻ ﺎﺑ ﮏﺸﺧ265/0=
	ﺮﺘﻤﮐﯾﻦﺮﺿﯾﺐﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽراد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ اردﻮﺑ اﻧﺪ.ﺰﺠﺗ ردﯾﻪﺳﺮﮔرﯿنﻮ فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ود و ﻪﺗﻮﺑاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺮﻔﺴﻓ راﺪﻘﻣﯽﯾﺳﺮﮔر ﻪﻟدﺎﻌﻣ دراو ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا ردﯿنﻮﺰﺠﺗ رد و ﺪﻧﺪﺷﯾﻪﺎﻫ ﻪﻔﻟﻮﻣ ﻪﺑيﻠﺻاﯽ ﭘ دﻮﻤﻧ مود ﻞﻣﺎﻋ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و لوا ﻞﻣﺎﻋ رد ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا تﺎﻔﺻﯿاﺪﺪﻧدﺮﮐ .اﯾ
	،دﺮﮑﻠﻤﻋ ،مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ نﻮﯿﺳﺮﮔرﻪﻔﻟﻮﻣ ،اﺰﻠﮐﯽﻠﺻا يﺎﻫﺒﻤﻫ ،ﯽﮕﺘﺴ
	ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ دﻮﺒﻤﮐ ناﺮﺒﺟ ياﺮﺑ هدﺮﺸﻓ يزروﺎﺸﮐ عﻮﻧﮐ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ،كﺎﺧ رد ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮهوﻼﻋ ﺮﺑﺰﻫﯾﻪﻨ لدﺎﻌﺗ ندز ﻢﻫ ﺮﺑ و ﻢﮐ ﯽﻫدزﺎﺑ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،دﺎﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ،كﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋدﻮﺷ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ . ﻞﯿﻟد ﻪﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ور ﻦﯾا زا
	ﺖﻤﯿﻗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﺎﺿﺎﻘﺗ رد ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧورشور دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ رﻮﺒﺠﻣ ار نازروﺎﺸﮐ ،تﻻﻮﺼﺤﻣ يﺎﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا نآ فﺪﻫ ﻪﮐ هدﺮﮐ هدﺮﺸﻓ ﯽﺘﯾﺮﯾﺪﻣ ﺖﺳا ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ)درﺎﮔرﻮﺑنارﺎﮑﻤﻫ و2008 .( ﻦﯾا
	ﺪﻣ و هدﺎﻔﺘﺳا و ﺪﺷﺎﺑﯾﺮﯾﺖا ﺐﺳﺎﻨﻣﯾﻦﻣ داﻮﻣﯽ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻮﺼﺧ دﻮﺒﻬﺑﺻﯿتﺎﻓﯿﺰﯾﺷﻮﮑﯿﻤﯿﺎﯽﯾاﺰﻓا و كﺎﺧﯾﺶ بﺬﺟ اﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾﮔ ﻂﺳﻮﺗﯿهﺎﻔﻣ تاﺮﺛاﯿﺪيور اري و ﺪﺷر ﻪﻧﻮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋﺎﻫيﮔﯿﻫﺎﯽﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .ﻧﺎﺒﻌﺷﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و )2011 (ﺮﻬﺷ ﻪﻟﺎﺑز ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧي ﺚﻋﺎﺑ اﺰﻓاﯾﺶﻨﻌﻣﯽاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ و دﺮ
	ﺐﯾﺮﺨﺗ ﺶﻫﺎﮐ ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻇﺎﻔﺣ ﻪﺑ هﺪﻨﯾآﺰﻓ ﻪﻗﻼﻋﻣ ﻪﺑ هﮋﯾﻮﺑ ،ﺎﻫدﻮﮐ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز رﻮﻈﻨ يرﺎﯿﺴﺑ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ رد يﺎﻫرﻮﺸﮐ رد ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ) نارﺎﮑﻤﻫ و يزرد1387و و رﻮﭘ ﯽﺛار ﺮﻐﺻا ﯽﻠﻋ داز1386.(ﯽﻨﻏور نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ رد،ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ اﺰﻠﮐ ﺪﺻرد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ي
	( ،اﺰﻓا ﺶﯾدﺮﮑﻠﻤﻋﻧ و ﻪﻧادﯿﺰ ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻤﻫا زاﯿﺖاﺰﺴﺑﯽﯾ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ . تﺎﻔﺻ ﺖﺧﺎﻨﺷ ياراد طﺎﺒﺗرادﺰﻧﯾﮏداﮋﻧ ﻪﺑ ﺮﻣا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑيﮔﯿنﺎﻫﺎ ﺴﺑﯿرﺎﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣﯿﺖﻣﯽﺪﺷﺎﺑ .ﺴﺑﯿيرﺎﻘﻘﺤﻣ زاﯿﻦ تﺎﻔﺻ ﺺﺧﺎﺷ ،فﻼﻏ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗﻪﻧاد راﺰﻫ نزو و ﺖﺷادﺮﺑارﺮﺗ ﻢﻬﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪ
	اﺰﻓا ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗﯾﺶﻤﻫاﺮﻓﯽاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾ)ﻟژﯿفﻮﮐزﺎ و ﻦﻣراو2004(اﺰﻓا ،ﯾﺶرﯾتادﻮﺟﻮﻣﺰﻔﻣﯿﺪ ﺶﻫﺎﮐ و اﻮﻋﺑ ﻞﻣﯿرﺎﻤيازيﮔﯿﻫﺎﯽ ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ)ردﺎﻣﯾﺪ نارﺎﮑﻤﻫ و 2007 .(ﺗرﺎﺳﺎﺗرﺎﭘﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و)2008 ( ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﻣروﯽاراد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐيﻟﺎﻌﻓﯿﺖﻣﯿﺑوﺮﮑﯽﺰﻧآ وﯾﻤﯽ و ﻻﺎﺑ وﺎﺣيدﺎﻘﻣﯾﺮزﯾدﺎيﻄﻨﺗ داﻮﻣ زاﯿﻢﮔ ﺪﺷر
	ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد اﺰﻠﮐ هﺎﯿﮔ وﺳرﺮﺑﯽﺑ ﻂﺑاورﯿﻦ ﻌﺗ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻔﺻﯿﯿﻦﺮﺘﻬﺑﯾﻦ ﺺﺧﺎﺷ ﻏ بﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻢﻣز ردﯿﻪﻨ دﻮﺒﻬﺑدﺮﮑﻠﻤﻋاﯾﻦ ﺰﺠﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ اﺰﻠﮐ مﺎﻗرا رد تﺎﻔﺻﯾﻪﻠﺤﺗ وﯿﻞ ﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽ،ﺳﺮﮔرﯿنﻮﻪﻔﻟﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﯽﻠﺻا يﺎﻫ مﺎﺠﻧا ﺪﺷ. زا فﺪﻫ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﯽﺳرﺮﺑ ،ﻖﯿﻘ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﺻرد رﺎﻬﭼ و ود ناﺰﯿﻣ ﺎﻫ ناﺪﻠﮔ كﺎﺧ ﯽﻧزو لدﺎﻌﻣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو و يﺮﻬﺷ ﻪﻟﺎﺑز100 و200 مﺮﮔ ناﺪﻠﮔ رد ﯽﻣﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺞﻨﭘ يﺎﻫ هﺎﯿﮔ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ كﺎﺧ ﻪﺑ و هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ناﺪﻠﮔﻮﺧ ﻪﺑ ﯽﺑ طﻮﻠﺨﻣ نآ ﺎﺑﺪﻧﺪﺷ. يﺮﻬﺷ ﻪﻟﺎﺑز ﺖﻓﺎﯾزﺎﺑ ﺰﮐﺮﻣ زا يﺮﻬﺷ ﻪﻟﺎﺑز ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﯾا زا ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣ
	رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺶﯾﺎﻣزآ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﺐﻟﺎﻗكﻮﻠﺑ حﺮﻃﺗ رﺎﻬﭼ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫراﺮﮑ رد ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هﺪﮑﺸﻧاد و يزروﺎﺸﮐ يروﺎﻨﻓناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ لﺎﺳ رد 1388ﺪﺷ مﺎﺠﻧا .ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺢﻄﺳ ﻪﺳﺶﻨﺗ)
	،ﺮﺘﻣ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺖﯾاﺪﻫﺖﯾاﺪﻫ هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا هرﺎﺼﻋ رد ﺞﻨﺳ عﺎﺒﺷا ﻞﮔ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ كﺎﺧ عﺎﺒﺷا ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ،عﺎﺒﺷا يﺎﻣد رد105 صﻮﺼﺨﻣ نزو ،داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﺎﺑ ﻢﯿﺴﻠﮐ تﺎﻨﺑﺮﮐ ،باﺬﻣ ﻦﯿﻓارﺎﭘ شور ﺎﺑ كﺎﺧ يﺮﻫﺎﻇ ﺮﻔﺴﻓ ،لاﺪﻠﺠﮐ شور ﺎﺑ ﻞﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ،يﺮﺘﻤﯿﺴﻠﮐ شور ،ﻦﺴﻟوا شور ﺎﺑ بﺬﺟ ﻞ
	هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ
	( ﻞﻣﺎﺷ
	:ﺶﻨﺗ نوﺪﺑ) رد يرﺎﯿﺑآ75 ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺖﺑﻮﻃر ﺪﺻرد ﻪﻋرﺰﻣ)
	: ﺶﻨﺗﻂﺳﻮﺘﻣ) رد يرﺎﯿﺑآ55 ﺪﺻرد ﺖﺑﻮﻃر
	(( ،
	( ،
	: ﺪﯾﺪﺷ ﺶﻨﺗ) رد يرﺎﯿﺑآ35 ﺪﺻرد ﺖﺑﻮﻃر
	(؛ و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ)
	(ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد : ﻋﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪ ، و ود فﺮﺼﻣ ﺪﺻردرﺎﻬﭼود فﺮﺼﻣ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﻬﭼ و ﺪﺻرد ﯽﻣرودﻮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ.لﺎﻤﻋا هﻮﺤﻧ ياﺮﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺢﻄﺳ ﺮﻫ ﺪﺷر هرود لﻮﻃ رد يرﺎﯿﺑآﻪﮐ دﻮﺑ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ ود ﺮﻫ ﯾ زوررﺎﺒﮑﺮﻫ ﺖﺑﻮﻃر هﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧزو ترﻮﺻ ﻪﺑ ناﺪﻠﮔ و ﺶﻨﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺪﯾدﺮ
	زا ﺲﭘهدﺎﻣآيزﺎﺳ،ﺎﻫ ناﺪﻠﮔ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ناﺪﻠﮔ رد ﻪﺗﻮﺑ ﺞﻨﭘ ﺖﺳد ﺎﺑ ﯽﮑﯿﺘﺳﻼﭘ ﯽﻣﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺞﻨﭘ يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ .ﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﻞﻣﺎﮐ راﺮﻘﺘﺳا زا ﺪﻌﺑ ،ﺎ ﮏﻨﺗ ﻞﻤﻋ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ داﺪﻌﺗ ،ندﺮﮐ ناﺪﻠﮔﺮﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺳ ﻪﺑﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ . ﻪﺟردتراﺮﺣزوروﺐﺷﻪﻧﺎﺨﻠﮔردﯽﻃﺶﯾﺎﻣزآﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗﺪﺣ رد28 و20 داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﺪ
	ﻪﺗﻮﺑ
	( ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ دﺮﮔﯾﺪ .ﻨﭽﻤﻫﯿﻦ دﺪﻋ زا
	ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﮔ يرﺎﺳ ﻢﻗر اﺰﻠﮐ زا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا
	هﺎﮕﺘﺳد ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ )
	ضﺮﻌﻣ رد ﻪﻧازور اﺰﻠﮐ يﺎﻫ14 راﺮﻗ ﯽﯾﺎﻨﺷور ﺖﻋﺎﺳ ﻨﺘﺷادﺪ . هﺎﯿﮔ ﺪﺷر هرود ﺰﯿﻧﺪﯿﻣﺎﺠﻧا لﻮﻃ ﻪﺑ هﺎﻣ ﺞﻨﭘ. رد ﺪﺷر هرود نﺎﯾﺎﭘﯽﺸﯾازﻪﺗﻮﺑ و مﺎﺠﻧا ﺖﺷادﺮﺑ ﻞﻤﻋ ، يﺎﻫ ا اﺰﻠﮐ اﺪﺟ ﻪﺸﯾر ز هزاﺪﻧا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ و ﻦﯾزﻮﺗ زا ﺲﭘ و يﺮﯿﮔﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻردﻪﻄﺑار زا]1[)ﯽﻧاﺮﯾا و رﻮﭘ ،نارﺎﮑﻤﻫ1386(، تﺪﻣ
	(ﮔ هزاﺪﻧاﯿﺮي ﻪﺑ ،ﺪﺷ ﺼﺧﺎﺷ ناﻮﻨﻋﯽاﺮﺑيﻣﯿناﺰﻓوﺮﻠﮐﯿﻞ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد اﺰﻠﮐ گﺮﺑ دﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘﯾﺪ .ﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺋاﺮﻗوﻓﯿﻞ )
	( ﻪﻌﺳﻮﺗ ًﻼﻣﺎﮐ گﺮﺑ ﻪﺳ ردﯾﻪﺘﻓﺎﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑﯿﺖ ﮔ ﺮﻫ رد ﻪﺑﺎﺸﻣﯿهﺎرد و گﺮﺑ زا ﻪﻄﻘﻧ ﻪﺳ) و ﻂﺳو ،كﻮﻧ گﺮﺑ هﺪﻋﺎﻗ (ﻌﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑﯿرﺎﻣ و گﺮﺑ ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦ ﻌﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ گﺮﺑ ﻪﺳﯿرﺎﻓوﺮﻠﮐﯿﻞﮔﯿهﺎدﺮﮔ رﻮﻈﻨﻣﯾ،ﺪ رد ﺎﻬﻧﯾﺖﻧﯿﺰﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ناﺪﻠﮔ رد ﻪﺗﻮﺑ ود ﺖﺋاﺮﻗﻓﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺋاﺮﻗ ﻂﺳﻮﺘﻣﯿﻞ)
	(اﺮﺑي ﺮﻫﯾﮏ زا ﺗﯿﺎﻫرﺎﻤ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد)و نﺎﺧ ،نارﺎﮑﻤﻫ2010(. ﻪﻄﺑار]1[
	ﺰﺠﺗﯾﻪﺎﻘﻣ و ﺪﻧﺪﺷﯾﻪﺴ ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﻧ ﺎﻫﯿﺰا ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ شور ﺎﺑي رد و ﻦﮑﻧاد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5ﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﺪﺻرد راﺰﻓا م
	ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼيا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد5داد نﺎﺸﻧ ﺪﺻرد ﻪﮐﺑﯿﺮﺘﺸﯾﻦ راﺪﻘﻣتﺎﻔﺻ ﻦﯾاﺗ زاﯿرﺎﻤنوﺪﺑﺶﻨﺗ و ﻣرو ﺪﺻرد رﺎﻬﭼ دﺮﺑرﺎﮐﯽ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﮐ ،ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ردتﺎﻔﺻ ﻦﯾا زا ﯽﺧﺮﺑﺗ فﻼﺘﺧاﯿرﺎﻤﺗ ﺎﺑ رﻮﮐﺬﻣﯿرﺎﻤ ﺑآﯿرﺎي ﻪﻟﺎﺑز ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﺻرد رﺎﻬﭼ دﺮﺑرﺎﮐ و لﺎﻣﺮﻧ ﺮﻬﺷيﻨﻌﻣﯽ دﻮﺒﻧ راد) لوﺪﺟ3.(ﺗﯿﺎﻫرﺎ
	راﺰﻓا مﺮﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ هداد
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا.تﺎﻔﺻ ﻦﯿﺑ هدﺎﺳ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾاﺮﺿ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ هداد ﻞﮐ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ نﻮﯿﺳﺮﮔر زا و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻬﺟ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﮕﯾد تﺎﻔﺻ وﯽﺗﺎﻔﺻﺑ ﻪﮐﯿﺮﺘﺸﯾﻦﺟﻮﺗ رد ار ﻢﻬﺳﯿﻪﻐﺗﯿﯿتاﺮﮑﻠﻤﻋ دﺮ ﻪﻧادﺪﻨﺘﺷادهدﺎﻔﺘﺳا 
	ﺎﺘﻧﯾﺞﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣﯾﻪراوﯾﺲﻧﺎ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺑآ ﺮﺛاﯿرﺎي درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺮﻈﻧ زا ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و ﯽﺳرﺮﺑ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﯾﮏ ﺪﺻردﻣﻨﻌﯽرادﻣﯽﺪﺷﺎﺑ . ﺑآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛاﯿرﺎيز دﻮﮐ ردﯾﺘﺴﯽاﺮﺑ تﺎﻔﺻ ﯽﻣﺎﻤﺗ يﯽﻨﻌﻣ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﺰﺟ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ راد دﻮﺑ) لوﺪﺟ2 .(ﺎﻘﻣﯾﻪﺴﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﻞﺑﺎﻘ
	ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ دراد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ار ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾﺮﺿ . ﺖﻔﺻ زا ﺪﻌﺑ ﺢﻄﺳ و ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺮﻔﺴﻓ راﺪﻘﻣ ،ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﺎﺑ گﺮﺑ
	ﺎﺑ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﺖﻔﺻ ﻪﮑﯿﻟﺎﺣ26/0=
	اﺮﺿﯾﺐﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﺑ هدﺎﺳﯿﻦ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻔﺻ لوﺪﺟ4 ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ .ﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫﯽ دﻮﺷﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾﺮﺿ ﻦ هدﺎﺳ)95/0=
	ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ93/0 و90/0ﺪﻧراد راﺮﻗ .
	(ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ اراد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ار، رد
	نارﺎﮑﻤﻫ)1387( ﯽﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺰﯿﻧﻪﺧﺎﺷ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﺑ ار راد يﺎﻫ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾ ﯽﻋﺮﻓ و ﯽﻠﺻا .نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﺷﺎﻫ)1387 ( ﺎﺑ داﺪﻌﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ هدﺎﺳ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾاﺮﺿ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﻪﺧﺎﺷ رد فﻼﻏ فﻼﻏ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ و ﯽﻠﺻا يﺎﻫ ﻫﺪﻧراد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ 
	ﯾﺮﺘﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯿﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾﺮﺿ ﻦ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻرد و ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا)090/0=
	( ﻪﮐ ﺮﯿﻏﻨﻌﻣﯽرادﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ .ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا يﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﺳﻮﻣﺮﯿﻣ)1388 (ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ . ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯿﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﯽﺒﻟﺎﻃ و ﺮﻓ يدﺰﯾ)1385 (ﻧﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿ. و تﺎﯿﺑ
	ﻪﻔﻟﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﯾﺰﺠﺗ رد جاﺮﺨﺘﺳا ﻞﻣﺎﻋ ود ﯽﻠﺻا يﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ) لوﺪﺟ5 .( هﺪﻧﺎﻣ ﯽﻗﺎﺑ ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ ﺐﯾاﺮﺿ نﻮﭼﻞﻣﺎﻋ جاﺮﺨﺘﺳا هزﺎﺟا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد دﻮﺑ ﻢﮐ ﯽﻠﯿﺧ ﺮﺘﺸﯿﺑ يﺎﻫ داﺪﻧ ار . عﻮﻤﺠﻣ رد رﻮﮐﺬﻣ ﻞﻣﺎﻋ ود31/84 ﻞﮐ زا ﺪﺻرد ﻪﺑ مود و لوا ﻞﻣاﻮﻋ ﻢﻬﺳ ﻪﮐ ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﯿﺟﻮﺗ ار ﺲﻧﺎﯾراو ﺐﯿﺗﺮﺗ31/73 و99/10دﻮﺑ 
	ﺳﺮﮔر ردﯿنﻮ ﻪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻔﺻ مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ ﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋﯿﺮﺎﺳ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻪﺘﺴﺑاوﯾﺮﻮﻨﻋ ﻪﺑ تﺎﻔﺻ نا ﻐﺘﻣﯿﺎﻫﺮيﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽ . نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺐﯾﺮﺿ ياراد ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ﻪﮐ ﻪﮐ داد ﻦﯿﯿﺒﺗ91/0=
	تاﺮﯿﯿﻐﺗ زا يا هﺪﻤﻋ ﺶﺨﺑ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﻪﯿﺟﻮﺗ ار ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ﺮﺛاﺪﻧﺎﺷﻮﭙﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ار ﺮﮕﯾد يﺎﻫﺮﯿﯿﻐﺘﻣ . ﺖﻔﺻ ﺪﻣ دراو ﻪﮐ ﺮﮕﯾد ﯽﻣ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺮﻔﺴﻓ راﺪﻘﻣ ،هﺪﺷ ل ﺪﺷﺎﺑ . ﺎﺑ ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﻦﯾا94/0=
	لﺪﻣ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ياﺮﺑ.ﺎﻌﻣد ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻪﻟ ﻪﻄﺑار ترﻮﺻ ﻪﺑ نﻮﯿﺳﺮﮔر
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	ددﺮﮔ ﯽﻣ ﻪﺋارا.
	ﯽﻠﻣﺎﻋ رﺎﺑ ار ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺖﺒﺜﻣ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ957/0 ،949/0 ،960/0 و 941/0 (هﺮﻬﺑ ﻞﻣﺎﻋ ار ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾا ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ
	ﺪﯿﻣﺎﻧ يرو . زا يدﺎﻤﻧ ﻪﮐ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾﺮﺿ هﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ،ﺖﺳا)858/0 رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1ﺪﺻرد (ﯽﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻔﺻ ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﺸﯾور ﺪﺷر تﺎﻔﺻ يور ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎﺑ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻨﻓ)هﺎﯿﮔ ﺖﺑﺎﺛ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ( ﻞﺑﺎﻗ داﻮﻣ هﺮﯿﺧذ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻃﺎﺧ ﺪﯾﺎﺑ ،ﺪﻧﻮﺷ ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾاز ﺪﺷر يا
	ﺳﺮﮔرﯿنﻮ ﺮﻔﺴﻓ راﺪﻘﻣ و ﻪﺗﻮﺑ فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ود اﻮﻫ ماﺪﻧاﯽﯾ ﻪﻟدﺎﻌﻣ دراو ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﺳﺮﮔرﯿنﻮﺰﺠﺗ رد و ﺪﻧﺪﺷﯾﻪﻪﻔﻟﻮﻣ ﻪﺑﺎﻫيﻠﺻاﯽ تﺎﻔﺻ مود ﻞﻣﺎﻋ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و لوا ﻞﻣﺎﻋ رد ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﭘ دﻮﻤﻧﯿاﺪﺪﻧدﺮﮐ .اﯾﻦﮐﺎﺣ ﺮﻣاﯽا زاﯾﻦ تﺎﻔﺻ ﻪﮐ دﻮﺑ قﻮﻓا ردطﺎﺒﺗر ﺎﺑﯾﺪﮑﯾﺮﮕاﺰﻓا 
	ﺎﺘﻧﯾﺞﮕﺘﺴﺒﻤﻫ زا ﻞﺻﺎﺣﯽﺎﻫيﺳﺮﮔر ،هدﺎﺳﯿنﻮ ﺰﺠﺗ و مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔﯾﻪﻪﻔﻟﻮﻣ ﻪﺑﯽﻠﺻا يﺎﻫدوﺪﺣ ﺎﺗيﺆﻣﯾﺪ ﯾﺪﮑﯾﺮﮕﺪﻧدﻮﺑ،رﻮﻃ ﻪﺑيﻌﺗ رد ﻪﮐﯿﯿﻦاﺮﺿﯾﺐﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﯽ ،هدﺎﺳ داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏﺑﯿﺮﺘﺸﯾﻦﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽ ار دﻮﺑ اراد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ)93/0=
	( ﺖﻔﺻ نآ زا ﺪﻌﺑ و ﺎﺑ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا رد ﺮﻔﺴﻓ راﺪﻘﻣ91/0=
	ﺖﺷاد راﺮﻗ. رد ﺳﺮﮔر شورﯿنﻮﻧ مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔﯿﺰﻦﯾا ﺎﻬﻨﺗود ﺖﻔﺻ دراو ﻦﯿﯿﺒﺗ ﺐﯾﺮﺿ ﺎﺑ و ﺪﻧﺪﺷ لﺪﻣ94/0ا هﺪﻤﻋ ﺶﺨﺑي زا ﻐﺗﯿﯿتاﺮﺳﺮﮔر لﺪﻣﯿﻧﻮﯽﺟﻮﺗ ارﯿﻪﻮﻤﻧﺪﻧد .ﺰﺠﺗ ردﯾﻪ
	ﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﯽﺜﻣ و ﺖﺒﻨﻌﻣﯽ راد)858/0 ﺢﻄﺳ رد1 ﺪﺻرد (ﻣ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﯽﺗﻮﻧژ ﻪﺑ ناﻮﺗﯿﭗﺎﻫي ﺖﺳد ﺮﺗﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑﯾﺖﻓﺎ.
	ﻣﺎﻣاﯽع،1375 .ﺎﻬﺷوريﺰﺠﺗﯾﻪﮔﯿهﺎ .ﺮﺸﻧﯾﻪﻨﻓﯽ هرﺎﻤﺷ982،لوا ﺪﻠﺟ،ﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣﯿتﺎﻘبآ و كﺎﺧ. اﯾﻧاﺮﯽﺗﻮﮑﻠﻣ ،ر رﻮﭘﯽﺪﺑﺎﻋ ،ج ميدﺎﺠﺳ و ج مي ،ا1386 .ﻠﺻا تاﺮﺛاﯽﺮﺘﮐﺎﺑ و دﺮﮔﻮﮔ ،تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧيﺗﯿﺳﺎﺑﻮﯿسﻮﻠ ﺮﺑ ﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷيﻗﺎﺑ تاﺮﺛا و ترذ لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﯿهﺪﻧﺎﻤﻮﺟ لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نآ .بآ و كﺎﺧ مﻮﻠﻋ 
	،
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧﺎﯾزار ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ رد)
	،
	.(ﯽﻤﻠﻋ ﮥﻣﺎﻨﻠﺼﻓ- ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺸﻫوﮋﭘ ناﺮﯾا، ﺪﻠﺟﻢﺠﻨﭘ و ﺖﺴﯿﺑ ةرﺎﻤﺷ ،1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ1 ﺎﺗ19. ﺛارﯽﻠﻋ و ل رﻮﭘﯽن هداز ﺮﻐﺻا،1386 . ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛاﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫي و ﺲﻨﺳرﻮﻠﻓ سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ
	ﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑيﺪﻨﺑ هﺪﻏ ،ﺪﺷريﺧﺮﺑ بﺬﺟ وﯽاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾﻮﺳ ردﯾﺎ .زروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣي ﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ وﯿﻌﯽ ،ﻢﻫدزﺎﯾ ﺪﻠﺟ ، هرﺎﻤﺷ4ﻒﻟا ،يﺎﻫ ﻪﺤﻔﺻ53 ﺎﺗ63. ﺮﻓ يدﺰﯾشﯽﺒﻟﺎﻃ ور ،1385 .ﺳرﺮﺑﯽﺑ ﻂﺑاورﯿﻦاﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋياﺰﻠﮐ ﻢﻗر ﻪﺳ رد دﺮﮑﻠﻤﻋي هرﺎﻬﺑ )
	(ﺮﻃ زاﯾﻖﺰﺠﺗﯾﻪﻠﻋﯿﺖ . ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﺸﻫوﮋﭘﺪﻠﺟمرﺎﻬﭼ، هرﺎﻤﺷ4 ، ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ30 ﺎﺗ38.هداز ﯽﻨﻬﺷ ﯽﺿﺎﻗو ش ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ،پ1379 . اﺰﻠﮐ .لوا پﺎﭼ ،ﯽﺠﯾوﺮﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﺳر يﺰﯾر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺘﻓد. ﺑﯿتﺎم،ﺑرﯿﻌﯽب،ﺑرﯿﻌﯽو مﻨﻣﻮﻣﯽع،1387 .زراﯾﺑﺎﯽﺑ ﻂﺑاورﯿﻦﻋارز ﻢﻬﻣ تﺎﻔﺻ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽ ﺖﺸ
	ﻤﺷﺎﻫﯽر ا روﺮﭘ ﻞﮔ ،ذوﻟﻮﺳرﯽم،1387 .ﺰﺠﺗﯾﻪﻠﺤﺗ وﯿﻞﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽ،ﺳﺮﮔرﯿنﻮﻠﻋ وﯿﺖ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ اﺰﻠﮐ مﺎﻗرا)
	.(ﯾﻪﺘﻓﺎﻮﻧ يﺎﻫﯾﻦ ،يزروﺎﺸﮐﺪﻠﺟ هرﺎﻤﺷ ،مود4 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ412 ﺎﺗ419.

