
  

  شرایط دیمتحت هاي مختلف  هاي هرز در تراکم
  1رضا محمدي ، 2، خسرو مرادي

شناسـایی  هاي هرز  ، جهت کاهش خسارت علفها کش استفاده از علف
در شـرایط حضـور و    هاي امید بخش جـو  این تحقیق به منظور ارزیابی الین
صـورت فاکتوریـل بـا    آزمایش بـه  .ام شدهاي هرز انج

-86(بـه مـدت سـه سـال زراعـی      سـرارود  -هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم
،  350(بـا سـه سـطح    ، تراکم ) 1-چهار الین امیدبخش جو و رقم شاهد سرارود
نتـایج نشـان داد کـه الیـن      .بودند) وجین و عدم وجین علف هرز

داري برتر از رقـم  طور معنیکیلوگرم در هکتار به 3938
Roho//Alger/Ceres  ( داراي عملکرد دانه معادل شاهد و

نـامطلوب از لحـاظ شـرایط    (نتایج نشان داد که در سال اول آزمایش 
د شـرایط رشـ  (دار نبـود ولـی در سـال دوم و سـوم     

بـاالترین عملکـرد دانـه را ژنوتیـپ     .  هرز متفاوت بـود 
از نظـر شـاخص   . هاي هـرز تولیـد نمـود    بذر در متر مربع و در شرایط بدون علف
بـه دلیـل عملکـرد      4بنابراین، الیـن شـماره   . یر ژنوتیپ ها برتر بودند

به دلیل شاخص تحمل تـداخل علـف هـرز بـاال و      1
بوتـه   450راکم در ت. باشد  قابل توصیه می) عدم کنترل علف هاي هرز

بنابراین با توجه به افزایش شـاخص  . ها از شاخص  تحمل تداخل علف هرز باالتري برخوردار بودند
تواند به عنوان راهی براي کنتـرل    بوته در متر مربع می

  علف هرز جو ، رقابت، شاخص تحمل تداخل علف هرز، شرایط دیم،
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استفاده از علفآور زیست محیطی  هزینه باال و اثرات زیان با توجه به
این تحقیق به منظور ارزیابی الین. باشدها و ارقام با توانایی رقابت باال ضروري می

هاي هرز انج هاي هرز و همچنین اثر تراکم در توانایی رقابت آنها با علف عدم حضور علف
هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم

چهار الین امیدبخش جو و رقم شاهد سرارود(عوامل شامل ژنوتیپ . اجرا گردید
وجین و عدم وجین علف هرز(هرز با دو سطح  و علف) بوته در متر مربع

Lignee 131/3/4679/105/YEA168.4(  3938با عملکرد دانه
Roho//Alger/Ceres 362-1-1/3/Alpha/Durra( 1شاهد آزمایش بود، اما الین شماره 

نتایج نشان داد که در سال اول آزمایش . ها عملکرد کمتري نسبت به شاهد داشتند
دار نبـود ولـی در سـال دوم و سـوم      هـرز معنـی   ها در سطوح تـراکم و علـف   تفاوت عملکرد ژنوتیپ

هرز متفاوت بـود  ها در سطوح مختلف تراکم و علف تفاوت عملکرد ژنوتیپ
بذر در متر مربع و در شرایط بدون علف 400در سال دوم و در تراکم 

یر ژنوتیپ ها برتر بودنداز سا 1و  4هاي شماره تحمل تداخل علف هرز الین
1دانه بیشتر و داشتن شاخص تحمل تداخل علف هرز باال و الین شماره 

عدم کنترل علف هاي هرز(عملکرد معادل شاهد جهت کشت در شرایط طبیعی 
ها از شاخص  تحمل تداخل علف هرز باالتري برخوردار بودند در متر مربع ژنوتیپ

بوته در متر مربع می 450هاي  بیشتر، افزایش تراکم تا   تحمل تداخل علف هرز در تراکم
  .  دیم توصیه گردد علف هاي هرز جو در شرایط

جو ، رقابت، شاخص تحمل تداخل علف هرز، شرایط دیم،: واژه هاي کلیدي
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Abstract 

Regarding the high cost and environmental pollution usage of herbicides, new approaches to 
identify new genotypes with high competitive ability in order to decrease the damage of weeds are 
required. This study was undertaken to evaluate the promising barley genotypes under weedy (weed 
interference; WI) and weed free (WF) conditions and to identify the effect of seeding rates in their 
competitive ability with the weeds. A factorial experiment based on RCBD with 4 replications was 
conducted for three cropping seasons (2004-2007) at Dryland Agricultural Research Sub-Institute 
(DARSI), Sararood station, Kermanshah, Iran. Factors were included: genotypes (four promising 
barley genotypes and one check cultivar ( Sararood-1), seeding rates (350, 400 and 450 plant/m2), 
and weed conditions (WI and WF). Results showed that promising line G4 (Lignee 
131/3/4679/105/YEA168.4) with grain yield production equal to 3938 kg/ha significantly was 
better than the check. No significant difference was observed in grain yield between promising line 
G1 (Roho//Alger/Ceres 362-1-1/3/Alpha/Durra) and the check, while the other promising lines were 
out-yielded by the check. The results indicated that no significantly differences were observed 
among the genotypes for the levels of seeding rate and weed conditions in first cropping season 
(with unfavorable growth condition), while in two next cropping seasons (with favorable growth 
conditions) significant differences were observed among the genotypes based on both seeding rate 
and weed conditions factors. The highest grain yield productivity was found for the genotype 4 in 
400seeds/m2 and under weed control condition in second cropping season. According to weed 
interference tolerance index (WITI), promising lines G4 and G1 were better than the others, thus G4 
and G1 due to high yield performance and high WITI can be recommended for cultivation under 
natural conditions (without weed control). High WITI values were observed in 450 plant/m2seeding 
rate. Regarding to increasing of WITI in higher seeding rates, increasing of seeding rate until 450 
plant/m2 can be recommended as an approach to control of weeds for barley genotypes under 
rainfed condition.  
 
Keywords: Barley, Competition, Rainfed Condition, Weed, Weed Interference Tolerance Index.  
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  مقدمه
- خصوص زراعت عهدههآنچه علم کشاورزي، ب

دار آن است عبارت از تولید محصول بیشتر و با کیفیت 
بهتر که بتواند جوابگوي ازدیاد جمعیت باشد 

یکی از عوامل مهم ). 1376همکاران نورمحمدي و (
. )1999 زیمدال(باشد  هاي هرز می کاهش محصول، علف

عالوه بر پر ) ها کش علف(استفاده از مواد شیمیایی 
، ها پیامدهاي سوئی از قبیل آلودگی آب ،هزینه بودن
 ،خسارت به محیط زیست و حیات وحش ،آلودگی خاك

تجمع در  ،ها در مواد غذایی کش وجود باقیمانده علف
هاي هرز  هاي غذایی و به وجود آمدن علف زنجیره

بدوساك و (را در پی داشته است ها  کش مقاوم به علف
کشاورزي ). 1988 باکت و همکاران ،2011جاستس 

هاي پایدار به عنوان دیدگاهی در برگیرنده جنبه
فنی و تکنیکی به شمار  ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادي

هاي هرز به عنوان  آفات و علف آمده و مدیریت تلفیقی
هرز  آیند، در مدیریت تلفیقی علف اجزاي آن به شمار می

 ،هدف آن است که ضمن حفظ عملکرد در حد مطلوب
 ویزاسوانتن و (کاربرد مواد شیمیایی به حداقل برسد 

استفاده از توانایی  هرزقی علفیت تلفیریدر مد. )1991
هاي هرز و افزایش آن  رقابت گیاه زراعی با علف

بلک (تواند در تلفیق با سایر روش ها به کار رود  می
  ). 2000 شاو و همکاران

گیاهان اظهار داشت که توان  به طور کلی می
رشد و نمو با فیزیولوژیکی هاي  زراعی از نظر ویژگی

رقام مناسب و با یکدیگر متفاوت هستند و با انتخاب ا
هاي هرز را  خسارت علفتوان  میتوان رقابتی باال 

فربدنیا و همکاران ). 1995لمرل و همکاران (کاهش داد 
 يبه منظور ارزیابی توان رقابتی، عملکرد و اجزا) 1388(

هرز  عملکرد دانه ارقام مختلف گندم در برابر علف
نتایج  .در منطقه ورامین انجام دادندآزمایشی  1خاکشیر

هرز   علفحضور عدم نشان داد که در حضور و آنها 

                                                 
1 Descurainia sophia 

خاکشیر بین ارقام از لحاظ عملکرد دانه اختالف 
رقم نیک نژاد از شاخص  و داري وجود داشت معنی

رقابت باالتري نسبت به سایر ارقام در مقابل علف هرز 
در نهایت آنها بر اساس . خاکشیر برخوردار بود

بودن میزان عملکرد دانه  دلیل بااله شاخص تحمل و ب
نژاد در حضور علف هرز آن را به عنوان رقمی  رقم نیک

دیانت و همکاران . متحمل به خاکشیر معرفی نمودند
در بررسی قدرت رقابتی ارقام ایرانی گندم با ) 1386(

گزارش کردند که در میان ارقام آزادي، طبسی،  2چاودار
نژاد، پیشتاز، شیراز و روشن مورد  ، نیک2مهدوي، کرج

تن در   12/6بررسی، رقم مهدوي با دارا بودن عملکرد 
با  2ترین رقم و رقم کرج هکتار در حضور چاودار قوي

تن در هکتار در حضور چاودار  6/2دارا بودن عملکرد 
آنها نتیجه . ابت با چاودار بودندترین رقم در رق ضعیف

تواند براي کنترل علف هرز  رقم مهدوي میگرفتند که 
هاي هرز مورد استفاده  چاودار در مدیریت تلفیقی علف

با بررسی اثر ) 1382(باغستانی و همکاران  .قرار گیرد
 يهاي رشد، عملکرد و اجزا رقابت چاودار بر شاخص

افزایش تراکم چاودار  عملکرد دانه گندم اظهار داشتند که
باعث کاهش هر یک از صفات وزن خشک، شاخص 

همچنین با افزایش  .سطح برگ و سرعت رشد گندم شد
تراکم چاودار در هر یک از سطوح تراکم گندم، عملکرد 

به طور خطی براي گندم دانه و تعداد سنبله در متر مربع 
داري کاهش یافت، ولی افزایش تراکم چاودار  و معنی
داري روي تعداد دانه در سنبله و وزن هزار  ر معنیتأثی

با ) 2005(باغستانی و همکاران  .دانه گندم نداشت
مطالعه توان رقابت شش ژنوتیپ گندم زمستانه در 

 6618برابر علف هرز ناخنک گزارش نمودند که دو الین 
ترین توان  به ترتیب داراي باالترین و پایین  M-75-5و 

اظهار داشتند که ارتفاع آنها ن همچنی. رقابت بودند
تر کانوپی، تعداد بیشتر پنجه بارور، شاخص  مناسب

سطح برگ بیشتر، ماده خشک تجمعی بیشتر، سرعت 

                                                 
2 Secale cereal 
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بیشتر رشد محصول و سرعت بیشتر رشد نسبی از 
جمله خصوصیاتی بودند که سبب افزایش توانایی 

دیهیم فرد و همکاران . رقابت ارقام رقیب گردیدند
مقایسه توان رقابتی ارقام جدید و قدیمی  در) 2006(

اظهار داشتند که  1گندم در ایران با علف هرز منداب
به  2- توانایی رقابت ارقام با هم متفاوت بود و کرج

رغم عملکرد دانه پایین در  عنوان یک رقم قدیمی، علی
 نسبت به سایر ارقام هرز شرایط عدم حضور علف

داري موجب  معنی ، به طور)پتانسیل عملکرد پایین(
در . هرز منداب شد کاهش بیوماس و تولید بذر علف

رقم طبسی به عنوان یک رقم ضعیف در  ،میان ارقام
هرز و  رقابت با منداب، داراي کمترین توانایی تحمل علف

تأثیر . هرز بود همچنین کمترین بازدارندگی علف
عملکرد ارقام گندم در شرایط رقابت با  يپذیرترین اجزا

اب، به ترتیب تعداد سنبله در متر مربع، تعداد پنجه مند
بارور در بوته، تعداد بوته در متر مربع و تعداد دانه در 

به منظور ) 1386(عبدالهی و محمدي . سنبله بودند
 26هاي هرز  بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تداخل علف

را در دو  2ژنوتیپ گندم و دو رقم سرداري و آذر 
هاي  هاي هرز و بدون تداخل علف شرایط تداخل علف
، نتایج نشان داد نمودندارزیابی  هرز تحت شرایط دیم

هاي مورد مطالعه از نظر که تنوع زیادي بین ژنوتیپ
صفات مورد بررسی وجود داشت و چهار ژنوتیپ 

)CA8646/GRK//85.24 ،777TWWON87/3/F12.71/SKA، 
14 Gene Bank Material  وUNKNOWN 3(  در هر دو

تداخل داراي عملکرد بیشتري از عدم شرایط تداخل و 
  . ارقام شاهد بودند

افزایش تراکم و انتخاب آرایش کشت مناسب 
هاي هرز، افزایش  گیاه زراعی باعث کاهش رشد علف

گردد  توان رقابتی گیاه زراعی و افزایش عملکرد آن می
موسوي و همکاران  ).2000بلک شاو و همکاران (
با بررسی آستانه خسارت اقتصادي رقابت  )1383(

در گندم پاییزه اظهار داشتند که با  2خردل وحشی

                                                 
1 Eruca sativa 
2 Sinapis arvensis  

کیلوگرم   255و   215به  175افزایش مقدار بذر گندم از 
هاي  در هکتار، حداکثر تلفات عملکرد مربوط به تراکم

کاهش   7/41و   9/50به   2/57باالي خردل وحشی از 
افزایش مقدار بذر گندم سبب نتایج نشان داد که . یافت

. درصدي آستانه خسارت اقتصادي شد 116باال رفتن 
با بررسی اثرات ) 1381(حسن زاده دلویی و همکاران 

هاي  رقابتی یوالف وحشی با گندم پاییزه در تراکم
هاي  مختلف عنوان کردند که ارتفاع یوالف در تراکم

 مختلف گندم در مراحل اولیه رشد کمتر و در مراحل
پایانی رشد بیشتر از گندم بود و افزایش تراکم گندم 

افزایش تراکم گندم . باعث افزایش ارتفاع گندم شد
همچنین سبب کاهش سطح برگ و بیوماس یوالف 
وحشی و افزایش تراکم یوالف نیز باعث کاهش سطح 

بیشترین مقدار کاهش . برگ و بیوماس گندم گردید
که در تراکم  درصد بود 47عملکرد دانه گندم حدود 

بوته گندم در متر مربع  300بوته یوالف و تراکم  160
هاي پایین کاهش  مشاهده شد و بطور کلی در تراکم

دیدون  .عملکرد گندم ناشی از حضور یوالف بیشتر بود
با بررسی رقابت سه رقم جو بهاره با خردل ) 2002(

وحشی گزارش نمود که ارقام با توانایی رقابت زیاد 
ه ساقه بیشتري دارند، و خصوصیات رشد اولی

طول زیاد دو میانگره اول، ساقه از جمله رفولوژیکی وم
دهی و زاویه برگی کوچک در اصلی بلند در مرحله پنجه

  . رقابت براي نور اهمیت زیادي دارند
هاي امید این تحقیق با هدف بررسی ژنوتیپ

هاي هرز موجود  بخش جو از نظر توانایی رقابت با علف
بر ) میزان بذر( منطقه، و همچنین مطالعه اثر تراکم در 

توانایی رقابت آنها با علف هاي هرز در منطقه کرمانشاه 
  .اجرا گردید

  
  مواد و روش ها 

این تحقیق در قالب آزمـایش فاکتوریـل بـا طـرح     
تکرار در ایستگاه چهار هاي کامل تصادفی در پایه بلوك

سـه  کرمانشاه به مدت -تحقیقات کشاورزي دیم سرارود
شامل ژنوتیـپ   عوامل. اجرا شد) 1383-86(سال زراعی 
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):V  و رقـم   ) 1جـدول  ( شامل چهار الین امید بخش جـو

،  350تـراکم  :  D( با سه سطح، تراکم )1-شاهد سرارود
( هرز با دو سـطح   و علف) بوته در متر مربع 450و  400
W : زمـین محـل   . بودنـد ) وجین و عدم وجین علف هـرز

آزمایش در سال قبل آیش بوده، کـه در بهـار شـخم بـا     
دار زده شد و آخر تابستان جهت تهیـه   آهن برگردان گاو

هاي  اطالعات هواشناسی سال. بستر بذر دیسک زده شد
ــایش در جــدول   آورده شــده  1و شــکل   2اجــراي آزم

از منـابع    N30P30ل مقدار کـود بـر اسـاس فرمـو    . است
آمونیم در زمـان کاشـت    کودي فسفات آمونیم و نیترات

با بـذر کـار   در نیمه اول آبان ماه کاشت  .مصرف گردید
  کـه سـطوح تـراکم    آزمایشی وینتر اشـتایگر انجـام شـد   

ــذر      ــه ب ــزار دان ــتفاده از وزن ه ــا اس ــی ب ــورد بررس م
ردیـف کشـت بـا     شـش جهت هاي تحت بررسی  ژنوتیپ
پـنج  محاسـبه و   متـر  شـش سانتیمتر و طـول   20فاصله 
فاصـله بـین    .کشـت گردیـد  زیر سـطح خـاك   متر  سانتی
متـر در نظـر    دوهـا   سانتیمتر و فاصـله بلـوك   30کرتها 
آزمایش به صورت دیم اجرا گردیده اسـت و  . شدگرفته 

بــا اســتفاده از  و برداشــت آبیــاري انجــام نشــده اســت
هاي هـرز شـیرین    علف. ورت گرفتکمباین آزمایشی ص

 Acroptilon(تلـخ بیـان     ،) Glycyrrhiza glabra(بیان 
repense( ــکافته ــه ) Cefalaria syriaca(، سرش و بابون

)Anthemis arvensis (ــف ــل    عل ــب مح ــرز غال ــاي ه ه
بیـان بطـور طبیعـی      شیرین بیـان و تلـخ   .آزمایش بودند

سطح زمـین  در وجود داشتند و بذر سرشکافته و بابونه 
بطور یکنواخت در محل اجراي طرح بعـد از تهیـه بسـتر    

، همچنین علفهـاي هـرز   بذر و قبل از کاشت پخش گردید
ــل ــري از قبیـ ــیس: دیگـ ، )Adonis microcarpa( آدونـ

 Malcolmia(، مالکولمیـا  )  .Bupleurom sp( بوپلئوروم
africana( ــه ــتونک )Alyssum hirsutum(، قدوم ، ماس

)Turgenia latifolia ( و  شــقایق)Papaver dubium  (
در تیمارهـاي عـدم وجـود    . بطور پراکنده وجود داشـتند 

ظهـور  زنی و   علف هرز، وجین دستی در دو مرحله پنجه
هـاي جـو در زمـان پـر      ارتفاع ژنوتیـپ  .انجام شد سنبله

، وزن هـزار  از هر کرت شدن دانه در پنج نمونه تصادفی
دانه، تعداد سنبله در متر مربـع، تعـداد دانـه در سـنبله و     
. عملکرد دانه براي هرکرت آزمایشـی انـدازه گیـري شـد    

تجزیه آماري داده ها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار آمـاري      
IRRISTAT  ــت ــام گرف ــین  .انج ــل  همچن شــاخص تحم

عبدالهی ( تداخل علف هرز  طبق فرمول ذیل محاسبه شد
  ): 1386  و محمدي،

2)WF(
)WFi)(WIi(WITI =  

WITI  :    ،شاخص تحمل تداخل علـف هـرزWIi  :
: WFiام در شـرایط بـا علـف هـرز و      iعملکرد ژنوتیـپ  
WFام در شرایط بدون  علف هرز و  iعملکرد ژنوتیپ 

ها در شرایط بدون علـف هـرز    میانگین عملکرد ژنوتیپ: 
  .باشد می

   
  ژنوتیپ هاي مورد بررسی) نام(شماره و پدیگري -1 جدول

  )نام(پديگري     شماره
1   Roho//Alger/Ceres 362-1-

1/3/Alpha/Durra 
2   Alpha/Gumhuriybt//Sonja 

3   4679/105/YEA168.4/3/LIGNEE 
131/Arabi Abiad 

4   Lignee 131/3/4679/105/YEA168.4 

5   Sararood-1 )شاھد(  
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   سرارود در سال هاي اجراي آزمایش -ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیم در دمامیزان بارندگی و  -2جدول 

  سال زراعی
  بارندگی 

  )متر میلی(
متوسط دما 

درجه (
  )وسیسلس

حداقل دما 
درجه (
  )وسیسلس

حداکثر دما 
درجه (
  )سویسلس

84 -1383  431  1/15  6/6  8/21  
85 -1384  515  0/16  7/6  7/23  
86 -1385  8/551  3/14  9/6  9/21  

  3/26  9/7  7/15  458  میانگین بلند مدت
  

  )ب(  )الف(

   )ج(
  )ج(۱۳۸۵-۸۶و ) ب(۱۳۸۴-۸۵، )الف(۱۳۸۳-۸۴هاي  سرارود در سال -نمودار آمبروترميك ايستگاه تحقيقات كشاورزي ديم -۱شكل 

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکـرد دانـه نشـان    
داد کــه اثــرات اصــلی ســال و ژنوتیــپ و اثــرات متقابــل 

ژنوتیـپ در تـراکم در علـف هـرز در     ژنوتیپ در سال و 
معنی دار شده اند و سایر اثرات اصلی و متقابـل از   سال

اثـر سـال در   ). 3جـدول  (نظر آمـاري معنـی دار نشـدند    
ژنوتیپ عالوه بر عملکرد دانه براي صـفات ارتفـاع بوتـه    

معنـی   یک درصد سطح احتمال وتعداد دانه در سنبله در

ــود ــپ شــماره . دار ب ــه   4ژنوتی ــرد دان ــا عملک  2/3938ب
ــار ب ــوگرم در هکت ــیکیل ــر از شــاهد  طــور معن داري برت

و  2بود، ژنوتیپ هاي شماره ) 1-رقم سرارود (آزمایش 
بطــور معنــی دار، عملکــرد کمتــري از شــاهد آزمــایش  3

  ).4جدول (داشتند 
ــپ   ــه ژنوتی ــرد دان ــانگین عملک ــا در  مقایســه می ه

هـا   عملکرد ژنوتیـپ  رتبههاي آزمایش نشان داد که  سال
در سال اول که  بطوري ،هاي مختلف متفاوت بود در سال
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تـر   در یک کالس آماري پایین 5و  3هاي  شماره  ژنوتیپ

فقــط در سـال دوم   ،از سـه ژنوتیـپ دیگـر قـرار گرفتنـد     
هـا   تـر از بقیـه ژنوتیـپ    در کالس پایین 3ژنوتیپ شماره 

 3و  2هـاي شـماره    قرار گرفت و در سال سوم ژنوتیـپ 
جـدول  (داشتند ها قرار  تر از بقیه ژنوتیپ  پاییندر کالس 

تـنش خشـکی   شـرایط  در سال بـا   2شماره   ژنوتیپ .)4
هـا تولیـد نمـود ولـی در      عملکرد بیشتري از بقیه ژنوتیپ

 هـا داشـت   عملکرد کمتري از سایر ژنوتیـپ سال مطلوب 
که نشاندهنده سازگاري ایـن ژنوتیـپ نسـبت بـه سـایر      

تفاوت ارقام  .ها به شرایط تنش خشکی می باشد ژنوتیپ
توسـط دیگـران   هـرز   هـاي  در رقابت با علفو و جگندم 

 دیـدون  ،2006دیهیم فرد و همکاران ( شده استگزارش 
2002.(  

ژنوتیپ در تراکم اثر متقابل چهار گانه با بررسی 
مشـاهده گردیـد   براي عملکرد دانه  در علف هرز در سال

تراکم در شـرایط   سطوحها در  تفاوت عملکرد ژنوتیپکه 

هـاي   در سـال هـاي هـرز    حضـور و عـدم حضـور علـف    
در ســال اول تفــاوت  .)4جــدول ( بــودمختلــف متفــاوت 
دار  هرز معنـی  در سطوح تراکم و علف ها عملکرد ژنوتیپ

هـا   عملکرد ژنوتیپ تتفاوبود ولی در سال دوم و سوم ن
بـراي  هرز متفاوت بـود،   در سطوح مختلف تراکم و علف

اول و  هـاي در سـال  1شماره مثال عملکرد دانه ژنوتیپ 
هرز در یـک کـالس    دوم در سطوح مختلف تراکم و علف

ولـی در سـال سـوم عملکـرد آن در      آماري قرار گرفتند
و یـا اینکـه   هرز متفاوت بود  سطوح مختلف تراکم و علف

در سـال اول در سـطوح    2عملکرد دانه ژنوتیپ شـماره  
 رهـرز در یـک کـالس آمـاري قـرا      مختلف تراکم و علـف 

اشتند ولی در سال دوم و سوم عملکـرد آن در سـطوح   د
بــاالترین  .)4جــدول ( هــرز متفــاوت بــود تــراکم و علــف

ــه را ژنوتیــپ شــماره   در وم و ددر ســال  4عملکــرد دان
ــراکم  ــع و در    400ت ــر مرب ــذر در مت ــدون  ب ــرایط ب ش
   .)4جدول ( هاي هرز تولید نمود علف

     
  اجراي آزمایشتجزیه واریانس مرکب عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی در سه سال  - 3 جدول

وزن هزار 
 دانه

 تعداد دانه
 در سنبله

تعداد سنبله در 
 متر مربع

  عملکرد دانه ارتفاع
درجه 
  آزادي

  منابع تغییر

9/215 * 4/4355 ** 760738** 5/72686  سال 2 **375103000 **
9/49  9/88  1/10081  3/118  )تکرار در سال(اشتباه 9 1715060.0 
3/157 ** 6/21  ns 5/6980  ns 4/341  ns 5203020* 4 ژنوتیپ 
5/18  ns 5/37 ** 9/2629  ns 2/317  سال در ژنوتیپ 8 **1431350 **
6/3  ns 2/41 * 2/63463  3/64  ns 590446ns 2 تراکم 
8/5  ns 2/4  ns 5/21753 ** 9/96 * 420371 ns 4 در سال تراکم 
4/13  ns 8/3  ns 6/2706  ns 7/17  ns 353126 ns 8 ژنوتیپ در تراکم 
3/29 * 4/4  ns 3/3081  ns 6/24  ns 424688 ns 16 ژنوتیپ در تراکم در سال 
1/18  ns 6/1  ns 1/10176  ns 2/2  ns 435633 ns 1 علف هرز 
2/33  ns 5/6  ns 4/2913  ns 6/3  ns 391368 ns 2  علف هرز در سال 
7/19  ns 2/9  ns 2/3294  ns 5/47  ns 241659 ns 4 ژنوتیپ در علف هرز 
8/6  ns 4/7  ns 5/4394  ns 0/14  ns 317376 ns 8 ژنوتیپ در علف هرز در سال 
0/18  ns 4/1  ns 6/14852  ns 2/12  ns 275603 ns 2 تراکم در علف هرز 
0/18  ns 4/11  ns 7/6421 * 8/28  ns 463713 ns 4  هرز در سالتراکم در علف 
6/14  ns 4/5  ns 5/2028  ns 1/13  ns 386151 ns 8 ژنوتیپ در تراکم در علف هرز 
5/25  ns 5/4  ns 8/3327  ns 2/16  ns 746716** 16 ژنوتیپ در تراکم در علف هرز در سال 
4/16  1/5  7/2570  7/32   اشتباه 261 296980 
6/20  6/32  8/7816  8/447  کل 359 2535000 
%6/9  %8/11  %9/10  %1/7  % 14.90  ضریب تغییرات  

  .باشدمیمعنی دار و غیردرصد  5و  1در سطح احتمال دار معنیبه ترتیب  nsو  *،        **
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 هاي هرز هاي مختلف در حضور و عدم حضور علف ژنوتیپ هاي جو در تراکم) کیلوگرم در هکتار(مقایسه میانگین عملکرد دانه  -4جدول

  هاي آزمایش در سال
   V1 V2 V3 V4 V5 میانگین سال 

Y1 

D1 
W1 3/1913  rs 3/2008  rs 3/1591  rs 4/2005  rs 3/1803  rs 

3/1713  c 

W2 4/1225  s 1/1777  rs 3/1028  s 8/2195  qs 0/1405  rs 

D2 
W1 7/1996  rs 8/2008  rs 2/1729  rs 0/1785  rs 1/1312  rs 
W2 4/1710  rs 6/1554  rs 3/1831  rs 9/2172  qs 8/1638  rs 

D3 
W1 2/1589  rs 1/2467  pr 8/1035  s 1/1657  rs 7/1851  rs 
W2 9/1997  rs 7/1861  rs 9/1382  rs 8/1700  rs 3/1161  s 

Y2 

D1 
W1 9/5306  ae 5/5183  ag 5/5075  ai 8/5118  ah 8/5121  ah 

2/5182  a 

W2 1/5351  ae 3/4364  do 9/4720  al 8/5680  ac 9/5555  ad 

D2 
W1 5/5579  ad 8/5220  ag 6/4719  al 8/5860  a 7/5342  ae 
W2 0/5558  ad 3/4473  cn 8/4586  bn 5/4976  aj 6/4909  aj 

D3 
W1 0/5558  ad 0/4899  aj 9/4995  aj 8/5724  ab 3/5322  ae 
W2 0/5532  ad 2/5501  ad 8/5101  ah 1/5197  ag 3/4927  aj 

Y3 

D1 
W1 9/3575  lp 2/3782  jo 8/3780  jo 3/4383  do 1/4531  bn 

4/4041  b 

W2 5/4229  eo 0/3521  lp 0/3512  lp 7/4047  fo 5/3863  io 

D2 
W1 7/4847  ak 5/3478  jo 8/3467  mp 5/4157  eo 1/3903  ho 
W2 0/3822  jo 9/3764  np 0/3437  np 5/4878  ak 0/4004  go 

D3 
W1 9/5259  af 5/3373  mp 1/3668  ko 6/4540  bn 7/4665  am 
W2 8/4059  fo 4/3560  lp 6/3236  oq 1/4804  ak 8/5085  ai 

6/3839 میانگین ژنوتیپ  a 9/3488  ab 3/3272  b 2/3938  a 2/3689  ab   
 abcو حروف میانی حذف شده اند بطور مثال  (P<0.05) داري ندارندآماري تفاوت معنیلحاظ هاي داراي حروف مشابه از میانگین

: D3و D1 ،D2سال اول، دوم و سوم آزمایش، : Y3و Y1 ،Y2 ؛ 5تا  1هاي شماره  ژنوتیپ: V5تا  V1 .نمایش داده شده است acبصورت 
  .هرز وجود علف: W2و  هرز بدون علف: W1بذر در متر مربع،  450و  400، 350

  
مطالعـه  همچنین اثر سال براي همه صفات دیگـر  

 ارتفاع، تعـداد سـنبله در مترمربـع، تعـداد دانـه در     (شده 
این امـر بـه دلیـل    . دار بود معنی) سنبله و وزن هزار دانه

ــدگی   اخــتالف ســال ) 1شــکل (هــا از لحــاظ میــزان بارن
هـا بـراي وزن    داري بـین ژنوتیـپ   تفاوت معنـی . باشد می

کـه   بطـوري . وجود داشت% 1هزار دانه در سطح احتمال 
گـرم بطـور    6/44بـا   4وزن هزار دانـه ژنوتیـپ شـماره   

بررسـی  ). 5 جـدول (دار باالتر از بقیه قـرار گرفـت    معنی
هاي مختلف نشان داد کـه در   وزن هزار دانه جو در سال

) دوم و سـوم  هـاي سـال (شرایط آب و هـوایی مطلـوب   
  ). 5 جدول(وزن هزار دانه افزایش یافته است 

انه در سنبله معنـی دار  اثر تراکم بر صفت تعداد د
تعـداد دانـه   ). 2جـدول  (دار نبود  و بر سایر صفات معنی

دانه  18حدود (بذر در متر مربع  450در سنبله در تراکم 
 20و  19حـدود  کمتر از دو سطح دیگر تـراکم  ) در سنبله

هـاي مختلـف از    ژنوتیـپ  .)6 جـدول ( دانه در سنبله بـود 
بـا شـرایط رشـد     هاي تعداد دانه در سنبله در ساللحاظ 
با هم تفاوتی نداشـتند ولـی    )دوم و سوم هايسال(بهتر 

تعــداد دانــه در ســنبله  2در ســال اول ژنوتیــپ شــماره 
). 6جـدول  (هـا داشـت    بیشتري نسبت به سـایر ژنوتیـپ  

رقابـت  نیـز اثـر معنـی دار    ) 1382(باغستانی و همکاران 
عملکرد دانـه  بر  تراکم گندممختلف سطوح  در چاودار را
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گــزارش کردنــد و تعــداد ســنبله گنــدم در متــر مربــع و 

افـزایش تـراکم چـاودار تـأثیر      همچنین اظهار داشتند که
داري روي تعداد دانه در سـنبله و وزن هـزار دانـه     معنی

   .گندم نداشت
ــه    ــاع بوت ــر ارتف ــر متقابــل ژنوتیــپ در ســال ب اث

هـا از لحـاظ    دار بود به این معنی که ترتیب ژنوتیپ معنی
هـاي مختلـف متفـاوت بـود بـه ایـن        ته در سالارتفاع بو

، در 1و  2هـاي شـماره    ترتیب که در سـال اول ژنوتیـپ  
و در سـال سـوم ژنوتیـپ     1سال دوم ژنوتیـپ شـماره   

). 7جـدول  (بیشترین ارتفاع بوته را داشتند  3و  2شماره 
اثــر متقابــل تــراکم بوتــه در ســال بــر ارتفــاع بوتــه نیــز 

اد کـه فقـط در سـال اول    دار بود که نتایج نشـان د  معنی
) بــذر در متــر مربــع 450(آزمـایش تــراکم بوتــه بیشــتر  

کمترین ارتفـاع بوتـه را داشـته اسـت و در سـال دوم و      
هاي مختلـف تغییـري نداشـته     سوم ارتفاع بوته در تراکم

  ).8جدول (است
) WITI(از نظر شاخص تحمل تداخل علـف هـرز   

برتـر  از سـایر ژنوتیـپ هـا     1و  4ژنوتیپ هـاي شـماره   
 ، جوتفاوت در توانایی رقابت در مورد ارقام گندم. بودند

و بسیاري از گیاهان زراعـی دیگـر گـزارش شـده اسـت      
ــاران  ( ــرل و همک ــدون  ، 1995لم ــدالهی و   ،2002دی عب

  ). 1386محمدي 
تعداد سنبله در متر مربع در سـال دوم بیشـتر از   

 ولی تعداد دانه در)  9جدول (دو سال دیگر آزمایش بود 
). 6جـدول  (سنبله در سال سوم بیشتر از سال دوم بود 

ــف    ــراکم در عل ــاي ت ــنبله در تیماره ــداد س ــرز در  تع ه
که در سـال سـوم    هاي مختلف متفاوت بود، بطوري سال

هـاي   تفاوتی بـین تعـداد سـنبله در متـر مربـع در تـراکم      
مخلــف وجــود نداشــت ولــی در ســال اول و دوم تعــداد 

هـاي مختلـف در شـرایط     سنبله در متر مربـع در تـراکم  
  هرز متفاوت بود و در تراکم حضور و عدم حضور علف

تعداد سنبله در متر مربـع در  ) بذر در متر مربع 350(کم 
هرز بـود   هرز بیشتر از شرایط با علف شرایط بدون علف
) بذر در متر مربـع  450و  400(هاي بیشتر  ولی در تراکم

هـرز   علـف  تعداد سنبله در متر مربع در شرایط حضـور 
  ).9جدول (بیشتر بود 

ــدول  ــماره در ج ــل    10ش ــزان شــاخص تحم می
در تیمارهاي اثر متقابـل تـراکم   ) WITI(هرز  تداخل علف

هـاي مختلـف اجـراي آزمـایش      بذر در ژنوتیپ در سـال 
بوتـه در متـر مربـع ژنوتیـپ      350در تـراکم  . آمده است

در هر سه سال داراي بیشترین میزان شاخص  4شماره 
WITI  هاي اول و سوم اجراي  این ژنوتیپ در سال .بود

بوتـــه در متـــر مربـــع داراي  400آزمـــایش در تـــراکم 
و در سـال دوم   WITIبیشترین رتبـه از نظـر شـاخص     

 1در ایــن ســال ژنوتیــپ شــماره . داراي رتبــه دوم بــود
در تــراکم . بــود WITIداراي بیشــترین میــزان شــاخص 

و   350اي بـا  بوته در متر مربع نسبت به تـراکم هـ   450
ها از نظـر شـاخص    بوته در متر مربع رتبه ژنوتیپ 400

WITI مربـع در    متـر بوته در  450در تراکم . تفاوت بودم
هاي اول، دوم و سـوم اجـراي آزمـایش بـه ترتیـب       سال

داراي بیشـترین میـزان     5و   1، 2هـاي شـماره    ژنوتیپ
دهـد در تـراکم هـاي     بودند که نشان مـی  WITIشاخص 
هـرز نسـبت بـه     زان شاخص تحمـل تـداخل علـف   باال می
هاي کمتر اعمال شده در این آزمایش بیشتر تحـت   تراکم

 شـماره  بر اساس جـدول . گیرد تاثیر اثرات سال قرار می
بـراي   WITIبا افزایش میزان تراکم میزان شـاخص    10

یابــد کــه  هــاي مــورد مطالعــه نیــز افــزایش مــی ژنوتیــپ
دهنده  نقش تراکم درکنتـرل علـف هـاي هـرز مـی       نشان
  . باشد

اثر تراکم بر عملکرد دانه از نظر آماري معنی دار 
از نظر شـاخص تحمـل تـداخل علـف      با این وصفنبود 

بوته در متر مربع بهتر از سـایر تـراکم    450هرز، تراکم 
بـراي  اثـر متقابـل ژنوتیـپ و تـراکم     ). 10 جدول(ها بود 
، یعنی تفـاوت بـین   )3جدول (معنی دار نبود دانه  عملکرد
هـاي متفـاوت بطـور مشـابهی حفـظ       ها در تراکم ژنوتیپ

  .شده است
ژنوتیـپ   بـراي  WITIبیشترین مقـادیر شـاخص   

بوتــه در متــر مربــع و  400و  450بــا تــراکم  1شــماره 
اعمــال شــده تــراکم ســطوح در همــه  4ژنوتیــپ شــماره 

  بــراي WITIمشــاهده شــد و کمتــرین میــزان شــاخص  
اعمــال شــده تــراکم  ســطوح در همــه 3ژنوتیــپ شــماره 

  ).  10جدول (بدست آمد
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تراکم گیاه زراعی می تواند باعث تاثیر بـر کمیـت   
و کیفیت نور رسیده به سطح خاك شده و به این ترتیـب  
مانع از جوانه زنی برخی از گونه هاي علف هـرز شـود،   

شــت بــه طــور کلــی افــزایش تــراکم و انتخــاب آرایــش ک
مناسب گیاه زراعی باعث کاهش رشد علـف هـاي هـرز،    
افزایش توانایی رقابت گیاه زراعی و افزایش عملکـرد آن  

بلـک شـاو و همکـاران     ،1995 لمرل و همکاران(گردد  می
مـولر  ). 1996  لوتمن و همکـاران   ،1999زیمدال   ،2000

نشان دادند که نخود سبز هنگـامی کـه   ) 1987(و الیبمن 
شـود و تـراکم در    با جو به صـورت مخلـوط کشـت مـی    

رود رقابت با علف هرز بهتـر شـده    کشت مخلوط باال می
  .یابد و وزن خشک علف هرز کاهش می

  
  هاي آزمایش هاي مختلف در سال ژنوتیپ هاي جو در تراکم) گرم(ه مقایسه میانگین وزن هزار دان-5جدول 

 شماره ژنوتیپ  تراکم 1383-84 1384-85 1385-86  ژنوتیپ میانگین
4/41  b 7/40  bi 8/41  bi 4/40  di 350 1 بذر در متر مربع 
 5/43  ag 1/41  bi 9/39  ei 400 1 بذر در متر مربع 
 9/43  ag 4/40  di 5/40  di  450 1 متر مربع بذر در 

3/42  ab 6/41  bi 6/40  ci 4/42  ai 350 2 بذر در متر مربع  
 9/42  ai 1/43  ah 0/41  bi 400 2 بذر در متر مربع 
 7/45  ab 8/42  ai 4/40  di 450 2 بذر در متر مربع 

5/41  b 9/43  ag 4/42  ai 2/39  gi 350 3 بذر در متر مربع  
 8/44  ae 6/39  fi 1/41  bi 400  3 متر مربعبذر در  
 4/41  bi 5/40  di 8/40  bi 450 3 بذر در متر مربع  

6/44  a 0/44  ag 0/45  ae 4/45  ad 350 4 بذر در متر مربع  
 6/44  af 7/44  ae 1/44  ag 400 4 بذر در متر مربع  
 1/47  a 6/45  ac 9/40  bi 450 4 بذر در متر مربع  

8/40  b 4/45  ad 2/42  ai 4/38  hi 350  5 مربعبذر در متر  
 5/42  ai 5/42  ai 9/37  i 400 5 بذر در متر مربع  
 3/38  hi 6/42  ai 9/37  i 450 5 بذر در متر مربع  
 3/43  a 3/42  ab 7 /40  b   سال  میانگین 

   آماري تفاوت معنی داري ندارندلحاظ میانگین هاي داراي حروف مشابه از 
(P<0.05)  و حروف میانی حذف شده اند بطور مثالabc  بصورتac نمایش داده شده است.  

  
  هاي مختلف هاي آزمایش و تراکم در سالجو هاي مختلف  در ژنوتیپ تعداد دانه در سنبلهمقایسه میانگین  -6جدول 

 ژنوتیپشماره  1383-84 1384-85 1385-86 میانگین 

3/19  a 5/24  a 2/19  b 3/14  cd 1 

9/19  a 1/25  a 5/19  b 3/15  c 2 

6/18  a  5/25  a 9/19  b  5/10  e 3 

6/18  a  8/24  a 5/19  b 6/11  e 4 
9/18  a 1/25  a 6/18  b 1/13  d 5 

 0/25  a 3/19  b 9/12  c میانگین 

  تراکم بذر در متر مربع 350 بذر در متر مربع 400 بذر در متر مربع 450  

  5/18  b 1/19  ab 6/19  a   
  .(P<0.05)میانگین هاي داراي حروف مشابه از لحاظ آماري تفاوت معنی داري ندارند                     
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  هاي آزمایش هاي مختلف در سال در ژنوتیپ جو) متر سانتی(مقایسه میانگین ارتفاع بوته  -7 جدول

 ژنوتیپشماره  1383- 84 1384- 85 1385- 86 میانگین 

0/83  a 6/98  b 4/93  c 0/57  ef 1 

9/82  a 7/102  a 7/87  d 2/58  e 2 

2/78  a 5/102  a 8/86  d 3/45  h 3 

1/79  a 2/98  b 0/89  d 0/50  g 4 
5/80  a 0/98  b 2/89  d 5/54  f 5 

 0/100  a 2/89  b 0/53  c میانگین 

  .(P<0.05)میانگین هاي داراي حروف مشابه از لحاظ آماري تفاوت معنی داري ندارند 
  

  هاي آزمایش هاي مختلف در سال در ژنوتیپ جو) متر سانتی(مقایسه میانگین ارتفاع بوته  -8 جدول
 تراکم 1383- 84 1384- 85 1385- 86 میانگین 

5/80  a 2/99  a 6/88  b 7/53  c 350 بذر در متر مربع 

6/81  a 4/100  a 3/89  b 0/55  c 400 بذر در متر مربع 

2/80  a 5/100  a 7/89  b 5/50  d 450 بذر در متر مربع 

  .(P<0.05)میانگین هاي داراي حروف مشابه از لحاظ آماري تفاوت معنی داري ندارند 
  

  لهرز در سا مقایسه میانگین تعداد سنبله در متر مربع جو در تیمارهاي حاصل از اثر متقابل تراکم در علف -9جدول
 تراکم  هرز علف 1383- 84 1384- 85 1385- 86

8/364  g 7/555  ab 9/428  df بذر در متر مربع 350 هرز علف بدون 

8/367  g 0/540  bc 9/396  fg بذر در متر مربع 350 هرز حضور علف 

5/416  ef 3/520  c 9/402  f بذر در متر مربع 400 هرز علف بدون 

3/420  ef 5/556  ab 2/441  de بذر در متر مربع 400 هرز حضور علف  
5/462  d 5/571  ab 6/398  fg بذر در متر مربع 450 هرز علف بدون 

3/456  d 9/586  a 5/451  de بذر در متر مربع 450 هرز حضور علف 

7/414  b 2/555  a 0/420  b   میانگین 

بصورت  abcاند بطور مثال و حروف میانی حذف شده (P<0.05)هاي داراي حروف مشابه از لحاظ آماري تفاوت معنی داري ندارند میانگین
ac نمایش داده شده است.   
  

  گیري نتیجه
بــا توجــه بــه عــدم تغییــر معنــی دار در عملکــرد  
ژنوتیپ ها در طیف تـراکم بکـار رفتـه در ایـن آزمـایش      

و افــزایش شــاخص ) بوتــه در متــر مربــع 450تــا  350(
تراکم بیشـتر، افـزایش تـراکم     تحمل تداخل علف هرز در

هـاي هـرز در    می تواند به عنوان راهی براي کنترل علف

در  .هاي مورد بررسی در این تحقیق مطرح باشد ژنوتیپ
به دلیل عملکرد دانه بیشـتر و    4این تحقیق  الین شماره 

باال جهـت کشـت   تحمل تداخل علف هرز داشتن شاخص 
قابـل  ) رزعلـف هـاي هـ   عـدم کنتـرل   (در شرایط طبیعی 

بر اساس نتایج این تحقیـق بـا افـزایش    . باشد  توصیه می
میـزان شـاخص   ) بوتـه در متـر مربـع    450تراکم (تراکم 
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بنـابراین  . ها افزایش یافت تحمل تداخل علف هرز ژنوتیپ
توان از شاخص تحمل تـداخل   با افزایش میزان تراکم می

   .هاي برتر استفاده نمود علف هرز براي گزینش ژنوتیپ

  
  هاي مختلف در تیمارهاي اثر متقابل تراکم بذر در ژنوتیپ در سال) WITI(هرز   شاخص تحمل تداخل علف -10جدول 
    84-1383    85-1384    86-1385    
  رتبه میانگین  رتبه  WITI   رتبه  WITI   رتبه  WITI  شماره ژنوتیپ  تراکم

  بذر 350
 در متر مربع

  

1  67/0  4    01/1  5/2    94/0  3  2/3  
2  03/1  2    80/0  5    83/0  5/4  8/3  
3  47/0  5    85/0  4    83/0  5/4  5/4  
4  27/1  1    03/1  1    10/1  1  1  
5  73/0  3    01/1  5/2    09/1  2  5/2  

      96/0      94/0      83/0    میانگین
بذر در متر  400

 مربع
  

1  22/1  2    15/1  1    14/1  2  7/1  
2  11/1  4    87/0  4    81/0  4  4  
3  13/1  3    80/0  5    73/0  5  3/4  
4  38/1  1    08/1  2    25/1  1  3/1  
5  77/0  5    97/0  3    96/0  3  7/3  

      98/0      97/0      12/1    میانگین
بذر در متر  450

 مربع
  

1  27/1  2    13/1  1    11/1  3  2  
2  83/1  1    99/0  3    62/0  5/4  8/2  
3  57/0  5    94/0  5    62/0  5/4  8/4  
4  13/1  3    09/1  2    13/1  2  3/2  
5  86/0  4    96/0  4    23/1  1  3  

      94/0      02/1      13/1    میانگین
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	ﯽـﻋارز لﺎـﺳ ﻪـﺳ تﺪـﻣ ﻪـﺑ)86- دوراﺮﺳ ﺪﻫﺎﺷ ﻢﻗر و ﻮﺟ ﺶﺨﺑﺪﯿﻣا ﻦﯾﻻ رﺎﻬﭼ-1( ﻢﮐاﺮﺗ ، ﺢﻄـﺳ ﻪـﺳ ﺎـﺑ)350 ، زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو مﺪﻋ و ﻦﯿﺟو (ﺪﻧدﻮﺑ. ﻦـﯾﻻ ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﺞﯾﺎـﺘﻧ 3938ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻢـﻗر زا ﺮﺗﺮﺑ يراد
	ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا . ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻞﻣﺎﺷ ﻞﻣاﻮﻋ)دوراﺮﺳ ﺪﻫﺎﺷ ﻢﻗر و ﻮﺟ ﺶﺨﺑﺪﯿﻣا ﻦﯾﻻ رﺎﻬﭼ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ (ﻒﻠﻋ و ﺢﻄﺳ ود ﺎﺑ زﺮﻫ)زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو مﺪﻋ و ﻦﯿﺟو
	1383 (ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا 400 و450ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ هرﺎﻤﺷ4
	( ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ3938 هرﺎﻤﺷ ﻦﯾﻻ ﺎﻣا ،دﻮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺪﻫﺎﺷ1
	( و ﺪﻫﺎﺷ لدﺎﻌﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياراد ﺶﯾﺎﻣزآ لوا لﺎﺳ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ) ﻂﯾاﺮـﺷ ظﺎـﺤﻟ زا بﻮﻠﻄﻣﺎـﻧ مﻮـﺳ و مود لﺎـﺳ رد ﯽـﻟو دﻮـﺒﻧ راد) ـﺷر ﻂﯾاﺮـﺷ ﺪ دﻮـﺑ توﺎﻔﺘﻣ زﺮﻫ . ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ار ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎـﺑ ﻒﻠﻋ نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد و ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد رﺬﺑ دﻮـﻤﻧ ﺪـﯿﻟﻮﺗ زﺮـﻫ يﺎﻫ . ﺺ
	هرﺎﻤﺷ ﻦﯾﻻ ﺎﻣا ،دﻮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﺪﻫﺎﺷﻦﯾﻻ ﺮﯾﺎﺳﺪﻨﺘﺷاد ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﻫ ﺪﺷر (ﭗﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ توﺎﻔﺗبﻮﻠﻄﻣﺮﺗ (ﭗﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ توﺎﻔﺗ هرﺎﻤﺷ4 ﻢﮐاﺮﺗ رد و مود لﺎﺳ ردﻦﯾﻻ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ هرﺎﻤﺷ ﻦﯾﻻ و ﻻﺎﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﺘﺷاد و ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧاد ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺖﺸﮐ 
	ﺪﻨﺘﺷاد ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﻫ . ﺶﯾﺎﻣزآ لوا لﺎﺳ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﭗﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ توﺎﻔﺗ ﻒـﻠﻋ و ﻢﮐاﺮـﺗ حﻮﻄﺳ رد ﺎﻫ ﯽـﻨﻌﻣ زﺮـﻫ مﻮـﺳ و مود لﺎـﺳ رد ﯽـﻟو دﻮـﺒﻧ راد ﭗﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ توﺎﻔﺗﻒﻠﻋ و ﻢﮐاﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رد ﺎﻫ دﻮـﺑ توﺎﻔﺘﻣ زﺮﻫ ﻢﮐاﺮﺗ رد و مود لﺎﺳ رد400ﻒﻠﻋ 
	،ﻢﯾد ﻂﯾاﺮﺷ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ،ﺖﺑﺎﻗر ، ﻮﺟ
	،ﻢﯾد ﻂﯾاﺮﺷ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ،ﺖﺑﺎﻗر ، ﻮﺟزﺮﻫ ﻒﻠﻋ
	فﻼﺘﺧا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ظﺎﺤﻟ زا مﺎﻗرا ﻦﯿﺑ ﺮﯿﺸﮐﺎﺧﯽﻨﻌﻣﺖﺷاد دﻮﺟو يرادو ﺺﺧﺎﺷ زا داﮋﻧ ﮏﯿﻧ ﻢﻗر زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد مﺎﻗرا ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗردﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﺮﯿﺸﮐﺎﺧ . سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﺑ و ﻞﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﻻﺎﺑ ﻞﯿﻟد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ندﻮﺑ ﮏﯿﻧ ﻢﻗر ﯽﻤﻗر ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار نآ زﺮﻫ ﻒﻠ
	ﺑ ،يزروﺎﺸﮐ ﻢﻠﻋ ﻪﭽﻧآﻪهﺪﻬﻋ ﺖﻋارز صﻮﺼﺧ
	ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ و ﺮﺘﺸﯿﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ زا ترﺎﺒﻋ ﺖﺳا نآ راد ﺪﺷﺎﺑ ﺖﯿﻌﻤﺟ دﺎﯾدزا يﻮﮕﺑاﻮﺟ ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ ﺮﺘﻬﺑ) و يﺪﻤﺤﻣرﻮﻧ نارﺎﮑﻤﻫ1376 .( ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ ﻒﻠﻋ ،لﻮﺼﺤﻣ ﺶﻫﺎﮐﯽﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ)لاﺪﻤﯾز1999( . ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا)ﻒﻠﻋﺶﮐﺎﻫ ( ﺮﭘ ﺮﺑ هوﻼﻋ ندﻮﺑ ﻪﻨﯾﺰﻫ،بآ ﯽﮔدﻮﻟآ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﺋﻮ
	،ﯽﺴﺒﻃ ،يدازآ مﺎﻗرا نﺎﯿﻣ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔجﺮﮐ ،يوﺪﻬﻣ2ﮏﯿﻧ ، درﻮﻣ ﻦﺷور و زاﺮﯿﺷ ،زﺎﺘﺸﯿﭘ ،داﮋﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﻮﺑ اراد ﺎﺑ يوﺪﻬﻣ ﻢﻗر ،ﯽﺳرﺮﺑ12/6 رد ﻦﺗ يﻮﻗ رادوﺎﭼ رﻮﻀﺣ رد رﺎﺘﮑﻫجﺮﮐ ﻢﻗر و ﻢﻗر ﻦﯾﺮﺗ2 ﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﻮﺑ اراد6/2 رادوﺎﭼ رﻮﻀﺣ رد رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﻒﯿﻌﺿﻗر رد ﻢﻗر ﻦﯾﺮﺗﺪﻧدﻮﺑ ر
	ﺶﺣو تﺎﯿﺣ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ ترﺎﺴﺧ
	كﺎﺧ ﯽﮔدﻮﻟآ
	رد ﻊﻤﺠﺗ هﺮﯿﺠﻧزﻒﻠﻋ نﺪﻣآ دﻮﺟو ﻪﺑ و ﯽﯾاﺬﻏ يﺎﻫ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ موﺎﻘﻣﺶﮐ ﺎﻫ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﯽﭘ رد ار) و كﺎﺳوﺪﺑ ﺲﺘﺳﺎﺟ2011،نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﮐﺎﺑ1988 .( يزروﺎﺸﮐﻪﺒﻨﺟ هﺪﻧﺮﯿﮔﺮﺑ رد ﯽﻫﺎﮔﺪﯾد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ راﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫ يدﺎﺼﺘﻗا
	ﻒﻠﻋ هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ دﻮﺟوﺶﮐﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ رد ﺎﻫ
	ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ
	ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
	رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﯽﮑﯿﻨﮑﺗ و ﯽﻨﻓ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ و هﺪﻣآﻒﻠﻋ و تﺎﻓآ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ نآ ياﺰﺟاﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ رد ،ﺪﻨﯾآ زﺮﻫبﻮﻠﻄﻣ ﺪﺣ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻆﻔﺣ ﻦﻤﺿ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ فﺪﻫ، ﺪﺳﺮﺑ ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ داﻮﻣ دﺮﺑرﺎﮐ) و ﻦﺘﻧاﻮﺳاﺰﯾو 1991( .ﺪﻣ ردﯾﺮﯾﻔﻠﺗ ﺖﯿﻒﻠﻋ ﯽﻘزﺮﻫ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳ
	ﻦﯿﯾﺎﭘ و ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ياراد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﻦﯾﺮﺗ ﺪﻧدﻮﺑ ﺖﺑﺎﻗر .ﯿﻨﭽﻤﻫ ﻦ ﺎﻬﻧآ عﺎﻔﺗرا ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺺﺧﺎﺷ ،رورﺎﺑ ﻪﺠﻨﭘ ﺮﺘﺸﯿﺑ داﺪﻌﺗ ،ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﺮﺗ ﺖﻋﺮﺳ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻌﻤﺠﺗ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ
	ﯽﺸﯾﺎﻣزآﺪﻧداد مﺎﺠﻧا ﻦﯿﻣارو ﻪﻘﻄﻨﻣ رد. ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﻬﻧآ و رﻮﻀﺣ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ مﺪﻋ رﻮﻀﺣﻒﻠﻋ زﺮﻫ
	زا مﺪﻨﮔ رﺬﺑ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا175 ﻪﺑ215 و255 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ تﺎﻔﻠﺗ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ،رﺎﺘﮑﻫ رد يﺎﻫ زا ﯽﺸﺣو لدﺮﺧ يﻻﺎﺑ2/57 ﻪﺑ9/50 و7/41 ﺶﻫﺎﮐ ﺖﻓﺎﯾ . ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺐﺒﺳ مﺪﻨﮔ رﺬﺑ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﺘﻓر ﻻﺎﺑ116ﺪﺷ يدﺎﺼﺘﻗا ترﺎﺴﺧ ﻪﻧﺎﺘﺳآ يﺪﺻرد . نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﯾﻮﻟد هداز ﻦﺴﺣ)13
	زا ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻋﺮﺳ و لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺑ ﯽﺗﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﻪﻠﻤﺟﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ ﺐﯿﻗر مﺎﻗرا ﺖﺑﺎﻗر . نارﺎﮑﻤﻫ و دﺮﻓ ﻢﯿﻬﯾد )2006 (رد ﯽﻤﯾﺪﻗ و ﺪﯾﺪﺟ مﺎﻗرا ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣباﺪﻨﻣ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺎﺑ ناﺮﯾا رد مﺪﻨﮔ
	ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇاجﺮﮐ و دﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﻢﻫ ﺎﺑ مﺎﻗرا ﺖﺑﺎﻗر ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ -2 ﻪﺑ ﯽﻠﻋ ،ﯽﻤﯾﺪﻗ ﻢﻗر ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ رد ﻦﯿﯾﺎﭘ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻢﻏر ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷزﺮﻫمﺎﻗرا ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ )ﻦﯿﯾﺎﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ(رﻮﻃ ﻪﺑ ،ﯽﻨﻌﻣ ﺐﺟﻮﻣ يراد ﻒﻠﻋ رﺬﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ و سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐﺪﺷ باﺪﻨﻣ زﺮﻫ . رد مﺎﻗرا نﺎﯿﻣ، ر
	ود ﺮﻫ رد و ﻞﺧاﺪﺗ ﻂﯾاﺮﺷ مﺪﻋ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياراد ﻞﺧاﺪﺗ ﺪﻧدﻮﺑ ﺪﻫﺎﺷ مﺎﻗرا . ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﺸﮐ ﺶﯾارآ بﺎﺨﺘﻧا و ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓاﻒﻠﻋ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺶﯾاﺰﻓا ،زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ نآ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ددﺮﮔ ) نارﺎﮑﻤﻫ و وﺎﺷ ﮏﻠﺑ2000.( نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﺳﻮﻣ )1383( ﺖ
	حﺮـﻃ ﺎـﺑ ﻞـﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺶﯾﺎـﻣزآ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾاكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ رﺎﻬﭼ هﺎﮕﺘﺴﯾا رد راﺮﮑﺗ دوراﺮﺳ ﻢﯾد يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ- تﺪﻣ ﻪﺑ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﻪـﺳ ﯽﻋارز لﺎﺳ)86-1383 (ﺪﺷ اﺮﺟا .ﻞﻣاﻮﻋ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﻞﻣﺎﺷ
	ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا هﺰﯿﯾﺎﭘ مﺪﻨﮔ رد
	ﻮـﺟ ﺶﺨﺑ ﺪﯿﻣا ﻦﯾﻻ رﺎﻬﭼ ﻞﻣﺎﺷ) لوﺪـﺟ1 ( ﻢـﻗر و دوراﺮﺳ ﺪﻫﺎﺷ-1( ﻢﮐاﺮﺗ ،ﺢﻄﺳ ﻪﺳ ﺎﺑ )
	ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ و ﻪﺘﻓﺎﮑﺷﺮﺳ رﺬﺑ و ﺪﻨﺘﺷاد دﻮﺟو رد ﻦﯿـﻣز ﺢﻄﺳ ﺮﺘـﺴﺑ ﻪـﯿﻬﺗ زا ﺪـﻌﺑ حﺮﻃ ياﺮﺟا ﻞﺤﻣ رد ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ رﻮﻄﺑﺪﯾدﺮﮔ ﺶﺨﭘ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ و رﺬﺑ زﺮـﻫ يﺎـﻬﻔﻠﻋ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ، ﻞـــﯿﺒﻗ زا يﺮـــﮕﯾد :ﺲﯿـــﻧودآ)
	)
	: ﻢﮐاﺮـﺗ350 ، 400 و450ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ (ﻒﻠﻋ و ﺢﻄـﺳ ود ﺎﺑ زﺮﻫ )
	( ، مورﻮﺌﻠﭘﻮﺑ)
	: زﺮـﻫ ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو مﺪﻋ و ﻦﯿﺟو ( ﺪـﻧدﻮﺑ . ﻞـﺤﻣ ﻦﯿـﻣز ﺎـﺑ ﻢﺨـﺷ رﺎـﻬﺑ رد ﻪـﮐ ،هدﻮﺑ ﺶﯾآ ﻞﺒﻗ لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآوﺎﮔنادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآ ﻪـﯿﻬﺗ ﺖﻬﺟ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺮﺧآ و ﺪﺷ هدز رادﺪﺷ هدز ﮏﺴﯾد رﺬﺑ ﺮﺘﺴﺑ .لﺎﺳ ﯽﺳﺎﻨﺷاﻮﻫ تﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ لوﺪــﺟ رد ﺶﯾﺎــﻣزآ ياﺮــﺟا2 ﻞﮑــﺷ و1 هﺪــﺷ هدروآ ﺖﺳا . ﻮـﻣﺮﻓ سﺎ
	( ﺎـﯿﻤﻟﻮﮑﻟﺎﻣ ،)
	( ﮏﻧﻮﺘــﺳﺎﻣ ، )
	( ﻪــﻣوﺪﻗ ،)
	( ﻖﯾﺎﻘــﺷ  و)
	( ﺪﻨﺘـﺷاد دﻮﺟو هﺪﻨﮐاﺮﭘ رﻮﻄﺑ . دﻮـﺟو مﺪـﻋ يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ ردﻪﺠﻨﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ ود رد ﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ و ﯽﻧز رﻮـﻬﻇ ﻪﻠﺒﻨﺳﺪﺷ مﺎﺠﻧا. ﭗـﯿﺗﻮﻧژ عﺎﻔﺗرا ﺮـﭘ نﺎـﻣز رد ﻮـﺟ يﺎـﻫﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺞﻨﭘ رد ﻪﻧاد نﺪﺷتﺮﮐ ﺮﻫ زا راﺰـﻫ نزو ، و ﻪﻠﺒﻨـﺳ رد ﻪـﻧاد داﺪـﻌﺗ ،ﻊـﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧ
	ﻊﺑﺎـﻨﻣ زا تاﺮﺘﯿﻧ و ﻢﯿﻧﻮﻣآ تﺎﻔﺴﻓ يدﻮﮐ ﺖـﺷﺎﮐ نﺎـﻣز رد ﻢﯿﻧﻮﻣآ ﺪﯾدﺮﮔ فﺮﺼﻣ. ﺖﺷﺎﮐ هﺎﻣ نﺎﺑآ لوا ﻪﻤﯿﻧ رد رﺎـﮐ رﺬـﺑ ﺎﺑ ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﺮﮕﯾﺎﺘـﺷا ﺮﺘﻨﯾو ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﻢﮐاﺮـﺗ حﻮﻄـﺳ ﻪـﮐ رﺬــﺑ ﻪــﻧاد راﺰــﻫ نزو زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﺎــﺑ ﯽــﺳرﺮﺑ درﻮــﻣﭗﯿﺗﻮﻧژ ﯽﺳرﺮﺑ ﺖﺤﺗ يﺎﻫ ﺖﻬﺟ ﺶـﺷ ﺎـﺑ ﺖـﺸﮐ ﻒ
	ﺖــﻓﺮﮔ مﺎــﺠﻧا. ﻦﯿــﻨﭽﻤﻫ ﻞــﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎــﺷﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻞﯾذ لﻮﻣﺮﻓ ﻖﺒﻃ  زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ) ﯽﻬﻟاﺪﺒﻋ ،يﺪﻤﺤﻣ و1386 :(
	: ﭗـﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	: ،زﺮـﻫ ﻒـﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ
	و زﺮـﻫ ﻒـﻠﻋ ﺎـﺑ ﻂﯾاﺮـﺷ رد ما
	: ﭗﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ
	(، نﺎـﯿﺑ ﺦـﻠﺗ)
	و زﺮﻫ ﻒﻠﻋ  نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد ما
	( ﻪــﻧﻮﺑﺎﺑ و )
	( ﻪﺘﻓﺎﮑــﺷﺮﺳ ،)
	:ﭗﯿﺗﻮﻧژ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ زﺮـﻫ ﻒـﻠﻋ نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺎﻫ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.
	(ﻒــﻠﻋ ﻞــﺤﻣ ﺐــﻟﺎﻏ زﺮــﻫ يﺎــﻫ ﺪﻧدﻮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ. ﺦـﻠﺗ و نﺎـﯿﺑ ﻦﯾﺮﯿﺷ ﯽـﻌﯿﺒﻃ رﻮـﻄﺑ نﺎـﯿﺑ
	دﻮــﺑ راد . هرﺎﻤــﺷ ﭗــﯿﺗﻮﻧژ4 ﻪــﻧاد دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﺎــﺑ2/3938 ﺑ رﺎــﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮــﻠﯿﮐﯽــﻨﻌﻣ رﻮــﻄ ﺪﻫﺎــﺷ زا ﺮــﺗﺮﺑ يراد ﺶﯾﺎﻣزآ) دوراﺮﺳ ﻢﻗر-1 ( هرﺎﻤﺷ يﺎﻫ ﭗﯿﺗﻮﻧژ ،دﻮﺑ2 و 3 ﺶﯾﺎــﻣزآ ﺪﻫﺎــﺷ زا يﺮــﺘﻤﮐ دﺮــﮑﻠﻤﻋ ،راد ﯽــﻨﻌﻣ رﻮــﻄﺑ ﺪﻨﺘﺷاد) لوﺪﺟ4.( ﭗــﯿﺗﻮﻧژ ﻪــﻧاد دﺮــﮑ
	نﺎـﺸﻧ ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺐﮐﺮﻣ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻞــﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮــﺛا و ﭗــﯿﺗﻮﻧژ و لﺎــﺳ ﯽﻠــﺻا تاﺮــﺛا ﻪــﮐ داد و لﺎﺳ رد ﭗﯿﺗﻮﻧژ رد زﺮـﻫ ﻒـﻠﻋ رد ﻢﮐاﺮـﺗ رد ﭗـﯿﺗﻮﻧژ لﺎﺳ زا ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ و ﯽﻠﺻا تاﺮﺛا ﺮﯾﺎﺳ و ﺪﻧا هﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﻧﺪـﺸﻧ راد ﯽـﻨﻌﻣ يرﺎـﻣآ ﺮﻈﻧ) لوﺪـﺟ3 .( رد لﺎـﺳ ﺮـ
	ﭗﯿﺗﻮﻧژ هرﺎﻤﺷ  يﺎﻫ3 و5ﻦﯿﯾﺎﭘ يرﺎﻣآ سﻼﮐ ﮏﯾ رد ﺮـﺗ ﺪـﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﺮـﮕﯾد ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﻪـﺳ زا، مود لﺎـﺳ رد ﻂــﻘﻓ هرﺎﻤﺷ ﭗﯿﺗﻮﻧژ3ﻦﯿﯾﺎﭘ سﻼﮐ رد ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﻪـﯿﻘﺑ زا ﺮـﺗ ﺎـﻫ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ مﻮﺳ لﺎﺳ رد و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ هرﺎﻤـﺷ يﺎـﻫ2 و3 سﻼﮐ ردﻦﯿﯾﺎﭘﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻪﯿﻘﺑ زا ﺮﺗ راﺮﻗ ﺎﻫ ﺪﻨﺘﺷاد) لوﺪـﺟ 4(.ﭗﯿﺗ
	د داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا راد ﯽـﻨﻌﻣ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧا ﯽﻨﻌﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﯾﺎﺳ ﺮﺑ و دﻮﺒﻧ راد) لوﺪـﺟ2 .( ﻪـﻧاد داﺪـﻌﺗ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﻠﺒﻨﺳ رد450 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد رﺬﺑ) دوﺪﺣ18 ﻪﻧاد ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ( ﻢﮐاﺮـﺗ ﺮﮕﯾد ﺢﻄﺳ ود زا ﺮﺘﻤﮐ دوﺪـﺣ19 و20 دﻮـﺑ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد) لوﺪـﺟ6(. ﭗـﯿﺗﻮﻧژ زا ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ ظﺎﺤ
	ﺮـﮕﯾد تﺎﻔﺻ ﻪﻤﻫ ياﺮﺑ لﺎﺳ ﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ هﺪﺷ) رد ﻪـﻧاد داﺪـﻌﺗ ،ﻊـﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد ﻪﻠﺒﻨـﺳ داﺪـﻌﺗ ،عﺎﻔﺗراﻪﻧاد راﺰﻫ نزو و ﻪﻠﺒﻨﺳ (ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ راد . ﻞـﯿﻟد ﻪـﺑ ﺮـﻣا ﻦﯾا لﺎــﺳ فﻼﺘــﺧا ﯽﮔﺪــﻧرﺎﺑ ناﺰــﯿﻣ ظﺎــﺤﻟ زا ﺎــﻫ) ﻞﮑــﺷ1 ( ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ﯽـﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﻦﯿـﺑ يراد نزو يا
	لوﺪــﺟ رد هرﺎﻤــﺷ10 ﻞــﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎــﺷ ناﺰــﯿﻣ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ زﺮﻫ)
	و ﻊــﺑﺮﻣ ﺮــﺘﻣ رد مﺪــﻨﮔ ﻪﻠﺒﻨــﺳ داﺪــﻌﺗ و ﺪــﻧدﺮﮐ شراﺰــﮔ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺮﯿﺛﺄـﺗ رادوﺎـﭼ ﻢﮐاﺮـﺗ ﺶﯾاﺰـﻓا ﯽﻨﻌﻣ ﻪـﻧاد راﺰـﻫ نزو و ﻪﻠﺒﻨـﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ يور يرادﺖﺷاﺪﻧ مﺪﻨﮔ. ﻪــﺗﻮﺑ عﺎــﻔﺗرا ﺮــﺑ لﺎــﺳ رد ﭗــﯿﺗﻮﻧژ ﻞــﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮــﺛا ﯽﻨﻌﻣﭗﯿﺗﻮﻧژ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﻦ
	( ﻢﮐاﺮـﺗ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد لﺎـﺳ رد ﭗﯿﺗﻮﻧژ رد رﺬﺑ ﺶﯾﺎـﻣزآ ياﺮـﺟا ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ ﺖﺳا هﺪﻣآ . ﻢﮐاﺮـﺗ رد350 ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﻊـﺑﺮﻣ ﺮـﺘﻣ رد ﻪـﺗﻮﺑ هرﺎﻤﺷ4 ﺺﺧﺎﺷ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ياراد لﺎﺳ ﻪﺳ ﺮﻫ رد
	دﻮﺑ.لﺎﺳ رد ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻦﯾا ياﺮﺟا مﻮﺳ و لوا يﺎﻫ ﻢﮐاﺮـــﺗ رد ﺶﯾﺎـــﻣزآ400 ياراد ﻊـــﺑﺮﻣ ﺮـــﺘﻣ رد ﻪـــﺗﻮﺑ ﺺﺧﺎـﺷ ﺮـﻈﻧ زا ﻪـﺒﺗر ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	مود لﺎـﺳ رد و دﻮــﺑ مود ﻪــﺒﺗر ياراد . هرﺎﻤــﺷ ﭗــﯿﺗﻮﻧژ لﺎــﺳ ﻦــﯾا رد1 ﺺﺧﺎــﺷ ناﺰــﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ ياراد
	دﻮــﺑ . ﻢﮐاﺮــﺗ رد 450 ـﻫ ﻢﮐاﺮـﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﺎـﺑ يﺎ350 و 400ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻪﺒﺗر ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﺺﺧﺎـﺷ ﺮـﻈﻧ زا ﺎﻫ
	ﻣدﻮﺑ توﺎﻔﺘ . ﻢﮐاﺮﺗ رد450 رد ﻪﺗﻮﺑ ﺮـﺘﻣ رد ﻊـﺑﺮﻣ لﺎﺳ ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ﺶﯾﺎـﻣزآ ياﺮـﺟا مﻮـﺳ و مود ،لوا يﺎﻫﭗﯿﺗﻮﻧژ هرﺎﻤـﺷ يﺎـﻫ2 ،1 و5 ناﺰـﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ياراد ﺺﺧﺎﺷ
	ﯽـﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺑ يﺎـﻫ ﻢﮐاﺮـﺗ رد ﺪـﻫد ﯿﻣ ﻻﺎﺑ ﻒـﻠﻋ ﻞﺧاﺪـﺗ ﻞـﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ ناﺰ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ زﺮـﻫ ﻢﮐاﺮﺗ ﺖـﺤﺗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد هﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﺮﺘﻤﮐ يﺎﻫﯽﻣ راﺮﻗ لﺎﺳ تاﺮﺛا ﺮﯿﺛﺎﺗدﺮﯿﮔ . لوﺪـﺟ سﺎﺳا ﺮﺑ هرﺎﻤـﺷ 10 ﺺﺧﺎـﺷ ناﺰﯿﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ
	( هرﺎﻤـﺷ يﺎـﻫ ﭗﯿﺗﻮﻧژ4 و1 ﺎـﻫ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ ﺮﯾﺎـﺳ زا ﺮـﺗﺮﺑ ﺪﻧدﻮﺑ .مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا درﻮﻣ رد ﺖﺑﺎﻗر ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ رد توﺎﻔﺗﻮﺟ ، ﺖـﺳا هﺪـﺷ شراﺰـﮔ ﺮـﮕﯾد ﯽـﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ زا يرﺎﯿﺴﺑ و) نارﺎــﮑﻤﻫ و لﺮــﻤﻟ1995 ، نوﺪــﯾد2002، و ﯽﻬﻟاﺪــﺒﻋ يﺪﻤﺤﻣ1386 .( زا ﺮﺘـﺸﯿﺑ مود لﺎـﺳ رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻠﺒﻨ
	ياﺮـﺑ ﭗــﯿﺗﻮﻧژﯽــﻣ ﺶﯾاﺰــﻓا ﺰــﯿﻧ ﻪــﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮــﻣ يﺎــﻫ ﻪــﮐ ﺪــﺑﺎﯾ نﺎﺸﻧ ﯽـﻣ زﺮـﻫ يﺎـﻫ ﻒـﻠﻋ لﺮـﺘﻨﮐرد ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﻘﻧ  هﺪﻨﻫد ﺪﺷﺎﺑ . راد ﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺛا دﻮﺒﻧﻒﺻو ﻦﯾا ﺎﺑ ﻒـﻠﻋ ﻞﺧاﺪـﺗ ﻞـﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎـﺷ ﺮﻈﻧ زا ﻢﮐاﺮﺗ ،زﺮﻫ450 ﻢﮐاﺮـﺗ ﺮﯾﺎـﺳ زا ﺮﺘﻬﺑ ﻊﺑﺮ
	ياﺮـﺑ ﭗـﯿﺗﻮﻧژ هرﺎﻤــﺷ1 ﻢﮐاﺮــﺗ ﺎــﺑ450 و400 و ﻊــﺑﺮﻣ ﺮــﺘﻣ رد ﻪــﺗﻮﺑ هرﺎﻤــﺷ ﭗــﯿﺗﻮﻧژ4 ﻪــﻤﻫ رد حﻮﻄــﺳ ﻢﮐاﺮــﺗ هﺪــﺷ لﺎــﻤﻋا ﺺﺧﺎــﺷ ناﺰــﯿﻣ ﻦﯾﺮــﺘﻤﮐ و ﺪــﺷ هﺪﻫﺎــﺸﻣ
	ياﺮــﺑ هرﺎﻤــﺷ ﭗــﯿﺗﻮﻧژ3ﻪــﻤﻫ ردحﻮﻄــﺳ ﻢﮐاﺮــﺗ هﺪــﺷ لﺎــﻤﻋا ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ) لوﺪﺟ10 .(
	ﺖـﯿﻤﮐ ﺮـﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ و هﺪﺷ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ هﺪﯿﺳر رﻮﻧ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ،دﻮـﺷ زﺮـﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا ﯽﺧﺮﺑ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ زا ﻊﻧﺎﻣﮐ ﺶــﯾارآ بﺎــﺨﺘﻧا و ﻢﮐاﺮــﺗ ﺶﯾاﺰــﻓا ﯽــﻠﮐ رﻮــﻃ ﻪــﺑ ﺖــﺸ ،زﺮـﻫ يﺎـﻫ ﻒـﻠﻋ ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺐﺳﺎﻨﻣ نآ د
	ﭗﯿﺗﻮﻧژﺪﺷﺎﺑ حﺮﻄﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫ. رد هرﺎﻤﺷ ﻦﯾﻻ  ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا4 و ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﺘﺷاد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺖـﺸﮐ ﺖـﻬﺟ ﻻﺎﺑ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻂﯾاﺮﺷ رد) لﺮـﺘﻨﮐ مﺪـﻋ ـﻫ يﺎـﻫ ﻒـﻠﻋزﺮ ( ﻞـﺑﺎﻗ ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗﺪﺷﺎﺑ . ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ) ﻢﮐا
	دﺮــﮑﻠﻤﻋ رد راد ﯽــﻨﻌﻣ ﺮــﯿﯿﻐﺗ مﺪــﻋ ﻪــﺑ ﻪــﺟﻮﺗ ﺎــﺑ ﺶﯾﺎـﻣزآ ﻦـﯾا رد ﻪـﺘﻓر رﺎـﮑﺑ ﻢﮐاﺮـﺗ ﻒﯿﻃ رد ﺎﻫ ﭗﯿﺗﻮﻧژ)350 ﺎــﺗ450ﻊــﺑﺮﻣ ﺮــﺘﻣ رد ﻪــﺗﻮﺑ ( ﺺﺧﺎــﺷ ﺶﯾاﺰــﻓا و رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﻢﮐاﺮـﺗ ﺶﯾاﺰـﻓا ،ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ ﯽﻫار ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ رد زﺮـﻫ 
	ﭗﯿﺗﻮﻧژ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻞﻤﺤﺗﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻫ . ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ ﯽﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻞﺧاﺪـﺗ ﻞﻤﺤﺗ ﺺﺧﺎﺷ زا ناﻮﺗﭗﯿﺗﻮﻧژ ﺶﻨﯾﺰﮔ ياﺮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋدﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺗﺮﺑ يﺎﻫ.
	م ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑغ يﺮﺒﮐا ،عع.م يرﺎﺘﺨﻣ و ،ع يﺮﻄﻋ ، .1382 .ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺛاﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ رادوﺎﭼ زﺮﻫ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺪﺷر يﺎﻫ مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا .ﯽﮔﺪﻧزﺎﺳ و ﺶﻫوﮋﭘ . هرﺎﻤﺷ61 :ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ2 ﺎﺗ11. ﻦﺴﺣق يﺪﻤﺤﻣ رﻮﻧ و م ﯽﺗﻼﺤﻣ يﺮﯿﺼﻧ ،ح يﺪﻬﺸﻣ نﺎﯿﻤﯿﺣر ،م ﯽﯾﻮﻟد هداز .1381 . فﻻﻮﯾ ﯽﺘﺑﺎﻗر تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ 
	(ﻢﮐاﺮﺗ ردﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ . مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،ناﺮﯾا ﯽﻋارزهرﺎﻤﺷ4:ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ116 ﺎﺗ127. م ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ ،ح يﺪﻬﺸﻣ نﺎﯿﻤﯿﺣر ،م ﺖﻧﺎﯾدح هداﺰﯿﻠﻋ ،عا ﺪﻧز و م .1386 .نﺎﻧ مﺪﻨﮔ ﯽﻧاﺮﯾا مﺎﻗرا ﯽﺘﺑﺎﻗر ترﺪﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا )
	( ﻪﻧﺎﺘﺴﻣز مﺪﻨﮔ ﺎﺑ)
	.(،رﺬﺑ و لﺎﻬﻧهرﺎﻤﺷ23 :ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ267 ﺎﺗ 280.ر يﺪﻤﺤﻣ و ع ﯽﻬﻟاﺪﺒﻋ.  .1386 .ﻢﯾد ﻂﯾاﺮﺷ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ظﺎﺤﻟ زا نﺎﻧ مﺪﻨﮔ يﺎﻫ ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﯽﺑﺎﯾزرا . ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ،ﻢﻫدزﺎﯾ ﺪﻠﺟ هرﺎﻤﺷ42)ﻒﻟا( .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ93 ﺎﺗ103.
	( رادوﺎﭼ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺎﺑ)
	( رد ﻒﻠﻋ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺮﯿﺸﮐﺎﺧ زﺮﻫ)
	م ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ ،ع ﺎﯿﻧ ﺪﺑﺮﻓع.ق يﺪﻤﺤﻣرﻮﻧ و ا ﺪﻧز ، .1388 . مﺪﻨﮔ مﺎﻗرا ﯽﺘﺑﺎﻗر ترﺪﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا)
	.( نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﻇﺎﻔﺣ ﻪﯾﺮﺸﻧ)يزروﺎﺸﮐ ﻊﯾﺎﻨﺻ و مﻮﻠﻋ .( ﺪﻠﺟ و ﺖﺴﯿﺑ هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ2 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ74 ﺎﺗ81. س يﻮﺳﻮﻣك،م ﯽﺗﻼﺤﻣ يﺮﯿﺼﻧ و ح نﺎﯿﻤﯿﺣر .1383 . ﯽﺸﺣو لدﺮﺧ ﺖﺑﺎﻗر يدﺎﺼﺘﻗا ترﺎﺴﺧ ﻪﻧﺎﺘﺳآ)
	.(يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ. هرﺎﻤﺷ72 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ113 ﺎﺗ 128.ق يﺪﻤﺤﻣرﻮﻧع .ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ع و تدﺎﯿﺳ .1376 . ﺖﻋارز)تﻼﻏ لوا ﺪﻠﺟ .(رﺎﺸﺘﻧا تاﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧادناﺮﻤﭼزاﻮﻫا.446ﻪﺤﻔﺻ
	( هﺰﯿﯾﺎﭘ مﺪﻨﮔ رد)

