
  

  هاي هرز و عملکرد کدوي تخمه کاغذي
(Cucurbita  
  1زادهسمیع اهللا حبیب ،1آبادي

  دانشکده کشاورزي دانشگاه گیالن تات، 

هاي هرز کاغذي بر فرونشانی علفتخمهچیتی و کدوي
- این آزمایش به. اجرا شد 1392 زراعی در سال) 

کشت خالص : تیمارهاي آزمایشی شامل. تکرار انجام شد
- سانتی 90- 40و  60- 30(کاغذي کدوي تخمه –ذرت 

و دو تیمار ) متر روي ردیفسانتی 90- 30- 40و  60
کاغذي زمایش، اثر مکان بر عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي تخمه

هاي کشت و تیمار وجین بر صفات کدوي در رودسر، اثر سیستم
در کشت  بیشترین تعداد دانه در میوه، وزن هزار دانه، وزن تک میوه، عملکرد دانه و میوه

در رشت، تیمارهاي . گانه در تیمارهاي عدم وجین حاصل شد
باالترین عملکرد . دار بودهاي کاشت معنیکاغذي نداشتند و تنها اثر سیستم

هاي هرز گانه، علفهاي سهنتایج نشان داد که مخلوط
گانه و دوگانه در تیمارهاي هاي سهدر مخلوط. را بهتر از مخلوط دوگانه و خالص کنترل کردند
  .هاي هرز در مخلوط استدهنده کنترل بهتر علفعدم وجین درصد افت عملکرد نسبت به کشت خالص کمتر بود که نشان
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هاي هرز و عملکرد کدوي تخمه کاغذير کنترل علفدکشت مخلوط سه گانه  نقش
Cucurbita pepo L.)
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چیتی و کدوي گانه ذرت، لوبیانقش کشت مخلوط سهبه منظور بررسی 
) رشت و رودسر(، آزمایشی در دو مکان کاغذيتخمهو عملکرد کدوي

تکرار انجام شد سههاي کامل تصادفی در صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
ذرت کشت مخلوط ، )متر روي ردیفسانتی 90و  60(کاغذي 
60-20-30(کاغذي تخمهکدوي –لوبیاچیتی  –و ذرت ) متر روي ردیف

زمایش، اثر مکان بر عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي تخمهبر اساس نتایج آ. بودندعدم وجین  وجین و 
در رودسر، اثر سیستم. دار بود و بهترین نتایج در رودسر بدست آمد

بیشترین تعداد دانه در میوه، وزن هزار دانه، وزن تک میوه، عملکرد دانه و میوه. دار شدکاغذي معنی
گانه در تیمارهاي عدم وجین حاصل شدهاي سهها در مخلوطخالص در تیمار وجین و کمترین آن

کاغذي نداشتند و تنها اثر سیستمداري بر صفات کدوي تخمهوجین تأثیر معنی
نتایج نشان داد که مخلوط. خالص مشاهده شد کاغذي در کشتو اجزاي عملکرد کدوي تخمه

را بهتر از مخلوط دوگانه و خالص کنترل کردند) پهن برگ و باریک برگ
عدم وجین درصد افت عملکرد نسبت به کشت خالص کمتر بود که نشان

  وجین، هرزکنترل علف ،، کشت مخلوطعملکرد میوه : هاي کلیدي

   

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

نقش

1: دریافت تاریخ
دانشجوي دکتري،  استاد،  استادیار و  دانشیار گروه زراعت و اصالح نبابه ترتیب  -1
مسئول مکاتبه    *
  

  چکیده
به منظور بررسی 

و عملکرد کدوي
صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

کاغذي کدوي تخمه
متر روي ردیف

وجین و دو بار 
دار بود و بهترین نتایج در رودسر بدست آمدمعنی
کاغذي معنیتخمه

خالص در تیمار وجین و کمترین آن
وجین تأثیر معنی

و اجزاي عملکرد کدوي تخمه
پهن برگ و باریک برگ(

عدم وجین درصد افت عملکرد نسبت به کشت خالص کمتر بود که نشان
  

هاي کلیديواژه
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Abstract 
In order to study of maize, pinto bean and naked-pumpkin triple intercropping system 

effects on weeds suppression and optimal yield of naked pumpkin, an experiment was conducted as 
factorial based on randomized complete block design with three replications in both sites (Rasht and 
Roudsar) in Guilan at 2013. Treatments consisted of naked pumpkin sole crops (60 and 90 cm on 
row), maize – naked pumpkin double crops (30-60 cm and 40-90 cm on row) and maize-pinto bean-
naked pumpkin triple crops (30-20-60 cm and 60-30-90 cm on row) and hand-weeding and no-
weeding. The result showed that place had significant effect on yield and yield component of 
pumpkin and the best results observed in Roudsar. Interaction between cropping systems and 
weeding treatment was significant in Rasht. The highest and lowest seeds per fruit number, mean 
weight of fresh fruit, weight of 1000 seeds and fruit and seed yield were obtained in sole cropping 
(hand-weeding) and triple cropping (no-weeding), respectively. But, in Rasht, weeding treatments 
hadn’t significant effect on measured traits and the maximum of them observed in sole cropping 
systems. Based on results, triple cropping systems suppressed weeds (broadleaf and grassy leaf) 
more than double and sole cropping systems. The reduction of yield in triple and double cropping in 
no-weeding was lower than sole cropping that showed better control of weeds in intercropping 
systems.  
 
Keywords: Fruit Yield, Intercropping, Weeding, Weed Control 

  
  مقدمه

یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد در گیاهـان  
محصـوالت   ایـن  هـاي هـرز در کنـار   زراعی وجود علف

اسـاس اصـل تولیـد رقـابتی در     هاي هرز بـر  علف. است
هـا باعـث کـاهش عملکـرد و     جذب مـواد غـذایی و نهـاده   
درصــد . )1991ورشــام ( شــوندکیفیــت محصــوالت مــی

باالیی از کاهش تولیدات کشاورزي جهان علیرغم کنترل 

هاي کشـاورزي بـه   هاي هرز در اکثر سیستمشدید علف
و کاهش  هرز با گیاه زراعی نسبت داده شدهرقابت علف

هـاي بـدون   درصد در سیسـتم  100تا  10عملکردي بین 
رحیمیـان و  ( هـرز مشـاهده شـده اسـت    هاي کنترل علف

 . )1378شریعتی 
در کشاورزي مدرن کنترل شیمیایی یـک روش  

شود، امـا  هاي هرز محسوب میمتداول براي کنترل علف

mailto:Parasto.moradi@yahoo.com
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هـا عـالوه بـر اینکـه موجـب مقـاوم       کشاستفاده از علف
شـود،  ها میهاي هرز نسبت به آنشدن بسیاري از علف

هاي شدید باعث ایجاد خطرات زیست محیطی و خسارت
هاي زراعی و طبیعی شده و موجب جانبی به اکوسیستم

. )1994مولـدر و دول  ( شـود هاي تولید میافزایش هزینه
هـاي  این امر ما را مجبور بـه بهبـود و توسـعه سیاسـت    

جـایگزین  هـاي  هاي هـرز بـر مبنـاي روش   علف مدیریت
از اینـرو  . نمایـد هـا مـی  کشمعقول از علف استفاده براي

توانـد یکـی از عناصـر    هاي هرز مـی مدیریت تلفیقی علف
یکـی  . شـمار رود هاي زراعی بهکلیدي در بیشتر سیستم

از تمهیدات مهم در این زمینه از دیدگاه کشاورزي پایدار 
در کشـت  . استفاده از کشت مخلوط گیاهان زراعی است

لوط به دالیل مختلفی از جمله افزایش پوشش گیاهی، مخ
افزایش رقابـت و سـرعت رشـد اولیـه بیشـتر، میـزان و       

 یابـد هاي هـرز بـه نحـو بـارزي کـاهش مـی      هجوم علف
-کشت مخلوط از طریق سـایه . )2001اسکیپرز و کراف (

هاي هرز و در برخـی از مـوارد   کردن علفاندازي و خفه
-شـد و گسـترش علـف   از طریق خواص دگرآسیبی از ر

کنــد و اســتفاده از ایــن روش هــاي هــرز جلــوگیري مــی
-زراعی کوچکترین آسیبی را متوجه محیط زیسـت نمـی  

-از اینرو کشت مخلـوط مـی  . )1993لیبمن و دیک ( نماید
طـور قابـل تـوجهی از    تواند به عنوان یک روش موثر بـه 

هـا بکاهـد و ایـن امـر عـالوه بـر       کشمیزان کاربرد علف
ادي از اهمیــت زیســت محیطــی زیــادي    ارزش اقتصــ
کشت مخلـوط بـا افـزایش    عالوه بر این . برخوردار است

تعداد گونه در واحد سطح به عنـوان یـک راه حـل بـراي     
بـارمر  ( افزایش تولید در کشاورزي پیشنهاد شده اسـت 

-شرط موفقیت در این کشت این است کـه گونـه  . )1998
بع هــاي موجــود در مخلــوط بــه شــکل متفــاوتی از منــا 

هـاي بـوم شـناختی    استفاده و بـه عبـارت دیگـر آشـیان    
که این رشد واگرا موجب طوريمتفاوتی داشته باشند، به

ها بـه شـکل مکمـل عمـل کـرده و حـداکثر       شود گونهمی
در طراحـی   ،بنابراین. استفاده را از منابع محیطی بنمایند

هـاي گیـاهی   هاي پایدار، انتخاب گونهکشت مخلوط نظام
با خصوصیات مورفولوژي و فیزیولوژي متفاوت بسیار 

جانـا و  و  1993توفینگـا و همکـاران   ( موثر خواهـد بـود  
گانـه  کشـت مخلـوط سـه   در این راسـتا،  .)1995همکاران 

در  ایـن مخلـوط  . در نظـر گرفتـه شـد   ذرت، لوبیا و کدو 
و بسیار رایـج اسـت   آمریکاي مرکزي، جنوبی و مکزیک 

کشت توام این سه گیاه کـارایی اسـتفاده   عنوان شده که 
انداز ذرت از منابع را به حداکثر می رساند زیرا که سایه

گیرد و نور رسـیده بـه سـطح    باالي این دو گیاه قرار می
کنـد؛ لوبیـا از سـاقه ذرت بـاال     سایه انداز را دریافت مـی 

خـزد و نـوري را کـه از    رود، کدو نیز روي زمین مـی می
-ی عبور کرده جذب و روي زمـین سـایه  سایه انداز باالی

هـاي  اندازي مانع رشـد علـف  کند که این سایهاندازي می
رونالـد و چــارلز  .)1982ریــچ و هانسـن  (شـود هـرز مـی  

نیز عنوان کردنـد کـه در کشـت مخلـوط ذرت و     ) 2012(
هاي هاي کدو زیست توده علفکدو، با اضافه شدن بوته
هـاي هـرز   علـف اندازي کدو بر هرز کاهش یافت و  سایه
در بررسـی کشـت   . هـا دانسـتند  را دلیل اصلی کنترل آن

) 2007(مخلوط ذرت و کدو، فـوجی یوشـی و همکـاران    
هـاي  تـوده علـف  بیان کردند که کدو باعث کاهش زیسـت 

هـاي هـرز   و کنترل بهتر علف 2و پیچک 1خروسهرز تاج
در تیمارهاي بـدون وجـین شـد، علیـرغم اینکـه عملکـرد       

تیمارهاي وجین و بدون وجین در مخلـوط  میوه کدو در 
هـا عامـل اصـلی    آن ،با این گیاه تحت تأثیر قرار نگرفـت 

اندازي و اثر آللوپاتی در هاي هرز را به سایهکنترل علف
در پـژوهش   )1389(قنبري و همکـاران  .کدو نسبت دادند

خود به برتري عملکـرد میـوه کـدو در مخلـوط بـا ذرت      
ــان   ــین ایش ــد؛ همچن ــاره کردن ــه   اش ــد ک ــزارش کردن گ

بر عملکرد میـوه کـدو اثـر    تیمارهاي وجین و عدم وجین 
هـاي  را کنتـرل موفـق علـف   داري نداشته و دلیل آنمعنی
 .وسیله این گیاه و استفاده بهتر از منابع دانسـتند هرز به

 فرونشــانیافــزایش عملکــرد و ) 2013(شــارما و بانیــک 
اي هـ هـا در مقایسـه بـا کشـت    هاي هرز در مخلوطعلف

را اثـر سـینرژیک بـین    خالص اشـاره کردنـد و دلیـل آن   
بنـابراین، آزمایشـی بـا    .ها ذکر کردنـد گیاهان در مخلوط

                                                           
1-Amaranthus  retroflexus 
2-Convolvulus arvensis 
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ــه    ــوط س ــأثیر کشــت مخل ــدف بررســی ت ــه ذرت، ه گان
کاغـذي بـر فرونشـانی جمعیـت     تخمهلوبیاچیتی و کدوي

-تخمـه هاي هرز و تولیـد عملکـرد بهینـه در کـدوي    علف
  .کاغذي اجرا شد

  
  هامواد و روش

 -گانه ذرتمنظور مطالعه مخلوط سهبه  
لوبیاچیتی و کدوي تخمه کاغذي، آزمایشی در دو مکان 

. انجام شد 1392 زراعی رشت و رودسر در سال

هاي آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
تیمارهاي آزمایشی . اجرا شد تکرار  3کامل تصادفی با 

زمایش از سه در این آ .آورده شده است 1در جدول 
لوبیا  (Zea mays L. cv. AS66)گیاه ذرت هیبرید 

کالس تجاري ( (.Phaseolus vulgaris L)چیتی 
Cranberry فرم بوته رونده، رشد نامحدود و ،  

  .Cucurbita pepo L) و کدوي تخمه کاغذي ) 3تیپ 

var. Styriaca) استفاده شد .  

  
  .تیمارهاي مورد بررسی در کشت خالص و مخلوط ذرت، لوبیاچیتی و کدوي تخمه کاغذي -1جدول 

 توضیحات

  یفرد يرو فاصله
 )مترسانتی(

  )بوته در هکتار(تراکم 
  کاشت

  )درصد(
 تیمار

 کشت خالص

  عدم وجین
60 27000 100 P1  وجین دستی  

  عدم وجین
90 18000 75 P2  وجین دستی  

 دوکشتی 

  وجینعدم 
30 +60 55000+27000 100 +100  M1+P1 وجین دستی  

  عدم وجین
45 +90 37000+18000 75  +75 M2+P2 وجین دستی  

 سه کشتی 

  عدم وجین
30+20+60 55000+111000 +27000 100+100+100  M1+B1+P1 وجین دستی  

  عدم وجین
45+30+90 37000+ 83000+18000 75+75+75 M2+B2+P2 وجین دستی  

P :کاغذي، تخمهکدويM : ،ذرتB :چیتی لوبیا  
  

درجه  37شهرستان رودسر با موقعیت جغرافیایی       
دقیقه طول  28درجه و  50دقیقه عرض شمالی و  16و 

هاي آزاد تر از سطح آبمتر پایین 24شرقی و با ارتفاع 
در طول دوره  کمینه و بیشینه دما میانگین .قرار دارد

مجموع گراد و درجه سانتی 33و  18 آزمایش به ترتیب

این آزمایش در زمینی با . میلیمتر بود 142 آن بارش
 08/0، ماده آلی pH=6/7لومی و  –بافت خاك شنی

گرم بر میلی 7/35فسفر و نیتروژن قابل جذب به ترتیب 
  .درصد انجام شد 096/0کیلوگرم و 
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درجه و  37شهرستان رشت با موقعیت جغرافیایی      
دقیقه طول  64درجه و  49دقیقه عرض شمالی و  20

هاي آزاد در از سطح آبباالتر متر  7شرقی و ارتفاع 
و ماده آلی   pH=7/6سیلتی و  - زمینی با بافت رسی

میزان نیتروژن کل و فسفر قابل . درصد انجام شد 63/1
. درصد بودند 206/0و  193/0جذب خاك به ترتیب 

میلیمتر و  2/139بارندگی در طول دوره آزمایش 
 6/28و  4/17میانگین دماي کمینه و بیشینه به ترتیب 

  .درجه سلسیوس ثبت شده است
 جداگانه آزمایش دو ،)رودسر و رشت( مکان دو هر در

 در. شد انجام) وجیندو بار  و عدم وجین تیمارهاي با(
 از هرز هايعلف به رشد اجازه ،عدم وجین آزمایش
 در. شد داده زراعی گیاهان برداشت تا کاشت زمان

 طول کل در بار دو هرز هايعلف وجین،بار  دو آزمایش
 گیاهان کاشت از پس هفته چهار و دو( رشد دوره
زمین محل آزمایش در  .انجام شد دستی طوربه) زراعی

رشت، فروردین ماه شخم نیمه عمیق زده شد و پس از 
پس از اولین دیسک، کودهاي . آن دوبار دیسک زده شد

و  100، 100فسفر، پتاس و نیتروژن هر یک به میزان 
کیلوگرم در هکتار به صورت دستپاش در زمین  150

پس از انجام . شد انجام دیسک و مجددا عملیاتپخش 
 هر ابعاد. بندي انجام شدتسطیح زمین، کرتشخم و 

 و کمتر تیمارهاي بین فاصله و مربع متر 6×  5 کرت
کشت هر سه گیاه  .شد گرفته نظر در متر 5/1 تکرار بین

اردیبهشت در رشت  23به صورت دستی وهمزمان در 
-فاصله بین ردیف. اردیبهشت در رودسر انجام شد 6و 

کاغذي در تمامی ههاي ذرت، لوبیاچیتی و کدوي تخم
شد و در دو متر در نظر گرفتهسانتی 60تیمارها ثابت و 

 30کاغذي هاي ذرت و کدوي تخمهکشتی بین ردیف
 20ها متر و در سه کشتی بین هر یک از ردیفسانتی
براي تغییر در تراکم گیاهان، . متر فاصله بودسانتی

 آبیاري). 1جدول (ها تغییر داده شد فاصله روي ردیف
در رشت هر هفته و در رودسر به علت بارش مناسب و 

  .موقع، فقط در زمان کاشت انجام شدبه

-به در پایان مرحله رشد هاي هرزنمونه برداري از علف

نقطه هر کرت با استفاده از کوادرات  8طور تصادفی از 
هاي هرز موجود انجام شد و علف) مترمربع 5/0×  5/0(

، به آزمایشگاه شناسایی بر شده و پس از انتقالکف
گیري وزن و تفکیک شدند و سپس براي اندازه شمارش

 72ساعت در آون  48ها به مدت خشک هر یک از آن
در پایان فصل رشد با . شدنددرجه سلسیوس قرار داده

مترمربع  2×  2برداري از در نظرگرفتن اثر حاشیه نمونه
ي کدو هامیوه. براي برداشت عملکرد در نظر گرفته شد

آوري شده و به آزمایشگاه منتقل شدند، پس از جمع
هاي آن جدا شده شمارش ها، دانهشمارش و توزین آن

  . ها بدست آمدشدند و سپس وزن هزار دانه آن
 

  نتایج
هاي هرزارزیابی علف  

هاي هرز در رشت بیشتر از هاي علفتعداد گونه      
شش گونه رودسر بود، در رشت نُه گونه و در رودسر 

-هاي غالب علفگونه). 2جدول (هرز مشاهده شد علف

-از بین پهن. هاي هرز در هر دو مکان متفاوت بودند

 Amaranthus) ریشه قرمز خروسهرز تاجبرگان علف

retroflexus L.) رودسر بود در هرز غالب علف.  
در رشت در تیمارهاي وجین و رقابت، مرغ      

(Cynodon dactylon L.) سلمه تره و مرغی ، پنجه
(Chenopodium album L.)  غالب بودند و غلبه با

مرغی بود ویژه پنجههاي هرز باریک برگ بهعلف
هاي موجود در رشت، از لحاظ نوع گونه). 2جدول (

. هاي هرز باریک برگ بر پهن برگ غالب بودندعلف
هاي هرز در سیستم هاي مقایسه درصد کنترل علف

مکان آزمایشی رودسر نشان داد که  مختلف کشت در
در ) یک، دو و یا سه گیاه(نه تنها تنوع گیاه زراعی 

هاي هرز نقش دارد بلکه میزان این کاهش کاهش علف
). 3جدول (در تیمارهاي وجین با رقابت متفاوت است 

هاي هرز پهن برگ هم نسبت به درصد کنترل علف
. بود باریک برگ در تیمارهاي وجین و رقابت بیشتر
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تیمارهاي وجین کنترل بهتري را نسبت به تیمارهاي 
رقابت در کشت خالص و مخلوط دوگانه و سه گانه 

هاي بیشترین درصد فرونشانی کل علف. فراهم کردند

گانه نسبت به خالص حاصل شد و هرز در مخلوط سه
هاي هرز گانه نسبت به دوگانه در کنترل علفکشت سه

  ).3جدول (تر عمل کرد موفق
  

  هاي هرز در هر دو مکان آزمایشی رشت و رودسر در تیمارهاي وجین و رقابتعلف) -(و عدم حضور (+) حضور  -2جدول 

  مرفولوژي  نام علمی  هاي هرزعلف
  رودسر  رشت

  رقابت  وجین  رقابت  وجین
 + +  + +  باریک برگ .Digitaria sanguinalis L  مرغیپنجه 

 + + + +  باریک برگ .Cynodon dactylon L  مرغ
 + + − −  پهن برگ  .Amaranthus retroflexus L  ریشه قرمز تاج خروس

 + + + +  پهن برگ .Cyperus esculantus L  زرد اویارسالم
 − − + +  پهن برگ  .Chenopodium album L  سلمه تره

 − − + +  پهن برگ .Xanthium  strumarium L  توق
 − − + +  پهن برگ  .Sonchus arvensis L  شیر تیغی

 + + − −  پهن برگ  Urtica dioica  وحشی گزنه
 + + + +  باریک برگ  .Alopecurus myosuroides L  کشیدهدم روباهی
 − − + +  پهن برگ  .Solanum nigrum L  تاج ریزي

 − − + +  باریک برگ  .Echinochola crus-galli L  سوروف

  
  
  

در مکان آزمایشی رشت تفاوت معنی داري 
هاي بین تیمارهاي وجین و رقابت در کنترل کل علف

در اینجا هم همانند مکان آزمایشی . هرز مشاهده نشد
در رودسر تیمارهاي وجین در مقایسه با رقابت 

گانه نسبت به کشت خالص هاي دوگانه و سهمخلوط
اما درصد . هاي هرز پهن برگ را بهتر کنترل کردندعلف

هاي هرز باریک برگ در تیمارهاي وجین و کنترل علف
هاي هرز مخلوط رقابت مشابه بود و میزان کنترل علف

جدول (گانه در مقایسه با کشت خالص بیشترین بود سه
در ) درصد 9/13و  5/16(گانه هاي سهمخلوط). 4

در کنترل کل ) درصد 25/6و  2/9(مقایسه با دوگانه 
نسبت به کشت ) در وجین و رقابت(هاي هرز علف

خالص بهتر عمل کرده و بیشترین درصد کنترل را به 

-طورکلی، درصد کنترل علفبه. خود اختصاص دادند

هاي هرز باریک برگ، پهن برگ و کل در مکان آزمایش 
دسر در هر دو دسته تیمارهاي وجین و رقابت باالتر رو

  ).4و 3جدول (از مکان آزمایشی رشت بود 
  

  کاغذيارزیابی عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي تخمه
هاي آزمایشی نشان داد که نتایج تجزیه مرکب داده     

هاي کشت، تیمارهاي وجین و برهمکنش مکان، سیستم
دانه در میوه، وزن هزار  داري بر تعدادها  اثر معنیآن

بیشترین ). 5جدول (دانه و عملکرد میوه و دانه داشتند
میزان هر یک از این صفات در مکان رودسر بدست آمد 

  .هاي هرز در رودسر بودکه مؤید کنترل بهتر علف
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  گانه در رودسرهاي دوگانه و سهکشت خالص و مخلوطدر ) بر اساس وزن خشک(هاي هرز درصد کنترل علف -3جدول 

  درصد کنترل  تیمار  دوکشتی در مقابل کشت خالص
  کل  باریک برگ  پهن برگ

c 1/15 19  وجین  کدوي تخمه کاغذي  کدوي تخمه کاغذي –ذرت  c  05/17 b 
8/11  رقابت d -  4/5 c 

        سه کشتی در مقابل کشت خالص

9/31  وجین  کدوي تخمه کاغذي  کدوي تخمه کاغذي -لوبیاچیتی  –ذرت  a 20b 95/25 a 
03/24  رقابت b 8/13 c 9/18 b 

          سه کشتی در مقابل دوکشتی

5/25  وجین  کدوي تخمه کاغذي –ذرت   کدوي تخمه کاغذي -لوبیاچیتی  –ذرت  b 7/27 a 6/26 a 
8/13  رقابت d 1/21 b 45/17 b 

  
  

  گانه در رشتهاي دوگانه  و سههاي هرز در تک کشتی و مخلوطعلفدرصد کنترل  -4جدول 

  درصد کنترل  تیمار  دوکشتی در مقابل کشت خالص
  کل  باریک برگ  پهن برگ

 b 7/10 b 7/7 c 2/9  وجین  کدوي تخمه کاغذي  کدوي تخمه کاغذي –ذرت 
  c 4/3 b 1/9 b 25/6  رقابت

        سه کشتی در مقابل کشت خالص

  a 4/19 a 6/13 a 5/16  وجین  کدوي تخمه کاغذي  کدوي تخمه کاغذي -لوبیاچیتی  –ذرت 
 b 9/12 a 9/14 b9/13  رقابت

          سه کشتی در مقابل دوکشتی

 b 9/9 b 1/7 c 5/8  وجین  کدوي تخمه کاغذي –ذرت   کدوي تخمه کاغذي -لوبیاچیتی  –ذرت 
 b8/9 b 3/6 cd 05/8  رقابت

  
وجین بر × هاي مختلف کشت برهمکنش سیستم

تعداد دانه در میوه، وزن هزار دانه و عملکرد میوه و 
در آزمایش رودسر بیشترین تعداد . بود دار دانه معنی

مشاهده ) P2و  P1(هاي خالص دانه در میوه در کشت
جدول (داشتند داري با سایر تیمارها شد که تفاوت معنی

هاي خالص در تعداد دانه در میوه در کشت). 6
هاي دوگانه در تیمار تیمارهاي رقابت مشابه مخلوط

هرز با کدو این امر به قدرت رقابتی علف. وجین است
اشاره دارد که عمالً عملکرد آن را به اندازه مخلوط این 

کمترین تعداد دانه در . گیاه با ذرت کاهش داده است
گانه در تیمار رقابت مشاهده شد که در مخلوط سهمیوه 

 31درصد نسبت به کشت خالص در تیمار رقابت و  20
درصد نسبت به کشت خالص در تیمار وجین کاهش 

هاي وزن هزار دانه در کشت). 6جدول (نشان داد 
خالص در تیمار وجین بیشتر از سایر تیمارها بود و 

جین قرار داشتند هاي دوگانه در تیمار وپس از آن کشت
گانه در تیمارهاي وجین و هاي سهمخلوط). 6جدول (

رقابت کمترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص 
گانه هاي دوگانه و سهوزن هزار دانه در مخلوط.دادند

داري با یکدیگر نداشتند، اما در تیمار رقابت تفاوت معنی
جدول (با کشت خالص تفاوت معنی داري نشان دادند 

وزن تک میوه کدوي تخم کاغذي در کشت خالص ). 6
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در تیمارهاي وجین بیشتر از سایر تیمارها بود و پس از 
داري هاي دوگانه قرار داشتند که تفاوت معنیآن مخلوط

کمترین وزن . با کشت خالص در تیمار رقابت نداشتند
گانه در هر دو تیماروجین و هاي سهتک میوه در مخلوط
باالترین عملکرد میوه و دانه در . درقابت مشاهده ش

) P1(کشت خالص در تیمار وجین و در تراکم بیشتر 

گانه در تیمار بدست آمد و کمترین آن در مخلوط سه
عملکرد . دیده شد) M2/B2/P2(رقابت و تراکم کمتر 

میوه و دانه در تمامی تیمارهاي وجین و رقابت در 
  ).6جدول (تراکم بیشتر، باالتر بود 

  

  
  کاغذيهاي کاشت و تیمارهاي وجین بر عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي تخمهتأثیر مکان، سیستم -5جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

F-value  
  عملکرد دانه  عملکرد میوه  وزن تک میوه  وزن هزار دانه  تعداد دانه در میوه

  1  **54/86  **03/29  **72/259  **19/313  **24/62 (p)مکان 
r(p) 4  12/45  8/7  88/128  38/243  58/33  

  1  **83/17  **99/44  **06/146  *77/5  **78/17 (w)وجین 
  5  **27/54  **87/6  **16/60  **06/76  **67/19 (cs)سیستم کشت 

w*cs 5  **85/21  *57/4  *18/6  **34/19  *74/2  
p*w 1  *64/5  **15/20  ns18/0  *27/14  **06/32  
p*cs 5  **21  ns05/1  **92/14  *4/6  **74/7  

P*w*cs 5  **62/14  *19/5  *63/5  *84/4  *57/10  
  01/14  09/15  16/17  4/14  32/17   )درصد(ضریب تغییرات 

  .باشددرصد و غیر معنی دار می 5و  1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  *، **
  
  

گانه کاغذي در مخلوط سهتیمار وجین بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کدوي تخمه× هاي مختلف کشت برهمکنش اثر سیستم -6جدول 
  کاغذي در رودسرذرت، لوبیاچیتی و کدوي تخمه

  تیمار
  عملکرد دانه

  )کیلوگرم در هکتار(
  عملکرد میوه  

  )کیلوگرم در هکتار(
  وزن تک میوه

  )گرم(
  دانهوزن هزار 

  )گرم(
  

  تعداد دانه در میوه

  وجین  رقابت    وجین  رقابت    وجین  رقابت    وجین  رقابت    وجین  رقابت
P1 3/218 c 3/309 a  12745c 18787a  6/1019 c 1503a  9/92 b 2/116 a  188ab 213a 

P2 1/176 df 9/272 b  12014cd 15401b  6/1213 b 1413a  2/95 b 4/115 a  185b 215a 

M1/P1 3/181 d 2/201 cd  10940df 11689cd  3/882 d  1124 bc  4/83 c 106ab  174c 182b 

M2/P2 9/152 fg 5/187 cd  10070dg 10481df  6/938 cd 1048c  6/81 c 107ab  163d 198 ab 

M1/B1/P1 6/154 fg 8/168 df  9281fg 11170cd  6/754 d 6/844 d  9/80 c 7/79 c  154e 163bc 

M2/B2/P2 8/138 g 6/154 fg  8605g 9839fg  3/840 d 1/787 d  2/84 c 9/89 b   158  e 167cd 

P1  وP2 =متر؛ سانتی 90و  60کاغذي با فاصله روي ردیف کدوي تخمهM1  وM2 = متر؛ سانتی 40و  30فاصله روي ردیف باذرتB1  وB2 
  متر سانتی 30و  20لوبیاچیتی با فاصله روي ردیف 
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 در رشت، بیشترین تعداد دانه در میوه در کشت خالص

)P1  وP2 ( حاصل شد که تفاوتی بین دو تراکم وجود
داري داشتند نداشت، اما با سایر تیمارها اختالف معنی

گانه با کمترین تعداد دانه در مخلوط سه). 7جدول (
مشاهده شد ) M1/B1/P1عدد در  3/138(تراکم بیشتر 

درصدي را نسبت به کشت خالص نشان  18که کاهش 
دانه در کشت خالص و در بیشترین وزن هزار . داد

بدست آمد که با تیمار دوکشتی با ) P2(هاي کمتر تراکم
جدول (داري نداشت اختالف معنی) M2/P2(تراکم کمتر 

گانه هاي مخلوط سهکمترین وزن هزار دانه در کشت). 7
داري دیده حاصل شد که بین دو تراکم آن اختالف معنی

صد بیشتر از در 21وزن تک میوه در تیمار وجین . نشد
باالترین وزن تک میوه متعلق به کشت . تیمار رقابت بود

بود که تفاوت ) P2گرم در  880(خالص و تراکم کمتر 
هاي و سایر مخلوط) P1(داري با تراکم بیشتر معنی

وزن تک میوه در ). 7جدول (گانه نشان داد دوگانه و سه

ن کمتری. هر سه سیستم کشت در تراکم کمتر، باالتر بود
گانه و در تراکم بیشتر وزن تک میوه در مخلوط سه

جدول (مشاهده شد ) M1/B1/P1گرم در  1/681(
وزن تک میوه در کشت خالص نسبت به کشت ).7

 22گانه درصد و نسبت به کشت سه 11مخلوط دوگانه، 
باالترین عملکرد میوه در . درصد افزایش نشان داد

به میزان  )P1(هکتار در کشت خالص و تراکم بیشتر 
-کیلوگرم در هکتار بدست آمد که تفاوت معنی 15098

بین دو تراکم ). 7جدول (داري با سایر تیمارها داشت 
داري وجود در هر سه سیستم کشت اختالف معنی

داشت و بیشترین میزان عملکرد در هکتار در تراکم 
گانه با عملکرد میوه در مخلوط سه. بیشتر حاصل شد
تیمارهاي . ه دیگر تیمارها کمتر بودتراکم کمتر نسبت ب

درصدي در  20رقابت نسبت به وجین باعث کاهش 
  .عملکرد میوه شد

  
- کاغذي در مخلوط سههاي مختلف کشت و تیمار وجین بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه کدوي تخمهتاثیر سیستم -7ل جدو            

  کاغذي در رشتلوبیاچیتی و کدوي تخمهگانه ذرت، 

  عملکرد دانه  تیمار
  )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد میوه
  )کیلوگرم در هکتار(

  وزن تک میوه
  )گرم(

  وزن هزار دانه
  )گرم(

  تعداد دانه در میوه

4/189 وجین a 12306 a 8/879 a 9/81 a 4/156 a 

4/172 رقابت a 9632b 2/688 b 4/75 a 1/151 a 

P1  1/256 a 15098a 3/847 b 6/81 ab 1/164 ab 

P2  7/210 b 11440c 880a 1/89 a 6/170 a 

M1/P1 6/194 b 13304b 6/782 c 5/75 b 3/148 cd 

M2/P2  5/145 c 9074 e 796c 6/82 ab 1/154 bc 

M1/B1/P1 3/143 c 9535d 1/681 e 72b 3/138 d 

M2/B2/P2 8/113 d 7951f 1/717 d 2/71 b 147 cd 

P1  وP2 =متر؛ سانتی 90و  60کاغذي با فاصله روي ردیف کدوي تخمهM1  وM2 = متر؛ سانتی 40و  30ذرت با فاصله روي ردیفB1  وB2  لوبیاچیتی با
  متر سانتی 30و  20فاصله روي ردیف 

 
، باالترین عملکرد دانه )P1(کشت خالص با تراکم بیشتر 

نیز تفاوت  P2را به خود اختصاص داد و با تراکم کمتر 
گانه هاي دوگانه و سهدر مخلوط. داري داشتمعنی

داري بین هر دو تراکم وجود نداشت و تفاوت معنی
عملکردي ) M1/B1/P1(گانه با تراکم بیشتر مخلوط سه

). 7جدول (مشابه مخلوط دوگانه با تراکم کمترداشت 
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گانه و تراکم کمترین عملکرد دانه متعلق به مخلوط سه
درصدي را نسبت به کشت  40کمتر بود که کاهشی 

  .خالص در همین تراکم نشان داد
  

  بحث
هاي کشت هاي هرز در سیستمهاي علفگونه        

گانه و در تیمارهاي وجین خالص، مخلوط دوگانه و سه
نیز ) 2005(نتیگو سا). 3جدول (و رقابت یکسان بودند 

هاي هرز در ارتباط با تغییر در ساختار جوامع علف
هاي هرز در کشت اي علفگزارش کرد که تنوع گونه

مخلوط جو و نخود در مقایسه با تک کشتی جو تغییر 
  . نکرده است

هاي هرز در دو منطقه مورد هاي علفاما گونه         
. متفاوت بودند) هاي هرز غالبویژه علفبه(مطالعه 
مرغی بود که در زمره هرز غالب در رشت پنجهعلف

-خطرناکترین گیاهان هرز خانواده گندمیان به شمار می

هرزي است که بیشترین ترکیبات آید و چهارمین علف
توانایی ). 1381زینلی (آللوپاتی را با تنوع فراوان دارد 

زیاد این گیاه براي ازدیاد رویشی عالوه بر ازدیاد 
را در مدت کوتاهی پس از زایشی، گسترش سریع آن

خروس نیز تاج). 1381زینلی (کند استقرار تضمین می
- هرز غالب در منطقه رودسر بود که یکی از علفعلف

هاي هرزي شایع در اکثر مناطق دنیا است و موجب 
شود و از ایجاد مشکالتی در رشد محصوالت زراعی می

امحدود است، در دماي که داراي طبیعت رشد نآنجایی
باال، رطوبت پایین و نور شدید از قدرت رقابتی باالیی 

-تفاوت در گونه). 1989لیگر و شریبر (برخوردار است 

از  ممکن است ناشی هرز در دو منطقه هاي غالب علف
تاریخچه متفاوت کشت، عملیات زراعی، نوع گیاهان 

  .باشدکشت شده پیشین و بانک بذر خاك می
در (مخلوط نسبت به کشت خالص  هايکشت

باریک برگ و (هاي هرز ، علف)تیمارهاي وجین و رقابت
را در هر دو مکان بهتر کنترل کردند و درصد ) پهن برگ

زیرا ). 3جدول (کنترل در رودسر بیشتر از رشت بود 

هاي پهن، گسترده و ضخیم خود سایه کدو با برگ
مانع از  اندازي خوبی را در سطح زمین ایجاد کرده و

-رسیدن نور به سطح خاك شده و از جوانه زنی علف

عالوه بر . هاي هرز و رشد آنها به شدت کاسته است
هاي هرز، برتري فیزیکی برگهاي کدو در غلبه بر علف
هاي هرز پتانسیل دگرآسیبی خوبی نیز براي کنترل علف

 و همکاران که فوجی یوشیطوريبه. کندفراهم می
کدو به نقش  –ه مخلوط ذرت در مطالع) 2007(

. مهارکننده کدو در کنترل تاج خروس تاکید کرده است
-در کشت اظهار داشتند که) 2007(ندر و همکاران الوه

هاي مخلوط ایجاد پوشش گیاهی مناسب در سطح زمین 
تواند به وسیله اشغال سریع فضاهاي باز بین می

زنی و رشد و نمو هاي گیاه اصلی از جوانهردیف
از دیگر نتایج برخی . هرز جلوگیري کندهاي علفاهچهگی

اثر محدودکننده  نشان داد که کشت مخلوط نیز محققین 
سیلوا و (دارد هاي هرز روي تعداد و زیست توده علف

  .)2010قرینه و موسوي و  2009همکاران، 
در  مقایسه تیمارهاي رقابت نسبت به وجین         

نشان داد که درصد کاهش تعداد دانه در میوه  رودسر
کدوي تخمه کاغذي، عملکرد دانه و میوه، در کشت هاي 

-به. گانه نسبت به کشت خالص کمتر بودمخلوط سه

که تعداد دانه و عملکرد میوه در کشت خالص در طوري
درصد کاهش 15و  13تیمار رقابت نسبت به وجین 

گانه این ي سههاکه در مخلوطنشان داد در صورتی
-افت کمتر عملکرد در مخلوط. درصد بود 9و  5مقدار 

گانه در تیمار رقابت نسبت به خالص براي آن هاي سه
هاي خالص بر هاي مخلوط بهتر از کشتاست که کشت

هاي رشدي به هاي هرز غالب شده و بهتر از فضاعلف
اند که در باال نیز به آن اشاره نفع خود بهره مند شده

در پژوهش خود روي ) 1389(قنبري و همکاران  .شد
دو بار کدو عنوان کردند که تیمارهاي –مخلوط ذرت 
هاي هرز نسبت به عدم وجین، وزن خشک وجین علف

درصد کاهش داد و نیز کشت  94هاي هرز را علف
هاي هرز درصد علف 32مخلوط نسبت به کشت خالص 
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در بررسی دیگري نیز روي مخلوط .استرا کاهش داده
گزارش کردند که ) 2012(کدو، رونالد و چارلز  –ذرت 

هفته  8و  3( هایهرزدردوبارعملیاتوجینعلفوزن خشک 
هفته پس از  3(در مقایسه با یکبار وجین ) پس از کاشت

به  3/131برابر کاهش نشان داد و از  7تقریباً )  کاشت
  .رسید 12/22

رشد توان به ن عملکرد در رشت را میپایین بود         
دلیل به) ویژه مرغبه(سریع علف هرز غالب مزرعه 

 .نسبت داد مصادف شدن زمان کشت با وقوع بارندگی
هاي هرز به بارندگی و افزایش در رشد و واکنش علف
پوگیو و ) 2014(وسیله فونتی و همکاران ها بهتکثیر آن

همین دلیل مرغ به .است شدهگزارش  )2013(و همکاران 
زنی گیاه زراعی رشد خود را آغاز کرد همزمان با جوانه

تکثیر رویشی سریع قدرت تهاجمی باال و دلیل و به
 ایجاد زنی ودر جوانهاختالل باعث ) 1381زینلی (

در مراحل  زراعیشرایط نامطلوب براي رشد گیاهان 
زنی و استقرار جوانهزیرا . شدهااولیه استقرار آن

گیاهچه از مهمترین مراحل بحرانی در چرخه زندگی 
 و عملکرد کننده تعیین عوامل از روند وشمار میگیاه به
ویندر و همکاران (باشند گیاهان می در رسیدگی زمان
هاي هرز در عالوه، زمان سبز شدن علفبه. )2007

روابط رقابتی داراي اهمیت بسیار زیادي بوده و در 
سزایی خواهد بیولوژیک نقش به کاهش عملکرد دانه و

سبزشدن .)1385راشد محصل و همکاران ( داشت
همزمان یک گیاه عامل مؤثري در رقابت است که موجب 

شود، توانایی شود تا گیاهی که زودتر سبز میمی
تسخیر و استفاده از منابع را به نحو مناسبی داشته 

 انداز از رشد و نمو گونهباشد و با توسعه سطح سایه
 )1389سرابی و همکاران (مجاور خود جلوگیري نماید 
  .قابل مشاهده بوددر رشت امري که در پژوهش حاضر 

تعداد دانه، وزن هزار دانه و تک بیشتر بودن 
میوه و عملکرد دانه و میوه در تیمارهاي وجین در 

-هاي دوگانه و سههاي کشت خالص و مخلوطسیستم

به  ،وجین در رودسر گانه در مقایسه با تیمارهاي بدون

-هرز با گیاه زراعی است که در سیستمدلیل رقابت علف

اي وجود گونهعالوه بر رقابت درون کشت خالص هاي 
اي  با گونههرز باعث ایجاد فشار و رقابت بینعلف
هرز تاج خروس در علف. استزراعی نیز شده انگیاه

عث رودسر به دلیل ارتفاع بیشتربر کدو غلبه کرده و با
اندازي بر کدو شده و رقابت در جذب نور و سایه

) ...و  آب ،مواد غذایی(همچنین در سایر منابع محیطی 
هرز غالب دیگر در علف. با کدو به رقابت پرداخته است

هرز باریک برگ بود که این علفمرغی پنجهمزرعه 
انداز کدو روي سطح زمین گسترش یافته و در زیر سایه

تواند بر سر مواد غذایی و آب میگیرد و قرار می
هرز از این دو علف. موجود در خاك با کدو رقابت کند

عوامل اصلی کاهش عملکرد کدو در تیمارهاي رقابت 
هاي خالص بیشتر از ها در کشتهستند و تأثیر آن

در مقابل، . بود گانه ویژه سههاي دوگانه و بهمخلوط
دند با وجود گزارش کر) 2007(فوجی یوشی و همکاران 

-هاي هرز تاجتوده علفکه کدو باعث کاهش زیستاین

هاي هرز در خروس و پیچک و کنترل بهتر علف
تیمارهاي بدون وجین شد، اما عملکرد میوه کدو در 
مخلوط با ذرت در تیمارهاي وجین و بدون وجین تحت 

هاي هرز ها عامل اصلی کنترل علفآن.تأثیر قرار نگرفت
ازي و سپس اثر آللوپاتی در این گیاه اندرا به سایه
نیز، به نقش بارز ) 1389(قنبري و همکاران . نسبت دادند

هاي هرز اشاره کردند کشت مخلوط بر کنترل بهتر علف
و بیان داشتند که عملکرد میوه کدو در تیمارهاي وجین 
و بدون وجین تحت تأثیر قرار نگرفت که با نتایج 

لیل این تفاوت را باید د. آزمایش حاضر مغایرت داشت
عالوه بر خصوصیات و شرایط مکان کشت در بانک 

هاي هرز و خصوصیات واریته و رقم کدوي بذر علف
  .کشت شده جستجو نمود

داري بر تعداد دانه، هاي کشت اثر معنیسیستم         
وزن دانه، وزن تک میوه، عملکرد دانه و میوه در هر دو 

باالترین صفات مذکور در  ،)4جدول (مکان نشان دادند 
کاغذي حاصل شد و به تدریج کشت خالص کدوي تخمه
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کشتی به در تیمارهاي دو کشتی کاهش یافت و در سه 
در سیستم تک کشتی فقط . کمترین میزان خود رسید

اي بین گیاهان وجود دارد، اما در دو گونهرقابت درون
ابت اي، رقگونهکشتی عالوه بر رقابت درونکشتی و سه

همین امر سبب  . اي نیز تعیین کننده استگونهبرون
تغییر شرایط نوري و فتوسنتزي سایه انداز گیاهان از 
یکسو و محدود شدن فضاي رشدي و منابع غذایی از 

تواند بر رشد رویشی و سوي دیگر می گردد که می
) 1389(قنبري و همکاران . زایشی کدو تأثیرگذار باشد

کدو در  - نور در مخلوط ذرتگزارش کردند میزان 
مراحل انتهایی رشد به دلیل ارتفاع زیاد و توسعه 

انداز ذرت جذب شده و کانوپی ذرت، بیشتر توسط سایه
یابد و از طرفی پیري و میزان نور عبوري کاهش می

هاي کدو باعث کاهش استفاده بهینه از نور ریزش برگ
ها آن عبوري خواهد شد که بر عملکرد اثر خواهد داشت،

در  تن 38(عنوان داشتند که بیشترین عملکرد میوه 
و اما فوجی یوشی . در تک کشتی بدست آمد) هکتار

بیان کرد که عملکرد میوه کدو در ) 2007(همکاران 
هاي مختلف تحت تأثیر قرار مخلوط با ذرت در تراکم

  .تن بود 24تا  21نگرفت و در محدوده 
یوه در باالترین تراکم در بیشترین عملکرد دانه و م        

هر سه سیستم کشت در هر دو مکان حاصل شدند که 
تواند به دلیل بیشتر بودن تراکم کدو در این تیمارها می
اما بیشترین وزن هزار دانه، وزن تک میوه و . باشد

باز . هاي کمتر مشاهده شدتعداد دانه در میوه در تراکم
و دریافت نور ها باعث رشد بهتر بودن فضاي بین بوته

بیشتر توسط کانوپی کدو شده که این امر منجر به 
. افزایش در فتوسنتز و تولید دانه و وزن هزار شد

ها تعیین کننده فضاي ها و بوتهفاصله مناسب بین ردیف
رشدي قابل استفاده براي هر بوته بوده و تولید عملکرد 

 مؤذنوهمکاران. دهدحداکثر را تحت تأثیر قرار می
-نقش تراکم را در تولید و عملکرد کدوي تخمه) 1385(

کاغذي مؤثر دانستند و عنوان کردند که تراکم گیاهی 
ویژه شود تا گیاهان از منابع موجود بهمطلوب باعث می

نور استفاده موثرتري نموده که این موضوع سبب 
ها با بررسی سه شود؛ همچنین آنافزایش عملکردمی

بوته در هکتار  16000و  13000، 10000تراکم کاشت 
عنوان کردند که در تراکم کمتر بوته بیشترین عملکرد 

گزارشات . میوه، دانه و وزن هزار دانه حاصل شد
متفاوتی در مورد تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزاي 

ملیسا و همکاران براي مثال، . عملکرد کدو وجود دارد
هاي خود گزارش کردند که افزایش در بررسی )2008(

تراکم کدوي پوست کاغذي به دلیل افزایش رقابت باعث 
 شباهنگوهمکاراناما . کاهش عملکرد میوه شده است

که کاهش فاصله روي ردیف  ندچنین بیان کرد) 1389(
ها سبب کاهش رشد به دلیل افزایش رقابت بین بوته

مر رویشی کدو و افزایش رشد زایشی شده که این ا
منجر به تولید میوه بیشتر شد و با باالرفتن تراکم، 

این مطلب . عملکرد دانه، میوه و تعداد دانه افزایش یافت
دهد که در صورت مهیا بودن سایر شرایط نشان می

عبارت هاي باالتر و یا بهبراي رشد، این گیاه در تراکم
دیگر، فاصله روي ردیف کمتر ظرفیت باالیی براي تولید 

گزارش کرد که افزایش ) 2005(نرسون . دارد میوه
بوته در مترمربع باعث افزایش  8به  5/0تراکم بوته از 

نیز در ) 1998(فوجی یوشی . تعداد میوه این گیاه شد
کشت مخلوط ذرت و کدو به این نتیجه رسید که در 

داري بین عملکرد کدو در هاي باال اختالف معنیتراکم
جود نداشته است، اما کاهش کلیه تیمارهاي آزمایشی و

تراکم سبب کاهش عملکرد شده که با نتایج این آزمایش 
  .مطابقت دارد

  
  گیري کلینتیجه

نتایج بدست آمده از دو آزمایش گویاي نقش 
هاي ، سیستم)به دلیل بافت متفاوت خاك(برجسته مکان 
، )گانههاي دوگانه و سهخالص، مخلوط(کشت مختلف 
-هاي زراعی در کنترل علفو تراکم گونه عملیات وجین

هاي هرز و تولید عملکرد دانه و میوه بیشتر در هکتار 
کاغذي در با وجود عملکرد بیشتر کدوي تخمه. بود
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کشت خالص در تیمارهاي وجین، درصد افت عملکرد در 
تیمار مشابه آن در رقابت بیشتر از مخلوط دوگانه و 

دهنده نقش موفقتر نشان گانه بود که این امرویژه سهبه
هاي هرز و گانه در کنترل علفهاي دوگانه و سهمخلوط

هاي استفاده از فضاهاي خالی موجود به نفع گونه

البته، عملکرد نسبی  .زراعی و تولید عملکرد بهتر است
هاي در مخلوط) نشدهها نشان دادهداده(کل بیش از یک 
) ت و وجیندر هر دو تیمار رقاب(گانه دوگانه و سه

هاي مخلوط در کارایی استفاده بهتر گویاي برتري کشت
  . از منابع بود

  

مورد استفاده منابع  

انتشارات ). ترجمه(هاي هرز مبانی علم علف. 1385پور و حقیقی ع، محصل م ح، راستگو م، موسوي س ك، ولی اهللا راشد
  . دانشگاه فردوسی مشهد

  .نشر آموزش کشاورزي). ترجمه(سازي رقابت علفهاي هرز و گیاهان زراعی مدل. 1378رحیمیان ح و شریعتی ش، 
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	يوﺪﮐ و ﯽﺘﯿﭼﻪﻤﺨﺗﻒﻠﻋ ﯽﻧﺎﺸﻧوﺮﻓ ﺮﺑ يﺬﻏﺎﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ (لﺎﺳ ردﯽﻋارز1392ﺪﺷ اﺮﺟا .ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا
	ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﺶﻘﻧﺎﯿﺑﻮﻟ ،ترذ ﻪﻧﺎﮔيوﺪﮐ و ﯽﺘﯿﭼ يوﺪﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ وﻪﻤﺨﺗيﺬﻏﺎﮐ نﺎﮑﻣ ود رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،)ﺮﺳدور و ﺖﺷر ( كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﻪﺳﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ يﺬﻏﺎﮐ)60 و90ﯽﺘﻧﺎﺳﻒﯾدر يور ﺮﺘﻣ( ، طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ترذ ﻒﯾدر يور ﺮﺘﻣ ( ترذ و
	ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑيوﺪﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ وكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ يﺬﻏﺎﮐﻒﯾدر يور ﺮﺘﻣ رﺎﺑ ود و ﻦﯿﺟو ﯽﻨﻌﻣﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﺳدور رد ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ و دﻮﺑ رادﻪﻤﺨﺗﯽﻨﻌﻣ يﺬﻏﺎﮐنآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ رد ﺺﻟﺎﺧﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻦﯿﺟوﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و)گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ و گﺮﺑ ﻦﻬﭘنﺎﺸﻧ ﻪﮐ دﻮ
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ .ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ : ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ترذ
	ﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ يﺬﻏﺎﮐ)30 -60 و40 -90ﯽﺘﻧﺎﺳ
	يوﺪﮐﻪﻤﺨﺗ يﺬﻏﺎﮐ)30-20-60 و ﻦﯿﺟو ﻦﯿﺟو مﺪﻋﺪﻧدﻮﺑ .آ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نﺎﮑﻣ ﺮﺛا ،ﺶﯾﺎﻣز ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﺳدور رد ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ و دﻮﺑ راد .ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺛا ،ﺮﺳدور رد ﯽﻨﻌﻣ يﺬﻏﺎﮐﺪﺷ راد .هﻮﯿﻣ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ،ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪ
	ﯽﺘﯿﭼﺎﯿﺑﻮﻟ
	60 و40 -30 -90ﯽﺘﻧﺎﺳﻒﯾدر يور ﺮﺘﻣ ( رﺎﻤﯿﺗ ود وﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نﺎﮑﻣ ﺮﺛا ،ﺶﯾﺎﻣز يﺬﻏﺎﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺛا ،ﺮﺳدور رد يوﺪﮐ تﺎﻔﺻ ﺮﺑ ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ و ﺖﺸﮐ يﺎﻫهﻮﯿﻣ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ،ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺸﮐ رد ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﻦﯿﺟو مﺪﻋ يﺎﻫ
	هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ،،ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐزﺮﻫ ،ﻦﯿﺟو
	ﻒﻠﻋ ﺪﯾﺪﺷﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺜﮐا رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪـﺑ يزروﺎـﺸﮐ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗرهﺪﺷ هداد ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺎﺑ زﺮﻫ ﺶﻫﺎﮐ و ﻦﯿﺑ يدﺮﮑﻠﻤﻋ10 ﺎﺗ100 ﻢﺘـﺴﯿﺳ رد ﺪﺻرد نوﺪـﺑ يﺎـﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫ ﺖـﺳا هﺪـﺷ هﺪﻫﺎـﺸﻣ زﺮـﻫ) و نﺎـﯿﻤﯿﺣر ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ1378( . شور ﮏـﯾ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺮﺘﻨﮐ نرﺪﻣ يزروﺎﺸﮐ ردﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ 
	نﺎـﻫﺎﯿﮔ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻠﺻا ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾﻒﻠﻋ دﻮﺟو ﯽﻋارز رﺎـﻨﮐ رد زﺮـﻫ يﺎـﻫ ﻦـﯾا تﻻﻮـﺼﺤﻣ ﺖﺳا .ﻒﻠﻋ ﺮـﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ رد ﯽﺘﺑﺎـﻗر ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﻞـﺻا سﺎـﺳا هدﺎـﻬﻧ و ﯽﯾاﺬـﻏ داﻮـﻣ بﺬﺟ و دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎـﮐ ﺚـﻋﺎﺑ ﺎـﻫ ﯽــﻣ تﻻﻮــﺼﺤﻣ ﺖــﯿﻔﯿﮐﺪﻧﻮــﺷ) مﺎــﺷرو1991( . ﺪــﺻرد لﺮﺘﻨﮐ ﻢﻏﺮﯿﻠﻋ نﺎﻬ
	دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ ﺮﺛﻮﻣ) نارﺎـﮑﻤﻫ و ﺎـﮕﻨﯿﻓﻮﺗ1993 و و ﺎـﻧﺎﺟ نارﺎﮑﻤﻫ1995(. ،ﺎﺘـﺳار ﻦﯾا رد ﻪـﺳ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖـﺸﮐ ﻪـﻧﺎﮔ وﺪﮐ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ،ترذ ﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﮔ ﺮـﻈﻧ رد . طﻮـﻠﺨﻣ ﻦـﯾا رد ﮏﯾﺰﮑﻣ و ﯽﺑﻮﻨﺟ ،يﺰﮐﺮﻣ يﺎﮑﯾﺮﻣآ ﺖـﺳا ﺞـﯾار رﺎﯿﺴﺑ و ﻪﮐ هﺪﺷ ناﻮﻨﻋ هدﺎﻔﺘـﺳا ﯽﯾارﺎـﮐ هﺎﯿﮔ ﻪﺳ ﻦﯾا ماﻮﺗ ﺖﺸﮐﻪﯾ
	ﻒﻠﻋ زا هدﺎﻔﺘﺳاﺶﮐ موﺎـﻘﻣ ﺐـﺟﻮﻣ ﻪـﮑﻨﯾا ﺮـﺑ هوﻼـﻋ ﺎـﻫﻒﻠﻋ زا يرﺎﯿﺴﺑ نﺪﺷنآ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ ﺎﻫ ،دﻮـﺷ ترﺎﺴﺧ و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز تاﺮﻄﺧ دﺎﺠﯾا ﺚﻋﺎﺑ ﺪﯾﺪﺷ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا ﻪﺑ ﯽﺒﻧﺎﺟ ﺐﺟﻮﻣ و هﺪﺷ ﯽﻌﯿﺒﻃ و ﯽﻋارز يﺎﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ دﻮـﺷ) لود و رﺪـﻟﻮﻣ1994( . ﺖـﺳﺎﯿﺳ ﻪﻌـﺳﻮﺗ و 
	ﯽﻣ يزاﺪﻧاﻪﯾﺎﺳ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﻨﮐ ﻒـﻠﻋ ﺪـﺷر ﻊﻧﺎﻣ يزاﺪﻧا يﺎـﻫ ﯽـﻣ زﺮـﻫ دﻮـﺷ) ﻦـﺴﻧﺎﻫ و ﭻــﯾر1982(. ﺰﻟرﺎــﭼ و ﺪـﻟﺎﻧور )2012 ( و ترذ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖـﺸﮐ رد ﻪـﮐ ﺪـﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ ﺰﯿﻧﻪﺗﻮﺑ نﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ﺎﺑ ،وﺪﮐﻒﻠﻋ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز وﺪﮐ يﺎﻫ يﺎﻫ ﻪﯾﺎﺳ  و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ ﺮﺑ وﺪﮐ يزاﺪﻧا ﻒـﻠﻋ زﺮـﻫ يﺎـﻫ نآ
	ﻪﻔﺧ و يزاﺪﻧاﻒﻠﻋ ندﺮﮐ دراﻮـﻣ زا ﯽـﺧﺮﺑ رد و زﺮﻫ يﺎﻫر زا ﯽﺒﯿﺳآﺮﮔد صاﻮﺧ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻒـﻠﻋ شﺮﺘـﺴﮔ و ﺪـﺷ
	ﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ و زﺮـﻫ يﺎـﻫ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪـﮑﻨﯾا ﻢﻏﺮـﯿﻠﻋ ،ﺪـﺷ ﻦﯿـﺟو نوﺪـﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد رد وﺪﮐ هﻮﯿﻣ طﻮـﻠﺨﻣ رد ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖـﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺎﺑ،نآ ﯽﻠـﺻا ﻞـﻣﺎﻋ ﺎـﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐﻪﯾﺎﺳ ﻪﺑ ار زﺮﻫ يﺎﻫ رد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا و يزاﺪﻧا ﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ وﺪﮐ. نارﺎـﮑﻤ
	ﮏﭽﯿﭘ و
	ﯽــﻣ يﺮﯿﮔﻮــﻠﺟ زﺮــﻫ يﺎــﻫ شور ﻦــﯾا زا هدﺎﻔﺘــﺳا و ﺪــﻨﮐ ﯽـﻤﻧ ﺖـﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺟﻮﺘﻣ ار ﯽﺒﯿﺳآ ﻦﯾﺮﺘﮑﭼﻮﮐ ﯽﻋارز
	ﺪﯾﺎﻤﻧ) ﮏﯾد و ﻦﻤﺒﯿﻟ1993( . ﯽـﻣ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ وﺮﻨﯾا زا
	ﻪـﺑ ﺮﺛﻮﻣ شور ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ زا ﯽﻬﺟﻮـﺗ ﻞـﺑﺎﻗ رﻮـﻃ ﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ ناﺰﯿﻣﺶﮐ ﺮـﺑ هوﻼـﻋ ﺮـﻣا ﻦـﯾا و ﺪـﻫﺎﮑﺑ ﺎـﻫ ــﺼﺘﻗا شزرا يدﺎــﯾز ﯽــﻄﯿﺤﻣ ﺖــﺴﯾز ﺖــﯿﻤﻫا زا يدﺎﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ . ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ياﺮـﺑ ﻞـﺣ هار ﮏـﯾ ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ﺖـ
	ﺎــﻨﻣ زا ﯽﺗوﺎــﻔﺘﻣ ﻞﮑــﺷ ﻪــﺑ طﻮــﻠﺨﻣ رد دﻮــﺟﻮﻣ يﺎــﻫ ﻊﺑ نﺎﯿـﺷآ ﺮـﮕﯾد ترﺎـﺒﻋ ﻪـﺑ و هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ مﻮـﺑ يﺎـﻫ ﻪﺑ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣيرﻮﻃ ﺐﺟﻮﻣ اﺮﮔاو ﺪﺷر ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻣﻪﻧﻮﮔ دﻮﺷ ﺮﺜﮐاﺪـﺣ و هدﺮـﮐ ﻞـﻤﻋ ﻞـﻤﮑﻣ ﻞﮑـﺷ ﻪـﺑ ﺎﻫﺪﻨﯾﺎﻤﻨﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ار هدﺎﻔﺘﺳا .ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ، ﯽـ
	ﻪــﺳ طﻮــﻠﺨﻣ ﺖــﺸﮐ ﺮﯿﺛﺄــﺗ ﯽــﺳرﺮﺑ فﺪــﻫ ،ترذ ﻪــﻧﺎﮔ يوﺪﮐ و ﯽﺘﯿﭼﺎﯿﺑﻮﻟﻪﻤﺨﺗ ﺖـﯿﻌﻤﺟ ﯽﻧﺎـﺸﻧوﺮﻓ ﺮـﺑ يﺬـﻏﺎﮐ ﻒﻠﻋ يوﺪـﮐ رد ﻪـﻨﯿﻬﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺪـﯿﻟﻮﺗ و زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪـﻤﺨﺗ
	كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ3 راﺮﮑﺗﺪﺷ اﺮﺟا . ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لوﺪﺟ رد1ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ.آ ﻦﯾا رد ﻪﺳ زا ﺶﯾﺎﻣز ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ ترذ هﺎﯿﮔ
	ﺪﺷ اﺮﺟا يﺬﻏﺎﮐ.
	ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﺘﯿﭼ
	) يرﺎﺠﺗ سﻼﮐ
	و دوﺪﺤﻣﺎﻧ ﺪﺷر ،هﺪﻧور ﻪﺗﻮﺑ مﺮﻓ ، ﭗﯿﺗ3 ( يﺬﻏﺎﮐ ﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ و
	ﻪﺑﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رﻮﻈﻨﻣترذ ﻪﻧﺎﮔ- نﺎﮑﻣ ود رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،يﺬﻏﺎﮐ ﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ و ﯽﺘﯿﭼﺎﯿﺑﻮﻟلﺎﺳ رد ﺮﺳدور و ﺖﺷرﯽﻋارز1392ﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .
	ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ ﺮﺳدور نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ37 ﻪﺟرد و16 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد50 و ﻪﺟرد28 لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد عﺎﻔﺗرا ﺎﺑ و ﯽﻗﺮﺷ24ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺮﺘﻣبآ ﺢﻄﺳ زا ﺮﺗ دازآ يﺎﻫ دراد راﺮﻗ.ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻣد ﻪﻨﯿﺸﯿﺑ و ﻪﻨﯿﻤﮐ هرود لﻮﻃ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ18 و33ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد و داﺮﮔ عﻮﻤﺠﻣشرﺎﺑنآ142دﻮﺑ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ . ﺎﺑ ﯽﻨﯿﻣز
	ﯽﻟآ هدﺎﻣ ،08/0 ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﺮﻔﺴﻓ7/35ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ و مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ096/0ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد.
	و ﯽﻣﻮﻟ6/7=
	ﻒﻠﻋ زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧزﺮﻫ يﺎﻫﺪﺷر ﻪﻠﺣﺮﻣ نﺎﯾﺎﭘ ردﻪﺑ
	ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ ﺖﺷر نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ37 و ﻪﺟرد 20 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد49 و ﻪﺟرد64 لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد عﺎﻔﺗرا و ﯽﻗﺮﺷ7 ﺮﺘﻣ ﺮﺗﻻﺎﺑبآ ﺢﻄﺳ زا رد دازآ يﺎﻫ ﯽﺳر ﺖﻓﺎﺑ ﺎﺑ ﯽﻨﯿﻣز - و ﯽﺘﻠﯿﺳ7/6=
	زا ﯽﻓدﺎﺼﺗ رﻮﻃ8 تارداﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ تﺮﮐ ﺮﻫ ﻪﻄﻘﻧ )5/0 ×5/0ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ (ﻒﻠﻋ و ﺪﺷ مﺎﺠﻧا دﻮﺟﻮﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﮐلﺎﻘﺘﻧا زا ﺲﭘ و هﺪﺷ ﺮﺑﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ ، شرﺎﻤﺷهزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﻧﺪﺷ ﮏﯿﮑﻔﺗ و نزو يﺮﯿﮔ نآ زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﮏﺸﺧ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ48 نوآ رد ﺖﻋﺎﺳ72 هداد راﺮﻗ سﻮﯿﺴﻠﺳ ﻪﺟردﺪﻧﺪﺷ .
	ﯽﻟآ هدﺎﻣ و 63/1ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد . ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓ و ﻞﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ كﺎﺧ بﺬﺟ193/0 و206/0ﺪﻧدﻮﺑ ﺪﺻرد . ﺶﯾﺎﻣزآ هرود لﻮﻃ رد ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ2/139 و ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻨﯿﺸﯿﺑ و ﻪﻨﯿﻤﮐ يﺎﻣد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ4/17 و6/28 ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺒﺛ سﻮﯿﺴﻠﺳ ﻪﺟرد. ردﺮﻫودنﺎﮑﻣ)ﺖﺷروﺮﺳدور(،ودﺶﯾﺎﻣزآﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ )ﺎﺑ
	ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗﻒﻠﻋ يﺎﻫ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺷر رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺮﺳدور رد و ﻪﻧﻮﮔ ﻪُﻧ ﺖﺷر رد ،دﻮﺑ ﺮﺳدور ﻪﻧﻮﮔ ﺶﺷ ﻒﻠﻋ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﺮﻫ) لوﺪﺟ2 .(ﻪﻧﻮﮔﻒﻠﻋ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ
	ﺪﻧدﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ نﺎﮑﻣ ود ﺮﻫ رد زﺮﻫ يﺎﻫ .ﻦﻬﭘ ﻦﯿﺑ زا
	ﻒﻠﻋ نﺎﮔﺮﺑجﺎﺗ زﺮﻫسوﺮﺧﺰﻣﺮﻗ ﻪﺸﯾر
	ﻒﻠﻋﺐﻟﺎﻏ زﺮﻫرددﻮﺑ ﺮﺳدور. غﺮﻣ ،ﺖﺑﺎﻗر و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺖﺷر رد
	ﻪﺠﻨﭘ ، ﯽﻏﺮﻣ و هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ
	ﺎﺑ ﻪﺒﻠﻏ و ﺪﻧدﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﻒﻠﻋﻪﺑ گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫﻪﺠﻨﭘ هﮋﯾو دﻮﺑ ﯽﻏﺮﻣ ) لوﺪﺟ2 .(ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻧ ظﺎﺤﻟ زا ،ﺖﺷر رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ﻒﻠﻋﺪﻧدﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ گﺮﺑ ﻦﻬﭘ ﺮﺑ گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ . ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺪﺻرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد زﺮﻫ يﺎﻫ رد ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺳدور ﯽﺸﯾﺎﻣزآ نﺎﮑﻣ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ عﻮﻨﺗ 
	ﻤﺨﺗ يوﺪﮐ و ﯽﺘﯿﭼﺎﯿﺑﻮﻟ ،ترذ يﺎﻫﻪ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد يﺬﻏﺎﮐ و ﺖﺑﺎﺛ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ60ﯽﺘﻧﺎﺳﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻣ ود رد و ﺪﺷ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ ﯽﺘﺸﮐﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ و ترذ يﺎﻫ يﺬﻏﺎﮐ30 ﯽﺘﻧﺎﺳﻒﯾدر زا ﮏﯾ ﺮﻫ ﻦﯿﺑ ﯽﺘﺸﮐ ﻪﺳ رد و ﺮﺘﻣ ﺎﻫ20 ﯽﺘﻧﺎﺳدﻮﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺮﺘﻣ . ،نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ياﺮﺑ ﻒﯾدر يور ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺪﺷ هداد ﺮﯿﯿ
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود طﻮﻠﺨﻣ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد ﺖﺑﺎﻗرﺪﻧدﺮﮐ ﻢﻫاﺮﻓ .ﻒﻠﻋ ﻞﮐ ﯽﻧﺎﺸﻧوﺮﻓ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يﺎﻫﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ رد زﺮﻫ و ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺺﻟﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ ﺖﺸﮐﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ رد ﻪﻧﺎﮔود ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧﺎﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻖﻓﻮﻣ دﺮﮐ ﻞﻤﻋ ﺮﺗ) لوﺪﺟ3.(
	يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺖﺷر ﯽﺸﯾﺎﻣزآ نﺎﮑﻣ ردﻒﻠﻋ ﻞﮐ لﺮﺘﻨﮐ رد ﺖﺑﺎﻗر و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ يﺎﻫ ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﺮﻫ . ﯽﺸﯾﺎﻣزآ نﺎﮑﻣ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﻢﻫ ﺎﺠﻨﯾا رد ﺖﺑﺎﻗر ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺳدور رد طﻮﻠﺨﻣﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧﺎﮔ ﻒﻠﻋﺪﻧدﺮﮐ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﺘﻬﺑ ار گﺮﺑ ﻦﻬﭘ زﺮﻫ يﺎﻫ . 
	ﺶﯾﺎﻣزآ نﺎﮑﻣ رد ﻞﮐ و گﺮﺑ ﻦﻬﭘ ،گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫور ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺘﺳد ود ﺮﻫ رد ﺮﺳد دﻮﺑ ﺖﺷر ﯽﺸﯾﺎﻣزآ نﺎﮑﻣ زا) لوﺪﺟ3 و4.(
	هداد ﺐﮐﺮﻣ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ ،نﺎﮑﻣ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ،ﺖﺸﮐ يﺎﻫ نآﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا  ﺎﻫداﺪﻌﺗ ﺮﺑ يراد راﺰﻫ نزو ،هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧادﺪﻨﺘﺷاد ﻪﻧاد و هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد) لوﺪﺟ5 .( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﺳدور نﺎﮑﻣ رد تﺎﻔﺻ ﻦﯾا زا ﮏﯾ ﺮﻫ ناﺰﯿﻣﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ ﺪﯾﺆ
	20 و ﺖﺑﺎﻗر رﺎﻤﯿﺗ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺻرد31 ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺻرد داد نﺎﺸﻧ) لوﺪﺟ6 .(ﺖﺸﮐ رد ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو يﺎﻫ و دﻮﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ رد ﺺﻟﺎﺧﺖﺸﮐ نآ زا ﺲﭘو رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﻦﯿﺟ ) لوﺪﺟ6 .(طﻮﻠﺨﻣﻪﺳ يﺎﻫ و ﻦﯿﺟو يﺎﻫ
	ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﺖﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ × ﺮﺑ ﻦﯿﺟو و هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد راددﻮﺑ . داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﺳدور ﺶﯾﺎﻣزآ ردﺖﺸﮐ رد هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ)
	( هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ يراد ﺪﻨﺘﺷاد) لوﺪﺟ 6 .(ﺖﺸﮐ رد هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ رد ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ طﻮﻠﺨﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺖﺑﺎﻗر يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫ ﺖﺳا ﻦﯿﺟو .ﻒﻠﻋ ﯽﺘﺑﺎﻗر ترﺪﻗ ﻪﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا وﺪﮐ ﺎﺑ زﺮﻫ ﻦﯾا طﻮﻠﺨﻣ هزاﺪﻧا ﻪﺑ ار نآ دﺮﮑﻠﻤﻋ ًﻼﻤﻋ ﻪﮐ دراد هرﺎﺷاﺖﺳا هداد
	و
	ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ رد نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧﺎﮔ ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺖﺑﺎﻗر)
	زا ﺲﭘ و دﻮﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ردطﻮﻠﺨﻣ نآﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫ يراد ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺖﺑﺎﻗر رﺎﻤﯿﺗ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﺎﺑ . نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ طﻮﻠﺨﻣ رد هﻮﯿﻣ ﮏﺗﻪﺳ يﺎﻫ و ﻦﯿﺟورﺎﻤﯿﺗ ود ﺮﻫ رد ﻪﻧﺎﮔ ﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺖﺑﺎﻗرﺪ . رد ﻪﻧاد و هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ
	(ﺪﺷ هﺪﯾد . دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺖﺑﺎﻗر و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﻧاد و هﻮﯿﻣ دﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ) لوﺪﺟ6.(
	(
	ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد هﻮﯿﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﺖﺷر رد)
	دﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﺖﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺳ ﺮﻫ .ﯾﺮﺘﻤﮐ ﻦ ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ رد هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ رد و ﻪﻧﺎﮔ )1/681 رد مﺮﮔ
	و
	( دﻮﺟو ﻢﮐاﺮﺗ ود ﻦﯿﺑ ﯽﺗوﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﺎﻣا ،ﺖﺷاﺪﻧ ﺪﻨﺘﺷاد يراد ) لوﺪﺟ7 .(ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ)3/138 رد دﺪﻋ
	( ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) لوﺪﺟ 7.( ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ،ﻪﻧﺎﮔود طﻮﻠﺨﻣ11ﻪﺳ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و ﺪﺻرد ﻪﻧﺎﮔ22 داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد . رد هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد رﺎﺘﮑﻫ)
	( ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﮐ18 نﺎﺸﻧ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺪﺻرد داد . راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رد و ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد ﻪﻧاد ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺘﻤﮐ يﺎﻫ)
	( ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ 15098ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	( ﺎﺑ ﯽﺘﺸﮐود رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ)
	ﺖﺷاد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ يراد) لوﺪﺟ7 .( ﻢﮐاﺮﺗ ود ﻦﯿﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺖﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺳ ﺮﻫ رد دﻮﺟو يراد ﻢﮐاﺮﺗ رد رﺎﺘﮑﻫ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺖﺷادﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﺘﺸﯿﺑ .ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ رد هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﮔ ﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗدﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﮕﯾد ﻪ . يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﻦﯿﺟو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖ
	(ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺖﺷاﺪﻧ يراد) لوﺪﺟ 7 .(ﺖﺸﮐ رد ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﺎﮔ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا نآ ﻢﮐاﺮﺗ ود ﻦﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ هﺪﯾد يراد ﺪﺸﻧ . ﻦﯿﺟو رﺎﻤﯿﺗ رد هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو21رد زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻ دﻮﺑ ﺖﺑﺎﻗر رﺎﻤﯿﺗ . ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺺﻟﺎﺧ)880 رد مﺮﮔ
	( توﺎﻔﺗ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ يراد)
	(طﻮﻠﺨﻣ ﺮﯾﺎﺳ و يﺎﻫ ﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود داد نﺎﺸﻧ ﻪﻧﺎﮔ) لوﺪﺟ7 .( رد هﻮﯿﻣ ﮏﺗ نزو
	( ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ، ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ و داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ و ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻢﮐاﺮﺗ ود ﺮﻫ ﻦﯿﺑ يراد ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﮔ)
	ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ)
	( يدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺷادﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﻧﺎﮔود طﻮﻠﺨﻣ ﻪﺑﺎﺸﻣ) لوﺪﺟ7 .(
	توﺎﻔﺗ ﺰﯿﻧ ﯽﻨﻌﻣﺖﺷاد يراد .طﻮﻠﺨﻣ ردﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫ ﻪﻧﺎﮔ
	گﺮﺑ ﺎﺑ وﺪﮐ ﻪﯾﺎﺳ دﻮﺧ ﻢﯿﺨﺿ و هدﺮﺘﺴﮔ ،ﻦﻬﭘ يﺎﻫو هدﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ رد ار ﯽﺑﻮﺧ يزاﺪﻧا زا ﻊﻧﺎﻣﻒﻠﻋ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ زا و هﺪﺷ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ رﻮﻧ نﺪﯿﺳر
	ﻪﺳ طﻮﻠﺨﻣ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻪﻧﺎﮔ ﯽﺸﻫﺎﮐ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ40 ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار يﺪﺻردداد نﺎﺸﻧ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﻤﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ.
	ﺖﺳا ﻪﺘﺳﺎﮐ تﺪﺷ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ ﺪﺷر و زﺮﻫ يﺎﻫ . ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻒﻠﻋ ﺮﺑ ﻪﺒﻠﻏ رد وﺪﮐ يﺎﻬﮔﺮﺑ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ يﺮﺗﺮﺑ ،زﺮﻫ يﺎﻫﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﺑﻮﺧ ﯽﺒﯿﺳآﺮﮔد ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓﺪﻨﮐ .ﻪﺑيرﻮﻃﯽﺷﻮﯾ ﯽﺟﻮﻓ ﻪﮐنارﺎﮑﻤﻫ و )2007 (ﻌﻟﺎﻄﻣ رد ترذ طﻮﻠﺨﻣ ﻪ
	ﻪﻧﻮﮔﻒﻠﻋ يﺎﻫﻢﺘﺴﯿﺳ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ ﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود طﻮﻠﺨﻣ ،ﺺﻟﺎﺧ ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد و ﻪﻧﺎﮔ ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﺴﮑﯾ ﺖﺑﺎﻗر و) لوﺪﺟ3 .(ﺎﺳ ﻮﮕﯿﺘﻧ)2005 ( ﺰﯿﻧ ﻒﻠﻋ ﻊﻣاﻮﺟ رﺎﺘﺧﺎﺳ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ ﻪﮐ دﺮﮐ شراﺰﮔﻒﻠﻋ يا ﺖﺸﮐ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻮﺟ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد دﻮ
	ﺶﻘﻧ ﻪﺑ وﺪﮐﺖﺳا هدﺮﮐ ﺪﯿﮐﺎﺗ سوﺮﺧ جﺎﺗ لﺮﺘﻨﮐ رد وﺪﮐ هﺪﻨﻨﮐرﺎﻬﻣ . ﻫﻮﻻ نارﺎﮑﻤﻫ و رﺪﻧ)2007 (ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇاﺖﺸﮐ رد
	ﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ رد ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﺷﻮﭘ دﺎﺠﯾا طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫﯽﻣ ﻦﯿﺑ زﺎﺑ يﺎﻫﺎﻀﻓ ﻊﯾﺮﺳ لﺎﻐﺷا ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗﻒﯾدرﻪﻧاﻮﺟ زا ﯽﻠﺻا هﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر و ﯽﻧز ﯿﮔﻪﭽﻫﺎﻒﻠﻋ يﺎﻫﺪﻨﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ زﺮﻫ . ﯽﺧﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﮕﯾد زا ﻦﯿﻘﻘﺤﻣﺰﯿﻧطﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ هﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ ﺮﺛا ﻒﻠﻋ هدﻮﺗ ﺖﺴﯾز و داﺪﻌﺗ يور زﺮﻫ 
	ﻒﻠﻋ ﻦﯿﻣرﺎﻬﭼ و ﺪﯾآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا يزﺮﻫ دراد ناواﺮﻓ عﻮﻨﺗ ﺎﺑ ار ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ) ﯽﻠﻨﯾز1381 .( ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ دﺎﯾدزا ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﺸﯾور دﺎﯾدزا ياﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا دﺎﯾزنآ ﻊﯾﺮﺳ شﺮﺘﺴﮔ ،ﯽﺸﯾاز زا ﺲﭘ ﯽﻫﺎﺗﻮﮐ تﺪﻣ رد ار ﯽﻣ ﻦﯿﻤﻀﺗ راﺮﻘﺘﺳا ﺪﻨﮐ) ﯽﻠﻨﯾز1381 .(جﺎﺗ ﺰﯿﻧ سوﺮﺧ ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ زا ﯽﮑﯾ ﻪﮐ دﻮ
	يرﻮﻃ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ رد هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻪﮐ ﻦﯿﺟو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺑﺎﻗر رﺎﻤﯿﺗ13 و15 ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد ﯽﺗرﻮﺻ رد داد نﺎﺸﻧطﻮﻠﺨﻣ رد ﻪﮐﺎﻫﻪﺳ ي ﻦﯾا ﻪﻧﺎﮔ راﺪﻘﻣ5 و9دﻮﺑ ﺪﺻرد .طﻮﻠﺨﻣ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺘﻤﮐ ﺖﻓا
	ﺐﺟﻮﻣ و ﺖﺳا ﺎﯿﻧد ﻖﻃﺎﻨﻣ ﺮﺜﮐا رد ﻊﯾﺎﺷ يزﺮﻫ يﺎﻫﯽﻣ ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر رد ﯽﺗﻼﮑﺸﻣ دﺎﺠﯾا زا و دﻮﺷ ﯽﯾﺎﺠﻧآﻧ ﺪﺷر ﺖﻌﯿﺒﻃ ياراد ﻪﮐ يﺎﻣد رد ،ﺖﺳا دوﺪﺤﻣﺎ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯽﺘﺑﺎﻗر ترﺪﻗ زا ﺪﯾﺪﺷ رﻮﻧ و ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﺑﻮﻃر ،ﻻﺎﺑ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ) ﺮﺒﯾﺮﺷ و ﺮﮕﯿﻟ1989 .(ﻪﻧﻮﮔ رد توﺎﻔﺗ
	ﻪﺳ يﺎﻫ نآ ياﺮﺑ ﺺﻟﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺑﺎﻗر رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧﺎﮔﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﺖﺳاﺖﺸﮐ زا ﺮﺘﻬﺑ طﻮﻠﺨﻣ يﺎﻫ ﺮﺑ ﺺﻟﺎﺧ يﺎﻫ ﻒﻠﻋﺎﻀﻓ زا ﺮﺘﻬﺑ و هﺪﺷ ﺐﻟﺎﻏ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﺑ يﺪﺷر يﺎﻫ هﺪﺷ ﺪﻨﻣ هﺮﻬﺑ دﻮﺧ ﻊﻔﻧ هرﺎﺷا نآ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﻻﺎﺑ رد ﻪﮐ ﺪﻧا ﺪﺷ. نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﻨﻗ)1389 ( يور دﻮﺧ ﺶﻫوﮋﭘ رد ترذ طﻮﻠﺨﻣ
	ﻒﻠﻋ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻘﻄﻨﻣ ود رد زﺮﻫ ﯽﺷﺎﻧ ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ زا نﺎﻫﺎﯿﮔ عﻮﻧ ،ﯽﻋارز تﺎﯿﻠﻤﻋ ،ﺖﺸﮐ توﺎﻔﺘﻣ ﻪﭽﺨﯾرﺎﺗﯽﻣ كﺎﺧ رﺬﺑ ﮏﻧﺎﺑ و ﻦﯿﺸﯿﭘ هﺪﺷ ﺖﺸﮐﺪﺷﺎﺑ. ﺖﺸﮐيﺎﻫ ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ) رد ﺖﺑﺎﻗر و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ(ﻒﻠﻋ ، زﺮﻫ يﺎﻫ) و گﺮﺑ ﮏﯾرﺎﺑ گﺮﺑ ﻦﻬﭘ ( ﺪﺻرد و ﺪﻧدﺮﮐ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﺘﻬﺑ نﺎﮑﻣ ود ﺮﻫ ر
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ وﺪﮐ رﺎﺑ ود ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺟو ﮏﺸﺧ نزو ،ﻦﯿﺟو مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ار زﺮﻫ يﺎﻫ94 ﺖﺸﮐ ﺰﯿﻧ و داد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ طﻮﻠﺨﻣ32ﻒﻠﻋ ﺪﺻرد زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﻞﯿﻟدﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺎﺑ زﺮﻫ
	هداد ﺶﻫﺎﮐ ارﺖﺳا. طﻮﻠﺨﻣ يور ﺰﯿﻧ يﺮﮕﯾد ﯽﺳرﺮﺑ رد ترذ
	يﺎﻫﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐنورد ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺑ هوﻼﻋﻪﻧﻮﮔ دﻮﺟو يا ﻒﻠﻋﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر و رﺎﺸﻓ دﺎﺠﯾا ﺚﻋﺎﺑ زﺮﻫﻪﻧﻮﮔ ﺎﺑ  يا ﻫﺎﯿﮔنﺎهﺪﺷ ﺰﯿﻧ ﯽﻋارزﺖﺳا .ﻒﻠﻋ رد سوﺮﺧ جﺎﺗ زﺮﻫﺎﺑ و هدﺮﮐ ﻪﺒﻠﻏ وﺪﮐ ﺮﺑﺮﺘﺸﯿﺑ عﺎﻔﺗرا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺮﺳدور ﺚﻋ ﻪﯾﺎﺳ و رﻮﻧ بﺬﺟ رد ﺖﺑﺎﻗر و هﺪﺷ وﺪﮐ ﺮﺑ يزاﺪﻧا ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﯾﺎﺳ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ)ﯽﯾا
	ﺰﻟرﺎﭼ و ﺪﻟﺎﻧور ،وﺪﮐ)2012 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﮏﺸﺧ نزوﻒﻠﻋﻦﯿﺟﻮﺗﺎﯿﻠﻤﻋرﺎﺑودردزﺮﻬﯾﺎﻫ)3 و8 ﻪﺘﻔﻫ ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ ( ﻦﯿﺟو رﺎﺒﮑﯾ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد)3 زا ﺲﭘ ﻪﺘﻔﻫ ﺖﺷﺎﮐ ( ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ7 زا و داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑاﺮﺑ3/131 ﻪﺑ 12/22ﺪﯿﺳر.دﻮﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘﯽﻣ ار ﺖﺷر رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ن ﻪﺑ ناﻮﺗ ﺪﺷر ﻪﻋرﺰﻣ ﺐﻟﺎﻏ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ
	ﻒﻠﻋ ﺮﺘﻬﺑ لﺮﺘﻨﮐ و ﮏﭽﯿﭘ و سوﺮﺧ رد زﺮﻫ يﺎﻫ رد وﺪﮐ هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺎﻣا ،ﺪﺷ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ ﻦﯿﺟو نوﺪﺑ و ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ترذ ﺎﺑ طﻮﻠﺨﻣﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ.نآﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻠﺻا ﻞﻣﺎﻋ ﺎﻫ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﯾﺎﺳ ﻪﺑ ارﺪﻧا هﺎﯿﮔ ﻦﯾا رد ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآ ﺮﺛا ﺲﭙﺳ و يزا ﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ . نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒ
	نوﺪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﻧﺎﮔﺮﺳدور رد ﻦﯿﺟو، ﻪﺑ
	ﺐﺒﺳ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ هدﻮﻤﻧ يﺮﺗﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻔﺘﺳا رﻮﻧﯽﻣدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓانآ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ؛دﻮﺷ ﻪﺳ ﯽﺳرﺮﺑ ﺎﺑ ﺎﻫ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ10000 ،13000 و16000 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو و ﻪﻧاد ،هﻮﯿﻣ . تﺎﺷراﺰﮔ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ در
	ﻪﺳ رد و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﯽﺘﺸﮐ ود يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﺑ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﯿﺳر دﻮﺧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ . ﻂﻘﻓ ﯽﺘﺸﮐ ﮏﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد نورد ﺖﺑﺎﻗرﻪﻧﻮﮔ ود رد ﺎﻣا ،دراد دﻮﺟو نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ يا ﻪﺳ و ﯽﺘﺸﮐنورد ﺖﺑﺎﻗر ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﺘﺸﮐﻪﻧﻮﮔﻗر ،يا ﺖﺑﺎ نوﺮﺑﻪﻧﻮﮔﺖﺳا هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺰﯿﻧ يا . ﺐﺒﺳ ﺮﻣا ﻦﯿﻤﻫ زا نﺎﻫﺎﯿﮔ زاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ ي
	ﺶﻘﻧ يﺎﯾﻮﮔ ﺶﯾﺎﻣزآ ود زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ نﺎﮑﻣ ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ)كﺎﺧ توﺎﻔﺘﻣ ﺖﻓﺎﺑ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ(ﻢﺘﺴﯿﺳ ، يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺖﺸﮐ)طﻮﻠﺨﻣ ،ﺺﻟﺎﺧﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫﻪﻧﺎﮔ( ، ﻦﯿﺟو تﺎﯿﻠﻤﻋﻪﻧﻮﮔ ﻢﮐاﺮﺗ وﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ رد ﯽﻋارز يﺎﻫ
	ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ و ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﺮﺛﺆﻣ يﺬﻏﺎﮐﯽﻣ ﺚﻋﺎﺑ بﻮﻠﻄﻣﻪﺑ دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺎﺗ دﻮﺷ هﮋﯾو
	رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﺸﯿﺑ هﻮﯿﻣ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ و زﺮﻫ يﺎﻫدﻮﺑ .ﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺟو ﺎﺑ رد يﺬﻏﺎﮐ
	رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻓا ﺪﺻرد ،ﻦﯿﺟو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺺﻟﺎﺧ ﺖﺸﮐ و ﻪﻧﺎﮔود طﻮﻠﺨﻣ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد نآ ﻪﺑﺎﺸﻣ رﺎﻤﯿﺗﻪﺑﻪﺳ هﮋﯾوﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ دﻮﺑ ﻪﻧﺎﮔنﺎﺸﻧ ﺮﺘﻘﻓﻮﻣ ﺶﻘﻧ هﺪﻨﻫد طﻮﻠﺨﻣﻪﺳ و ﻪﻧﺎﮔود يﺎﻫﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ رد ﻪﻧﺎﮔ و زﺮﻫ يﺎﻫﻪﻧﻮﮔ ﻊﻔﻧ ﻪﺑ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﻟﺎﺧ يﺎﻫﺎﻀﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا يﺎﻫﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ 
	ﺪﺷارﷲا ﯽﻟو ،ك س يﻮﺳﻮﻣ ،م ﻮﮕﺘﺳار ،ح م ﻞﺼﺤﻣ ،ع ﯽﻘﯿﻘﺣ و رﻮﭘ1385 .ﻒﻠﻋ ﻢﻠﻋ ﯽﻧﺎﺒﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ)ﻪﻤﺟﺮﺗ .( تارﺎﺸﺘﻧا ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد . ،ش ﯽﺘﻌﯾﺮﺷ و ح نﺎﯿﻤﯿﺣر1378 .لﺪﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ و زﺮﻫ يﺎﻬﻔﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر يزﺎﺳ)ﻪﻤﺟﺮﺗ .(يزروﺎﺸﮐ شزﻮﻣآ ﺮﺸﻧ. ﯽﻠﻨﯾز،ا1381 .ﺖﺧﺎﻨﺷولﺮﺘﻨﮐﻪﺠﻨﭘﯽﻏﺮﻣ
	.ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋيزروﺎﺸﮐوﻊﺑﺎﻨﻣ،ﯽﻌﯿﺒﻃ 9)1 :(70 -59. و ﯽﺑاﺮﺳ ،م ﯽﺗﻼﺤﻣ يﺮﯿﺼﻧ ،ا ﯽﻣﺎﻈﻧ و ﻞﺼﺤﻣﺪﺷارﺢﻣ ،1389 .هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ و نﺪﺷ ﺰﺒﺳ ﯽﺒﺴﻧ نﺎﻣز ﺮﺛا
	ﻪﻧاد ترذ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑيا
	ﺶﻫوﮋﭘ ﯽﻋارز يﺎﻫ ناﺮﯾا ،8)5 :(870-862. ،س لﺪﻣﺮﺧ ،ج ﮓﻨﻫﺎﺒﺷ،ح ﯽﺘﻤﻌﻧ و ا ﯽﺑاﺮﯿﻣ ،ق يﺪﺳا1389 . ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﺶﯾارآ و ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ و ﻒﯾدر يور ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺮﺛا يﺬﻏﺎﮐ ﺖﺳﻮﭘ وﺪﮐ ﻦﻏور و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا
	.يزروﺎﺸﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ مﻮﺑ ﻪﯾﺮﺸﻧ ، 2)9 :(427-417. يﺮﺒﻨﻗ،ايﺮﯾﺪﻏ،حيرﺎﻔﻏمﺪﻘﻣمويﺮﻔﺻ،م1389 .ﯽﺳرﺮﺑﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣترذ)
	(ووﺪﮐ)
	(وﺮﺛانآﺮﺑلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ .ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارز،ناﺮﯾا41)1 :(55-43. ،ح يداﺪﻐﺑ و ع س يدﺎﺑآﺪﻟو ،ج نﺎﯿﺸﻧاد ،ش نذﺆﻣ1385 . تﺎﻔﺻ ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ و ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﻤﺨﺗ يوﺪﮐ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﻪﻧاد و هﻮﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﻋارز يﺬﻏﺎﮐ
	( . و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ،ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ

