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Abstract 

        Hypericum Perforatum is a medicinal plant due to active materials such hypericine in plant 

leaves and flowers. In order to  study the effect of nitrogen  and zinc fertilize flower production  an 

experiment as factorial set was arranged on the basis of complete  randomized block design with 

three replications in 2012. This experiment carried out in greenhouse at the Research Station of the 

of Agriculture, University of Tabriz, Iran. Treatments were four nitrogen rates (0, 50, 100 and 150 

kg.ha-1 pure nitrogen) and foliar application of Zn at three rates (zinc sulphate with a concentration 

of 0, 0.003 and 0.006). Results showed that the highest number of flower, essential oil harvest,  

number of lateral branches related to  nitrogen fertilizer amount of 150 kg.ha-1 and Zinc fertilize 

0.006. maximum flower dry matter produced by nitrogen fertilizer amount 150 kg.ha-1 and Zinc 

fertilize  0/003.  
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  مقدمه

گیاهان دارویی منبع ارزشمندي براي تولید طیف 
- وسیعی از ترکیبات شیمیایی نظیر مواد معطر، چاشنی

هاي طبیعی، مواد ضد میکروبی و ها، شیرین کننده
در اغلب موارد، این ترکیبات . باشندترکیبات دارویی می
- هاي ثانویه شناخته میها یا فرآوردهبه عنوان متابولیت

ایران از لحاظ آب وهوا، موقعیت ). 2002 چاوال(شوند 
جغرافیایی و زمینه رشد گیاهان دارویی یکی از بهترین 

 هاي دورگذشته ازد و گردمناطق جهان محسوب می

منبع تولید و مصرف گیاهان دارویی بوده است 
 Hypericum( گل راعی).  1382 صمصام شریعت(

perforatum  ( گیاهی است علفی و پایا که معموالً در
این گیاه در سال اول داراي . باشدقسمت پایه چوبی می

-رشد بطئی رویشی و خزنده است و رشد مطلوب و گل

کرامپتون و (شود سال دوم به بعد آغاز می دهی آن از
کند، دو نوع ساقه تولید می گل راعی). 1988  همکاران

شوند و هاي گل دهنده که از طوقه خارج میساقه
معموالً قرمز رنگ و داراي انشعابات فراوانی در انتها 
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هاي رویشی که بدون گل هستند، و به باشند و ساقهمی
کمپبل و ( کنندرشد میسانتی متر  30طول حدود 

گل آذین این گیاه که به صورت گرزن ). 1984  دلفوسه
هاي تیره روي گلبرگ، کاسبرگ و دو سویه بوده و غده

). 2004  پوتارود و جراردین(شود ها مشاهده میپرچم
هاي نیتروژن به دلیل وظایف متعددي که در فرآیند

ن دهد عنصري است که کمبود آحیاتی گیاه انجام می
کند و در بیش از سایر عناصر تولید گیاه را محدود می

 لتچامو (باشد گیاهان تعیین کننده میزان عملکرد می اکثر
ذخایر نیتروژن باعث رشد بیشتر ساقه نسبت ). 1993

بسیاري از محققین ). 1994ویتچل (شوند به ریشه می
افزایش کود نیتروژن وزن خشک ند که با اگزارش کرده

). 1974  فرانز(یابد ول رویشی، افزایش میمحصو تر 
بیشترین جذب نیتروژن در هنگام رشد رویشی بسیار 

کاربرد نیتروژن ). 1374امید بیگی  (افتد فعال اتفاق می
اي، رشد در حد بهینه باعث افزایش رشد سبزینه

وتوسعه متعادل گیاه، افزایش در شدت رنگ سبز برگها 
-تولید برگ مواد فتو شود همچنین در اثر افزایشمی

 (گردد تر میسنتزي بیشتر و بازده محصول زیاد
 ). 1380مظاهري مجنون حسینی  و1376خواجه پور 

ترین عناصر ریز مغذي یکی از مهم عنصر روي  نیز
ها یا به عنوان به عنوان بخش فلزي آنزیم که باشدمی

ها از نظر نوع کار، ساختمان کننده شماري از آنزیمفعال
با وجود این، برخی  کندیا تنظیم نقش آنها عمل می و

هاي توان آن را بر پایه نقشتغییرات آشکار نیستند و می
اي از هاي آنزیمی و یا در مرحلهروي در برخی واکنش

میزان ساختن  توجیه کرد متابولیسمیک مسیر معین 
پروتئین و مقدار پروتئین گیاهانی که کمبود روي دارند، 

اسیدهاي آمینه و آمیدها  انباشتگی .یابدمی کاهش شدید
تبدیل اسید در این گیاهان، نشان دهنده اهمیت روي در 

پروتئین است، در صورتی که کمبود دیگر  ها به مینهآ
مانند منگنز و مس، به انباشتگی  عناصر کم مصرف،

شود پایین بودن میزان اکسین چنین ترکیباتی منجر نمی
به علت در گیاهانی که کمبود روي دارند، ممکن است 

هاي بیوسنتز اکسین فعالیت کم کوفاکتورهاي آنزیم
یزان م در گیاهانی که کمبود روي دارند،. باشد

در  جذب فسفر ).1995مارشنر  (پایین است  تریپتوفان
- می، افزایش رشرایط کمبود روي و فراوانی میزان فسف

هاي سمی در درون غلظتفسفر در یابد و ممکن است 
در چنین شرایط آزمایشگاهی ممکن . گیاه انباشته شود

- رفتن بافتاز میان نظیر (هاي سمیت فسفر است نشانه

درگیاهانی که کمبود روي دارند به ) هاي برگهاي بالغ 
علت اینکه نسبت فسفر به روي افزایش یافته است، 

کمبود روي در نظر گرفته شود  تشدیداشتباهاً به عنوان 
تعیین سطوح بهینه   پژوهش  اینهدف ). 1995مارشنر (

دستیابی به حداکثر  جهت نیتروژنی و روي کودهاي 
ي گلدار به منظور تولید اسانس هاعملکرد سر شاخه
  .بیشتراین گیاه بود

 
  هامواد وروش
در گلخانه تحقیقاتی  1391آزمایش در سال این 

 واقع در دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز انجام شد
یک رقم  اصالح شده  کهرقم توپاز بذر گل راعی 

در  .تهیه شداز شرکت ریچر کشور کانادا  است خارجی
هاي گلدانکشت بذور در  1391اواسط مهر ماه سال 

اي انجام شد  و در اوایل ماه و در شرایط گلخانه فیجی
برگی  10تا هشت ها در مرحله بهمن و زمانی که گیاهچه

کیلویی در گلخانه تحقیقاتی  10هاي بودند به داخل گلدان
این پژوهش به صورت  فاکتوریل بر مبناي . منتقل شدند

در سه تکرار و  RCBD)(هاي کامل تصادفی بلوك طرح
میزان کود نیتروژن به صورت اوره در چهار  فاکتوردو 

در  )کیلوگرم  در هکتار 150و100,50, صفر( سطح
از انتقال بعد  روز 40و  20 مقادیر یکسان در دو زمان 

کود روي به صورت . مصرف گردیدنشاها به گلدان 
صفر، سه و شش در  ( سولفات روي در سه سطح

به با مصرف کود اوره  زماندر دو مرحله، همکه ) هزار
 . صورت محلول پاشی اعمال گردید
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  استخراج و اندازه گیري اسانس 
دستگاه کلونجر  با استفاده ازاسانس  استخراج
گرم از گلهاي خشک  150ابتدا مقدار . صورت گرفت

رون شده با احتساب میزان رطوبت موجود در آنها در د
و مقدار کافی آب مقطر به ریخته بالن دستگاه کلونجر 

زمان به جوش آمدن یادداشت و تا چهار . آن اضافه شد
در اثر . ساعت عمل جوشیدن ادامه داده شد

فشار بخارآب  درجه سانتی گراد 250-200حرارت
هاي حاوي اسانس از گلهاي خشک افزایش یافته و غده

مبرد لوله ر آب وارد شده جدا و اسانس  به همراه بخا
عمل میعان قطرات اسانس درون آب به  ه وبعد ازشد

صورت دو فاز مشخص به طرف لوله مدرج حرکت 
 .و آب اضافی از طریق لوله رابط تخلیه گردیدکرده 

آوري و توسط دقت جمعسپس اسانس استخراج شده به
براي  .گرم توزین شد 0001/0ترازوي حساس با دقت 

و  SPSS v.16هاي آماري از نرم افزار انجام تجزیه
MSTATC استفاده شد  

 
  نتایج وبحث

  تعداد شاخه فرعی
تاثیر سطوح مختلف کودهاي نیتروژن و روي   

) یک درصدسطح احتمال (ها همچنین اثرات متقابل کود
 بر تعداد شاخه فرعی گل راعی معنی داري بود

نشان داد که   تاثیر تیمارهامقایسه میانگین ). 1جدول(
 150بیشترین میانگین تعداد شاخه فرعی با مصرف

درهزار  6 کاربرد غلظت کیلوگرم در هکتار نیتروژن و
) 2(و کمترین میانگین تعداد شاخه فرعی )33/11( روي

صفات رشدي گیاه  بهبود). 1شکل( شاهد بود تیماردر
هاي فرعی در نتیجه کاربرد عنصر ازجمله تعداد شاخه

دلیل افزایش شدت  روي ممکن است بهمصرف  کم
هایی باشد که منجر به افزایش تقسیم فتوسنتز و فعالیت

هاتوار و همکاران (شود سلولها و طویل شدن آنها می
در این مورد  )2003(همچنین هاتوار و همکاران). 2003

- اظهار داشتند که حضور روي ساخت تریپتوفان به
کند و در نتیجه عال میماده تولید اکسین را فعنوان پیش

شود و کمبود روي تراوش و آن رشد گیاه تحریک می
بنابراین . دهدنشت اسیدهاي آمینه، قندها را افزایش می

کمیت و کیفیت آنها و همچنین رشد گیاه تحت تأثیر این 
در ) 1380(بیگی عزیزي و امید. گیرندکمبود قرار می

که کاربرد  تحقیق خود بر روي گل بابونه عنوان کردند
دار داشت و نیتروژن بر وزن خشک گیاهی تأثیر معنی

کیلوگرم فسفر  200کیلوگرم نیتروژن و  250مصرف 
را حاصل  4/16در هکتار بیشترین شاخه فرعی برابر با 

. مربوط به تیمار شاهد بود)  9/8(  ترین تعدادکرد و کم
نشان داد که اثرات ساده  )1388(نتایج امین آقایی 

هاي فرعی، در سطح یک درصد ها بر تعداد شاخهتیمار
دار و بر شاخص برداشت در سطح پنج درصد معنی

  .بود
  

  تعداد گل آذین
اثر ) 1جدول( نشان داد هاتجزیه واریانس داده

 در سطح احتمال( سطوح مختلف کود نیتروژنه و روي
مقایسه . بوددار بر تعداد گل آذین معنی) یک درصد

ها نشان داد که با افزایش نیتروژن از سطح میانگین
کیلوگرم در هکتار  تعداد گل آذین افزایش  150تا  صفر
 150و بیشترین تعداد گل آذین مربوط به تیمار  یافت

کیلوگرم نیتروژن همراه با تیمار شش در هزار روي 
 ربردبا کامیانگین بیشترین تعداد گل آذین ). 2شکل(. بود

 با محلول پاشیهمراه  کیلوگرم در هکتار نیتروژن  150
کمترین تعداد گل آذین و 8درهزار روي برابر  شش

نیتروژن  50و 100تفاوت بین سطوح کودي . بود  33/1
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هاي در یافته. بدست آمده از این پژوهش هم خوانی دارد
در مورد ) 1385(هاي دیگران از جمله میرزاییپژوهش

روي  بر) 1992(ومل گیاه دارویی همیشه بهار و بتري و
. گیاهان باغی نیز چنین نتایجی بدست آمده است

تعداد  )رمیلی گرم درلیت 50( پاشی باقال با رويمحلول
ها و غلظت روي در ها، تعداد و درصد تشکیل غالف

دو بار . ها را افزایش دادها و غالفها، ساقه
پاشی با روي اثر بیشتري را در مورد صفات محلول

  ).2002  مصري و همکارانال( فوق نشان داد

 
  میانگین تعداد گل آذین بوته در سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول پاشی روي

  گل راعیدر میانگین تعداد شاخه فرعی در ترکیبات تیماري نیتروژن و روي 
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علت . دار نبوددر هزار روي معنی سهدر هزار و 
هاي روي و این رویداد اثر افزایشی همزمان کود
با  چنانکهباشد، نیتروژن دار بر رشد رویشی گیاهان می

تدریج باعث افزایش تعداد گل ه ها بافزایش سطوح کود
) 1974(، فرانز و کریش )1993(لتچامو  .آذین شده است
در ) 1387(همکاران  و علیجانی و )1984

خود نشان دادند که افزایش میزان کاربرد 
آذین در گل بابونه کود نیتروژن باعث افزایش تعداد گل

توان به اثر کود نیتروژن دلیل این امر را می
یاهان دانست که با نتایج دار بر افزایش رشد رویشی گ

بدست آمده از این پژوهش هم خوانی دارد
پژوهش

گیاه دارویی همیشه بهار و بتري و
گیاهان باغی نیز چنین نتایجی بدست آمده است

محلول
ها، تعداد و درصد تشکیل غالفگل

ها، ساقهبرگ
محلول

فوق نشان داد

 

میانگین تعداد گل آذین بوته در سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول پاشی روي - 2شکل 

میانگین تعداد شاخه فرعی در ترکیبات تیماري نیتروژن و روي  -1شکل

تاثیر  مصرف کودهاي نیتروژن و روي بر افزایش عملکرد سر شاخه

در هزار و  شش و
این رویداد اثر افزایشی همزمان کود
نیتروژن دار بر رشد رویشی گیاهان می

افزایش سطوح کود
آذین شده است

1984(، میواد 
خود نشان دادند که افزایش میزان کاربرد  ياهآزمایش

کود نیتروژن باعث افزایش تعداد گل
دلیل این امر را می. می شود

دار بر افزایش رشد رویشی گ
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مقدار وزن خشک گل منجر به افزایش محصول گل 
افزایش مقدار وزن خشک گل براثر . شودراعی می

میسرا و ط الپاشی با روي در گیاه باقال  توسمحلول
) 2007  توهامی و همکارانال(، در لوبیا )2002(همکاران 

نیز گزارش ) 2007(و مریم گلی توسط ناهید و بالبا 
نیز ) 2008(سلماسی و همکاران زهتاب. شده است

مصرف پاشی با عناصر کمگزارش دادند که محلول
دار وزن تر و باعث افزایش معنی) آهن، روي و بر

عدم (نعناع فلفلی نسبت به تیمار شاهد خشک گل در 
در یک آزمایش ) 1993(لتچامو . شد) پاشیمحلول

عملکرد و  برگلدانی اثرات مقادیر متفاوت نیتروژن را 
محتواي مواد فعال چندین ژنوتیپ بابونۀ اروپایی مورد 

ها و بررسی قرار داده و عنوان کرد که تعداد گل آذین
داري هان به طور معنیعملکرد، وزن خشک گل، این گیا

ها توسط سطوح باالي کود نیتروژنه در همه ژنوتیپ
  .افزایش یافت

 

 هاداده میانگین مقایسه). 1جدول( گرفتقرار رويپاشی 
) گرم53/2(حاکی از آن است که بیشترین وزن اسانس

همراه با  کیلوگرم در هکتار نیتروژن 100در غلظت 

  در سطوح مختلف نیتروژن و روي

ته 
 بو
 در
گل

ک 
خش

زن 
و

)
  )گرم
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  وزن خشک گل
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که 
تاثیر سطوح مختلف کودهاي روي و نیتروژن دار  بر 

بیشترین و ). 1جدول(است معنی دار وزن خشک گل 
 40/10کمترین میانگین  وزن خشک گل به ترتیب برابر 

کیلوگرم در  150گرم و مربوط به سطوح کودي 
 در هزار روي و تیمار شاهد بود سههکتار نیتروژن و

در تیمار نیتروژن گل بیشترین مقدار خشک 
مقدار وزن افزایش . روي بدست آمد 

توان به خشک گل براثر مصرف نیتروژن و روي را می
نقش روي در تولید و ساخت اکسین، فتوسنتز و 

ها و متابولیسم نیتروژن و نقش روي در تجمع رنگدانه
دهی و تولید میوه در گیاه کمک تثبیت نیتروژن که به گل

). 1992 باالکریشنان و همکاران(کند نسبت داد 
 وزن خشک گل در بوته از این نظر که به

طور مستقیم در عملکرد گل راعی نقش دارد از صفات 
بنابراین هرگونه افزایش در . آیدشمار می

مقدار وزن خشک گل منجر به افزایش محصول گل 
راعی می

محلول
همکاران 

و مریم گلی توسط ناهید و بالبا 
شده است

گزارش دادند که محلول
آهن، روي و بر(

خشک گل در 
محلول

گلدانی اثرات مقادیر متفاوت نیتروژن را 
محتواي مواد فعال چندین ژنوتیپ بابونۀ اروپایی مورد 

بررسی قرار داده و عنوان کرد که تعداد گل آذین
عملکرد، وزن خشک گل، این گیا

توسط سطوح باالي کود نیتروژنه در همه ژنوتیپ
افزایش یافت

 
 

وزن اسانس  کهها نشان داد تجزیه واریانس داده
محلول  و نیتروژن سطوح تأثیر تحت داري

پاشی 
حاکی از آن است که بیشترین وزن اسانس

در غلظت 

در سطوح مختلف نیتروژن و روي میانگین وزن خشک گل - 3شکل 
 

  n               صفر
  n       سه در هزار

 n   ششش در هزار
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وزن خشک گل

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که 
تاثیر سطوح مختلف کودهاي روي و نیتروژن دار  بر 

وزن خشک گل 
کمترین میانگین  وزن خشک گل به ترتیب برابر 

گرم و مربوط به سطوح کودي  53/2و 
هکتار نیتروژن و

بیشترین مقدار خشک ). 3شکل (
 003/0و 150

خشک گل براثر مصرف نیتروژن و روي را می
نقش روي در تولید و ساخت اکسین، فتوسنتز و 

متابولیسم نیتروژن و نقش روي در تجمع رنگدانه
تثبیت نیتروژن که به گل

کند نسبت داد می
وزن خشک گل در بوته از این نظر که به افزایش مقدار

طور مستقیم در عملکرد گل راعی نقش دارد از صفات 
شمار میبسیار مهم به

  

  وزن اسانس
تجزیه واریانس داده

داريمعنی طور به
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، CO2تثبیت . تولید انرژي براي ساخت ترپنوئید هستند
هاي اولیه و متابولیسم ساکارز ارتباط نزدیکی متابولیت

از طرف دیگر روي  ،با انباشت اسانس در گیاهان دارند
در فتوسنتز و متابولیسم ساکاریدها نقش دارد و از 

و گلوکز از منابع احتمالی کربن مورد  CO2آنجایی که 
بیوسنتز ترپن هستند، بنابراین نقش روي در  استفاده در

-نظر میساخت و تجمع اسانس بسیار مهم و مؤثر به

رابطه نزدیکی ). 1997  سریواستاوا و همکاران(رسد 
بین فتوسنتز گیاه، تنفس نوري و ساخت ترپنوئیدها در 
برخی از گیاهان ازجمله نعناع نیز گزارش شده است 

رشد و  درروي  ثیرتا). 1990  مافی و کودیگنوال
فرایندهاي فیزیولوژیکی مطلوب در گیاه و عملکرد 
اسانس در دیگر آزمایشات نیز گزارش شده است 

  ).1991  میسرا و شارما

   میانگین وزن اسانس در سطوح مختلف نیتروژن و روي

ته 
 بو
 در
س
سان
ن ا
وز

)
  )گرم
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کمترین وزن اسانس  محلول پاشی شش درهزار روي، و
نتایج ). 4 شکل(دست آمدبه) گرم536/0( در نمونه شاهد

کیلوگرم  50نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن تا 
ش درهزار وزن اسانس در هکتار و سطح روي ش

بیشتر شد ولی  کاربرد سطوح باالي نیتروژن  همراه با 
این . میزان وزن اسانس کاست مصرف روي، از
که افزایش میزان کود نیتروژن دار به  نشان داد

همراه کود روي  به صورت خطی باعث افزایش عملکرد 
این امر  به دلیل افزایش . دوشمی اسانس گل راعی 

گل و وزن خشک گل در اثر افزایش سطح مصرف 
- میکود نیتروژن و روي  بر مقدار اسانس گیاه راعی 

که این موضوع تاثیر غیر مستقیم کودها بر 
و گلوکز  CO2افزایش میزان اسانس  را خواهد داشت 

ساکاریدها منبع . هاي ساخت مونوترپن هستند

تولید انرژي براي ساخت ترپنوئید هستند
متابولیت

با انباشت اسانس در گیاهان دارند
در فتوسنتز و متابولیسم ساکاریدها نقش دارد و از 

آنجایی که 
استفاده در

ساخت و تجمع اسانس بسیار مهم و مؤثر به
رسد 

بین فتوسنتز گیاه، تنفس نوري و ساخت ترپنوئیدها در 
برخی از گیاهان ازجمله نعناع نیز گزارش شده است 

مافی و کودیگنوال(
فرایندهاي فیزیولوژیکی مطلوب در گیاه و عملکرد 
اسانس در دیگر آزمایشات نیز گزارش شده است 

میسرا و شارما(

میانگین وزن اسانس در سطوح مختلف نیتروژن و روي - 4شکل 

تاثیر  مصرف کودهاي نیتروژن و روي بر افزایش عملکرد سر شاخه

محلول پاشی شش درهزار روي، و
در نمونه شاهد

نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن تا 
در هکتار و سطح روي ش

بیشتر شد ولی  کاربرد سطوح باالي نیتروژن  همراه با 
مصرف روي، از

نشان دادپژوهش 
همراه کود روي  به صورت خطی باعث افزایش عملکرد 

اسانس گل راعی 
گل و وزن خشک گل در اثر افزایش سطح مصرف تعداد 

کود نیتروژن و روي  بر مقدار اسانس گیاه راعی 
که این موضوع تاثیر غیر مستقیم کودها بر  باشد

افزایش میزان اسانس  را خواهد داشت 
هاي ساخت مونوترپن هستندمادهپیش
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	ﯽﻋار ﻞﮔﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يور و نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗﻄﺳ رﺎﻬﭼ رد هروا دﻮﮐ ﻞﻣﺎﺷ يرﺎﻤﯿﺗ ﺢﻄﺳ)راﺰﻫ رد ﺶﺷ و ﻪﺳ ،ﺮﻔﺻفﺮﺼﻣ ﺎﺑ ﺲﻧﺎﺳا نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ
	هﺮﺛﻮـﻣ داﻮﻣ ندﻮﺑ اراد ﺮﻃﺎﺧيا ﺪـﻨﻧﺎﻣ هﮋـﯾو ﺖـﯿﻤﻫا زا ﻦﯿـﺳﺮﭙﯿﻫ يا ﯿﻣ هﺎـﯿﮔ ﻦـﯾا يﺎـﻬﻠﮔو ﺎـﻬﮔﺮﺑ هﺮﺛﻮﻣ هدﺎﻣ جاﺮﺨﺘﺳا ياﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺶﺨﺑ و ﺪـﺷﺎﺒ. رﻮـﻈﻨﻣ ﻪـﺑ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا يﺎﻫ ﮏﯾ رد ﻞـﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ ﺶﯾﺎـﻣزآ لﺎﺳ رد ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ رد
	:ﺲﻧﺎﺳا ،هروا،يور تﺎﻔﻟﻮﺳ ﻦﯿﺳﺮﭙﯿﻫ، ﯽﻋار ﻞﮔ ،
	ﺖﺳا هدﻮﺑ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ فﺮﺼﻣ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻊﺒﻨﻣ)ﺖﻌﯾﺮﺷ مﺎﺼﻤﺻ1382 .(ﯽﻋار ﻞﮔ)
	ﻒﯿﻃ ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ يﺪﻨﻤﺷزرا ﻊﺒﻨﻣ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻨﺷﺎﭼ ،ﺮﻄﻌﻣ داﻮﻣ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ زا ﯽﻌﯿﺳو
	( رد ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﻪﮐ ﺎﯾﺎﭘ و ﯽﻔﻠﻋ ﺖﺳا ﯽﻫﺎﯿﮔﯽﻣ ﯽﺑﻮﭼ ﻪﯾﺎﭘ ﺖﻤﺴﻗﺪﺷﺎﺑ . ياراد لوا لﺎﺳ رد هﺎﯿﮔ ﻦﯾاﻞﮔ و بﻮﻠﻄﻣ ﺪﺷر و ﺖﺳا هﺪﻧﺰﺧ و ﯽﺸﯾور ﯽﺌﻄﺑ ﺪﺷر
	هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯾﺮﯿﺷ ،ﺎﻫ و ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺪﺿ داﻮﻣ ،ﯽﻌﯿﺒﻃ يﺎﻫﯽﻣ ﯽﯾوراد تﺎﺒﯿﮐﺮﺗﺪﻨﺷﺎﺑ . تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا ،دراﻮﻣ ﺐﻠﻏا رد ﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑهدروآﺮﻓ ﺎﯾ ﺎﻫﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻪﯾﻮﻧﺎﺛ يﺎﻫ
	زا نآ ﯽﻫدﯽﻣ زﺎﻏآ ﺪﻌﺑ ﻪﺑ مود لﺎﺳ دﻮﺷ) و نﻮﺘﭙﻣاﺮﮐ نارﺎﮑﻤﻫ1988 .(ﯽﻋار ﻞﮔﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﻗﺎﺳ عﻮﻧ ود ،ﺪﻨﮐ ﻪﻗﺎﺳﯽﻣ جرﺎﺧ ﻪﻗﻮﻃ زا ﻪﮐ هﺪﻨﻫد ﻞﮔ يﺎﻫ و ﺪﻧﻮﺷ ﺎﻬﺘﻧا رد ﯽﻧاواﺮﻓ تﺎﺑﺎﻌﺸﻧا ياراد و ﮓﻧر ﺰﻣﺮﻗ ًﻻﻮﻤﻌﻣ
	ﺪﻧﻮﺷ)ﻻوﺎﭼ2002 .( ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ،اﻮﻫو بآ ظﺎﺤﻟ زا ناﺮﯾا ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ زا ﯽﮑﯾ ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻪﻨﯿﻣز و ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ نﺎﻬﺟ ﻖﻃﺎﻨﻣدﺮﮔ و دزاﻪﺘﺷﺬﮔرود يﺎﻫ
	ﻢﯾﺰﻧآ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓﻮﮐ ﻢﮐ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻦﯿﺴﮐا ﺰﺘﻨﺳﻮﯿﺑ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ .،ﺪﻧراد يور دﻮﺒﻤﮐ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ ردﻣ ناﺰﯿ نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ ﺖﺳا ﻦﯿﯾﺎﭘ) ﺮﻨﺷرﺎﻣ1995.(ﺮﻔﺴﻓ بﺬﺟ رد ﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﯽﻧاواﺮﻓ و يور دﻮﺒﻤﮐ ﻂﯾاﺮﺷﺮ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﯽﻣ
	ﯽﻣﻪﻗﺎﺳ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺑ و ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻞﮔ نوﺪﺑ ﻪﮐ ﯽﺸﯾور يﺎﻫ دوﺪﺣ لﻮﻃ30 ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳﯽﻣ ﺪﺷرﺪﻨﻨﮐ) و ﻞﺒﭙﻤﮐ ﻪﺳﻮﻔﻟد1984 .( نزﺮﮔ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻦﯾذآ ﻞﮔهﺪﻏ و هدﻮﺑ ﻪﯾﻮﺳ ود و گﺮﺒﺳﺎﮐ ،گﺮﺒﻠﮔ يور هﺮﯿﺗ يﺎﻫ ﻢﭼﺮﭘﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﻫ دﻮﺷ)ﻦﯾدراﺮﺟ و دورﺎﺗﻮﭘ2004 .( ﺪﻨﯾآﺮﻓ رد ﻪﮐ يدﺪﻌﺘﻣ ﻒﯾﺎﻇو ﻞﯿ
	ﺖﺳا ﻦﮑﻤﻣ و ﺪﺑﺎﯾ رد ﺮﻔﺴﻓﺖﻈﻠﻏ نورد رد ﯽﻤﺳ يﺎﻫ دﻮﺷ ﻪﺘﺷﺎﺒﻧا هﺎﯿﮔ . ﻦﮑﻤﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭼ رد ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺳا ﺮﻔﺴﻓ ﺖﯿﻤﺳ يﺎﻫ)ﺮﯿﻈﻧنﺎﯿﻣ زاﺖﻓﺎﺑ ﻦﺘﻓر
	ﻎﻟﺎﺑ يﺎﻬﮔﺮﺑ يﺎﻫ ( ﻪﺑ ﺪﻧراد يور دﻮﺒﻤﮐ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔرد ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يور ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮑﻨﯾا ﺖﻠﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ًﺎﻫﺎﺒﺘﺷاﺪﯾﺪﺸﺗ دﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد يور دﻮﺒﻤﮐ ) ﺮﻨﺷرﺎﻣ1995 .( فﺪﻫﻦﯾا ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻨﯿﻬﺑ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫدﻮﮐ يور و ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧﺖﻬﺟ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد ﻪﺧﺎﺷ ﺮﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳا
	ﻦﯾا لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآ1391 ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ردﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد رد ﻊﻗاو ﯽﻋار ﻞﮔ رﺬﺑ زﺎﭘﻮﺗ ﻢﻗرﻪﮐ هﺪﺷ حﻼﺻا  ﻢﻗر ﮏﯾ ﯽﺟرﺎﺧﺖﺳا ادﺎﻧﺎﮐ رﻮﺸﮐ ﺮﭽﯾر ﺖﮐﺮﺷ زاﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ. رد لﺎﺳ هﺎﻣ ﺮﻬﻣ ﻂﺳاوا1391 رد روﺬﺑ ﺖﺸﮐناﺪﻠﮔ يﺎﻫ ﯽﺟﯽﻓﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻂﯾاﺮﺷ رد و هﺎﻣ ﻞﯾاوا رد و  ﺪﺷ
	دﺎﯾز لﻮﺼﺤﻣ هدزﺎﺑ و ﺮﺘﺸﯿﺑ يﺰﺘﻨﺳﯽﻣ ﺮﺗ ددﺮﮔ) رﻮﭘ ﻪﺟاﻮﺧ1376و ﯽﻨﯿﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣ يﺮﻫﺎﻈﻣ1380.( ﺰﯿﻧ  يور ﺮﺼﻨﻋﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ يﺬﻐﻣ ﺰﯾر ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﮐﻢﯾﺰﻧآ يﺰﻠﻓ ﺶﺨﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﯾ ﺎﻫ لﺎﻌﻓﻢﯾﺰﻧآ زا يرﺎﻤﺷ هﺪﻨﻨﮐ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ،رﺎﮐ عﻮﻧ ﺮﻈﻧ زا ﺎﻫ وﯽﻣ ﻞﻤﻋ ﺎﻬﻧآ ﺶﻘﻧ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺎﯾﺪﻨﮐ ﯽﺧ
	و راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ودرﻮﺘﮐﺎﻓ رﺎﻬﭼ رد هروا ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ ﺢﻄﺳ)ﺮﻔﺻ ,100,50و150رﺎﺘﮑﻫ رد  مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ( رد نﺎﻣز ود رد نﺎﺴﮑﯾ ﺮﯾدﺎﻘﻣ20 و40زور ﺪﻌﺑ لﺎﻘﺘﻧا زا ناﺪﻠﮔ ﻪﺑ ﺎﻫﺎﺸﻧﺪﯾدﺮﮔ فﺮﺼﻣ . ترﻮﺻ ﻪﺑ يور دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد يور تﺎﻔﻟﻮﺳ) رد ﺶﺷ و ﻪﺳ ،ﺮﻔﺻ راﺰﻫ ( ﻪﮐﻢﻫ ،ﻪﻠﺣﺮﻣ ود ردن
	ﯽﻣ ﺎﻬﻧآ نﺪﺷ ﻞﯾﻮﻃ و ﺎﻬﻟﻮﻠﺳ دﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و راﻮﺗﺎﻫ 2003 .(نارﺎﮑﻤﻫ و راﻮﺗﺎﻫ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ)2003( درﻮﻣ ﻦﯾا ردﻪﺑ نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ ﺖﺧﺎﺳ يور رﻮﻀﺣ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا
	جاﺮﺨﺘﺳا ﺲﻧﺎﺳازا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ . راﺪﻘﻣ اﺪﺘﺑا150 ﮏﺸﺧ يﺎﻬﻠﮔ زا مﺮﮔد رد ﺎﻬﻧآ رد دﻮﺟﻮﻣ ﺖﺑﻮﻃر ناﺰﯿﻣ بﺎﺴﺘﺣا ﺎﺑ هﺪﺷ نور ﺮﺠﻧﻮﻠﮐ هﺎﮕﺘﺳد ﻦﻟﺎﺑ ﻪﺘﺨﯾر ﻪﺑ ﺮﻄﻘﻣ بآ ﯽﻓﺎﮐ راﺪﻘﻣ و ﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا نآ . رﺎﻬﭼ ﺎﺗ و ﺖﺷاددﺎﯾ نﺪﻣآ شﻮﺟ ﻪﺑ نﺎﻣزﺪﺷ هداد ﻪﻣادا نﺪﯿﺷﻮﺟ ﻞﻤﻋ ﺖ
	ﺶﯿﭘ ناﻮﻨﻋﻓ ار ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ هدﺎﻣﯽﻣ لﺎﻌ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﮏﯾﺮﺤﺗ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر نآ و شواﺮﺗ يور دﻮﺒﻤﮐ و دﻮﺷﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ار ﺎﻫﺪﻨﻗ ،ﻪﻨﯿﻣآ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﺖﺸﻧﺪﻫد . ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻦﯾا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺎﻬﻧآ ﺖﯿﻔﯿﮐ و ﺖﯿﻤﮐﯽﻣ راﺮﻗ دﻮﺒﻤﮐﺪﻧﺮﯿﮔ .ﺪﯿﻣا و يﺰﯾﺰﻋ ﯽﮕﯿﺑ)1380 ( رد ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ
	و
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗﺎﻫداد نﺎﺸﻧ)لوﺪﺟ1 ( ﺮﺛا يور و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ)لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺪﺻرد ﮏﯾ (ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯾذآ ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ راددﻮﺑ . ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺢﻄﺳ زا نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺮﻔﺻ ﺎﺗ150 ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾذآ ﻞﮔ داﺪﻌﺗ  رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺖﻓﺎﯾ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﯾذآ ﻞﮔ
	يور و نژوﺮﺘﯿﻧ يﺎﻫدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗدﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻫ) لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳﺪﺻرد ﮏﯾ (دﻮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﻋار ﻞﮔ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ)لوﺪﺟ1 .( ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧفﺮﺼﻣ ﺎﺑ ﯽﻋﺮﻓ ﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ150 و نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺖﻈﻠﻏ دﺮﺑرﺎﮐ6 ر
	2 .( ﻦﯾذآ ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﮐ ﺎﺑدﺮﺑر 150 نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ هاﺮﻤﻫﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣ ﺎﺑ ﺶﺷ ﺮﺑاﺮﺑ يور راﺰﻫرد8و ﻦﯾذآ ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ 33/1دﻮﺑ . يدﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺗ100و50نژوﺮﺘﯿﻧ
	و راﺰﻫ ردﻪﺳﯽﻨﻌﻣ يور راﺰﻫ رددﻮﺒﻧ راد . ﺖﻠﻋ دﻮﮐ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺸﯾاﺰﻓا ﺮﺛا داﺪﯾور ﻦﯾا و يور يﺎﻫ ﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺮﺑ راد نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺪﺷﺎﺑﻪﮑﻧﺎﻨﭼ ﺎﺑ دﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓاﺑ ﺎﻫ ﻪ ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺞﯾرﺪﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﯾذآ. ﻮﻣﺎﭽﺘﻟ)1993( ﺶﯾﺮﮐ و ﺰﻧاﺮﻓ ،)1974 ( 1984(و ﯽﻧﺎﺠﯿﻠﻋ و نارﺎﮑ
	وﺶﺷ و راﺰﻫ رددﻮﮐ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺸﯾاﺰﻓا ﺮﺛا داﺪﯾور ﻦﯾاﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺮﺑ راد نژوﺮﺘﯿﻧدﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓاﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﯾذآ داﻮﯿﻣ ،)1984 ﺸﯾﺎﻣزآﻬﺎي دﺮﺑرﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ دﻮﺧﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐدﻮﺷ ﯽﻣ .ﯽﻣ ار ﺮﻣا ﻦﯾا ﻞﯿﻟدﮔ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑ راد
	دراد ﯽﻧاﻮﺧ ﻢﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ .ﻪﺘﻓﺎﯾ رد يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘﯽﯾازﺮﯿﻣ ﻪﻠﻤﺟ زا ناﺮﮕﯾد يﺎﻫ)1385 ( درﻮﻣ رد و يﺮﺘﺑ و رﺎﻬﺑ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔﻞﻣو)1992 (ﺮﺑ يورﺖﺳا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﺠﯾﺎﺘﻧ ﻦﯿﻨﭼ ﺰﯿﻧ ﯽﻏﺎﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ . لﻮﻠﺤﻣيور ﺎﺑ ﻼﻗﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘ)50ﺘﯿﻟرد مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣﺮ( داﺪﻌﺗ فﻼﻏ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺪﺻرد و داﺪ
	ﻞﮔ لﻮﺼﺤﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣﯽﻣ ﯽﻋارلﻮﻠﺤﻣ نارﺎﮑﻤﻫ ﺎﺒﻟﺎﺑ و ﺪﯿﻫﺎﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ وﺖﺳا هﺪﺷلﻮﻠﺤﻣ ﻪﮐ ﺪﻧداد شراﺰﮔ)ﺮﺑ و يور ،ﻦﻫآ رد ﻞﮔ ﮏﺸﺧلﻮﻠﺤﻣ ار نژوﺮﺘﯿﻧ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ تاﺮﺛا ﯽﻧاﺪﻠﮔ درﻮﻣ ﯽﯾﺎﭘورا ﮥﻧﻮﺑﺎﺑ ﭗﯿﺗﻮﻧژ ﻦﯾﺪﻨﭼ لﺎﻌﻓ داﻮﻣ ياﻮﺘﺤﻣﻦﯾذآ ﻞﮔ داﺪﻌﺗ ﻪﮐ دﺮﮐ 
	ﻞﮔ لﻮﺼﺤﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣﯽﻣ ﯽﻋاردﻮﺷ . ﺮﺛاﺮﺑ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا لﻮﻠﺤﻣﺳﻮﺗ  ﻼﻗﺎﺑ هﺎﯿﮔ رد يور ﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘلا ﻂ و اﺮﺴﯿﻣ نارﺎﮑﻤﻫ)2002( ﺎﯿﺑﻮﻟ رد ،)لانارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻣﺎﻫﻮﺗ2007 ( ﺎﺒﻟﺎﺑ و ﺪﯿﻫﺎﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻠﮔ ﻢﯾﺮﻣ و)2007 ( شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ .بﺎﺘﻫز نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺳﺎﻤ
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺑ  راد نژوﺮﺘﯿﻧ و يور يﺎﻫدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو راد ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺳا)لوﺪﺟ1 .( و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو  ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ40/10 يدﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ و مﺮﮔ150 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫﻪﺳدﻮﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ و يور راﺰ
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺑ  راد نژوﺮﺘﯿﻧ و يور يﺎﻫدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻞﮔ ﮏﺸﺧ نزو  ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و53/2 يدﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ و مﺮﮔو نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ) ﻞﮑﺷ3 .( ﮏﺸﺧ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ 150 و003/0ﯽﻣ ار يور و نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﺮﺛاﺮﺑ ﻞﮔ 
	ﯽﺷﺎﭘﺲﻧﺎﺳا نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺖﻈﻠﻏ رد
	ﯽﺷﺎﭘيورراﺮﻗﺖﻓﺮﮔ)لوﺪﺟ1 .(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫ ﺲﻧﺎﺳا نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ)53/2مﺮﮔ ( ﺖﻈﻠﻏ رد100نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﺑرﻮﻃﯽﻨﻌﻣيراد
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﻪﮐ ﺲﻧﺎﺳا نزو يرادﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗحﻮﻄﺳنژوﺮﺘﯿﻧو لﻮﻠﺤﻣ
	ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﯿﺋﻮﻨﭘﺮﺗ ﺖﺧﺎﺳ ياﺮﺑ يژﺮﻧا ﺪﯿﻟﻮﺗ . ﺖﯿﺒﺜﺗ
	، ﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﯽﮑﯾدﺰﻧ طﺎﺒﺗرا زرﺎﮐﺎﺳ ﻢﺴﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ و ﻪﯿﻟوا يﺎﻫﺪﻧراد نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﺲﻧﺎﺳا ﺖﺷﺎﺒﻧا ﺎﺑ، يور ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا زا و دراد ﺶﻘﻧ ﺎﻫﺪﯾرﺎﮐﺎﺳ ﻢﺴﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ
	ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﯿﺋﻮﻨﭘﺮﺗ ﺖﺧﺎﺳ ياﺮﺑ يژﺮﻧا ﺪﯿﻟﻮﺗﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣﺪﻧراد نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﺲﻧﺎﺳا ﺖﺷﺎﺒﻧا ﺎﺑ زا و دراد ﺶﻘﻧ ﺎﻫﺪﯾرﺎﮐﺎﺳ ﻢﺴﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآرد هدﺎﻔﺘﺳاﻪﺑ ﺮﺛﺆﻣ و ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻊﻤﺠﺗ و ﺖﺧﺎﺳ ﺪﺳر رد ﺎﻫﺪﯿﺋﻮﻨﭘﺮﺗ ﺖﺧﺎﺳ و يرﻮﻧ ﺲﻔﻨﺗ ،هﺎﯿﮔ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻦﯿﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ عﺎﻨﻌﻧ
	و ،يور راﺰﻫرد ﺶﺷ ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣ ﺲﻧﺎﺳا نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد)536/0مﺮﮔ (ﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد)ﻞﮑﺷ4 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ50 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺷ يور ﺢﻄﺳ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺲﻧﺎﺳا نزو راﺰﻫرد ﺶ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ  نژوﺮﺘﯿﻧ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ دﺮﺑرﺎﮐ  ﯽﻟو ﺪﺷ ﺮﺘﺸﯿﺑزا ،يور فﺮﺼﻣﺖﺳﺎﮐ ﺲﻧﺎﺳا نزو 
	و ،يور راﺰﻫرد ﺶﺷ ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣﺪﻫﺎﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﺎﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧﺷ يور ﺢﻄﺳ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ  نژوﺮﺘﯿﻧ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳ دﺮﺑرﺎﮐ  ﯽﻟو ﺪﺷ ﺮﺘﺸﯿﺑزا ،يور فﺮﺼﻣ ﺶﻫوﮋﭘداد نﺎﺸﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻄﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ  يور دﻮﮐ هاﺮﻤﻫ ﯽﻋار ﻞﮔ ﺲﻧﺎﺳا داﺪﻌﺗ فﺮﺼﻣ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا 
	درﻮﻣ ﻦﺑﺮﮐ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣا ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺰﮐﻮﻠﮔ و رد هدﺎﻔﺘﺳا رد يور ﺶﻘﻧ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻦﭘﺮﺗ ﺰﺘﻨﺳﻮﯿﺑﻪﺑ ﺮﺛﺆﻣ و ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﻊﻤﺠﺗ و ﺖﺧﺎﺳﯽﻣ ﺮﻈﻧ
	ﺪﺳر)نارﺎﮑﻤﻫ و اوﺎﺘﺳاﻮﯾﺮﺳ1997 .( ﯽﮑﯾدﺰﻧ ﻪﻄﺑار رد ﺎﻫﺪﯿﺋﻮﻨﭘﺮﺗ ﺖﺧﺎﺳ و يرﻮﻧ ﺲﻔﻨﺗ ،هﺎﯿﮔ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻦﯿﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ عﺎﻨﻌﻧ ﻪﻠﻤﺟزا نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﺧﺮﺑﻻﻮﻨﮕﯾدﻮﮐ و ﯽﻓﺎﻣ1990 .(ﺎﺗﺮﯿﺛ يوررد و ﺪﺷر دﺮﮑﻠﻤﻋ و هﺎﯿﮔ رد بﻮﻠﻄﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫﺪﻨﯾاﺮﻓ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ تﺎﺸﯾﺎﻣزآ ﺮﮕﯾد 
	ﺮﺑ ﺎﻫدﻮﮐ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ﺮﯿﻏ ﺮﯿﺛﺎﺗ عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ار  ﺲﻧﺎﺳا ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا
	ﺰﮐﻮﻠﮔ و ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻦﭘﺮﺗﻮﻧﻮﻣ ﺖﺧﺎﺳ يﺎﻫ . ﻊﺒﻨﻣ ﺎﻫﺪﯾرﺎﮐﺎﺳ
	،ر  ﯽﮕﯿﺑ ﺪﯿﻣا1374 .ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ يرواﺮﻓ و ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻬﺘﻓﺎﯿﻫر)لوا ﺪﻠﺟ .(زورﺮﮑﻓ تارﺎﺸﺘﻧا . ،م ﯽﯾﺎﻗآ ﻦﯿﻣا1388 .ﯽﻧﺎﻤﻟآ ﻪﻧﻮﺑﺎﺑ ﺲﻧﺎﺳا ﺪﯿﻟﻮﺗ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ و ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ ﺮﺛا . ﻰﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ،يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ،ﺖﻋارز ﺪﺷراﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد. ،م رﻮﭘ ﻪﺟاﻮﺧ1376 
	.

