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Abstract 

This study investigates energy productivity and water use efficiency in three separate farms, 

42 hectare area equipped with sprinkler irrigation system, 33 and 45 hectare areas armed with 

surface irrigation system, in Ahwaz area through a 1-year period from 1391. Data were collected 

using face-to-face surveys from the farmers and practical operation examination in the farms. The 

results indicated the highest proportion of energy consumption was related to the operation of 

irrigation system. This energy was 15334.24 MJ.ha-1 equivalents to 33.24% for farm with sprinkler 

irrigation, 17544.18 MJ.ha-1 equivalents to 36.29% for the 33-hectare area, and 19089.83 MJ.ha-1 

equivalents to 35.21% for 45-hectare area, respectively. The water productivity, partial energy 

productivity and water application efficiency were 0.665 kg.m-3, 2.45 kg.kWh-1 and 2857.14 m3.ha-1 

in sprinkler irrigation system, respectively. In addition, the mentioned water and energy indexes for 

33 and 45 hectare areas which were equipped with surface irrigation system were 0.22 kg.m-3, 4.76 

kg.kWh-1, 10091 m3.ha-1 and 0.28 kg.m-3, 2.88 kg.kWh-1 and 7750 m3.ha-1 respectively. 

 

Keywords: Ahwaz, Energy Productivity, Sprinkler Irrigation System, Surface Irrigation System, 

Water Application Efficiency, Wheat 

 

  مقدمه
 براي ضروري عوامل مهمترین از یکی انرژي

 انرژي مصرف دیگر طرف از. باشد می کشور توسعه

. شود می انرژي منابع اتمام نهایت در و کاهش به منجر
 تابع گذشته دهه دو طی انرژي مصرف کلی طور به

 و جمعیت رشد اقتصادي، رشد قبیل از عواملی
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 توسعه انرژي، نسبی قیمت بودن پایین نشینی،شهر
 روز اهمیت. است بوده موارد دیگر و بر انرژي صنایع
 فرایندهاي رشد و گیري شکل در انرژي منابع افزون

 منابع این از برداري بهره ضرورت همچنین و اقتصادي
 پایدار توسعه و محیطی زیست مالحظات پایه بر

 انرژي مصرف در مدیریت موضوع اجتماعی، و اقتصادي
 مطرح دنیا در انرژي بخش در مهم مسأله عنوان به را
 انتشار و انرژي بحران به توجه با). 2000 سان( کند می

 هاي سوخت رویه بی مصرف از ناشی اي گلخانه گازهاي
 حد تا انرژي مصرف که است آن بر ها تالش تمام فسیلی
 موضوع این از نیز کشاورزي بخش. یابد کاهش امکان

 حال در و پیشرفته کشورهاي اکثر. نیست مستثنی
 تولید براي سطح واحد در شده وارد انرژي توسعه،

 محاسبه با و بررسی را کشاورزي مختلف محصوالت
 کشاورزي سیستم اند کرده سعی انرژي کارایی شاخص
 و نصیریان( کنند بهینه انرژي مصرف نظر از را خود

 طی که اند داده نشان مختلف مطالعات). 1385 همکاران
 پیدا افزایش کشاورزي در انرژي مصرف اخیر دهه پنج
 بسیار انرژي زمینه در مدرن کشاورزي و کرده

 تولید براي مصرفی انرژي بیشتر. است شده پرمصرف
 مانند هایی نهاده از استفاده بدلیل کشاورزي محصوالت
 و شیمیایی کودهاي فسیلی، هاي سوخت آالت، ماشین
 ها نهاده این از نامناسب استفاده که است ها کش آفت
 تولید، در انرژي مصرف کارآیی آوردن پایین ضمن
 زیست محیط و انسان سالمتی براي مشکالتی ایجاد باعث
خوشبختانه  ).1390 آقاعلیخانی و احمدي( شود می نیز

روند مطالعه بر روي سیر مصرف  هاي اخیردر سال
انرژي در کشاورزي رشد چشمگیري داشته است و 
همگی به اتفاق مصرف عمده انرژي در مرحله داشت را 

هاي  ت آبیاري، کودهاي شیمیایی و سوختبه عملیا
با  ).1382احسانی و خالدي ( اند فسیلی اختصاص داده

بررسی و مطالعه انرژي در کشت نیشکر در کشت و 
مل مصرف سهم عواپس از ارزیابی دعبل خزایی،  صنعت

تأمین انرژي الکتریکی براي عملیات کننده انرژي، سهم 
درصد  43استحصال پمپاژ و سامانه آبیاري هیدروفلوم 

کریمی و همکاران ( شد تعیین از کل انرژي مصرفی
سرچشمه حیات  آب به عنوان منبع و ازآن رو که ).2008
جوامع  توسعه در و رشدترین عوامل  اصلی یکی از
سطح زمین  هاي گیاهی در همچنین توزیع گونه بشري و
بخش کشاورزي که تأمین  از سوي دیگر .آیدمی به شمار

- می، کامالً وابسته به منابع آبی است کننده اصلی غذا
جهان  به طوري که بیشترین میزان مصرف آب در .باشد

 به بخش کشاورزي اختصاص یافته) درصد 75 حدود(
حال توسعه به بیش  کشورهاي در است که این رقم در

گفت که به دلیل  اما متأسفانه باید. رسد می درصد 90از
راندمان  که از هاي آبیاري سنتی درکشور رواج شیوه

آب مصرفی  درصد 75 پایینی برخوردارند، عمالً بیش از
 ولیدي در تؤثرش مقه و نرفتر ده هببخش کشاورزي  در

استفاده  ).1382احسانی و خالدي ( نماید محصول ایفا نمی
هاي سنتی  مدرن به جاي سامانههاي آبیاري  از سامانه

جویی آب و  تواند به عنوان گامی مؤثر در صرفه می
چنین مدیریت انرژي براي استحصال، آبرسانی و  هم

با توجه به محدودیت منابع آب . آبیاري محسوب شود
- ن، براي صرفهکشاورزي و بحران شدید آبی در ایرا

هاي  جویی در مصرف آب، رویکرد به سمت سامانه
بنابراین  ).1378 ينی ریز( باشد اري تحت فشار میآبی

هاي جدید و علمی مدیریت و  روند استفاده از روش
بود آب بایست براي کموري آب در کشاورزي می بهره

جویی در انرژي گسترش  در آینده و به منظور صرفه
 طریق دو از اصوالً آب از وري بهره افزایش. یابند
 تولید میزان داشتن نگاه ثابت ازاي به) 1 است پذیر امکان

) 2 و مصرفی آب کاهش و کنونی سطح در محصول
 که معنی بدین مصرفی، آب واحد ازاي به عملکرد افزایش

 را تولیدي محصول میزان موجود آبی منابع حفظ با
  ).2000 باستیانسن و زوارت(  دهیم افزایش

مصرف  سیرمطالعات متعددي در زمینه بررسی 
در این . انرژي محصوالت زراعی صورت گرفته است

بخش به چند نمونه از مطالعات داخلی و خارجی اشاره 
با بررسی و ) 2008(کریمی وهمکاران . خواهیم کرد

مطالعه انرژي در کشت نیشکر در کشت و صنعت دعبل 



 1393زمستان / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار  نامهویژه                                                  ...      وبهرامی ،  بهرامی بوانی                         144
 

سهم عوامل مصرف کننده انرژي را  ندخزایی توانست
در این تحقیق با ممیزي انرژي در تولید . ارزیابی کنند

درصد از کل  43 محصول، سهم انرژي عملیات آبیاري
 پمپاژالکتریکی انرژي مصرفی به منظور تأمین انرژي 

. برآورد گردیده است سامانه آبیاري هیدروفلوم در آب
نیز طی ) 2010(ان در همین راستا بهشتی تبار و همکار

اي میزان مصرف انرژي درحوضه زراعی کشور  مطالعه
مگاژول  13800عملیات آبیاري با کرده که تعیین  را ایران

درصد از کل انرژي مصرفی را به خود  40بر هکتار، 
به ) 2010(جکسون و همکاران . داده است اختصاص 

اي کاربرد آب و مصرف انرژي  بررسی و تحلیل مقایسه
طح مزرعه در دو منطقه آبیاري در استرالیا، در در س

هاي سطحی و  منطقه نیوسالت ولز با منبع تأمین آب، آب
. هاي زیرزمینی پرداختند در منطقه استرالیاي جنوبی، آب

هاي دولت، براي  این تحقیق بیان شد که اکثر سیاستدر 
یاري کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي، تبدیل آب

پتانسیل کاهش  .باشد فشار می سطحی به آبیاري تحت
مصرف انرژي به سبب افزایش کارایی مصرف آب 

سازي مصرف  در نهایت به منظور بهینهوجود دارد، 
انرژي و آب در مناطقی که نیاز به استخراج آب از 

سامانه آبیاري باشد، استفاده از هاي زیرزمینی می آب
، در حالی که آبیاري سطحی، تحت فشار توصیه گردید

همراه با مدیریت خوب، در مناطقی با منبع تأمین آب، 
توپاك و  .باشد هاي سطحی، یک روش مؤثر می آب

هاي  در تحقیقی مصرف انرژي رژیم) 2010(همکاران 
مختلف آبیاري در تولید چغندرقند در منطقه نیمه خشک 

ر این مطالعه سه د. مورد بررسی قرار دادندرا ترکیه 
و  75مل دو تیمار کم آبیاري اي، شا سطح آبیاري قطره

یک تیمار آبیاري  درصد آبیاري کامل در مقایسه با 50
میزان عملکرد ریشه، عملکرد انرژي . کامل بررسی شد

و کارایی مصرف انرژي  2، کارایی تولید انرژي1خالص
هاي مختلف نیز  و سهم انرژي آبیاري تحت تیمار 3آب

آبیاري  نتایج نشان داد که مصرف انرژي .محاسبه شد
                                                           

1 Net Energy Yield 
2 Efficiency of Energy Production 
3 Energy Water Use Efficiency 

درصد از کل انرژي ورودي در تولید  60حدود 
چغندرقند، تحت تیمار آبیاري کامل و کم آبیاري را به 

ترین  چغندرقند داراي بیش .خود اختصاص داده است
تحت تیمار کم  29/6انرژي به میزان وري  بهرهمقدار 

دهد روش کم  بود که نشان می) درصد 75(آبیاري جزئی 
تواند کاربرد داشته  تولید چغندرقند میآبیاري جزئی در 

در عمل، روش کم آبیاري باعث کاهش آب آبیاري . باشد
 آهامد .درصد در مقایسه با آبیاري کامل شد 25تا میزان 

در تحقیقی به منظور ارزیابی ) 2006(همکاران  و
وضعیت انرژي در بنگالدش مقدار انرژي مورد استفاده، 

روش آبیاري مختلف  5رژي انرژي مورد نیاز و کمبود ان
بدین . دادندمورد بررسی قرار را در دو فصل برداشت 

 شدهمنظور از روش سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده 
. ارائه شدو سپس با استفاده از این مدل نقشه انرژي 

روش سیستم اطالعات جغرافیایی نسبتا سریع و آسان 
هاي خاص  بی به اطالعات و استفاده از نقشهبراي دستیا

 رااین مطالعه دو هدف عمده . باشد هاي عددي می و داده
اول انتخاب تکنولوژي مناسب براي : نمودبررسی 

سامانه آبیاري و دوم بررسی انرژي هر کدام از 
اي  با استفاده از مدل چند الیه. هاي آبیاري تکنولوژي

قدار انرژي مورد استفاده، انرژي مورد مکانی منقشه 
د انرژي در مناطق مورد نظر نمایش داده نیاز و کمبو

  .شد
شهرستان اهواز، مرکز استان خوزستان با 

کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران  200 ادلمساحتی مع
این استان به دلیل دارا بودن خاك . واقع شده است

حاصلخیز و منابع آبی نظیر رودخانه کرخه و کارون 
گندم به خود مقام دوم کشوري را از نظر تولید محصول 

در منطقه مورد مطالعه این تحقیق، . اختصاص داده است
ز انتخاب و هدف ابوده منبع تامین آب، رودخانه کرخه 
ر آب این رودخانه با این منطقه بحران خشکسالی اخی

رق استناد به گزارشات اعالم شده از سازمان آب و ب
شهرستان اهواز استان خوزستان و جهاد کشاورزي 

بنا به این مهم، در این مطالعه تالش گردید،  .باشد می
هاي آبیاري مختلف تولید گندم در این منطقه از  سامانه
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لحاظ میزان مصرف آب و مصرف انرژي مورد بررسی 
  .و مقایسه قرار گیرند

با توجه به تحقیقات انجام شده در ایران و دنیا و 
همچنین نیاز به بررسی سیر مصرف انرژي و تعیین 

ژي هر عملیات کشاورزي از کل انرژي مصرفی، سهم انر
این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به 

این . کشت گندم در منطقه شمال اهواز انجام گردید
  :کند تحقیق اهداف زیر را دنبال می

بررسی سیر مصرف انرژي و آب در تولید محصول -1
 .گندم

انرژي در  وري مقایسه راندمان کاربرد آب و بهره-2
  .هاي آبیاري بارانی و کرتی سامانه

 
 هاروش و مواد

 سال در پژوهش، این به مربوط اي مزرعه عملیات
مزرعه محصول گندم یکی سه  در و1391- 1392 زراعی

بارانی از  تحت فشار هکتار مجهز به سامانه آبیاري 42
و  33آبپاش متحرك و دو مزرعه  نوع کالسیک ثابت با

از نوع کرتی با  هکتاري با سامانه آبیاري سطحی 45
رودخانه کرخه در متصل به  منبع تأمین آب کانال کوثر

منطقه . انجام رسید به منطقه شمال شهرستان اهواز
مورد مطالعه با توجه به خشکسالی اخیر رودخانه کرخه 

در  .از اراضی تحت پوشش این حوضه انتخاب شده است
نه العه، دوره کشت گندم زمستامورد مط مزرعه هر

کشاورزي، در مراحل   و تمامی عملیات ماه 6- 7حدوداً 
و تفاوت در  بود تهیه زمین، کاشت و برداشت یکسان 

در  .باشدمزارع در عملیات آبیاري و عملکرد محصول می
هاي  این تحقیق به منظور تعیین انرژي مصرفی نهاده

، پرسشنامه )عملکرد محصول(مصرفی و انرژي خروجی 
پس از تکمیل . قرار گرفت انتهیه و در اختیار کشاورز

ها از طریق مصاحبه و پرسش حضوري،  پرسشنامه
هاي بدست آمده با در نظر گرفتن محتواي انرژي هر  داده

اکسل شده و سپس مورد تجزیه و  نهاده وارد نرم افزار
هاي  محتواي انرژي نهاده 1جدول . تحلیل قرار گرفت

انرژي . دهد مصرفی در تولید محصول گندم را نشان می

ورودي به صورت انرژي مستقیم و غیرمستقیم در نظر 
هاي شود که انرژي مستقیم شامل انرژي گرفته می

آب و و ) الکتریسیته(نیروي انسانی، سوخت، آبیاري 
هاي بذر، کودهاي انرژي غیرمستقیم شامل انرژي
شامل (ها و آبیاري شیمیایی، سموم، ادوات و ماشین

انرژي پمپ، تجهیزات، تأسیسات آبیاري و مواد مصرفی 
. )2009خان و همکاران (باشد  می) ساخت کانال و لوله

هاي مصرفی، میزان  براي محاسبه انرژي ورودي نهاده
هکتار در محتواي انرژي آن نهاده مصرف هر نهاده در 

الزم است براي انرژي ماشین وادوات . شودضرب می
ساعات استفاده از هر  ،ها ها، عمر مفید آن جرم ماشین

و نیز سطح متوسطی را که طی عمر، روي آن کار  کدام
، 1سپس با استفاده از رابطه . در دسترس باشد کندمی

محاسبه  هانانرژي مربوط به ساخت و استهالك ماشی
=  M  ).2002سینگ ( گردد می                                                           [1]  
انرژي ساخت و استهالك بر حسب مگاژول بر :   M  :که در این رابطه     

  سطح کارکرد بر حسب هکتار    A:  عمر اقتصادي ماشین بر حسب ساعت   W:  کارکردساعت     T: انرژي ساخت بر حسب مگاژول بر کیلوگرم  M:  جرم ماشین بر حسب کیلوگرم :   G هکتار
  

  هاي انرژي محاسبه شاخص
  1وري انرژي بهره

دهد  وري انرژي شاخصی است که نشان می بهره
به ازاي هر واحد انرژي مصرف شده چه مقدار محصول 

  ).2004ازکان و همکاران (تولید شده است 
  

]2[                      =            (  )                   (  )  

                                                           
1 Energy Productivity 
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  وري جزئی انرژي بهره

 ازاي بـه  گیـاه  تولیـدي  مـاده  میـزان  دهنـده  نشان
 همکـاران  و خـان ( باشـد  می آبیاري مصرفی انرژي واحد
2009.(                             =             (  )                   (   )  [٣] 

 
  آب هاي محاسبه شاخص

  1وري آب بهره
 و گیاه) عملکرد( رشد بین کمی رابطه شاخص این

 براساس و دهد می نشان را مصرفی آبیاري آب میزان
 واحد ازاي به گیاه تولیدي ماده میزان کننده بیان 4 رابطه
=                    ).2009 همکاران و خان( است آبیاري مصرفی آب             (  )              (  )           [4]  

                                                           
1- Water Productivity 

 
2کاربرد آب  

این شاخص بیان کننده میزان آب تأمین شده 
که براي  باشدبراي محصول موردنظر در واحد هکتار می
هاي آبیاري و  مقایسه میزان آب مصرفی در سامانه

سوتوگارسیو و (تلفات آن سامانه کاربرد دارد  مقدار
 .)2013همکاران 

                   =               (  )               (  )        [5] 
 

 و بحث نتایج

در این قسمت با توجه به میزان مصرف هر یک از 
هاي ورودي در تولید محصول گندم و همچنین  نهاده

، سهم 1میزان عملکرد این محصول، با استفاده از جدول 
ها، میزان انرژي خروجی و  انرژي هر یک از نهاده

                                                           
2- Water Application 

  هاي مورد استفاده در تولید محصول گندم محتواي انرژي نهاده -1جدول 

محتواي انرژي            منبع
 )مگاژول بر واحد نهاده(

  )واحد(نهاده 

 )لیتر(سوخت دیزل   80/47 )1999کیتانی (

 )نفر ساعت(نیروي انسانی   96/1 )2002سینگ (

 )کیلوگرم(تراکتور و ماشین هاي خودگردان  61/93  )2005کاناکچی و همکاران (

  )کیلوگرم(ادوات   7/62 )2002سینگ (
  )کیلوگرم(الکتروموتور   8/64 )2002سینگ (
 )کیلوگرم(کود ازته  60/60 )2002سینگ (

 )کیلوگرم(فسفاته کود   10/11 )2002سینگ (

 )کیلوگرم(قارچ کش  216  )2007و همکاران  اردال(

  )لیتر(علف کش   199  )2007اسنگان و همکاران (
  )کیلووات ساعت(الکتریسته  6/3  )2004ازکان و همکاران (
  )مترمکعب(آب آبیاري   02/1 )2005آکاروغلو و آکساي (

  )کیلوگرم(بذر گندم   25 )2004ازکان و همکاران (
  )کیلوگرم(محصول گندم   7/14  )2004ازکان و همکاران (
  )متر طول(میلی متر  50لوله پلی اتیلن شعاع   5/13  )2008گوژمن و آلونسو (
  )متر طول(میلی متر  16لوله پلی اتیلن شعاع   9/3  )2008گوژمن و آلونسو (

  )مترمکعب(بتون   82/1963  )1381نام  بی(
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 مزرعهدر هر سه . هاي انرژي محاسبه گردید شاخص
کشاورزي، شامل مراحل   مورد مطالعه تمامی عملیات

شد، بنابراین با تهیه زمین، کاشت و برداشت یکسان می
 با توجه به تفاوت مزارع، مصرف انرژي در بررسی سیر
انرژي  2 اري و عملکرد محصول در جدولدر بخش آبی

هاي ورودي هر سه مزرعه، بدون  مصرفی تمامی نهاده
جدول انرژي . شود حظه میاحتساب بخش آبیاري مال

به صورت در مزارع مصرفی آبیاري و عملکرد محصول 
  .جداگانه بدست آمده است

  
  انرژي مصرفی براي تولید محصول گندم -2جدول 

 )واحد(نهاده  میزان مصرف در هکتار )مگاژول بر هکتار(انرژي معادل 

  ورودي ها
 انرژي مستقیم     

  )نفر ساعت( نیروي انسانی 35/15 09/30
 )لیتر(سوخت  242  6/11567

 انرژي غیرمستقیم    

 )کیلوگرم(ادوات و ماشین ها  - 6/857

 )کیلوگرم(کود ازته  300  8/8362

 )کیلوگرم(کود فسفاته  150 9/3483

 )کیلوگرم(قارچ کش  3/0 8/64

 )لیتر(علف کش  1 199

 )کیلوگرم(بذر  250 6250

  انرژي ورودي  -  79/30815
  

  سیر انرژي مصرفی آبیاري 
انرژي مصرفی آبیاري به صورت کامالً تفکیک 

محصول در هر مزرعه،  شده و همچنین میزان عملکرد
مصرفی  میزان انرژي. مشخص شده است 3در جدول 

سامانه آبیاري تحت فشار براي تولید محصول گندم 
باشد که سهم عمده  مگاژول بر هکتار می 24/15334

 میزان میزان مصرف انرژي را نهاده الکتریسیسته با
ستفاده از پمپ فشار هکتار به دلیل ا مگاژول بر 9286

قوي به منظور انتقال آب از حوضچه تا سر آبپاش 
شار و تأمین فشار مورد نیاز تحت فهاي  توسط لوله

انرژي  .داده استبه خود اختصاص ها  کارکرد آبپاش
سامانه شامل انرژي ساخت و تولید  غیرمستقیم در این
گذاري و متعلقات،  انرژي لوله از قبیلتجهیزات سامانه 

که  بوده غیرهپمپ، الکتروموتور، ساخت حوضچه و

 19ود که در حد مگاژول بر هکتار 76/3066آن میزان 
کل میزان . ژي مستقیم برآورد گردیده استدرصد انر

در این سامانه انرژي مصرفی براي تولید گندم 
انرژي خروجی کل نیز  مگاژول بر هکتار و 03/46150

توپاك و  .مگاژول بر هکتار برآورد گردید 27930
در بررسی انرژي سامانه آبیاري تحت ) 2010(همکاران 

میزان مصرف انرژي را براي فشار در تولید چغندرقند، 
مگاژول  52730برابر با چغندرقند تولید محصول 

 12671هکتار و انرژي مصرفی سامانه آبیاري را بر
، تفاوت در نوع محصول مگاژول برهکتار گزارش کردند

و نیاز آبی آن تفاوت در مقادیر این تحقیق با مطالعه 
  . کند حاضر را توجیه می

 33مزرعه  مزارع سامانه آبیاري سطحی، در
هکتاري بیشترین سهم انرژي مصرفی آبیاري را نهاده 
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عه مگاژول بر هکتار و در مزر 7/10292میزان  اآب ب
مگاژول بر  9200میزان  هکتاري نهاده الکتریسیته با 45

دلیل اختالف در . هکتار به خود اختصاص داده است
امانه آبیاري سطحی در دو س نهاده الکتریسیتهمیزان 

میزان . باشد ها می لکتروموتور آنپمپ و ا در نوع فاوتت

 45هکتاري نسبت به مزرعه  33مزرعه در  آب مصرفی
هکتاري به دلیل وجود کانال خاکی سنتی در مسیر 

هاي خاکی اندمان انتقال کانالرانتقال آب و با توجه به 
و از دسترس خارج شدن آب توسط نفوذ عمقی آب در 

 .باشد در مسیر انتقال آب، بیشتر می خاك
 
 

  هاي آبیاري انرژي مصرفی در سامانه -3جدول 
  

  )واحد(نهاده 
  )مگاژول بر هکتار(انرژي معادل   میزان مصرف در هکتار

  آبیاري کرتی  آبیاري بارانی  آبیاري کرتی آبیاري بارانی
  هکتار 45  هکتار 33  هکتار 42  هکتار 45  هکتار 33  هکتار 42

  ورودي ها  
  81/41  83/79  2/67  3/21  7/40  3/34  )نفر ساعت(نیروي انسانی 

  9200  5549  9286  66/766  42/462  81/773  )کیلووات ساعت(الکتریسیته 
  7905  7/10292  28/2914  7750  10091  14/2857  )مکعبمتر(آب 

  81/17146  53/15921  48/12267  -  -  -  انرژي مستقیم
  02/1943  65/1622  76/3066  -  -  -  انرژي غیرمستقیم

  83/19089  18/17544  24/15334  -  -  -  انرژي آبیاري
  62/49905  97/48359  03/46150  -  -  -  انرژي ورودي کل

  خروجی    
  32340  27930  2200  1900  )کیلوگرم(محصول 
  

هکتاري به  45انرژي غیرمستقیم در مزرعه 
مگاژول بر هکتار و در دیگري به میزان  02/1943میزان 

انرژي مصرفی . باشد می مگاژول بر هکتار 65/1622
مگاژول  18/17544هکتاري به میزان  33عه آبیاري مزر

 83/19089هکتاري به میزان  45بر هکتار و در مزرعه 
انرژي مصرفی براي تولید کل . باشد مگاژول بر هکتار می

مگاژول  97/48359هکتاري به میزان  33گندم در مزرعه 
مگاژول بر  62/49905هکتاري  45بر هکتار و در مزرعه 

ل نیز براي این محصول در هر هکتار و انرژي خروجی ک
 .مگاژول بر هکتار برآورد گردید 32340دو مرزعه 

در بررسی محصول گندم در ) 2011(ن قربانی و همکارا
مزرعه سامانه آبیاري سطحی، میزان مصرف انرژي را 

مگاژول بر  63/45367براي تولید محصول گندم برابر با 

 6000با میزان آب مصرفی برابر  .هکتار گزارش کردند
تر به  که مصرف آب کم ،مترمکعب در هکتار محاسبه شد

دلیل تفاوت در راندمان انتقال آب این مزرعه در مقایسه 
ترین سهم مصرف انرژي  بیش .باشد با مطالعه حاضر می

در تولید محصول گندم، مربوط به عملیات آبیاري بوده 
 33که سهم این میزان در مزرعه سامانه آبیاري بارانی 

 45درصد و مزرعه  36هکتاري  33رصد، مزرعه د
در  .باشد درصد از کل انرژي مصرفی می 35هکتاري 

تبار و  نتایج به دست آمده از طرح تحقیقاتی بهشتی
، در بررسی مصرف انرژي چند )2010(همکاران 

محصول زراعی در مزارع آبیاري سطحی در ایران، به 
ل بر هکتار، مگاژو 13800طور متوسط عملیات آبیاري با 
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درصد از کل انرژي مصرفی را به خود اختصاص  40
  .داده است

  هاي انرژي و آب محاسبه شاخص
وري انرژي مزرعه سامانه تحت فشار  بهره

کیلوگرم بر مگاژول،  041/0معادل  4براساس جدول 
کیلوگرم بر  045/0هکتاري معادل  33مزرعه سطحی 

 044/0دل هکتاري معا 45مگاژول و براي مزرعه سطحی 
باشد که نشان دهنده میزان  کیلوگرم بر مگاژول می

عملکرد محصول به ازاي هر یک واحد انرژي مصرف 
در مورد این محصول به دلیل عدم تعادل . باشد شده می

بایست ضمن  بین انرژي نهاده و انرژي ستانده، می
مدیریت صحیح در مصرف انرژي و کاهش تلفات، در 

 .صول در واحد سطح تالش شودجهت باالبردن تولید مح
وري جزئی انرژي در مزرعه سامانه آبیاري تحت  بهره

کیلوگرم بر کیلووات ساعت، مزرعه  45/2فشار برابر با 
کیلوگرم  76/4هکتاري برابر  33سامانه آبیاري سطحی 

هکتاري برابر با  45بر کیلووات ساعت و در مزرعه 
ن شاخص کیلوگرم بر کیلووات ساعت است، که ای 88/2

بیان کننده میزان عملکرد محصول به ازاي انرژي 
در سامانه آبیاري تحت فشار به . باشد مصرفی پمپ می

منظور دلیل استفاده از پمپ و الکتروموتور فشار قوي به 
وري جزئی  ، بهرهها تأمین فشار مورد نیاز کارکرد آبپاش

تر نسبت به مزارع سامانه آبیاري سطحی  انرژي پایین
به هکتاري  45در مزرعه سامانه آبیاري سطحی  .دارد

افت زیاد تا ایستگاه پمپاژ و تأمین فشار پمپاژ دلیل مس
از پمپ و الکتروموتور با  ،گذاري لوله انتقالدر مسیر آب

باعث  شود بنابراین باالتر استفاده می توان مصرفی
 33وري جزئی انرژي نسبت به مزرعه  کاهش بهره

وري آب در مزرعه سامانه  بهره. هکتاري شده است
کیلوگرم بر مترمکعب  665/0آبیاري تحت فشار برابر با 

دهد، با  نتایج حاصل از این شاخص نشان می. باشد می
به دلیل خرابی  تر مزرعه تحت فشار وجود عملکرد پایین

سامانه آبیاري بارانی و به تعویق افتادن دور اول 
آبیاري سطحی با  ، در مقایسه با مزارع سامانهآبیاري

وري آب باالتري  توجه به میزان آب مصرفی کمتر، بهره
شاخص راندمان کاربرد آب در مزرعه آبیاري . دارد

 33مترمکعب بر هکتار، مزرعه  14/2857تحت فشار 
 45مترمکعب بر هکتار و مزرعه  10091هکتاري برابر با 

. مترمکعب بر هکتار محاسبه شده است 7750هکتاري 
ب نسبت به مزرعه آبیاري تحت فشار در مزرعه تلفات آ

هکتاري  45درصد و در مزرعه  72هکتاري برابر با  33
براساس گزارشات . گردد درصد برآورد می 63برابر با 

اعالم شده از سازمان آب و برق استان خوزستان و 
جهاد کشاورزي شهرستان اهواز، مبنی بر بحران 

- 1392زراعی خشکسالی آب رودخانه کرخه، در سال 
درصد از مزارع تحت پوشش این  36اجازه کشت  1391

بنابراین با توجه به ) 1390نام  بی(حوضه داده شده است 
شاخص کاربرد آب، استفاده از آبیاري بارانی باعث 

درصدي در مصرف آب نسبت به  60جویی  صرفه
طریق با استفاده از  شود، بدین سامانه آبیاري سطحی می

بارانی در این منطقه امکان باالبردن سطح  سامانه آبیاري
با این میزان . باشد زیر کشت، بدون مشکالت کم آبی می

درصد از  60توان  جویی در مصرف آب می صرفه
در تحقیقی . اراضی را زیر کشت محصول قرار داد

در بررسی محصول ) 2009(مشابه، خان و همکاران 
برد آب گندم در سامانه آبیاري تحت فشار، شاخص کار

با توجه . مترمکعب بر هکتار گزارش کردند 2852برابر با 
کیلوگرم بر هکتار،  4868به میزان عملکرد محصول 

کیلوگرم بر مترمکعب  71/1وري آب برابر با  بهره
محاسبه شد که به علت عملکرد باالتر محصول نسبت به 
این تحقیق مغایر با میزان شاخص موجود در این مطالعه 

کیلوگرم  61/1وري جزئی انرژي برابر با  بهره. باشد می
بر هکتار گزارش شد، که به دلیل تفاوت در انتخاب نوع 

  .پمپ، با عدد به دست آمده در این تحقیق مغایرت دارد
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  شاخص هاي انرژي و آب در محصول گندم -4جدول 

بهره وري انرژي   مزارع
  )مگاژول کیلوگرم بر(

کیلوگرم (وري جزئی انرژي  بهره
  )بر کیلو وات ساعت

کیلوگرم (وري آب  بهره
  )بر مترمکعب

  کاربرد آب
  )مترمکعب بر هکتار(

  14/2857  665/0  45/2  041/0  بارانی
  10091  22/0  76/4  045/0  هکتار 33سطحی 
  7750  28/0  88/2  044/0  هکتار 45سطحی 
  

جکسون و همکاران در تحقیقی که توسط 
روي دو سامانه آبیاري سیالبی و سنترپیوت ، )2010(

نشان داد جایگزینی سامانه  انجام شد، نتایج حاصل
آبیاري تحت فشار به جاي آبیاري سطحی منجر به 

صد شد، با این در 16تا  10کاهش کاربرد آب به میزان 
هاي  اي که منبع تأمین آب، آب جایگزینی در منطقه

درصد افزایش یافت و  163سطحی بود، مصرف انرژي 
ا ت 12هاي زیرزمینی به میزان  در منطقه وابسته به آب

در نهایت بیان شد به منظور . درصد کاهش یافت 44
بهینه سازي مصرف انرژي و آب در مناطقی که نیاز به 
استخراج آب از آب هاي زیرزمینی می باشد، استفاده از 

شود، در حالی که  سامانه آبیاري تحت فشار توصیه می
آبیاري سطحی، همراه با مدیریت خوب، در مناطقی با 

هاي سطحی، یک روش مؤثر بمنبع تأمین آب، آ
  . باشد می

نتایج حاصل از این مطالعه،  با توجه به 
درصورتی که در سامانه آبیاري سطحی، پمپ و 
الکتروموتور به درستی و با توجه با نیاز انتخاب شده و 
کانال انتقال آب نیز مدرن باشد، معموالً تلفات انتقال 

یزي، سطح رزیاد نیست و بسته به نوع کانال، نوع بتن
نشینی رسوب در کانال، ممکن مقطع و رویش گیاه و ته

 20تا  10است به خاطر تبخیر و تراوش از کانال حدود 
 80درصد از آب از دست برود و راندمان انتقال حدود 

درصد شود، در این صورت استفاده از سامانه  90تا 
  .شود پیشنهاد میآبیاري سطحی 

  
  
  

  کلی گیري نتیجه
و بررسی سیر مصرف انرژي ن مطالعه با در ای     

تعیین سهم انرژي هر نهاده از کل انرژي مصرفی تولید 
هاي آبیاري سطحی از نوع  محصول گندم در سامانه

کرتی و آبیاري تحت فشار بارانی در شمال شهرستان 
  :اهواز نتایج زیر حاصل شد

باالترین میزان مصرف انرژي در هر سه مزرعه 
مربوط به عملیات آبیاري بوده که در مزرعه سامانه 

هکتاري  33درصد، مزرعه  33آبیاري بارانی معادل 
 45درصد و مزرعه  36سامانه آبیاري سطحی معادل 

درصد از کل انرژي  35هکتاري سامانه آبیاري سطحی 
اختصاص داده ورودي تولید محصول گندم را به خود 

 . است

در مزرعه آبیاري تحت فشار  راندمان کاربرد آب
هکتاري برابر  33مترمکعب بر هکتار، مزرعه  14/2857
هکتاري  45مترمکعب بر هکتار و مزرعه  10091با 

مترمکعب بر هکتار محاسبه شده است، نتایج  7750
دهد در سامانه آبیاري تحت فشار در صورتی  نشان می

اساس مدیریت صحیح صورت گیرد به که آبیاري بر
درصدي آب نسبت به  67صورت میانگین باعث کاهش 
 .شود سامانه آبیاري سطحی می

وري جزئی انرژي در مزرعه سامانه آبیاري  بهره
کیلوگرم بر کیلووات ساعت،  45/2تحت فشار برابر با 

 76/4هکتاري برابر  33مزرعه سامانه آبیاري سطحی 
هکتاري  45ساعت و در مزرعه کیلوگرم بر کیلووات 

است، استفاده کیلوگرم بر کیلووات ساعت  88/2با برابر 
وري  از سامانه آبیاري تحت فشار موجب کاهش بهره
  .دشو جزئی انرژي نسبت به سامانه آبیاري سطحی می

  



 151                                                                           .....هاي آبیاري تحت فشار و وري انرژي و راندمان کاربرد آب در سامانه اي بهره تحلیل مقایسه
 

  منابع مورد استفاده

  .وري آب کشاورزي، انتشارات کمیته ملی آبیاري و زهکشی ایرانبهره . 1382احسانی م و خالدي ه، 

 استان در) Gossypium hirsutum L( پنبه زراعت در انرژي مصرف تحلیل و تجزیه. 1390 م، آقاعلیخانی و م احمدي
 فردوسی دانشگاه کشاورزي، شناسی بوم نشریه منابعف وري بهره افزایش جهت راهکار ارائه منظور به گلستان
  .151- 158): 2(4 مشهد،

 .سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان. آمارنامه کشاورزي استان خوزستان. 1390نام،  بی

انرژي مورد نیاز تولید مصالح و ساخت دو برج مسکونی در تهران با اسکلت فوالدي و بتونی، شرکت ملی . 1381نام،  بی
 . نفت ایران

 هاي بوم نظام در انرژي تحلیل و تجزیه ،1386 ع، مرجانی و ا مهربان س، دوست رضا ح، مدنی م، زاده رحیمی
 انرژي ملی کمیته انرژي، ملی همایش ششمین مقاالت مجموعه انرژي، کارآیی افزایش هاي کار راه و کشاورزي
 .14، تهران ایران، اسالمی جمهوري

تولید نیشکر در واحد کشت و صنعت ، سیر مصرف انرژي در 1385نصیریان ن، الماسی م، مینایی س و باخدا س، 
  .12هاي کشاورزي و مکانیزاسیون، دانشگاه تبریز،  جنوب اهواز، چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین

 و آبیاري ملی کمیته سمینار هفتمین فشار، تحت آبیاري هاي شبکه راهبري در ثقل انرژي کاربرد. 1378. س ریزي، نی
 .9 تهران، دانشگاه ایران، زهکشی

Acaroglu M and Semi Aksoy A, 2005. The cultivation and energy balance of Miscanthus giganteus 
production in Turkey, Biomass and Bioenergy, 29: 42–48. 

Ahamed A, Takigawa T, Koike M, Hossain MM,  Huq MM, and Faruk MO, 2006. Assessment of 
energy status for irrigation technology in Bangladesh: A GIS approach, Energy, 31: 3017–
3040. 

Beheshti Tabar I, Keyhani A and Rafiee S, 2010. Energy balance in Iran’s agronomy (1990–2006), 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14: 849–855. 

Canakci M, Topakci M, Akinci I and Ozmerzi A, 2005. Energy use pattern of some field crops and 
vegetable production: Case study for Antalya Region, Turkey, Energy Conversion and 
Management, 46: 655–666. 

Erdal G, Esengun K, Erdal H and Gunduz O, 2007. Energy use and economical analysis of sugar 
beet production in Tokat province of Turkey, Energy, 32: 35-41. 

Esengun K, Gunduz O and Erdal G, 2007. Input-output energy analysis in dry apricot production of 
Turkey, Energy Conversion and Management, 48: 592–598. 



 1393زمستان / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار  نامهویژه                                                  ...      وبهرامی ،  بهرامی بوانی                         152
 

Guzman GI and Alonso Am, 2008. A comparison of energy use in conventional and organic olive 
oil production in Spain, Agricultural Systems, 98: 167–176. 

Karimi M, Rajabi Pour A, Tabatabaeefar A and Borghei A, 2008. Energy Analysis of Sugarcane 
Production in Plant Farms a Case Study in Debel Khazai Agro-industry in Iran, American-
Eurasian Journal of Agricultural.& Environmental Sciences, 4 (2): 165-171. 

Kitani O, 1999. Energy and Biomass Engineering. Commission Internationale du Genie Rural 
Handbook of Agricultural Engineering, Vol. V, ASAE. 

Khan S, Khan MA, Hanjra MA and Mub J, 2009. Pathways to reduce the environmental footprints 
of water and energy inputs in food production, Food Policy, 34: 141–149. 

Jackson TM, Khan SH and Hafeez M, 2010. A comparative analysis of water application and 
energy consumption at the irrigated field level, Agricultural Water Management, 97: 1477–
1485. 

Safa M, Samarasinghe S and Mohssen M, 2011. A field study of energy consumption in wheat 
production in Canterbury, New Zealand. Energy Conversion and Management, 52: 2526–2532. 

Singh JM, 2002. On farm energy use pattern in differenet cropping system in Haryana, India. 
University of Flusbergen. In partial fulfillment of requirement for the award of degree of 
master of science in sustainable Energy System and Management. 

Soto Garcia M, Martin Gorriz B, Garcia Bastida PA, Alcon F and Martinez Alvarez V, 2013. 
Energy Consumption for crop irrigation in a semiarid climate (South- Eastern Spain), Energy, 
34:1-10. 

Sun JW, 2000. Energy demand in the fifteen European Union countries by A Forecasting model 
based on the decompotion on approach, Energy 26: 594 -560. 

Ozkan B, Akcaoz H and Fert C, 2004. Energy input-output energy analysis in Turkish agriculture, 
Renewable Energy, 29: 39–51. 

Topak R, Süheri S and Acar b, 2010. Comparison of energy of irrigation regimes in sugar beet 
production in a semi-arid region, Energy, 35: 5464-5471. 

Zwart SJ and Bastiaanssen WGM, 2004. Review of measured crop water productivity values for 
irrigated wheat, rice, cotton and maize, Agricultural Water Management, 69(2): 115-133. 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

 

 


	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﻪﻋرﺰﻣ ود و ﯽﻧارﺎﺑ ﯽﻋارز لﺎﺳ رد زاﻮﻫا لﺎﻤﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣهداد ﻖﯾﺮﻃ زا ﺮﮕﯾد ﺶﺨﺑ يرﺎﯿﺑآ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ لدﺎﻌﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ36 ﻪﻋرﺰﻣ رد و ﺪﺻردﺖﺳا هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻧارﺎﺑ يرﺎﯿﺑآرﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺘﻣ ،ﺐﻌﮑﻣ76/ 28
	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾاهﺮﻬﺑ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ بآ و يژﺮﻧا يرو ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻋرﺰﻣ ﻪﺳ رد ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﺮﮕﯾد ﻪﻋرﺰﻣ ود و ﯽﻧارﺎﺑ يﺎﻫ33 و45 ﯽﺤﻄـﺳ يرﺎـﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎـﺳ ﻪـﺑ ﺰﻬﺠﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﯽﻋارز لﺎﺳ رد زاﻮﻫا لﺎﻤﺷ ﻪﻘﻄﻨﻣ92-91ﺪﺷ مﺎﺠﻧا.ﯽﺸﺨﺑهداد زا و يرﻮـﻀﺣ ﻪﺒﺣﺎـﺼﻣ و ﻪﻣﺎﻨـﺸﺳﺮﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ هداد ﻖﯾﺮﻃ 
	ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻋرﺰﻣ ﻪﺳ رد42 يرﺎـﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ياراد ﻪﮐ رﺎﺘﮑﻫ ﯽﺤﻄـﺳ يرﺎـﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎـﺳ ﻪـﺑ ﺰﻬﺠﻣ رﺎﺘﮑﻫ رد ﯽـﺗﺮﮐ عﻮـﻧ زا و يرﻮـﻀﺣ ﻪﺒﺣﺎـﺼﻣ و ﻪﻣﺎﻨـﺸﺳﺮﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا زا هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻪﮐيرﺎﯿﺑآ ناﺰـﯿﻣ ﻪـﺑ ﯽﻧارﺎﺑ24/15334 لو
	،زاﻮﻫاهﺮﻬﺑمﺪﻨﮔ ،ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ،ﯽﻧارﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ،بآ دﺮﺑرﺎﮐ نﺎﻣﺪﻧار ،يژﺮﻧا يرو
	مﺪﻨﮔ ،ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ،ﯽﻧارﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ،بآ دﺮﺑرﺎﮐ نﺎﻣﺪﻧار ،يژﺮﻧا يرو
	ﺮﺠﻨﻣﻪﺑﺶﻫﺎﮐوردﺖﯾﺎﻬﻧمﺎﻤﺗاﻊﺑﺎﻨﻣيژﺮﻧاﯽﻣدﻮﺷ . ﻪﺑرﻮﻃﯽﻠﮐفﺮﺼﻣيژﺮﻧاﯽﻃودﻪﻫدﻪﺘﺷﺬﮔﻊﺑﺎﺗ ﯽﻠﻣاﻮﻋزاﻞﯿﺒﻗﺪﺷر،يدﺎﺼﺘﻗاﺪﺷرﺖﯿﻌﻤﺟو
	يژﺮﻧاﯽﮑﯾزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻞﻣاﻮﻋيروﺮﺿياﺮﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗرﻮﺸﮐﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .زافﺮﻃﺮﮕﯾدفﺮﺼﻣيژﺮﻧا
	ﺮﻬﺷ،ﯽﻨﯿﺸﻧﻦﯿﯾﺎﭘندﻮﺑﺖﻤﯿﻗﯽﺒﺴﻧ،يژﺮﻧاﻪﻌﺳﻮﺗ ﻊﯾﺎﻨﺻيژﺮﻧاﺮﺑوﺮﮕﯾددراﻮﻣهدﻮﺑﺖﺳا .ﺖﯿﻤﻫازور نوﺰﻓاﻊﺑﺎﻨﻣيژﺮﻧاردﻞﮑﺷيﺮﯿﮔوﺪﺷريﺎﻫﺪﻨﯾاﺮﻓ يدﺎﺼﺘﻗاوﻦﯿﻨﭽﻤﻫتروﺮﺿهﺮﻬﺑيرادﺮﺑزاﻦﯾاﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺑﻪﯾﺎﭘتﺎﻈﺣﻼﻣﺖﺴﯾزﯽﻄﯿﺤﻣوﻪﻌﺳﻮﺗراﺪﯾﺎﭘ يدﺎﺼﺘﻗاو،ﯽﻋﺎﻤﺘﺟاعﻮﺿﻮﻣﺖﯾﺮﯾﺪﻣردفﺮﺼﻣيژﺮﻧا ارﻪﺑناﻮﻨﻋﻪﻟﺄﺴﻣﻢﻬﻣردﺶﺨﺑيژﺮﻧا
	ﺪﺷﺎﺑ.رد بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ نﺎﻬﺟ )دوﺪﺣ75ﺪﺻرد (ﻪﺘﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧا يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ ﻪﺑرد ﻢﻗر ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﺳارد يﺎﻫرﻮﺸﮐ ﺶﯿﺑ ﻪﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﺎﺣ زا90ﺪﺻردﯽﻣﺪﺳر .ﺪﯾﺎﺑ ﻪﻧﺎﻔﺳﺄﺘﻣ ﺎﻣا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ هﻮﯿﺷ جاوررﻮﺸﮐرد ﯽﺘﻨﺳ يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫزا ﻪﮐ نﺎﻣﺪﻧار زا ﺶﯿﺑ ًﻼﻤﻋ ،ﺪﻧرادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ75
	ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ دﺮﮑﯾور ،بآ فﺮﺼﻣ رد ﯽﯾﻮﺟ يﺎﻫ ﯿﺑآﯽﻣ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ يرﺎﺪﺷﺎﺑ)ﺰﯾر ﯽﻧي1378.( ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻧور و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﯽﻤﻠﻋ و ﺪﯾﺪﺟ يﺎﻫ هﺮﻬﺑﯽﻣ يزروﺎﺸﮐ رد بآ يروﻤﮐ ياﺮﺑ ﺖﺴﯾﺎﺑ بآ دﻮﺒ ﻪﻓﺮﺻ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ و هﺪﻨﯾآ رد شﺮﺘﺴﮔ يژﺮﻧا رد ﯽﯾﻮﺟ ﺪﻨﺑﺎﯾ .ﺶﯾاﺰﻓاهﺮﻬﺑيروزابآًﻻﻮﺻازاود
	دوﺪﺣ60 ﺪﯿﻟﻮﺗ رد يدورو يژﺮﻧا ﻞﮐ زا ﺪﺻرد ﻪﺑ ار يرﺎﯿﺑآ ﻢﮐ و ﻞﻣﺎﮐ يرﺎﯿﺑآ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ ،ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼﺖﺳا هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ.ﺶﯿﺑ ياراد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ﻦﯾﺮﺗ راﺪﻘﻣهﺮﻬﺑ يرو ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يژﺮﻧا29/6 ﻢﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ ﯽﺋﺰﺟ يرﺎﯿﺑآ)75ﺪﺻرد (ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻢﮐ شور ﺪﻫد رد ﯽﺋﺰﺟ يرﺎﯿﺑآﯽﻣ ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ﺪﯿﻟﻮﺗ 
	ﺘﺴﻧاﻮﺗ ﯽﯾاﺰﺧﺪﻨ ار يژﺮﻧا هﺪﻨﻨﮐ فﺮﺼﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻢﻬﺳ ﺪﻨﻨﮐ ﯽﺑﺎﯾزرا . ﺪﯿﻟﻮﺗ رد يژﺮﻧا يﺰﯿﻤﻣ ﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رديرﺎﯿﺑآ تﺎﯿﻠﻤﻋ يژﺮﻧا ﻢﻬﺳ ،لﻮﺼﺤﻣ43 ﻞﮐ زا ﺪﺻرد يژﺮﻧا ﻦﯿﻣﺄﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟاژﺎﭙﻤﭘ بآردمﻮﻠﻓورﺪﯿﻫ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ . رﺎﮑﻤﻫ و رﺎﺒﺗ ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺎﺘﺳ
	يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و بآ
	يژﺮﻧا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾارﺎﮐ ،
	رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ يرﺎﯿﺑآ يژﺮﻧا ﻢﻬﺳ و ﺰﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ.يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ يرﺎﯿﺑآ
	ﺮﻈﻧ رد ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ و ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ يژﺮﻧا ترﻮﺻ ﻪﺑ يدوروﯽﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔيژﺮﻧا ﻞﻣﺎﺷ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ يژﺮﻧا ﻪﮐ دﻮﺷ يﺎﻫ يرﺎﯿﺑآ ،ﺖﺧﻮﺳ ،ﯽﻧﺎﺴﻧا يوﺮﯿﻧ)ﻪﺘﯿﺴﯾﺮﺘﮑﻟا ( و و بآ يژﺮﻧا ﻞﻣﺎﺷ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ يژﺮﻧا يﺎﻫدﻮﮐ ،رﺬﺑ يﺎﻫ ﻦﯿﺷﺎﻣ و تاودا ،مﻮﻤﺳ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يرﺎﯿﺑآ و ﺎﻫ) ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻓﺮﺼﻣ داﻮﻣ و يرﺎﯿﺑآ تﺎﺴﯿﺳﺄﺗ ،تا
	ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ و بآ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ظﺎﺤﻟﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و. و ﺎﯿﻧد و ناﺮﯾا رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ و يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ﺮﯿﺳ ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ زﺎﯿﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺮﻧا ﻢﻬﺳ ،ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﻞﮐ زا يزروﺎﺸﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺮﻫ يژ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻋﻼﻃا ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾاﺪﯾدﺮﮔ 
	تﺎﯿﻠﻤﻋﻪﻋرﺰﻣياطﻮﺑﺮﻣﻪﺑﻦﯾا،ﺶﻫوﮋﭘردلﺎﺳ ﯽﻋارز1392 -1391ورد ﻪﺳ ﯽﮑﯾ مﺪﻨﮔ لﻮﺼﺤﻣ ﻪﻋرﺰﻣ 42يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﺑ ﺰﻬﺠﻣ رﺎﺘﮑﻫرﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ زا ﯽﻧارﺎﺑ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﺛ ﮏﯿﺳﻼﮐ عﻮﻧ ﻪﻋرﺰﻣ ود و كﺮﺤﺘﻣ شﺎﭙﺑآ33 و 45ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﺎﺑ يرﺎﺘﮑﻫ ﺎﺑ ﯽﺗﺮﮐ عﻮﻧ زا ﺮﺛﻮﮐ لﺎﻧﺎﮐ بآ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻊﺒﻨﻣ ﻪﺑ ﻞﺼﺘﻣ رد ﻪﺧﺮ
	ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد ﻪﮐ:
	: ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ كﻼﻬﺘﺳا و ﺖﺧﺎﺳ يژﺮﻧا رﺎﺘﮑﻫ
	:مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻦﯿﺷﺎﻣ مﺮﺟ
	مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﺖﺧﺎﺳ يژﺮﻧا
	ﺖﻋﺎﺳدﺮﮐرﺎﮐ
	ﺖﻋﺎﺳ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻦﯿﺷﺎﻣ يدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻤﻋ
	رﺎﺘﮑﻫ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ دﺮﮐرﺎﮐ ﺢﻄﺳ
	هﺮﻬﺑﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﺼﺧﺎﺷ يژﺮﻧا يرو ﺪﻫد لﻮﺼﺤﻣ راﺪﻘﻣ ﻪﭼ هﺪﺷ فﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﺪﺣاو ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ﺖﺳا هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﮐزا2004.(
	هﺪﺷ ﻦﯿﻣﺄﺗ بآ ناﺰﯿﻣ هﺪﻨﻨﮐ نﺎﯿﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾاﯽﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﺪﺣاو رد ﺮﻈﻧدرﻮﻣ لﻮﺼﺤﻣ ياﺮﺑﺪﺷﺎﺑ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ رد ﯽﻓﺮﺼﻣ بآ ناﺰﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫ راﺪﻘﻣ دراد دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ نآ تﺎﻔﻠﺗ) و ﻮﯿﺳرﺎﮔﻮﺗﻮﺳ نارﺎﮑﻤﻫ2013(
	نﺎﺸﻧ هﺪـﻨﻫد ناﺰـﯿﻣ هدﺎـﻣ يﺪـﯿﻟﻮﺗ هﺎـﯿﮔ ﻪـﺑيازا ﺪﺣاويژﺮﻧاﯽﻓﺮﺼﻣيرﺎﯿﺑآﯽﻣ ﺪـﺷﺎﺑ) نﺎـﺧو نارﺎـﮑﻤﻫ 2009.(
	ﻦﯾاﺺﺧﺎﺷﻪﻄﺑارﯽﻤﮐﻦﯿﺑﺪﺷر)دﺮﮑﻠﻤﻋ (هﺎﯿﮔو ناﺰﯿﻣبآيرﺎﯿﺑآﯽﻓﺮﺼﻣارنﺎﺸﻧﯽﻣﺪﻫدوسﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻄﺑار4نﺎﯿﺑهﺪﻨﻨﮐناﺰﯿﻣهدﺎﻣيﺪﯿﻟﻮﺗهﺎﯿﮔﻪﺑيازاﺪﺣاو بآﯽﻓﺮﺼﻣيرﺎﯿﺑآﺖﺳا)نﺎﺧونارﺎﮑﻤﻫ2009.(
	زا ﮏﯾ ﺮﻫ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﻤﺴﻗ ﻦﯾا رد هدﺎﻬﻧ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و مﺪﻨﮔ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد يدورو يﺎﻫ لوﺪﺟ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،لﻮﺼﺤﻣ ﻦﯾا دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ1 ﻢﻬﺳ ، هدﺎﻬﻧ زا ﮏﯾ ﺮﻫ يژﺮﻧا و ﯽﺟوﺮﺧ يژﺮﻧا ناﺰﯿﻣ ،ﺎﻫ
	ﺺﺧﺎﺷﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ يژﺮﻧا يﺎﻫ . ﻪﺳ ﺮﻫ ردﻪﻋرﺰﻣ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻞﺣاﺮﻣ ﻞﻣﺎﺷ ،يزروﺎﺸﮐﯽﻣ نﺎﺴﮑﯾ ﺖﺷادﺮﺑ و ﺖﺷﺎﮐ ،ﻦﯿﻣز ﻪﯿﻬﺗﺎﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﺷ ﺮﯿﺳ ﯽﺳرﺮﺑ رديژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ،عراﺰﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯿﺑآ ﺶﺨﺑ ردلوﺪﺟ رد لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ و يرﺎ2 يژﺮﻧاهدﺎﻬﻧ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﯽﻓﺮﺼﻣ نوﺪﺑ ،ﻪﻋرﺰﻣ 
	ناﺰﯿﻣ نآ76/3066رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣﺪﺣ رد ﻪﮐ دو19 ﺮﻧا ﺪﺻردﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ يژ . ناﺰﯿﻣ ﻞﮐ مﺪﻨﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻦﯾا رد 03/46150و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ ﺰﯿﻧ ﻞﮐ ﯽﺟوﺮﺧ يژﺮﻧا 27930ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ. و كﺎﭘﻮﺗ نارﺎﮑﻤﻫ)2010 ( ﺖﺤﺗ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ يژ
	ﮏﯿﮑﻔﺗ ًﻼﻣﺎﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ يرﺎﯿﺑآ ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧادﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و هﺪﺷ ،ﻪﻋرﺰﻣ ﺮﻫ رد لﻮﺼﺤﻣ لوﺪﺟ رد3ﺖﺳا هﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ .يژﺮﻧا ناﺰﯿﻣ ﯽﻓﺮﺼﻣ مﺪﻨﮔ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ24/15334ﯽﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ هﺪﻤﻋ ﻢﻬﺳ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑﺎﺑ ﻪﺘﺴﯿﺴﯾﺮﺘﮑﻟا هدﺎﻬﻧ ار يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣناﺰﯿﻣ 
	ﺑ بآﺎ ناﺰﯿﻣ7/10292رﺰﻣ رد و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ ﻪﻋ 45ﺎﺑ ﻪﺘﯿﺴﯾﺮﺘﮑﻟا هدﺎﻬﻧ يرﺎﺘﮑﻫ ناﺰﯿﻣ9200 ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ ﺖﺳا هداد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ . رد فﻼﺘﺧا ﻞﯿﻟد ناﺰﯿﻣﻪﺘﯿﺴﯾﺮﺘﮑﻟا هدﺎﻬﻧﺳ ود رد ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎ ﺗتوﺎﻔعﻮﻧ ردا و ﭗﻤﭘنآ رﻮﺗﻮﻣوﺮﺘﮑﻟﯽﻣ ﺎﻫﺪﺷﺎﺑ . ناﺰﯿﻣﯽﻓﺮﺼﻣ بآ رد ﻪﻋرﺰﻣ33 ﻪ
	ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻢﯿﻘﺘﺴﻣﺮﯿﻏ يژﺮﻧا45 ﻪﺑ يرﺎﺘﮑﻫ ناﺰﯿﻣ02/1943 ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يﺮﮕﯾد رد و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ 65/1622رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا رﺰﻣ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻋ33 ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يرﺎﺘﮑﻫ18/17544 لوژﺎﮕﻣ ﻪﻋرﺰﻣ رد و رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ45 ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يرﺎﺘﮑﻫ83/19089 ﯽﻣ رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣﺪﺷﺎﺑ . ﻞﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ 
	لوا رود ندﺎﺘﻓا ﻖﯾﻮﻌﺗ ﻪﺑ و ﯽﻧارﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳيرﺎﯿﺑآﻪﻧﺎﻣﺎﺳ عراﺰﻣ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ، ﺎﺑ ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآهﺮﻬﺑ ،ﺮﺘﻤﮐ ﯽﻓﺮﺼﻣ بآ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ يﺮﺗﻻﺎﺑ بآ يرو دراد . يرﺎﯿﺑآ ﻪﻋرﺰﻣ رد بآ دﺮﺑرﺎﮐ نﺎﻣﺪﻧار ﺺﺧﺎﺷ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ14/2857 ﻪﻋرﺰﻣ ،رﺎﺘﮑﻫ ﺮﺑ ﺐﻌﮑﻣﺮﺘﻣ33 ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ يرﺎﺘﮑﻫ10091 ﻪﻋرﺰﻣ
	40 صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ ار ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﻞﮐ زا ﺪﺻردﺖﺳا هداد.
	هﺮﻬﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﻋرﺰﻣ يژﺮﻧا يرو لوﺪﺟ سﺎﺳاﺮﺑ4 لدﺎﻌﻣ041/0 ،لوژﺎﮕﻣ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﺤﻄﺳ ﻪﻋرﺰﻣ33 لدﺎﻌﻣ يرﺎﺘﮑﻫ045/0 ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﺤﻄﺳ ﻪﻋرﺰﻣ ياﺮﺑ و لوژﺎﮕﻣ45ﺎﻌﻣ يرﺎﺘﮑﻫ لد044/0 ﯽﻣ لوژﺎﮕﻣ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ناﺰﯿﻣ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ فﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﺪﺣاو ﮏﯾ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﯽ
	ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐ ﯽﻘﯿﻘﺤﺗ رد نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﺴﮑﺟ )2010( ، تﻮﯿﭘﺮﺘﻨﺳ و ﯽﺑﻼﯿﺳ يرﺎﯿﺑآ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ود يورﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟ داد نﺎﺸﻧ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآ يﺎﺟ ﻪﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ يرﺎﯿﺑآ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ بآ دﺮﺑرﺎﮐ ﺶﻫﺎﮐ10 ﺎﺗ16رد ﻦﯾا ﺎﺑ ،ﺪﺷ ﺪﺻ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ﯽﻨﯾﺰﮕﯾﺎﺟبآ ،بآ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻊﺒﻨﻣ ﻪﮐ يا
	ﯾا رد ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ﺮﯿﺳ ﯽﺳرﺮﺑ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﻞﮐ زا هدﺎﻬﻧ ﺮﻫ يژﺮﻧا ﻢﻬﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗﻪﻧﺎﻣﺎﺳ رد مﺪﻨﮔ لﻮﺼﺤﻣ عﻮﻧ زا ﯽﺤﻄﺳ يرﺎﯿﺑآ يﺎﻫ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ لﺎﻤﺷ رد ﯽﻧارﺎﺑ رﺎﺸﻓ ﺖﺤﺗ يرﺎﯿﺑآ و ﯽﺗﺮﮐﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺮﯾز ﺞﯾﺎﺘﻧ زاﻮﻫا: ﻪﻋرﺰﻣ ﻪﺳ ﺮﻫ رد يژﺮﻧا فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻪﻧﺎﻣﺎﺳ ﻪﻋرﺰﻣ 
	،ه يﺪﻟﺎﺧ و م ﯽﻧﺎﺴﺣا1382 . هﺮﻬﺑناﺮﯾا ﯽﺸﮑﻫز و يرﺎﯿﺑآ ﯽﻠﻣ ﻪﺘﯿﻤﮐ تارﺎﺸﺘﻧا ،يزروﺎﺸﮐ بآ يرو. يﺪﻤﺣاموﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋﺎﻗآ،م1390 .ﻪﯾﺰﺠﺗوﻞﯿﻠﺤﺗفﺮﺼﻣيژﺮﻧاردﺖﻋارزﻪﺒﻨﭘ)
	(ردنﺎﺘﺳا نﺎﺘﺴﻠﮔﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﻪﺋارارﺎﮑﻫارﺖﻬﺟﺶﯾاﺰﻓاهﺮﻬﺑيروﻒﻌﺑﺎﻨﻣﻪﯾﺮﺸﻧمﻮﺑﯽﺳﺎﻨﺷ،يزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﯽﺳودﺮﻓ ،ﺪﻬﺸﻣ4)2 :(158 -151. ﯽﺑ ،مﺎﻧ1390 .نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا يزروﺎﺸﮐ ﻪﻣﺎﻧرﺎﻣآ .نﺎﺘﺳزﻮﺧ نﺎﺘﺳا يزروﺎﺸﮐ دﺎﻬﺟ نﺎﻣزﺎﺳ. ﯽﺑ ،مﺎﻧ1381 . ﯽﻠﻣ ﺖﮐﺮﺷ ،ﯽﻧﻮﺘﺑ و يدﻻﻮﻓ ﺖﻠﮑﺳا ﺎﺑ ناﺮﻬﺗ رد ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ جﺮ
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