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تیمار بذر، تراکم و فاصله ردیف کاشت بر بررسی تأثیر توأم پیش
 ،کرمانشاه دانشگاه رازي پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

دو فاصله ردیف ها شامل فاکتور .شد اجرا تکرار 
 99999و ) برابر25/1( 83333، )رایج( 66666تراکم کاشت در سه سطح 

، پیش تیمار با آب مقطر و پیش تیمار با )بدون پیش تیمار
هاي هرز داشتند، س علففاصله ردیف و تراکم کاشت اثر معنی داري بر بیوما

متر، سانتی 50بوته در هکتار و فاصله ردیف  99999
داري بر وزن صد دانه تراکم و فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی

بوته در هکتار بود و با افزایش تراکم کاشت، وزن صد 
بیشترین .تراکم و فاصله ردیف کاشت و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنی دار بود

 99999رین آن در تراکم کاشت سانتیمتر و کمت 50
برابر  5/1(کمترین درصد روغن بذر در باالترین تراکم کاشت 

برابر تراکم رایج اختالف  25/1و بیشترین آن در تراکم رایج مشاهده شد، اگرچه بین تیمارهاي تراکم کاشت رایج و 
در مقایسه . کاهش فاصله ردیف کاشت نیز به افزایش درصد روغن بذر منجر شد

. پیش تیمار شده بودند HB-101بین پیش تیمارها، بیشترین درصد روغن بذر زمانی رخ داد که بذرهاي ذرت با محلول
م رایج عملکرد دانه ذرت را به طور معنی داري برابر تراک

  .   افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت به کاهش بیوماس علف هاي هرز نیز منجر گردید
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بررسی تأثیر توأم پیشبه منظور  89-90فصل زراعیدر  پژوهش
پردیس کشاورزي و منابع طبیعیدر مزرعه و کنترل علف هاي هرز، عملکرد و کیفیت  بذر ذرت

 سهطرح بلوك هاي کامل تصادفی با  بر پایه به صورت فاکتوریل و
تراکم کاشت در سه سطح  سانتی متر، 50و ) رایج( 75کاشت در دو سطح

بدون پیش تیمار(بوته در هکتار و پیش تیمار بذر در سه سطح شاهد 
HB فاصله ردیف و تراکم کاشت اثر معنی داري بر بیومانتایج نشان دادند که . بودند

99999بیشترین و در  بدین ترتیب که در تراکم و فاصله ردیف کاشت رایج،
تراکم و فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی .هاي هرز مشاهده گردیدکمترین میزان بیوماس علف

بوته در هکتار بود و با افزایش تراکم کاشت، وزن صد  66666مربوط به تراکم کاشت بیشترین وزن صد دانه 
تراکم و فاصله ردیف کاشت و همچنین اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معنی دار بود اثر .دانه کاهش یافت

50بوته در هکتار و فاصله ردیف  83333عملکرد دانه در تراکم کاشت 
کمترین درصد روغن بذر در باالترین تراکم کاشت . سانتیمتر به دست آمد 75بوته در هکتار و فاصله ردیف 

و بیشترین آن در تراکم رایج مشاهده شد، اگرچه بین تیمارهاي تراکم کاشت رایج و 
کاهش فاصله ردیف کاشت نیز به افزایش درصد روغن بذر منجر شد. نظر این صفت دیده نشدمعنی داري از 

بین پیش تیمارها، بیشترین درصد روغن بذر زمانی رخ داد که بذرهاي ذرت با محلول
برابر تراک 25/1پیش تیمار بذر و افزایش تراکم کاشت تا 

افزایش تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت به کاهش بیوماس علف هاي هرز نیز منجر گردید
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Abstract  
         In order to evaluate the effects of seed priming, plant density and row spacing on seed yield 
and quality of corn and weed control, this study was conducted during the 1389-90 growing season 
at the Research Farm of Agricultural and Natural Resources College of Razi University, 
Kermanshah as factorial based on randomized complete block design with three replications. Three 
factors included row spacing with two levels (75 cm (conventional) and 50 cm), plant density with 
three levels (66666 plants.ha-1 (conventional density), 83333 plants.ha-1 (1.25-fold) and 99999 
plants.ha-1 (1.5-fold)) and seed priming with three levels (control or without priming, hydropriming 
and priming with HB-101 solution). Results indicated that weed biomass was significantly 
influenced by row spacing and plant density, so that, the highest weed biomass was observed in 
conventional row spacing and plant density and its lowest occurred in the planting density and row 
spacing of 99999 plants.ha-1 and 50 cm, respectively. Planting density and row spacing had also 
significant effects on corn 100-seed weight. The highest 100-seed weight was obtained in the 
planting density of 66666 plants.ha-1 and was reduced with increasing the planting density. The 
highest seed yield was obtained in the planting density of 83333 plants.ha-1 along with the row 
spacing of 50 cm and its lowest occurred in the planting density of 99999 plants.ha-1 along with the 
row spacing of 75 cm. The lowest seed oil percentage was observed in the highest planting density 
and its highest occurred in the conventional planting density, although, there was no significant 
difference between the conventional and 1.25-fold planting density for this trait. The reduced row 
spacing led to the increased seed oil percentage. Among the seed priming treatments, the highest 
seed oil percentage occurred when corn seeds were primed with HB-101 solution. In general, seed 
priming and a 1.25-fold increase in plant density compared to conventional level significantly 
increased corn yield. Increasing plant density and decreasing row spacing also led to the reduced 
weed biomass.  
 
Keywords: Corn, Planting Density, Row Spacing, Seed Priming, Yield 
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  مقدمه
یکی از گیاهان ) .Zea mays L(ذرت با نام علمی         

ارزشمند زراعی است که تنوع، سازگاري وارزش غذایی 
باال آن را در ردیف مهم ترین گیاهان زراعی جهان قرار 

نظر سطح زیر کشت مقام سوم را بعد از  از داده است و
عملکرد ذرت در  .)1376 رمحمدينو(گندم وبرنج دارد 

نتیجه اصالح ارقام و روشهاي به زراعی به تدریج 
افزایش یافته است، ولی این گیاه هنوز داراي استعداد 
وظرفیت الزم براي جواب گویی به عملیات به زراعی و 

تراکم و آرایش . به نژادي در جهت افزایش عملکرد است
کاشت مناسب از جمله عوامل مؤثر بر عملکرد دانه ذرت 

کنند هستند که معموالً بسته به رقم ومنطقه تغییر می
بوته هاي ذرت براي عناصر غذایی،نور و .)1386 رفیعی(

فاکتورهاي رشد با هم رقابت می کنند، بنابراین  سایر
طبیعی است که گیاهان در فاصله معینی از یکدیگر قرار 
گیرند، به طوري که حداقل رقابت و حداکثر عملکرد 

اولسون و سادر (ناسب حاصل شود دریک آرایش م
توان عالوه بر تراکم و آرایش کاشت، می). 1988

اقدامات به زراعی دیگري به منظور موفقیت در 
هاي ذرت سبزشدن یکنواخت و استقرارقوي گیاهچه

با توجه به اینکه عمده زمین هاي کشاورزي . انجام داد
کشور ایران در ردیف خاك هاي کم بازده قرار دارند، 
عمالً یکی از دالیل افت عملکرد عدم شرایط بهینه بستر 

این امر با مدیریت صحیح علمی تا حدود . باشدبذر می
هاي مذکور یکی از تکنیک. زیادي قابل جبران است

تیمارهاي پیش از کاشت بذر است که پیش تیمار 
پیش تیمار به تعدادي از روش . یکی از آنها است1بذر

ي جوانه زنی بذور گفته می  هاي مختلف بهبود دهنده
شود که در تمامی آنها آب دهی کنترل شده بذر اعمال 

- به استناد بررسی). 2006فاروق وهمکاران (می گردد 

هاي صورت گرفته، این روش از کارایی باالیی بویژه در 
. شرایط نامساعد محیطی و بستر بذر برخوردار است

                                                           
1-Seed Priming 

توان با ه میدر این رابطه آزمایش ها بیانگر آن هستند ک
استفاده از پیش تیمارهاي افزایش دهنده قدرت بذر، به 
جوانه زنی سریع، ظهور یکنواخت و استقرار قوي گیاه 

رشید و همکاران ). 2005اشرف و فوالد (دست یافت 
تیمار بذر ماش با آب مقطر دریافتند که پیش) 2004(

درصدي عملکرد  20ساعت باعث افزایش  8براي مدت 
بیان نمودند که پیش ) 2006(اروق و همکاران ف. گردید

تیمار بذر عالوه بر استقرار بهتر گیاهچه در زمین، بر 
پنجه زنی، اندازه بوته، عملکرد دانه و شاخص برداشت 

در تحقیقی بر روي نخود  .گندم تأثیر مثبت داشته است
تیمار کردن بذر باعث افزایش گزارش شد که پیش
ها و تعداد بذر در ها، غالفگلها، بیوماس، تعداد شاخه

گردد گیاه شده که در مجموع باعث افزایش عملکرد می
تواند الگو و تراکم کاشت می ).2002کائور و همکاران (

هاي هرز در ذرت تاثیر زیادي در کاهش بیوماس علف
توان به بسته شدن دلیل این امر را می. داشته باشد

هاي هرز از لفتر کانوپی ذرت و محروم کردن عسریع
قسام و ). 1390قسام و همکاران (نور نسبت داد 

گزارش کردند، در کاشت ذرت با تراکم ) 1390(همکاران 
- سانتی 75بوته در هکتار و فاصله ردیف  74000ثابت 

هاي هرز را متر، الگوي کاشت دو ردیفه، بیوماس علف
بیشتر کاهش داد، زیرا  در این الگوي کاشت، با گذشت 

تر شده و باعث کاهش بیشتر کانوپی ذرت متراکمزمان، 
تراکم کاشت عالوه بر . شودهاي هرز میرشد علف

عملکرد می تواند روي کیفیت و ارزش غذایی دانه نیز 
با کاهش میزان نور، مقدار پروتئین و . تأثیر داشته باشد

. روغن در ذرت به مقدار زیادي کاهش پیدا می کند
اي باشد که ایستی به گونهبنابراین، آرایش کاشت ب

بتواند از نور خورشید حداکثر استفاده را به عمل آورد 
بر اساس بررسی ها و ). 1988اولسون و سادر (

تیمار مطالعات صورت گرفته، تا کنون تأثیر توأم پیش
بذر، تراکم کاشت و فاصله ردیف بر تولید محصول 

هاي هرز چندان مورد بررسی قرار ذرت و رشد علف
بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی . رفته استنگ
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ذرت و  تأثیر توأم این عوامل برعملکرد و کیفیت بذر
  .رشد علف هاي هرز در مزرعه این گیاه زراعی بود

  
  مواد و روش ها
در مزرعه  89-90فصل زراعیدر  آزمایش

 دانشگاه رازيکشاورزي  و منابع طبیعی  پردیس
طرح بلوك هاي  بر پایهکرمانشاه به صورت فاکتوریل و 

دو ها شامل فاکتور .شد اجرا تکرار سهکامل تصادفی با 
سانتی  50و ) رایج( 75فاصله ردیف کاشت در دو سطح
 83333، )رایج( 66666متر،تراکم کاشت در سه سطح 

بوته در ) برابر رایج5/1( 99999و ) برابر رایج25/1(
ش بدون پی(هکتارو پیش تیمار بذر در سه سطح شاهد 

-HB، پیش تیمار با آب مقطر و پیش تیمار با ماده)تیمار

رقم ذرت مورد استفاده در این آزمایش .بودند 101
دو روز قبل از کاشت به پیش . بود 704سینگل کراس 

بدین . تیمار بذر هاي ذرت در آزمایشگاه اقدام شد
منظور، مقدار بذر موجود به سه قسمت تفکیک و یک 

دست نخورده کنار گذاشته سوم آن به عنوان شاهد 
دیگر از بذرها، درون آب مقطر به مدت یک سوم . شد
گراد و در شرایط درجه سانتی 20ساعت در دماي  17

). 2004ساویج و همکاران - فینچ(تاریکی قرار داده شد 
، ابتدا محلول یک در HB-101براي پیش تیمار با ماده 

مانده  هزار از این ماده آماده شد و سپس یک سوم باقی
ساعت قرار داده شدند  24بذرها در این محلول به مدت 

هاي پیش در پایان زمان). 2014محمدي و همکاران (
تیمار، بذرها توسط آب مقطر به سرعت آبکشی و تا 
رسیدن به وزن ابتدایی خشک شدند و سپس براي 

الزم به ذکر است که . کاشت به مزرعه منتقل گردیدند
) ساخت شرکت فلورا، یوکاایچی، ژاپن( HB-101ماده 

ترکیبی کامالً طبیعی است و از عصاره سدر، سرو، 
زنی بارهنگ و صنوبر تشکیل شده است که براي جوانه

ترین ترکیبات آن، مهم. و رشد گیاهچۀ گیاهان مفید است
، 4/7، سیلیکون 33، کلسیم41سدیم  97نیتروژن 
تر و مقداري گرم در لیمیلی 8/1و آهن  3/3منیزیوم 

محلول یک در هزار آن . چربی و پروتئین خام میباشد
ولی خالص آن ) اسیدي ضعیف( 5/6برابر با  pHداراي 

زمین مورد آزمایش پیش از . است) اسیدي( 4برابر با 
عملیات کاشت، زمانی که رطوبت خاك در حالت گاورو 
بود، با گاوآهن برگردان دار شخم و سپس دو دیسک 

سپس با استفاده از شیار ساز، . ده شدعمود برهم ز
سانتی متر ایجاد  75هاي کشت به فاصله جوي و پشته

سانتی  50براي کرتهایی که فاصله بین ردیف ها . شدند
متر بود، ابتدا فاصله بین خطوط کشت با طناب مشخص 
و سپس به صورت دستی و با بیل فاصله بین ردیف ها، 

در فاصله زمانی . سانتی متر تغییر داده شد 50به 
کاشت تا برداشت عملیات مختلف داشت شامل آبیاري، 

با (مبارزه با آفات، تنک کردن، وجین علف هاي هرز 
ها و خاك دهی پاي بوته) روز یکبار 9تا  7فاصله زمانی 

. انجام شد) ماه پس از سبز شدن 5/1تا  1حدود (
ها بر اساس نیاز آبی گیاه به صورت هفتگی آبیاري
برداشت نهایی در مرحله رسیدگی که با . شدانجام 

رنگ در محل اتصال بذر به چوب بالل، تشکیل الیه سیاه
براي تعیین عملکرد .قابل تشخیص بود، صورت گرفت

مترمربع  5/4دانه، از هر کرت پس از حذف اثر حاشیه، 
ها جمع آوري و به آزمایشگاه منتقل مشخص و کل بالل

الل جدا شده و تا رسیدن ها از چوب بسپس دانه. شدند
درجه سانتی گراد  80به وزن ثابت در آون در دماي

درصد رطوبت  14قرار گرفتند و عملکرد دانه بر اساس 
براي تعیین تعداد بالل در بوته،تعداد کل بالل .تعیین شد

هاي ناحیه برداشت هاي برداشت شده بر تعداد بوته
در بوته  شده از هر واحد آزمایشی تقسیم و تعداد بالل

در انتهاي فصل رشد، در تمام کرتهاي  .محاسبه شد
متر انتهاي هر کرت که علف هاي  5/2آزمایشی و از 

هرز کنترل نشده بودند، به منظور تعیین اثر فاکتورهاي 
آزمایشی بر رشد علف هاي هرز، نمونه برداري انجام 

بدین منظور، علف هاي هرز واقع در دو چارچوب . شد
رکه به صورت تصادفی در هر کرت قرار مت 0/ 5× 5/0

داده شد، کف بر شده و در پاکت هاي کاغذي قرار داده 
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ها را در براي اندازه گیري وزن خشک، نمونه. شدند
درجه سانتیگراد قرار داده و وزن  75آون با دماي 

  .خشک آنها تعیین و ثبت شد
پنج بالل  براي محاسبه تعداد دانه در بالل، تعداد

تصادفی از هر واحد آزمایشی انتخاب و به صورت 
ها شمارش و ثبت شد و سپس هاي آنتعداد دانه

براي  .میانگین تعداد دانه به ازاي هر بالل محاسبه گردید
تایی به طور 100دانه نیز، چهار نمونه  تعیین وزن صد

جدا و  تصادفی از بذرهاي مربوط به هر واحد آزمایشی،
گیري وزن صد دانه  توزین گردید و پس از میانگین

  ).1985دراپر (تعیین شد 
براي تعیین درصد روغن دانه، مقدار دو گرم از  

بذرهاي هر کرت پودر شده، پس از قرار گرفتن در کاغذ 

 50داخل هر کاپ . واتمن، درونکارتوش قرار داده شد
ها زیر دستگاه لیتر محلول آلی اتر اضافه و کاپمیلی

ها ردن اهرم مخصوص، نمونهبا پایین آو. قرار داده شد
دقیقه در اتر باقی  25در حالل آلی قرار گرفته و به مدت 

بعد از این مدت، نمونه ها با اهرم باال کشیده . ماندند
دقیقه اجازه داده شد که محلول  20شده و باز هم حدود 

بر روي نمونه ها ریخته شود تا مواد روغنی آن به کاپ 
له شیر قسمت تقطیر بسته بعد از این مرح. منتقل گردد

پس از پایان کار . شد تا محلول در قسمت باال جمع شود
ها در آون قرار داده شد و پس از خشک شدن و از کاپ

 1سپس با استفاده از رابطه . بین رفتن اتر توزین گردید
  :).1982A.O.C.S(ها تعیین شددرصد روغن نمونه

 درصد روغن) = وزن کاپ حاوي روغن –وزن کاپ خالی /( وزن نمونه آرد شده (×100         ]1[         

عملکرد روغن نیز از حاصل ضرب درصد روغن 
دانه و عملکرد دانه ذرت بر حسب تن در هکتار محاسبه 

دست آمده از آزمایش، توسط نرم هاي بهداده.گردید
مورد تجزیه آماري قرار گرفت و  MSTATCافزار 

ها از آزمون دانکن در سطح براي مقایسه میانگین
 .درصد استفاده شد 5احتمال 

  
  نتایج و بحث

 هرز هايعلف بیوماس

نشان ) 1 جدول(نتایج حاصل از تجزیه واریانس 
اثر  داد که فاکتورهاي فاصله ردیف و تراکم کاشت

عالوه . اند داشته هرز هايداري بر بیوماس علفمعنی
   یوماسبر ب یزدو فاکتور ن یناثر متقابل ا بر آن،

 میانگین مقایسه).1جدول ( بود دارمعنیهرز  يهالفع
 نشان )1شکل ( یفمتقابل تراکم کاشت و فاصله رد اثر
بوته در هکتار و فاصله  66666که در تراکم  دهدیم

 99999و در تراکم کاشت  نیشتریب متریسانت 75 فیرد
هاي علف متر،سانتی 50 فیبوته در هکتار و فاصله رد

تراکم و . هرز کمترین میزان بیوماس راتولید کرده اند
آرایش کاشت دو عاملی هستند که با تحت تأثیر قرار 
دادن ساختار کانوپی از طریق تغییرشکل اجزاي 

ازه برگها، جهت گیري برگها اندامهاي هوایی همچون اند
تر و نحوه اتصال آنها به ساقه و پیري برگهاي پایین

هاي هرز از کانوپی قادر به کاهش توان تداخل علف
مدونی و (طریق افزایش جذب نور توسط کانوپی هستند 

این نتایج با یافته هاي تامیسون و ).  2001 همکاران
طابقت م) 2001(و نوریس و همکاران ) 1995(جوردن 

در یک بررسی افزایش تراکم ذرت، بیوماس . دارد
پوتر و (هاي هرز یکساله را کاهش داد مخلوطی از علف

تغییر فاصله ردیف ) 1996( ایمور ).1997همکاران 
هاي کاشت را ابزاري براي مدیریت گیاه زراعی و علف

نیز انتخاب فاصله ) 1990( گونزلوس. هرز معرفی کرد
  ردیف کاشت مناسب را جهت کاهش توان تداخل 

هاي هرز ناشی از افزایش جذب نور توسط گیاه علف
  .زراعی کارآمد دانست
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در . هاي هرز کمک نمودکاهش دوره بحرانی تداخل علف
آزمایشی دیگر، کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم 

 4/49کاشت ذرت، بیوماس علف هاي هرز را به میزان 
فاصله ردیف و تراکم کاشت (درصد نسبت به شاهد 

  ).2012محمدي و همکاران (کاهش داد ) 

  

  ذرتاثر تراکم کاشت بر تعداد بالل در بوته  -2شکل
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)بوته در هکتار(تراکم کاشت 

  )مربعات یانگینم(هرز هايعلف 

 عملکرد
  دانه

 علفهاي بیوماس
  هرز

 درصد
  روغن

 عملکرد
  روغن

451/7  ns885/4355  ns 539/0  ns 012/0  
121/6  ns306/5404  ns 595/0  *044/0  
230/246  **736/357417  **270/6  **963/0  

202/3  ns481/5766  ns 117/0  ns 005/0  
969/35  **311/171518  **390/8  **181/0  
151/2  ns 390/2609  ns 077/0  ns 003/0  
294/17  **120/34304  ns 046/0  *037/0  
599/1  ns602/329  ns 293/0  ns 009/0  
618/1  095/5821  321/0  010/0  
19/10  52/20  74/12  72/17  

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                                         ...محمدي، یگانه  و             

سایر بررسی ها، بیانگر کاهش بیوماس، تولید بذر و 
هاي باریکتر یا هاي هرز در فاصله ردیف

تراکم کاشت باالتر و یا ترکیبی از هر دو است 
 ).2001، نوریس و همکاران 1995تامیسون و جوردن 

توان با انتخاب تراکم نیز بیان نمود، می) 1995
و آرایش کاشت مناسب، به بسته شدن زودتر کانوپی و 

کاهش دوره بحرانی تداخل علف
آزمایشی دیگر، کاهش فاصله ردیف و افزایش تراکم 

کاشت ذرت، بیوماس علف هاي هرز را به میزان 
درصد نسبت به شاهد 

) رایج

  

 ردیف فاصله دو و ها تراکم در  هرز علفهاي بیوماس
  ذرت کاشت

  

شکل
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(

)بوته در هکتار(تراکم کاشت 

علف بیوماسمرتبط با ذرت و  صفات یانسوار جزیهت -1 جدول

 درجه
  آزادي

 تعداد
 در بالل

  بوته

 صد وزن
  دانه

 در دانه تعداد
  بالل

عملکرد
دانه

2  ns  032/0  *389/23  ns876/599  *451
2  ns013/0  **  029/53  ns 175/1629  *121
1  ns016/0  **748/62  **631/27589  **230
2  ns031/0  ns236/6  ns840/1098  ns202
2  ns  019/0  **682/252  **260/40049  ** 969
4  ns 007/0  ns 760/2  ns 707/1038  ns151
2  ns 000/0  ns 089/5  *784/3074  **294
4  ns004/0  ns  645/2  ns505/986  ns599
34  013/0  208/6  993/828  618

  11/11  90/7  26/5  19
   .باشدمی درصد 1و  5احتمال  سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر

18                            

  
سایر بررسی ها، بیانگر کاهش بیوماس، تولید بذر و 

هاي هرز در فاصله ردیفتراکم علف
تراکم کاشت باالتر و یا ترکیبی از هر دو است 

تامیسون و جوردن (
1995( تیسدال

و آرایش کاشت مناسب، به بسته شدن زودتر کانوپی و 

بیوماس - 1شکل

50 مترسامتی
75 مترسانتی

جدول

  تغییر منابع

  تکرار
  )a( تیمار پیش
  )b( ردیف فاصله

  a×b متقابل اثر
  )c( کاشت تراکم
  ×c aمتقابل اثر
  b×cمتقابل  اثر
  a×b×cمتقابل  اثر

  آزمایشی خطاي
  (%) ییراتتغ ضریب

ns، * ، **غیر ترتیب به
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  اجزاي عملکرد و عملکرد ذرت
  بوته تعداد بالل در - 1

نشان داد که ) 1جدول ( نتایج تجزیه واریانس         
تعداد بالل در بوته تحت تأثیر پیش تیمار بذر، فاصله 
ردیف و تراکم کاشت و نیز اثر متقابل آن ها قرار 

است و  ژنتیکیتعداد بالل در بوته یک صفت  .نگرفت
دماوندي و لطیفی ( گیردتحت تأثیر محیط قرار نمی

با وجود این، تعداد ). 1379و همکاران ؛ حمیدي 1378
بالل در هر بوته بسته به رقم کشت شده می تواند تحت 

اي که برخی از تاثیر تراکم گیاهی تغییر کند، به گونه
ارقام با توانایی تولید بیش از یک بالل ( 1ارقام پرولیفیک

هاي پایین و شرایط مناسب چند ذرت در تراکم) در بوته
دوریکس و همکاران (کنندتولید می بالل در هر بوته

هر چند افزایش تراکم تا حدودي موجب کاهش . )1993
تعداد بالل در بوته شد، ولی از این نظر اختالف آماري 

شکل ( داري بین سطوح مختلف تراکم مشاهده نشدمعنی
همچنین فاصله ردیف نیز تأثیر معنی داري بر تعداد  ).2

 طهماسبی و راشد نتایجبالل در بوته نداشت که با 
   .دارد مطابقت) 1388( محصل

  
  وزن صد دانه -2

 و تراکم ها،داده واریانس تجزیه یجنتا اساس بر         
 یرتاث ازبذر  یمارت یشپ یزو ن کاشت هايردیف فاصله

). 1جدول ( بودند برخورداربر وزن صد دانه  داريیمعن
وزن صد دانه  یشترینکه ب داد نشان هایانگینم یسهمقا

. بود )هکتار دربوته 66666( رایجمربوط به تراکم 
 یشبا افزا گردد،یمشاهده م 3 شکلهمانطور که در 

کاهش  يداریوزن صد دانه به طور معن ،تراکم کاشت
 که شد دهیدذرت  يرو بر یبررس کیدر  .است یافته

 ابدییتراکم کاهش م شیوزن هزار دانه غالباً با افزا
 در هادانه وزن شیافزا ).1381 همکاران و وسفیپور(

 اثر در اهیگ يفتوسنتز توان شیافزا لیدل به کم تراکم

                                                           
1- Prolific 

 گورایوال( باشدیم شتریب نور جذب و کمتر ياندازهیسا
و ) 1378( نیامام و تد جیبا نتا هاافتهی نیا). 1997
 ن،یبا وجود ا. مطابقت دارد) 1378( یفیو لط يدماوند

 یوابستگ دانه هزار وزننشان داد که  یبررس کی جینتا
 تحت کمتر و دارد ارقام یکیژنت يهایژگیو به يشتریب

 تیپنل). 1994الفوند ( ردیگیم قرار یطیمح عوامل ریتأث
گزارش کردند که وزن هزار دانه  زین) 1980(و همکاران 

 ریاست، اما نسبت به سا يعملکرد جزء مؤثر میدر تنظ
 .برخوردار است يکمتر تیعملکرد از حساس ياجزا

هاي کاشت، وزن صد دانه با افزایش فاصله ردیف        
 یفرسد در فاصله ردبه نظر می). 4 شکل(کاهش یافت 

 بهتر استفاده و هاتر بوته یکنواخت توزیع کمتر، کاشت
 گیاه، هوایی هاياندام بین رقابت کاهش و رشد منابع از

 در خشک ماده تجمع و فتوسنتزي مواد افزایش باعث
 یافته یشمواد افزا ینسهم تک دانه از ا وشده  هابوته
نسبت به  HB-101بذر با آب مقطر و  ماریت شیپ.است

وزن صد دانه  شیموجب افزا) ماریت شیبدون پ(شاهد 
 همکاران و یدزفول يمراد جینتا با که) 5شکل ( دیگرد

) 1999( همکاران و ایباست. دارد مطابقت) 1387(
گلرنگ، تعداد بوته  يبذرها نگیمیدروپرایه با توانستند

در متر مربع، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، 
. عملکرد را بهبود بخشند تیوزن هزار دانه و در نها

توان  یبذر را م ماریت شیوزن صد دانه در اثر پ شیافزا
 يتر و رشد بهتر بوته ها يقو يها اهچهیگ دیبه تول

 شتریب يفتوسنتز مواد نیتام موجب تیذرت که در نها
  .داد نسبت شود، یم ها دانه شدن پر يبرا
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  بالل در دانه تعداد-3

تأثیر تراکم و فاصله  تعداد دانه در بالل تحت
. درصد معنی دار شد 1ردیف کاشت در سطح احتمال 

 5همچنین، اثر متقابل این دو فاکتور در سطح احتمال 
 ).1جدول (درصدبراي این صفت معنی دار گردید 

 50بیشترین تعداد دانه در بالل در فاصله ردیف 
هزار بوته در هکتار حاصل  83و  66و تراکم  سانتیمتر

بیشترین تعداد دانه در بالل مربوط به ). 6شکل( گردید
در فاصله . بود کتریبار فیکمتر و فاصله رد تراکم

در  بوته هزار 66 کاشت تراکمو  متریسانت 50 فیرد
 جهیدر نت و کینزد یکاشت به حالت مربع يالگو ،هکتار

موجب کاهش رقابت جهت استفاده از نور، آب و مواد 
است که بهبود تعداد دانه در هر بالل را در  شده ییغذا

 در زین) 1964( شاو و ائویدر مطالعه . داشته است یپ

 شیتعداد دانه در بالل ذرت افزا یکاشت مربع يالگو
 نکته نیا انگریب 6 شکلبه دست آمده از  جینتا. افتی

 به تراکم شیافزا با بالل در دانه تعداد ذرت در که است
و  دیآندر يهاافتهی با که ابدییم کاهش يداریمعن طور

 یکی بالل در دانه تعداد. مطابقت دارد) 1993(همکاران 
 شدت به که است ذرت در دانه عملکرد مهم ياجزا از

 یبحران و یصادق. ردیگیم قرار بوته تراکم ریتأث تحت
 همکاران و يدیحم و) 1378( یفیلط و يدماوند، )1380(
 تراکم شیافزا با بالل در دانه تعداد کاهش لیدل) 1379(
 مواد يبرا دانه پرشدن يهامحل نیب رقابت شیافزا را

 آزاد مرحله نیب یزمان فاصله ن،یهمچن. دانندیم پرورده
 و یمیعق عوامل از هاکاکل ظهور و گرده يهادانه شدن

 و یدزفول یهاشم. است بالل تک يهادانه نشدن پر
 نیا لیدل) 1979( نارديد و دزیادم و) 1992( هربرت

    

  ذرت دانه صد وزن بر کاشت ردیف فاصله تأثیر - 4شکل  اثر تراکم کاشت بر وزن صد دانه ذرت -3شکل

 

  ذرت دانه صد وزن بر بذر تیمار پیش تأثیر -5 شکل
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 و تولنار اه،یگ واحد در فتوسنتز کمتر زانیم را کاهش
 و دیآندر و اهیگ رشد آهنگ در کاهش) 1992( همکاران
 فتوسنتز در فعال نور نفوذ در کاهش) 1993( همکاران

 ها،بوته نامناسب عیتوز و تراکم شیافزا با. دانندیم
 و افتدیم قیتعو به یتاج گل با سهیمقا در کاکل ظهور
 به. ابدییم کاهش) دانه( شده حیتلق يهاتخمک تعداد

 شودیم کمتر مخزن يساز رهیذخ تیظرف گر،ید عبارت
 تعداد و افتهی شیافزا میعق يهاگلچه نسبت جهینت در که

؛ 1377 همکاران و انیمیرح( ابدییم کاهش بالل در دانه
  ).1369 يمجتهد و يشبستر

 لحاظ از ،)1983(هارپر نظر اظهار اساس بر
 فاصله شیافزا و ترکیبار يهافیرد انتخاب ،ينظر
سبب استفاده مؤثرتر از منابع و  فیرد يرو هابوته
 نیبد. خواهد شد يدر آغاز رقابت درون گونه ا ریتأخ
 از هابوته شیآرا رییتغ ن،یمع تراکم کی درکه  بیترت

 اهانیگ که شودیم موجب مربع شکل به لیمستط شکل
 .کنند استفاده يمؤثرتر طور به موجود، منابع از

  
  کاشت فیرد فاصله دوو  ها تراکم در بالل در دانه تعداد - 6شکل

  
  

  دانه عملکرد- 4
 دهدینشان م) 1 جدول( هاداده واریانس تجزیه

 دو اینو اثر متقابل  کاشت ردیف فاصله و تراکم که
. داشت دانه عملکرد بر داريمعنی أثیرت فاکتور

 صفت نیابر  يدار یمعن ریازتأثبذر  ماریت پیش،همچنین
ها  میانگین مقایسه از آمده بدست نتایج. بود برخوردار

شده نسبت  ماریت شیپ يدهد،بذرهاینشان م 7شکل در
 ماریت شیپ و دارند يباالتر عملکرد شاهد يذرهابه ب

 نی،باالترتن در هکتار 14/13عملکرد  با ،HB-101بذر با
 در تن 12/1 شاهد به نسبت کهعملکرد دانه را داشت 

با آب  ماریت شیپ. داد نشان شیافزا) درصد 3/9( هکتار
تن در هکتار  29/0 زانیم به را دانه عملکرد زینمقطر 

شاهد  ماریبا ت ياز نظر آمار یول ،داد شیافزا) 4/2(

 جیبا نتا شیآزما نیا جینتا. نداشت يدار یاختالف معن
 ماربذریت شیپ نکهیبر ا یمبن) 1388(و همکاران  یسلطان

 گردد،یآن م شیبر عملکرد دارد و باعث افزا یمثبت ریتأث
جزء مهم  کیوزن دانه به عنوان  شیافزا. مطابقت دارد

سرعت  ایطول دوره  شیاز افزا یعملکرد، عمدتاً ناش
 نقش مخزن قدرت مورد نیا در که باشدیدانه مپرشدن 

) 2002( کائور و همکاران گزارش بربنا . دارد يدیکل
 يبذرها از لهنخود حاص يهابوتهمخزن در  تیفعال

با شاهد باالتر  سهیمقطردرمقا آب باشده  ماریت شیپ
در  موثر يهامیآنز تیامر از باالتر بودن فعال نیا. بود

 و نورتازهایا نتتاز،یس ساکارز ریساکارز نظ سمیمتابول
 شیافزا تینها درکه  دیگرد ینتازناشیس فسفات ساکارز

 ن،یهمچن. داشت دنبال به را عملکرد و دانه هزار وزن
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 کل يمحتوا حاصله اهانیگ در تواندیبذر م ماریت شیپ
 دهد شیافزا را فتوسنتز زانیم و bو  aلیکلروف ل،یکلروف

 منبع قدرت قیطر نیا از و) 2000 واستاوایو سر يرو(
بهبود  تیو در نها برده باالرا  هاالتیفتواسم یفراهم و

 عملکرد شیافزا هیدر توج. داشته باشد یپعملکرد را در 
 استقرار به توانیم نیهمچن ،بذر ماریت شیپ از یناش
 و) 2005 فوالد واشرف (اهانیگ مطلوب و عیسر

 و خاك رطوبت ،ییغذا عناصر از آنها شتریب استفاده
). 2005و ما  يسوبد(داشت اشاره يدیخورش تشعشع

بذر در ذرت، برنج و  ماریت شیپ اثر در عملکرد شیافزا
 در نخود ،)1999و همکاران  سیهر(نخود در غرب هند

و گندم در هند، نپال ) 1999و همکاران  یموس( بنگالدش
گزارش شده  زین) 2001و همکاران  سیهر(و پاکستان 

  .است
  

  
  

  بذر بر عملکرد دانه ماریت شیپ اثر -7 شکل

  

  کشت فیرد فاصله دوو   هادر  تراکم  ذرت دانه عملکرد -8 شکل
  

تراکم کاشت بر اثر متقابل فاصله ردیف و 
با ). 1جدول(دار به دست آمد عملکرد دانه ذرت معنی

، در هر دو تراکم کاشت باالتر از تراکم 8توجه به شکل 
، عملکرد ذرت به طور معنی )برابر 5/1و  25/1(رایج 

عالوه بر آن، در هر سه تراکم . داري افزایش پیدا کرد
سانتی متر  50کاشت، عملکرد دانه در فاصله ردیف 

به طور ) سانتی متر 75(نسبت به فاصله ردیف رایج 
با وجود این، تراکم کاشت . معنی داري بیشتر بود

سانتیمتر، از  50بوته درهکتار با فاصله ردیف  83333
برخوردار ) تن در هکتار 5/16(بیشترین عملکرد دانه 

بوته در  99999بود و پس از این تیمار، تراکم کاشت 
سانتیمتر با عملکرد دانه  50هکتار و فاصله ردیف 

  . تن در هکتار در مرتبه دوم قرار گرفت 15/15
) 2002(بر اساس گزارش ویلیامز و همکاران         

بیوماس و عملکرد دانه ذرت تحت تأثیر مستقیم تراکم و 
در بررسی اثر تراکم و الگوي . فاصله ردیف کاشت است

ت، کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو هیبرید ذر
نتیجه گرفتند که افزایش ) 2004(طهماسبی و یغموري 

تراکم موجب افزایش عملکرد دانه شد و بیشترین 
هزار بوته در هکتار بدست آمد  85عملکرد دانه از تراکم 

که تقریبا با نتایج بدست آمده از این آزمایش مطابقت 
با افزایش تراکم، عملکرد و اجزاي عملکرد تک بوته . دارد

ی عملکرد دانه در واحد سطح تا حد مطلوب کاهش، ول
بر ). 1993دوریکس و همکاران (دهد افزایش نشان می

هاي انجام شده در غرب آمریکا، با اساس بررسی
 5متر در حدود سانتی 50به  75کاهش فاصله ردیف از 

برنت و توماس (درصد عملکرد دانه افزایش یافت  10تا 
یز گزارش کردند که ن) 1383(لطیفی و دماوندي  ).2000

در ذرت عملکرد دانه، وزن خشک ساقه و برگ، وزن 
خشک کل بوته در مرحله شروع گرده افشانی، تحت 

چنین آنها هم. تاثیر فاصله ردیف کاشت قرار گرفتند
عنوان کردند که بیشترین عملکرد دانه در فاصله ردیف 
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متر بدست آمد ودلیل این افزایش عملکرد را سانتی 60
متر، به توزیع سانتی 75به فاصله ردیف کاشت نسبت 

مناسب بوته در واحد سطح، کاهش رقابت بین گیاهان 
براي عوامل محیطی موثر بر رشد، نفوذ بهتر نور در 
. جامعه گیاهی و افزایش راندمان فتوسنتز نسبت دادند

، عملکرد دانه با )1988(بر اساس نظر بوالك و همکاران 
دلیل توزیع بهتر بوته در واحد به  ردیف کاهش فاصله

ها بر سر عوامل محیطی سطح و کاهش رقابت بین بوته
با  .مورد نیاز رشد مانند نور و رطوبت افزایش می یابد

) 1988(وجود این، بنا به گزارش تتیوکاگو و گاردنر
رابطه عملکرد دانه و تراکم کاشت ذرت به صورت یک 

عملکرد دانه  منحنی سهمی است، به گونه اي که حداکثر
آید و تراکم در یک تراکم کاشت مشخص به دست می

اصوالً . بیشتر ممکن است به کاهش عملکرد منجر شود
کاهش عملکرد در تراکم زیاد ممکن است، مربوط به 

به دلیل طوالنی شدن (هاي عقیم افزایش درصد بالل
، کاهش تعداد دانه )فاصله میان گرده دهی و ظهور کاکل

هش وزن دانه و ترکیبی از این اجزاء باشد در بالل، کا
  ).1992هاشمی دزفولی و هربرت (
  

  روغن عملکردو  درصد
 جدول(تجزیه واریانس درصد و عملکرد روغن 

ثیر ادهد که فاصله ردیف و تراکم کاشت تنشان می) 1
. درصد و عملکرد روغن داشتند داري برصفاتمعنی

متقابل تراکم و عالوه بر آن، پیش تیمار بذر و اثر 
فاصله ردیف کاشت از تأثیر معنی داري بر عملکرد 

با افزایش تراکم و فاصله ردیف  .روغن برخوردار بودند
-گونه به). 2جدول(کاشت، درصد روغن کاهش پیدا کرد 

سانتی  75بوته و فاصله ردیف  99999اي که در تراکم 
علیمحمدي . متر، کمترین درصدهاي روغن به دست آمد

بیان نمودند که در گیاه کرچک با ) 1389(اران و همک
در این .افزایش تراکم بوته، درصد روغن کاهش می یابد

بررسی، فاکتور پیش تیمار نیز عملکرد روغن را تحت 
شود، دیده می 9همانطور که در شکل . تأثیر قرار داد

توانست عملکرد روغن را به  HB-101پیش تیمار بذر با 
از آنجایی که درصد روغن .ش دهدداري افزایطور معنی

، )1جدول (بذر تحت تاثیر پیش تیمار قرار نگرفته است 
بنابراین، افزایش عملکرد روغن ناشی از پیش تیمار با 

HB-101 توان اساسابه افزایش عملکرد دانه نسبت میرا
پیش تیمار با آب مقطر نیز باعث افزایش عملکرد . داد

تیمار شاهد تفاوت روغن شد، ولی از نظر آماري با 
اثر متقابل تراکم و فاصله  10شکل. داري نداشتمعنی

در . دهدردیف کاشت بر عملکرد روغن را نشان می
-سانتی 50بوته در هکتار با فاصله ردیف  83333تراکم 

بوته در هکتار و  99999متر، بیشترین و در تراکم 
متر، کمترین عملکرد روغن به سانتی 75فاصله ردیف 

عملکرد روغن تحت تأثیر درصد روغن و  .مددست آ
بیشترین . گیردعملکرد دانه در واحد سطح قرار می

بوته در هکتار تولید  83333عملکرد روغن در تراکم 
شده است که علـت آن باال بودن عملکرد دانه در این 

کمترین عملکرد روغن مربوط به تراکم . باشدتراکم می
که این کاهش در نتیجه باشد بوته در هکتار می 99999

کاهش عملکرد دانه و همچنین کاهش درصد روغن دانه 
مطابقت این یافته ها با نتایج . در این تراکم کاشت است

، بیانگر اثر )8شکل (به دست آمده در مورد عملکرد دانه 
سارکار  .تعیین کننده عملکرد دانه بر عملکرد روغن است

بیان ) 1996(و کومار و همکاران ) 2000(و سانیال 
نمودند، عملکرد روغن یک صفت ژنتیکی است، اما تحت 

. گیردتأثیر شرایط محیطی و تراکم بوته نیز قرار می
-عملکرد روغن با عملکرد دانه رابطه مثبتی دارد، به

که با افزایش عملکرد دانه ناشی از تراکم هاي طوري
دیلیپ (یابد کشت مطلوب، عملکرد روغن نیز افزایش می

  ). 1991؛ گنگارد و همکاران 1991و همکاران 
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  ذرت بذر روغن درصد بر

  درصد روغن
a000/5  
a659/4  
b684/3  
a789/4  
b107/4  

  
  کاشت فیرد فاصله دو و ها تراکم  در روغن عملکرد

از تراکم هاي کاشت نیز، کاهش فاصله ردیف به دلیل 
فاصله بوته ها در روي  کاهش رقابت ناشی از افزایش

عالوه بر آن، افزایش . ردیف، عملکرد ذرت را افزایش داد
تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت موجب کاهش 

  .بیوماس علف هاي هرز گردید

 درود سد زیر منطقه در ايدانه ذرت عملکرد اجزاء
  

عملکرد و اجزاء عملکرد  يبر رو یاهیکاشت و تراکم گ
   .85ص. کرج یران،

٠
٢٠٠

۴٠٠
۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠
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بر کاشت فیرد فاصله و تراکم ریتاث  -2 جدول

    تیمار 
  66666  

  83333  تراکم کاشت
  99999  )بوته در هکتار(

  50  )سانتی متر(فاصله ردیف کاشت 
  75  

  

  

عملکرد - 10شکل  روغن عملکرد بر بذر ماریت شیپ اثر

بر اساس نتایج این بررسی، پیش تیمار بذر به 
HB-  عملکرد دانه ذرت را در مقایسه با

. به طور معنی داري افزایش داد) بدون پیش تیمار
 83333(برابر تراکم رایج  25/1افزایش تراکم کاشت تا 

به بهبود عملکرد منجر شد و در هر یک ) 

از تراکم هاي کاشت نیز، کاهش فاصله ردیف به دلیل 
کاهش رقابت ناشی از افزایش

ردیف، عملکرد ذرت را افزایش داد
تراکم و کاهش فاصله ردیف کاشت موجب کاهش 

بیوماس علف هاي هرز گردید

  منابع مورد استفاده

اجزاء و عملکرد بر سربرداري و بوته تراکم تأثیر.  1378 ،م تدین
  .743- 750 :)4(30 ایران، کشاورزي علوم مجله. فارس استان

کاشت و تراکم گ يالگو یرتأث. 1381 ،ا سازبانکه و م قناد، د مظاهري
یران،کنگره علوم زراعت و اصالح نباتات ا ینهفتم. ذرت یبریددو رقم ه
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اثر -9 شکل
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 و دانه عملکرد بر نیتروژن سطوح و بوته هايتراکم تأثیر بررسی. 1379 ،ع نسب محمدي دباغ و ن خدابنده، آ حمیدي
  .567-579 ):3(31 جلد ایران، کشاورزي علوم مجله. ذرت هیبرید دو ظاهري ویژگیهاي برخی

 ذرت رقم دو عملکرد اجزاي و عملکرد بر بوته تراکم و کاشت ردیفهاي فاصله اثر بررسی. 1378 ،ن لطیفی و ع دماوندي
 . 25-32 ):4(6، یعیو منابع طب يعلوم کشاورز. ايدانه

  .يانتشارات نشر آموزش کشاورز ی،زراع یاهانو عملکرد گ ي، تکامل، سازگار1377زند ا، و ع  یح، کوچک یمیانرح 

 .217-232:23 ، و بذر نهال .700 کراس سینگل رقم اي دانه ذرت برعملکرد کاشت وآرایش تراکماثر  .1386، م رفیعی

. مختلف هايکاشت تاریخ در پنبه عملکرد و شدن سبز بر بذر پرایمینگ تأثیر. 1388 ،ف فر قادري و ع میري، ا سلطانی
 .163-174): 3( 16 ،یاهیگ یدتول هايپژوهش مجله

 ).چاپ اول( تهران  ی، اتشارات مرکز نشر دانشگاه)ترجمه(یزراع یاهانگ یزیولوزي، ف1369م،  يو مجتهد م شبستري

  ايدانه ذرت عملکرد اجزاء و عملکرد بر نیتروژن کود مقادیر و بوته تراکم تأثیر. 1380 ،ج م بحرانی و ح صادقی
 )Zea mays L. .(3 ایران، زراعی علوم مجله)1-11: )2.  

 مجله. ذرت هیبرید دو عملکرد اجزاي و عملکرد بر کاشت آرایش و بوته تراکم اثر. 1388 ،م محصل راشد و ا طهماسبی
  .105- 113): 1( 7 جلد، ایران زراعی هايپژوهش

 وKSC 704 ذرت هیبرید دو عملکرد اجزاي و عملکرد بر کاشت الگوي و تراکم اثر 1382. ش،  یغموري و ا طهماسبی
KSC 700. ایران رشت، گیالن، دانشگاه شهریور، 3- 5 ایران، نباتات اصالح و زراعت کنگره هشتمین مقاالت چکیده، 

  .413  صفحه

 گیاه روغن و دانه عملکرد بر گیاهی تراکم و نیتروژن تأثیر. 1389 ،ب عارف و ج دانشیان ع، س ولدآبادي، م علیمحمدي
  .57-65): 21(6 ،پایدار کشاورزي نوین دانش نامه فصل.  کرچک

 Zea) تاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روي علف هاي هرز مزارع ذرت. 1390م ر،  همتایو ب ح علیزاده، ا قسام

mays L.)    485- 493): 3(42. ،یرانا یزراع یاهانعلوم گ مجلهدر دو الگوي کشت تک ردیفه و دو ردیفه .  

 علوم مجله. دامغان منطقه در ايو تراکم بوته بر رشد و نمو ذرت دانه یفاثر فاصله رد. 1383 ،ع يو دماوند ن لطیفی
 .45- 58 ):1(11 ،طبیعی منابع و کشاورزي

اثرتیمار پرایمینگ وتاریخ کاشت بر همزمانی . 1387، م جهان محمدي و ا سازبانکه  ،ف زادهشریف  ،پ دزفولی مرادي
 ): 4(1 ،مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی.بذر هیبرید  مراحل نموي وعملکرد الین هاي اینبرد ذرت براي تولید

98-79. 

  .اهواز چمران شهید دانشگاه .غالت زراعت .1376 ،ع کاشانی و ع سیادت ق، نورمحمدي
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	ﻦﯾاﺶﻫوﮋﭘترذ رﺬﺑ  ﺖﯿﻔﯿﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋو ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑﺢﻄﺳ ود رد ﺖﺷﺎﮐ)5/1ﺮﺑاﺮﺑ ( ﺪﻫﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ هدﺎﻣ
	ﺶﻫوﮋﭘ ردﯽﻋارز ﻞﺼﻓ90-89 رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﺶﯿﭘ مأﻮﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ترذ رﺬﺑ  ﺖﯿﻔﯿﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و ﻪﻋرﺰﻣ ردﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ و ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ كﻮﻠﺑ حﺮﻃﻪﺳ ﺢﻄﺳ ود رد ﺖﺷﺎﮐ75)ﺞﯾار ( و50،ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺪﻫﺎﺷ ﺢﻄﺳ 
	ﺶﯿﭘ مأﻮﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐاﺮﺗ ،رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘيزار هﺎﮕﺸﻧادهﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ، راﺮﮑﺗاﺮﺟاﺪﺷ.رﻮﺘﮐﺎﻓ ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻫ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ود ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ66666)ﺞﯾار( ،83333)25/1ﺮﺑاﺮﺑ ( و99999 رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ نوﺪﺑ( ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ و ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿ
	ﺪﻧدﻮﺑ . ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧﺎﻣﻮﯿﺑ ﺮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ،ﺞﯾار ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ رد و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ99999 ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ.ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ
	،ﺞﯾار ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺖﺷاد . ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﻧاد ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑﺞﯾار ( و ﺞﯾار ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﻪﭼﺮﮔا ،ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺞﯾار ﻢﮐاﺮﺗ رد نآ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و زا يراد ﯽﻨﻌﻣ
	ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ . ﮐاﺮﺗ ﺮﺑاﺮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ار ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺞﯾار ﻢﺪﯾدﺮﮔ ﺮﺠﻨﻣ ﺰﯿﻧ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺶﻫﺎﮐ و ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا . ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ترذ ،ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ،رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ
	ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ترذ ،ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ،رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ
	ﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ نآ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺎﻫ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻪﻄﺑار ﻦﯾا ردﯽﻣ ﻪ ﺎﺑ ناﻮﺗ ﻪﺑ ،رﺬﺑ ترﺪﻗ هﺪﻨﻫد ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ زا هدﺎﻔﺘﺳا هﺎﯿﮔ يﻮﻗ راﺮﻘﺘﺳا و ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ رﻮﻬﻇ ،ﻊﯾﺮﺳ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺖﻓﺎﯾ ﺖﺳد) دﻻﻮﻓ و فﺮﺷا2005 .( نارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﯿﺷر )2004 (ﺶﯿﭘ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺎﺑ شﺎﻣ رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ تﺪﻣ ياﺮﺑ8 ﺶﯾا
	( نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﮑﯾ ﯽﯾاﺬﻏ شزراو يرﺎﮔزﺎﺳ ،عﻮﻨﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻋارز ﺪﻨﻤﺷزرا راﺮﻗ نﺎﻬﺟ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﻬﻣ ﻒﯾدر رد ار نآ ﻻﺎﺑو ﺖﺳا هدادزا زا ﺪﻌﺑ ار مﻮﺳ مﺎﻘﻣ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ﺮﻈﻧ دراد ﺞﻧﺮﺑو مﺪﻨﮔ)ﻮﻧيﺪﻤﺤﻣر1376(
	ﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﺎﺑ ترذ)
	رد ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺞﯾرﺪﺗ ﻪﺑ ﯽﻋارز ﻪﺑ يﺎﻬﺷور و مﺎﻗرا حﻼﺻا ﻪﺠﯿﺘﻧ داﺪﻌﺘﺳا ياراد زﻮﻨﻫ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﯽﻟو ،ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻋارز ﻪﺑ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﯾﻮﮔ باﻮﺟ ياﺮﺑ مزﻻ ﺖﯿﻓﺮﻇوﺖﺳا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻬﺟ رد يداﮋﻧ ﻪﺑ . ﺶﯾارآ و ﻢﮐاﺮﺗ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﺷﺎﮐﯽﻣ ﺮ
	ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ،ﻪﻔﯾدر ود ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟا ،ﺮﺘﻣ ار زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺷﺬﮔ ﺎﺑ ،ﺖﺷﺎﮐ يﻮﮕﻟا ﻦﯾا رد  اﺮﯾز ،داد ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ ،نﺎﻣزﻢﮐاﺮﺘﻣ ترذ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ و هﺪﺷ ﺮﺗ ﻒﻠﻋ ﺪﺷرﯽﻣ زﺮﻫ يﺎﻫدﻮﺷ . ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺰﯿﻧ ﻪﻧاد ﯽﯾاﺬﻏ شزرا و ﺖﯿﻔﯿﮐ يور ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﯿﺛﺄﺗ . و ﻦ
	ﺖﺳا ﺎﻬﻧآ زا ﯽﮑﯾ . شور زا يداﺪﻌﺗ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘهﺪﻨﻫد دﻮﺒﻬﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﯽﻣ ﻪﺘﻔﮔ روﺬﺑ ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ي لﺎﻤﻋا رﺬﺑ هﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻫد بآ ﺎﻬﻧآ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﻪﮐ دﻮﺷ ددﺮﮔ ﯽﻣ) نارﺎﮑﻤﻫو قورﺎﻓ2006 .(ﯽﺳرﺮﺑ دﺎﻨﺘﺳا ﻪﺑ
	رد هﮋﯾﻮﺑ ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯽﯾارﺎﮐ زا شور ﻦﯾا ،ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يﺎﻫﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ رﺬﺑ ﺮﺘﺴﺑ و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧ ﻂﯾاﺮﺷ .
	ﺪﺷﺎﺒﯿﻣ مﺎﺧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ و ﯽﺑﺮﭼ . نآ راﺰﻫ رد ﮏﯾ لﻮﻠﺤﻣ ياراد
	رﺬﺑ ﺖﯿﻔﯿﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا مأﻮﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ و ترذدﻮﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻪﻋرﺰﻣ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﺪﺷر.
	ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ5/6)ﻒﯿﻌﺿ يﺪﯿﺳا ( نآ ﺺﻟﺎﺧ ﯽﻟو ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ4)يﺪﯿﺳا (ﺖﺳا . زا ﺶﯿﭘ ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﻦﯿﻣز وروﺎﮔ ﺖﻟﺎﺣ رد كﺎﺧ ﺖﺑﻮﻃر ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز ،ﺖﺷﺎﮐ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﮏﺴﯾد ود ﺲﭙﺳ و ﻢﺨﺷ راد نادﺮﮔﺮﺑ ﻦﻫآوﺎﮔ ﺎﺑ ،دﻮﺑز ﻢﻫﺮﺑ دﻮﻤﻋﺪﺷ هد . ،زﺎﺳ رﺎﯿﺷ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ ﻪﺘﺸﭘ و يﻮﺟ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ ﺖﺸﮐ يﺎﻫ75 دﺎﺠﯾا
	ﺶﯾﺎﻣزآ ردﯽﻋارز ﻞﺼﻓ90-89 ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺲﯾدﺮﭘ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و  يزروﺎﺸﮐيزار هﺎﮕﺸﻧاد و ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ يﺎﻫ كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐﻪﺳراﺮﮑﺗاﺮﺟاﺪﺷ.رﻮﺘﮐﺎﻓ ﻞﻣﺎﺷ ﺎﻫ ود ﺢﻄﺳ ود رد ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ75)ﺞﯾار ( و50 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ،ﺮﺘﻣ66666)ﺞﯾار( ،83333 
	ﺪﻧدﻮﺑ. ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ترذ ﻢﻗر ساﺮﮐ ﻞﮕﻨﯿﺳ704دﻮﺑ . ﺶﯿﭘ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ زور ودﺪﺷ ماﺪﻗا هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد ترذ يﺎﻫ رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ . ﻦﯾﺪﺑ ﮏﯾ و ﮏﯿﮑﻔﺗ ﺖﻤﺴﻗ ﻪﺳ ﻪﺑ دﻮﺟﻮﻣ رﺬﺑ راﺪﻘﻣ ،رﻮﻈﻨﻣ ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نآ مﻮﺳ ﻪﺘﺷاﺬﮔ رﺎﻨﮐ هدرﻮﺨﻧ ﺖﺳد ﺪﺷ . مﻮﺳ ﮏﯾ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺮﻄﻘﻣ بآ نورد ،ﺎ
	رد ﮏﯾ لﻮﻠﺤﻣ اﺪﺘﺑا ،ﯽﻗﺎﺑ مﻮﺳ ﮏﯾ ﺲﭙﺳ و ﺪﺷ هدﺎﻣآ هدﺎﻣ ﻦﯾا زا راﺰﻫ هﺪﻧﺎﻣ تﺪﻣ ﻪﺑ لﻮﻠﺤﻣ ﻦﯾا رد ﺎﻫرﺬﺑ24 ﺪﻧﺪﺷ هداد راﺮﻗ ﺖﻋﺎﺳ ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ2014 .(نﺎﻣز نﺎﯾﺎﭘ رد ﺶﯿﭘ يﺎﻫ ﺎﺗ و ﯽﺸﮑﺑآ ﺖﻋﺮﺳ ﻪﺑ ﺮﻄﻘﻣ بآ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫرﺬﺑ ،رﺎﻤﯿﺗ ياﺮﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﻧﺪﺷ ﮏﺸﺧ ﯽﯾاﺪﺘﺑا نزو ﻪﺑ نﺪﯿﺳرﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ 
	)ﻦﭘاژ ،ﯽﭽﯾاﺎﮐﻮﯾ ،ارﻮﻠﻓ ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ ( ،وﺮﺳ ،رﺪﺳ هرﺎﺼﻋ زا و ﺖﺳا ﯽﻌﯿﺒﻃ ًﻼﻣﺎﮐ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗﻪﻧاﻮﺟ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺮﺑﻮﻨﺻ و ﮓﻨﻫرﺎﺑ ﯽﻧز ﺖﺳا ﺪﯿﻔﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﮥﭽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر و .ﻢﻬﻣ ،نآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾﺮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ97 ﻢﯾﺪﺳ41ﻢﯿﺴﻠﮐ ،33 نﻮﮑﯿﻠﯿﺳ ،4/7 ، مﻮﯾﺰﯿﻨﻣ3/3 ﻦﻫآ و8/1ﯽﻠﯿﻣﯿﻟ رد مﺮﮔ يراﺪﻘﻣ
	5 /0ﺘﻣ راﺮﻗ تﺮﮐ ﺮﻫ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐﺮ هداد راﺮﻗ يﺬﻏﺎﮐ يﺎﻫ ﺖﮐﺎﭘ رد و هﺪﺷ ﺮﺑ ﻒﮐ ،ﺪﺷ هداد
	ﺪﻧﺪﺷ .ﻪﻧﻮﻤﻧ ،ﮏﺸﺧ نزو يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑ رد ار ﺎﻫ يﺎﻣد ﺎﺑ نوآ75 نزو و هداد راﺮﻗ داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردﺪﺷ ﺖﺒﺛ و ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﻬﻧآ ﮏﺸﺧ.داﺪﻌﺗ ،لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ لﻼﺑ ﺞﻨﭘ ترﻮﺻ ﻪﺑ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺪﺣاو ﺮﻫ زا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻪﻧاد داﺪﻌﺗنآ يﺎﻫ ﺲﭙﺳ و ﺪﺷ ﺖﺒﺛ و شرﺎﻤﺷ ﺎﻫﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ 
	(:
	100×) هﺪﺷ درآ ﻪﻧﻮﻤﻧ نزو )/ ﯽﻟﺎﺧ پﺎﮐ نزو
	ﻦﻏور يوﺎﺣ پﺎﮐ نزو = (ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻦﻏور ﺪﺻرد بﺮﺿ ﻞﺻﺎﺣ زا ﺰﯿﻧ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧادﺪﯾدﺮﮔ.هدادﻪﺑ يﺎﻫ مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ،ﺶﯾﺎﻣزآ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد راﺰﻓا
	1
	ﺪﻧا هدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗار سﺎﻣﻮﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ زﺮﻫ . و ﻢﮐاﺮﺗ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻠﻣﺎﻋ ود ﺖﺷﺎﮐ ﺶﯾارآ ياﺰﺟا ﻞﮑﺷﺮﯿﯿﻐﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ رﺎﺘﺧﺎﺳ ندادﺪﻧا نﻮﭽﻤﻫ ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻬﻣاﺪﻧا ﺎﻬﮔﺮﺑ يﺮﯿﮔ ﺖﻬﺟ ،ﺎﻬﮔﺮﺑ هزاﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻬﮔﺮﺑ يﺮﯿﭘ و ﻪﻗﺎﺳ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ لﺎﺼﺗا هﻮﺤﻧ و ﺮﺗ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ناﻮﺗ ﺶﻫﺎ
	و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ زا ﺎﻫ لﺎﻤﺘﺣا5ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺻرد.
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ)لوﺪﺟ1 ( نﺎﺸﻧﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﻪﮐ داد ﺮﺛا ﯽﻨﻌﻣﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺮﺑ يراديﺎﻫزﺮﻫﻪﺘﺷادﺪﻧا . هوﻼﻋ ،نآ ﺮﺑا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛاﻦﯾﻧ رﻮﺘﮐﺎﻓ ودﺰﯿﺑ ﺮﺑسﺎﻣﻮﯿ ﻋﻒﻠﺎﻫي زﺮﻫﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑ) لوﺪﺟ1.(ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺮﺛادر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻒﯾ) ﻞﮑﺷ1(ن
	و رﺬﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ،سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ،ﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﯾﺎﺳﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺎﯾ ﺮﺘﮑﯾرﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﺳا ود ﺮﻫ زا ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﺎﯾ و ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ندرﻮﺟ و نﻮﺴﯿﻣﺎﺗ1995 نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﯾرﻮﻧ ،2001.( 1995 (ﯽﻣ ،دﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ ﺰﯿﻧ ﻢﮐاﺮﺗ بﺎﺨﺘﻧا ﺎﺑ ناﻮﺗ و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﺮﺗدوز نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻪﺑ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﺷﺎﮐ ﺶﯾا
	و رﺬﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ،سﺎﻣﻮﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ،ﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﯾﺎﺳﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺳا ود ﺮﻫ زا ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﺎﯾ و ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ) ندرﻮﺟ و نﻮﺴﯿﻣﺎﺗلاﺪﺴﯿﺗ)1995 و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﺮﺗدوز نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻪﺑ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﺷﺎﮐ ﺶﯾارآ و
	ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود ﺶﻫﺎﮐدﻮﻤﻧ ﮏﻤﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ . رد ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺮﮕﯾد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ار زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ،ترذ ﺖﺷﺎﮐ4/49 ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺻرد) ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ( داد ﺶﻫﺎﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ2012.(
	ﺎﺳﯾﻪزاﺪﻧايﺮﺘﻤﮐوبﺬﺟرﻮﻧﺑﯿﺮﺘﺸﻣﯽﺪﺷﺎﺑ)ﻟاوﯿارﻮﮕ 1997 .(اﯾﻦﯾﻪﺘﻓﺎﺎﻫﺎﺘﻧ ﺎﺑﯾﺞﺪﺗ و مﺎﻣاﯾﻦ)1378 ( و ﺪﻧوﺎﻣديﻄﻟ وﯿﻔﯽ)1378 (دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ .ا دﻮﺟو ﺎﺑﯾ،ﻦ ﺎﺘﻧﯾﺞﯾﮏﺳرﺮﺑﯽ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧنزوراﺰﻫﻪﻧادﮕﺘﺴﺑاوﯽ ﺑﯿﺮﺘﺸيﻪﺑوﯾﮔﮋﯽﺎﻫيﺘﻧژﯿﮑﯽمﺎﻗرادرادوﺮﺘﻤﮐﺖﺤﺗ ﺛﺄﺗﯿﺮﻞﻣاﻮﻋﺤﻣﯿﻄﯽراﺮﻗﻣﯽﮔﯿدﺮ) ﺪﻧﻮﻓﻻ1994 .
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ) لوﺪﺟ1 ( ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻠﺻﺎﻓ ،رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﺗﻮﺑ رد لﻼﺑ داﺪﻌﺗ راﺮﻗ ﺎﻫ نآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧ و ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻒﯾدرﺖﻓﺮﮕﻧ. ﺖﻔﺻ ﮏﯾ ﻪﺗﻮﺑ رد لﻼﺑ داﺪﻌﺗﯽﮑﯿﺘﻧژ و ﺖﺳا ﯽﻤﻧ راﺮﻗ ﻂﯿﺤﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗدﺮﯿﮔ) ﯽﻔﯿﻄﻟ و يﺪﻧوﺎﻣد 1378 يﺪﯿﻤﺣ ؛ نارﺎﮑﻤﻫ و1379 .( دا
	) لﻼﺑ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ مﺎﻗرا ﻪﺗﻮﺑ رد (ﻢﮐاﺮﺗ رد ترذ ﺪﻨﭼ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻂﯾاﺮﺷ و ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد لﻼﺑﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻨﻨﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﮑﯾرود 1993(. ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ يدوﺪﺣ ﺎﺗ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻨﭼ ﺮﻫ يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧا ﺮﻈﻧ ﻦﯾا زا ﯽﻟو ،ﺪﺷ ﻪﺗﻮﺑ رد لﻼﺑ داﺪﻌﺗﯽﻨﻌﻣﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ ح
	ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻫﺎﺷ)ﭘ نوﺪﺑﯿﺶﺗﯿرﺎﻤ (اﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣﯾﺶ ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو دﺮﮔﯾﺪ) ﻞﮑﺷ5 (ﻪﮐﺎﺑﺎﺘﻧﯾﺞداﺮﻣيﻟﻮﻓزدﯽونارﺎﮑﻤﻫ )1387 (ﺖﻘﺑﺎﻄﻣدراد .ﺘﺳﺎﺑﯿﺎونارﺎﮑﻤﻫ)1999 ( ﺪﻨﺘﺴﻧاﻮﺗﺎﺑﻫﯿاﺮﭘورﺪﯾﻤﯿﮓﻨﺎﻫرﺬﺑي ﻪﺗﻮﺑ داﺪﻌﺗ ،ﮓﻧﺮﻠﮔ ،ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ رد ﻖﺒﻃ داﺪﻌﺗ ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ردﺎﻬﻧ رد و ﻪﻧاد راﺰﻫ نزوﯾ
	ﺮﺑسﺎﺳاﺎﺘﻧﺞﯾﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهداد،ﺎﻫﻢﮐاﺮﺗو ﻪﻠﺻﺎﻓﻒﯾدريﺎﻫﺖﺷﺎﮐﻧ وﺰﯿﭘﺶﯿﺗرﺎﻤﯿ رﺬﺑزاﺛﺎﺗﺮﯿ ﻨﻌﻣﯽيراد ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ﺮﺑرادرﻮﺧﺮﺑﺪﻧدﻮﺑ) لوﺪﺟ1 .( ﺎﻘﻣﻪﺴﯾﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﺎﻫنﺎﺸﻧدادﺑ ﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿ ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﺞﯾار)66666 ﻪﺗﻮﺑردرﺎﺘﮑﻫ(دﻮﺑ . رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫﻞﮑﺷ3ﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣﯽ،ددﺮﮔاﺰﻓا ﺎﺑﺶﯾ ﺖﺷ
	ﻮﮕﻟايﻌﺑﺮﻣ ﺖﺷﺎﮐﯽاﺰﻓا ترذ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗﯾﺶ ﯾﺖﻓﺎ .ﺎﺘﻧﯾﺞ زا هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑﻞﮑﺷ6ﺑﯿﺮﮕﻧﺎاﯾﻦﻪﺘﮑﻧ ﺖﺳاﻪﮐردترذداﺪﻌﺗﻪﻧادردلﻼﺑﺎﺑاﺰﻓاﯾﺶﻢﮐاﺮﺗﻪﺑ رﻮﻃﻨﻌﻣﯽراديﺶﻫﺎﮐﻣﯽﯾﺪﺑﺎﻪﮐﺎﺑﯾﻪﺘﻓﺎﺎﻫيرﺪﻧآﯾﺪ و نارﺎﮑﻤﻫ)1993 (دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ .داﺪﻌﺗﻪﻧادردلﻼﺑﯾﮑﯽ زااﺰﺟايﻢﻬﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادردترذﺖﺳاﻪﮐﻪﺑتﺪﺷ ﺖﺤﺗﺛﺄ
	ﺖﺤﺗ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر1ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد . لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد رﻮﺘﮐﺎﻓ ود ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ5 ﺪﯾدﺮﮔ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ياﺮﺑﺪﺻرد) لوﺪﺟ1.( ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ رد لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ50 ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﻢﮐاﺮﺗ و66 و83 ﻞﺻﺎﺣ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮ
	ﺶﻫﺎﮐارﻣﯿناﺰﺮﺘﻤﮐﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓردﺪﺣاوﮔﯿ،هﺎرﺎﻨﻟﻮﺗو نارﺎﮑﻤﻫ)1992 (ﺶﻫﺎﮐردﮓﻨﻫآﺪﺷرﮔﯿهﺎورﺪﻧآﯾﺪو نارﺎﮑﻤﻫ)1993 (ﺶﻫﺎﮐردذﻮﻔﻧرﻮﻧلﺎﻌﻓردﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻣﯽﺪﻨﻧاد .ﺎﺑاﺰﻓاﯾﺶﻢﮐاﺮﺗوزﻮﺗﯾﻊﺐﺳﺎﻨﻣﺎﻧﻪﺗﻮﺑ،ﺎﻫ رﻮﻬﻇﻞﮐﺎﮐردﺎﻘﻣﯾﻪﺴﺎﺑﻞﮔﺟﺎﺗﯽﻪﺑﻮﻌﺗﯾﻖﻣﯽﺪﺘﻓاو داﺪﻌﺗﮏﻤﺨﺗﺎﻫيﻘﻠﺗﯿﺢهﺪﺷ)ﻪﻧاد (ﺶﻫﺎﮐﻣﯽﯾﺪﺑﺎ .ﻪﺑ ترﺎﺒﻋدﯾ،ﺮﮕ
	ﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧاﯽراديﺖﺷاﺪﻧ .ﺎﺘﻧﯾﺞاﯾﻦﺎﻣزآﯾﺶﺎﺘﻧ ﺎﺑﯾﺞ ﻧﺎﻄﻠﺳﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و)1388 (ﻨﺒﻣﯽا ﺮﺑﯾﻪﮑﻨﭘﯿﺶﺗﯿرﺬﺑرﺎﻤ ﺛﺄﺗﯿﺮﺘﺒﺜﻣﯽاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ و دراد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑﯾﺶﻣ نآﯽ،ددﺮﮔ دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ .اﺰﻓاﯾﺶ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻧاد نزوﯾﮏ ﻢﻬﻣ ءﺰﺟ ﺷﺎﻧ ًﺎﺗﺪﻤﻋ ،دﺮﮑﻠﻤﻋﯽاﺰﻓا زاﯾﺶ هرود لﻮﻃﯾﺎ ﺖﻋﺮﺳ نﺪﺷﺮﭘﻣ ﻪﻧادﯽﺪﺷﺎﺑﻪﮐرداﯾﻦ
	ﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراوهدادﺎﻫ)لوﺪﺟ1 (ﻣ نﺎﺸﻧﯽﺪﻫد ﻪﮐﻢﮐاﺮﺗوﻪﻠﺻﺎﻓﻒﯾدرﺖﺷﺎﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا وﻦﯾاود رﻮﺘﮐﺎﻓﺗﺮﯿﺛﺄﯽﻨﻌﻣيرادﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﺖﺷاد . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ،ﺶﯿﭘﺗﯿرﺎﻤ رﺬﺑﺛﺄﺗزاﯿﺮﻨﻌﻣﯽرادي ﺮﺑاﯾﻦﺖﻔﺻ رادرﻮﺧﺮﺑدﻮﺑ .ﺞﯾﺎﺘﻧﺖﺳﺪﺑهﺪﻣآزاﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﻫ ردﻞﮑﺷ7ﻣ نﺎﺸﻧﯽﺎﻫرﺬﺑ،ﺪﻫديﭘﯿﺶﺗﯿرﺎﻤ ﺖﺒﺴﻧ هﺪﺷ ﺑ ﻪﺑﺎﻫرﺬيﺪﻫ
	،ﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ14/13رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗﺮﺗﻻﺎﺑ،ﯾﻦ ﺖﺷاد ار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﮐﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺪﻫﺎﺷ12/1ﻦﺗرد رﺎﺘﮑﻫ)3/9ﺪﺻرد (اﺰﻓاﯾﺶنﺎﺸﻧداد .ﭘﯿﺶﺗﯿرﺎﻤ بآ ﺎﺑ ﺮﻄﻘﻣﻧﯿﺰدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادارﻪﺑﻣﯿناﺰ29/0 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ )4/2 (اﺰﻓاﯾﺶداد،ﻟوﯽرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زايﺗ ﺎﺑﯿرﺎﻤ ﺪﻫﺎﺷ
	هدﺎﻔﺘﺳاﺑﯿﺮﺘﺸﺎﻬﻧآزاﺮﺻﺎﻨﻋاﺬﻏﯽﯾ،ﺖﺑﻮﻃركﺎﺧو ﻊﺸﻌﺸﺗﺷرﻮﺧﯿﺪيهرﺎﺷاﺖﺷاد)ﺪﺑﻮﺳي ﺎﻣ و2005 .( اﺰﻓاﯾﺶدﺮﮑﻠﻤﻋردﺮﺛاﭘﯿﺶﺗﯿرﺎﻤ و ﺞﻧﺮﺑ ،ترذ رد رﺬﺑ ﺪﻨﻫ بﺮﻏ رد دﻮﺨﻧ)ﺮﻫﯾﺲ نارﺎﮑﻤﻫ و1999(،دﻮﺨﻧرد شدﻼﮕﻨﺑ)ﺳﻮﻣﯽ نارﺎﮑﻤﻫ و1999 ( لﺎﭙﻧ ،ﺪﻨﻫ رد مﺪﻨﮔ و نﺎﺘﺴﮐﺎﭘ و)ﺮﻫﯾﺲ نارﺎﮑﻤﻫ و2001 (ﻧﯿﺰ هﺪﺷ شرا
	ﭘﯿﺶﺗﯿرﺎﻤﻣ رﺬﺑﯽﺪﻧاﻮﺗردﮔﯿنﺎﻫﺎﻪﻠﺻﺎﺣاﻮﺘﺤﻣيﻞﮐ ﻓوﺮﻠﮐﯿ،ﻞﻓوﺮﻠﮐﯿﻞ
	وﻣﯿناﺰﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓاراﺰﻓاﯾﺶﺪﻫد )وريﺮﺳ وﯾاوﺎﺘﺳاﻮ2000 (وزااﯾﻦﺮﻃﯾﻖترﺪﻗﻊﺒﻨﻣ وﻤﻫاﺮﻓﯽﻤﺳاﻮﺘﻓﯿتﻼﺎﻫ ارﻻﺎﺑهدﺮﺑﺎﻬﻧ رد وﯾﺖ دﻮﺒﻬﺑ رد ار دﺮﮑﻠﻤﻋﭘﯽﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .ﺟﻮﺗ ردﯿﻪاﺰﻓاﯾﺶدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺷﺎﻧﯽزاﭘﯿﺶﺗﯿرﺎﻤرﺬﺑ،ﻨﭽﻤﻫﯿﻦﻣﯽناﻮﺗﻪﺑراﺮﻘﺘﺳا ﺮﺳﯾﻊوبﻮﻠﻄﻣﮔﯿنﺎﻫﺎ) فﺮﺷاودﻻﻮﻓ2005 (و
	و
	و ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﯽﻨﻌﻣ ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ راد)لوﺪﺟ1 .( ﺎﺑ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ8 ﻢﮐاﺮﺗ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ود ﺮﻫ رد ، ﺞﯾار)25/1 و5/1ﺮﺑاﺮﺑ( ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ، دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا يراد . ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﺳ ﺮﻫ رد ،نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤ
	ﺎﺑ رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ
	ﻪﺑ ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﯾاﺰﻓا يرادﺪﻫد ﺶ. ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ زا ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ رﺬﺑ) لوﺪﺟ1( ، ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ زا ﯽﺷﺎﻧ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ
	60ﯽﺘﻧﺎﺳ ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﻞﯿﻟدو ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺮﺘﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ75ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻊﯾزﻮﺗ ﻪﺑ ،ﺮﺘﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ ،ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﺗﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ رد رﻮﻧ ﺮﺘﻬﺑ ذﻮﻔﻧ ،ﺪﺷر ﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ياﺮﺑﺪﻧداد ﺖﺒﺴﻧ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ نﺎﻣﺪﻧار ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﻌﻣﺎﺟ . نارﺎﮑﻤﻫ و كﻻﻮﺑ ﺮﻈﻧ سﺎ
	ارﯽﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑﺎﺳﺎﺳا ناﻮﺗ داد . دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﯽﻟو ،ﺪﺷ ﻦﻏور توﺎﻔﺗ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﯽﻨﻌﻣﺖﺷاﺪﻧ يراد .ﻞﮑﺷ10 ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛاﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدرﺪﻫد . رد ﻢﮐاﺮﺗ83333 ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ رﺎﺘ
	ﻢﮐاﺮﺗ رد و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﺮﺘﻣ99999 و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ75ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺑ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ،ﺮﺘﻣ آ ﺖﺳدﺪﻣ. و ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣ راﺮﻗ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋدﺮﯿﮔ . ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ83333 ﺪﯿﻟﻮﺗ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻦﯾا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ نآ ﺖ
	ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺻرد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ)لوﺪﺟ 1 (ﯽﻣ نﺎﺸﻧﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﮐ ﺪﻫدﺎ ﺮﯿﺛ ﯽﻨﻌﻣتﺎﻔﺻﺮﺑ يرادﺪﻨﺘﺷاد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺻرد . ﺮﺛا و رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ ،نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ و ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ زا ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓﺪﻧدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻦﻏور. ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻢﮐ
	يرﻮﻃ يﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ زا ﯽﺷﺎﻧ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ،بﻮﻠﻄﻣ ﺖﺸﮐ ﺪﺑﺎﯾ) ﭗﯿﻠﯾد نارﺎﮑﻤﻫ و1991 نارﺎﮑﻤﻫ و درﺎﮕﻨﮔ ؛1991 .(
	ﻢﮐاﺮﺗ رد ﻪﮐ يا99999 ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ و ﻪﺗﻮﺑ75 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﻦﻏور يﺎﻫﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ،ﺮﺘﻣ . يﺪﻤﺤﻤﯿﻠﻋ ﮑﻤﻫ و نارﺎ)1389 ( ﺎﺑ ﮏﭼﺮﮐ هﺎﯿﮔ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﻏور ﺪﺻرد ،ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا. ﻦﯾا رد ﺖﺤﺗ ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺰﯿﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ رﻮﺘﮐﺎﻓ ،ﯽﺳرﺮﺑداد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ . ﻞﮑ
	ﻪﺑ رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ ،ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﺑ هﮋﯾو
	ﻪﺑ رﺬﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ ،ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ
	ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺰﯿﻧ ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ زاﺶﯾاﺰﻓا زا ﯽﺷﺎﻧ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻒﯾدر ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺶﻫﺎﮐ و ﻢﮐاﺮﺗﺪﯾدﺮﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ
	ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺶﻫﺎﮐ ،ﺰﯿﻧ ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ زاﺶﯾاﺰﻓا زا ﯽﺷﺎﻧ ﺖﺑﺎﻗر ﺶﻫﺎﮐ يور رد ﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻒﯾدر . ﺶﯾاﺰﻓا ،نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺶﻫﺎﮐ و ﻢﮐاﺮﺗﺪﯾدﺮﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ.
	ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ار ترذ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋرﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ نوﺪﺑ (داد ﺶﯾاﺰﻓا يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ . ﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا25/1 ﺞﯾار ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﺑاﺮﺑ)83333 ( ﮏﯾ ﺮﻫ رد و ﺪﺷ ﺮﺠﻨﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ
	ﺪﻫﺎﺷ)رﺎﻤﯿﺗ ﺶﯿﭘ نوﺪﺑ ﺎﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓارﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ (
	ﻦﯾﺪﺗم،1378 .ﺮﯿﺛﺄﺗﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑويرادﺮﺑﺮﺳﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوءاﺰﺟا نﺎﺘﺳاسرﺎﻓ .ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋيزروﺎﺸﮐ،ناﺮﯾا30)4(
	ءاﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋترذﻪﻧادياردﻪﻘﻄﻨﻣﺮﯾزﺪﺳدورد ﮔ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺖﺷﺎﮐﯽﻫﺎﯿور ﺮﺑي دﺮﮑﻠﻤﻋ ءاﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ناﺮﯾجﺮﮐ .ص85.
	مﺎﻣايوﻦﯾﺪﺗ زننﺎﺘﺳاﻒﺳﻮﯾرﻮﭘم ،يﺮﻫﺎﻈﻣﻫ ﻢﻗر ود
	750 -743. يﺮﻫﺎﻈﻣد ،دﺎﻨﻗموﻪﮑﻧﺎﺑزﺎﺳا،1381 .ﺛﺄﺗﺮﯿﻮﮕﻟايﮔ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺖﺷﺎﮐ ﻫ ﻢﻗر ودﺪﯾﺮﺒﯿترذ .ﻤﺘﻔﻫﻦﯿا تﺎﺗﺎﺒﻧ حﻼﺻا و ﺖﻋارز مﻮﻠﻋ هﺮﮕﻨﮐ،ناﺮﯾ
	يﺪﯿﻤﺣآ ،هﺪﻨﺑاﺪﺧنوغﺎﺑديﺪﻤﺤﻣﺐﺴﻧع،1379 .ﯽﺳرﺮﺑﺮﯿﺛﺄﺗﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫﻪﺗﻮﺑوحﻮﻄﺳنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادو ﯽﺧﺮﺑيﺎﻬﯿﮔﮋﯾويﺮﻫﺎﻇودﺪﯾﺮﺒﯿﻫترذ .ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋيزروﺎﺸﮐ،ناﺮﯾاﺪﻠﺟ31)3:(579-567. يﺪﻧوﺎﻣدعوﯽﻔﯿﻄﻟن،1378 .ﯽﺳرﺮﺑﺮﺛاﻪﻠﺻﺎﻓيﺎﻬﻔﯾدرﺖﺷﺎﮐوﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋودﻢﻗرترذ ﻪﻧاديا .زروﺎﺸﮐ مﻮ
	.(ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋﯽﻋارز،ناﺮﯾا3)2( :11-1. ﯽﺒﺳﺎﻤﻬﻃاوﺪﺷارﻞﺼﺤﻣم،1388 .ﺮﺛاﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑوﺶﯾارآﺖﺷﺎﮐﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋودﺪﯾﺮﺒﯿﻫترذ .ﻪﻠﺠﻣ ﺶﻫوﮋﭘيﺎﻫﯽﻋارزناﺮﯾا ،ﺪﻠﺟ7)1 :(113 -105. ﯽﺒﺳﺎﻤﻬﻃاويرﻮﻤﻐﯾ،ش.1382 ﺮﺛاﻢﮐاﺮﺗويﻮﮕﻟاﺖﺷﺎﮐﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋودﺪﯾﺮﺒﯿﻫترذ
	704و
	700.هﺪﯿﮑﭼتﻻﺎﻘﻣﻦﯿﻤﺘﺸﻫهﺮﮕﻨﮐﺖﻋارزوحﻼﺻاتﺎﺗﺎﺒﻧ،ناﺮﯾا5 -3،رﻮﯾﺮﻬﺷهﺎﮕﺸﻧاد،نﻼﯿﮔ،ﺖﺷرناﺮﯾا، ﻪﺤﻔﺻ413. يﺪﻤﺤﻤﯿﻠﻋم ،يدﺎﺑآﺪﻟوس،عنﺎﯿﺸﻧادجوفرﺎﻋب،1389 .ﺮﯿﺛﺄﺗنژوﺮﺘﯿﻧوﻢﮐاﺮﺗﯽﻫﺎﯿﮔﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادوﻦﻏورهﺎﯿﮔ ﮏﭼﺮﮐ .ﻞﺼﻓﻪﻣﺎﻧﺶﻧادﻦﯾﻮﻧيزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘ،6)21 :(65-57. مﺎﺴﻗا ،هداﺰﯿﻠﻋحﺑ وﯽﺎﺘﻤﻫ ،ر م1
	ﻪﻔﯾدر ود و ﻪﻔﯾدر ﮏﺗ ﺖﺸﮐ يﻮﮕﻟا ود ردﻪﻠﺠﻣﮔ مﻮﻠﻋنﺎﻫﺎﯿﻋارزﯽاناﺮﯾ، .42)3 :(493 -485 . ﯽﻔﯿﻄﻟنﺪﻧوﺎﻣد ويع،1383 .در ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺮﺛاﻒﯾﻪﻧاد ترذ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ وياردﻪﻘﻄﻨﻣنﺎﻐﻣاد .ﻪﻠﺠﻣمﻮﻠﻋ يزروﺎﺸﮐوﻊﺑﺎﻨﻣﯽﻌﯿﺒﻃ،11)1:(58 -45. يداﺮﻣﯽﻟﻮﻓزدپ، ﻒﯾﺮﺷهدازف، ﻪﮑﻧﺎﺑزﺎﺳاويﺪﻤﺤﻣ نﺎﻬﺟ
	هﺎﮕﺸﻧادﺪﯿﻬﺷناﺮﻤﭼزاﻮﻫا.
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