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  چکیده
 تیریمد ،ورزيخاكهاي روش تأثیرتانسیل گرمایش جهانی تحت بیالن کربن و پ یابیارز هدف با قیتحق نیا

 یقاتیتحق مزرعه در) 1391 و 1390( ساله دو یشیآزما منظور، نیبد. شد انجام تروژنین کود سطوح و ذرت يایبقا
. شد اجرا تکرار 3 در یتصادف کامل يهابلوك طرح هیپا بر ينوار پالت تیاسپل بصورت مشهد يکشاورز دانشکده

 حفظ -1( ذرت يایبقا تیریمد و) حداقل ورزيخاك - 2 و جیرا ورزيخاك -1( ورزيخاك انواع شامل یاصل يتورهافاک
 سطوح شامل یفرع فاکتور و شدند اجرا هم بر عمود که) یاهیگ يایبقا وجود عدم -2 و قبل سال محصول یاهیگ يایبقا

نتایج . بودند د،یگرد تیاسپل شخم داخل در که) هکتار در لوگرمیک 450 و  300 ،150 صفر،( اوره کود کاربرد مختلف
 قرار گرفت.در هر دوسال و اثر متقابل بقایا و کود در سال دوم مدیریت بقایا  تأثیرترسیب کربن تحت  نشان داد که

درصدي در سال دوم نسبت به  69در سال اول و ترسیب کربن درصدي  48خاك سبب افزایش  بهاضافه کردن بقایا 
 .بود دارا کربن النیب بر را تأثیر نیشتریب ایبقا تیریمد ،یبررس مورد يمارهایت نیب از .عدم وجود بقایا گردید شرایط
 زانیم .بود یمنف شاخص نیا ایبقا وجود عدم طیشرا در و مثبت کربن النیب ذرت يایبقا حضور طیشرا در که،یبطور
 از باالتر ،اوره مصرف يباال سطوح و یاهیگ يایبقا وجود ج،یرا ورزيخاك تأثیر تحت یجهان شیگرما لیپتانس
  .بود يکود نییپا سطوح و ایبقا حضور عدم حداقل، ورزيخاك

  
  کاهش یافته، کشاورزي حفاظتی  ورزيخاكترسیب کربن، اي، انتشار گاز گلخانه: ي کلیديهاواژه
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Abstract 

        This experiment was performed to evaluate the carbon (C) balance and global warming 

potential (GWP) as affected by tillage methods, maize residual management and nitrogen levels. 

For this purpose, a field experiment was conducted as row split-plot arrangement based on 

randomized complete block design with three replications in Ferdowsi University of Mashhad, Iran 

in 2011 and 2012. The experimental treatments were tillage systems (conventional and reduced 

tillage) and residual management (remaining and leaving of maize residual) assigned to main plots 

and different levels of urea fertilizer (0, 150, 300 and 450 kg.ha-1) was randomized as subplot in 

tillage treatment. The results showed that carbon sequestration was affected by residual treatment in 

both years and residual management × N fertilizer interaction in second year. Addition of residual 

in soil was caused to increasing 48% and 69% of C sequestration in first and second years, 

respectively. Across the treatments, residual management had the highest effect on C balance. So, C 

balance was positive in remaining maize residual and that was negative in leaving condition. GWP 

was higher under conventional tillage, residue remaining and higher N fertilizer levels in 

comparison with reduced tillage, residue leaving and lower N fertilizer application.  
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  مقدمه 
سهم کشاورزي در پدیده تغییر اقلیم حدود 

هایی از قبیل فعالیتدرصد می باشد که از طریق 5/13
ي زراعی، هاهاي بکر به زمینخاكها، تغییر جنگلحذف 

کشت و کار برنج غرقابی، تولید نیشکر، سوزاندن 
بقایاي گیاهان زراعی، پرورش نشخوارکنندگان، استفاده 

یتروژن، شخم فشرده و غیره در از کودهاي شیمیایی ن

 IPCCبه جو دخالت دارد ( ايگلخانهرهاسازي گازهاي 
درصد از انتشار جهانی  60). در این بین، حدود 2001

 یکدرصد از انتشار جهانی متان و  39اکسید نیتروژن، 
و در نتیجه  درصد از انتشار جهانی دي اکسید نیتروژن

مربوط به بخش کشاورزي  1ل گرمایش جهانیپتانسی
  باشد. می

                                                           
1-Global Warming Potential 
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به  نیل براي شدید ورزي كخا هاينظام
آلی  مواد در چشمگیر کاهش به منجر عملکرد، حداکثر
 خاك کیفیت نهایت، در و میآنزی هايعالیتفخاك، 

 ). عالوه2002مرابت ؛ 2001همکاران  و بایر( شوندمی

 اقلیم تغییر کاهش سبب تواندمی گیاهی این، بقایاي بر

 و خاك آلی کربن محتویات کردن جدا از طریق جهانی
 گازهاي سایر و کربن اکسید دي جبران انتشار

 هايسامانه ).2004ورتمن  و ویلهلمشود ( ايگلخانه

سامانه  از مهمی بخش توانندمی حفاظتی ورزيخاك
 با رابطه در را منافعی که باشند پایدار کشاورزي

 کشاورزان براي سوخت و مصرف کارگري نیروي

 اصلی هدف .)1390علیجانی و همکاران ( کنندمی فراهم

 نگهداري حفاظتی، ورزيخاك هايسامانه اجراي از

 کنترل فرسایش جهت خاك سطح در ابقای کافی مقادیر

 و آب از حفاظت و انرژي مصرف کاهش بادي، و آبی
  ).2002وست و مورلن ( خاك است

 منبع که گیاهی بقایاي ،نایرا کشاورزان اکثر

 میکروبی، بیوماس تولید براي تازه کربن اصلی تأمین

 ودبهب و خاکی يهاکرم انواع افزایش جمعیت

 و برده بیرون مزرعه از خاك هستند را حاصلخیزي
 از دام چراي عنوانبه یا و سوزانند را می مانده آنباقی

 روش ). این1390اسدي و همکاران نند (کمی استفاده آن

 راحت، روشی چه گیاهی (سوزاندن) اگر مدیریت بقایاي

 با همچنین و هرز هايعلف با مبارزه در و مؤثر سریع

 بین کافی تماس کننده تأمین مرسوم، ورزيخاكاعمال 

 حاصلخیزي کاهش باعث مرور به لیو است و خاك بذر

از قیبل انتشار گازي  زیست محیطی هايو آلودگی خاك
 گیاهی بقایاي است. شده مناطق این در دي اکسید کربن

 در یعناصر غذای کردن فراهم یا جایگزینی با توانندمی

 افزایش غلظت باروري خاك، قدرت حفظ سبب خاك،

 تبخیر، تحریک کاهش خاك، در آب حفظ خاك، آلی ماده

 کاهش نوسانات بندي،افزایش دانه میکروبی، هايفعالیت

 و بیولوژیک شیمیایی فیزیکی، هايویژگی بهبود دمایی،

صالحی و شوند ( خاك پذیريشخم قدرت بهبود و

 توانند بامی گیاهی بقایاي ،همچنین ).1390همکاران 

سایر  و اکسیدکربندي خروج کاهش و آلی کربن جذب
 جهانی اقلیم نمودن متعادل در دیگر ايگلخانه گازهاي

ساین ؛ 1390 صالحی و همکارانباشند ( نقش داشته نیز
   .)2003و همکاران 

کربن  2برآورد بیالن ،هاي زراعیدر اکوسیستم
که نشان دهنده نسبت کربن ورودي به خاك (ترسیب) و 

یکی از ، )2004اسمیت ( انتشار یافته به جو می باشد
ا یآ هراهکارهاي اساسی براي درك این موضوع است ک

-مشخص، منبع دي ايهمنطقیک اکوسیستم زراعی در 

). عملیات 2009توئین و کوچاریک ( باشدمی اکسید کربن
کشاورزي با تجزیه ماده آلی حاصل از بقایاي گیاهان 

-ديزراعی منجر به تغییر در ورود و خروج جریان 

. تولید دي اکسید نیتروژن و شودمیاز خاك  کربناکسید
از  هاي میکروبی خاك،دي اکسید کربن بوسیله فعالیت

طریق اقلیم خاك (دما و محتوي رطوبتی)، تغذیه و 
سمیت ( باشدعوامل بیولوژیکی قابل کنترل می 2004ا(. 

 باعث(کربن وارد شده به خاك)  3کربن ترسیب افزایش

 آب ظرفیت نگهداري افزایش خاك، حاصلخیزي بهبود

 و بادي آبی فرسایش از و در نتیجه جلوگیري خاك در

 دارا بودن بر عالوه کربن ترسیب دلیل همین . بهشودمی

 از توده،تولید زیست افزایش دلیل به حفاظتی، هايارزش

-به تواندمی و است ارزش داراي نیز  اقتصادي نظر

 فعالیت عملیات از حاصل اضافی سود و منفعت عنوان

). 2009بدي و همکاران عترسیب کربن لحاظ شود (
بدون شخم و شخم کاهش یافته، کشت و  يهاستمیس

کار گیاهان چند ساله، کاشت گیاهان داراي ریشه عمیق، 
و کمپوست،  میي آلی کود داهانهادهاستفاده از 

نگهداري کاه و کلش محصوالت زراعی در سطح خاك، 
ترین راهکارهاي عنوان مهمهتناوب و مدیریت ارگانیک ب

دیریتی بهبود ترسیب کربن در بخش کشاورزي مورد م
سمیت و همکاران ( اندگرفتهتوجه قرار  بعنوان ). 2000ا

                                                           
2-Balance 
3-Carbon Sequestration 
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گرایش به سمت عملیات  )2009( همکاران و فرایشمثال 
کشاورزي ارگانیک را یکی از مهمترین راهکارهاي 

یب آن به کاهش انتشار دي اکسید کربن به جو و ترس
 همکاران و دندوونخاك اشاره نمودند. از طرفی، 

 ايگلخانه يگازها انتشار و کربن بیترس زانیم ،)2012(
 یکشت تک ق،یعم شخم( ذرت جیرا زراعت طیشرا در را
 شخم( یحفاظت اتیعمل با) مزرعه از ایبقا کردن خارج و

 سهیمقا) نیزم در ایبقا حفظ و یزراع تناوب حداقل،
 و خاك یآل مواد زانیم که کردند گزارش هانآ. نمودند
 کربن مگاتن 117( یحفاظت يکشاورز در کربن بیترس
 کربن مگاتن 7/69( جیرا يکشاورز از شتریب) هکتار در
 .بود) هکتار در

هدف از این تحقیق بررسی بیالن کربن خاك و 
مدیریت  تأثیرهمچنین پتانسیل گرمایش جهانی تحت 

در اوره ی و سطوح مختلف کود ، بقایاي گیاهورزيخاك
  کشت ذرت بود.

  
  هامواد و روش

  تیمارهاي مورد بررسی
اي در مزرعه تحقیقاتی بدین منظور، مطالعه

 10دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 
درجه و  36کیلومتري شرق مشهد با عرض جغرافیایی 

 36درجه و  59درجه شمالی و طول جغرافیایی  16
متري از سطح دریا در طی  985شرقی و ارتفاع دقیقه 

اجرا شد. تغییرات  90-91و  89- 90دو سال زراعی 
بارندگی و درجه حرارت این منطقه در طول فصل رشد 

نشان داده شده  1ذرت در دو سال آزمایش در شکل 
است. آزمایش بصورت اسپلیت پالت نواري بر پایه طرح 

.  شدجرا تکرار ا 3هاي کامل تصادفی در بلوك
 -1در دو سطح ( ورزيخاكفاکتورهاي اصلی شامل 

 30- 40رایج که شامل گاو آهن تا عمق  ورزيخاك
 ورزيخاك - 2دیسک و فاورئر بود و لولر، سانتی متر، 

حداقل که فقط زمین دیسک و فاروئر خورد و کشت 
کل حفظ  -1انجام شد) و بقایاي گیاهی نیز در دو سطح (

عدم وجود بقایاي  -2سال قبل و بقایاي گیاهی محصول 
گیاهی) بودند که شخم عمود بر بقایا اجرا گردید. فاکتور 

  300، 150سطح (صفر،  4فرعی شامل کود نیتروژن در 
) بود که در داخل شخم %46کیلوگرم کود اوره  450و 

  اسپلیت گردید.
گیاهی در سال اول  يبراي اعمال تیمار بقایا
با رقم سینگل کراس رت آزمایش، بقایاي یک مزرعه ذ

  6200 بقایاي آن مقدارکه ، 1389در پاییز سال  704
به زمین اضافه گردید و  شد،کیلوگرم در هکتار توزین 

متر  10با دیسک خرد شد. تیمار عدم بقایا نیز با فاصله 
از تیمار حضور بقایاي گیاهی در نظر گرفته شد. تیمار 

گیاهی اعمال  رایج و حداقل عمود بر بقایاي ورزيخاك
هاي شد. قبل از کاشت از خاك محل آزمایش نمونه

صورت ه سانتی متري خاك ب 30تصادفی از عمق 
جداگانه براي تیمارهاي بقایاي گیاهی انتخاب شده و 
براي اندازه گیري خصوصیات شیمیایی و فیزیکی به 

نشان  1آزمایشگاه منتقل شد که نتایج آن در جدول 
  داده شده است.

      
  و شیمیایی خاك مزرعه مورد آزمایشی خصوصیات فیزیک -1جدول 

  بافت خاك
نیتروژن 

)%(  
  فسفر

 )ppm(  
پتاسیم 

)ppm(  
EC  

  آلی اده درصد م pH  (دسی زیمنس بر متر)

  47/0  49/7  36/3  375  6/13  079/0  لوم رسی
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  هاي مورد بررسیدر سال) طی فصل رشد ذرت براي مشهد mm) و بارندگی (C°میانگین دماي روزانه (  -1شکل 

  

 عملیات کاشت

 10کاشت در سال اول آزمایش در تاریخ 
و در سال دوم آزمایش در تاریخ  1390اردیبهشت سال 

انجام گرفت. جهت کاشت ذرت  1391اردیبهشت  20
)، پس از تهیه زمین بر اساس 704(رقم سینگل کراس 

تیمارهاي مورد بررسی، با استفاده از فاروئر جوي و 
متر و فاصله بین دو ردیف سانتی 20هایی به عمق تهپش
با فاصله دستی آماده شد. بذور بصورت  مترسانتی 70
کشت شد.  هاپشتهو در عمق یکسان روي متر سانتی 5
تیمارهاي مقادیر از کود مورد استفاده بر اساس مینی

به  پاشبصورت دست مورد آزمایش قبل از کاشت
نیم دیگر نیز در لوط گردید. زمین اضافه و با خاك مخ

 150مرحله گلدهی ذرت به خاك اضافه شد. مقدار 

کیلوگرم کود فسفر (سوپرفسفات تریپل) نیز در قبل از 
در سال دوم آزمایش کاشت به زمین اضافه گردید. 

انجام گرفت.  1391اردیبهشت  20کاشت در تاریخ 
شرایط کاشت شبیه سال اول اجرا گردید و کاشت در 

ال قبل هم براي تیمار بقایا و هم عدم بقایا انجام محل س
  گرفت. 

  
  عملیات داشت

ــت و     ــس از کاشـ ــله پـ ــاري بالفاصـ ــین آبیـ اولـ
روز یکبـار تـا آخـر     10بعدي به فاصله هـر   يهاآبیاري

فصل رشد به روش نشتی و توسط سیفون انجـام شـد.   
روز پــس از کاشــت صــورت  5ســبز شــدن اولیــه گیــاه 

، بــراي حصــول تــراکم رگــیدر مرحلــه چهــار بگرفــت. 
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مناسب، مزرعه طی دو نوبت تنک شـد، بطوریکـه کـه در    
روي نوار یک گیـاه بـاقی    متریسانت 20نهایت به فاصله 
نوبت  4در  هرز توسط وجین دستیعلفماند. مبارزه با 

 رشـد، گیـاه بـا هـیچ     دورهضـمنا در طـول   انجام گرفت. 
ــر دوســال     ــرو نشــد. در ه ــاري روب ــت و بیم ــه آف گون

 ام ( 65ایش، نصف باقیمانده کـود مصـرفی در روز   آزم
  به خاك اضافه گردید.   )اواسط مرحله گلدهی

  
  محاسبه میزان ترسیب کربن در خاك

میـزان   مجموع میزان ترسیب کربن خاك بر اساس
کربن موجود در خاك و وزن کربن بقایاي برگشـتی بـه   
خاك محاسبه شد. بدین منظور، در هر دو سال زراعـی،  

شروع آزمایش نمونه خاك از تیمار بقایـا و عـدم    قبل از
بقایا و همچنین در انتهـاي فصـل رشـد نمونـه خـاك از      
تیمارهاي مختلف مورد بررسی (از وسـط هـر کـرت) از    

سانتی متر گرفته شـد و نمونـه خـاك بـراي      0-30عمق 

انـدازه گیـري میــزان کـربن بـه آزمایشــگاه منتقـل شــد.      
اك در تیمارهاي خصوصیات بقایاي ذرت برگشتی به خ

  نشان داده شده است. 2 مختلف مورد بررسی در جدول
جهت محاسبه میزان ترسیب کـربن، میـزان کـربن    
ــاي    ــربن موجــود در بقای ــزان ک موجــود در خــاك و می
برگشتی مورد توجه قرار گرفت. در تیمار حضور بقایـا،  

عنـوان  هکل میزان کربن موجود در بقایا در هـر تیمـار بـ   
خاك در نظـر گرفتـه شـد. در شـرایط      کربن برگشتی به

عدم بقایا، میزان کربن برگشتی به خـاك صـفر در نظـر    
د که میزان ترسـیب  وگرفته شد. البته باید خاطر نشان ش

کربن باید بعد از تجزیه کامل گیاه مـورد ارزیـابی قـرار    
 ) ولـی در ایـن آزمـایش   2007بولیندر و همکـاران  گیرد (

شرایط تجزیه مورد توجه قـرار داده نشـد و عـالوه بـر     
کربن موجود در بقایاي برگشتی  کربن موجود در خاك،

   در پایان هر فصل رشد مالك قرار داده شد.

  

  هاي بقایاي برگشتی ذرت به خاك در تیمارهاي مختلف بقایامقدار و ویژگی -2جدول 
  نسبت کربن به نیتروژن

)C/N(  
  ی به خاكمقدار کربن برگشت

)1-ha.kg(  
  تی به خاكشمقدار بقایاي برگ

)1-ha.kg(   اورهکود  
)1-ha.kg( 

مدیریت 
 بقایا

سال   سال دوم  سال اول  سال دوم ورزيخاكنوع 
  اول

  سال اول  سال دوم

- - - - - - 0 

 عدم بقایا

  رایج ورزيخاك
  

- - - - - - 150 
- - - - - - 300 
- - - - - - 450 
50 75 1705 1540 3788 3422 0 

حضور 
 بقایا

43 56 2365 2145 5255 4766 150 
44 43 3575 2805 7944 6233 300 
63 45 3960 3245 8801 7211 450 
- - - - - - 0 

 عدم بقایا

  داقلح ورزيخاك

- - - - - - 150 
- - - - - - 300 
- - - - - - 450 
51 60 1485 1540 3300 3422 0 

حضور 
 بقایا

44 47 2310 2062 5133 4583 150 
44 43 3355 2640 7455 5866 300 
39 41 3795 3135 8433 6966 450 
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  محاسبه میزان پتانسیل گرمایش جهانی 
محاسبه پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس 

تیلن و و  )2000روبرسون و همکاران (گزارشات 
ن ای هانجام شد. به منظور محاسب )2010همکاران (

شاخص، میزان دي اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن 
خارج شده از زمین، دي اکسید کربن منتشر شده 

و آماده سازي زمین  ورزيخاكحاصل از عملیات 
بن بوسیله ماشین آالت و همچنین میزان دي اکسید کر

انتشار یافته براي تولید کود شیمیایی نیتروژن در 
مجموع این گازها  گردید.تیمارهاي مختلف اندازه گیري 

به عنوان شاخص گرمایش جهانی مدنظر قرار گرفت. 
اندازه گیري میزان انتشار گازهاي دي اکسید کربن، 

روش  با استفاده ازاز زمین و متان  اکسید نیتروژن 
میزان انتشار دي . )1392شد (مرادي انجام  اتاقک بسته

اکسید کربن به ازاي تولید هر تن کود نیتروژن برابر با 
  ).2002وست و مورلن باشد (میکیلوگرم کربن  857

میزان ساعت کار و سوخت مصرفی در هر هکتار 
اندازه  ورزيخاكبراي هر کدام از دو نوع سیستم 

نشان داده شده  3زئیات آن در جدول گیري گردید که ج
است. 

  
  رایج و حداقل  ورزيخاك در ) در هکتار تعداد ساعت کار و سوخت مصرفی (لیتر -3 جدول

  سوخت مصرفی (لیتر در هکتار)  ساعت کار  ورزيخاكنوع 
  کل  گاوآهن  لولر       فاروئر  دیسک  کل  گاوآهن  لولر  فاروئر  دیسک

  6/69  29  4/17  6/11  6/11  12  5  3  2  2  رایج ورزيخاك
  29  0  0  6/11  4/17  5  0  0  2  3  حداقل ورزيخاك

  

)  Emission 2COمیزان دي اکسید کربن انتشار یافته (
بر حسب کیلوگرم در هکتار از مصرف سوخت 

بر اساس  ورزيخاكگازوئیلی براي هر دو سیستم 
  معادله زیر محاسبه گردید: 

  Emission 2CO   =  ]1[معادله 
       Fuel  میزان سوخت مصرفی بر حسب لیتر؛ :α :

 23/50واحد تبدیل لیتر گازوئیل به انرژي برابر با 
: واحد  و )؛1993تایلور و همکاران ( :مگاژول بر لیتر

تبدیل انرژي مصرفی حاصل از سوخت گازوئیل به گاز 
کیلوگرم کربن بر  95/21کربن برابر با  دي اکسید

 ،. بنابرایناست )2002وست و مورلن گیگاژول انرژي (
با توجه به فرمول، میزان انتشار دي اکسید کربن به 

کیلوگرم  1/1ازاي یک لیتر سوخت گازوئیلی برابر با 
 باشد. میکربن در هکتار 

اي دي اکسید کربن، متان و اثر هر کدام از گازه      
باشد، میاکسید نیتروژن بر گرمایش زمین متفاوت 
ترتیب  بهبطوریکه هر واحد متان و اکسید نیتروژن 

برابر دي اکسید کربن در گرمایش  298و  25حدود 

). بنابراین واحد این IPCC 2007زمین نقش دارند (
اکسید کربن بیان شد که  صورت معادل ديبهشاخص 

براي این منظور میزان گاز اکسید نیتروژن با ضریب 
  در محاسبات وارد شد.  25و متان با ضریب  298

در نهایت میزان پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس 
  محاسبه شد. 2معادله 
 ]2[ه لمعاد

             

 
زمین  : پتانسیل گرمایشGWPدر این معادله،       

: انتشار (کیلوگرم کربن در هکتار)، 
: انتشار سید کربن از خاك، کدي ا

انتشار متان از : اکسید نیتروژن از خاك، 
: انتشار دي اکسید کربن بوسیله خاك، 
: میزان دي اکسید و  ورزيخاك

  باشند. میي تولید کود شیمیایی کربن تولید شده برا
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  تجزیه وتحلیل آماري  
هاي حاصل از آزمایش بر اساس طرح داده          

مورد  SASآماري مورد استفاده، توسط نرم افزار 
در سطح  LSDتجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آزمون 

استفاده شد.  درصد جهت مقایسه میانگین 5احتمال 
ه بدلیل هزینه باالي اندازه گیري الزم به ذکر است ک
 کی از تنها يریگنمونه اتیعملاي، انتشار گازهاي گلخانه

. بنابراین، تجزیه واریانس و مقایسه گرفت صورت تکرار
میانگین براي بیالن کربن و پتانسیل گرمایش جهانی 

 Excelرسم نمودارها نیز توسط  نرم افزار انجام نشد. 
  انجام شد.

  نتایج و بحث
  ترسیب و بیالن کربن 

اثر بقایا  تأثیردر سال اول میزان ترسیب کربن تحت 
و  ورزيخاكاثر تیمارهاي  لی) وP < 0.01قرار گرفت (

دار نبود. بر همکنش موجود بین معنیکود بر این صفت 
، بقایا و کود و همچنین اثر ورزيخاكکلیه تیمارهاي 

ل از سه گانه آنها بر میزان ترسیب کربن در سال او
). در سال دوم 4لحاظ آماري معنی دار نبود (جدول 

آزمایش نیز مانند سال اول، از بین اثرات ساده فقط 
از بین اثرات دوگانه تنها برهمکنش بقایا  لیتیمار بقایا و

ترتیب در سطح بهبر میزان ترسیب کربن  اورهو کود 
سایر اثرات  تأثیرو  شدنددار معنیدرصد  5و  1احتمال 
بقایا و ×  ورزيخاكو کود)، دو گانه ( ورزيخاك( ساده
× بقایا ×  ورزيخاكکود) و سه گانه  (×  ورزيخاك

). 4دار نبود (جدول معنیکود) بر میزان ترسیب کربن 
گزارش نمودند که میزان  )2012علیجانی و همکاران (

با  ورزيخاكرایج کمتر از  ورزيخاكکربن خاك در 
  چیزل ترسیب یافت.

  

  بقایا و ، ورزيخاكمدیریت  تأثیرتجزیه  واریانس (میانگین مربعات) مربوط به  -4جدول 

  بر ترسیب کربن در خاك اورهکود  

 منابع تغییر درجه آزادي سال اول سال دوم

ns3003439 ns059221 2  بلوك  
ns2/804 ns11671 1 ورزيخاك )A(  

 خطاي یک 2 23733 1210203
ns5219372 ns737360 3 ) کودC(  

ns4141 ns1686 3 A×C 

 خطاي دو 12 346532 2734051
  )Bبقایا ( 1 230180038** 464214213**

 خطاي سه 2 646548 828488
ns1819 ns4078 1 A×B 

 خطاي چهار 2 114015 1128291
*6086133 ns906614 3 B×C 

ns3569 ns20/60 3 A×B×C 

 خطاي پنج 12 1468847 1611358

  ضریب تغییرات  -  19  12
nsباشد.دار در سطح احتمال یک و پنج درصد میدار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی  
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مدیریت بقایا بر میزان  تأثیرنتایج مقایسه میانگین 
ترسیب کربن هم در سال اول و هم در سال دوم نشان 

قایاي ذرت در خاك داد که به طور کلی باقی گذاشتن ب
باعث افزایش میزان ترسیب کربن در مقایسه با شرایط 

). با 5عدم نگه داشتن بقایا در سطح خاك شد (جدول 
بقایاي گیاهی شامل کربن  %45نکه تقریباً ایهتوجه ب

حفظ  ،)، بنابراین2007بولیندر و همکاران ( باشدمی
طح خاك سبب افزایش میزان کربن بقایاي گیاهی در س

موجود در خاك نسبت به شرایط عدم حفظ بقایا گردید. 
باالتر بودن میزان ترسیب کربن در تیمار حضور بقایا 

در سال دوم بیشتر از  ،در مقایسه با عدم وجود بقایا
اضافه کردن بقایا در خاك سبب  ،سال اول بود بطوریکه

در سال اول و میزان ترسیب کربن درصدي  48افزایش 
درصدي در سال دوم نسبت به شرایط عدم وجود  69

). باالتر بودن ترسیب کربن در 5بقایا گردید (جدول 
به مقدار  توانمیسال دوم در شرایط حفظ بقایا را 

بیشتر برگشت بقایا به خاك در سال دوم در مقایسه با 
ایا در هر بق×  ورزيخاكسال اول نسبت داد. برهمکنش 

دو سال آزمایش نیز نشان داد که وجود بقایا هم در 
حداقل از میزان  ورزيخاكرایج و هم در  ورزيخاك

ترسیب کربن بیشتري در مقایسه با عدم حضور بقایا 
با بررسی  )2012علیجانی و همکاران (برخوردار بود. 

از دو سال و کود اوره  نگهداري بقایاي ذرت پس تأثیر
و شیمیایی خاك و همچنین ی بر خصوصیات فیزیک

میزان نیتروژن و عملکرد گندم، گزارش نمودند که با 
افزایش حجم بقایاي دو ساله ذرت، میزان نیتروژن و 

  نشان داد.  يداریمعنکربن خاك افزایش 

  

  ترسیب کربنبر میزان  اوره، بقایا و کود ورزيخاكمدیریت  تأثیر  -5جدول  
 )1-ha.C kg( در کشت ذرت  

  

  

و  ورزيخاكاثر متقابل  تأثیرمیزان ترسیب کربن تحت 
آن بر ترسیب کربن از  رتأثیکود نیتروژن قرار نگرفت و 

) با این وجود، 4لحاظ آماري معنی دار نبود (جدول 
افزایش مقدار کاربرد کود با افزایش جزئی در میزان 

 ههمراه بود ک ورزيخاكترسیب کربن در هر دو روش 
ن روند در هر دو سال آزمایش مشاهده شد. البته الزم ای

به ذکر است که افزایش ترسیب کربن با افزایش سطوح 
کاربرد کود در سال دوم در مقایسه با سال اول در هر 

  ).5چشمگیرتر بود (جدول  رزيوخاكدو سیستم 
نتایج مربوط به اثر برهمکنش بقایا و کود بر        

ترسیب کربن در سال دوم نشان داد که در تمام سطوح 
کودي، تیمار وجود بقایا داراي ترسیب کربن بیشتري 

 تیمارهاي آزمایشی سال اول سال دوم

a12055 a11324  ورزيخاكنوع   رایج ورزيخاك  
a12063 a11355 حداقل ورزيخاك 

b8949 b9150 مدیریت بقایا عدم بقایا  
a15168 a13529 حضور بقایا 

a11306 a11058 0 

  اورهکود 
)1-ha    .kg(  

a11732 a11226 150 

a12443 a11455 300 

a12754 a11620 450 

  باشد.حروف  متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی دار می
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نسبت به عدم وجود بقایا بود که در این میان، بیشترین 
کیلوگرم  450ترسیب کربن در حضور بقایا با کاربرد 

کیلوگرم کربن در هکتار) و  16633کود در هکتار (
کمترین مقدار در شرایط عدم حضور بقایا و با کاربرد 

کیلوگرم کربن در  8875کیلوگرم کود در هکتار ( 450
در با این وجود، ). 2شکل هکتار) مشاهده گردید (

 300داري بین سطوح اختالف معنیشرایط حضور بقایا 
ولی در رم اوره در هکتار وجود نداشت. کیلوگ 450و 

شرایط عدم وجود بقایا، هیچ کدام از سطوح کودي 
افزایش . )2(شکل  اختالف معنی داري باهم نشان ندادند

میزان مصرف کود در هنگام وجود بقایا باعث افزایش 
میزان ترسیب کربن در سال دوم شد، در حالیکه روند 

افزایش سطوح  مشخصی در شرایط عدم حضور بقایا با
کودي مشاهده نگردید. افزایش میزان مصرف کود 

شافی شود (میگیاه  تودهزیستنیتروژنه باعث افزایش 
) که در چنین شرایطی، برگشت بقایا به 2007و همکاران 

خاك منجر به ورود کربن بیشتري به خاك شده و در 
مصرف کود  نهایت ترسیب کربن در سطوح باالي

  یابد. میافزایش 

  

 
  در سال دوم آزمایش بر میزان ترسیب کربن اورهمدیریت بقایا و سطوح کود  تأثیر  -2شکل 

  
میزان بیالن دو ساله کربن که حاصل اختالف بین کربن 
موجود در خاك در انتهاي سال دوم آزمایش با میزان 
کربن خاك در ابتداي شروع آزمایش در سال اول 

، بقایا ورزيخاكتیمارهاي مختلف  تأثیرباشد، تحت می
نشان داده شده است. وجود  3و کود نیتروژن در شکل 
و در تمام سطوح  ورزيخاكبقایا در هر دو سیستم 

کاربرد کود داراي بیالن کربن مثبت بود، به عبارتی بعد 
از طی دو سال، کربن در خاك ترسیب یافته و میزان 

ر مقایسه با ابتداي شروع کربن موجود در خاك د
آزمایش افزایش نشان داد. در شرایط عدم حضور بقایا 

حداقل،  ورزيخاكرایج و هم در  ورزيخاكهم در 
میزان بیالن کربن در تیمارهاي مختلف کودي منفی بود. 

که در شرایط عدم حفظ  استن ای هدهند این امر نشان
 ابدیمینبقایا در خاك، نه تنها کربنی در خاك ترسیب 

بلکه مقداري از کربن خاك نیز به صورت تنفس 
که در نهایت باعث  شودمیمیکروبی از خاك خارج 

شود. حفظ بقایاي میایجاد بیالن منفی در کربن خاك 
گیاهی در خاك به دلیل وجود کربن در پیکره خود باعث 
افزایش میزان کربن موجود در خاك و درنتیجه بیالن 

  مثبت کربن گردید.  
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  بیالن دو ساله کربن خاك بر  اورهکود در بقایا در  ورزيخاك ترکیب تیماري  - 3شکل

  

از لحاظ  ورزيخاكاختالف چندانی بین دو سیستم 
بیالن کربن در شرایط وجود و عدم وجود بقایا و 

). 3همچنین در سطوح کودي مشاهده نشد (شکل 
زان افزایش میزان کاربرد کود اوره باعث افزایش می

بیالن کربن در شرایط وجود بقایا در هر دو سیستم 
گردید، در صورتی که در شرایط عدم وجود  ورزيخاك

بقایا عکس این حالت مشاهده شد و افزایش کاربرد کود 
باعث کاهش اندکی در بیالن کربن و منفی تر شدن آن 

در شرایط  ).3شد (شکل  ورزيخاكدر هر دو روش 
استفاده از کود نیتروژن باعث ، عدم وجود بقایاي گیاهی

هاي خاکزي موجود در افزایش فعالیت میکروارگانیسم
) و 1998دوران و همکاران ناحیه ریشه گیاه می گردد (

ها در زمان فعالیت و از آنجاییکه این میکروارگانیسم
تان والل ( تنفس گاز دي اکسید کربن متصاعد می نمایند

تشار این گاز و در نتیجه ، باعث باال رفتن میزان ان)2005
در شرایطی که  منفی شدن بیالن کربن خاك می گردند.

افزایش کاربرد گیرد، برگشت بقایا به خاك صورت می

گیاهی و در نتیجه  تودهزیستکود باعث افزایش 
ن موضوع ای هک گرددمیبرگشت بقایاي بیشتر به خاك 

سبب باال رفتن بیالن کربن در سطوح باالي مصرف 
  شد. کود

  
  پتانسیل گرمایش جهانی

اي، از یک سو میزان گلخانهدر بحث انتشار گازهاي 
مطرح  ايهگلخانانتشار هر کدام از گازهاي مختلف 

، که هر چه میزان انتشار این گازها افزایش یابد، باشدمی
پدیده تغییر اقلیم و گرمایش زمین از شدت بیشتري 

ر کدام از و از سوي دیگر نقش ه باشدمیبرخوردار 
. مطالعات باشدمیآنها در گرمایش زمین مورد توجه 

هر واحد از گازهاي متان و  تأثیرکه  دهدمینشان 
اکسید نیتروژن در پتانسیل گرمایش جهانی، به مراتب 

. بر اساس گزارشات باشدمیبیشتر از دي اکسید کربن 
سازمان بین الدول تغییر اقلیم، هر واحد متان و اکسید 
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برابر دي اکسید  298و  25ترتیب حدود بهن نیتروژ
 ). IPCC 2007کربن در گرمایش زمین نقش دارند (

نتایج نشان داد که در هر دو سال آزمایش، 
رایج  ورزيخاكمیزان پتانسیل گرمایش جهانی در 

). همچنین، 4حفاظتی بود (شکل  ورزيخاكتر از بیش
به دلیل حجم و تجزیه بیشتر یش در سال دوم آزما

میزان این صفت باالتر از سال اول بقایاي گیاهی 
ها نیز آزمایش بود. همانطور که در بخش مواد و روش

رایج عملیات آماده  ورزيخاكاشاره گردید، در سیستم 

سازي شامل گاو آهن، دیسک، لولر و فاروئر و در 
ود، حداقل شامل دیسک و فاروئر ب ورزيخاكسیستم 

و در  6/69رایج  ورزيخاكکه متعاقب آن در شرایط 
لیتر در هکتار سوخت مصرف  29حفاظتی  ورزيخاك

 77). این میزان سوخت، باعث تولید حدود 3 شد (جدول
کیلوگرم دي اکسید کربن در هکتار به ترتیب در  32و 

  رایج و حداقل گردید.  ورزيخاك
 

 
  هاي مختلف خاکورزي در کشت ذرتبر اساس معادل کربن در سیستم )GWPانی (میزان پتانسیل گرمایش جه  -4شکل 

  
عالوه بر این، بدلیل اختالط بهتر بقایاي گیاهی 

تر جهت خروج با خاك و همچنین شرایط تهویه مناسب
از شدت انتشار  رایج ورزيخاك، گاز دي اکسید کربن

حداقل  ورزيخاكدي اکسید کربن بیشتري نسبت به 
رسد، این مینظر  ه. ب)1392(مرادي  دار بودبرخور

عوامل در افزایش شدت گرمایش جهانی توسط 
نکه، ای هرایج نقش دارند. نکته قابل توج ورزيخاك

انتشار اکسید نیتروژن که خود نقش مهمتري در 

در  ،)2012 دندوون و همکارانگرمایش جهانی دارد (
حداقل بود (جدول  ورزيخاكایج کمتر از ر ورزيخاك

با این وجود، به دلیل حجم بیشتر انتشار دي . )4-16
در این آزمایش ، اکسید نیتروژناکسید کربن نسبت به 

اکسید نیتروژن سهم کمتري در پتانسیل گرمایش گاز 
) 2006( آوریچ و همکاران-میِر). 4(شکل  داشت جهانی 

 هايبین سیستم ايدر مقایسه انتشار گازهاي گلخانه
که  میهنگا گزارش کردند  رایج و حفاظتی ورزيخاك
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فقط انتشار از خاك مدنظر قرار گیرد، میزان انتشار 
رایج کمتر از  ورزيخاكدر سیستم  ايهگازهاي گلخان

حفاظتی است ولی زمانی که انتشار توسط  ورزيخاك
، انتشار در شودمیدر نظر گرفته ماشن آالت نیز 

حفاظتی بدلیل کاهش مصرف  ورزيخاكسیستم 
رایج  ورزيخاكماشین آالت در این سیستم، کمتر از 

اظهار داشتند  )2006فیلوپوویک و همکاران (. باشدمی
 ورزيخاكبه جاي حفاظتی  ورزيخاكکه با اعمال 

کاهش  د منجر بهتوانمیف سوخت کاهش مصر ،رایج
  . شود ايهانتشار گازهاي گلخان

مدیریت بقایاي ذرت بر میزان پتانسیل  تأثیر
گرمایش جهانی نیز نشان داد که بین تیمار وجود و عدم 

وجود بقایا اختالف چشم گیري هم در سال اول و هم 
). میزان این 5 سال دوم آزمایش وجود داشت (شکل

برابر آن  3ر بقایاي گیاهی حدود صفت در تیمار حضو
در شرایط عدم وجود بقایا بود. در شرایط عدم بقایا، 
اختالفی بین سال اول و دوم آزمایش از لحاظ پتانسیل 
گرمایش جهانی وجود نداشت ولی در تیمار حضور 
بقایاي ذرت، در سال دوم افزایش اندکی در این صفت 

ل باالتر ). دلی5 نسبت به سال اول مشاهده شد (شکل
بودن میزان پتانسیل گرمایش جهانی در حضور بقایاي 

اکسید  هايباال بودن میزان انتشار  گاز تواندمی یاهیگ
نیتروژن و دي اکسید کربن در این تیمار نسبت به 

  شرایط عدم وجود بقایاي گیاهی باشد.
  

  
  یریت بقایاي ذرت در کشت ذرتمیزان پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس معادل کربن تحت تأثیر مد -5شکل 

  

نتایج نشان داد که افزایش میزان کاربرد 
نیتروژن در هر دو سال آزمایش باعث افزایش قابل 

). 6 توجهی در میزان پتانسیل گرمایش جهانی شد (شکل
کیلوگرم  568در سال دوم آزمایش، میزان این صفت از 

دي اکسید کربن در هکتار در شرایط عدم اعمال کود 
کیلوگرم دي اکسید کربن در هکتار در  1182ره تا او

کیلوگرم در هکتار کود اوره متفاوت بود.  450سطح 
 تأثیرافزایش میزان کود نیتروژن مصرفی، از طرفی 
ن ای هک  مستقیم بر افزایش انتشار اکسید نیتروژن دارد

در افزایش پتانسیل گرمایش میموضوع خود نقش مه
با  بیان شد،، همانطور که دارد. از سوي دیگر جهانی

دلیل افزایش هافزایش میزان مصرف کود نیتروژن، ب
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فعالیت ریشه و ریزموجودات خاك، میزان انتشار دي 
منجر به  توانندمیاکسید کربن افزایش یافت. این عوامل 

پتانسیل گرمایش جهانی بیشتر در شرایط مصرف 
  باالتر نیتروژن گردند.  

  
  میزان پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس معادل کربن در کشت ذرتبر  اورهمختلف کود سطوح  تأثیر  -6 شکل

  نتیجه گیري کلی
مدیریت بقایا بر میزان ترسیب کربن در هر  تأثیر         

دو سال آزمایش نشان داد که باقی گذاشتن بقایاي ذرت 
در خاك باعث افزایش میزان ترسیب کربن در مقایسه با 

ه داشتن بقایا در سطح خاك شد. در شرایط عدم نگ
گیاهی  تودهزیستشرایط افزایش میزان کود مصرفی، 

، بنابراین در چنین شرایطی، برگشت یافتنیز افزایش 
بقایا به خاك منجر به ورود کربن بیشتري به خاك شده 
و به تبع آن، ترسیب کربن در سطوح باالي مصرف کود 

رایج و هم  ورزيخاك. وجود بقایا هم در یافتافزایش 
حداقل داراي بیالن کربن مثبت بود، در  ورزيخاكدر 

حالیکه در شرایط عدم حضور بقایا، در هر دو سیستم 
و در تمام سطوح کاربرد کود، میزان بیالن  ورزيخاك

تیمارهاي مختلف  تأثیردر بررسی  کربن منفی بود.
مورد بررسی بر پتانسیل گرمایش جهانی مشاهده شد 

رایج بدلیل استفاده  ورزيخاكاین صفت در  که میزان
حداقل براي  ورزيخاكبیشتر از ماشین آالت بیشتر از 

هر دو سال آزمایش بود. در سال دوم آزمایش میزان 

این صفت باالتر از سال اول آزمایش بود. تیمار وجود 
بقایاي گیاهی نیز باعث افزایش قابل توجه پتانسیل 

ط عدم وجود بقایاي گرمایش جهانی نسبت به شرای
گیاهی گردید. همچنین، میزان پتانسیل گرمایش جهانی 

پذیرفت و با  تأثیرمصرفی  اورهشدت از میزان کود هب
افزایش سطوح کود اوره، این صفت افزایش چشم گیري 

بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که نشان داد. 
 اثرات 4تواند باعث تعدیلمیعملیات کشاورزي حفاظتی 

  .منفی تغییر اقلیم گردد

                                                           
4 Mitigation 
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	:ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ زﺎﮔ رﺎﺸﺘﻧا ،يا ،ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗكﺎﺧيزرو ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ يزروﺎﺸﮐ ،ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ
	يﺎﻫزﺎﮔ يزﺎﺳﺎﻫرﻪﻧﺎﺨﻠﮔيا) دراد ﺖﻟﺎﺧد ﻮﺟ ﻪﺑ
	2001 دوﺪﺣ ،ﻦﯿﺑ ﻦﯾا رد .(60 ﯽﻧﺎﻬﺟ رﺎﺸﺘﻧا زا ﺪﺻرد ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا39 و نﺎﺘﻣ ﯽﻧﺎﻬﺟ رﺎﺸﺘﻧا زا ﺪﺻردﮏﯾ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا يد ﯽﻧﺎﻬﺟ رﺎﺸﺘﻧا زا ﺪﺻرد ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﯿﺴﻧﺎﺘﭘﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞ
	دوﺪﺣ ﻢﯿﻠﻗا ﺮﯿﯿﻐﺗ هﺪﯾﺪﭘ رد يزروﺎﺸﮐ ﻢﻬﺳ 5/13 ﻖﯾﺮﻃ زا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺪﺻردﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﯾﺎﻫ فﺬﺣﻞﮕﻨﺟ ﺮﯿﯿﻐﺗ ،ﺎﻫكﺎﺧﻦﯿﻣز ﻪﺑ ﺮﮑﺑ يﺎﻫﺎﻫ ،ﯽﻋارز ي نﺪﻧازﻮﺳ ،ﺮﮑﺸﯿﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﯽﺑﺎﻗﺮﻏ ﺞﻧﺮﺑ رﺎﮐ و ﺖﺸﮐ هدﺎﻔﺘﺳا ،نﺎﮔﺪﻨﻨﮐراﻮﺨﺸﻧ شروﺮﭘ ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ زا رد هﺮﯿﻏ و 
	يزروﺎﺸﮐ ﺶﺨﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﻣ .ﺪﺷﺎﺑ
	مﺎﻈﻧيﺎﻫﺎﺧكيزروﺪﯾﺪﺷياﺮﺑﻞﯿﻧ ﻪﺑ ﺮﺜﮐاﺪﺣ،دﺮﮑﻠﻤﻋﺮﺠﻨﻣﻪﺑﺶﻫﺎﮐﺮﯿﮕﻤﺸﭼردداﻮﻣ ﯽﻟآ ،كﺎﺧﻓﺖﯿﻟﺎﻌيﺎﻫﯾﺰﻧآﯽﻤورد،ﺖﯾﺎﻬﻧﺖﯿﻔﯿﮐكﺎﺧ ﯽﻣﺪﻧﻮﺷ)ﺮﯾﺎﺑو نارﺎﮑﻤﻫ2001 ؛ ﺖﺑاﺮﻣ2002هوﻼﻋ .( ﺮﺑيﺎﯾﺎﻘﺑ ،ﻦﯾاﯽﻫﺎﯿﮔﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﺐﺒﺳﺶﻫﺎﮐﺮﯿﯿﻐﺗﻢﯿﻠﻗا ﯽﻧﺎﻬﺟﻖﯾﺮﻃ زااﺪﺟندﺮﮐتﺎﯾﻮﺘﺤﻣﻦﺑﺮﮐﯽﻟآكﺎﺧو رﺎﺸﺘﻧا ناﺮﺒﺟيدﺪﯿﺴﮐاﻦﺑﺮﮐوﺮ
	ﻦﺑﺮﮐ و (ﺐﯿﺳﺮﺗ) كﺎﺧ ﻪﺑ يدورو ﻦﺑﺮﮐ ﺖﺒﺴﻧ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻮﺟ ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ رﺎﺸﺘﻧا) ﺖﯿﻤﺳا2004( ، زا ﯽﮑﯾﮐ ﺖﺳا عﻮﺿﻮﻣ ﻦﯾا كرد ياﺮﺑ ﯽﺳﺎﺳا يﺎﻫرﺎﮑﻫارﻪآﯾ ﺎ رد ﯽﻋارز ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا ﮏﯾﻘﻄﻨﻣﻪيايد ﻊﺒﻨﻣ ،ﺺﺨﺸﻣ
	ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐاﯽﻣﺪﺷﺎﺑ) ﮏﯾرﺎﭼﻮﮐ و ﻦﯿﺋﻮﺗ2009 تﺎﯿﻠﻤﻋ .( نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺎﺑ يزروﺎﺸﮐ نﺎﯾﺮﺟ جوﺮﺧ و دورو رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﻋارزيد
	ﺪﯿﺴﮐاﻦﺑﺮﮐ كﺎﺧ زاﯽﻣدﻮﺷ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا يد ﺪﯿﻟﻮﺗ .ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد،كﺎﺧ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ يﺎﻫ زا و ﻪﯾﺬﻐﺗ ،(ﯽﺘﺑﻮﻃر يﻮﺘﺤﻣ و ﺎﻣد) كﺎﺧ ﻢﯿﻠﻗا ﻖﯾﺮﻃﯽﻣ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﺑﺎﻗ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﻞﻣاﻮﻋﺪﺷﺎﺑ) ﺖﯿﻤﺳا2004(. ﺶﯾاﺰﻓاﺐﯿﺳﺮﺗﻦﺑﺮﮐ
	(كﺎﺧ ﻪﺑ هﺪﺷ دراو ﻦﺑﺮﮐ)ﺚﻋﺎﺑ دﻮﺒﻬﺑيﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ،كﺎﺧﺶﯾاﺰﻓايراﺪﻬﮕﻧ ﺖﯿﻓﺮﻇبآ ردكﺎﺧيﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد وزاﺶﯾﺎﺳﺮﻓﯽﺑآيدﺎﺑ و ﯽﻣدﻮﺷﻪﺑ .ﻦﯿﻤﻫﻞﯿﻟدﺐﯿﺳﺮﺗﻦﺑﺮﮐهوﻼﻋﺮﺑندﻮﺑ اراد شزرايﺎﻫ،ﯽﺘﻇﺎﻔﺣﻪﺑﻞﯿﻟدﺶﯾاﺰﻓاﺖﺴﯾز ﺪﯿﻟﻮﺗ،هدﻮﺗزا ﺮﻈﻧيدﺎﺼﺘﻗاﺰﯿﻧيارادشزراﺖﺳاوﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻪﺑ
	ناﻮﻨﻋﺖﻌﻔﻨﻣودﻮﺳﯽﻓﺎﺿاﻞﺻﺎﺣزاتﺎﯿﻠﻤﻋ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ) دﻮﺷ ظﺎﺤﻟ ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗﻋ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺒ2009 .( ﺳﯿﻢﺘﺴﺎﻫي و ﺖﺸﮐ ،ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻢﺨﺷ و ﻢﺨﺷ نوﺪﺑ ،ﻖﯿﻤﻋ ﻪﺸﯾر ياراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺷﺎﮐ ،ﻪﻟﺎﺳ ﺪﻨﭼ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﺎﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳاهدﺎﻬﻧﺎﻫاد دﻮﮐ ﯽﻟآ يﯽﻣ ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و ،كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺶﻠﮐ و هﺎﮐ يراﺪ
	ﻞﮑﺷ رد ﺶﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ ود رد ترذ1 هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ حﺮﻃ ﻪﯾﺎﭘ ﺮﺑ يراﻮﻧ تﻼﭘ ﺖﯿﻠﭙﺳا ترﻮﺼﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ .ﺖﺳاكﻮﻠﺑ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ3ا راﺮﮑﺗ اﺮﺟﺪﺷ . ﻞﻣﺎﺷ ﯽﻠﺻا يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓكﺎﺧيزرو) ﺢﻄﺳ ود رد1- كﺎﺧيزرو ﻖﻤﻋ ﺎﺗ ﻦﻫآ وﺎﮔ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ ﺞﯾار40 -30 ،ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ،ﺮﻟﻮﻟ و دﻮﺑ ﺮﺋروﺎﻓ و ﮏﺴﯾد2 -كﺎﺧيزر
	لﺎﺜﻣﺷﯿاﺮﻔونارﺎﮑﻤﻫ)2009( تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺶﯾاﺮﮔ يﺎﻫرﺎﮑﻫار ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ار ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐﺳﺮﺗ و ﻮﺟ ﻪﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد رﺎﺸﺘﻧا ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ نآ ﺐﯿ ،ﯽﻓﺮﻃ زا .ﺪﻧدﻮﻤﻧ هرﺎﺷا كﺎﺧنووﺪﻧدونارﺎﮑﻤﻫ )2012(،ﻣﯿناﺰﺳﺮﺗﯿﺐﻦﺑﺮﮐورﺎﺸﺘﻧاﺎﻫزﺎﮔيﻪﻧﺎﺨﻠﮔيا اررداﺮﺷﯾﻂﺖﻋارزارﯾﺞترذ)ﻢﺨﺷﻤﻋﯿ،ﻖﮏﺗﺘﺸﮐﯽ و
	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ،رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾﺪﺑ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد يا رد ﻊﻗاو ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد10 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ ﺎﺑ ﺪﻬﺸﻣ قﺮﺷ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ36 و ﻪﺟرد 16 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﺟرد59 و ﻪﺟرد36 ﻪﻘﯿﻗد عﺎﻔﺗرا و ﯽﻗﺮﺷ985 ﯽﻃ رد ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا يﺮﺘﻣ ﯽﻋارز لﺎﺳ ود90 -89 و91-90 تاﺮﯿﯿﻐﺗ .ﺪﺷ ا
	زا ﻞﺒﻗ رد ﺰﯿﻧ (ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ) ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا ﻦﯿﻣز ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﺶﯾﺎﻣزآ مود لﺎﺳ رد ﺦﯾرﺎﺗ رد ﺖﺷﺎﮐ20 ﺖﺸﻬﺒﯾدرا1391 .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا رد ﺖﺷﺎﮐ و ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا لوا لﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ ﺖﺷﺎﮐ ﻂﯾاﺮﺷﺳ ﻞﺤﻣ مﺎﺠﻧا ﺎﯾﺎﻘﺑ مﺪﻋ ﻢﻫ و ﺎﯾﺎﻘﺑ رﺎﻤﯿﺗ ياﺮﺑ ﻢﻫ ﻞﺒﻗ لﺎ .ﺖﻓﺮﮔ
	ﺦﯾرﺎﺗ رد ﺶﯾﺎﻣزآ لوا لﺎﺳ رد ﺖﺷﺎﮐ10 لﺎﺳ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا1390 ﺦﯾرﺎﺗ رد ﺶﯾﺎﻣزآ مود لﺎﺳ رد و 20 ﺖﺸﻬﺒﯾدرا1391 ترذ ﺖﺷﺎﮐ ﺖﻬﺟ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ساﺮﮐ ﻞﮕﻨﯿﺳ ﻢﻗر)704 سﺎﺳا ﺮﺑ ﻦﯿﻣز ﻪﯿﻬﺗ زا ﺲﭘ ،( و يﻮﺟ ﺮﺋورﺎﻓ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ،ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺸﭘﻪﺘ ﻖﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻫ20ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻒﯾدر ود ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ
	و ﺖـــﺷﺎﮐ زا ﺲـــﭘ ﻪﻠـــﺻﺎﻓﻼﺑ يرﺎـــﯿﺑآ ﻦﯿـــﻟوايرﺎﯿﺑآﺎﻫي ﺮـﻫ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ يﺪﻌﺑ10 ﺮـﺧآ ﺎـﺗ رﺎـﺒﮑﯾ زور .ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا نﻮﻔﯿﺳ ﻂﺳﻮﺗ و ﯽﺘﺸﻧ شور ﻪﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ هﺎــﯿﮔ ﻪــﯿﻟوا نﺪــﺷ ﺰﺒــﺳ5 ترﻮــﺻ ﺖــﺷﺎﮐ زا ﺲــﭘ زور .ﺖــﻓﺮﮔﺑ رﺎــﻬﭼ ﻪــﻠﺣﺮﻣ ردﯽــﮔﺮ ﻢﮐاﺮــﺗ لﻮــﺼﺣ ياﺮــﺑ ،
	.ﺪــﺷ ﻞـﻘﺘﻨﻣ هﺎﮕــﺸﯾﺎﻣزآ ﻪـﺑ ﻦﺑﺮـﮐ ناﺰــﯿﻣ يﺮـﯿﮔ هزاﺪـﻧاﺧ ﻪﺑ ﯽﺘﺸﮔﺮﺑ ترذ يﺎﯾﺎﻘﺑ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد كﺎ لوﺪﺟ رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ2.ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻦﺑﺮـﮐ ناﺰـﯿﻣ ،ﻦﺑﺮـﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﻬﺟ يﺎــﯾﺎﻘﺑ رد دﻮــﺟﻮﻣ ﻦﺑﺮــﮐ ناﺰــﯿﻣ و كﺎــﺧ رد دﻮــﺟﻮﻣ ،ﺎـﯾﺎﻘﺑ رﻮﻀﺣ 
	رد ﻪـﮐ ﻪـﮑﯾرﻮﻄﺑ ،ﺪـﺷ ﮏﻨﺗ ﺖﺑﻮﻧ ود ﯽﻃ ﻪﻋرﺰﻣ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ20ﺘﻧﺎﺳﯽﺮﺘﻣ ﯽﻗﺎـﺑ هﺎـﯿﮔ ﮏﯾ راﻮﻧ يور ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ .ﺪﻧﺎﻣﻒﻠﻋﯽﺘﺳد ﻦﯿﺟو ﻂﺳﻮﺗ زﺮﻫ رد4 ﺖﺑﻮﻧ .ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا لﻮـﻃ رد ﺎﻨﻤـﺿهرود ﭻﯿـﻫ ﺎـﺑ هﺎـﯿﮔ ،ﺪـﺷر لﺎــﺳود ﺮــﻫ رد .ﺪــﺸﻧ وﺮــﺑور يرﺎــﻤﯿﺑ و ﺖــﻓآ ﻪــﻧﻮﮔﻣزآ زور
	سﺎﺳا ﺮﺑ كﺎﺧ ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣعﻮﻤﺠﻣ ناﺰـﯿﻣ ﻪـﺑ ﯽﺘـﺸﮔﺮﺑ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻦﺑﺮﮐ نزو و كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻦﺑﺮﮐ ،ﯽـﻋارز لﺎﺳ ود ﺮﻫ رد ،رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾﺪﺑ .ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ كﺎﺧزا ﻞﺒﻗ مﺪـﻋ و ﺎـﯾﺎﻘﺑ رﺎﻤﯿﺗ زا كﺎﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ عوﺮﺷ زا كﺎـﺧ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﺪـﺷر ﻞـﺼﻓ يﺎـﻬﺘﻧا رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺎﯾﺎﻘﺑ زا (تﺮـﮐ ﺮـﻫ ﻂـﺳو
	.ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﺺﺧﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد يﺎﻫزﺎﮔ رﺎﺸﺘﻧا ناﺰﯿﻣ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا نﺎﺘﻣ و ﻦﯿﻣز زازا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ شور ﻪﺘﺴﺑ ﮏﻗﺎﺗا مﺎﺠﻧا يداﺮﻣ) ﺪﺷ1392( . يد رﺎﺸﺘﻧا ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻦﺗ ﺮﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ يازا ﻪﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا857 ﻦﺑﺮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻣ
	سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ تﺎﺷراﺰﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﺳﺮﺑور2000( و و ﻦﻠﯿﺗ ) نارﺎﮑﻤﻫ2010(ﺒﺳﺎﺤﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧاﻪﯾا ﻦ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا و نﺎﺘﻣ ،ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد ناﺰﯿﻣ ،ﺺﺧﺎﺷ هﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد ،ﻦﯿﻣز زا هﺪﺷ جرﺎﺧ تﺎﯿﻠﻤﻋ زا ﻞﺻﺎﺣكﺎﺧيزرو ﻦﯿﻣز يزﺎﺳ هدﺎﻣآ وﺮﮐ ﺪﯿﺴ
	) ﻪﺘﻓﺎﯾ رﺎﺸﺘﻧا ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد ناﺰﯿﻣ
	( ﺖﺧﻮﺳ فﺮﺼﻣ زا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳ ود ﺮﻫ ياﺮﺑ ﯽﻠﯿﺋوزﺎﮔكﺎﺧيزرو سﺎﺳا ﺮﺑ :ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻪﻟدﺎﻌﻣ
	) ﺪﻧراد ﺶﻘﻧ ﻦﯿﻣز
	2007 ﻦﯾا ﺪﺣاو ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .( ﺺﺧﺎﺷﻪﺑيد لدﺎﻌﻣ ترﻮﺻ ﻪﮐ ﺪﺷ نﺎﯿﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا ﺐﯾﺮﺿ ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا زﺎﮔ ناﺰﯿﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ298 ﺐﯾﺮﺿ ﺎﺑ نﺎﺘﻣ و25 .ﺪﺷ دراو تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ رد سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد ﻪﻟدﺎﻌﻣ2.ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ دﺎﻌﻣﻟ ﻪ
	1
	؛ﺮﺘﯿﻟ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺖﺧﻮﺳ ناﺰﯿﻣ :
	: ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ يژﺮﻧا ﻪﺑ ﻞﯿﺋوزﺎﮔ ﺮﺘﯿﻟ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﺪﺣاو23/50 ﺮﺘﯿﻟ ﺮﺑ لوژﺎﮕﻣ
	2
	) نارﺎﮑﻤﻫ و رﻮﻠﯾﺎﺗ1993؛(و ﺪﺣاو : زﺎﮔ ﻪﺑ ﻞﯿﺋوزﺎﮔ ﺖﺧﻮﺳ زا ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻓﺮﺼﻣ يژﺮﻧا ﻞﯾﺪﺒﺗﺪﯿﺴﮐا يد ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻦﺑﺮﮐ95/21 ﺮﺑ ﻦﺑﺮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ) يژﺮﻧا لوژﺎﮕﯿﮔ ﻦﻟرﻮﻣ و ﺖﺳو2002(ﺖﺳاﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .، ﻪﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد رﺎﺸﺘﻧا ناﺰﯿﻣ ،لﻮﻣﺮﻓ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺋوزﺎﮔ ﺖﺧﻮﺳ ﺮﺘﯿﻟ ﮏﯾ يازا1/1 
	ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ : ﻦﯿﻣز ،(رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ) رﺎﺸﺘﻧا : ا يدﮐ ،كﺎﺧ زا ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴ رﺎﺸﺘﻧا : ،كﺎﺧ زا نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﺴﮐا
	،ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻦﯾا رد
	زا نﺎﺘﻣ رﺎﺸﺘﻧا ،كﺎﺧ ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد رﺎﺸﺘﻧا : كﺎﺧيزرو و ﺪﯿﺴﮐا يد ناﺰﯿﻣ : اﺮﺑ هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻦﺑﺮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﯽﻣ .ﺪﻨﺷﺎﺑ
	ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ دﻮﮐﯽﻨﻌﻣ ﻦﯿﺑ دﻮﺟﻮﻣ ﺶﻨﮑﻤﻫ ﺮﺑ .دﻮﺒﻧ راد يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻠﮐكﺎﺧيزرو ﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و دﻮﮐ و ﺎﯾﺎﻘﺑ ،وا لﺎﺳ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻪﻧﺎﮔ ﻪﺳ زا ل لوﺪﺟ) دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ4 مود لﺎﺳ رد .( ﻂﻘﻓ هدﺎﺳ تاﺮﺛا ﻦﯿﺑ زا ،لوا لﺎﺳ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺰﯿﻧ ﺶﯾﺎﻣزآو ﺎﯾﺎﻘﺑ رﺎﻤﯿﺗﯽﻟ ﺎﯾﺎﻘ
	هداد حﺮﻃ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ زا ﻞﺻﺎﺣ يﺎﻫ راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ،هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يرﺎﻣآ
	درﻮﻣ نﻮﻣزآ زا و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﻪﯾﺰﺠﺗ
	ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣا5ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟ ﺪﺻرد .ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا يﻻﺎﺑ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﻞﯿﻟﺪﺑ ﻪﻪﻧﺎﺨﻠﮔ يﺎﻫزﺎﮔ رﺎﺸﺘﻧا ،ياﻠﻤﻋﯿتﺎﻪﻧﻮﻤﻧﮔﯿﺮيﺎﻬﻨﺗزاﯾﮏ راﺮﮑﺗترﻮﺻﺖﻓﺮﮔ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ . ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ و ﻦﺑﺮﮐ نﻼﯿﺑ ياﺮﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .ﺪﺸﻧ مﺎﺠﻧا راﺰﻓا
	.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا
	ﺖﺤﺗ ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣ لوا لﺎﺳ ردﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺮﺛا ) ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ
	و (ﯽﻟ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛاكﺎﺧيزرو و
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧﺮﯿﺛﺄﺗ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ نﺎﺸﻧ مود لﺎﺳ رد ﻢﻫ و لوا لﺎﺳ رد ﻢﻫ ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗﺑ ﻦﺘﺷاﺬﮔ ﯽﻗﺎﺑ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ داد كﺎﺧ رد ترذ يﺎﯾﺎﻘ ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ لوﺪﺟ) ﺪﺷ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻦﺘﺷاد ﻪﮕﻧ مﺪﻋ5 ﺎﺑ .( ﺑ ﻪﺟﻮﺗﻪﯾا ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﻪ
	ﺖﺤﺗ ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛاكﺎﺧيزرو و و ﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐﯿﺛﺄﺗﺮ زا ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ﺮﺑ نآ لوﺪﺟ) دﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ4 ،دﻮﺟو ﻦﯾا ﺎﺑ ( ناﺰﯿﻣ رد ﯽﺋﺰﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا شور ود ﺮﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗكﺎﺧيزروﮐ دﻮﺑ هاﺮﻤﻫﻪ ﯾا مزﻻ ﻪﺘﺒﻟا .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸ
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،نﺎﯿﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ دﻮﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ رﻮﻀﺣ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ450 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ) رﺎﺘﮑﻫ رد دﻮﮐ16633 و (رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ و ﺎﯾﺎﻘﺑ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ450) رﺎﺘﮑﻫ رد دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ8875 رد ﻦﺑﺮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ) ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ (رﺎﺘﮑ
	ﻦﺑﺮﮐ ﻦﯿﺑ فﻼﺘﺧا ﻞﺻﺎﺣ ﻪﮐ ﻦﺑﺮﮐ ﻪﻟﺎﺳ ود نﻼﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ مود لﺎﺳ يﺎﻬﺘﻧا رد كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ لوا لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآ عوﺮﺷ ياﺪﺘﺑا رد كﺎﺧ ﻦﺑﺮﮐﯽﻣ ﺖﺤﺗ ،ﺪﺷﺎﺑﺮﯿﺛﺄﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗكﺎﺧيزرو ﺎﯾﺎﻘﺑ ، ﻞﮑﺷ رد نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ و3 دﻮﺟو .ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﻢﺘﺴﯿﺳ ود ﺮﻫ رد ﺎﯾﺎﻘﺑكﺎﺧيزرو
	ﻢﺘﺴﯿﺳ ود ﻦﯿﺑ ﯽﻧاﺪﻨﭼ فﻼﺘﺧاكﺎﺧيزرو ظﺎﺤﻟ زا و ﺎﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟو مﺪﻋ و دﻮﺟو ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻦﺑﺮﮐ نﻼﯿﺑ ﻞﮑﺷ) ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يدﻮﮐ حﻮﻄﺳ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ3 .( ﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ هروا دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ناﺰ ﻢﺘﺴﯿﺳ ود ﺮﻫ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟو ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻦﺑﺮﮐ نﻼﯿﺑكﺎﺧيزرو دﻮﺟو مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ،ﺪ
	يﺎﻫزﺎﮔ رﺎﺸﺘﻧا ﺚﺤﺑ ردﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ناﺰﯿﻣ ﻮﺳ ﮏﯾ زا ،يا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫزﺎﮔ زا ماﺪﮐ ﺮﻫ رﺎﺸﺘﻧاﻧﺎﺨﻠﮔﻪيا حﺮﻄﻣ ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ ،ﺪﺑﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻫزﺎﮔ ﻦﯾا رﺎﺸﺘﻧا ناﺰﯿﻣ ﻪﭼ ﺮﻫ ﻪﮐ ، يﺮﺘﺸﯿﺑ تﺪﺷ زا ﻦﯿﻣز ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ و ﻢﯿﻠﻗا ﺮﯿﯿﻐﺗ هﺪﯾﺪﭘ رادرﻮﺧﺮﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻫ ﺶﻘﻧ ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا و زا ماﺪﮐ ﺮ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﻦﯿﻣز ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ 
	رد و ﺮﺋورﺎﻓ و ﺮﻟﻮﻟ ،ﮏﺴﯾد ،ﻦﻫآ وﺎﮔ ﻞﻣﺎﺷ يزﺎﺳ ﻢﺘﺴﯿﺳكﺎﺧيزروﺑ ﺮﺋورﺎﻓ و ﮏﺴﯾد ﻞﻣﺎﺷ ﻞﻗاﺪﺣ ،دﻮ ﻂﯾاﺮﺷ رد نآ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ ﻪﮐكﺎﺧيزرو ﺞﯾار6/69 رد و كﺎﺧيزرو ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ29 فﺮﺼﻣ ﺖﺧﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ لوﺪﺟ) ﺪﺷ3 دوﺪﺣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ ،ﺖﺧﻮﺳ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾا .(77 و32 رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد
	ژوﺮﺘﯿﻧ نﻪﺑ دوﺪﺣ ﺐﯿﺗﺮﺗ25 و298 ﺪﯿﺴﮐا يد ﺮﺑاﺮﺑ ) ﺪﻧراد ﺶﻘﻧ ﻦﯿﻣز ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ رد ﻦﺑﺮﮐ
	2007 .( ،ﺶﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ ود ﺮﻫ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ رد ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣكﺎﺧيزرو ﺞﯾار ﺶﯿﺑ زا ﺮﺗكﺎﺧيزرو ﻞﮑﺷ) دﻮﺑ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ4 ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .( ﺎﻣزآ مود لﺎﺳ رد ﺶﯾ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻢﺠﺣ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ لوا لﺎﺳ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣشور و داﻮﻣ ﺶﺨﺑ رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ .دﻮﺑ 
	ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺮﺘﻬﺑ طﻼﺘﺧا ﻞﯿﻟﺪﺑ ،ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋﺐﺳﺎﻨﻣ ﻪﯾﻮﻬﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و كﺎﺧ ﺎﺑ جوﺮﺧ ﺖﻬﺟ ﺮﺗ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يد زﺎﮔ ،كﺎﺧيزروﺞﯾار رﺎﺸﺘﻧا تﺪﺷ زا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يدكﺎﺧيزرو ﻞﻗاﺪﺣ رﻮﺧﺮﺑدﻮﺑ راد يداﺮﻣ)1392(ﺑ .ﻪ ﺮﻈﻧﯽﻣ ﻦﯾا ،ﺪﺳر ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ تﺪﺷ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﻞﻣاﻮﻋ
	رﺎﺸﺘﻧا ناﺰﯿﻣ ،دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ كﺎﺧ زا رﺎﺸﺘﻧا ﻂﻘﻓﻧﺎﺨﻠﮔ يﺎﻫزﺎﮔﻪيا ﻢﺘﺴﯿﺳ ردكﺎﺧيزرو زا ﺮﺘﻤﮐ ﺞﯾار كﺎﺧيزرو ﻂﺳﻮﺗ رﺎﺸﺘﻧا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﯽﻟو ﺖﺳا ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ ﺰﯿﻧ تﻻآ ﻦﺷﺎﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردﯽﻣدﻮﺷ رد رﺎﺸﺘﻧا ، ﻢﺘﺴﯿﺳكﺎﺧيزرو فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟﺪﺑ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ زا ﺮﺘﻤﮐ ،ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾا رد تﻻآ ﻦﯿﺷﺎﻣكﺎﺧيزرو ﺞﯾ
	دﺮﺑرﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ ود ﺮﻫ رد نژوﺮﺘﯿﻧﻞﮑﺷ) ﺪﺷ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣ رد ﯽﻬﺟﻮﺗ6 .( زا ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ،ﺶﯾﺎﻣزآ مود لﺎﺳ رد568 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ لﺎﻤﻋا مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐا يدوا ﺎﺗ هر1182 رد رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐ
	يد رﺎﺸﺘﻧا ناﺰﯿﻣ ،كﺎﺧ تادﻮﺟﻮﻣﺰﯾر و ﻪﺸﯾر ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا .ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﺑﺮﮐ ﺪﯿﺴﮐاﯽﻣﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ فﺮﺼﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ .ﺪﻧدﺮﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺗﻻﺎﺑ
	دﻮﺟو رﺎﻤﯿﺗ .دﻮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ لوا لﺎﺳ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ دﻮﺟو مﺪﻋ ﻂ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﯾﺎﻣﺮﮔ ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﻫﺎﯿﮔﺑﻪ دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ زا تﺪﺷهروا ﯽﻓﺮﺼﻣﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﺑ و ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ يﺮﯿﮔ ﻢﺸﭼ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻔﺻ ﻦﯾا 
	ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﻫ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ترذ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻦﺘﺷاﺬﮔ ﯽﻗﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ ود ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻦﺑﺮﮐ ﺐﯿﺳﺮﺗ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ كﺎﺧ ردﮕﻧ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد .ﺪﺷ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻦﺘﺷاد ﻪ ،ﯽﻓﺮﺼﻣ دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻂﯾاﺮﺷﺖﺴﯾزهدﻮﺗ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧﺖﻓﺎﯾ ﺖﺸﮔﺮﺑ ،ﯽﻄﯾ
	تاﺮﺛا ددﺮﮔ ﻢﯿﻠﻗا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﻔﻨﻣ
	يﺪﺳا ،ا ﯽﮐﺎﺗ و م يدﺎﺑآ ﯽﯿﺤﯾ ،ا1390ﻮﺟ بوﺎﻨﺗ رد ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﻇﺎﻔﺣ و مﻮﺳﺮﻣ يزرو كﺎﺧ ﺮﯿﺛﺄﺗ . - ﻪﻠﺠﻣ .ترذ يزروﺎﺸﮐ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ،12:96-83. ﯽﺤﻟﺎﺻ،ف،م ﯽﻧاﺮﺤﺑﺎﮐﯽﻨﯿﻤﻇ،ع سكﺎﭘﺖﯿﻧو حنﺎﯿﻤﯾﺮﮐ ،ن1390ﺮﯿﺛﺄﺗ .ﺮﯾدﺎﻘﻣيﺎﯾﺎﻘﺑمﺪﻨﮔودﻮﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑﯽﺧﺮﺑ يﺎﻬﯿﮔﮋﯾوﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧردﺖﻋارزكﺎﺧ
	(ﺖﻓﺎﯿﻫر ﻪﺋارا وﺖﻋارز يﺮﺘﮐد ﻪﻟﺎﺳر .ﻢﯿﻠﻗا ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ يرﺎﮔزﺎﺳ يﺎﻫ- نﺎﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﮐا .ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد .ﯽﻋارز
	.

