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دهیچک  

هاي هـرز  علفبر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان و مهار  مالچ زندهزراعی و گیاه تأثیر رقم ارزیابی  منظور به
فاکتورهـا   انجـام شـد.   1392هاي کامل تصادفی با سه تکـرار در سـال   فاکتوریل در قالب طرح بلوك به صورت آزمایشی

هرز در تمام طول فصل رشـد و  هاي هرز (وجین تمام فصل، حضور علفعلف ) و کنترلفرخ، آلستار و آذرگلشامل رقم (
بـار  اي به عنوان مالچ زنده به تنهایی و در تلفیق با یک، ماشک گل خوشهسالهکشت گیاهان پوششی گندم سیاه، یونجه یک

، شاخص سطح برگ، تعداد دانه در طبق، وزن صد دانـه  ساقه ارتفاعهاي هرز و گیاهان پوششی . تداخل علفندوجین) بود
شاخص سطح برگ حساسیت  ،آفتابگرداندر بین صفات دار کاهش دادند. به طور معنیو عملکرد دانه ارقام آفتابگردان را 

عملکـرد دانـه ارقـام    نشان داد. میانگین هاي هرز و حضور گیاهان پوششی تداخل علفنسبت به سایر صفات به  یشتريب
 28و  16، 28اي بـه ترتیـب   ساله و ماشک گل خوشهمختلف آفتابگردان در حضور گیاهان پوششی گندم سیاه، یونجه یک

را  فـرخ  و آذرگل، آلسـتار هاي هرز نیز عملکرد دانه ارقام تداخل علفکاهش داشت.  هرزعلف بدوندرصد نسبت به شاهد 
سـاله و  هرز کاهش داد. گیاهان پوششی گندم سـیاه، یونجـه یـک   درصد نسبت به شاهد بدون علف 33و  22، 18به ترتیب 

ل فصـل رشـد ) وزن   درصد نسبت به شاهد (حضور علف هـرز در تمـام طـو    25و  33، 43اي به ترتیب ماشک گل خوشه
سـاله و رقـم آذرگـل    گیاه پوششی یونجه یـک  تیمار هاي هرز را کاهش دادند. باالترین عملکرد دانه درخشک مجموع علف

سـاله در تلفیـق بـا    هرز نیز در برهمکنش رقم آلستار و گیاه پوششی یونجـه یـک  شد. باالترین درصد کنترل علف مشاهده
  بار وجین دیده شد.  یک

  
   سالهکی ونجهی ،ياخوشه گل ماشک زنده، مالچ اه،یس گندم هرز،ي هاعلف تداخل :يدیکلي ها واژه
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Abstract 

To evaluate the effect of crop cultivars and living mulch on sunflower yield and yield 

component and weeds control an experiment was carried out as factorial based on a randomized 

complete block design with three replications in 2013. Factors were sunflower cultivars (Azargol, 

Allstar, Farokh) and weed control treatments (weed-free, weed-infestation and intercropping of 

Fagopyrum esculentum, Medicago scutellata, Vicia villosa as living mulch alone and in 

combination with one hand-weeding). The results showed that cover crop and weed interference 

induced significant reduction in the stem height, leaf area index, seed number per head, 100 seeds 

weight and seed yield of sunflower varieties. Among the traits of crop, leaf area index showed a 

higher sensitivity to weed interference and cover crops presence than the other traits. In the 

presence of F. esculentum, M. scutellata and V. villosa grain yield was reduced by 28, 16 and 28 %, 

respectively, compared to weed-free plot. Weed interference decreased yield of Azargol, Allstar and 

Farokh by 18, 22 and 33 %, respectively compared to weed-free plot. In the presence of F. 

esculentum, M. scutellata and V.villosa weed biomass was reduced by 43, 33 and 25 %, 

respectively, compared to weed infested check. The highest grain yield was obtained from 

interaction of M. scutellata as cover crop alone and Azargol cultivar. The lowest level of weed 
infestation was also obtained from interaction of V. villosa followed by one weeding and Azargol 

cultivar. 
 

KeyWords: Fagopyrum esculentum L., Living Mulch, Medicago scutellata L., Vicia villosa L., 

Weed Interference 
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  مقدمه
کشـت   هـاي مختلـف  بـه روش  ١پوششـی  گیاهان

هـا باعـث حفاظـت    دهند. آنها را تحت تاثیر قرار میبوم
 )،2011خــاك از بــاد و فرســایش آب (بیتــز و همکــاران 

، بـه ویـژه   مـواد مغـذي   و توزیـع مجـدد   بازتولیـد ، جذب
مـاده آلـی    افـزایش  )،2008همکـاران  ها (هوکر و نیترات
-کشعلف آبشوییکاهش  )2006(دینگ و همکاران  خاك

 زیسـتگاهی بـراي   فراهمـی )، 2007و همکـاران   (پـاتر  ها
-علـف  )، سـرکوب 2004حشرات مفید (تیلمن و همکاران 

عملکردي منجر به  اغلب و و گیاهان ناخواسته هاي هرز
کنکــی -شــوند (بالنکــوبــاالتر در محصــوالت بعــدي مــی

و  هــاي هــرزعلــف تواننــدمــی پوششــی گیاهــان. )2012
 نـور، آب و  بواسـطه رقابـت بـراي    گیاهان ناخواسـته را 

 هاي گیاهیاز بافت آللوپاتی انتشار مواد و یا مواد مغذي
کننــد (بزیــدنهوت  ســرکوبدر حــال تجزیــه  و یــا زنــده
 به نیاز زنیجوانه براي هاگونه از بسیاري بذور). 2012

 همکـاران  و میلبـرگ  و 1992 دارنـد (پـونز   نور دریافت

ها توسط مالچ زنده فضاي باز بین ردیف ). اشغال1997
-گیاهان پوششی هم کمیت و هم کیفیت نور را تغییر می

هاي هـرز و  دهد و پیامد آن کاهش نور دریافتی در علف
 زنــی بــذور فتوبالســت خواهــد بــود. درکــاهش جوانــه

 هـرز  هايعلف توده زیست که گردید گزارش پژوهشی

 Phaseolus vulgarisزنده لوبیا ( مالچ کاربرد با ذرت

L.( درصد کاهش 68 میزان به ) مالـدونادو   -کمـال یافت
 چـاودار  زنده مالچ شد، اعالم دیگري بررسی در ).2001

)Secale cereal L.( کلزا و )Brassica napus L.( به 

 را هـرز  هـاي علـف  توده زیست درصد 92 و 98 ترتیب
 ).2008 (کروید هـاف  دادند کاهش شاهد تیمار به نسبت

 بـر  گیاهـان پوششـی   تاثیر بر مبنی نیززیادي  تحقیقات

 و آرمسـین اسـت.   شـده  انجـام  زراعـی  گیاهـان  عملکرد
 گیاهـان  اثـر  سـاله،  شش آزمایشی طی) 2005(همکاران 
آباکـا   گیاه عملکرد رشدي و خصوصیات بر را پوششی

)Musa textilis Nee( برخـی از   کردنـد.  گـزارش  مثبت
                                                           

-١ Cover Crops 

و کنکــنن و  2011(برگکویســت و همکــاران   تحقیقــات
 بـر  پوششـی  گیاهـان  تـأثیر  عـدم  نیـز  )2007اریکسون 
بـا   انـد. نموده تایید را مختلف زراعی محصوالت عملکرد

هـا تـا حـد زیـادي     این تعاریف موفقیت این نوع سیسـتم 
هاي مناسب و طراحی یـک راهبـرد   بواسطه انتخاب گونه

شود. در ایـن مطالعـه اثـر گنـدم     مدیریت بهینه تعیین می
ساله ، یونجه یک (.Fagopyrum esculentum L)سیاه

)Medicago scutellata L.   اي ) و ماشـک گـل خوشـه
)Vicia villosa L.   به عنوان مالچ زنده مـورد بررسـی (

   قرار گرفته است.
 هـاي علـف  برابـر  در زراعی گیاه رقابتی توانایی

 هـاي علـف  مدیریت در موثر هايتکنیک از یکی هرز نیز

اي که قادر بـه حفـظ کـارائی و حـداکثر     گونه .است هرز
مقدار فتوسنتز در دامنـه وسـیعی از شـرایط مناسـب و     

اي برتـر در  زا باشـد، بـالقوه رقابـت کننـده    شرایط تـنش 
باشد (اورکـات و  زمان بروز تنش (زنده و غیر زنده) می

باید بـه آن توجـه داشـت ایـن      اي که). نکته2001ن لسنی
هاي پاسخ به تنش زنده (رقابـت علـف   است که مکانیسم

-هرز) توسط گیاهان زراعی تقریبا مشابه پاسخ به تنش

) و در همـه  2001ن لسـ هاي محیطی است (اورکـات و نی 
 باشد.ها یک مکانیسم اصلی مسئول پاسخ به تنش میآن

 گـذارد یم اثر زراعی گیاه رشد بر هرز هايعلف رقابت

 را تاثیر بیشترین که است خصوصیاتی از برگ سطح و
 میـزان  کـه صورتی در حتی . بنابراینپذیردمی رقابت از

 رشـد  میـزان  نکنـد،  تغییر برگ سطح واحد در فتوسنتز

 حاصـل  (کـه  گیـاه  کـل  در فتوسنتز میزان کاهش بدلیل

 خواهـد  کـاهش  )اسـت  فتوسنتزکننده برگ سطح کاهش

 و گوکسـوي  آزمایشـات  نتـایج  ).1984یافـت (مـانز   

 که داد ) نشان2007( همکاران و کرم و )2004( همکاران

 کـاهش  تنش شرایط در آفتابگردان برگ سطح شاخص

 تـأثیر  ارزیـابی  در )2003همکـاران (  و اسـتفن  .یابدمی

 و رشد بر) .Abutilon theophrasti L( پنبه گاو تداخل
 کـه  داشـتند  اظهـار  ايدانـه  سـورگوم  هـاي ژنوتیپ نمو

 در پنبـه،  گـاو  رقابـت  از ناشـی  عملکـرد  و رشد کاهش
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 این هاآن است. هیبریدها سایر از کمتر پابلند هیبریدهاي

 شاخص بودن باال به شدید رقابتی شرایط در را برتري

 پابلنـد  هیبریـدهاي  در نسـبی  رشـد  میزان و برگ سطح

  .دادند نسبت
 بـا  حاضـر  با توجه به موارد ذکر شده پـژوهش 

 رقـم  سه اجزاي عملکرد و عملکرد واکنش مطالعه هدف

 رقابت در در حضور گیاهان پوششی آفتابگردان روغنی

و همچنین انتخـاب بهتـرین گونـه مـالچ      هرز هايعلف با
آفتابگردان داشـته   عملکردبر  تريزنده که تاثیر منفی کم

  شد. باشد اجرا
  

  هاروش و مواد
ایـــن تحقیـــق در مزرعـــه تحقیقـــاتی دانشـــکده  

 °و 41َکشاورزي دانشگاه زنجان واقع در عرض شمالی 
متر از سطح  1620و ارتفاع  48°و  27َو طول شرقی  36

لیتـر و متوسـط   میلـی  298دریا با میانگین بارش ساالنه 
بـه اجـرا    1392درجه سانتیگراد در سال زراعی  11دما 

و مـاده آلـی    pHی رسی، درآمد. بافت خاك مزرعه، لوم
ایـن تحقیـق    درصد بود. در 18/1و  28/8خاك به ترتیب 

بـر   و مـدیریت بـوم شـناختی   آفتابگردان گیاه تأثیر رقم 
 اجــزاي عملکــرد و و عملکــرد هــاي هــرزعلــف مهــار

ــابگردان ــه  مــورد بررســی قــرار گرفــت.  آفت آزمــایش ب
هـاي کامـل   صورت فاکتوریل در قالب طـرح پایـه بلـوك   

فـاکتور اول نـوع رقـم    تکرار انجـام شـد.    3تصادفی در 
کنتـرل  ) و فاکتور دوم فرخ، آلستار و آذرگلآفتابگردان (

هاي هرز (وجـین در تمـام فصـل رشـد بـه عنـوان       علف
هـرز در تمـام طـول فصـل رشـد و      شاهد، حضور علـف 

سـاله،  کشت گیاهـان پوششـی گنـدم سـیاه، یونجـه یـک      
وان مالچ زنده به تنهـایی و در  اي به عنماشک گل خوشه

بار وجین) بود. در انتخاب ارقـام سـعی شـد    تلفیق با یک
ارقامی کـه از لحـاظ طـول دوره رشـدي و سـطح بـرگ       

کـه رقـم آذرگـل     طوريفاوت هستند انتخاب شوند. بهمت
، پا بلند و با شاخص سطح برگ بـاال  متوسط رسرقمی 

کوتاه بـا  است. رقم آلستار به عنوان هیبرید زودرس، پا 

شاخص سطح برگ پایین و رقم فرخ هیبریـدي زودرس،  
  پا بلند با شاخص سطح برگ باال است.

بعد از عملیات آماده سازي زمین شـامل شـخم،    
دیسک و فارو، گیاهان پوششـی گنـدم سـیاه، ماشـک و     

زمـان بـا گیـاه    ساله به صـورت دسـتی و هـم   یونجه یک
اخل فـارو و  هاي آفتابگردان و در دزراعی در بین ردیف

 18و  29، 26در دو خط به ترتیب با میزان بذر مصـرفی  
اردیبهشت کشت شـدند.   24کیلوگرم در هکتار در تاریخ 

متـر   2و  9هاي آزمایشی بـه ترتیـب   طول و عرض کرت
متر و سانتی 50در نظر گرفته شد. فاصله بین دو ردیف 

متـر در نظـر گرفتـه    سـانتی  20فاصله بوته روي ردیـف  
هیچ کودي در مرحلـه کاشـت و داشـت اسـتفاده     شد. از 

نـواري و بـر اسـاس     -ايها با روش قطـره نشد. آبیاري
بار انجام شـد.  روز یک 4-5نیاز گیاه و شرایط جوي هر 

هـاي  در تیمار شاهد (وجین در طول فصل رشـد)، علـف  
هرز در فواصل زمـانی مختلـف در صـورت رویـش بـه      

بـار  یـک  صورت دستی حذف شـدند. در تیمارهـایی کـه   
وجین به عنوان تیمار کنترل تکمیلی در نظر گرفتـه شـده   

روز پس از کاشت در یـک مرحلـه    27هرز هايبود، علف
اي انجام گرفـت کـه   حذف شدند و عملیات وجین به گونه

  از صدمه به گیاهان پوششی اجتناب شد.
 شـامل  تحقیـق  ایـن  در شده گیري اندازه صفات

 بـرگ  سطح شاخص و هرز هايعلف وزن خشک تعیین

عملکرد برگ، ارتفاع و  سطح شاخص و پوششی گیاهان
 مزرعـه بـه   آلـودگی و اجزاي عملکرد آفتـابگردان بـود.   

 قـرار  بررسی موردعلف هاي هرز  طبیعی فلور صورت

هـاي هـرز بـا اسـتفاده از     نمونه برداري از علـف گرفت. 
به صورت تصادفی و در مرحله متر  5/0× 5/0کوادرات 
آفتـابگردان   سـطح بـرگ   آفتابگردان انجام شد.رسیدگی 
گلدهی که حداکثر شـاخص سـطح بـرگ اتفـاق     در زمان 

دسـتگاه اسـکنر و بـا کمـک نـرم       از اسـتفاده  بـا  افتدمی
شاخص سطح بـرگ   .به دست آمد 2افزارآنالیز تصویري

                                                           
-٢ GSA Image Analyser 
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گیـري  روز بعد از کاشت انـدازه  66پوششی نیز  گیاهان
گردان با رعایت اثر شد. جهت محاسبه عملکرد دانه آفتاب

 2/1هاي آفتـابگردان در سـطحی معـادل    اي، بوتهحاشیه
هــا برداشــت و دانــه  19/6/92متــر مربــع در تــاریخ   

هـا نیـز بـه    جداسازي و توزین شدند. تجزیه آماري داده
هـا بـر   و مقایسـه میـانگین داده   SASوسیله نـرم افـزار   

اي دانکن در سطح احتمـال پـنج   اساس آزمون چند دامنه
  رصد صورت گرفت.د

  
 بحث و جینتا

 پوششی گیاهان برگ سطح شاخص

و اثر متقابـل   هاي هرزکنترل علفتیمارهاي رقم، 
اخـتالف   پوششـی  برگ گیاهـان  سطح شاخصبر  هاآن

 داري در سطح احتمال پـنج درصـد نشـان دادنـد.    معنی

) در بـرهمکنش  6/2بیشترین سطح برگ گیـاه پوششـی (  
بار وجین و + یک گندم سیاهرقم آلستار و گیاه پوششی 

ــرین آن ( ــی   07/0کمت ــاه پوشش ــتار و گی ــم آلس ) در رق
اي مشاهده شـد کـه بـا دو رقـم دیگـر      ماشک گل خوشه

اي، (آذرگل و فرخ) و گیاه پوششـی ماشـک گـل خوشـه    
ارقام (آلستار، آذرگل و فرخ) و گیاه پوششی ماشک گل 

اي + یکبار وجین در یک گروه آماري قرار گرفتـه  خوشه
گـل   پـایین ماشـک   بـرگ  سطح شاخص). 1بودند (جدول

عـدم   ،جوانـه زنـی  دلیل تـاخیر در   به تواندمی ايخوشه
و  کمتر در کشت بهـاره  استقرار و رشد رویشی مناسب

    .باشدهرز  يهاضعف در رقابت با علف
نتایج نشان داد بـدون در نظـر گـرفتن تیمارهـاي     

بار وجین بیشترین تلفیقی گیاهان پوششی با عملیات یک
در حضــور گیــاه ، )7/1(ســطح بــرگ گیاهــان پوششــی 

  .)1(جدول ساله و رقم آلستار بودپوششی یونجه یک
  آفتابگردان برگ سطح شاخص

رقم  شاخص سطح برگ آفتابگردان تحت تاثیر نوع
 گیاهـان  در فیزیولوژیک هايویژگی بین درقرار گرفت. 

 رقابـت  قـدرت  افـزایش  در بـرگ  سطح شاخص زراعی،

 نفوذ میزان روي صفت این و است مؤثر زراعی گیاهان

 تـأثیر  نـور  به هرز هايعلف دسترسی و کانوپی به نور

طـور  صـفت مـذکور بـه    ).1387گـذارد (میرشـکاري   مـی 
هـاي هـرز قـرار    داري تحت تاثیر تیمار کنترل علفمعنی

  گرفت.  
کنتـرل علـف   در تیمار رقـم آفتـابگردان    اثر متقابل

بیشـترین سـطح   . دار شـد صفت مذکور معنیهرز نیز بر 
رقم آذرگل و وجین تمام فصـل   برهمکنش) به 3/4( برگ

) به تیمار رقم آلسـتار و تـداخل تمـام    5/1و کمترین آن (
درصـد  ). 1 هـاي هـرز تعلـق داشـت (جـدول     فصل علـف 

کاهش سطح برگ با توجه بـه نـوع رقـم آفتـابگردان بـه      
در مقایسـه   کـه  ايگونـه به  ،گیاه پوششی بستگی داشت

 درصـد  بیشـترین ) وجـین تمـام فصـل   با تیمـار شـاهد (  
در حضـور   آلسـتار آذرگـل و  ارقـام   کاهش سطح بـرگ 

بیشترین درصد کاهش سطح  وگیاه پوششی گندم سیاه 
 آمـد. بدسـت   سـاله یـک  رقم فرخ در حضور یونجه برگ
کنند از جمله هاي گیاهی که مجاور یکدیگر رشد میگونه

تواننـد بـه   و یا گیاه زراعـی مـی  علف هرز، گیاه پوششی 
طور متقابل بر سر منابع با هم رقابـت کننـد. از آنجـایی    
که گیاهان پوششی مذکور تا مرحله پیري حفـظ شـدند،   
رقابت گیاهان پوششی با آفتابگردان افت شاخص سطح 

-تـداخل علـف   برگ در آفتابگردان را درپی داشته اسـت. 

تار و آذرگـل، آلسـ  رقـام  ا بـرگ  هاي هرز شاخص سطح
درصـد نسـبت بـه تیمـار      51و  61، 20را به ترتیب  فرخ

 . نتـایج )1 (جـدول شاهد وجین تمام فصل کاهش دادنـد  

 داد نشان ذرت روي بر )1992( هال و همکاران آزمایش

هاي هـرز باعـث کـاهش شـاخص سـطح      علف رقابت که
هـاي انجـام شـده    بررسـی  برگ گیاه مزبور شـده اسـت  

سـطح بـرگ ذرت در   نشان داد که علت کاهش شـاخص  
هاي هـرز بـه دلیـل تسـریع در پیـر شـدن       تداخل با علف

هـاي هـرز بـوده    اندازي علفهاي ذرت در پی سایهبرگ
) نیـز کـاهش شـاخص    2006کـوکس و همکـاران (   است.

-هاي هرز گزارش کردهسطح برگ را در اثر تداخل علف

  اند.
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   علف هرز کنترل آفتابگردان در تیمارهاي صفات مورد بررسی ارقامن یانگیم سهیمقا -1 جدول

یپوشش اهیگ  آفتابگردان   
مارهایت  در پر دانه تعداد 

 طبق

 دانه صد وزن
)گرم(  

ی سانت( ارتفاع
)متر  

 سطح شاخص
 برگ

 سطح شاخص
 برگ

 آذرگل      
9/1189  a 7/6  be 2/205  a 3/4  a  - فصل تمام وجین  

936 df 1/6  ef 6/187  d 4/3  bc  - عدم وجین 

8/909  dh 6/6  be 7/192  bd 7/1  gh  4/1  cd اهیس گندم  

1/893  dh 6/7  a 7/191  cd 2/2  fh  4/1  cd کسالهی یونجه  

2/1086  ac 3/6  df 7/197  ad 7/2  df  1/0  e ماشک 
3/979  be 6/6  be 6/202  ab 8/3  ab  6/1  bd نیوج بارک+ ی اهیس گندم  

4/1113  a 5/6  ce 6/198  ac 9/3  ab  8/1  bc نیوج بارک+ ی کسالهی یونجه  

1/1083  ac 8/6  bd 7/196  ad 3 ce  5/0  e نیوج بارک+ ی ماشک  

 آلستار      
987 bd 1/7  ab 2/165  eh 9/3  ab  - فصل تمام وجین  

7/792  h 1/6  ef 1/160  fh 5/1  h  - عدم وجین 

4/861  eh 4/6  ce 166 eh 6/1  h  6/1  bd اهیس گندم  

4/934  df 2/6  ef 5/171  e 4/2  eg  7/1  bd کسالهی یونجه  

5/807  gh 5/5  gh 9/157  gi 1/2  fh  07/0  e ماشک 
2/856  fh 2/6  ef 3/167  eg 1/2  fh  6/2  a نیوج بارک+ ی اهیس گندم  

6/1094  ab 4/6  ce 171 e 4/2  eg  1/2  ab نیوج بارک+ ی کسالهی یونجه  

3/973  cf 9/6  bc 3/158  gi 2 fh  4/0  e نیوج بارک+ ی ماشک  

 فرخ      

7/1163  a 5/6  ce 5/161  eh 3/3  bd  - فصل تمام وجین  

2/923  dg 1/5  h 156 hi 6/1  h  - عدم وجین 

9/918  dg 5/5  gh 5/164  eh 8/1  gh  2/1  d اهیس گندم  

2/962  df 5/5  gh 9/147  i 6/1  h  3/1  cd کسالهی یونجه  

854 fh 2/5  gh 5/156  gi 1/2  fh  4/0  e ماشک 
1/962  df 3/6  df 5/170  ef 2/2  fh  1/2  ab نیوج بارک+ ی اهیس گندم  

3/1152  a 2/6  ef 158 gi 6/2  df  6/1  bd نیوج بارک+ ی کسالهی یونجه  

4/990  bd 8/5  fg 2/160  fh 2/2  fh  3/0  e نیوج بارک+ ی ماشک  

  ندارند هم باي داریمعن اختالف ،)α=05/0( دانکن آزمون اساس بر ستون هر در مشترك حرف کی حداقلي داراي هانیانگیم
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 آفتابگردان ارتفاع

بــین ارقــام مختلــف آفتــابگردان از لحــاظ ارتفــاع 
در  قدبلنـد  گیاهانداري مشاهده شد. ساقه اختالف معنی

-مـی  تـر تهـاجمی  هسـتند و بنـابراین   ترموفق نور جذب

رقابـت  دلیـل   به تا حدي این اختالف در بین ارقام باشند.
طـور  ). صفت مذکور بـه 1994(بلک شاو  نور است براي
و نیـز  داري تحـت تـاثیر تیمـار کنتـرل علـف هـرز       معنی

قـرار  کنترل علف هرز  وتیمار رقم آفتابگردان برهمکنش 
 برهمکنشمتر) به سانتی 2/205( رتفاعا بیشترین .گرفت

 9/147رقم آذرگل و وجـین تمـام فصـل و کمتـرین آن (    
-متر) به تیمار رقم فرخ و گیاه پوششی یونجه یکسانتی

درصـد کـاهش ارتفـاع بـا     ). 1ساله تعلق داشت (جـدول  
ه گیـاه پوششـی بسـتگی    بـ  توجه به نوع رقم آفتابگردان

که در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد (وجـین      داشت به طوري
آذرگـل  ارقام  د کاهش ارتفاعتمام فصل)، بیشترین درص

ســاله و در حضــور گیــاه پوششــی یونجــه یــک و فــرخ 
ــز در  بیشــترین درصــد کــاهش ارتفــاع  رقــم آلســتار نی

 بدسـت آمـد   ايگل خوشـه  حضور گیاه پوششی ماشک
ارتفـاع ارقـام آذرگـل،    هاي هـرز  تداخل علف).  1(جدول 

درصـد نسـبت بـه     3و  3، 8آلستار و فرخ را بـه ترتیـب   
کـه ایـن    .شاهد وجـین تمـام فصـل کـاهش دادنـد     تیمار 

 هـاي گزارش منابع، در باشند.اختالفات بسیار جزئی می

 ارتفاع بر هرز هايعلف رقابت اثر با رابطه در متناقضی

 )1985شـارتلف و کوبـل (  . دارد وجـود  زراعـی  گیاهـان 
هــاي هــرز کــاهش ارتفــاع ســویا را در رقابــت بــا علــف

 )1976ون و همکـاران ( اتی گزارش کردند در صورتی که
ــدم     ــویا در حضــور و ع ــراي س ــاعی را ب ــتالف ارتف اخ

هاي هرز مشاهده نکردند. شارتلف و کوبـل  حضور علف
توانــد در تعیــین معتقدنـد کــه شـدت رقابــت مـی    )1985(

افزایش یا کاهش ارتفاع سویا موثر باشد بـه نحـوي کـه    
تر باعث رقابت شدید باعث افزایش ارتفاع و رقابت سبک

تـوان  طـور مـی  شود. در اینجا اینارتفاع سویا می کاهش
استنباط کرد که احتماال به دلیل عدم وجود رقابت شدید، 

بـارزي در ارتفـاع ارقـام مـذکور در تـداخل بـا        تغییرات

هاي هرز و یا در حضور گیاهان پوششی مشـاهده  علف
  نشده است. 

  دانه صد وزن و طبق در پر دانه تعداد
و اثر متقابـل   هاي هرزعلف کنترلتیمارهاي رقم، 

اخـتالف   وزن صد دانـه طبق و  در دانه پر تعدادبر  هاآن
اثـر  داري در سطح احتمال پنج درصد نشان دادند. معنی

برهمکنش رقم آفتابگردان و کنترل علف هـرز نشـان داد   
وجـین   که رقم آذر گل و اعمال کنترل علف هرز بوسـیله 

آلسـتار و تـداخل   ) و رقـم  1190( تمام فصـل، بیشـترین  
) تعـداد دانـه در   792هاي هرز، کمتـرین ( تمام فصل علف

ــاه پوششــی یونجــه   طبــق را داشــت. رقــم آذرگــل و گی
گـرم) و رقـم فـرخ و تـداخل تمـام فصـل        6/7( بیشترین
گــرم) وزن صــد دانــه را  1/5هــاي هــرز کمتــرین (علــف

زمانی کـه از گیاهـان پوششـی بـدون      ).1داشت (جدول 
داري را وجین استفاده شد اختالف معنـی بار تلفیق با یک

در حضـور ارقـام مختلـف     شاهد (وجین تمام فصـل) با 
درصـد   بیشـترین اي کـه  آفتابگردان نشان دادند به گونه
ــه در طبــق   ــام کــاهش تعــداد دان فــرخ در و  آلســتارارق

بیشـترین درصـد کـاهش    و اي گل خوشه حضور ماشک
-یـک  رقم آذرگـل در حضـور یونجـه   تعداد دانه در طبق 

همچنین بیشترین درصـد کـاهش وزن    بدست آمد. ساله
فـرخ، در حضـور گیـاه    و ، آذرگل آلستارارقام صد دانه 

 تحـت تـاثیر  بدسـت آمـد.    ايگل خوشـه  پوششی ماشک
و وزن صـد   تعـداد دانـه در طبـق    هاي هـرز، تداخل علف

نسبت به  به طور مشابهدانه ارقام آذرگل، آلستار و فرخ 
. امـا کـاهش   فصل کاهش داشتند تیمار شاهد وجین تمام

هاي هـرز  وزن صد دانه در رقم آذرگل در تداخل با علف
ــود ــر ب ــدول  کمت ــاهم    ).1(ج ــاه ب ــد گی ــا چن ــی دو ی وقت

همپوشانی دارند، به طور معمول به درجات مختلفـی بـا   
پردازنـد  اي منابع زیست محیطی به رقابت مـی یکدیگر بر
پوششـی و  مطالعه حاضـر، گیاهـان   ). در 2004(زیمدال 
با تاثیر بر جـذب و قابلیـت دسترسـی بـه     هاي هرز علف
بر سرعت فتوسنتز و تخصیص کربن گیاه اصـلی   منابع

 کاهش و هابرگ در فتوسنتز کاهش تاثیر گذاشته موجب
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 کـاهش  موجب نتیجه در و هادانه به مواد انتقال سرعت

 بـرگ  سـطح  شـاخص  کـاهش  شـدند. بـا   دانـه  صد وزن
 تولیـد  خشـک  ماده تولید کاهش آن تبع به وآفتابگردان 

 ،و گیاهان پوششـی  هرز هايعلف اثر تداخل با در شده
 قرارخواهنـد  تـأثیر  تحـت  نیـز  عملکرد و عملکرد اجزاي

 رقابت) نیز 1994( همکاران و تولنار آزمایش گرفت. در

 مرحلـه  در را ذرت بـرگ  سطح شاخص هرز، هايعلف

 دانه تعداد افت موجب و داد کاهش درصد 15 دهی کاکل

  .شد دانه وزن و بالل در
 آفتابگردان دانه عملکرد

تاثیر تیمار رقم آفتابگردان و کنترل علف هرز بـر  
عملکرد دانه آفتـابگردان در سـطح احتمـال پـنج درصـد      

دار بود، ولی برهمکنش رقم و کنترل علف هـرز بـر   معنی
دار نشــد. بــاالترین میــزان عملکــرد دانــه عملکــرد معنــی

 ) در رقـم آذرگـل بدسـت آمـد    گرم در هکتارکیلو 7463(
هـاي  . همچنین عملکرد دانه با بهبود کنترل علف)1(شکل 

 7947هــرز افــزایش داشــت و بیشــترین عملکــرد دانــه ( 
از شاهد وجـین تمـام فصـل بدسـت      )کیلوگرم در هکتار

عملکرد دانه آفتابگردان در حضور گیاهان پوششی  .آمد
و  16، 28به ترتیـب   ساله و ماشکگندم سیاه، یونجه یک

 درصد نسبت به شاهد وجین تمام فصل کاهش یافت 28
هاي هرز نیـز عملکـرد دانـه ارقـام     تداخل علف. )2(شکل 

درصـد   33و  22، 18را به ترتیـب   فرخ و آذرگل، آلستار
 از بعـد کـاهش داد.  وجـین تمـام فصـل    نسبت به شاهد 

 تیمارهاي ترکیبی ،تمام فصل وجین رقم آذرگل وتیمار 

 بیشـترین  ،سـاله و رقـم آذرگـل   یاه پوششی یونجه یکگ
  . داشت راکیلوگرم در هکتار)  7955عملکرد دانه (

  
  آفتابگردان عملکرد دانه در ارقام مختلف -1شکل 

 
  آفتابگردان عملکرد دانه بر هرزي هاعلف کنترل اعمال اثر -2شکل 

  
کاهش عملکرد آفتابگردان در حضور ماشک گـل  

اي با توجه بـه شـاخص سـطح بـرگ پـایین آن و      خوشه
هاي هرز دور از انتظار نبود. کـاهش  کنترل ضعیف علف

سـاله و خصوصـا گنـدم    عملکرد در حضور یونجـه یـک  

سیاه نیز موید رقابت گیاهان پوششی در کشت همزمان 
ممکـن اسـت بـراي مـواد      همالچ زند با آفتابگردان است.

مغذي و آب با محصول اصلی رقابـت کننـد (اکتنکمـپ و    
توانـد عملکـرد را کـاهش    ) که این مسئله می1989موماو 
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ــارانش (دهــد.  ــدل و همک ــز ) 1997کن ــن نتیجــه  نی ــه ای ب
رسیدند که کشت همزمان آفتابگردان بـا گیـاه همـراه از    

نیـز  جمله یونجه یکساله به کاهش تعداد و اندازه طبـق و  
در همــین عملکــرد بــذر آفتــابگردان منجــر خواهــد شــد. 

تـــا  13کـــاهش  )1998جیرنیمـــا و همکـــاران (راســـتا، 
ها بـه  درصد در عملکرد دانه ذرت را وقتی که با لگوم18

دي هـان و   صورت مخلوط کشت شـده بـود نشـان داد.   
ــاران ــخت  )1997( همکـ ــه سـ  Medicago) یونجـ

polymorpha L.) ــی (  و ــه حلزون  Medicagoیونج

scutellata (L.) Mill.(  درزنــده  مــالچ عنــوانرا بــه 
و قـرار دادنــد   مـورد اســتفاده  ذرتزمــان بـا  کشـت هـم  

، ذرت هـاي هـرز  با وجود سرکوب علف متوجه شدند که
 بـه رقابـت پرداختنـد و    منـابع  بر سـر  یونجه به شدتو 

را  ذرت عملکـرد دانـه   طـور قابـل تـوجهی   بـه  زنـده  مالچ
    کاهش داد.

در بــین صــفات انــدازه گیــري شــده، در مجمــوع 
ارتفاع آفتابگردان ثبـات بیشـتري در شـرایط تـداخل بـا      

هاي هرز و گیاهان پوششـی داشـت. در ایـن میـان     علف
 کاهش شاخص سطح برگ آفتابگردان در اثر رقابـت بـا  

توانـد از دالیـل   مـی  هـاي هـرز و گیاهـان پوششـی    علف
 سطح شاخصکاهش عملکرد نهایی گیاه محسوب شود. 

 و گیـاه  تولیـد  تـوان  بررسـی  بـراي  مناسبی ابزار رگ،ب
 يعملکـرد دانـه  و  باشـد مـی  نـور  از اسـتفاده  قابلیـت 

آفتابگردان با کاهش شاخص سطح برگ در اثـر رقابـت   
 گـزارش  ازمحققـین  یابد. بعضـی کاهش می ايبین گونه

 برگ سطح شاخص حداکثر و دانه عملکرد بین که کردند

(کـالرك و  وجـود دارد   داريمعنـی  و مثبـت  همبسـتگی 
هـا  که بـرگ  از آنجا .)1974و تورلینگ  1978سیمپسون 

باشند، لذا کـاهش  کننده در گیاه می اندام اصلی فتوسنتز
سبب عـدم ایجـاد منبـع     شاخص سطح برگ در اثر تنش

و  فیزیولـوژیکی کـافی جهـت اسـتفاده از نـور دریـافتی      
تیجه هاي الزم براي پر کردن دانه و در نتامین اسیمیالت

 ).  1373 و کوچکی سرمدنیا( گرددکاهش عملکرد می
 هرزي هاعلف وزن خشک

و اثر متقابـل   هاي هرزکنترل علفتیمارهاي رقم، 
داري اخـتالف معنـی  هاي هـرز  بر وزن خشک علف هاآن

مقدار  بیشترین در سطح احتمال پنج درصد نشان دادند.
 رقمبرهمکنش گرم در متر مربع) به  9/190وزن خشک (

گرم در متـر   7/5فرخ و تداخل تمام فصل و کمترین آن (
مربع) به تیمار رقم آذرگل و گیـاه پوششـی ماشـک گـل     

و با تیمارهاي رقم بار وجین تعلق داشت اي + یکخوشه
و گنـدم   سالهیک گیاه پوششی دیگر (یونجه و دو آذرگل

گیاهـان پوششـی +    بار وجـین، رقـم فـرخ و   سیاه) + یک
بار وجین، رقم آلسـتار و گیاهـان پوششـی + یکبـار     یک

. )3شـکل  (وجین در گروه آماري مشابهی قـرار گرفتنـد   
وزن  کـاهش  نگـاه کلـی بـر   یـک  در  تیمارهـا  کلیـه  اعمال

 در لـیکن  اسـت  داشته مثبتی تاثیر هرز هايعلفخشک 

 کـاهش  این بودند، وجین بار با یک همراه که تیمارهایی

 تغییـرات  ایجاد نتیجه در امر این بود. چشمگیرتر بسیار

 هايعلف جمعیت کنترل بر وجین عملیات از ناشی شدید

 هايعلف خشک وزن کاهش بر آن مستقیم تاثیر و هرز

است. با عملیات وجـین، گیاهـان پوششـی بـه      بوده هرز
سرعت جزء غالب سیستم شده و بـا تشـدید محـدودیت    

در نوري توسط گیاه پوششی و گیاه زراعی و بـا تغییـر   
هـاي هـرز   نسبت نور قرمز به قرمز دور به کنترل علـف 

  کند.  در درون سیستم کشت کمک می
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  در تیمارهاي کنترل علف هرز براي ارقام آفتابگردان هاي هرزوزن خشک علف -3شکل 

  
تیمارهـاي  نتایج نشان داد بـدون در نظـر گـرفتن    

بار وجین بیشترین تلفیقی گیاهان پوششی با عملیات یک
، درصـد)  71(هـاي هـرز   درصد کاهش وزن خشک علف

 در حضور گیاه پوششی گندم سیاه و رقـم آذرگـل بـود   
پوششـی، بـا    گیـاه گندم سیاه بـه عنـوان یـک    . )3(شکل 

رشد سریع که منجر بـه اسـتقرار سـریع     قدرتتوجه به 
رقابت براي نور و تداخل با رشد شود با می تاج پوشش

 را هـرز  هـاي علـف  رشـد ونمـو   تواندمی هاي هرزعلف
 ترکیبـات  ). وجـود 1989دهد (آپلینگر و همکاران  کاهش

 را شرایط این تواندپوششی نیز می گیاهان آللوپاتیک در
آللوپاتیـک در گنـدم سـیاه ممکـن      ترکیبـات  .نماید فراهم

 ریز مانند کاهو،زنی و رشد محصوالت بذر است جوانه

نــاگوچی و  -هــویج و پیــاز را مهــار کنــد (کــاتو شــاهی،
  ).2007همکاران 

  
 یکلي ریگ جهینت

 لیدل به آذرگل رقم که داد نشان قیتحق نیا جینتا
 با رقابت طیشرا در شتریب ارتفاع و باال برگ سطح تولید
 داشـت  هرزي هاعلف بري شتریبي اندازهیسا ،هرز علف
 .بـود  هـرز ي هـا علـف  وزن خشـک  کـاهش  آن نتیجه که

 آذرگـل  رقـم  بـه  متعلـق  زیـ ن دانه عملکرد میزان باالترین
 هـرز ي هـا علـف  وزن خشـک  کـاهش  در اهیس گندم .بود

 برتـر  ياخوشـه  گـل  ماشـک  و سالهکی ونجهی به نسبت

ي هـا علـف  از تـر عیسـر ی کنوپ جادیا در اهیس گندم. بود
 سـطح  شـاخص  داشتن با وکرد  عملی زراع اهیگ و هرز
 مجـاور  اهـان یگ از نـور  جـذب ي بـرا  رقابت در باال برگ
 کیآللوپات خواص وي انداز هیسا بواسطه و گرفتهی شیپ
  .  دمون يریجلوگ هرزي هاعلف رشد از

اهـان  یگ بـا  آفتـابگردان  زمانهم کشت مجموع در
شاخص سـطح بـرگ، ارتفـاع، تعـداد      کاهش به پوششی

 عملکــرد دانــه زیــن طبــق، وزن صــد دانــه ودانــه پــر در 
ي هـا علـف  همانندی پوشش اهانیگ .شد منجر آفتابگردان

 مـواد  و رطوبـت  هیتخل با کرده رقابت آفتابگردان با هرز
 اما ،شد آفتابگردان صفات مذکور در افت به منجري مغذ

 حداقل به ویی شناسا با و بوده زیناچ درصد کاهش نیا
 در وی اصل اهیگ و زنده مالچ نیبی منف تعامالت رساندن

 سـت یز هـاي برتـري  و شـده  اثبـات ي ایـ مزا گرفتن نظر

 در. رنـد یگ قـرار  اسـتفاده  مـورد  توانندیم هاآن یطیمح
 سالهکی ونجهی پوششی گیاه تاثیری پوشش اهانیگ نیب

 با و است تامل قابل هرز هايعلف نمو و رشد کاهش بر
 اجـزاي عملکـرد  عملکـرد و   در نییپای رقابت اثرات وجود

 در مناسـب  نـه یگز کیـ  عنـوان  بـه  توانـد یمـ  آفتابگردان
 مورد آفتابگردان مزارع در فیرد نیب کشتي هاستمیس

بـا کـم شـدن     مـدت  دراز همچنین در .ردیگ قرار استفاده
هـاي  تـوان بـا اعمـال تـراکم    هاي هرز مـی بانک بذر علف

 .نمود جبران را عملکرد کاهش کمتر گیاهان پوششی این
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	:ﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋﺎﻫ ي،زﺮﻫمﺪﻨﮔﺳﯿ،هﺎﭻﻟﺎﻣ،هﺪﻧزﮏﺷﺎﻣﻞﮔﻪﺷﻮﺧاي،ﯾﻪﺠﻧﻮﯾﮏﻪﻟﺎﺳ
	تﺎــﻘﯿﻘﺤﺗ نارﺎــﮑﻤﻫ و ﺖــﺴﯾﻮﮑﮔﺮﺑ)2011 و ﻦﻨــﮑﻨﮐ و نﻮﺴﮑﯾرا2007( ﺰـﯿﻧ مﺪـﻋ ﺮﯿﺛﺄـﺗ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﯽـﺸﺷﻮﭘ ﺮـﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋتﻻﻮﺼﺤﻣﯽﻋارزﻒﻠﺘﺨﻣارﺪﯿﯾﺎﺗهدﻮﻤﻧ .ﺪـﻧا ﺎـﺑ ﻢﺘـﺴﯿﺳ عﻮﻧ ﻦﯾا ﺖﯿﻘﻓﻮﻣ ﻒﯾرﺎﻌﺗ ﻦﯾا يدﺎـﯾز ﺪـﺣ ﺎـﺗ ﺎـﻫ ﻪﻧﻮﮔ بﺎﺨﺘﻧا ﻪﻄﺳاﻮﺑ دﺮـﺒﻫار ﮏـﯾ ﯽﺣاﺮﻃ و ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻪﻨﯿ
	شور ﻪـﺑ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ ﺖـﺸﮐ مﻮﺑﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار ﺎﻫنآ .ﺪﻨﻫد ﺖـﻇﺎﻔﺣ ﺚـﻋﺎﺑ ﺎـﻫ نارﺎــﮑﻤﻫ و ﺰــﺘﯿﺑ) بآ ﺶﯾﺎــﺳﺮﻓ و دﺎــﺑ زا كﺎــﺧ2011،( بﺬﺟ ، ﺪـﯿﻟﻮﺗزﺎﺑ دﺪـﺠﻣ ﻊـﯾزﻮﺗ و يﺬـﻐﻣ داﻮـﻣ هﮋـﯾو ﻪـﺑ ، تاﺮﺘﯿﻧ و ﺮﮐﻮﻫ) ﺎﻫ نارﺎـﮑﻤﻫ2008،( ﺶﯾاﺰـﻓا ﯽـﻟآ هدﺎـﻣ كﺎﺧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻨﯾ
	نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽـﺸﺷﻮﭘ
	ﮏﯾ ﻪﺠﻧﻮﯾ ، ﻪﻟﺎﺳ )
	ﻪـﺷﻮﺧ ﻞـﮔ ﮏـﺷﺎﻣ و ( يا )
	ﺎﻫ ﺮﺗﺎـﭘ) نارﺎـﮑﻤﻫ و2007 ،( ﯽـﻤﻫاﺮﻓ ياﺮـﺑ ﯽﻫﺎﮕﺘـﺴﯾز نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﻤﻠﯿﺗ) ﺪﯿﻔﻣ تاﺮﺸﺣ2004 بﻮﮐﺮـﺳ ،( ﻒـﻠﻋ
	ﯽـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ هﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ( .ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗﯽﯾﺎﻧاﻮﺗﯽﺘﺑﺎﻗرهﺎﯿﮔﯽﻋارزرد ﺮـﺑاﺮﺑ ﻒـﻠﻋ يﺎـﻫ ﺰﯿﻧ زﺮﻫﯽﮑﯾزاﮏﯿﻨﮑﺗيﺎﻫﺮﺛﻮﻣردﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻒـﻠﻋ يﺎـﻫ زﺮﻫﺖﺳا
	زﺮﻫ يﺎﻫﻪﺘﺳاﻮﺧﺎﻧ نﺎﻫﺎﯿﮔ ووﺐﻠﻏا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ يدﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽــﻣ يﺪــﻌﺑ تﻻﻮــﺼﺤﻣ رد ﺮﺗﻻﺎــﺑﻮــﮑﻧﻼﺑ) ﺪﻧﻮــﺷ- ﯽــﮑﻨﮐ 2012( .نﺎــﻫﺎﯿﮔﯽــﺸﺷﻮﭘﯽــﻣﺪــﻨﻧاﻮﺗﻒــﻠﻋزﺮــﻫ يﺎــﻫ و ار ﻪﺘـﺳاﻮﺧﺎﻧ نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮـﺑ ﺖـﺑﺎﻗر ﻪﻄـﺳاﻮﺑ و بآ ،رﻮـﻧ يﺬﻐﻣ داﻮﻣﺎﯾ وداﻮﻣ رﺎﺸﺘﻧاﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﺖﻓﺎﺑ زاﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ ه
	ﻪﻧﻮﮔ ﺮﺜﮐاﺪـﺣ و ﯽﺋارﺎـﮐ ﻆـﻔﺣ ﻪـﺑ ردﺎﻗ ﻪﮐ يا و ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻂﯾاﺮـﺷ زا ﯽﻌﯿـﺳو ﻪـﻨﻣاد رد ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ راﺪﻘﻣ ﺶﻨـﺗ ﻂﯾاﺮﺷ هﺪـﻨﻨﮐ ﺖـﺑﺎﻗر هﻮﻘﻟﺎـﺑ ،ﺪـﺷﺎﺑ از رد ﺮـﺗﺮﺑ يا ﯽﻣ (هﺪﻧز ﺮﯿﻏ و هﺪﻧز) ﺶﻨﺗ زوﺮﺑ نﺎﻣز و تﺎـﮐروا) ﺪﺷﺎﺑ ﯿﻧﺴﻠ ﻦ2001ﻪﺘﮑﻧ .(ﻪﮐ يا ﻦـﯾا ﺖـﺷاد ﻪـﺟﻮﺗ نآ ﻪـﺑ ﺪﯾﺎﺑ ﻢﺴﯿﻧﺎ
	ﯿﻧ و تﺎـﮐروا) ﺖﺳا ﯽﻄﯿﺤﻣ يﺎﻫ ـﺴﻠ ﻦ2001 ﻪـﻤﻫ رد و ( نآﯽﻣ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ لﻮﺌﺴﻣ ﯽﻠﺻا ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ﮏﯾ ﺎﻫ.ﺪﺷﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗرﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺮﺑﺪﺷرهﺎﯿﮔﯽﻋارزﺮﺛاﻣﯽ دراﺬـﮔ وﺢﻄﺳگﺮﺑزاﯽﺗﺎﯿﺻﻮﺼﺧﺖﺳاﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺮﯿﺛﺎﺗار زاﺖﺑﺎﻗرﯽﻣدﺮﯾﺬﭘﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ .ﯽﺘﺣردﯽﺗرﻮﺻ ﻪـﮐ ناﺰـﯿﻣ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓردﺪﺣاوﺢﻄﺳگﺮﺑﺮﯿﯿﻐﺗ ،ﺪـﻨﮑﻧ ناﺰ
	ﻒﻠﻋ رد ﯽﺘﻓﺎﯾرد رﻮﻧ ﺶﻫﺎﮐ نآ ﺪﻣﺎﯿﭘ و ﺪﻫد و زﺮـﻫ يﺎﻫ ﻪــﻧاﻮﺟ ﺶﻫﺎــﮐرد .دﻮــﺑ ﺪــﻫاﻮﺧ ﺖــﺳﻼﺑﻮﺘﻓ روﺬــﺑ ﯽــﻧز ﯽﺸﻫوﮋﭘشراﺰﮔﺪﯾدﺮﮔﻪﮐﺖﺴﯾزهدﻮﺗﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮـﻫ ترذﺎﺑدﺮﺑرﺎﮐﭻﻟﺎﻣ) ﺎﯿﺑﻮﻟ هﺪﻧز
	(ﻪﺑناﺰﯿﻣ68ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد) ﺖﻓﺎﯾ لﺎـﻤﮐ- ودﺎﻧوﺪـﻟﺎﻣ 2001.(ردﯽﺳرﺮﺑيﺮﮕﯾدمﻼﻋا،ﺪﺷﭻﻟﺎﻣهﺪﻧز رادوﺎـﭼ )
	(واﺰﻠﮐ)
	(ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ98و92ﺪﺻردﺖﺴﯾزهدﻮﺗ ﻒـﻠﻋ يﺎـﻫ زﺮـﻫار ﺖﺒﺴﻧﻪﺑرﺎﻤﯿﺗﺪﻫﺎﺷﺶﻫﺎﮐﺪﻧداد فﺎـﻫ ﺪﯾوﺮﮐ)2008.( تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ يدﺎﯾزﺰﯿﻧﯽﻨﺒﻣﺮﺑﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽـﺸﺷﻮﭘ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺮـﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﯽـﻋارز مﺎـﺠﻧا هﺪـﺷ .ﺖـﺳا ﻦﯿـﺴﻣرآو نارﺎﮑﻤﻫ)2005 (ﯽﻃﯽﺸﯾﺎﻣزآﺶﺷ ،ﻪﻟﺎـﺳ ﺮـﺛا نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﯽﺸﺷﻮﭘارﺮﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧو يﺪﺷردﺮﮑﻠﻤ
	ﻦﻔﺘـﺳاو ) نارﺎـﮑﻤﻫ2003(رد ﯽﺑﺎـﯾزرا ﺮﯿﺛﺄـﺗ ﻞﺧاﺪﺗوﺎﮔﻪﺒﻨﭘ)
	(ﺮﺑﺪﺷرو ﻮﻤﻧﭗﯿﺗﻮﻧژ يﺎـﻫ مﻮﮔرﻮـﺳ ﻪـﻧاديا رﺎـﻬﻇا ﺪﻨﺘـﺷاد ﻪـﮐ ﺶﻫﺎﮐﺪﺷرو دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﯽـﺷﺎﻧزا ﺖـﺑﺎﻗر وﺎـﮔ ،ﻪـﺒﻨﭘرد
	(ﺖﺒﺜﻣ شراﺰـﮔ .ﺪـﻧدﺮﮐ زا ﯽـﺧﺮﺑ
	،سردوز يﺪـﯾﺮﺒﯿﻫ خﺮﻓ ﻢﻗر و ﻦﯿﯾﺎﭘ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ.ﺖﺳا ﻻﺎﺑ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺎﺑ ﺪﻨﻠﺑ ﺎﭘ ،ﻢﺨـﺷ ﻞﻣﺎـﺷ ﻦﯿﻣز يزﺎﺳ هدﺎﻣآ تﺎﯿﻠﻤﻋ زا ﺪﻌﺑ و ﮏـﺷﺎﻣ ،هﺎﯿـﺳ مﺪـﻨﮔ ﯽـﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ،ورﺎﻓ و ﮏﺴﯾدﮏﯾ ﻪﺠﻧﻮﯾ ﻢـﻫ و ﯽﺘـﺳد ترﻮـﺻ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﺳ هﺎـﯿﮔ ﺎـﺑ نﺎـﻣز ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ رد ﯽﻋارزد رد و نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ يﺎﻫ 
	يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫﺪﻨﻠﺑﺎﭘﺮﺘﻤﮐزاﺮﯾﺎﺳﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ.ﺖﺳانآﺎﻫﻦﯾا يﺮﺗﺮﺑارردﻂﯾاﺮﺷﯽﺘﺑﺎﻗرﺪﯾﺪﺷﻪﺑﻻﺎﺑندﻮﺑﺺﺧﺎﺷ ﺢﻄﺳگﺮﺑوناﺰﯿﻣ ﺪـﺷر ﯽﺒـﺴﻧرد يﺎﻫﺪـﯾﺮﺒﯿﻫ ﺪـﻨﻠﺑﺎﭘ ﺖﺒﺴﻧﺪﻧداد
	ﺶﻫوﮋـﭘ هﺪﺷ ﺮﮐذ دراﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺮـﺿﺎﺣ ﺎـﺑ فﺪﻫﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺶﻨﮐاودﺮﮑﻠﻤﻋودﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟاﻪﺳ ﻢـﻗر ﯽﻨﻏور نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﻮﻀﺣ ردردﺖﺑﺎﻗر ﺎﺑﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﭻﻟﺎـﻣ ﻪـﻧﻮﮔ ﻦﯾﺮـﺘﻬﺑ بﺎـﺨﺘﻧا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ وﻤﮐ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ هﺪﻧزيﺮﺘ ﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺘـﺷاد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ اﺮﺟا ﺪﺷﺎﺑ.ﺪﺷ
	هﺪﮑـــﺸﻧاد ﯽﺗﺎـــﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪـــﻋرﺰﻣ رد ﻖـــﯿﻘﺤﺗ ﻦـــﯾا ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ رد ﻊﻗاو نﺎﺠﻧز هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ
	41و
	48 عﺎﻔﺗرا و1620 ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ ﻪﻧﻻﺎﺳ شرﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﺎﯾرد298 ﯽـﻠﯿﻣ ﻂـﺳﻮﺘﻣ و ﺮـﺘﯿﻟ ﺎﻣد11 ﯽﻋارز لﺎﺳ رد داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد1392 اﺮـﺟا ﻪـﺑ ﻣﻮﻟ ،ﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ .ﺪﻣآرد ،ﯽﺳر ﯽ
	27 و
	36 ﯽﻗﺮﺷ لﻮﻃ و
	ﯽـﻟآ هدﺎـﻣ و ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ كﺎﺧ28/8 و18/1رد .دﻮﺑ ﺪﺻرد ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻦـﯾا ﻢﻗر ﺮﯿﺛﺄﺗ هﺎﯿﮔ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ مﻮـﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪـﻣ و ﺮـﺑ رﺎــﻬﻣﻒــﻠﻋزﺮــﻫ يﺎــﻫدﺮــﮑﻠﻤﻋ وودﺮــﮑﻠﻤﻋ ياﺰــﺟا نادﺮﮕﺑﺎــﺘﻓآ .ﺖــﻓﺮﮔ راﺮــﻗ ﯽــﺳرﺮﺑ درﻮــﻣ ﻪــﺑ ﺶﯾﺎــﻣزآ كﻮـﻠﺑ ﻪـﯾﺎﭘ حﺮـﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ تر
	ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ. گﺮـﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ
	رﻮﻧﻪﺑﯽﭘﻮﻧﺎﮐوﯽﺳﺮﺘﺳدﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﺑ رﻮـﻧ ﺮﯿﺛﺄـﺗ ﯽـﻣ يرﺎﮑـﺷﺮﯿﻣ) دراﺬـﮔ1387.( ﻪـﺑ رﻮﮐﺬـﻣ ﺖﻔـﺻ رﻮـﻃ ﯽﻨﻌﻣﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ يراد راﺮـﻗ زﺮـﻫ يﺎـﻫ .ﺖﻓﺮﮔﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا نادﺮﮕﺑﺎـﺘﻓآ ﻢـﻗر رﺎﻤﯿﺗ رد ﻒـﻠﻋ لﺮـﺘﻨﮐ ﺮﺑ ﺰﯿﻧ زﺮﻫﯽﻨﻌﻣ رﻮﮐﺬﻣ ﺖﻔﺻ ﺪـﺷ راد . ﺢﻄـﺳ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ گﺮﺑ)3/4 ﻪﺑ 
	نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺰﯿﻧ ﯽﺸﺷﻮﭘ66 هزاﺪـﻧا ﺖﺷﺎﮐ زا ﺪﻌﺑ زور يﺮـﯿﮔ ﺑﺎﺘﻓآ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﻬﺟ .ﺪﺷ ﺮﺛا ﺖﯾﺎﻋر ﺎﺑ نادﺮﮕ ﻪﯿﺷﺎﺣﻪﺗﻮﺑ ،يا لدﺎـﻌﻣ ﯽﺤﻄـﺳ رد نادﺮﮕﺑﺎـﺘﻓآ يﺎﻫ2/1 ﺦﯾرﺎــﺗ رد ﻊــﺑﺮﻣ ﺮــﺘﻣ19/6/92 ﻪــﻧاد و ﺖــﺷادﺮﺑ ﺎــﻫ هداد يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ .ﺪﻧﺪﺷ ﻦﯾزﻮﺗ و يزﺎﺳاﺪﺟ ﻪـﺑ ﺰـﯿﻧ ﺎـﻫ 
	هداد ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺮـﺑ ﺎـﻫ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ سﺎﺳا ﺞﻨـﭘ لﺎـﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد يا د.ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺪﺻر
	،ﻢﻗر يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐزﺮﻫ يﺎﻫ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نآﺎﻫ ﺮﺑﺺﺧﺎﺷﺢﻄﺳ نﺎـﻫﺎﯿﮔ گﺮﺑ ﯽـﺸﺷﻮﭘ فﻼﺘـﺧا ﯽﻨﻌﻣ .ﺪـﻧداد نﺎـﺸﻧ ﺪـﺻرد ﺞﻨـﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يراد ) ﯽـﺸﺷﻮﭘ هﺎـﯿﮔ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ6/2 ﺶﻨﮑﻤﻫﺮـﺑ رد ( ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ و رﺎﺘﺴﻟآ ﻢﻗرهﺎﯿﺳ مﺪﻨﮔﮏﯾ + و ﻦﯿﺟو رﺎﺑ ) نآ ﻦﯾﺮــﺘﻤﮐ07/0 ﯽــﺸﺷﻮﭘ 
	ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ زﺮﻫ يﺎﻫ گﺮـﺑا مﺎـﻗر ـﺴﻟآ ،ﻞـﮔرذآ و رﺎﺘ خﺮﻓ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ار20 ،61 و51 رﺎـﻤﯿﺗ ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﺪـﺻرد ﺪـﻧداد ﺶﻫﺎﮐ ﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗ ﻦﯿﺟو ﺪﻫﺎﺷ لوﺪـﺟ)1( ﺞﯾﺎـﺘﻧ . ﺶﯾﺎﻣزآنارﺎﮑﻤﻫ و لﺎﻫ)1992(ﺮﺑيورترذنﺎﺸﻧداد ﻪﮐﺖﺑﺎﻗرﻒﻠﻋ ﺢﻄـﺳ ﺺﺧﺎـﺷ ﺶﻫﺎـﮐ ﺚـﻋﺎﺑ زﺮـﻫ يﺎﻫ ﺖـﺳا هﺪـﺷ رﻮﺑﺰﻣ هﺎﯿﮔ گﺮﺑ ﯽ
	عﻮﻧ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻢﻗر .ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗردﻦﯿﺑﯽﮔﮋﯾويﺎﻫﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓرد نﺎـﻫﺎﯿﮔ ،ﯽﻋارزﺺﺧﺎﺷﺢﻄﺳ گﺮـﺑرد ﺶﯾاﺰـﻓا ترﺪـﻗ ﺖـﺑﺎﻗر نﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﺮﺛﺆﻣﺖﺳاوﻦﯾاﺖﻔﺻيورناﺰﯿﻣذﻮﻔﻧ
	.ﺪﻧا
	ﻒﻠﻋ هﺪﻫﺎـﺸﻣ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﻮﻀﺣ رد ﺎﯾ و زﺮﻫ يﺎﻫ .ﺖﺳا هﺪﺸﻧ
	عﺎــﻔﺗرا ظﺎــﺤﻟ زا نادﺮﮕﺑﺎــﺘﻓآ ﻒــﻠﺘﺨﻣ مﺎــﻗرا ﻦﯿــﺑﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﻗﺎﺳ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرادنﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪـﻨﻠﺑﺪﻗ رد بﺬﺟرﻮﻧﻖﻓﻮﻣﺮﺗ ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ و ﺪﻨﺘـﺴﻫ ﯽﻤﺟﺎـﻬﺗ ﺮـﺗ ﯽـﻣ
	،ﻢﻗر يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗلﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋزﺮﻫ يﺎﻫ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نآﺎﻫ ﺮﺑداﺪﻌﺗﺮﭘ ﻪﻧادرد و ﻖﺒﻃ ﻪـﻧاد ﺪﺻ نزو فﻼﺘـﺧا ﯽﻨﻌﻣ .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يراد ﺮـﺛا داد نﺎـﺸﻧ زﺮـﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻢﻗر ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻪﻠﯿـﺳﻮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ لﺎﻤﻋا و ﻞﮔ رذآ ﻢﻗر ﻪﮐ ﻦﯿـﺟو ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ،ﻞـﺼﻓ 
	.ﺪﻨﺷﺎﺑمﺎﻗرا ﻦﯿﺑ رد فﻼﺘﺧا ﻦﯾايﺪﺣ ﺎﺗﻪﺑ ﻞـﯿﻟد ﺖـﺑﺎﻗر ياﺮﺑﺖﺳا رﻮﻧ وﺎﺷ ﮏﻠﺑ)1994 ﻪـﺑ رﻮﮐﺬﻣ ﺖﻔﺻ .( رﻮـﻃ ﯽﻨﻌﻣ زﺮـﻫ ﻒـﻠﻋ لﺮـﺘﻨﮐ رﺎـﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﺖـﺤﺗ يراد ﺰـﯿﻧ و ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻢﻗر رﺎﻤﯿﺗو زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ راﺮـﻗ ﺖﻓﺮﮔ.ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	عﺎﻔﺗر)2/205ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺑ (ﺮﺘﻣﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ) نآ ﻦﯾﺮـﺘﻤﮐ و ﻞـﺼﻓ مﺎـﻤﺗ ﻦﯿـﺟو و ﻞﮔرذآ ﻢﻗر9/147 ﯽﺘﻧﺎﺳﮏﯾ ﻪﺠﻧﻮﯾ ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ و خﺮﻓ ﻢﻗر رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ (ﺮﺘﻣ
	لوﺪـﺟ) ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ ﻪﻟﺎﺳ1 .( ﺎـﺑ عﺎـﻔﺗرا ﺶﻫﺎـﮐ ﺪـﺻرد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻢﻗر عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ـﺑ ﯽﮕﺘـﺴﺑ ﯽـﺸﺷﻮﭘ هﺎـﯿﮔ ﻪ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺷاد ﻦﯿـﺟو) ﺪﻫﺎـﺷ رﺎـﻤﯿﺗ ﺎـﺑ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،(ﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗعﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ ﺪ مﺎﻗرا ﻞـﮔرذآ خﺮــﻓ و ﮏــﯾ ﻪــﺠﻧﻮﯾ ﯽــﺸﺷﻮﭘ هﺎــﯿﮔ رﻮــﻀﺣ رد و ﻪﻟﺎــﺳ 
	ﻪﻟﺎﺳ.ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ نزو ﺶﻫﺎـﮐ ﺪـﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﻧاد ﺪﺻ مﺎﻗرارﺎﺘﺴﻟآ ﻞﮔرذآ ، و هﺎـﯿﮔ رﻮـﻀﺣ رد ،خﺮـﻓ ﮏﺷﺎﻣ ﯽﺸﺷﻮﭘ ﻪـﺷﻮﺧ ﻞﮔيا .ﺪـﻣآ ﺖـﺳﺪﺑ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﺖـﺤﺗ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ،زﺮـﻫ يﺎﻫ ﻖـﺒﻃ رد ﻪـﻧاد داﺪـﻌﺗ ﺪـﺻ نزو و خﺮﻓ و رﺎﺘﺴﻟآ ،ﻞﮔرذآ مﺎﻗرا ﻪﻧادﻪﺑﺎﺸﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ مﺎﻤﺗ ﻦﯿﺟو ﺪﻫ
	) ﻞـﺑﻮﮐ و ﻒﻠﺗرﺎـﺷ1985( ﻒــﻠﻋ ﺎــﺑ ﺖــﺑﺎﻗر رد ار ﺎﯾﻮــﺳ عﺎــﻔﺗرا ﺶﻫﺎــﮐ زﺮــﻫ يﺎــﻫ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﯿﺗا ) نارﺎـﮑﻤﻫ و نﻮ1976( مﺪــﻋ و رﻮــﻀﺣ رد ﺎﯾﻮــﺳ ياﺮــﺑ ار ﯽﻋﺎــﻔﺗرا فﻼﺘــﺧاﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣ ﻞـﺑﻮﮐ و ﻒﻠﺗرﺎﺷ .ﺪﻧدﺮﮑﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ )1985( ﯽـﻣ ﺖــﺑﺎﻗر تﺪـﺷ ﻪـ
	)7463ﻮﻠﯿﮐرﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔ ﺪـﻣآ ﺖـﺳﺪﺑ ﻞـﮔرذآ ﻢـﻗر رد ( ﻞﮑﺷ)1(ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ دﻮﺒﻬﺑ ﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ . يﺎـﻫ ) ﻪــﻧاد دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ و ﺖــﺷاد ﺶﯾاﺰــﻓا زﺮــﻫ7947 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ( ﺖـﺳﺪﺑ ﻞـﺼﻓ مﺎـﻤﺗ ﻦﯿـﺟو ﺪﻫﺎﺷ زا ﺪﻣآ. ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ رﻮﻀﺣ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾ
	ﺖﻋﺮﺳلﺎﻘﺘﻧاداﻮﻣﻪﺑﻪﻧادﺎﻫوردﻪﺠﯿﺘﻧﺐﺟﻮﻣ ﺶﻫﺎـﮐ نزوﺪﺻ ﻪـﻧاد ﺎـﺑ .ﺪﻧﺪـﺷ ﺶﻫﺎـﮐ ﺺﺧﺎـﺷ ﺢﻄـﺳ گﺮـﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآوﻪﺑﻊﺒﺗنآﺶﻫﺎﮐﺪﯿﻟﻮﺗهدﺎﻣ ﮏـﺸﺧ ﺪـﯿﻟﻮﺗ هﺪﺷردﺎﺑ ﻞﺧاﺪﺗ ﺮﺛاﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫ ﯽـﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ و، ياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋودﺮﮑﻠﻤﻋ ﺰـﯿﻧ ﺖـﺤﺗ ﺮﯿﺛﺄـﺗ ﺪـﻨﻫاﻮﺧراﺮﻗ رد .ﺖﻓﺮﮔﺶﯾﺎﻣزآرﺎﻨﻟﻮﺗونارﺎﮑﻤﻫ)1994 
	ﺮـﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻢﻗر رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪـﺻرد ﺞﻨـﭘ لﺎـﻤﺘﺣا ﺢﻄـﺳ رد نادﺮﮕﺑﺎـﺘﻓآ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣ ﺮـﺑ زﺮـﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و ﻢﻗر ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﯽﻟو ،دﻮﺑ رادﯽــﻨﻌﻣ دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﻪــﻧاد دﺮــﮑﻠﻤﻋ ناﺰــﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎــﺑ .ﺪــﺸﻧ راد
	ﻞـﮔ ﮏﺷﺎﻣ رﻮﻀﺣ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺷﻮﺧ و نآ ﻦﯿﯾﺎـﭘ گﺮـﺑ ﺢﻄـﺳ ﺺﺧﺎـﺷ ﻪـﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ياﻒﻠﻋ ﻒﯿﻌﺿ لﺮﺘﻨﮐ ﺶﻫﺎـﮐ .دﻮﺒﻧ رﺎﻈﺘﻧا زا رود زﺮﻫ يﺎﻫ ﮏـﯾ ﻪـﺠﻧﻮﯾ رﻮﻀﺣ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ مﺪـﻨﮔ ﺎـﺻﻮﺼﺧ و ﻪﻟﺎـﺳ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺖﺸﮐ رد ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﺑﺎﻗر ﺪﯾﻮﻣ ﺰﯿﻧ هﺎﯿﺳ.ﺖﺳا نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﺎﺑﺪﻧز ﭻﻟﺎﻣه
	ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﯽﻠﺻا ماﺪﻧاﯽﻣ هﺎﯿﮔ رد هﺪﻨﻨﮐ ﺶﻫﺎـﮐ اﺬﻟ ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺶﻨﺗ ﺮﺛا رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻊـﺒﻨﻣ دﺎـﺠﯾا مﺪـﻋ ﺐﺒﺳ ﯽﺘﻓﺎـﯾرد رﻮـﻧ زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺖـﻬﺟ ﯽﻓﺎـﮐ ﯽﮑﯾژﻮـﻟﻮﯾﺰﯿﻓ و تﻼﯿﻤﯿﺳا ﻦﯿﻣﺎﺗﻧ رد و ﻪﻧاد ندﺮﮐ ﺮﭘ ياﺮﺑ مزﻻ يﺎﻫ ﻪﺠﯿﺘ ﯽﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐددﺮﮔ)ﺎﯿﻧﺪﻣﺮﺳﯽﮑﭼﻮﮐ و1373 .(
	.ﺪــﻫد) ﺶﻧارﺎــﮑﻤﻫ و لﺪــﻨﮐ1997 ( ﺰــﯿﻧ ﻪــﺠﯿﺘﻧ ﻦــﯾا ﻪــﺑ زا هاﺮـﻤﻫ هﺎـﯿﮔ ﺎـﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺖﺸﮐ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر و ﻖـﺒﻃ هزاﺪﻧا و داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﺴﮑﯾ ﻪﺠﻧﻮﯾ ﻪﻠﻤﺟ ﺰـﯿﻧ .ﺪــﺷ ﺪــﻫاﻮﺧ ﺮــﺠﻨﻣ نادﺮﮕﺑﺎــﺘﻓآ رﺬــﺑ دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿــﻤﻫ رد ،ﺎﺘـــﺳار) نارﺎـــﮑﻤﻫ و ﺎـــﻤﯿﻧﺮﯿ
	،ﻢﻗر يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐزﺮﻫ يﺎﻫ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نآﺎﻫﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ﺮﺑ زﺮـﻫ يﺎﻫ ﯽـﻨﻌﻣ فﻼﺘـﺧا يراد .ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ راﺪﻘﻣ ) ﮏﺸﺧ نزو9/190 ﻪﺑ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑﻢﻗر ) نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗ ﻞﺧاﺪﺗ و خﺮﻓ7/5 ﺮـﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻞـﮔ ﮏـﺷﺎﻣ ﯽـﺸﺷﻮﭘ هﺎـﯿﮔ
	و ) ﯽــﻧوﺰﻠﺣ ﻪــﺠﻧﻮﯾ
	( ﻪــﺑ ارناﻮــﻨﻋﭻﻟﺎــﻣ هﺪــﻧزرد ﻢـﻫ ﺖـﺸﮐ ﺎـﺑ نﺎــﻣزترذ هدﺎﻔﺘــﺳا درﻮـﻣ ﺪــﻧداد راﺮـﻗ و ﻪﮐ ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺟﻮﺘﻣﻒﻠﻋ بﻮﮐﺮﺳ دﻮﺟو ﺎﺑ زﺮـﻫ يﺎـﻫ ترذ ، وتﺪﺷ ﻪﺑ ﻪﺠﻧﻮﯾ ﺮـﺳ ﺮﺑ ﻊﺑﺎـﻨﻣ و ﺪـﻨﺘﺧادﺮﭘ ﺖـﺑﺎﻗر ﻪـﺑ ﭻﻟﺎﻣ هﺪـﻧز ﻪـﺑ ﯽﻬﺟﻮـﺗ ﻞـﺑﺎﻗ رﻮـﻃ ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋترذ ار .داد ﺶﻫﺎﮐ عﻮــﻤﺠﻣ 
	دﻮﺑ .مﺪﻨﮔﺳﯿهﺎرداﯾدﺎﺠﭘﻮﻨﮐ ﯽ ﺮـﺳﯾﻊ ﺮـﺗزا ﻒـﻠﻋ ﺎـﻫ ي زﺮﻫوﮔﯿهﺎﻋارز ﯽﻞﻤﻋ دﺮﮐوﺎﺑﻦﺘﺷاد ﺺﺧﺎـﺷ ﺢﻄـﺳ گﺮﺑﻻﺎﺑردﺖﺑﺎﻗر اﺮـﺑ ي بﺬـﺟ رﻮـﻧزاﮔﯿ نﺎـﻫﺎ روﺎـﺠﻣ ﭘﯿﺸ ﯽﻪﺘﻓﺮﮔوﻪﻄﺳاﻮﺑﺎﺳﯾﻪزاﺪﻧا يوصاﻮﺧﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﯿﮏ زاﺪﺷرﻒﻠﻋﺎﻫ يزﺮﻫﮔﻮﻠﺟﯿﺮيﻧﻮﻤد . ردعﻮﻤﺠﻣﺖﺸﮐﻢﻫنﺎﻣز نادﺮﮕﺑﺎـﺘﻓآ ﺎـﺑﮔﯿ نﺎـﻫﺎ ﯽﺸﺷﻮ
	ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮـﻈﻧ رد نوﺪـﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ ﮏﯾ تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺎﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﺟو رﺎﺑ ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد زﺮـﻫ يﺎـﻫ)71 (ﺪـﺻرد ، دﻮـﺑ ﻞـﮔرذآ ﻢـﻗر و هﺎﯿﺳ مﺪﻨﮔ ﯽﺸﺷﻮﭘ هﺎﯿﮔ رﻮﻀﺣ رد ﻞﮑﺷ)3( . ﮏـﯾ ناﻮـﻨﻋ ﻪـﺑ هﺎﯿﺳ مﺪﻨﮔ هﺎـﯿﮔ ﺎـﺑ ،ﯽـﺸﺷﻮﭘ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗترﺪﻗ ﻊﯾﺮـ
	ﺎﺘﻧﯾﺞاﯾﻦﻘﺤﺗﯿﻖنﺎﺸﻧدادﻪﮐﻢﻗرﻞﮔرذآﻪﺑﻟدﯿﻞ ﺪﯿﻟﻮﺗﺢﻄﺳگﺮﺑﻻﺎﺑوعﺎﻔﺗراﺑﯿﺮﺘﺸرداﺮﺷﯾﻂﺖﺑﺎﻗرﺎﺑ ﻒﻠﻋزﺮﻫ،ﺎﺳﯾﻪزاﺪﻧا يﺑﯿﺮﺘﺸ يﺮﺑﻒﻠﻋﺎﻫ يزﺮﻫ ﺖـﺷاد ﻪﮐﻪﺠﯿﺘﻧنآ ﺶﻫﺎـﮐ ﮏـﺸﺧ نزو ﻒـﻠﻋ ﺎـﻫ ي زﺮـﻫ دﻮـﺑ. ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑناﺰﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﻧ ـﯿﺰ ﻖـﻠﻌﺘﻣ ﻪـﺑ ﻢـﻗر ﻞـﮔرذآ دﻮﺑ.مﺪﻨﮔﺳﯿهﺎرد ﺶﻫﺎـﮐ ﮏـﺸﺧ نزو ﻒـﻠﻋ ﺎ
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