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  چکیده

 کنجد در سطوح محلی توده 8 دانه عملکرد اجزاي و عملکرد بر میکوریزا قارچ گونه دو اثرات بررسی منظور به
 کشاورزي هنرستان تحقیقاتی مزرعه در تکرار 3 با پالت اسپلیت - فاکتوریل صورت به آزمایشی خشکی نشت مختلف
: نرمال (آبیاري آبیاري مختلف سطوح شامل اصلی فاکتور. گردید اجرا ارومیه شهرستان کیلومتري 12 در واقع ارومیه
 بعد آبیاري: شدید تنش و ETc میلیمتر 90 از بعد آبیاري :مالیم تنش ،ETc ای گیاه تعرق و تبخیر میلیمتر 70 از بعد آبیاري

 Glomus mosseae، Glomus میکوریزاي قارچ گونه و تلقیح با دو تلقیح عدم شامل فرعی فاکتور ،)ETc میلیمتر 110 از

intraradices شاخه، ندچ ناز مغان، محلی زنجان، طارم محلی ،13 (جیرفت کنجد محلیتوده 8 شامل فرعی فرعی فاکتور و 
TC-25، TS-3، و میکوریزا آبیاري، مختلف سطوح تاثیر داد نشان واریانس تجزیه نتایج. بود )5 دشتستان و 14 داراب 
 تعداد دانه، عملکرد خشکی، تنش شدت افزایش با داد نشان میانگین مقایسه. است دارمعنی مطالعه مورد صفات بر ژنوتیپ
 کاهش داريبه طور معنی بیولوژیک عملکرد و کپسول هر در دانه تعداد سطح، حدوا در دانه تعداد بوته، هر در کپسول
 از استفاده. داد کاهش درصد 52 و 63 میزان به ترتیب به را بیولوژیک عملکرد و دانه عملکرد خشکی شدید تنش. ابدیمی
 بین در. شد دانه عملکرد جزايا و عملکرد باعث افزایش قارچ استفاده از عدم حالت به نسبت میکوریزا قارچ گونه دو
 در دانه عملکرد اجزاي و عملکرد نظر از زنجان طارم محلی و مغان محلی هايژنوتیپ بررسی، مورد کنجد محلیهايتوده
 معرفی برتر محلی هايتوده عنوان توانند بهها میاین توده. ها بودندتوده سایر برتر از آبیاري، مختلف شرایط سه هر

 خصوص به میکوریزا هايقارچ از استفاده دانه عملکرد اجزاي و عملکرد بهبود جهت تحقیق، این نتایج به وجهت گردند. با
   است. توصیه قابل G.mosseae گونه
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Abstract 

In order to investigate the effects of different levels of drought stress and two kinds of 

mycorrhizal fungi on yield and yield components of eight sesame (Sesamum indicum L.) landraces, 

an experimental using factorial split plot design was conducted with three replications in research 

field of Urmia agricultural high school. The main factor was consisted different levels of irrigation, 

normal irrigation (irrigation after 70 mm evaporation of crop (ETc)), moderate drought stress 

(irrigation after 90 mm ETc) and severe drought stress (irrigation after 110 mm ETc), sub plots 

including two kinds of mycorrhizal fungi Glomus mosseae, Glomus intraradices and non-

inoculated (control). Sub-sub plots consisted of eight landraces of sesame names Jiroft13, Zanjan 

Tarom landrace, Moghan landrace, several branches Naz, TC-25, TS-3, Darab 14 and Dashtestan 5. 

Results of analysis showed that the effect of different levels of irrigation, mycorrhizal fungi and 

genotypes on studied traits was significant. Mean comparison showed that with increasing severity 

of drought stress, grain yield, capsule no per plant, grains no per area, grains no per capsule and 

biological yield decreased significantly. Severe drought stress reduced grain yield and biological 

yield about 63 and 52 percent, respectively. Using two kinds of mycorrhizal fungi Glomus mosseae, 

Glomus intraradices in compared with non-inoculated (control) all traits such as yield and yield 

components increased. Among under studied sesame landraces, Moghan landrace and Zanjan 

Tarom landrace based on traits yield and yield components had superiority on other landraces. For 

improvement yield and yield components, using mycorrhizal fungi, especially G.mosseae is 

recommendable. Also in three different irrigation conditions, Moghan landrace and Zanjan Tarom 

landrace were superior landraces. 
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  مقدمه
 محـدود  فاکتورهاي مهمترین از یکی خشکیتنش 

 اسـت  دنیـا  منـاطق  از بسـیاري  در محصول تولید کننده
 گیـاهی  ).Sesamum indicum L( کنجـد ). 2007 پاسـیورا (
 بـا  سازگار روغنی دانه گیاهان ترین قدیمی از ساله، کی

 مناسـب  ارقـام  تولیـد  ولی است، گرم نیمه و گرم نواحی
 نیز گسترش دیگر مناطق در آن تکش که گردیده موجب

 خشــک نیمــه و خشــک نــواحی در). 2000 وئــیس( ابــدی
 صـورت  بـه  و اقتصـادي  گیاه کی عنوان به کنجد کشور
ــی ــوالً و آب ــاوب در معم ــا تن ــدم ب ــی کشــت گن ــرددم  گ

هـاي  اسـتان  در کنجـد  تولید). 2001 اندام و سپاسخواه(
خوزستان، بلوچستان، اصفهان و فارس و حتـی نـواحی   

مانند شهرهاي اراك، نهاوند و مراغه بیشتر مـورد   سرد
). سطح زیر کشـت کنجـد   1377  توجه است (خواجه پور

ــدود  ــان ح ــدود   7897048در جه ــد آن ح ــار و تولی هکت
کیلوگرم در هکتار  511با متوسط عملکرد  تن 4036289

 40000در ایران سطح زیر کشت کنجـد حـدود    باشد.می
تن بـا متوسـط عملکـرد     28000 هکتار و تولید آن حدود

 توجـه  بـا  ).2012باشد (فـائو  کیلوگرم در هکتار می 700
 مـدت  دراز زراعی تجربه تولید، مساعد اراضی وجود به
 تقاضاي زیاد براي روغن با کیفیت باال، و کشاورزي در

قـرار   توجـه  مـورد  و اهمیـت  حایز کنجد امروزه زراعت
 زیـر  سـطح  افزایش بر عالوه دارد ضرورت. گرفته است

 عملکـرد  حـداکثر  حصـول  جهـت  روغنی، هايدانه کشت
 هـر  بـراي  رقـم  تـرین  مناسـب  و محیطی شرایط بهترین
 زراعـی  بـه  و نـژادي  به هاياز طریق اجراي طرح منطقه

) 2012( همکــاران و شناســایی و تعیــین گــردد. ســعیدي
 کنجد دانه عملکرد خشکی، تنش افزایش با گزارش کردند

 از را بیولوژیـک  عملکـرد  یشترینب یابد. ایشانمی کاهش
در  گزارش کردند. J113 ژنوتیپ از و روز 5 آبیاري دور

 بیشـترین  و کپسول در دانه تعداد آزمایش آنها بیشترین
 سـیرجان  و 14 داراب گیاه در ژنوتیـپ  در کپسول تعداد

 کـه  اسـت  داده نشان گزارشات از بسیاري. مشاهده شد
 گیاهـان  نمـو  و رشـد  بـر  نامطلوبی تاثیرات خشکی تنش
 همکـاران  و بـور  ،2012 همکـاران  و بهرامـی ( گـذارد می

ــا ،2009 ــاران و بویریم ــانی ،2007 همک ــاران و ام  همک
 مورگـان  و اوررانو ،2009 همکاران و زاده حسن ،2012
 آبیاري طوالنی فواصل). 2004 همکاران و تورك ،2007
 دلیـل  بـه  کنجـد  دانـه  عملکـرد  کاهش رشد، کاهش باعث
 و پالسان -ال( شودمی فتوسنتز، مختلف مراحل بر تاثیر

ــاران ــاران و منســاه ،2001 همک ــدري). 2006 همک  و حی
 دانـه  عملکـرد  بیشـترین  که دادند نشان) 2011( همکاران

  .  شودمی حاصل مطلوب آبیاري شرایط در
ترین قارچ هـاي موجـود در   میکوریزا از با اهمیت

ود در شـ هاي تخریب نشده است. برآورد مـی اغلب خاك
درصد از توده زنده جامعه میکروبی خـاك را   70حدود 

اصطالح میکوریزا  .دهندها تشکیل میمیسیلیوم این قارچ
ي معنـی قـارچ و دیگـري کلمـه    به  Mikesي  از دو کلمه

Rhiza  رجــالی و  تشــکیل شــده اســتبــه معنــی ریشــه)
هـاي میکـوریزا بـا    ). در همزیسـتی قـارچ  1386همکاران 

متی از کربن حاصل از فتوسنتز گیاه در گیاه میزبان، قس
گیرد و در ازاي آن شـبکه  اختیار قارچ همزیست قرار می

هاي میکـوریزا، جـذب و انتقـال آب و    گسترده هیف قارچ
اي عناصر معدنی را از مناطقی که بـراي سیسـتم ریشـه   

و کمـک   کردهباشد به گیاه تسریع غیر قابل دسترس می
د در شرایط دشـوار باشـند   قادر به رشگیاهان کند تا می

) در 2006). چــو و همکــاران (2001(آمــرین و همکــاران 
با قارچ هـاي  طی آزمایشی دریافتند همزیستی سورگوم 

مقاومـت   تنش خشـکی و شـوري  تحت شرایط میکوریزا 
. نتایج تحقیقی روي گیاه دهدها افزایش میبه تنشآن را 

گشــنیز نشــان داد کــه قــارچ میکــوریزا، ســبب افــزایش  
و درصــد  هعملکــرد بیولوژیــک در گیــاه گشــنیز گردیــد 

عملکـرد   دهد و به این ترتیبمیافزایش  آن رااسانس را 
). رحیمی 2001(کپور و همکاران  یابدمیاسانس افزایش 

) گــزارش کردنــد کــه بــا اســتفاده از  1388و همکــاران (
 یتوان بخشهمزیستی میکوریزایی در گیاه سورگوم می

ه در شرایط تنش خشکی را جبـران  از کاهش عملکرد دان
) نشان دادند که قـارچ  1388نمود. جمشیدي و همکاران (

G. mosseae   داراي قدرت همزیستی بیشتري در مقایسـه
. بـاقري و  باشـد مـی در گیاه آفتابگردان  G. hoeiا قارچ ب
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میکـوریزایی   ی) نشان دادند که همزیسـت 1390همکاران (
گیـاه پسـته را در    اي رشد رویشـی به طور قابل مالحطه

 .Gبـه طـوري کـه     دهـد میشرایط تنش خشکی افزایش 
mosseae و G. intraradices   درصـد   70و  100به ترتیـب

ارتفاع بوته را نسبت به شاهد افزایش دادند. علی آبـادي  
ــارچ میکــوریزا  1387و همکــاران ( ــد کــه ق ) اعــالم کردن

. نادیـان  دهـد مـی صفات کمی و کیفی گشنیز را افـزایش  
) نشان داد که در تمام سطوح تنش خشـکی، وزن  1390(

ماده خشک سورگوم میکوریزایی از ارقام شاهد بیشـتر  
) اعالم کردند که کلنی 1391. حقیقت نیا و همکاران (است

 G. mosseaeسازي میکـوریزایی بـه ویـژه توسـط گونـه      
سبب بهبود مقاومت به تنش خشکی و جبران بخشـی از  

اي رغـم تحقیقـات گسـترده    . علیشودمیکاهش عملکرد 
هاي میکوریزایی بـا گیاهـان   که در مورد همزیستی قارچ

)، 2010مختلــف زراعــی صــورت گرفتــه (ســلیمان زاده  
هنوز اطالعـات محـدودي در رابطـه بـا همزیسـتی گیـاه       

 .ها در شرایط تنش خشکی وجـود دارد کنجد با این قارچ
این آزمایش با هدف بررسی تـاثیر همزیسـتی دو گونـه    

هـاي میکـوریزایی بـر عملکـرد و اجـزاي      ختلف از قارچم
هاي محلی مختلـف کنجـد تحـت تـاثیر     عملکرد دانه توده

  سطوح مختلف تنش خشکی در ارومیه انجام گرفت. 
  

  هاروش و مواد
 میکـوریزا  قارچ گونه دو اثرات بررسی منظور به

کنجـد در   محلی توده 8 دانه عملکرد اجزاي و عملکرد بر
ــ مختلــف ســطوح  صــورت بــه آزمایشــی خشــکی نشت
 تحقیقـاتی  مزرعه در تکرار 3 با پالت اسپلیت -فاکتوریل
 کیلومتري جاده 12در  واقع ارومیه کشاورزي هنرستان

 محــل جغرافیــایی طــول. گردیــد اجــرا مهابــاد -ارومیــه
 37 آن جغرافیـایی  عـرض  و دقیقه 2و درجه 45 آزمایش
-مـی  متر 1332 دریا سطح از ارتفاع و دقیقه 32 و درجه
 تا 150 داشتن با منطقه هواشناسی، آمار براساس. باشد
 و مرطــوب و ســرد هــايزمســتان خشــک، روز 180

 و خشـک  رطـوبتی  رژیم جزء خشک و گرم هايتابستان
 سـطوح  اصـلی  فـاکتور . شـود مـی  محسـوب  خشک نیمه

 70 از بعــد آبیــاري: نرمــال آب شــامل آبیــاري مختلــف
 ETc میلیمتـر  90 از عدب آبیاري: مالیم تنش ،ETc میلیمتر

 فـاکتور  ،ETc میلیمتـر  110 از بعـد  آبیاري: شدید تنش و
، Glomus mosseae میکـوریزا  قارچ گونه دو شامل فرعی

Glomus intraradices  در تیمارهاي مربوطه در هر چاله)
گرم قارچ ریخته شده سپس روي قارچ بـا خـاك بـه     10

ــدازه دو ســانتیمتر پوشــش داده شــده و بــذرها   روي ان
بــذرها حــدود ســه  مجــددا رويو  ندخــاك کاشــته شــد

 قـارچ  بـا  تلقـیح  عـدم  سانتیمتر با خاك پوشانده شـد) و 
 تـوده محلـی   8 شـامل  فرعـی  فرعـی  فاکتور و میکوریزا
 زنجـان، محلـی   طارم محلی ،13 جیرفت هاينام به کنجد

ــاز ــان، نـ ــد مغـ ــاخه، چنـ  و 14 داراب ،TC-25، TS-3 شـ
 سـال  مـاه  خرداد 6 و 5 در هابذر توده. بود 5 دشتستان

 سـانتیمتر  15 بوتـه  فاصـله  و 50 ردیف فاصله با 1393
متر  6خط کاشت به طول  6هر کرت داراي  .شدند کشت
 روش بـه  آبیاري و پشته و جوي صورت به کاشتبود. 
 عـدد  3 کپـه  هـر  در کاشـت  موقع در گرفت. انجام نشتی
 هايبوته برگی 4-2 مرحله در بعدا که شد داده قرار بذر

 کامـل  استقرار و برگی 4-2 مرحله تا. شدند تنک اضافی
 از بعـد  و شدند آبیاري کسانی طور به تیمارها همه گیاه
  .  شد اعمال خشکی تنش مختلف سطوح مرحله این

 
  آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 خاك عمق
(cm) 

 بافت
 خاك

EC 
(dS/m) 

pH مواد درصد 
 خنثی
 شونده

 رطوبت

 اشباع
(%) 

 آهک
(%) 

 رس
(%) 

 سیلت
(%) 

 شن
(%) 

 کربن
 آلی
(%) 

 نیتروژن
(%) 

 فسفر
 گرم در(میلی

 کیلوگرم)

 پتاسیم
گرم در (میلی

 کیلوگرم)
30- 0  – لومی 

 لومی
 رسی

77/0  69/7  8/22  30 - 38 36 26 11 /1  11 /0  21/5  221 
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  مطالعه مورد منطقه در کنجد رشد فصل طی در هوا رطوبت و تبخیر بارش، دما، ماهانه متوسط مقادیر - 2جدول

 
 
هواشناسی پارامترهاي  

 ماه
 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت

)سلسیوسدرجه ( دما حداکثر  1/24  8/27  7/32  2/33  4/31  

)سلسیوسدرجه ( دما حداقل  2/9  0/11  8/15  7/15  6/12  

)سلسیوسدرجه ( دما میانگین  6/16  4/19  5/24  4/24  0/22  

)مترمیلی( بارندگی مجموع  1/35  1/24  0/0  0/0  1/0  

)مترمیلی( تبخیر کل  3/190  9/255  0/238  8/281  7/236  

(%) نسبی رطوبت میانگین  53 51 44 42 43 

   
  

در هریـک از تیمارهـاي    آب سهل الوصولمقدار 
 آزمایشی از طریق فرمول زیر محاسبه شد.

  
= آب سـهل الوصـول (میلـی    RAW در این فرمول

= نقطــه پژمردگــی  PWP= ظرفیــت زراعــی،  FCتــر)، م
= عمق توسه ریشـه  D = وزن مخصوص ظاهريدایم،

 = ضـریب آب سـهل الوصـول   MADبر حسـب میلیمتـر،   
نیـز نشـان    θ ای F با الوصول سهل آب ضریب. باشدمی

ضریب آب سهل الوصـول همـان    = MAD .شودداده می
زراعـی و نقطـه   آب قابل استفاده است کـه بـین ظرفیـت    

پژمردگی دایم قرار گرفته است. این ضـریب در آبیـاري   
 95/0و در تـنش شـدید    8/0در تنش مالیم  65/0مطلوب 

رسـی   لـومی  با توجه به نوع خاك کهدر نظر گرفته شد. 
 و 13 دایـم  پژمردگـی  نقطه ،27 خاك زراعی ظرفیت بود
. در نظر گرفتـه شـد   35/1 خاك ظاهري مخصوص وزن
 نظــر در متــر میلــی 600 کنجــد در یشــهر توســعه عمــق
 آب سـهل الوصـول  بـه عنـوان نمونـه مقـدار     . شد گرفته

 در شرایط آبیاري نرمال برابر بود با:(میلی متر) 

 
در شرایط آبیاري مطلـوب، تـنش مالیـم و تـنش     

 به ترتیب برابر RAWشدید خشکی آب سهل الوصول یا 

و میلیمتر بدسـت آمـد کـه معـادل تبخیـر       110و  90، 70
 در نظر گرفته شد.   ETcتعرق گیاه یا 

 
 

= تبخیـر و تعـرق پتانسـیل    ETo در این فرمول ها
= تبخیـر و  ETc= تبخیر و تعرق تشتک تبخیر،  ETpگیاه، 

= ضریب تشتک Kp=ضریب گیاهی کنجد، Kcتعرق گیاه، 
  باشند.تبخیر می

 قرار بررسی مورد آزمایش این در زیر صفات
 بوته 5 تیمار هر از( بوته در کپسول تعداد گرفتند:
 از( کپسول در دانه ، تعداد)شد گرفته میانگین و انتخاب

 ، تعداد)شد گرفته میانگین و انتخاب کپسول 5 تیمار هر
 تایی 100 تکرار 4( دانه هزار وزن سطح، واحد در دانه

 دانه عملکرد ،)شد گرفته میانگین و گردید وزن جداگانه
 2 مساحت به وسط خطوط از( بیولوژیک عملکرد و

 در دانه عملکرد( برداشت شاخص ،)مترمربع توزین شد
 تقسیم بیولوژیک عملکرد بر سپس و شده ضرب 100
 بدست شمارش طریق از که هاییداده براي .)گردید
 دانه تعداد سطح، واحد در دانه تعداد مانند( بودند آمده
 تبدیل) بوته هر در کپسول تعداد و کپسول هر در

 با هاداده آماري تحلیل و تجزیه. ل شداعما جذري
 نمودارها رسم و SAS، MSTATC افزار نرم از استفاده
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 نیز هامیانگین مقایسه و انجام Excel از استفاده با
  . گرفت صورت درصد 5 سطح در توکی آزمون توسط

  
  بحث و نتایج
  صفات واریانس تجزیه

 ساده اثرات تاثیر داد نشان واریانس تجزیه نتایج
 در کپسول تعداد صفات بر ژنوتیپ و میکوریزا آبیاري،

 کپسول، هر در دانه تعداد دانه، 1000 وزن بوته، هر
 واحد در دانه تعداد و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد
×  آبیاري همکنش بر اثرات. است دارمعنی سطح

-معنی کپسول هر در دانه تعداد صفت بر فقط میکوریزا

 صفات بر ژنوتیپ×  آبیاري کنشبرهم اثرات. بود دار
 دانه، عملکرد کپسول، هر در دانه تعداد دانه، 1000 وزن

. بود دارمعنی برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد
 صفت بر فقط ژنوتیپ×  میکوریزا همکنش بر اثرات
 سه برهمکنش اثرات. بود دارمعنی بیولوژیک عملکرد
 وزن تصف بر فقط ژنوتیپ×  میکوریزا×  آبیاري گانه

  ).3 جدول( بود دارمعنی دانه 1000
  

  بوته هر در کپسول تعداد
 افزایش با که داد نشان میانگین ها نتایج مقایسه

 کاسته بوته هر در کپسول تعداد از خشکی تنش شدت
 در کپسول تعداد کمترین و بیشترین که طوري به شد
 و) 08/110( مطلوب آبیاري تیمار در ترتیب به بوته هر
 هايتوده در بین. آمد بدست) 22/46( خشکی شدید تنش
-TS توده و) 73/128( بیشترین مغان، محلی توده محلی

 تولید را بوته هر در کپسول تعداد) 09/41( کمترین، 3
 در) 1390( زاده احسان و مهرابی). 4 جدول( کردند
 رقم چهار عملکرد و فیزیولوژیک خصوصیات بررسی
 دادند نشان خاك طوبتیمختلف ر هايرژیم تحت کنجد

 به بوته هر در کپسول تعداد خشکی تنش در شرایط
در مطالعه ایشان . یابدمی کاهش درصد 42 میزان

 در کل باعث افزایش تعداد میکوریزا کاربرد قارچ
 هر در کپسول تعداد بیشترین و شد بوته هر در کپسول

 و ساینز. شد مشاهده G. mosseae قارچ در تلقیح با بوته
 از میکوریزا هايقارچ که کردند بیان) 1998( کارانهم

 نیتروژن فسفر، مانند غذایی عناصر جذب افزایش طریق
 مقاومت افزایش آب، جذب افزایش ریزمغذي، عناصر و
 و رشد بهبود سبب زنده، غیر و زنده هايتنش برابر در

 همکاران و سعیدي. شوندمی میزبان گیاه عملکرد اجزاي
 کپسول تعداد بیشترین کنجد روي یبررس در) 2012(
 7 آبیاري دور با سیرجان در ژنوتیپ را بوته هر در
 کپسول تعداد کمترین که حالی در گزارش کردند روز
 دورهاي با بیرجند و گرگان هايژنوتیپ در بوته هر در

  . مشاهده شد روز 7 آبیاري
  

  دانههزار  وزن
 با داد شانن گانه سه اثرات میانگین نتایج مقایسه

به طور  دانه 1000 وزن خشکی، تنش شدت افزایش
 در مالیم و شدید خشکی تنش. یابدمی داري کاهشمعنی
 ترتیب به را دانه 1000 وزن مطلوب، آبیاري با مقایسه

 رسدمی نظر به. داد کاهش درصد 15 و 30 میزان به
 علت به خشکی تنش شرایط در دانه هزار وزن کاهش
با . باشد زودرس پیري و دانه شدن پر دوره شدن کوتاه
 شدید، خشکی تنش شرایط در میکوریزا قارچ با تلقیح
   جبران حدودي تا دانه 1000 وزن کاهش
  و G. mosseae قارچ هاي مصرف که طوري به گردید

G. intraradices 1000 وزن تلقیح، عدم در مقایسه با 
 لجدو( بخشید بهبود درصد 7 و 13 ترتیب به رادانه 

 قارچ هاي تلقیح با نیز مالیم خشکی تنش شرایط در). 8
G. mosseae و G. intraradices تلقیح، عدم در مقایسه با 

 بهبود درصد 7 و 10 ترتیب به رادانه  1000 وزن
با  تلقیح مطلوب آبیاري شرایط در). 7 جدول( بخشید
 تلقیح، عدم به نسبت G. mosseae گونه میکوریزا قارچ
 جدول( داد افزایش درصد 7 حدود نه رادا 1000 وزن

 هر در هرچند میکوریزا با قارچ تلقیح رسدمی نظر به). 7
 افزایش را دانه 1000 وزن آبیاري، مختلف شرایط سه
 تلقیح موثرتر شدید خشکی تنش شرایط در ولی داده
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 که داشتند بیان) 1388( همکاران و جمشیدي. است بوده
 از و شده دانه هزار وزن افزایش باعث میکوریزا کاربرد
 تنش شرایط در آفتابگردان دانه عملکرد طریق این

 1000 وزن بیشترین. یابدمی افزایش نرمال و خشکی
 زنجان طارم و) گرم 8/3( مغان محلی هايدر توده دانه

 قارچ تلقیح با و مطلوب آبیاري شرایط در) گرم 7/3(
 مقدار کمترین و مشاهده شد G. mosseaeگونه  میکوریزا

 در) گرم TS-3 )6/1 محلیتوده در دانه 1000 وزن
 قارچ مصرف عدم و شدید خشکی تنش شرایط
 خشکی تنش شرایط تحت هرچند مشاهده شد. میکوریزا
 شاخه، چند ناز ،13 جیرفت محلی هايتوده بین شدید

TC-25، محلی توده با 5 دشتستان و 14 داراب TS-

 و سعیدي). 7 ولجد( نداشت وجود داريمعنی اختالف3
 ,Gorganکنجد هايژنوتیپ بررسی در) 2012( همکاران

Shiraz, Markaze, Birjand, Orzoieh, Sirjan, Ardestan, 
Safe Abad, Yellow white, Darab 14, Jl13) (  مشاهده

 به دانه 1000 وزن مقدار کمترین و بیشترین که کردند
. آمد بدست مرکزي و 14 داراب هايژنوتیپ از ترتیب

 ژنوتیپ از را بوته هر در کپسول تعداد ایشان بیشترین
 کپسول تعداد کمترین روز و 7 آبیاري دور با سیرجان

 با بیرجند و گرگان هايرا از ژنوتیپ بوته هر در
  . گزارش کردند روز 7 آبیاري دورهاي
   
  کپسول هر در دانه تعداد

 شرایط در کپسول هر در دانه تعداد بیشترین
 .G گونه میکوریزا با قارچ تلقیح و طلوبم آبیاري

mosseae این در )5 شد (جدول مشاهده 38/82 میزان به 
 قارچ مصرف با میکوریزا قارچ مصرف عدم بین شرایط

 وجود داريمعنی تفاوت G. intraradices میکوریزاي
 تنش شرایط از کپسول هر در دانه تعداد کمترین. نداشت
 48 میزان به میکوریزا قارچ تلقیح عدم و شدید خشکی

 با مقایسه در شدید خشکی تنش. شد درصد مشاهده
 46 میزان به را کپسول هر در دانه تعداد مطلوب، آبیاري
 تلقیح با مطلوب آبیاري شرایط در. داد کاهش درصد

 مصرف عدم به نسبت G. mosseae گونه میکوریزا قارچ
 4 زانمی به را کپسول هر در دانه تعداد میکوریزا، قارچ
 خشکی تنش شرایط در که حالی در داد افزایش درصد
 G. mosseae گونه میکوریزا قارچ تلقیح با مالیم، و شدید
 قارچ مصرف عدم به نسبت G. intraradices گونه و

 به ترتیب به را کپسول هر در دانه تعداد میکوریزا،
 در دهدمی نشان که داد افزایش درصد 5 و 13 میزان
 حدودي تا میکوریزا قارچ تلقیح با آب، تمحدودی شرایط

 کاهش از و کندجبران می را آب اثرات نامطلوب کمبود
. شودمی جلوگیري کپسول هر در دانه تعداد بیشتر
 کردند گزارش گلرنگ گیاه در) 1394( همکاران و راعی
 طبق در دانه تعداد افزایش باعث میکوریزا کاربرد که
 گزارش) 2004( انهمکار و مقدم توحیدي شود.می

 نتیجه در و میکوریزا توسط فسفر حاللیت که کردند
 در تواندمی فسفر به ریشه دسترسی قابلیت افزایش
 عملکرد اجزاي سایر نیز و گیاه در دانه تعداد افزایش
 هر در دانه تعداد بیشترین. باشد موثر سویا گیاه

 آبیاري شرایط در) 36/86( مغان محلی توده از کپسول
 در توده کپسول هر در دانه تعداد و کمترین بمطلو
مشاهده  شدید خشکی تنش درشرایط 13 جیرفت محلی
 هر در دانه تعداد میانگین بررسی). 6 جدول( شد

 مقایسه در شدید خشکی دهد که تنشمی نشان کپسول
را  کپسول هر در دانه تعداد مطلوب، آبیاري شرایط با
 28 میزان به رتیبت به 13 جیرفت و مغان محلی توده در
  ). 6 جدول(داده است  کاهش درصد 44 و

  
  بیولوژیک عملکرد

 آبیاري برهکنش میانگین نتایج مقایسه بر اساس
 در توده بیولوژیک عملکرد میزان بیشترین ژنوتیپ،× 

 گرم 40/1188( مطلوب آبیاري شرایط در مغان محلی
در  بیولوژیک عملکرد میزان کمترین و) مترمربع بر

 91/136( شدید خشکی تنش شرایط در TS-3 پژنوتی
 خشکی تنش شرایط در مشاهده شد.) مترمربع بر گرم
 جیرفت هايتوده بین بیولوژیک عملکرد نظر از شدید،
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 توده با 5 دشتستان و 14 داراب شاخه، چند ناز ،13
TS-3 دلیل). 6 جدول( نداشت وجود داريمعنی اختالف 
 مطلوب، آبیاري طشرای در بیولوژیک عملکرد افزایش
 موجب که بوده برگ سطح بهتر دوام و بیشتر گسترش
 هرچه استفاده جهت کافی فیزیولوژیکی منبع ایجاد
 این. شودمی خشک ماده تولید و دریافتی نور از بیشتر
 مطابقت) 1388( همکاران و نژاد قلی نتایج با نتایج
 تنش که گزارشات دیگري نیز وجود دارند. داشت
 کاهش داريمعنی طور به را بیولوژیک دعملکر خشکی
بیولوژیک،  عملکرد کاهش دلیل دهد. در این گزارشاتمی

 تنش تحت تیمارهاي در برگ سطح شاخص کاهش
 را گیاهی جامعه در نور جذب بیان شده است که خشکی
-می کاهش تولیدي خشک ماده آن تبع به و داده کاهش

 همکاران و اسکندري ،1390 زاده احسان و مهرابی(یابد 
 .G گونه میکوریزا با قارچ تلقیح). 1392 آیین ،1389

mosseae گونه و G. intraradices تلقیح با عدم به نسبت 
 20 و 43 میزان به را بیولوژیک عملکرد میکوریزا، قارچ
 قارچ تاثیر). 7 جدول( بخشیده است بهبود درصد

 تنش شرایط تحت میزبان گیاه رشد افزایش بر میکوریزا
 زیرا باشدمی فسفر دسترسی بهبود طریق از شکیخ

 یابدمی کاهش خشک هايخاك در فسفر به دسترسی
 خاك رطوبت کاهش). 2006 همکاران و سابرامانیان(

 مخصوصا مغذي مواد انتشار سرعت کاهش باعث
 کاربرد لذا شده ریشه جذبی سطح به خاك از فسفر
 شهری توسط فسفر جذب افزایش باعث میکوریزا قارچ
-می تنش هم بدون و خشکی تنش شرایط در هم گیاه

 عملکرد بیشترین). 1996 همکاران و هتریک( شود
 در زنجان طارم و مغان محلی توده در بیولوژیک
و  G. mosseae گونه میکوریزا قارچ با تلقیح شرایط
 در TS-3 ژنوتیپ در بیولوژیک عملکرد میزان کمترین
 جدول( شاهده شدم میکوریزا قارچ مصرف عدم شرایط

ارقام  روي تحقیقی در) 1389( همکاران و اسکندري). 7
Yellow witte ، 238TN ،3TS ، صفی آبادي و محلی
  .کردند معرفی برتر رقم عنوان به را 3TS رامهرمز کنجد،

  برداشت شاخص
 مواد نسبی توزیع کننده بیان برداشت شاخص

 مخازن سایر و اقتصادي هايمخزن بین فتوسنتزي
 تحقیق این از آمده بدست نتایج. باشدمی گیاه در وجودم

-معنی برداشت شاخص بر آبیاري رژیم تاثیر داد نشان

 نیز) 1390( زاده احسان و مهرابی).  4 جدول( نیست دار
 چهار عملکرد و فیزیولوژیک خصوصیات بررسی در
 دادند نشان خاك رطوبتی هايرژیم تحت کنجد رقم
 برداشت شاخص بر خاك رطوبتی هايرژیم تاثیر
 تحقیقی در) 1984( همکاران و سپاس. نیست دارمعنی
 تاثیري سویا در خشکی تنش دادند نشان سویا روي
 عقیده این بر محققان این. ندارد برداشت شاخص روي
 کی به گیاه زایشی و رویشی فرآیندهاي که هستند
 همین به و گیرندمی قرار خشکی تنش تاثیر تحت اندازه
 رطوبتی مختلف هايوضعیت در برداشت شاخص ،دلیل
 ماده کل تغییرات و است برخوردار زیادي ثبات از

 شاخص با مقایسه در دانه عملکرد و گیاه خشک
 نتایج. است بیشتر خشکی تنش به پاسخ در برداشت
 با برداشت شاخص مورد در مطالعه از این آمده بدست
 و و سپاس) 1390( زاده احسان و مهرابی نتایج

 و قارچ مصرف بین. داشت مطابقت) 1984( همکاران
 برداشت شاخص نظر از میکوریزا قارچ مصرف عدم

 بر ژنوتیپ تاثیر. نداشت وجود داريمعنی اختالف
 ژنوتیپ). 3 جدول( بود دارمعنی برداشت شاخص میزان
TS-3 35/22 با مغان توده و بیشترین درصد 02/41 با 
 نشان دادند را اشتبرد شاخص مقدار کمترین درصد

 برداشت شاخص در هاژنوتیپ بین اختالف). 4 جدول(
 از آنها بین ژنتیکی اختالف از ناشی احتماال تواندمی
 بخش به فتوسنتزي تولیدات اختصاص ظرفیت نظر

  ).6 جدول( باشد دانه و زایشی
  

  سطح واحد در دانه تعداد
 افزایش با داد ها نشان میانگین مقایسه نتایج

 کاهش سطح واحد در دانه تعداد خشکی، نشت شدت
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 و شدید خشکی تنش که طوري به یابدمی داريمعنی
 در دانه تعداد مطلوب، آبیاري شرایط به نسبت مالیم
داده  کاهش درصد 28 و 72 میزان به را سطح واحد
 تلقیح عدم با مقایسه در میکوریزا تلقیح). 4 جدول( است

 به داد افزایش را سطح واحد در دانه تعداد) شاهد(
 G. mosseae گونه میکوریزا با قارچ تلقیح که طوري
 واحد در دانه تعداد میکوریزا، مصرف عدم به نسبت
 در). 4 جدول( داد افزایش درصد 44 میزان به را سطح
 سطح واحد در دانه تعداد کمترین و بیشترین هاتوده بین
 دمشاهده ش TS-3 و مغان محلی هايتوده در ترتیب به
  ).4 جدول(

  
  دانه عملکرد

 که داد نشان دانه عملکرد میانگین نتایج مقایسه
-معنی کاهش دانه عملکرد خشکی تنش شدت افزایش با

 مالیم و شدید خشکی تنش که طوري به یابدمی داري
 به را دانه عملکرد مطلوب، آبیاري شرایط به نسبت
). 4 جدول(داده است  کاهش درصد 31 و 63 میزان
به  تواندمی خشکی تنش شرایط در دانه عملکرد کاهش
 تجزیه هايآنزیم افزایش ها،روزنه شدن بسته علت
 کاهش باعث که باشد کلروفیل و هاپروتئین کننده
 در و فتوسنتزي مواد مقدار فتوسنتز، میزان و سرعت
 و1388 همکاران و نژاد قلی( گرددمی دانه عملکرد نهایت
 همکاران و فیاض ،1379 همکاران و باقري ،1389
 آبیاري شرایط در دانه عملکرد بودن بیشتر). 1388
 گیاهان، بین رقابت کاهش دلیل تواند بهمی مطلوب
 کپسول تعداد افزایش و فرعی هايشاخه تعداد افزایش

 کپسول تعداد بین مثبت همبستگی باشد. وجود بوته در
 است نتیجه این دهنده نشان دانه عملکرد با بوته هر در

 G. mosseae هايگونه میکوریزا قارچ تلقیح با). 8 جدول(
 میکوریزا، قارچ مصرف عدم به نسبت G. intraradices و

 بخشید. بهبود درصد 11 و 33 میزان به را دانه عملکرد
-علت افزایش عملکرد دانه در اثر استفاده از قارچ را می

ول در توان به بهبود اجزاي عملکرد دانه مانند تعداد کپس

 دانه 1000هر بوته، تعداد دانه در هر کپسول و وزن 
ارتباط داد به عبارتی مصرف قارچ میکوریزا در مقایسه 

میکوریزا، باعث افزایش قارچ با حالت عدم مصرف 
اجزاي عملکرد دانه شده و برآیند آنها افزایش عملکرد 

 مرتبط با تاثیر است ممکن امر این دلیلباشد. دانه می
 روي هابرگ بیشتر ماندگاري فسفر، بر جذب امیکوریز
بهبود میزان  نیز و برگ اندازه افزایش و حفظ گیاه،

 و زاده حبیب( باشد بیشتر کلروفیل واسطه به فتوسنتز
 و خلوتی ،2003 همکاران و ماروالندا ،2012 همکاران
 در نیز) 1394( همکاران و راعی). 2005 همکاران
 اجزاي و عملکرد بر کبیولوژی کودهاي تاثیر بررسی
. افتندی دست نتایجی چنین به گلرنگ گیاه دانه عملکرد
 تنش شرایط در دانه عملکرد بهبود در میکوریزا تاثیر

 بوده مطلوب آبیاري شرایط از موثرتر شدید خشکی
 هايقارچ دهدمی نشان شده انجام مطالعات نتایج است.

 سیلپتان افزایش با خشکی تنش دوره طی در میکوریزا
 سرعت افزایش ،)2005 دوکر و الدجال( برگ آب

 و) 2001 همکاران و آمرین( کربن اکسید دي مصرف
 و) 1998 همکاران و فالواي باتهلن( تعرق میزان افزایش
 واحد در و زمان واحد در آب جذب میزان افزایش نیز
) 1990 همکاران و کوتاري( میزبان گیاه ریشه طول
. دهند کاهش را گیاه در خشکی تنش اثرات قادرند
 قارچ تلقیح با است که کرده گزارش) 2003( شارما

فسفر،  و نیتروژن جذب کارایی رفتن باال باعث میکوریزا
 بین در. شوددر گیاه می دانه و عملکرد افزایش رشد

-توده دانه در عملکرد بیشترین بررسی، مورد هايتوده

 شرایط در زنجان طارم محلی و مغان هاي محلی
- توده در دانه عملکرد میزان کمترین و مطلوب یاريآب

افزایش  مشاهده شد TS-3 و 13 جیرفت محلی هاي
هاي محلی فوق به دلیل افزایش تودهعملکرد دانه در 

تعداد کپسول در هر بوته، اجزاي عملکرد دانه مانند 
 دانه بوده است 1000تعداد دانه در هر کپسول و وزن 

-JL الین کنجد، روي تحقیقی در) 1392( آیین). 6 جدول(

 بود توانسته که کرد معرفی برتر ژنوتیپ عنوان به را 13
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 تنش بدون شرایط در هم و خشکی تنش شرایط در هم
  .کند تولید بیشتري دانه عملکرد خشکی

 
  مطالعه مورد صفات بین همبستگی

 تعداد صفات بین که دهدمی نشان 8 جدول
 واحد در دانه تعداد نه،دا 1000 وزن بوته، هر در کپسول
 با بیولوژیک عملکرد و کپسول هر در دانه تعداد سطح،
 دارد. وجود داريمعنی مثبت همبستگی دانه عملکرد
 به کنجد دانه عملکرد اجزاي افزایش با بنابراین
 در دانه تعداد و بوته هر در کپسول تعداد خصوص

 هالبت. بخشید بهبود را دانه عملکرد توانمی سطح واحد
 را ریمتغ دو نیب روابط تواندینمیی تنها بهی همبستگ
 ریمتغ دو نیا است ممکن نکهیا خاطر به دینما هیتوج
. با انجام باشند گرفته قرار گریدي رهایمتغ ریتاث تحت

توان در این مورد تصمیم گیري تجزیه علیت بهتر می
 بین روابط بررسی در) 1385( همکاران و کرد. زینلی
 هايژنوتیپ در عملکرد اجزاء با بوته در دانه عملکرد
 دانه عملکرد ها،ژنوتیپ کلیه در که دادند نشان کنجد

 هر در کپسول تعداد با داريمعنی و مثبت همبستگی
 در دانه وزن و اصلی ساقه گره تعداد بوته، ارتفاع بوته،

 بیان نیز) 1389( همکاران و اسکندري. دارد کپسول
 بیولوژیک عملکرد با انهد عملکرد بین که داشتند

 در تطابق با که دارد وجود داريمعنی و مثبت همبستگی
با  خشکی تنش آزمایش این در. است تحقیق این نتایج
 کاربرد. را کاهش داد عملکرد دانه، عملکرد اجزاي تغییر
 باعث خشکی تنش شرایط در مخصوصا میکوریزا قارچ

 .گردید دانه جبران کاهش عملکرد

  
 

در کنجد مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه نتایج  -3 جدول  

  میانگین مربعات
 

 درجه آزادي

 
 

 منابع تغییر
 
 

 تعداد دانه
 در واحد سطح

 شاخص
 برداشت

 عملکرد
 بیولوژیک

 عملکرد
 دانه

 تعداد دانه
 در هر کپسول

 وزن
 هزار
 دانه

لتعداد کپسو  
 در هر بوته

ns69/1781 ns71/294 *78/167556 ns14/2734 **63/1 *008/0 ns24/8 2 بلوك 
**58/480079 ns42/563 **48/1908992 **23/266686 **78/66 **14/0 **04/265 2 آبیاري 
**98/110504 ns51/868 **33/1316265 **57/48109 **32/3 **011/0 **97/87 2 میکوریزا 

ns53/4642 ns26/87 ns85/90166 ns77/1553 *25/0 ns001/0 ns61/2 4  میکوریزا × آبیاري 

08/3957  35/531  81/33869  56/6786  089/0  0017/0  09/4  )abEخطاي اصلی ( 16 
 ژنوتیپ 7 35/70** 017/0** 44/3** 36/47839** 13/1465993** 45/947** 35/88966**

ns51/676 **97/82 **38/35806 **73/4773 **193/0 **00083/0 ns41/0 14  ژنوتیپ × آبیاري  
ns71/761 ns15/29 **25/34119 ns59/130 ns038/0 ns00022/0 ns67/0 14  ژنوتیپ× میکوریزا  
ns04/298 ns01/18 ns09/4646 ns75/119 ns054/0 *00037/0 ns26/0 28  یپ ژنوت× میکوریزا × آبیاري  

04/698  24/31  27/4658  43/754  058/0  00022/0  75/0  )cEخطاي فرعی ( 126 

30/10  01/18  33/14  67/20  94/2  74/5  12/10  ضریب تغییرات (%) - 
  میباشد. دارمعنی غیر و %5 ، %1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف ترتیب به ns و * ،**
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  مطالعه مورد صفات بر ژنوتیپ و میکوریزا آبیاري، ساده اثرات میانگین مقایسه -4 جدول

لتعداد کپسو  
در هر بوته   

 عملکرد دانه
ع)بر مترمرب(گرم   

 شاخص

برداشت   

 تعداد دانه در
واحد سطح   

 تیمار

 آبیاري    
083/110  a 43/193  a 05/33  a 112196 a آبیاري مطلوب 

320/85  b 41/133  b 21/32  a 81264 b تنش مالیم خشکی 
22/46  c 72/71  c 84/27  a 31569 c تنش شدید خشکی 
 میکوریزا    
17/103  a 35/155  a 10/27  a 000701  a Glomus mosseae 

84/75  b 59/138  ab 68/33  a 68852 b Glomus intraradices 

62/62  b 62/104  b 31/32  a 56106 b بدون میکوریزا 
 ژنوتیپ    
51/55  f 04/93  e 97/32  bc 48436  f  13جیرفت  

78/108  b 96/177  b 83/25  de 103997 b محلی طارم زنجان 
73/128  a 31/206  a 35/22  e 130414 a محلی مغان 

25/65  ef 26/105  de 05/33  bc 56462 ef ناز چند شاخه 
07/90  c 44/147  c 27/27  d 84697 c TC-25 

09/41  g 15/86  e 02/41  a 34044 g TS-3 

23/81  cd 29/128  cd 17/30  cd 75159 cd  14داراب  

67/73  de 33/118  d 59/35  b 66867 de  5دشتستان  
 .ندارند توکی آزمون اساس بر %1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف آماري نظر از دارند مشابه حروف هک اعدادي

 
  کپسول هر در دانه تعداد اي بر میکوریزا و آبیاري ترکیبات تیماري میانگین مقایسه -5 جدول

 تیمار تعداد دانه در هر کپسول 
میکوریزا) ×(آبیاري   

  

38/82  a Glomus mosseae 

آبی
ي 
ار وب
مطل

 

26/79  b Glomus intraradices 
88/78  b بدون میکوریزا 
35/79  b Glomus mosseae 

الیم
ش م

تن
کی 

خش
 

84/71  c Glomus intraradices 
52/69  d بدون میکوریزا 
63/54  e Glomus mosseae 

شدی
ش 
تن

د  کی
خش

 

55/50  f Glomus intraradices 
87/47  g بدون میکوریزا 

  .ندارند توکی آزمون اساس بر %1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف آماري، نظر از دارند مشابه حروف که اعدادي
  
 
 
 
 
 



 1394 پاییز/ 3شماره  25کشاورزي و تولید پایدار/ جلد نشریه دانش                                          درویش زاده،  قلی نژاد                     130

  مطالعه مورد صفات ايبر ژنوتیپ و آبیاريترکیبات تیماري  میانگین مقایسه -6 جدول
 عملکرد دانه  تعداد دانه در هر کپسول

) (گرم بر مترمربع  

کعملکرد بیولوژی  
) ترمربع(گرم بر م  

 تیمار شاخص برداشت
ژنوتیپ )× (آبیاري   

25/78  f 55/132  cdefg 17/430  fghi 02/33  abcd  13جیرفت  

× 
وب
مطل

ي 
یار
 آب

36/82  d 36/260  ab 09/904  b 17/30  abcd محلی طارم زنجان 
36/86  a 94/317  a 40/1188  a 92/26  bcd محلی مغان 
66/75  g 79/146  cdefg 73/459  fgh 94/32  abcd ناز چند شاخه 
10/84  c 90/217  bc 89/689  cde 28/32  abcd TC-25 

77/73  h 22/122  defghij 78/278  hijk 38/44  ab TS-3 

25/80  e 56/181  bcde 82/624  def 72/30  abcd  14داراب  

62/80  e 11/168  cdef 34/519  defg 95/33  abcd  5دشتستان  

51/68  k 79/102  defghij 08/281  hijk 38/37  abc  13جیرفت  

× 
کی
خش

یم 
مال

ش 
 تن

77/77  f 51/175  bcde 15/716  bcd 91/25  cd محلی طارم زنجان 
10/85  b 57/187  bcd 26/882  bc 90/21  cd محلی مغان 
62/69  j 81/112  defghij 62/330  ghijk 11/35  abcd ناز چند شاخه 
36/75  g 86/140  cdefgh 86/601  def 86/23  cd TC-25 

18/64  l 60/95  efghij 74/217  ijk 02/45  a TS-3 

07/76  g 13/128  defghi 41/457  fgh 71/30  abcd  14داراب  

95/71  i 94/123  defghij 22/353  ghij 77/37  abc  5دشتستان  

96/43  r 77/43  ij 09/154  jk 51/28  abcd  13جیرفت  

× 
کی
خش

ید 
شد

ش 
 تن

62/57  n 03/98  efghij 30/489  efgh 39/21  cd محلی طارم زنجان 
77/61  m 42/113  defghij 75/632  def 24/18  d محلی مغان 
51/45  q 17/56  hij 19/198  jk 11/31  abcd ناز چند شاخه 
88/53  o 55/83  fghij 88/364  ghij 66/25  cd TC-25 

48/42  s 65/40  j 91/136  k 66/33  abcd TS-3 

25/53  o 18/75  ghij 51/327  ghijk 07/29  abcd  14داراب  

66/49  p 94/62  ghij 89/186  jk 06/35  abcd  5دشتستان  
  .ندارند توکی آزمون اساس بر %1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف آماري، نظر از دارند مشابه حروف که اعدادي
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   دانه هزار عملکرد بیولوژیک و وزن ايرب ژنوتیپ و میکوریزاترکیبات تیماري  میانگین مقایسه -7 جدول
دانه هزار وزن   

 (گرم)
 عملکرد بیولوژیک
  (گرم بر مترمربع)

 تیمار
 (ژنوتیپ)

 میکوریزا

 آبیاري
 مطلوب

 تنش
 مالیم

 تنش
 شدید

 

8/2  defghi 5/2  ghijkl 1/2  klmnop 59/374  fghij  13جیرفت  Glomus mosseae 
7/3  ab 8/2  defghi 4/2  hijklm 81/923  ab محلی طارم زنجان  
8/3  a 1/3  cdef 7/2  efghij 93/1127  a محلی مغان 

9/2  cdefgh 6/2  fghijk 1/2  klmnop 49/416  fgh ناز چند شاخه 
7/3  ab 8/2  defghi 4/2  hijklm 99/745  bc TC-25 

6/2  fghijk 4/2  hijklm 0/2  lmnop 19/264  ghij TS-3 
3/3  abcd 8/2  defghi 3/2  ijklmn 46/657  cde  14داراب  
1/3  cdef 7/2  efghij 2/2  jklmno 65/477  efg  5دشتستان  

6/2  fghijk 5/2  ghijkl 9/1  mnop 63/277  ghij  13جیرفت  Glomus intraradices 
3/3  abcd 7/2  efghij 4/2  hijklm 26/663  cde محلی طارم زنجان  
4/3  abc 9/2  cdefgh 6/2  fghijk 04/855  bc محلی مغان 

7/2  efghij 6/2  fghijk 1/2  klmnop 17/336  fghij ناز چند شاخه 
2/3  bcde 7/2  efghij 2/2  jklmno 76/504  ef TC-25 
5/2  ghijkl 4/2  hijklm 9/1  mnop 20/202  ij TS-3 
0/3  cdefg 7/2  efghij 1/2  klmnop 43/407  fghi  14داراب  

9/2  cdefgh 6/2  fghijk 1/2  klmnop 50/328  fghij  5دشتستان  
9/2  cdefgh 3/2  ijklmn 7/1  op 12/213  hij  13جیرفت  بدون میکوریزا 
0/3  cdefg 6/2  fghijk 3/2  ijklmn 47/522  def محلی طارم زنجان  
3/3  abcd 8/2  defghi 6/2  fghijk 42/720  bcd محلی مغان 

6/2  fghijk 4/2  hijklm 8/1  nop 89/235  hij از چند شاخهن  
3/3  abcd 5/2  ghijkl 1/2  klmnop 88/405  fghi TC-25 

8/2  defghi 2/2  jklmno 6/1  p 03/167  j TS-3 
0/3  cdefg 4/2  hijklmn 0/2  lmnop 85/344  fghij  14داراب  
0/3  cdefg 4/2  hijklmn 9/1  mnop 29/253  hij  5دشتستان  

.نیست دارمعنی درصد 5 احتمال سطح در آماري لحاظ از توکی آزمون اساس بر دارند مشترك حرف یک که میانگین دو بین تفاوت ستون هر در  
 

مطالعه مورد صفات همبستگی ضرایب -8 جدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 میباشد.دارمعنی غیر و %5 ، %1 احتمال سطح در دارمعنی اختالف ترتیب  ھب Ns و* ،**                                         

  
    

7 6 5 4 3 2 1  
 بوته هر در کپسول تعداد -1 1      

 دانه 1000 وزن -2 90/0** 1     

  پسولک هر در دانه تعداد -3 84/0** 90/0** 1    

  دانه عملکرد -4 93/0** 93/0** 84/0** 1   

 بیولوژیک عملکرد -5 95/0** 83/0** 72/0** 90/0** 1  

 1 **55/0- ns22/0- ns07/0- ns17/0- **41/0- 6- برداشت شاخص 

 سطح واحد در دانه تعداد -7 99/0** 91/0** 86/0** 94/0* 94/0* -36/0** 1
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  کلی گیرينتیجه
 تنش که داد نشان مطالعه این از حاصل نتایج

 دانه عملکرد اجزاي و عملکرد آب، کمبود و خشکی
 اهشک ايمالحظه قابل طور به را کنجد محلی هايتوده
 شرایط سه هر در میکوریزا قارچ کاربرد. دهدمی

-توده کلیه دانه عملکرد اجزاي و عملکرد آبیاري مختلف

 آمده، بدست نتایج به توجه با. داد افزایش را محلی هاي
 تنش شرایط در تنها نه میکوریزا قارچ از استفاده
-می دانه عملکرد اجزاي و عملکرد افزایش باعث خشکی

 در بلکه دهدمی کاهش را آب مبودک اثرات و شود
 قارچ مصرف با توانمی نیز آبیاري مطلوب شرایط

 اجزاي و عملکرد G. mosseae گونه مخصوصاً میکوریزا
 به نسبت محلی هايتوده. بخشید بهبود را دانه عملکرد
 هايتوده داشتند. متفاوتی هايالعمل عکس خشکی تنش
 برتري هایپژنوت سایر بر زنجان طارم و مغان محلی
 مناسب هايتوان آنها را به عنوان ژنوتیپمی و داشته
ها وابستگی به عبارتی این توده .کرد معرفی کاشت براي

هاي میکوریزا نشان دادند و و همزیستی بهتري با قارچ
هاي میکوریزا در این همزیستی بهتر باعث شد قارچ

را ها در مقایسه با سایرین، اجزاي عملکرد دانه توده
بیشتر افزایش داده و عملکرد دانه و وزن خشک 

  بیشتري تولید کنند.
  

  استفاده مورد منابع

 به مجله. کنجد ژنوتیپ دو زراعی صفات برخی و دانه عملکرد بر رشد مختلف مراحل در آبیاري حذف اثر. 1392. ا آیین
  .67-79): 1( 29 بذر، و نهال زراعی

 در کنجد ارقام دانه عملکرد و آب مصرف کارآیی ارزیابی. 1389. ك گلعذانی قاسمی و ز سلماسی زهتاب ح، اسکندري
  .39- 51): 1( 20 پایدار، کشاورزي دانش مجله. دوم کشت عنوان به متفاوت آبیاري شرایط

 و آموزش تحقیقات، سازمان. هاتنش به تحمل براي سرمادوست حبوبات اصالح. 1379. م سلطانی و. ا نظامی ر، ع باقري
  .151- 180 کشاورزي، یجترو
 روابط رشد، بر خشکی تنش و آربسکوالر- میکوریز قارچ اثر. 1390. ر ح روستا و ح شیرانی ح، م شمشیري و، باقري

  . 365-377. ایران باغبانی علوم مجله. اهلی پسته ايپایه رقم دو هاي نهال در محلول قندهاي و پرولین تجمع آبی،

 صفات و عملکرد اجزاي عملکرد، بر آربوسکوالر میکوریزا اثر. 1388. ر ع ف جمشیدي و ج م زارع ا، ا، قالوند ا، جمشیدي

): 2( 11 ایران، زراعی علوم مجله. (.Helianthus annuus L) خشکی تنش شرایط در آفتابگردان صالحی گیاهی
150 -136.  

 فسفر جذب و رویشی رشد بر ریزآربسکوالرمیکو قارچ گونه دو اثر. 1391. ر ا توکلی و ف رجالی ح، نادیان ح، نیا حقیقت

 .403-417): 28( 2 بذر، و نهال زراعی به مجله ).Citrus aurantifolia( خشکی تنش شرایط تحت الیم مکزیکن پایه

 گلرنگ دانه عملکرد اجزاي و عملکرد روغن، درصد بر بیولوژیک کودهاي تاثیر. 1394. و ویسانی و. ج شریعتی ،ي راعی
  .65-84): 1( 25 پایدار، تولید و کشاورزي دانش نشریه. آبیاري فمختل سطوح در

 در آربوسکوالر میکوریزا همزیستی رابطه تأثیر بررسی .1386 .ن راستین صالح و ج م ملکوتی ع، علیزاده ف، رجالی

  .241-259): 2( 21 آب، و خاك علوم مجله .خشکی تنش تحت گندم گیاه در معدنی عناصر جذب و عملکرد رشد،
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 به مقاومت افزایش در میکوریزایی همزیستی نقش بررسی. 1388. ف رجالی و ف نژاد پاك ر، م اردکانی ل، رحیمی

 .43-57): 1( 5 نباتات، اصالح و زراعت مجله. ايدانه سورگوم رقم دو خشکی

 هايژنوتیپ در عملکرد اجزاء با بوته در دانه عملکرد بین روابط ارزیابی. 1385. ل صفایی و. ف. آ میرلوحی ح، زینلی
  .1-9): 1( 2 کشاورزي، علوم در پژوهش. کنجد

 بیولوژیک کود و آبی کم تنش تریپل، فسفات سوپر تاثیر. 1387. ب زاده، عباس و .ع ارباب، ،.ع فراهانی، آبادي علی
Glomus hoi دارویی گیاه کیفی و کمی صفات از تعدادي بر Coriandrum sativum L.. علمی فصلنامه – 

  .18-30): 1( 24. ایران معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی

. علیت تجزیه از استفاده با زراعی نخود عملکرد اجزاي از برخی و عملکرد میان روابط تعیین. 1388. ر طالبی و. ف فیاض
  .135-141): 1( 7 ایران، زراعی هايپژوهش مجله

 نیتروژن سطوح با خشکی تنش تاثیر بررسی. 1388. ح رضایی و. ا برنوسی ع، تپه قورت زاده حسن ا، بند آینه ا، نژاد قلی
 هايپژوهش مجله. ارومیه در آفتابگردان ایروفلور رقم برداشت شاخص و دانه عملکرد اجزاي عملکرد، بر تراکم و

  .1- 28): 3( 16 گیاهی، تولید

 مصرف کارآیی بر آبیاري رژیم تاثیر. 1389. ا سیبرنو و. ق نورمحمدي ع، تپه قورت زاده حسن ا، بند آینه ا، نژاد قلی
. ارومیه هوایی و آب شرایط در بوته تراکم و نیتروژن متفاوت مقادیر در ایروفلور رقم آفتابگردان نیتروژن و آب
  .27-45): 1( 20 خاك، و آب دانش پژوهشی علمی مجله
 رطوبتی هايرژیم تحت کنجد رقم چهار لکردعم و فیزیولوژیک خصوصیات بررسی. 1390. پ زاده احسان و. ز مهرابی

 .75-88): 2( 13 کشاورزي، زراعی به مجله. خاك

 ریخت در متفاوت سورگوم رقم دو توسط فسفر جذب و رشد بر میکوریزا زیستی هم و خشکی تنش اثر. 1390. ح نادیان،

  .127-140): 57( 15. خاك و آب علوم ، طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوم مجله. ریشه شناسی
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	2009،ﺎــﻤﯾﺮﯾﻮﺑونارﺎــﮑﻤﻫ2007،ﯽﻧﺎــﻣاونارﺎــﮑﻤﻫ 2012،ﻦﺴﺣهدازونارﺎﮑﻤﻫ2009،ﻮﻧاررواو نﺎـﮔرﻮﻣ 2007،كرﻮﺗونارﺎﮑﻤﻫ2004 .(ﻞﺻاﻮﻓﯽﻧﻻﻮﻃيرﺎﯿﺑآ ﺚﻋﺎﺑﺶﻫﺎﮐ،ﺪﺷرﺶﻫﺎﮐ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪـﻧاد ﺪـﺠﻨﮐ ﻪـﺑ ﻞـﯿﻟد ﺮﯿﺛﺎﺗﺮﺑﻞﺣاﺮﻣﻒﻠﺘﺨﻣ،ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﯽﻣدﻮﺷ)لا-نﺎﺴﻟﺎﭘو نارﺎــﮑﻤﻫ2001،هﺎــﺴﻨﻣونارﺎــﮑﻤﻫ2006 .
	ﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﯽﮑﯾزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣيﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ دوﺪـﺤﻣ هﺪﻨﻨﮐﺪﯿﻟﻮﺗلﻮﺼﺤﻣرد يرﺎﯿـﺴﺑزا ﻖﻃﺎـﻨﻣ ﺎـﯿﻧد ﺖـﺳا ) ارﻮﯿـﺳﺎﭘ2007 .( ﺪـﺠﻨﮐ)
	ﯽﻫﺎـﯿﮔ ﯾﮏ،ﻪﻟﺎﺳزاﯽﻤﯾﺪﻗﻦﯾﺮﺗنﺎﻫﺎﯿﮔﻪﻧادﯽﻨﻏوررﺎﮔزﺎﺳ ﺎـﺑ ﯽﺣاﻮﻧمﺮﮔوﻪﻤﯿﻧمﺮﮔ،ﺖﺳاﯽﻟو ﺪـﯿﻟﻮﺗ مﺎـﻗرا ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﺐﺟﻮﻣهﺪﯾدﺮﮔﻪﮐﺸﮐﺖنآردﻖﻃﺎﻨﻣﺮﮕﯾدشﺮﺘﺴﮔ ﺰﯿﻧ ﯾﺪــﺑﺎ)ﺲﯿــﺋو2000 .(ردﯽﺣاﻮــﻧﮏــﺸﺧوﻪــﻤﯿﻧﮏــﺸﺧ رﻮﺸﮐﺪﺠﻨﮐﻪﺑناﻮﻨﻋﯾﮏهﺎﯿﮔ يدﺎـﺼﺘﻗاو ﻪـﺑ ترﻮـﺻ ﯽــﺑآوًﻻﻮــﻤﻌﻣردبوﺎــﻨﺗﺎــﺑمﺪــﻨﮔ
	ﻪﺑ ﻪـﻤﻠﮐ يﺮـﮕﯾد و چرﺎـﻗ ﯽـﻨﻌﻣ ي
	ﻪــﺸﯾر ﯽــﻨﻌﻣ ﻪــﺑﺖــﺳا هﺪــﺷ ﻞﯿﮑــﺸﺗ و ﯽﻟﺎــﺟر) نارﺎﮑﻤﻫ1386 چرﺎـﻗ ﯽﺘـﺴﯾﺰﻤﻫ رد .( ﺎـﺑ اﺰﯾرﻮـﮑﯿﻣ يﺎـﻫ ﺴﻗ ،نﺎﺑﺰﯿﻣ هﺎﯿﮔ رد هﺎﯿﮔ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ زا ﻞﺻﺎﺣ ﻦﺑﺮﮐ زا ﯽﺘﻤﯽﻣ راﺮﻗ ﺖﺴﯾﺰﻤﻫ چرﺎﻗ رﺎﯿﺘﺧا ﻪﮑﺒـﺷ نآ يازا رد و دﺮﯿﮔ چرﺎﻗ ﻒﯿﻫ هدﺮﺘﺴﮔ و بآ لﺎـﻘﺘﻧا و بﺬـﺟ ،اﺰﯾرﻮـﮑﯿﻣ يﺎﻫ ﻪـ
	.ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ رد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﻬﻧآ ﺶﯾﺎﻣزآداﺪﻌﺗﻪﻧادردلﻮﺴﭙﮐو ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ داﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐرد ﭗـﯿﺗﻮﻧژ رد هﺎﯿﮔباراد14و نﺎﺟﺮﯿـﺳ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ .يرﺎﯿﺴﺑزاتﺎﺷراﺰﮔنﺎﺸﻧهداد ﺖـﺳا ﻪـﮐ ﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧتاﺮﯿﺛﺎﺗﯽﺑﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﺮـﺑ ﺪـﺷرو ﻮـﻤﻧ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﯽﻣ دراﺬـﮔ) ﯽـﻣاﺮﻬﺑو نارﺎـﮑﻤﻫ2012، رﻮـﺑو نارﺎـﮑﻤﻫ
	ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ترﺪﻗ ياراد ﺑ چرﺎﻗ ﺎ
	نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ هﺎﯿﮔ رد ﯽـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ و يﺮﻗﺎـﺑ .
	ﻪــﯿﻣورا-دﺎــﺑﺎﻬﻣاﺮــﺟاﺪــﯾدﺮﮔ .لﻮــﻃﯽﯾﺎــﯿﻓاﺮﻐﺟﻞــﺤﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ45ﻪﺟردو2ﻪﻘﯿﻗدو ضﺮـﻋ ﯽﯾﺎـﯿﻓاﺮﻐﺟنآ37 ﻪﺟردو32ﻪﻘﯿﻗدوعﺎﻔﺗرازاﺢﻄﺳﺎﯾرد1332ﺮﺘﻣ ﯽـﻣ
	) نارﺎﮑﻤﻫ1390 ﺘـﺴﯾﺰﻤﻫ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ (ﯽ ﯽﯾاﺰﯾرﻮـﮑﯿﻣ ﻪﻄﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽـﺸﯾور ﺪﺷر يا رد ار ﻪﺘـﺴﭘ هﺎـﯿﮔ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷﯽﻣ ﺪـﻫد ﻪـﮐ يرﻮـﻃ ﻪـﺑ
	ﺪﺷﺎﺑ .سﺎﺳاﺮﺑرﺎﻣآ،ﯽﺳﺎﻨﺷاﻮﻫﻪﻘﻄﻨﻣﺎﺑﻦﺘﺷاد150ﺎﺗ 180زور،ﮏــﺸﺧنﺎﺘــﺴﻣزيﺎــﻫدﺮــﺳوبﻮــﻃﺮﻣو نﺎﺘﺴﺑﺎﺗيﺎﻫمﺮﮔوﮏﺸﺧءﺰﺟﻢﯾژر ﯽﺘﺑﻮـﻃر ﮏـﺸﺧو ﻪﻤﯿﻧﮏﺸﺧ بﻮـﺴﺤﻣ ﯽـﻣ دﻮـﺷ . رﻮﺘﮐﺎـﻓ ﯽﻠـﺻا حﻮﻄـﺳ ﻒــﻠﺘﺨﻣيرﺎــﯿﺑآ ﻞﻣﺎــﺷ بآلﺎــﻣﺮﻧ :يرﺎــﯿﺑآﺪــﻌﺑزا70 ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ
	ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ100 و70 ﺪـﺻرد يدﺎـﺑآ ﯽﻠﻋ .ﺪﻧداد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا) نارﺎــﮑﻤﻫ و1387 اﺰﯾرﻮــﮑﯿﻣ چرﺎــﻗ ﻪــﮐ ﺪــﻧدﺮﮐ مﻼــﻋا ( ﺶﯾاﺰـﻓا ار ﺰﯿﻨﺸﮔ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ تﺎﻔﺻ ﯽـﻣ ﺪـﻫد نﺎـﯾدﺎﻧ . )1390 نزو ،ﯽﮑـﺸﺧ ﺶﻨﺗ حﻮﻄﺳ مﺎﻤﺗ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ( ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺪﻫﺎﺷ مﺎﻗرا زا ﯽﯾ
	و
	،ﺶﻨﺗﻢﯾﻼﻣ :يرﺎﯿﺑآﺑﺪﻌزا90 ﺮـﺘﻤﯿﻠﯿﻣ
	وﺶﻨﺗﺪﯾﺪﺷ :يرﺎﯿﺑآ ﺪـﻌﺑزا110 ﺮـﺘﻤﯿﻠﯿﻣ
	، رﻮﺘﮐﺎـﻓ ﯽﻋﺮﻓﻞﻣﺎﺷودﻪﻧﻮﮔچرﺎﻗ اﺰﯾرﻮـﮑﯿﻣ
	زا ﯽـﺸﺨﺑ ناﺮﺒﺟ و ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻪﺑ ﺖﻣوﺎﻘﻣ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺒﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐﯽﻣدﻮﺷﯽﻠﻋ . هدﺮﺘـﺴﮔ تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ﻢـﻏر يا چرﺎﻗ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ درﻮﻣ رد ﻪﮐ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺎـﺑ ﯽﯾاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ يﺎﻫ هداز نﺎﻤﯿﻠــﺳ) ﻪــﺘﻓﺮﮔ ترﻮــﺻ ﯽــﻋارز ﻒــﻠﺘﺨﻣ2010 ،( هﺎـﯿﮔ ﯽﺘـﺴﯾﺰﻤﻫ ﺎـﺑ ﻪـﻄﺑار رد يدوﺪـﺤﻣ تﺎـﻋﻼﻃا زﻮﻨﻫچرﺎﻗ ﻦﯾا ﺎ
	ﻪﻟﺎﭼ ﺮﻫ رد ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد) 10 ﻪـﺑ كﺎـﺧ ﺎـﺑ چرﺎﻗ يور ﺲﭙﺳ هﺪﺷ ﻪﺘﺨﯾر چرﺎﻗ مﺮﮔ ﺎﻫرﺬــﺑ و هﺪــﺷ هداد ﺶــﺷﻮﭘ ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎــﺳ ود هزاﺪــﻧا يور ﺪــﺷ ﻪﺘــﺷﺎﮐ كﺎــﺧﺪﻧ ويور ادﺪــﺠﻣ ﻪــﺳ دوﺪــﺣ ﺎﻫرﺬــﺑ و (ﺪـﺷ هﺪﻧﺎﺷﻮﭘ كﺎﺧ ﺎﺑ ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ مﺪـﻋ ﺢﯿـﻘﻠﺗ ﺎـﺑ چرﺎـﻗ اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣورﻮﺘﮐﺎﻓ
	،
	،باراد14و نﺎﺘﺴﺘﺷد5دﻮﺑ .هدﻮﺗ رﺬﺑﺎﻫرد5و6دادﺮﺧ هﺎـﻣ لﺎـﺳ 1393ﺎﺑﻪﻠﺻﺎﻓﻒﯾدر50و ﻪﻠـﺻﺎﻓ ﻪـﺗﻮﺑ15 ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎـﺳ ﺖﺸﮐﺪﻧﺪﺷ. ياراد تﺮﮐ ﺮﻫ6 لﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻂﺧ6 ﺮﺘﻣ .دﻮﺑﺖﺷﺎﮐﻪﺑترﻮﺻيﻮﺟوﻪﺘﺸﭘويرﺎﯿﺑآ ﻪـﺑشور ﯽﺘﺸﻧمﺎﺠﻧا.ﺖﻓﺮﮔردﻊﻗﻮﻣ ﺖـﺷﺎﮐرد ﺮـﻫ ﻪـﭙﮐ3 دﺪـﻋ رﺬﺑراﺮﻗهدادﺪﺷﻪﮐاﺪﻌﺑردﻪﻠﺣﺮﻣ2-4ﯽﮔﺮﺑﻪ
	ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﯽﺳرﺮﺑتاﺮﺛاودﻪﻧﻮﮔچرﺎﻗ اﺰﯾرﻮـﮑﯿﻣ ﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد8هدﻮﺗﯽﻠﺤﻣ رد ﺪـﺠﻨﮐ حﻮﻄــﺳﻒــﻠﺘﺨﻣــﺗﺶﻨﯽﮑــﺸﺧﯽــﺸﯾﺎﻣزآﻪــﺑترﻮــﺻ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ-ﺖﯿﻠﭙﺳاتﻼﭘﺎﺑ3راﺮﮑﺗردﻪﻋرﺰﻣ ﯽﺗﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ نﺎﺘﺳﺮﻨﻫيزروﺎﺸﮐﻪﯿﻣوراﻊﻗاو رد12هدﺎﺟ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ
	70 ،90 و110 ﺮـﯿﺨﺒﺗ لدﺎـﻌﻣ ﻪـﮐ ﺪـﻣآ ﺖـﺳﺪﺑ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ و ﺎﯾ هﺎﯿﮔ قﺮﻌﺗ
	راﺪﻘﻣلﻮﺻﻮﻟا ﻞﻬﺳ بآ يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﮏـﯾﺮﻫ رد.ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز لﻮﻣﺮﻓ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﺸﯾﺎﻣزآلﻮﻣﺮﻓ ﻦﯾا رد
	.ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردﺎﻫ لﻮﻣﺮﻓ ﻦﯾا رد
	ﯽـﻠﯿﻣ) لﻮـﺻﻮﻟا ﻞﻬـﺳ بآ = ﻣ ،(ﺮــﺘ
	ﻞﯿـﺴﻧﺎﺘﭘ قﺮـﻌﺗ و ﺮـﯿﺨﺒﺗ = ،هﺎﯿﮔ
	،ﯽــﻋارز ﺖــﯿﻓﺮﻇ =
	ﯽــﮔدﺮﻣﮋﭘ ﻪــﻄﻘﻧ = ،ﻢﯾاديﺮﻫﺎﻇ صﻮﺼﺨﻣ نزو =
	،ﺮﯿﺨﺒﺗ ﮏﺘﺸﺗ قﺮﻌﺗ و ﺮﯿﺨﺒﺗ =
	و ﺮـﯿﺨﺒﺗ = ،هﺎﯿﮔ قﺮﻌﺗ
	ﻪـﺸﯾر ﻪﺳﻮﺗ ﻖﻤﻋ = ،ﺮـﺘﻤﯿﻠﯿﻣ ﺐـﺴﺣ ﺮﺑ
	،ﺪﺠﻨﮐ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺐﯾﺮﺿ=
	ﮏﺘﺸﺗ ﺐﯾﺮﺿ = ﯽﻣ ﺮﯿﺨﺒﺗ.ﺪﻨﺷﺎﺑتﺎﻔﺻﺮﯾزردﻦﯾاﺶﯾﺎﻣزآدرﻮﻣﯽﺳرﺮﺑراﺮﻗ :ﺪﻨﺘﻓﺮﮔداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐردﻪﺗﻮﺑ)زاﺮﻫرﺎﻤﯿﺗ5ﻪﺗﻮﺑ بﺎﺨﺘﻧاوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷ(داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧادردلﻮﺴﭙﮐ)زا ﺮﻫرﺎﻤﯿﺗ5لﻮﺴﭙﮐبﺎﺨﺘﻧاوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷ(داﺪﻌﺗ ، ﻪﻧادردﺪﺣاو،ﺢﻄﺳنزوراﺰﻫﻪﻧاد)4راﺮﮑﺗ100ﯽﯾﺎﺗ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟنزوﺪﯾدﺮﮔوﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷ(،
	لﻮـﺻﻮﻟا ﻞﻬـﺳ بآ ﺐﯾﺮـﺿ = ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺐﯾﺮﺿبآﻞﻬﺳلﻮﺻﻮﻟاﺎﺑ
	ﯾﺎ
	نﺎـﺸﻧ ﺰـﯿﻧ ﯽﻣ هداددﻮﺷ.
	= نﺎـﻤﻫ لﻮـﺻﻮﻟا ﻞﻬﺳ بآ ﺐﯾﺮﺿ ﺖـﯿﻓﺮﻇ ﻦﯿـﺑ ﻪـﮐ ﺖﺳا هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺑﺎﻗ بآ ﻪـﻄﻘﻧ و ﯽـﻋارز يرﺎـﯿﺑآ رد ﺐﯾﺮـﺿ ﻦﯾا .ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻢﯾاد ﯽﮔدﺮﻣﮋﭘ بﻮﻠﻄﻣ65/0 ﻢﯾﻼﻣ ﺶﻨﺗ رد8/0 ﺪﯾﺪـﺷ ﺶﻨـﺗ رد و95/0 .ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ ردﻪﮐ كﺎﺧ عﻮﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻣﻮـﻟ ﯽـﺳر دﻮﺑﺖﯿﻓﺮﻇﯽﻋارزكﺎﺧ27،ﻪﻄﻘﻧ ﯽـﮔدﺮﻣﮋﭘ 
	وﻢﺳرﺎﻫرادﻮﻤﻧ
	،
	ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ
	ﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳازا
	مﺎﺠﻧاوﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫﺰﯿﻧ ﻂﺳﻮﺗنﻮﻣزآﯽﮐﻮﺗردﺢﻄﺳ5ﺪﺻردترﻮﺻﺖﻓﺮﮔ .
	هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ .ﺰﻨﯾﺎﺳو ﻤﻫنارﺎﮑ)1998 (نﺎﯿﺑﺪﻧدﺮﮐﻪﮐچرﺎﻗيﺎﻫاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣزا ﻖﯾﺮﻃﺶﯾاﺰﻓابﺬﺟﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏﺪﻨﻧﺎﻣ،ﺮﻔﺴﻓنژوﺮﺘﯿﻧ وﺮﺻﺎﻨﻋ،يﺬﻐﻣﺰﯾرﺶﯾاﺰﻓابﺬﺟ،بآﺶﯾاﺰﻓاﺖﻣوﺎﻘﻣ ردﺮﺑاﺮﺑﺶﻨﺗيﺎﻫهﺪﻧزوﺮﯿﻏ،هﺪﻧزﺐﺒﺳدﻮﺒﻬﺑﺪﺷرو ياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋهﺎﯿﮔنﺎﺑﺰﯿﻣﯽﻣﺪﻧﻮﺷ .يﺪﯿﻌﺳونارﺎﮑﻤﻫ )2012 (ردﺳرﺮﺑﯽيورﺪﺠﻨﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑداﺪﻌﺗل
	ﻪﺗﻮﺑﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ردچرﺎﻗ
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾﺰﺠﺗﺲﻧﺎﯾراونﺎﺸﻧدادﺮﯿﺛﺎﺗتاﺮﺛاهدﺎﺳ ،يرﺎﯿﺑآاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣوﭗﯿﺗﻮﻧژﺮﺑتﺎﻔﺻداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐرد ﺮﻫ،ﻪﺗﻮﺑنزو1000،ﻪﻧادداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫ،لﻮﺴﭙﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ،ﻪﻧاددﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑوداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺪﺣاو ﺢﻄﺳﯽﻨﻌﻣرادﺖﺳا .تاﺮﺛاﺮﺑﺶﻨﮑﻤﻫيرﺎﯿﺑآ × اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻂﻘﻓﺮﺑﺖﻔﺻداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐﯽﻨﻌﻣ
	راددﻮﺑ .تاﺮﺛاﻤﻫﺮﺑﺶﻨﮑيرﺎﯿﺑآ ×ﭗﯿﺗﻮﻧژﺮﺑتﺎﻔﺻ نزو1000،ﻪﻧادداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫ،لﻮﺴﭙﮐدﺮﮑﻠﻤﻋ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑوﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑ . تاﺮﺛاﺮﺑﺶﻨﮑﻤﻫاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ×ﭗﯿﺗﻮﻧژﻂﻘﻓﺮﺑﺖﻔﺻ دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﯽﻨﻌﻣراددﻮﺑ .تاﺮﺛاﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑﻪﺳ ﻪﻧﺎﮔيرﺎﯿﺑآ ×اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ×ﭗﯿﺗﻮﻧژﻂﻘﻓﺮﺑﻔﺻﺖنزو 1000ﻪﻧادﯽﻨﻌﻣرادد
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣتاﺮﺛاﻪﺳﻪﻧﺎﮔﻧنﺎﺸدادﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓاتﺪﺷﺶﻨﺗ،ﯽﮑﺸﺧنزو1000ﻪﻧاد رﻮﻃ ﻪﺑ ﯽﻨﻌﻣﺶﻫﺎﮐ يرادﯽﻣﺪﺑﺎﯾ .ﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷوﻢﯾﻼﻣرد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑيرﺎﯿﺑآ،بﻮﻠﻄﻣنزو1000ﻪﻧادارﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑناﺰﯿﻣ30و15ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐداد .ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳر ﺶﻫﺎﮐنزوراﺰﻫﻪﻧادردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﻪﺑﺖﻠﻋ هﺎﺗﻮﮐنﺪﺷهرودﺮﭘنﺪﺷﻪﻧادويﺮﯿﭘسر
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنﺎﺸﻧدادﻪﮐﺎﺑﺶﯾاﺰﻓا تﺪﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧزاداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐردﺮﻫﻪﺗﻮﺑﻪﺘﺳﺎﮐ ﺪﺷﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوﻦﯾﺮﺘﻤﮐداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐرد ﺮﻫﻪﺗﻮﺑﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗردرﺎﻤﯿﺗيرﺎﯿﺑآبﻮﻠﻄﻣ)08/110 (و ﺶﻨﺗﺪﯾﺪﺷﯽﮑﺸﺧ)22/46 (ﺖﺳﺪﺑﺪﻣآ .ﻦﯿﺑ ردهدﻮﺗيﺎﻫ ﯽﻠﺤﻣهدﻮﺗﯽﻠﺤﻣ،نﺎﻐﻣﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)73/128 (وهدﻮﺗ
	و
	ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ردمﺪﻋ،ﺢﯿﻘﻠﺗنزو1000 ﻪﻧادارﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ13و7ﺪﺻرددﻮﺒﻬﺑﺪﯿﺸﺨﺑ)وﺪﺟل 8 .(ردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﻢﯾﻼﻣﺰﯿﻧﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗيﺎﻫ چرﺎﻗ
	و
	ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ردمﺪﻋ،ﺢﯿﻘﻠﺗ نزو1000 ﻪﻧادارﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ10و7ﺪﺻرددﻮﺒﻬﺑ ﺪﯿﺸﺨﺑ)لوﺪﺟ7 .(ردﻂﯾاﺮﺷيرﺎﯿﺑآبﻮﻠﻄﻣﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ چرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)09/41 (داﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐردﺮﻫﻪﺗﻮﺑارﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻧدﺮﮐ)لوﺪﺟ4 .(ﯽﺑاﺮﻬﻣونﺎﺴﺣاهداز)1390 (رد ﯽﺳرﺮﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓودﺮﮑﻠﻤﻋرﺎﻬﭼﻢﻗر ﺪﺠﻨﮐﺖﺤﺗﻢﯾژريﺎﻫر ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﺘﺑﻮﻃكﺎﺧنﺎﺸﻧﺪﻧداد ﻂﯾاﺮﺷ ردﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐردﺮﻫﻪﺗﻮﺑﻪﺑ ناﺰﯿﻣ42ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﺑﺎﯾ . نﺎﺸﯾا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد چرﺎﻗ دﺮﺑرﺎﮐاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣداﺪﻌﺗ
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﺪﻋ،ﺢﯿﻘﻠﺗ نزو1000ادار ﻪﻧدوﺪﺣ7ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓاداد)لوﺪﺟ 7 .(ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳرﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗ ﺎﺑاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﺪﻨﭼﺮﻫردﺮﻫ ﻪﺳﻂﯾاﺮﺷﻒﻠﺘﺨﻣ،يرﺎﯿﺑآنزو1000ﻪﻧادارﺶﯾاﺰﻓا هدادﯽﻟوردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷﺮﺗﺮﺛﻮﻣ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﺪﻋفﺮﺼﻣ چرﺎﻗ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐارﻪﺑﯿﻣناﺰ4 ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓادادردﯽﻟﺎﺣﻪﮐردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧ ﺪﯾﺪﺷو،ﻢﯾﻼﻣﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	چرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	هدﻮﺑﺖﺳا .يﺪﯿﺸﻤﺟونارﺎﮑﻤﻫ)1388 (نﺎﯿﺑﺪﻨﺘﺷادﻪﮐ دﺮﺑرﺎﮐاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓانزوراﺰﻫﻪﻧادهﺪﺷوزا ﻦﯾاﻖﯾﺮﻃدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادنادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗ ﯽﮑﺸﺧولﺎﻣﺮﻧﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣﺪﺑﺎﯾ .ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑنزو1000 ﻪﻧادهدﻮﺗ رديﺎﻫﯽﻠﺤﻣنﺎﻐﻣ)8/3مﺮﮔ (ومرﺎﻃنﺎﺠﻧز )7/3مﺮﮔ (ردﻂﯾاﺮﺷيرﺎﯿﺑآبﻮﻠﻄﻣوﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗ اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ﻪﻧ
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﺪﻋفﺮﺼﻣچرﺎﻗ ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐارﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗﻪﺑ ناﺰﯿﻣ13و5ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓادادﻪﮐنﺎﺸﻧﯽﻣﺪﻫدرد ﻂﯾاﺮﺷﯾدوﺪﺤﻣﺖ،بآﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﺎﺗيدوﺪﺣ دﻮﺒﻤﮐ بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ تاﺮﺛابآارﯽﻣ ناﺮﺒﺟﺪﻨﮐوزاﺶﻫﺎﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐيﺮﯿﮔﻮﻠﺟﯽﻣدﻮﺷ . ﯽﻋارونارﺎﮑﻤﻫ)1394 (ردهﺎﯿﮔﮓﻧﺮﻠﮔشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐ
	وﻪﻧﻮﮔ
	ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣوﻦﯾﺮﺘﻤﮐراﺪﻘﻣ نزو1000ﻪﻧادردهدﻮﺗﯽﻠﺤﻣ
	)6/1مﺮﮔ (رد ﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷومﺪﻋفﺮﺼﻣچرﺎﻗ اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ.ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﻨﭼﺮﻫﺖﺤﺗﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧ ﺪﯾﺪﺷﻦﯿﺑهدﻮﺗيﺎﻫﯽﻠﺤﻣﺖﻓﺮﯿﺟ13،زﺎﻧﺪﻨﭼ،ﻪﺧﺎﺷ
	،باراد14ونﺎﺘﺴﺘﺷد5ﺎﺑهدﻮﺗﯽﻠﺤﻣ
	فﻼﺘﺧاﯽﻨﻌﻣيراددﻮﺟوﺖﺷاﺪﻧ)ﺪﺟلو7 .(يﺪﯿﻌﺳو نارﺎﮑﻤﻫ)2012 (ردﯽﺳرﺮﺑﭗﯿﺗﻮﻧژيﺎﻫﺪﺠﻨﮐ
	هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﻧدﺮﮐﻪﮐﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوﻦﯾﺮﺘﻤﮐراﺪﻘﻣنزو1000ﻪﻧادﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗزاﭗﯿﺗﻮﻧژيﺎﻫباراد14ويﺰﮐﺮﻣﺖﺳﺪﺑﺪﻣآ . ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎﺸﯾاداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐردﺮﻫﻪﺗﻮﺑارزاﭗﯿﺗﻮﻧژ نﺎﺟﺮﯿﺳﺎﺑروديرﺎﯿﺑآ7و زورﻦﯾﺮﺘﻤﮐداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐ ردﺮﻫﻪﺗﻮﺑﭗﯿﺗﻮﻧژ زا اريﺎﻫنﺎﮔﺮﮔوﺪﻨﺟﺮﯿﺑﺎﺑ يﺎﻫروديرﺎﯿﺑآ7زورﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ .
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐردﻂﯾاﺮﺷ يرﺎﯿﺑآﻣبﻮﻠﻄوﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗ ﺎﺑاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	ﻪﺑناﺰﯿﻣ38/82هﺪﻫﺎﺸﻣلوﺪﺟ) ﺪﺷ5(ردﻦﯾا ﻂﯾاﺮﺷﻦﯿﺑمﺪﻋفﺮﺼﻣچرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﺎﺑفﺮﺼﻣچرﺎﻗ ياﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ
	سﺎﺳا ﺮﺑﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺶﻨﮑﻫﺮﺑيرﺎﯿﺑآ ×،ﭗﯿﺗﻮﻧژﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑناﺰﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑهدﻮﺗ رد ﯽﻠﺤﻣنﺎﻐﻣردﻂﯾاﺮﺷيرﺎﯿﺑآبﻮﻠﻄﻣ)40/1188مﺮﮔ ﺮﺑﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ (وﻦﯾﺮﺘﻤﮐناﺰﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ رد ﯿﺗﻮﻧژﭗ
	توﺎﻔﺗﯽﻨﻌﻣيراددﻮﺟو ﺖﺷاﺪﻧ .ﻦﯾﺮﺘﻤﮐداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐزاﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗ ﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷومﺪﻋﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﺑناﺰﯿﻣ48 هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺻردﺪﺷ .ﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ،بﻮﻠﻄﻣداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺮﻫلﻮﺴﭙﮐارﻪﺑناﺰﯿﻣ46 ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐداد .ردﻂﯾاﺮﺷيرﺎﯿﺑآبﻮﻠﻄﻣﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	ردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷ)91/136 مﺮﮔﺮﺑﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ (.ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧ ،ﺪﯾﺪﺷزاﺮﻈﻧدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﻦﯿﺑهدﻮﺗيﺎﻫﺖﻓﺮﯿﺟ
	13،زﺎﻧﺪﻨﭼ،ﻪﺧﺎﺷباراد14ونﺎﺘﺴﺘﺷد5ﺎﺑهدﻮﺗ
	فﻼﺘﺧاﯽﻨﻌﻣيراددﻮﺟوﺖﺷاﺪﻧ)لوﺪﺟ6 .(ﻞﯿﻟد ﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑردﯾاﺮﺷﻂيرﺎﯿﺑآ،بﻮﻠﻄﻣ شﺮﺘﺴﮔﺮﺘﺸﯿﺑوماودﺮﺘﻬﺑﺢﻄﺳگﺮﺑهدﻮﺑﻪﮐﺐﺟﻮﻣ دﺎﺠﯾاﻊﺒﻨﻣﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﯽﻓﺎﮐﺖﻬﺟهدﺎﻔﺘﺳاﻪﭼﺮﻫ ﺮﺘﺸﯿﺑزارﻮﻧﯽﺘﻓﺎﯾردوﺪﯿﻟﻮﺗهدﺎﻣﮏﺸﺧﯽﻣدﻮﺷ .ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧﺎﺑﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻠﻗداﮋﻧونارﺎﮑﻤﻫ)1388 (ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺖﺷاد .ﺪﻧراد دﻮﺟو ﺰﯿﻧ يﺮ
	ﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑنﺎﯿﺑهﺪﻨﻨﮐﻊﯾزﻮﺗﯽﺒﺴﻧداﻮﻣ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﻦﯿﺑنﺰﺨﻣيﺎﻫيدﺎﺼﺘﻗاوﺮﯾﺎﺳنزﺎﺨﻣ ﻣدﻮﺟﻮردهﺎﯿﮔﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﺞﯾﺎﺘﻧﺖﺳﺪﺑهﺪﻣآزاﻦﯾاﻖﯿﻘﺤﺗ نﺎﺸﻧدادﺮﯿﺛﺎﺗﻢﯾژريرﺎﯿﺑآﺮﺑﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑﯽﻨﻌﻣ
	رادﺖﺴﯿﻧ)لوﺪﺟ4 .(ﯽﺑاﺮﻬﻣونﺎﺴﺣاهداز)1390 (ﺰﯿﻧ ردﯽﺳرﺮﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓودﺮﮑﻠﻤﻋرﺎﻬﭼ ﻢﻗرﺪﺠﻨﮐﺖﺤﺗﻢﯾژريﺎﻫﯽﺘﺑﻮﻃركﺎﺧنﺎﺸﻧﺪﻧداد ﺮﯿﺛﺎﺗﻢﯾژريﺎﻫﯽﺘﺑﻮﻃركﺎﺧﺮﺑﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑ ﯽﻨﻌﻣرادﺖﺴﯿﻧ .سﺎﭙﺳونارﺎﮑﻤﻫ)1984 (ردﯽﻘﯿﻘﺤﺗ يورﺎﯾﻮﺳنﺎﺸﻧﺪﻧدادﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧردﺎﯾﻮﺳيﺮﯿﺛﺎﺗ يورﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑدراﺪﻧ .ﻦﯾانﺎﻘﻘﺤﻣﺮ
	ﺪﺑﺎﯾ)ﯽﺑاﺮﻬﻣونﺎﺴﺣاهداز1390،يرﺪﻨﮑﺳاونارﺎﮑﻤﻫ 1389،ﻦﯿﯾآ1392 .(ﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗ ﺎﺑاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﺪﻋﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ چرﺎﻗ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑارﻪﺑناﺰﯿﻣ43و20 ﺪﺻرددﻮﺒﻬﺑﺖﺳا هﺪﯿﺸﺨﺑ)لوﺪﺟ7 .(ﺮﯿﺛﺎﺗچرﺎﻗ اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﺮﺑﺶﯾاﺰﻓاﺪﺷرهﺎﯿﮔنﺎﺑﺰﯿﻣﺖﺤﺗﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗ ﺧﯽﮑﺸزاﻖﯾﺮﻃدﻮﺒﻬﺑﯽﺳﺮﺘﺳدﺮﻔﺴﻓﯽﻣﺪﺷﺎﺑاﺮﯾز ﯽﺳﺮﺘﺳدﻪﺑﺮﻔﺴﻓردكﺎﺧيﺎﻫﮏﺸﺧﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﺑﺎﯾ )نﺎﯿﻧﺎﻣاﺮﺑﺎﺳونارﺎﮑﻤﻫ2006 .(ﺶﻫﺎﮐﺖﺑﻮﻃركﺎﺧ ﺚﻋﺎﺑﺶﻫﺎ
	وﻪﻧﻮﮔ
	ﺎﺑ02/41ﺪﺻردﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوهدﻮﺗنﺎﻐﻣﺎﺑ35/22 ﺪﺻردﻦﯾﺮﺘﻤﮐراﺪﻘﻣﺺﺧﺎﺷدﺮﺑﺖﺷاارﺪﻧداد نﺎﺸﻧ )لوﺪﺟ4 .(فﻼﺘﺧاﻦﯿﺑﭗﯿﺗﻮﻧژﺎﻫردﺺﺧﺎﺷﺖﺷادﺮﺑ ﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻻﺎﻤﺘﺣاﯽﺷﺎﻧزافﻼﺘﺧاﯽﮑﯿﺘﻧژﻦﯿﺑﺎﻬﻧآزا ﺮﻈﻧﺖﯿﻓﺮﻇصﺎﺼﺘﺧاتاﺪﯿﻟﻮﺗيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﻪﺑﺶﺨﺑ ﯽﺸﯾازوﻪﻧادﺪﺷﺎﺑ)لوﺪﺟ6.(
	دﻮﺷ)ﮏﯾﺮﺘﻫونارﺎﮑﻤﻫ1996 .(ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑردهدﻮﺗﯽﻠﺤﻣنﺎﻐﻣومرﺎﻃنﺎﺠﻧزرد ﻂﯾاﺮﺷﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑچرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	و ﻦﯾﺮﺘﻤﮐناﺰﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑردﭗﯿﺗﻮﻧژ
	رد ﻂﯾاﺮﺷمﺪﻋفﺮﺼﻣچرﺎﻗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻣﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸ)لوﺪﺟ 7 .(يرﺪﻨﮑﺳاونارﺎﮑﻤﻫ)1389 (ردﯽﻘﯿﻘﺤﺗيور مﺎﻗرا
	ﯽﻠﺤﻣ و يدﺎﺑآ ﯽﻔﺻ ،ﺪﺠﻨﮐ ﺰﻣﺮﻬﻣار
	ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣنﺎﺸﻧ ﺎﻫدادﺎﺑﺶﯾاﺰﻓا تﺪﺷﺗﺶﻨ،ﯽﮑﺸﺧداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺪﺣاوﺢﻄﺳﺶﻫﺎﮐ
	ارﻪﺑناﻮﻨﻋﻢﻗرﺮﺗﺮﺑﯽﻓﺮﻌﻣﺪﻧدﺮﮐ.
	ﯽﻨﻌﻣيرادﯽﻣﺪﺑﺎﯾﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷو ﻢﯾﻼﻣﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻂﯾاﺮﺷيرﺎﯿﺑآ،بﻮﻠﻄﻣداﺪﻌﺗﻪﻧادرد ﺪﺣاوﺢﻄﺳارﻪﺑناﺰﯿﻣ72و28ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐ هداد ﺖﺳا)لوﺪﺟ4 .(ﺢﯿﻘﻠﺗاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑمﺪﻋﺢﯿﻘﻠﺗ )ﺪﻫﺎﺷ (داﺪﻌﺗﻪﻧادردﺪﺣاوﺢﻄﺳارﺶﯾاﺰﻓادادﻪﺑ يرﻮﻃﻪﮐﺢﯿﻘﻠﺗچرﺎﻗ ﺎﺑاﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻪﻧﻮﮔ
	نزو و لﻮﺴﭙﮐ ﺮﻫ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ1000ﻪﻧاد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ فﺮﺼﻣ ﯽﺗرﺎﺒﻋ ﻪﺑ داد طﺎﺒﺗرا فﺮﺼﻣ مﺪﻋ ﺖﻟﺎﺣ ﺎﺑ چرﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻬﻧآ ﺪﻨﯾآﺮﺑ و هﺪﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟاﯽﻣ ﻪﻧاد .ﺪﺷﺎﺑﻞﯿﻟدﻦﯾاﺮﻣاﻦﮑﻤﻣﺖﺳاﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣابﺬﺟ ﺮﺑ،ﺮﻔﺴﻓيرﺎ
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﺪﻋفﺮﺼﻣ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺪﺣاو ﺢﻄﺳارﻪﺑناﺰﯿﻣ44ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓاداد)لوﺪﺟ4 .(رد ﻦﯿﺑهدﻮﺗﺎﻫﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑوﻦﯾﺮﺘﻤﮐداﺪﻌﺗﻪﻧادردﺪﺣاوﺢﻄﺳ ﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗردهدﻮﺗيﺎﻫﯽﻠﺤﻣنﺎﻐﻣو
	ﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﺪ )لوﺪﺟ4.(
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادنﺎﺸﻧدادﻪﮐ ﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاتﺪﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﺶﻫﺎﮐﯽﻨﻌﻣ
	يرادﯽﻣﺪﺑﺎﯾﻪﺑيرﻮﻃﻪﮐﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﺪﯾﺪﺷوﻢﯾﻼﻣ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑﻂﯾاﺮﺷيرﺎﯿﺑآ،بﻮﻠﻄﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادارﻪﺑ ناﺰﯿﻣ63و31ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐ ﺖﺳا هداد)لوﺪﺟ4 .( ﺶﻫﺎﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﯽﻣﺪﻧاﻮﺗ ﻪﺑ ﺖﻠﻋﻪﺘﺴﺑنﺪﺷﻪﻧزور،ﺎﻫﺶﯾاﺰﻓاﻢﯾﺰﻧآيﺎﻫﻪﯾﺰﺠﺗ هﺪﻨﻨﮐﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﺎﻫوﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﺪﺷﺎﺑﻪﮐﺚﻋﺎﺑﺶﻫﺎﮐ ﺖﻋﺮﺳوناﺰﯿﻣ،ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓراﺪﻘﻣداﻮﻣيﺰﺘﻨﺳ
	ﯽﻠﺤﻣ يﺎﻫنﺎﻐﻣوﯽﻠﺤﻣمرﺎﻃنﺎﺠﻧزردﻂﯾاﺮﺷ ﺑآيرﺎﯿبﻮﻠﻄﻣوﻦﯾﺮﺘﻤﮐناﺰﯿﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادردهدﻮﺗ
	ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋهدﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ قﻮﻓ ﯽﻠﺤﻣ يﺎﻫ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا ،ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد لﻮﺴﭙﮐ داﺪﻌﺗ نزو و لﻮﺴﭙﮐ ﺮﻫ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ1000ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻪﻧاد )لوﺪﺟ6 .(ﻦﯿﯾآ)1392 (ردﯽﻘﯿﻘﺤﺗيور،ﺪﺠﻨﮐﻦﯾﻻ
	يﺎﻫﯽﻠﺤﻣﺖﻓﺮﯿﺟ13و
	و
	ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﺪﻋفﺮﺼﻣچرﺎﻗ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادارﻪﺑناﺰﯿﻣ33و11ﺪﺻرددﻮﺒﻬﺑ.ﺪﯿﺸﺨﺑﯽﻣ ار چرﺎﻗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺛا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻠﻋ
	ﺴﭙﮐ داﺪﻌﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ناﻮﺗ رد لﻮ
	ارﻪﺑناﻮﻨﻋﭗﯿﺗﻮﻧژﺮﺗﺮﺑﯽﻓﺮﻌﻣدﺮﮐﻪﮐﻪﺘﺴﻧاﻮﺗدﻮﺑ
	ﯽﻣ ﺮﺘﻬﺑ ﺖﯿﻠﻋ ﻪﯾﺰﺠﺗ يﺮﯿﮔ ﻢﯿﻤﺼﺗ درﻮﻣ ﻦﯾا رد ناﻮﺗ ﯽﻠﻨﯾز .دﺮﮐونارﺎﮑﻤﻫ)1385 (ردﯽﺳرﺮﺑﻂﺑاورﻦﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادردﻪﺗﻮﺑﺎﺑءاﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋردﭗﯿﺗﻮﻧژيﺎﻫ ﺪﺠﻨﮐنﺎﺸﻧﺪﻧدادﻪﮐردﻪﯿﻠﮐﭗﯿﺗﻮﻧژ،ﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫﺖﺒﺜﻣوﯽﻨﻌﻣيرادﺎﺑداﺪﻌﺗلﻮﺴﭙﮐردﺮﻫ ،ﻪﺗﻮﺑعﺎﻔﺗرا،ﻪﺗﻮﺑداﺪﻌﺗهﺮﮔﻪﻗﺎﺳﯽﻠﺻاونزوﻪﻧادرد لﻮﺴﭙﮐد
	ﻢﻫردﻂﯾاﺮﺷﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧوﻢﻫردﻂﯾاﺮﺷنوﺪﺑﺶﻨﺗ ﯽﮑﺸﺧدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاديﺮﺘﺸﯿﺑﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻨﮐ.
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