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هاي طرح بلوك در قالب اسپلیت پالت صورتبهتبریز  دانشگاه کشاورزي دانشکده تحقیقاتی مزرعه در آزمایشی، هرز

مقادیر متفاوت  .کشت انتخاب گردید رقم جو ماکویی پاییزه مقاوم به سرما، براي. شد اجراکامل تصادفی با سه تکرار 
دوره تداخل  10هاي اصلی و کیلوگرم نیتروژن در هکتار در کرت 120و  80، 40سطوح صفر،  نیتروژنی شامل تغذیه
محدوده زمانی مختلف پس از سبز  پنجدر سري اول در طی  .هاي فرعی قرار گرفتنددر کرت )در دو سري( هرز هايعلف

= ساقه اصلی و Tiطور کامل باز شده، ه= پنجمین برگ ساقه اصلی ب5El= سبز شدن، Emشدي شامل مراحل ر ،شدن جو
- به ظهور کامل گل آذین، -  = مرحله ظهور سنبلهEa emپنجمین گره قابل تشخیص و  - = مرحله ساقه رفتنSeسه پنجه، 

نشدند، ولی پس از گذشت این مراحل، هرز کنترل هايدر جو، علف 59و  35، 23، 15، 10س ترتیب مطابق با کدهاي زیدوک
ها براي مراحل ذکر کرتهاي هرز علف ،طور کامل کنترل شدند. در سري دومهزر تا انتهاي دوره رشد جو، بههايعلف
هرز  هايطور کامل کنترل شدند، ولی پس از سپري شدن مرحله مربوطه، علفبه ز ابتداي فصل تا مرحله مورد نظرشده ا

هرز  هايهاي مختلف تداخل علفسطوح مختلف نیتروژن و دورهاثر شد کنترل نشدند. نتایج نشان داد که تا آخر فصل ر
 .دست آمدبهدار شاخص کلروفیل برگ نیز معنیاثر نیتروژن بر  .دار بودمعنیبر درصد پروتئین و عملکرد دانه جو 

که، شاخص طوري هب .یافتند کاهش د بررسیمورصفات مقادیر  ،هرز هايعلف تداخل دوره طول افزایشبا متناسب 
، 35/7ترتیب به ،هرز در کل دوره رشدتحت تیمار شاهد آلوده به علف دانه عملکرد کلروفیل برگ، درصد پروتئین دانه و

نزدیکی بین افزایش میزان  ارتباط. بود در کل دوره رشدهرز  تیمار شاهد عاري از علف کمتر ازدرصد  5/42و  3/27
، پایدار حد در نیتروژن سطوح افزایش. وجود داشتو افزایش شاخص کلروفیل، درصد پروتئین و عملکرد دانه  نیتروژن
 بهبود جو دانه عملکرد و رشد نیتروژن، سطوح افزایش با چنین،مه. داد افزایش هرز هايعلف حضور به را جو تحمل
توان در دوره تایج کاربردي حاصل از این تحقیق میاز ن. مشاهده نشد هزر هايعلف خشک مادهافزایشی در  ولی ،یافت

هرز و کاهش  هاينهاده و پایدار در جهت مدیریت مطلوب علفانتقالی گذر از کشاورزي متداول پرنهاده به کشاورزي کم
  .استفاده نمودکاربرد کود نیتروژن، 
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Abstract 

In order to study the changes in leaf chlorophyll index (SPAD index), protein and grain yield of barley 

(Hordeum vulgare L. Var. Makoei) in response to nitrogen and weed interference, a set of experiments were 

conducted in the Research Station of the University of Tabriz, Iran. The experiment was carried out as split-

plot, based on randomized complete block design with three replications. Different amounts of nitrogen (0, 

40, 60 and 120 kg.ha-1) were allocated to the main plots and 10 weed interference periods (two sets) were 

assigned to the subplots. In the first set, the plots were kept weed-free up to Em (Emergence - 1st leaf 

emerged), El5 (5th leaf unfolded), Ti (Tillering - Main shoot and 3 tillers), Se (Stem elongation - 5th node 

detectable) and Ea em (Ear emergence - Emergence of head complete) growth stages (GS), corresponding to 

10, 15, 23, 35 and 59 Zadok’s scales, respectively. In the second set, plots were left weed infested up to the 

corresponding periods and subsequently kept weed free. Results showed that nitrogen and weed interference 

period has significant effect on protein percentage and grain yield. The effect of nitrogen was also significant 

on SPAD index. All traits decreased with increasing weed interference duration. Moreover, SPAD index, 

protein percentage and grain yield of barley under weedy control were 7.35, 27.3 and 42.5 % lower than that 

under full season weed-free control treatment, respectively. There was positive relationship between nitrogen 

level increasing and improvement of SPAD index, protein and grain yield. Increasing amount of nitrogen to 

the stable level, increased tolerance of barley to the weed infestation. Also, with increasing nitrogen 

application, growth and grain yield of barley were increased. The results from this study can be applied in the 

transition period of intensive agriculture to low input and sustainable agriculture, in relation to the issues 

related to the desirable weed management and reduction of nitrogen fertilizer application. 
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  مقدمه
دام و طیور ، جو موارد مصرف زیادي براي انسان        
 60پروتئین، حدود درصد  15تا  10حاوي آن  دانه. دارد

است  درصد مواد معدنی 3تا  2درصد نشاسته و  74تا 
سطح زیر کشت  1387-88در سال زراعی  ).1383امام (

 16/43شده است که  گزارشمیلیون هکتار  68/1جو 
درصد آن دیم بوده است.  84/56و درصد آن آبی 

میلیون تن برآورد شده  45/3کشور  جو در میزان تولید
درصد آن  9/30ضی آبی و ادرصد از ار 1/69است که 

آمار وزارت  بر اساساز اراضی دیم حاصل شده است. 
متوسط  1387-88سال زراعی  جهاد کشاورزي در

 و 21/3293ترتیب عملکرد جو آبی و دیم در کشور به
کیلوگرم در هکتار بوده است. محصول جو  82/1117
-درصد از سهم گروه غالت کشور را تشکیل می 45/18

  ).1389نام دهد (بی
اثر منفی دو گیاه یا دو جمعیت گیاهی بر یکدیگر          

شود که از طریق رقابت (رادوسویچ تداخل نامیده می
نمو زنی، رشد و ) و اثر آللوپاتی منفی بر جوانه1988

و شفق کلوانق و  1387گیاه رقیب (شفق کلوانق 
رقابت و تداخل شود. ) اعمال می1387و  1386همکاران 
ثیر زمان سبز شدن (رحیمیان و همکاران أتحت ت

)، 1379)، تراکم و رقم گیاه زراعی (شفق کلوانق 1373
زا، همچنین، اکسیژن، دي اکسید کربن، عوامل بیماري

ي رشد، کارایی فیزیولوژیکی، هحشرات، اندازه بذر، نحو
میزان جذب خالص، نسبت سطح برگ، ساختار اشکوب 

گیرد گیاهی، آرایش فضایی و نسبت گونه قرار می
-زمان و مدت تداخل علف). 1380(کوچکی و همکاران 

هاي هرز با گیاه زراعی و میزان مصرف کودها از جمله 
اي هعلف عواملی هستند که توان رقابتی گیاه زراعی و

دهند (لیندکوئیست و همکاران هرز را تحت تأثیر قرار می
وژن از عناصر ضروري و پرمصرف جهت نیتر ).2007

 رود.حصول عملکرد باالي گیاه زراعی به شمار می
در تولید کلروفیل و فرایند فتوسنتز نقش  نیتروژن

افزودن نیتروژن به خاك  رواساسی دارد، از این

کند. با نتز گیاه ایجاد میتغییراتی را در شدت فتوس
جذب نیتروژن، مقدار یون گلوتامات در گیاه افزایش 

یابد. این ماده، اسید آغازگر سنتز سایر اسیدهاي می
رود (ناکاساتین و ها به شمار میآمینه و پروتئین

مدیریت عناصر غذایی، از جمله ). 2000همکاران 
هرز  يهانیتروژن، نوع رقابت بین گیاهان زراعی و علف

، شفق کلوانق 1994دهند (شرفلر و همکاران را تغییر می
با وجود کافی بودن سایر عناصر غذایی در ). 1387

خاك، با پیشرفت فصل رشد رقابت براي جذب نیتروژن 
ترین شکل رقابت بین گیاهان زراعی و همچنین گسترده

با ). 1377هرز است (مظاهري  هايگیاه زراعی با علف
توان کودهاي شیمیایی می برد صحیحمدیریت و کار

هاي هرز با رقابتی علف تراکم، زادآوري و توانایی
گیاهان زراعی را کاهش و در نهایت عملکرد گیاه زراعی 

  .)2009همکاران،  و را افزایش داد (توگاي
 یشافزا بهمصرفی  وژنرـنیت یشازـفاطور معمول به     

-علف رحضو در ماا د،شومنجر می عیزرا هگیا دعملکر

 ثیرأتبیبر عملکرد گیاه زراعی  ستا ممکن زرـهي ها
بسیاري از د. ـباش تهـشدا آن رـب یـمنف ثیرأت یابوده 
در  یـعزرا ناـگیاهنسبت به  زهري هاعلفهاي گونه
عنوان کود برتري اضافه شده به معدنی ادمو بذـج

 افتایتاً نهو  كاـخ يلخیزـحاص اهشـک بهو  داشته
(ابوزینا و شوند میمنجر  عیزرا نیاهاگ درـعملک

 که دـیافتندر) 1997( تـیو را لقباا ).2007همکاران 
 وژننیتر یشازـفا هـب وحشی دلخرو  هتر سلمهواکنش 

از  كاـخ وژنرـنیت یشافزا با بوده و مدـگناز  شترـبی
این دو  بیوماس م،کیلوگردر  مرـگیـمیل 120 هـب 20

 در .ته استـیاف یشازفا يگیر چشم رطوبه علف هرز
 ،بر عملکرد گندمتیمارهاي کودي مختلف  بررسی

دار افزایش معنی بهمصرف منابع مختلف نیتروژن 
هرز پهن برگ و  هايعملکرد دانه گندم در تداخل با علف

 مدیریت با .)2005شاو (بلک گردیدمنجر باریک برگ 
 هگیا قابتر بر ثرؤم لـماعو ماـتماز  اهیـگو آ حیحـص
-می ییاذـغ رـعناص رـس رـب زرـهي اـهعلفو  عیازر



  1394 زمستان/ 4شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                                          شفق، زهتاب و...                         122
 

-علف لکنتر يهااربزاز ا یکی انعنوبه هیددکواز  انتو

(حسینی و  استفاده نمود عیزرا يهامنظادر زرـهي اـه
  ).1388همکاران 

هاي هرز در گیاهان تعیین اثرات دوره تداخل علف         
مات هاي هرز مزارع، از اقدازراعی براي کنترل علف

هاي هرز در اولیه براي طراحی مدیریت تلفیقی علف
آید (ایوانز و همکاران شمار میسیستم زراعی به

a2003 ،هاي اي علفتنوع گونه). در تحقیقات مختلف
هرز و ز، طول دوره آلودگی گیاه زراعی به علفهر

مرحله فنولوژیکی گیاه زراعی در موضوع تداخل مورد 
، شفق 1387شفق کلوانق بررسی قرار گرفته است (

، زهتاب سلماسی و 2008و1388کلوانق و همکاران 
). به نظر 1389زاده و همکاران ، نصراله1388همکاران 

هاي هرز، )، دوره تداخل علف1996سینگ و همکاران (
افزایش یا کاهش محصول را در واکنش به شرایط 

کند. هاي هرز تعیین میرقابتی گیاه زراعی با علف
ترین عوامل هاي هرز از مهمدوره تداخل علف افزایش

کاهش عملکرد دانه گزارش شده است (زهتاب سلماسی 
، راعی 1389زاده و همکاران ، نصراله1388و همکاران 
ئی و ، حمزه2005، محمدي و همکاران 2005و همکاران 

هاي شفق کلوانق و ). بر اساس یافته2007همکاران 
سب با افزایش طول دوره ) متنا2008و  1388همکاران (
هاي هرز، تجمع ماده خشک و در نتیجه تداخل علف

دار بیوماس تولیدي سویا کاهش یافته و به افت معنی
. اثر تداخل شودمیعملکرد و اجزاي عملکرد دانه منجر 

هاي هرز بر محتواي پروتئین دانه گیاهان زراعی علف
 تواند مثبتمتفاوت گزارش شده است و این اثر می

)، منفی (مک 1383، محمدي 1982(داهل و همکاران 
) 2008، شفق کلوانق و همکاران 1994موالن و همکاران 

ئی ، حمزه2002تأثیر (بلک شاو و همکاران و یا بی
  ) باشد.1386

کلروفیل نقش مهمی در فتوسنتز و دریافت انرژي         
نوري و تبدیل آن به انرژي شیمیایی دارد. بنابراین، 

تواند ابزار ارزشمندي اي برگ میین محتواي رنگیزهتعی

ها براي درك کارکرد فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برگ
 کلروفیل مولکول هر ).2002فراهم کند (سیمس و گامون 

 روژنـنیت زایشـاف اـب پس. دارد نیتروژن اتم چهار
 .دـیابیـم افزایش نیز گیاه در کلروفیل محتواي ،مصرفی

 هايتوام سطوح نیتروژن و تداخل علف بررسی اثردر 
با افزایش مراحل سویا، هاي گیاه برخی ویژگیبر  هرز

سري از تیمارهاي  رشدي گیاه و فصل رشد در هر دو
هرز، روند کاهشی در هرز و عاري از علفآلوده به علف

در مراحل حال، این . بامقدار کلروفیل مشاهده شد
)، شروع گلدهی 4Vاي (برگچه چهارمین برگ سه رشدي

)1R3دهی() و شروع غالفR( مقادیر کلروفیل با  ،سویا
هرز در مقایسه با شاهد  افزایش دوره عاري از علف

ل یبا طوو افزایش طور تدریجی بههرز  علفآلوده به 
هرز در مقایسه با شاهد بدون  دوره آلوده به علفشدن 
(شفق کلوانق و همکاران کاهش نشان داد هرز  علف

  .)2008و  1388
بررسی اثرات توام نیتروژن  ،این پژوهشهدف از          

بر شاخص کلروفیل و به طبیعی مزرعه هرز  هايو علف
. باشدمیجو  دانه عملکردو درصد پروتئین بر تبع آن 

دار در ارتباط نیتروژن آغازگرمدیریت کارآمد کودهاي 
این  اهداف دیگر هرز و گیاهان زراعی از هايبا علف

  .استحقیق ت
  

  هامواد و روش
 مزرعهدر  1385- 86در سال زراعی  این پژوهش     

. انجام شدتحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز 
میانگین حداقل، بوده و این منطقه نیمه خشک اقلیم 

 10در طی یک دوره  ي سالیانهمتوسط و حداکثر دما
 گراد ودرجه سانتی 16و  10،  2/2ترتیب ساله به

متر است. میلی 3/271متوسط بارندگی سالیانه برابر با 
 ؛pH، 5/7 براي 1385سال  درنتایج تجزیه خاك منطقه 

EC، 218 پتاسیم ؛مترمیکروموس بر سانتی، ppm 260؛ 
 ،ماده آلی ؛درصد 036/0 ،نیتروژن ؛ppm 14 ،فسفر
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، 8/62 ترتیب، سیلت و رس بهمیزان شنو درصد  85/0
  .ودب درصد 2/13و  24
بر اساس ارزیابی و مطالعه قبلی، زمین محل      

هرز در  هاياي انتخاب گردید که علفآزمایش به گونه
یکنواخت بوده و از جامعه  واحدهاي آزمایشی تقریباً

همگنی برخوردار باشند. رقم جو ماکویی پاییزه مقاوم 
 صورتبهآزمایش به سرما، براي کشت انتخاب گردید. 

هاي کامل تصادفی با پایه طرح بلوك اسپلیت پالت بر
 شامل مقادیر چهار سطح نیتروژن. شد اجراسه تکرار 

هاي کیلوگرم در هکتار در کرت 120و  80، 40صفر، 
در دو سري در  هرز هايعلفدوره تداخل  10اصلی و 

هاي کرتهاي هرز علف .هاي فرعی قرار گرفتندکرت
ی مختلف محدوده زمان پنجدر سري اول در طی فرعی 

= سبز Emپس از سبز شدن جو شامل مراحل رشدي 
طور کامل باز ه= پنجمین برگ ساقه اصلی ب5Elشدن، 
-= مرحله ساقهSe= ساقه اصلی و سه پنجه، Tiشده، 

= مرحله Ea emپنجمین گره قابل تشخیص و  -روي
ترتیب مطابق با به ظهور کامل گل آذین، - ظهور سنبله

در جو، کنترل  59و  35، 23، 15، 10 کدهاي زیدوکس
نشدند، ولی بعد از انجام نمونه برداري در مراحل 

هزر تا هايعلفمربوطه و پس از گذشت این مراحل، 
طور کامل کنترل شدند. در انتهاي دوره رشد جو، به

ها براي مراحل ذکر شده از ابتداي کرت ،سري دوم
 هرز بودند هايفصل تا مرحله مورد نظر، عاري از علف

هرز، تا  هايو پس از سپري شدن مرحله مربوطه، علف
-آخر فصل رشد کنترل نشدند و نمونه برداري از علف

هاي هاي هرز در آخر فصل صورت گرفت. کرت
ردیف کاشت به  پنجمتر با  3×1آزمایشی به ابعاد 

 20 تاریخدر بذر جو ایجاد شدند. متر سانتی 20فاصله 
و  کشت گردیدفی صورت ردیبه 1385آبان ماه سال 

گیاه  آبی و دوره رشد مزرعه با توجه به نیازآبیاري 
نسبت به  1386مرداد ماه سال  10 شد و درانجام 

  گردید.برداشت محصول اقدام 

صورت دو سري ههرز، ب هاينمونه برداري از علف     
هرز  هايهرز و عاري از علف هايتداخل آلوده به علف

مراحل  . بدین صورت که درطور مجزا انجام گرفتو به
هاي ، از سري دورهرشدي و فنولوژیکی ذکر شده

هرز، پس از گذشت محدوده  هايتداخل آلوده به علف
هرز  هايبرداري از علففنولوژي مورد نظر، نمونه

هرز تا پایان  هايانجام و پس از طی آن دوره، علف
صورت دستی حذف شدند. همچنین، در فصل رشد به
هاي دگی فیزیولوژیکی جو در سري دورهمرحله رسی
هرز، با قرار دادن چارچوبی به ابعاد  هايآلوده به علف

نقطه  چهارطور تصادفی در سانتی متر به 25/0× 25/0
هرز  هاياز هر کرت (در مجموع یک متر مربع)، علف

واقع در چارچوب از سطح خاك بریده شده و پس از 
طور جداگانه، هرز به علف هاي، گونههاآن تعیین تعداد

-درجه سانتی 70 دماي ساعت در آونی با 48مدت به

ها ثبت و سپس وزن خشک آن نددگراد قرار داده ش
  گردید.

در مرحله ظهور سنبله با استفاده از دستگاه      
 -  Minolta(ساخت شرکت   SPAD-502مترکلروفیل

یک  هاي ساقه اصلیژاپن) شاخص کلروفیل تمامی برگ
ترتیب از پایین به باال، در هر برگ سه بار اندازه بهبوته 

عنوان معیاري از میزان و میانگین سه عدد به شدگیري 
ها، بهکلروفیل مربوط به هر برگ و میانگین تمام برگ

در نظر گرفته شد (ما و  برگ هر تیمارعنوان کلروفیل 
-منظور اندازه). در مرحله رسیدگی به1995همکاران 

هاي بوته، جو پروتئین و عملکرد دانه گیري درصد
ها یک متر مربع از هر کرت با حذف حاشیهموجود در 

شد  تعیینعملکرد دانه  ،برداشت و پس از بوجاري کامل
ارزش غذایی محصول در تیمارهاي  ارزیابیو براي 

مختلف، درصد پروتئین دانه با استفاده از دستگاه 
Portable Seed Analyzer  مدل Z-50رکت(شZeltex  - 

ها گیري گردید. تجزیه واریانس دادهآلمان) اندازه
براساس مدل آماري طرح مربوطه، پس از انجام آزمون 

ها ها و یکنواختی واریانسداده خطاي نرمال بودن
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صورت گرفت. براي محاسبات آماري از نرم افزار 
MSTAT-Cها از روش ، براي مقایسه میانگین داده

 پنج) در سطح احتمال LSDدار (نیحداقل اختالف مع
استفاده  Excelها از نرم افزار درصد و براي رسم شکل

  گردید.
  

  نتایج و بحث
 هـاي میانگین تراکم علـف  هرز: هايوزن خشک علف     

هرز (تداخل کامل جـو   هايهاي شاهد علفهرز در کرت
سلمه تره، عدد در متر مربع بود.  161 هرز) هاي با علف

-، پیچک، تلخه، علف شور و ازمک جزء علـف ارزنی سبز

هـاي مختلـف   دورهاثـر  هرز غالـب مزرعـه بودنـد.     هاي

هـاي  دوره ×هرز و اثر متقابل نیتروژن  هايتداخل علف
هـاي هـرز   بـر وزن خشـک علـف   هـرز   هـاي تداخل علف

سطوح مختلـف نیتـروژن اخـتالف    بین اما  ،دار بودمعنی
-ها درج نشـده دهدا( ي از این نظر وجود نداشتدارمعنی

در  نیتـروژن  کیلـوگرم  120 با مصـرف  با این حال، .)اند
گـرم   54/24(هـرز   هـاي هکتار کمترین وزن خشک علف

رسـد در  . به نظـر مـی  )1(شکل  شد حاصلدر مترمربع) 
سطوح باالي نیتروژن، گیـاه زراعـی جـو در مقایسـه بـا      

و تر عمـل نمـوده   هرز در جذب نیتروژن موفق هايعلف
-بیوماس علـف  ،گیري مطلوب از امکانات موجودبا بهره

  .ه استداد را کاهشهاي هرز 

  

a
28.41

a
33.29 a

31.02
a

24.54

0

10

20

30

40

50

صفر 40 80 120

رز 
ي ه

ها
ف 
عل

ک 
خش

زن 
و

)
بع
مر

تر 
ر م

م د
گر

(

)کیلوگرم در هکتار(سطوح نیتروژن 
  

  هرز در سطوح مختلف نیتروژن هايوزن خشک علف -1شکل 
  باشد.میدرصد  پنجدار در سطح احتمال روف متفاوت نشانگر اختالف معنیح

  
ودگی هاي هرز با افزایش طول دوره آلـ وزن خشک علف

هـاي  هاي هرز و کاهش طول دوره عاري از علفبه علف
کـه بیشـترین وزن خشـک    طـوري هرز افزایش یافـت. بـه  

گـرم در   21/72هاي هرز موجـود در مزرعـه (  انواع علف
هاي هرز در کـل  متر مربع) به تیمار شاهد آلوده به علف

). بــه گــزارش 2) مربــوط بــود (شــکل WCدوره رشــد (
هـاي هـرز طبیعـی    )، علف1389ن (زاده و همکارانصراله

شـان،  مزرعه جو با تکیه بر توان و خصوصیات رقـابتی 
-عملکرد دانه جو را تحت تیمارهاي شاهد آلوده به علـف 

هرز در کل دوره رشد نسبت بـه شـاهد عـاري از علـف     
انـد.  گرم در متر مربـع کـاهش داده   3/303هرز به میزان 

طبیعی مزرعـه   هاي هرزبه بیان بهتر، در اثر تداخل علف
هـاي  با گیاه جو، به ازاي هر یک کیلوگرم بیومـاس علـف  

  است. کیلوگرم از عملکرد دانه جو کاسته شده  2/4هرز، 
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مراحل مختلف تداخل علف هاي هرز
  

  هرز هايهرز در مراحل مختلف تداخل علف هايوزن خشک علف -2شکل 
 باشد.رصد مید 5دار در سطح احتمال انگراختالف معنینشحروف متفاوت 

= پنجمین برگ ساقه 5El= سبز شدن)، (Em( هرز تا مرحله رشدي مورد نظر. هرز و آلوده به علف ترتیب بدون علفبه Iو  Fاختصارات: 
هور = مرحله ظEa emپنجمین گره قابل تشخیص) و ( -وي= مرحله ساقه رSe= ساقه اصلی و سه پنجه)، (Tiاصلی بطور کامل باز شده)، (

هرز در  (شاهد عاري از علف Em (WFC)هرز در سراسر فصل رشد) و  (شاهد آلوده به علف Em (WC)هور کامل گل آذین)، ظ -سنبله
  کل فصل رشد)

     
  شاخص کلروفیل برگ در مرحله ظهور سنبله

هاي مختلف تداخل و دورهاثر سطوح نیتروژن 
 بوددار بر شاخص کلروفیل برگ معنیهاي هرز علف

افزایش سطوح نیتروژن، شاخص کلروفیل ). با 1(جدول 
با جو  برگ شاخص کلروفیل میانگینافزایش نشان داد. 

در در هکتار نیتروژن کیلوگرم  120و  80، 40 مصرف
 ،4/14 ترتیببهتیمار عدم کاربرد نیتروژن مقایسه با 

نیتروژن در ). 3(شکل  یافتدرصد افزایش  6/28و  2/25
ز نقش اساسی دارد، از تولید کلروفیل و فرایند فتوسنت

در غلظت رو، افزودن نیتروژن به خاك تغییراتی این
کند (ناکاساتین شدت فتوسنتز گیاه ایجاد می وکلروفیل 

). در گیاهان مختلف بین مقادیر 2000و همکاران 
SPAD محتواي نیتروژن و شاخص کلروفیل برگ در ،

-هر مرحله از رشد ارتباط نزدیک و خطی بسیار معنی

، 1388(شفق کلوانق و همکاران  شده استگزارش  داري

، 2008، هوآنگ و همکاران 2007و همکاران  زهاوکین
ثر کلروفیل متر ؤبرد مر). کا2008مندال و همکاران 

SPAD مورد نیاز(سرك)  یدر تعیین مقدار کود نیتروژن 
به حداقل رساندن آلودگی محیط  برايگیاه زراعی 

) 2007ویو و همکاران ( وسیله نیتروژن، توسطهزیست ب
-افزایش شاخص کلروفیل برگ نیز گزارش شده است.

 شود.منجرافزایش عملکرد آن  بهتواند هاي گیاه می
مقدار نیتروژن معدنی خاك در اوایل فصل رشد، معیار 

شود مهمی در پیش بینی عملکرد نهایی محسوب می
تحت تیمار شاهد آلوده به  ).2001(اشمیت و همکاران 

رز در کل دوره رشد، شاخص کلروفیل برگ جو هعلف
در مقایسه با تیمار شاهد عاري از علف هرز در کل 

  ).4درصد کاهش یافت (شکل  35/7دوره رشد 
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  هاي هرز بر شاخص کلروفیل برگ، پروتئین و عملکرد دانه جوتجزیه واریانس اثر نیتروژن و تداخل علف -1جدول 
درجه   میانگین مربعات

 آزادي
بع تغییرمنا  عملکرد 

 دانه

 درصد

 پروتئین

 شاخص کلروفیل

 برگ

 تکرار 2 72/18  55/2 6479
  )N( سطوح نیتروژن 3 30/506 ** 68/15 * 474657 **

 )aا (خط 6 71/25 88/2  38366
  )P( هرز هاي تداخل علفدوره 9  52/401 *** 93/13 *** 410473 ***

3342 60/3 82/9 27 P × N 

  )bا (خط 72 64/15 49/2  7623
4/15  3/17  6/10  ضریب تغییرات (%) --- 

  میباشد. درصد 1/0و  1، 5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه ***و  **، *                                        
  

  
  در سطوح مختلف نیتروژنجو ) SPADبرگ (شاخص کلروفیل  -3شکل 

  باشد.میدرصد  پنجار در سطح احتمال داختالف معنینشانگر تفاوت حروف م
  

  درصد پروتئین دانه
داري تحت طور معنیدرصد پروتئین دانه به

-هاي تداخل علفثیر سطوح مختلف نیتروژن و دورهأت

). میانگین درصد 1هاي هرز قرار گرفت (جدول 
ر پروتئین، در تیمارهایی که نیتروژن مورد استفاده قرا

گرفته بود بیشتر از تیمار شاهد بدون نیتروژن بود. 
کیلوگرم نیتروژن  120بیشترین درصد پروتئین از تیمار 

داري بیشتر از طور معنیکه به حاصل شددر هکتار 
  .)5(شکل  نیتروژن بود کاربرد تیمار بدون
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  هرز هايدر مراحل مختلف تداخل علفجو ) SPAD(برگ شاخص کلروفیل  -4شکل 

 باشد.درصد می 5دار در سطح احتمال اختالف معنی گرنشانحروف متفاوت 

= پنجمـین بـرگ سـاقه    5El= سبز شدن)، (Em( هرز تا مرحله رشدي مورد نظر. هرز و آلوده به علف ترتیب بدون علفهب Iو  Fاختصارات: 
ظهـور  = مرحلـه  Ea emپنجمین گره قابل تشخیص) و ( -وي= مرحله ساقه رSeو سه پنجه)، (= ساقه اصلی Tiاصلی بطور کامل باز شده)، (

هـرز در   (شاهد عـاري از علـف   Em (WFC)هرز در سراسر فصل رشد) و  (شاهد آلوده به علف Em (WC) ظهور کامل گل آذین)، -سنبله
  کل فصل رشد)

  
 درصد پروتئین دانه جو در مقایسه با سـایر صـفات       

هـاي  تغییرات کمتري در واکنش بـه دوره  بررسی، مورد
تیمار شاهد تحت  هاي هرز داشت. این صفتتداخل علف

تیمار شـاهد آلـوده بـه     بیشتر ازهرز  هايعاري از علف
تیمار شاهد آلـوده   هرز در کل دوره رشد بود. هايعلف

به علف هرز در کل دوره رشد، میـزان پـروتئین دانـه را    
 با تیمـار شـاهد عـاري از علـف     درصد در مقایسه 3/27

هــاي ســایر دوره هــرز در کــل دوره رشــد کــاهش داد. 
از یک رونـد   دانه تداخل نیز در ارتباط با درصد پروتئین

هاي تـداخل  منطقی تبعیت کردند. هر چند بعضی از دوره
داري با تیمار شـاهد عـاري   هرز اختالف معنی هايعلف

فـزایش دوره  بـا ا مجمـوع  هرز نداشتند، ولـی در  از علف
کاسـته شـد    دانـه  هرز از میزان پروتئین آلودگی به علف

(مـک   خردل وحشـی بـا کلـزا   علف هرز رقابت . )6(شکل 
هرز طبیعـی   هايتداخل علف و )1994موالن و همکاران 
، شـفق کلوانـق و   1387(شـفق کلوانـق   مزرعه بـا سـویا   

(حـاج ابراهیمـی و    و ذرت) 2008 ،1389 ،1388همکاران 

 هرا کـاهش داد  دانـه  درصد پروتئین ) هم1390همکاران 
  مطابقت دارند. بررسیکه با نتایج حاصل از این  است

ها، اسیدهاي نوکلئیک، نیتروژن در ساختمان پروتئین     
 هاي زیستی نقش دارد. کمبودکلروفیل و دیگر مولکول

 کلروفیل برگ بر سنتز پروتئین و اثر منفی نیتروژن
(ابراهیم  انجامدمیوسنتز کاهش شدت فت هب و اشتهد

) در سویا همبستگی 1995). ما و همکاران (1377زاده 
-مثبتی میان شدت فتوسنتز، میزان کلروفیل و پروتئین

رسد رقابت هاي محلول برگ گزارش نمودند. به نظر می
تنش زیستی هرز با اعمال  هايو تداخل علف

، زنیآللوپاتی منفی بر جوانه ) و اثر1988(رادوسویچ 
رشد و نمو گیاه رقیب، همچنین، تولید و آزاد کردن مواد 

و شفق کلوانق و  1387هاي رشد (شفق کلوانق بازدارنده
) موجب کاهش درصد پروتئین 1387و  1386همکاران 

) 1999دي جاکس و همکاران ( گردد.میدانه گیاه زراعی 
اظهار داشتند که تاریخ کشت و نیتروژن قابل دسترس، 

داري طور معنیهرز با کلزا را به هايی علفقدرت رقابت
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 دسترسی به مقادیر بااليدهند. تحت تاثیر قرار می
نیتروژن در زمان کشت، ظرفیت رشد را افزایش داده و 

هرز باال  هايتوان رقابتی گیاه زراعی را در مقابل علف
  برد.می
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  در سطوح مختلف نیتروژن جو دانهمیانگین درصد پروتئین  -5شکل 
  .باشددرصد می پنجدار در سطح احتمال اختالف معنی گرنشانحروف متفاوت 
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مراحل مختلف تداخل علف هاي هرز
  

  هرز هايدر مراحل مختلف تداخل علف جو میانگین درصد پروتئین دانه-6شکل 
  .باشددرصد می پنجدار در سطح احتمال اختالف معنی انگرنشحروف متفاوت  

= پنجمین برگ ساقه 5El= سبز شدن)، (Em( هرز تا مرحله رشدي مورد نظر. هرز و آلوده به علف ترتیب بدون علفبه Iو  Fاختصارات: 
= مرحله ظهور Ea emپنجمین گره قابل تشخیص) و ( -وي= مرحله ساقه رSe= ساقه اصلی و سه پنجه)، (Tiاصلی بطور کامل باز شده)، (

هرز در  (شاهد عاري از علف Em (WFC)سر فصل رشد) و اهرز در سر (شاهد آلوده به علف Em (WC) ذین)،مل گل آظهور کا -سنبله
  کل فصل رشد)
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  عملکرد دانه
ها نشان داد که سطوح نتایج تجزیه واریانس داده        

 اثرهرز  هايهاي تداخل علفمختلف نیتروژن و دوره
). میانگین 1ند (جدول بر عملکرد دانه جو دار يدارمعنی

-طور معنیعملکرد دانه با افزایش سطوح نیتروژن به

 120 با مصرفطوري که داري افزایش یافت، به
دانه در هکتار بیشترین عملکرد  نیتروژن کیلوگرم

با ). 7(شکل  گرم دانه در متر مربع) تولید شد 7/739(
توجه به اینکه بین شاخص کلروفیل برگ و مقدار 

اك و گیاه ارتباط نزدیکی وجود دارد، با نیتروژن خ
افزایش  برگ افزایش میزان نیتروژن، شاخص کلروفیل

یابد افزایش مینیز ) و متعاقب آن عملکرد 3یافته (شکل 
که رابطه نزدیکی بین افزایش شاخص طوريبه ،)7(شکل 

شود. این نتایج کلروفیل و افزایش عملکرد دانه دیده می
) و شفق کلوانق و 1387وانق (هاي شفق کلبا گزارش
) در گیاه سویا در خصوص 2008و  1388همکاران (

روابط نزدیک مقادیر نیتروژن، شاخص کلروفیل و 

هاي هرز مطابقت عملکرد دانه در ارتباط با تداخل علف
  دارد.
با افزایش طول  جو عملکرد دانهدر اغلب موارد،      

فزایش دوره هرز کاهش و با ا هايدوره آلودگی به علف
که این اختالفات در هرز افزایش نشان داد عاري از علف

به  . بیشترین عملکرد دانه جودار نبودندهمه موارد معنی
تیمار شاهد عاري  تحتمربع متر گرم در  5/713 میزان
هرز در کل دوره رشد حاصل شد. کمترین  هاياز علف

مار تی ) هم بهگرم در متر مربع 2/410(عملکرد دانه جو 
مربوط هرز در کل دوره رشد  هايشاهد آلوده به علف

 مراحل مختلفدر  زهري هاعلف جینو). 8(شکل  بود
-رقابت گیاه زراعی با علفویژه در مراحلی که به( رشد

 تیقابر رفشا بردن بیناز  با ،هاي هرز شدیدتر بود)
آب  به و بیشتر گیاه جو بهتر سترسیدو  زهري هاعلف

دانه این گیاه زراعی را نسبت به  درـعملک ،ییاغذ ادموو 
  طوالنی مدت بهبود بخشید. خلاتدبا  ییهارتیما
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  در سطوح مختلف نیتروژن جو عملکرد دانه -7شکل 
  د.باشدرصد می پنجدار در سطح احتمال اختالف معنی انگرنشحروف متفاوت 
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مراحل مختلف تداخل علف هاي هرز
  

 هاي هرزدر مراحل مختلف تداخل علف جو میانگین عملکرد دانه -8ل شک
  .باشددرصد می پنجدار در سطح احتمال اختالف معنی انگرنشحروف متفاوت  

= پنجمین برگ ساقه 5El= سبز شدن)، (Em( هرز تا مرحله رشدي مورد نظر.هرز و آلوده به علفبه ترتیب بدون علف Iو  Fاختصارات: 
= مرحله ظهور Ea emپنجمین گره قابل تشخیص) و ( -وي= مرحله ساقه رSe= ساقه اصلی و سه پنجه)، (Tiکامل باز شده)، ( اصلی بطور

هرز در کل (شاهد عاري از علف Em (WFC)سر فصل رشد) و اهرز در سر(شاهد آلوده به علف Em (WC)ظهور کامل گل آذین)،  -سنبله
  فصل رشد)

  
از حد متوسط و پایدار آن و  کاهش سطوح نیتروژن     

هاي هرز به کاهش افزایش طول دوره تداخل علف
کاهش عملکرد دانه در حالت آلودگی  شد.عملکرد منجر 

به علف هرز در کل فصل رشد در مقایسه با تیمار شاهد 
. )8و  7هاي (شکل درصد بود 5/42عاري از علف هرز 

ضور افزایش نیتروژن از حد متوسط، تحمل جو را به ح
هاي هرز افزایش داد. همچنین، با افزایش سطوح علف

نیتروژن در حد پایدار آن، رشد و عملکرد جو بهبود 
رسد که کاهش مصرف نیتروژن در یافت. به نظر می

تر از حد متوسط ممکن است مدیریت سطوح پایین
هاي هرز را به دنبال داشته باشد. بنابراین فشرده علف

حد پایدار آن قبل از کاشت کاهش مصرف نیتروژن از 
صورت هاي هرز بهجو نیازمند کنترل سریع علف

باشد. نتایج حاصل از این تحقیق با طوالنی مدت می
نتایج سایر مطالعات انجام گرفته روي اثر توام نیتروژن 

هاي هرز بر عملکرد گیاهان کنف (کوچیندا و تداخل علف
، ایوانز و  1389)، ذرت (حاج ابراهیمی 2001و همکاران 

سویا (شفق کلوانق و همکاران  و )b2003همکاران 
 رانهمکاو  حسینی نمجنو) مطابقت دارد. 2008، 1388

 سبب وژننیتر دکو بیشتر دبررکا که یافتنددر) 2006(
 زهر علف با خلاتد یطاشردر  اکلز نهدا دعملکر یشافزا

هاي هرز شود. در بررسی اثر نیتروژن و تداخل علفمی
، تیمار شاهد آلوده به علف هرز، عملکرد دانه را در سویا

درصد  5/48در مقایسه با شاهد بدون علف هرز حدود 
). بر 2008کاهش داده است (شفق کلوانق و همکاران 

)، عملکرد دانه 2001اساس گزارش اشمیت و همکاران (
در سویا تابعی از دوره رشد دانه است و طول این دوره 

  ی به نیتروژن دارد.نسبت مستقیمی با دسترس
هاي در گیاهان زراعی کودپذیر و رقابت پذیر با علف     

هاي هرز در سطوح پایین هرز، اثرات رقابتی علف
خورد. در مقابل، این گیاهان نیتروژن بیشتر به چشم می

به سطوح باالي نیتروژن هاي هرز در مقایسه با علف
همین  به .دهندنشان می(در حد متوسط) واکنش مثبتی 

دلیل سطوح باالي نیتروژن (در حد متوسط و پایدار) 
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هاي براي این گونه از گیاهان زراعی در مقایسه با علف
و  1388هرز سودمندتر است (شفق کلوانق و همکاران 

، حاج ابراهیمی 1389زاده و همکاران ، نصراله2008
 a,b، ایوانز و همکاران 2001، کوچیندا و همکاران 1389
دلیل گسترش سریع کانوپی ین امر احتماالً به). ا2003

که در  باشدمیبرگی این گیاهان در اوایل دوره رشد 
-نتیجه بسته شدن کانوپی گیاهی، رشد و توسعه علف

هاي هرز توسط این تیپ از گیاهان زراعی محدود شده 
یابد. از هاي هرز کاهش میو آثار منفی رقابت علف

سطوح خیلی پایین یا سوي دیگر کاربرد نیتروژن در 
-عدم کاربرد آن سبب طوالنی شدن دوره عاري از علف

گردد. به هاي هرز نسبت به سطوح پایدار نیتروژن می

نیتروژن یا عدم مقادیر کمتر  مصرف، با بهترعبارت 
هرز  هايزمان بیشتري براي کنترل علف ،کاربرد آن

با کاربرد نیتروژن  کهدر حالیاست نیاز مورد مزرعه 
مدت زمان الزم براي عاري نگه  ،ر سطوح پایدارد

یابد. از نتایج هاي هرز کاهش میداشتن مزرعه از علف
توان در دوره انتقالی گذر از کاربردي این تحقیق می

نهاده و کشاورزي متداول پرنهاده به کشاورزي کم
پایدار، در خصوص مسائل مرتبط با اثر توام کاربرد 

هاي هرز، در راستاي فکود نیتروژن و تداخل عل
هرز و کاهش کاربرد کود  هايمدیریت مطلوب علف

  .استفاده نمودنیتروژن، 

  

  مورد استفاده منابع

  . فیزیولوژي گیاهی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران.1377ابراهیم زاده ح، 

  صفحه. 175 ،. زراعت غالت. انتشارات دانشگاه شیراز1383امام ي، 

، وزارت جهاد کشاورزي، دفتر معاونت برنامه ریزي 1387-88جلد اول: سال زراعی  .ار نامه کشاورزي. آم1389نام، بی
 و اقتصادي دفتر آمار و فناوري اطالعات.

هرز بر عملکرد کمی و کیفیت دانه هاي . اکوفیزیولوژي اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تداخل علف1389حاج ابراهیمی آ، 
  زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز.سی ارشد کارشنا نامهذرت. پایان

هرز طبیعی مزرعه ذرت بر هاي. تاثیر نیتروژن و تداخل علف1390زاده ص و شفق کلوانق ج، حاج ابراهیمی آ، نصراله
(بخش:  . دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران704کراس  درصد روغن، پروتئین و عملکرد بیولوژیکی رقم سینگل

 .1–5 شهریور، تبریز: 12- 14 خاك و تغذیه گیاه)،حاصلخیزي 

و  وژننیتر انمیز تاثیر سیربر .1388باف ك، محمدنیا قالی جحا م و محالتی ينصیر ح،محصل مشد راا، سحسینی 
). مجله حفاظت گیاهان، .Zea mays Lاي (نهذرت دا دعملکر اءجزو ا دعملکربر  ي هرزهاعلف خلاتد نماز تمد
23)1:( 105-97.  

هرز بر روي عملکرد کمی و کیفی ارقام پاییزه کلزا. هاي . بررسی اثرات اکوفیزیولوژیک تداخل علف1386ئی ج، حمزه
  ، دانشکده کشاورزي دانشکاه تبریز.)اکولوژي گیاهان زراعی( زراعت يدکترا رساله

  انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. هرز (ترجمه). هاي. اکولوژي علف1373رحیمیان ح، کوچکی ع، نصیري م و خیابانی ح، 
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. اثرات اکوفیزیولوژیک مقادیر مختلف نیتروژن بر دوره 1388زاده ص و شفق کلوانق ج، زهتاب سلماسی س، نصراله
هرز و عملکرد جو. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده هاي بحرانی تداخل علف

  کشاورزي، دانشگاه تبریز.

-پایان هاي مختلف بوته بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد در ارقام گندم بهاره.. ارزیابی اثر تراکم1379ق کلوانق ج، شف

  نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه.

اي هرز و ه. اثرات اکوفیزیولوژیک مقادیر مختلف نیتروژن بر روي دوره بحرانی تداخل علف1387شفق کلوانق ج، 
  عملکرد کمی و کیفی سویا. رساله دکتراي زراعت (اکولوژي گیاهان زراعی)، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز.

ی اتثیر آللوپأ. ت1386شفق کلوانق ج، جوانشیر ع، زهتاب سلماسی س، دباغ محمدي نسب ع، مقدم م و دست برهان س، 
گیاهچه سویا. مجموعه خالصه مقاالت دومین همایش ملی زنی و رشد هرز غالب منطقه بر جوانه هفت گونه علف

  .71مهرماه، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، صفحه  25-26کشاورزي بوم شناختی ایران، 

. اثرات آللوپاتیک 1387شفق کلوانق ج، جوانشیر ع، زهتاب سلماسی س، مقدم م، دباغ محمدي نسب ع و دست برهان س، 
  .73- 80 ):2(18کشاورزي،  یا. مجله دانشهرز یکساله و دائمی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سو چند گونه علف

ثیر سطوح مختلف نیتروژن و أ. ت1388شفق کلوانق ج، زهتاب سلماسی س، جوانشیر ع، مقدم م و دباغ محمدي نسب ع، 
  .1- 20 ):1(1/19رزي پایدار،کشاو کلروفیل برگ در سویا. مجله دانش هرز بر عملکرد و میزان هايتداخل علف
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	ﺎﻫ يﻫـﺮزﻦﮑﻤﻣاﺖﺳ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑﯽﺑﺗأﺮﯿﺛ هدﻮﺑﺎﯾﺗأﺮﯿﺛﻔﻨﻣـﯽﺑـﺮنآادﺷـﻪﺘﺷﺎﺑـ .ﺪ زا يرﺎﯿﺴﺑ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫﻒﻠﻋﺎﻫ يﺮﻫز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﻫﺎﯿﮔـﺎنارزﻋـﯽ رد ﺟـﺬبﻮﻣداﯽﻧﺪﻌﻣﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا يﺮﺗﺮﺑ دﻮﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺘﺷاد وﻪﺑﮐـﺶﻫﺎﺻﺎﺣـﺰﯿﺨﻠيﺧـﺎك وﻬﻧ ًﺎﺘﯾاﺖﻓا ﮑﻠﻤﻋـﺮدﮔﺎﻫﺎﯿنارزﯽﻋ ﺮﺠﻨﻣﯽﻣ ﺪﻧﻮﺷ و ﺎﻨﯾزﻮﺑا)
	ﻪﻠﻤﺟ زا ﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﺰﯿﻣ و ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫو ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﯽﻠﻣاﻮﻋﻒﻠﻋﻫ يﺎ ﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ار زﺮﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﺴﯿﺋﻮﮐﺪﻨﯿﻟ) ﺪﻨﻫد 2007.(ﺮﺘﯿﻧ ﺖﻬﺟ فﺮﺼﻣﺮﭘ و يروﺮﺿ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا نژوﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ يﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ لﻮﺼﺣ.دور نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﻘﻧ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺪﻨﯾ
	كﺎﺧ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ندوﺰﻓا
	گﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ دﺮﮐرﺎﮐ كرد ياﺮﺑ ﺎﻫ نﻮﻣﺎﮔ و ﺲﻤﯿﺳ) ﺪﻨﮐ ﻢﻫاﺮﻓ2002.(ﺮﻫلﻮﮑﻟﻮﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ رﺎﻬﭼﻢﺗانژوﺮﺘﯿﻧدراد .ﺲﭘﺑـﺎﻓاـﺶﯾاﺰﺘﯿﻧـنژوﺮ ﯽﻓﺮﺼﻣ،ياﻮﺘﺤﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐردهﺎﯿﮔﺰﯿﻧﺶﯾاﺰﻓاﻣـﯽﺑﺎﯾـﺪ. ردﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ و نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ماﻮﺗيﺎﻫ زﺮﻫ ﺮﺑﯽﮔﮋﯾو ﯽﺧﺮﺑ هﺎﯿﮔ يﺎﻫ ،ﺎﯾﻮﺳ ﻞﺣ
	ﻮﺗنا زاﻮﮐددﯽﻫﻪﺑﻮﻨﻋناﯽﮑﯾا زاﺰﺑراﺎﻫيﺮﺘﻨﮐلﻒﻠﻋ
	ﻫـﺎ يﻫـﺮزردﺎﻈﻧمﺎﻫيارزﯽﻋدﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا و ﯽﻨﯿﺴﺣ) نارﺎﮑﻤﻫ1388.(ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ هرود تاﺮﺛا ﻦﯿﯿﻌﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ ﯽﻋارزاﺪﻗا زا ،عراﺰﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ تﺎﻣ ﻒﻠﻋ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﯽﺣاﺮﻃ ياﺮﺑ ﻪﯿﻟوا رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﺑ ﯽﻋارز ﻢﺘﺴﯿﺳﯽﻣ رﺎﻤﺷ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻧاﻮﯾا) ﺪﯾآ
	2003 ،ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد .(ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗﻒﻠﻋ يا يﺎﻫ ﺮﻫﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﮔدﻮﻟآ هرود لﻮﻃ ،ز و زﺮﻫ درﻮﻣ ﻞﺧاﺪﺗ عﻮﺿﻮﻣ رد ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻨﻓ ﻪﻠﺣﺮﻣ) ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ1387 ﻖﻔﺷ ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﻧاﻮﻠﮐ1388و2008 و ﯽﺳﺎﻤﻠﺳ بﺎﺘﻫز ، نارﺎﮑﻤﻫ1388ﻪﻟاﺮﺼﻧ ، نارﺎﮑﻤﻫ و هدا
	ﯽﻫﺪﻠﮔ عوﺮﺷ ،( )
	فﻼﻏ عوﺮﺷ و ()ﯽﻫد
	(ﺎﯾﻮﺳ، ﺎﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ هرود ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد زﺮﻫ ﻪﺑ هدﻮﻟآﻒﻠﻋ زﺮﻫﻪﺑ ﯽﺠﯾرﺪﺗ رﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا وﻮﻃ ﺎﺑﯾ ﻞ نﺪﺷﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ هرود نوﺪﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ زﺮﻫ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ) 1388 و2008(. زا فﺪﻫﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا، نژوﺮﺘﯿﻧ ماﻮﺗ تاﺮﺛ
	ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﯽﻋارز لﺎﺳ رد86 -1385 ردﻪﻋرﺰﻣ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺪﺷ مﺎﺠﻧا . ﻢﯿﻠﻗا ﮏﺸﺧ ﻪﻤﯿﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾا و هدﻮﺑ ،ﻞﻗاﺪﺣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﻣد ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻂﺳﻮﺘﻣﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ي هرود ﮏﯾ ﯽﻃ رد10 ﻪﺑ ﻪﻟﺎﺳ ﺐﯿﺗﺮﺗ2/2 ،10 و16ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردو داﺮﮔ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ3/271ﯽ
	،5/7؛
	260؛ ﺮﻔﺴﻓ،
	،218ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺑ سﻮﻣوﺮﮑﯿﻣﺮﺘﻣ؛ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ،
	14؛نژوﺮﺘﯿﻧ،036/0ﺪﺻرد؛ﯽﻟآ هدﺎﻣ،
	85/0 ﺪﺻرد وﻦﺷ ناﺰﯿﻣﻪﺑ سر و ﺖﻠﯿﺳ ،ﺐﯿﺗﺮﺗ8/62 ، 24 و2/13ﺪﺻردﺑدﻮ. ﻞﺤﻣ ﻦﯿﻣز ،ﯽﻠﺒﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ و ﯽﺑﺎﯾزرا سﺎﺳا ﺮﺑﻪﻧﻮﮔ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآﻒﻠﻋ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا يايﺎﻫ رد زﺮﻫ ًﺎﺒﯾﺮﻘﺗ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫﺪﺣاو ﻪﻌﻣﺎﺟ زا و هدﻮﺑ ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ موﺎﻘﻣ هﺰﯿﯾﺎﭘ ﯽﯾﻮﮐﺎﻣ ﻮﺟ ﻢﻗر .ﺪﻨﺷﺎﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﻨﮕﻤﻫ .ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘ
	ﻒﻠﻋ زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧيﺎﻫﺑ ،زﺮﻫﻪ يﺮﺳ ود ترﻮﺻ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ و زﺮﻫيﺎﻫ زﺮﻫ ﻪﺑ وﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا اﺰﺠﻣ رﻮﻃرد ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ . ﻞﺣاﺮﻣ هﺪﺷ ﺮﮐذ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻨﻓ و يﺪﺷرهرود يﺮﺳ زا ، يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫ هدوﺪﺤﻣ ﺖﺷﺬﮔ زا ﺲﭘ ،زﺮﻫﻪﻧﻮﻤﻧ ،ﺮﻈﻧ درﻮﻣ يژﻮﻟﻮﻨﻓﻒﻠﻋ زا يرادﺮ
	ﺰﺒﺳ = ،نﺪﺷ5
	ﺑ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ گﺮﺑ ﻦﯿﻤﺠﻨﭘ =ﻪ زﺎﺑ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ ،هﺪﺷ
	ﺷ هداد راﺮﻗ داﺮﮔﺪﺪﻧنآ ﮏﺸﺧ نزو ﺲﭙﺳ و ﺖﺒﺛ ﺎﻫ .ﺪﯾدﺮﮔ هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻠﺒﻨﺳ رﻮﻬﻇ ﻪﻠﺣﺮﻣ ردﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﺮﺘﻣ
	ﻪﻗﺎﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ =
	،ﻪﺠﻨﭘ ﻪﺳ و ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ =
	ﻪﻠﺣﺮﻣ = ﻪﻠﺒﻨﺳ رﻮﻬﻇ-،ﻦﯾذآ ﻞﮔ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻬﻇﻪﺑ ﺎﺑ ﻖﺑﺎﻄﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﺲﮐوﺪﯾز يﺎﻫﺪﮐ10 ،15 ،23 ،35 و59 لﺮﺘﻨﮐ ،ﻮﺟ رد ﻞﺣاﺮﻣ رد يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ مﺎﺠﻧا زا ﺪﻌﺑ ﯽﻟو ،ﺪﻧﺪﺸﻧ ،ﻞﺣاﺮﻣ ﻦﯾا ﺖﺷﺬﮔ زا ﺲﭘ و ﻪﻃﻮﺑﺮﻣﻒﻠﻋيﺎﻫ ﺎﺗ رﺰﻫ ﻪﺑ ،ﻮﺟ ﺪﺷر هرود يﺎﻬﺘﻧا رد .ﺪﻧﺪﺷ لﺮﺘﻨﮐ ﻞﻣﺎﮐ رﻮﻃ مود يﺮﺳ،تﺮﮐ ياﺪﺘﺑا ز
	يور- و ﺺﯿﺨﺸﺗ ﻞﺑﺎﻗ هﺮﮔ ﻦﯿﻤﺠﻨﭘ
	ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ)
	- گﺮﺑ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ (ﻦﭘاژﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ يﺎﻫ ﮏﯾ ﻪﺗﻮﺑﻪﺑ هزاﺪﻧا رﺎﺑ ﻪﺳ گﺮﺑ ﺮﻫ رد ،ﻻﺎﺑ ﻪﺑ ﻦﯿﯾﺎﭘ زا ﺐﯿﺗﺮﺗ يﺮﯿﮔﺪﺷﻪﺑ دﺪﻋ ﻪﺳ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ناﺰﯿﻣ زا يرﺎﯿﻌﻣ ناﻮﻨﻋگﺮﺑ مﺎﻤﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و گﺮﺑ ﺮﻫ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﻪﺑ ،ﺎﻫ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﻮﻨﻋرﺎﻤﯿﺗ ﺮﻫ گﺮﺑ و ﺎﻣ) ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد نارﺎﮑﻤﻫ1995
	ﺪﺻرد يﺮﯿﮔﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﻮﺟ ،ﻪﺗﻮﺑ يﺎﻫ رد دﻮﺟﻮﻣﻪﯿﺷﺎﺣ فﺬﺣ ﺎﺑ تﺮﮐ ﺮﻫ زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﮏﯾ ﺎﻫ ﻞﻣﺎﮐ يرﺎﺟﻮﺑ زا ﺲﭘ و ﺖﺷادﺮﺑ، ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﻦﯿﯿﻌﺗ ﺪﺷ ياﺮﺑ وﯽﺑﺎﯾزرا يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد لﻮﺼﺤﻣ ﯽﯾاﺬﻏ شزرا هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ،ﻒﻠﺘﺨﻣ
	تﺮﮐ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻞﺼﻓ ﺮﺧآ رد زﺮﻫ يﺎﻫ يﺎﻫ دﺎﻌﺑا ﻪﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ1×3 ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺞﻨﭘ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ20ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣ .ﺪﻧﺪﺷ دﺎﺠﯾا ﻮﺟ رﺬﺑ ردﺦﯾرﺎﺗ20 لﺎﺳ هﺎﻣ نﺎﺑآ1385ﻪﺑﯾدر ترﻮﺻ ﯽﻔﺪﯾدﺮﮔ ﺖﺸﮐ و يرﺎﯿﺑآزﺎﯿﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﻋرﺰﻣﺪﺷر هرود و ﯽﺑآ هﺎﯿﮔ مﺎﺠﻧارد و ﺪﺷ10 لﺎﺳ هﺎﻣ دادﺮﻣ1386 ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ 
	ﺷ)ﺖﮐﺮ
	لﺪﻣ
	هزاﺪﻧا (نﺎﻤﻟآهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ .ﺪﯾدﺮﮔ يﺮﯿﮔ ﺎﻫ نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا زا ﺲﭘ ،ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ حﺮﻃ يرﺎﻣآ لﺪﻣ سﺎﺳاﺮﺑندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧيﺎﻄﺧهدادﺲﻧﺎﯾراو ﯽﺘﺧاﻮﻨﮑﯾ و ﺎﻫ ﺎﻫ
	راﺰﻓا مﺮﻧ زا يرﺎﻣآ تﺎﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑ .ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ
	هرود يﺎـﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎـﻫ زﺮـﻫ ﻒـﻠﻋ ﮏـﺸﺧ نزو ﺮـﺑ زﺮـﻫ يﺎـﻫ ﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ راد، ﺎﻣا ﻦﯿﺑ فﻼﺘـﺧا نژوﺮـﺘﯿﻧ ﻒـﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﯽﻨﻌﻣرادﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺮﻈﻧ ﻦﯾا زا ي)ادهد هﺪـﺸﻧ جرد ﺎﻫ
	ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و زﺮﻫ
	هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ، شور زا ﺎﻫ ﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻞﻗاﺪﺣﯽﻨ) راد
	لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد (ﺞﻨﭘ ﻞﮑﺷ ﻢﺳر ياﺮﺑ و ﺪﺻرد راﺰﻓا مﺮﻧ زا ﺎﻫ
	هدﺎﻔﺘﺳا .ﺪﯾدﺮﮔ
	ﺪﻧا(.،لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ فﺮـﺼﻣ ﺎﺑ120 مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ نژوﺮـﺘﯿﻧ رد ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ رﺎﺘﮑﻫ يﺎـﻫ زﺮـﻫ)54/24 مﺮـﮔ (ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ردﻞﺻﺎﺣﺪﺷ ﻞﮑﺷ)1( ﯽـﻣ ﺮـﻈﻧ ﻪﺑ . رد ﺪـﺳر ﺎـﺑ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻮـﺟ ﯽـﻋارز هﺎـﯿﮔ ،نژوﺮﺘﯿﻧ يﻻﺎﺑ حﻮﻄﺳﻒﻠﻋيﺎﻫﻖﻓﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ رد زﺮﻫ هدﻮـﻤﻧ ﻞـﻤﻋ ﺮﺗ و هﺮﻬﺑ ﺎﺑدﻮﺟﻮﻣ تﺎﻧ
	ﻒـﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ يﺎـﻫ تﺮﮐ رد زﺮﻫﻒﻠﻋ ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫيﺎﻫ ﻮـﺟ ﻞﻣﺎﮐ ﻞﺧاﺪﺗ) زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﺎﺑيﺎﻫ(زﺮﻫ161 .دﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد دﺪﻋ ،هﺮﺗ ﻪﻤﻠﺳ ﺰﺒﺳ ﯽﻧزرا ﻒـﻠﻋ ءﺰﺟ ﮏﻣزا و رﻮﺷ ﻒﻠﻋ ،ﻪﺨﻠﺗ ،ﮏﭽﯿﭘ ،
	زﺮﻫ يﺎﻫﺶﻫﺎﮐ اردادﺖﺳا ه.
	يﺎﻫ .ﺪـﻧدﻮﺑ ﻪـﻋرﺰﻣ ﺐـﻟﺎﻏ زﺮﻫ ﺮـﺛاهرود ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ
	ﯽﺘﺑﺎـﻗر تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ و ناﻮﺗ ﺮﺑ ﻪﯿﮑﺗ ﺎﺑ ﻮﺟ ﻪﻋرﺰﻣ ،نﺎـﺷ ﻒـﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ ار ﻮﺟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ـﻟآ هرود لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ﯽﮔدﻮ ﻒﻠﻋ ﻪﺑﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ هرود لﻮﻃ ﺶﻫﺎﮐ و زﺮﻫ يﺎﻫ يﺎـﻫ ﻪـﺑ .ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا زﺮﻫ يرﻮـﻃ ﮏـﺸﺧ نزو ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪـﮐ ﻒﻠﻋ عاﻮﻧا ) ﻪـﻋرﺰﻣ رد دﻮـﺟﻮﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ21/72 رد مﺮـﮔ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﻞـﮐ رد زﺮﻫ يﺎﻫ ) ﺪــﺷر ه
	ﻒـﻠﻋ زا يرﺎـﻋ ﺪﻫﺎـﺷ ﻪـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد زﺮﻫ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ زﺮﻫ3/303 هداد ﺶﻫﺎـﮐ ﻊـﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ .ﺪـﻧا ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﺮﺛا رد ،ﺮﺘﻬﺑ نﺎﯿﺑ ﻪﺑزﺮﻫ يﺎﻫ ﻪـﻋرﺰﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻒـﻠﻋ سﺎـﻣﻮﯿﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﮏﯾ ﺮﻫ يازا ﻪﺑ ،ﻮﺟ هﺎﯿﮔ ﺎﺑ يﺎـﻫ ،زﺮﻫ2/4 هﺪﺷ ﻪﺘﺳﺎﮐ ﻮﺟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ زا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ.ﺖﺳا
	ﻞﮑــﺷ) دﻮــﺑ طﻮــﺑﺮﻣ (2 شراﺰــﮔ ﻪــﺑ .( ﻪﻟاﺮﺼﻧارﺎﮑﻤﻫ و هداز) ن1389ﻒﻠﻋ ،( ﯽـﻌﯿﺒﻃ زﺮـﻫ يﺎـﻫ
	ﻨﯿﮐوﺎﻫﺰ نارﺎﮑﻤﻫ و2007 نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧآﻮﻫ ،2008 ، نارﺎﮑﻤﻫ و لاﺪﻨﻣ2008ﺎﮐ .(رﻣ دﺮﺑﺆ ﺮﺘﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺮﺛ
	نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺮﺛاهرود و ﻞﺧاﺪﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ راددﻮﺑ لوﺪﺟ)1 ﺎﺑ .( ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ،نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا .داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓاﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷگﺮﺑ ﻮﺟ ﺎﺑ فﺮﺼﻣ40 ،80 و120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد رد ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗﻪﺑﺐﯿ
	ﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ راﺪﻘﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ردﯽ (كﺮﺳ)زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔياﺮﺑ ﻂﯿﺤﻣ ﯽﮔدﻮﻟآ نﺪﻧﺎﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ﺑ ﺖﺴﯾزﻪﻂﺳﻮﺗ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻠﯿﺳو) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﯾو2007 ( .ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧگﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا
	ﯽﻣ هﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﺪﻧاﻮﺗﻪﺑ نآ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاﺮﺠﻨﻣ.دﻮﺷ رﺎﯿﻌﻣ ،ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد كﺎﺧ ﯽﻧﺪﻌﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﯽﯾﺎﻬﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ رد ﯽﻤﻬﻣ دﻮﺷ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﯿﻤﺷا)2001.( ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ ﻒﻠﻋﻫ ﻮﺟ گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ،ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد زﺮ ﻞﮐ رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤ
	رد گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ و نژوﺮﺘﯿﻧ ياﻮﺘﺤﻣ ،ﯽﻨﻌﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﯽﻄﺧ و ﮏﯾدﺰﻧ طﺎﺒﺗرا ﺪﺷر زا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺮﻫ
	يراد شراﺰﮔﺖﺳا هﺪﺷ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ)1388 ،
	.دﻮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ نوﺪﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻤﯿﺗ زا ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ120 نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ ردﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣﻪﺑ ﻪﮐﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ يراد نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗدﺮﺑرﺎﮐدﻮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻞﮑﺷ)5(.
	ﻪﺑ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺖﺤﺗ يراد ﺗﺄهرود و نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫ
	لوﺪﺟ) ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ زﺮﻫ يﺎﻫ1 ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .(اﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ،ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ر
	تﺎﻔـﺻ ﺮﯾﺎـﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻮﺟ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرددرﻮﻣ،ﯽﺳرﺮﺑ هرود ﻪـﺑ ﺶﻨﮐاو رد يﺮﺘﻤﮐ تاﺮﯿﯿﻐﺗ يﺎـﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗﺖﻔﺻ ﻦﯾا .ﺖﺷاد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺤﺗ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋيﺎﻫ زﺮﻫزا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪـﺑ هدﻮـﻟآ ﺪﻫﺎـﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻒﻠﻋيﺎﻫ.دﻮﺑ ﺪﺷر هرود ﻞﮐ رد زﺮﻫ هدﻮـﻟآ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ار ﻪـﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮـﭘ ن
	ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ گﺮﺑ لﻮﻠﺤﻣ يﺎﻫ ﺖﺑﺎﻗر ﺪﺳر ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ويﺎﻫ لﺎﻤﻋا ﺎﺑ زﺮﻫ ﯽﺘﺴﯾز ﺶﻨﺗ ﭻﯾﻮﺳودار)1988ﺮﺛا و (ﻪﻧاﻮﺟ ﺮﺑ ﯽﻔﻨﻣ ﯽﺗﺎﭘﻮﻠﻟآﯽﻧز ، داﻮﻣ ندﺮﮐ دازآ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،ﺐﯿﻗر هﺎﯿﮔ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷرهﺪﻧرادزﺎﺑ ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ) ﺪﺷر يﺎﻫ1387 و ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ و نارﺎﮑﻤﻫ1386 و1387 ﻦﯿﺌﺗ
	ﯽﻣ راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ .ﺪﻨﻫديﻻﺎﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد و هداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﺪﺷر ﺖﯿﻓﺮﻇ ،ﺖﺸﮐ نﺎﻣز رد نژوﺮﺘﯿﻧﻒﻠﻋ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ار ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﺘﺑﺎﻗر ناﻮﺗيﺎﻫ ﻻﺎﺑ زﺮﻫ ﯽﻣ.دﺮﺑ
	ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ .دراد ،دراﻮﻣ ﺐﻠﻏا ردﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﻮﺟ لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ هروديﺎﻫا ﺎﺑ و ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ هرود ﺶﯾاﺰﻓ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا زﺮﻫ رد تﺎﻓﻼﺘﺧا ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻨﻌﻣ دراﻮﻣ ﻪﻤﻫﺪﻧدﻮﺒﻧ رادﻮﺟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ . ﻪﺑ ناﺰﯿﻣ5/7
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ حﻮﻄﺳ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ هرود و نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫيﺎﻫ زﺮﻫﺮﺛا ﯽﻨﻌﻣراديراد ﻮﺟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ لوﺪﺟ) ﺪﻧ1 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ .( ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ
	ﻪﺑ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يراد ﻪﮐ يرﻮﻃفﺮﺼﻣ ﺎﺑ120 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﻧاد )7/739ﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد مﺮﮔ ﻞﮑﺷ)7 .( ﺎﺑ راﺪﻘﻣ و گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﺑ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺎﺑ ،دراد دﻮﺟو ﯽﮑﯾدﺰﻧ طﺎﺒﺗرا هﺎﯿﮔ و كﺎﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓاگ
	(دﻮﺑ ﺮﺗﺪﯾﺪﺷ زﺮﻫ يﺎﻫ،ﺎﺑ زاﻦﯿﺑندﺮﺑﺎﺸﻓررﺑﺎﻗﯽﺗ ﻒﻠﻋﺎﻫ يﺮﻫز ودﯽﺳﺮﺘﺳﺮﺘﻬﺑﻮﺟ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ وﻪﺑ بآ وﻮﻣداﺬﻏاﯽﯾ،ﮑﻠﻤﻋـﺮد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻪﻧاد ﺎﻤﯿﺗرﺎﻫﯾﯽ ﺎﺑﺪﺗاﻞﺧ.ﺪﯿﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ تﺪﻣ ﯽﻧﻻﻮﻃ
	2003(و نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ) ﺎﯾﻮﺳ 1388 ،2008 .دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ (ﻮﻨﺠﻣنﯽﻨﯿﺴﺣ وﺎﮑﻤﻫنار )2006 (ردﺪﻨﺘﻓﺎﯾﻪﮐﺎﮐرﺮﺑدﺮﺘﺸﯿﺑﻮﮐدﺮﺘﯿﻧنژوﺐﺒﺳ اﺰﻓاﺶﯾﺮﮑﻠﻤﻋدادﻪﻧﺰﻠﮐا ردﺮﺷاﻂﯾﺪﺗاﻞﺧﺎﺑﻒﻠﻋﺮﻫز ﯽﻣﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رد .دﻮﺷ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺎﯾﻮﺳ رد ار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ هدﻮﻟآ ﺪﻫﺎﺷ
	نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﻫﺎﮐ و نآ راﺪﯾﺎﭘ و ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ زاﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ هرود لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺮﺠﻨﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ.ﺪﺷ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺖﻟﺎﺣ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﮐ رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻪﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ5/42دﻮﺑ ﺪﺻردﻞﮑﺷ) يﺎﻫ7 و8( . ﺣ ﻪﺑ ار ﻮﺟ ﻞﻤﺤﺗ ،ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ زا نژو
	ترﺎﺒﻋﺮﺘﻬﺑ ﺎﺑ ،فﺮﺼﻣ ﺮﺘﻤﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ مﺪﻋ ﺎﯾ نژوﺮﺘﯿﻧ نآ دﺮﺑرﺎﮐ،ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ياﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ نﺎﻣزيﺎﻫ زﺮﻫ ﻪﻋرﺰﻣ درﻮﻣ زﺎﯿﻧ ﺖﺳاﯽﻟﺎﺣ ردﻪﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ دراﺪﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ ر، ﻪﮕﻧ يرﺎﻋ ياﺮﺑ مزﻻ نﺎﻣز تﺪﻣﻒﻠﻋ زا ﻪﻋرﺰﻣ ﻦﺘﺷادﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺞﯾﺎﺘﻧ زا .ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا يدﺮﺑرﺎﮐ زا رﺬﮔ 
	ﻒﻠﻋ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ زا ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯾا ياﺮﺑ يﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﻧاﻮﻠﮐ ﻖﻔﺷ) ﺖﺳا ﺮﺗﺪﻨﻣدﻮﺳ زﺮﻫ1388 و 2008ﻪﻟاﺮﺼﻧ ، نارﺎﮑﻤﻫ و هداز1389 ﯽﻤﯿﻫاﺮﺑا جﺎﺣ ، 1389 نارﺎﮑﻤﻫ و اﺪﻨﯿﭼﻮﮐ ،2001 نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﻧاﻮﯾا ،
	2003ا .(ﻪﺑ ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﻣا ﻦﯾ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻊﯾﺮﺳ شﺮﺘﺴﮔ ﻞﯿﻟد ﺪﺷر هرود ﻞﯾاوا رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﯽﮔﺮﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑ رد ﻪﮐﻒﻠﻋ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷر ،ﯽﻫﺎﯿﮔ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ نﺪﺷ ﻪﺘﺴﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ
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