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 هدیقعاب دمحم
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 هدیکچ
 رد تدش هب بآ عبانم رظن زا و تسا یناهج یگدنراب طسوتم موـس کـی دودـح نآ یگدـنراب طـسوتم هـک تسا ِیروشک ناریا
 رد .تسا رادروخرب ِیاهژیو تیمها زا ِیزرواشک شـخب رد رتـشیب دـیلوت رـب ینتبم بآ فرصم ییآراک دوبهب اذل .دراد رارق انگنت
 تیریدم و رتهب ِیزیرهمانرب هـب رـجنم ،لوصحم درکلمع و یبآ زاین ینیبشیپ هجیتن رد و هایگ دشر لحارم ِیزاسهیبش اتسار نیا

 نازرواشک ،نارواشم ،ِیرایبآ ِیاهمتسیس ناحارط هب کمک ِیارب مزال ِیاهرازبا هزورما .دـش دـهاوخ لوصحم دیلوت دنور رد رتآراک
 اوکا لدم هعسوت اب وئاف نامزاس اذل ؛تسا ِیرورض و مزال ِیزرواشک رد ِیرایبآ بآ هنیهب تیریدم تهج ِیزرواشک شخب ناریدم و
 یبآ زاین دروآرب ِیارب ،قیقحت نیا رد .تسا هتخاس مهارف ار ِیزرواشک فلتخم ِیاهشخب یتیریدم ِیرورض ِیاهرازبا نیا پارک
 لدم زاین دروم ِیاه ِیدورو .دش هدافتــسا روشک فلتخم طاقن رد دیدمه هاگتسیا 77 رد پارک اوکا یهاــیگ لدــم زا کشرز هایگ
 و رظن دروم ِیزاـس هیبـش یناـمز هرود ،كاـخ ِیاهیگژیو ،هعرزم تیریدم ،ِیرایبآ تیریدم ،یهایگ ،یسانشاوه ِیاه هداد لماش
 نیرتمک راوزبس رد و رادقم نیرتشیب زاریش هاگتسیا رد کشرز یبآ زاین داد ناشن جیاتن .دنـشاب یـم هعرزم رد هیلوا طیارش نینچمه
 .دنتسه بآ ِیروهرهب نیرتشیب ِیاراد نامرک و زیربت و بآ ِیروهرهب نیرتمک ِیاراد زاریش داد ناشن نینچمه جیاتن .تسا رادقم
  .دنتسه حطس دحاو رد درکلمع نیرتشیب ِیاراد دنجریب و درکلمع نیرتمک زاریش داد ناشن زین لدم اب هدش ِیزاسهیبش درکلمع
 
 .ناریا ،Aqua Crop لدم ،کشرز ،یبآ زاین :یدیلک تاملک
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 همدقم
 نآ زا هناد يب یاه کشرز عاونا و تسا یرتشیب تیمها یاراد یداصتقا رظن زا کشرز عاونا نیب رد يلومعم کشرز
 هب يناوج رد و هدننکش اه هخاش ،رتم 6 ات يهاگ و 9 عافترا هب تسا یا هچتخرد يلومعم کشرز .دیآ يم تسد هب
 و هایس سپس و یرتسکاخ جیردت هب و یا هوهق الاب هب لاس کی زا و یا هوهق هب لیام زمرق ای و يناوغرا درز گنر
 و زیت یاه هنادند اب ای فاص يیاه هرانک یاراد و نهپ ،يغرم مخت ،بوانتم ،يمرچ نآ یاه گرب .دوش يم قروتم

 یاه هشوخ تروص هب و عمتجم اه هویم .تسا لگ 14 ات يهاگ و 21 ات 11 یاراد عمتجم نیذآ لگ .تسا دننامراخ
  .(1391 ،دنجریب یزرواشک داهج هرادا)تسا هتخیوآ
 یاراد دـنجریب و نیاـق صوصخ هب ،ناسارخ بونج يحاون یارب نآ ی هناد يب عون و تسا ناریا يموب هایگ کشرز
 يخیرات يتمدق یاراد هـک دـشاب يـم نئاـق رد نیفا یاتسور ،هناد يب کشرز شرورپ ّللحم نیتسخن .تسا ترهش
 عباوت زا «نایمرد» شـخب ،هـناد يـب کـشرز شرورـپ و تشک یهنیمز رد قطانم نیرتهقباس اب زا رگید يکی .تسا

 رتشیب هب ریخا لاـس تـسیب رد هژـیو هب و هتشذگ لاس هاجنپ يط هناد يب کشرز تشک .تسا دنجریب ناتسرهش
 ،يلصا لوصحم کی ناونع هب هناد يب کشرز ناسارخ بونج یهقطنم رد و هتفای شرتسگ ،فارطا قطانم و اهاتسور
 .(4391 ،يیاضر و یرهلاق حالف)تسا هدیدرگ رادروخرب يصاخ یداصتقا تیمها و ترهش زا
 یزرواشک ،ایند کشخ همین و کشخ قطانم رد یزرواشک شخب هب بآ عبانم زا دصرد 11 زا شیب صصخت اب نینچمه
 تلع نیا هب بایراف یزرواشک رب دیکات .(( Fereres and Soriano, 2007 تسا بآ هدننک فرصم نیرت لصا بایراف
 هب هک ناهج تیعمج يیاذغ نیمات یارب رما نیا .دراد يیاذغ داوم دیلوت شیازفا رد يمهم رایسب شقن یرایبآ هک تسا

 یرایبآ ماجنا ،تسا دودحم و مظنمان شراب هک کشخ همین يحاون رد .تسا يتایح رایسب ،تسا شرتسگ هب ور تعرس
 هک دوجوم یاهراکهار زا . (Lopez et al, 2009)تسا یرورض نآ لیسناتپ نیرتشیب هب يبایتسد و لوصحم دیلوت یارب
 روش بآ زا هدافتسا و یرایبآ مک ،دوشيم هدافتسا یزرواشک رد بوخ تیفیک اب بآ فرصم شهاک یارب ایند رد هزورما
 دحاو ره یازا هب رتشیب دیلوت رب ينتبم هک بآ فراصم يیاراک دوبهب ،بوخ تیفیک اب بآ دوبمک طیارش رد .دشاب يم
 و بآ فرصم نیب هطبار زا قیقد يهاگآ ،فده نیا هب يبایتسد یارب .دشابيم تیمها اب رایسب ،تسا يفرصم بآ
 ربنامز لیلد هب ،دنوشيم يسررب يیارحص تاعلاطم هلیسو هب هک يتیریدم یاه هنیزگ .تسا یرورض لوصحم درکلمع
 هیبش یاه لدم زا هدافتسا (Bastiaanssen et al, 2007). دندرگيم دودحم يفاک ينااسنا و يلام عبانم دوبن و ندوب

 یرازبا هب لیدبت ار اهنآ و هداد شهاک یاهظحالم لباق دح ات ار يیارحص تاقیقحت رد دوجوم یاه تیدودحم ،یزاس
  .((Van et al, 2007تسا هدرک بآ بسانم تیریدم باختنا و فلتخم یاهویرانس لیلحت و يسررب رد اناوت
 اه هداد نیا هب يسرتسد تروص رد و هتشاد يگتسب زاین دروم یاه هداد تقد هب یزاسهیبش یاهلدم زا لصاح جیاتن تقد
 فرص و يیارحص تاقیقحت رد دوجوم ينامز و يناکم یاهتیدودحم نودب دنناوتيم اهلدم نیا ،حیحص يجنساو و
 دنوش هتفرگ راک هب اهتیریدم نیا تدمدنلب تارثا و یرایبآ فلتخم یاهتیریدم يبایزرا تهج رتمک نامز و هنیزه

Singh, 2004)). همانرب یور هدرتسگ تروص هب هک یدارفا و نازرواشک یارب ار يلمع یاه هیصوت اهلدم نیا نیاربانب-
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 دنیامن يم مهارف ،دننک يم راک لوصحم تیریدم فلتخم طیارش و بآ نیمأت فلتخم طیارش تحت و یرایبآ مک یزیر
Kuo, 2004)). یاه هداد زا هدافتسا اب کشرز يبآ زاین دروآرب یارب پارک اوکا لدم يجنساو ،رضاح قـیقحت زا فدـه 

 و کشرز تشک یزیر همانرب رد دناوتيم قـیقحت نـیا جیاـتن .دشابيم ناریا بختنم یاه هاگتسیا یارب يـسانشاوه
  .دریگ رارق هدافتسا دروم ناریا رد لوصحم درکلمع شیازفا یارب بسانم يتیریدـم یاهراکهار ذاختا

  یرظن ینابم
 هب بآ عبانم رظن زا و تسا يناهج شراب طسوتم موـس کـی دودـح نآ يگدـنراب طـسوتم هـک تسا یروشک ناریا

-هژیو تیمها زا یزرواشک شـخب رد رتـشیب دـیلوت رـب ينتبم بآ فرصم يیآراک دوبهب اذل .دشابيـم انگنت رد تدش
 هـب رـجنم ،لوـصحم درـکلمع ينیبشیپ هجیتن رد و هایگ دشر لحارم یزاسهیبش اتسار نیا رد .تسا رادروخرب یا
 یارب هچنآ اذل .((Hoogenboom et al, 2004دـش دـهاوخ لوصحم دیلوت دنور رد رتآراک تیریدم و رتهب یزیرهمانرب
 بآ هلأسم و هدوب عقاو نیمز هرک زا يصاخ يیایفارغج و يمیلقا هقطنم رد هک کشخ همین و کشخ یروشک ناونع هب ام
 عوقو اب نآ ندش مأوت و اوه ندش مرگ زا يشان یاهدمایپ ،دشابيم تیمها زئاح ،دراد رارق هعسوت تالکشم سأر رد
 و یژولوردیه هخرچ رد يمیلقا یاهرتماراپ شقن يسررب .تسا بآ فرصم رب نآ شقن و اهيلاسکشخ ،اه بالیس
 نالیب ،یژولوتامیلکوردیه یاهيسررب هیلک رد لیسناتپ قرعت - ریخبت نازیم نییعت رد هژیو هب يعارز تالوصحم دیلوت
  .(1391 ،ناراکمه و ينابعش)تسا رادروخرب یاهژیو تیمها زا ناهایگ يبآ زاین و بآ
 ،يیاذغ تینما هک یروط هب .تسا يعیبط یاه متسیسوکا و رشب ءاقب ی هدننک دیدهت يلصا لماوع زا يکی بآ دوبمک
 دوبمک نینچمه .(1396 ،نایمیحر) دننیب يم همدص تدش هب بآ دوبمک ریثات تحت نالک داصتقا و اه ناسنا تشادهب
 قیرط زا و هدش رداص و هدش دیلوت یاهالاک بیکرت رییغت ،یزرواشک هدزاب رد رییغت قیرط زا يیاذغ تینما رب بآ
 يشیرق( دوب دهاوخ راذگرثا هعسوت لاح رد یاهروشک رد ناگدننک فرصم و رازاب یور رب يیاذغ داوم تمیق شیازفا
 زا یرایسب بآ دوبمک لیلد هب دننک يم نایب (6391)نراکمه و مدقم یرجات هطبار نیمه رد .(6391 ،ناراکمه و
 ،ناراکمه و ينامحر)داد دنهاوخ تسد زا کیدزن هدنیآ رد ای هداد تسد زا ار دوخ یزرواشک تیلباق ناریا قطانم
 يم ندش دیدپان ای شهاک لاح رد ار دوخ دمآرد عبانم يیاتسور يحاون مدرم زا یاهدنیازف دادعت ور نیا زا .(1391
  .(1111 ،ناراکمه و ينازورف)دننیب
 و نادنمشناد ریخا لاس 12 رد .دراد يمیلقا طیارش و يیاوه یاهوگلا هب يیالاب يگتسباو یزرواشک شخب دوس و دیلوت
 يمیلقا یاهریغتم زا هدافتسا اب قرعت - ریخبت دروآرب یارب یرایسب يبرجت شیب و مک یاه شور ناهج ناصصختم
 رابتعا فلتخم طیارش رد و دنتسه دنمزاین قیقد رایسب يلحم یاه يجنساو هب بلغا اه شور نیا .دنا هدرک يفرعم فلتخم
 و یریزو) تسا رایسب هنیزه و تقو فرص مزلتسم دیدج طیارش تحت یاه شور تقد يبایزرا .دنراد یدودحم
 حطس زا ریخبت تروص هب بآ فرصم نینچمه ،دننک يم فرصم ار بآ ،قرعت دنیآرف يط رد ناهایگ .(1191 ،ناراکمه
 قرعت - ریخبت ار هایگ زا قرعت و کاخ حطس زا بآ ریخبت ينعی ،ازجم دنیآرف ود بیکرت .دریگ يم تروص زین کاخ
 تبوطر دصرد ،(هنیمک و هنیشیب) اوه یامد ،یدیشروخ شبات ریظن يمیلقا لماوع ،ریخبت دنیآرف دروآرب یارب. دنمان يم
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 جات یزادناهیاس نازیم دنیآرف نیا رد .دنوش يم هتفرگ رظن رد داب تعرس و منبش هطقن یامد ،هنیمک و هنیشیب) اوه
 ,Allen et al) دنوشيم بوسحم ریخبت دنیآرف رب رثؤم لماوع زا ،ریخبت حطس رد دوجوم بآ رادقم و يهایگ ششوپ

 رد .دراد يگتسب داب و راخب راشف بیش ،یژرنا هریخذ دننام يلماوع هب میقتسم روط هب ریخبت دننام ،قرعت دنیآرف .(1998
 ًالابیرقت ،شیور لوا هلحرم رد يترابع هب .دوريم تسد زا کاخ حطس زا ریخبت قیرط زا ًالاتدمع بآ ،هایگ دشر یادتبا

 يهایگ ششوپ جات ندش لماک و هایگ هعسوت و دشر هلحرم رد .دریگ يم تروص ریخبت تروص هب قرعت - ریخبت %111
 .(1391 ،ناراکمه و يناسحا) دشابيم قرعت تروص هب نآ 13% زا شیب ،دناشوپ يم ار کاخ حطس يمامت هایگ هک
 يحارط و هایگ يفرصم بآ دروآرب تهج نآ نتسناد هک تسا يیاهرتماراپ نیرت  مهم زا يکی قرعت - ریخبت نیاربانب

 رد يساسا لماوع زا ،دوشيم فرصم قرعت و ریخبت یارب هک يبآ رادقم قیقد نییعت .تسا یرورض یرایبآ یاه متسیس
 ،يشک هز و یرایبآ یاه هکبش تیفرظ نییعت و يحارط رد نینچمه .تسا رت شیب لوصحم هب ندیسر یارب یزیر همانرب
 ادتبا ،دنا هدش هئارا قرعت - ریخبت نازیم نییعت یارب هک يیاهشور بلغا رد .دراد يمهم شقن قرعت -ریخبت دروآرب
 هبساحم رظن دروم هایگ قرعت - ریخبت ،عجرم هایگ قرعت - ریخبت یور زا سپس و دوشيم هدز نیمخت ریخبت رادقم
 هک يبآ نازیم زا تسا ترابع عجرم هایگ قرعت - ریخبت ،وئاف درادناتسا ساسا رب .(9191 ،ناراکمه و هدازیلع) دوش يم
 نیا ناهایگ هک یروط هب ،دیامن يم فرصم صخشم ينامز هرود کی رد (نمچ ریظن) عجرم هایگ زا هدیشوپ هعرزم کی
 دروآرب یارب یددعتم یاه شور .(4191 ،ناراکمه و نافیرش) دنوشن هجاوم بآ دوبمک اب دشر هرود لوط رد هعرزم
 رد هدافتسا دروم يسانشاوه فلتخم یاه هداد و تایضرف هب هجوت اب مادک ره هک دراد دوجو عجرم هایگ قرعت - ریخبت
 مولعم و دنا هدمآ تسد هب يلحم یاه يجنساو تحت اه شور نیا بلغا .دنهد يم تسد هب يتوافتم جیاتن بلغا ،اهنآ
 هیبش تهج یدایز یاه لدم ریخا یاه ههد رد .(9191 ،ناراکمه و هدازیلع) دنراد دودحم يناهج رابتعا هک تسا هدش
 نیا زا فلتخم تاـقیقحت رد نیـققحم و تـسا هدـش هئارا کاخ بآ تیریدم و يعارز تالوـصحم دشر یزاس
 قطانم رد ًالاصوصخ ،درـکلمع هدـننکدودحم لـماع نیرـتمـهم ،لوصحم تـشک رد نوچ .دننک يم هدافتسا اه لدم

 ،بـسانم تـقد اـب درکلمع ریداقم هب يبایتسد یارب اذل ،تسا هایگ سرتسد لباق بآ نازیم ،کشخ همین و کشخ
 ًالاریخا .دوش هبساحم هایگ سرتسد رد بآ زا يعباـت ساـسا رب درکلمع اهنآ رد هک دنوش باختنا يیاه لدم تسیابيم
 Doorenbos and ماـساک و سابنرود هلداعم ساسا رب ار Aqua Crop1 یزاس هیبش لدم وئاف ،2009 لاس رد

Kassam, 1979)) دشابيم هنازور ماگ ساسا رـب نآ رد تابـساحم ساـیقم هک داد هئارا نآ رب يتاحیحصت هارمه هب و 
Steduto et al, 2009)). تیلباق زا يکاح ،یرایبآ یاهشیامزآ یاهعرزم جیاتن لیلحت رد پارک اوکا رازفا مرن دربراک-

 .(1391 ،ناراکمه و يهاش ریش)تسا يهایگ ششوپ دصرد و کاخ بآ ۀنزاوم ،درکلمع دروآرب رد رازفا مرن نیا یاه
 رد اـهریغتم رـتمک دادـعت هب زاین و يگداس ،جیاتن رد الاب تقد هک تسا هدـش يعس دیدج لدم نیا يحارط رد
 دناوت يم لدم نیا .((Geerts et al, 2009 درـیگ رارق هظحالم دروم مه رانک رد ،دوجوم یاه لدم ریاس اب هسیاقم

                                                                 
1 -Aqua Crop - FAO Crop Water Productivity Model  
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 هرـهب زین و درکلمع دوبهب یارب مزال یاهنیزگیاج دناوتيم اریز ،دور راکب یزرواشک یاه کسیر ندومن لقادح یارب
  .((Bessembider et al, 2005 دنک هبساحم ار بآ یرو-
 تالوصحم یارب يفرصم بآ لباقم رد لوصحم دیلوت یزاـس هیبـش و پارک اوکا لدم دربراک دروم رد قیقحت نیدنچ
 یزاس هیبش رد پارک اوکا لدم يیاناوت يبایزرا روظنم هب وکاروم زکرم رد يشهوژپ رد .تسا هدش ماـجنا فـلتخم
 رد لدم درکلمع دنتفایرد کشخ همین قطانم رد مدنگ درکلمع و يباقرغ یرایبآ رد کاخ تبوطر ،يعقاو قرعت-ریخبت
 هدودحم رد هناتسمز مدنگ درکلمع و کاخ تبوطر ،قرعت-ریخبت ،يهایگ ششوپ یزاسهیبش یارب يجنساو هلحرم
 يبایزرا و يجنساو هب يشهوژپ رد (1391)ناراکمه و يهاش ریش .(Toumi et al, 2016) دراد رارق لوبق لباق
 شخب تیاضر زا يکاح جیاتن .دنتخادرپ مدنگ رد یرایبآ مک لامعا نامز و رادقم تیریدم رد پارک اوکا لدم درکلمع
 ،ندش یریش  ،يهدلگ ، يهد هقاس ،ينز هجنپ ،ينز هناوج  لماش مدنگ یژولونف هلحرم شش ره رد لدم درکلمع ندوب

 لامرن فارحنا نیگنایم ناتسرل ناتسا رد يشهوژپ ماجنا اب (2014) ناراکمه و هدازیلع .تسا  ندیسر  و  ندش یریمخ
 هناد درکلمع و کاخ بآ رادقم ،يهایگ ششوپ دصرد یارب هدش یریگ هزادنا ریداقم زا هدش یزاس هیبش ریداقم هدش
 رد لدم يیاراک بیرض .دسر يم رظن هب بولطم هک دنا هدروآ تسد هب دصرد 53/8 و53/10 ،35/8 ربارب بیترت هب ار
 و وئایسه .تسا هدش شرازگ 39/1 و88/1 ،35/1 بیترت هب زبس ششوپ دصرد و کاخ بآ ۀنزاوم ،درکلمع نیمخت
 .دندومن هدافتسا اینرفیلاک تلایا سیوید عرازم رد ترذ هایگ زا لدم نومزآ یارب ((Hsiao et al, 2009 ناراکمه
 یارـب دصرد 24 و يهایگ هدوت یارب دصرد 22 هدش یرـیگ هزادـنا و هدـش یزاس هیبش ریداقم نیب فالتخا نیرتشیب
  .دوـب یدـیلوت هـناد

 راکب ایناپسا بونج رد هبنپ رد یرایبآ رادقم ندرـک هـنیهب یارب ار پارک اوکا لدم ،(3111) ناراکمه و الیو ایسراگ
 يبوخ هب هبنپ یارب ار بآ فرصم يیآراک و يهایگ هدوت ،درکلمع روکذم لدم هک داد ناشن قـیقحت نـیا جیاـتن ـندرب

 هبنپ یارب ار پارک اوکا لدم يبایزرا ،(3111) ناراـکمه و يناـهارف .((Garcia et al, 2009تـسا هدرک یزاس هیبش
 داد ناشن هدمآ تـسد هـب جیاتن .دنداد ماجنا هیروس کشخ و مرگ هقطنم رد یرایبآ مک و لـماک یراـیبآ طیارش تحت
 ار دـصرد 80 و 60 یراـیبآ مـک طیارش رد لوصحم رادقم و دـصرد 13 یاـطخ اـب ار قرعت-ریخبت روکذم لدم هک
 ار پارک اوکا لدم ،(3111) ناراـکمه و نایزردنا .((Farahani et al, 2009تسا هدرک دروآرب دصرد 32یاـطخ اـب
 میلقا رد یرایبآ فلتخم یاهویرانس تحت مدـنگ درـکلمع رـب يفرصم بآ نازیم و دشر لحارم یزاسهیبش یارب
 نازیم يبوـخ هـب تسا هدوب رداق روکذم لدم هک داد ناشن قیقحت نیا جیاتن .دندرب راـکب زاوـها کـشخ و مرـگ
 ناراکمه و هدازیلع .((Andarzian et al, 2009 دنک یزاس هیبش ار هناد درکلمع و يهایگ هدوت ،هشیر هقطنم تبوطر
 داد ناـشن جیاتن .دندومن هدافتسا پارک اوکا لدم زا جرک هقطنم رد مدـنگ یراـیبآ مـک تیریدـم یارـب زین (1389)
 هتشاد يبوخ تیلباق بآ فرصم يیاراک و يهایگ قرعت و ریخبت ،هناد درکلمع رادقم ينیب شیپ رد لدم هـک
 رد هبنپ یرایبآ مک یزیر همانرب یارب لدم نیا زا (1391) ناراکمه و این یردیح .)3191 ،ناراکمه و هدازیلع(تسا
 ود يعارز یاه هداد زا هدافتـسا اـب پارک اوکا هـمانرب ،ناـشیا قیقحت رد .دندرک هدافتسا ناـگرگ داـبآ مـشاه هاگتـسیا
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 و 74/0 اـب رـبارب بـیترت هـب ،لاـس ود رد لوصحم یزاس هیبش رد نیـیعت بیرـض .دـیدرگ يجنـساو بوانتم لاس
 مدنگ يبآ زاین يسررب هب يقیقحت رد (4391) ناراکمه و یدمحم .(1391 ،ناراکمه و این یردیح) دمآ تسدب 76/0

 بآ یرو هرهب ،قرعت هب طوبرم يهایگ بیرض هب تبسن لدم هک داد ناشن تیساسح زیلانآ .دنتخادرپ پارک اوکا لدم اب
 .تساهرتماراپ ریاس زا رتساسح اوه یامد و عابشا تبوطر ،يعارز تیفرظ رد تبوطر ،تشادرب صخاش ،هدش لامرن
 .دناهتخادرپ روشک يلامش یاهناتسا رد جنرب هایگ قرعت ریخبت نازیم دروآرب و يبایزرا هب (1391) ناراکمه و یریدم
 هلحرم رد نینچمه .دبایيم شیازفا شراب نازیم و شهاک برغ تمس هب قرش زا قرعت ریخبت نازیم داد ناشن جیاتن
 و یرهلاق حالف .دریگيم رب رد ار لوصحم قرعت- ریخبت لک دصرد 11 ات 26 قرعت -ریخبت ،جنرب دشر ينایم
 بونج هب لامش زا دجنک يبآ زاین داد ناشن جیاتن .دناهدرک دروآرب ار راوزبس میلقا رد دجنک يبآ زاین (4391) ناراکمه
  .دهديم خر هایگ دشر ينایم هلحرم رد نآ رادقم نیرتشیب و دبایيم شیازفا راوزبس تشد

 دروـم هـقطنم و لوـصحم رـه یارب نآ يجنسرابتعا و يجنـساو هـب زاـین ،لدـم دربراـک یارـب هـک تـسا حـضاو
 اما ،دنا هدرک يجنساو يتامدقم روطب مدنگ یارب ار پارک اوکا لدم ،(2009) ناراکمه و وتودتسا .دـشاب يـم رـظن
  .((Steduto et al, 2009 تـسا زاـین رـظن دروم هقطنم کاخ طیارش و دشر لحارم یاه هداد هب نآ لماک يجنساو یارب

 يناهج راب و راوخ نامزاس يشکهز و یرایبآ 33 هیرـشن رد بآ هـب هدزاـب لـمعلا سکع عباوت نیرتمهم زا يکی
 ،هاـیگ قرـعت و کاـخ حطس زا ریخبت نیب ،پارک اوکا لدم .دش حرطم (1331) ماساک و ساـبنرود طـسوت (وئاف)
  .دنکيم هدافتسا (1972) يچیر یروئت زا ،یزاسادج نیا یارب و هدش لیاق تواـفت

 هب هجوت اب (B) 1يهایگ هدوت .دوشيم هدافتسا هاـیگ يپوناـک شـشوپ زا ،گرـب حطـس صخاـش زا هدافتسا یاج هب
  :دوشيم هبساحم 1 هلداعم قبط (WP) بآ یروهرـهب و (∑Tr) هاـیگ يعمجت قرعت

 (1)            

-يم نییعت (B) يهایگ هدوت رد (HI) تشادرب صخاـش برض زا سپ 1 هلداعم ساسا رب ،(Y)لوصحم يیاهن درکلمع
 :دوش

 (1)                
 ،پارک اوکا لدـم ،يـلک روـط هب .ددرگيم لامرن o(ET) عـجرم قرـعت - رـیخبت رادـقم هب هجوت اب Tr)) هایگ قرعت
  .(9391 ،ناراکمه و یراصنا) دنکيم دروآرب ار لوصحم بآ یروهرهب 9 هلداعم ساـسا رـب

(9)       

 بعکم رتم ره یازا هب هدش دیلوت کشخ هدام مرگولیک) تسا بآ فرصم يیاراک ای بآ یروهرهب ، WPadj ،نآ رد هک
 فـیرعت ًالالبـق اـهرتماراپ ریاس .(تسا هدش دیلوت کشخ هدام هک ينامز لوط رد هتفای قرعت-ریخبت بآ
 .(9391 ،ناراکمه و دنسرخ)دنا هدـش

                                                                 

1 - Biomass  
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 لدم زاین دروم یاهیدورو .دش هدافتــسا پارک اوکا يهاــیگ لدــم زا کشرز يبآ زاین هبساحم یارب ،قیقحت نیا رد
 یزاـس هیبـش يناـمز هرود ،کاـخ یاه يگژیو ،هعرزم تیریدم ،یرایبآ تیریدم ،يهایگ ،يسانشاوه یاه هداد لماش
  .دناهدش هداد حرش هـمادا رد هـک دنـشاب يـم هعرزم رد هیلوا طیارش نینچمه و رظن دروم
-رـیخبت ،امد هنیشیب و هنیمک ،شراب لماش ،پارک اوکا لدم رد زاین دروم يسانشاوه یاه هداد :یسانشاوه یاه هداد
 11 یامد و شراب یاه هداد زا قیقحت نیا رد .دشابيم وج رد دوجوم نبرک دیسکا ید تـظلغ و عـجرم قرـعت
 ید نازـیم .دش هدافتسا ثیتنام -نمنپ شور زا ،عجرم قرعت-رـیخبت هبـساحم یارب .دش هدافتسا ناریا دیدمه هاگتسیا
 .تسا دوجوم 3311 ات 1131لاـس زا ضرف شیپ تروص هب لدم رد وج رد دوجوم نبرک دیسکا
 .دنشابيم ربراک هژیو یاه هداد و تباث یاهرتماراپ لماش لوصحم یاهیگژیو و يهایگ یاه هداد :یهایگ یاه هداد
 زا مهم ناـهایگ یارـب و دـننکيـمن رـییغت يیایفارغج تیعقوم ای نامز تشذگ اـب ،تـباث يهاـیگ یاـهرتماراپ ریداـقم

 هاـیگ دـشر یاه هداد زا هدافتـسا اـب ،تباث یاهرتماراپ نیا .دـنراد دوـجو لدم رد ضرف شیپ ناونع هب کشرز هلمج
 خساپ بیرض قیرط زا ،يبآ شنت دوجو طیارش رد اهنآ دربراک و هدش يجنساو تیدودحم نودب و بولطم طیارـش رد
 ،یزاسهیبش یارجا یارب زاین دروم تاعالطا زا رگید يخرب ،تباث یاهرتماراپ رـب هوالـع .دریگيم تروص شنت هب
 اراد ار يتواـفتم ریداـقم ،فـلتخم يطیحم و يتیریدم طیارـش قـبط اـی و دـنراد يـعارز لوـصحم و هنوگ هب يگتسب
 مکارت و خیرات ناوتيم اـهرتماراپ نـیا هـلمج زا .دنوـشيم هدیمان ربراک صوصخم یاهرتماراپ هـک دنـشاب يـم
 هجوت اب لوصحم و هیحان ره یارب هک درب مان ار هشیر قمع رثکادح و هاـیگ يکیژولونف لحارم ندیسر نامز ،تشک
  .(Raes et al, 2012)دوـش يـم نییعت ربراک طسوت و هدوب ریغتم دوخ صاخ طیارش هب
 يناراب یرایبآ تلاح ،لوصحم درکلمع یزاس هیبش یارب قیقحت نیا رد هک تسا يهیدب :هعرزم و یرایبآ تیریدم
 .دوـش يم صخشم کاخ یور چلام نینچمه و کاخ یزیخلصاح تیعضو ،هعرزم تیریدم تمسق رد .دیدرگ لامعا
-لصاح ظاحل زا يتیدودـحم و تسا هدـش هـتفرگ رظن رد رفص کاخ حطس چلام و باناور نازـیم ،قـیقحت نـیا رد
  .دشن هتفرگ رظن رد کاخ یزیخ
 ،عابشا يکیلوردیه تیاده ،کاـخ یاه هـیال دادعت و تفاب لماش شخب نیا رد زاین دروم یاه هداد :کاخ یاه یگژیو
 تیادـه نیـمخت تـیلباق ،لدـم .دـشابيـم مـئاد يـگدرمژپ هـطقن و يعارز تیفرظ ،عابشا دح رد يمجح تبوطر
  .دشابيم اراد کاـخ تـبوطر تاـعالطا زا هدافتـسا اـب ار عابـشاریغ يکیلوردیه
 دـشر هرود لوـط اـب لداعم یزاس هیبش هرود لوط ،قیقحت نیا رد :هعرزم هیلوا طیارش و یزاس هیبش ینامز هرود
 زور-هـجرد هـب هتـسب یزاـسهیبـش يیاـهتنا نامز .دش هتفرگ رظن رد نابآ رخاوا ًالابیرقت ات دنفسا همین زا ينعی هایگ
  .تـسا هدوـب تواـفتم لاس ره یارب هایگ يکیژولونف لحارم و ندیسر ات زاین دروم دـشر
 لدم یاهرتماراپزا يــخرب نداد رــییغت زا تــسا تراــبع لدــم کــی يجنــساو :پارک اوکا لدم یجنساو
 يعقاو یاه هداد اب لدم طسوت هدش یزاس هیبش یاه هداد ،اـهرتماراپ نـیا رـییغت اـب هک یروط هب (تباث ریداقم)
 رد .دش يجنساو روشک هاگتسیا 24 رد کشرز هاـیگ یارـب پارک اوکا لدـم ،قیقحت نیا رد .دنبایب لوبق لـباق قاـبطنا
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 هدز نیـمخت ای یریگهزادنا هک لدم يهایگ یاهرتماراپ نینچمه و هـعرزم تیریدـم ،کاخ ،يسانشاوه یاه هداد ادتبا
 شیپ ریداقم فارطا ،يتسد تروص هـب لدـم یاهرتماراپ ریاس ،یدعب هلحرم رد .دندیدرگ لدم دراو ،دندوب هدـش
 تسدب هدـش یزاـس هیبـش و هدش هدهاشم لوصحم درکلمع ریداقم نیب شزارب نیرـتهب اـت دـش هداد رـییغت ضرف
  .دیآ
 نیا رد .دشاب يم CC)) يپوناک ششوپ ندومن يجنساو ،پارک اوکا لدم يجنساو رد اهماگ نیرت يلصا زا يکی
 زا هدافتسا اب لدم .دش هدافتـسا (1CC) هـیلوا يپوناـک شـشوپ نیـمخت یارب لدم رد دوجوم یاه هـنیزگ زا قیقحت
 يپوناک دشر خرن .دنزيم نیمخت ار هیلوا يپوناک ششوپ ،ينز هناوج خرـن و هـنادرازه نزو ،يهاـیگ تـشک مکارت
 ندیـسر نامز ،ندش زبس نامز دننام هایگ يکیژوـلونف یاـهخیراـت ندرک دراو زا سپ و لدم طسوت راکدوخ روط هـب
 .دوشيم هبـساحم لوـصحم ندیـسر و غوـلب زـین و یرـیپ زاـغآ نامز ،CCx) يپوـناک شـشوپ هنیشیب هـب
 شهاک بیرض ،(CGC) يپوناک دشر بیرض لماـش ،(CC) يپوناـک شـشوپ نیـمخت یارـب يلصا یاهرتماراپ
 يتسد روط هب شنت یاهينحنم لکـش و يـبآ شنـت یاـهرتماراپ .دنـشابيـم يـبآ شنـت یاه هیامن و (CDC)يپوناک
 هدش یزاـسهیبـش و هدـش یرـیگهزادنا یاه هداد نیب شزارب نیرتهب ات دش هداد رـییغت ضرف شیپ ریداقم فارطا
 هب ندیسر هرود و (1HI) عجرم تشادرب صخاش و يهدـلگ هرود لوـط ،يهدـلگ خیراـت نینچمه .دوش هدهاشم
 اوکا لدم ،قیقحت نـیا رد .دـش دراو لدـم هـب ،هـناد يیاـهن درکلمع هبساحم یارب ،(HI) يیاهن تشادرب صخاش
  .دش هدافتسا امد یاه هداد زا GDD زاـین دروـم ریداقم دروآرب یارب .دش ارجا (GDD) دـشر زور-هجرد اب پارک
 دادعت نیا .دراد جایتحا ندیسر و غولب ،نتفر هقاس هب ،دشر ،ينز هناوج تهج ينیعم يیامرگ دحاو دادعت هب هایگره
 و بآ رد مهم ثحابم زا يکی .دنکيم قرف رگید هایگ هب يهایگ زا هک دنمان يم يترارح تباث ار يیامرگ دحاو

 یاه هدیدپ يخرب و ناهایگ دشر دننام يکیژولویزیف تالوحت رثکا .دشابيم اهزور هجرد يسررب ،يسانشاوه

 ناونع هب زور -هجرد هیامن زا روظنم نیا یارب .دنشابيم طیحم يترارح ناوت عبات فرب بوذ دننام يکیژولوردیه
 فرب بوذ یارب تیلاعف هناتسآ الثم ،دوش يم لاعف ينیعم يیامد هناتسآ رد دنیآرف ره .دوش يم هدافتسا امرگ صخاش
 رایسب یاهراک زا يکی ،تشک فلتخم یاه هرود نییعت یارب زور -هجرد دروآرب نیاربانب .دشابيم دارگیتناس هجرد رفص
 لومرف .( 1191 ،رگیزاب و يلامک) هیاپ یامد زا رتالاب هنازور یامد طسوتم زا تسترابع زور - هجرد کی .تسا یرورض
 :تسا ریز حرش هب GDD هبساحم

(4)          
 بسح رب) هنازور یامد هنیمک و هنیشیب Tminو Tmax ،( يعمجت ترارح) دشر زور -هجرد GDD ،قوف هلداعم رد
 تسا یژولونف هلحرم نایاپ و عورش خیرات b و a ،(دارگ يتناس هجرد 11 اجنیارد) انبم یامد Tb ،(دارگيتناس هجرد
 ،نیذآلگ روهظ ،گرب ومن ،ينزهناوج لماش BBCH سایقم رد کشرز یژولونف لحارم ،.(1191رگیزاب و يلامک)
 يعارز لاس رد ينادیم تروص هب کشرز یژولونف لحارم عوقو خیرات .تسا هویم ندیسر ات هویم لیکشت و يهدلگ
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 يمیلقا یاهرتماراپ نیگنایم و کشرز یژولونف لحارم دادخر خیرات 1 لودج .دش هبساحم نئاق هاگتسیا رد 13-6391
  .دهديم ناشن ار لحارم نیا لوط رد

 (ناگدنراگن :عبنم) کشرز یژولونف لحارم -1 لودج

 هنیشیب یامد نیگنایم
(°C) 

 هنیمک یامد نیگنایم
(°C) 

 (C°) هنازور یامد نیگنایم
 يترارح زاین
(GDD) 

 کشرز دشر لحارم زاغآ خیرات همتاخ خیرات

 ينز هناوج هلحرم 96/12/14 96/12/20 34 3/4 1/1 8/6

 گرب ومن هلحرم 96/12/21 97/1/15 111 1/1 6/1 1/91

 نیذآ لگ روهظ هلحرم 97/1/16 97/1/29 211 9/91 1/2 2/11

 يهد لگ هلحرم 97/1/30 97/2/17 111 9/31 9/11 27/6

19 9/11 9/11 11  هویم ندیسر ات لیکشت هلحرم 97/2/18 97/7/1 92

 عمج   1461 9/91 9/6 9/11

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هعلاطم دروم هقطنم
 لامش زا هک تسا ناریا تالف زا یرتگرزب شخب ناریا يلعف ۀدودحم .دشابيم ناریا لک ،قیقحت نیا هعلاطم دروم هدودحم 
 دورارف ات يقرش لامش زا و تارف و هلجد ۀزوح ات يبرغ بونج زا ،دنس هگلج هب يقرش بونج زا و ناتسنمرا ۀگلج هب يبرغ
 2131-4111 ينامز هزاب رد ناریا فلتخم طاقن رد دیدمه يسانشاوه هاگتسیا 11 یاه هداد زا قیقحت نیا ماجنا یارب .دراد دادتما
  .دهديم ناشن ار روشک رد هدافتسا دروم يسانشاوه یاه هاگتسیا 1 لکش .تسا هدش هدافتسا

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم  قیقحت رد هدافتسا دروم یسانشاوه یاه هاگتسیا 1 لکش

 قیقحت یاه هتفای
 زاین دروم بآ و کاخ ،هایگ ،میلقا تاعالطا لماش تاعالطا هتسد راهچ رازفا مرن نیا طسوت يبآ زاین هبساحم یارب
 اوکا لدم .دش رازفا مرن دراو و هدامآ هدافتسا دروم یاه هاگتسیا يمامت یارب اهرتماراپ نیا قیقحت نیا رد هک تسا
 هشیر هقطنم هیلخت 1 لکش ،لاثم ناونع هب .دریگيم رظن رد دشر هرود لالخ رد زین ار کاخ تبوطر تارییغت پارک
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(Dr) جات هعسوت هدننک رثاتم هک کاخ بآ یاه هناتسآ هیامن اب لوصحم دشر هخرچ رساترس رد ار نئاق هاگتسیا رد-
 ناشن ،تسا (Th3) ششوپ جات سردوز یریپ کیرحت و (Th2) اه هنزور نتسب هب هایگ ندرک روبجم ،(Th1) ششوپ
 هعرزم تیفرظ زا يکدنا هایگ دشر يیادتبا یاه هام رد کاخ تبوطر هریخذ ،دوشيم هدهاشم هک روطنامه .دهديم
(FC) رارق ریثات تحت ار هایگ ششوپجات هعسوت دناوتيم هک تسا رتمک دشر لصف لئاوا زور 11 ات 12 رد ًالاصوصخم 
 هجاوم يمک تیدودحم اب ششوپ جات هعسوت ،يهدلگ هلحرم رد ،دوشيم هدهاشم هک روطنامه .دهاکب نآ زا و دهد
 يبآ شنت اب هایگ و تسا يعارز تیفرظ هب کیدزن و ينارحب هناتسآ زا رتالاب تبوطر ،دشر لصف رخاوا رد .تسا
 Th3 و Th2 زا رتنییاپ کاخ تبوطر هریخذ رادقم ،دشر لصف زا یاهرود چیه رد ،لکش هب هجوت اب .تسین هجاوم
 یریپ اب ششوپجات ای ددنبب ار دوخ یاه هنزور دوش روبجم هک تسا هدوبن هجاوم يتیدودحم اب هایگ نیاربانب ،تسین
  .دوش هجاوم سردوز

 
 نئاق هاگتسیا رد دشر هرود یط کاخ تبوطر تارییغت. 2 لکش

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ات مود هام رد ،لکش نیا هب هجوت اب .دهديم ناشن نئاق هاگتسیا رد ار هایگ زبس ششوپ جات دصرد تارییغت 9 لکش
 نیا لیلد .دهديم خر زبس ششوپ جات دشر هنیشیب ،نئاق هاگتسیا رد (هام تشهبیدرا اب فداصم) هایگ دشر عورش موس
 شیازفا هب هجوت اب نیاربانب .(4 لکش) تسا ينامز هزاب نیا رد هایگ دشر زور- هجرد نیمات خرن شیازفا عوضوم
 ریداقم 2 لکش .تسا یرورض ينامز هزاب نیا رد قرعت-ریخبت ناربج یارب زاین دروم بآ نیمات ،يهایگ زبس هراسخاش
 لکش نیا رد هک روطنامه .دهديم ناشن هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد دشر هرود لالخ رد ار کشرز هایگ يبآ زاین
 روط هب .دهديم خر راوزبس رد يبآ زاین رادقم نیرتمک و زاریش هاگتسیا رد يبآ زاین رادقم نیرتشیب ،دوشيم هظحالم
 ،داب تعرس ،دیشروخ شبات هب ناوتيم يمیلقا لماوع زا .دراد يگتسب يلحم و يمیلقا لماوع هب هایگ ره يبآ زاین يلک
 عجرم قرعت-ریخبت .درب مان عافترا و يیایفارغج ضرع زا ناوتيم زین يلحم لماوع زا .درک هراشا امد و يبسن تبوطر
 هچ ره .(1191 ،ناراکمه و یریزو) دراد يگتسب يمیلقا لماوع هب اهنت رگید ترابع هب ،تسا يمیلقا هیامن کی

 و يیایفارغج ضرع هچ ره سکع رب .دبایيم شیازفا تیمک نیا رادقم ،دشاب رتشیب دیشروخ شبات و امد ،داب تعرس
 هب زاریش هاگتسیا ،2 لکش هب هجوت اب .دبایيم شهاک يمیلقا هیامن نیا رادقم امد شهاک لیلد هب ،دشاب رتشیب عافترا
 6 لکش .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار يبآ زاین نیرتشیب ،رتالاب یامد و رتشیب شبات ،رتمک يیایفارغج ضرع لیلد
 دیلوت یارب (هتفای قرعت-ریخبت بآ بعکم رتم ره یازا هب کشخ هدام مرگولیک بسح رب) بآ یروهرهب ریداقم
 دروم یاه هاگتسیا نیب رد راریش هاگتسیا ،لکش نیا ساسا رب .دهديم ناشن ار هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد درکلمع
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 بآ یروهرهب یاراد بیترت هب دنجریب و نامرک ،زیربت یاه هاگتسیا و تسا بآ یروهرهب نیرتمک یاراد ،هعلاطم
 دنجریب هاگتسیا ،لکش نیا ساسا رب .دهديم ناشن راتکه رد نت بسح رب ار هایگ درکلمع 1 لکش .دنتسه یرتالاب
  .دشابيم حطس دحاو رد درکلمع نیرتمک یاراد زاریش هاگتسیا و درکلمع نیرتشیب یاراد

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم نئاق هاگتسیا رد دشر لصف لوط رد هایگ زبس ششوپ جات دصرد تارییغت دنور 3 لکش

 
 

 

 

 

 

 

 

 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم نئاق هاگتسیا رد دشر لصف لوط رد هایگ دشر زور-هجرد نیمات دنور 4 لکش

 
 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد دشر هرود یط کشرز هایگ یبآ زاین دروآرب 5 لکش

 
  هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد درکلمع دیلوت یارب (هتفای قرعت-ریخبت بآ بعکم رتم ره یازا هب هدش دیلوت کشخ هدام مرگولیک بسح رب) بآ یروهرهب ریداقم 6 لکش
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 3331 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم هعلاطم دروم یاه هاگتسیا رد کشرز هایگ درکلمع 1 لکش

 یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 کشرز .دبای يم شرورپ يغاب لوصحم ناونع هب نآ ی هناد يب عون طقف هک تسا هنوگ 166 زا شیب یاراد کشرز
 زا شیب ناسارخ بونج رد هچتخرد نیا .تسا ناریا صوصخم و دوش يمن تشاک ناهج یاج چیه رد هناد يب
 هک تسا هقطنم یزرواشک هدمع تالوصحم زا يکی و (4391 ،يیاضر و یرهلاق حالف) دراد تمدق لاس تسیود
 هچتخرد نیا ناسارخ ریخا یاه يلاسکشخ رد .تسا هتسباو نآ هب میقتسمریغ و میقتسم روط هب راوناخ نارازه دمآرد
 و دیآ يم باسح هب روشک رادیاپ عبانم زا لوصحم نیا نیاربانب ،دنام يم هدنز و مواقم يبآ مک ربارب رد هک داد ناشن
 شخب نیلغاش یداصتقا تابث و نازرواشک یارب رطاخ نانیمطا يعون نآ تشک ی هعسوت و شرتسگ هب هّوجوت
  .دوب دهاوخ یزرواشک
 و هایگ يفرصم بآ لماش هک تسا لوصحم دیلوت و دشر یارب زاین دروم بآ رادقم ينعم هب هایگ يبآ زاین حالطصا
 نیمأت. دشاب يم هریغ و کاخ یاه کمن یوشتسش تهج هعرزم ندرک باقرغ ،نیمز ندرک هدامآ لثم هژیو يبآ یاهزاین
 يلاس زا هنالاس شراب هک اجنآ زا .دریگ ماجنا یزیرهمانرب اب دیاب نیعم لاس کی رد شراب دوبمک عفر تهج یرایبآ بآ
 یارب نیاربانب .دوش حرط لاس کی تاعالطا ساسا رب اهنت دناوتيمن یرایبآ همانرب نیاربانب ،دنکيم رییغت رگید لاس هب
 یرایبآ ظاحل هب کشرز تشک .تسا زاین يگدنراب تدم دنلب قباوس هب عوقو لامتحا ساسا رب رثؤم شراب هبساحم
 هکنیا هب هجوت اب .تسا بولطم رایسب ،دنشابيم هجاوم بآ دوبمک اب نازرواشک هک کشخ همین و کشخ قطانم یارب
 زا يکی .تسا یرورض یرما هایگ ره زاین دروم يبآ زاین دروآرب نیاربانب ،تسا يلوصحم ره یرورض و يلصا زاین بآ
 یاهرتماراپ هب هژیو هجوت ،يعارز ناهایگ يبآ زاین نیمات رد بآ تیریدم و بآ فرصم نامدنار شیازفا یاه هار
 نییعت صخاش عقاو رد قرعت -ریخبت دروم نیا رد .دشابيم قرعت - ریخبت نازیم و يبآ زاین هلمج زا نآ رب راذگریثات
 دوب یراکهار لابند دیاب نیاربانب .دوشيم دادملق هایگ يبآ زاین اب ربارب نآ نازیم و دشابيم هایگ دشر دنیارف رد یاهدننک
  .تشاد هایگ يبآ زاین زا ار دروآرب نیرتهب بآ تیریدم رد رثوم لماوع نتفرگ رظن رد اب هک
 شبات ،نییاپ يیایفارغج ضرع لیلد هب زاریش هاگتسیا ،هعلاطم دروم یاه هاگتسیا نیب رد داد ناشن قیقحت نیا جیاتن

 و راوزبس یاه هاگتسیا .دهديم صاصتخا دوخ هب ار يبآ زاین نیرتشیب رتمیلیم 111 اب ،رتالاب یامد و رتشیب یدیشروخ
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 بآ یروهرهب رظن زا .دنتسه يبآ زاین نیرتمک یاراد بختنم یاه هاگتسیا نیب رد رتمیلیم 119 و 419 اب مه دورهاش
 رظن زا .دنهديم صاصتخا دوخ هب ار بآ یروهرهب نیرتالاب نامرک و زیربت یاه هاگتسیا و نیرتمک زاریش هاگتسیا زین
 اب .تسا هعلاطم دروم یاه هاگتسیا نیب رد درکلمع نیرتشیب یاراد دنجریب و درکلمع نیرتمک یاراد زاریش ،درکلمع
 نییاپ بآ یروهرهب و درکلمع ،الاب يبآ زاین لیلد هب روشک يبونج قطانم رد کشرز تشک ،قیقحت نیا جیاتن هب هجوت
  .دنتسه رتبسانم لوصحم نیا تشک یارب روشک يلامش همین رد عقاو قطانم و دوشيمن هیصوت
 ندش مرگ و تیعمج شیازفا لیلد هب نآ فرصم شیازفا هب ور زاین و فرط کی زا روشک رد بآ عبانم ندوب دودحم
 دریگ ماجنا هنیهب تروص هب فرصم یاه هنیمز هیلک رد يتایح عبنم نیا هک دنک يم باجیا رگید فرط زا نیمز هرک
 نیرتیاهیاپ زا يغاب تالوصحم و يعارز ناهایگ يبآ زاین قیقد دروآرب ،یرایبآ نف رد .(1391 ،ناراکمه و يیالع)
 ءزج ،ناهایگ قرعت-ریخبت يتابساحم یاهشور ،ور نیا زا .دنوريم رامش هب يسدنهم تابساحم و يحارط نکر
 هنیزگ يعون یرایبآ یزیرهمانرب .(1191 ،ناراکمه و یریزو) تسا ناهج یاهروشک زا یرایسب يتاقیقحت یاهتیولوا
 دروم بآ ندشن نیمات هطساو هب درکلمع شهاک زا یریگولج و يفاضا بآ دربراک زا یریگولج یارب بآ يتیریدم
 یردق هب کاخ تبوطر ایآ الوا .دوش هداد خساپ لاوس هس هب تسیابيم ،یرایبآ یزیرهمانرب کی رد .تسا هایگ زاین
 و هایگ راتفر يیاسانش ،یرایبآ نامز نییعت لاوس نیا هب خساپ یارب ؟دشاب هتشاد یرایبآ هب زاین هک تسا هتفای شهاک
 زاین بآ رادقم هچ هب یرایبآ تیافک یارب هک تسا نآ مود لاوس .تسا زاین دروم بآ هب هایگ یدشر لحارم شنکاو
 هایگ رایتخا رد شور مادک اب ار بآ هک تسا نآ موس لاوس .تسا یرورض یرایبآ بآ رادقم نییعت نیاربانب ؟تسا
  .(1391 ،ينایک) دوش ارجا و يحارط هقطنم یارب یرایبآ متسیس عون تسیابيم لاوس نیا هب خساپ یارب ؟میهد رارق
 ناشن اهيسررب جیاتن .تسا هدش ماجنا تاقیقحت يمامت کرتشم هجو يفده دنچ یزیرهمانرب ،تشک یوگلا هنیمز رد
 ثعاب ،دوجوم طیارش دوبهب رب نوزفا ،یزیرهمانرب فلتخم یاهوگلا زا هدافتسا اب هنیهب تشک یوگلا هئارا هک دهديم
 و یاهمانرب هدزاب یاهفده زا ،اهيسررب نیا رتشیب رد .دوش هدافتسا یرترثوم و بولطم وحن هب اه هداهن زا دوشيم
 هجوت اب .(4391 ،ناراکمه و روپ یراگتسر) تسا هدش هدافتسا يتاعلاطم هقطنم یاهتیدودحم رانک رد بآ فرصم
 ًالاصوصخم دیلوت لماومع و اه هداهن زا هک هنیهب تشک یوگلا هب ندیسر ،نوگانوگ يمیلقا عونت و روشک يگدرتسگ هب
 هدیچیپ یدنیارف تشک یوگلا يحارط .تسا رادروخرب یدایز نیمها زا ،دروآ تسد هب ار یروهرهب رثکادح ناوتب بآ
 تاعالطا زا يهوبنا مجح یروآ عمج هب مزلم ار تشک یوگلا حارط نآ يسررب هک تسا فلتخم لماوع زا رثاتم و
 زاین دروم یاهرایعم هب هجوت اب هدش یروآدرگ تاعالطا قیفلت و لیلحت ،شزادرپ شور باختنا نیاربانب .دنکيم
 یزرواشک شخب رد صوصخ هب بآ عبانم هنیهب صیصخت .(2191 ،ينایلاس) تسا هدننک نییعت و مهم رایسب ،ناریدم
 ،هایگ هزادنا زا شیب بآ اب یرایبآ اریز ،تسا رادروخرب یدایز تیمها زا ،تسا روشک رد بآ يلصا هدننکفرصم هک
 ،ناهایگ زاین دروم بآ زا رتمک بآ اب یرایبآ رگید فرط زا و دوشيم زین کاخ یروش بجوم بآ نداد رده رب هوالع
 هب يبایتسد .(6391 ،ناراکمه و يخرطسا روپلیعامسا) دوشيم یزرواشک تالوصحم درکلمع دیدش تفا ثعاب
 رد مهم نیا .تسا همانرب نآ قیقد یارجا و دماراک و يلوصا یزیرهمانرب دنمزاین ،یزرواشک شخب رد رادیاپ هعسوت
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 اهنآ اب بولطم عضو هب ندیسر هار رد هک تسا يیاهتیدودحم و اهناوت ،اهتصرف ،تاناکما اب لماک يیانشآ ورگ
 هب بسانمان يتیریدم یوگلا لیلد هب يطیحم یاهلیسناتپ و اهناوت زا یریگهرهب دنور ،ریخا یاه ههد رد .میهجاوم
 یاهنارحب ،نآ عبت هب و يطیحم تیفرظ شهاک ،کاخ و بآ عبان بیرخت هلاسم نیا و تسا هدشن يط حیحص روط
 عراز ،3191 ،ناراکمه و يناگروآ یزورون) تسا هتشاد لابند هب ار یدیدش يطیحم تسیز و يعامتجا ،یداصتقا

 ظفح هب کمک نینچمه ،يیاذغ داوم نیمات و یاهقطنم هعسوت هب یزرواشک کمک .(3191 ،ناراکمه و یدابآهاش
 مهم یاهشخب زا يکی ناونع هب یزرواشک شخب تیمها رب نینچمه .تسا شخب نیا فیاظو رگید زا طیحم تمالس
 هایگ درکلمع شیازفا یارب عومجم رد .(1191 ،ناراکمه و یراختفا) تسا هدش دیکات راک یورین و لاغتشا هنیمز رد
 رد دشر لصف لوط رد کشرز يبآ زاین قیقحت نیا رد .تسا یرورض هقطنم رد هایگ يبآ زاین رادقم نییعت ،کشرز
 قیقد یزیرهمانرب رد ار نازرواشک و ناریدم دناوتيم قیقحت نیا جیاتن دربراک .دش هبساحم ناریا بختنم یاه هاگتسیا
  .دناسر یرای روشک رد لوصحم نیا تشک شرتسگ یارب

 یرازگساپس
 مرتحم نیلوئسم زا هلیسونیدب هک تسا هدش هدافتسا روشک دیدمه هاگتسیا 11 يسانشاوه یاه هداد زا قیقحت نیا رد
  .ددرگيم ينادردق و رکشت اه هداد نیا نداد رارق رایتخا رد یارب روشک يسانشاوه نامزاس
 عبانم
 هدافتسا اب قرعت و ریخبت دروآرب .(1391) ،يضترم هدازربکا و دمحم یرفعج ،نسح یدمحا ،یدهم روپ حرف ،نیسح ينازرا ،يلع يناسحا

 ناتسا يپیتسا هقطنم :یدروم هعلاطم) ،cropwatt رازفا مرن همانرب کمک هب کاخ و (عترم) هایگ تایصوصخ ،يیاوه و بآ تاعالطا زا
 .1-61 :(1)31 ،ناریا نابایب و عترم تاقیقحت يشهوژپ يملع همانلصف ،» (روشدور هاگتسیا ،ناریا یزکرم

 تالوصحم تشک یزیرهمانرب .(6391) ،نارماک ،یرواد ،سابع ،بارس یدمحمیلع ،دمحم ،يمیرک ،یداه ،يخرطسا روپ لیعامسا
  .31-99 :2(1) ،يناکم تاعالطا یروانف يسدنهم هیرشن .يناکم یزاسهنیهب یاهشور زا هدافتسا اب یزرواشک

 يگنرف هجوگ و مدنگ لوصحم یارب یرایبآ هنیهب قمع نییعت .(9391)هروصنم ،ماریاب و هفطاع ،يلرکت ،دمحم ،نایرالاس ،نیسح ،یراصنا
 .61-23:(1)1 ،ناریا يشکهز و یرایبآ هیرشن ،(دهشم یدروم هعلاطم) Aquacropلدم کمک هب

91) دوعسم ،هانپ نادزی و روپاش ؛نایفیرظ ،نیسح ،يلحار ،میرم ،مدقم یرجات  بآ تظافح راتفر لیلحت رد يگنهرف یروئت دربراک .(13
 .911-311:(1)41 ،ناریا یزرواشک شزومآ و جیورت مولع ،روباشین تشد نازرواشک

 یرایبآ یزیر همانرب رد Aqua Crop هیبش دربراک ناکما يسررب .(1391 ) دیعس ،بسندنمورب و يلعدبع ،یرصان ،دولوم ،این یردیح
  .49 -39 :(12)5 ،بآ عبانم يسدنهم هـلجم ،زاوها رد نادرگباتفآ

 تبوطر ،مدنگ درکلمع ينیب شیپ رد Aqua Crop لدم درکلمع يبایزرا .(9391) يلع ،یدیهش ،اضردیحو ،داژن یدرو ،نیشفا ،دنسرخ
  .31-411:(1) 4 ،یرایبآ و بآ تیریدم ،يبآ مک و یروش یاه شنت تحت کاخ خرمین یروش و

 شزومآ و جیورت مولع .تشدهوک ناتسرهش يبآ ناراک مدنگ نیب رد بآ عبانم رادیاپ تیریدم رب راذگ رثا لماوع .(6391)یدهم ،نایمیحر
 .141 -191:(1)11 ،ناریا یزرواشک

 اب نازرواشک یراگزاس یاهدربهار و اهرواب يسررب .(1391) سابع ،يهاشدبع و هموصعم ،ينازورف ،دوعسم ،هانپ نادزی ،قداص ،ينامحر
 .119-149:(9)91 ،یزرواشک رد بآ شهوژپ هیرشن ،ينسمم ناتسرهش رد اهنآ رب رثوم لماوع و بآ دوبمک طیارش
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 شخب رد تشک هنیهب یوگلا نییعت رد يفده دنچ یزیر همانربدربراک .(4391) ،اضریلع ،يسابرک ،میرم ،یولع ،همطاف ،روپ یراگتسر
  .321-311 :1 (9) ،يیاتسور هعسوت یاهدربهار همانلصف .هیردیح تبرت ناتسرهش یزکرم

 هعسوت رد یزاسدنمناوت شقن .(1191) ،نابراس ،یردیح لیکو و رهچونم ،هداز جرف ،یدهم ،یرهاطروپ ،اضرلادبع ،یراختفا نیدلا نکر
  .11-911 :(36) ،يناسنا یایفارغج یاه شهوژپ ،لیبدرا ناتسا یدروم هعلاطم یزرواشک

 شخب هعسوت یدربهار یزیرهمانرب .(3191) ،نیما دمحم ،يناسارخ ،هنامس ،يمیمص ،ربکا ،یدابآ هاش عراز ،اضریلع ،یدابآ هاش عراز
  .31-34 :21(11) ،يیایفارغج مولع یدربراک تاقیقحت هیرشن ،هوکربا ناتسرهش رد یزرواشک

  .13-111 :21 .هعسوت و یزرواشک داصتقا ،بآ عبانم هعسوت یاه حرط رد تشک یوگلا يحارط .(2191) ،ط ينایلاس
 رد پارکاوکآ لدم درکلمع يبایزرا و يجنساو .(1391) بوقعی ،شیک تعارز و يلعزاین ،کاپ يمیهاربا ،نیسح ،هدازاباب ،همیهف ،يهاشریش

 .11-44:(1)14 ،یرایبآ يسدنهم و مولع ،مدنگ رد یرایبآمک لامعا نامز و رادقم تیریدم

 .یرهش زبس یاضف ناونع هب دجنس تخرد یرایبآ یزیر همانربو يبآ زاین دروآرب .(1391) ،دورف ،يفیرش ،یدهم ،هداز کچوک ،داوج ،يیالع
  .3611-1111 :6 (91) .ناریا يشکهز و یرایبآ هیرشن

 Aqua Crop لدـم يبایزرا .(1389) ،اضردیمح زابناج و یداه ،يلادتعا يناضمر ،دوعسم ،داژن يسراپ ،نژیب ،یرظن ،يلع هزمح ،هدازیلع

  .283-273 :(4)2 .ناریا يشکهز و یرایبآ هیرشن .جرک هقطنمرد مدـنگ یراـیبآ مـک تیریدـم رد

 قطانم رد قرعت – ریخبت دروآرب یاهشور يبایزرا .(9191) اضر دمحم ،درونهر و داوج دمحم ،يناجناخ ،يلعمالغ ،يلامک ،نیما ،هدازیلع
 .211-13:(1) 31 ،يیایفارغج تاقیقحت همانلصف ،»ناریا کشخ

 نیمخت و هیردیح تبرت میلقا رد ينیمز بیس لوصحم يبآ زاین دروآرب .(2391) نسح ،يیاضر و دمحم ،هدیقعاب ،سابعمالغ ،یرهلاق حالف
 .34-16:(41)1 ،تسیز طیحم و ناسنا ،عجرم قرعت و ریخبت ساسا رب يعقاو قرعت و ریخبت

 قطانم يیایفارغج تاعلاطم ،راوزبس میلقا رد دجنک يبآ زاین دروآرب .(4391) ،هتشرف ،دنوناریب ،یدهم ،ينمچهار ،سابع مالغ ،یرهلاق حالف
  .1-41 :11(6) ،کشخ

 همانلصف ،دابانگ ناتسرهش رد کشرز یژولونف لحارم رب يمیلقا یاهرتماراپ شقن .(4391) نسح ،يیاضر و سابع مالغ ،یرهلاق حالف
 .1-21:(14)11 ،نیمزرس يیایفارغج

  .صص 69 .لوا پاچ .یزرواشک شزومآ رشن ،ازلک یرایبآ یزیرهمانرب .(1391) ،اضریلع ،ينایک

 هیبش روظنم هب Aqua Crop لدم يجنس رابتعا .(4391)يلع ،یدیهش و نیسح ،یراصنا ،نارماک ،یرواد ،نژیب ،نامرهق ،دوعسم ،یدمحم
 عیانص و مولع) کاخ و بآ هیرشن ،يکشخ و یروش شنت نامزمه طیارش تحت هناتسمز مدنگ بآ فرصم يیاراک و درکلمع یزاس
 .41-16 :(1)31 ،(یزرواشک

 و ریخبت نازیم دروآرب و يبایزرا .(1391) ،یدهم ،يیازخ ،زمره ،حالف ،فسوی ،داژن کین ،میهاربا ،یریما ،دوواد ،یرات یرارب ،ماهلا ،یریدم
  .162-112 :3(1) ،(یاهقطنم یزیرهمانرّل) ایفارغج همانلصف .روشک يلامش یاه ناتسا رد جنرب هایگ قرعت

 هعلاطم) یزرواشک هعسوت یارب يطیحم یاه ناوت يبایزرا .(3191) هقیدص ،يملس ينایکو هلا تیادهدیس ،یرون ،رغصا ،يناگروآ یزورون
  .13-211 :1(1) ،يیاتسور یاه شهوژپ همانلصف .(نجورب ناتسرهش روخاغچ هیحان :یدروم

 يلم هتیمک .(ناهایگ زایندروم بآ هبساحم لمعلاروتسد) ناهایگ قرعت -ریخبت .(1191)ردان ،یردیح و اضر دمحم ،یراصتنا ،هلاژ یریزو
 .نارهت .لوا پاچ ،ناریا يشکهز و یرایبآ
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