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 هدیکچ
  یاگه      بآ زا یگنغ قطاگنم اگی و داگیز اتعگسن شراا اا بوطرم و مرگ یاه میلقا رد هک تسا یعارز  الوصحم زا یکی (Oryza sativa L) جنرا
     نگیا رد روگظنم نیدگا  دگشاا     یگم روگشک یلامگش یاگه ناتسا لوصحم نیا تشک یارا هقطنم نیرت بسانم  دراد تشک تیلااق ینیمز ریز و یحطس
    ناتگسلگ و ناردگنزام ،نالیگگ ناتسا هس رد (تسوگآ ات یم) دشر فلتخم لحارم رد جنرا هایگ قرعت و ریخعت نازیم هک تسا هدش شالت شهووپ
            شور نیرگتها ناوگنع هگا  گیتنام گ نمنگپ وئاگف شور زا هدافتگسا اگا بگختنم یاگه  هاگتگسیا رد عذرم هایگ قرعت و ریخعت نازیم ادتاا رد  دیآ تسدا
      و رگیخعت رادگقم ،عگذرم هاگیگ قرگعت و ریخعت ریداقم رد جنرا هایگ یهایگ بیرض برضلصاح اا سپس و هعساحم ،قرعت و ریخعت هعساحم درادناتسا
 رد نآ هنیمک و ینایم هلحرم رد جنرا هایگ قرعت و ریخعت نازیم هنیشیا هک  دهد یم ناشن جیاتن  دمآ تسدا دشر فلتخم لحارم رد جنرا هایگ قرعت
         دگشر یناگیم هگلحرم رد جنرگا هاگیگ قرگعت و رگیخعت ،بگختنم یاه هاگتسیا رتشیا رد ،(لیجنم هاگتسیا یانثتسا ها) دوش یم هارجت دشر ینایاپ هلحرم
     قرگعت و رگیخعت نازگیم یگلک روط ها  دهد یم صاصتخا دوخ ها ار لوصحم نیا قرعت و ریخعت لک زا دصرد 37 ات 12 دودح رد (یالوذ و نئوژ)
 لااقم رد ،داای یم شهاک لیجنم هاگتسیا یانثتسا ها (اراتسآ هاگتسیا) برغ تمس ها (هپت هوارم هاگتسیا) هقطنم قرش زا دشر لحارم مامت رد جنرا
   نازگیم ناگگرگ و هپت هوارم یاه هاگتسیا رد هک یروط ها دنک یم یط ار یشیازفا یدنور ،برغ ها قرش زا لوصحم نیا دشر هرود رد شراا نازیم
     رد نالیگگ و ناردگنزام ناتگسا یاگه  هاگتگسیا رتشیا رد هک یلاح رد دنک نیمات ار لوصحم نیا یاآ زاین زا دصرد 36 و 3 دودح رد بیترت ها شراا
   تسا نیمات لااق شراا قیرط زا لوصحم نیا یاآ زاین دصرد 31 ات 39 دودح
 .یلامش یاه ناتسا  ،جنرب ،ثیتنام نمنپ ،قرعت و ریخبت :یدیلک ناگژاو
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 همدقم
 .(Roy et al, 2011& Thakur et al, 2014 ) ترسا ناهج مدرم زا یمین زا  یب یلصا یاذغ (Oryza sativa L)دنرب
  ترسا هتفای  ااتخا دنرب هب مدنگ زا سپ تشک ریز حطس نیرتشیب و ترذ زا سپ ایند رد لواحم دیلوت نیرتشیب

(Cavada et al 2014& FAO, 2016). درنک یرم دریلوت ار اریند دنررب دصرد 13 دودح رد ایسآ هراق رضاح لاح رد      
(Kudo et al, 2014). یازرفا هرب ور هعرسوت لارح رد یاهروشک رد ییاذغ دبس رد نآ  هس هب هجوت اب دنرب هب زاین      
  رد نارهج رد دنرب دیلوت ،رضاح نرق رد دنرب نوزفازور یاضاقت نیمات روظنم هب دهدیم ناشن یملع یاههتفای .تسا
    ارت تریعمج درشر هب خساپ رد ،هتفرگ تروص یاه ینیب یپ قباطم .دبای  یازفا دصرد 11 نازیم هب دیاب 5010 لاس
  هترشاد دشر لاس ره رد ٪1.0 دودح یدرکلمع  یازفا تسیاب یم ناهج مدرم ییاذغ زاین نیمات روظنم هب 1510 لاس
 .(Fei and Shao-Bing, 2017) دشاب
  بورطرم  یحاورن رد امومع و تسا یبونج هجرد 51 ات یلامش هجرد 51 یئایفارغج شرع ،دنرب تشک بسانم  یلقا
    هرب یهدرلگ هرلحرم رد  هم لماوع هلمج زا تبوطر و رون .دراد یرتهب دشر بوطرم و مرگ ًااتبسن طیارش و ،ییاوتسا
       یرفنم ریثارت نآ درشر درنیارف ررب یراریبآ بآ بویسلس هجرد 11 زا رتشیب ای و 16-96 زا رتمک یامد .دور یم رامش
  یگدرنراب  نازریم   هرک یقطارنم  رد ارما ،دوش یم تشک یباقرغ تروص هب اتدمع و دراد ییالاب یبآ زاین دنرب .دراذگ یم
   ،یرگیب درمحم ؛1196 ،یلیکو و توخا) دومن تشک زین  ید تروص هب ار نآ ناوت یم دسر یم رتمیلیم 151 هب هنایلاس
   لرک درصرد 12    دودرح یزریش هرک تسا یدح هب یزرواشک تالواحم ریاس اب هسیاقم رد بآ هب دنرب زاین .(1396
   نارریا رد دنررب تشک ریز حطس .( 2015et alSedaghat ,) تسا هداد  ااتخا دوخ هب ار ایسآ یزرواشک بآ  بانم
    هربتر دنررب ،رورشک رد یعارز تالواحم تشک ریز حطس رظن زا .(IRRI, 2016) دشاب یم راتکه 11111 دودح رد
 هب دنرب تشک دعتسم و  هم قطانم زا یکی ناردنزام یایرد بونج .تسا هداد  ااتخا دوخ هب مدنگ زا سپ ار مود
 نالیگ و ناردنزام ناتسا ود ههیو هب یلامش یاه ناتسا رد روشک هدش دیلوت دنرب دصرد 11 هکیروط هب دور یم رامش
  .(Amiri Larijani et al, 2011) دوش یم تشک
 ل ارس 50    یرط تراررح هرجرد 1110 لاس رد (IPCC) یمیلقا تارییغت یلود نیب تایه شرازگ هب انب رگید ییوس زا
 ات طسوتم روط هب دناوت یم ترارح هجرد لنپ نیا ینیب  یپ قباطم .تسا هتفای  یازفا یا هدنیازف تروص هب هتشذگ
 یخرب رد یدح یاه نایرج داجیا و یمیلقا تارییغت رب هدیدپ نیا زا یشان تارثا ؛دبای  یازفا 1160 لاس ات هجرد 9
 ههیو هب یزرواشک دیلوت یاه  تسیس رب شراب نازیم رد رییغت و ترارح هجرد  یازفا نیا تسا هدهاشم لباق قطانم

   هاریگ رد یربآ زاین  یازفا و لواحم درکلمع  هاک بجوم تسا نکمم هکیروط هب دوب دهاوخ رثوم زین دنرب دیلوت
  درورم بآ نازیم  قاو رد تسا قرعت و ریخبت هب هتسباو یبآ زاین .(Wassman et al, 2010& Sim et al, 2012) دوش
    هرلمج زا) ییاوره و بآ یارهرتماراپ   .دورش یم هتخانش هایگ رد یبآ زاین ناونع اب هایگ قرعت و ریخبت ناربج یارب زاین
     زا) هرعرزم رد تریدرم و (درشر هرلحرم و  قر ،یهایگ یاه هنوگ) لواحم ،(داب تعرس و تبوطر ،اوه یامد ، بات
      هرلمج زا (هرریغ و اره یرارمیب و تارفآ لرتنک مدع ،اهدوک فرام رد تیدودحم ، ک یلآ داوم ، اخ یروش هلمج
 هایگ زاین دروم بآ لک زا دصرد 5 زا رتمک .(Allen et al, 1998) تسا رثوم قرعت و ریخبت نازیم رب هک تسا یدراوم
     قریرط زا هدرنام یقارب درصرد 53 و هدش یهایگ یاه مادنا لیکشت فرص ،دوش یم بذج هشیر طسوت اتدمع هک دنرب
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 یرازیلاش یضارا یبآ زاین تارییغت یسررب .(3296 داهن نابرق و نایداه) دوش یم  راخ هایگ برتسد زا قرعت و ریخبت
      نارشن ار فرلتخم یاره ویرانرس ترحت یرایبآ بآ زاین یدصرد 90 ات 96  یازفا ، یلقا رییغت زا یشان اکنالیرس رد
       ررییغت ببرس ترسا نرکمم ارمد  یازرفا هجیتن رد قرعت و ریخبت  یازفا یفرط زا .(De Silva et al, 2007) دهد یم
     و ینارش ترفن یزرد) ترسا یراریبآ یاهزور دادعت  هاک نآ هجیتن هک دوش دشر هرود  هاک و هایگ یکیژولویزیف
        ررثا یرعارز  یورقت و یلراف ییارجباج ررب درناوت یم امد  یازفا دهد یم ناشن نینچمه اه یسررب .(5396 ،ناراکمه
     بارختنا ،ترشک خیرارت ررییغت اب نازرواشک یلو تسا رثوم یرایبآ زاین و دنرب درکلمع رب  یلقا رییغت هشرگا ،دراذگب
        درنهد قبارطت  یرلقا ررییغت ارب ار ترشک یدرح ات دنناوت یم یعارز بوانت رییغت ای توافتم تشک تدم لوط اب ماقرا
(Wassmann and Dobermann, 2007). قررعت    و رریخبت  هارک هرب رجنم دنه برغ لامش رد اشن تشاک رد ریخات  
   هدافترسا درورم یتیریدم راکهار کی ناونع هب دناوت یم قطانم یخرب رد شور نیا دیدرگ رتمیلیم 155 ات 112 زا دنرب
   ررییغت ریثارت یسررب اب زین (9396) ناراکمه و نایئادیش .(Hira and Khera, 2000& Kinger et al, 2014) دریگ رارق
 رییغت هدیدپ زا یشان یگدنراب  هاکو امد  یازفا ،دندرک شرازگ دنرب لواحم درکلمعو یرایبآ صلاخ زاین رب  یلقا
 .دش دهاوخ یتآ یاه لاس رد نآ  یازفا هب رجنم و هدوب راذگریثات ،دنرب یفرام بآ یعقاو زاین رب  یلقا
   تالوراحم یدرنب    هرنهپ .ترسا یرطیحم ترسیز یاه  لاش اب قباطت و تخانش مزلتسم دنرب درکلمع دوبهب و نفح
   هاریگ درشر رب هدننک دودحم لماوع و یدرکلمع تارییغت ییاسانش روظنم هب هک تسا ییاه شور هلمج زا یزرواشک
(Caldiz et al, 2002& Williams et al, 2008)، قطارنم رد یرعارز تیریدرم ندررک هرنیهب (     Seppelt et al, 2001)، 
 Fischer ) یزروارشک رب  یلقا تارییغت زیلانآ تارثا و (Geerts et al, 2006& Arya et al, 2010) دیلوت دنور هسیاقم

et al, 2005) ارب هرسیاقم رد ییاوره و بآ تدرم ینالورط یاره هداد زا هدافتسا اب تشک یزاس هیبش .دوش یم هدافتسا       
  نریا رد ،دهد یم ناشن بآ تیدودحم طیارش رد درکلمع و درکلمع لیسناتپ زا یرت یوق دروآرب ،تدم هاتوک یاه هداد
    زا هدافترسا هرکیلاحرد .درریگ   یرم راررق یسررب دروم زین دایز یاه یگدنراب و دیشروخ  بات ،یترارح هنماد رثا شور
   و  ارخ ،یهاریگ تیعمج ،تشاک خیرات اب طبترم یاه هداد ههیو هب ، اخ یناکم یاه هداد هب زاین لواحم یاه لدم
 ,Ramires- Villegas and Challinor  ) درشابن برترسد رد یسررب تهج دراوم همه تسا نکمم هک دراد اوه و بآ

2012 & Van Ittersum et al, 2013). یعارز تالواحم تشک هعسوت رد یمیلقا و یطیحم لماوع  قن هب هجوت اب 
  یاره    ناترسا رد ییاوره و بآ تدرم ینالوط یاه هداد یبایزرا اب  هوهپ نیا ،یعارز تیریدم بسانم راکهار هئارا و
   .دزادرپ یم لواحم نیا تشک دعتسم قطانم یاسانش و یفرعم هب ،دنرب یبآ زاین رب رثوم لماوع ههیو هب یلامش
  شور و هداد
   شور و رریخبت ترشت شور ،یشبات شور ،لدیرک ینالب شور)  جرم هایگ قرعت و ریخبت هبساحم یارب شور راهش
   و برترسد رد یرمیلقا یاه هداد یانبم رب رکذلا قوف یاه شور .(Allen et al,1998) تسا هدش هتفرگ رظن رد (نمنپ
 .(Doorenbos and Pruitt,1977) تسا هدیدرگ هئارا (قرعت و ریخبت) هایگ یبآ زاین نییعت رد تقد
          شور نیررتهب ناورنع هرب ثریتنام ر نمنرپ وئارف شور ، رجرم هاریگ قرعت و ریخبت هبساحم یاه شور یمامت نیب رد
  اره  یلقا و قطانم همه یارب راگزاس شور نیا .تسا هدش داهنشیپ (ET0)  جرم هایگ قرعت و ریخبت هبساحم درادناتسا
 Allen et al,1998 ;Summer and Jacobs,2005 ;Hargreaves,1994 ;Bakhtiari et al,2011; Steduto et) دشاب یم
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al, 2012; Tian and Martinez, 2012; Kulkarni et al, 2015; Feng et al, 2016). قررعت و رریخبت شور نریا رد    
 Doorenbos and) دوش یم هدافتسا یمیلقا نیگنایم یاه هداد زا هدافتسا اب هزور 19 ای 16 یاه هرود یارب ار  جرم هایگ

Pruitt,1977). 1997.)   هرنازور ینارمز ماگ رد  ه شور نیا;Garcia et al. 2004; Temesgen et al. 2005  Liu et 

al) ترسا اررجا لرباق هناهام ینامز یاه ماگ رد  ه و    (Allen et al. 1998; McVicar et al. 2005, 2007)، رد هرتبلا  
    شور نریا زا هرناهام اری هزور 16   ینارمز یاره  هزارب رد الومعم لیلد نیمه هب .دوش هربیلاک دیاب هنازور ینامز یاه ماگ
  .دننک یم هدافتسا
   ترشت و ررتم   یرسیال لریبق  زا ،ررگید یکیزیف یاه  شور هب تبسن یدایز تقد یاراد ثیتنام ر نمنپ وئاف شور دیاتن
  و رریخبت هبساحم یارب رگید یبرجت یاه شور زا هدافتسا تقیقح رد .(Kulkarni et al,2015) تسا A بالک ریخبت
 Feng et)     ترسا فرلتخم قطارنم رد ثیتنام ر نمنپ وئاف شور زاین دروم یاهرتماراپ یمامت دوبن لیلد هب طقف ،قرعت

al,2016; Tian and Martinez, 2012). 
 :دوش یم هدافتسا ریز هطبار زا ثیتنام نمنپ وئاف شور هب  جرم هایگ قرعت و ریخبت هبساحم یارب

ET0 =
0.408∆(Rn−�)+� 900

T+273u2(e�−ea)

∆+�(1+0.34u2)  

0ET= جرم هایگ قرعت و ریخبت  (mm/day)  
 .دیآ یم تسدب ریز هطبار زا هک  (KPaC-1) بآ راخب راشف ینحنم بیش = ∆

∆=
2504 exp[17.27 𝑇𝑇 ÷ (𝑇𝑇 + 237.3)]

(𝑇𝑇 + 237.3)2  

T= بویسیلس هجرد بسح رب اوه یامد 
Rn= یهایگ  شوپ حطس رد صلاخ  بات (MJm-2d-1) دیآ یم تسدب ریز هطبار زا هک. 

Rn=0.77(0.25 + 0.50n ÷ N)Ra − 2.45 × 10−9(0.9n ÷ N +  0.1)(0.34 − 0.14√ea)(Tkx4 + Tkn4) 
n= و یباتفآ تاعاس دادعت N زا ییاریفارغج فرلتخم یاره شررع و اره هارم یارب هک باتفآ نکمم تاعاس رثکادح       
  .تسا لواح لباق  واخم لوادج

Ra= بسح رب بات نیمز  بات MJm-2d-1. 
    نیرمز حطرس زا یررتم 16        عارفترا رد و تارن برسح ررب دارب تعررس یرسانشاوه یاه هاگتسیا رد هکنیا هب هجوت اب
       رریز هرطبار زا هدافترسا ارب سپرس و لیدربت هیناث رب رتم هب ،تان زا داب تعرس ریداقم دحاو ادتبا ،دوش یم یریگ هزادنا
   .دیدرگ لیدبت یرتم 0 عافترا هب یرتم 16 عافترا زا داب تعرس

𝒖𝟐 = 𝒖𝒛
𝟒.𝟖𝟕

𝑳𝒏(𝟔𝟕.𝟖𝒛−𝟓.𝟒𝟐)   

 ،هیناث رب رتم بسح رب نیمز حطس زا یرتم ود عافترا رد داب تعرس u2 :قوف هطبار رد
Uz = عافترا رد داب تعرس z هیناث رب رتم بسح رب نیمز حطس زا.  
Z = (دوش یم یریگ هزادنا یرتم 16 عافترا رد داب تعرس کیتپونیس یاه هاگتسیا رد) داب یریگ هزادنا عافترا. 
 

 



 121 ...قرعت و ریخبت نازیم دروآرب و یبایزرا

 یهایگ بیرض هبساحم
    قررعت و رریخبت .دریآ یم تسدب  جرم هایگ قرعت و ریخبت رد رظن دروم یهایگ هنوگ بیرض برض زا یهایگ بیرض
 رد .دوش یم لصاح تسا یوج یاه رتماراپ ریثات تحت ،نآ ریداقم هک ثیتنام نمنپ وئاف شور زا هدافتسا اب  جرم هایگ
 یهایگ  شوپ  ات تمواقم ،ودبلآ رادقم ،یعارز یهایگ هنوگ عافترا لماع راهش ،یوج یاهرتماراپ رب هوالع هک یلاح
     هاریگ قررعت و رریخبت زا ار نآ هرک تسا راذگ رثا یهایگ یاه هنوگ قرعت و ریخبت نازیم رب زین  اخ حطس زا ریخبت و
 .(Allen et al,1998:89,90) دزاس یم زیامتم  جرم

ETc = Kc ×ET0 

ETc = (زور رد رتم یلیم) رظن دروم هایگ قرعت و ریخبت، 
Kc = (درادن دحاو) رظن دروم هایگ بیرض، 

ET0 = (زور رد رتم یلیم) جرم هایگ قرعت و ریخبت.  
     هرس کیتپونیرس برختنم یاره  هاگترسیا لماش دنرب هایگ قرعت و ریخبت نازیم یسررب یسررب یارب هعلاطم دروم هقطنم
 6  لکرش و6   لودرج رد هرعلاطم دروم هقطنم بختنم یاه هاگتسیا تیعقوم .دشاب یم ناتسلگ و ناردنزام ،نالیگ ناتسا
  .تسا هدش هداد ناشن

 
   هعلاطم دروم هقطنم بختنم یاه هاگتسیا تیعقوم :6 لکش
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 هعلاطم دروم هقطنم یاه هاگتسیا تااتخم :6 لودج

 

 

 

 

 

 

 

 شور
  و هبرساحم روشک یلامش همین بختنم یاه هاگتسیا رد ار  جرم هایگ قرعت و ریخبت ریداقم ادتبا رد رضاح  هوهپ رد
 و ریخبت ، جرم هایگ قرعت و ریخبت ریداقم رد دشر فلتخم لحارم رد دنرب هایگ یهایگ بیارض برض لصاح اب سپس
    ارت بورطرم هرمین یاه  یلقا رد دنرب هایگ دشر هیلوا لحارم رد یهایگ بیرض رادقم .دیدرگ هبساحم دنرب هایگ قرعت
    هریناث ررب ررتم 16 ات 1 داب تعرس نیگنایم یاراد هک لیجنم هاگتسیا رد) 51/6 طسوتم ات  یالم داب تعرس اب بوطرم
 Allen et  ) درشاب یرم 51/1 و 10/6 بیترت هب دشر ینایاپ و ینایم لحارم رد و (تسا 56/6 نآ یهایگ بیرض ،تسا

al,1998) (0 لودج). 6  برختنم یاه هاگتسیا رتشیب رد دنرب هایگ دشر فلتخم لحارم رد داب تعرس هناهام طسوتم 
    هرب یورج تیعرضو ناوت یم هک تسا (هیناث رب رتم 16 ات 1 دودح رد هک لیجنم هاگتسیا یانثتسا هب) هیناث رب رتم 0 ات
 .تسناد طسوتم ات مارآ ار یداب طیارش ظاحل

 (Allen et al,1998:63) هناهام داب تعرس یلک یدنب هقبط :2 لودج

 

 

 

 

 

 زور رد رتم یلیم بسح رب بختنم یاه هاگتسیا رد عجرم هایگ هناهام قرعت و ریخبت ریداقم :3 لودج

 
 
 
 
 
 
 
 

 ییایفارغج شرع ییایفارغج لوط هاگتسیا مان
 بررسح رررب عاررفترا
 رتم

 یرامآ هرود

 1236 - 1610 -6/60 29  00 21  65 اراتسآ
 0536 ر 1610 -1/90 19  30 31  10 یلزنا ردنب
 1536 - 1610 -1/2 19  36 31  19 تشر
 9336 - 1610 9/299 19  11 31  50 لیجنم
 1536 - 1610 -10 19  15 15  11 رسمار
 1136 - 1610 -3/10 19  39 65  19 رهشون
 1236 – 1610 1/16 19  10 05  11 رهش  ئاق
 9110  1610 5126 19  51 05  65 تشالآ
 3336 - 1610 1/5526 19  56 65  26 هشیب هایس
 1536 - 1610 1 19  15 15  10 ناگرگ
 9336 - 1610 111 19  15 55  15 هپت هوارم

  تعرررس تیعررضو نیمز حطس زا یرتم 0 عافترا رد داب تعرس هناهام نیگنایم
 داب

 کبس ای  یالم هیناث رب رتم 6 زا رتمک
 طسوتم ات  یالم هیناث رب رتم 9 ات 6
 یوق ات طسوتم هیناث رب رتم 5 ات 9
 یوق یلیخ هیناث رب رتم 5 زا رتشیب

 هاگتسیا مان
   یتلیم بتسح رب دشر هرود لوط لک رد عجرم هایگ قرعت و ریخبت عومجم زور رد رتم یلیم بسح رب عجرم هایگ هناهام قرعت و ریخبت

 تسوگآ یالوج نئوژ یم رتم

 1/121 01/1 51/1 11/1 99/9 اراتسآ

 36/131 06/1 05/1 56/1 59/9 یلزنا ردنب

 53/121 9/1 16/1 03/9 39/9 تشر

 31/2166 21/3 39/16 29/3 03/1 لیجنم

 11/311 19/9 15/9 11/9 13/0 رسمار

 01/021 93/9 00/1 23/9 15/9 رهشون

 99/311 32/9 21/1 13/9 11/9 رهش مئاق

 12/665 31/1 50/1 69/1 11/9 تشالآ

 91/191 11/9 25/9 31/9 21/9 هشیب هایس

 03/115 11/9 56/5 19/5 69/1 ناگرگ

 11/101 30/1 10/1 1 11/5 هپت هوارم



 121 ...قرعت و ریخبت نازیم دروآرب و یبایزرا

   برختنم یاره هاگتسیا رد ار (تسوگآ ات یم) دنرب هایگ دشر هرود لوط رد  جرم هایگ قرعت و ریخبت ریداقم 9 لودج
  ارب لیجنم هاگتسیا رد  جرم هایگ قرعت و ریخبت نازیم هنیشیب دوش یم هدهاشم هک روطنامه .دهد یم ناشن روشک لامش
  و نرئوژ) ینایم هلحرم رد هاگتسیا نیا رد  جرم هایگ هنازور قرعت و ریخبت نازیم .تسا هدهاشم لباق رتم یلیم 3166
    .ترسا ررتم یرلیم 1 دودح رد (یم) دشر هیلوا هلحرم رد و رتم یلیم 16 دودح رد (تسوگآ) دشر ینایاپ و (یالوج
 داب تعرس  یازفا لیلد هب اههاگتسیا ریاس هب تبسن لیجنم هاگتسیا رد  جرم هایگ قرعت و ریخبت  یازفا یلصا تلع
 بیترت هب ناگرگ سپس و هپت هوارم هاگتسیا ،لیجنم هاگتسیا زا دعب .تسا هقطنم نیا رد (هیناث رب رتم 16 ات 1 نیگنایم)
 161     ارب ررسمار هاگترسیا رد  رجرم هایگ قرعت و ریخبت نازیم هنیمک لباقم رد .دوش یم هبرجت رتم یلیم 115 و 501 اب
 065  ارت 121   زا زرین اره  هاگترسیا ریاس رد .تسا هدهاشم لباق رتم یلیم 191 اب هشیب هایس هاگتسیا رد سپس و رتم یلیم
  .تسا توافتم رتم یلیم
 ار ن   یرمز حطرس درصرد 16    اربیرقت یهاریگ یاره     هرنوگ هرلحرم نریا رد) درشر هیلوا هلحرم ار یم هام هک یتروص رد
     اررف غورلب نارود و هدرمآ ترسدب هایگ رثوم لماک  شوپ) دشر ینایم لحارم ،یالوج و نئوژ یاه هام و (دنناشوپ یم
   هارم و (ترسا هارمه نیذآ لگ یگدیسر ای اهنآ نداتفا و اه گرب یریپ ای ندش درز عورش اب بلغا هک یروط هب هدیسر
     لمارش ار اره گررب مارمت شزیر ای لماک یریپ ای لواحم تشادرب ات غولب هلحرم زا) دشر ینایاپ هلحرم ار تسوگآ
  هرب روشک لامش بختنم یاه هاگتسیا رد دنرب هایگ قرعت و ریخبت یعقاو ریداقم تروص نیا رد ؛ ینک فیرعت (دوش یم
     رد دنررب هاریگ قررعت و رریخبت نازیم تسا هدهاشم لباق 1 لودج رد هک روطنامه .دشاب یم 0 لکش و 1 لودج حرش
  ،درشر ینایم هلحرم رد ،لباقم رد .تسا دشر هیلوا هلحرم زا رتمک ،بختنم یاه هاگتسیا یمامت رد دشر ییاهتنا هلحرم
    زا یرلک رورط هرب نینچمه .دنا هداد  ااتخا دوخ هب ار (ربارب 9 دودح) قرعت و ریخبت نازیم هنیشیب اه هاگتسیا مامت
  هرب)     دنررب هاریگ قررعت و رریخبت نازیم زا (اراتسآ)یبرغ یاه هاگتسیا تمس هب (هپت هوارم) بختنم یاه هاگتسیا قرش
  .دوش یم هتساک (لیجنم هاگتسیا یانثتسا

 رتم یلیم بسح رب دشر فلتخم لحارم رد جنرب هایگ قرعت و ریخبت :4 لودج
 
 
 

 

 

 

 

 

 هاگتسیا مان
 یم

 (هیلوا هلحرم)
 یالوج و نئوژ
 (ینایم هلحرم)

 تسوگآ
 (ینایاپ هلحرم)

 دشر هرود لک رد عومجم

 215 33 113 101 اراتسآ
 225 93 313 301 یلزنا ردنب

 905 001 932 011 تشر
 2321 292 423 342 لیجنم
 134 13 352 93 رسمار
 105 13 003 911 رهشون
 405 03 432 311 رهش مئاق

 335 301 313 011 تشالآ
 454 11 392 001 هشیب هایس

 019 51 413 041 ناگرگ
 153 941 144 491 هپت هوارم
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 لک و (پ) ییاهتنا هلحرم ،(ب) ینایم هلحرم (فلا) هیلوا هلحرم رد دنرب هایگ قرعت و ریخبت ریداقم یدنب هنهپ 9 لکش
  لرباق هک روطنامه .دهد یم ناشن (ناتسلگ و ناردنزام ،نالیگ) روشک لامش بختنم یاه هاگتسیا رد ار (ت) دشر هرود
 ینایم هلحرم رد و (پ لکش) رتمک ینایاپ هلحرم رد اه هاگتسیا یمامت رد دنرب هایگ قرعت و ریخبت نازیم تسا هدهاشم
 رد دنرب هایگ قرعت و ریخبت عومجم (لیجنم هاگتسیا یانثتسا هب) اه هاگتسیا یمامت رد یلک روط هب و (ب لکش) رتشیب
     (اراترسآ هاگترسیا) یربرغ یاره هاگتسیا تمس هب (هپت هوارم هاگتسیا) یقرش یاه هاگتسیا تمس زا دشر هرود لوط لک
 .دبای یم  هاک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روشک لامش بختنم یاه هاگتسیا رد جنرب هایگ قرعت و ریخبت ریداقم یدنب هنهپ :3 لکش



 321 ...قرعت و ریخبت نازیم دروآرب و یبایزرا

  ر لیجنم هاگتسیا رد دنرب هایگ دشر هرود لوط رد یگدنراب نازیم نیرتمک دوش یم هدهاشم 5 لودج رد هک روطنامه
  ررتم  یرلیم 30       هرب نازریم نریا ،لوراحم نریا ترشادرب نامز ات هایگ تشک هیلوا لحارم یط رد هک یروط هب ؛دهد یم
    دودرح یزریش دریاب تقیقح رد .تسا رتم یلیم 1906 دودح رد هرود نیمه رد هایگ نیا یبآ زاین هک یلاحرد ؛دسر یم
  لرماک یبآ زاین ناوتب ات دوش هدافتسا هقطنم نیا رد ،دنرب تشک یارب ینیمزریز و یحطس یبآ ریاخذ زا رتم یلیم 1106
   نیررتمک ،یررتم یلیم 21 شراب اب ،هپت هوارم هاگتسیا ،لیجنم هاگتسیا زا دعب .درک  هارف هنیهب تشک تهج ار هایگ نیا
   ترسا ررتم  یرلیم 111   دودرح رد هرقطنم نیا رد دنرب هایگ یبآ زاین .دراد دنرب هایگ دشر هرود لوط رد ار شراب رادقم
   هاگترسیا رد شرارب نازیم .ددرگ هیهت ینیمز ریز و یحطس بآ  بانم زا دیاب نآ رتم یلیم 111 هب کیدزن هک (1 لودج)
   ،ترسا ررتم یلیم 161 دودح رد هایگ نیا یبآ زاین نازیم و (5 لودج) رتم یلیم 106 دنرب هایگ دشر هرود یط ناگرگ
  .ددرگ هدافتسا دنرب هایگ تشک تهج ینیمز ریز و یحطس بآ ریاخذ زا بآ رتم یلیم 131 هزادنا هب یتسیاب ینعی
    نآ یقبارم ترسا مزال اذرل دوش یم نیمات شراب قیرط زا دنرب هایگ یبآ زاین دصرد 50 دودح رد رهش  ئاق هاگتسیا رد
    رادرقم ررسمار و رهرشون ،یلزنا ردنب ،تشر ،اراتسآ یاه هاگتسیا رد .ددرگ نیمات یبآ  بانم ریاس زا (دصرد 51 دودح)
 (1  لودرج) دشاب یم رتم یلیم 105 ات 191 دودح رد هایگ یبآ زاین و (5 لودج) رتم یلیم 150 ات 110 دودح رد شراب
    رد شرارب رادرقم تریاهن رد .تسا نیمات لباق شراب قیرط زا دنرب هایگ یبآ زاین دصرد 15 ات 11 دودح یزیش ینعی
  هاریگ یبآ زاین و (5 لودج)رتم یلیم 116 و 166 بیترت هب دنرب هایگ دشر هرود لوط رد تشالآ و هشیب هایس هاگتسیا
    زا هاریگ نریا یربآ زاین دصرد 10 دودح ینعی رگید ترابع هب (1 لودج)دشاب یم رتم یلیم 995 و 151بیترت هب دنرب
 .ددرگ نیمات هنیهب تشک تهج یبآ  بانم ریاس قیرط زا تسیابیم نآ رگید دصرد 12 و شراب قیرط

 رتم یلیم بسح رب دنرب هایگ دشر هرود لوط رد یگدنراب ریداقم :5 لودج

 هاگتسیا مان
 (رتم یلیم بسح رب) جنرب تشک فلتخم لحارم یگدنراب نازیم

 ینایاپ هلحرم یتایم هلحرم هیلوا هلحرم (رتم یلیم بسح رب)دشر هرود لک رد یگدنراب عومجم
 تسوگآ یالوج نئوژ یم

 590 21 11 11 11 اراتسآ

 150 066 11 05 11 یلزنا ردنب

 510 21 01 91 05 تشر

 30 6 1 9 60 لیجنم

 110 51 29 25 11 رسمار

 536 51 99 15 11 رهشون

 596 91 19 69 69 رهش مئاق

 116 19 51 09 19 تشالآ

 166 10 10 36 11 هشیب هایس

 106 10 60 69 01 ناگرگ

 21 66 16 10 10 هپت هوارم

 یریگ هجیتن
  .درش هتخادرپ روشک لامش رد (تسوگآ ات یم) دشر هرود لوط رد دنرب هایگ قرعت وریخبت یسررب هب  هوهپ نیا رد
 :درک هصالخ ریز دنب دنش رد ناوت یم ار یسررب نیا دیاتن
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    هرب (یرم) درشر هیلوا هلحرم رد نآ هنیمک و (یالوج و نئوژ)ینایم هلحرم رد  جرم هایگ قرعت و ریخبت نازیم هنیشیب
  هرلح  رم رد دنررب هاریگ قرعت و ریخبت نازیم بختنم یاه هاگتسیا رتشیب رد .تسا هدهاشم لباق ناگرگ هاگتسیا یانثتسا
 .دهد یم  ااتخا دوخ هب ار دنرب هایگ قرعت و ریخبت لک زا دصرد 11 ات 51 دودح رد دشر ینایم

   و ررتم یرلیم 0906    ارب لریجنم هاگترسیا رد (تسوگآ ات یم) دشر هرود لک رد دنرب هایگ قرعت و ریخبت نازیم هنیشیب
 و ریخبت نازیم هنیمک لباقم رد .دشاب یم رتم یلیم 161 و 251 دودح رد بیترت هب ناگرگ و هپت هوارم هاگتسیا رد سپس
 .دشاب یم رتم یلیم 151 و 691 اب بیترت هب هشیب هایس سپس و رسمار هاگتسیا رد دنرب هایگ قرعت

    یازرفا ارب طابترا رد ،اه هاگتسیا ریاس هب تبسن لیجنم هاگتسیا رد دنرب هایگ قرعت و ریخبت یربارب ود دودح  یازفا
   .دشاب یم            اه هاگتسیا ریاس هب تبسن لیجنم هاگتسیا رد داب تعرس یربارب 1 ات 5 دودح

     لورط لرک رد دنررب هاریگ قرعت و ریخبت نازیم تشالآ و رهش  ئاق ،رهشون ،یلزنا ردنب ،تشر ،اراتسآ یاه هاگتسیا رد
 .دشاب یم رتم یلیم 195 ات 115 دودح رد دشر هرود

  (اراترسآ هاگتسیا) برغ تمس هب (هپت هوارم) بختنم یاه هاگتسیا قرش زا دنرب هایگ قرعت و ریخبت نازیم یلک روط هب
  هرب برغ هب قرش زا دنرب هایگ دشر هرود لوط رد یگدنراب نازیم سکعرب و دبای یم  هاک لیجنم هاگتسیا یانثتسا هب
 .دبای یم  یازفا لیجنم هاگتسیا یانثتسا

  و درنک یم نیمات ار هایگ نیا یبآ زاین دصرد 0 دودح رد لیجنم هاگتسیا رد دنرب هایگ دشر هرود لوط رد شراب نازیم
   هرپت هواررم یاه هاگتسیا رد .ددرگ نیمات یتسیاب یحطس ریز و یحطس یبآ  بانم ریاس زا نآ رگید دصرد 23 دودح رد
  یترسیاب ن آ ررگید یقاب و تسا نیمات لباق شراب زا دنرب هایگ یبآ زاین زا دصرد 10 و 3 دودح رد بیترت هب ناگرگ و
  یانثترسا هب) نالیگ و ناردنزام ناتسا یاه هاگتسیا رتشیب رد لباقم رد .ددرگ نیمات یحطس ریز و یحطس بآ ریاخذ زا
 نیمات لباق شراب قیرط زا (تسوگآ ات یم) دشر هرود لوط رد دنرب هایگ یبآ زاین دصرد 15 ات 19 دودح رد (لیجنم
 .تسا

  عبانم
 .هحفص 060 .یباراف تاراشتنا .(تشادرب ،تشاد ،تشاک) دنرب .1196 .د ،یلیکو ،.م ،توخا

     رد بآ  هوهرپ هیررشن . یرلقا ررییغت طیارش رد ناردنزام ناتسا رد دنرب تشک تیریدم .5396 .ف ، یدنا راک و .ا .ع ،یلاش تفن یزرد
 doi: 10.22092/JWRA.2016.107154 .119-99 هحفص .9 هرامش 9 دلج .یزرواشک

     هرعلاطم) دنررب لوراحم دررکلمع و یرایبآ صلاخ زاین رب  یلقا رییغت ریثات .9396 .ر ،یلوا لضف و .  .م ،یدمحا رابت ءایض ،.م ،نایئادیش
 .1206 -1306 هحفص .1 هرامش .20 دلج .(یزرواشک  یانص و مولع)  اخ و بآ هیرشن .(نجت تشد :یدروم

-http://www.agri    رد یررررسرتسد لررررباق .ناهفررررصا ناتررررسرهش یزرواررررشک داررررهج .دنرررررب .1396 .ع ،یررررگیب دررررمحم
esfahan.ir/Default.aspx?tabID=1742 
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