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 چكيذه

ثيؾ اص ًَد دسصذ اساضي وـَس خضء هٌبعك خـه ٍ ًيوِ خـه هي ثبؿذ ٍ اص خصَصيبت ثبسص ايي هٌبعك ووجَد ؿذيذ 

ًضٍالت خَي ٍ تجخيش ٍ تؼشق ثؼيبس ثبالػت. دس هٌبعك خـه ٍ ًيوِ خـه ثِ ػلت ٍخَد ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ سؿذ اص 

َصيغ ًبهٌظن آى، ثبال ثَدى تجخيش ٍ تؼشق، عَالًي ثَدى فصل خـه، صيبد ثَدى داهٌِ تغييشات ٍ ت ووجَد ثبسًذگيخولِ 

ثٌبثشايي  دهب دس عَل ػبل ٍ ؿذت ثبد، فمظ ثب تىيِ ثش اهىبًبت هَخَد، وـت دين دسختبى ٍ دسختچِ ّب اهىبى پزيش ًيؼت

ذ دس اهش تَػؼِ وـت دين ايي ًَع گيبّبى دس اثذاع سٍؿْبيي وِ ثتَاًذ وبسآيي خوغ آٍسي ٍ رخيشُ آة سا افضايؾ دّ

دس ايي ثشسػي صًذُ هبًي گًَِ ثبدام دس وـت دين ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي هختلف اساضي ؿيت داس ثؼيبس هفيذ خَاّذ ثَد. 

آٍسي ٍ رخيشُ آة ثبساى هَسد همبيؼِ لشاس گشفت. هحل هَسد آصهبيؾ اساضي ؿيت داس پبسن خٌگلي ٍ حفبظتي  خوغ

سُ ول هٌبثغ عجيؼي آرسثبيدبى ؿشلي ٍالغ دس هٌغمِ آسپبدسُ ػي دس ؿوبل ؿشق تجشيض هي ثبؿذ. عشح آصهبيـي اللِ ادا

آة ثبساى هَسد اػتفبدُ هشثغ التيي دس چْبس تىشاس ثَد. تيوبسّبي هَسد آصهبيؾ ؿبهل چْبس سٍؽ خوغ آٍسي ٍ رخيشُ 

ًْبل  ثبؿذ. + پالػتيه سٍي چبلِ( هي ٍ ثبًىت ّاللي )ثبًىت ّاللي، ثبًىت عَلي، ثبًىت عَلي + پالػتيه سٍي چبلِ

. دس گشديذگيشي  اًذاصُ 1382تب  1380دسصذ صًذُ هبًي ًْبلْب عي ػبلْبي  اًدبم گشفت. 1379اػفٌذ ػبل  22وبسي دس 

هبًي  ( هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ثيـتشيي دسصذ صًذ1382ُتدضيِ ٍاسيبًغ دادُ ّب، دسصذ صًذُ هبًي ػبل آخش )

ٍ ووتشيي آى هشثَط ثِ سٍؽ ثبًىت  100ثَط ثِ سٍؽ ثبًىت عَلي ثذٍى پالػتيه ثب هيبًگيي دسصذ صًذُ هبًي هش

داسي ثيي آًْب  % اختالف هؼٌي5هي ثبؿذ وِ دس ػغح احتوبل  5/62ّاللي ثذٍى پالػتيه ثبهيبًگيي دسصذ صًذُ هبًي 

ىت عَلي ثذٍى پالػتيه  ًؼجت ثِ ػبيش تيوبسّبي هَسد سٍؽ ثبًثٌبثش ايي  تيوبس خوغ آٍسي ٍ رخيشُ آة ثِ  ٍخَد داسد

گشدد. هضبفب ايٌىِ اخشاي سٍؽ ثبًىت عَلي ثذٍى اػتفبدُ اص پالػتيه ون ّضيٌِ  ثشسػي تشخيح دادُ ؿذُ ٍ پيـٌْبد هي

 ثَدُ ٍ احذاث آى آػبًتش هي ثبؿذ. 

 

 وـت دين، ثبدام، رخيشُ آة ثبساى، ثبًىت، اساضي ؿيت داس  واژه هاي کليذي:
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 مقذمه:

هٌبعك خـه ٍ ًيوِ خـه هي ثبؿذ ٍ اص خصَصيبت ثبسص ايي هٌبعك ووجَد ء ثيؾ اص ًَد دسصذ اساضي وـَس خض

ّبي  د هتش هىؼت ثصَست ثبسؽ ٍاسد حَصُهيليبس 400ؿذيذ ًضٍالت خَي ٍ تجخيش ٍ تؼشق ثؼيبس ثبالػت. ػبالًِ حذٍد 

هيليبسد هتش هىؼت ثصَست سٍاًبة  51هيليبسد هتش هىؼت ثصَست تجخيش ٍ تؼشق ٍ  238وِ اص ايي همذاس ؿَد  آثخيض هي

 ػغحي اص دػتشع خبسج هي ؿَد ثٌبثشايي فمظ ثخؾ اًذوي اص ًضٍالت خَي هَسد اػتفبدُ اًؼبى لشاس هي گيشد. 

ٍ تَصيغ ًبهٌظن آى، ثبال ثَدى ػلت ٍخَد ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ سؿذ، ووجَد ثبسًذگي  خـه ثِ دس هٌبعك خـه ٍ ًيوِ

تجخيش ٍ تؼشق، عَالًي ثَدى فصل خـه، صيبد ثَدى داهٌِ تغييشات دهب دس عَل ػبل ٍ ؿذت ثبد، فمظ ثب تىيِ ثش 

آٍسي ٍ  سٍؿْبيي وِ ثتَاًذ وبسآيي خوغثٌبثشايي اثذاع بى ٍ دسختچِ ّب اهىبى پزيش ًيؼت اهىبًبت هَخَد، وـت دين دسخت

 داس ثؼيبس هفيذ خَاّذ ثَد. دين ايي ًَع گيبّبى دس اساضي ؿيترخيشُ آة سا افضايؾ دّذ دس اهش تَػؼِ وـت 

تَاى آة  ثشداسي اص آة ثبساى دس ًضديىي هحل ثبسؽ اػت وِ ثِ ٍػيلِ آى هي ّبي ثْشُ اي اص سٍؽ اػتحصبل آة هدوَػِ

ّبي آثشػبًي اص ػغَح پَؿؾ ؿذُ ّوبى هدوَػِ ٍ اعشاف آى تبهيي  ػِ سا ثذٍى اتىب ثِ ػيؼتنهَسد ًيبص ّش هدوَ

گيبّبى ثتَاًٌذ ًيبصّبي اصلي خَد سا ثشاي تَليذ هحصَل اي ًيؼت وِ  ًوَد. دس هٌبعك خـه هؼوَال ثبسًذگي ثِ اًذاصُ

گيشد  ٍ خبسج اص دٍسُ سؿذ گيبّبى صَست هيهٌبعك ثب تَصيؼي ًبهٌبػت آًدبيي وِ ٍلَع ثبسؽ دس ايي اص. هشتفغ ػبصًذ

ثخؾ صيبدي اص ثبسؽ ثِ ؿىل  ثبؿذ. اص ػَي ديگش التصبدي َاًذ ثِ خَدي خَد ػبهل تضويي وٌٌذُ وـبٍسصيت لزا ًوي

لزا  ؿًَذ ون آثي هَاخِ هي تجخيش اص دػتشع خبسج ؿذُ ٍ دس ًتيدِ گيبّبى دس هشاحل سؿذ ثب دٍساى خـىي ًٍبة ٍ سٍا

ووجَد  لبثل دػتشع ؿذُ، اثشات ًبهغلَة خـىي ٍ تَاًذ هٌدش ثِ افضايؾ هيضاى آة سٍؿي اػت وِ هي اػتحصبل آة

) اٍيغ ٍ آة سا وبّؾ دادُ ٍ دس ًْبيت هٌدش ثِ حصَل هضايبي اػتفبدُ ثْيٌِ اص سٍاًأة دس هصبسف وـبٍسصي گشدد

  (. 1386ّوىبساى، 

 ,Brooksَد اػت )افضايؾ وويت ٍ ويفيت هٌبثغ آة هَخػغحي ثب ّذف  اػتحصبل آة سٍؿي ثشاي تَػؼِ هٌبثغ آة

ثب اًذ  ػبوٌبى هٌبعك ثيبثبًي دس لشٍى گزؿتِ تَاًؼتِاي داسًذ.  اػتحصبل آة تبسيخچِ ديشيٌِ ّبي نػيؼت (.2003

تشيي هَاسد اػتحصبل  يىي اص گؼتشدُ ّذايت آة ثبساى ثشسٍي ؿيت، آة هَسد ًيبص ثشخي هضاسع خَد سا تإهيي ًوبيٌذ.

 دس خَدسا وِ چٌذيي ّضاس ّىتبس ػغح آثگيش ػيوبًي يب آػفبلتي يب فـشدُ ؿذُ تَاى دس غشة اػتشاليب يبفت  ة سا هيآ

ٍسي ٍ رخيشُ آة ثبساى دس فلؼغيي، آ ّبي خوغ اػتفبدُ اص ػيؼتن(. National Academy of Sciences,1974) اػت خبي دادُ

چؼتبى ايشاىٍ  پبوؼتبى  دُػبل  4000تب  3000ثَل دس  (.1391 للي ًظاد، )خؼفشي ؿلوضاسي ٍ اػت لجل اص هيالد هشػَم َث

ػبل  4000آٍسي آة وِ آثبس ثمبيبي آًْب وـف گشديذُ ثِ ثيؾ اص   صحشاي ًمت دس فلؼغيي اؿغبلي ػيؼتن ّبي خوغ

س لشى اػت وِ د ؿذُ آثخيضّبي خشد خْت وـت دسخت دس هٌبعك خٌَثي تًَغ اػتفبدُ هي  گشدد. تىٌيه لجل ثشهي

اٍسي ؿذُ ثبساى فبلذ ًوه ثَدُ ٍ اػتفبدُ اص آى  آة خوغ(. FAO, 1998) اػت ًَصدّن تَػظ خْبًگشداى وـف ؿذُ

تغزيِ آة صيشصهيٌي اػتفبدُ وشد. ّوچٌيي تَاى ثشاي  ّب هي هٌدش ثِ ؿَسي خبن ًخَاّذ ؿذ ّوچٌيي اص ايي ػيؼتن

ثٌبثشايي غيش لبثل اػتفبدُ ثبؿذ اػتحصبل آة ثبساى ثؼيبس هْن هٌغمِ ؿَس يب آلَدُ ٍ  ّبي صيشصهيٌي دس هَاسدي وِ آة

تَاًذ فـبس ثش هٌبثغ آة هَخَد سا ووتش وشدُ ٍ وويت ٍ ويفيت هٌبثغ  اػت. اػتفبدُ اص ايي آة خوغ آٍسي ؿذُ ًيض هي

خٌگلىبسي دس ًفتي ثشاي هبلچ اص  Kossar (1973) (.Saddleback Educational Publishing, 2008) آة سا تَػؼِ دّذ

گٌدـه دس لغؼبت  ؿشايظ دين دس هٌبعك خـه ايشاى اػتفبدُ ًوَد. سؿذ گًَِ ّبي البليب، ػشٍ ًمشُ اي ٍ صثبى

ثِ هٌظَس خلَگيشي اص تجخيش آة دس ػيؼتن ّبي  Hira, et al. (1990) تيوبس ؿذُ ثب هبلچ ثيـتش اص لغؼبت ؿبّذ ثَد.

ثشخَسداس اص ػغَح آثگيش وَچه، ثِ اصاي ّش ًْبل يه ٍسق پالػتيىي ثِ هؼبحت يه تب دٍ هتش هشثغ سا دس ػغح 
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خبن لشاس دادًذ ٍ دس ٍػظ آى ػَساخي ثشاي وـت ًْبل ٍ ًفَر آة دس ًظش گشفتٌذ. ػپغ سٍي ٍسق پالػتيىي سا 

خبن پَؿبًذًذ ايي تىٌيه دسصذ صًذُ هبًي، استفبع، لغش ٍ ثيَهبع ًْبلْب سا ثِ هيضاى چٌذ ثشاثش ثَػيلِ اليِ اي اص 

ٍػظ ؿيبسّبي ًين دايشُ اي ثشاي هْبس آة ثبساى اػتفبدُ وشدُ ٍ ًْبلْب سا دس اص Swatantra (1994)  افضايؾ داد.

اثش  Sheikh et al., (1984) هبًي ًْبلْب گشديذ. ؿيبسّب وـت ًوَد. ايي تىٌيه هَخت افضايؾ دس هيضاى سؿذ ٍ دسصذ صًذُ

چْبس سٍؽ هختلف ثبًىت ًؼل اػجي ثب چبلِ، ثبًىت ًؼل اػجي ثذٍى چبلِ، فمظ چبلِ ٍ ؿبّذ )صهيي هؼغح( سا ثشاي 

حصَل آة ثبساى دس اػتمشاس گًَِ ّبي دسختي هَسد هغبلؼِ لشاس دادًذ ٍ دس ًْبيت اظْبس داؿتٌذ وِ ثْتشيي ػيؼتن 

 وـت دس هٌبعك خـه ثب آة ثبساى، سٍؽ ثبًىت ًؼل اػجي ثذٍى چبلِ هي ثبؿذ.ثشاي 

رخيشُ آة ثبساى  آٍسي ٍ خوغ دس وـت دين ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي هختلف يهؼوَل دس ايي ثشسػي صًذُ هبًي گًَِ ثبدام

 هَسد همبيؼِ لشاس گشفت.

 

 مواد و روشها

 موقعيت منطقه

ٍ  30تب  ً 46ٍ ْ 27ٍ َ 26ٍ عَلْبي ؿشلي ً 38ٍ ْ 3ٍ َ 28تب  ً 38ٍ ْ 3ٍ َ 21هٌغمِ هَسد آصهبيؾ ثيي ػشض ّبي ؿوبلي ً

ويلَهتشي  10دس داخل هحذٍدُ پبسن خٌگلي ٍ حفبظتي اللِ اداسُ ول هٌبثغ عجيؼي آرسثبيدبى ؿشلي دس  46ٍ ْ 27َ

اّش دس اساضي هلي ؿذُ سٍػتبي وشوچ )وِ ثِ عَس اؿتجبُ ثِ  -ضؿوبل ؿشق ؿْشػتبى تجشيض دس هؼيش خبدُ لذين تجشي

خٌگلي هتش اػت. پبسن  1789تب  1765هٌغمِ آسپبدسُ ػي هشػَم اػت( ٍالغ گشديذُ اػت. استفبع آى اص ػغح دسيب 

ثَتِ ّبي اللِ ثِ هٌظَس تَػؼِ ٍ افضايؾ ػغح فضبي ػجض ؿْشػتبى تجشيض ٍ حفبظت اص گًَِ ّبي گيبّي هتٌَع ٍ 

هَخَد خَدسٍ دس هٌغمِ ثِ لصذ ايدبد چـن اًذاصي ػجض ٍ ثب عشاٍت دس اعشاف چـوِ آة هـَْس ثِ چـوِ آسپبدسُ 

ي يتش هيخلؼت پَؿبى وِ ًضد يوبتَلَطيؼتگبُ وليػي احذاث گشديذُ اػت. آة ٍ َّاي ايي هٌغمِ ثب تَخِ ثِ آهبس ا

آهبس  ثشاػبع ؿذُ، ًيوِ خـه فشاػشد هي ثبؿذ.ثبؿذ ثشاػبع سٍؽ دٍهبستي گؼتشؽ دادُ  يؼتگبُ ثِ هٌغمِ هيا

هيليوتش هي ثبؿذ هبُ هي پشثبساى تشيي هبُ ػبل ٍ  4/267يبًگيي ثبسًذگي ػبالًِ ( ه1974 -2003بلِ )ػ 30ثبسًذگي 

دسخِ ػبًتيگشاد هي ثبؿذ. ووتشيي  13/10هيبًگيي ػبالًِ دهبي َّا ون ثبساى تشيي هبُ ػبل هي ثبؿذ.  هبُ ػپتبهجش

دسخِ ػبًتيگشاد ثَدُ اػت وِ دس هبّْبي فَسيِ ٍ هبسع ثجت ؿذُ اػت. دهبي  -24دهبي ثجت ؿذُ ثِ هيضاى همذاس 

دسخِ  40َّاي ايي هٌغمِ ّيچگبُ ثِ ووتش اص آى ًضٍل ًٌوَدُ اػت. حذاوثش هغلك دهبي ثجت ؿذُ دس هٌغمِ ثشاثش 

وَّؼتبًي ثَدُ ٍ داساي ؿيت تٌذ  اعشح اوثش يدادُ اػت. هٌغمِ هَسداخشا ػبًتيگشاد هي ثبؿذ وِ دس هبُ خَالي سخ

خبن  هي ثبؿذ.ػوك خبن هتَػظ تب صيبد هي ثبؿذ. ًتبيح حبصل اص آصهبيـبت تَؤم ثب هغبلؼبت صحشائي ًـبى داد وِ

 هي هتغيش 3/8تب  1/8يضاى اػيذيتِ اص هتغيش هي ثبؿذ. ه Loam تب Sandy loamثبفت خبن اص ٍ  يهٌغمِ آّى

خبوْبئي لليبئي هتَػظ هحؼَة هي گشدد. ايي خبوْب ثب داسا ثَدى ّذايت الىتشيىي ووتش اص ء ػ خضثبؿذ ٍ اص ايي لحب

ذ ٍ اص ايي لحبػ خبوْبي هؼوَلي هي ثبؿٌذ. هبدُ آلي ايي خبوْب ووتش اص يه دسص ءيه هيلي هَع ثش ػبًتي هتش خض

 هي ؿًَذ. فميش هحؼَة 

         روش آزمايش

ؾ ؿبهل چْبسسٍؽ خوغ آٍسي ٍ يآصهب يوبسّبيدس لبلت عشح هشثغ التيي دس چْبس تىشاس اخشا گشديذ. ت آصهبيؾايي 

 .ش ثَديرخيشُ آة ثبساى ثِ ؿشح ص
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ثبًىتْبي عَلي ٍ ّاللي دس اهتذاد خغَط تشاص دس هٌغمِ هَسد  ثتذا هغبثك ًمـِ وبؿتخْت ؿشٍع ػوليبت اخشايي ا

آصهبيؾ احذاث گشديذًذ. ثذيي هٌظَس ثب اػتفبدُ اص دٍسثيي تشاصيبة، خغَط تشاص سٍي داهٌِ ّب هـخص ؿذ. فبصلِ 

ّاللي ثِ  هتش دس ًظش گشفتِ ؿذ. ثِ دًجبل تشاصيبثي، ثبًىتْبي 5/4خغَط تشاص دس سٍي داهٌِ ّب دس اثتذاي خغَط تشاص 

 دسصذ )ثِ ػوت وَُ( ثش سٍي 2ػبًتيوتش دس وف ٍ ؿيت  70هتش ٍ ثبًىتْبي عَلي ثب ػشض  25/2ؿىل ّالل ثِ ؿؼبع 

احذاث گشديذًذ. دس هحل هَسد ًظش خْت وبؿت ًْبل دس سٍي ثبًىتْب دس گَدتشيي لؼوت، چبلِ اي ثِ لغش خغَط تشاص 

غ وبؿت اثتذا همذاسي خبن ٍ وَد داهي هخلَط گشديذ ٍ دس وف ػبًتيوتش حفش گشديذ. هَل 70ػبًتيوتش ٍ ػوك  60

دس  هَسد وـت لشاس گفت. دس ّش وشت چْبس اصلِ ًْبل گلذاًي چبلِ سيختِ ؿذ ٍ ػپغ ًْبل هَسد ًظش غشع گشديذ.

تيوبسّبي حبٍي پالػتيه سٍي چبلِ، ثؼذ اص وبؿت ًْبل ٍ پش وشدى چبلِ ثب خبن يه لغؼِ ٍسق پالػتيىي ثِ اثؼبد 

ػبًتيوتش ثش سٍي چبلِ وـيذُ ؿذ، ثذيي هٌظَس اثتذا دايشُ وَچه ثِ لغش تمشيجي پٌح ػبًتيوتش اص هشوض ٍسق  80*  80

پالػتيىي ثشداؿتِ ؿذُ ٍ پغ اص چبن دادى ٍسق پالػتيىي اص يه عشف، ًْبل دس لؼوت ٍػظ ًبيلَى لشاس گشفت ٍ دٍ 

يه اليِ خبن ثِ ضخبهت دٍ تب پٌح ػبًيوتش ثش سٍي ٍسق  ػش چبن خَسدُ ًبيلَى ثش سٍي ّن لشاس دادُ ؿذًذ ٍ ػپغ

ليتش آة ثِ  10ثالفبصلِ پغ اص وبؿت، همذاس . اًدبم گشفت 1379اػفٌذ ػبل  22 دس ًْبل وبسي پالػتيىي سيختِ ؿذ.

ليتش  10سٍص همذاس  20خْت اػتمشاس ًْبلْب اص ثيؼتن خشداد تب آخش ؿْشيَس هبُ اص ّش  1380ّش ًْبل دادُ ؿذ. دس ػبل 

آة ثِ ّش ًْبل دادُ ؿذ ٍ دس ػبلْبي ثؼذ ّيچگًَِ آثيبسي صَست ًگشفت ٍ ًيبص آثي ًْبلْب صشفبً اص ًضٍالت آػوبًي 

دس تدضيِ  تإهيي گشديذ. دسصذ صًذُ هبًي ًْبلْب دس آثبى هبُ ّش ػبل دس عَل هذت آصهبيؾ اًذاصُ گيشي ٍ ثجت گشديذ.

وبسّب اص آصهَى داًىي يي تيبًگيؼِ هيخْت همب( اػتفبدُ گشديذ. 1382خش )دسصذ صًذُ هبًي ػبل آ اص ٍاسيبًغ دادُ ّب

  اػتفبدُ ؿذ.

 نتايج و بحث

همبيؼِ هيبًگيي دسصذ صًذُ هبًي ًْبلْب دس تيوبسّبي هختلف سا دس  2ٍ خذٍل  يبًغ دسصذ صًذُ هبًيِ ٍاسيتدض 1خذٍل

ًـبى ًذاد اهب همبيؼِ  تيوبسّبي يداسي سا ث تفبٍت هؼٌي تدضيِ ٍاسيبًغ خذٍل وِ. ّشچٌذ ذٌدّ هيًـبى  1382ػبل

ثيي سٍؽ  %5دس ػغح احتوبل  داسي سا ّب ثب اػتفبدُ اص آصهَى داًىي ثب تَخِ ثِ حؼبػيت آى تفبٍت هؼٌي هيبًگيي

 (. 2پالػتيه سٍي چبلِ ًـبى داد)خذٍل  ثذٍى اػتفبدُ اصثبًىت عَلي ثذٍى اػتفبدُ اص پالػتيه ٍ سٍؽ ثبًىت ّاللي 
 1382ًْبلْب دس ػبل  يبًغ دسصذ صًذُ هبًيِ ٍاسيتدض -1خذٍل 

 F ي هشثؼبتيبًگيه هدوَع هشثؼبت يدسخبت آصاد شاتييهٌبثغ تغ

 ns 57/2 5/937 5/2812 3 وبسيت

 ns 86/0 5/312 5/937 3 تىشاس

 ns 38/0 17/729 5/2187 3 ػتَى

 - 58/364 5/2187 6 خغب

 - - 8125 15 ول
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 1382همبيؼِ هيبًگيي دسصذ صًذُ هبًي ًْبلْب دس ػبل  -2خذٍل 

 ستجِ هيبًگيي تيوبس

 a 100 ثبًىت عَلي ثذٍى پالػتيه 

 ab 25/81 ثبًىت عَلي ثب پالػتيه

 ab 25/81 ثبًىت ّاللي ثب پالػتيه
 b 5/62 ثبًىت ّاللي ثذٍى پالػتيه

ثب  ثيـتشيي دسصذ صًذُ هبًي هشثَط ثِ سٍؽ ثبًىت عَلي ثذٍى پالػتيه ؿَد هـبّذُ هي 2 خذٍلثِ عَسي وِ دس 

ٍ ووتشيي آى هشثَط ثِ سٍؽ ثبًىت ّاللي ثذٍى پالػتيه ثبهيبًگيي دسصذ صًذُ هبًي  100هيبًگيي دسصذ صًذُ هبًي 

تيوبسّبي ثبًىت عَلي ثذٍى پالػتيه، ثبًىت عَلي ثب پالػتيه ٍ ثبًىت ّاللي ثبپالػتيه اختالف  هي ثبؿذ. 5/62

 داسي ثب ّن ًذاؿتٌذ. هؼٌي

ثبؿذ وِ  هي دسصذ 25/81هبًي ًْبلْب  هيبًگيي ول صًذُ 

آهيض گًَِ ثبدام هؼوَلي دس  ًـبًگش اػتمشاس هَفميت

سي آٍ ؿشايظ ػخت هحيغي ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبي خوغ

ثبؿذ. الصم ثِ روش اػت وِ ًْبلْبي  ٍ رخيشُ آة ثبساى هي

هؼتمش ؿذُ دس عَل آصهبيؾ اص ؿبداثي هغلَثي 

 (.1ثشخَسداس ثَدًذ )ؿىل 

دس اسصيبثي  (1382ٍ ّوىبساى ) يخْبً يلبض يػجذ

ػبصگبسي ثشخي اص گًَِ ّبي دسختي دس ؿشايظ دين دس 

وِ  ؿيجْبي خٌَثي وَُ ػَى ثي ػلي گضاسؽ ًوَدًذ

هَسد هغبلؼِ ثِ  يدسخت يِ گًَِ ّبيول يدسصذ صًذُ هبً

ػلت ايي هَفميت ـبى يثبال ثَد ا يش لبثل اًتظبسيعَس غ

ّبي هٌبػت ٍ همبٍم ثِ  لبثل تَخِ سا ثِ اًتخبة گًَِ

يظ ػخت الليوي ٍ خبوي ٍ اػتفبدُ اص ثبًىتْبي ؿشا

 اًذ.ُ ّاللي ٍ هبلچ پالػتيىي ثش سٍي چبلِ ًؼجت داد

Gielen (1990) ٍ Gupta & Mohan (1991)  ًيض ثب ايدبد

ػغَح آثگيش وَچه دس اعشاف ًْبلْب هَخت افضايؾ دس 

 هيضاى سؿذ ٍ دسصذ صًذُ هبًي ًْبلْب گشديذًذ.

اٍسي ٍ رخيشُ آة ثِ  تيوبس خوغثب تَخِ ثِ ًتبيح حبصلِ  

ون ثَدى ّضيٌِ اخشا ٍآػبى  ٍ ّوچٌيي % ًْبلْب100هبًي  صًذُ اػتفبدُ اص پالػتيه ثذليل سٍؽ ثبًىت عَلي ثذٍى

د ؿَ ّوچٌيي تَصيِ هي ثَدى احذاث ًؼجت ثِ ػبيش تيوبسّبي هَسد ثشسػي تشخيح دادُ ؿذُ ٍ پيـٌْبد هي گشدد.

  .دس هٌبعك هـبثِ اػتفبدُ ًوبيٌذ ايي آصهبيؾدػتگبّْبي اخشايي اص ًتيدِ 
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