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چكيده

  ؽٞضاس ٣خ٤د داسد. ثشاي  ٣ اساضي  ؽٞي  ١بي ١ضاس ١ْزبس رپ٠ 053زذ٣د   خ٤صعزبٛ  دس اعزبٛ

٣   ييؽيٚيب -ي ىيضيْ  فٖٚيبد  اٝدبٗ ثب  گزؽز٠  عبٓ 03  عي  س٣اٛ  ؽ٢ٞبي  اص زشّذ  خ٤ٖگيشي

  ى٤ً  اٍذاٙبد  ٙييذ ٣ ٙز٤ٞؿ  رجقبد  اعذ  گشديذٟ زبفٔ  ٣ سضبيزجخؾي  ٙغ٤ٖة  ٝزبيح  ثي٤ٕ٤ژيْي

٤ٙخ٤د   اٙب ؽشايظ ،ٝذاسد ربّيذ  ٝيبص ث٠  خ٤صعزبٛ  اعزبٛ  ثشاي  ٣يژٟ ٠، ث ع٤الٝي  عبث٠َ  ث٠  ثب ر٤خ٠

  ، ر٤عق٠ خبُ  ٣ افالذ  ، ازيبء، ر٤َيذ زيؼ  ثب ١ذه  ٠ّ  ّٞبس اٍذاٙبري دس  ّٞذ ٠ّ ٙي  ايدبة

   آٛ  اٙش، اص ثقذ اٍزقبدي  خ٤اٝت  خٚيـ  ؽ٤د ثب سفبيذ ٙي  اٝدبٗ  اف٤ٕي  ثشداسي پبيذاس ٣ ث٢شٟ

«Silvo-pastoral» ( ٝيض دس  ٝؾيٜ زبؽي٠  يبٛيس٣عزب  ٙقشه  ثشاي  اص چ٤ة  ٣ اعزيبدٟ  داٗ  )رقٖيو

 ٤ٙسد ٝؾش ٍشاس گيشد.  آري  ١بي ٝب٠ٙثش

  رقذاد ٍبثٔ  دس ٤ٙسد  گشىز٠  اٝدبٗ  عبصگبسي  ٣ ٙغبٕقبد  اص ٝزبيح  ثب اعزيبدٟ ثٞبثشايٜ

 ,A. farnesiana آّبعيب  گ٠ٝ٤ 0رقذاد  ، اي ٣ دسخزچ٠  دسخزي  ١بي اص گ٠ٝ٤  اي ٙالزؾ٠

Acacia victoriae( ٣ )A. acuminata ثشخ٤سداس ث٤دٝذ  ثبالرشي  ٝيٙب  اص دسفذ صٝذٟ  ٠ّ 

 رْشاس   دس ع٠  رقبدىي  ّبٙٔ  ث٢ّ٤ٖبي  ف٤سد  ث٠  آٙبسي  عشذ  يِ  ٣ دس ٍبٕت  اٝزخبة

دس   عبٓ  ١يذ  ٙذد  ث٠ 1031  ٙزش( اص عبٓ 0*0  ّبؽذ  ىبف٠ٖ  ث٠  ٢ٝبٓ  اف٠ٖ 04)دس ١ش رْشاس 

دس   ٙٞغ٠َ  ثبد مبٕت  ف٤ٚد ثش خ٢ذث٢ّ٤ٖب   اخشا دسآٙذ. عشص ٍشاسگشىزٜ  ٙشزٖخ  ث٠  دي٘  ؽشايظ

  ث٤دٟ  ّبس ٤ٙسد ثشسعي  ٙجٞبي  ٣ ٍغشي  ، سؽذ اسريبفي ٙبٝي دسفذ صٝذٟ  ١بي ؽذ. ٙؤٕي٠  ٝؾش گشىز٠

ثَب  اص ٕسبػ Acacia farnesiana  ٠گ٤ٝ  ٠ّ  اعذ  اص آٛ  زبّي  پژ١٣ؼ  اص ايٜ  زبفٔ  ٣ ٝزبيح

٣   سؽذ اسريبفي  . زذاّثش ٙيبٝگيٜ اعذ  داؽز٠  دسفذ ثشرشي 21ديگش ثب   د٣ گ٠ٝ٤  ث٠  ٝغجذ

 . اعذ  داؽز٠  عبٝزيٚزش اخزقبؿ 0/5ٙزش ٣  43/0ثب  Acacia victoriae گ٠ٝ٤  ث٠  ٍغشي
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  ف٤ٖى٠ ربٙيٜ ، سؽذ، ٙبٝي صٝذٟ
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مقدمو
  دس ٍشٛ  ١غزٞذ ٠ّ  ١بيي پذيذٟ  اص ٢ٙٚزشيٜ  صايي ٣ ثيبثبٛ  ثيبثبٛ  پذيذح  ع٤س ٍغـ  ث٠

  گضاسؽ٢بي  . ثش ٙجٞبي اعذ  ربثيش ٍشاس دادٟ  رسذ  صٙيٜ  اٝغب٢ٝب سا دس ّشٟ  ، صٝذگي ٤ّٞٝي

  ايٜ  دس َٙبثٔ  ثيؾزشي  زغبعيذ  ٠ّ  ٙشع٤ة  ٣ ٝي٠ٚ  خؾِ  ، ٝي٠ٚ خؾِ  ٤ٙخ٤د، ٙٞبعٌ

سا   صٙيٜ  ّشٟ  اساضي  اص ٣عقذ  ر٤خ٢ي  ثغيبس ٍبثٔ  ثخؼ  داسٝذ، دس ٙد٤ٚؿ ٔ ف٤اٙ

  دس زبٓ  دس ّؾ٤س١بي  خق٤ؿ دس دٝيب، ث٠  خٚقيذ  س٣ي٠ سؽذ ثي د١ٞذ. ٙي  پ٤ؽؼ

  اي گ٠ٝ٤  ديگش ث٠  اص ع٤ي  ّؾب٣سصي  ٣ ر٤ٕيذاد  اساضي  اص يْغ٤ ٣ ٙسذ٣د ث٤دٛ  ر٤عق٠

 ٙٞبثـ  دٝجبٓ  ثبيذ ث٠  آيٞذٟ  دس عب٢ٕبي  ع٤ٖٕضي  مزا ٣ ٙٞبثـ  ربٙيٜ  ثشاي  اٝغبٛ  ٠ّ  اعذ

ثب   دس آيٞذٟ  ١غزٞذ ٠ّ ايي  ٣ ؽٞضاس اساضي  ثيبثبٝي  ١بي ثبؽذ. فشف٠  خذيذ ديگشي 

اص آ٢ٝب   ر٤اٛ ٙي  ٣ اٍزقبدي  ىٞي  خ٤اٝت  رٚبٗ  ٣ ثب سفبيذ  ٣ فسير  اف٤ٕي  ثشداسي ث٢شٟ

ٝيغذ   رشديذي ٤ٚٝد.  ثشداسي ث٢شٟ  ع٤ٖٕضي  ٣ فٞبيـ  مزايي  بثـٙٞ  ّٞٞذٟ  ربٙيٜ  ف٤ٞاٛ  ث٠

  ، ثبصآىشيٞي گيب١ي  ٣ ازيبء پ٤ؽؼ  ، زيؼ ى٤ً  ا١ذاه  ث٠  ٝئ  ثشاي  ساٟ  رشيٜ ٙٞغَي  ٠ّ

 . اعذ  عجيقي  اص ٙٞبثـ  ث٢ي٠ٞ  ٣ زيبؽذ  اف٤ٕي  ثشداسي ، ث٢شٟ ا٤ٕ٤ّژيْي  ؽشايظ

  پيؼ  ؽذٛ  ثيبثبٝي  عٚذ  ث٠  دسفذ اص اساضي  يِ  آٙبس ٤ٙخ٤د دس ّؾ٤س عبال٠ٝ  عجٌ

ٍشاس   ثبدي  ىشعبيؼ  دس ٙقشك  ، خبُ گيب١ي  پ٤ؽؼ سىزٜ  ، ثب اص ثيٜ س٣ٝذ. ثٞبثشايٜ ٙي

  ٙؾْالد  عجت  صايي ثيبثبٛ  فبسضخ  ثبسصرشيٜ  ف٤ٞاٛ  ث٠  س٣اٛ  ١بي ٙبع٠  گيشد ٣ زشّذ ٙي

 خ٤ا١ذ ؽذ.  ٣ اخزٚبفي  ، ىش١ٞگي اٍزقبدي

  ١ْزبس ٣ ٙشارـ  ٙيٖي٤ٛ 00ّؾ٤س   ثيبثب٢ٝب، ٤ّيش١ب ٣ ؽٞضاس١بي  زبضش عغر  دس زبٓ

  ١ْزبس عغر  ٙيٖي٤ٛ 10َٙذاس   اص ايٜ  ؽ٤د ٠ّ ٙي ١ْزبس ثشآ٣سد  ٙيٖي٤ٛ 12  ىَيش ثيبثبٝي

  .ثبؽذ ٙي  ٣ ىقبٓ  س٣اٛ  ؽ٢ٞبي  ١ْزبس آٛ  ٙيٖي٤ٛ 5  ٠ّ  ّؾ٤س ث٤دٟ  ؽٞضاس١بي

آيذ  ؽٚبس ٙي  دٝيب ث٠  خؾِ  ٣ ٝي٠ٚ  خؾِ  خضء ٙٞبعٌ  ص ٝؾش اٍٖيٚيا  خ٤صعزبٛ  خٖگ٠

 اص يِ  آعٚبٝي  ثبؽذ. ّٚج٤د ٝض٣الد ٙيٖيٚزش ٙي 133زذ٣د   آٛ  عبال٠ٝ  ثبسٝذگي  ٣ ٙز٤عظ

  ٙسيغي  ، ؽشايظ ع٤الٝي  ٣خؾِ  گشٗ  ١بي ثب د٣سٟ  ١ٚشاٟ  آٛ  ٝبٙٞبعت  ٣ پشاّٞؼ  عشه
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 اي ٣ دسخزچ٠  دسخزي  ١بي ٣ اعزَشاس گ٠ٝ٤  س٣يؼ  ثشايسا   ٣ ٝبٙٞبعجي  ثغيبس عخذ

 . اعذ  ث٤خ٤د آ٣سدٟ  س٣اٛ  ؽ٢ٞبي  ١بي فشف٠  ثش س٣ي ٣يژٟ ث٠

  ثبؽذ ٠ّ ١ْزبس ٙي 333/133/1ثش   ثبٕل  خ٤صعزبٛ  اعزبٛ  ثيبثب٢ٝب ٣ ؽٞضاس١بي  ٣عقذ

  اعزبٛ  سفذ اص ّٔد 0/5  دس ٣اٍـ  د١ذ ٠ّ ٙي  رؾْئ  ؽٞي  ١بي سا رپ٠  ١ْزبس آٛ 333/053

ث٠ ٝس٤ آ٢ٝب   ؽ٤د. پشاّٞذگي ٙي  سا ؽبٙٔ  اعزبٛ  ّؾب٣سصي  اساضي  دسفذ اص ّٔ ٣5/15 

  ٣ فشاً  ٙشص ايشاٛ  دس مشة  ٣اٍـ  ٣ ٤ٙعيبٛ  ى٠ْ  يقٞي  اعزبٛ  مشثي  ؽٚبٓ  اص عٚذ ٟفٚذ

سا   ٙبس٣ٛ ٣  ، ٙالثبٝي ّشخ٠  س٣دخب٠ٝ  ٣ مشة  آصادگبٛ  دؽذ ثيؾزش  ٣ ثخؼ  ؽذٟ  ؽش٣ؿ

 (.1  ؽٚبسٟ  ؽْٔؽ٤د ) ٙي  خز٘  ٣آمبخبسي  اٙيذي٠  ٢ٝبيذ دس ٙٞغ٠َدس گشدد ٣  ٙي  ؽبٙٔ

  اساضي  ث٠  ىشا٣اٝي  خغبساد  عب٠ٕ  ٙز٤ّس ٠ٚ١  دس ٙٞبعٌ  ؽٞي  ١بي ٣خ٤د رپ٠

  اعزبٛ  فٞقزي  ٣ ٙؤعغبد  ٝيزي  ربعيغبد ، آ١ٜ  ، خغ٤ط اسرجبعي  ، سا٢١بي ّؾب٣سصي

ثب   خٞگْٖبسي  ساعزب، ر٤عقخ  دس ايٜ  يبد ؽذٟ  ٙؾْالد  ث٠  ثب ر٤خ٠  سد. زبٓآ٣ ٣اسد ٙي

داسد.   ّبٙٔ  ( ضش٣سد ٣ ر٤ٕيذي  ، زيبؽزي )زٚبيزي  عبصگبس ٣ چٞذ ٙٞؾ٤سٟ  ١بي گ٠ٝ٤

٣   ، سؽذ اسريبفي ٙبٝي آّبعيب اص ٝؾش صٝذٟ  ١بي گ٠ٝ٤  ث٢زشيٜ  ٙٞؾ٤س اٝزخبة  ثٞبثشايٜ ث٠

  ٙبٟ  دس ث٢ٜٚ  خ٤صعزبٛ ؽٞي  ؽذح  رثجيذ  ١بي رپ٠  ٙز٤ّس ثش س٣ي  ريرسَيَب  عشذ  ٍغشي

 اخشا دسآٙذ.  ث٠  ّشخ٠  س٣دخب٠ٝ  مشة  دس ؽٚبٓ 1031  عبٓ
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 ١بي ثيبثبٝي اعزبٛ خ٤صعزبٛ َٝؾ٠ پشاّٞؼ فشف٠ -1ؽْٔ ؽٚبسٟ 
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  عغ٠ؤإشؽذ، ٙ  عشيـ  اي زچ٣٠ دسخ  دسخزي  ١بي گ٠ٝ٤  عبصگبسي  عشز٢بي  دس اداٙخ

  ٣ پش٣ٝٞظ  گ٠ٝ٤ 51اص   ثب اعزيبدٟ 1053ـ  1051  عب٢ٕبي دس  ٠ّ  خٞگ٢ٖب ٣ ٙشارـ  رسَيَبد

گشديذ   اخشا دسآٙذ ٙؾخـ ث٠  ّشٙبٝؾبٟ  اعزبٛ  ٍقش ؽيشيٜ  ٣ آّبعيب دس ٙٞغَخ  اّبٕيپز٤ط

ٙزش ثقذ  15/1  اسريبفي  يٜ% ٣ ٙيبٝگ30  ٙبٝي  ( ثب صٝذAcacia niloticaٟ)  چؼ  گ٠ٝ٤  ٠ّ

 (.1023ْٖٙي، ثبؽذ ) ٙي  دس ٙٞغ٠َ  خٞگْٖبسي  خ٢ذ  ٙٞبعت  ، گ٠ٝ٤ عبٓ  اص١ؾذ

  دس اعزبٛ  ث٤ٙي  آّبعيبي  چ٢بسگ٠ٝ٤  خٞگْٖبسي  اي َٙبيغ٠  ثشسعي  عي 1030  دس عبٓ

  س٣ػ  ث٠  عشخ٤ٛ  رسَيَبد  ٤ٙسد ٝيبص دس ايغزگبٟ  آثيبسي د٣س  زذأٍ  ٣ رقييٜ  ١شٙضگبٛ

، 03، 13، 13  ى٤افٔ ثب  د٣س آثيبسي 2  پژ١٣ؼ  ؽذ. دس ايٜ  اٝدبٗ  پالد  اعپٖيذ  آٙبسي

٠ ثآّبعيب   ٣ چ٢بسگ٠ٝ٤  ريٚبس افٖي  ف٤ٞاٛ  ث٠  آثيبسي  ريٚبس ثذ٣ٛ  ٣ يِ  س٣صٟ 53، 03

  ( ٣ ٙنيشA. tortilis(، گجش )A. ehrenbergiana) (، رحAcacia nilotica) ّشد  ٝب٢ٙبي

(A. oerfotaث٠ )  ٛعبٓ  . دس پبيبٛ ٍشاس گشىذ  ٣ ٤ٙسد ثشسعي  اٝزخبة  ريٚبس ىشفي  ف٤ٞا  

ٍشاس   آٙبسي  ٣ رسٖئ  ٤ٙسد ردضي٠  ٠ّ  ٙخزٖو  ١بي گ٠ٝ٤  ٢ٝب٢ٕبي  ٙبٝي  صٝذٟ  ، ٙيضاٛ چ٢بسٗ

آ٢ٝب   ثيٜ  ٣ٕي ،ٝگشديذ  ، ٙنيش ٣ گجش ٙؾب١ذٟ رح  گ٠ٝ٤  ع٠  ثيٜ  داسي ٙقٞي  گشىزٞذ اخزاله

رب   س٣صٟ  دٟ  آثيبسي  ١بي د٣سٟ  ثيٜ  . ١ٚچٞيٜ ٣خ٤د داؽذ  آٙبسي  اخزاله  ّشد  ثب گ٠ٝ٤

 داس ث٤د ٙقٞي  اخزالىؾبٛ  ثبريٚبس دي٘  ٣ٕي ،ٝؾذ  ٙؾب١ذٟ  داسي ٙقٞي  اخزاله  س٣صٟ  پٞدبٟ

 (.1034پ٤س،  عٖغبٝي)

  ثيبثبٝي  خؾِ ٌ دس ٙٞبع 1540  دس عب٣ٓ ١ْٚبساٛ  Gupta  ر٤عظ  ٠ّ  دس رسَيَبري

 آّبعيب   گ٠ٝ٤ 52  ثش س٣ي 1530  دس عبٓ ٣ ١ْٚبساٛ Roy( ٣  )١ٞذ٣عزبٛ  ساخغزبٛ

،  )ّٚشثٞذ زيبؽزي  چٞذ ٙٞؾ٤سٟ  دسخزبٛ  ّبؽذ  ثب ١ذه  اّبٕيپز٤ط  ٣ پش٣ٝٞظ  گ٠ٝ٤ ٣13 

 اص گ٠ٝ٤  ٤ٚٝدٝذ ٠ّ  زبفٔ  ؽذ، اعالؿ  ( اٝدبٗ اي ٙبع٠  ١بي رپ٠  ، رثجيذ ثبدؽْٜ

  tortilis A. ر٤اٛ ٙي  آٛ  اص چ٤ة  عب٠ٕ  دٟ  خٞگْٖبسي  د٣سح  ٣ دس يِ  ١يضٗ  ر٢ي٠  خ٢ذ  

  ّؾذ  ، ٝيبص ث٠ گ٠ٝ٤  ايٜ  صايي خغذ  خ٤ة  ٍبثٖيذ  ث٠  ٤ٚٝد ٣ ثب ر٤خ٠  فٞقزي  ثشداسي ث٢شٟ

  ف٤سد  ثي٤ٕ٤ژيْي ، رثجيذ گ٠ٝ٤  ثب ايٜ  ؽٞي  ١بي ١ْزبس اص رپ٠ 433  ٙدذد ٝذاسد. ١ٚچٞيٜ
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  دس ٙٞغ٠َ  ثبدي  ىشعبيؼ  ٣ ّب١ؼ  خبُ  رثجيذ  خ٢ذ  ٙٞبعت  اي ٣ گ٠ٝ٤  اعذ  گشىز٠

 ؽ٤د. ٙي  ٙسغ٤ة  مشثي  ساخغزبٛ  ثيبثبٝي

  ع٠  دس ثشگ٢بي  خبٗ  ٣ پش٣رييٜ  خؾِ  ٙبدٟ  ٣ ١ض٘  مزايي  ، اسصػ ىقٖي  رنييشاد

  ؽشٍي  ؽٚبٓ  ٤ٙيث .berlandieri A. rigidula A. farnesiana, A٣، آّبعيب  گ٠ٝ٤

ثب  intensive  ثب س٣ػ 1555  صٙغزبٛ ، پبييض ٣ ربثغزبٛ  دس خالٓ  ثشداسي ثب ٠ٝ٤ٚٝ  ْٙضيِ

  ٣ردضي٠  ١ض٘  گشديذ. ٍبثٖيذ  اٝدبٗ  اص ؽْٚج٠  ثشداسي گ٤عيٞذ ٣ ٠ٝ٤ٚٝ  اص رقٖيو  اعزيبدٟ

  د٣ گ٠ٝ٤  ث٠  ٝغجذ A. farnesiana  دس گ٠ٝ٤  داسي ع٤س ٙقٞي ٠ث  خبٗ  ٣ پش٣رييٜ  خؾِ  ٙبدٟ

  ث٠  ٙشث٤ط  خبٗ  ٣ پش٣رييٜ  خؾِ  ٙبدٟ  پزيشي ردضي٠  ٣ ١ٚچٞيٜ  اعذ  داؽز٠  ديگش ثشرشي

٣  Ramirez)  اعذ  ثيؾزش ث٤دٟ  صٙغزبٛ ث٠  ٣ پبييض ٝغجذ  دس ربثغزبٛ A. farnesiana  گ٠ٝ٤

 .(١1555ْٚبساٛ، 

  يب٢رشّيج  اسصيبثي  خ٢ذ 1550  دس عبٓ ١ْٚبسا٣ٛ  Saleen - Akhtar  ٠ّ  دس رسَيَي

 ،A. Cyanophylla گ٠ٝ٤  ع٠  ( ثش س٣ي آّبعيب )پبّغزبٛ  ( خٞغ٢بي )چشثي  ؽيٚيبيي

 A. tortilis  ٣A. victoriae ث٠  ى٤ً  ١بي گ٠ٝ٤  ١بي دا٠ٝ  چشثي  داد ٠ّ اٝذ، ٝؾبٛ داؽز٠  

 ٣3/35  4/01، 0/35  گٖيغشيذ آ٢ٝب ٙقبدٓ  دسفذ ٣ رشي ٣0/5  2، 4/5ثشاثش:   رشريت

  ر٤اٛ ٙي  ٠ّ  اعذ  اص ايٜ  زبّي  گيب١ي  گ٠ٝ٤  ع٠  ايٜ  مزايي  اسصػ  ثبؽذ. ٝزبيح دسفذ ٙي

  خ٤ساُ  ثغيبس خ٤ػ  آٛ  ٣ ثشگ  ٍشاس داد. ؽبش  ثشداسي  ٤ٙسد ث٢شٟ  ف٤ٖى٠  ف٤ٞاٛ  آ٢ٝب سا ث٠

 اعذ.  ٣ عشؽبس اص پش٣رييٜ

  ف٤سد ٠ث  خبدٟ  ١ش عشهدس   دسخذ  سديو  ، ع٠ ١ٞذ٣عزبٛ  دس ساخغزبٛ
  1)گجش(  ، آّبعيب چزشي 1ٙبٝٞذ ثش١بٛ  ثٖٞذي  . دسخزبٛ اعذ  ؽذٟ  ّبؽز٠  ايش٣ديٞبٙيْي

 

                                                      
1- Albizia lebbek 

2- Acacia tortilis 
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  يوددس س 1گض اص اٍبٍيب ٣  ١بيي ؽذٝذ. گ٠ٝ٤  ّؾذ  ٙدب٣س خبدٟ  دس سديي٢بي ٣1 اّبٕيپز٤ط
اص   ٍشاس داؽذ  سف٠دس ٙدب٣س ٙض  ٠ّ  سديو  ٣ ٤ّرب١زشيٜ  ع٤ٙيٜ  ، ٣ ثشاي ؽذٟ  ّؾذ  د٣ٗ

ثبد سا   عشذ  ٤ٚٝدٝذ. دس ايٜ  اعزيبد٣5ٟ ّٞبس  0، عٚش0( )ّشد  آّبعيب چؼ ٙبٝٞذ  دسخزبٝي
 ثبؽذ  ؽذٟ  ع٢ٚگيٜ  ايدبد گشد ثبد١بيي ثبفث  آ٠ْٝ ثي  د٣س ّشدٟ  اص ٙضسف٠  آساٙي  ث٠
 (.1050پبؽبيي، )

 
مىادوروشها

 ٤ٙاد
   ذعش  اخشاي  ٙسٔ  خنشاىيبيي  ـ ٙؾخقبد

  س٣دخب٠ٝ  مشة  دس ؽٚبٓ  ٣اٍـ  ؽٜ  رثجيذ  ؽذح  زقبسّؾزي  دس ايغزگبٟ  آصٙبيؼ  ٙسٔ

ْ 15'  ثب ٙؾخقبد  ّشخ٠ ْ ٣12 '  ؽٚبٕي  فشك 01،  دس ىبف٠ٖ  ؽشٍي  ع٤ٓ 04،

ّي٤ٖٙزش اص  5/1 ىبفٖخ  دسيب ٣ ث٠  ٙزش اص عغر 50  ، دس اسريبؿ ؽ٢ش زٚيذي٠  ّي٤ٖٙزشي 05  

  اٍٖي٘  دس ٙٞغ٠َ  زٚيذي٠  ايغزگبٟ  د٣ٙبسرٜ  ٝٚبي  اٍٖي٘  . ثشاعبط اعذ  دٟث٤  ّشخ٠  س٣دخب٠ٝ

ٙٞؾ٤س   ث٠  اعالفبد  ٣ ثشسعي  آ٣سي خٚـ  ٖٙي  گيشد )عشذ ٍشاس ٙي  ، گشٗ ثيبثبٝي خؾِ

 (. خ٤صعزبٛ  آثخيض اعزبٛ  ١بي ض٠ز٤  ؽٞبعٞبٙخ  ر٢ي٠
 

 ٣ ٤١ا  آة  ـ ٣ضقيذ
  ّٖيٚبر٤ٕ٤ژي  آٙبس ايغزگبٟ  ثش اعبط  عشذ  اخشاي  ٙسٔ  ٣ ٤١اي  آة  ٙؾخقبد

 (. 1  ؽٚبسٟ  ثبؽذ )خذ٣ٓ ٙي  صيشٍشاس   ث٠  عبال٠ٝ ٙخزٖو  ١بي د٣سٟ  دس ع٤ٓ  زٚيذي٠

                                                      
1- Eucalyptus 

2- Tamarix 

3- A. nilotica 

4- Prosopis Juliflora 

5- Zizyphus sp 



 
 [،زذاّثش ٣ زذأٍ]  ٙغٌٖ  زشاسد  ، دسخ٠ ٙز٤عظ  زشاسد  ، دسخ٠ )ثبسٝذگي  خ٤ي  ف٤اٙٔ  ٣ ٙب١ب٠ٝ  عبال٠ٝ  ٙيبٝگيٜ -1  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ

  آٙبسي  ٙخزٖو  ١بي د٣سٟ  دس ع٤ٓ  زٚيذي٠ ّٖيٚبر٤ٕ٤ژي  ( ايغزگبٟ ٝغجي  ٣ سع٤ثذرجخيش   

  خ٤ي  ف٤اٙٔ
  ع٤ٓ

 ( آٙبس)عبٓ
  عبال٠ٝ ؽ٢شي٤س ٙشداد ريش خشداد  اسديج٢ؾذ  ىش٣سديٜ اعيٞذ  ث٢ٜٚ  دي آرس  آثبٛ ٢ٙش

  ثبسٝذگي

(mm) 

03 

 (1003ـ1023)
0 10 53 50 01 14 13 2 1 3 3 3 115 

  دسخ٠ ٜ ٙيبٝگي

  زشاسد

 ( ْC) 

10 1/12 1/15 5/10 5/11 0/10 1/14 10 2/14 5/01 5/00 1/00 5/03 5/10 

  رجخيشـ ثالٝي

   ّشيذٓ

(mm) 

10 125 115 05 04 23 113 101 103 153 124 155 134 1514 

  زشاسد  دسخ٠

  زذاّثش ٙغٌٖ

( ْC) 

10 05 00 03 14 03 04 03 03 53 51 53 53 51 

  دزشاس  دسخ٠

  ٙغٌٖ  زذأٍ

( ْC) 

10 3 3 1- 3 1- 5/3 2 13 10 13 15 11 1- 
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 ٙٞغ٠َ  ثبد١بي  خشيبٛ

ثبؽذ ٣  ٙي  ىبسط  خٖيح  عبزٖي  ٤ٙسد ٝؾش خضء دؽز٢بي  ٙٞغ٠َ  اص ٝؾش ٤١اؽٞبعي

  ٠ّ  اعذ  خشيبٝي  ؽبٙٔ  د١ٞذ. ٝخغذ ٙي  رؾْئ  ٙؤٕي٠ سا د٣  ٙٞغ٠َ  ايٜ  ٤١ايي  خشيب٢ٝبي

  ٝٚبيذ ٣ اص د٣ ؽبخ٠ ٙي  ٣ خب٣س د٣س زشّذ  ١ٞذ٣عزبٛ  عشه  ث٠  ٙذيزشا٠ٝ  اص دسيبي

اص عيش دس اٙزذاد س٣د   گزسد ٣ پظ ٙي  عيبٟ  دسيبي  خ٤ٞثي  اص ع٤ازٔ  ، يْي يبىز٠  رؾْئ

  اص فج٤س اص دسيبي  پظ  ديگش آٛ  گشدد ٣ ؽبخ٠ خضس ٙي  دسيبي  خ٤ٞثي  ٣اسد ع٤ازٔ  اسط

  عٚذ  ٣ ث٠  ، ث٤ٖچغزبٛ اص ٙشّض ايشاٛ  يْي  گشدد ٠ّ ٙي  د٣ ٍغٚذ  ع٤سي٠  دس ع٤ازٔ  اژٟ

  خٖيح  ٙز٤خ٠  س٣د ٣ديگشي ٙي  ثٞگبٓ  خٖيح  عشه  ٣ ث٠  فج٤س ٤ٚٝدٟ  ١ٞذ٣عزبٛ  ؽٚبٓ

 ٝٚبيذ. ٙي  ٙغيش سا عي  ١ٚيٜ  آٛ  ٣ دس اٙزذاد ع٤ازٔ  گشديذٟ  ىبسط

  ؽبخ٠  يِ  ٠ّ  اعذ  مشثي  ؽٚبٓ  ٤يع  ث٠  اعز٤ايي  ٤١ا اص ٍغٚذ  ديگش خشيبٛ  ٙؤٕي٠

  خٖيح  اص عشيٌ  ديگش آٛ  ؽ٤د ٣ ؽبخ٠ ٙي  ْٙشاٛ  ٣ٙز٤خ٠  ّشدٟ  زشّذ  ثٞگبٓ  اص خٖيح  آٛ

 ٣صد. ٙي  ايشاٛ  ع٤ازٔ  ع٤ي  ث٠  فٚبٛ  ٣ دسيبي  ثٚجيي

٣   مشثي  ثبد١بي  ا٣ٓ  ؽ٤د، گش٣ٟ ٙي  رَغي٘  گش٣ٟ  ع٠  ث٠  ٙٞغ٠َ  ايٜ  ثبد١بي  ٢ٙٚزشيٜ

اص   ربثغزبٝي  دسفذ ثبد١بي ٣4/02   ث٢بسي  دسفذ ثبد١بي5/02  ثبؽٞذ ٠ّ ٙي  مشثي  ؽٚبٓ

 (.1050پبؽبيي، ثبؽذ ) ٙي  خ٢بد  ايٜ

٣  ٣5/01 ٤ٞ١ص   ٝذادٟ  خ٤د سا اص دعذ  ٝيض ا١ٚيذ  پبييض ٣ صٙغزبٛ  ثبد١ب دس ىقٔ  ايٜ

ثب گشد٣مجبس  ثيؾزشثبد١ب   د١ٞذ. ايٜ ٙي  سا رؾْئ ىق٤ٓ  ايٜ  ثبد١بي  دسفذ ّٔ 1/00

 (.1050پبؽبيي، ثبؽٞذ ) ٙي  ٣ خؾِ  ٣ گشٗ  ث٤دٟ  ١ٚشاٟ

  ٝبٙيذٟ  ثبد ؽشخي  ٙسٖي  صثبٛ  ث٠  ٠ّ  اعذ  ؽشٍي  ٣ خ٤ٞة  ؽشٍي  ثبد١بي  د٣ٗ  گش٣ٟ

٣   ٙشع٤ة ثيؾزشگيشٝذ  ٙي  عشچؾ٠ٚ  اعز٤ايي  ٙٞغ٠َ اص  اي٠ْٞ  فٖذ  ثبد١ب ث٠  ؽ٤ٝذ. ايٜ ٙي

 ثبؽٞذ.  ٙي  ١ٚشاٟ  يثب ثبسٝذگ

  صثبٛ  ث٠  ١غزٞذ ٠ّ  مشثي  ٣ خ٤ٞة  خ٤ٞثي  ثبد١بي  ٙٞغ٠َ  ايٜ  ثبد١بي  گش٣ٟ  ع٤ٙيٜ

 داسٝذ.  ٣ پبييض ا١ٚيذ  دس ربثغزبٛ  خق٤ؿ ؽ٤ٝذ ٣ ث٠ ٙي  ٝبٙيذٟ  ثبد خج٠ٖ  ٙسٖي



 550  خ٤صعزبٛ  دس اعزبٛ  ؽٞي  ١بي رپ٠  ثي٤ٕ٤ژيْي  ٙٞؾ٤س رثجيذ  آّبعيب ث٠  گ٠ٝ٤  ع٠  عبصگبسي  ثشسعي

  ؽٚبٓ،  ؽٚبٕي  ثبد١بي  ٙٞغ٠َ  مجبسصا سا دس ايٜ  ثبد١بي  دسفذ ّٔ 2/23  ع٤س ّٖي  ث٠

 ع٤سي٠ ث،  ٝج٤دٟ  يْغبٛ  ٙخزٖو  دس ىق٤ٓ  آٛ  ّٚيذ د١ٞذ ٠ّ ٙي  رؾْئ  ٣ مشثي  مشثي

 دسفذ ٣ دس صٙغزبٛ 5/53دسفذ، دس پبييض  1/25  دسفذ، دس ربثغزبٛ 3/25دس ث٢بس   ٠ّ

 (.1050پبؽبيي، د١ٞذ ) ٙي  دسفذ سا رؾْئ 5/03  

دس ٣   ٍشاس داؽز٠  ا١ٚيذ  د٣ٗ  سخ٠دس د  ؽشٍي  ٣ خ٤ٞة  مشثي  ، خ٤ٞة خ٤ٞثي  ثبد١بي

 د١ٞذ. ٙي  مجبسصا سا رؾْئ  ثبد١بي  دسفذ ّٔ 0/01ٙد٤ٚؿ 

 

 عشذ  اخشاي  ٙسٔ  خبّؾٞبعي  ٙؾخقبد

 سيض   ؽٜ  دس ٙسذ٣دٟ  اص ٝؾش ثبىذ  ؽٞي  ١بي رپ٠ USDA  ثٞذي عج٠َ  عيغز٘  ثشاعبط

(Fine sandٍشاس ٙي ) ٛدسؽذ  ؽٜ  ذ ٣ ٙيضاٛدسف 5/52سيض   ؽٜ  رساد گيشٝذ. ٙيضا   

(Coarse sandٜ٣ ؽ )  سيض   ؽٜ  ٍغش رساد ٝٚبيذ. سيض اص چٞذ دسفذ ردب٣ص ٝٚي  خيٖي

 (.1030پ٤س،  س٣زي)  ٙيٖيٚزش ٙزنيش اعذ 15/3رب  1/3  ثيٜ

  ٣ ١ٚچٞيٜ  رساد  اٝذاصٟ  رٞبعت  ث٠  خ٤صعزبٛ  ؽٞي  ١بي رپ٠  ؽٜ  رساد  دسفذ اؽجبؿ

.  ٙزنيش اعذ  دسفذ ٣صٝي 14رب  11  ثيٜ  ٣ َٙذاس آٛ  داؽز٠  ثغزگيآ٢ٝب   ٣ الي  سط  ٙيضاٛ

  ثش عبٝزيٚزش ْٙقت  گش50/1ٗ  آٛ  ٣اٍقي  ٙخق٤ؿ  ٣ ٣صٛ 20/1  ؽب١شي  ٙخق٤ؿ  ٣صٛ

( ٤ٙds/mص ثش عبٝزيٚزش )  ٙيٖي 22/3رب  10/3( EC)  إْزشيْي  ١ذايذ  . ٍبثٖيذ اعذ

ّي٤ٖٙزش  10  ىشعبيؼ  آعزب٠ٝ  عشفذ  يش اعذٙزن 0/4رب  4/3  ثيٜ  خبُ pH(. 0ثبؽذ) ٙي

  آة  ثبؽذ. عغر ٙي  ّي٤ٖٙزش دس عبفذ 43  ٙٞغ٠َ  زذاّثشثبد   ٣ عشفذ  دس عبفذ

  ّشخ٠  س٣دخب٠ٝ  عيالثي  ١بي ٣ د٣سٟ  ىيضي٤گشاىي  ؽشايظ  ٙزنيش ٣ ربثـ  ٙٞغ٠َ  صيشصٙيٞي

 ثبؽذ.  ٙي
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 ثبؽذ: صيش ٙي  ١بي گ٠ٝ٤  ؽبٙٔ ٟفٚذ٤ ث٠ ٝسؽٞضاس   ١بي فشف٠  عجيقي  گيب١ي  ـ پ٤ؽؼ
 

1- Alhagi camelorum 

1- Artemisia scoparia 

0- Calligonum intertextum 

0- Calotropis procera 

5- Capparis spinosa 

2- Citrulus colocynthis 

3- Convolvulus oxyphyllus 

4- Cyperus conglomeratus 

5- Hammada salicornica 

13- Heliotropium europaeum 

11- Lycium shawii 

11- Pennisetum divisum 

10- Prosopis farcta 

10- Stipagrostis plumosa 

15- Tamarix leptopetala 

12- Ziziphus spina - christi 

 

تحقيقروش
 : اعذ  د٣ ٙشز٠ٖ  ؽبٙٔ  عشذ  اخشاي
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ر٤ٕيذ دس   خ٢ذ  سد ثشسعي٤ٙ  ١بي ثزس گ٠ٝ٤  آ٣سي اص خٚـ  پظ  ا٣ٓ  : دس ٙشزٖخ إو

 15عبٝزيٚزش ٣ ٍغش  15  ع٤ٓ  ث٠  پالعزيْي  ثزس١ب دسگٖذا٢ٝبي  ّبؽذ  ث٠  ، اٍذاٗ ٢ٝبٕغزبٛ

 عبٝزيٚزش گشديذ.

  ث٠  ٣ ثب ٤ّد زي٤اٝي  ( ث٤دٟ س٣دخب٠ٝ  زبؽي٠  يب٢)سع٤ث  عجِ  ٤ٙسد اعزيبدٟ  خبُ

  ؽذ ٣ ثشاي  ثزس ّؾذ  گشٗ 1/3ـ  5/3دسزذ٣د   ٣ دس ١ش گٖذاٛ  ٙخ٤ٖط 0  ث٠ 1  ٝغجذ

  اص ّؾذ  پظ  سع٤ثذ  ٣ زيؼ  آثيبسي  ثزس١ب اص گٖذا٢ٝب ١ٞگبٗ  ؽذٛ  اص خبسج  خ٤ٖگيشي

 ؽذ.  گٖذا٢ٝب پ٤ؽبٝذٟ  عغر  ثشٝح  ثب عج٤ط

رب ا٣اخش   ث٢بس )ا٣ائ  دس ىقٔ  دس ٢ٝبٕغزبٛ  ٤ٙسد ثشسعي  آّبعيب١بي  ١بي گ٠ٝ٤  ثزس١بي

 ذ.گشدي  ( ّؾذ ٙبٟ  ىش٣سديٜ

  اص خ٠ٖٚ  الصٗ  ، ٙشاٍجز٢بي ثزس١ب دس خضا٠ٝ  صٝي  اص خ٤ا٠ٝ  پظ  ٠ّ  رّش اعذ  ث٠  الصٗ

ؽذ. ثقذ اص عجض   ٣ ثيٚبسي٢ب اٝدبٗ  ثب آىبد  ٙجبسصٟ ١شص،  فٖي٢بي  ، ززه ٙٞبعت  آثيبسي

٢ب سا داؽزٞذ، آٝ  ثشگ 2رب  0  خ٤اٛ  ٢ٝب٢ٕبي  ٠ّ  دس گٖذا٢ٝب صٙبٝي  ؽذٟ  ّبؽز٠  ثزس١بي  ؽذٛ

 گشديذ.  ٝگ٢ذاسي  ٢ٝبٓ  يِ  ىَظ  ٣ دس ١ش گٖذاٛ  ٤ٚٝدٟ  ُرُِٞ

 ٤ٙسد ٝؾش:  ٢ٝب٢ٕب دس فشف٠  : ّبؽذ ة

  ٤ٙسد آصٙبيؼ  آثيبسي  ثذ٣ٛ  ٤ٙسد ثشسعي  ١بي گ٠ٝ٤  اي٠ْٞ  ث٠  ثب ر٤خ٠  پژ١٣ؼ  دس ايٜ

دس   آعٚبٝي  ٝض٣الد  رخيشٟ  ث٠  ثب ر٤خ٠  ٤ٙسد ثشسعي دسخزبٛ  ٝيبص آثي  ٣ ربٙيٜ  ٍشاس گشىز٠

  دس اثش ٣صػ  سع٤ثذ  سىزٜ  ٣ اص دعذ  ؽٜ  اص زشّذ  خ٤ٖگيشي  ثشاي  ثبؽذ ٠ّ ٙي  ؽٜ

  ٠ّ ٣1033  1133  ٤ّسٟ  ٙٞؾ٤س اص ٝيذ  ايٜ  ثشاي  ٠ّ  ؽذٟ  اعزيبدٟ  ٝيزي  ١بي ثبد اص ٙبٕچ

  پظ  پبؽي  چٙبٕ  گشديذ. صٙبٛ  ثبؽذ اعزيبدٟ ٙي 501/3رب  535/3  آ٢ٝب ثيٜ  ٙخق٤ؿ  ٣صٛ

  ٣ ؽٞضاس، ٢ٝب٢ٕب دس ث٢ٜٚ  ؽٞي  ١بي رپ٠  اص رثجيذ  پظ ٣  گشىز٠  ٤ٙثش ف٤سد  ثبساٛ  اص ثبسػ

 ؽذٝذ.  دادٟ  اٝزَبٓ  فشف٠  ث٠  ٙبٟ

٣ عشص ٍشاس   رْشاس اٝدبٗ  دس ع٠  رقبدىي  ّبٙٔ  ث٢ّ٤ٖبي  آٙبسي  عشذ  دس ٍبٕت  آصٙبيؼ

ريٚبس١ب دس ٣ازذ   ؽذ. اٝزخبة  دس ٝؾش گشىز٠  ٞغ٠َٙ  ثبدمبٕت ث٢ّ٤ٖب ف٤ٚد ثش خ٢ذ  گشىزٜ
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 2*4  ف٤سد  ث٠  ٢ٝبٓ  اف04٠ٖ  ٣ دس ١ش ٣ازذ آصٙبيؾي  ث٤دٟ  رقبدىي  ف٤سد ٠ث  آصٙبيؾي

 ٣ازذ١بي  گشديذ. ىبف٠ٖ  مشط  گ٠ٝ٤  اص ع٠  ٢ٝبٓ  اف٠ٖ 001  ٙزش ٣ دس ٙد٤ٚؿ 0  ىبف٠ٖ  ث٠

 ثبؽذ. ٙزش ٙي 5رْشاس١ب اص يْذيگش   ٙزش ٣ ىبف٠ٖ 0  اص ١٘  آصٙبيؾي 

گشديذ.   ث٢بس ٣ پبييض اٝدبٗ  دس د٣ ٤ٝثذ  عب٠ٕ  ١ب ٠ٚ١ گ٠ٝ٤  اص دسفذ ثَبي  آٙبسثشداسي

دسفذ   ، رقييٜ اص آٛ  ٣ ١ذه  ؽذٟ  ؽٚبسػ  صٝذٟ  رقذاد٢ٝب٢ٕبي  ىَظ  ث٢بسٟ  دس آٙبسثشداسي

  ٢ٝب٢ٕبي  پبييضٟ  آٙبسثشداسي ٤ٝذ. دسؽ ٙي  زبفٔ  صٙغزبٛ  عشٙبي  دس ٝزيدخ  ث٤د ٠ّ  رٖيبري

  صيبد ربثغزبٛ  ٣ زشاسد  اص خؾْي  ٝبؽي  رٖيبد  ٙيضاٛ  دس ٝزيد٠  ٠ّ  ؽذٟ  ؽٚبسػ  صٝذٟ

  ثقذ دس ا٣اخش پبييض ثب ؽبخـ  ث٠  ا٣ٓ  اص عبٓ  اسريبؿ  گشدد. اٝذاصح ٙي  ٝيضٙؾخـ

رب   ثب ٤ٝاس ٍغشعٞح  ثشاثش عي٠ٞ ٍغش  گيشي اٝذاصٟ عبٝزيٚزش ٣  يِ  ٙيش رب دٍذ  ثشداسي َٝؾ٠

  . ٝزبيح گشىذ  ف٤سد  س٣يؼ  ىقٔ  ثقذ دس اٝز٢بي  ث٠  ع٤ٗ  ٙيٖيٚزش اص عبٓ  يِ  دٍذ

  آٙبسي  ٣ رسٖئ  ٤ٙسد ردضي٠ SASاىضاس  اص ٝشٗ  ثب اعزيبدٟ  ١ش عبٓ  آٙبسثشداسي٢ب دس پبيبٛ

٣   اسريبؿ  ، ٙيبٝگيٜ ٙبٝيٟ صٝذ  ٙيبٝگيٜ  ١ب ثشزغت گ٠ٝ٤  ٣اسيبٝظ  ٍشاس گشىزٞذ. ردضي٠

آ٢ٝب اص   داس ٙيبٛ ٙقٞي  اخزالىبد  ٣ ثب ٙؾب١ذح  گشىذ  ٢ٝب٢ٕب اٝدبٗ  ٍغش س٣يؾي  ٙيبٝگيٜ

 ؽذ.  % اعزيبد5ٟ% ٣ 1  دس عغر  داْٜٝ  آص٤ٙٛ

 

نتايج
  دس عب٢ٕبي  د١ذ ٠ّ ٙي  ( ٝؾب1ٛ  ؽٚبسٟ  )خذ٣ٓ  ٙشّت  ٣اسيبٝظ ردضي٠ ٣ رسٖئ  ٝزبيح

  اخزاله  ٤ٙسد ثشسعي  ١بي گ٠ٝ٤  ( ٣ ٝيض ٙيب1031ٛ ـ 4)  د آصٙبيؼ٤ٙس  ٙخزٖو

  ثش س٣ي  ٣ گ٠ٝ٤  عبٓ  ٙزَبثٔ  اثشاد  ؽ٤د. ١ٚچٞيٜ ٙي  % ٙؾب١ذ1ٟ  دس عغر  داسي  ٙقٞي

  % ٝؾب1ٛ  دس عغر  داسي ٙقٞي  ، اخزاله ٣ سؽذ اسريبفي  ٙبٝي دسفذ صٝذٟ  ١بي ٙؤٕي٠

 د١ذ. ٙي

  ٙخزٖو  دس عب٢ٕبي٠ّ گشدد  ٙي  ( ٙؾب١ذ0ٟ  ؽٚبسٟ  خذ١ٓ٣ب ) ٙيبٝگيٜ  ثب َٙبيغ٠

  ٝس٤ي  ٣خ٤د داسد ث٠  اخزالى٢بيي  ٙبٝي صٝذٟ اص ٝؾش  ٙخزٖو  ١بي گ٠ٝ٤  ٙيبٛ  عشذ  اخشاي
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ٝؾبٝگش   ايٜ  ٠ّ  اعذ  دسفذ ثَبء ٣خ٤د داؽز٠ 53اص   ثيؼ 1032  رب عبٓ 1030  اص عبٓ  ٠ّ

  ٣ ثب ؽشايظ  ّبٙاًل دي٘  دس ؽشايظ  ٤ٙسد ثشسعي  بي١ گ٠ٝ٤  ٣ عبصگبسي  ا٤ٕ٤ّژيْي  ٝشٙؼ

ثقذ   ث٠ 1032  اص عبٓ  ٠ّ  اعذ  ضش٣سي  ْٝز٠  ثبؽذ. رّش ايٜ ٙي ٙٞغ٠َ  اٍٖيٚي  عخذ

سعذ( ٣  ٙي  ٙبٟ 3رب  2  عب٢ٕب ث٠ اص  دس ثقضي  )٠ّ  ٣ ع٤الٝي  ٙزٚبدي  خؾْغبٕي٢بي  دٕئ ٠ث

٣   ربثغزبٛ  دس ىقٔ  فشثغزبٛ  خؾِ  فسشا١بياص   ٠ّ  ٣ ع٤صاٛ  گشٗ  ثبد١بي  ٝيض ٣صػ

  ٣ ّبىي  ثبسٝذگي  ٙٞبعت  پشاّٞؼ  فذٗ  گيشد ٣ ١ٚچٞيٜ سا ىشا ٙي  پبييض ٙٞغ٠َ  ا٣ائٔ ززي

ّٚي  ر٤اٝٞذ ف٤اٙٔ ٙي  ١ٚگي  ٠ّ  عشذ  اخشاي  ٙخزٖو  دس عب٢ٕبي  ثَب دس   ّب١ؼدس   ٢ٙ

 ؽْٔ)  اعذ يبىز٠  ّب١ؼ  ؽذد ٠ث  يٙبٝ ثبؽذ، دسفذ صٝذٟ  ٤ٙسد ثشسعي  ١بي گ٠ٝ٤  ٙيبٛ

 (.1  ؽٚبسٟ

  ( ٝؾب٣2ٛ  5، 0)  ٣ ٍغشي  ، سؽذ اسريبفي ٙبٝي صٝذٟ  ١بي ٙؤٕي٠  ّٚي  ٙيبٝگيٜ  خذا٣ٓ

  ث٠ ،٣خ٤د داسد  ٝيض اخزالى٢بيي  ٙبٝي اص ٝؾش صٝذٟ  آصٙبيؼ ٤ٙسد  ١بي گ٠ٝ٤  ٙيبٛ  د١ذ ٠ّ ٙي

 ٣ گ٠ٝ٤  ٙبٝي زذاّثش صٝذٟ  داساي% 35ثب  Acacia farnesiana  گ٠ٝ٤  ٠ّ  ع٤سي

 A. victoriae  ثبؽٞذ. سا داسا ٙي  ٙبٝي صٝذٟ  % ّٚزشي04ٜثب 

  اؽبسٟ A. victoriae  گ٠ٝ٤  ث٠  ر٤اٛ ٙي  ٣ ٍغشي  سؽذ اسريبفي  اص ٝؾش زذاّثش ٙيبٝگيٜ

 (.٣5  0  ؽٚبسٟ  ( ٣ )ؽ٢ْٖبي٣2  5  ٤ٚٝد )خذا٣ٓ

  س٣يؼ  ؽ٤د، ٙيضاٛ رش ٙي ع٤الٝي ِ خؾ  ىقٔ  ٠ّ  دس ٙٞبعَي ٠ّ  اعذ  ثذي٢ي

دس   خؾْي  د٣سٟ  ع٤ٓ  اي٠ْٞ  ث٠  ثب ر٤خ٠ يبثذ ٣ ٙي  ّب١ؼ  ؽذد  ( ث٠ ٣ ٍغشي  )اسريبفي

ربثيش   رسذ ١ب سا ثيؾزش دسخزچ٠  فبٙٔ  ، ايٜ اعذ  ثغيبس صيبد ث٤دٟ  آصٙبيؼ  اخشاي  عب٢ٕبي

 . اعذ  ٣ رقٌٚ  ثشسعي  ٍبثٔ  ٤ٙض٤ؿ  ايٜ  ٠ّ  ٍشاس دادٟ

  ع٠  ١بي اص عشؽبخ٠  آٙذٟ  ثذعذ  ؽيٚيبيي  يب٢( رشّيج3  ؽٚبسٟ  )خذ٣ٓ  ٝزبيح  ثشاعبط

  ١ب داساي گ٠ٝ٤  ايٜ  د١ذ ٠ّ ٙي  ٝؾبٛ  عبٓ 1ـ2  ٙخزٖو  دس عٞيٜ  ٤ٙسد ثشسعي  گ٠ٝ٤

( ثشخ٤سداس  دسفذ)زذأٍ 00/10دسفذ )زذاّثش( ٣  03/10اص   ٙزنيشي  خبٗ  يٜئپش٣ر

 . اعذ  داٗ  دس چشاي  ف٤ٖى٠  ف٤ٞاٛ ٠آ٢ٝب ث  مزايي  ؾبٝگش اسصػٝ  ايٜ  ١غزٞذ ٠ّ



 
 .اعذ  ؽذٟ  دادٟ  ٣ ٍغش ٝؾبٛ  ، اسريبؿ ٙبٝي دسفذ صٝذٟ  ١بي ٙؤٕي٠  ٙسبعجبري F  دس آٛ  ٠ّ  ٙشّت  ٣اسيبٝظ  ردضي٠ -1  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ
F Ms SS  دسخ٠ آصادي

df 

ٙٞبثـ رنييشاد 

s.o.v ٍغش (cm) اسريبؿ (m) ٍٟغش %ٙبٝي صٝذ (cm) اسريبؿ (m) ٍٟغش %ٙبٝي صٝذ (cm) اسريبؿ (m) ٟٙبٝي صٝذ% 

**03/121 
n.s 03/1 n.s 00/0 12/0 340/3 52/55 01/4 122/3 11/115 1 (   رْشاسR) 

 (yعبٓ   ) 5 15513 310/52 51/1 0531 130/11 530/3 55/115** 25/013** 25/01**

   312/3 305/3 15/13 352/3 005/3 45/131 13 (Ey) 

 (Vگ٠ٝ٤   ) 1 11/12055 012/5 01/00 52/4153 334/1 13/11 15/52** 44/101** 14/02**

n.s 35/3 **10/03 **10/0 315/3 505/3 12/050 104/3 051/5 52/0501 13 
 گ٠ٝ٤ ×عبٓ

(v×y 

   04/3 311/3 11/45 24/3 135/3 0/1305 10 EV 

      150/21 315/23 01330 51   ّٔ (G) 

 دسفذ 5  داس دس عغر  ٙقٞي  ـ اخزاله*

 دسفذ 1  داس دس عغر ٙقٞي  ـ اخزاله **

n.s ٗداس ٙقٞي  ٣خ٤د اخزاله  ـ فذ 
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 ثش دسفذ  ٣ گ٠ٝ٤  عشذ  اخشاي  ٙخزٖو  عب٢ٕبي  ٙيبٝگيٜ  َٙبيغ٠ -0  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ

 ٣ ٍغش  ، اسريبؿ ٙبٝي صٝذٟ 

 (cmٍغش ) (m)  اسريبؿ )%(  ٙبٝي  صٝذٟ ريٚبس

  عبٓ

1y 

1y 

0y 

0y 

5y 

2y 

  گ٠ٝ٤

V1   = Acacia victoriae 

V1 =A. acuminata 

V0 =A. farnesiana 

 

a 52/41 

b 11/33 

c 52/25 

d 34/51 

e 00/01 

e 00/01 

 

c 52/03 

b 00/05 

a 35 

 

d 50/3 

c 13/1 

b 03/1 

a 55/1 

a 14/0 

a 13/0 

 

a 51/1 

b 05/1 

c 34/1 

 

 ـ

 ـ

c 33/0 

b 53/0 

a 15/0 

a 03/0 

 

a 50/0 

a 30/0 

b 05/1 

 ٝذاسٝذ.  داسي ٙقٞي  % اخزاله1  ثبؽٞذ دس عغر ٙي  ٙؾزشُ  زشه  يِ  داساي  دس ريٚبس١ب ٠ّ  افذاد ١ش عز٤ٛ

 

  عشذ  اخشاي  عب٢ٕبي  دس ع٤ٓ  ٤ٙسد ثشسعي  ١بي گ٠ٝ٤  ٙبٝي صٝذٟ  ٙيبٝگيٜ -0  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ

  ٙيبٝگيٜ

٠ٝ٤ٚٝ  

1034 

2y 

1033 

5y 

1032 

0y 

1035 

0y 

1030 

1y 

1030 

1y 

  عبٓ

  گ٠ٝ٤

52/03 00/11 00/11 14 23/02 00/03 23/23 1V 

00/05 11 11 23/02 00/25 23/34 3/40 1V 

35 21 21 23/43 23/40 23/40 133 0V 

 00/01 00/01 34/51 52/25 11/33 52/41 
  ٙيبٝگيٜ

  عبٓ
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  عشذ  اخشاي  عب٢ٕبي  دس ع٤ٓ  سعي٤ٙسد ثش  ١بي گ٠ٝ٤  اسريبؿ  ٙيبٝگيٜ -5  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ

  ٙيبٝگيٜ

  گ٠ٝ٤

1034 

2y 

1033 

5y 

1032 

0y 

1035 

0y 

1030 

1y 

1030 

1y 

  عبٓ

  گ٠ٝ٤

51/1 43/0 3/0 04/0 01/1 12/1 03/3 1V 

05/1 05/0 03/0 13/0 51/1 10/1 01/3 1V 

34/1 05/1 14/1 11/1 54/1 15/1 30/3 0V 

 13 11/0 55/1 03/1 13/1 50/3 
  ٝگيٜٙيب

  عبٓ

 

  عشذ  اخشاي  عب٢ٕبي  دس ع٤ٓ  ٤ٙسد ثشسعي  ١بي ٍغش گ٠ٝ٤  ٙيبٝگيٜ -2  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ

  گ٠ٝ٤  ٙيبٝگيٜ
1034 

2y 

1033 

5y 

1032 

0y 

1035 

0y 

  عبٓ

  گ٠ٝ٤

50/0 03/5 10/5 33/0 53/0 1V 

30/0 55/0 41/0 33/0 04/0 1V 

05/1 25/1 21/1 05/1 15/1 0V 

  عبٓ  ٙيبٝگيٜ 33/0 53/0 15/0 03/0 

V1= Acacia victoriae             V1= A. acuminata            V0= A. farnesiana 



 
 

 

 

 

 

  آّبعيب ٤ٙسد ثشسعي  گ٠ٝ٤  ع٠  ؽيٚيبيي  يب٢رشّيج  ٝزبيح -3  ؽٚبسٟ  خذ٣ٓ

 گ٠ٝ٤  ٝبٗ  خؾِ  ٙبدٟ  پش٣رييٜ خبّغزش  ىيجش خبٗ

   عبٕگي1  عبٕگي0  عبٕگي2  عبٕگي1  عبٕگي0  عبٕگي2  عبٕگي1  بٕگيع0  عبٕگي2  عبٕگي1  عبٕگي0  عبٕگي2

12 5/15 1/15 40/4 51/3 11/4 51/11 03/10 32/11 30/52 02/52 01/52 Acacia 

farnesiana 

3/10 4/15 3/13 53/2 05/2 12/3 50/15 15/12 00/10 10/52 32/55 44/55 A. victoriae 

0/15 5/10 2/11 1/5 3/5 2/2 05/10 03/14 20/10 0/55 3/55 55 A. acuminata 
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 ١بي ٤ٙسد ثشسعي  ٙبٝي گ٠ٝ٤ س٣ٝذ رنييشاد دسفذ صٝذٟ -1ؽْٔ ؽٚبسٟ 

 دس ع٤ٓ عب٢ٕبي اخشاي عشذ

 

 
 ١بي ٤ٙسد ثشسعي  س٣ٝذ رنييشاد سؽذ اسريبفي گ٠ٝ٤ -0ؽْٔ ؽٚبسٟ 

 دس ع٤ٓ عب٢ٕبي اخشاي عشذ
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 ١1034بي ٤ٙسد ثشسعي دس عبٓ  اسريبؿ گ٠ٝ٤ -0سٟ ؽْٔ ؽٚب

 

 
 

 ١1034بي ٤ٙسد ثشسعي دس عبٓ  ٍغش گ٠ٝ٤ -5ؽْٔ ؽٚبسٟ 
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بحث
  ٙشز٠ٖ  ايٜ ١ب دس آ٢ٝب دسفذ ثَبء گ٠ٝ٤  ٢ٙٚزشيٜ  ٠ّ  ؽذٟ  ثشسعي  ١بي ٙؤٕي٠  ث٠  ثب ر٤خ٠

ديگش ٣   ّييي  داص فيب  ٣ ثقضي  ٣ ٍغشي  سؽذاسريبفي  ٙيضاٛ  ثبؽذ ٣ ٝيض َٙبيغ٠ ٙي

  آصٙبيؼ  عبٓ  ١يذ اص  پظ  ثشسعي  رسذ  ١بي گ٠ٝ٤  ثش س٣ي  اثش گشٙب ٣ خؾْي  ١ٚچٞيٜ

  گ٠ٝ٤  داد ٠ّ  ٝؾبٛ  ّبٙاًل دي٘  ؽٞضاس دس ؽشايظ  ١بي فشف٠  ثي٤ٕ٤ژيْي  رثجيذ  خ٢ذ

Acacia farnesiana ٣ ث٠  اعذ  ديگش ث٤دٟ  د٣ گ٠ٝ٤  ث٠  ٝغجذ  ثشرشي  اص ٝؾش ثَبء، گ٠ٝ٤  

  ثب ىشعبيؼ  ٣ ٙجبسصٟ  خبُ  زيبؽذ  ٙغبئٔ  زٔ  ثز٤اٝذ ضٜٚ  دس آيٞذٟ ٠ّ سعذ ٝؾش ٙي

 ثبؽذ.  ٙٞبعجي  گ٠ٝ٤  ١يضٙي  ( ٣ ر٤ٕيذ چ٤ة عشؽبخ٠  )چشاي  داٗ  ٣ ٝيض رقٖيو  ثبدي

 1030ـ4پبييض   ث٢بس رب ا٣ائٔ  اص ا٣اعظ  ٠ّ  اعذ  ضش٣سي  ْٝز٠  ضٜٚ رّش ايٜدس 

  ٙبٝي صٝذٟ  دس ّب١ؼ  ٢ٙ٘  اص ف٤اٙٔ  ع٤صاٛ ٣  گشٗ  ثب ثبد١بي  ١ٚشاٟ  زشاسد  دسخ٠  اىضايؼ

 . اعذ  ث٤دٟ

  ( ٙؾخـ٣5  0  ؽٚبسٟ  ( ٣ )ؽ٢ْٖبي٣2  5  ؽٚبسٟ  اص )خذا٣ٓ  ٠ّ  گ٠ٝ٤ ١ٚبٛ

  آصٙبيؼ  د٣سح  دس پبيبٛ  ٣ ٍغشي  اسريبفي  سؽذ س٣يؾي  گشدد زذاّثش ٙيبٝگيٜ ٙي

  ٣د٣ٗ  ا٣ٓ  دس عب٢ٕبي  ٠ّ  اعذ  دس زبٕي  داسد ٣ ايٜ A. victoriae  گ٠ٝ٤  ث٠  اخزقبؿ

  ع٤ٗ  اٙب اص عبٓ  ،اعذ  ث٤دٟ A. farnesiana  گ٠ٝ٤  ث٠  زذاّثش سؽذ ٙشث٤ط  عشذ  اخشاي

  ديگش ثشرشي  د٣ گ٠ٝ٤  ث٠  ٝغجذ A. victoriae  گ٠ٝ٤  ٍغشي ٣  سؽذ اسريبفي  ثقذ ٙيضاٛ  ث٠

.  اعذ  ٤ٚٝدٟ  زيؼ ٙز٤ّس  ، گ٠ٝ٤ عشذ  اخشاي  ٙذد  پبيبٛسا رب   ٣ضقيذ  ٣ ايٜ  يبىز٠

 دس د٣ گ٠ٝ٤  خبٗ  پش٣رييٜ  د١ذ ٠ّ ٙي  ( ٝؾب3ٛ  ؽٚبسٟ  دس )خذ٣ٓ  ٙٞذسج  ٝزــبيح

  A. acuminata ٣A. farnesiana دس  دسفذ اعذ  ثبالرشيٜ  داساي  دس چ٢بس عبٕگي ،

ثبؽذ.  ٙي  عبٕگي 2  دس عٜ A. victoriae  دس گ٠ٝ٤  خبٗ  دسفذ پش٣رييٜ  ثبالرشيٜ  ٠ّ  زبٕي

  مزايي  اسصػ  داساي  ٤ٙسد ثشسعي  گ٠ٝ٤  ١ش ع٠  ٤ٚٝد ٠ّ  ثيبٛ  چٞيٜ  ر٤اٛ ٙي  ع٤س ّٖي  ث٠

گ٤عيٞذ،   خق٤ؿ  ث٠  ٙٞغ٠َ  دا٢ٙبي  دس رنزي٠  ف٤ٖى٠  ف٤ٞاٛ  ر٤اٝٞذ ث٠ ٣ ٙي  ث٤دٟ  ٙٞبعجي
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 1ساٙيشص  ر٤عظ  آٙذٟ  ثذعذ  ٝزبيح  شاعبطث  ٍشاس گيشٝذ. ١ٚچٞيٜ  ؽزش ٣ ثض ٤ٙسد رقٖيو

دا٢ٙب   دس رنزي٠  اثش ع٤يي  گ٠ٝ٤  ١يچ  گيب١ي گ٠ٝ٤  ع٠  اص ايٜ  اعزيبدٟ  ٣0 گ٤ٝضإظ ٣1ٕيذ صٙب

  ٝيض رقييٜ ٣invitro  invivo  س٣ؽ٢بي  آ٢ٝب ٝيض ث٠  ١ض٘  ٣ ضشايت  )گ٤عيٞذ ٣ ثض( ٝذاؽز٠

٣ازذ ٣   ر٠ٞ  ىَذاٛ  ٤ٙسد ثشسعي  آّبعيبي  ي١ب گ٠ٝ٤  ٢ٙ٘  . اص ٣يژگي٢بي اعذ  گشديذٟ

٣   ؽٜ  اص زشّذ  خ٤ٖگيشي  ثشاي  ٢ٙ٘  ١بي اص ٙؤٕي٠  يْي  ٠ّ اعذ  اي گغزشدٟ  ربج  داؽزٜ

   ث٤دٟ  سيؾ٠  اصد  رثجيذ ٝيض ٍبدس ث٠  گيب١بٛ  ايٜ  سيؾ٠  ٣ ١ٚچٞيٜ  ث٤دٟ  خبُ  ىشعبيؼ

ّٚي  خ٤د فبٙٔ  ٠ّ   ٙٞغ٠َ  گيب١ي  ٣ پ٤ؽؼ  س٣يؾگبٟ  بُخ  ث٢ج٤د ٣ضقيذ  دس خ٢ذ  ٢ٙ

 (.٣11  13، 5، 4، 3، 2ؽ٢ْٖبي ؽٚبسٟ ( خ٤ا١ذ ث٤د ) )صيش اؽ٤ْة

 Acacia victoriae ١بي گ٠ٝ٤  اٝذ ٠ّ دادٟ  ٝؾبٛ  رب٤ّٞٛ  دس ٙٞغ٠َ  ٣ ردشثيبد  ٙؾب١ذاد

 ٣A. acuminata ٔگ٤ٝخ  ث٠  عشٙب ٝغجذ  دس َٙبث  A. farnesiana دس .  َٙب٣ٙزش اعذ

  ثبؽٞذ ٣ اص ٝؾش ٍبثٖيذ ٙي  عبٓ  دس ع٤ٓ  ثغيبس صيجب ٣ ؽبداثي  پ٤ؽؼ  ربج  ٜ داسايضٚ

 ٣ Acacia victoriae  ١بي گ٠ٝ٤  ٠ّ  ع٤سي٠ ث ،٣خ٤د داسد  ٝيض ريب٣ر٢بيي  ثزسد١ي

A. acuminata ثشسعي  ٍبثٔ  اص ٝؾش اٍزقبدي  ٠ّ  ث٤دٟ  ثزسد١ي  ٙيضاٛ  ثيؾزشيٜ  داساي  

  اعزيبدٟ  فغشعبصي  دس فٞقذ A. farnesiana  گ٤ٝخ اص گٔ  ٠ّ  ّش اعذر  ث٠  . الصٗ اعذ

 ؽ٤د. ٙي

 

  پژ١٣ؼ  ايٜ  ٣ اداٙخ  ّبسثشد ٝزبيح  پيؾ٢ٞبد١ب ثشاي

  آّبعيب دس ى٤ٖس عجيقي  ١بي گ٠ٝ٤  ا١ٚيذ  ، ١ٚچٞيٜ ثذعذ آٙذٟ  ٝزبيح  ث٠  ثب ر٤خ٠

  ١بي اص ٙؤٕي٠  يْي  )٠ّ  گغزشدٟ  پ٤ؽؼ  ربج  ٕسبػ  ١ب ث٠ گ٠ٝ٤  ؽ٤د اص ايٜ ٙي  ر٤في٠  ٙٞغ٠َ

 آ٢ٝب   يا سيؾ٠  خق٤فيبد  ( ٣ ١ٚچٞيٜ اعذ  خبُ  اص ىشعبيؼ  خ٤ٖگيشي  ثشاي  ٢ٙ٘

                                                      
1- Ramiez 

2- Ledezma 

3- Gonzalez 
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  خٞگْٖبسي٢ب ثشاي  ٙخزٖو  ١بي ٢ب ٣ ثشٝب٠ٙعشز١غزٞذ( دس   خبُ  اصد  رثجيذ  ٍبدس ث٠  )٠ّ

  ٙٞبثـ  دس اداساد  رشي گغزشدٟ  دس عغر  ؽٞي  ١بي رپ٠  اساضي  ـ خبُ  ٣زٚبيذ  زيبؽذ

( دس  ثسشاٝي  ٙزش )زذ اسريبؿ 5ّٚزش اص   اسريبؿ ثب  ١بيي ٣ دس رپ٠  خ٤صعزبٛ  اعزبٛ  عجيقي

 گشدد.  ّؾذ  دي٘  ؽشايظ

  ؽشايظ  ثب رسٚٔ Acacia farnesiana  گ٠ٝ٤  ؽذٟ  اٝدبٗ  ثشسعي٢بي  ٝزبيح  ثشاعبط

 ٣ A. victoriae  . د٣ گ٠ٝ٤ اعذ  ى٤ً  ٠ٙثشٝب  خ٢ذ عبصگبس  گ٠ٝ٤  ٙٞبعجزشيٜ  ّبٙاًل دي٘

 A. acuminata مزايي  اسصػ  داساي  ثشخ٤سداس ٝج٤دٝذ، ٕيْٜ  ثباليي  ٙبٝي اص صٝذٟ  اگش چ٠  

ذ. ٝگشد  ّؾذ  ٙٞغ٠َ  دا٢ٙبي  رنزي٠ثشاي  اي  ف٤ٖى٠ٙٞجـ   ف٤ٞاٛ  ر٤اٝٞذ ث٠ ٙي  ٣  ث٤دٟ  ٙٞبعجي

ثبؽذ،   ٣ زٚبيزي  زيبؽزي  فٖٚيبد ،٤سد ثشسعيٙ  ١بي ثب گ٠ٝ٤  ، خٞگْٖبسي ١ذه  چٞبٝچ٠

  سٍبثزي  ٙغبئٔ  ٙٞؾ٤س ّب١ؼ  ث٠ ،( ٣ ٍغشي  ١ب )سؽذ اسريبفي گ٠ٝ٤  س٣يؼ اخزاله  دٕئ  ث٠

  ؽٞي  ١بي رپ٠  ٙخزٖو  ٣ضقيز٢بي  ث٠  ثبر٤خ٠  اعزيبدٟ  ٍبثٔ  سع٤ثذ  ١ب اص ٝؾش ٙيضاٛ پبي٠  ثيٜ

  اعبعي  ريب٣د  داساي  ٣ ٤ٝس ٠ّ  ، ؽيت ىيضيْي  ، ؽشايظ ثبد مبٕت  خ٢ذ  اص ٕسبػ  ٠ّ

،  س٣اٛ  ؽ٢ٞبي  ٤ٙسد ٝؾش )رثجيذ  ا١ذاه  ث٠  ١ب ثغز٠ پبي٠  رشاّ٘  ّب١ؼ  ١غزٞذ ث٢زش اعذ

٣   ٣ ر٤ٕيذ چ٤ة  ، زٚبيزي اي ٣ ف٤ٖى٠  ٙٞؾش، زٚبيزي  ٣ زيؼ ، زٚبيزي ثبدؽْٜ  َٝؼ

 .ؽ٤د  ...( دس ٝؾش گشىز٠ي ثي٤ٕ٤ژيْ

  ١ٚشاٟ  ٤ٙسد ثشسعي  ١بي گ٠ٝ٤رسَيَي  -٠ّ ّؾذ آصٙبيؾي گشدد  ٙي  ر٤في٠  ١ٚچٞيٜ

  دس ف٤سد٣ گشدد.   فٖٚي(  دي٘  ف٤سد ٠)ث 5212  ّبٙبٕذ٣ٕٞغيظ  ثب ٤٢ّس ٣ اّبٕيپز٤ط

٣   ى٤ً ٤ٙسد ثشسعي  ٝيض دس ٙٞبعٌ  گ٠ٝ٤  ايٜ  عبصگبسي ،ثزس آّبعيب خ٤سخيبٝب ٛ ؽذ  ىشا١٘

 ٍشاس گيشد.  اسصيبثي

١غزٞذ  ي، اعزَشاس ٣ ر٤ٕيذ ثي٤ٕ٤ژيْ ثب٤َٕٟ  ر٤اٛ  ؽٞضاس داساي  ١بي فشف٠٠ اص آٝدب ّ

اص   زق٤ٓ  ر٤ٕيذ، ضٜٚ  ثشآ٣سد ٙيضاٛ  ث٠  خذيذ ٝغجذ  عشز٢بي  ثب اسائ٠  ر٤اٛ ثٞبثشايٜ ٙي

  ٝيض دعذ ٣ اخزٚبفي  اٍزقبدي  عبيش ا١ذاه  ث٠  ى٤ً  دس ٙٞبعٌ  ٣ زٚبيزي  زيبؽزي  ا١ذاه

 .  يبىذ
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اريسپاسگز
  يبد ٙشز٤ٗ پ٤س ٣ صٝذٟ س٣زي  دّزش زغٜ  اسصٝذح  سا١ٞٚبيي٢بي  دس ٝزيدخ  ثشسعي  ايٜ

  اسصؽيبثي  ٙسزشٗ  گش٣ٟ  ؽبد ٣ ٝيض اسؽبداد  س٣اٝؼ ٣  گشاٙي  يبدػ  ٝديي  ٝدو  ٢ٙٞذط

  ثٞذٟ  ٠ّ  ؽ٤ْيي  ٢ٙٞذط ٣  ، دّزش عٞذگٔ دّزش ٤ٞٙچ٢ش اٙبٝي  اعزبد اسخٚٞذ خٞبة  ٣يژٟ ٠ث

 . ٝٚبي٘ ٙي  رؾْش ٣ ٍذسداٝي  اٝذ فٚيٚب٠ٝ سعبٝذٟ  يبسي  عشذ  اخشايي  دس ٙشازٔسا 

  ٢ٙٞذط  ٣يژٟ ٠ث  خ٤صعزبٛ  اعزبٛ  عجيقي  ٙٞبثـ  رسَيَبد  اسخٚٞذ ثخؼ  اص ١ْٚبساٛ

اىضاس  اص ٝشٗ  ثب اعزيبدٟ  عشذ  آٙبسي ردضي٠ ٣رسٖئ  سا دس صٙيٞخ  ايٞدبٝت  ىش ٠ّ ث٢ٞبٗ  ٤ّسػ

SAS٤ٚٝدٝذ   ِّٚ  گيشي ٣ اٝذاصٟ  ٙشا دس آٙبسثشداسي  ٠ّ  گ١٤شي  گ٤دسص ؽ٢شاثي  ي، ٣ آٍب

  ٙد٤ٚف٠  ايٜ  ربيپ  صزٚذ  ٍج٤ٓ  دٕئ  پ٤س ث٠  . اص خ٤ا١ش فبٕسي رؾْش سا داسٗ  ّٚبٓ

 . عپبعگضاسٗ  فٚيٚب٠ٝ


مىرداستفادهمنابع

)عي٤ٖي٤ْٕز٤س(،   خٞگٔ  ػ٣ پش٣س  خٞگٖؾٞبعي  . ربك1035 ،. ، آ ٣ پش٣يضي .، ٗ ـ اٙبٝي1

 . فيس٠ 114، 105  ، ؽٚبسح خٞگ٢ٖب ٣ ٙشارـ  رسَيَبد  ٙؤعغ٠ اٝزؾبساد

آ٢ٝب دس   ثي٤ٕ٤ژيْي  ثب رثجيذ  ١ٚشاٟ  ؽٞي  ١بي رپ٠  ديٞبٙيِ  . ثشسعي1050 ،. ، ؿ ـ پبؽبيي1

 . فيس٠ 00، 13/55  ؽٚبسح  ، ٝؾشيخ ؽ٢يذ چٚشاٛ  داٝؾگبٟ  اٝزؾبساد . خ٤صعزبٛ

سا   ر٤اٝٞذ آٛ ٙي  عبصٝذ، چگ٠ٝ٤ ٤ّيش ٙي  ٙشدٗ  ( چگ٠ٝ٤ . )٤ّيشصايي1030 ،. ٝدش، آـ گش0
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  عبٕگي 2  عٜ A. victoriae  گ٠ٝ٤  گغزشدٟ  سؽذ ٣ ربج  ٣ضقيذ -13  ؽٚبسٟ  ؽْٔ

 

 
 

  عبٕگي 0  دس عٜ  ؽٞي  ١بي رپ٠  ثش س٣ي A. victoriae  اعزَشاس گ٠ٝ٤ -11  ؽٚبسٟ  ؽْٔ

 


