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ؽٌبعِ هقبلِ

چکيذُ
هقذهِ ٍ ّذف :زض ؾال ّاي اذيط عة تىويلي خْت هْاض زضز ٍ ػفًَت زًساى ،لغطُ گياّي زًتَل ضا تِ تاظاض ػطضِ

تبريخ دريبفت هقبلِ1390/03/12 :

وطزُ اؾت .تا تَخِ تِ ههطف تيضٍيِ هُؿىيّاي قيويايي ٍ ػَاضو خاًثي آىّا ،هَضَع ؾالهت فطز ٍ تَؾؼِ آى زض
خاهؼِ ٍ ،هيعاى آگاّيً ،گطـ ٍ ضفتاض هثثت افطاز خاهؼِ ٍ ّنچٌيي زًساىپعقىاى تِػٌَاى هتَلياى ايي اهطً ،ؿثت تِ
ههطف لغطُ گياّي زًتَل ٍ هيعاى تماضاي آىّا خْت ههطف ٍ تدَيع ايي زاضٍ تؿياض حائع اّويت اؾت.

هَضَع :فاضهاوَلَغي-عة ؾٌتي

هَاد ٍ رٍػّب :پػٍّف اظ ًَع هغالؼِ همغؼي تِ ضٍـ پيوايكي تا اؾتفازُ اظ پطؾفًاهِ تَزُ اؾت .اػتثاض ٍ پايايي

کليذ ٍاصگبى :

پطؾف ًاهِ تط اؾاؼ اػتثاضؾٌدي هحتَايي ٍ آظهَى هدسز ٍ آلفاي وطًٍثاخ ؾٌديسُ قس .ضٍـ ًوًَِگيطي زض خاهؼِ
آهاضي اٍل (هطزم ؾاوي قْط ذطم آتاز) ذَقِاي چٌس هطحلِاي ٍ زض خاهؼِ آهاضي زٍم (زًساىپعقىاى ؾغح قْط) تِ
زليل هحسٍزيت ؾطقواضي اًدام گطفت .اظ ضٍـّاي آهاضي تَنيفي ( تَظيغ فطاٍاًي ٍ زضنس) ٍ ضٍـّاي آهاضي
تحليلي ( آظهَى واياؾىَئط ،ضطاية ّوثؿتگي ٍ غيطُ) اؾتفازُ گطزيس.

تبريخ پذيزػ هقبلِ1390/09/20 :
ًَع هقبلِ :گعاضـ هَضزي

آگاّي
ًگطـ
ضفتاض
لغطُ گياّي زًتَل

ًتبيج ٍ بحث :زض ًوًَِّاي تِزؾت آهسُ اظ هطزم قْط ذطمآتاز ًتايح ًكاى زاز ،آگاّي هطزم ًؿثت تِ لغطُ گياّي
زًتَل ون تَزُ ( 59/ 8زضنس) ٍ ّويي اهط ؾثة قسُ وِ اوثط آىّا ًگطـ ذاني ًؿثت تِ ايي لغطُ ًساقتِ تاقٌس
( 74/1زضنس) .تيكتط آى ّا اظ زاضٍّاي هؿىي قيويايي تطاي تؿىيي زضز اؾتفازُ ًوَزُاًس ( 75/5زضنس)ّ ،نچٌيي
زًساىپعقىاى تطاي زضهاى زضز ( 71/1زضنس) تيواضاى ذَز تيكتط زاضٍّاي قيويايي تدَيع وطزُاًس ٍ  87/1زضنس
آًاى ّطگع ايي لغطُ گياّي ضا تطاي زضهاى ػفًَت زًساى تدَيع ًىطزُاًس .عثك يافتِّاي ايي هغالؼِ ،ؾغح آگاّي
هطزم ًؿثت تِ ايي لغطُ پاييي تَزُ ٍ زضنس ًاچيعي اظ ايي افطاز خْت وٌتطل زضز زًساى اظ لغطُ زًتَل اؾتفازُ هي-
ًوايسّ .نچٌيي زض خاهؼِ زًساًپعقىاى تا ؾغح آگاّي هتَؾظ ٍ ًگطـ هثثتتط ًؿثت تِ ايي لغطُ ،هيعاى تدَيع آى
خْت وٌتطل زضز ٍ ػفًَت زًساى تؿياض ًاچيع تَز.
تَصيِ کبربزدي /صٌؼتي :اعالعضؾاًي ٍ تثليغات زض ؾغح خاهؼِ ٍ تطٍيح ههطف زاضٍّاي عثيؼي خْت هؼطفي ٍ
اضتماء ؾغح آگاّي زًساىپعقىاى ٍ هطزم اظ اّويت ٍيػُاي تطذَضزاض اؾت.

 .1هقذهِ
اظ ظهاىّاي لسين گياّاى يىي اظ اٍليي ٍ زض زؾتطؼتطيي هٌاتغ

ايي هٌاتغ تطاي زضهاى تيواضاى تِ ٍخَز آهسُ اؾت ،تِ گًَِاي وِ

لاتل اؾتفازُ زض زضهاى تَزُاًس .اگطچِ ههطف گياّاى زاضٍيي تا

تعضگاى ػلن زاضٍؾاظي ،لطى تيؿتن ضا تِ ًام لطى تاظگكت تِ عثيؼت

تَؾؼِ ٍ پيكطفت زاضٍّاي نٌاػي ٍ قيويايي وِ تِ اقىال گًَاگَى

ٍ لطى اؾتفازُ اظ زاضٍّاي گياّي ًام ًْازُاًس (تيًام . )1376 ،عثك

تَليس هيقًَس ،هحسٍز قسُ اؾت .اهطٍظُ زض توام زًيا تَخِ ذانيثِ

آهاض ؾاظهاى خْاًي تْساقت  18زضنس اظ خوؼيت خْاى اظ تطويثات گياّي
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تطاي زضهاى اؾتفازُ هيوٌٌس (عاًَّي ٍ ّنواضاى .)1385 ،يىي اظ

زاضٍؾاظي ذطهاى تَزُ وِ هحتَي  %10واضٍاوطٍل ذالم اؾت ٍ تِ

اّساف ػلن فاضهاوَگٌَظي قٌاذت ٍ اضظقياتي زاضٍّاي گياّي اؾت

زليل ٍخَز اثطات ضسػفًَي ،ضسزضز ٍ التْاب ،زض هْاض زضز ٍ ػفًَت

ٍ زاضٍؾاظاى ايي قاذِ اظ ػلن زض ّوِ زًيا وَقف هيوٌٌس تطاي

زًساى تا ضؾيسى تِ زًساى پعقه تؿياض هؤثط هيتاقس (تيًام،

خَابگَيي تِ تماضاي ههطفوٌٌسگاى اعالػات ذَز ضا زضتاضُ

 . )1388اظ آىخا وِ تَؾؼِ ّط خاهؼِاي زض گطٍ ؾالهت افطاز آى

گياّاى زاضٍيي افعايف زٌّس .عثك تطضؾيّاي اًدام قسُ ٍ همايؿِ

خاهؼِ هي تاقس ٍ ضفتاض ّط فطزي زض خْت ؾالهت ،تؿتِ تِ هيعاى

وكَضّاي پيكطفتِ ٍ زض حال تَؾؼِ تا وكَض ايطاى هكاّسُ هيقَز

آگاّي ٍ ًگطـ ٍي زض خاهؼِ اؾت ،اظ عطف زيگط تا تَخِ تِ ون

وِ اظ ؾالّاي  1945تا  1985تِ تطتية زض چييٌّ ،س ،آلواى،

ػاضضِ تَزى زاضٍّاي گياّي ًؿثت تِ زاضٍّاي نٌاػي هيتَاى

اًگليؽ ،فطاًؿِ ٍ آهطيىا لَاًيي هسًٍي تطاي چگًَگي تَليس ٍ تَظيغ

ًتيدِ گطفت وِ آگاّي ٍ ًگطـ هثثت هطزم ًؿثت تِ ههطف

زاضٍّاي گياّي تِ ٍخَز آهسُ اؾت ٍ تؼساز پعقىاى آهَظـزيسُ

زاضٍّاي گياّي ٍ هيعاى تماضاي آىّا خْت ههطف ايي زاضٍّا

عة ؾٌتي زض ايي وكَضّا ّوچٌاى زض حال افعايف اؾت (گلكازي

تؿياض حائع اّويت اؾت .تِّويي هٌظَض قايؿتِ اؾت خْت هؼطفي

ٍ ّنواضاىٍ ،)1381 ،لي زض ايطاى زض ايي تاضُ الساهي ًكسُ ٍ حتي

فَايس گياّاى زاضٍيي تالـ تيكتطي نَضت گيطز .تٌاتطايي ايي

زضنس گياّاى ػطضِ قسُ زض ًظام زاضٍيي زض ؾال  1995ووتط اظ 3

هغالؼِ تا ّسف تطضؾي آگاّيً ،گطـ ٍ ضفتاض زًساىپعقىاى ٍ هطزم

زضنس ٍ هيعاى فطٍـ آى ووتط اظ  150هيليَى زالض زض ؾال تَزُ

قْط ذطمآتاز زض ظهيٌِ اثط زضهاًي لغطُ گياّي زًتَل اًدام تِ

اؾت .زض حاليوِ زض وكَضّاي اضٍپايي ،آهطيىا ٍ ًيع زض قطق آؾيا

هطحلِ اخطا زضآهس.

زضنس ػطضِ زاضٍّاي گياّي زض ًظام زاضٍيي تِ عَض هتَؾظ حسالل

 .2هَاد ٍ رٍػّب

 40زضنس ٍ هتَؾظ فطٍـ زاضٍّاي گياّي ؾالياًِ حسالل 3/4

ًَع هغالؼِ ،تطضؾي همغؼي ٍ ضٍـ تحميك هَضز اؾتفازُ زض ايي

هيلياضز زالض هيتاقس وِ تياًگط اؾتمثال ٍ گطايف هطزم تَزُ ٍ اظ

تطضؾي پيوايكي تا اؾتفازُ اظ تىويل پطؾفًاهِ اظ عطيك ههاحثِ تا

آگاّي ٍ اًگيعُ تاالي آىّا حىايت هيوٌس (نسيمي ٍ ّنواضاى،

پاؾدگَ تَز .ايي پطؾفًاهِ هكتول تط لؿوتّاي هرتلف هيتاقس،

.)1383

لؿوت اٍل ،زض تطگيطًسُ ؾَاالتي اؾت وِ ٍيػگيّاي خوؼيت

پَؾيسگي زًساى يىي اظ قايغتطيي تيواضيّاي زّاى ٍ زًساى

قٌاذتي پاؾرگَ ضا هكرم هيوٌس ( 4ؾَال) ،لؿوت زٍم قاهل

اؾت وِ تِ ؾثة ضقس ٍ ًفَش هيىطٍاضگاًيؿنّاي واضيَغًيه ايداز

ؾَاالتي اؾت وِ تط اؾاؼ آىّا هيعاى آگاّي ًؿثت تِ لغطُ زًتَل

هيگطزز .تاوتطيّا اؾيسّايي هاًٌس اؾيس الوتيه تَليس هيوٌٌس وِ

هكرم هيقَز ( 5ؾَال تا عيف  0تا  ،)10لؿوت ؾَم گَيِّايي

هيٌاي زًساى ضا اظ تيي هيتطًس .غصا تِذهَل آًْايي وِ هَاز لٌسي

اؾت وِ ًگطـ تِ لغطُ زًتَل ضا هكرم هيؾاظز ( 11ؾَال تا

تااليي زاضًس تِ پَؾيسُ قسى ّطچِ تيكتط زًساى ووه هيوٌٌس.

عيف  11تا  ،)55لؿوت چْاضم ؾَاالتي اؾت وِ ًَع ػولىطز

لٌس تَؾظ پالنّاي تاوتطيايي تِ اؾيس تثسيل قسُ وِ تِ ًَتِ ذَز

ًؿثت تِ لغطُ زًتَل ( 7ؾَال تا عيف  0تا  ،)35زاضٍّاي هؿىي

هَخة ترطية ّيسضوؿي آپاتيت هيقًَس .يىي اظ هكىالت

قيويايي ( 3ؾَال) ،زاضٍّاي قيويايي آضامترف ( 4ؾَال) ،آًتي-

تيواضاًي وِ زچاض پَؾيسگي زًساى هيقًَس تطٍظ زًساى زضز اؾت.

تيَتيهّا ( 3ؾَال) ٍ هَاز هرسض ( 4ؾَال) ضا هكرم هيؾاظز .وِ

ايي زضز زض فانلِ ايداز تا زؾتطؾي تِ پعقه اّويت ٍيػُاي پيسا

اغلة ؾَاالت تط اؾاؼ عيف ليىطت ؾٌديسُ قس .اػتثاض ؾٌدي

هيوٌس .يىي اظ ضاُّاي اضائِ قسُ تَؾظ عة تىويلي زض هْاض ايي

هحتَايي آى تَؾظ ؾِ ًفط اظ اػضاي ّيأت ػلوي زاًكگاُ هكرم

زضز اؾتفازُ اظ لغطُ گياّي زًتَل هيتاقس.

قسُ ٍ پايايي آى تا اؾتفازُ اظ آظهَى هدسز هَضز تطضؾي لطاض گطفت

ايي لغطُ هحتَي اؾاًؽ هطظُ ذَظؾتاًي تا ًام ػلوي

(تؼساز ًوًَِ هَضز تطضؾيً 30 ،فط هيتاقس) ،ضطية ّوثؿتگي تِ-

 Satureja khuzestanica Jamzad.اظ گياّاى تيطُ ًؼٌاػياى

زؾت آهسُ اظ ايي آظهَى  0/78هيتاقسّ .نچٌيي همساض آلفا وطًٍثاخ

اًحهاضي ايطاى اؾت (هظفطياى .)1376 ،يىي اظ هحهَالت قطوت
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ؾَاالت هطتَط تِ ؾٌدِي آگاّي  ،0/89گَيِّاي هطتَط تِ ؾٌدِ-

هحاؾثِ قس (ؾاضٍذاًي ٍ )1370 ،تِاظاي ؾغح آگاّيً ،گطـ ٍ

ي ًگطـ  ،0/95ؾَاالت هطتَط تِ ًَع ػولىطز ًؿثت تِ زًتَل

ضفتاض افطاز خساگاًِ تؼييي گطزيس .زض ّويي ضاؾتا تيكيٌِ آى تِ اظاي

 ،0/97ؾَاالت هطتَط تِ ًَع ػولىطز تِ هؿىيّاي قيويايي ،0/82

ؾغح آگاّي افطاز ٍ حسٍز ً 442فط هحاؾثِ گطزيس .تا تَخِ تِ

ؾَاالت هطتَط تِ ًَع ػولىطز ًؿثت تِ زاضٍّاي قيويايي آضامترف

احتوال ضيعـ ًوًَِّا ( )15%حدن ًوًَِ ًْايي ً 509فط هحاؾثِ

 ،0/92ؾَاالت هطتَط تِ ًَع ػولىطز ًؿثت تِ آًتي تيَتيهّا

گطزيس .تدعيِ ٍ تحـليل آهاضي ٍ خساٍل زٍ هتغيطُ تَؾــظ ًطمافعاض

 ،0/88ؾَاالت هطتَط تِ ًَع ػولىطز ًؿثت تِ هَاز هرسض ٍ 0/93

ً SPSSؿرِ  17اًدام گطزيس .ضٍـّاي آهاضي تَنيفي هَضز

ؾَاالت هطتَط تِ ػولىطز ًؿثت تِ زاضٍّاي قيويايي خْت زضهاى

اؾتفازُ ،تَظيغ فطاٍاًي ٍ زضنس تَز وِ تِ هٌظَض تحليل ٍ اؾتٌثاط

آفت زّاى  0/89هيتاقس .وِ تِ لحاػ همساض پايايي ضطية هٌاؾة ٍ

فطضيِّا اظ آظهَى  ،K2ضطاية ّوثؿتگي ،ضٍ اؾپيطهي ،في وطاهطظ ٍ

لاتل لثَلي اؾت .زض ايي هغالؼِ زٍ خاهؼِ آهاضي ٍخَز زاضز ،زًساى-

 γپيطؾَى اؾتفازُ گطزيس (زلثطت.)1380 ،

پعقىاى قاغل زض قْط ذطمآتاز ٍ هطزم ؾاوي زض قْط ذطمآتاز .تِ
زليل هحسٍز تَزى خاهؼِ اٍل (عثك ليؿت هؼاًٍت زضهاى زاًكگاُ

ً .3تبيج ٍ بحث

ػلَم پعقىي لطؾتاى ً 41فط) ،خوغآٍضي اعالػات تِ قيَُي

.1-3تَصيف دادُّبي آهبري

ؾطقواضي اًدام گطفت ،اظ ايي تؼساز ً 31فط حاضط تِ ّوىاضي

 .1-1-3تَصيف ٍيضگيّبي دهَگزافيک
خساٍل ٍ 2 ٍ 1يػگيّاي زهَگطافيه ًوًَِ هطزم ٍ زًساى-

قسًس .زض خاهؼِ آهاضي زٍم ،ضٍـ ًوًَِگيطي ذَقِاي چٌس
هطحلِاي تَز ،تِايي تطتية وِ تطاؾاؼ هىاى خغطافيايي قْط ضا تِ 5

پعقىاى ضا قطح هيزّس.

ذَقِ قوال ،خٌَب ،غطب ،قطق ٍ هطوع تمؿين ًوَزُ ؾپؽ تِعَض

 .2-1-3تَصيف دادُّبي آهبري هتغيزّبي هؼيبر ًغبت بِ

تهازفي ؾازُ اظ ّط ذَقِ  3هحلِ ٍ اظ ّط هحلِ تِ عَض تهازفي

دًتَل

ؾازُ  2تلَن ٍ اظ ّط تلَن تِعَض تهازفي ؾازُ  2ذياتاى ٍ اظ ّط

خساٍل  4 ٍ 3زازُّاي آهاضي هتغيطّاي هؼياض ضا ًؿثت تِ

ذياتاى تا زض ًظط گطفتي پالنّا تِعَض تهازفي ؾازُ ذاًِّا اًتراب

لغطُ گياّي زًتَل اظ زيس پاؾرگَياى هطزهي ٍ زًساىپعقىاى قطح

قسًس .تا تَخِ تِ ًؿثت ٍظًي ٍ تؼساز ذاًَاضّاي ّط هحلِ ٍ تؼساز

هيزّس.

ول ًوًَِّا تؼساز ًوًَِ زض ّط هحلِ هكرم گطزيس .حدن ًوًَِي
تِ زؾت آهسُ تا اؾتفازُ اظ فطهَل ظيط

جذٍل  .1تَظيغ فطاٍاًي ٍ زضنس ٍيػگيّاي زهَگطافيه هطزم
عي(عبل)
کوتز اس 22

32-21

42-31

52-41

جٌظ
72-61

62-51

ببالتز اس 71

سى

تحصيالت
هزد

بيعَاد

ابتذايي -راٌّوبيي

هتَعطِ  -ديپلن

فزاٍاًي

68

108

189

83

44

6

12

320

190

27

112

218

153

درصذ

13/2

21/2

37/1

16/3

8/6

1/2

2/4

62/7

37/3

5/3

22

42/7

30

هياًگيي; 34/04؛ حسالل;  15؛ حساوثط80 :

جذٍل  .2تَظيغ فطاٍاًي ٍ زضنس ٍيػگيّاي زهَگطافيه زًساىپعقىاى
عي(عبل)
32-21
فزاٍاًي
درصذ

جٌظ
42-31

52-41

62-51

سى

هزد

6

11

12

2

10

21

19/4

35/5

38/7

6/5

32/3

67/7

هياًگيي; 39/9

72

داًؾگبّي
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زضنس ّويكِ زچاض زًساى زضز قسُ تَزًس 75/5 .زضنس زض ّط ًَتت

 .2-1-3تَصيف دادُّبي آهبري هتغيزّبي هؼيبر ًغبت بِ
دًتَل

زًساى زضز ذَز اظ زاضٍّاي هؿىي قيويايي 11/2 ،زضنس اظ هَاز

خساٍل  4 ٍ 3زازُّاي آهاضي هتغيطّاي هؼياض ضا ًؿثت تِ لغطُ

هرسض ٍ زاضٍّاي آضاهثرف 10/2 ،زضنس اظ اؾپطي ليسٍوائيي ٍ 3/1

گياّي زًتَل اظ زيس پاؾرگَياى هطزهي ٍ زًساًپعقىاى قطح هي-

زضنس اظ زًتَل اؾتفازُ وطزُاًس .تط اؾاؼ تطضؾيّاي تِ ػول آهسُ

زّس .قاياى شوط اؾت ،اعالػات تِزؾت آهسُ هتغيطّاي هؼياض تاال تط

اظ زًساىپعقىاى زض ايي پػٍّف هكرم قس  71/1زضنس آىّا

اؾاؼ عيفّاي قاذم آگاّي زض اضتثاط تا لغطُ زًتَل تا عيف 0

تطاي تؿىيي زضز زًساى تيواضاى ذَز زاضٍّاي قيويايي16/1 ،

تا  10ؾٌديسُ قس ٍ قاذم ًگطـ وِ زض اضتثاط تا لغطُ زًتَل تا

زضنس لغطُي زًتَل ٍ  12/9زضنس اؾپطي ليسٍوائيي ضا تدَيع

عيف  11تا  55تؼييي قس .قاذم ضفتاض زض اضتثاط تا لغطُ زًتَل تا

ًوَزُاًسّ .نچٌيي تطاي زضهاى ػفًَت زًساى تيواضاى ذَز 6/4

عيف  0تا  35ؾٌديسُ قس .هياًگيي ههطف لغطُي زًتَل زض ّط

زضنس گاّي اٍلات لغطُ زًتَل ضا تدَيع ًوَزُ ٍ  87/1زضنس ّطگع

ًَتت  0/65لغطُ هيتاقس .زًساىپعقىاى تطاي تؿىيي زضز زًساى

ايي زاضٍي گياّي ضا تدَيع ًىطزُاًس .تطاي زضهاى تَي تس زّاى

تيواضاى ذَز زض ّط ًَتت تِعَض هتَؾظ  3/45لغطُ ضا تَنيِ وطزُ-

 12/9زضنس تًِسضت ايي لغطُ ضا تَنيِ ٍ  87/5زضنس تَنيِ

اًس.

ًىطزُاًس 16/1 .زضنس اظ تيواضاى آًْا تِ ٌّگام ههطف لغطُ زًتَل

 .3-1-3تَصيف دادُّبي آهبري هتغيزّبي هؼيبر ًغبت بِ

زچاض ؾَظـ لثِ 13 ،زضنس ؾَذتگي لثِ 16/1 ،زضنس التْاب ٍ

دارٍّبي ؽيويبيي

ؾَذتگي لثِ قسُاًس ٍ  54/8زضنس ايي زاضٍ ضا ههطف ًىطزُاًس.

زض هَضز هيعاى اثط زاضٍّاي قيويايي آضامترف ضٍي زضز

 .2-3تحليل اعتٌببطي

زًساى 52/2 ،زضنس اظْاض تياعالػي ًوَزًس ٍ  35/5زضنس

 .1-2-3هتغيز جٌظ ٍ آگبّي

پاؾرگَياى ،پاؾركاى هثثت ٍ  12/4زضنس خَاب هٌفي زاقتٌس.

زض هَضز اضتثاط تيي خٌؿيت ٍ هيعاى آگاّي هطزم ،تا تَخِ تِ

ّنچٌيي زض هَضز اثط تؿىيٌي هَاز هرسض ضٍي زضز زًساى59/6 ،

ًتيدِ آظهَى آهاضي وطٍؾىالٍ-اليؽ ضاتغِي هؼٌيزاض آهاضي تيي

زضنس تياعالع 28/2 ،زضنس خَاب هثثت ٍ  12/2زضنس خَاب

ايي زٍ هتغيط ٍخَز ًساقتّ .نچٌيي زض اضتثاط تا زًساىپعقىاى ًيع

هٌفي زازًس .زض اضتثاط تا اثط زاضٍّاي قيويايي چَى تطٍفي،

عثك ًتيدِ تِزؾت آهسُ اظ ًتيدِ آظهَى آهاضي وطٍؾىالٍ-اليؽ

هفٌاهيه اؾيس ٍ زيىلَفٌان ضٍي زضز زًساى 86/7 ،زضنس پاؾد

ضاتغِ هؼٌيزاض آهاضي تيي خٌؿيت ٍ هيعاى آگاّي ٍخَز تِ زؾت

هثثت 7/1 ،زضنس خَاب هٌفي ٍ  6/3زضنس تياعالع تَزًس .زض ايي

ًياهس.

ًوًَِ آهاضي زض زٍ ؾال گصقتِ 33/1 ،زضنس گاّي اٍلات26/9 ،
زضنس تًِسضت 21/6 ،زضنس ّطگع 14/5 ،زضنس اوثط اٍلات ٍ 3/9

جذٍل .3تَظيغ فطاٍاًي زضنس تَنيف زازُّاي آهاضي هتغيطّاي هؼياض تطاؾاؼ پاؾد هطزم
آگبّي

رفتبر

ًگزػ

کن

هتَعط

سيبد

ًظزي ًذارد

هخبلف

هتَعط

هَافق

ػذم هصزف

بًِذرت

گبّي اٍقبت

فزاٍاًي

304

131

73

378

14

102

16

485

25

21

درصذ

59/8

25/8

14/4

74/1

2/7

20

3/1

89/4

4/9

4/1

اکثز اٍقبت
8
1/6

جذٍل .4تَظيغ فطاٍاًي زضنس تَنيف زازُّاي آهاضي هتغيطّاي هؼياض تطاؾاؼ پاؾد زًساىپعقىاى
آگبّي

رفتبر (تجَيش دًتَل)

ًگزػ

اصالً

کن

هتَعط

سيبد

ًظزي ًذارد

هخبلف

هتَعط

هَافق

بًِذرت

گبّي اٍقبت

فزاٍاًي

5

5

20

1

5

11

4

10

27

2

درصذ

16/1

16/1

64/5

3/2

16/7

36/7

13/3

33/3

93/1

6/9
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اکثز اٍقبت
-

دارٍّبي گيبّي ،ؾال ؾَم ،قواضُ ( /1تْاض ) 1391 ،نفحِ  27تا 34

ؾٌي  31- 40ؾالِ 13/7 ،زضنس هطتَط تِ ضزُ ؾٌي  41- 50ؾالِ

 .2-2-3هتغيز جٌظ ٍ ًگزػ
زض ًوًَِ آهاضي تِزؾت آهسُ اظ هطزم 33/6 ،زضنس زضنس هطزاى

هيتاقٌس .تا تَخِ تِ ًتيدِ ضطية ّوثؿتگي ضٍ اؾپيطهي تيي ؾي

ٍ  66/4زضنس ظًاى ّيچگًَِ ًظط ٍ ًگطقي ًؿثت تِ لغطُ زًتَل

ٍ ًَع ًگطـ افطاز پاؾرگَ ضاتغِ هؼٌيزاض آهاضي ٍخَز زاضز ٍ ،تا

ًساقتٌس 53/9 .زضنس ظًاى تِ هيعاى هتَؾظ ٍ  56/4زضنس آًْا

افعايف ؾي ًَع ًگطـ هٌفيتط قسُ يا ًظطي ٍخَز ًساقت وِ زليل

هَافك لغطُ زًتَل تَزُاًس وِ تا تَخِ تِ تِ ًتيدِ آظهَى آهاضي

آى هيتَاًس آگاّي ون تاقس .زض هَضز زًساىپعقىاى تا تَخِ تِ

وطٍؾىالٍ-اليؽ ضاتغِي هؼٌيزاض آهاضي تيي ايي زٍ هتغيط ٍخَز

ًتيدِ تسؾت آهسُ اظ ضطية ّوثؿتگي ضاتغِ هؼٌيزاضي تيي ؾي ٍ

زاقت .زض اضتثاط تا زًساىپعقىاى تا تَخِ تِ ًتيدِ آظهَى آهاضي

ًَع ًگطـ تِ زؾت ًياهس .6-2-3 .هتغيط ؾي ٍ ضفتاض .تا تَخِ تِ

وطٍؾىالٍ-اليؽ تا  p>0.05تيي خٌؿيت ٍ هيعاى ًگطـ ضاتغِ

ًتيدِ تسؾت آهسُ اظ ضطية ّوثؿتگي ضٍ اؾپيطهي ضاتغِ هؼٌي-

هؼٌيزاض آهاضي هكاّسُ ًكس.

زاضي تيي ؾي ٍ ًَع ضفتاض ٍخَز ًساقت .زض هَضز زًساىپعقىاى تا
تَخِ تِ ًتيدِ تسؾت آهسُ اظ ضطية ّوثؿتگي  γپيطؾَى ضاتغِ

 .3-2-3هتغيز جٌظ ٍ رفتبر

هؼٌيزاضي تيي ؾي ٍ ًَع ضفتاض هكاّسُ ًكس.

زض هَضز اضتثاط تيي خٌؿيت ٍ هيعاى ضفتاض هطزم ،تا تَخِ تِ
ًتيدِ آظهَى آهاضي وطٍؾىالٍ -اليؽ ضاتغِي هؼٌيزاض آهاضي تيي

 .7-2-3هتغيز هصزف قطزُ دًتَل ٍ هتغيز هصزف هغکي

ايي زٍ هتغيط ٍخَز زاقت .زض هَضز اضتثاط تيي خٌؿيت ٍ هيعاى

ؽيويبيي
تطاؾاؼ پػٍّفّاي تِػول آهسُ زض ايي هغالؼِ هكرم قس

ضفتاض زًساىپعقىاى ،تا تَخِ تِ ًتيدِ آظهَى آهاضي وطٍؾىال-
ٍاليؽ ضاتغِي هؼٌيزاض آهاضي تيي ايي زٍ هتغيط هكاّسُ ًكس.

زض ًوًَِ هطزهي 75/4 ،زضنس تطاي تؿىيي زضز زًساى ذَز اظ زًتَل

 .4-2-3هتغيز عي ٍ آکبّي

اؾتفازُ ًىطزُاًس 19/4 ،زضنس گاّي اٍلات ٍ  5/1زضنس

تطاؾاؼ تطضؾيّاي تِػول آهسُ اظ ًوًَِ هطزهي اظ هدوَع 73

ّويكِ اؾتفازُ وطزُاًس ،زض اضتثاط تا ههطف زاضٍّاي هؿىي

ًفطي وِ آگاّي ظياز زاقتٌس 50/7 ،زضنس هطتَط تِ ضزُ ؾٌي - 30

قيويايي ًيع  33/4زضنس ػسم ههطف 45/8 ،زضنس گاّي اٍلات،

 21ؾالِ 24/7 ،زضنس هطتَط تِ ضزُ ؾٌي  31- 40ؾالِ ٍ 13/7

 20/8زضنس ّويكِ اؾتفازُ وطزُاًس .تا تَخِ تِ ًتيدِ تسؾت آهسُ
2

زضنس هطتَط تِ ضزُ ؾٌي  41- 50ؾالِ ٍ  4/1زضنس هطتَط تِ ضزُ

اظ آظهَى  Kايي تفاٍت تِ لحاػ آهاضي هؼٌيزاض اؾت ٍ هطزم تِ

ؾٌي  51- 60ؾالِ هيتاقٌس ،تا تَخِ تِ ًتيدِ تسؾت آهسُ اظ

ٌّگام زضز زًساى اظ زاضٍي هؿىي قيويايي تيكتط اؾتفازُ هيوٌٌس.

ضطية ّوثؿتگي ضٍ اؾپيطهي ضاتغِ هؼٌيزاض آهاضي تيي ؾي هطزم

زض تيي زًساىپعقىاى  6/9زضنس تٌسضت 24/1 ،زضنس گاّي اٍلات ٍ

ٍ هيعاى آگاّي آًْا ٍخَز زاضز ٍ تا افعايف ؾي هيعاى آگاّي ووتط

 69زضنس ّويكِ تطاي تؿىيي زضز زًساى تيواضاى هؿىيّاي

هيقَز .زض اضتثاط تا زًساىپعقىاى عثك

قيويايي ضا تدَيع هيوٌٌس .زض نَضتيوِ  93/1زضنس تِ ًسضت6/9 ،
زضنس گاّي اٍلات لغطُ زًتَل ضا تطاي تؿىيي زضز زًساى تيواضاى

ًتيدِ تِ زؾت آهسُ اظ ضطية ّوثؿتگي  γپيطؾَى ضاتغِ هؼٌيزاض

تَنيِ وطزُاًس .تا تَخِ تِ آظهَى واي اؾىَئط ايي تفاٍت تِ لحاػ

آهاضي تيي ؾي ٍ هيعاى آگاّي زًساىپعقىاى حانل ًكس.

آهاضي هؼٌيزاض ًثَز.

 .5-2-3هتغيز عي ٍ ًگزػ

 . 8-2-3هتغيز هصزف قطزُ دًتَل ٍ هتغيز هصزف هَادهخذر

زض ًوًَِ آهاضي تسؾت آهسُ اظ هطزم اوثط پاؾدگَياى ًؿثت تِ

ّنچٌيي خْت تؿىيي زضز زًساى تا هَاز هرسض ،زض ايي ًوًَِ

ًَع ًگطـ تِ لغطُ زًتَل ًظطي ًساقتِاًس( 74/1زضنس)102 ،

آهاضي هكرم قس وِ  95/9زضنس ػسم ههطف زاقتِ 3/7 ،زضنس

ًفط( 20زضنس) پاؾرگَياى ًظط هتَؾظ زاقتِ وِ اظ هياى آًْا 45/1

گاّي اٍلات ٍ  0/4زضنس ّويكِ اظ ايي هَاز تطاي تؿىيي زضز ذَز

زضنس هطتَط تِ ضزُ ؾٌي  21- 30ؾالِ 21/6 ،زضنس هطتَط تِ ضزُ

اؾتفازُ وطزُاًس ٍ  75/4زضنس پاؾرگَياى تطاي تؿىيي زضز زًساى
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ذَز اظ لغطُ زًتَل اؾتفازُ ًىطزُاًس 19/4 ،زضنس گاّي اٍلات ٍ

آىّا گاّي اٍلات لغطُ زًتَل ضا تَنيِ وطزُاًس 36 .زضنس آىّا تِ-

 5/1زضنس ّويكِ اؾتفازُ وطزُاًس .تا تَخِ تِ آظهَى  K2ايي تفاٍت

ًسضت 24 ،زضنس گاّي اٍلات ٍ  40زضنس ّويكِ آًتيتيَتيه ضا

تِلحاػ آهاضي هؼٌيزاض تَز ٍ هطزم اظ لغطُ زًتَل ًؿثت تِ هَاز

تطاي وٌتطل ػفًَت زًساى تيواضاى تدَيع ًوَزُاًس .عثك ًتايح تِ-
2

هرسضي چَى تطيان تطاي تؿىيي زضز زًساى ذَز تيكتط اؾتفازُ

زؾت آهسُ اظ آظهَى  Kايي تفاٍت تِلحاػ آهاضي هؼٌيزاض تَز ٍ

هيوٌٌس.

آًتيتيَتيهّا تيكتط اظ لغطُ زًتَل تطاي وٌتطل ػفًَت تدَيع هي-
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قًَس.
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آراهبخؼ

تتزاعبيکليي ٍ ديفيّيذراهيي

عثك تطضؾيّاي تِ زؾت آهسُ اظ هدوَع ًوًَِ آهاضي هطزم
 92/3زضنس افطاز تطاي وٌتطل زضز زًساى ذَز اظ زاضٍّاي آضاهثرف

زض ايي هغالؼِ هكرم قس وِ  90/5زضنس پاؾرگَياى خْت

اؾتفازُ ًىطزُاًس 6/3 ،زضنس گاّي اٍلات ٍ  1/4زضنس ّويكِ

زضهاى آفت زّاى ذَز اظ تتطاؾايىليي ٍ زيفيّيسضاهيي اؾتفازُ ًوي

اؾتفازُ هيوٌٌس .حال آىوِ زض هَضز لغطُ زًتَل  75/4زضنس ػسم

وٌٌس ٍلي  8/3زضنس گاّي اٍلات ٍ  1/2زضنس ّويكِ اظ ايي

ههطف زاقتِ 19/4 ،زضنس گاّي اٍلات ٍ  5/1زضنس ّويكِ

زاضٍّاي قيويايي تطاي زضهاى آفت زّاى اؾتفازُ وطزُاًس .حال آى-

اؾتفازُ وطزُاًس .عثك ًتيدِ آظهَى  K2ايي تفاٍت تِ لحاػ آهاضي

وِ زض هَضز لغطُ زًتَل  98/8زضنس آىّا خْت زضهاى آفت زّاى

هؼٌيزاض تَز .تسيي هفَْم وِ لغطُ زًتَل ًؿثت تِ زاضٍّاي آضام-

اؾتفازُ ًىطزُ ٍ  1/2زضنس گاّي اٍلات اؾتفازُ وطزُاًس .تا تَخِ تِ

ترف ههطف تيكتطي زاقتِاؾت .زض هَضز زًساىپعقىاى86/2 ،

ًتيدِ آظهَى  K2ايي تفاٍت تِلحاػ آهاضي هؼٌيزاض تَز ٍ اظ

زضنس زاضٍّاي آضامترف ضا تَنيِ ًىطزُ 13/8 ،زضنس گاّي اٍلات

تتطاؾايىليي ٍ زيفيّيسضاهيي تيكتط اظ زًتَل تطاي زضهاى آفت زّاى

تطاي تؿىيي زضز زًساى تيواضاى ذَز زاضٍّاي قيويايي آضامترف ضا

اؾتفازُ قسُاؾت .زض هَضز زًساىپعقىاى ،تا تَخِ تِ آظهَى  K2ايي

تَنيِ وطزُاًس .زض هَضز زًتَل ًيع  93/1زضنس تَنيِ ًىطزُ6/9 ،

تفاٍت تِ لحاػ آهاضي هؼٌيزاض تِ زؾت ًياهس.

زضنس گاّي اٍلات ايي لغطُ ضا تطاي تؿىيي زضز زًساى تدَيع

ً .4تيجِ گيزي

ًوَزُاًس .تا تَخِ تِ ًتيدِ آظهَى  K2ايي تفاٍت تِلحاػ آهاضي

زض ايطاى فطاٍاًي ضٍيىطز هطزم تِ ههطف زاضٍّاي گياّي زض ؾِ

هؼٌيزاض تَز ٍ زًساىپعقىاى زاضٍّاي آضامترف ضا تيف اظ لغطُ

زِّ اذيط ،تاػث احياي زٍتاضُ عة ؾٌتي ٍ تدطتي قسُ اؾت .الثتِ

زًتَل تَنيِ هيوٌٌس.

اظ چٌس ؾال پيف زض وكَض تا تحَالت ػلوي ٍ ترههي ،خايگاُ
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زاضٍّاي گياّي ًظاهٌستط قسُ اؾت (ضفيغفط ٍ 1379 ،نسيمي ٍ

آًتيبيَتيک.

ّنواضاى .)1383 ،ػليضغن اؾتمثال هطزم اظ زاضٍّاي گياّيّ ،واى-

زض ايي هغالؼِ عثك تطضؾيّاي تِػول آهسُ اظ پاؾرگَياى

عَض وِ زض ايي هغالؼِ هكاّسُ گطزيس ؾغح آگاّي افطاز خاهؼِ

هكرم قس وِ  75/4زضنس آىّا تطاي زضهاى ػفًَت زًساى ذَز اظ

ًؿثت تِ لغطُ گياّي زًتَل پاييي تَز ٍ هطزاى ًؿثت تِ ظًاى اظ

لغطُ زًتَل اؾتفازُ ًىطزُ ٍ  70/4زضنس ّويكِ اظ زاضٍّاي

ؾغح آگاّي ٍ ًگطـ ضؼيف تا هتَؾظتطي تطذَضزاض تَزًس .الثتِ

قيويايي تطاي وٌتطل ػفًَت زًساى اؾتفازُ هيوٌٌسً .تايح آظهَى

زض ّط زٍ گطٍُ خٌؿي ػولىطز ضؼيفي ًؿثت تِ ههطف لغطُ زًتَل

ً K2كاى هيزّس ايي تفاٍت تِلحاػ آهاضي هؼٌيزاض تَز ٍ ههطف

ٍخَز زاقت ٍ تِعَض ولي آگاّيً ،گطـ ٍ ضفتاض ظًاى ًؿثت تِ

آًتي تيَتيه تطاي وٌتطل ػفًَت تيكتط اظ لغطُ زًتَل اؾت.

ههطف لغطُ زًتَل زض ٌّگام زضز زًساى تْتط اظ هطزاى تَز ،وِ

زض هَضز زًساًپعقىاى ًيع تايس گفت  92زضنس آىّا تطاي زضهاى

احتواالً ايي هؿألِ ،تِزليل ًَع هؿٍَليت آىّا زض ذاًِ هيتاقس.

ػفًَت زًساى تيواضاى ذَز لغطُ زًتَل ضا تدَيع ًويوٌٌس ٍ  8زضنس

ّنچٌيي زض ايي هغالؼِ هكاّسُ قس وِ ؾغح ضفتاض زض ّط زٍ
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خٌؽ تِذهَل زض هطزاى ًؿثت تِ ؾغح آگاّي ٍ ًگطـ ضؼيف

تٌاتطايي اٍليي گام زض خْت ضؾيسى تِ ّسف انلي خايگعيٌي

تَزُ وِ احتواالً تياًگط آى اؾت وِ تيكتط اعالػات ؾوؼي افطاز،

هَاز عثيؼي زض زضهاى ،اعالعضؾاًي نحيح تِ هطزم اظ عطيك ضؾاًِ-

هطتَط تِ اؾن ايي لغطُ تَزُ ٍ ًيع تِزليل ػسم آهَظـ نحيح ٍ

ّاي گطٍّي ٍ ّنچٌيي تطگعاضي واضگاُّاي آهَظقي تطاي زًساى-

آگاّي اظ هٌثغ هؼتثط هيتاقس وِ ايي ذَز زليل اػتماز ضؼيف

پعقىاى اؾت چطا وِ تا افعايف آگاّي زًساىپعقىاى زض ظهيٌِ لغطُ

ًؿثت تِ ههطف لغطُ گياّي زًتَل ٍ ػسم گطايف تِ ههطف آى

زًتَل ٍ تدَيع نحيح آى تطاي افطاز تِ ػٌَاى يىي اظ هْوتطيي

تِعَض نحيح هيتاقس .احتواالً ضؼف ػولىطز ٍ ػسم گطايف تِ

انَل فطاگيط قسى ايي ًَع زضهاى هحؿَب هيقَز.

ههطف لغطُ گياّي زًتَل هيتَاًس ًاقي اظ هكىل تَزى ضٍـ

 .5عپبطگشاري

اؾتفازُ ايي لغطُ ،ػَاضو ًاقي اظ اؾتفازُ ًازضؾت اظ ايي لغطُ ٍ اظ

زض پاياى اظ حوايتّاي ػلوي ٍ هالي هطوع تحميمات زاضٍّاي

ّوِ هْوتط ػسم اعالع ضؾاًي خاهغ اظ ؾَي هٌاتغ اعالع ضؾاًي

گياّي ضاظي ٍ قطوت زاضٍؾاظي ذطهاى تكىط ٍ لسضزاًي هيقَز.

خوؼي هيتاقسّ .نچٌيي زض ايي هغالؼِ هكاّسُ گطزيس وِ تيي
ؾي افطاز ٍ آگاّي ًؿثت تِ لغطُ زًتَل ضاتغِ هؼٌيزاض آهاضي
ٍخَز زاضز ٍ تا افعايف ؾي هيعاى آگاّي آىّا ووتط هيقَز.
ًتايح هغالؼات گطاي ٍ ّنواضاى (ٍ )Gray et al., 2002
الفطتي ٍ ّنواضاى (ً )Lafferty et al., 2006كاى زازًس وِ افطاز

 .6هٌببغ

خَاى تط ٍ هياىؾال تيكتط اظ ضٍـّاي عة هىول/خايگعيي
اؾتفازُ هيوٌٌس .زض هغالؼِ وؿلط ٍ ّنواضاى ( Kessler et al.,

تيًام .1388 .تَؾؼِ گياّاى زاضٍيي ٍ عة ايطاًي -لطؾتاى .قطوت

ً )2001يع وِ تِ همايؿِ ؾِ ّنگطٍُ ؾٌي پطزاذتِ اؾت ،تِ-

زاضٍؾاظي ذطهاى ،التطاتَاض تحميمات واضتطزي گياّاى زاضٍيي.
تيًام .1376 .خايگاُ گياّاى زاضٍيي زض نٌؼت زاضٍؾاظيً .اهِ اتاق

واضگيطي ضٍـّاي عة هىول/خايگعيي زض ّنگطٍُّاي ؾٌي خَاى

تاظضگاًي ،قواضُ  ،12نم.31 -32 :

تط تيكتط اظ هياًؿاالى ٍ زض ّنگطٍُ اذيط تيكتط اظ افطاز هؿي تَزُ

زلثطت ،م .1380 .ضاٌّواي ؾٌدف ٍ پػٍّفّاي اختواػي ،تطخوِ َّقٌگ

اؾت.

ًايثي ،چاج اٍل ،تْطاىً :كط ًي.

ًتايح تحميك حاضط ًكاى زاز وِ آگاّي خاهؼِ زًساىپعقىاى
قْط ذطمآتاز ًؿثت تِ لغطُ گياّي زًتَل زض حس هتَؾغي هيتاقس،

ضفيغفط ،ج .1379 .تطضؾي اًؿاى قٌاذتي عة ؾٌتي زض هياى

ٍ تا ٍخَز ًگطـ تمطيثاً هثثتي وِ ًؿثت تِ ايي لغطُ ٍخَز زاضز ٍلي

ؾاوٌاى ضٍؾتايي قْطؾتاى اضٍهيِ .ذالنِ هماالت اٍليي

زضنس تؿياض پاييٌي اظ زًساىپعقىاى ايي لغطُ ضا خْت وٌتطل زضز

ّوايف تييالوللي عة ؾٌتي ٍ هفطزات پعقىي .زاًكگاُ ػلَم

زًساى اؾتفازُ هيًوايٌس ( 93/1زضنس تًِسضت ايي لغطُ ضا خْت

پعقىي تْكتي تْطاى ،هؼاًٍت پػٍّكي ،زفتط ضٍاتظ زاًكگاّي

وٌتطل زضز زًساى اؾتفازُ هيوٌٌس) ٍ زضنس ًؿثتاً تااليي (87/1

ٍ تييالوللي.

زضنس) ّطگع ايي لغطُ ضا خْت زضهاى ػفًَت زًساى تدَيع ًىطزُاًس.

ؾاضٍذاًي ،ب .1370 .ضٍـّاي تحميك زض ػلَم اختواػي .خلس زٍم .اًتكاضات

ػسم ضغثت زًساىپعقىاى قْط ذطمآتاز زض تدَيع لغطُ گياّي زًتَل

زاًكگاُ تْطاى ،پػٍّكگاُ ػلَم اًؿاًي ٍ هغالؼات فطٌّگي.

ضا قايس تتَاى زض ًثَز اػتواز وافي خاهؼِ زًساىپعقىي تِ ايي ًَع

نسيمي ،غ ،.هفتَى ،ف ٍ .ضيايي .1383 .ٍ ،عة گياّي :آگاّي،

زاضٍّا زاًؿت .ظيطا زض حَظُ آهَظـ پعقىي ،عة ؾٌتي ٍ اؾتفازُ اظ

تيٌف ٍ ػولىطز زض خوؼيت قْط تْطاى .فهلًاهِ گياّاى

زاضٍّاي گياّي اظ خايگاُ هغلَتي تطذَضزاض ًيؿتٌس ٍ هيتَاى گفت

زاضٍيي.67-60 :4 ،
نٌَتط عاًَّي ،ى ،.ضقيسي ،ن ٍ .نالح ّػيط ،م .1385 .تطضؾي

وِ پعقىاى ايطاًي تا گياّاى زاضٍيي واهالً غطيثِ ٍ ًا آقٌا ّؿتٌس.

ًگطـ ٍ هيعاى آگاّي خاهؼِ پعقىي قْط ؾٌٌسج زض هَضز
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.44-48 :11 ،پعقىي وطزؾتاى
، ٍ تكتام. ى، نطافظازگاى،. ل، ػؿگطي،. ض، اًهاضي،. الف،گلكازي
 اػتماز ٍ ػولىطز ًؿثت تِ زاضٍّاي گياّي، آگاّي.1381 .م
.29 -21 :1 ، فهلًاهِ گياّاى زاضٍيي.زض هطزم قْط انفْاى
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