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 خالصه
تِ مـاٍسصاى تشای  مٌٌذُ ای دٍػتذاس عثیؼت ٍ مول تِ ػٌَاى فشآٍسدُصیؼتی اػتفادُ اص مَدّای 

-هْوتشیي تحَل دس صهیٌِ مـاٍسصی تِ ؿواس سفتِ ٍ هَسد تَخِ ػشهایِتَلیذ هحلَالت اسگاًیل ٍ ػالن، 

تذٍى تشدیذ ماستشد مَدّای تیَلَطیل ػالٍُ تش داؿتي اثشات  گزاساى تخؾ مـاٍسصی قشاس گشفتِ اػت.

تَاًذ تِ ػٌَاى  یض تا اّویت تَدُ ٍ هیصیؼتی ٍ اختواػی ًّای اقتلادی، هحیظ هثثت تش خاك، اص خٌثِ

تا تنیِ خایگضیٌی هٌاػة ٍ هغلَب تشای مَدّای ؿیویایی هَسد اػتفادُ قشاس گیشد. لزا دس هغالؼِ حاضش 

دس تَلیذ  خایگضیٌی مَد صیؼتی تا مَد ؿیویاییفایذُ ًاؿی اص  -، تحلیل ّضیٌِتش هثاحث ًظشی هَضَع

ّای تحقیق تِ ماسگیشی ، كَست گشفتِ اػت. تش اػاع یافت1392ِػال ای تا اػتفادُ اص اعالػات داًِرست

هذیشیت تلفیقی تغزیِ دس داخل هضسػِ هٌدش تِ ماّؾ ًشخ ّضیٌِ تَلیذ، افضایؾ ػولنشد ٍ دس ًْایت هٌدش 

ؿَد. ًتایح حامی اص آى اػت مِ ػَد ًاخالق خایگضیٌی مَد تِ افضایؾ ػَد ًاخالق ّش ّنتاس رست هی

-ّضاس تَهاى هی 1462س هتَػظ دس ػٌاسیَّای هَسد تشسػی دس تَلیذ ّش ّنتاس رست هؼادل صیؼتی تِ عَ

ّای ًَیي ٍ پیـشفتِ ػوال هَخة تْثَد تَاى اػتٌثاط ًوَد مِ اػتفادُ اص فٌاٍسیتاؿذ. تذیي تشتیة هی

فٌاٍسی تتَاى تِ ایي قثیل ٍ حوایت هالی اص سٍد تا تشٍیح گشدد. لزا اًتظاس هیتغییشات ّضیٌِ ٍ دسآهذ هی

اخشای هذیشیت  ،تش اػاع ًتایحتش ؿذى فشآیٌذ تَلیذ دس تخؾ مـاٍسصی مول ًوَد. ػالٍُ تش آى اقتلادی

ّضاس دالس هؼادل  203031تلفیقی مَد صیؼتی ٍ ؿیویایی تِ عَس هتَػظ دس ػٌاسیَّای هَسد تشسػی، 

 خَیی اسصی تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت.هیلیاسد تَهاى، كشفِ 504

 

 فایذُ -هحلَالت اسگاًیل، رست، مَد تیَلَطیل، مَد ؿیویایی ٍ تحلیل ّضیٌِات کلیدی: کلم

 

 

 مقدمه

دس حال حاضش صیؼت فٌاٍسی ینی اص هْوتشیي هحَسّای تَػؼِ هلی، اختواػی ٍ اقتلادی مـَسّای خْاى اػت ٍ استقاء 

ؿَد. تش ایي اػاع ٍ تِ حنن حؼَب هیّای تؼییي مٌٌذُ تَػؼِ هتشیي ؿاخقصیؼت فٌاٍسی تِ ػٌَاى ینی اص اػاػی

قَاًیي ساّثشدی ٍ الضاهات قاًًَی دس تشًاهِ چْاسم تَػؼِ الصم اػت تا ایشاى تا یل حشمت ػلوی ٍ تخلیق اػتثاسات الصم، 

خایگاُ ٍیظُ خَیؾ سا دس خْاى پیـشفتِ فشدا ایداد ًوایذ. هحلَالت تیَلَطیل ًَیي ّن امٌَى اسصؽ افضٍدُ تاالیی داسد ٍ 

تَاًذ اسصآٍسی قاتل تَخْی تشای مـَس داؿتِ تاؿذ. ایي دس حالی تشی اًذك هیتِ دلیل ٍخَد هَاد اٍلیِ دس ایشاى ٍ ػشهایِ

 سا مـاٍسصی هحلَالت تَلیذ اخیش، ّایػال دس ؿیویایی مَدّای تَیظُ ٍ مـاٍسصی ّایًْادُ قیوت اػت مِ افضایؾ
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 تَخیِ فاقذ تیـتش چِ ّش تَلیذ تشای ؿیویایی مَدّای اص سٍیِتی اػتفادُ تٍضؼی ایي تشٍص اػت. تا دادُ قشاس تأثیش تحت

 هشدم فضایٌذُ توایل ٍ ؿیویایی ػوَم ٍ مَدّا اص موتش اػتفادُ ٍ عثیؼت تِ تاصگـت ایذُ اػت. هحیغیصیؼت ٍ اقتلادی

تٌاتشایي اػتفادُ اص  .]1[اػت ُؿذ صیؼتی مَدّای اص اػتفادُ تِ پیؾ اص تیؾ تَخِ ػثة اسگاًیل هحلَالت اص اػتفادُ تِ

هْوتشیي مٌٌذُ تِ مـاٍسصاى تشای تَلیذ هحلَالت ػالن،  ای دٍػتذاس عثیؼت ٍ مول تِ ػٌَاى فشآٍسدُتیَلَطینی مَدّای 

 دس تحَل دس صهیٌِ مـاٍسصی تِ ؿواس سفتِ ٍ هَسد تَخِ ػشهایِ گزاساى تخؾ مـاٍسصی دس ػغح خْاى قشاس گشفتِ اػت.

 تَدُ مـاٍسصی تخؾ ػیاػتگضاساى ٍ هذیشاى تَخِ هَسد ّای اخیشػال عی دس هَاد ایي ماستشد خَؿثختاًِ ًیض ایشاى مـَس

 ًْادیٌِ تِ هقشسات، ٍ قَاًیي تشخی تلَیة هَاد، ایي تا تشداساىتْشُ تیـتش آؿٌایی ٍ مـَس دس كٌؼت ایي تَػؼِ تا ّوگام ٍ

استشد مَدّای تیَلَطیل ػالٍُ تش داؿتي اثشات هثثت تش خاك، اص تذٍى تشدیذ م .ًوایذمول هی مـَس دس آًْا هلشف ؿذى

تَاًذ تِ ػٌَاى خایگضیٌی هٌاػة ٍ هغلَب تشای  هحیغی ٍ اختواػی ًیض تا اّویت تَدُ ٍ هی ّای اقتلادی، صیؼت خٌثِ

تا ٍخَد ایٌنِ دس ای مِ تایذ تِ آى تَخِ ؿَد ایي اػت مِ، اها ًنتِ .]9[گیشدمَدّای ؿیویایی هَسد اػتفادُ قشاس هی

، 8، 5، 4، 3، 2[هغالؼات هتؼذدی اص لحاػ فٌی تِ تشسػی اثشات ماستشد تلفیقی مَدصیؼتی ٍؿیویایی پشداختِ ؿذُ اػت

ّای مالى آًچٌاى مِ تایذ ّا ٍ ػیاػتگضاسیگیشیتِ ػلت ًثَد هحاػثات موی ٍ دقیق دس ایي صهیٌِ، دس تلوین، ]11ٍ  10

فایذُ خایگضیٌی مَد صیؼتی تا  -تحلیل ّضیٌِ ِ مافی ًـذُ اػت. لزا ّذف اكلی اص ایي هغالؼِتِ هقَلِ تیَتنٌَلَطی، تَخ

 اػتشاتظیل فشآٍسدُ ػَهیي ػٌَاى تِ تشًح ٍ گٌذم اص پغ رستتاؿذ. دس ایي ساػتا تا تَخِ تِ ایٌنِ مَد ؿیویایی، هی

ؿذ، لزا تا هی تشخَسداس یاٍیظُ اّویت اص عیَس یِتغز دس اًشطی تأهیي اكلی هٌثغ ػٌَاى تِ ایشاى ٍ دس خْاى دس مـاٍسصی

، هٌافغ ایي تحقیق قلذ داسد تا تنیِ تش هثاحث ًظشی هَضَع ٍ تا تَخِ تِ تحقیقات تدشتی اًدام ؿذُ دس ساتغِ تا آى

 ای، سا تؼییي ًوایذ.داًِدس تَلیذ رست خایگضیٌی مَد صیؼتی تا مَد ؿیویاییاقتلادی ًاؿی اص 

 هامواد و زوش

 ٍ اقتلادی سفاُ تغییشات ًحَُ آى تشاػاع مِ تاؿذهی اقتلاد ػلن دس تحلیلی هْن ّایسٍؽ اص ینی فایذُ، -حلیل ّضیٌِت

1پاستَ تْیٌِ اكل اص هؼألِ، ایي ًظشی اػاع ؿَد.هی تشسػی آى دس تغییش یا هٌاتغ تخلیق اثش دس اختواػی
-هی ًـأت 

 ّای تَلیذی، پشٍطُ ٍ ّافؼالیت ػَدآٍسی ٍ اقتلادی تاصدّی هیضاى تؼییي ٍ اقتلادی تحلیل اًدام تشای تغَسملیگیشد. 

ؿًَذ. دس تؼضی هَاسد تغییشات خضئی دس ػاصهاى تَلیذ هی گشفتِ تناس اقتلادی ٍ هالی اسصیاتی خْت خاكی ّایؿاخق

اثش ایي تغییشات سٍی  ؿَد ٍ احتیاج تِ تْیِ تَدخِ ٍ عشح ملی ًیؼت. دس ایي هَاسد مافی اػتٍاحذ مـاٍسصی دادُ هی

تَاى دس حل ایي سٍؽ هی اص. تِ عَس ملی ]6[دسآهذ ٍ ّضیٌِ ٍاحذ تؼییي ٍ ًؼثت تِ اًدام ایي تغییشات تلوین گشفت

 اقتلادی غیش ٍ اقتلادی مِ اػت تذیْی هذیشیتی ّای گضاسُ تغییش هؼائل سٍصهشُ هذیشیت ٍاحذ مـاٍسصی اػتفادُ ًوَد. تا

 ّای ّضیٌِ اختالف ٍ دسآهذّا اختالف هیضاى لزا داؿت. خَاّذ ّا ّضیٌِ ٍ دسآهذّا اختالف ضاىهی تِ تؼتگی یل ّش تَدى

 هی ؿَد: هحاػثِ صیش سٍاتظ اص صساػی( هختلف ّایّا )هذیشیت گضاسُ اص یل ّش
 

(1      )                                                 

 (2          )                                             

دس ایي هغالؼِ تا اػتفادُ  اػت. )خایگضیي( تشتش صساػی هذیشیت ٍ هَخَد صساػی هذیشیت هؼشف j  ٍ j+1مِ دس آى 

تٌذی خضئی، افضایؾ یا ماّؾ احتوالی دس دسآهذ ٍ ّضیٌِ ّا هحاػثِ، ٍ اقتلادی ٍ غیش اقتلادی تَدى اص سٍؽ تَدخِ

گشدد. تِ ػثاست دیگش، تا ایي تنٌیل، خایگضیٌی الگَی خذیذ هَقؼی داسای تَخیِ یٌی ّش یل اص ًْادُ ّا تشسػی هیخایگض

اقتلادی اػت مِ هدوَع افضایؾ دسآهذ ٍ ماّؾ ّضیٌِ ًاؿی اص ماستشد الگَی خذیذ تضسگتش اص هدوَع افضایؾ ّضیٌِ ٍ 

 ذ تاؿذ. ماّؾ دسآهذ حاكل اص ماستشد الگَی هذیشیت صساػی خذی
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 Pareto Optimality 
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(3)                                                     

ماّؾ دسآهذ حاكل  دسآهذ اضافی حاكل اص تغییش پیـٌْادی دس الگَی هذیشیت صساػی،  تِ عَسینِ 

حاكل اص تغییش پیـٌْادی دس الگَی هذیشیت صساػی ٍ ماّؾ ّضیٌِ  اص تغییش پیـٌْادی دس الگَی هذیشیت صساػی، 

لزا دس هغالؼِ حاضش تا اػتفادُ اص سٍؽ  تاؿذ.هخاسج اضافی حاكل اص تغییش پیـٌْادی دس الگَی هذیشیت صساػی هی 

. تشای ایي هٌظَس، ؿَدفایذُ ماستشد تلفیقی مَد صیؼتی تا مَد ؿیویایی پشداختِ هی -تَدخِ تٌذی خضئی، تِ تحلیل ّضیٌِ

 1392ای دس ایشاى دس ػال خْت تشسػی هٌافغ هالی خایگضیٌی مَد صیؼتی، اص اعالػات هیاًگیي ّضیٌِ تَلیذ رست داًِ

اػتفادُ ؿذُ اػت. اعالػات ٍ آهاس هَس ًیاص خْت هحاػثِ اسصؽ هالی ماستشد مَد صیؼتی، اص ٍصاست خْاد مـاٍسصی، اداسُ 

، پظٍّـگاُ هلی هٌْذػی طًتیل ٍ صیؼت فٌاٍسی ٍ ػالٌاهِ آهاسی مـَس خوغ آٍسی ؿذُ گوشك خوَْسی اػالهی ایشاى

 اػت.

 نتایج و بحث

ستظ، الگَی هٌاػة تا اّذاف ّای ریاص هٌاتغ ٍ ػاصهاى 2آٍسی ؿذُدس ایي تخؾ تا تَخِ تِ هیاًگیي اعالػات مـَسی خوغ

یویایی، هَسد تشسػی قشاس گشفت ٍ ػَد ًاخالق خایگضیٌی ّش تحقیق، هقایؼِ هالی اػتفادُ اص مَد صیؼتی دس هقاتل مَد ؿ

ّنتاس مَد صیؼتی تا مَد ؿیویایی دس تَلیذ رست ًیض تؼییي گشدیذ. تِ هٌظَس تؼییي ػَد ًاخالق حاكل اص خایگضیٌی مَد 

شیت تلفیقی صیؼتی تا مَد ؿیویایی، دس اتتذا تِ هقایؼِ هیضاى هلشف مَد ؿیویایی ٍ ّضیٌِ ماّؾ یافتِ دس حالت هذی

 ٌذ اص: ػٌاسیَ هذیشیت تلفیقی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت مِ ػثاست 4ؿَد. تشای ایي هٌظَس مَد ؿیویایی ٍ صیؼتی پشداختِ هی

 دسكذ مَد ؿیویایی اصتِ تا مَد صیؼتی اصت 50(: تلفیق 1ػٌاسیَ)

 دسكذ مَد صیؼتی فؼفات تا مَد صیؼتی فؼفات 50(: تلفیق 2ػٌاسیَ)

 دسكذ مَد ؿیویایی اصت ٍ فؼفات تا مَد صیؼتی  50ق (: تلفی3ػٌاسیَ)

PGPRدسكذ مَد اصت تا مَد صیؼتی هحشك سؿذ)100(: تلفیق 4ػٌاسیَ)
3) 

تِ هٌظَس تؼییي ػَد ًاخالق تلفیق مَد صیؼتی تا مَد ؿیویایی دس تَلیذ رست ًیض، دس اتتذا تِ هقایؼِ هیضاى 

ماّؾ یافتِ دس حالت هذیشیت تلفیقی مَد ؿیویایی ٍ صیؼتی  ، ّضی1ٌِهلشف مَد ؿیویایی ٍ صیؼتی هَخَد دس خذٍل

 تؼییي ؿذُ اػت. 
 ها دز تولید ذزتمیصان مصسف کود ضیمیایی و شیستی دز کازبسد تلفیقی آن -1جدول

  ػٌَاى
 (1ػٌاسیَ)

Nصیؼتی 

 (2ػٌاسیَ)

Pصیؼتی 

 (3ػٌاسیَ)

N+Pصیؼتی 
 (4ػٌاسیَ)

PGPR 

 مَد ؿیویایی هیضاى هلشف 

 ّنتاس()میلَگشم تش 

N 158 317 158 0 

P 108 54 54 108 

K 18 18 18 18 

 هیضاى هلشف مَد صیؼتی

 )دس ّنتاس(

N 100gr 0 100gr 200kg 

P 0 100gr 100gr 0 

K 0 0 0 0 

 200 30 15 15  ّضیٌِ مَد صیؼتی خایگضیي )ّضاس تَهاى(

 736/124 736/124 264/191 232/168  مل ّضیٌِ مَد ؿیویایی)ّضاس تَهاى(

 056/133 024/110 496/43 528/66  ّضیٌِ ماّؾ یافتِ دس ّش ّنتاس)ّضاس تَهاى(
 هأخز: یافتِ ّای تحقیق    
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 تاؿذ.هی 1392آخشیي اعالػات دس دػتشع هشتَط  آهاس ٍ اعالػات ػال  
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 Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
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( تا 1تَاى دس ّش ّنتاس اص تَلیذ رست دس ّش یل اص ػٌاسیَّای )تش اػاع ًتایح دس اثش خایگضیٌی مَد صیؼتی، هی

ػالٍُ تش آى تا هقایؼِ هیضاى ػولنشد دس حالت هلشف خَیی ًوَد.  ّضاس تَهاى، كشفِ 110،133، 43، 66(، تِ تشتیة 4)

مَد ؿیویایی ٍ حالت تلفیق مَد ؿیویایی تا مَد صیؼتی دس ّش یل اص ػٌاسیَّای هَسد تشسػی، هیضاى افضایؾ هحلَل دس 

تاؿذ، لزا تاس هیگیلَگشم دس ّن 7250ٍاحذ ػغح ًیض تؼییي گشدیذ. تا تَخِ تِ ایٌنِ هتَػظ ػولنشد مـَسی رست هؼادل 

میلَگشم  1668ٍ  3016،  703، 1233(، تِ تشتیة 4( ٍ )3(، )2(،)1دس اثش تلفیق مَد صیؼتی ٍ ؿیویایی دس ػٌاسیَ)

تَهاى  870مِ هؼادل  1392افضایؾ هحلَل دس ّنتاس سا تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت. ّوچٌیي تش اػاع قیوت رست دس ػال 

ّضاس  1450ٍ  2623، 611، 1072ت، لزا دس ػٌاسیَّای هزمَس تِ تشتیة تِ اصای ّش میلَگشم رست دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػ

 تَهاى دس ّش ّنتاس افضایؾ دسآهذ ایداد خَاّذ ؿذ.

 
 افصایص دزآمد ناضی اش تلفیق کود شیستی و کود ضیمیایی دز هس هکتاز ذزت -2جدول

 هأخز: یافتِ ّای تحقیق  

 

ّای اضافِ، خضیی ّضیٌِ تٌذی تَدخِ ساُ اص هضاسع ػَد دس تغییش یهحاػثِ ٍ  هالی اسصیاتی هٌظَس تِدس اداهِ 

تِ 3یؼتی، تؼییي ٍ دس خذٍل یافتِ ٍ دسآهذّای اضافِ ًاؿی اص خایگضیٌی مَد صّای ماّؾدسآهذّایی ماّؾ یافتِ، ّضیٌِ

 ؿشح آى ّا پشداختِ ؿذُ اػت. 
 (. سود ناضی اش تلفیق کود شیستی و کود ضیمیایی دز هکتاز ذزت)هصاز تومان(3جدول)

 ػٌَاى

ػٌاسیَ

(1) 

Nصی

 ػتی

ػٌاسیَ)

2) 

Pصیؼتی 

ػٌاسیَ)

3) 

N+Pص

 یؼتی

ػٌاسیَ)

4) 
PGPR 

 دسآهذ اضافی ًاؿی اص خایگضیٌی
275/

1072 

828/

611 

920/

2623 

725/

1450 

 0 0 0 0 ماّؾ دسآهذ ًاؿی اص خایگضیٌی

 ماّؾ ّضیٌِ ًاؿی اص خایگضیٌی
528/

66 
496/43 

024/

110 

056/

133 

 200 30 15 15 هخاسج اضافی ًاؿی اص خایگضیٌی

 ػَد ًاؿی اص خایگضیٌی
803/

1123 

324/

640 

944/

2703 

781/

1383 
 هأخز: یافتِ ّای تحقیق               

 

 ػٌَاى

ػٌاس

 (1یَ)

Nصی

 ػتی

ػٌاسیَ)

2) 

Pصیؼت

 ی

ػٌاسیَ)

3) 

N+Pص

 یؼتی

ػٌاسیَ)

4) 
PGP

R 

 7250 7250 7250 7250 ػولنشد دس ّنتاس )هلشف مَد ؿیویایی(

 8918 10266 7953 8483 ػولنشد دس ّنتاس)هلشف مَد صیؼتی(

 1668 3016 703 1233 افضایؾ ػولنشد تِ اصای خایگضیٌی مَد صیؼتی)میلَگشم(

 870 قیوت ّش ٍاحذ هحلَل)تَهاى(

 ضاس تَهاى(افضایؾ دسآهذ ًاؿی اص خایگضیٌی مَد صیؼتی)ّ
275/

1072 

828/

611 

920/

2623 

725/

1450 
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 خذیذ هذیشیت ماستشد اص ًاؿی دسآهذ افضایؾ ٍ ّضیٌِ ماّؾ هدوَعؿَد، هـاّذُ هی 3مِ دس خذٍلّواًغَس 

لزا تغییش پیـٌْادی هثٌی تش تلفیق  تاؿذ،هی خذیذ هذیشیت ماستشد اص ًاؿی دسآهذ ماّؾ ٍ ّضیٌِ افضایؾ هدوَع اص تیـتش

( تِ اصای تلفیق مَد صیؼتی ٍ ؿیویایی 4( الی)1ّای)تِ عَسی مِ دس ػٌاسیَ تَد. خَاّذ اقتلادی مَد صیؼتی ٍ ؿیویایی،

 ّضاس تَهاى ایداد خَاّذ ؿذ. 1383ٍ  2703،  640، 1123دس ّش ّنتاس تَلیذ رست، ػَد اضافی هؼادل 

 خایگضیٌی تَاًایی ٍ گیاّاى ػولنشد تش افضایؾ ػالٍُ صیؼتی مَدّای چٌیي ّواًغَس مِ هـاّذُ گشدیذ ماستشد

 سٍص ماستشد اص ًاؿی ّایآلَدگی ٍ مَدّای ؿیویایی حذ اص تیؾ هلشف اص ؿیویایی، مَدّای تشدماس اص دسكذ 50 حذاقل

 مشد. خَاّذ مول گیاُ سؿذ دس افضایؾ خاك ّایپتاًؼیل اص اػتفادُ ٍ حاكلخیضی تْثَد تِ ٍ ماػت خَاّذ آًْا افضٍى

داخلی ٍ هیضاى ٍاسدات اػت، تٌاتشایي اخشای ػالٍُ تش آى تا تَخِ تِ ایٌنِ هلشف مَد ؿیویایی ًاؿی اص هدوَع تَلیذ 

هذیشیت تلفیقی مَد صیؼتی تا مَد ؿیویایی هٌدش تِ ماّؾ هلشف مَد ؿیویایی مِ دس ًْایت هٌدش تِ ماّؾ هیضاى 

ٍاسدات ٍ دس ًتیدِ كشفِ خَیی اسصی دس ّضیٌِ ّای تأهیي مَد ؿیویایی هَسد ًیاص مـَس خَاّذ ؿذ. تش اػاع آخشیي 

ّضاستي دس  67ٍ  737، 261(، هیضاى هلشف مَد اصت، فؼفات ٍ پتاع تِ تشتیة 1392خذهات حوایتی) اعالػات ؿشمت

دسكذ تِ تشتیة هلشف مَد ؿیویایی اصت، فؼفات ٍ  78ٍ  81، 30تاؿذ. ایي دس حالی اػت مِ حذٍد هی 1392ػال 

 اخشای هذیشیت تلفیقی غ اقتلادی ًاؿی اص پتاع اص عشیق ٍاسدات تأهیي ؿذُ اػت. لزا تا فشم اخشای هذیشیت تلفیقی، هٌاف

 اسائِ ؿذُ اػت.   4تغزیِ گیاّی دس ّش یل اص ػٌاسیَّا هَسد تشسػی، دس خذٍل

 

 

 1332منافع اقتصادی ناضی اش اجسای بسنامه مدیسیت تلفیقی تغریه گیاهی دز سال  -4جدول

اسصؽ ٍاسدات مَد 

 ؿیویایی

مل ّضیٌِ ٍاسدات 

 مَد ؿیویایی
 ػٌاسیَ هیضاى ٍاسدات مَد ؿیویایی)تي( اسصؽ ٍاسدات ّش تي)دالس( مل اسصؽ ٍاسدات ّضاس دالس آهشینا

  اصت فؼفات پتاع اصت فؼفات پتاع اصت فؼفات پتاع ّضاس دالس )هیلیاسد تَهاى(

 77687 596010 52092 595 701 592 46224 417803 30638 494865 27/1227 ؿاّذ

 دز صوزت اجسای بسنامه مدیسیت تلفیقی تغریه گیاهی

اسصؽ ٍاسدات مَد 

 ؿیویایی

مل ّضیٌِ ٍاسدات 

 مَد ؿیویایی
 هیضاى ٍاسدات مَد ؿیویایی اسصؽ ٍاسدات ّش تي)دالس( اسصؽ ٍاسدات ّضاس دالس آهشینا مل

 

 اصت فؼفات پتاع اصت فؼفات پتاع اصت فؼفات پتاع ّضاس دالس )هیلیاسد تَهاى(
 

 (4و  1سنازیو) 0 596010 52092 595 701 592 0 417803 30838 448641 63/1112

63/114 46224 0 0 46224 - - - 0 0 77687 
 میصان صسفه جویی

 (4و  1)دز سنازیو 

 (2سنازیو) 77687 227505 52092 595 701 592 46224 159481 30838 236543 63/586

64/640 258322 0 258322 0 - - - 0 368505 0 
 میصان صسفه جویی

 (2)دز سنازیو

 (3سنازیو) 0 227505 52092 595 701 592 0 159481 30838 190319 99/471

27/755 304546 0 258322 46224 - - - 0 368505 77687 
 میصان صسفه جویی

 (3)دز سنازیو

 ( ٍ تاًل هشمضی1392هأخز: یافتِ ّای تحقیق، گوشك خوَْسی اػالهی ایشاى)



 

6 
 

دسكذ هلشف مَد اصتِ خَاّذ ؿذ، لزا هیضاى  50هٌدش تِ كشفِ خَیی دس  (3( ٍ )2تا تَخِ تِ ایٌنِ ػٌاسیَ )

( ًیض هٌدش تِ حزف ماهل هلشف مَد 4ّضاس تي ماّؾ خَاّذ یافت. ّوچٌیي دس ػٌاسیَ) 130ّضاس تي تِ  261هلشف اص 

ػالٍُ  تش آى دس ( هٌدش تِ حزف ماهل ٍاسدات اصت خَاّذ ؿذ. 4( ٍ )1اصتِ ؿیویایی خَاّذ ؿذ، لزادس ّش دٍ ػٌاسیَ )

ّضاس تي ماّؾ خَاّذ یافت لزا تا دس  368ّضاس تي تِ  737كَست اخشای هذیشیت تلفیقی، هیضاى هلشف مَد فؼفاتِ اص 

ؿَد، لزا هٌدش تِ ماّؾ ٍاسدات ّضاس تي اص مَد فؼفاتِ دس داخل مـَس تَلیذ هی 141ًظش گشفتي ایٌنِ دس ػال هزمَس 

، هقادیش كشفِ 1392تَهاى دس ػال  2480اس تي خَاّذ ؿذ. ّوچٌیي تش اػاع ًشخ اسص ّض 227ّضاس تي تِ  596فؼفات اص 

، اسائِ ؿذُ اػت. تش اػاع آى تِ عَس هتَػظ دس 4خَیی اسصی ًاؿی اص ماّؾ ٍاسدات اًَاع مَد ؿیویایی دس خذٍل

 تِ ّوشاُ خَاّذ داؿت.هیلیاسد تَهاى كشفِ خَیی اسصی  504ّضاس دالس مِ هؼادل  203031ػٌاسیَّای هَسد تشسػی، 

 

 نتیجه گیسی

هغالؼِ حاضش اعالػات هفیذی دس خلَف تشًاهِ سیضی خْت سفغ هَاًغ ٍ تَػؼِ هذیشیت تلفیقی تغزیِ گیاّی سا خْت 

دّذ. دس تحقیق حاضش تا تَخِ تِ دػتیاتی تِ هٌافغ حاكل اص اخشای آى، دس اختیاس تشًاهِ سیضاى ٍ ػیاػگضاسى قشاس هی

ستظ، الگَی هٌاػة تا اّذاف تحقیق، ّای ریهٌاتغ ٍ ػاصهاىآصهایـات ػشكِ، آٍسی ؿذُ اص ت مـَسی خوغهیاًگیي اعالػا

تثییي ٍ ػپغ هَسد تدضیِ ٍ تحلیل قشاس گشفتِ اػت. تشای ایي هٌظَس اتتذا تِ تحلیل ّضیٌِ ٍ فایذُ خایگضیٌی مَد صیؼتی 

ـاى داد دس ػٌاسیَّای هَسد تشسػی تِ اصای تلفیق مَد صیؼتی ٍ ًتایح ًتا مَد ؿیویایی دس تَلیذ رست پشداختِ ؿذُ اػت. 

ّضاس تَهاى ایداد خَاّذ  2703ٍ  640ؿیویایی دس ّش ّنتاس تَلیذ رست، حذاقل ٍ حذامثش ػَد اضافی تِ تشتیة هؼادل  

 1462تِ ایداد ؿذ. تِ ػثاست دیگش اخشای هذیشیت تلفیقی تغزیِ گیاّی تِ عَس هتَػظ دس ػٌاسیَّای هَسد تشسػی هٌدش 

تٌاتشایي تش اػاع ًتایح تِ عَس ملی هٌافغ هالی ًاؿی اص خایگضیٌی ّضاس تَهاى، ػَد اضافی دس ّش ّنتاس رست خَاّذ ؿذ. 

 تاؿذ.ّضاس تَهاى، هی 1462مَد صیؼتی تِ عَس هتَػظ دس ػٌاسیَّای هَسد تشسػی دس تَلیذ ّش ّنتاس رست هؼادل 

یشی هذیشیت تلفیقی تغزیِ دس داخل هضسػِ هٌدش تِ ماّؾ ًشخ ّضیٌِ تَلیذ، ّای تحقیق تِ ماسگتش اػاع یافتِ

تَاى اػتٌثاط ؿَد، تذیي تشتیة هیهی ؿَدهیافضایؾ ػولنشد ٍ دس ًْایت هٌدش تِ افضایؾ ػَد ًاخالق ّش ّنتاس رست 

ٍ سٍد تا تشٍیح . لزا اًتظاس هیگشددّای ًَیي ٍ پیـشفتِ ػوال هَخة تْثَد تغییشات ّضیٌِ هیًوَد مِ اػتفادُ اص فٌاٍسی

. اص خولِ حوایت تش ؿذى فشآیٌذ تَلیذ دس تخؾ مـاٍسصی مول ًوَدایي قثیل فٌاٍسی تتَاى تِ اقتلادیحوایت هالی اص 

تَاى تِ اسائِ ٍام ٍ اػتثاسات تِ تَلیذمٌٌذگاى مَد صیؼتی ٍ خشیذ هحلَل تا قیوت تاالتش اص ٍاحذّایی مِ اص ّای هالی هی

تَاًذ دس قالة تشگضاسی ماسگاُ ّای آهَصؿی ٍ اًتقال ؼتی اػتفادُ ًوَدُ اًذ. ػالٍُ تش آى حوایت ّای تشٍیدی هیمَد صی

تَاًذ دس اخشای هَفق عشح ٍ اهناى دػتیاتی مـاٍسصاى ٍ خاهؼِ تِ تدشتیات مـَسّای هختلف اػن اص هضایا میفی ٍ موی هی

 هٌافغ هالی ٍ هحیظ صیؼتی تیـتش ساّگـا تاؿذ.
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