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 هعزفی شدُ ایزاى عٌاب هعزفی صفات هطلَب رقن هاصاى، اٍلیي رقن

 1ٞبدی زراػتٍر

ظبزٔبٖ  ،ٔروس تحمیمبت ٚ آٔٛزغ وؽبٚرزی ٚ ٔٙبثغ عجیؼی خراظبٖ جٙٛثی، زراػی ثبغیثخػ تحمیمبت ػضٛ ٞیبت ػّٕی 

  ثیرجٙذ تحمیمبت، آٔٛزغ ٚ ترٚیج وؽبٚرزی،
 

 Zeraatgarh@yahoo.comَ: ئٛ٘ٛیعٙذٜ ٔع*

 

 چکیدُ

-لبثّیت خؽىجبری ثبال، لٙذ ثبال، لبثّیت تابزٜ  آٖ از لجیُصفبت ٔغّٛة در ایٗ ٔمبِٝ، ثجت ٚ ٔؼرفی رلٓ ػٙبة ٔبشاٖ ٚ 

ٗ   از لجیُ درؼتی  ٚ صفبت ثرتری ػّٕىرد ٔٙبظت خٛری ٔغّٛة ٚ دار ٔیٜٛ، ٘عجت ٌٛؼت ثٝ ٞعتٝ ثبال، درصاذ ثا ر جٙای

ثب تٛجٝ ثاٝ إٞیات التدابدی    . ثررظی ؼذٜ اظتصٛرت خؽىجبری،   چٝ ثٝ صٛرت تبزٜ ٚ  ثبزارپعٙذی ٔغّٛة چٝ ثٝ ثبال ٚ

از ، جٟت ٘یُ ثٝ افسایػ تِٛیذ ٚ افاسایػ ویفیات ٔحداَٛ ػٙابة    ؼٛد، ػٙبة در اٍِٛی وؽت خراظبٖ جٙٛثی، تٛصیٝ ٔی

  ؼٛد.اظتفبدٜ  "رلٓ ٔبشاٖ"ثبویفیت ٔب٘ٙذ  ْ ٔحّی ظبزٌبر ٚارلب

 ثجت ٚ ٔؼرفی، رلٓ ػٙبة، ٔبشاٖ، صفبت ٔغّٛةّا: کلیدٍاصُ
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 هقدهِ

ٚ   ظب10َاز ثؼذ  "ٔبشاٖ" ػٙبة رلٓ  تحمیمابت ثجات 

ٔاٛرد تبییاذ ٚ در    1398ظابَ  ٌٛاٞی ثا ر ٚ ٟ٘ابَ در    

 لرار ٌرفت.ِیعت ارلبْ ٌیبٞی ایراٖ 

ؼٙبظابیی،   "ی ؼٙبظبیی ایٗ رلآ ثاب اجارای پارٚشٜ    

از ظابَ   "آٚری ٚ ارزیبثی شرْ پالظٓ ثاٛٔی وؽاٛر    جٕغ

ش٘ٛتیا  ثاب صافبت     48ٔجٕٛع تؼاذاد   ٚ در آغبز 1388

 ٔختّف وؽٛر ؼٙبظبیی، واذ  ٞبیاظتبٖ در وبٔالً ٔتٕبیس

 ،ٞاب ثیٗ ایاٗ ش٘ٛتیا     از ؼذ.ثرداری   یبدداؼت ٌ اری ٚ

) رلآ ٔابشاٖ  ،     Z19جّٕٝ ش٘ٛتیا   ازچٙذ ش٘ٛتی  ثرتر 

ثخػ اظتبٖ خراظبٖ جٙاٛثی   وٝ جسٚ ش٘ٛتی  ٞبی أیذ

ٝ    ؛اظت  ،ارزیابثی ایاٗ ش٘ٛتیا     ٔٙظاٛر   ا٘تخابة ؼاذ. ثا

ٞابی ظابزٌبری رلآ،    ٞبی ٔختّفی ثارای ثررظای   پرٚشٜ

 تىثیر ٞبیرٚغ ویفی، تؼییٗ وٕی ٚ تؼییٗ خدٛصیبت

ٞبی ِٔٛىِٛی آٖ، ثٝ ٔاذت  ارزیبثی رلٓ ٚ تجبری تِٛیذ ٚ

رلٓ ٔبشاٖ  ثٝ )  Z19ٟ٘بیت ش٘ٛتی   در .ا٘جبْ ؼذظبَ  9

بثّیت )ل دِیُ ثرخٛرداری از صفبت ٔغّٛة وّٖٛ تجبری

    ٚ  خؽىجبری ثبال، لٙذ ثبال، لبثّیات تابزٜ خاٛری ٔغّاٛة 

از لجیُ درؼاتی ٔیاٜٛ،    ػّٕىرد ٔٙبظت  ٚ صفبت ثرتری

  ٚ  ٘عجت ٌٛؼت ثٝ ٞعتٝ ثبال، درصذ ث ر جٙایٗ دار ثابال 

ٝ  صٛرت تبزٜ ٚ  چٝ ثٝثبزارپعٙذی ٔغّٛة  صاٛرت    چٝ ثا

 .ؼذخؽىجبری، وب٘ذیذ ثجت ٚ ٔؼرفی رلٓ 

 ّای رقن هاصاىصفات ٍ ٍیضگی

ؼٙبظاٙبٔٝ ٚ ثرخای    2ٚ 1ٞابی  ٚ ؼىُ 1در جذَٚ 

 ٜ اظت.ؼذٔؼرفی خدٛصیبت ظبٞری ایٗ رلٓ 

 

 

 

 

   ؼٙبظٙبٔٝ ػٙبة رلٓ ٔبشا1ٖجذَٚ 

 ٔحُ جٕغ آٚری
اظتبٖ خراظبٖ جٙٛثی، ؼٟرظتبٖ 

 خٛظف

 زاٚیٝ ثبز زاٚیٝ ؼبخٝ ثب تٙٝ ٌعتردٜ ػبدت رؼذ

 رً٘ ثري
ظجس 

 تیرٜ
 ؼىُ ٘ٛن ثري

تیسٚ٘ٛن 

 دار

ٔتٛظظ عَٛ 

-ٔیّیپٟٙه)

 ٔتر 

56-54 
ٔتٛظظ ػرض 

  ٔترٔیّیپٟٙه )
23-21 

عَٛ  ٔتٛظظ

ثري  دْ

 ٔتر )ٔیّی

 وٍٙرٜ ای ؼىُ حبؼیٝ ثري 9/1

خبر در  تؼذاد

 ٔیبٍ٘رٜ
 ػذد 2

درؼت یب ریس ثٛدٖ 

 خبر

یىی ریس ٚ 

 یىی درؼت

ٔتٛظظ عَٛ 

  ٔترٔیّیٔیٜٛ)
28 

ٔتٛظظ لغر 

  ٔترٔیّیٔیٜٛ)
24 

ٔتٛظظ ٚزٖ 

 ٔیٜٛ)ٌرْ 
6/5 

٘عجت عَٛ ثٝ لغر 

 ٔیٜٛ
16/1 

ٔتٛظظ عَٛ 

  mmٞعتٝ)
14 

ٔتٛظظ لغر ٞعتٝ 

  ٔترٔیّی)
8 

ٔتٛظظ ٚزٖ 

 ٞعتٝ)ٌرْ 
52/0 

درصذ جٙیٗ در 

 ث ر
 درصذ 75

ٔتٛظظ ٘عجت 

ٌٛؼت ثٝ 

 ٞعتٝ

 TSS 8/24 ٔتٛظظ  5/9

زٔبٖ رظیذٖ 

 ٔیٜٛ

ٔتٛظظ 

 رض
 پر ثبر ٔیساٖ ٔحدَٛ
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 پایداری صفات( یکٌَاختی ٍ )آسهَى توایش، DUSّای آسهَى

ثر اظابض اٍِاٛی ٔٙابثغ     ٔتٙبٚة  ثر اظبض دظتٛراِؼُٕ تذٚیٙی ٚ فدُ زراػی ٔتٛاِی ٚ 5ٞب در عَٛ ٘تبیج ایٗ آزٖٔٛ

  . 2ٔمبیعٝ ثب ؼبٞذ )وّٖٛ تجبری ػٙبة  ثررظی ؼذٜ اظت )جذَٚ  ثرداری، ثجت ٚ درثرای رلٓ ٔبشاٖ، یبدداؼت ػّٕی،

 رلٓ ٔبشاٖ DUS ٞبیآزٖٔٛ ٘تبیج  2جذَٚ 

 کلَى تجاری عٌاب  )شاّد( رقن هاصاى 

 تظاّز حالت اهتیاس تظاّز حالت اهتیاس

 رشد قدرت

 لٛی 7 لٛی 7

 رشد عادت

 ٌعتردٜ 5 ٌعتردٜ 5

 هیشاى شاخِ سایی

 وٓ 3 ٔتٛظظ 5

 ساٍیِ شاخِ باتٌِ

 ثبز 5 ثبز 5

 ٍجَد خار در هیاًگزُ

 دارد 1 دارد 1

 تعداد خار در هیاًگزُ

2 2 2 2 

 اًداسُ خار

 یىی درؼت یىی ریس 4 یىی درؼت یىی ریس 4

 طَل پٌْک بزگ

 ثّٙذ 7 ثّٙذ 7

 عزض پٌْک بزگ

 ٔتٛظظ 5 ٔتٛظظ 5

 بِ عزض پٌْک بزگ ًسبت طَل

  26/2ٔتٛظظ ) 5  57/2ثّٙذ ) 3

 حاشیِ پٌْک بزگ

 ارٜ ای 3 وٍٙرٜ ای 5

 شکل ًَک بزگ

 تیسٚ٘ٛن دار 1 تیسٚ٘ٛن دار 1

 طَل دهبزگ

 ٔتٛظظ 5 ثّٙذ 7

 رًگ سبشبزگ

 ظجس ٔؼِٕٛی 5 ظجس ٔؼِٕٛی 5
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 فزاٍاًی گل

 ٔتٛظظ 5 ٔتٛظظ 5

 هحل قزار گزفتي جَاًِ ّای گل

3 

رٚی ؼبخٝ ٌّذٞٙذٜ ایجبدؼذٜ از رؼذ جٛا٘ٝ ٞبی 

جٛا٘ٝ ٞبی رٚیؽی  ظیخه ٞبٚرؼذزایؽی رٚی 

 ؼبخٝ ظبَ جبری

3 

رٚی ؼبخٝ ٌّذٞٙذٜ ایجبدؼذٜ از رؼذ جٛا٘ٝ ٞبی 

جٛا٘ٝ ٞبی رٚیؽی  ظیخه ٞبٚرؼذزایؽی رٚی 

 ؼبخٝ ظبَ جبری

 گلدّی ثاًَیِ ) تکزار گلدّی (

 دارد 1 دارد 1

 قدرت اسپَر

 ٔتٛظظ 5 لٛی 7

 اًداسُ هیَُ

 وٛچه تب ٔتٛظظ 2 ثسري 4

 هیشاى هحصَل

 ٔتٛظظ 3 زیبد 4

 طَل هیَُ

 ٔیّیٕتر  9/1ٔتٛظظ) 5 ٔتر ٔیّی 8/2ٔتٛظظ ثّٙذ ) 7

 قطز هیَُ

 ٔتر ٔیّی 5/1ٔتٛظظ ) 3 ٔتر ٔیّی 4/2زیبد ) 5

 ًسبت طَل بِ قطز هیَُ

  26/1ٔتٛظظ ) 5  16/1ٔتٛظظ ) 5

 شکل هیَُ

 وؽیذٜ 3 وؽیذٜ  3

 شکل اًتْای هیَُ

 ٌرد 3 ٌرد 3

 رًگ سهیٌِ هیَُ ٌّگام رسیدى

 لٟٜٛ ای 2 لٟٜٛ ای  2

 رًگ گَشت هیَُ

 ظجسوٓ رً٘ 1 ظجس وٓ رً٘ 1

 ٍسى هیَُ

 ٌرْ   2– 5/2ٔؼِٕٛی ظجه ) 3 ٌرْ   4/5 –6/5ٔتٛظظ ظٍٙیٗ  ) 4

 ٍسى ّستِ

 ٌرْ  22/0ٔتٛظظ) 3 ٌرْ  52/0زیبد ) 5

 ّستِ طَل

 ٔتر ٔیّی 8/9ٔتٛظظ ) 3 ٔتر ٔیّی 14زیبد ) 5
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 قطز ّستِ

 ٔتر ٔیّی 8/4)ٔتٛظظ 3 ٔتر ٔیّی 8زیبد) 5

 درصد بذر جٌیي دار ّستِ

 ثعیبروٓ در حذ صفر 1 100تب  80ثیٗ  5

 ًسبت گَشت بِ ّستِ

  8/6وٓ ) 3  5/9ٔتٛظظ  ) 5

 سهاى آغاس گلدّی

 ٔتٛظظ ٌُ 5 ٔتٛظظ ٌُ 5

 سهاى آغاس رسیدى هیَُ

 ٔتٛظظ رض 5 ٔتٛظظ رض 5

 

 ّای رقن هاصاى تزیي هشیتهْن

 درشتی ٍ ًسبت باالی گَشت بِ ّستِ -1

در صفت ا٘ذازٜ ٔیاٜٛ   دارٔؼٙیاختالف لیٕت ثعیبر  

ٝ در ثبزار فرٚغ ایٗ ٔحدَٛ وٝ ٌابٞی    ثراثار  3 تاب  2 ثا

ثٝ ٕٞراٜ ٘عجت ٌٛؼت ثٝ ٞعتٝ ثبال وٝ در ایٗ  رظذ،ٔی

 ٚ لبثاُ تٛجیاٝ    رلٓ  ٚجٛد دارد جسٚ ٔسایبی ثعیبر ٟٔآ 

ٞاب ٚوّاٖٛ   اظتفبدٜ از ایٗ رلٓ ٘عجت ثاٝ ظابیر ش٘ٛتیا    

تجبری ػٙبة ؼذٜ اظت. ٔتٛظاظ ا٘اذازٜ  ٔیاٜٛ در رلآ     

ٔتٛظاظ     ٚٔتار ٔیّی 24، لغر: ٔترٔیّی 28ٔبشاٖ) عَٛ: 

 9/1)عاَٛ:   ٖ تجبری ػٙبة )ؼابٞذ  ا٘ذازٜ  ٔیٜٛ در وّٛ

 . ٔتٛظاظ ٘عاجت ٌٛؼات    ٔتار ٔیّای  5/1، لغر: ٔترٔیّی

  ٚ ٔتٛظاظ ٘عاجت   5/9ٔیٜٛ ثٝ ٞعاتٝ در رلآ ٔابشاٖ)    

 اظت. 8/6 ،ٌٛؼت ٔیٜٛ ثٝ ٞعتٝ در وّٖٛ ػٙبة ؼبٞذ

 هیشاى قٌد یا هَاد جاهد هحلَل هطلَب  -2

 ،داؼتٗ ٔیساٖ ٔغّٛة ٔٛاد لٙذی در ٔحدَٛ ػٙابة 

افااسایػ ثاابزار پعااٙذی ایااٗ ٔحدااَٛ را ثااٝ دٚ صااٛرت 

 .خؽىجبری ثٝ ٕٞراٜ خٛاٞذ داؼات  ٔدرف تبزٜ خٛری ٚ

درصاذ از ٔیاساٖ تِٛیاذ ػٙابة      90وٝ ثیػ از از آ٘جبیی

ؼاٛد، داؼاتٗ   صٛرت خؽىجبری ٔدرف ٔیٝ دروؽٛر، ث

ٔیساٖ ٔغّٛة از ٔٛاد لٙاذی در ٔدارف خؽاىجبری آٖ    

وٙٙذٜ را ترغیات  ٔدرفوٝ عٛریٝ ث ؛إٞیت ثعیبر دارد

ٕ٘بیذ. رلٓ ٔبشاٖ ثٝ ٔیثٝ اظتفبدٜ آجیّی از ایٗ ٔحدَٛ 

   8/24ٚدِیُ داؼتٗ ٔیساٖ ثبالی ٔٛاد جبٔاذ ٔحّاَٛ)   

ٔٙبظات   ٘ظر ٔدرف خؽىجبری، ثعایبر  ا٘ذازٜ ٔٙبظت از

ای وٝ ػاالٜٚ ثار   صفت ٚیصٜ اظت. ثٙبثرایٗ ثب تٛجٝ ثٝ دٚ

ار پعاٙذی  صفبت ٔغّٛة وّٖٛ تجابری دارد، دارای ثابز  

 خاٛری ٚ صاٛرت تابزٜ  ٝ ثٛدٜ ٚ ٔدرف آٖ ثا  ٔغّٛة ٘یس

ثب لیٕت ثیؽاتری   تر ٚدر ثبزٜ زٔب٘ی عٛال٘ی ،خؽىجبری

 ثبؼذ.لبثُ ارائٝ ثٝ ثبزار ٔی

 داردرصد باالی بذر جٌیي-3

در  ٞابی ٔحّای ػٙابة   ٞب ٚ حتای تاٛدٜ  اوثر ش٘ٛتی 

 رجٙیٗ دار ثعیبروٕی) در حذ صفر یاب  از ٔیساٖ ث ،ایراٖ

آزٔبیؽای واٝ رٚی تاٛدٜ     ثیؽاتر  ثرخٛردار٘اذ. در   وٕی

دار تجبری ػٙبة صٛرت ٌرفت ٔیساٖ ث ر جٙیٗ ٔحّی ٚ

درصاذ) در حاذ صافر      54/0تٛدٜ ٔحّی ػٙابة حاذٚد   

ٞب ٔب٘ٙذ تٛدٜ ث ری ػٙابة  ثذظت آٔذ. أب در ثرخی تٛدٜ

ٗ  1خٛاف،وٝ ثعیبر ثٝ ٌٛ٘ٝ ػٙبة ترغ -وٝ یه پبیٝ ثای

ٗ  ث ر إِّّی اظت ؼجیٝ اظت، ٔیساٖ  80دار ثابالی  جٙای

ثب داؼتٗ ٔیاساٖ ثا ر جٙایٗ     درصذ اظت. رلٓ ٔبشاٖ ٘یس

درصاذ  جاسٚ ارلابٔی اظات واٝ ثاٝ دِیاُ         75) دار ثبال

ٝ  صفبت ٔغّٛة دیٍر داؼتٗ ایٗ صفت ٚ ٞابی  در ثر٘بٔا

چٙاذ در   ثٝ ٘صادی ػٙبة دارای ارزغ ثعیبری اظت. ٞار 
                                                           
1
 Wild jujube = Sour jujube = Acido jujube 
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)ثاٝ دِیاُ    ثبغجب٘ی ٘ٛیٗ تىثیار رٚیؽای درختابٖ ٔیاٜٛ    

ا٘تمبَ وبُٔ شْ٘ٛ ٔبدری ثٝ فرز٘اذ  تٛصایٝ    ىٙٛاختی ٚی

ٚ   ؼٛد أب درٔی  تاللای  آزٔبیؽبت اصالح درختابٖ ٔیاٜٛ 

دار ثٛدٖ یه ش٘ٛتیا  یاب   ٘صادی، جٙیٗٞبی ٔرثٛط ثٝ ثٝ

 اظت.  حبئس إٞیت ٔغّٛة ٚ رلٓ یه صفت ثعیبر

  ّای ٍارداتی عٌابهقایسِ رقن هاصاى با ًْال

ٚ  تٙٛع ثعیبر زیبدی در ویفای،   صفبت ٔختّف وٕای 

جّٕاٝ چایٗ    ازثیٗ ارلبْ ػٙبة در وؽاٛرٞبی ٔختّاف   

َ   .ٚجٛد دارد ٞابی ٚارداتای غیار    أب ٔتبظفب٘ٝ اوثار ٟ٘اب

)ثٝ دِیُ ػذْ آٌبٞی ٚاردوٙٙاذٌبٖ ، فماظ    لب٘ٛ٘ی ػٙبة

ٚ ثٝ  ا٘ذثٝ ِحبػ صفت درؼتی ٔیٜٛ ٌسیٙػ ٚ ٚارد ؼذٜ 

فبت ٞبی ػٙبة، ٔخدٛصاب صا  ظبیر صفبت ٚ ٚیصٌی ٟ٘بَ

ویفی)وٝ در ٔدرف خؽىجبری إٞیت دٚچٙاذا٘ی پیاذا   

وٙٙذ ، وٕتر تٛجٝ ؼذٜ اظت. إٞیات ایاٗ ٔٛعاٛع    ٔی

ثار اظابض    "ؼاٛد واٝ ثاذا٘یٓ اٚال   زٔب٘ی دٚچٙاذاٖ ٔای  

 90اعالػبت آٔبری ٔؽاخ  ؼاذٜ اظات واٝ ثایػ از      

ثدٛرت خؽاىجبری ٔدارف    ،درصذ ػٙبة تِٛیذی وؽٛر

، ثیؽتریٗ زٔبٖ ثر اظبض اعالػبت ػّٕی "ؼٛد ٚ ثب٘یبٔی

. رٚز اظات  3تب  2ٔب٘ذٌبری ػٙبة تبزٜ در دٔبی ٔؼِٕٛی 

غی ٔیساٖ ٔدرف تبزٜ خاٛری آٖ ٘عاجت   یر چٙیٗ ؼراد

ُ  ثٝ ٔدرف خؽىجبری )  ٘جاٛد صاٙبیغ تجاذیّی     ثاٝ دِیا

ثٙبثرایٗ تٛجٝ ثٝ صافبت ٔغّاٛة، ثارای     .وٕتر ٔی ؼٛد

   دارد.ٔدرف خؽىجبری إٞیت ثعیبری 

 الف( ابعاد هیَُ

ٞبی درؼت ػٙابة  ، ٚجٛد ٔیٜٛخؽىجبری در ٔدرف

٘عجت ٌٛؼت ثاٝ ٞعاتٝ ثابال     ثب ٔیساٖ چرٚویذٌی وٓ ٚ

-رلٓ ٔبشاٖ ػٙبة ٞرچٙذ در ثایٗ ش٘ٛتیا   إٞیت دارد. 

ٞبی درؼت اظت أب ٘عاجت  ٞبی ٔحّی ایراٖ جسٚ ػٙبة

 تاری  ٞابی ٚارداتای دارای اثؼابد وٛچاه    ثٝ اوثر ش٘ٛتی 

ظابیر ش٘ٛتیهٟاب   ثبؼذ. وٓ ثاٛدٖ ظابیس رلآ ٔابشاٖ ٚ     ٔی

ٚارلبْ ایرا٘ی ٘عجت ثٝ ارلابْ ٚارداتای در جابیی إٞیات     

            ٘ؽبٖ ٘تبیج اعالػبت ػّٕی پیذا ٔی وٙذ وٝ ثررظی ٞب ٚ

وااٝ در ٔرحّااٝ خؽااه ؼااذٖ ٔیااٜٛ، ٔیااساٖ  ٔاای دٞااذ

         چرٚویذٌی ٔیٜٛ ػٙبة ثاب افاسایػ ظابیس ٔیاٜٛ، ثیؽاتر      

       ٛ ٜ در ٔی ؼاٛد، ثٙابثرایٗ ٞار چٙاذ صافت درؼاتی ٔیا

أاب در ٔدارف    ،ثب ارزغ اظت ٔدرف تبزٜ خٛری ٟٔٓ ٚ

خؽااىجبری ثااٝ دِیااُ احتٕاابَ چرٚویااذٌی ثیؽااتر، از  

ؼٛد ٚ رلٓ ٔبشاٖ ثب ظبیس واٛچىتر  إٞیت آٖ وبظتٝ ٔی

ٔسیت  ،٘عجت ثٝ ارلبْ ٚارداتی ثٝ دِیُ چرٚویذٌی وٕتر

   دارد.ثیؽتری 

 (TSSب( صفات هَاد جاهد هحلَل) 

درصذ ٘عجت ثاٝ   8/24ثریىط ؼبخ  رلٓ ٔبشاٖ ثب 

درصذ از ٔیاساٖ   17-20ارلبْ ٚارداتی ثب ؼبخ  ثریىط 

ایاٗ   .اظات  ٔٛاد جبٔذ ٔحَّٛ ) لٙذ  ثیؽتری ثرخٛردار

ٔحَّٛ در ٍٞٙبْ خؽاه ؼاذٖ ٔیاٜٛ     ٔیساٖ ٔٛاد جبٔذ

افسایػ یبفتٝ ٚ عؼٓ ؼیریٙی ثیؽتری را ثٝ ارلبْ  ٔحّی 

دٞاذ ٚ  یجّٕٝ رلٓ ٔبشاٖ ٘عجت ثٝ ارلابْ ٚارداتای ٔا    از

 دٞذ.  لبثّیت خؽىجبری آٖ را افسایػ ٔی

ثٙبثرایٗ در حبَ حبعار واٝ ثیؽاتریٗ ٘اٛع ٔدارف      

ٞابی  ػٙبة در ایاراٖ، ٔدارف خؽاىجبری اظات، ػٙابة     

تر ٚ از ٔٛاد جبٔذ ٔحّاَٛ وٕتاری   ٚارداتی وٝ چرٚویذٜ

 در ثابزار ٔسیت رلابثتی  ثرخٛردار٘ذ ٘عجت ثٝ رلٓ ٔبشاٖ، 

 . تری ثرخٛردار٘ذپبییٗ ، از لیٕت ثعیبر٘ذاؼتٝ

 ج( تَجیِ اقتصادی

اوثار   درٚ فمذاٖ رلٓ ٔٙبظات ػٙابة   تٙٛع ٘عجتب وٓ 

ٖ  ٔٙبعك ػٙبة تىثیار تجابری آٖ   ، ثاٝ دِیاُ   وبری ایارا

در اوثار ٔٙابعك    ثبػث ؼذٜ واٝ احاذاب ثابؽ   )پبجٛغ  

ثبؼاذ.   )ؼابٞذ   وّٖٛ تجابری ػٙابة  وؽٛر ثب اظتفبدٜ از 

ویفی ایٗ وّاٖٛ تجابری    تفبٚت در ثرخی صفبت وٕی ٚ

ثب رلٓ ٔبشاٖ در جذاَٚ فٛق آٚردٜ ؼاذٜ اظات. یىای از    

ثبرزتریٗ ٚجٜٛ تٕبیس رلٓ ٔبشاٖ ثب وّاٖٛ تجابری ػٙابة،    



2شوارُ  ،دٍرُ اٍل -هجـلِ تـزٍیجی سرشـک ٍ عٌـاب  

 

23 

 

وٝ ٔتٛظظ  عٛریٝ ث. پرثبری اظت ٚصفت درؼتی ٔیٜٛ 

 درٌرْ ٚ  2-5/2ٞبی وّٖٛ تجبری ػٙبة ثیٗ  ٚزٖ ٔیٜٛ

بدٜ ثب یه حعبة ظا  .ٌرْ اظت 4/5-6/5رلٓ ٔبشاٖ ثیٗ 

ثراثری در ٔیساٖ ػّٕىارد ٚ تِٛیاذ    3تب  2افسایػ  ا٘تظبر

رلٓ ٔابشاٖ   ایٗ،رٚد. ٔسیذ ثر ػٙبة ثب تٛظؼٝ ایٗ رلٓ ٔی

٘عجت ٌٛؼات ثاٝ ٞعاتٝ     ،٘عجت ثٝ وّٖٛ تجبری ػٙبة

ایٗ صفت از ٘ظر ثبزار پعٙذی ثعایبر ٟٔآ    دارد.ثبالتری 

ثٝ ایٙىٝ لیٕت ػٙبة درؼت )ثدٛرت تبزٜ  ثب تٛجٝ اظت.

            ثراثار ػٙاابة ٔتٛظااظ   2تااب حاذٚدا،  ه  در ثاابزار خؽا  ٚ

ٓ ا٘تظبر ٘یعت وٝ ثٟرٜ از دٚر رظذ،ٔی از  ثرداراٖ ایٗ رلا

درآٔاذ  ثراثار  ٘عاجت ثاٝ     2 حذٚدادرآٔذ ثعیبر ثبالیی )

 فؼّی ثرخٛردار ؼٛ٘ذ.

 تَصیِ تزٍیجی

ثب تٛجٝ ثٝ ٔسایبی ایٗ رلٓ ٘عجت ثٝ وّٖٛ تجبری ػٙبة، 

 ثٟرٜ ثرداراٖ:ؼٛد پیؽٟٙبد ٔی

ییذیاٝ از  أاظتفبدٜ از ارلبْ خبرجی را ثذٖٚ اخ  ت -1

ٔراوس تحمیمبتی در دظاتٛر وابر تٛظاؼٝ ثبغابت     

 خٛد لرار ٘ذٞٙذ.

ثاٝ افاسایػ تِٛیاذ ٚ افاسایػ      دظاتیبثی جٟت   -2

ویفیت ٔحدَٛ ػٙبة ثٝ جبی اظتفبدٜ از وّاٖٛ  

 ٚ ثبویفیات   تجبری ػٙبة از ارلبْ ٔحّی ظابزٌبر 

ٖ  "ٔب٘ٙذ  وٙٙاذ تاب زٔیٙاٝ    اظاتفبدٜ   "رلآ ٔابشا

خاٛد را فاراٞٓ   پبیاذار  افسایػ تِٛیاذ ٚ درآٔاذ   

 ٕ٘بیٙذ.
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