
7عت 

 ه اي  در ا  .د  ن را چ  لي پ هاز پ   .ه ا ا ه در چ
 ا  ر اي و د  در  را چ م  ه در  ش دا  زانآ دا .  ه را  چ ز

آه ا ،  درك  .  ا در  د اي چ   از  ا ه 2 .ر 

8عت 

پخ دا آزان   و ي ظي ا ه  ا د. ه   داراي ل  ك    ،د و ه 
 .     ران در ي  پ  نچ   ر داراي زوائ  

9عت 

  فدرا   زانآ ق دا آ   ا  تآ م د و   ه ير  ء اتا 

 اج رادا  ان  ي د از . اي آ ض و در رو  ر  غ ت��  ورزي و  ن 
   ااج  ي اه  د، اره د.

 ب  ا ي از اي د پ  ا   .ه ا ارائ ،ه اا  در ي آ  ر  

. را ارز  ا   زان در دركآ دا  ، رو

س ته ، ز صل ي تع ي2رازد هپ ،

1عت 

 دا  اي زا در ر   ا ا    زان از اآ،   ي د را  ، 
 زداره   دارد. 

2عت 

ار دار دا آزان در پخ  ا پ   چ اه اي اي درن ه و  ر   از ه 
ده  د،  . در ر    ژن ان  ي ه را   ا غ س د  ا آ ا

.ده ا دل اه ا ر ا در  ا 

3عت 

ت در پ   ا   ري ي    ا  ت ادا اران د ن وا  
�� اي     ز و ان ار    .ث   ا ارد و   و ي ز  ه ا  در ،  



 ا  ، د اران ه وارد پ   ر    ل ا ،     
  ف درار دو   ن در ت در ا   دا  .د ارا ا    ،

 ون ر ه اوان و د و در ه دار ارپ  هد    اد د  اه ��   ت
 ر  ي ��زم ارد  ا  .  و ر

4عت 

در ا آز  ي  و ي وا را ص   . در ا ر و  وا پخ 
ر ا .ا پخ ر    در دو  ود ر و د ر ر  د. در ا آز اي ل 

 ا   ارائ    و در  رت  آز ا  .د ر   ر  او خ رپ 
د: ا    ر، ا    ر،  وت )ر از  وت در ا ا ا  ر  د( 

.

5عت 

   د  ن و.  ه داوودي ه روز  د   ري     

6عت 

 ر   واژه را ا  و  م ر هدار در  زانآ خ داپ . آ ه رپ  زانآ دا. 
   د   اران   ر  دا   ا   ا .د داردو  ي و اد  

�� در ر  ن د در ري، ق   ا ي د   و     د ،   د  اف ا  در  ن د  از ر
(په آپ ا .   Allelopathy.د  ه )

7عت 

پخ دا آز  چ   ا از آن دع  .ا ح آز  دا آز ارائ  د،  .قت اف

��ل دا آزان ا .ح آزش  داراي  ، ص دن  و  روش ر  ا  دن   اي  ري
ا ز و  دا آزان ارط ار  .. چ آزا  ا  د

   دن پخ دا آزان  ا پ ،  چا در ح آز ارد. زا ا ح    وه 
   ا  و ر و ا  وه آزد . وه ر  در  ون ا و وه آزد  در

ي ص و ل ه ار دا  . ا   اي وه ر و آزد ن   .ان ا ت را 
 روي رو دا ر د.

ا  از  از   ا    از وع آزش  از دا آزان ا  آن را ام  قت ب.

     زانآ دا .داز ن در ي د رزو ث  زانآ دا ده از ارائا   و د
  د رب ران و در ا. ن دا م در ده اي از ا ارائ ا


