
  

  عملکرد روغن و پروتئین دانه سویا
  2یراع عقوب

هاي ریشه و عملکرد فسفري بر توان تولید گره به منظور بررسی اثر کودهاي بیولوژیکی و شیمیایی نیتروژنی و
اي در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح 
کودهاي بیولوژیکی شامل تلقیح بذور با باکتري حل کننده فسفات، 

 5/16کودهاي شیمیایی شامل . بودند) شاهد(بیت کننده نیتروژن، تلقیح توام هر دو نوع باکتري و عدم تلقیح 
 99+ کیلوگرم در هکتار اوره  3/33، %)33(کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل 
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  150+ کتار اوره 
هایی دیده شد که بذور آنها با زایی فقط در پالتگره
نسبت  داريدرصد به طور معنی 33سطح کودي . 

به شاهد و سایر سطوح کودي تعداد و وزن تر گره بیشتري تولید کرد و افزایش بیشتر کودهاي شیمیایی موجب کاهش 
در بذور تلقیح نیافته و تلقیح شده با باکتري حل کننده فسفات درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، عملکرد 

در بذور تلقیح یافته با باکتري تثبیت . ر قرار نگرفت
کننده نیتروژن به صورت تنها و توام افزایش کاربرد کود شیمیایی در مقایسه با شاهد درصد پروتئین را تحت تاثیر قرار 

درصد کودي به دست  33سطح همچنین بیشترین عملکرد پروتئین، روغن و بذر در 
درصد کوددهی به  100و  66، 33، 0به عنوان مثال عملکرد دانه براي 

ها نسبت به تلقیح تنها با باکتري تثبیت کننده تلقیح توام باکتري
تثبیت همچنین تلقیح تنها و توام بذور با . داري عملکردهاي بیشتري تولید کرد

کننده نیتروژن نسبت به بذور تلقیح نیافته و تلقیح یافته با حل کننده فسفات عملکرد روغن، پروتئین و دانه و درصد 
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به منظور بررسی اثر کودهاي بیولوژیکی و شیمیایی نیتروژنی و
اي در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح سویا آزمایش دو ساله

کودهاي بیولوژیکی شامل تلقیح بذور با باکتري حل کننده فسفات،  .هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت
بیت کننده نیتروژن، تلقیح توام هر دو نوع باکتري و عدم تلقیح 

کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  5/49+ کیلوگرم در هکتار اوره 
کتار اوره کیلوگرم در ه 50، %)66(کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل 

گره.  بودند) شاهد(و بدون مصرف کودهاي نیتروژنی و فسفري 
. باکتري تثبیت کننده نیتروژن به صورت تنها و توام  تلقیح شده بودند

به شاهد و سایر سطوح کودي تعداد و وزن تر گره بیشتري تولید کرد و افزایش بیشتر کودهاي شیمیایی موجب کاهش 
در بذور تلقیح نیافته و تلقیح شده با باکتري حل کننده فسفات درصد پروتئین، عملکرد پروتئین، عملکرد . مقادیر آنها شد

ر قرار نگرفتید روغن خیلی تحت تاثروغن و عملکرد دانه افزایش یافت ولی درص
کننده نیتروژن به صورت تنها و توام افزایش کاربرد کود شیمیایی در مقایسه با شاهد درصد پروتئین را تحت تاثیر قرار 

همچنین بیشترین عملکرد پروتئین، روغن و بذر در . نداد ولی درصد روغن را کاهش داد
به عنوان مثال عملکرد دانه براي . آمد و کوددهی بیشتر منجر به کاهش آنها شد

تلقیح توام باکتري. گرم در متر مربع بود 214و  252، 321
داري عملکردهاي بیشتري تولید کردطور معنیصد بهدر 33نیتروژن در سطح 

کننده نیتروژن نسبت به بذور تلقیح نیافته و تلقیح یافته با حل کننده فسفات عملکرد روغن، پروتئین و دانه و درصد 
  . پروتئین بیشتر ولی درصد روغن کمتري تولید کرد

  زاییباکتري،  سویا، عملکرد، کود و  گره :هاي کلیدي

 
 
 

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

 

  

07: تاریخ دریافت
استادیار دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی      -1
گروه اکوفدانشیار،  -2

: مسئول مکاتبه*. 
  

  چکیده
به منظور بررسی اثر کودهاي بیولوژیکی و شیمیایی نیتروژنی و

سویا آزمایش دو ساله
هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفتبلوك

بیت کننده نیتروژن، تلقیح توام هر دو نوع باکتري و عدم تلقیح باکتري تث
کیلوگرم در هکتار اوره 

کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل 
و بدون مصرف کودهاي نیتروژنی و فسفري %) 100(

باکتري تثبیت کننده نیتروژن به صورت تنها و توام  تلقیح شده بودند
به شاهد و سایر سطوح کودي تعداد و وزن تر گره بیشتري تولید کرد و افزایش بیشتر کودهاي شیمیایی موجب کاهش 

مقادیر آنها شد
روغن و عملکرد دانه افزایش یافت ولی درص

کننده نیتروژن به صورت تنها و توام افزایش کاربرد کود شیمیایی در مقایسه با شاهد درصد پروتئین را تحت تاثیر قرار 
نداد ولی درصد روغن را کاهش داد

آمد و کوددهی بیشتر منجر به کاهش آنها شد
321، 246ترتیب 

نیتروژن در سطح 
کننده نیتروژن نسبت به بذور تلقیح نیافته و تلقیح یافته با حل کننده فسفات عملکرد روغن، پروتئین و دانه و درصد 

پروتئین بیشتر ولی درصد روغن کمتري تولید کرد
  

هاي کلیديواژه
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Abstract 
In order to investigate the effects of biological and chemical nitrogen and phosphorous 

fertilizers on soybean nodulation and grain yield, a factorial experiment based on Randomized 
Complete Block Design with three replications was carried out at the University of Tabriz Research 
Farm, Iran, during 2011 and 2012. Biological fertilizer consisted of seed inoculation with phosphate 
solubilizing bacteria, nitrogen fixing bacteria, co-inoculation with the two types of bacteria and 
non-inoculated seeds (control). Chemical fertilizers were control (0%), 16.5 Kg/ha urea + 49.5 
Kg/ha triple superphosphate (33%), 33.3 Kg/ha urea + 99 Kg/ha triple superphosphate (66%), 50 
Kg/ha urea + 150 Kg/ha triple superphosphate (100%). Nodule production was only seen in plots 
that their seeds were inoculated by nitrogen fixing bacteria lonely and dually. Level of 33% 
chemical fertilizers significantly produced the highest number and wet weight of nodules and 
adding more fertilizers led to reduction their values. For seeds inoculated with phosphate 
solubilizing bacteria and non-inoculated, protein percent and yields of grain, protein and oil per unit 
were increased as increasing chemical fertilizers but oil percent not affected noticeably. For seeds 
inoculated with nitrogen fixing bacteria, chemical fertilizer application in contrast to control not 
influenced protein percent but decreased oil percent. Seeds inoculated by nitrogen fixing bacteria, 
produced highest grain, protein and oil yield per unit at 33% fertilization and increased fertilization 
reduced their values. Co-inoculated seeds produced higher yields than seeds inoculated by nitrogen 
fixing bacteria at 33% fertilization. Inoculated seeds by nitrogen fixing bacteria solely and dually 
produced more grain yield, oil yield, protein yield and protein percent and lower oil percent than 
seeds non inoculated and inoculated with phosphate solubilizing bacteria, but produced lower oil 
percent. 
 
Keyword: Bacteria, Fertilizers, Nodulation, Soybean, Yield 

 
  مقدمه

نیتروژن و بعد از آن فسفر مهمترین عناصري 
کنند هستند که رشد گیاه را در صورت کمبود محدود می

اظهار ) 1979(سیج و همکاران ). 2006سان و همکاران (
داشتند که کاربرد مقدار کمی نیتروژن در زمان کشت 

د ولی هیچ اثري بر شروع رشد رویشی را تحریک کر

mailto:manochehr_shiri@yahoo.com.au
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برعکس استارلینگ و همکاران . نداشتا یعملکرد سو
نشان دادند که وقتی نیتروژن به صورت ) 2000(

. استارتر داده شد رشد و عملکرد دانه سویا بیشتر بود
هاي بدون کوددهی فسفر عملکرد دانه سویا را در سیستم

بیشنوي و همکاران (شخم و خاکهایی با سطح فسفر کم 
اظهار ) 1995( پرادهان و همکاران . افزایش داد) 2007

کیلوگرم در هکتار کود فسفري  40تا  30داشتند که 
جایاپائول و . حداکثر عملکرد سویا را تولید کرد

بیشترین افزاایش عملکرد و اجزاي ) 1990(قانساراجا 
کیلوگرم در هکتار مشاهده  120عملکرد سویا را در 

دار کوددهی فسفري یرمعنیاثر غ) 2012(آرگاو . کردند
بر تعداد بذر در بوته، وزن  P2O5کیلوگرم  46به میزان 

. هزار دانه، تعداد نیام و عملکرد دانه سویا را گزارش کرد
با وجود مزایاي فراوان کودهاي شیمیایی، مصرف بی

و خزاعی  1385نژاد اشرف امیري(رویه و نامتعادل آنها 
مشکالت اقتصادي و منجر به بروز ) 1387و همکاران 

زیست محیطی فراوانی شده است که استفاده از کودهاي 
حق پرست تنها (بیولوژیک را مورد توجه قرار داده است 

 180تا  65سویا به عنوان یک لگوم ظرفیت تثبیت  .)1372
تیسدل و همکاران، (کیلوگرم در هکتار نیتروژن را دارد 

یمامورا و ش(که به شرایط خاکی، عرضه نیتروژن ) 1990
بستگی ) 2002گان و همکاران (و فسفر ) 2002همکاران 

اگر نژادهاي سازگار ریزوبیوم استفاده شود بیش . دارد
درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق  80از 

). 2005هونگاري و همکاران (شود بیولوژیکی تامین می
ها تر از قسمتی که گرهقرار دادن کود نیتروژنی پایین

تر هستند اثر ممانعتی نیتروژن بر ایجاد گره در فراوان
محققان ). 2002تواري و همکاران (برد سویا را از بین می

گزارش کردند که نیتروژن معدنی، عملکرد را افزایش 
سلیمان و (ولی گره زایی و تثبیت نیتروژن را در نخود 

کاهش ) 2006سلیمان و حسین (و سویا ) 2003ربانی 
اظهار داشتند که ) 2009(همکاران  ولی طاهر و. داد

افزایش کود نیتروژن بر تعداد و وزن خشک گره سویا 
افزایش تعداد و وزن تر گره و عملکرد باقال . تاثیر بودبی

در خاك اصالح شده با مقادیر توصیه شده نیتروژن و 
فسفر به همراه کاربرد باکتري توسط احمد و العباقی 

 Pseudomonasتوام  تلقیح. گزارش شده است) 2007(

fluorescens  باB. Japonicum  استقرار باکتري همزیست
هاي سویا و تعداد گره ریشه را بیشتر کرد روي ریشه

 افزایش گره و رشد گیاه). 2001چبوتار و همکاران (

با  Bacillusهاي ماش در اثر تلقیح همزمان برخی گونه
Bradyrhizobium  سیندو و (موثر گزارش شده است

  ). 2002همکاران 
هدف از این آزمایش بدست آوردن سطح 
مشخصی از کودهاي شیمیایی نیتروژنی و فسفري بود 

زایی و اثر بر در آن از لحاظ توان گره هاکه باکتري
  . عملکرد کارایی باالیی داشته باشند

  
  هامواد و روش

در  1391و  1390این پژوهش در دو سال زراعی 
- ه کشاورزي دانشگاه تبریز بهمزرعه تحقیقاتی دانشکد

صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل 
پتاسیم قابل جذب . تصادفی در سه تکرار انجام گرفت

 4/1گرم در کیلوگرم، فسفر قابل جذب میلی 400خاك 
و  pH 45/7گرم در کیلوگرم، بافت خاك شنی لومی، میلی

خاك و  با توجه به آزمون. بود 067/0درصد ماده آلی 
کیلوگرم در هکتار  150) 1379(نتایج ملکوتی و غیبی 

چون مقدار پتاسیم در  .سوپر فسفات تریپل استفاده شد
- کود نیتروژنی نیز فقط به. خاك کافی بود استفاده نشد

کیلوگرم اوره در هکتار  50صورت استارتر و به میزان 
کودهاي بیولوژیکی شامل تلقیح بذور . در نظر گرفته شد

، باکتري تثبیت کننده )PSB(باکتري حل کننده فسفات با 
، تلقیح توام هر )Bradyrhizobium japonicum )BJ نیتروژن

) شاهد(به همراه عدم تلقیح ) BJ+PSB(دو نوع باکتري 
کیلوگرم در هکتار  5/16کودهاي شیمیایی شامل  .بودند
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  5/49+ اوره 

کیلوگرم در  99+ کیلوگرم در هکتار اوره  3/33، %)33(
کیلوگرم در هکتار  50، %)66(هکتار سوپر فسفات تریپل 
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کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  150+ اوره 
هاي نیتروژنی و فسفري و بدون مصرف کود%) 100(
از شرکت  B. japonicumکود بیولوژیکی . بودند) شاهد(

بیوتکنولوژي مهر آسیا و کود بیولوژیکی حل کننده 
از شرکت بیوتکنولوژي  2فسفات با نام تجاري بارور 

باکتري در   108در هر دو نوع کود تعداد . سبز تهه شد
روي  هايبذور با توجه به توصیه. هر گرم وجود داشت

 5هر پالت شامل . بسته کودهاي بیولوژیکی تلقیح شدند
 5متري و به طول سانتی 50هاي ردیف با فاصله ردیف

 40ها بعد از تنک کردن در حدود تراکم بوته. متر بود
در مرحله اوایل پر شدن بذر . بوته در متر مربع حفظ شد

هاي ریشه  بر بوته از هر کرت برداشت و تعداد گره 3
و وزن آنها با ) 1جدول ) (1982(روش وینسنت  اساس

 40عملکرد دانه با برداشتن . ترازوي حساس تعین گردید
بوته و تعداد دانه در بوته و وزن هزار دانه با برداشت 

هایی که بذور کشت چون فقط پالت. بوته تعیین شد 10
تلقیح یافته بودند، منجر به  PSB + BJو  BJشده آنها با 
ها گره تولید ر ریشه شد و عمال نصف پالتتولید گره د

صورت طرح ها بهنکردند، بنابراین، تعداد و وزن گره
  .هاي کامل تصادفی تجزیه شدبلوك

  هاي ریشهبندي گرهنحوه تعیین درجه -1جدول 

 هاي موثر درتوزیع و تعداد گره بندي گرهرتبه
 جاي دیگر تاج ریشه

0 0 0 
5/0 0 4-1 

1 0 9-5 
5/1 0 10> 

 0 کم 2
 کم کم 5/2

 0 زیاد 3
 کم زیاد 4
 زیاد زیاد 5

 
، SASها با استفاده از نرم افزار آماري آنالیز داده
به  MSTATCها با استفاده از نرم افزار مقایسه میانگین
ها با اکسل انجام اي دانکن و رسم شکلروش چند دامنه

 . شد

  نتایج و بحث 
  هاي ریشهبندي گرهدرجه

ها در سطح یک بندي گرهاثر تیمار بر درجه
  ). 2جدول (دار شد درصد معنی

  
هابندي و وزن تر گرهتجزیه واریانس صفات درجه -2جدول   

 میانگین مربعات
وزن تر  منابع تغییرات

 گره
- درجه

 بندي گره
درجه 
 آزادي

0 0 127/0  18/0  سال 1 

08/0  22/0  خطاي آزمایشی 4 

81/0 ** 64/4  تیمار 7 **

18/0 ** 14/0  تیمار× سال  7 

03/0  21/0  خطاي آزمایشی 28 

83/7  33/12  ضریب تغییرات  
  داري در سطح احتمال یک و پنج درصدبه ترتیب معنی* و **        

  
- باالترین درجه BJدر بذور تلقیح یافته با باکتري 

درصد کاربرد کودهاي شیمیایی  33بندي گره در سطح 
 100و  66شاهد رتبه دوم و سطوح مشاهده شد و 

وقتی بذور توام با هر دو . درصد رتبه سوم را احراز کرد
طور درصد به 66و  33نوع باکتري تلقیح یافت، سطوح 

بندي گره را داشتند و به دنبال آن مشترك باالترین درجه
درصد کودهاي  100شاهد در رتبه دوم و سطح 
یش کوددهی از افزا. شیمیایی در رده سوم قرار گرفت

بندي در بذور تلقیح یافته درصد منجر به کاهش گره 33
تعداد گره بعد از تلقیح ). 1شکل (شد  PSB+BJو  BJبا 

بردیوا و اگام( Bradyrhizobiumتنهاي بذور سویا با 
و تلقیح دوجانبه بذور نخود و عدس با ) 2004همکاران 
Bacillus  وRhizobium ) فزایش ا) 2009میشرا و همکاران
بندي در اثر کاربرد کود کاهش گره .داري یافتمعنی

) 2006(نیتروژنی در سویا به وسیله سلیمان و حسین 
) 2009(همچنین طاهر و همکاران . گزارش شده است

بیشترین تعداد گره سویا را در تیمار تلقیح بذور با 
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ها در هر دو وزن گره. شاهد در رده سوم قرار گرفت
درصد وزن تر  33سال کاربرد کودها به میزان بیشتر از 

با توجه به اینکه اثر متقابل ). 2شکل (گره را کاهش داد 
جه نتیجه تغییر در مقدار بوده و نه تغییر در رتبه، درنتی

جاوید و  .باشدروند تغییرات در طی دو سال یکسان می
 .Bگزارش کردند که نژادهاي ) 2002(همکاران 

japonicum  بطور موثري تعداد و بیوماس گره را در
خاکهاي اصالح نشده واصالح شده با مقادیر توصیه 

افزایش وزن تر گره . شده نیتروژن و فسفر افزایش داد
مقادیر توصیه شده نیتروژن را در خاك اصالح شده با 

و فسفر به همراه کاربرد باکتري توسط احمد و العباقی 
کودهاي زیستی همانند . نیز گزارش شده است) 

تمام موجودات زنده دامنه بردباري مشخصی نسبت به 
عوامل اکولوژیکی از جمله عناصر غذایی خاك داشته و 

براي . نددر مقادیر مشخصی از عناصر فعالیت بهتري دار
درصد منجر به  33به  0همین، افزایش مقادیر کودي از 

زایی شد ولی با افزایش بیشتر مقادیر کودي به بهبود گره
). 2شکل (ها کاهش یافتدرصد، وزن گره 100و 

درصد کودي منجر  33بنابراین در تحقیق کنونی سطح 
  . شده است B. japonicumبه واکنش بهتر کود زیستی 

  
  مربع متر در دانه عملکرد

داري تحت طور معنیعملکرد دانه در متر مربع به
کود شیمیایی و اثر متقابل کود  ،تاثیر کود بیولوژیکی

مقایسه ). 3جدول (کود شیمیایی قرار گرفت × بیولوژیکی 
کود شیمیایی در × میانگین اثر متقابل کود بیولوژیکی 

  .نشان داده شده است 3
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کیلوگرم فسفر  90+ کیلوگرم نیتروژن  25
  . ش کردند

  
ها تحت تاثیر سطوح مختلف تیمارهاي بندي گره

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح 
  .درصد می باشند 5احتمال 

تیمار قرار گرفت × وزن تر گره تحت تاثیر سال 
تلقیح  BJدر سال اول وقتی بذور با باکتري 

درصد کودهاي شیمیایی نسبت به شاهد  33
داري بیشترین وزن تر گره را تولید کرد ولی تفاوت معنی

وقتی بذور با هر دو . درصد نداشت 100و 
درصد بیشترین وزن  33نوع باکتري تلقیح شدند، سطح 

تر را تولید کرد که در مقایسه با شاهد و دو سطح دیگر 
 66وزن تر گره در سطح . داري داشت

داري از شاهد داشت ولی با سطح درصد برتري معنی
تلقیح بذر . داري نداشتدرصد اختالف آماري معنی

درصد کاربرد کود نسبت به  33در سطح 
BJ داري افزایش طور معنیوزن تر گره را به

تلقیح شد،  BJبذور با باکتري  در سال دوم نیز  وقتی
درصد کاربرد کود  33بیشترین وزن گره به سطح 

داري از سطوح اختصاص یافت ولی تفاوت آماري معنی
ولی وقتی ترکیب دو نوع باکتري . دیگر و شاهد نداشت

درصد کود با  33به عنوان مایه تلقیح استفاده شد، سطح 
دنبال آن  بیشترین وزن تر گره رتبه اول را داشت و به

طور مشترك در رده دوم و درصد به 100

شاهد در رده سوم قرار گرفت
سال کاربرد کودها به میزان بیشتر از 

گره را کاهش داد 
نتیجه تغییر در مقدار بوده و نه تغییر در رتبه، درنتی

روند تغییرات در طی دو سال یکسان می
همکاران 
japonicum

خاکهاي اصالح نشده واصالح شده با مقادیر توصیه 
شده نیتروژن و فسفر افزایش داد

را در خاك اصالح شده با 
و فسفر به همراه کاربرد باکتري توسط احمد و العباقی 

)2007 (
تمام موجودات زنده دامنه بردباري مشخصی نسبت به 
عوامل اکولوژیکی از جمله عناصر غذایی خاك داشته و 

در مقادیر مشخصی از عناصر فعالیت بهتري دار
همین، افزایش مقادیر کودي از 

بهبود گره
و  66

بنابراین در تحقیق کنونی سطح 
به واکنش بهتر کود زیستی 

عملکرد

تاثیر کود بیولوژیکی
بیولوژیکی 

میانگین اثر متقابل کود بیولوژیکی 
3شکل 

هاي محرك رشد باکتري اثر

Rhizobium  +25
ش کردنددر هکتار گزار

  

بندي گرهدرجه -1شکل 
حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح . کودي

  
   گره تر وزن

وزن تر گره تحت تاثیر سال 
در سال اول وقتی بذور با باکتري ). 2جدول (

33شدند، سطح 
بیشترین وزن تر گره را تولید کرد ولی تفاوت معنی

و  66با سطح 
نوع باکتري تلقیح شدند، سطح 

تر را تولید کرد که در مقایسه با شاهد و دو سطح دیگر 
داري داشتمعنیبرتري 

درصد برتري معنی
درصد اختالف آماري معنی 100

در سطح  PSB + BJبا 
BJتلقیح بذر با 

در سال دوم نیز  وقتی. داد
بیشترین وزن گره به سطح 

اختصاص یافت ولی تفاوت آماري معنی
دیگر و شاهد نداشت

به عنوان مایه تلقیح استفاده شد، سطح 
بیشترین وزن تر گره رتبه اول را داشت و به

100و  66سطوح 
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حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال 

 PSBو  BJبذور تلقیح شده با باکتري . سوم را احراز کرد

و  PSBام سطوح کود شیمیایی نسبت به تلقیح در تم
داري عملکرد دانه بیشتري تولید طور معنیعدم تلقیح به

در ریشه گیاهان حاصل از بذور تلقیح نشده و . 
در  B. japonicumبه علت نبود باکتري  PSBتلقیح یافته با 

درصد نیاز گیاهان به  80اي که تا هاي ریشهگره
کند مهم در رشد و عملکرد، را تامین می نیتروژن، عامل

تشکیل نیافت و در نتیجه عملکرد کمتري نسبت به تلقیح 
تحقیقات نیز نشان داده که اگر . داشتند PSB+BJو 

خاك باکتري موثر را نداشته باشد تلقیح بذور میتواند 
واسول و . داري بهبود بخشدطور معنیعملکرد را به

ها و عملکرد دانه سویا د وزن گرهبهبو) 2003(همکاران 
و باکتري حل  B.japonicumرا در اثر تلقیح همزمان با 

 .گزارش کرده است Pseudomonas Striataکننده فسفات 
گزارش کردند که اثر مفید ) 2011(الشراوي و همکاران 

B. japonicum  بر عملکرد دانه با کاهش سطوح کود
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  .درصد می باشند 5

  

 66و  100در بذور تلقیح نشده با باکتري سطوح 
داري طور معنیکودهاي شیمیایی بهدرصد کاربرد 

. درصد و شاهد تولید کردند 33عملکرد بیشتري از سطح 
افزایش کاربرد کود  PSBبراي بذور تلقیح شده با باکتري 

 100شیمیایی منجر به بهبود عملکرد دانه شد و سطح 
درصد و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را 

دانه در اثر کاربرد کود افزایش عملکرد  
و کود ) 2000استارلینگ و همکاران(استارتر نیتروژن 

. گزارش شده است) 2007بیشنوي و همکاران 
درصد  33تلقیح شدند، سطح  BJوقتی که بذور با باکتري 

داري بیشترین عملکرد طور معنیکودهاي شیمیایی به
طور دانه را تولید کرد و شاهد و دو سطح دیگر به

در تلقیح همزمان بذور . مشترك در رده دوم قرار گرفتند
درصد کاربرد  33نیز سطح  PSBو  BJهاي 

درصد و  66کود بیشترین عملکرد را تولید کرد و سطح 
درصد رتبه  100طورمشترك رده دوم و سطح 

سوم را احراز کرد
+ BJ در تم

عدم تلقیح به
. کردند

تلقیح یافته با 
گرهخاك 

نیتروژن، عامل
تشکیل نیافت و در نتیجه عملکرد کمتري نسبت به تلقیح 

و  BJبا 
خاك باکتري موثر را نداشته باشد تلقیح بذور میتواند 

عملکرد را به
همکاران 

را در اثر تلقیح همزمان با 
کننده فسفات 

الشراوي و همکاران 
B. japonicum

74                    

  

وزن تر گره -2شکل 

در بذور تلقیح نشده با باکتري سطوح 
درصد کاربرد 

عملکرد بیشتري از سطح 
براي بذور تلقیح شده با باکتري 

شیمیایی منجر به بهبود عملکرد دانه شد و سطح 
درصد و شاهد به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را 

  .تولید کردند
استارتر نیتروژن 

بیشنوي و همکاران (فسفري 
وقتی که بذور با باکتري 

کودهاي شیمیایی به
دانه را تولید کرد و شاهد و دو سطح دیگر به

مشترك در رده دوم قرار گرفتند
هاي با باکتري

کود بیشترین عملکرد را تولید کرد و سطح 
طورمشترك رده دوم و سطح شاهد به
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ربخشی در کمترین نیتروژنی بهبود یافت و بیشترین اث
چون افزایش مقدار کود باعث . مقدار کود به دست آمد

ها شده درنتیجه گیاه با کاهش تعداد و وزن گره
 . محدودیت کمبود نیتروژن مواجه خواهد شد

  نیپروتئ درصد
ها تلقیح نشد، وقتی بذور با هیچ یک از باکتري

کاربرد کودهاي شیمیایی نسبت به عدم کاربرد آنها 
-داري افزایش داد بهطور معنیروتئین را بهدرصد پ

درصد بیشترین  100طوریکه شاهد کمترین و سطح 
دار درصد افزایش معنی ).4شکل (مقدار را داشت 

- پروتئین دانه با کاربرد  کود نیتروژن قبل از کشت به

در  .گزارش شده است) 2009(وسیله طاهر و همکاران 
درصد نسبت  33ح سط PSBبذور تلقیح یافته با باکتري 

و  66داري نشان نداد ولی سطوح به شاهد افزایش معنی
درصد کود  33درصد نسبت به شاهد و سطح  100

. داري دادشیمیایی درصد پروتئین را افزایش معنی
افزاش پروتئین دانه سویا در اثر کاربرد کود فسفري 

و حک و  1983گایدو و آریوتز (گزارش شده است 
گزارش ) 2009(اما طاهر و همکاران ). 2005ماالرینو 

افزایش درصد پروتئین دانه سویا با کاربرد .کردند که 
نسبت به شاهد کیلوگرم در هکتار  90فسفر به میزان 

در تمام سطوح کود شیمیایی، درصد . دار نبودمعنی
و تلقیح نشده از  PSBپروتئین براي بذور تلقیح یافته با 

 BJذور به صورت تنها با وقتی ب. آماري یکسان بود نظر
تلقیح شدند، افزایش کود شیمیایی  BJ  +PSBیا توام با 

توجهی بر درصد پروتئین نگذاشت و همه سطوح اثر قابل
کاربرد کود شیمیایی درصد پروتئین مشابهی داشتند 

و عدم تلقیح در سطوح  PSBولی نسبت به تلقیح با 
تلقیح تنها و دوجانبه  .مختلف کودي برتري داشتند

تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر  Bacillusباکتري 
داري محتواي پروتئین بذر نخود را در طور معنیبه

مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد و این افزایش برابر یا 
کوجا و ال(بود  NPو  N ،Pبیشتر از تیمارهاي کودي 

ارش کردند که طاهر و همکاران گز ).2008همکاران، 

تلقیح شد، کاربرد کود  Rhizobiumوقتی بذر سویا با 
کیلوگرم در هکتار  بر  50و  25، 0نیتروژن در مقادیر

همچنین آنها . تاثیر بوددرصد پروتئین دانه سویا بی
تلقیح شد،  Rhizobiumنشان دادند که  وقتی بذر سویا با 

ایسه کیلوگرم در مق 90اضافه کردن کود فسفر به میزان 
داري در معنیبا عدم کوددهی فسفر سبب کاهش غیر

  ).2009طاهر و همکاران، (درصد پروتئین شد 
  

  روغن درصد
و  3نتایج تجزیه واریانس درصد روغن در جدول 

نشان داده شده  5مقایسه میانگین مربوطه در شکل 
  . است

ها، برخالف براي بذور تلقیح نشده با باکتري
داري رصد که به طورمعنید 66و  100سطوح کودي 

 33درصد روغن را نسبت به شاهد کاهش دادند، کاربرد 
داري بر درصد کود شیمیایی نسبت به شاهد اثر معنی

و طاهر و ) 1975(هام و همکاران . درصد روغن نداشت
اثر پخش کود نیتروژن قبل از کاشت ) 2009(همکاران 

ولی . تاثیر دانستندسویا بر درصد روغن دانه را بی
- افزاش روغن دانه سویا در اثر کاربرد کود فسفري به

وسیله محققان مختلفی از جمله اسرایل و همکاران 
. گزارش شده است) 2005(و حک و ماالرینو ) 2007(

درصد کاربرد کود شیمیایی  66و  33شاهد و سطوح 
داري بر درصد روغن بذور تلقیح یافته با هیچ تاثیر معنی

PSB طورمعنیدرصد کود به 100طح نداشتند ولی س -

 BJبراي بذور تلقیح یافته با . داري آن را کاهش داد
درصد کاربرد کود  33بیشترین درصد روغن در سطح 

به دست آمد و سطوح دیگر و شاهد در رده دوم قرار 
تلقیح  PSBو  BJوقتی بذور به صورت توام با . گرفتند

ر درصد توجهی بشدند، افزایش کود شیمیایی اثر قابل
روغن نگذاشت و همه سطوح کاربرد کود شیمیایی 

تلقیح همزمان دو . درصد روغن مشابهی نشان دادند
هیچ برتري ملموسی نداشت  BJباکتري نسبت به تلقیح با 

تلقیح شد، چه به صورت تنها و چه  BJولی وقتی بذور با 
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، درصد روغن کمتري از بذور PSBبه صورت همزمان با 
طاهر و . تولید کردند PSBلقیح شده با تلقیح نشده و ت

گزارش کردند که وقتی بذر سویا با ) 2009(همکاران 
Rhizobium 0تلقیح شد، کاربرد کود نیتروژن در مقادیر ،

کیلوگرم در هکتار بر درصد روغن بذر سویا  50و  25
همچنین آنها نشان دادند که  وقتی بذر . تاثیر بودبی

تلقیح شد، اضافه کردن کود فسفر به  Rhizobiumسویا با 
کیلوگرم در مقایسه با عدم کوددهی فسفر  90میزان 

داري در درصد روغن دانه شد معنیسبب کاهش غیر
  ).2009طاهر و همکاران، (
  

  سطح واحد در نیپروتئ عملکرد
و  3تجزیه واریانس عملکرد پروتئین در جدول 

ه شده نشان داد 6مقایسه میانگین مربوطه در شکل 
  . است

درصد  66و  100وقتی بذور تلقیح نیافتند، سطوح 
درصد و شاهد،  33کاربرد کود شیمیایی نسبت به سطح 

طور قابل توجهی داري از هم نداشتند، بهکه اختالف معنی
کاربرد کود . عملکرد پروتئین بیشتري تولید کردند

فسفري باعث افزایش کم در روغن و پروتئین و افزایش 
بنابراین، افزایش . شوددر عملکرد دانه سویا میبیشتر 

عملکرد دانه در هکتار عامل اصلی افزایش تولید روغن و 
براي بذور ). 2005 حک و ماالرینو،(باشد پروتئین کل می

درصد کود  33، کاربرد PSBتلقیح یافته با باکتري 
طور  شیمیایی عملکرد پروتئین را در مقایسه با شاهد به

افزایش نداد ولی کاربرد بیشتر کود شیمیایی داري معنی
تلقیح بذور . داري نسبت به شاهد نشان دادبرتري معنی

 66در مقایسه با عدم تلقیح به جز در سطح  PSBبا 
درصد کود شیمیایی که بذور تلقیح نیافته بهتر بودند، 

شاهد و سطوح . داري از هم نداشتنداختالف آماري معنی
کود شیمیایی اختالف آماري  درصد کاربرد 66و  33

نداشتند و بیشترین  BJداري در بذور تلقیح یافته با معنی
درصد  100و  33و کمترین عملکرد به ترتیب به سطح 

کود بیولوژیکی بیشترین  PSB + BJدر سطح . تعلق گرفت

درصد  100و  33و کمترین عملکرد پروتئین را کاربرد 
 66داري با سطح کود تولید کردند و شاهد تفاوت معنی

در مقایسه با  PSB + BJو  BJسطوح . درصد نداشت
داري از نظر برتري معنی PSBبذور تلقیح نشده و سطح 

گیاهان تلقیح . تولید پروتئین در واحد سطح نشان دادند
داري طور معنیموثر به Rhizobiumشده با نژادهاي 

بیشترین عملکرد پروتئین ماش را نسبت به تیمار شاهد 
تلقیح تنها و ). 2009دلیک و همکاران، (تولید کردند 

دوجانبه باکتري تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر 
داري محتواي پروتئین بذر نخود را در طور معنیبه

مقایسه با تیمار شاهد افزایش داد و این افزایش برابر یا 
کوجا و ال(بود  NPو  N ،Pبیشتر از تیمارهاي کودي 

  ). 2008همکاران، 
  

 سطح واحد در روغن عملکرد

و  3تجزیه واریانس عملکرد پروتئین در جدول 
نشان داده شده  7مقایسه میانگین مربوطه در شکل 

  . است
هاي بیولوژیکی، سطح در بذور تلقیح نشده با کود

داري طور معنیدرصد کاربرد کود شیمیایی به 66و  100
درصد  33را در مقایسه با سطح بیشترین عملکرد روغن 

داري نداشتند، و شاهد که باهم اختالف آماري معنی
کاربرد کود فسفري باعث افزایش کم در  .تولید کردند

. شودروغن و افزایش بیشتر در عملکرد دانه سویا می
بنابراین، افزایش عملکرد دانه در هکتار عامل اصلی 

حک و (د باشافزایش تولید روغن و پروتئین کل می
کود بیولوژیکی کاربرد  PSBدر سطح  )2005 ماالرینو،

درصد  برخالف سطح  100و  66کود شیمیایی به میزان 
درصد عملکرد روغن را نسبت به شاهد بهبود  33

 و  66عملکرد روغن در واحد سطح در سطوح . بخشید
 PSBدرصد کود شیمیایی براي بذور تلقیح شده با  100

درصد و  33نشده بود ولی در سطح  کمتر از بذور تلقیح
تلقیح  BJوقتی بذور با . شاهد عملکردها برابر بودند

درصد بیشترین عملکرد را تولید کرد و  33شدند، سطح 
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داري از درصد و شاهد اختالف معنی 100و  66سطوح 
درصد کاربرد کود در بذور تلقیح  33سطح . هم نداشتند

بیشترین  عملکرد را  داريطور معنیبه BJ + PSBشده با 
درصد و شاهد در  66تولید کرد و به دنبال آن سطح 

. درصد در رده سوم قرار گرفتند 100رتبه دوم و سطح 

درصد کود شیمیایی، تلقیح  66و  33در شاهد و سطوح 
در مقایسه با بذور تلقیح  PSB + BJو  BJبذرها با باکتري 

تولید  و تلقیح نشده عملکرد روغن بیشتري PSBشده با 
  . کردند

  
  تجزیه واریانس مربوط به صفات شاخص برداشت، عملکرد روغن و پروتئین  -3جدول 

  میانگین مربعات

عملکرد  منابع تغییرات
 روغن

عملکرد 
 پروتئین

درصد 
 روغن

 درصد پروتئین
عملکرد دانه در متر 

 مربع
91/23 سال  80/144  18/0  032/0  28/537  

01/45 )سال(تکرار  17/266  55/4  41/11  67/1626  

94/1574 کود بیولوژیکی *
* 

66/20524 ** 35/23 ** 21/141 ** 4/82759 ** 

63/129 کود شیمیایی ** 68/710 * 27/1 ** 79/4  19/4022 ** 

70/132 کود شیمیایی× کود بیولوژیکی  ** 72/904 ** 28/0 ** 29/1 * 52/4815 ** 

89/16 بیولوژیکی کود× سال   60/97  31/0  63/1  9/433  

48/1 شیمیایی کود× سال   04/26  025/0  1 32/64  

55/11 شیمیایی کود×  بیولوژیکی کود× سال   44/58  047/0  27/0  12/357  

77/55 8 خطاي آزمایشی  39/3  22/12  06/265  

09/8 ضریب تغییرات  57/8  76/10  4/8  86/7  

  سطح احتمال یک و پنج درصدداري در به ترتیب معنی* و **        

  
  حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال. يعملکرد دانه تحت تاثیر سطوح مختلف تیمارهاي کود -3شکل

  . باشنددرصد می 5 
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  دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی. درصد پروتئین تحت تاثیرسطوح مختلف تیمارهاي کودي -4شکل 
  .باشنددرصد می 5

  
  

  
  

  حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال. درصد روغن تحت تاثیر سطوح مختلف تیمارهاي کودي -5شکل 
  .درصد می باشند 5 
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  دار در سطح احتمالحروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی . عملکرد پروتئین تحت تاثیر سطوح مختلف تیمارهاي کودي -6شکل 

  .درصد می باشند 5 

  
  5حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال . عملکرد روغن تحت تاثیر سطوح مختلف تیمارهاي کودي -7شکل 

  .درصد می باشند 
  

  نتیجه گیري کلی
افزایش کوددهی نیتروژنی و فسفري در بذور 

نیافته و تلقیح یافته با باکتري حل کننده فسفات تلقیح 
تلقیح بذور . عملکرد روغن، پروتئین و دانه را افزایش داد

با باکتري حل کننده فسفات نسبت به عدم تلقیح برتري 
بذور تلقیح یافته با باکتري تثبیت . خاصی نشان نداد

صورت توام با صورت تنها و چه بهکننده نیتروژن چه به

حل کننده فسفات بیشترین کارایی را در سطح باکتري 
نشان دادند و اعمال بیشتر کود از  یدرصد کودده 33

همچنین تلقیح بذور با با باکتري . کارایی آنها کم کرد
صورت صورت تنها و چه بهتثبیت کننده نیتروژن چه به
اي نسبت به بذور تلقیح یافته با توام برتري قابل مالحظه

  . باکتري حل کننده فسفات و عدم تلقیح داشتند
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	و ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻪﻟﺎﺳ ود ﺶﯾﺎﻣزآ ﺎﯾﻮﺳكﻮﻠﺑﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ و يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ ود ﺮﻫ ماﻮﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ ،نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒ هروا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ)100 (% يﺮﻔﺴﻓ و
	و ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑهﺮﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﻮﺗ ﺮﺑ يﺮﻔﺴﻓ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﺸﯾر يﺎﻫ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد يا ،تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ و يﺮﺘﮐﺎﺑ 
	هﺮﮔ  و دﻮﮐ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺎﯾﻮﺳ  ،يﺮﺘﮐﺎﺑﯽﯾاز
	) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﺳ2006 .( نارﺎﮑﻤﻫ و ﺞﯿﺳ)1979 ( رﺎﻬﻇا ﺖﺸﮐ نﺎﻣز رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻤﮐ راﺪﻘﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷادﺮﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ ار ﯽﺸﯾور ﺪﺷر عوﺮﺷ ﺮﺑ يﺮﺛا ﭻﯿﻫ ﯽﻟو د
	يﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ﺮﻔﺴﻓ نآ زا ﺪﻌﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧﯽﻣ دوﺪﺤﻣ دﻮﺒﻤﮐ ترﻮﺻ رد ار هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻨﻨﮐ
	و نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ حﻼﺻا كﺎﺧ رد ﯽﻗﺎﺒﻌﻟا و ﺪﻤﺣا ﻂﺳﻮﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ)2007 (ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ .ﺢﯿﻘﻠﺗ ماﻮﺗ
	ﻮﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋﯾ ﺎﺖﺷاﺪﻧ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻨﯿﻟرﺎﺘﺳا ﺲﮑﻋﺮﺑ )2000 ( ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﻗو ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧدﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺪﺷ هداد ﺮﺗرﺎﺘﺳا . ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ار ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﻔﺴﻓ ﯽﻫددﻮﮐ نوﺪﺑ يﺎﻫ ﻢﮐ ﺮﻔﺴﻓ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﻬﮐﺎﺧ و ﻢﺨﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻨﺸﯿﺑ 2007 (داد ﺶﯾاﺰﻓا . ن
	ﺖﺴﯾﺰﻤﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ راﺮﻘﺘﺳا ﻪﺸﯾر يور دﺮﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ ار ﻪﺸﯾر هﺮﮔ داﺪﻌﺗ و ﺎﯾﻮﺳ يﺎﻫ ) نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﺗﻮﺒﭼ2001 .(هﺎﯿﮔ ﺪﺷر و هﺮﮔ ﺶﯾاﺰﻓاﻪﻧﻮﮔ ﯽﺧﺮﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا رد شﺎﻣ يﺎﻫ
	ﺎﺑ
	ﺎﺑ
	ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺮﺛﻮﻣ) و وﺪﻨﯿﺳ نارﺎﮑﻤﻫ2002 .( ﺢﻄﺳ ندروآ ﺖﺳﺪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا زا فﺪﻫ دﻮﺑ يﺮﻔﺴﻓ و ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ زا ﯽﺼﺨﺸﻣيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﮐﺎﻫهﺮﮔ ناﻮﺗ ظﺎﺤﻟ زا نآ رد ﺮﺑ ﺮﺛا و ﯽﯾاز ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﯾﻻﺎﺑ ﯽﯾارﺎﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ .
	نزو ،ﻪﺗﻮﺑ رد رﺬﺑ داﺪﻌﺗ ﺮﺑدﺮﮐ شراﺰﮔ ار ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و مﺎﯿﻧ داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد راﺰﻫ .ﯽﺑ فﺮﺼﻣ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ناواﺮﻓ يﺎﯾاﺰﻣ دﻮﺟو ﺎﺑ ﺎﻬﻧآ لدﺎﻌﺘﻣﺎﻧ و ﻪﯾور)يﺮﯿﻣا فﺮﺷا داﮋﻧ1385 ﯽﻋاﺰﺧ و نارﺎﮑﻤﻫ و1387 ( زوﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ و يدﺎﺼﺘﻗا تﻼﮑﺸﻣ يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﯽﻧاواﺮﻓ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ ود رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا1390 و1391 رد ﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣﻪﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ ه
	ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻬﮐﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ . بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ كﺎﺧ400ﯽﻠﯿﻣ بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓ ،مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد مﺮﮔ4/1 ﯽﻠﯿﻣ ،ﯽﻣﻮﻟ ﯽﻨﺷ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ ،مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد مﺮﮔ
	ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺖﯿﻓﺮﻇ مﻮﮕﻟ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ65 ﺎﺗ180 دراد ار نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و لﺪﺴﯿﺗ 1990 ( نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺿﺮﻋ ،ﯽﮐﺎﺧ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﮐ)ﺷ و ارﻮﻣﺎﻤﯿ نارﺎﮑﻤﻫ2002 ( ﺮﻔﺴﻓ و) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﮔ2002 ( ﯽﮕﺘﺴﺑ دراد . ﺶﯿﺑ دﻮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا مﻮﯿﺑوﺰﯾر رﺎﮔزﺎﺳ يﺎﻫداﮋﻧ ﺮﮔا زا80 ﻖﯾﺮﻃ زا ه
	45/7 و ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺪﺻرد067/0دﻮﺑ .نﻮﻣزآ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و كﺎﺧ ﯽﺒﯿﻏ و ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ)1379 (150 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ
	رد ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ راﺪﻘﻣ نﻮﭼ ﺪﺸﻧ هدﺎﻔﺘﺳا دﻮﺑ ﯽﻓﺎﮐ كﺎﺧ .ﻪﺑ ﻂﻘﻓ ﺰﯿﻧ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ
	ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ و ﺮﺗرﺎﺘﺳا ترﻮﺻ50 رﺎﺘﮑﻫ رد هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد . روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ)
	( هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ ، نژوﺮﺘﯿﻧ
	( ﺮﻫ ماﻮﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ ، يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ ود)
	)
	( ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ)ﺪﻫﺎﺷ ( ﺪﻧدﻮﺑ. ﻞﻣﺎﺷ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ5/16 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ هروا +5/49 ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ )33(% ،3/33 هروا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ +99 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ)66(% ،50 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	هروا +150 ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ )100 (%دﻮﮐ فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ و يﺮﻔﺴﻓ و ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ يﺎﻫ )ﺪﻫﺎﺷ (ﺪﻧدﻮﺑ . ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ
	ﺖﮐﺮﺷ زا هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ و ﺎﯿﺳآ ﺮﻬﻣ يژﻮﻟﻮﻨﮑﺗﻮﯿﺑ رورﺎﺑ يرﺎﺠﺗ مﺎﻧ ﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 يژﻮﻟﻮﻨﮑﺗﻮﯿﺑ ﺖﮐﺮﺷ زا ﺪﺷ ﻪﻬﺗ ﺰﺒﺳ . داﺪﻌﺗ دﻮﮐ عﻮﻧ ود ﺮﻫ رد10
	ﻪﺟرد ﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛاهﺮﮔ يﺪﻨﺑ ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺪﺷ راد) لوﺪﺟ2 .(
	رد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﺷاد دﻮﺟو مﺮﮔ ﺮﻫ .ﻪﯿﺻﻮﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ روﺬﺑيﺎﻫ يور ﺪﻧﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﺘﺴﺑ . ﻞﻣﺎﺷ تﻼﭘ ﺮﻫ5 ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﻒﯾدر يﺎﻫ50ﯽﺘﻧﺎﺳ لﻮﻃ ﻪﺑ و يﺮﺘﻣ5 دﻮﺑ ﺮﺘﻣ .ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ دوﺪﺣ رد ندﺮﮐ ﮏﻨﺗ زا ﺪﻌﺑ ﺎﻫ40 ﺪﺷ ﻆﻔﺣ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ . رﺬﺑ نﺪﺷ ﺮﭘ ﻞﯾاوا ﻪﻠﺣﺮﻣ رد 3هﺮﮔ 
	ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ د هﺮﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗتﻼﭘ ﻒﺼﻧ ﻼﻤﻋ و ﺪﺷ ﻪﺸﯾر ر ﺪﯿﻟﻮﺗ هﺮﮔ ﺎﻫ هﺮﮔ نزو و داﺪﻌﺗ ،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﻧدﺮﮑﻧﻪﺑ ﺎﻫ حﺮﻃ ترﻮﺻ كﻮﻠﺑﺪﺷ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ.
	و
	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ رد
	ﻪﺟرد ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ
	ﺢﻄﺳ رد هﺮﮔ يﺪﻨﺑ33 ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد و ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ حﻮﻄﺳ و مود ﻪﺒﺗر ﺪﻫﺎﺷ66 و100 دﺮﮐ زاﺮﺣا ار مﻮﺳ ﻪﺒﺗر ﺪﺻرد . ود ﺮﻫ ﺎﺑ ماﻮﺗ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو حﻮﻄﺳ ،ﺖﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ33 و66ﻪﺑ ﺪﺻرد رﻮﻃ ﻪﺟرد ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ كﺮﺘﺸﻣ نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و ﺪﻨﺘﺷاد ار هﺮﮔ يﺪﻨﺑ ﺢﻄﺳ و مود ﻪﺒﺗر رد ﺪﻫﺎ
	ﺪﺷ) ﻞﮑﺷ1 .( ﺢﯿﻘﻠﺗ زا ﺪﻌﺑ هﺮﮔ داﺪﻌﺗ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ روﺬﺑ يﺎﻬﻨﺗ
	و
	)
	( ﺎﺑ سﺪﻋ و دﻮﺨﻧ روﺬﺑ ﻪﺒﻧﺎﺟود ﺢﯿﻘﻠﺗ و
	هداد ﺰﯿﻟﺎﻧآ يرﺎﻣآ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ
	، ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ
	هﺮﮔ ﺶﻫﺎﮐ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا رد يﺪﻨﺑ ﻦﯿﺴﺣ و نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ رد ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ)2006 ( ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻫﺎﻃ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ)2009 ( ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ار ﺎﯾﻮﺳ هﺮﮔ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﻪﺑ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ شورﻞﮑﺷ ﻢﺳر و ﻦﮑﻧاد يا مﺎﺠﻧا ﻞﺴﮐا ﺎﺑ ﺎﻫ ﺪﺷ .
	ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ مﻮﺳ هدر رد ﺪﻫﺎﺷ .هﺮﮔ نزو ود ﺮﻫ رد ﺎﻫ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ لﺎﺳ33 ﺮﺗ نزو ﺪﺻرد داد ﺶﻫﺎﮐ ار هﺮﮔ) ﻞﮑﺷ2 .( ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯿﺘﻧرد ،ﻪﺒﺗر رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﻧ و هدﻮﺑ راﺪﻘﻣ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﺠ ﯽﻣ نﺎﺴﮑﯾ لﺎﺳ ود ﯽﻃ رد تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧورﺪﺷﺎﺑ. و ﺪﯾوﺎﺟ نارﺎﮑ
	ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ مﻮﺳ هدر رد ﺪﻫﺎﺷ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ لﺎﺳ داد ﺶﻫﺎﮐ ار هﺮﮔﯿﺘﻧرد ،ﻪﺒﺗر رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﻧ و هدﻮﺑ راﺪﻘﻣ رد ﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧﯽﻣ نﺎﺴﮑﯾ لﺎﺳ ود ﯽﻃ رد تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور نارﺎﮑﻤﻫ
	+25راﺰﮔ رﺎﺘﮑﻫ ردﺪﻧدﺮﮐ ش
	25 نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ +90 ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﻧدﺮﮐ ش .
	رد ار هﺮﮔ سﺎﻣﻮﯿﺑ و داﺪﻌﺗ يﺮﺛﻮﻣ رﻮﻄﺑ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ حﻼﺻاو هﺪﺸﻧ حﻼﺻا يﺎﻬﮐﺎﺧداد ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﺷ . هﺮﮔ ﺮﺗ نزو ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ هﺪﺷ حﻼﺻا كﺎﺧ رد ار نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﯽﻗﺎﺒﻌﻟا و ﺪﻤﺣا ﻂﺳﻮﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ و (ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ . ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﯽﺘﺴ
	ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ حﻼﺻاو هﺪﺸﻧ حﻼﺻا يﺎﻬﮐﺎﺧداد ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﺷ ﺎﺑ هﺪﺷ حﻼﺻا كﺎﺧ رد ار ﯽﻗﺎﺒﻌﻟا و ﺪﻤﺣا ﻂﺳﻮﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ و)2007 ( ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺼﺨﺸﻣ يرﺎﺑدﺮﺑ ﻪﻨﻣاد هﺪﻧز تادﻮﺟﻮﻣ مﺎﻤﺗ و ﻪﺘﺷاد كﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﮐا ﻞﻣاﻮﻋراد يﺮﺘﻬﺑ ﺖﯿ
	لﺎﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ هﺮﮔ ﺮﺗ نزو × ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ رﺎﻤﯿﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو لوا لﺎﺳ رد
	لﺎﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ هﺮﮔ ﺮﺗ نزو ) لوﺪﺟ2 .( يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو لوا لﺎﺳ رد ﺢﻄﺳ ،ﺪﻧﺪﺷ33ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﯽﻟو دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار هﺮﮔ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ66 و ﺢﻄﺳ ،ﺪﻧﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ ﺮﮕﯾد ﺢﻄﺳ ود و ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﺮﺗ يﺮﺗﺮﺑﯽﻨﻌﻣﺖﺷاد يرادﯽﻨﻌﻣ يﺮﺗﺮﺑ ﺪﺻرد100ﯽﻨﻌﻣ ي
	ﺢﯿﻘﻠﺗ 33 ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﯽﻟو دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار هﺮﮔ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يراد و100ﺖﺷاﺪﻧ ﺪﺻرد . ود ﺮﻫ ﺎﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو ﺢﻄﺳ ،ﺪﻧﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ33 نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﺮﮕﯾد ﺢﻄﺳ ود و ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﺮﺗﺖﺷاد يراد . ﺢﻄﺳ رد هﺮﮔ ﺮﺗ نزو66
	ﺖﺳا هﺪﺷ .
	ﻪﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺖﺤﺗ يراد ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ، دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ × ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ) لوﺪﺟ3 .( ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ × رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ 3ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ.
	ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻞﮑﺷ3
	ﺢﻄﺳ رد ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	ﻪﺑ ار هﺮﮔ ﺮﺗ نزوﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا يراد ﯽﺘﻗو  ﺰﯿﻧ مود لﺎﺳ رد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ
	،ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ هﺮﮔ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ33 دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ توﺎﻔﺗ ﯽﻟو ﺖﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧا حﻮﻄﺳ زا يراد ﺖﺷاﺪﻧ ﺪﻫﺎﺷ و ﺮﮕﯾد . يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ ود ﺐﯿﮐﺮﺗ ﯽﺘﻗو ﯽﻟو ﺢﻄﺳ ،ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ33 ﺎﺑ دﻮﮐ ﺪﺻردﻪﺑ و ﺖﺷاد ار لوا ﻪﺒﺗر هﺮﮔ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ نآ لﺎﺒﻧد 100ﻪﺑ ﺪﺻرد و
	داد .ﯽﺘﻗو  ﺰﯿﻧ مود لﺎﺳ رد ﺢﻄﺳ ﻪﺑ هﺮﮔ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ توﺎﻔﺗ ﯽﻟو ﺖﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧاﺖﺷاﺪﻧ ﺪﻫﺎﺷ و ﺮﮕﯾد ﺢﻄﺳ ،ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑﻪﺑ و ﺖﺷاد ار لوا ﻪﺒﺗر هﺮﮔ ﺮﺗ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ حﻮﻄﺳ66 و100
	دﺮﮐ زاﺮﺣا ار مﻮﺳ . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ
	و
	دﺮﮐ زاﺮﺣا ار مﻮﺳ
	حﻮﻄﺳ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ رد100 و66 دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻردﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ يراد ﺢﻄﺳ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ33ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﺻرد . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ياﺮﺑ
	حﻮﻄﺳ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ رد دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ياﺮﺑ ﺢﻄﺳ و ﺪﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﺻردﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ. نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺗرﺎﺘﺳا يﺮﻔﺴﻓ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻨﺸﯿﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﻪ
	ﻤﺗ ردﻪﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋﺪﻧدﺮﮐ . ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ كﺎﺧهﺮﮔﻞﻣﺎﻋ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺖﻓﺎﯿﻧ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺎﺑ
	و ﻪﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ يراد . و هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ زا ﻞﺻﺎﺣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﺸﯾر رد ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	ﻤﺗ رد ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ حﻮﻄﺳ مﺎ
	دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺢﻄﺳ و ﺪﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ100 ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﺻرد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا رد ﻪﻧاد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺗرﺎﺘﺳا)نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻨﯿﻟرﺎﺘﺳا2000 ( دﻮﮐ و نارﺎﮑﻤﻫ و يﻮﻨﺸﯿﺑ2007 (ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﻪﮐ ﯽﺘﻗ
	يﺮﺘﮐﺎﺑ دﻮﺒﻧ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ
	رد هﺮﮔﻪﺸﯾر يﺎﻫ ﺎﺗ ﻪﮐ يا80 ﻪﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ ﺪﺻرد ﻞﻣﺎﻋ ،نژوﺮﺘﯿﻧﯽﻣ ﻦﯿﻣﺎﺗ ار ،دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر رد ﻢﻬﻣ ﺪﻨﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺖﻓﺎﯿﻧ ﻞﯿﮑﺸﺗ و
	ﺪﻨﺘﺷاد . ﺮﮔا ﻪﮐ هداد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺪﻧاﻮﺘﯿﻣ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ ار ﺮﺛﻮﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ كﺎﺧﻪﺑ ار دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﺪﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ يراد . و لﻮﺳاو نارﺎﮑﻤﻫ)2003 (ﻮﺒﻬﺑهﺮﮔ نزو د ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺎﻫ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا رد ار
	و ﺪﻧاﻮﺘﯿﻣ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ ار ﺮﺛﻮﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ كﺎﺧﻪﺑ ار دﺮﮑﻠﻤﻋ نارﺎﮑﻤﻫ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا رد ار تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و يواﺮﺸﻟا
	ﺢﻄﺳ ،ﺪﻧﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ33 ﺪﺻرد ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ يرادﻪﺑ ﺮﮕﯾد ﺢﻄﺳ ود و ﺪﻫﺎﺷ و دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﻪﻧاد رﻮﻃ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ مود هدر رد كﺮﺘﺸﻣ . روﺬﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد يﺎﻫ
	ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ و تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ
	ﺖﺳا هدﺮﮐ شراﺰﮔ. نارﺎﮑﻤﻫ و يواﺮﺸﻟا)2011 ( ﺪﯿﻔﻣ ﺮﺛا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ
	و
	ﺢﻄﺳ ﺰﯿﻧ33 دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ و دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﮐ66 و ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ و مود هدر كﺮﺘﺸﻣرﻮﻃ100 ﻪﺒﺗر ﺪﺻرد
	دﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ
	ﺛا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺖﻓﺎﯾ دﻮﺒﻬﺑ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ رد ﯽﺸﺨﺑﺮ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ دﻮﮐ راﺪﻘﻣ . ﺚﻋﺎﺑ دﻮﮐ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا نﻮﭼهﺮﮔ نزو و داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧرد هﺪﺷ ﺎﻫﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺟاﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﺒﻤﮐ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ .
	دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ رد نژوﺮﺘﯿﻧ0 ،25 و50 ﺮﺑ  رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرددﻮﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ . ﺎﻬﻧآ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ رﺬﺑ ﯽﺘﻗو  ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ
	ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ رﺬﺑ ﯽﺘﻗو
	،ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ ندﺮﮐ ﻪﻓﺎﺿا90ﻘﻣ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻪﺴﯾﺎ ﺮﯿﻏ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ ﺮﻔﺴﻓ ﯽﻫددﻮﮐ مﺪﻋ ﺎﺑﯽﻨﻌﻣ رد يراد ﺪﺷ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻫﺎﻃ2009.(
	يﺮﺘﮐﺎﺑ زا ﮏﯾ ﭻﯿﻫ ﺎﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو ،ﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﻫ ﺎﻬﻧآ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐﭘ ﺪﺻردﻪﺑ ار ﻦﯿﺌﺗوﺮﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﻪﺑ داد ﺶﯾاﺰﻓا يراد
	ﺢﻄﺳ و ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﮑﯾرﻮﻃ100 ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﺖﺷاد ار راﺪﻘﻣ) ﻞﮑﺷ4.(ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد رادﻪﺑ ﺖﺸﮐ زا ﻞﺒﻗ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ  دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ
	لوﺪﺟ رد ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ3 و ﻞﮑﺷ رد ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ5 هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺳا .يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ياﺮﺑ فﻼﺧﺮﺑ ،ﺎﻫ يدﻮﮐ حﻮﻄﺳ100 و66دﯽﻨﻌﻣرﻮﻃ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﺻر يراد دﺮﺑرﺎﮐ ،ﺪﻧداد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﻦﻏور ﺪﺻرد33 ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻫﺎﻃ ﻪﻠﯿﺳو)2009 (ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ. رد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ
	ﻄﺳ ﺢ33 ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ حﻮﻄﺳ ﯽﻟو داﺪﻧ نﺎﺸﻧ يراد66 و 100 ﺢﻄﺳ و ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﺻرد33 دﻮﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷداد يراد . يﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا رد ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ شاﺰﻓا ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ) ﺰﺗﻮﯾرآ و وﺪﯾﺎﮔ1983 و ﮏﺣ و ﻮﻨﯾرﻻﺎﻣ2005 .( نار
	ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻨﻌﻣدﻮﺒﻧ راد . ﺪﺻرد ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ حﻮﻄﺳ مﺎﻤﺗ رد ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ياﺮﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﻞﯾاﺮﺳا ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻪﻠﯿﺳو)2007 ( ﻮﻨﯾرﻻﺎﻣ و ﮏﺣ و)2005 (ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ . حﻮﻄﺳ و ﺪﻫﺎﺷ33 و66 ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﭻﯿﻫ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺮﺑ يراد
	زا هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﺮﻈﻧدﻮﺑ نﺎﺴﮑﯾ يرﺎﻣآ .ﺑ ﯽﺘﻗو ﺎﺑ ﺎﻬﻨﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ روﺬ
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﻧﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﺛا حﻮﻄﺳ ﻪﻤﻫ و ﺖﺷاﺬﮕﻧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﺮﺑ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﺪﻨﺘﺷاد ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻟو
	ﺎﺑ ماﻮﺗ ﺎﯾ
	+
	ﺳ ﯽﻟو ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺢﻄ100ﻪﺑ دﻮﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣرﻮﻃ
	داد ﺶﻫﺎﮐ ار نآ يراد . ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ياﺮﺑ
	ﺢﻄﺳ رد ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ33 دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد راﺮﻗ مود هدر رد ﺪﻫﺎﺷ و ﺮﮕﯾد حﻮﻄﺳ و ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑﺪﻨﺘﻓﺮﮔ . ﺎﺑ ماﻮﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو
	حﻮﻄﺳ رد ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ و ﺪﻨﺘﺷاد يﺮﺗﺮﺑ يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ. ﻪﺒﻧﺎﺟود و ﺎﻬﻨﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	و
	ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﺛا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﻧﺪﺷﺑ ﯽﻬﺟﻮﺗ ﺪﺻرد ﺮ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ حﻮﻄﺳ ﻪﻤﻫ و ﺖﺷاﺬﮕﻧ ﻦﻏورﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﻦﻏور ﺪﺻرد . ود نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ﺮﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ و نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﻪﺑﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ رد ار دﻮﺨﻧ رﺬﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ياﻮﺘﺤﻣ يراد ﺎﯾ ﺮﺑاﺮﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا و داد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ
	و
	،
	دﻮﺑ)لا و ﺎﺟﻮﮐ ،نارﺎﮑﻤﻫ2008.(ﺰﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻫﺎﻃ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شرا
	ﺖﺷاﺪﻧ ﯽﺳﻮﻤﻠﻣ يﺮﺗﺮﺑ ﭻﯿﻫ ﺎﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو ﯽﻟو
	ﻪﭼ و ﺎﻬﻨﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﭼ ،ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	روﺬﺑ زا يﺮﺘﻤﮐ ﻦﻏور ﺪﺻرد ، ﺗ و هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠ
	دﺮﺑرﺎﮐ ار ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و33 و100 ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ يراد66 ﺖﺷاﺪﻧ ﺪﺻرد . حﻮﻄﺳ
	ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ترﻮﺻ ﻪﺑ
	ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ . و ﺮﻫﺎﻃ نارﺎﮑﻤﻫ)2009 ( ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ رﺬﺑ ﯽﺘﻗو ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ
	و
	ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺢﻄﺳ و هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ
	ﯽﻨﻌﻣ يﺮﺗﺮﺑ ﺮﻈﻧ زا يراد ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﯿﻟﻮﺗ . ﺢﯿﻘﻠﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫداﮋﻧ ﺎﺑ هﺪﺷ
	ﺮﯾدﺎﻘﻣ رد نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ0 ، 25 و50 ﺎﯾﻮﺳ رﺬﺑ ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺮﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﺑدﻮﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ . رﺬﺑ ﯽﺘﻗو  ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺎﻬﻧآ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ
	ﻪﺑ ﺮﺛﻮﻣﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ يراد ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار شﺎﻣ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯿﻟد2009 .( و ﺎﻬﻨﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ و نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﺒﻧﺎﺟودﻪﺑﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ رد ار دﻮﺨﻧ رﺬﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ياﻮﺘﺤﻣ يراد ﺎﯾ ﺮﺑاﺮﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا و داد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤ
	ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ ندﺮﮐ ﻪﻓﺎﺿا ،ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ناﺰﯿﻣ90 ﺮﻔﺴﻓ ﯽﻫددﻮﮐ مﺪﻋ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺮﯿﻏ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳﯽﻨﻌﻣ ﺪﺷ ﻪﻧاد ﻦﻏور ﺪﺻرد رد يراد ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻫﺎﻃ2009.(
	و
	دﻮﺑ)لا و ﺎﺟﻮﮐ ،نارﺎﮑﻤﻫ2008 .(
	،
	لوﺪﺟ رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ3 و ﻞﮑﺷ رد ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ6داد نﺎﺸﻧ هﺪﺷ ه ﺖﺳا . حﻮﻄﺳ ،ﺪﻨﺘﻓﺎﯿﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو100 و66 ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ33 ،ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﮐﻪﺑ ،ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﻢﻫ زا يراد ﯽﻬﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ رﻮﻃﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ د
	لوﺪﺟ رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ3 و ﻞﮑﺷ رد ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ7 هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺳا .دﻮﮐ ﺎﺑ هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ رد ﺢﻄﺳ ،ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫ 100 و66ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ يراد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺢﻄﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ار33 ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧا ﻢﻫﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻫﺎ
	دﺮﺑرﺎﮐ ،33 دﻮﮐ ﺪﺻردﻪﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ار ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ رﻮﻃ ﯽﻨﻌﻣ يراد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻟو داﺪﻧ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻨﻌﻣ يﺮﺗﺮﺑداد نﺎﺸﻧ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراد . روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ
	دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ66 و100 ﺢﻄﺳ فﻼﺧﺮﺑ  ﺪﺻرد 33 دﻮﺒﻬﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﺻردﺪﯿﺸﺨﺑ . حﻮﻄﺳ رد ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ66 و 100 ﺎﺑ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ياﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد
	ﺢﻄﺳ رد ﺰﺟ ﻪﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد66 ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﻪﺘﻓﺎﯿﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧاﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﻢﻫ زا يراد . حﻮﻄﺳ و ﺪﻫﺎﺷ 33 و66دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ رد يراد
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﺢﻄﺳ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و33 و100 ﺪﺻرد ﺖﻓﺮﮔ ﻖﻠﻌﺗ . ﺢﻄﺳ رد
	ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ زا ﺮﺘﻤﮐ ﺢﻄﺳ رد ﯽﻟو دﻮﺑ هﺪﺸﻧ33 و ﺪﺻرد ﺪﻧدﻮﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﻫﺎﺷ . ﺎﺑ روﺬﺑ ﯽﺘﻗو
	ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺢﻄﺳ ،ﺪﻧﺪﺷ33 و دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ
	حﻮﻄﺳ و ﺪﻫﺎﺷ رد33 و66 ﺢﯿﻘﻠﺗ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﺎﻫرﺬﺑ
	حﻮﻄﺳ66 و100ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﺻرد زا يراد ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ ﻢﻫ . ﺢﻄﺳ33 ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ رد دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﺻرد ﺎﺑ هﺪﺷ
	و
	ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺎﺑ هﺪﺷ
	يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ هﺪﺸﻧ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﻧدﺮﮐ .
	ﻪﺑﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃيراد ار دﺮﮑﻠﻤﻋ  ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺢﻄﺳ نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و دﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ66 رد ﺪﻫﺎﺷ و ﺪﺻرد ﺢﻄﺳ و مود ﻪﺒﺗر100ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ مﻮﺳ هدر رد ﺪﺻرد .
	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺢﻄﺳ رد ار ﯽﯾارﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ 33ﻫددﻮﮐ ﺪﺻردﯽ زا دﻮﮐ ﺮﺘﺸﯿﺑ لﺎﻤﻋا و ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ دﺮﮐ ﻢﮐ ﺎﻬﻧآ ﯽﯾارﺎﮐ . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﺑ ﻪﭼ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗﻪﺑ ﻪﭼ و ﺎﻬﻨﺗ ترﻮﺻ ترﻮﺻ ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ يﺮﺗﺮﺑ ماﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ياﺪﻨﺘﺷاد ﺢﯿﻘﻠﺗ
	روﺬﺑ رد يﺮﻔﺴﻓ و ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻫددﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺢﯿﻘﻠﺗ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﻪﺘﻓﺎﯿﻧداد ﺶﯾاﺰﻓا ار ﻪﻧاد و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ،ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ . روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺮﺗﺮﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑداﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﯽﺻﺎﺧ . ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﻪﺑ ﻪﭼ نژوﺮﺘﯿﻧ
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