
  
 

 و تلفیقی آلیاي متداول، تغذیه هاي

 2محمد مدرس ثانويعلی

رقم ویلیامز کمی و کیفی  برخی صفاتاي و مقادیر مختلف نیتروژن بر 
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت 

در این آزمایش عوامل مورد . هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجراء شد
سطح نیتروژن در سه  مصرف و مقادیر مختلف متداول

روژن از منبع کود آلی زئوپونیکس،  نیت ،در سیستم تغذیه آلی
کود شیمیائی و از دو منبع   50 - 50از کود شیمیائی اوره و در سیستم تغذیه تلفیقی به صورت 

. عملکرد کمی، اجزاي عملکرد و مشخصات کیفی دانه مورد بررسی قرار گرفت
( تحت سیستم تغذیه تلفیقی و کمترین عملکرد دانه

در ) کیلوگرم در هکتار 1469(باالترین عملکرد روغن نیز
کیلوگرم در  585(کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد روغن 

بررسی تاثیر مقادیر .  کیلوگرم در هکتار بدست آمد
 200داد که به موازات افزایش سطح نیتروژن، عملکرد دانه افزایش یافت به نحوي که سطح 

کیلوگرم در هکتار  100و سطح ) کیلوگرم در هکتار
کاربرد سیستم تغذیه تلفیقی به همراه به این ترتیب 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در تغذیه گیاه سویا در شرایط عدم تلقیح باکتري رایزوبیوم، عالوه بر 
کاهش چشمگیر در مصرف کودهاي شیمیائی و توسعه کشاورزي پایدار، سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی در سویا و 

  نیتروژن

  1393تابستان / 2شماره  24جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

هاينیتروژن در سیستم کاربرد سویا به مقداربازتاب 
علیسید و *2، مجید آقاعلیخانی1امیر حسن رفیعی

 

  19/8/92: تاریخ پذیرش   11/90/
  مدرس دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت

  گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرسو استاد 
  E-mail: maghaalikhani@modares.ac.ir: مسئول مکاتبه

اي و مقادیر مختلف نیتروژن بر هاي تغذیهبه منظور بررسی تاثیر سیستم
Glycin max ( ،  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت  1389زراعی آزمایشی در سال

هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجراء شدمدرس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
متداولدر سه سطح آلی، تلفیقی و  ايهاي تغدیهبررسی شامل سیستم

در سیستم تغذیه آلی .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار بودند 200
از کود شیمیائی اوره و در سیستم تغذیه تلفیقی به صورت  ،متداولدر سیستم تغذیه 

عملکرد کمی، اجزاي عملکرد و مشخصات کیفی دانه مورد بررسی قرار گرفتدر این تحقیق . تامین گردید
تحت سیستم تغذیه تلفیقی و کمترین عملکرد دانه)  کیلوگرم در هکتار 5650( نتایج نشان داد که بیشرین عملکرد دانه

باالترین عملکرد روغن نیز. در سیستم تغذیه آلی حاصل گردید) کیلوگرم در هکتار
کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد روغن  150ترکیب تیماري سیستم تغذیه تلفیقی و سطح نیتروژن 

کیلوگرم در هکتار بدست آمد 100در ترکیب تیماري سیستم تغذیه آلی و سطح نیتروژن 
داد که به موازات افزایش سطح نیتروژن، عملکرد دانه افزایش یافت به نحوي که سطح  نیتروژن بر عملکرد نیز نشان

کیلوگرم در هکتار 6406(کیلوگرم در هکتار نیتروژن داراي بیشترین عملکرد دانه
به این ترتیب . بود) کیلوگرم در هکتار 5388(نیتروژن داراي کمترین عملکرد دانه

کیلوگرم در هکتار نیتروژن در تغذیه گیاه سویا در شرایط عدم تلقیح باکتري رایزوبیوم، عالوه بر  150کاربرد میران 
کاهش چشمگیر در مصرف کودهاي شیمیائی و توسعه کشاورزي پایدار، سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی در سویا و 

  .گردددر این گیاه می رف نیتروژنافزایش کارائی مص

نیتروژن، کود آلی ،هیهاي تغذسیستم ،سویا، زئوپونیکس: کلیدي

نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار

بازتاب  
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 چکیده

به منظور بررسی تاثیر سیستم
 (.Glycin max L اویس

مدرس به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك
بررسی شامل سیستم

200و  150، 100
در سیستم تغذیه 

تامین گردید مذکور آلی
نتایج نشان داد که بیشرین عملکرد دانه

کیلوگرم در هکتار 2617
ترکیب تیماري سیستم تغذیه تلفیقی و سطح نیتروژن 

در ترکیب تیماري سیستم تغذیه آلی و سطح نیتروژن ) هکتار
نیتروژن بر عملکرد نیز نشان

کیلوگرم در هکتار نیتروژن داراي بیشترین عملکرد دانه
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Abstract  

In order to study the effect of different nutrition systems and nitrogen rates on some 
quantitative and qualitative traits of soybean (Glycine max (L.) Merill var Williams) grain yield, a 
field experiment was conducted at Research Farm of Tarbiat Modares University on 2010 growth 
season. Factorial arrangement of treatments was arranged within RCBD with three replications. The 
experimental factors were different nutrition systems (Organic, Integrated, Conventional) and 
nitrogen rates (100, 150 and 200 kg/ha).  In organic and conventional systems, nitrogen were 
obtained the form of zeoponix and urea, respectively. The results showed that the highest grain 
yield (5650 kg/ha) obtained from integrated nutrition system and in contrast, organic nutrition 
system produced the lowest grain yield (2617 kg/ha). The highest oil yield (1469 kg/ha) was 
obtained under interaction of integrated nutrition system and 150 kg/ha nitrogen and lowest oil yield 
(585 kg/ha) was produced with 100 kg/ha nitrogen in the organic nutrition system. Regarding to the 
effect of N rates on soybean grain yield, the grain yield increased by increasing the nitrogen rate in 
such a manner, amount of 200 kgN.ha-1 obtained the highest yield(4780 kg/ha) and application of 
100 kgN.ha-1 produced lowest yield(3827 kg/ha). According to our finding, application of 
integrated nutrition system in soybean along using 150 kg/ha nitrogen with no rhyzobiom 
inoculation, could encourage the sustainable agriculture goals throughout reduced chemical 

nitrogen and increase soybean grain yield and quality. 

 
Key words: Nitrogen, Nutrition system, Organic manure, Soybean, Zeoponix 

  
   مقدمه

به  Glycine max (L.) Merill) ( سویا با نام علمی     
 18-22 روغن و پروتئین که به ترتیبدلیل درصد باالي 

درصد از وزن دانه را شامل می شود، در بین  35-45و 
هاي روغنی یک گیاه با ارزش و راهبردي براي دانه

 سویا ارقام اصالح شده .گرددمی کشور محسوب 
باشد که داراي میزان پائین اسیدهاي چرب اشباع می

ز طرفی ا. باشدمی ترمناسبها براي سالمتی انسان
اسید اولئیک و میزان کم اسید پالمتیک، میزان باالي 

اسید استئاریک این ارقام، روغن سویا را تبدیل به 

mailto:maghaalikhani@modares.ac.ir
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  روغنی مناسب و سالم براي انسان گردانیده
  ).2002برگالند (است

از بین عناصر غذائی، نیتروژن به عنوان یک 
عنصر پر مصرف و به علت نقش داشتن در ساخت 

ها، آمیدها، نوکلوئوتیدها، نوکلوپروتئین اسیدهاي آمینه،
اي، رشد و افزایش رشد سبزینهها، تقسیم سلولی، آنزیم

ها، توسعه متعادل گیاه، افزایش در شدت رنگ سبز برگ
هاي گیاهی و افزایش تولید میوه افزایش میزان پروتئین

ترین عنصر در تغذیه ترین و ضروريمهم... و و دانه 
از طرفی براي استفاده گیاه زراعی از . باشدگیاهان می

بیوماس و متعاقب آن دانه، گیاه  باید  تولیدبراي نور 
هاي خود داشته ذخیره کافی از نیتروژن را  در برگ

که این امر  )2008سالواگیوتی و همکاران (باشد 
قابل دسترس در مزرعه  مستلزم فراهم نمودن نیتروژن

  .باشدمی
برد ن به سه روش کارتامین عناصر غذائی گیاها

در . ذیر استبیولوژیک امکان پکودهاي شیمیائی، آلی و 
درصورتی که فقط از کودهاي زمینه تغذیه گیاهی، 

شیمیائی براي تهیه احتیاجات گیاه استفاده شود، به آن 
سیستم تغذیه متداول گفته می شود و در صورت 
استفاده از کودهاي آلی و بیولوژیک تحت عنوان سیستم 

شناخته می شود و در صورت کاربرد  1ذیه ارگانیکتغ
ستم تغذیه تلفیقی گفته می یتوام  دو روش باال به آن س

و سموم شیمیائی،  به رغم سهولت کاربرد کودها. شود
کشاورزي متداول سبب بروز از امروزه استفاده 

شدن محیط زیست و  مشکالت متعددي از قبیل آلوده 
هاي خاك، ایجاد بیماريهاي زیرزمینی، فرسایش آب

گوناگون در انسان و کاهش کیفیت مواد غذائی گردیده 
است، از این رو حرکت به سمت کشاورزي ارگانیک که 
سبب حفظ محیط زیست، منابع طبیعی، سالمت انسان و 

گردد امري اجتناب ناپذیر ارتقاي کیفیت محصوالت می 
  ).2001 اهدایی و  وینز  ،2002برگالند ( می باشد

براي دستیابی به حداکثر  ارگانیک کشاورزيدر 
بر کودهاي زیستی،  بیشترحاصلخیزي ممکن خاك، 

                                                 
1-Organic nutrition  

تناوب زراعی، بقایاي گیاهی، کودهاي حیوانی، گیاهان 
بقوالت، کود سبز و بقایاي آلی خارج از مزرعه تاکید 

 آنجائی کهاز  ).2006اورهان و  همکاران ( شودمی
رسیدن به کشاورزي ارگانیک به مرور زمان قابل 

در نتیجه در نظر گرفتن یک دوره  باشد،دسترسی می
گذار از کشاورزي متداول به ارگانیک به نام کشاورزي 

 مدیریت کاربرد طورکلی به. تلفیقی اجتناب ناپدیر است
تولید  بهبود براي مؤثر هايروش از تلفیقی تغذیه

 کاهش با که باشدمی وکمی یفیک ازجنبه زراعی گیاهان
 موجبات امنیت و پایداري شیمیائی، کودهاي مصرف
به عبارتی  .)1387اکبري ( شودمی فراهم زیست محیط

میزان عناصر مورد نیاز گیاهان را کشاورزي تلفیقی 
مانند کشاورزي متداول براي گیاه فراهم نموده و تولید 

ارتقاء  را در حد باالتري حفظ کرده و از طرفی سبب
  .)2011دادهیچ و همکاران ( کیفیت منابع  می گردد

هاي آلی که به تازگی مطرح کی از انواع کودی
کود زئوپونیکس است که ترکیبی از کود مرغی گردیده، 

کود مرغی نسبت به سایر کودهاي . و زئولیت می باشد
از . باشدآلی حیوانی داراي درصد باالي نیتروژن می

 کشاورزي مدیریت تحت هايزمین طرفی به علت این که
 بنابراین هستند، ضعیفی زیستی وضعیت داراي متداول
 که آنجا از است و پایین هادرآن آلی مواد تجزیه سرعت

و  قابلیت از آلی کود انواع دیگر با مقایسه در مرغی کود
 دوره درنتیجه است، برخوردار باالتري تجزیه سرعت
 این با ارگانیک کشاورزي به متداول ازکشاورزي انتقالی
ها به اخیرا زئولیت ).1385فالح ( بود خواهد ترکوتاه کود

عنوان موادي که به منظور جلوگیري از شتشوي 
روند مورد می نیتروژن و افزایش کارائی کودها به کار

ها به عنوان موادي کامال زئولیت. اندتوجه قرار گرفته
طبیعی با توجه به ویژگی منحصر به فردشان از قبیل 

و در  300الی  200حدود (قابلیت تبادل کاتیونی باال
و ) گرم 100میلی اکی واالن در  500ها تا بعضی از گونه

هاي مفید مانند همچنین توانائی جذب انتخابی کاتیون
توانند ها میآمونیوم وآزادسازي کنترل شده آن

 اثرگذاري کودهاي شیمیائی را افزایش دهند
  ).1387غالمحسینی (
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استفاده از رابطه همزیستی سویا با باکتري  
ترین راهکارها براي تامین بخش رایزوبیوم از مناسب

باشد و جزء زیادي از نیتروژن مورد نیاز این گیاه می
اي از مزای. باشداصول اولیه کشاورزي ارگانیک می

توان به نکاتی مانند عدم میه از این رابطه بالقوه استفاد
ایجاد آلودگی در محیط زیست، قیمت ارزان، کاربرد 

اما مسئله این است که به دالیلی . اشاره کرد...  آسان و 
براي . شوداز این توانائی به خوبی بهره برداري نمی

گزارش گردند در صورتی  )2003(لیندمن و گالور مثال
ین براي اولین بار سویاي تلقیح شده با که در یک زم

باکتري کشت شود امکان عدم گره بندي به دلیل کمبود 
رحمانی و صالح همچنین . هاي بومی وجود داردباکتري
اعالم کردند که انجام و کارائی فرآیند  )1381(راستین

تثبیت نیتروژن در گیاهان بقوالت از جمله سویا، به رقم، 
. عوامل محیطی بستگی دارد سویه باکتري همزیست و

از این رو هر گونه تنش محیطی مانند تنش خشکی، 
، سموم کشاورزي، غرقاب، )پایین و باال(شوري، دما

-می.... عناصر غذائی، مواد آللوپاتیک و  زیاديکمبود یا 
توانند تثبیت نیتروژن را به شدت کاهش داده و یا کال 

   .مختل نمایند
رد عملک بازتاب بررسیتحقیق حاضر به منظور 

کمی و کیفی سویا به مقدار نیتروژن در سه سیستم 
انجام شده است و  اي ارگانیک، تلفیقی و متداولتغذیه

درستی فرضیه حفظ عملکرد باالي سویا از طریق 
مصرف نیتروژن کمتر در سیستم تغذیه تلفیقی به عنوان 

  .یکی از اهداف اصلی مورد بررسی قرار گرفته است
  

  هاو روش مواد
در  1389آزمایش در تابستان سال زراعی  

دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت  مزرعه پژوهشی
کیلومتري غرب تهران با مختصات  16مدرس واقع در 

 51دقیقه عرض شمالی و  44درجه و  35جغرافیائی 
متر از  1352دقیقه طول شرقی و ارتفاع  10درجه و 

آزمایش به منظور  قبل از اجراي .سطح دریا اجراء شد
هاي فیزیکی و شیمیائی خاك محل تعیین ویژگی

به  مزرعهآزمایش، به صورت تصادفی از شش نقطه 

سانتی متري خاك نمونه برداري گردید و  30تا  0عمق 
. پس از تهیه نمونه مرکب به آزمایشگاه ارسال گردید

اراضی سبک با  وخاك محل آزمایش از نظر بافت جز
د که داراي ظرفیت تبادل کاتیونی و بافت لوم شنی بو

 هاي فیزیکیسایر ویژگی. باشدآبگیري پایین می ظرفیت
ارائه شده  2و شیمیائی خاك محل آزمایش در جدول 

گیاه قبلی کاشته شده در زمین محل آزمایش کلزا . است
  .بوده و قبل از آن مزرعه به صورت نکاشت قرار داشت

 ،آزمایش کود شیمیائی مورد استفاده در این
از کود آلی  به عنوان  و بوددرصد نیتروژن  46با اوره 

ترکیبی از کود مرغی  این ماده .استفاده شدزئوپونیکس 
باشد و از بستر یک واحد مرغداري جمع و زئولیت می

آورده شده  3آوري گردید که مشخصات آن در جدول 
زئولیت به کار رفته در کود آلی از نوع . است

با کود مرغی  40-60بوده و به نسبت  کلینوپتیلولیت
  .مخلوط گردیده بود

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 
عوامل . هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردیدبلوك

مورد بررسی شامل نوع تغذیه گیاه در سه سطح روش 
و عامل دوم  (M3)و تلفیقی (M2)، ارگانیک(M1)شیمیائی

، (N100)100سه سطح مقدار نیتروژن مصرفی در 
150(N150) 200و(N200) شایان  .کیلوگرم در هکتار بود

ذکر است انتخاب این مقادیر بر اساس نیاز باالي سویا 
هاي هاي مناسب باکتريبه این عنصر و فقدان سوش

مقادیر  .تثبیت کننده نیتروژن در خاك مزرعه، بود
نیتروژن از منابع مختلف بر اساس درصد نیتروژن 
موجود در کودها و میزان نیاز گیاه سویا به نیتروژن 
طراحی شده است که میزان دقیق کاربرد هر کدام از 

آلی در  کود. آورده شده است 3کودها در جدول شماره 
واحدهاي آزمایشی مربوطه قبل از کاشت با خاك  

ه حاللیت فراوان کودهاي مخلوط گردید و نظر ب
و توسعه محدود ) اوره و نیترات آمونیوم(نیتروژنی

 ریشه محصوالت زراعی در اوایل زمان کاشت، کود
شیمیائی در تیمارهاي مربوطه به صورت تقسیط شده 

براي حساس گیاه از نظر گسترش ریشه  در دو مرحله
نیاز و همچنین مرحله مناسب  جذب مناسب این عنصر،
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در مرحله قبل از اولین نوبت . اعمال گردیدژن به نیترو
ها گلدهی و مرحله دوم در زمان پر شدن دانه به کرت

الزم به ذکر است با توجه به موانع متعدد . اضافه گردید
ذکر شده در مورد استفاده از رابطه همزیستی سویا و 
باکتري رایزوبیوم و عدم کشت قبلی سویا در زمین 

پیش  دیر کود نیتروژن مبتنی برمقا محل اجراي آزمایش
ضمنا پیش بینی محقق . تعیین گردیدبینی عدم تلقیح 

اي بدون مصرف کود درست بود زیرا در تیمار مشاهده
در این . نیز هیچ گونه گره تثبیت نیتروژن تشکیل نشد

رقم ویلیامز به صورت  تاخیري در تاریخ بذر آزمایش 
آزمایشی پنج در هر واحد . تیرماه کشت گردید 24

متر  در نظر گرفته شد و با  20/3ردیف کاشت به طول 
هاي رشد کوتاه و گزارش توجه به کاشت تاخیري، فصل
سانتی متر  25ها از یکدیگر بررسی شده، فاصله ردیف

. سانتی متر بود 20ها روي خط کاشت و فاصله بوته
انجام آبیاري نیز با توجه به بافت سبک خاك و گرماي 

مرحله رشد گیاه در فواصل مورد نیاز انجام هوا و 
همچنین به منظور جلوگیري از تداخل اثر . پذیرفت
دستی  وجینهاي هرز به صورت ها، کنترل علفعلفکش

انجام  آبانبرداشت محصول در تاریخ اول  .انجام گرفت
بوته براي اندازه گیري اجزاي عملکرد  10ابتدا . پذیرفت

-محاسبه عملکرد کل، بوته برداشت گردید و سپس یراي
هاي متر مربع از ردیف 5/1معادل  هاي سویا از سطحی

درصد  13میانی برداشت و عملکرد دانه با رطوبت  
ها با تجزیه آماري و مقایسه میانگین. محاسبه گردید

هاي گمشده نیز و کرت انجام شد SASاستفاده از برنامه 
نمودارها نیز  .با استفاده از همین برنامه محاسبه گردید

مقایسات . رسم گردید EXCELبا استفاده از برنامه 
  .انجام پذیرفت LSDمیانگین نیز با استفاده از روش 

  
  نتایج و بحث

  دانه عملکرد
دهد که تاثیر ها نشان میتجزیه آماري داده  

هاي مختلف تغذیه و مقادیر مختلف نیتروژن بر روش

، به طوري )3دولج(باشدعملکرد دانه سویا معنی دار می
کیلوگرم در  5650(که بیشترین میزان عملکرد دانه

این تیمار . در سیستم تغذیه تلفیقی بدست آمد) هکتار
نسبت به روش تغذیه شیمیائی و سیستم تغذیه آلی به 

درصد افزایش در عملکرد دانه ایجاد  50و   16ترتیب 
  ).1شکل (کرد

-را میافزایش عملکرد در سیستم تغذیه تلفیقی   
توان به فراهمی بیشتر عناصر غذائی بویژه نیتروژن در 

به دلیل آزادسازي تدریجی عناصر غذائی از (طول فصل
و بهبود خصوصیات فیزیکی و بیولوژیک ) کود آلی

عالوه بر این موارد که بر سیستم تغذیه . خاك نسبت داد
باشد، اضافه نمودن نیتروژن معدنی آلی نیز مترتب می

مانند ورود به فاز (شرایط حساس رشد به گیاه در
به عنوان عامل برتري تیمار تلفیقی در نظر ) زایشی

 هوا و همکاران - جوندر این باره . شودگرفته می
 با یمیمستق ارتباط دانه عملکرد که کردند اعالم) 2010(

 و اهیگ یشیرو يهابافت در يفتوسنتز مواد رهیذخ
 ترمناسب به توجه با. دارد هادانه به آن مجدد انتقال
 شده ذکر لیدال به رشد فصل طول در فتوسنتز بودن
 این اه،یگ يهابافت در آن رهیذخ و یقیتلف ستمیس در

 یقیتلف ستمیس در عملکرد شیافزا عوامل از عامل
کاهش عملکرد در سیستم آلی نسبت . شودمی محسوب

توان به افزایش فعالیت به سایر تیمارها را نیز می
ها در خاك به واسطه افزایش کربن خاك میکروارگانیسم

و افزایش نسبت کربن به نیتروژن و در نتیجه مصرف 
نیتروژن معدنی موجود، آزادسازي آهسته نیتروژن 

کمتر بودن عملکرد در سیستم شیمیائی . نسبت داد
نسبت به تلفیقی نیز به دلیل شستشوي نیتروژن معدنی 

اصر توسط سایر محققین از خاك و عدم کافی بودن عن
، 2010باندیوپادایا و همکاران ( نیز تایید گردیده است

  گنگ و همکاران- ؛ مینگ2008باتاچاریا و همکاران 
2008(  .  
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ها تحت تاثیر مقادیر مختلف مقایسه میانگین
که به موازات افزایش مقدار  نشان داد) 2شکل (نیتروژن

نیتروژن، عملکرد نیز افزایش پیدا کرد اما افزایش 
کیلوگرم در هکتار افزایش معنی  150نیتروژن بیش از 

 16در توجیه افزایش . داري در عملکرد ایجاد نکرد
کیلوگرم در مقایسه با  200درصدي عملکرد در تیمار 

ار نیتروژن باید به نقش مهم کیلوگرم در هکت 100
این عنصر به علت حضور . نیتروژن در گیاه اشاره نمود

اي و در ساختمان کلروفیل سبب افزایش رشد سبزینه
ها و افزایش هاي فتوسنتز کننده گیاه مانند برگبافت
LAI همچنین با افزایش فتوسنتز و تولید . گرددمی

. رددگها سبب افزایش عملکرد گیاه میاسیمالت
یکی از دالیل افزایش ) 2010(منصوري فر و همکاران

عملکرد به موازات مصرف بیشتر نیتروژن را افزایش 
همچنین به . میزان کلروفیل در برگ گیاهان ذکر کردند

علت نفش نیتروژن در ساختار اسیدهاي آمینه و 
 ها در گیاه، فزونیها و نقش حیاتی پروتئینپروتئین

عملکرد دانه گیاه سویا در این نیتروژن سبب افزایش 
) 2010(چاندل و همکاران در این باره  .آزمایش گردید

گزارش کردند که افزایش میزان نیتروژن در اطراف 
محیط ریشه سبب افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه 

نتیجه بدست آمده با نتایج گزارش شده .  گرددمی
و  گان(توسط سایر محققان در این زمینه مطابقت دارد

موزر و  ،2011کامکار و همکاران  ،2003همکاران 
  ).2006  ري و همکاران ،2006همکاران 
  بیولوژیک عملکرد

نتایج تجزیه واریانس بیانگر آن است که    
اي در سطح احتمال یک درصد و هاي تغذیهسیستم

مقادیر نیتروژن در سطح پنج درصد بر عملکرد 
همچنین اثر . انددار داشته سویا تاثیر معنی بیولوژیک

متقابل سیستم تغذیه و مقدار  نیتروژن نیز بر این صفت 
 150(M3N150ترکیب تیماري .÷ )3جدول (دار  شد معنی

داراي ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن در سیستم تلفیقی
کیلوگرم در هکتار  M2N100100(بیشترین و تیمار

داراي کمترین میزان عملکرد ) نیتروژن در سیستم آلی

رسد در سیستم به نظر می). 3شکل (یولوژیک بود ب
تغذیه تلفیقی تامین نیمی از مقدار نیتروژن مصرفی از 
منبع آلی سبب بهبود شرایط فیزیکی خاك و فراهمی 

از طرفی میزان . عناصر در طول رشد گردیده است
نیتروژن در این سیستم نیاز گیاه را بر طرف ساخته و 

بیشبود نیتروژن در گیاه هیچ گونه مسمومیت ناشی از 
گزارش سالواگیوتی و . مشاهده نگردیده است

نیز حاکی از آن است که گیاهان براي  )2008(همکاران
تولید بیوماس و عملکرد نیاز به ذخیره مناسب نیتروژن 

با توجه به این نکته بدیهی است . هاي خود دارنددر بافت
یاه هر عاملی که سبب فراهمی بیشتر نیتروژن براي گ

- یافته. دهدگردد، عملکرد بیولوژیک گیاه را افزایش می
هاي هاي این بخش از تحقیق در توافق با گزارش

از جمله گزارش آلبیزارو و . باشدمتعددي می
 و يصریق جو، و گندم اهیگ در) 2010(همکاران
) 2001(نزیو و یاهدائدر گیاه ذرت و ) 2009(همکاران

از افزایش عملکرد در گیاه گندم دوروم نیز حاکی 
بیولوژیک گیاهان زراعی به موازات مصرف نیتروژن 

تردید نقش مهم و اساسی عنصر بی  .باشدبیشتر می
نیتروژن در ساختار کلروفیل و نقش آن در افزایش 

در نتیجه کاربرد . رشد گیاه در این تفسیر موثر است
بیشتر آن در محدوده نیاز گیاه، سبب تحریک رشد و 

با توجه به این نکته . گرددلکرد بیولوژیک میافزایش عم
به دلیل کاهش آبشوئی  M3N150که در ترکیب تیماري 

و فراهمی مناسب نیتروژن در طول فصل رشد نیتروژن 
توان انتظار داشت شود، میبیشتري براي گیاه فراهم می

که این عامل نیز در افزایش وزن بیولوژیک گیاه موثر 
توان پذیرفت که کمبود دالل میبا همین است. بوده است

تر از سطح نیاز عناصر غذائی بویژه نیتروژن در  پایین
گیاه و ایجاد اثر مضاعف در کاهش فراهمی نیتروژن در 

، با تحت تاثیر قرار دادن رشد رویشی M2N100تیمار 
  .سبب کاهش عملکرد بیولوژیک گردیده است

  برداشت شاخص
که تاثیر  هاي آماري نشان داده شددر بررسی

هاي تغذیه و مقادیر نیتروژن بر شاخص سیستم
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جدول (باشددار میبرداشت در سطح یک درصد معنی
در بین ) 4جدول (هابر اساس مقایسه میانگین). 4شماره 
هاي تغذیه، تیمار تغذیه تلفیقی بیشترین شاخص سیستم
براي سویا ایجاد کرد که نسبت  را) درصد 67(برداشت

 سهو  هفتبه سیستم تغذیه آلی و شیمیائی به ترتیب 
مفهوم شاخص  با توجه به. درصد برتري داشت

برداشت، هر عاملی که سبب بیشتر شدن عملکرد دانه 
گردد سبب افزایش این  گیاه کلنسبت به وزن خشک 

گردد که خود نشان دهنده تخصیص شاخص می
-توسنتزي و عناصر غذائی به دانه میتر مواد فمناسب
برتري سیستم تغذیه تلفیقی در شاخص برداشت . باشد

به فراهمی مناسب و متعادل عناصر غذائی در طول 
و رشد متعادل گیاه  در فاز زایشیویژه ب فصل رشد

  . شودنسبت داده می
این در حالی است که سیستم تغذیه شیمیائی   

یتروژن در شرایط در این آزمایش از نظر تامین ن
مناسب قرار دارد و سیستم تغذیه آلی نیز با وجود 
فراهم نمودن متعادل عناصر براي گیاه از نظر فراهم 
نمودن مقادیر کافی نیتروژن به علت پر مصرف بودن 
این عنصر با مشکل مواجه است و رشد متعادل گیاه در 

شایان ذکر است انتقال مجدد . آیداین شرایط بوجود نمی
 هاواد ذخیره شده در دوره رشد رویشی به سمت دانهم

تواند نیز می با وجود کم بودن آن نسبت به فتوسنتز کل
. فزونی شاخص برداشت را به دنبال داشته باشد

تغذیه  شاخص برداشت تحت تاثیر سیستمافزایش 
ري و ( تلفیقی توسط سایر محققین تایید گردیده است

  ).2009ن، راا؛ شاه و همک2006همکاران، 
در بررسی مقایسه میانگین تاثیر مقادیر مختلف   

کیلوگرم در  200گردد که کاربرد نیتروژن مشاهده می
هکتار نیتروژن بیشترین شاخص برداشت را ایجاد کرد 

، این عنصر به با افزایش سطح نیتروژن). 4جدول (
گیرد که این در اختیار گیاه زراعی قرار می میزان کافی
و افزایش عملکرد دانه نسبت  رشد مناسب مسئله سبب

گردد و در نتیجه شاخص به وزن خشک گیاه می
در این باره ایزدي و . کندبرداشت افزایش پیدا می

گزارش کردند که با افزایش سطح نیتروژن ) 1389(امام
هاي گیاه ذرت به نیتروژن، و افزایش دسترسی بوته

اختصاص یافت ها سهم بیشتري از مواد پرورده به دانه
همچنین .  و در نتیجه شاخص برداشت افزایش پیدا کرد

هاي فتوسنتزي و این عوامل به علت افزایش بافت
فتوسنتز گیاه، سبب افزایش ذخیره گیاه و در نتیجه 

-گردد که این امر میافزایش بازگشت مجدد در گیاه می
 تواند سبب افزایش نسبت عملکرد اقتصادي به عملکرد

هاي سایر گزارشبا  نتایج بدست آمده. گرددبیولوژیک 
رتک و  ،2009خلیق و همکاران ( همخوانی داردمحققین 
   ).2007 وجید و همکاران  ،2005همکاران 

  در متر مربع نیام تعداد
باشد که این مینتایج تجزیه واریانس بیانگر   
سیستم تغذیه و مقادیر  و بر همکنش هاي تغذیهسیستم
جدول (اندداشته نیامتاثیر معنی داري بر تعداد  نیتروژن

در  نیامبیشترین تعداد  چهار،شماره  شکلبر اساس ). 3
مشاهده گردیده است  M3N150واحد سطح در تیمار 
درصد بیشتر  M2N150 ( ،32(که نسبت به تیمار آلی

توان با مقدار بر این اساس در روش تلفیقی می. باشدمی
  .باال را حفظ نمودنیتروژن کمتر عملکرد 

گزارش ) 1387(در این باره دانشمند و همکاران  
در بوته افزایش  نیامکردند که با افزایش نیتروژن تعداد 

 اي،وتغذیه رطوبتی تنش کهها بیان کردند آن. یافت
 ریزش یا و هاگل تلقیح عدم روي را خود تأثیر بیشترین

 ریزش آزمایش اجراي طول در که آنچنان دارند، هاآن
 مصرف عدم شرایط در هاگل تلقیح عدم و هاگل شدید

 که شد اعالم گزارش نیهم یط. گردید مشاهده نیتروژن
 کمتري تخمک تعداد که گردید سبب نیتروژن کمبود
 و خورجین تعداد کاهش سبب وبدینوسیله شود تشکیل

  .دیگرد خورجین در دانه
  نیام در دانه تعداد

معنی  نیاماثر مقدار نیتروژن بر تعداد دانه در    
 چهارهمان طور که در جدول شماره ). 3جدول(دار بود

شود، به موازات افزایش سطح نیتروژن مالحظه می
نیز افزایش پیدا کرده است به طوري  نیامتعداد دانه در 
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کیلوگرم در هکتار نیتروژن داراي  200که سطح 
رسد روش به نظر می. بود نیامباالترین تعداد دانه در 

اعمال کود نیتروژن به صورت سرك و فرم رشد 
نامحدود رقم ویلیامز موجب بهبود کارائی مصرف 

. بیشتري شده است نیامنیتروژن و تولید تعداد دانه در 
ها  اعالم گردیده است که با در بعضی از گزارش

 در واحد سطح افزایش نیامافرایش میزان نیتروژن تعداد 
پیدا نموده و متعاقب آن در اواخر فصل رشد به علت 

ها و در نتیجه افزایش مخزن و همچنین ریزش برگ
کاهش  نیاممحدودیت در انجام فتوسنتز، تعداد دانه در 

در این آزمایش اوال مرحله دوم اعمال . پیدا نموده است
باشد و به کود نیتروژن در مرحله پر شدن دانه می

اواخر فصل رشد و مرحله حساس همین علت گیاه در 
پر شدن دانه نیز با کمبودي از نظر نیتروژن به عنوان 

همچنین به . عنصري کلیدي در گیاه مواجه نبوده است
دلیل ویژگی رشد نامحدود رقم به کار رفته، گیاه از نظر 

هاي فتوسنتزي و فراهم نمودن ایجاد برگ و بافت
یتی نگردیده اسیمیالت براي تامین مخازن دچار محدود

همچنین وجود نیتروژن کافی در این مرحله نیز . است
هاي سبب عدم القاء محدودیت به گیاه براي تولید بافت

در ضمن به . فتوسنتزي و انجام فتوسنتز گردیده است
ها در کربوهیدرات توان ذخیره مناسبمی این عوامل نیز

را گیاه در طول فصل رشد و در نتیجه انتقال مجدد بهتر 
نیز افزایش ) 1387(دانشمند و همکاران. نیز اضافه نمود

را با افزایش میزان نیتروژن متناسب  نیامتعداد دانه در 
  .انددانسته

  هزاردانه وزن
هاي ، وزن هزار دانه در سیستم3طبق جدول     

مختلف تغذیه و مقادیر نیتروژن از لحاظ آماري در 
- داري میسطح احتمال یک درصد داراي تفاوت معنی

بیشترین وزن هزار دانه در سیستم تغذیه تلفیقی . باشد
و کمترین میزان آن در سیستم تغذیه آلی مشاهده 

وزن هزاردانه در سیستم تغذیه تلفیقی ). 4جدول (شد
 40هاي تغذیه آلی و شیمیائی به ترتیب نسبت به سیستم

این افزایش در وزن . باشددرصد بیشتر می 6و 

اثیر تیمار تلفیقی نیز به علت فراهمی هزاردانه تحت ت
باشد به نحوي مناسب عناصر غذائی در طول زمان می

نه دچار محدودیت از  که گیاه در سراسر فصل رشد
فراهم بودن سایر (گردد حیث عناصر مورد نیاز می

عناصر غذائی به غیر از نیتروژن نیز در آزمایش خاك، 
دچار سمیت  و نه) ، تایید شده است2و1جداول شماره 

گردد که علت آن ناشی از غلظت باالي عناصر غذائی می
همان طور که قبال ذکر گردید به دلیل خواص منحصر به 

در کنار این  .باشدفرد و مطلوب کود دامی و زئولیت می
توان مزایایی چون بهبود شرایط بیولوژیک مزیت می

خاك توسط مواد آلی و همچنین اضافه نمودن میزان 
حساس  محلول به خاك در مراحل مناسبی از نیتروژن

 ،1387 دانشمند و همکاران( رشد گیاه را نیز ذکر نمود
علت . ) 2010منصوري فر و همکاران  ،2006تابت  -ال

دانه در سیستم تغذیه شیمیائی نیز  کاهش وزن هزار
فراهمی مناسب نیتروژن در  تواند به علت عدممی

شوئی و عمچنین عدم آی سراسر فصل رشد به علت 
. باشدفراهم بودن سایر عناصر به میزان مطلوب می

سیسستم تغذیه آلی نیز که داراي کمترین وزن هزار 
دانه بود به علت کمبود نیتروژن در اول فصل رشد و 

معدنی موجود در خاك در پیکر  تثبیت اندك نیتروژن
موجودات زنده به علت افزایش جمعیت این موجودات به 

افزایش کربن خاك نتوانست به رشد مطلوب و  واسطه
ها هاي فتوسنتز کننده الزم براي تغذیه دانهتولید اندام
این شرایط سبب گردید که رشد گیاه و . دست یابد

ها فتوسنتز کننده کاهش یافته و در دوره پر شدن اندام
دانه با کاهش فتوسنتز جاري و انتقال مجدد مواد ذخیره 

- یافته. وزن هزار دانه فراهم آید شده، موجبات کاهش
 هاي بدست آمده با نتایج سایر محققان در این زمینه

) 2002پرساد و همکاران  ،2010افتیمیادو و همکاران (
از جمله موانعی که سبب کاهش . باشدمطابقت می داراي

گردد عملکرد و وزن هزار دانه در گیاهان زراعی می
کمبود . باشدیکاهش نیتروژن در اواخر فصل رشد م

-ها به عنوان اصلیاین عنصر سبب پیري زودرس برگ
ها و در نتیجه ترین منبع فتوسنتز کننده و ریزش برگ
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کاهش شاخص سطح یرگ و کاهش دوام سطح برگ در 
باشد ها نیز میاواخر فصل رشد که دوره پر شدن دانه

 انیب) 2010(همچنین سپاسخواه و برزگر. گرددمی
 دانه هزار وزن شیافزا سبب تروژنین شیافزا که کردند

به علت  نیهمچن. گردید پوكي هادانه تعداد کاهش و
اي گیاه و اهمیت آن در نیتروژن در رشد سبزینه نقش

هاي فتوسنتز کننده، میزان مناسب این پایداري اندام
عنصر در این آزمایش سبب گردید که در حین پر شدن 

سبی حفظ گردد و در ها نیز فتوسنتز در سطح منادانه
ها با شدت بیشتري ادامه یابد که نتیجه پر شدن دانه

دانه در مقدار نیتروژن  متعاقب آن بیشترین وزن هزار
این میزان وزن . کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید 200

هزار دانه نسبت به کمترین وزن هزار دانه در مقدار  
درصد  20در هکتار  به میزان  کیلوگرم 100نیتروژن 

هاي مشابه در این گزارش). 4جدول ( افزایش نشان داد
زمینه نشانگر تاثیر افزایش مقدار نیتروژن بر وزن هزار 

نخالوي و -ال ،2010ن اعابدي و همکار( باشددانه می
کرم زاده و  ، 2010حمیدي و همکاران  ،2009 بخاشوین
  ).2010همکاران 

  
  
  

  روغن و پروتئین دانه درصد
- ، سیستم)5جدول(بر اساس تجزیه واریانس     

هاي تغذیه، مقدار نیتروژن و اثر متقابل این دو عامل  بر 
-داري میدرصد روغن و پروتئین دانه داراي اثر معنی

 هر چه میزان نیتروژن فراهم شده باالتر باشد،. باشند
درصد پروتئین افزایش یافته و درصد روغن دانه کمتر 

 یهمبستگ) 2006(راستا ري و همکاراندر این . شودمی
 را دانه روغن و دانه نیپروتئ درصد زانیم نیب یمنف

بیشتر بودن درصد روغن  رو نیهم از. نمودند گزارش
 ریمقاد علت به ش،یآزما نیدرا M2N150در اثر متقابل 

 البته). 5 شکل(باشدیم اهیگ يبرا یفراهم تروژنین کم
 با را M2N100 متقابل اثر در روغن درصد بودن کمتر
 حد از شیب کمبود علت به آن تروژنین بودن کمتر وجود

در این . باشدیم روغن سنتز بر آن ریتاث و تروژنین
نیز مشاهده کرد که افزایش ) 2006(ابتت -رابطه ال

کیلوگرم در هکتار سبب  50نیتروژن از صفر به  میزان
کاربرد افزایش درصد روغن دانه آفتابگردان گردید اما 

دار درصد مقادیر باالتر نیتروژن سبب کاهش معنی
 توجه با زین M1N200 تیماري ترکیب .روغن دانه گردید

 دانه، شدن پر مرحله در تروژنین ادیز مقدار افتیدر به
  .بود روغن درصد زانیم نیکمتر يدارا

  عملکرد دانهتاثیر مقادیر نیتروژن بر  -2شکل 
ها ستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین

 .فاقد اختالف آماري معنی دار می باشند
 

  هاي تغذیه بر عملکرد دانهتاثیر سیستم -1شکل 
ها ستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین 

  .فاقد اختالف آماري معنی دار می باشند
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هاي تغذیه و مقادیر نیتروژنبرخی صفات کمی سویا تحت تاثیر سیستمتجزیه واریانس عملکرد دانه و  -3جدول   

ns ، * درصد 1درصد و 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیر معنی** و  
 

 
  هاي تغذیه و مقادیر نیتروژن بر عملکرد بیولوژیکاثر متقابل سیستم -3شکل

 .ها فاقد اختالف آماري معنی دار می باشندمیانگینستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ 

 

 
  هاي تغذیه و مقادیر نیتروژن بر تعداد نیام در متر مربع اثر متقابل سیستم -4شکل 

 .ها فاقد اختالف آماري معنی دار می باشندستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین

 وزن هزار دانه درجه آزادي تغییراتمنبع 
 تعداد دانه

  در نیام
 تعداد     

  در متر مربعنیام 
 عملکرد دانه

 عملکرد

  بیولوژیک
 شاخص

  برداشت
1331ns 009/0 2 تکرار ns 29490ns 734668 ns110048 ns 19 ns 

 **ns 48509** 17033437**14482279**306 017/0 **30319 2 سیستم تغذیه
نیتروژنمقدار   2 16532** 097/0 * 12476  ns 1823915*6720113* 53** 

ns 03/0 1043 4 مقدار نیتروژن× سیستم تغذیه  ns 33005* 667674 ns4404391* 19 ns 
026/0 1794 16 خطاي آزمایشی  5959 378644 1238273 8 

C.V.  6/15  6/6  10 4/13  5/15  5/4  
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  سیستم هاي تغذیه و مقدار نیتروژن می سویا تحت تاثیرمقایسه میانگین شاخص هاي ک -4 جدول

  شاخص برداشت  سطوح تیمار  تیمار
  درصد(

  تعداد دانه
  در نیام

  وزن
  )گرم(هزار دانه 

          سیستم تغذیه
  b55  b34/2  b189  آلی  
  a67   b43/2  a307  تلفیقی  

  مقدار نیتروژن
  )کیلوگرم در هکتار(

  a66  a4/2  a292  شیمیایی

  100  b61  b3/2  b247  
  150  b60  b36/2  b228 

  200  a65  a51/2  a 312  
  

گردد که ها نیز مشاهده میدر مقایسه میانگین
بیشترین درصد پروتئین مربوط به سیستم تغذیه 
شیمیائی و کمترین میزان آن مربوط به سیستم تغذیه 

بیشتر بودن درصد پروتئین در ).  6شکل (باشدآلی می
مربوط به نقش نیتروژن در ساختار  M1N200 تیمار 

- پروتئین و زمان اضافه نمودن نیتروژن به خاك می

مقدار  به این که در این ترکیب تیماري با توجه. باشد

زیادي نیتروژن معدنی و آن هم به صورت قابل جذب 
اضافه گردید، در در مرحله پر شدن دانه به خاك 

داري در درصد پروتئین دانه نتیجه سبب افزایش معنی
گردید که در این روش   M2N150نسبت به تیمار

میزان نیتروژن کمتري در خاك به صورت محلول 
  .وجود دارد

 
 

 
  دانههاي تغذیه و مقادیر نیتروژن بر درصدروغن اثر متقابل سیستم -5شکل 

 .ها فاقد اختالف آماري معنی دار می باشندستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین
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  هاي تغذیه و مقادیر نیتروژن بر درصد پروتئین دانهاثر متقابل سیستم -6شکل 
 .دار می باشندها فاقد اختالف آماري معنی ستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین
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ا توجه به توضیحات ذکر شده، ترکیب ب
در زمان پر شدن دانه نیتروژن  M1N200تیماري 

بیشتري حتی نسبت به شرایطی که نیتروژن به صورت 
تلفیقی در اختیار گیاه قرار داده شده را در دسترس 
داشته است و همین عامل سبب افزایش جذب این عنصر 

یگر کاهش البته علت د. و تولید بیشتر پروتئین شده است
افزایش درصد   M2N150درصد نیتروژن در تیمار 

باشد که بر اساس گزارش ري روغن در این شرایط می

 درصد زانیم نیب یمنف یهمبستگ) 2006(و همکاران
افزایش درصد . دارد وجود دانه روغن و دانه نیپروتئ

پروتئین با افزایش میزان نیتروژن فراهم شده براي گیاه 
کیندرد و ( ن نیز گزارش گردیده استتوسط سایر محققا

  ). 2006  کی و همکاران  ،2008همکارن 
  عملکرد روغن و پروتئین دانه -8
نتایج تجزیه واریانس بیانگر این است که        

هاي تغذیه، مقدار نیتروژن و اثر متقابل این تاثیرسیستم

  هاي تغذیه و مقادیر نیتروژنتجزیه واریانس مشخصات کیفی دانه سویا تحت تاثیر سیستم -5جدول 

   درجه آزادي  منبع تغییرات
 درصد 
 روغن

  عملکرد  
 روغن  

  درصد  
 پروتئین 

   عملکرد        
 پروتئین               

103/0 2 تکرار  ns 14449 ns  6 *            88787 ns 

6/1 2 سیستم تغذیه * 595403**   37**               

  
2010273** 

03/1 2 مقدار نیتروژن * 124396*  9*                588021** 

01/1 4              مقدار  نیتروژن× سیستم تغذیه * 108751*  15**               

   
285490  * 

27/0 16 خطاي آزمایشی  28532  5/1     71727 

C.V.  3/2  4/16  5/3   3/16  

ns،* 0 درصد 1درصد و 5دار در سطح احتمال دار، معنیبه ترتیب غیر معنی** و 
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 دو عامل بر عملکرد روغن و عملکرد پروتئین دانه 
همان طور که در شکل شماره ). 5جدول (بوددار معنی

گردد، برهمکنش سیستم تغذیه تلفیقی و هفت مشاهده می
) M3N150(کیلوگرم در هکتار 150مقدار نیتروژن 

این امر به تاثیر . بیشترین عملکرد روغن را ایجاد نمود
ماده آلی و زئولیت در جلوگیري از شستشوي نیتروژن 

 ي از مصرف نیتروژندر مقدار کمتر شودکه سبب می
باالترین عملکرد دانه و متعاقب آن عملکرد روغن حاصل 

  .شودمی گردد نسبت داده

 کرد گزارش) 2004(بر اساس آزمایشی کیلی
 سبب تروژنین هکتار در لوگرمیک 160 زانیم کاربرد که
 آفتابگردان دانه روغن عملکرد يدرصد20 شیافزا

نکته که عملکرد با توجه به این . دیگرد شاهد به نسبت
روغن از حاصلضرب عملکرد دانه در درصد روغن 

گردد، از این رو با توجه به بیشتر بودن حاصل می
 150مصرف ( M3N150عملکرد در ترکیب تیماري 

و مناسب بودن ) کیلوگرم نیتروژن به صورت تلفیقی
رصد روغن، بیشترین میزان عملکرد روغن در دمیزان 

  ).7شکل (د گرداین شرایط مشاهده می
  

 
  هاي تغذیه و مقادیر نیتروژن بر عملکرد روغن دانهاثر متقابل سیستم -7شکل 

 .ها فاقد اختالف آماري معنی دار می باشندستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین

  

 
  پروتئین دانه نیتروژن بر عملکرد هاي تغذیه و مقادیراثر متقابل سیستم -8شکل 

    .دار می باشندها فاقد اختالف آماري معنیستون هاي داراي حرف مشترك بر اساس آزمون مقایسۀ میانگین
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در مورد عملکرد پروتئین نیز باید ذکر شود که 
از آنجا که این شاخص از حاصلضرب درصد پروتئین 

آید، در نتیجه با توجه به درعملکرد دانه بدست می
 M3N150صد باالي پروتئین و عملکرد باال در تیمار در

ترین دالیل آن فراهم بودن مقادیر مناسب که یکی از مهم
بیشترین میزان عملکرد پروتئین باشد، نیتروژن می

 گزارش در). 8شکل(دشباتغذیه می مربوط به این روش
 شیافزا ریتاث زین) 2001(همکاران و  دویلیب لوپز

 گرفته قرار تاکید نیپروتئ عملکرد شیافزا بر تروژنین
  . است

  
  کلی نتیجه گیري

سیستم تغذیه تلفیقی در تمامی صفات مانند 
عملکرد دانه، وزن هزار دانه ، شاخص برداشت، عملکرد 

داراي باالترین میزان بوده و برتري این .... بیولوژیک، و
-هاي تغذیه مشهود میبه سایر روشسیستم نسبت 

از طرفی تامین نیتروژن گیاه به روش تلفیقی در . باشد
این آزمایش به معنی به نصف رساندن مصرف کود 

 50و کاهش میزان نیتروژن مصرفی به میزان  شیمیائی
توان انتظار به این ترتیب می. باشدمی کیلوگرم در هکتار

یع کاهش داشت با کاربرد این روش در سطح وس
چشمگیري در مصرف کودهاي شیمیائی در کشور 

گردد که خود گامی بلند در راستاي حفظ حاصل می
محیط زیست و رسیدن به کشاورزي ارگانیک و پایدار 

هاي بدیهی است کاهش مصرف نهاده. گرددمحسوب می
هاي تولید و شیمیائی سبب کاهش زیادي در هزینه

از . گردداورزي میهاي کشتر نمودن فعالیتاقتصادي
طرفی در تمامی صفات اثر متقابل سیستم تغذیه تلفیقی 

کیلوگرم در هکتار یا داراي  150با سطح نیتروژن 
دار بهترین نتیجه بوده و یا این که بدون اختالف معنی
این . پس از سیستم شیمیائی در رتبه دوم قرار گرفت

یه نکته بیانگر این است که با استفاده از سیستم تغذ
توان تلفیقی و حضور مواد آلی و زئولیت در کنار آن می

دار در عملکرد و نیتروژن مصرفی را  بدون کاهش معنی
  .تقلیل داد قابل توجهیاجزاي عملکرد به میزان 
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	كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ سرﺪﻣﻢﺘﺴﯿﺳ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺳرﺮﺑ100 ،150 و200 ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ردﯽﻟآرﻮﮐﺬﻣﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﻣﺎﺗﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ2617رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺢﻄﺳ و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗرﺎﺘﮑﻫ ( نژوﺮﺘﯿﻧ ﺢﻄﺳ و ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ رد
	:ﺲﮑﯿﻧﻮﭘﻮﺋز ،ﺎﯾﻮﺳ،ﻢﺘﺴﯿﺳﺬﻐﺗ يﺎﻫﯾﻪ،ﯽﻟآ دﻮﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ
	نژوﺮﺘﯿﻧ
	.
	بﻮﺴﺤﻣ رﻮﺸﮐﯽﻣددﺮﮔ
	هﺪﺷ حﻼﺻا مﺎﻗراﺎﯾﻮﺳ ﯽﻣ عﺎﺒﺷا بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﻦﯿﺋﺎﭘ ناﺰﯿﻣ ياراد ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ نﺎﺴﻧا ﯽﺘﻣﻼﺳ ياﺮﺑ ﺎﻫﺐﺳﺎﻨﻣﺮﺗﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ا ﯽﻓﺮﻃ ز يﻻﺎﺑ ناﺰﯿﻣ ،ﮏﯿﺘﻤﻟﺎﭘ ﺪﯿﺳا ﻢﮐ ناﺰﯿﻣ و ﮏﯿﺌﻟوا ﺪﯿﺳا ﻪﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ار ﺎﯾﻮﺳ ﻦﻏور ،مﺎﻗرا ﻦﯾا ﮏﯾرﺎﺌﺘﺳا ﺪﯿﺳا
	ﻪﺑ يﻻﺎﺑ ﺪﺻرد ﻞﯿﻟدﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ و ﻦﻏور22-18 و45-35 ﻦﯿﺑ رد ،دﻮﺷ ﯽﻣ ﻞﻣﺎﺷ ار ﻪﻧاد نزو زا ﺪﺻرد ﻪﻧاد ياﺮﺑ يدﺮﺒﻫار و شزرا ﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﮏﯾ ﯽﻨﻏور يﺎﻫ
	ﯽﻤﻠﻋ مﺎﻧ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ)
	نﺎﻫﺎﯿﮔ ،ﯽﻧاﻮﯿﺣ يﺎﻫدﻮﮐ ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ،ﯽﻋارز بوﺎﻨﺗ ﺪﯿﮐﺎﺗ ﻪﻋرﺰﻣ زا جرﺎﺧ ﯽﻟآ يﺎﯾﺎﻘﺑ و ﺰﺒﺳ دﻮﮐ ،تﻻﻮﻘﺑﯽﻣدﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ  و نﺎﻫروا2006.( زاﻪﮐ ﯽﺋﺎﺠﻧآ ﻞﺑﺎﻗ نﺎﻣز روﺮﻣ ﻪﺑ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ نﺪﯿﺳرﯽﻣ ﯽﺳﺮﺘﺳد،ﺪﺷﺎﺑ هرود ﮏﯾ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻪﺠﯿﺘﻧ رد يزروﺎﺸﮐ مﺎﻧ ﻪﺑ ﮏﯿﻧﺎﮔرا ﻪﺑ لواﺪ
	هﺪﯿﻧادﺮﮔ نﺎﺴﻧا ياﺮﺑ ﻢﻟﺎﺳ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻨﻏورﺖﺳا) ﺪﻧﻼﮔﺮﺑ2002.( ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﺑ زا ﺖﺧﺎﺳ رد ﻦﺘﺷاد ﺶﻘﻧ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ و فﺮﺼﻣ ﺮﭘ ﺮﺼﻨﻋ،ﻪﻨﯿﻣآ يﺎﻫﺪﯿﺳاﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﻮﻠﮐﻮﻧ ،ﺎﻫﺪﯿﺗﻮﺋﻮﻠﮐﻮﻧ ،ﺎﻫﺪﯿﻣآ ،ﺎﻫ ﻢﯾﺰﻧآ ،ﯽﻟﻮﻠﺳ ﻢﯿﺴﻘﺗ ،ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﺒﺳ ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا و ﺪﺷر ،ياگﺮﺑ ﺰﺒﺳ ﮓﻧر تﺪﺷ رد 
	ﯽﺗرﺎﺒﻋ ﻪﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ يزروﺎﺸﮐ ار نﺎﻫﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰﯿﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ و هدﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ لواﺪﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ ﺪﻨﻧﺎﻣﺐﺒﺳ ﯽﻓﺮﻃ زا و هدﺮﮐ ﻆﻔﺣ يﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﺣ رد ار ءﺎﻘﺗرا ددﺮﮔ ﯽﻣ  ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﭻﯿﻫداد2011(. ﯾدﻮﮐ عاﻮﻧا زا ﯽﮑ حﺮﻄﻣ ﯽﮔزﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻟآ يﺎﻫ ،هﺪﯾدﺮﮔ ﯽﻏﺮﻣ دﻮﮐ
	دﺮﺑرﺎﮐ ترﻮﺻ رد و دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﺳ نآ ﻪﺑ ﻻﺎﺑ شور ود  ماﻮﺗﯿ ﯽﻣ ﻪﺘﻔﮔ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴ دﻮﺷ .ﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺖﻟﻮﻬﺳ ﻢﻏر ﻪﺑ ،ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ مﻮﻤﺳ و هدﺎﻔﺘﺳا هزوﺮﻣا زا زوﺮﺑ ﺐﺒﺳ لواﺪﺘﻣ يزروﺎﺸﮐ هدﻮﻟآ ﻞﯿﺒﻗ زا يدﺪﻌﺘﻣ تﻼﮑﺸﻣ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ نﺪﺷ بآ ﺶﯾﺎﺳﺮﻓ ،ﯽﻨﯿﻣزﺮﯾز يﺎﻫيرﺎﻤﯿﺑ دﺎﺠﯾا ،كﺎﺧ يﺎ
	ﻖﻤﻋ0 ﺎﺗ30 و ﺪﯾدﺮﮔ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ كﺎﺧ يﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳﺪﯾدﺮﮔ لﺎﺳرا هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ ﺐﮐﺮﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﯿﻬﺗ زا ﺲﭘ . ﺰﺟ ﺖﻓﺎﺑ ﺮﻈﻧ زا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻞﺤﻣ كﺎﺧو ﺎﺑ ﮏﺒﺳ ﯽﺿارا ﻮﺑ ﯽﻨﺷ مﻮﻟ ﺖﻓﺎﺑ و ﯽﻧﻮﯿﺗﺎﮐ لدﺎﺒﺗ ﺖﯿﻓﺮﻇ ياراد ﻪﮐ د ﺖﯿﻓﺮﻇﯽﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ يﺮﯿﮕﺑآﺪﺷﺎﺑ .ﯽﮔﮋﯾو ﺮﯾﺎﺳﯽﮑﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫ لوﺪﺟ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻞﺤﻣ كﺎﺧ
	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ﻪﻄﺑار زا هدﺎﻔﺘﺳاﺐﺳﺎﻨﻣ زا مﻮﯿﺑوﺰﯾار ﺶﺨﺑ ﻦﯿﻣﺎﺗ ياﺮﺑ ﺎﻫرﺎﮑﻫار ﻦﯾﺮﺗﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا زﺎﯿﻧ درﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ زا يدﺎﯾز ءﺰﺟ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﯿﻟوا لﻮﺻاﺪﺷﺎﺑ .ﯾاﺰﻣ زا يﺎ دﺎﻔﺘﺳا هﻮﻘﻟﺎﺑ ﻪﻄﺑار ﻦﯾا زا هﯽﻣ مﺪﻋ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﺗﺎﮑﻧ ﻪﺑ ناﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ،نازرا ﺖﻤﯿﻗ 
	ﻼﮐ ﺎﯾ و هداد ﺶﻫﺎﮐ تﺪﺷ ﻪﺑ ار نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺪﻨﻧاﻮﺗﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻞﺘﺨﻣ. رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﯿﻘﺤﺗﯽﺳرﺮﺑبﺎﺗزﺎﺑﮑﻠﻤﻋ دﺮ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐﻪﯾﺬﻐﺗلواﺪﺘﻣ و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ،ﮏﯿﻧﺎﮔرا يا و ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻖﯾﺮﻃ زا ﺎﯾﻮﺳ يﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻆﻔﺣ ﻪﯿﺿﺮﻓ ﯽﺘﺳرد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢ
	مود ﻞﻣﺎﻋ و رد ﯽﻓﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ100
	ﮏﯿﻧﺎﮔرا ،
	ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و
	، 150
	و200
	دﻮﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ. نﺎﯾﺎﺷ ﺎﯾﻮﺳ يﻻﺎﺑ زﺎﯿﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯾا بﺎﺨﺘﻧا ﺖﺳا ﺮﮐذشﻮﺳ ناﺪﻘﻓ و ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯾا ﻪﺑيﺮﺘﮐﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫ يﺎﻫ دﻮﺑ ،ﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧ رد نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ. ﺮﯾدﺎﻘﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد سﺎﺳا ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا نژوﺮﺘﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ ناﺰﯿﻣ و ﺎﻫدﻮﮐ رد دﻮﺟ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد ﺶﯾﺎﻣزآ1389 رد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﻪﻋرﺰﻣ ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد رد ﻊﻗاو سرﺪﻣ16 تﺎﺼﺘﺨﻣ ﺎﺑ ناﺮﻬﺗ بﺮﻏ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ﯽﺋﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ35 و ﻪﺟرد44 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد51 و ﻪﺟرد10 عﺎﻔﺗرا و ﯽﻗﺮﺷ لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد1352 زا ﺮﺘﻣ ﺪﺷ ءاﺮﺟا ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ.ياﺮﺟا زا ﻞﺒﻗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﮔ
	ﯽﻣ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﺷﺎﺑ)ﺟلوﺪ3( يرﻮﻃ ﻪﺑ ، ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ)5650 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ (ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد . رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ و ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ شور ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺐﯿﺗﺮﺗ16 و50 دﺎﺠﯾا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد دﺮﮐ) ﻞﮑﺷ1.( ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ 
	وﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ نژﺪﯾدﺮﮔ لﺎﻤﻋا . ﺖﺑﻮﻧ ﻦﯿﻟوا زا ﻞﺒﻗ ﻪﻠﺣﺮﻣ ردتﺮﮐ ﻪﺑ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ نﺎﻣز رد مود ﻪﻠﺣﺮﻣ و ﯽﻫﺪﻠﮔ ﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا . دﺪﻌﺘﻣ ﻊﻧاﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻ و ﺎﯾﻮﺳ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ﻪﻄﺑار زا هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ رد هﺪﺷ ﺮﮐذ ﻦﯿﻣز رد ﺎﯾﻮﺳ ﯽﻠﺒﻗ ﺖﺸﮐ مﺪﻋ و مﻮﯿﺑوﺰﯾار يﺮﺘﮐﺎﺑﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا 
	رد نژوﺮﺘﯿﻧ هﮋﯾﻮﺑ ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﻪﺑ ناﻮﺗﻞﺼﻓ لﻮﻃ) زا ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺠﯾرﺪﺗ يزﺎﺳدازآ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﯽﻟآ دﻮﮐ ( ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ دﻮﺒﻬﺑ وداد ﺖﺒﺴﻧ كﺎﺧ . ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺑ ﻪﮐ دراﻮﻣ ﻦﯾا ﺮﺑ هوﻼﻋﯽﻣ ﺐﺗﺮﺘﻣ ﺰﯿﻧ ﯽﻟآ ﯽﻧﺪﻌﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ،ﺪﺷﺎﺑ رد هﺎﯿﮔ ﻪﺑﺪﺷر سﺎﺴ
	ﯽﺤﻄﺳ زا ﺎﯾﻮﺳ يﺎﻫ لدﺎﻌﻣ5/1ﻒﯾدر زا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ يﺎﻫ ﺖﺑﻮﻃر ﺎﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺖﺷادﺮﺑ ﯽﻧﺎﯿﻣ13 ﺪﺻرد ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧاتﺮﮐ و ﺰﯿﻧ هﺪﺸﻤﮔ يﺎﻫﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻦﯿﻤﻫ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ. ﺰﯿﻧ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
	ﺪﯾدﺮﮔ ﻢﺳر . تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ
	ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ مﺎﺠﻧا.
	هداد يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ ﺪﻫد شور ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
	ﺑ دﻮﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿ) ﻞﮑﺷ3 .(ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﺪﺳر زا ﯽﻓﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ زا ﯽﻤﯿﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﯽﻤﻫاﺮﻓ و كﺎﺧ ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ ﻂﯾاﺮﺷ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺒﺳ ﯽﻟآ ﻊﺒﻨﻣﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ ﺪﺷر لﻮﻃ رد ﺮﺻﺎﻨﻋ . ناﺰﯿﻣ ﯽﻓﺮﻃ زا و ﻪﺘﺧﺎﺳ فﺮﻃ ﺮﺑ ار هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻦﯾا رد نژوﺮﺘﯿﻧ زا ﯽﺷﺎﻧ ﺖﯿﻣﻮﻤﺴﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﭻﯿﻫ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﻫ نژوﺮﺘﯿﻧ) ﻞﮑﺷ2 (داد نﺎﺸﻧ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا تازاﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻣا دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،نژوﺮﺘﯿﻧ زا ﺶﯿﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ150 ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﺮﮑﻧ دﺎﺠﯾا دﺮﮑﻠﻤﻋ رد يراد . ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﯿﺟﻮﺗ رد16 رﺎﻤﯿﺗ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺪﺻرد200 ﺎ
	ﯽﻣددﺮﮔ . ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ تﻼﻤﯿﺳاﯽﻣ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺎﻫﮔددﺮ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻓ يرﻮﺼﻨﻣ)2010 ( ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯾﻻد زا ﯽﮑﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ار نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺘﺸﯿﺑ فﺮﺼﻣ تازاﻮﻣ ﻪﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﻧدﺮﮐ ﺮﮐذ نﺎﻫﺎﯿﮔ گﺮﺑ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ . ﻪﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﻪﻨﯿﻣآ يﺎﻫﺪﯿﺳا رﺎﺘﺧﺎﺳ رد نژوﺮﺘﯿ
	شراﺰﮔ ﺎﺑ ﻖﻓاﻮﺗ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ زا ﺶﺨﺑ ﻦﯾا يﺎﻫ يﺎﻫ ﯽﻣ يدﺪﻌﺘﻣﺪﺷﺎﺑ . و وراﺰﯿﺒﻟآ شراﺰﮔ ﻪﻠﻤﺟ زا نارﺎﮑﻤﻫ)2010 (ردﮔﯿهﺎمﺪﻨﮔو،ﻮﺟﻗﯿﺮﺼيو نارﺎﮑﻤﻫ)2009 ( و ترذ هﺎﯿﮔ ردﺋاﺪﻫاﯽووﯾﺰﻨ)2001 ( ﯽﮐﺎﺣ ﺰﯿﻧ مورود مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا زا نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ تازاﻮﻣ ﻪﺑ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﯽ
	هرﺎﺑ ﻦﯾا ردنارﺎﮑﻤﻫ و لﺪﻧﺎﭼ)2010 ( فاﺮﻃا رد نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻪﺸﯾر ﻂﯿﺤﻣﯽﻣددﺮﮔ . هﺪﺷ شراﺰﮔ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧدراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗ)نﺎﮔ و نارﺎﮑﻤﻫ2003، نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﮑﻣﺎﮐ2011، و رزﻮﻣ نا
	ﯽﺋﻮﺸﺑآ ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻤﻫاﺮﻓ وﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻣ ،دﻮﺷ ﺖﺷاد رﺎﻈﺘﻧا ناﻮﺗ ﺮﺛﻮﻣ هﺎﯿﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ نزو ﺶﯾاﺰﻓا رد ﺰﯿﻧ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾا ﻪﮐﺖﺳا هدﻮﺑ .ﺘﺳا ﻦﯿﻤﻫ ﺎﺑﯽﻣ لﻻﺪ دﻮﺒﻤﮐ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ ناﻮﺗﻦﯿﯾﺎﭘ  رد نژوﺮﺘﯿﻧ هﮋﯾﻮﺑ ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ زﺎﯿﻧ ﺢﻄﺳ 
	ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ و ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺎﯾﻮﺳﻪﺘﺷاد رادﺪﻧا . ﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺰﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ  راﺪﻘﻣ و ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﯽﻨﻌﻣ ﺪﺷ  راد) لوﺪﺟ3(÷. يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ
	ﯽﺸﯾور ﺪﺷر نداد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﺑ ،ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ
	)150 ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( ياراد رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	100 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﻟآ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ( دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ياراد
	ﯽﺳرﺮﺑ ردﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ يرﺎﻣآ يﺎﻫ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ
	مﺎﻣا)1389 ( نژوﺮﺘﯿﻧ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﻪﺗﻮﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا و ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ ترذ هﺎﯿﮔ يﺎﻫﻪﻧاد ﻪﺑ هدروﺮﭘ داﻮﻣ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻢﻬﺳ ﺎﻫ ﺖﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧادﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﻓﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﻞﻣاﻮﻋ ﻦﯾا و يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ يﺎﻫ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هﺎﯿﮔ هﺮﯿﺧذ ﺶ
	ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﺖﺷادﺮﺑﯽﻣ رادﺪﺷﺎﺑ) لوﺪﺟ هرﺎﻤﺷ4 .(ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ سﺎﺳا ﺮﺑﺎﻫ) لوﺪﺟ4 ( ﻦﯿﺑ رد ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ رﺎﻤﯿﺗ ،ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫﺖﺷادﺮﺑ)67ﺪﺻرد (ار ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ دﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﺎﯾﻮﺳ ياﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑﺖﻔﻫ وﻪﺳ ﺖﺷاد يﺮﺗﺮﺑ ﺪﺻرد .ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺑ يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﻧاﻮﺗ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑددﺮﮔ .هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑشراﺰﮔ ﺮﯾﺎﺳ يﺎﻫ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣدراد ﯽﻧاﻮﺨﻤﻫ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﯿﻠﺧ2009، و ﮏﺗر نارﺎﮑﻤﻫ2005،نارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﯿﺟو2007.(
	ﺪﺷﺎﺑ . ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ رد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ يﺮﺗﺮﺑ لﻮﻃ رد ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ لدﺎﻌﺘﻣ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﻪﺑﺪﺷر ﻞﺼﻓﺑ هﮋﯾﻮﯽﺸﯾاز زﺎﻓ رد هﺎﯿﮔ لدﺎﻌﺘﻣ ﺪﺷر و ﯽﻣ هداد ﺖﺒﺴﻧدﻮﺷ . ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾاﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﺮﻈﻧ زا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد ﻂﯾاﺮﺷ رد نژوﺮﺘﯿ دﻮﺟو ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ
	ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻣ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫﺶﻨﮑﻤﻫ ﺮﺑ و ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗمﺎﯿﻧﻪﺘﺷادﺪﻧا) لوﺪﺟ 3 .( سﺎﺳا ﺮﺑﻞﮑﺷ هرﺎﻤﺷ،رﺎﻬﭼ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑمﺎﯿﻧ رد رﺎﻤﯿﺗ رد ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو
	ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻟآ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ)
	( ،32 ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﯽﻣ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ شور رد سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ راﺪﻘﻣ ﺎﺑ ناﻮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺘﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧدﻮﻤﻧ ﻆﻔﺣ ار ﻻﺎﺑ.نارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﻨﻤﺸﻧاد هرﺎﺑ ﻦﯾا رد)1387 ( شراﺰﮔ داﺪﻌﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐمﺎﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺗﻮﺑ رد ﺖﻓﺎﯾ .نآ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺎﻫﻪﮐﺶﻨﺗﯽﺘﺑﻮﻃرﻪﯾﺬﻐﺗو،يا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺮﯿﺛﺄﺗدﻮﺧ
	رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﺮﺛامﺎﯿﻧ ﯽﻨﻌﻣ دﻮﺑ راد)لوﺪﺟ3 .( هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ رد ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫرﺎﻬﭼ ﯽﻣ ﻪﻈﺣﻼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا تازاﻮﻣ ﻪﺑ ،دﻮﺷ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗمﺎﯿﻧ يرﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﺳا هدﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ
	ﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻧادراﺰﻫ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﯽﻣ نﺎﻣز لﻮﻃ رد ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﻮﺤﻧ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﺮﺳاﺮﺳ رد هﺎﯿﮔ ﻪﮐ زا ﺖﯾدوﺪﺤﻣ رﺎﭼد ﻪﻧ ﯽﻣ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺚﯿﺣ ددﺮﮔ) ﺮﯾﺎﺳ ندﻮﺑ ﻢﻫاﺮﻓ ،كﺎﺧ ﺶﯾﺎﻣزآ رد ﺰﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ زا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ ﯽﺋاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ هرﺎﻤﺷ لواﺪﺟ1و2ﺖﺳا هﺪﺷ 
	ﺢﻄﺳ ﻪﮐ200 ياراد نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑمﺎﯿﻧدﻮﺑ .ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ شور ﺪﺳر ﺪﺷر مﺮﻓ و كﺮﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ لﺎﻤﻋا فﺮﺼﻣ ﯽﺋارﺎﮐ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣ ﺰﻣﺎﯿﻠﯾو ﻢﻗر دوﺪﺤﻣﺎﻧ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ و نژوﺮﺘﯿﻧمﺎﯿﻧﺖﺳا هﺪﺷ يﺮﺘﺸﯿﺑ . شراﺰﮔ زا ﯽﻀﻌﺑ رد ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ 
	لوﺪﺟ ﻖﺒﻃ3ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ، يﺎﻫ رد يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زا نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ياراد ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳﯽﻣ يراد
	ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯾا رد نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺎﻫ) نارﺎﮑﻤﻫ و ودﺎﯿﻤﯿﺘﻓا2010، نارﺎﮑﻤﻫ و دﺎﺳﺮﭘ2002 ( يارادﯽﻣ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣﺪﺷﺎﺑ . ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ ﻪﮐ ﯽﻌﻧاﻮﻣ ﻪﻠﻤﺟ زاﯽﻣ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو و دﺮﮑﻠﻤﻋ ددﺮﮔ ﻣ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﺮﺧاوا رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﻫﺎﮐﯽﺪﺷﺎﺑ . دﻮﺒﻤﮐ گﺮﺑ سردوز يﺮﯿﭘ ﺐﺒﺳ ﺮﺼ
	ﺪﺷﺎﺑ . ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد نآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ وﺪﺷ) لوﺪﺟ4 .( ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﻪﻧادراﺰﻫ نزوﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ40 و6ﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻردﺪﺷﺎﺑ . نزو رد ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا
	گﺮﺑ شﺰﯾر و هﺪﻨﻨﮐ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻊﺒﻨﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺎﻫ
	رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ماود ﺶﻫﺎﮐ و گﺮﯾ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﻫﺎﮐﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ هرود ﻪﮐ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﺮﺧاواﯽﻣ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣددﺮﮔ .ﺮﮔزﺮﺑ و هاﻮﺨﺳﺎﭙﺳ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ)2010 (ﺑﯿنﺎ ﺪﻧدﺮﮐﻪﮐاﺰﻓاﯾﺶﻧﯿنژوﺮﺘﺐﺒﺳاﺰﻓاﯾﺶنزوراﺰﻫﻪﻧاد وﺶﻫﺎﮐداﺪﻌﺗﻪﻧادﺎﻫ يكﻮﭘﺪﯾدﺮﮔ .ﻨﭽﻤﻫﯿﻦ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺶﻘﻧﻪﻨﯾﺰﺒﺳ ﺪﺷر رد نژوﺮﺘﯿﻧ رد نآ ﺖﯿﻤﻫا و هﺎﯿ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ)لوﺪﺟ5(ﻢﺘﺴﯿﺳ ،
	ﺮﺑ  ﻞﻣﺎﻋ ود ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ،ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ياراد ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ و ﻦﻏور ﺪﺻردﯽﻣ يراد
	ﺪﻨﺷﺎﺑ .،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ هﺪﺷ ﻢﻫاﺮﻓ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﻪﭼ ﺮﻫ ﺮﺘﻤﮐ ﻪﻧاد ﻦﻏور ﺪﺻرد و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻردﯽﻣدﻮﺷ . ﻦﯾا ردنارﺎﮑﻤﻫ و ير ﺎﺘﺳار)2006 (ﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽ ﻔﻨﻣﯽﺑﯿﻦﻣﯿناﺰﺪﺻردﺌﺗوﺮﭘﯿﻦﻪﻧادوﻦﻏورﻪﻧادار شراﺰﮔﺪﻧدﻮﻤﻧ .زاﻤﻫﯿﻦور ﻦﻏور ﺪﺻرد ندﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا رد
	اردﯾﻦﺎﻣزآﯾ،ﺶﻪﺑﺖﻠﻋدﺎﻘﻣﯾﺮ ﻢﮐﻧﯿنژوﺮﺘﻤﻫاﺮﻓﯽاﺮﺑيﮔﯿهﺎﻣﯽﺪﺷﺎﺑ)ﻞﮑﺷ5 .(ﻪﺘﺒﻟا ﺮﺘﻤﮐندﻮﺑﺪﺻردﻦﻏورردﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣ
	ارﺎﺑ دﻮﺟوﺮﺘﻤﮐندﻮﺑﻧﯿنژوﺮﺘنآﻪﺑﺖﻠﻋدﻮﺒﻤﮐﺑﯿﺶزاﺪﺣ ﻧﯿنژوﺮﺘوﺛﺎﺗﯿﺮنآﺮﺑﺰﺘﻨﺳﻦﻏورﻣﯽﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯾا رد لا ﻪﻄﺑار-ﺗﺖﺑﺎ)2006 ( ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ دﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﺮﻔﺻ زا نژوﺮﺘﯿﻧ50 ﺐﺒﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺎﻣا ﺪﯾدﺮﮔ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻪﻧاد ﻦﻏور ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺗﻻﺎﺑ 
	ﻧﯿﺰﺎﺑﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑردﯾﺖﻓﺎراﺪﻘﻣزﯾدﺎﻧﯿنژوﺮﺘردﻪﻠﺣﺮﻣﺮﭘنﺪﺷ،ﻪﻧاد اراديﺮﺘﻤﮐﯾﻦﻣﯿناﺰﺪﺻردﻦﻏوردﻮﺑ.
	بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻢﻫ نآ و ﯽﻧﺪﻌﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ يدﺎﯾز كﺎﺧ ﻪﺑ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد رد ،ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد رد يراد رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ردﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﻪﮐ ددﺮﮔ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ نآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷﯽﻣ ﯽﻟآﺪﺷﺎﺑ) ﻞﮑﺷ6 .( رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ندﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ
	شور ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ لﻮﻠﺤﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ كﺎﺧ رد يﺮﺘﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣدراد دﻮﺟو.
	رﺎﺘﺧﺎﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﻘﻧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﯽﻣ كﺎﺧ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ندﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا نﺎﻣز و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ
	ﺪﺷﺎﺑ .ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑيرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا رد ﻪﮐ ﻦﯾا ﻪﺑ راﺪﻘﻣ
	بﺑ ﺐﯿﮐﺮﺗ ،هﺪﺷ ﺮﮐذ تﺎﺤﯿﺿﻮﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎ يرﺎﻤﯿﺗ
	نارﺎﮑﻤﻫ و)2006 (ﮕﺘﺴﺒﻤﻫﯽﻔﻨﻣﯽﺑﯿﻦﻣﯿناﺰﺪﺻرد ﺌﺗوﺮﭘﯿﻦﻪﻧادوﻦﻏورﻪﻧاددﻮﺟودراد . ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻢﻫاﺮﻓ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﻂﺳﻮﺗﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ن) و درﺪﻨﯿﮐ نرﺎﮑﻤﻫ2008،نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮐ2006
	نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ نﺎﻣز رد ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮐ ﯽﻄﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﺣ يﺮﺘﺸﯿﺑ سﺮﺘﺳد رد ار هﺪﺷ هداد راﺮﻗ هﺎﯿﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯾا بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯿﻤﻫ و ﺖﺳا ﻪﺘﺷادﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ و .د ﺖﻠﻋ ﻪﺘﺒﻟا ﺶﻫﺎﮐ ﺮﮕﯾ رﺎﻤﯿﺗ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد
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	ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾا رد ﻦﻏور ير شراﺰﮔ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ
	ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﻢﺘﺴﯿﺳﺮﯿﺛﺎﺗ ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ،ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ
	ﯽﻠﯿﮐ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ سﺎﺳا ﺮﺑ)2004 (شراﺰﮔدﺮﮐ ﻪﮐدﺮﺑرﺎﮐﻣﯿناﺰ160ﮐﯿمﺮﮔﻮﻠردرﺎﺘﮑﻫﻧﯿنژوﺮﺘﺐﺒﺳ اﺰﻓاﯾﺶ20ﺪﺻرديدﺮﮑﻠﻤﻋﻦﻏورﻪﻧادنادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺪﻫﺎﺷدﺮﮔﯾﺪ . ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﻪﺘﮑﻧ ﻦﻏور ﺪﺻرد رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ بﺮﻀﻠﺻﺎﺣ زا ﻦﻏورﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ ندﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ور ﻦﯾا زا ،ددﺮﮔ يرﺎﻤﯿﺗ 
	ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻞﻣﺎﻋ ودﯽﻨﻌﻣ راددﻮﺑ) لوﺪﺟ5 .( هرﺎﻤﺷ ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺖﻔﻫ و ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ،ددﺮﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ150رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ)
	( دﻮﻤﻧ دﺎﺠﯾا ار ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ . ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﺮﻣا ﻦﯾا نژوﺮﺘﯿﻧ يﻮﺸﺘﺴﺷ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ رد ﺖﯿﻟﻮﺋز و ﯽﻟآ هدﺎﻣﯽﻣ ﺐﺒﺳ ﻪﮐدﻮﺷﺮﺘﻤﮐ راﺪﻘﻣ ردنژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ زا ي ﻞﺻﺎﺣ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ نآ ﺐﻗﺎﻌﺘﻣ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑهداد ﺖﺒﺴﻧ ددﺮﮔﯽﻣدﻮﺷ.
	) فﺮﺼﻣ150 ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( ندﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ و ناﺰﯿﻣد رد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﻦﻏور ﺪﺻرﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﻦﯾادﺮﮔ د) ﻞﮑﺷ7.(
	ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﻓﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ و50 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﯽﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ رﺎﻈﺘﻧا ناﻮﺗﺳو ﺢﻄﺳ رد شور ﻦﯾا دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﺖﺷاد ﺶﻫﺎﮐ ﻊﯿ رﻮﺸﮐ رد ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ رد يﺮﯿﮕﻤﺸﭼﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﻆﻔﺣ يﺎﺘﺳار رد ﺪﻨﻠﺑ ﯽﻣﺎﮔ دﻮﺧ ﻪﮐ ددﺮﮔ راﺪﯾﺎﭘ و ﮏﯿﻧﺎﮔرا يزروﺎﺸﮐ ﻪﺑ نﺪﯿﺳر و 
	ﻪﮐ دﻮﺷ ﺮﮐذ ﺪﯾﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ درﻮﻣ رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد بﺮﻀﻠﺻﺎﺣ زا ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زاﯽﻣ ﺖﺳﺪﺑ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋرد ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ،ﺪﯾآ رد رﺎﻤﯿﺗ رد ﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ يﻻﺎﺑ ﺪﺻ
	ﻢﻬﻣ زا ﯽﮑﯾ ﻪﮐ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ندﻮﺑ ﻢﻫاﺮﻓ نآ ﻞﯾﻻد ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ شور ﻦﯾا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﯽﻣ ﻪﯾﺬﻐﺗﺎﺑﺷﺪ
	ﻞﮑﺷ8 .(ردشراﺰﮔ ﺰﭘﻮﻟﺑﯿﻠﯿوﺪونارﺎﮑﻤﻫ)2001 (ﻧﯿﺰﺛﺎﺗﯿﺮاﺰﻓاﯾﺶ ﻧﯿنژوﺮﺘﺮﺑاﺰﻓاﯾﺶدﺮﮑﻠﻤﻋﺌﺗوﺮﭘﯿﻦﺪﯿﮐﺎﺗراﺮﻗﻪﺘﻓﺮﮔ ﺖﺳا .
	ﯽﻠﮐ ﺪﻨﻧﺎﻣ تﺎﻔﺻ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻢﺘﺴﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ، ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋو ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ .... ﻦﯾا يﺮﺗﺮﺑ و هدﻮﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ياراد ﺖﺒﺴﻧ ﻢﺘﺴﯿﺳشور ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑﯽﻣ دﻮﻬﺸﻣ ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ
	ﺪﺷﺎﺑ . رد ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ شور ﻪﺑ هﺎﯿﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯿﻣﺎﺗ ﯽﻓﺮﻃ زا دﻮﮐ فﺮﺼﻣ نﺪﻧﺎﺳر ﻒﺼﻧ ﻪﺑ ﯽﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا
	( ﺮﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ تﺎﻔﺻ .ﺖﻋارز ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ .سرﺪﻣ ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد .143ﻪﺤﻔﺻ. يدﺰﯾاح م .مﺎﻣا وي .1389 .ﺮﺛاﺶﯾارآ،ﺖﺷﺎﮐﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑوحﻮﻄﺳنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋترذناديﺎﻫ ﻢﻗرﻨﯿﺳ ساﺮﮐ ﻞﮕ704 .ناﺮﯾا ﯽﻋارز مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ . هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدزاود ﺪﻠﺟ3ﻪﺤﻔﺻ ،يﺎﻫ25
	يﺮﺒﮐاپ .1387 .ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳ تاﺮﺛايا) ،ﯽﻟآﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ،ﯽﺋﺎﯿﻤﯿﺷ (ﺪﺷر هﺪﻨﯾاﺰﻓا يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ و)
	ﯽﻨﯿﺴﺤﻣﻼﻏم .1387 .ﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗاﺰﻠﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺖﯿﻟﻮﺋز ﻒﻠﺘﺨ . ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ﺖﻋارز ﺪﺷرا .سرﺪﻣ ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد .125ﻪﺤﻔﺻ. حﻼﻓس .1385 .ﯽﺳرﺮﺑتاﺮﺛاﯽﻘﯿﻔﻠﺗدﻮﮐﯽﻏﺮﻣ
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷوهﻮﺤﻧرﺎﮑﺑيﺮﯿﮔﺮﺑ ﺎﻬﻧآتﺎﯿﺻﻮﺼﺧكﺎﺧودﺮﮑﻠﻤﻋترذ ﻪﻧادياردﻪﻘﻄﻨﻣنﺎﺘﺳﺮﻟ . يﺮﺘﮐد ﻪﻟﺎﺳرﺖﻋارز .سرﺪﻣ ﺖﯿﺑﺮﺗ هﺎﮕﺸﻧاد.180ﻪﺤﻔﺻ.

