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  چکیده

 .است کودهاي مذکور یکنترل کیفهاي جنبهرعایت کودهاي زیستی منوط به اثرات مفید و سودمند از  منديبهره
، بیوسوپرفسفات، 2ود زیستی باروراین اساس در این مطالعه کیفیت چهار نوع کود زیستی رایج کشور شامل ک بر

و برخی جداسازي (هاي مورد استفاده در آن  جدایهجمعیت میکروبی، تعداد نیتروکسین و سوپرنیتروپالس به لحاظ 
اعم از انحالل فسفات، آزادسازي  کودهااي  PGPRهاي ویژگیبرخی  همچنین. شد مطالعه )هاي بیوشیمیایی تست

تیمار  چهارتیمار شامل شاهد و  پنجبا در نظر گرفتن تصادفی  قالب طرح کامالًدر  وفورپتاسیم، تولید اکسین و سایدر
- نیمههاي عمومی و نتایج حاصل از شمارش جمعیت میکروبی در محیط .شدگیري  و اندازهتعیین تکرار  سه کودي و

نتایج . بود) cfu/mL108( 2زیستی سوپرنیتروپالس و بارور اختصاصی حاکی از جمعیت قابل قبول باکتریها در کود
در حاکی از آن بود که  هاي ساختاري ویژگیهاي به کار رفته در کودهاي زیستی بر اساس  جدایه جداسازيحاصل از 
و  )N1-N5(جدایه  5نیتروکسین  ،)Bio1-Bio4(جدایه  4، بیوسوپرفسفات )Ba1-Ba2(دو جدایه  2کود بارور

کلسیم فسفات  همچنین بیشترین میزان انحالل فسفات از تري .ددارحضور ) Sn1-Sn2( دو جدایه سوپرنیتروپالس
به دست آمد و در تولید اکسین  2گرم بر لیتر براي بیوسوپرفسفات و بارور میلی 350و  400با مقادیر نزدیک به  ترتیب به
)IAA (کودهاي زیستی به  در مورد ویژگی تولید سایدروفور، همه. موفق عمل کردند 2نیز کودهاي نیتروکسین و بارور

از گرچه کودهاي زیستی مورد مطالعه در این تحقیق  .بودند CAS-agarیدروفور در محیط اقادر به تولید س 2جز بارور
هاي باکتریایی بکار رفته در آنها و همچنین  اما تعیین جنس و گونه مورد ارزیابی قرار گرفتندهاي کیفی  برخی جنبه

   .نیازمند انجام آزمایشات بیشتري است ،هاي محرك رشدي هر جدایه ویژگی
  

  نیتروکسینکود زیستی،  ،، بیوسوپرفسفات، سوپرنیتروپالس2بارور :کلیدي هايواژه
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Abstract 

The beneficial effects of biofertilizers can only be achieved if adequate quality control of 

biofertilizers is available. However, quality control assessment of four common types of 

biofertilizers in Iran including Barvar2, Biosuperphosphate, Nitroxin and Supernitroplus was the 

aim of this study. The targets of this research were counting viable numbers of microorganisms 

which present in the biofertilizers over the shelf life of the product, isolation and biochemical 

identification of isolates in each biofertilizer and determination of PGPR feauters. PGPR features of 

biofertilizares (5 treatments) such as phosphate solubilizing, potassium releasing ability, auxin and 

siderophore production were tested in a completely randomized design with three replications. 

Treatments were: control, Nitroxin, Barvar2, Biosuperphosphate and Supernitroplus. The results of 

counting of microbial viable cells in the general and semi-selective media indicated acceptable 

number of  viable cells in Supernitroplus and Barvar2 (108 cfu/mL), respectively. The results of the 

identification and confirmation of isolates which used in the biofertilizers showed that two isolates 

(Ba1 and Ba2) exist in Barvar2, two isolates (Sn1 and Sn2) are in Supernitroplus, 4 isolates (Bio1-

Bio4) and 5 isolates (N1-N5) are present in Biosuperphosphate and Nitroxin, respectively. 

Furthermore, the highest amount of phosphate solubility from tricalcium phosphate source were 

gained for Biosuperphosphate and Barvar2, with values close to 400 and 350 mg/L respectively. 

Nitroxin and Barvar2 were successful in the production of auxin. All biofertilizers with an 

exception Bratvar2 were able to produce siderophore on CAS-agar medium. Although some quality 

characteristics of biofertilizers were determined in this study but identification of genus and species 

of bacteria which have been used in these biofertilzers and PGPR features of each isolate should be 

considered in the new researchs. 
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    مقدمه
امروزه استفاده از کودهاي زیستی بـا توجـه بـه    

و مسـایل زیسـت محیطـی     شیمیاییهزینه زیاد کودهاي 
ده اسـت  شـ که به دنبال دارند با اقبـال بیشـتري مواجـه    

ــی( ــام ب ــاریف  ). 2006ن ــاي زیســتی تع ــورد کوده در م
. شود  متفاوت و همسویی وجود دارد که به آن اشاره می

 جانـداران رموالسـیونی از ریز کودهاي زیستی، حـاوي ف 
هـاي   یـا متابولیـت  ) هاي سودمندها و قارچ باکتري(زنده 

هـایی هماننـد    باشـند کـه از طریـق روش   تولیدي آنها می
سازي یـون پتاسـیم،   تثبیت نیتروژن، انحالل فسفات، رها

تأمین آهن و دیگر عناصر بـه بهبـود تغذیـه گیـاه کمـک      
ــا کــاهش بیمــاري  ــود نمــوده و عــالوه بــر آن ب هــا، بهب

ساختمان خاك و سایر اثرات مفید باعث تحریک بیشـتر  
رشد گیاه شده و افزایش کمیت و کیفیت محصـول را بـه   

واژه کــود ) 2003(وســی ). 2006 نــامبــی(دنبــال دارنــد 
مـاده اي کـه شـامل    "کنـد  طور تعریف مـی  زیستی را این

ریزجانداران زنده بوده و زمانی کـه در سـطح گیـاه، بـه     
شـود قـادر بـه کلنیـزه     ر یا در خاك استفاده میهمراه بذ

بـوده و تحریـک    2ریزوسفر و سطوح داخلی گیاه 1کردن
رشد گیاه میزبـان خـود را از طریـق تـامین یـا فراهمـی       

  ."دارد همراهعناصر غذایی به 
مهمترین دلیل اسـتفاده از ایـن نـوع کودهـا، بـاال      

کیفیـت و کمیـت برخـی    ارتقـاي  بردن عملکرد محصول، 
ــاغی،  پارام ترهــاي شــاخص در محصــوالت زراعــی و ب

جـات  چنین برخـی از صـیفی  گیاهان دارویی، زینتی و هم
ــاي    ــودگی ناشــی از مصــرف کوده ــاهش آل ــار ک در کن

در حـال حاضــر کودهـاي زیســتی   . باشــد شـیمیایی مـی  
نیتروژنی و فسفاتی در بخش کشاورزي داراي بیشترین 

ایـج  اي رPGPRهـاي  باشند که جنس و گونهاستفاده می
و غالب به کاربرده شده در تولید این نوع کودها، عمـدتاً  

 آزوسپیریلوم، باسیلوس، سودوموناسهاي شامل جنس
  ). 1999 فراگارودریگرز و (باشند می ازتوباکترو 

                                                 
1- Colonizes  
2- Interior of Plant 

استفاده از کودهاي زیستی تولید شده در کشـور  
هاي وارداتی در برخی از موارد اثربخش بوده و  و نمونه

ي بر عملکرد برخی محصوالت زراعـی از  دار تأثیر معنی
جمله گندم، جـو و حبوبـات داشـته اسـت امـا در برخـی       
مـوارد ایـن نـوع کودهــا اثـربخش نبـوده و انتظــارات را      

تـوان از  پرواضـح اسـت زمـانی مـی    . انـد  نکردهبرآورده 
اي و اثــرات مثبــت ایــن نــوع کودهــا در شــرایط مزرعــه 

ط بـه کنتـرل   اي بهره برد که تمامی مـوارد مربـو  گلخانه
هـاي مـؤثر و   کیفیت این نوع کودها بسته به نـوع سـویه  

اي آنها بر طبق استانداردهاي  PGPR هاي برخی ویژگی
). 2011دیکــر و همکــاران (جهــانی رعایــت شــده باشــد 

بدیهی است که کیفیت مایه تلقـیح اسـتفاده شـده در ایـن     
بخشـی  سـزایی در اثـر   نوع کودها نیـز سـهم و نقـش بـه    

به هر حال بهـره منـدي    .ی مورد نظر داردکودهاي زیست
از منافع ناشی از کودهاي زیستی زمانی حاصل خواهـد  
شد که کیفیت الزم در تهیه مایـه تلقـیح یـا زادمایـه ایـن      

  ). 2011دیکر و همکاران (کودها بکار گرفته شود 
ــد    ــدي چن ــرل کیفیــت کودهــاي زیســتی فراین کنت

ظیـــر ناي از آزمایشـــات  اي بـــوده و مجموعـــه مرحلـــه
شـامل  اي را  هاي آزمایشگاهی، گلـدانی و مزرعـه   آزمون

کنترل کیفیت کودهاي زیستی شامل مواردي از  .شود می
هـا و  قبیل تعیین جمعیت میکروبی، تاییـد حضـور جـنس   

اسـتفاده در کـود، عـدم وجـود آلـودگی      هاي مورد گونه
توانایی انحالل فسفات معدنی و آلی نـامحلول،   میکروبی،

-اکسین و قدرت رهاسازي پتاسیم از کانیتوانایی سنتز 

و همچنین ارزیابی پاسـخ گیاهـان   ... هاي حاوي پتاسیم، 
  ).2011دیکر و همکاران (باشد  به تلقیح آنها می

هاي کارا و همچنین  براي تائید حضور گونه
حضور جمعیت فعال میکروبی در مدت زمان اعتبار کود 

عالوه بر آن . باشد انجام کنترل کیفیت الزم می ،زیستی
براي درك این مطلب که آیا در شرایط طبیعی واقعاً 

توانند از مصرف کودهاي شیمیایی  کارسازند و می
یکی از موارد . اي الزم است بکاهند، آزمایشات مزرعه
هاي کنترل کیفیت آگاهی از  ضروري در انجام تست
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براي این منظور بعد از تهیه . باشد تعداد باکتري می
در آب مقطر ) برابري 10(دهی  ده هاي رقت سري

هاي رقت بر روي پلیت حاوي  استریل از سري
دیکر (شود  هاي انتخابی یا افتراقی انتقال داده می محیط

هاي عمومی یا اختصاصی  از محیط). 2011و همکاران 
توان بهر برد به   هاي مختلف میکروبی می براي سویه

دگان کنن براي حل Pikovskaya که از محیط صورتی
براي ازتوباکترها، از  NF( N-free( فسفات، از محیط

براي  NFb( N-free bromothymol blue( محیط
هوسن و (توان استفاده نمود  می... و آزوسپیریلوم 

موتسارا و و  2011دیکر و همکاران  ،2007همکاران 
  ). 2008روي 

یکی از موارد مهم در مورد مایـه تلقـیح کودهـاي    
باشد بـه   آلودگی میکروبی در آن می عدم وجود ،زیستی

هاي ناخواسته در کود زیستی حضـور   که سویه صورتی
توانـد در   البتـه رخـداد ایـن آلـودگی مـی     . نداشته باشـند 

تاسـیون،  مراحل مختلف تهیه کود زیسـتی از قبیـل فرمان  
در برخـی از  . بنـدي رخ دهـد   استفاده از حامـل یـا بسـته   

 610یـا   10-5 يهـا  منابع عدم مشـاهده آلـودگی در رقـت   
یکی از استانداردهاي پذیرفتـه شـده در مـورد ایـن نـوع      

موتســارا و  ،2011دیکــر و همکــاران (باشــد  کودهــا مــی
 )2008روي 

بـر   2006تا  2004هاي  اي که بین سال در مطالعه
روي کودهاي زیسـتی رایـج در کشـور انـدونزي انجـام      

کود مورد مطالعه کنترل کیفی قـرار   41نزدیک به . گرفت
در اغلب این کودهـا از  ). 2007هوسن و همکاران (گرفت 

دو یا تعداد بیشتري میکروارگانیسم استفاده شده بود و 
در برخی از آنها معـادل کودهـاي    NPKمقادیر عناصر 
نتایج آزمایشـگاهی نشـان داد کـه ایـن     . آلی گزارش شد

کودها داراي رفتار حل کنندگی فسفات و تثبیـت کننـدگی   
کـود   5ند و از میـان کودهـاي زیسـتی،    باش می نیتروژن

داراي جمعیـــت میکروبـــی فعـــال کمتـــري نســـبت بـــه 
هـاي مربـوط بـه کـود      مشخصات قیـد شـده در ویژگـی   

 کـود زیسـتی داراي جمعیـت کمتـر از     3همچنـین  . ندبود

cfu/mL 103  ــد ــاران  (بودنــ ــن و همکــ ). 2007هوســ
کنندگی فسفات و تولید اکسین این کودها  هاي حل ویژگی
  .این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتنیز در 

تولید و عرضه محصوالت زیستی بخشی از نیاز 
کند امـا پـایش    گونه محصوالت تامین می کشور را به این

 باشد، در مواردي کنترل کیفیت آنها نیز بخش الینفک می
ي زیستی همـواره اثـر بخـش نبـوده و     استفاده از کودها

، صــرف نظــر از ســازد انتظــارات الزم را بــرآورده نمــی
اعم از نوع محصـول،  ( سایر عوامل تاثیرگذار در این امر

، ...)شرایط خاك، شـرایط محیطـی، شـرایط آزمـایش و     
. باشـد  کیفیت کود زیستی می ،یکی از عوامل عمده و مهم

ــدین خــاطر ضــرورت آن احســاس مــی  ــه در  ب شــود ک
کودهــاي زیســتی برخــی  اي بــه ارزیــابی کیفــی  مطالعــه

گیـري از   شود کـه بهـره   اطر نشان میخ. کشور پرداخت
کودهاي زیستی در کشاورزي و مشـاهده اثـرات مثبـت    

هــاي کیفــی ایــن کودهــا و  آنهـا منــوط بــه رعایــت جنبــه 
 PGPR هاي موثر با توجـه بـه ویژگـی    سویه استفاده از

در این پژوهش چهـار نـوع کـود    بر این اساس . آنهاست
ات، ، بیوسوپرفسـف 2زیستی رایج در کشور شامل بارور

هاي فوق  نیتروکسین و سوپرنیتروپالس از لحاظ ویژگی
ایـن تحقیـق بـا     و مورد بررسی و ارزیابی قـرار گرفتنـد  

  :اهداف زیر دنبال شده است
ــج در کشــور   -1 ــابی کودهــاي زیســتی رای ارزی

ــارور( ، بیوسوپرفســفات، ســوپرنیتروپالس و 2شــامل ب
اعــم از وجــود جمعیــت فعــال میکروبــی و ) نیتروکســین

هـاي مـورد اسـتفاده در هـر کـود بـر        ي ایزولـه جداساز
   شناسی هاي ریخت اساس ویژگی

ــی  -2 ــین ویژگ ــاي  تعی ــاه   ه ــدي گی ــرك رش مح
رهاسـازي  از قبیل حل کنندگی فسفات، ( کودهاي زیستی

در شـرایط درون   )سـایدروفور پتاسیم، تولید اکسـین و  
  اي شیشه
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  هامواد و روش
چهــار کــود زیســتی رایــج در کشــور شــامل      

تولیـدي  (وکسین، سوپرنیتروپالس، بیوسوپرفسفات نیتر
شرکت فناوري زیستی مهر آسیا هـر سـه محصـول بـه     

تولیده شده در شـرکت زیسـت   ( 2و بارور) صورت مایع
از نظـر عناصـر   تهیـه و  ) فناور سـبز بـه صـورت جامـد    

NPK ،هاي جمعیت میکروبی و ویژگی PGPR اي مورد
ه دسـت آمـده   هاي بـ   جدایههمچنین  .بررسی قرار گرفتند

ــیط  ــود در محـ ــر کـ ــا    از هـ ــومی یـ ــت عمـ ــاي کشـ هـ
ــه ــی  نیم ــر اســاس ویژگ ــوتیپی و  اختصاصــی ب ــاي فن ه
اي  هـاي سـاده   آزمـون شناسـی جداسـازي شـد و     ریخت

میزي گرم، اندوسپور، تست کاتاالز، اکسیداز، آنظیر رنگ
 .بر روي آنها انجام پذیرفت ...و  ویژگی فلورسنتی

پتاسـیم موجـود   غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و 
در کودهاي زیستی مایع و تنها کود بـر بسـتر جامـد بـا     

 ،1989والینگ و همکاران (هاي مرسوم  استفاده از روش
گیري شـد   اندازه ) 2001جونز  و 1982اولسن و سامرز 

در مورد کود  .آورده شده است 1که نتایج آن در جدول 
و کودهـاي مـایع بـراي تعیـین غلظـت دو       2جامد بـارور 

از کود تهیـه و بـا    10-2فسفر و پتاسیم ابتدا رقت  عنصر
تهیــه اســتانداردهاي فســفر و پتاســیم و بــا اســتفاده از  
منحنی کالیبراسـیون بـرازش داده شـده غلظـت ایـن دو      

براي تعیین غلظت نیتروژن، با تـوزین  . عنصر تعیین شد
ها با اسـید  تکرار هضم نمونه 2گرم از کود مذکور در  1

 1براي کودهـاي مـایع   . انجام شد% 96سولفوریک غلیظ 
ي تعیـین غلظـت نیتـروژن    الیتر از خـود کودهـا بـر   میلی

اســتفاده شــد و در نهایــت مقــدار نیتــروژن موجــود در  
کودها بـا روش کجلـدال و انجـام تیتراسـیون بـا  اسـید       

  .نرمال محاسبه شد 02/0سولفوریک 
ابتـدا   تعیین جمعیـت میکروبـی کودهـا،   به منظور 

-9رقـت  ( پایـانی  هـاي  رقت هیه شد و ازهاي رقت ت سري

 100تکرار به میزان  2در ) 10-5و  6-10، 7-10 ،8-10، 10
میکرولیتر بر روي محیط جامد عمومی انتقـال داده شـد،   

 LB( Luria( کشـت عمـومی  براي این منظور از محـیط  

and Bertani قابل ذکر است کـه   .)1شکل ( استفاده شد
ــیط  ــه در مح ــن مرحل ــت نی  ای ــاي کش ــهه اختصاصــی  م

Sperber ،NF  وNfb  نیز انجام شد، اطالعات مربوط به
جـدول  هاي مورد استفاده در این تحقیق در  محیط کشت

یـک  ) 10-2( براي تهیـه اولـین رقـت    .آورده شده است 2
 1در مورد کود جامـد  (لیتر از کودهاي زیستی مایع میلی

) گرم بر سـانتی مترمکعـب   1گرم با فرض وزن ظاهري 
لیتر آب مقطـر اسـتریل افـزوده شـد و سـایر      میلی 99به 

میلی لیتـر آب   9در لوله هاي حاوي  10-9 ها تا رقت رقت
لیتـر از سوسپانسـیون   میلـی  1مقطر اسـتریل بـا انتقـال    

  . )2011دیکر و همکاران ( میکروبی تهیه شد
هـاي مـورد    ، جدایـه عالوه بر شـمارش میکروبـی  

ظـاهري و  هـاي   ویژگـی استفاده در هر کـود بـر اسـاس    
و در ادامـه برخـی از   ) 2شکل (جداسازي  ها کلنی ریختی
ـرم،   هاي بیوشیمیایی ها و تست آزمون نظیر رنگامیزي گ

روبرت کرانز و همکـاران  (تست اکسیداز، مصرف قندها 
   .بر روي آنها انجام پذیرفت )2006

کنندگی فسـفات،   هایی نظیر حل تعیین ویژگیبراي 
ــ   ــازي پتاس ــین، رهاس ــد اکس ــد  یم و تولی ــین تولی همچن

بـه صـورت زیـر اقـدام     در کودهاي زیستی  سایدروفور
قابل ذکر است که بررسی ویژگی انحالل فسفات در . شد

مایع و تولید سایدروفور در محیط جامـد  محیط جامد و 
و تولید اکسین و رهاسازي پتاسیم فقط در محـیط مـایع   

هـاي انجـام    در همـه سـنجش   .یابی قرار گرفتزمورد ار
در محــیط مــایع یــک نمونــه شــاهد بــدون تلقــیح  شــده 

میکروبی نیز در نظر گرفته شـد کـه مقـادیر مربـوط بـه      
  .تیمارهاي کودي کسر شدشاهد از 

نـامحلول  کنندگی فسفات براي بررسی میزان حل
 Ca3(PO4)2بــا فرمــول شــیمیایی : فســفاتکلســیمتــري(

توسـط کودهـاي زیسـتی،    ) ساخت شرکت مـرك آلمـان  
هـر کـود زیسـتی در سـه      10-2 ز رقـت میکرولیتر ا 500

 Sperber محـیط  لیتـر میلـی  30هاي حاوي تکرار به ارلن
پـس از اتمـام دوره انکوباسـیون یـک     . شـد  مایع افزوده

و سـرعت   گـراد درجه سانتی 26با شرایط دماي  ايهفته
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از  لیتــر میلــی 2، بــا برداشــت دور در دقیقــه 150شــیک 
لیتـر  میلـی  10م هاي مایع فوق و با رساندن به حجمحیط

به مدت  5000در لوله سانتریفیوژ، در دور) آب مقطربا (
کننـدگی فسـفات   دقیقه سـانتریفیوژ شـد، میـزان حـل     10

با روش وانـادات  نامحلول توسط تیمارهاي کود زیستی 
ســاریخانی و همکــاران (شــد  گیــريانــدازهمولیبــدات  –

2013.(   
توان تولید ایندول استیک اسید کودهـاي زیسـتی   

 NB( Nutrient( نتخــاب شــده، بــا اســتفاده از محــیطا

Broth 500براي این منظـور  . در سه تکرار انجام گرفت 
میلـی لیتـر    30کود زیستی  بـه   10-2  میکرولیتر از رقت

تریپتوفـان   - L گرم در لیتـر میلی 50حاوي ( NB محیط
ــد آن ــا فاقـ ــد از  ) یـ ــد و بعـ ــل گردیـ ــاعت،  72منتقـ سـ

ــاکتري ــه  rpm5000( یفیوژســانتر سوسپانســیون ب و ب
لیتر از محلول صاف رویی بـا   و دو میلی) دقیقه 10مدت 

ــی 4 ــکی  میلـــــ ــرف سالکوفســـــ ــراز معـــــ  لیتـــــ
)H2SO4(12M)+FeCl3(0.5M)(  این مخلوط به . شدمخلوط

نگهـداري و  و در تـاریکی  دقیقه در دمـاي اتـاق    30مدت 
 530سپس با استفاده از اسـپکتروفتومتر در طـول مـوج    

 کودتوسط هر  IAA گردید و مقدار تولید نانومتر قرائت
از مقایســه جــذب نــور در سوسپانســیون آن جدایــه بــا 

، 5/1 ،5/0، 0هـاي  منحنی استاندارد تهیه شده در غلظـت 
شـد  محاسـبه   IAAلیتر میکروگرم در میلی 10و  5/7 ،5
   .)2011دیکر و همکاران (

میزان رهاسازي پتاسیم هر کود زیسـتی بـا سـه    
مـایع حـاوي کـانی    الکسـاندروف  یط کشت تکرار در مح
این دو کانی بـه ترتیـب از معـادن    (بیوتیت یا موسکویت 

مورد بررسی ) باغ ارومیه تهیه شدند همدان و قرهمیکاي 

از کودهـاي زیسـتی تهیـه  و     10-2ابتدا رقت . گرفتقرار 
لیتـر محـیط    میلـی  30میکرولیتـر از آن در   500 با تلقیح 

انی میکـاي سـفید یـا سـیاه     مایع حـاوي کـ  الکساندروف 
ــز     ( ــاکتري نی ــیح ب ــدون تلق ــاهد ب ــه ش ــراي نمون  500ب

، تحــت شــرایط  )افــزوده شــد 10 -2 میکرولیتــر از رقــت
-درجه سـانتی  26هفته در دماي  1به مدت  انکوباسیون 

بعـد از  . گرفـت دور در دقیقـه انجـام    150گراد با شـیک  
ق هـاي فـو   لیتر از محـیط  میلی 2اتمام زمان انکوباسیون 

ــایی    ــه حجــم نه  10برداشــته شــد و بعــد از رســاندن ب
در شرایط سانتریفیوژ ) با استفاده از آب مقطر(لیتر  میلی

دقیقـه، اجـزاء محـیط رسـوب      10به مـدت   5000با دور 
داده شد و از بخش روشناور براي تعیین میزان پتاسـیم  

  ).2013ساریخانی و همکاران (د یگرد آزاد شده استفاده 
ي مختلف آزمایش به ویژه بررسی ها انجام بخش

اي کودهــا اعـم از انحـالل فســفات،   PGPRهـاي  ویژگـی 
آزادسازي پتاسیم، تولید اکسین و سایدروفور در قالـب  

شـامل  (تیمـار   5طرح کامالً تصادفی بـا در نظـر گـرفتن    
گیـري   تکرار تعیین و انـدازه  3و ) تیمار کودي 4شاهد و 

استفاده  MSTATCار افز ها از نرم براي آنالیز داده .شد
  .شد

  
   نتایج و بحث

نیتروژن،  سه عنصر اصلیغلظت نتایج آنالیز 
 2در جدول  فسفر و پتاسیم موجود در کودهاي زیستی

قابل ذکر است که غلظت عناصر فسفر  .آورده شده است
و پتاسیم فقط میزان فسفر و پتاسیم محلول در آب است 

موجود در  و درصد نیتروژن بیانگر میزان نیتروژن کل
  .نمونه کود زیستی مورد آزمایش است
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 Aleksandrovو  LB ،Sperber ،Nf ،Nfbدر محیط ) g/L(اجزاي محیط کشت  -1جدول 

 LB Sperber Nf Nfb Aleksandrov محیط

Agar 15 15 15 15 - 
Trypton 10 - - - - 

NaCl 10 - - 02/0  - 
Glucose - 10 - - 5 

Ca3(PO4)2 - 5/2  - - 2 
Yeast Extact 5 5/0  - - 1/0  

CaCl2 - 1/0  - 01/0  5/0  
MgSO4.7(H2O) - 25/0  5/0  01/0  - 

Mallic acid - - - 5 - 
KOH - - - 4 - 

KH2PO4 - - 8/0  - 005/0  
K2H PO4 - - 2/0  5/0  - 
NaMoO3 - - 005/

0 
002/
0 

- 
FeSO4 - - - 05/0  - 

MnSO4 - -  -- 01/0  - 
Bromthymol blue 1% (mL)  - - -  2  - 

Sucrose - - 20 - - 
FeCl3 

 
- - 5/0  - - 

pH تنظیم و مورد استفاده قرار گرفت 7ها بر روي  همه محیط.  

  گیري شده در کودهاي زیستیبرخی پارامترهاي اندازه  -2جدول 

(%)رطوبت  N P K% کود زیستی  
  )(mg/L غلظت      

2بارور  15/0  9/7  7/0  50%  

13/0 بیوسوپرفسفات  68/7  54/1  - 

16/0 نیتروکسین  18/7  64/0  - 

05/0 سوپرنیتروپالس  18/8  9/0  - 
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   جمعیت میکروبیشمارش 

با توجه به اینکه جمعیت میکروبی موجود در هر 
کود زیستی به عنوان ) جامد(یا هر گرم ) مایع(لیتر میلی

باشد، هاي سنجش کیفیت کود زیستی مییکی از مالك
 وهش کود زیستیمطابق گزارش این پژ

 cfu/mL108×5/8 با داشتن جمعیت سوپرنیتروپالس 
د بودارا  Nfbدر محیط بیشترین جمعیت میکروبی را 

لی است که کودهاي دیگر به غیر از این در حا) 3جدول (
  . بودند نیتروکسین در این محیط فاقد جمعیت میکروبی

   

 
  

   LB در محیطزیستی  هايجمعیت میکروبی کودشمارش  -1شکل 
  

، سوپرنیتروپالس، 2کودهاي زیستی بارور
 ترتیب به LB نیتروکسین و بیوسوپرفسفات در محیط

 و 2/3×107، 3/1×108، 9/2×108 داراي جمعیت میکروبی
لیتر کود بودند و در محیط کلنی در هر میلی 2/7×106

Sperber و سوپرنیتروپالس داراي رشد  2بارور هايکود
کنندگی اف حاصل از حلهاله شف میکروبی همراه با

  ).1392انصاري و ساریخانی ( فسفات بودند
استانداردهاي موجود در مورد کودهاي زیستی 

تا  106دهد که بایستی جمعیت فعال و زنده بین  نشان می
کود زیستی لیتر  به ازاء هر گرم حامل یا هر میلی 109

تر در زمان استفاده کلنیزاسیون بذر یا بسکود تا باشد 
 .)2011دیکر و همکاران (کشت را به خوبی انجام دهد 

هایی که در شمارش میکروبی در محیط کشت  تفاوت
شود را بایستی در  اختصاصی دیده می عمومی و نیمه

هاي بکار رفته در هر نوع  هاي اختصاصی سویه ویژگی
اي  گر چه تفاوت قابل مالحظه .کود زیستی جستجو نمود

شود اما به نظر  مد دیده نمیبین کودهاي مایع و جا
ماندگاري جمعیت میکروبی بر روي بستر جامد نسبت 

عدم وجود شرایط تهویه (تر بوده  به محیط مایع طوالنی
-مناسب براي کودهاي زیستی مایع بقاء میکروارگانیسم

کاهش جمعیت میکروبی را  را تحت تاثیر قرار داده وها 
د زیستی و این یک مزیت براي کو) به دنبال دارد

تواند باشد اما از طرف دیگر فرایند تهیه کودهاي  می
تر از تولید کودهاي زیستی  زیستی مایع به مراتب ساده

هاي  در مطالعه اي که بین سال .باشد  داراي حامل می
بر روي کودهاي زیستی رایج در کشور  2006تا  2004

کود مورد مطالعه  41نزدیک به . اندونزي انجام گرفت
کود مورد آزمایش  5از میان  .کیفی قرار گرفتکنترل 

دو کود جامد داراي جمعیت میکروبی بیشتر  ،قرار گرفته
بود براي هر گرم کود کلنی  109تا  106 و باالتر با رنج

 -cfu/mL106  براي کودهاي مایع این رنج که یدر حال
  ).2007هوسن و همکاران ( بود 104

  
  
  

2بارور سوپرنیتروپالس  بیوسوپرفسفات نیتروکسین 



 9                                                                                                                .هاي کیفی کودهاي زیستی رایج کشور بررسی برخی از ویژگی
             

 

  وبی در کودهاي زیستیجمعیت میکرنتایج شمارش  -3جدول
  
  
  

  
  
  
  
  

  
هـاي   ی تسـت هاي موجود در هر کود زیستی و برخ جدایه

  بیوشیمیایی ساده
هاي  بعد از شمارش جمعیت میکروبی در محیط

هاي  ها براساس ویژگی ، اقدام به جداسازي جدایهمختلف
جدایه  5ریختی شد که بر این اساس از کود نیتروکسین 

)N1-N5( از کود سوپرنیتروپالس دو جدایه ،)Sn1  و
Sn2(دو جدایه  2، از کود بارور)Ba1  وBa2 ( کود و از

همچنین  .ندجداسازي شد )Bio1-Bio4(بیوسوپرفسفات 
 هايبررسیهاي بیوشیمیایی به منظور برخی تست

تکمیلی انجام گرفت که تست کاتاالز، اکسیداز، ویژگی 
نتایج  .از جمله آنها بود... و  آزتست اوره ،فلورسنتی

ی انجام شده بر روي یهاي بیوشیمیا برخی از آزمون
   .آورده شده است 4جدول ها در  این جدایه

  

  محیط کشت       
 LB  Sperber  NF Nfb    کود زیستی

2بارور  96/2 ×108 2/4 ×108 - - 

2/7 بیوسوپرفسفات ×106 - - - 

2/3 نیتروکسین ×107 - 7/3 ×107 2/4 ×107 

3/1 سوپرنیتروپالس ×108 8/2 ×108 1/7 ×107 5/8 ×108 

هاي بیوشیمیاییبرخی نتایج حاصل از تست -4جدول  

ویژگی فلورسنتی 
 Kingدر محیط 
B 

 
نیترات 
 رداکتاز

 
 
آزاوره  اکسیداز تریپتوفان الکتوز گلیسرول ایندول 

امیزي  رنگ
 گرم

هاي  جدایه
موجود در کود 

 زیستی
 کود زیستی

+ + + - - - + + Gram - N1 

 نیتروکسین
+ + - - - - + + Gram - N2 
- + + - + + + - Gram - N3 
- - - - - - + - Gram - N4 
+ + + - - - + + Gram - N5 
- + + - - - - - Gram + SN1 سوپرنیتروپالس 
+ + + - - - + + Gram - SN2 

- + - - + + + - Gram - Ba1 2بارور  

- - - - - - + + Gram - Ba2 
- - + - - - + + Gram - Bio1 بیوسوپرفسفات 
- - - - - - - - Gram - Bio2 
+ + + - - - + + Gram - Bio3 
- + + - - - - - Gram + Bio4 
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  ، نیتروکسین و بیوسوپرفسفات2از کود زیستی بارور به دست آمدههاي جدایه اي از نمونه -2شکل 
  

ها به  جدایهالزم به ذکر است که شناسایی بیشتر 
هاي  و انجام آزمون) 16S rDNA(روش مولکولی 

در حال انجام است تا نوع جنس و گونه بیوشیمیایی 
  .ها مشخص شود باکتري

  
محیط جامد و ( کنندگی فسفات معدنی نامحلولتوان حل

   )مایع
کنندگی فسفات معدنی نامحلول توسط توان حل

عدنی کودهاي زیستی در سه تکرار در محیط اسپربر م
گیري قطر کلنی اندازه). 3شکل (جامد محاسبه گردید 

رشد یافته و قطر هاله شفاف حاصل از انحالل فسفات 
معدنی نامحلول و محاسبه متوسط نسبت قطر هاله به 

مشخص کرد که کود زیستی ) HD/CD( قطر کلونی
 نسبت براي83/1سوپرنیتروپالس با دارا بودن مقدار 

)HD/CD ( امر انحالل فسفات معدنی قدرت باالیی در
، نیتروکسین و 2و سه کود بارور شتنامحلول دا

با دارا بودن  ترتیب بههمچنین کود بیوسوپرفسفات 
هاي بعدي قرار ، در رتبه1/1و  39/1، 45/1هاي نسبت
  .داشتند

کنندگی فسفات معدنی نامحلول همچنین توان حل
مایع بررسی  Sperberتوسط این نوع کودها در محیط 

هاي ها نشان داد بین کود هتجزیه واریانس داد. شد
کنندگی فسفات معدنی از لحاظ قدرت حلمذکور زیستی 

مایع  Sperberدر محیط ) فسفاتکلسیمتري(نامحلول 
کود . وجود دارد% 1دار در سطح احتمال تفاوت معنی

بیشترین میزان با  2زیستی بیوسوپرفسفات و بارور
و  3/408 برابر با مقادیري  با ترتیب بهو کنندگی حل

  لیتر فسفر و کود زیستی نیتروکسین گرم بر میلی 3/367
    

  

  
در  کنندگی فسفات معدنی نامحلولمیانگین قدرت حل  -4شکل   تشکیل هاله شفاف توسط کودهاي زیستی -3شکل 

 تیمارهاي کود زیستی
  

را ) لیترگرم بر میلی 1/46(کنندگی کمترین میزان حل
به نظر توجه به ویژگی انحالل فسفات  ).4 شکل(اشتند د

تر باشد هر  در محیط مایع نسبت به محیط جامد مهم

چند که در غالب مطالعات پایش هاله شفاف تولیدي یکی 
کننده فسفات  هاي حل هاي غربالگري باکتري از روش

  ). 1999رودریگز و فراگا (است 

2بارور بیوسوپرفسفات  نیتروکسین 
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ز کودهاي و بیوسوپرفسفات ج 2کودهاي زیستی بارور
هاي به کار باکتريجنس  که هستندزیستی فسفاته 

 ،پانتوآهاي   متعلق به جنس گرفته شده در آن
نقش  هااین باکتري .باشدمی باسیلوسو  سودوموناس

دارند، خاك کنندگی فسفات نامحلول مهمی در حل
بنابراین انتظار نیز بر این بود که کودهاي مذکور 

ي فسفات نامحلول داشته کنندگی را برابیشترین حل
با تولید اسیدهاي  کنندگان فسفات حلهاي سویه .باشند

آلی همانند؛ اگزالیک اسید، مالنیک اسید، سوکسینیک 
ن ترکیباتی از قبیل الکتیک اسید، چنیاسید و هم

اسید قادر به انحالل فسفات استیک  و ایزوبوتیریک اسید
  . )2006نام بی(هستند  نامحلول

  اکسین توان تولید 
وان تولید اکسین توسط کودهاي زیستی مذکور ت

مورد در حضور تریپتوفان و عدم حضور تریپتوفان 
ي دارمعنیبررسی قرار گرفت و بین تیمارها تفاوت 

و نیتروکسین بیشترین مقدار  2کود بارور. شدمشاهده 
  7/218و  6/230(سنتز اکسین را در حضور تریپتوفان 

که در عدم حضور تریپتوفان  ندداشت )لیتر برگرم میلی
 9/201(نیز کودهاي مذکور از لحاظ مقدار سنتز اکسین 

شان با همدیگر هیچ تفاوتی ن) لیتر برگرم میلی 4/190و 
کود بیوسوپرفسفات و . )5شکل ( ندادند

در حضور از نظر تولید اکسین سوپرنیتروپالس نیز 
  .دنتتفاوتی با همدیگر نداش آنتریپتوفان و عدم حضور 

  

  
  توان تولید اکسین توسط چهار کود زیستی  -5شکل 

  
آید تولید اکسین در برمی 5 که از شکل ورطهمان

هاي به کار رفته در کودهاي زیستی گرچه تحت سویه
افزایشی نشان داده اما به نظر  تاثیر تریپتوفان روند

باشد تولید اکسین وابسته به تریپتوفان افزوده شده نمی
دار در حضور و عدم حضور آن ختالف معنیکه ا زیرا

قابل ذکر است که محیط ارزیابی تولید . شوددیده نمی
بوده است که به دلیل استفاده  NBاکسین محیط کشت 

ساز  از عصاره مخمر در آن حضور اسیدآمینه پیش
در غالب مطالعات پایش . اکسین وجود خواهد داشت

عدنی تعریف هاي م تولید اکسین معموالً از محیط کشت
   .شود شده فاقد تریپتوفان استفاده می

شناخته  یبه عنوان یک کود فسفات 2کود بارور
شده، اما با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد که 

ن حتی با غلظت باالتر از این کود داراي توان سنتز اکسی
از طرفی کودهاي زیستی . بود کودهاي نیتروژنی

کودهاي زیستی  ءس جزنیتروکسین و سوپرنیتروپال
هاي غربال شده براي بوده که جنس باکترينیتروژنی 

. باشدمی آزوسپیریلومو  ازتوباکترآن متعلق به جنس 
کننده نیتروژن بوده و در تولید ها تثبیتاین باکتري

در بررسی . هایی نظیر اکسین نقش فعالی دارندهورمون
هاي بومی که بر روي اثرات محرك رشدي سویه

بر رشد، عملکرد و جذب عناصر  کومکوزتوباکتر کروا
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هاي استان چهارمحال غذایی گیاه گندم در خاك
سویه  70بختیاري انجام گرفت، مشخص شد که از بین 

خاك ریزوسفري تنها  75در ازتوباکتر جداسازي شده 
قادر به تولید  -25AZTو  -13AZT- ،72AZT سه سویه

لیتر  برگرم یلیم 72و  67، 70هاي اکسین در غلظت
  ).1386رجایی و همکاران (بودند 

  
  هاي میکاتوان رهاسازي پتاسیم از کانی

ــانس داده  ــه واری ــدرت   تجزی ــه ق ــوط ب ــاي مرب ه
هـاي مسـکوویت و بیوتیـت    رهاکنندگی پتاسـیم از کـانی  

دار نشان داد که کودهاي زیستی یادشده فاقد اثـر معنـی  
وقتـی  که  این در حالی است بر رهاسازي پتاسیم هستند

بـه   2بکاربرده شـده در کـود زیسـتی بـارور     P13 سویه
تنهایی مورد ارزیابی قـرار گرفـت قـادر بـه آزادسـازي      

بـود و در مقایسـه بـا شـاهد      mg/g 5/6ر پتاسیم به مقـدا 
با نمونـه شـاهد    P5شد اما سویه % 24/27باعث افزایش 

  ).2013خانی و همکاران یسار(تفاوتی را نشان نداد 

  سیدروفورتوان تولید 
جـدا   هـاي  اي جدایـه نتایج حاصل از کشـت نقطـه  
حـاکی از   CAS-agar شده از کودهاي زیسـتی در محـیط  

کــــود زیســــتی نیتروکســــین،  هــــاي جدایــــهتــــوان 
بیوسوپرفســفات و ســـوپرنیتروپالس در ایجــاد هالـــه   
شفاف زردرنگ به دلیل تولید سیدروفور در ایـن محـیط   

 Sn2، ایزولـه  کـود نیتروکسـین   N5 و N3 ایزولـه دو . بود
ــه   ــوپرنیتروپالس و ایزولـــ ــود ســـ ــود  Bio3کـــ کـــ

 شـکل (بیوسوپرفسفات چنین ویژگی از خود نشان دادند 
ســـوپرنیتروپالس از لحـــاظ تولیـــد    Sn2ایزولـــه ). 6

و  N3 سیدروفور توانـایی بیشـتري داشـته و دو ایزولـه    
N5     کــود نیتروکســین، و همچنــین ایزولــهBio3  کــود

لحـاظ یکسـان عمـل    بـدین   بیوسوپرفسفات تـا حـدودي  
کـود سـوپرنیتروپالس روز هفـتم     Sn1ایزولـه  . انـد کرده

هاله زردرنگ از خود نشان داد ولـی بـا ایـن حـال هالـه      
یدروفور آن نیز قابل اشفاف زردرنگ حاصل از تولید س

.قیــاس بــا هالــه زردرنــگ ســه ایزولــه آخــر بـــود       
   

 
  CAS-agarاي زیستی در محیط جدایه کوده 12توانایی تولید سیدروفور -6 شکل

  
ــات   ــه تحقیقـ ــه توســـط موسسـ در بررســـی کـ

خــاك ریزوســفري  40از ) 2003(خاکشناســی انــدونزي 
ریزوســفري هــاي فیلیپــین بــا هــدف غربــالگري بــاکتري
اي در PGPRهـاي  محرك رشد گیاه و با تکیه بر ویژگـی 

و آزمایشگاهی انجـام گرفـت، مشـخص     in vitroشرایط 
زولـه غربـال شـده و کارآمـد، هفـت      ای 12شد که از بین 

ــه  ، BS 58 ،BTS ،BTCaRe ،TCaR61TCeRe 60ایزولـ
TCeRe 68 ،65BTCaRe وMac 259   قادر به رشد و ایجاد

کمـپلکس  ) +Fe3(هاله زرد رنـگ حاصـل از انحـالل آهـن     
  .بودند CAS-agarدر محیط  CASشده با 

  
  گیري کلینتیجه

نتایج شـمارش میکروبـی نشـان داد کـه جمعیـت      
بـراي   108لیتر در دامنه  هر گرم یا میلی يباکتریها به ازا

بـراي کـود    106تـا   2کودهاي سوپرنیتروپالس و بـارور 
ــود    ــت در ک ــداد جمعی ــود، تع ــر ب بیوسوپرفســفات متغی

N2 

N1 
N3 

N4 

N5 

Ba2 

SN2 

SN1 Ba1 

Bio1 

Bio2 

Bio3 
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ــد  107نیتروکســین  ــه دســت آم ــین جداســازي . ب همچن
هاي مورد استفاده در کودها نشان داد که در کـود   جدایه

ســـفات، ســـوپرنیتروپالس و ، بیوســـوپر فنیتروکســـین
جدایــه متفــاوت از نظــر  2و  2، 4، 5 ترتیــب بــه 2بــارور

هاي بیشتر بیوشیمیایی  فنوتیپ وجود دارد که شناسایی 
  .بر روي آنها در حال انجام استمولکولی و 

بیشترین آزادسازي فسفر در حضور منبع 
 350و  400 تقریبی با مقادیر ترتیب بهکلسیم فسفات  تري
بر لیتر براي کودهاي بیوسوپرفسفات و گرم  میلی

به دست آمد و سوپرنیتروپالس و نیتروکسین  2بارور
هاي  گرم بر لیتر در رتبه میلی 240با مقادیر نزدیک به 

و  2از نظر تولید اکسین نیز کود بارور. بعدي بودند
گرم بر  میلی 240(نیتروکسین شرایط مشابهی داشتند 

پرفسفات و و نسبت به کودهاي بیوسو) لیتر
از . سوپرنیتروپالس اکسین بیشتري را تولید نمودند

بقیه کودها  2نظر تولید سایدروفور به جز کود بارور

 CAS-Agar زرد در محیط/قادر به ایجاد هاله نارنجی
این در حالی است که هیچ یک از کودها در . بودند

آزادسازي پتاسیم از کانیهاي میکا در محیط مایع 
داري  مقایسه با شاهد تفاوت معنیالکساندروف در 

گرچه کودهاي زیستی مورد مطالعه در این  .نداشتند
هاي کیفی مورد ارزیابی قرار  تحقیق از برخی جنبه

به باکتریایی هاي  جدایه  گرفتند اما تعیین جنس و گونه
دست آمده از هر کود بایستی صورت پذیرد تا این 

فاده هاي مورد است موضوع مشخص شود که باکتري
جدول (منطبق بر ادعاي کارخانه سازنده است یا خیر 

؟ و این به تشخیص وجود آلودگی در کود زیستی نیز )5
هاي محرك رشدي  همچنین ویژگی .کمک خواهد نمود

نیز مورد بررسی قرار گیرد که  هر جدایه به تنهایی
یشتري است نیازمند انجام آزمایشات ب انجام این موارد

  .باشد یو در حال انجام م

    
  از طرف تولیدکنندگان کودهاي زیستی مورد آزمایش در این تحقیق اطالعات قید شده -5جدول 

 تاریخ اعتبار هابرخی ویژگی باکتري جنس و گونه کود 

  sp.Bacillus  بیوسوپرفسفات
Pseudomonas sp.  

- کلنی باکتري براي هر یک از جنس 107
 لیتر کودهاي باکتري در هر میلی

10/6/92-10/12/91 

   Pantoea agglomerans 2بارور
Pseudomonas putida   

 

هاي  بهبود ساختمان خاك، کاهش بیماري
 خاکزاد و افزایش محصول

 )c540سري تولید  ( 8/7/92

 .Azospirillum sp نیتروکسین
Azotobacter sp. 

هاي هر یک از جنس براي کلنی 108
 لیتر از کودباکتري در هر میلی

8/12/91-8/8/92 

 subtillis Bacillus سوپرنیتروپالس
Pseudomonas sp. 
Azospirillum sp. 

کننده ازت ومحرك  باکتري تثبیت 107
اسپور و  108لیتر کود و رشد در هر میلی

 Bacillusسلول زنده 

19/10/91 -10/4/92 

  
 

  قدردانی و تشکر
ــرح     ــایی ط ــزارش نه ــتخرج از گ ــه مس ــن مقال ای

بی برخـی از کودهـاي زیسـتی رایـج در     ارزیا"پژوهشی 
مـی باشـد    "اي کشور در شرایط آزمایشگاهی و گلخانـه 

کــه از محــل اعتبــارات پژوهشــی دانشــگاه تبریــز اجــرا  
مراتـب سـپاس و   نویسـندگان   بدین وسیله. گردیده است

پژوهشــی دانشــگاه ابــراز خــود را از معاونــت  قــدردانی
   .دارند می
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	هﺮﻬﺑيﺪﻨﻣ زا ﺪﻨﻣدﻮﺳ و ﺪﯿﻔﻣ تاﺮﺛا ﻪﺑ طﻮﻨﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺖﯾﺎﻋرﻪﺒﻨﺟ يﺎﻫﻔﯿﮐ لﺮﺘﻨﮐﯽرﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫدﻮﮐﺖﺳا. ﺮﺑﮐ ﻞﻣﺎﺷ رﻮﺸﮐ ﺞﯾار ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ عﻮﻧ رﺎﻬﭼ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا رد سﺎﺳا ﻦﯾارورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮ2 ،تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ، ظﺎﺤﻟ ﻪﺑ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ داﺪﻌﺗ ،ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟﻪﯾاﺪﺟ نآ رد 
	ياﺎﻫدﻮﮐ يزﺎﺳدازآ ،تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا زا ﻢﻋا رﺪﯾﺎﺳ و ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘرﻮﻓو ردًﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑﺞﻨﭘ و ﺪﻫﺎﺷ ﻞﻣﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗرﺎﻬﭼ رﺎﻤﯿﺗ و يدﻮﮐﻪﺳ راﺮﮑﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗهزاﺪﻧا و يﺮﯿﮔﺪﺷ.ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ شرﺎﻤﺷ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ و ﯽﻣﻮﻤﻋ يﺎﻫﻪﻤﯿﻧ- دﻮﮐ رد ﺎﻬﯾﺮﺘﮐﺎﺑ لﻮﺒﻗ 
	(دﻮﺑ . ﺞﯾﺎﺘﻧ زا ﻞﺻﺎﺣيزﺎﺳاﺪﺟﻪﯾاﺪﺟ سﺎﺳا ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ رد ﻪﺘﻓر رﺎﮐ ﻪﺑ يﺎﻫﯽﮔﮋﯾويرﺎﺘﺧﺎﺳ يﺎﻫ ﻪﮐ دﻮﺑ نآ زا ﯽﮐﺎﺣ رد رورﺎﺑ دﻮﮐ2 ﻪﯾاﺪﺟ ود)
	10
	( تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ،4 ﻪﯾاﺪﺟ)
	(، ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ5 ﻪﯾاﺪﺟ)
	( و سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳﻪﯾاﺪﺟ ود)
	( رﻮﻀﺣرادد.يﺮﺗ زا تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ تﺎﻔﺴﻓ ﻢﯿﺴﻠﮐ ﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ400 و350ﯽﻠﯿﻣرورﺎﺑ و تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ياﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﺮﺑ مﺮﮔ2 ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ رد و ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ )
	(رورﺎﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ يﺎﻫدﻮﮐ ﺰﯿﻧ2ﺪﻧدﺮﮐ ﻞﻤﻋ ﻖﻓﻮﻣ .ﻪﻤﻫ ،رﻮﻓورﺪﯾﺎﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﮔﮋﯾو درﻮﻣ رد ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ رورﺎﺑ ﺰﺟ2ﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﺑ ردﺎﻗﺎ ﻂﯿﺤﻣ رد رﻮﻓورﺪﯾ
	ﺪﻧدﻮﺑ. ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﭼﺮﮔ زا ﻪﺒﻨﺟ ﯽﺧﺮﺑ ﯽﻔﯿﮐ يﺎﻫﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﻣا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺎﻬﻧآ رد ﻪﺘﻓر رﺎﮑﺑ ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾوﻪﯾاﺪﺟ ﺮﻫ يﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ،ﺖﺳا يﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﺸﯾﺎﻣزآ مﺎﺠﻧا ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ.
	رورﺎﺑ2سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ،تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ،، ،ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ
	رﻮـﺸﮐ رد هﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻪﻧﻮﻤﻧ و و هدﻮﺑ ﺶﺨﺑﺮﺛا دراﻮﻣ زا ﯽﺧﺮﺑ رد ﯽﺗادراو يﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗراد زا ﯽـﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﯽﺧﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ي ﯽـﺧﺮﺑ رد ﺎـﻣا ﺖـﺳا ﻪﺘـﺷاد تﺎـﺑﻮﺒﺣ و ﻮـﺟ ،مﺪﻨﮔ ﻪﻠﻤﺟ ار تارﺎــﻈﺘﻧا و هدﻮـﺒﻧ ﺶﺨﺑﺮـﺛا ﺎــﻫدﻮﮐ عﻮـﻧ ﻦـﯾا دراﻮـﻣ هدروآﺮﺑهد
	ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا هزوﺮﻣا يﺎﻫدﻮﮐ دﺎﯾز ﻪﻨﯾﺰﻫﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﯽـﻄﯿﺤﻣ ﺖـﺴﯾز ﻞﯾﺎـﺴﻣ و ﻪـﺟاﻮﻣ يﺮﺘـﺸﯿﺑ لﺎـﺒﻗا ﺎﺑ ﺪﻧراد لﺎﺒﻧد ﻪﺑ ﻪﮐ ـﺷ ﺖـﺳا هﺪ )ﯽــﺑ مﺎــﻧ2006 .( ﻒﯾرﺎــﻌﺗ ﯽﺘــﺴﯾز يﺎــﻫدﻮﮐ درﻮــﻣ ردﯽﻣ هرﺎﺷا نآ ﻪﺑ ﻪﮐ دراد دﻮﺟو ﯽﯾﻮﺴﻤﻫ و توﺎﻔﺘﻣدﻮﺷ . ﻓ يوﺎـﺣ
	يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻖﺒﻃ ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ يا ﺪــﺷﺎﺑ هﺪــﺷ ﺖــﯾﺎﻋر ﯽﻧﺎــﻬﺟ) نارﺎــﮑﻤﻫ و ﺮــﮑﯾد2011 .( ﻦـﯾا رد هﺪـﺷ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺢﯿـﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻬﯾﺪﺑ ﻪـﺑ ﺶـﻘﻧ و ﻢﻬـﺳ ﺰـﯿﻧ ﺎﻫدﻮﮐ عﻮﻧ ﺮـﺛا رد ﯽﯾاﺰـﺳ ﯽـﺸﺨﺑ ﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐدراد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﯽ. يﺪـﻨﻣ هﺮـﻬﺑ لﺎﺣ ﺮﻫ ﻪﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻧﺎﻣز
	ﻞﻣﺎـﺷ ﻪـﮐ يا هدﺎـﻣ ﻪـﺑ ،هﺎـﯿﮔ ﺢﻄـﺳ رد ﻪـﮐ ﯽﻧﺎﻣز و هدﻮﺑ هﺪﻧز ناراﺪﻧﺎﺟﺰﯾرﺬﺑ هاﺮﻤﻫﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا كﺎﺧ رد ﺎﯾ ر هﺰـﯿﻨﻠﮐ ﻪـﺑ ردﺎـﻗ دﻮـﺷ ندﺮﮐ
	ﮏـﯾﺮﺤﺗ و هدﻮـﺑ ﯽـﻤﻫاﺮﻓ ﺎـﯾ ﻦﯿﻣﺎـﺗ ﻖـﯾﺮﻃ زا ار دﻮـﺧ نﺎـﺑﺰﯿﻣ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋهاﺮﻤﻫدراد
	هﺎﯿﮔ ﯽﻠﺧاد حﻮﻄﺳ و ﺮﻔﺳوﺰﯾر
	. ﻻﺎـﺑ ،ﺎـﻫدﻮﮐ عﻮـﻧ ﻦـﯾا زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﻞﯿﻟد ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ،لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ندﺮﺑ يﺎـﻘﺗرا ﯽـﺧﺮﺑ ﺖـﯿﻤﮐ و ﺖـﯿﻔﯿﮐ ﻣارﺎﭘ ،ﯽﻏﺎــﺑ و ﯽــﻋارز تﻻﻮــﺼﺤﻣ رد ﺺﺧﺎــﺷ يﺎــﻫﺮﺘﻢﻫ و ﯽﺘﻨﯾز ،ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻔﯿـﺻ زا ﯽـﺧﺮﺑ ﻦﯿﻨﭼ تﺎـﺟ يﺎــﻫدﻮﮐ فﺮــﺼﻣ زا ﯽــﺷﺎﻧ ﯽﮔدﻮــﻟآ ﺶﻫﺎــﮐ رﺎــﻨﮐ رد ﯽـﻣ ﯽ
	،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ يوﺎﺣ يﺎﻫ ... نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺦـﺳﺎﭘ ﯽﺑﺎﯾزرا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﻣ ﺎﻬﻧآ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾد2011.( ﻪﻧﻮﮔ رﻮﻀﺣ ﺪﯿﺋﺎﺗ ياﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ارﺎﮐ يﺎﻫ دﻮﮐ رﺎﺒﺘﻋا نﺎﻣز تﺪﻣ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ لﺎﻌﻓ ﺖﯿﻌﻤﺟ رﻮﻀﺣﯽﺘﺴﯾز،ﯽﻣ مزﻻ ﺖﯿﻔﯿﮐ لﺮﺘﻨﮐ مﺎﺠﻧاﺪﺷﺎﺑ . نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ ًﺎﻌﻗاو ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺎﯾآ ﻪ
	ر يا ﺞـﯾا ًﺎﺗﺪـﻤﻋ ،ﺎﻫدﻮﮐ عﻮﻧ ﻦﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ رد هﺪﺷ هدﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﺐﻟﺎﻏ وﺲﻨﺟ ﻞﻣﺎﺷ يﺎﻫ
	،
	،
	ﯽﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ) و زﺮﮕﯾردورﺎﮔاﺮﻓ1999 .(
	و
	ﯽﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ داﺪﻌﺗﺪﺷﺎﺑ . ﻪﯿﻬﺗ زا ﺪﻌﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ يﺮﺳﺖﻗر يﺎﻫهد ﯽﻫد)10يﺮﺑاﺮﺑ ( ﺮﻄﻘﻣ بآ رد يﺮﺳ زا ﻞﯾﺮﺘﺳا يوﺎﺣ ﺖﯿﻠﭘ يور ﺮﺑ ﺖﻗر يﺎﻫ ﻂﯿﺤﻣﯽﻣ هداد لﺎﻘﺘﻧا ﯽﻗاﺮﺘﻓا ﺎﯾ ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫ دﻮﺷ) ﺮﮑﯾد نارﺎﮑﻤﻫ و2011 .(ﻂﯿﺤﻣ زا ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا ﺎﯾ ﯽﻣﻮﻤﻋ يﺎﻫ ﻪﯾﻮﺳ ياﺮﺑﯽﻣ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺑ
	ﺪــــﻧدﻮﺑ) نارﺎــــﮑﻤﻫ و ﻦــــﺳﻮﻫ2007 .( ﯽﮔﮋﯾوﻞﺣ يﺎﻫ ﺎﻫدﻮﮐ ﻦﯾا ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ و تﺎﻔﺴﻓ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ رد ﺰﯿﻧﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا. زﺎﯿﻧ زا ﯽﺸﺨﺑ ﯽﺘﺴﯾز تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﺿﺮﻋ و ﺪﯿﻟﻮﺗﻦﯾا ﻪﺑ ار رﻮﺸﮐﯽﻣ ﻦﯿﻣﺎﺗ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺶﯾﺎـﭘ ﺎـﻣا ﺪﻨﮐ ﯽﻣ ﮏﻔﻨﯾﻻ ﺶﺨﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻬﻧآ ﺖﯿﻔﯿﮐ لﺮﺘﻨﮐيدرا
	10
	ﻞﺣ ياﺮﺑﻨﻨﮐ نﺎﮔﺪ ﻂﯿﺤﻣ زا ،تﺎﻔﺴﻓ)
	(
	زا ،ﺎﻫﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ياﺮﺑ ﻂﯿﺤﻣ)
	(
	ياﺮﺑ
	و ...ﯽﻣ دﻮﻤﻧ هدﺎﻔﺘﺳا ناﻮﺗ) و ﻦﺳﻮﻫ نارﺎﮑﻤﻫ2007، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾد2011 و و ارﺎﺴﺗﻮﻣ يور2008 .( يﺎـﻫدﻮﮐ ﺢﯿـﻘﻠﺗ ﻪـﯾﺎﻣ درﻮﻣ رد ﻢﻬﻣ دراﻮﻣ زا ﯽﮑﯾ ﯽﺘﺴﯾز،دﻮﺟو مﺪﻋﯽﻣ نآ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﯽﮔدﻮﻟآ ﻪـﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﺗرﻮﺻﻪﯾﻮﺳ ﻪﮐ رﻮـﻀﺣ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رد ﻪﺘﺳاﻮﺧﺎﻧ يﺎﻫ ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ . ﯽـﻣ ﯽﮔدﻮـﻟآ ﻦ
	ﺖﺳﺎﻬﻧآ . سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ دﻮـﮐ عﻮـﻧ رﺎـﻬﭼ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ردرورﺎﺑ ﻞﻣﺎﺷ رﻮﺸﮐ رد ﺞﯾار ﯽﺘﺴﯾز2 ﻔـﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ، ،تﺎ ﯽﮔﮋﯾو ظﺎﺤﻟ زا سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ قﻮﻓ يﺎﻫ ﺪـﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا و ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣو ﺎـﺑ ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻦـﯾا ﺖﺳا هﺪﺷ لﺎﺒﻧد ﺮﯾز فاﺪﻫا: 1- رﻮــﺸﮐ رد ﺞــﯾار ﯽﺘــﺴﯾز يﺎــﻫد
	10 ﺎـﯾ
	10 عﻮـﻧ ﻦـﯾا درﻮـﻣ رد هﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﯾﺬﭘ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا زا ﯽﮑﯾﯽــﻣ ﺎــﻫدﻮﮐ ﺪــﺷﺎﺑ) نارﺎــﮑﻤﻫ و ﺮــﮑﯾد2011، و ارﺎــﺴﺗﻮﻣ يور2008(ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ردلﺎﺳ ﻦﯿﺑ ﻪﮐ يا يﺎﻫ2004 ﺎﺗ2006 ﺮـﺑ مﺎـﺠﻧا يﺰﻧوﺪـﻧا رﻮـﺸﮐ رد ﺞـﯾار ﯽﺘـﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ يورﺖﻓﺮﮔ . ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ41 راﺮـﻗ ﯽﻔﯿﮐ لﺮﺘﻨﮐ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ
	يﺎـﻫدﻮﮐ لدﺎـﻌﻣ ﺎﻬﻧآ زا ﯽﺧﺮﺑ رد ﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﻟآ . ﻦـﯾا ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﯽﻫﺎﮕـﺸﯾﺎﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﮔﺪـﻨﻨﮐ ﺖـﯿﺒﺜﺗ و تﺎﻔﺴﻓ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ رﺎﺘﻓر ياراد ﺎﻫدﻮﮐنژوﺮﺘﯿﻧﯽﻣﺷﺎﺑ ،ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫدﻮﮐ نﺎـﯿﻣ زا و ﺪﻨ5 دﻮـﮐ ﻪـــﺑ ﺖﺒـــﺴﻧ يﺮـــﺘﻤﮐ لﺎـــﻌﻓ ﯽـــﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖـــﯿﻌﻤﺟ ياراد ﯽـﮔﮋﯾو رد هﺪـﺷ ﺪـ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا) ﻞﮑﺷ1(. ﻪـﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗ ﻂﯿــﺤﻣ رد ﻪــﻠﺣﺮﻣ ﻦــﯾا ﯿﻧ ﺖــﺸﮐ يﺎــﻫﻪــﻤ ﯽــﺻﺎﺼﺘﺧا
	ﻞﻣﺎــﺷ رﻮــﺸﮐ رد ﺞــﯾار ﯽﺘــﺴﯾز دﻮــﮐ رﺎــﻬﭼ ﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ،سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ،ﻦﯿﺴﮐو) يﺪـﯿﻟﻮﺗ ﻪـﺑ لﻮـﺼﺤﻣ ﻪـﺳ ﺮـﻫ ﺎﯿﺳآ ﺮﻬﻣ ﯽﺘﺴﯾز يروﺎﻨﻓ ﺖﮐﺮﺷﻊﯾﺎﻣ ترﻮﺻ (رورﺎﺑ و2) ﺖـﺴﯾز ﺖﮐﺮـﺷ رد هﺪﺷ هﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪـﻣﺎﺟ ترﻮـﺻ ﻪـﺑ ﺰﺒـﺳ روﺎﻨﻓ ( و ﻪـﯿﻬﺗ ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﺮـﻈﻧ زا
	و
	ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻋﻼﻃا ،ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺰﯿﻧ ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫ لوﺪـﺟ 2ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ. ﺖـﻗر ﻦﯿـﻟوا ﻪـﯿﻬﺗ ياﺮﺑ)
	،
	10 ( ﮏـﯾ ﯽﻠﯿﻣ ﻊﯾﺎﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا ﺮﺘﯿﻟ) ﺪـﻣﺎﺟ دﻮﮐ درﻮﻣ رد1 يﺮﻫﺎﻇ نزو ضﺮﻓ ﺎﺑ مﺮﮔ1 ﺐـﻌﮑﻣﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎـﺳ ﺮﺑ مﺮﮔ ( ﻪﺑ99ﯽﻠﯿﻣ ﺮﯾﺎـﺳ و ﺪـﺷ هدوﺰـﻓا ﻞﯾﺮﺘـﺳا ﺮـﻄﻘﻣ بآ ﺮﺘﯿﻟ ﺖﻗرﺖﻗر ﺎﺗ ﺎﻫ
	،ﯽﮔﮋﯾو و ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ يﺎﻫ
	درﻮﻣ يا ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﯾاﺪﺟ ـﺑ يﺎﻫ هﺪـﻣآ ﺖـﺳد ﻪ ﻂﯿـــﺤﻣ رد دﻮـــﮐ ﺮـــﻫ زا ﺎـــﯾ ﯽﻣﻮـــﻤﻋ ﺖـــﺸﮐ يﺎـــﻫ ﻪــﻤﯿﻧ ﯽــﮔﮋﯾو سﺎــﺳا ﺮــﺑ ﯽــﺻﺎﺼﺘﺧا و ﯽﭙﯿﺗﻮــﻨﻓ يﺎــﻫ ﺖﺨﯾر و ﺪـﺷ يزﺎـﺳاﺪﺟ ﯽـﺳﺎﻨﺷ نﻮـﻣزآ هدﺎـﺳ يﺎـﻫ يا ﮓﻧر ﺮﯿﻈﻧآ ،زاﺪﯿﺴﮐا ،زﻻﺎﺗﺎﮐ ﺖﺴﺗ ،رﻮﭙﺳوﺪ
	10 يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ رد9 بآ ﺮـﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ لﺎـﻘﺘﻧا ﺎـﺑ ﻞﯾﺮﺘـﺳا ﺮﻄﻘﻣ1 ﯽـﻠﯿﻣ نﻮﯿـﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ زا ﺮـﺘﯿﻟ ﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾد2011( . ﯽـﺑوﺮﮑﯿﻣ شرﺎﻤـﺷ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻪـﯾاﺪﺟ ، درﻮـﻣ يﺎـﻫ سﺎـﺳا ﺮـﺑ دﻮـﮐ ﺮﻫ رد هدﺎﻔﺘﺳا ﯽـﮔﮋﯾو يﺎـﻫ و يﺮﻫﺎـﻇ ﯽﺘﺨﯾرﯽﻨﻠﮐﺎﻫ يزﺎﺳاﺪﺟ) ﻞﮑﺷ2 ( زا ﯽـﺧﺮ
	10 ﺎـﺑ و ﻪـﯿﻬﺗ دﻮﮐ زا زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﺎــﺑ و ﻢﯿــﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔــﺴﻓ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘــﺳا ﻪــﯿﻬﺗ ود ﻦـﯾا ﺖـﻈﻠﻏ هﺪـﺷ هداد شزاﺮـﺑ نﻮﯿـﺳاﺮﺒﯿﻟﺎﮐ ﯽﻨﺤﻨﻣﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺮﺼﻨﻋ . ﻦﯾزﻮـﺗ ﺎﺑ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ 1 رد رﻮﮐﺬﻣ دﻮﮐ زا مﺮﮔ2ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﻀﻫ راﺮﮑﺗ ﺪﯿـﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ ﻆﯿﻠﻏ ﮏﯾرﻮﻔﻟﻮﺳ96 %ﺪﺷ مﺎﺠﻧ
	نﺎـﻤﻟآ كﺮـﻣ ﺖﮐﺮﺷ ﺖﺧﺎﺳ ( ،ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫدﻮﮐ ﻂـﺳﻮﺗ 500ا ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ ﺖـﻗر ز
	10 ﻪـﺳ رد ﯽﺘـﺴﯾز دﻮـﮐ ﺮـﻫ ﻦﻟرا ﻪﺑ راﺮﮑﺗ يوﺎﺣ يﺎﻫ30 ﯽـﻠﯿﻣ ﺮـﺘﯿﻟ ﻂﯿـﺤﻣ
	10 و
	10 ،
	10،
	10 ،
	10 ( رد2 ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ راﺮﮑﺗ100 ،ﺪـﺷ هداد لﺎـﻘﺘﻧا ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺪﻣﺎﺟ ﻂﯿﺤﻣ يور ﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ ﻂﯿـﺤﻣ زا رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﯽﻣﻮـﻤﻋ ﺖـﺸﮐ)
	هدوﺰﻓا ﻊﯾﺎﻣ ﺪـﺷ . ﮏـﯾ نﻮﯿـﺳﺎﺑﻮﮑﻧا هرود مﺎـﻤﺗا زا ﺲـﭘ ﻪﺘﻔﻫيا يﺎﻣد ﻂﯾاﺮﺷ ﺎﺑ26ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد داﺮـﮔ ﺖﻋﺮـﺳ و
	(
	ﮏﯿــﺷ150ﻪــﻘﯿﻗد رد رود ﺖــﺷادﺮﺑ ﺎــﺑ ،2ﯽــﻠﯿﻣﺮــﺘﯿﻟ زا ﻂﯿﺤﻣﺠﺣ ﻪﺑ نﺪﻧﺎﺳر ﺎﺑ و قﻮﻓ ﻊﯾﺎﻣ يﺎﻫ ﻢ10 ﯽـﻠﯿﻣ ﺮـﺘﯿﻟ ) ﺎﺑﺮﻄﻘﻣ بآ (رود رد ،ژﻮﯿﻔﯾﺮﺘﻧﺎﺳ ﻪﻟﻮﻟ رد5000 تﺪﻣ ﻪﺑ 10 ﻞـﺣ ناﺰـﯿﻣ ،ﺪـﺷ ژﻮﯿﻔﯾﺮﺘﻧﺎـﺳ ﻪﻘﯿﻗد تﺎﻔـﺴﻓ ﯽﮔﺪـﻨﻨﮐ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻂﺳﻮﺗ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ تادﺎـﻧاو شور ﺎﺑ
	راﺮﻗﺖﻓﺮﮔ . ﺖﻗر اﺪﺘﺑا
	10 و  ﻪـﯿﻬﺗ ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫدﻮﮐ زا ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ500 رد نآ زا ﺮـﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ30 ﯽـﻠﯿﻣ ﻂﯿـﺤﻣ ﺮـﺘﯿﻟ فورﺪﻧﺎﺴﮑﻟا ـﮐ يوﺎـﺣ ﻊﯾﺎﻣ هﺎﯿـﺳ ﺎـﯾ ﺪﯿﻔـﺳ يﺎـﮑﯿﻣ ﯽﻧﺎ ) ﺰــﯿﻧ يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﺢﯿــﻘﻠﺗ نوﺪــﺑ ﺪﻫﺎــﺷ ﻪــﻧﻮﻤﻧ ياﺮــﺑ500 ﺖــﻗر زا ﺮــﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ
	10ﺪــﺷ هدوﺰــﻓا( ﻂﯾاﺮــﺷ ﺖــﺤﺗ ، نﻮﯿﺳﺎﺑﻮﮑﻧا تﺪﻣ ﻪﺑ1 يﺎﻣد رد ﻪﺘﻔﻫ26 ﯽﺘﻧﺎـﺳ ﻪﺟرد
	تاﺪــﺒﯿﻟﻮﻣهزاﺪــﻧايﺮــﯿﮔ ﺪــﺷ) نارﺎــﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺨﯾرﺎــﺳ 2013.( ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫدﻮﮐ ﺪﯿﺳا ﮏﯿﺘﺳا لوﺪﻨﯾا ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﻮﺗ اﻂﯿــﺤﻣ زا هدﺎﻔﺘــﺳا ﺎــﺑ ،هﺪــﺷ بﺎــﺨﺘﻧ)
	ﮏﯿـﺷ ﺎﺑ داﺮﮔ150 مﺎـﺠﻧا ﻪـﻘﯿﻗد رد رود ﺖـﻓﺮﮔ . زا ﺪـﻌﺑ نﻮﯿﺳﺎﺑﻮﮑﻧا نﺎﻣز مﺎﻤﺗا2ﯽﻠﯿﻣ ﻂﯿـﺤﻣ زا ﺮﺘﯿﻟ ﻮـﻓ يﺎـﻫ ق ﯽﯾﺎــﻬﻧ ﻢــﺠﺣ ﻪــﺑ نﺪﻧﺎــﺳر زا ﺪــﻌﺑ و ﺪــﺷ ﻪﺘــﺷادﺮﺑ10 ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺘﯿﻟ)ﺮﻄﻘﻣ بآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ( ژﻮﯿﻔﯾﺮﺘﻧﺎﺳ ﻂﯾاﺮﺷ رد رود ﺎﺑ5000 تﺪـﻣ ﻪﺑ10 بﻮـﺳر ﻂﯿـﺤﻣ ءاﺰـﺟا ،
	(
	ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد . رﻮـﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑ500 ﺖﻗر زا ﺮﺘﯿﻟوﺮﮑﯿﻣ
	10 ﻪـﺑ  ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ30 ﺮـﺘﯿﻟ ﯽـﻠﯿﻣ ﻂﯿﺤﻣ
	- نﺎـﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ نآ ﺪـــﻗﺎﻓ ﺎـــﯾ ( زا ﺪـــﻌﺑ و ﺪـــﯾدﺮﮔ ﻞـــﻘﺘﻨﻣ72 ،ﺖﻋﺎـــﺳ يﺮﺘﮐﺎــﺑ نﻮﯿــﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳﺮﺘﻧﺎــﺳژﻮﯿﻔﯾ)
	) يوﺎﺣ50ﯽﻠﯿﻣ ﺮـﺘﯿﻟ رد مﺮﮔ
	5000 ﻪــﺑ و تﺪﻣ10ﻪﻘﯿﻗد (ﯽﻠﯿﻣ ود و ﺎـﺑ ﯽﯾور فﺎﺻ لﻮﻠﺤﻣ زا ﺮﺘﯿﻟ 4ﯽـــــــﻠﯿﻣ ﯽﮑـــــــﺴﻓﻮﮑﻟﺎﺳ فﺮـــــــﻌﻣ زاﺮـــــــﺘﯿﻟ )
	،تﺎﻔــﺴﻓ لﻼـﺤﻧا زا ﻢـﻋا ﺎــﻫدﻮﮐ يا ﺐـﻟﺎﻗ رد رﻮﻓورﺪﯾﺎﺳ و ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ يزﺎﺳدازآ ﻦﺘﻓﺮـﮔ ﺮـﻈﻧ رد ﺎـﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ًﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ5 رﺎـﻤﯿﺗ) ﻞﻣﺎـﺷ و ﺪﻫﺎﺷ4يدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ( و3 هزاﺪـﻧا و ﻦﯿﯿﻌﺗ راﺮﮑﺗ يﺮـﯿﮔ ﺪﺷ.هداد ﺰﯿﻟﺎﻧآ ياﺮﺑمﺮﻧ زا ﺎﻫﺰﻓا را
	( طﻮﻠﺨﻣﺪﺷ . ﻪﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﻦﯾا تﺪﻣ30 قﺎـﺗا يﺎـﻣد رد ﻪﻘﯿﻗد ﯽﮑﯾرﺎـﺗ رد و و يراﺪـﻬﮕﻧ جﻮـﻣ لﻮـﻃ رد ﺮﺘﻣﻮﺘﻓوﺮﺘﮑﭙـﺳا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ530 ﺖﺋاﺮﻗ ﺮﺘﻣﻮﻧﺎﻧﺪﯿﻟﻮﺗ راﺪﻘﻣ و ﺪﯾدﺮﮔ
	هدﺎﻔﺘﺳا ﺪﺷ.
	ﺮﻫ ﻂﺳﻮﺗدﻮﮐ ﺎــﺑ ﻪــﯾاﺪﺟ نآ نﻮﯿــﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ رد رﻮــﻧ بﺬــﺟ ﻪــﺴﯾﺎﻘﻣ زا ﺖـﻈﻠﻏ رد هﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﯽﻨﺤﻨﻣ يﺎـﻫ0 ،5/0،5/1 ، 5،5/7 و10ﯽﻠﯿﻣ رد مﺮﮔوﺮﮑﯿﻣ ﺮﺘﯿﻟ
	ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺖﻈﻠﻏﯽﻠﺻا ﺮﺼﻨﻋ ﻪﺳ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ لوﺪﺟ رد2 ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ. ﺮﻔﺴﻓ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﺳا بآ رد لﻮﻠﺤﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﻂﻘﻓ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ وﻞﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد و رد دﻮﺟﻮﻣ ﺖﺳا ﺶﯾﺎﻣزآ درﻮﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﻪﻧﻮ
	ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺪـﺷ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾد2011(. ﻪـﺳ ﺎـﺑ ﯽﺘـﺴﯾز دﻮﮐ ﺮﻫ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ يزﺎﺳﺎﻫر ناﺰﯿﻣﺤﻣ رد راﺮﮑﺗ ﺖﺸﮐ ﻂﯿ فورﺪﻧﺎـﺴﮑﻟا ﯽﻧﺎـﮐ يوﺎـﺣ ﻊﯾﺎـﻣ ﺖﯾﻮﮑﺳﻮﻣ ﺎﯾ ﺖﯿﺗﻮﯿﺑ) ندﺎـﻌﻣ زا ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪـﺑ ﯽﻧﺎﮐ ود ﻦﯾا يﺎﮑﯿﻣهﺮﻗ و ناﺪﻤﻫﺪﻧﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ ﻪﯿﻣورا غﺎﺑ ( ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ
	سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑ
	10
	×5/8 ار ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻂﯿﺤﻣ رد
	ارادﻮﺑ د ) لوﺪﺟ3 (ﺎﺣ رد ﻦﯾا زا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ ﺮﮕﯾد يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻟﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺪﻗﺎﻓ ﻂﯿﺤﻣ ﻦﯾا رد ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧﺪﻧدﻮﺑ .
	ﺮﻫ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺘﯿﻟ)ﻊﯾﺎﻣ ( مﺮﮔ ﺮﻫ ﺎﯾ)ﺪﻣﺎﺟ ( ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ كﻼﻣ زا ﯽﮑﯾﯽﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺶﺠﻨﺳ يﺎﻫ ،ﺪﺷﺎﺑ ﮋﭘ ﻦﯾا شراﺰﮔ ﻖﺑﺎﻄﻣﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺶﻫو
	رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ2 ،سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ،ﻂﯿﺤﻣ رد تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ
	ﺎﺟ و ﻊﯾﺎﻣ يﺎﻫدﻮﮐ ﻦﯿﺑﯽﻤﻧ هﺪﯾد ﺪﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺎﻣا دﻮﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻣﺎﺟ ﺮﺘﺴﺑ يور ﺮﺑ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ يرﺎﮔﺪﻧﺎﻣﯽﻧﻻﻮﻃ ﻊﯾﺎﻣ ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ هدﻮﺑ ﺮﺗ) ﻪﯾﻮﻬﺗ ﻂﯾاﺮﺷ دﻮﺟو مﺪﻋﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ءﺎﻘﺑ ﻊﯾﺎﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ
	ﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ياراد10
	×2/
	و 10
	×3/1 ،10
	×9/2 ،10
	×2/7ﯽﻠﯿﻣ ﺮﻫ رد ﯽﻨﻠﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد و ﺪﻧدﻮﺑ دﻮﮐ ﺮﺘﯿﻟ
	ﺎﻫو هداد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار ار ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﻫﺎﮐ دراد لﺎﺒﻧد ﻪﺑ (ﻮﮐ ياﺮﺑ ﺖﯾﺰﻣ ﮏﯾ ﻦﯾا و ﯽﺘﺴﯾز د ﯽﻣ يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﯿﻬﺗ ﺪﻨﯾاﺮﻓ ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا ﺎﻣا ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗهدﺎﺳ ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ﻊﯾﺎﻣ ﯽﺘﺴﯾز ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ زا ﺮﺗ ﯽﻣ ﻞﻣﺎﺣ يارادﺪﺷﺎﺑ.لﺎﺳ ﻦﯿﺑ ﻪﮐ يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد يﺎﻫ 2004 ﺎﺗ2006 رﻮﺸﮐ ر
	دﻮﮐيﺎﻫرورﺎﺑ2 ﺪﺷر ياراد سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ و ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣﻔﺷ ﻪﻟﺎﻫﻞﺣ زا ﻞﺻﺎﺣ فﺎ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ ﺪﻧدﻮﺑ تﺎﻔﺴﻓ) ﯽﻧﺎﺨﯾرﺎﺳ و يرﺎﺼﻧا1392.( ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ درﻮﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳاﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻦﯿﺑ هﺪﻧز و لﺎﻌﻓ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻫد10
	ﺎﺗ 10
	ﯽﻠﯿﻣ ﺮﻫ ﺎﯾ ﻞﻣﺎﺣ مﺮﮔ ﺮﻫ ءازا ﻪﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﺗ دﻮﮐﺴﺑ ﺎﯾ رﺬﺑ نﻮﯿﺳاﺰﯿﻨﻠﮐ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻣز رد ﺮﺘ ﺪﻫد مﺎﺠﻧا ﯽﺑﻮﺧ ﻪﺑ ار ﺖﺸﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾد2011(. توﺎﻔﺗ ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ شرﺎﻤﺷ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﻪﻤﯿﻧ و ﯽﻣﻮﻤﻋﯽﻣ هﺪﯾد ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا رد ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ار دﻮﺷ ﯽﮔﮋﯾوﻪﯾﻮﺳ ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا يﺎﻫ عﻮﻧ
	ﺎﺗ10
	ﯽﻨﻠﮐ دﻮﮐ مﺮﮔ ﺮﻫ ياﺮﺑ دﻮﺑ ﻟﺎﺣ ردﯽﻪﮐﺞﻧر ﻦﯾا ﻊﯾﺎﻣ يﺎﻫدﻮﮐ ياﺮﺑ
	10
	دﻮﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﺳﻮﻫ2007.(
	10
	تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ)
	(ﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟﺪﻧ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺖﺴﺗ ﯽﺧﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ يﺎﻫﯽﺳرﺮﺑيﺎﻫ ﯽﮔﮋﯾو ،زاﺪﯿﺴﮐا ،زﻻﺎﺗﺎﮐ ﺖﺴﺗ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﯽﻠﯿﻤﮑﺗﯽﺘﻨﺳرﻮﻠﻓ،هروا ﺖﺴﺗزآ و ...دﻮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻪﻠﻤﺟ زا. ﺞﯾﺎﺘﻧ نﻮﻣزآ زا ﯽﺧﺮﺑﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ يﺎﻫﯾ يور ﺮﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽ ﻪﯾاﺪﺟ ﻦﯾا رد ﺎﻫ لوﺪﺟ4ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ.
	ﻂﯿﺤﻣ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ شرﺎﻤﺷ زا ﺪﻌﺑ يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣﻪﯾاﺪﺟ يزﺎﺳاﺪﺟ ﻪﺑ ماﺪﻗا ،ﯽﮔﮋﯾو سﺎﺳاﺮﺑ ﺎﻫ يﺎﻫ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ زا سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﯽﺘﺨﯾر5 ﻪﯾاﺪﺟ )
	و
	( ﻪﯾاﺪﺟ ود سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ زا ،)
	( زا و دﻮﮐ
	و
	(رورﺎﺑ دﻮﮐ زا ،2 ﻪﯾاﺪﺟ ود)
	رد ﯽﯾﻻﺎﺑ ترﺪﻗ ﯽﻧﺪﻌﻣ تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ﺮﻣا اد لﻮﻠﺤﻣﺎﻧﺖﺷرورﺎﺑ دﻮﮐ ﻪﺳ و2 و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ، تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ندﻮﺑ اراد ﺎﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺎﻫ45/1 ،39/1 و1/1ﻪﺒﺗر رد ، راﺮﻗ يﺪﻌﺑ يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺷاد.ﻞﺣ ناﻮﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ ﯽﻧﺪﻌﻣ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ ﻂﯿﺤﻣ رد ﺎﻫدﻮﮐ عﻮﻧ ﻦﯾا ﻂﺳﻮﺗ
	ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻﻪﯾاﺪﺟ ﻪﺑ ﺎﻫ ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ شور)
	(نﻮﻣزآ مﺎﺠﻧا و يﺎﻫ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﯿﺑ ﻪﻧﻮﮔ و ﺲﻨﺟ عﻮﻧ ﺎﺗ ﺖﺳا مﺎﺠﻧا لﺎﺣ رد يﺮﺘﮐﺎﺑدﻮﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺎﻫ.
	ﯽﺳرﺮﺑ ﻊﯾﺎﻣ ﺪﺷ .داد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗهدﻮﮐ ﻦﯿﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ يﺎﻫ ﯽﺘﺴﯾز رﻮﮐﺬﻣﻞﺣ ترﺪﻗ ظﺎﺤﻟ زا ﯽﻧﺪﻌﻣ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ)يﺮﺗﻢﯿﺴﻠﮐتﺎﻔﺴﻓ ( ﻂﯿﺤﻣ رد
	ﻞﺣ ناﻮﺗ ﻂﺳﻮﺗ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ ﯽﻧﺪﻌﻣ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐﻣ ﺮﺑﺮﭙﺳا ﻂﯿﺤﻣ رد راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻧﺪﻌ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺪﻣﺎﺟ) ﻞﮑﺷ3 .(هزاﺪﻧا ﯽﻨﻠﮐ ﺮﻄﻗ يﺮﯿﮔ تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا زا ﻞﺻﺎﺣ فﺎﻔﺷ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﻄﻗ و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺪﺷر ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﻄﻗ ﺖﺒﺴﻧ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ و لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ ﯽﻧﺪﻌﻣﯽﻧﻮﻠﮐ ﺮﻄﻗ
	ﻊﯾﺎﻣ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد راد1 %دراد دﻮﺟو . دﻮﮐ رورﺎﺑ و تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز2 ﺎﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻞﺣ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ وﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗﺎﺑ يﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ3/408 و 3/367ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و ﺮﻔﺴﻓ ﺮﺘﯿﻟ
	ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﻪﮐ دﺮﮐ ﺺﺨﺸﻣ راﺪﻘﻣ ندﻮﺑ اراد ﺎﺑ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ83/1ياﺮﺑﺖﺒﺴﻧ
	ﻞﺣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ)1/46ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔﺮﺘﯿﻟ ( ار د ﺪﻨﺘﺷا)ﻞﮑﺷ4.( تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ﯽﮔﮋﯾو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﻢﻬﻣ ﺪﻣﺎﺟ ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻊﯾﺎﻣ ﻂﯿﺤﻣ رد ﺮﻫ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺗ ﯽﮑﯾ يﺪﯿﻟﻮﺗ فﺎﻔﺷ ﻪﻟﺎﻫ ﺶﯾﺎﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺐﻟﺎﻏ رد ﻪﮐ ﺪﻨﭼشور زايﺮﺘﮐﺎﺑ يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ يﺎﻫﻞﺣ يﺎﻫ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﺳا) ﺎﮔاﺮﻓ و ﺰﮕﯾردور199
	رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ2ﺟ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و يﺎﻫدﻮﮐ ﺰ ﻪﺗﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾزﺪﻨﺘﺴﻫﻪﮐ ﺲﻨﺟيﺮﺘﮐﺎﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ يﺎﻫ نآ رد هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔﺲﻨﺟ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ يﺎﻫ
	ﺗ رﻮﮐﺬﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﻮ نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ رﻮﻀﺣ رد درﻮﻣ توﺎﻔﺗ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑﯽﻨﻌﻣراد ي هﺪﻫﺎﺸﻣﺪﺷ .رورﺎﺑ دﻮﮐ2 راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ رﻮﻀﺣ رد ار ﻦﯿﺴﮐا ﺰﺘﻨﺳ)6/230 و7/218 ﯽﻠﯿﻣ مﺮﮔﺮﺑﺮﺘﯿﻟ(ﺘﺷادﺪﻨ نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ ر
	،
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾاﺎﻫ ﺶﻘﻧ ﻞﺣ رد ﯽﻤﻬﻣ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ كﺎﺧ ،ﺪﻧراد رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا ﺮﺑ ﺰﯿﻧ رﺎﻈﺘﻧا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﻞﺣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑاﺮﺑ ار ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ ﻪﺘﺷاد لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ تﺎﻔﺴﻓ ي ﺪﻨﺷﺎﺑ.ﻪﯾﻮﺳ يﺎﻫﻞﺣتﺎﻔﺴﻓ نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑ ﮏﯿﻨﯿﺴﮐﻮﺳ ،ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻧﻼﻣ ،ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻟاﺰﮔا ؛ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ ﯽﻟآﻤﻫ و
	و
	ﻧﺎﻤﻫﻄرﻮﻞﮑﺷ زا ﻪﮐ5ﯽﻣﺮﺑ رد ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﯾآ ﻪﯾﻮﺳ ﺖﺤﺗ ﻪﭼﺮﮔ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ رد ﻪﺘﻓر رﺎﮐ ﻪﺑ يﺎﻫﺪﻧور نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﺎﻣا هداد نﺎﺸﻧ ﯽﺸﯾاﺰﻓاﯽﻤﻧ هﺪﺷ هدوﺰﻓا نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺪﺷﺎﺑ اﺮﯾزا ﻪﮐﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧ نآ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ و رﻮﻀﺣ رد راد ﯽﻤﻧ هﺪﯾددﻮﺷ . ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﺑﺎﯾز
	رورﺎﺑ دﻮﮐ2ﺗﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑﯽ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺎﻣا ،هﺪﺷﯿﺴﮐا ﺰﺘﻨﺳ ناﻮﺗ ياراد دﻮﮐ ﻦﯾا زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﯽﺘﺣ ﻦ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ يﺎﻫدﻮﮐدﻮﺑ . ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻓﺮﻃ زاﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧﺰﺟ سء ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧيﺮﺘﮐﺎﺑ ﺲﻨﺟ ﻪﮐ هدﻮﺑ ياﺮﺑ
	و
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾاﺖﯿﺒﺜﺗ ﺎﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد و هدﻮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ نﻮﻣرﻮﻫﺪﻧراد ﯽﻟﺎﻌﻓ ﺶﻘﻧ ﻦﯿﺴﮐا ﺮﯿﻈﻧ ﯽﯾﺎﻫ . ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻪﯾﻮﺳ يﺪﺷر كﺮﺤﻣ تاﺮﺛا يور ﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﻣﻮﺑ يﺎﻫ
	هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑﺶﯿﭘ ﻪﻨﯿﻣآﺪﯿﺳا رﻮﻀﺣ نآ رد ﺮﻤﺨﻣ هرﺎﺼﻋ زا زﺎﺳ ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ دﻮﺟو ﻦﯿﺴﮐا . ﺶﯾﺎﭘ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺐﻟﺎﻏ ردﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ زا ًﻻﻮﻤﻌﻣ ﻦﯿﺴﮐا ﺪﯿﻟﻮﺗﻣ يﺎﻫ ﻒﯾﺮﻌﺗ ﯽﻧﺪﻌ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻓﻮﺘﭙﯾﺮﺗ ﺪﻗﺎﻓ هﺪﺷدﻮﺷ.
	ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺪﺷر ﺮﺑ
	كﺎﺧ رد مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﺬﻏ لﺎﺤﻣرﺎﻬﭼ نﺎﺘﺳا يﺎﻫ ﻦﯿﺑ زا ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ،ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا يرﺎﯿﺘﺨﺑ70 ﻪﯾﻮﺳ هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ
	ﻪـﻄﻘﻧ ﺖـﺸﮐ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪـﯾاﺪﺟ يا يﺎـﻫ اﺪـﺟ ﻂﯿـﺤﻣ رد ﯽﺘـﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هﺪﺷ
	رد75 ﺎﻬﻨﺗ يﺮﻔﺳوﺰﯾر كﺎﺧ ﻪﯾﻮﺳ ﻪﺳ13
	زا ﯽﮐﺎـﺣ ناﻮــــﺗﻪــــﯾاﺪﺟيﺎــــﻫ ،ﻦﯿــــﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘــــﺴﯾز دﻮــــﮐ ﻪـــﻟﺎﻫ دﺎــﺠﯾا رد سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮـــﺳ و تﺎﻔــﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ﻂﯿـﺤﻣ ﻦـﯾا رد رﻮﻓورﺪﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﮓﻧردرز فﺎﻔﺷدﻮﺑ . ود ﻪـﻟوﺰﯾا
	ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﺑ ردﺎﻗ ﺖﻈﻠﻏ رد ﻦﯿﺴﮐا يﺎﻫ70 ،67 و72ﻣﯽﻠﯿ مﺮﮔﺮﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﺪﻧدﻮﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﯾﺎﺟر1386.(
	و25
	72
	ﻦﯿـﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﻮـﮐ ﻪـﻟوﺰﯾا ،
	و
	ﻪـــــﻟوﺰﯾا و سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮـــــﺳ دﻮـــــﮐ
	دﻮـــــﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ﯽﮔﮋﯾو ﻦﯿﻨﭼ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ) ﻞﮑـﺷ 6 .( ﻪـــﻟوﺰﯾا
	هداد ﺲﻧﺎــﯾراو ﻪــﯾﺰﺠﺗ ترﺪــﻗ ﻪــﺑ طﻮــﺑﺮﻣ يﺎــﻫ ﯽﻧﺎـﮐ زا ﻢﯿـﺳﺎﺘﭘ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐﺎﻫر ﺖـﯿﺗﻮﯿﺑ و ﺖﯾوﻮﮑـﺴﻣ يﺎـﻫ ﯽـﻨﻌﻣ ﺮـﺛا ﺪﻗﺎﻓ هﺪﺷدﺎﯾ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ راد ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ يزﺎﺳﺎﻫر ﺮﺑﺖﺳا ﯽﻟﺎﺣ رد ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽـﺘﻗو ﻪﯾﻮﺳ
	ﺪـــﯿﻟﻮﺗ ظﺎـــﺤﻟ زا سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮـــﺳ ﻪـﻟوﺰﯾا ود و ﻪﺘـﺷاد يﺮﺘـﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎـﻧاﻮﺗ رﻮﻓورﺪﯿﺳ
	و
	دﻮــﮐ يدوﺪـﺣ ﺎـﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ﻦﯾﺪـﺑ ﻞـﻤﻋ نﺎـﺴﮑﯾ ظﺎـﺤﻟ هدﺮﮐ ﺪـﻧا . ﻪـﻟوﺰﯾا
	ﻪــﻟوﺰﯾا ﻦﯿــﻨﭽﻤﻫ و ،ﻦﯿــﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﻮــﮐ
	رورﺎـﺑ ﯽﺘـﺴﯾز دﻮـﮐ رد هﺪـﺷ هدﺮﺑرﺎﮑﺑ2 ﻪـﺑ يزﺎـﺳدازآ ﻪـﺑ ردﺎـﻗ ﺖـﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ اﺪـﻘﻣ ﻪﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ
	ﻢﺘـﻔﻫ زور سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮـﺳ دﻮـﮐ ﻪـﻟﺎﻫ لﺎـﺣ ﻦـﯾا ﺎـﺑ ﯽـﻟو داد نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ﮓﻧردرز ﻪﻟﺎﻫﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﮓﻧردرز فﺎﻔﺷﺎ ﻞﺑﺎﻗ ﺰﯿﻧ نآ رﻮﻓورﺪﯾ دﻮـــﺑ ﺮــﺧآ ﻪــﻟوﺰﯾا ﻪــﺳ ﮓــﻧردرز ﻪــﻟﺎﻫ ﺎــﺑ سﺎــﯿﻗ.
	5/6 ﺪﻫﺎـﺷ ﺎـﺑ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ رد و دﻮـﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ24/27 % ﻪﯾﻮﺳ ﺎﻣا ﺪﺷ
	ﺪﻫﺎـﺷ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﺎﺑ داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ار ﯽﺗوﺎﻔﺗ)رﺎﺳﯾ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺨ2013.(
	( ﺲﮑﻠﭙـﻤﮐ ﺎﺑ هﺪﺷ
	ﻦـﻫآ لﻼـﺤﻧا زا ﻞـﺻﺎﺣ ﮓـﻧر درز ﻪﻟﺎﻫ)
	تﺎـــﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪـــﺴﺳﻮﻣ ﻂـــﺳﻮﺗ ﻪـــﮐ ﯽـــﺳرﺮﺑ رد يﺰﻧوﺪــﻧا ﯽــﺳﺎﻨﺸﮐﺎﺧ)2003 ( زا40 يﺮﻔــﺳوﺰﯾر كﺎــﺧيﺮﺘﮐﺎــﺑ يﺮﮕﻟﺎــﺑﺮﻏ فﺪــﻫ ﺎــﺑ ﻦﯿــﭙﯿﻠﯿﻓ يﺎــﻫ يﺮﻔــﺳوﺰﯾر ﯽـﮔﮋﯾو ﺮﺑ ﻪﯿﮑﺗ ﺎﺑ و هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎـﻫ
	ﺪﻧدﻮﺑ.
	ﻂﯿﺤﻣ رد
	رد يا ﻂﯾاﺮﺷ
	ﺺﺨـﺸﻣ ،ﺖـﻓﺮﮔ مﺎـﺠﻧا ﯽﻫﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ و ﻦﯿﺑ زا ﻪﮐ ﺪﺷ12ﯾا ﺖـﻔﻫ ،ﺪـﻣآرﺎﮐ و هﺪـﺷ لﺎـﺑﺮﻏ ﻪـﻟوﺰ ﻪـــﻟوﺰﯾا
	ﺖـﯿﻌﻤﺟ ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﯽـﺑوﺮﮑﯿﻣ شرﺎﻤـﺷ ﺞﯾﺎﺘﻧازا ﻪﺑ ﺎﻬﯾﺮﺘﮐﺎﺑيﯽﻠﯿﻣ ﺎﯾ مﺮﮔ ﺮﻫ ﻪﻨﻣاد رد ﺮﺘﯿﻟ10
	ياﺮـﺑ رورﺎـﺑ و سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ يﺎﻫدﻮﮐ2 ﺎـﺗ10
	،
	،
	،
	،
	دﻮـﮐ ياﺮـﺑ دﻮــﮐ رد ﺖــﯿﻌﻤﺟ داﺪــﻌﺗ ،دﻮــﺑ ﺮــﯿﻐﺘﻣ تﺎﻔــﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ
	،
	و
	دﺎﺠﯾا و ﺪﺷر ﻪﺑ ردﺎﻗ
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