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  چکیده

زراعـی   کـارآیی هـا و کـاربرد کودهـاي شـیمیایی و زیسـتی بـر       اثر چند کشتی همزمان با لگومررسی به منظور ب
تکـرار   سـه هاي کامل تصادفی با  بلوكطرح پایه در قالب فاکتوریل صورت ه ب 1390در سال آزمایش این ، نیتروژن ذرت

تلقـیح بـا   ، نیتروژنمصرف تلقیح با ازتوباکتر + عدم  سطح شامل سهدر وش هاي مختلف تغذیه گیاهی رتیمار انجام شد. 
 150مصـرف  تلقیح با ازتوبـاکتر +   بصورت محلول پاشی وخالص کیلوگرم در هکتار نیتروژن  5/37مصرف ازتوباکتر + 

کشـت   سطح شـامل پنج در گیاهان لگوم با چند کشتی همزمان و تیمار  کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت خاك مصرف
نتـایج نشـان   بود.  گاودانهکشت ذرت + و نخود ماش سبز، کشت ذرت + کشت ذرت +  خلر، کشت ذرت + ، یونجهذرت + 
هـا،  ، تعداد دانه در بالل، وزن تـر بـالل، شـاخص برداشـت لگـوم     ارتفاع ساقهاثر روش هاي مختلف تغذیه گیاهی بر داد که 

معنی  تر ذرتعملکرد علوفهزراعی نیتروژن و  کارآییها، رت، شاخص باروري ذرت، عملکرد دانه لگومعملکرد بیولوژیکی ذ
دار شد. همچنین اثر تیمار چند کشتی همزمان نیز بر تعداد برگ سبز، تعداد دانه در بالل، وزن تر بالل، شـاخص برداشـت   

زراعـی   کـارآیی هـا،  ت بـالل، عملکـرد دانـه لگـوم    ها، عملکرد بیولوژیکی ذرت، شاخص باروري ذرت، شاخص برداشلگوم
و  2/52 معنی دار شد. به طوري که بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر ذرت بـا میـانگین    تر ذرتعملکرد علوفهنیتروژن و 

کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن بـه صـورت       150تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مصرف  2/32
خاك مصرف + چند کشتی همزمان ذرت و خلر و تیمار تلقیح با ازتوباکتر + عدم مصرف نیتروژن + چند کشتی همزمـان  

  بود.   ذرت و یونجه
      

   ، یونجهنخودگاودانه، ماش سبز، ، عملکرد علوفهخلر،  :هاي کلیديواژه 
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Abstract 
In order to evaluate the effect of simultaneous cropping with legumes and application 

of chemical and biological fertilizers on nitrogen agronomic efficiency of corn, this study 
was carried out in field of agricultural research of Arak Payame Noor University in 2011. A 
factorial arrangement of treatments in a randomized complete block design with three 
replications was used. Methods of plant nutrition (M0= inoculation with azotobacter, M1= 
inoculation with azotobacter + 37.5 Kg.ha-1 of rare nitrogen with foliar application method, 
M2= inoculation with azotobacter+150 Kg.ha-1 of rare nitrogen mix with soil) and 
simultaneous cropping treatment of legumes, (S1= corn + alfalfa, S2= corn + bitter vetch, S3= 
corn + mung bean, S4= corn + chickpea, S5= corn + vetch) were assigned in plots. Each sub 
plot consisted of 4 rows, 6 m long with 60 cm between rows space and 20 cm between 
plants on the rows and S.C Apex hybrid was used. Results showed that the methods of 
nutrition effect on the characteristics such as stem height, number of grain per ear, wet 
weight of ear, harvest index of legumes, biological yield of corn, productivity index, grain 
yield of legumes, nitrogen agronomic efficiency and yield of wet forage was significant. 
Effect of simultaneous cropping treatment on the number of green leaf, number of grain per 
ear, wet weight of ear, harvest index of legumes, biological yield of corn, productivity 
index, harvest index of ear, grain yield of legumes, nitrogen agronomic efficiency and yield 
of wet forage was significant. The maximum and minimum of yield of wet forage (52.2 and 
32.2 ton.ha-1) were obtained with the inoculation with azotobacter + 150 Kg.ha-1 nitrigen + 
Simultaneous cropping of bitter vetch and corn and inoculation with azotobacter + non 
application of nitrogen + Simultaneous cropping of corn and alfalfa treatments, respectively.  
 
Keywords: Alfalfa, Bitter Vetch, Chickpea, Forage Yield, Mung Bean, Vetch. 
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  مقدمه  
 و عامل مهم یک عنوان به تواند می مخلوط کشت

 نیاز متفاوت به نظر که باشد پایدار کشاورزي در موثر

 کمتـر  اي نیـز  گونـه  بـرون  رقابـت  مخلوط، در ها گونه

 زیسـتی  کـه برتـري   دهدمی نشان تحقیقات بود. خواهد

 رشـد  منـابع  از تـر  کامل نتیجه استفاده مخلوط زراعت

 هنگامی وأمت کلی کشت طور به). 1992(واندرمیر  است

 متفـاوت  بـا طـول   هایی ریشه گیاهان، که است سودمند

 در رقابـت  نیـز  آنهـا  رشـد  نحوه و ساقه طول و داشته

 یـا  ساقه و طول داراي گیاه دو باشد. اگر متفاوت نوري

 و رقابت اندازي سایه مسئله باشند، یکسانی رشد نحوه

 .شـود  مـی  واقـع  مـؤثر  آنهـا  میـزان عملکـرد   در نـوري 
نـزول   از مخلـوط  کشـت  در گیاهـان  نـوع  نبود متفاوت
 خفه و و بیماري ها آفات کاهش دلیل به عملکرد احتمالی

(مجنون حسـینی   هرز جلوگیري می کند هاي علف کردن
 بـه  غـالت  خـانواده  گیاهـان  از استفاده). 1367و کوالر 

 گیاهـان  ایـن  ولـی  گسترش است، حال در علوفه عنوان

 کـه  دارنـد، چـرا   کمتـري  غذایی ارزش هالگوم به نسبت

 لگـوم - گـراس  مخلـوط  اسـت.   پـایین  آنها خام پروتئین

 بـاال  ضـمن  ترکیـب،  ایـن  در زیرا است، ترکیب مناسبی

 مـی یابـد. از   افـزایش  نیـز  کیفیـت علوفـه   عملکرد، بودن

 معـدنی  مـواد  و پـروتیئن  داشتن دلیل به هالگوم طرفی،

کمبـود   غـالت،   بـا  مخلـوط  کشت در توانند می بیشتري
    ). 2004(کارداگ  می کنند جبران آنها را نپروتئی

منظـوره (دانـه    دو زراعی گیاه یک عنوان ذرت به
 است در جهان مهم زراعی گیاه علوفه اي) سومین و اي

 ذرت علوفـه  .دارد مهمی نقش دام و انسان تغذیه در که

 دلیل به بلکه می کند تولید دام براي زیادي انرژي تنها نه

 و پروسـیک  اسید تغذیه اي مانند مضر ترکیبات نداشتن
 وجـود  سـورگوم  گیاهـانی ماننـد   در کـه  اگزالیـک  اسید

 مصـرف  قابل دام رشد، توسط مراحل تمامی در دارند،

سیسـتم   اخیـراً، ). 2009(دهمـرده و همکـاران    می باشـد 
 هـاي کشـت  زراعـی،  تناوب جمله از متفاوتی کشت هاي

 براي را هابا لگوم یکساله غالت مخلوط کشت و تأخیري

کشـت   و کننـد  مـی  معرفـی  کشـاورزي  در تولید افزایش
 مناطق در وسیعی بطور امروزه هالگوم با غالت مخلوط

(کاروترس و همکاران  است یافته جهان گسترش مختلف
 کشـت  در کـه  کـرد  گـزارش  )1388جوانمرد (   ). 2000

 گـل  ماشـک  لوبیـا،  لگوم (گاودانـه،  چند با مخلوط ذرت

 مقـدار عملکـرد   بیشـترین  م)،برسـی  شـبدر  و خوشه اي

 بود خوشه اي گل ماشک با مخلوط ذرت کشت به متعلق

گـل   ماشـک  سریع رشد از است ناشی ممکن امر این که
باشد.  لگوم ها سایر به نسبت مراحل اولیه در خوشه اي

یونجـه   نواري مخلوط کشت که داد نشان تحقیقاتسایر 
 و مناسب گیاهی پوشش باعث ایجاد جو و یکساله هاي
 علف هـاي  میزان شد و بعدي گیاه براي نیتروژن تأمین

حـدود   این، بر عالوه کاهش یافت. درصد 65حدود  هرز
 تثبیـت  در هکتار نیتروژن در خـاك  کیلوگرم 140تا  66

 18حـدود   تک کشـتی  به نسبت جو عملکرد هرچند شد،

نتــایج ). 1999(قمــر و همکــاران  یافــت کــاهش درصــد
ی جذب و مصرف نیتـروژن در  محققان در ارزیابی کارای

کشت مخلوط ذرت نشـان داد کـه تیمـار کشـت خـالص      
کیلوگرم در هکتار و تیمار کشـت   94/92ذرت با میانگین 

مخلوط (دو ردیف ذرت + شش ردیف گندم) با میـانگین  
کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشـترین و کمتـرین    11/38

مقدار نیتروژن جذب شده از خاك را به خود اختصـاص  
     ). 1391(کوچکی و همکاران  دادند

 آزوسپریلیوم حاوي زیستی کودهاي از استفاده

فـراهم   موجـب  شـیمیایی  کودهـاي  جـاي  به ازتوباکتر و
 مـی  رشـد  افـزایش  و گیاه نیاز مورد غذایی مواد کردن

 دنبال دارند به را گیاه عملکرد افزایش نهایت در و شوند
ــاران      ــو و همک ــارا  ; 2005(ی ــ). 2004ن دي و همک ا ب

توجه به نتایج تحقیقات پژوهشگران تلقیح بـا ازتوبـاکتر   
درصـد در   15تـا   10به طور متوسـط افزایشـی معـادل    

وي سـی   ; 2005 ایـدریس ( عملکرد گیاهان مختلـف دارد 
 ازتوبـاکتر  کردنـد کـه   گزارشدر تحقیق دیگري ). 2004

 رشـد  محـرك  مـواد  تولیـد  بـا  نیتروژن، تثبیت بر عالوه

 و ریشـه  رشد بهبود آلی سبب اسیدهاي نتزس و گیاهی
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 غـذایی  عناصـر  و آب جـذب  سرعت افزایش آن متعاقب

 می تأثیرگذار عملکرد افزایش طریق در این از و گردیده

بـا عنایـت بـه اهمیـت     ). 2004(سـینگ و همکـاران    باشد
 منظـور  بـه  پـژوهش ایـن  تغذیه گیـاهی و تولیـد پایـدار    

و کاربرد کودهاي ها چند کشتی همزمان با لگوم بررسی
زراعــی نیتــروژن ذرت  کـارآیی شـیمیایی و زیســتی بــر  

هـدف اصـلی از کشـت گیاهـان لگـوم،       .انجام شده است
برداشت دانه از آنها نبوده. بلکه اهداف زیر مدنظر بـوده  

  است. 
هـا در  تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسـط لگـوم  

جهت تأمین بخشی از نیاز نیتـروژن ذرت در یـک نظـام    
  ایدار.زراعی پ

ــ    ــین ردیف ــه فاصــله ب ــه ب ــا توج ــاد ( یب  60زی
 40تـا   30سانتیمتر) در زراعـت ذرت، در نتیجـه حـدود    

روز ابتداي رشد بطئی و کند ذرت، تبخیر سـطحی آب و  
رشد سریع علف هاي هـرز معمـوال مشـکل سـاز اسـت.      
بنــابراین بــا اســقرار و ســایه انــدازي گیاهــان لگــوم در 

نها در کاهش تبخیـر  حدفاصل پشته هاي کشت و تأثیر آ
سطحی آب و کاهش رشد علف هاي هرز اهمیت خاصی 

 خواهد داشت.

در صورت موفقیت ادامـه رشـد گیـاه لگـوم تـا      
پایان فصل رشد و نمو ذرت، برداشت توأم علوفـه ذرت  
و گیاهان لگوم (با توجه به بـاال بـودن درصـد پـروتئین     

ها) باعث افزایش کیفیـت علوفـه مصـرفی در    علوفه لگوم
 مداري ها می شود.  دا

حتی در مواقعی که گیاهان لگـوم نتواننـد در سـایه ذرت    
به رشد خود ادامه دهند و رشد مطلوبی نداشـته باشـند،   
عالوه بر کارکرد کاهش تبخیـر سـطحی و کـاهش رشـد     
علف هاي هرز، می توان پس از برداشت ذرت، بیومـاس  

 ها را از طریق شخم به خاك برگردانـد بجا مانده از لگوم
 و باعث افزایش ماده آلی خاك شد. 

در صــورت موفقیــت ایــن طــرح، مــی تــوان بــا 
ها در حدافاصـل پشـته هـاي سـایر گیاهـان      کاشت لگوم

دار، عـالوه بـر   زراعی در زمین هاي زراعی کمـی شـیب  
ــق کــاهش ســرعت   افــزایش حاصــلخیزي خــاك، از طری
ــاهش     ــث ک ــاي کشــت، باع ــف ه حرکــت آب داخــل ردی

  فرسایش آبی شد.
  

  ها و روشمواد 
در مزرعـه   1390سـال زراعـی    دراین آزمـایش  

واقــع در دانشــگاه پیــام نــور اســتان مرکــزي تحقیقــاتی 
 اجـرا گردیـد.   خاك زراعی شنی لومی باشهرستان اراك 

دقیقــه عــرض  5درجــه و  34در  ن مزرعــه تحقیقــاتییــا
از نصـف  دقیقـه طـول شـرقی     42درجـه و   49شمالی و 

ارتفـاع از سـطح دریـا    النهار گرینویچ واقـع شـده اسـت.    
در فاکتوریـل  صـورت  ه آزمایش بـ  می باشد.متر  1757
تکـرار   سـه هاي کامل تصـادفی بـا    بلوكطرح پایه قالب 

نتایج آزمایش خاك مزرعه و میـانگین دمـا و   انجام شد. 
آورده  2و  1جــدول بارنــدگی در طــول فصــل رشــد در 

  شده است.
  

   1389-90شناسی شهرستان  اراك در سال زراعی میانگین دما و بارندگی ایستگاه هوا  -1جدول 
  ماه 

بان  مهر
آ

ذر  
آ

من  دي  
به

فند  
اس

دین  
ور
فر

شت  
یبه
رد
ا

  

داد
خر

  

داد  تیر
مر

ور  
هری
ش

  

 میانگین بارندگی
  (میلی متر)

0  3/14  3/20  5/40  1/12  4/71  5/34  7/23  4/0  2/1  0  0  

 میانگین دما
  (درجه سانتیگراد)

6/19  11  6/6  7/0-  1/0-  6  8/11  17  7/23  9/27  28  23  
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  نتایج تجزیه خاك  -2جدول 
  عمق
  خاك

عصاره اسیدیته 
  اشباع

  ازت کل
  (درصد)

 فسفر قابل جذب
  (پی پی ام) 

   پتاسیم قابل جذب
  (پی پی ام)

شن 
  (درصد)

سیلت 
  (درصد)

رس 
  (درصد)

 بافت

  
  لومی شنی  25  39  36  235  10  03/0  5/7 30-0

  
هاي مختلف تغذیه گیاهی در سه تیمار روش

، مصرف نیتروژنتلقیح با ازتوباکتر + عدم  طح شاملس
کیلوگرم در هکتار  5/37مصرف تلقیح با ازتوباکتر + 

تلقیح با  بصورت محلول پاشی وخالص نیتروژن 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن  150مصرف ازتوباکتر + 

و تیمار چند کشتی  بصورت خاك مصرفخالص 
کشت ذرت : همزمان با گیاهان لگوم در پنج سطح شامل

+ یونجه، کشت ذرت + خلر،  کشت ذرت + ماش سبز، 
با توجه بود.  کشت ذرت + نخود و کشت ذرت + گاودانه

تثبیت گونه هاي مختلف گیاهان لگوم از طریق به اینکه 
قادر به تأمین تمام نیتروژن مورد نیاز ذرت نیتروژن 
، بنابراین براي رسیدن به حداکثر پتانسیل نیستند

تلفیقی مقدار تغذیه ت، الزم است بصورت عملکرد ذر
زمین مورد نظر در کود شیمیایی نیز مصرف گردد. 

سال قبل از آزمایش زیر کشت آفتابگردان بود. همچنین 
تثبیت زیستی نیتروژن توسط  کارآییبراي افزایش 

ها، بذر گونه هاي مختلف لگوم بکار برده شده در لگوم
ست خود تلقیح این تحقیق هر کدام با باکتري همزی

کاشت به ردیف  چهارهر کرت آزمایشی شامل شدند. 
، سانتیمتر 60متر، فاصله بین ردیف هاي کاشت  6طول 

رقم ذرت از و بوده سانتیمتر  20فاصله روي ردیف 
Apex تراکم کاشت تمامی گیاهان لگوم . استفاده شد

بوته در متر مربع در نظر گرفته  16نیز (بجز یونجه) 
هان لگوم مانند خلر، ماش سبز، نخود و بذر گیاشد. 

گاودانه روي خط داغ آب و بذر یونجه در حدفاصل بین 
چون یونجه نیز همزمان با ذرت و دو پشته کاشته شد. 

سایر گیاهان لگوم در نیمه دوم اردیبهشت کاشته شد، 
بنابراین به دلیل کاشت بهاره، بوته هاي یونجه خیلی 

حتی در اواخر  خوب رشد کرده و مستقر شدند و
 شهریور ماه به مرحله گلدهی هم رسیدند. 

هاي هرز به موقع و به روش  مبارزه با علف
زمان رسیدگی گاودانه و خلر دو هفته دستی انجام شد. 

زودتر، ولی در نخود، ماش سبز و یونجه همزمان با 
تعداد در زمان برداشت ذرت برداشت صورت گرفت. 

هر از م از گیاهان لگوم، بوته ه 20ذرت و از بوته  20
ه ببا در نظر گرفتن اثرات حاشیه اي  یکرت آزمایش

ارتفاع ساقه، شد و صفات برداشت طور کامالً تصادفی 
(حاصلصرب تعداد  تعداد برگ سبز، تعداد دانه در بالل

، وزن تر بالل، شاخص تعداد دانه در ردیف)× ردیف 
ملکرد (حاصل تقسیم عملکرد دانه به ع هابرداشت لگوم
(حاصل تقسیم  باروري ذرت، شاخص زیستی گیاه)

ها ، عملکرد دانه لگوموزن خشک بالل به بیوماس گیاه)
شد. و محاسبه اندازه گیري زراعی نیتروژن  کارآییو 

بیولوژیکی عملکرد دانه و همچنین براي تعیین عملکرد 
(همچنین کاهش اثر تراکم هاي  ذرت و گیاهان لگوم

، مساحت چهار متر مربع برداشت و ا)همتفاوت بین لگوم
بجز گیاه یونجه، سایر . هاي الزم بعمل آمداندازه گیري 

گیاهان لگوم به مرحله دانه بندي و رسیدگی دانه ها 
رسیدند و شاخص برداشت دانه آنها نیز محاسبه شد. 

زراعی نیتروژن از رابطه زیر  کارآییجهت محاسبه 
ونیل و جایانتی  ; 2008(درداس و سیوالس  استفاده شد

2006.(  
  

  مقدار کود داده شده  =کارآیی زراعی نیتروژن (کیلوگرم بر کیلوگرم)  عملکرد دانه کرت کود داده شده  –عملکرد دانه کرت شاهد   × 100
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ها با آزمون چند ها، میانگین پس از تجزیه داده

مقایسه  پنج درصددر سطح احتمال  ناي دانکدامنه
ین کلیه ضرایب همبستگی بین صفات مورد شدند. همچن

بوسیله نرم محاسبه و معنی دار بودن آنها  ،مطالعه
 .تعیین گردید Mstat-cافزار 

  
  ثنتایج و بح

    تعداد برگ سبز در بوته
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر 

ها و اثر متقابل تیمار سیستم چند کشتی همزمان لگوم
کشتی همزمان بر تعداد برگ  روش هاي تغذیه و چند

سبز بوته هاي ذرت در سطح یک و پنج درصد معنی 
با مقایسه میانگین اثرات متقابل . )3 (جدولدار بود 

ا بتعداد برگ سبز درگیاه بیشترین مشخص شد که 
تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مربوط به عدد  3/12میانگین 

عدم مصرف نیتروژن + چند کشتی همزمان ذرت و 
مربوط  عدد 0/10میانگین آن با تعداد و کمترین خود ن

کیلوگرم در  5/37تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مصرف به 
هکتار نیتروژن به صورت محلول پاشی + چند کشتی 

به نظر می رسد  .)7 (جدول دهمزمان ذرت و یونجه بو
که تثبیت نیتروژن حاصل از تلقیح با باکتري ازتوباکتر 

چند کشتی همزمان با گیاه نخود که و همچنین سیستم 
اتفاقا در شرایط مزرعه گره هاي فعال ریزوبیومی 
زیادي در سطح ریشه هاي خود و حجم کنوپی بسیار 

به نظر می رسد به صورت توأم موجب انبوهی داشت، 
افزایش جذب نیتروژن توسط ریشه هاي ذرت شده 
است و از مهمترین دالیل برتري این تیمار نسبت به 

یر تیمارها در حفظ تعداد بیشتر برگ هاي سبز ذرت سا
  به شمار می روند. 

ذرت با چند گیـاه  محققان در کشت مخلوط نتایج 
لگوم نشان داد که بیشترین و کمترین تعـداد بـرگ سـبز    

عدد به ترتیب مربوط بـه   4/10و  67/12ذرت با میانگین 
+ لوبیـا   301کشت خـالص ذرت و کشـت مخلـوط ذرت    

گـزارش  پژوهشـگران  ). 1392د و همکـاران  (جوانمر بود
که اثر تیمار کشت مخلـوط بـر تعـداد بـرگ ذرت     نمودند 

غیر معنی دار بود. بـه طـوري کـه در تمـامی تیمارهـاي      
(نجفی  عدد ثبت شد 5/13کشت مخلوط تعداد برگ ذرت 

نشـان داد کـه   تحقیـق دیگـري   نتایج  ). 1392و همکاران 
عـدد   6/16میانگین بیشترین تعداد برگ در بوته ذرت با 

 Azotobacter  +Psudomonas(توسط تیمار تلقیح بـا  
 +Azospirilium(  ذرت بدســـت آمـــد 704در هیبریـــد 

   ). 1385(حمیدي و همکاران 
 تعداد دانه در بالل

تعداد دانه در بالل تحت تأثیر تیمـار چنـد کشـتی    
ها، روش هاي تغذیه و اثـر متقابـل آنهـا    همزمان با لگوم
در ). 3 (جدول یک درصد معنی دار شدمال در سطح احت

بیشترین تعداد دانه  ،اثرات متقابل مقایسه میانگینجدول 
عدد مربوط بـه تیمـار تلقـیح بـا      563در بالل با میانگین 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن به  150ازتوباکتر + مصرف 
صورت خاك مصرف + چند کشتی همزمان ذرت و خلر 

تیمـار  مربوط به  عدد 361نگین میاآن با تعداد و کمترین 
کیلوگرم نیتروژن بـه   5/37تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 

صورت محلول پاشی + چند کشتی همزمان ذرت و خلر 
با توجه به اینکه در هر دو تیمار شـرایط   .)7 (جدول دبو

تلقیح با ازتوباکتر و کشـت همزمـان خلـر یکسـان اسـت      
، مقـادیر و روش  بنابراین تنها عامل ایجاد کننـده تفـاوت  

مـی تـوان   متفاوت مصرف نیتروژن می باشد. بنـابراین  
کیلوگرم در هکتار نیتروژن باعـث   150گفت که مصرف 

افزایش رشد و تولید بیشتر مواد فتوسـنتزي شـده و در   
   نهایت موجب افزایش اجزاء عملکرد دانه ذرت شده است

اثر تیمار نسـبت هـاي   محققان گزارش نمودند که 
مخلوط بر تعداد دانه در بالل در سطح یک مختلف کشت 

نتایج ). 1387(جمشیدي و همکاران  درصد معنی دار شد
ــري ــژوهش دیگ ــه  پ ــار (مصــرف نشــان داد ک  180تیم

کیلوگرم نیتروژن + تلقیح بذر بـا نیتـراژین) بـا میـانگین     
به خـود اختصـاص   تعداد دانه در بالل را بیشترین   715
ــائبی   داد ــرمدي نـ ــی و سـ ــاتی و ). 1389(حمزئـ روضـ

 98تیمـار مصـرف   ) گزارش نمودند که 1390همکاران (
کیلوگرم  294 و کاشت زمان در اوره هکتار در کیلوگرم
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بیشترین تعداد  عدد 5/392دهی با میانگین  گل هنگام در
    . داشترا در بالل  انهد

  وزن تر بالل
یکی از عواملی که باعث افزایش کیفیت علوفه 

ري ها می شود، نسبت وزن ذرت جهت مصرف در دامدا
بالل به وزن کل بوته می باشد و افزایش وزن تر بالل 

چند اثر تیمار باعث افزایش کیفیت علوفه خواهد شد. 
ها، روش هاي تغذیه و اثر متقابل کشتی همزمان با لگوم

آنها بر وزن تر بالل ها در سطح آماري یک درصد 
مقدار بیشترین به طوري که ). 3 (جدول معنی دار شد
مربوط  ر هکتاردکیلوگرم  5783با میانگین وزن تر بالل 

کیلوگرم در  150به تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 
هکتار نیتروژن به صورت خاك مصرف + چند کشتی 

میانگین آن با مقدار و کمترین همزمان ذرت و خلر 
تیمار تلقیح با مربوط به  کیلوگرم در هکتار 3600

مصرف نیتروژن + چند کشتی همزمان  عدمازتوباکتر + 
مصرف مقادیر بیشتر کود  .)7 (جدول دبو نخودذرت و 

نیتروژن دلیل اصلی افزایش رشد و نمو گیاه و 
تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزي به بخش هاي زایشی 
(بالل ها) ذرت می باشد. در حالیکه عدم مصرف 

نیتروژن ، با وجود برخورداري از شرایط تلقیح با 
  باکتر تجمع ماده خشک کمتري در بالل ها  داشت. ازتو

) گزارش کردند که 1390خزایی و همکاران (
کیلوگرم در هکتار نیتروژن با  120تیمار مصرف 

گرم (وزن پنج بالل) بیشترین مقدار  83/1190میانگین 
ر بررسی دسایر محققان . وزن بالل کامل را داشت

که اثر اظهار داشتند کشت مخلوط ذرت و ماش سبز 
تیمار کشت مخلوط بر وزن خشک بالل در سطح یک 
درصد معنی دار شد و بین نسبت هاي مختلف کشت 
مخلوط ذرت و ماش سبز، بیشترین وزن خشک بالل با 

 مربوط به کشت خالص ذرت بود 40/404میانگین 
) 1391بهزاد و همکاران (). 1388(سرلک و آقاعلیخانی 

ع باکتري هاي محرك اثر کاربرد انوابیان نمودند که 
رشد گیاه و سطوح نیتروژن بر عملکرد بالل معنی دار 

و  97/13بود و بیشترین مقدار عملکرد بالل با میانگین 
تلقیح با  تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار 88/12

)Azotobacter  +Psudomonas(  200و تیمار مصرف 
  .کیلوگرم در هکتار کود اوره بود

  

  
ذرت و گیاهان لگوم تحت شرایط چند کشتی همزمان و کاربرد کودهاي نتایج تجزیه واریانس برخی صفات   –3جدول 

     شیمیایی و زیستی
  میانگین مربعات 

  درجه  منابع تغییر
 آزادي

  ارتفاع ساقه
  

تعداد 
برگ 
 سبز

تعداد 
دانه در 
  بالل

  وزن تر بالل
 

شاخص 
برداشت 
  هالگوم

عملکرد 
بیولوژیکی 
  ذرت

شاخص 
روري با

 ذرت

شاخص 
برداشت 
  بالل

عملکرد دانه 
  هالگوم

عملکرد 
تر علوفه
  ذرت

 ns 1/181   ns 37/0  ns 8/122 ns 21768 ns 09/3 ns 29/1 ns 53/3 ns 1/15 ns 4494 ns 41/3   2  تکرار

 **  ns 31/0  3/815 * 2  هاي تغذیهروش
15788  ** 3020708  ** 8/79  ** 6/42  * 5/42  ns 1/41  ** 52002  ** 9/540  

 ns 8/61 ** 38/2 4  چند کشتی همزمان
** 

11091 ** 798525 ** 8/1315 ** 00/5 
** 

07/76 
** 

2/420 
** 

967852 ** 7/38 

چند × روش تغذیه 
 ns 06/315 * 13/1  8  کشتی همزمان

** 
11036 ** 1138342 ** 1/141 ** 07/4 ** 1/78 

** 
5/203 ** 55773 ** 5/34 

  04/8  4422  5/15  99/7  16/1  67/9  78306  1026  45/0  1/159 28  خطاء
  49/6  66/13  62/5  28/7  74/8  51/15  87/5  98/6  04/6  89/8  -   ضریب تغییرات (درصد)

, ns* ,**  باشدمی به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.  
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  شاخص برداشت گیاهان لگوم
ــاخص     ــفت ش ــانس، ص ــه واری ــدول تجزی در ج

چنـد کشـتی   برداشت گیاهـان لگـوم تحـت تـأثیر تیمـار      
ها، روش هاي تغذیه و اثـر متقابـل آنهـا    همزمان با لگوم

 قرار گرفت و در سطح آماري یک درصد معنـی دار شـد  
). نتایج جدول مقایسه میـانگین اثـرات متقابـل    3-(جدول

 150نشان داد که تیمار تلقـیح بـا ازتوبـاکتر + مصـرف     
تروژن به صورت خـاك مصـرف +   کیلوگرم در هکتار نی

درصد  5/36میانگین با چند کشتی همزمان ذرت و ماش 
و تیمار تلقیح با ازتوبـاکتر + عـدم مصـرف نیتـروژن +     
چنــد کشــتی همزمــان ذرت و یونجــه بــا میــانگین صــفر 
درصد به ترتیب بیشترین و کمترین شاخص برداشت را 

 در این آزمـایش بـه    .)7 به خود اختصاص دادند (جدول
دلیل سایه اندازي ذرت و عدم وجود نـور کـافی در بـین    
ردیف هاي کاشت، گیاه یونجه موفق به تولید بـذر نشـد.   

کیلـوگرم در   150ولی گیاه ماش سبز به دلیـل مصـرف   
هکتار نیتروژن، با تولید غالف هاي متعـدد توانسـت بـه    

  بیشترین شاخص برداشت دست یابد.  
 ازه گیرياند محققان گزارش نمودند که تاکنون

 این مشکالت به توجه با در یونجه برداشت شاخص

از  دانه شدن جدا مشکل و ها غالف لحاظ ریزش از گیاه
 شاخص. است گرفته قرار توجه مورد کمتر غالف

اختالط  مختلف هاي نسبت تأثیر تحت یونجه برداشت
تیمار کشت مخلوط  گرفت. به طوري که  قرار گیاه دو

 بیشترین درصد داراي 28با  2:2یونجه و جو با نسبت 

 5/13درصد با  100درصد + جو  20تیمار یونجه  و
بودند  برداشت درصد داراي کمترین مقدار شاخص

   ). 2012(اسماعیلی و همکاران 
 

  عملکرد بیولوژیکی ذرت
ها، روش چند کشتی همزمان با لگوماثر تیمار 

 هاي تغذیه و اثر متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیکی ذرت
). به 3 (جدول در سطح آماري یک درصد معنی دار شد

 150طوري که تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن به صورت خاك مصرف + 
تن در  16میانگین با چند کشتی همزمان ذرت و یونجه 

هکتار نسبت به سایر تیمارهاي مورد بررسی از برتري 
از مهمترین دالیل   .)7 محسوسی برخوردار بود (جدول

 150این برتري می توان به کاربرد ازتوباکتر، مصرف 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن به صورت خاك مصرف و 
همچنین تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط یونجه اشاره 
نمود که باعث افزایش جذب نیتروژن توسط ریشه هاي 
ذرت شده و از طریق افزایش سطح برگ و رشد رویشی 

  اه باعث تولید ماده خشک بیشتري شده است. گی
مصـرف   افـزایش  بـا  کـه  نمودند گزارش محققان

 خشـک  مـاده  میزان در هکتار کیلوگرم 250تا  نیتروژن

(بابنیـک و همکـاران    یافت افزایش صورت خطی به ذرت
) گزارش نمودنـد کـه   1391جوانمرد و همکاران (. )2002
 تحـت  بـه طـور معنـی داري    ذرت خشـک  علوفه عملکرد

 دو هر عملکرد که گرفت. به طوري قرار نوع کشت تأثیر

 خوشـه اي،  گل ماشک با مخلوط در کشت ذرت هیبرید

 خـالص ذرت  کشـت هـاي   با در مقایسه لوبیا و گاودانه

 نشان درصد یک احتمال سطح را در معنی داري کاهش

 ایـن  سـریعتر  اولیـه  رشـد  است امر ممکن این داد. دلیل

گونـه   بـرون  رقابت افزایش و ذرت با مقایسه در گیاهان
باشد. در بررسـی کشـت    ذرت اولیه رشد مراحل در اي

مخلوط ذرت و مـاش سـبز گـزارش شـد کـه اثـر تیمـار        
کشت مخلوط بر ماده خشک کـل ذرت معنـی دار شـد و    
بین نسبت هاي مختلف کشت مخلوط ذرت و ماش سبز، 
بیشترین ماده خشک کل مربوط بـه کشـت خـالص ذرت    

بـــراهیم پـــور و ا). 1388و آقاعلیخـــانی (ســـرلک  بـــود
) در آزمایش بررسی روش هـاي تغذیـه   1391همکاران (

تلفیقــی کودهــاي بیولوژیــک و شــیمیایی در ذرت اعــالم 
نمودنـد کــه بیشــترین عملکــرد بیولــوژیکی ذرت توســط  

درصـد از   50درصد تغذیه با کود شیمیایی و  50تیمار (
ــا ــق تلقـــیح بـ +  Azotobacter  +Psudomonas( طریـ

Azospirilium.تولید شد (  
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  شاخص باروري ذرت
شاخص باروري ذرت نشان دهنـده نسـبت وزن   
بالل به وزن کل گیاه است. چنانچـه گیـاه بتوانـد مقـدار     
بیشتري از مـواد فتوسـنتزي تولیـدي را در طـول دوره     
رشد و نمو خود بـه بـالل هـا تخصـیص و انتقـال دهـد،        

و در پـی آن  شاخص باروري آن افزایش خواهـد یافـت   
کیفیــت علوفــه نیــز بیشــتر مــی شــود. در ایــن بررســی  

چنـد کشـتی   شاخص بـاروري ذرت تحـت تـأثیر تیمـار     
ها، روش هاي تغذیه و اثـر متقابـل آنهـا    همزمان با لگوم

). در جدول مقایسه 3 (جدول قرار گرفت و معنی دار شد
میانگین اثرات متقابل، بیشترین مقدار شـاخص بـاروري   

درصـد مربـوط بـه تیمـار تلقـیح بـا        47ن ذرت با میانگی
کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن     5/37ازتوباکتر + مصرف 

به صورت محلول پاشی + چند کشـتی همزمـان ذرت و   
درصـد بـه    9/30بـا میـانگین    ماش و کمترین مقـدار آن 

کیلـوگرم در   150تلقـیح بـا ازتوبـاکتر + مصـرف     تیمار 
تی هکتار نیتروژن به صورت خاك مصـرف + چنـد کشـ   

بـه   .)7 تعلـق داشـت (جـدول   ش سبز همزمان ذرت و ما
نظر مـی رسـد کـه محلـول پاشـی نیتـروژن عـالوه بـر         
جلوگیري از آبشویی نیتروژن در روش خـاك مصـرف،   
باعث جذب مقدار بیشـتري از نیتـروژن توسـط شـاخ و     
برگ ذرت شده و گیـاه ذرت توانسـته اسـت بـا افـزایش      

فتوســنتزي ســطح کلروفیــل دار، مقــدار بیشــتري مــاده  
بسازد و به بالل ها منتقـل نمایـد. پژوهشـگران گـزارش     
نمودند که نسبت وزن بالل به وزن کـل بوتـه (شـاخص    
باروري) در بین هیبریدهاي ذرت در سـطح آمـاري یـک    
درصــد معنــی دار بــود (خــاوري خراســانی و همکــاران 

1389.(   

  
     ط چند کشتی همزمان و کاربرد کودهاي شیمیایی و زیستیصفات ذرت و گیاهان لگوم تحت شرای مقایسه میانگین -4 جدول

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت خاك  150کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت محلول پاشی، ** مصرف  5/37*مصرف 
در آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  حرف مشترك هستند، اختالف آماري معنی داريداراي میانگین هایی که  مصرف

  ندارند.  پنج درصد
  
  
    

  تیمار
  

  

ارتفاع ساقه 
  (سانتیمتر)

   

تعداد 
 برگ سبز 

تعداد دانه 
  در بالل  

وزن تر بالل 
(کیلوگرم در 

 هکتار) 

شاخص برداشت 
  ها  (درصد)لگوم

عملکرد 
بیولوژیکی ذرت 

  (تن در هکتار)
              هاي تغذیه گیاهی روش

0M  با ازتوباکتر  تلقیح    b5/133  a13/11  b434  c4333  b18/18  c08/11 

1M   +مصرف نیتروژنتلقیح با ازتوباکتر*    a8/145  a95/10  b447  b4748  b34/19  b72/11 

1M   +مصرف نیتروژن تلقیح با ازتوباکتر**   a7/146  a23/11  a496  a5230  a63/22  c27/14 

        هاچند کشتی همزمان با لگوم

1S   + یونجه کشت ذرت   a1/140  b72/10  b430  c4494  d0  a28/13 
2S   کشت ذرت + خلر   a8/143  b09/11  a476  b4922  a02/32  a58/12 
3S    کشت ذرت +  ماش سبز   a4/138  b18/11  a472  c4650  c51/20  ab22/12 

4S   کشت ذرت + نخود   a6/144  a92/11  b416  c4568  b12/26  b22/11 

5S  کشت ذرت + گاودانه  a1/143  b61/10  a501  a5218  c61/21  a47/12 
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   شاخص برداشت بالل
چنــد کشــتی در جــدول تجزیــه واریــانس، تیمــار 

ها، و اثر متقابل روش هاي تغذیه و چنـد  همزمان با لگوم
کشتی همزمان بر صفت شاخص برداشت بالل در سطح 

یح بــا ). تیمـار تلقـ  3 (جـدول  یـک درصـد معنـی دار شــد   
کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن     5/37ازتوباکتر + مصرف 

به صورت محلول پاشی + چند کشـتی همزمـان ذرت و   
گاودانه باالترین وزن دانه بـه وزن کـل بـالل را در بـین     
سایر تیمار ها به خود اختصاص داد. به نظـر مـی رسـد    
که محلول پاشی نیتروژن باعث جذب بیشـتر و مـوثرتر   

ــو   ــی ش ــاه م ــبز و تولیــد   آن در گی ــطح س د و دوام س
 کربوهیدرات هاي فتوسنزي را افزایش می دهد.  (جـدول 

7(.  
نتایج یک آزمایش نشان داد که اثر تیمـار نسـبت   
ــر صــفت    ــر ب ــوط ذرت و خل ــف کشــت مخل ــاي مختل ه
شــاخص برداشــت ذرت معنــی دار شــد و تیمــار کشــت 

درصـد ذرت) نسـبت بـه     75درصـد خلـر +    25مخلوط (
). 1391(نقـی زاده و همکـاران    بـود  سایر تیمارهـا برتـر  

سایر محققـان گـزارش نمودنـد کـه اثـر تیمـار مصـرف        
سطوح نیتروژن بر شـاخص برداشـت بـالل ذرت معنـی     

کیلــوگرم در هکتــار    250دار بــود و تیمــار مصــرف    
تـن در هکتـار کـود کمپوسـت نسـبت بـه        10نیتروژن + 

(مجــاب قصرالدشــتی و  ي داشــتســایر تیمارهــا برتــر
   ). 1390همکاران 

 
  عملکرد دانه گیاهان لگوم 

چند عملکرد دانه گیاهان لگوم تحت تأثیر تیمار 
ها، روش هاي مختلف تغذیه کشتی همزمان با لگوم

گیاهی و اثر متقابل آنها قرار گرفت و در سطح آماري 
). در جدول مقایسه 3 (جدول یک درصد معنی دار شد

د دانه میانگین اثرات متقابل، بیشترین مقدار عملکر
کیلوگرم در هکتار مربوط  940گیاهان لگوم با میانگین 

کیلوگرم در  150به تیمار تلقیح با ازتوباکتر + مصرف 
هکتار نیتروژن به صورت خاك مصرف + چند کشتی 

با توجه به بررسی  .)7 (جدول بودهمزمان ذرت و خلر 
نتایج مشخص شد که گیاه خلر در مقایسه با سایر 

د استفاده شرایط چند کشتی همزمان، گیاهان لگوم مور
کم بودن شدت نور رسیده به داخل ردیف هاي کاشت و 
رقابت بین ریشه گیاهان در جذب آب و مواد غذایی را 
بهتر تحمل نموده است و بیشترین مقدار دانه را در 

نامداري و واحد سطح تولید نموده است. نتایج مطالعه 
مخلوط بر  نشان داد که اثر کشت) 1392محمودي (

عملکرد دانه نخود در سطح یک درصد معنی دار بود و 
بیشترین مقدار را به خود  ،تیمار کشت خالص نخود

) در 1391رضوانی مقدم و مرادي (. اختصاص داد
بررسی کشت مخلوط شنبلیله با زیره سبز و کاربرد 
کود هاي زیستی اظهار داشتند که اثر کود هاي زیستی 

نسبت با  ولییله معنی دار نبود. بر عملکرد دانه شنبل
نتایج یک بررسی در  .سایر تیمارها برتري داشتند

جنوب اتیوپی نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد 
ارقام ماش سبز در سه محل مورد آزمایش به ترتیب 

 کیلوگرم در هکتار بود 1/1013و  6/1499، 3/530
    ). 2012(اسفاو و همکاران 

 
  یتروژنکارآیی زراعی ن

چنـد  در جدول تجزیه واریانس صفات، اثر تیمـار  
هـا، روش هـاي مختلـف تغذیـه     کشتی همزمان بـا لگـوم  

گیــاهی و اثــر متقابــل آنهــا بــر صــفت کــارآیی زراعــی  
 نیتــروژن در ســطح آمــاري یــک درصــد معنــی دار شــد

). به طوري که با مقایسه میانگین اثرات متقابل، 3(جدول 
 93/7ی نیتروژن با میانگین بیشترین مقدار کارآیی زراع

کیلوگرم بر کیلوگرم هکتـار مربـوط بـه تیمـار تلقـیح بـا       
کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن     5/37ازتوباکتر + مصرف 

به صورت محلول پاشی + چند کشـتی همزمـان ذرت و   
  .)7 نخود بود (جدول

از جمله مهمترین دالیل افزایش کـارآیی مصـرف   
مصرف خاك مصرف  در تیمار برتر را می توان به عدم

کود نیتروژن، تثبیت زیستی نیتروژن توسط ازتوبـاکتر،  
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تثبیت نیتروژن توسط بوته هاي نخود و همچنـین رشـد   
بســیار مطلــوب و کنــوپی پــر تــراکم بوتــه هــاي نخــود  
وگسترش زیاد ریشه هـاي نخـود کـه منجـر بـه کـاهش       
آبشویی نیتروژن خاك مـی شـود، اشـاره نمـود. نتـایج      

که اثـر سـطوح مختلـف نیتـروژن بـر      محققان نشان داد 
کـارآیی زراعـی نیتـروژن معنـی دار شـد و بیشــترین و      

 08/20کمترین مقدار کارآیی زراعی نیتروژن با میانگین 
کیلـوگرم بـر کیلـوگرم  بـه ترتیـب مربـوط بـه         02/22و 

کیلـوگرم در هکتـار نیتـروژن بـود      220و  180مصـرف  
 یمیاییکـود شـ   ). در آزمایشی اثر1386(لک و همکاران 

 احتمـال  سـطح  کارآیی زراعی نیتـروژن در  بر نیتروژن

کیلـوگرم   90معنی دار بـود. تیمـار مصـرف      درصد یک
نیتــروژن کیلــوگرم در  180نیتــروژن و تیمــار مصــرف 

کیلوگرم بـر کیلـوگرم    30/27و  81/42هکتار با میانگین 
به ترتیب بیشترین و کمترین کارایی زراعی نیتـروژن را  

  ). 1389و سرمدي نائبی داشتند (حمزئی 
 

     صفات ذرت و گیاهان لگوم تحت شرایط چند کشتی همزمان و کاربرد کودهاي شیمیایی و زیستی مقایسه میانگین -5 جدول

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت خاك  150کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت محلول پاشی، ** مصرف  5/37*مصرف 
در آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال  مصرف میانگین هایی که داراي حرف مشترك هستند، اختالف آماري معنی داري

  ندارند.  پنج درصد
  

  نتایج تجزیه واریانس برخی صفات ذرت و گیاهان لگوم تحت شرایط   –6جدول 
  چند کشتی همزمان و کاربرد کودهاي شیمیایی و زیستی   

  میانگین مربعات 
کارآیی زراعی  درجه آزادي منابع تغییر

  نیتروژن 
 ns 196/0  2  تکرار

  05/112 ** 1  هاي تغذیه روش
 31/23 ** 4  چند کشتی همزمان 

 64/21 **  4  چند کشتی همزمان× روش تغذیه 

  545/0  18  خطاء
  43/15  -  ضریب تغییرات (درصد)        

, ns* ,**  باشدمی به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.  

  تیمار
  

شاخص 
  باروري ذرت

  (درصد)

شاخص 
  برداشت بالل

  (درصد)

  هاعملکرد دانه لگوم
(کیلوگرم در هکتار)   

زراعی  کارآیی
م نیتروژن (کیلوگر

  بر کیلوگرم)

عملکرد علوفه 
  تر ذرت 

  (تن در هکتار)
            هاي تغذیه گیاهی روش

0M   تلقیح با ازتوباکتر    b4/38  a5/71  a494 -   c0/38 

1M   +مصرف نیتروژنتلقیح با ازتوباکتر*    a7/40  b3/68  b424  a17/6  b1/43 

1M   +مصرف نیتروژن تلقیح با ازتوباکتر**   b4/37  ab6/70  a541  b30/2  a0/50 

       هاچند کشتی همزمان با لگوم

1S   + یونجه کشت ذرت   c1/34  b5/69  e0  c67/2  bc0/42 

2S   کشت ذرت + خلر   b9/38  a9/74  a850  bc42/3  ab8/44 

3S    کشت ذرت +  ماش سبز   b8/38  b3/67  c528  bc39/3  bc4/43 

4S   کشت ذرت + نخود   ab4/40  c7/60  b694  b02/4  c6/41 

5S  کشت ذرت + گاودانه  a8/41  a3/78  d360  a65/7  a6/46 
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  رتعملکرد علوفه تر ذ

عملکــرد علوفــه تــر ذرت کــه مهمتــرین هــدف از  
چنــد کشــتی کشــت ذرت مــی باشــد تحــت تــأثیر تیمــار 

ها، روش هاي تغذیه گیاهی و اثر متقابل همزمان با لگوم
آنها فرار گرفت و در سطح آماري یک درصد معنـی دار  

 150). تیمار تلقیح با ازتوبـاکتر + مصـرف   3 (جدول شد
ه صورت خـاك مصـرف +   کیلوگرم در هکتار نیتروژن ب

چند کشتی همزمان ذرت و خلر از سایر تیمار هـا برتـر   
تن در هکتـار علوفـه تـر ذرت رتبـه      2/52بود و با تولید 

. همچنـین تیمـار تلقـیح بـا     اول را به خود اختصـاص داد 
ازتوباکتر + عدم مصرف نیتروژن + چند کشتی همزمان 

ن تـن در هکتـار کمتـری    2/32ذرت و یونجه بـا میـانگین   
بـه نظـر    .)7 (جـدول  مقدار علوفه تر ذرت را تولید نمـود 

می رسد که برتري این تیمار به دلیل، تثبیـت بیولـوژیکی   
نیتروژن توسط باکتري هاي ازتوباکتر، تثبیـت نیتـروژن   
توسط گیاه خلر، رقابت کمتر خلر با ذرت در جذب آب و 

کیلـوگرم نیتـروژن    150مواد غذایی و همچنین مصـرف  
اشد. که باعث افزایش رشد رویشی و تولید و در هکتار ب

  تجمع کربوهیدرات بیشتر در گیاه شده است.      
 کـود شـیمیایی   محققان گزارش نمودنـد کـه اثـر   

عملکرد علوفه خشک (بیولوژیکی) معنـی دار   بر نیتروژن
کیلوگرم نیتروژن + تلقیح بذر با  180بود. تیمار مصرف 

ترین و کمتـرین  نیتراژین و تیمار شـاهد بـه ترتیـب بیشـ    

(حمزئی و سرمدي  تولید نمودندعملکرد علوفه خشک را 
تحقیق دیگري نشان داد که بیشترین نتایج ). 1389نائبی 

کیلـوگرم در   77527مقدار عملکرد علوفه تر بـا میـانگین   
ــار  ــط تیمـ ــار توسـ ــا   هکتـ ــیح بـ +  Azotobacter(تلقـ

Psudomonas  +Azospirilium ( ذرت  704در هیبرید
  ).1385د (حمیدي و همکاران بدست آم

 
  نتیجه گیري کلی

نتایج حاصل از این تحقیـق نشـان داد کـه تغذیـه     
تلفیقی گیاهان زراعی بـا حاصـلخیزکننده هـاي زیسـتی،     
ــت ازت   کودهــاي شــیمیایی و اســتفاده از پتانســیل تثبی
موجود در گیاهان خانواده لگـوم و همچنـین بکـارگیري    

بتوانــد  روش مناســب مصــرف کودهــاي شــیمیایی کــه 
باالترین میزان کارآیی مصرف و جـذب توسـط گیـاه را    
داشــته باشــد، مــی توانــد در کــاهش مصــرف کودهــاي 
شیمیایی و نیل به کشاورزي پایدار و اکولوژیکی بسـیار  
موثر و مفید باشد. با بررسـی نتـایج مشـخص شـد کـه      

کیلـوگرم در   150تیمار تلقـیح بـا ازتوبـاکتر + مصـرف     
ت خاك مصـرف + چنـد کشـتی    هکتار نیتروژن به صور

همزمان ذرت و خلر از سایر تیمـار هـا برتـر بـود و بـا      
تن در هکتار علوفه تـر ذرت رتبـه اول را بـه     2/52تولید 

 خود اختصاص داد.
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 صفات ذرت و گیاهان لگوم تحت شرایط چند کشتی همزمان و کاربرد کودهايترکیبات تیماري  مقایسه میانگین -7 جدول
     شیمیایی و زیستی

  ندارند.  پنج درصدمیانگین هایی که داراي حرف مشترك هستند، اختالف آماري معنی داري در آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
  

  مورد استفاده منابع

 بیولوژیـک  کودهـاي  مصرف روش اثرات . بررسی1391 م، و رضوانیع، دامغانی  مهدوي ،خ زاده پور ف، عیدي ابراهیم

خوزسـتان.   شـرایط  در خـاك  شـیمیایی  خصوصـیات  برخی و اي ذرت دانه تولید بر شیمیایی کودهاي با ترکیب در
 .246 - 240 ):1(10 ،اننشریه پژوهش هاي زراعی ایر

 ویژگـی  برخـی  و خشـک  ماده دانه، عملکرد . ارزیابی1391خواه ف ا،  حسینی و محمدي م  اسماعیلی ع ر، حسینی م ب، 

 Hordeum)و جـو بهـاره    (Medicago scutellata)یونجـه یکسـاله    مخلـوط  کشـت  در سیلو و علوفه کیفیت هاي

vulgare)296 - 277 ):3(28-2بذر.  و نهال به زراعی . مجله  . 

باکتري هـاي محـرك رشـد گیـاه و     . تأثیر کاربرد 1391بهزاد آ، حبیبی د، پاك نژاد ف، اصغرزاده ا و عبدالهیان نوقابی م، 
  .137 - 129 ):1(43کود نیتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 

. ارزیـابی عملکـرد در کشـت مخلـوط ذرت و     1387ن ح و پیغمبـري ا،  جمشیدي خ، مظاهري د، مجنون حسینی ن، رحیمیـا 
  .118 - 110 :80لوبیا چشم بلبلی. نشریه پژوهش و سازندگی، 

  تیمار
  

تعداد برگ 
 سبز 

تعداد 
دانه در 

   بالل  

  وزن تر بالل
(کیلوگرم در 

  هکتار)

شاخص 
برداشت 
 هالگوم

    (درصد)

عملکرد 
بیولوژیکی 
ذرت (تن 
  در هکتار)

شاخص 
ري وبار

  ذرت
  (درصد)

شاخص 
برداشت 
  بالل

  (درصد)

عملکرد دانه 
ها  لگوم

(کیلوگرم 
  در هکتار)

عی زرا کارآیی
نیتروژن 

(کیلوگرم در 
  کیلوگرم)

عملکرد علوفه 
تر ذرت (تن 

  در هکتار)

کتر
وبا
ازت

 با 
قیح
تل

  

  cd4/10   h367   fg4050   f0   cd2/11   de0/34   de8/63   j0  -  f2/32   ذرت+ یونجه
 b-d0/11 a-c505  de4733  ac5/31  c3/12 b-d4/38  ab9/77  ab906  -  c-e2/43  ذرت + خلر

 b-d8/10 f-h418  fg3850  e8/11  d93/9 b-d6/38 c-e0/66  ef619 -   e6/38  ذرت + ماش 
 a3/12  gh372  g3600   d5/23  d96/9 e-e8/35  b2/75  fg519 -   f7/33  ذرت+ نخود

  a-d1/11   a-c508   a-c5433   d0/24   c0/12   a2/45   b7/74   gh427  -   de3/42   ذرت+ گاودانه

ر+ 
اکت
توب
از

5/
37 

کیل
رم 
وگ

ژن
رو
نیت

 

  d0/10   e-g426   ef4217   f0   c5/12   c-e8/34   bc6/71   j0   de76/2   b-d6/45   ذرت+ یونجه
 ab7/11  h361  ef4250  ac8/31  cd8/10  cd2/38  b0/76  c-e704  de32/3  e0/39  ذرت + خلر

 b-d9/10  ab531 a-c5383  e1/13  cd4/11  a0/47  de2/64  i280  c52/5 c-e0/43  ذرت + ماش 
 a-c6/11  ef434 b-d5187  bd0/28  cd9/10  a8/46  f3/46  bc821  b93/7  de3/42  ذرت+ نخود

  d3/10   b-e483   de4703   d7/23   bc8/12   cd7/36   a6/83   hi316   a3/11   b-d6/45   ذرت+ گاودانه

ر+ 
اکت
توب
از

15
0

 
رم 
وگ
کیل
ژن
رو
نیت

  

  a-c7/11   b-d497   b-d5217   f0   a0/16   de6/33   bc0/73  j0   e59/2   a-c2/48   ذرت+ یونجه
 b-d5/10  a563  a5783  ab6/32  ab6/14  bc0/40 b-d8/70  a940  de53/3  a2/52  ذرت + خلر

 a-c7/11 c-f467  de4717  a5/36  a2/15  e9/30  bc8/71  de686  f26/1  ab7/48  ذرت + ماش 
 ab8/11 d-f440  cd4917  cd8/26  bc7/12 b-d8/38  e8/60  cd743  g12/0  ab8/48  ذرت+ نخود

  cd4/10   a-c511   ab5517   e1/17   c6/12   ab6/43   ab7/76   hi337   d01/4   a0/52   ذرت+ گاودانه
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دکتري  نامه پایان ه.گان دو کشت در لگوم چند با ذرت مخلوط کشت در علوفه کیفی و کمی . ارزیابی1388 ،جوانمرد ع
  .تبریز دانشگاه کشاورزي دانشکده زراعت،

. تـأثیر کشـت مخلـوط ذرت بـا لگـوم هـا بـر        1391 ،انمرد ا، دباغ محمدي نسب ا، جوانشیر ع، مقـدم م و جانمحمـدي ح  جو
    .  149 - 137 ):3(22پایدار،  تولید و کشاورزي دانش عملکرد و کیفیت علوفه. نشریه

. ارزیابی برخی صفات 1392 ،نصیري ي و شکاري ف ،جوانمرد ا، دباغ محمدي نسب ا، جوانشیر ع، مقدم م، جانمحمدي ح
 1): 2(23پایـدار،   تولید و کشاورزي دانش لگوم. نشریه –زراعی، فیزیولوژیکی و کیفیت علوفه در کشت دوگانه ذرت 

- 8  .   

 زراعی کارآیی عملکرد، اجزاي عملکرد، بر شیمیایی و زیستی کودهاي کاربرد . تأثیر1389نایبی ح،  سرمدي یی ج وحمزه

 جذب و

  .  63 - 53 ):2(10 گیاهی، تولیدات ذرت. مجله فن آوري در نیتروژن

. اثرات کاربرد باکتري هاي محرك رشد گیاه بر عملکرد 1385حمیدي آ، قالوند ا، دهقان شعار م، ملکوتی م ج و چوگان ر، 
  .22 - 16 :70ذرت علوفه اي. نشریه پژوهش و سازندگی، 

 جدید هیبریدهاي عملکرد و رشد . ارزیابی1389 ،فاطمی ر و ی مبیرگ ف، آشفته گلباشی م، عزیزي خراسانی س، خاوري

    .  342 - 335 ):2(2کشاورزي،  شناسی بوم علوفه اي. نشریه ذرت کراس سینگل

 عملکرد و خشک تجمع ماده بر نیتروژن مقدار و بوته تراکم . تأثیر1390 س ع م، ، مدرس ثانويم آقا علیخانی ،خزایی ف

    .  8 - 1 :92 ،ه زراعت (پژوهش و سازندگی)شیرین. نشری ذرت در بالل

. بررسی تاریخ کاشت، کود بیولوژیک و کشت مخلوط بـر عملکـرد و کمیـت اسـانس     1391رضوانی مقدم پ و مرادي ر ا، 
  .230 - 217 ):2(43زیره سبز و شنبلیله. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 

 زراعـی و  صفات بر رقم و نیتروژن تقسیط مختلف سطوح راتاث . مطالعه1390اصغري ح ر،  روضاتی ن س، غالمی ا و 

 .  16 - 1 ):2(4زراعی،  گیاهان تولید الکترونیک اي. مجله دانه ذرت عملکرد

و مـاش سـبز.    شـیرین  ذرت مخلـوط  کشـت  عملکرد بر اختالط نسبت و بوته تراکم اثر. 1388و آقاعلیخانی م،  سرلک ش
  .   380 - 367 ):4(11ایران،  زراعی علوم مجله

 در نیتـروژن  مصـرف  و جـذب  کارایی . ارزیابی1391 ،محالتی م و خرمدل س رضازاده ز، نصیري برومند ر، کوچکی ع

    .  334 - 327 ):2(10ایران،  زراعی پژوهش هاي ذرت. نشریه و زمستانه گندم تأخیري مخلوط کشت

ش کمبود آب برعملکرد دانه و کـارآیی نیتـروژن   اثرات تن. 1386لک ش، نادري ا، سیادت س ع، آینه بند ا و نورمحمدي ق، 
فصلنامه علوم کشـاورزي و منـابع   ه. در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوت 704ذرت دانه اي هیبرید سینگل کراس 

  .  76 - 63 ):2(414طبیعی، 
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 تولیـد  دانـه،  عملکـرد  بـر  نیتـروژن  و شـهري  زباله کمپوست . تأثیر1390 ،ر یدوي ع و ر قصرالدشتی ع، بلوچی ح مجاب

 گیاهـان  تولیـد  الکترونیـک  مجلـه   (Zea mayz L. sacchrata).شـیرین  ذرت صـفات مورفولوژیـک   برخی و علوفه

   .  130 - 115 ):1(4زراعی، 

ررسی کنترل علف هاي هرز سیستم کشت مخلوط لپه هندي و ماش. مجله علوم . ب1367مجنون حسینی ن و کوالر ج س، 
  .  16 - 9 ):2-1(19کشاورزي ایران، 

سـویا.   پابلنـد  و پاکوتـاه  ارقـام  مخلـوط  کشت در عملکرد اجزاي و دانه عملکرد . ارزیابی1392محمودي س،  و نامداري م
  .11 - 1 ):1(15ایران.  زراعی علوم مجله

غلظت  و عملکرد رشد، بر دامی کود و کشت مخلوط . اثر1392 ،اوستان ش  و نسب ع محمدي دباغ م، مصطفایی نجفی ن،
   .  116 - 99 ):1(23پایدار،  تولید و کشاورزي دانش گاودانه. نشریه و لوبیا ذرت، پروتئین

رد انـواع کـود فسـفري    . تـأثیر کـارب  1391 ع ا، مقصودي مودم و  ، حیدريب ع سیاه سرم، گلوي م، نقی زاده م، رمرودي 
 ،شیمیایی و زیستی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت و خلـر در کشـت مخلـوط. مجلـه علـوم گیاهـان زراعـی ایـران        

43)2:( 203 - 215.  
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	ﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﺳرﺮمﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﺮﺛا ﺮـﺑ ﯽﺘـﺴﯾز و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ يﺎـﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎـﮐ و ﺎـﻫ ﯽﯾآرﺎـﮐ ﯽـﻋارز ترذ نژوﺮﺘﯿﻧ ، ﻦﯾا ﺶﯾﺎﻣزآ لﺎﺳ رد1390ﺑ ﻪ ترﻮﺻ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃكﻮﻠﺑ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﻪـﺳ راﺮـﮑﺗ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا رﺎﻤﯿﺗر ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ شو ردﻪﺳﻞﻣﺎﺷ
	مﻮـﮕﻟ ﺖـﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎـﺷ ،لﻼـﺑ ﺮـﺗ نزو ،لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ، ،ﺎـﻫ ذ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋمﻮﮕﻟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ترذ يرورﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ ،تر ،ﺎﻫﯽﯾآرﺎﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻋارز
	ﯽﻨﻌﻣ ﺖـﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎـﺷ ،لﻼﺑ ﺮﺗ نزو ،لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﺰﺒﺳ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﺰﯿﻧ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﺷ رادمﻮﮕﻟﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ،ترذ يرورﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ ،ترذ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺎﻫ مﻮـﮕﻟ ﻪـﻧاد دﺮـﮑﻠﻤﻋ ،لﻼـﺑ ﺖ ،ﺎـﻫ ﯽﯾآرﺎـﮐ ﯽـﻋارز و نژوﺮﺘﯿﻧ
	ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺎـﺑ ترذ ﺮﺗ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ .ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ2/52 و 2/32 فﺮﺼﻣ + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ150 ترﻮـﺻ ﻪـﺑ نژوﺮـﺘﯿﻧ رﺎـﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ نﺎـﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ + نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ و ﺮﻠﺧ
	،ﺮﻠﺧﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ ، ،ﺰﺒﺳ شﺎﻣ ،ﻪﻧادوﺎﮔدﻮﺨﻧﻪﺠﻧﻮﯾ ،
	ﺶﯾاﺰﻓاﺪﯿﻟﻮﺗرد يزروﺎـﺸﮐ ﯽـﻓﺮﻌﻣ ﯽـﻣ ﺪـﻨﻨﮐو ﺖـﺸﮐ طﻮﻠﺨﻣتﻼﻏﺎﺑمﻮﮕﻟﺎﻫهزوﺮﻣارﻮﻄﺑﯽﻌﯿﺳوردﻖﻃﺎﻨﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣشﺮﺘﺴﮔ نﺎﻬﺟﻪﺘﻓﺎﯾﺖﺳا نارﺎﮑﻤﻫ و سﺮﺗورﺎﮐ) 2000 .() دﺮﻤﻧاﻮﺟ1388( شراﺰـﮔ دﺮـﮐ ﻪـﮐرد ﺖـﺸﮐ ترذ طﻮﻠﺨﻣﺎﺑﺪﻨﭼ ،ﻪـﻧادوﺎﮔ) مﻮﮕﻟ ،ﺎـﯿﺑﻮﻟ ﮏـﺷﺎﻣ ﻞـﮔ يا ﻪﺷﻮﺧو رﺪﺒـﺷ ﯿـﺳﺮﺑ،(ﻢ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ د
	ﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣﯽﻣﺪﻧاﻮﺗﻪﺑناﻮﻨﻋﮏﯾﻢﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋو ﺮﺛﻮﻣرديزروﺎﺸﮐراﺪﯾﺎﭘﺪﺷﺎﺑﻪﮐﺮﻈﻧﻪﺑتوﺎﻔﺘﻣ زﺎﯿﻧ ﻪﻧﻮﮔﺎﻫرد،طﻮﻠﺨﻣ ﺖـﺑﺎﻗر نوﺮـﺑ ﻪـﻧﻮﮔ ﺰـﯿﻧ يا ﺮـﺘﻤﮐ ﺪﻫاﻮﺧ.دﻮﺑتﺎﻘﯿﻘﺤﺗنﺎﺸﻧﯽﻣﺪﻫد يﺮـﺗﺮﺑ ﻪـﮐ ﯽﺘـﺴﯾز ﺖﻋارزطﻮﻠﺨﻣهدﺎﻔﺘﺳا ﻪﺠﯿﺘﻧﻞﻣﺎﮐ ﺮـﺗزا ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﺪـﺷر ﺖﺳا ﺮﯿﻣرﺪﻧاو)1992 .(ﻪﺑرﻮﻃﺖﺸﮐ ﯽﻠﮐﺗمأﻮﯽﻣﺎﮕﻨﻫ
	توﺎﻔﺘﻣدﻮﺑن عﻮـﻧ نﺎـﻫﺎﯿﮔرد ﺖـﺸﮐ طﻮـﻠﺨﻣزا لوﺰـﻧ ﯽﻟﺎﻤﺘﺣادﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺑﻞﯿﻟدﺶﻫﺎﮐتﺎﻓآﺎﻫ يرﺎﻤﯿﺑ ووﻪﻔﺧ ندﺮﮐﻒﻠﻋيﺎﻫﺪﻨﮐ ﯽﻣ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ زﺮﻫ ﯽﻨﯿـﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣ) رﻻﻮﮐ و1367 .(هدﺎﻔﺘﺳازا نﺎـﻫﺎﯿﮔ هداﻮﻧﺎـﺧ تﻼـﻏ ﻪـﺑ ناﻮﻨﻋﻪﻓﻮﻠﻋردلﺎﺣ،ﺖﺳا شﺮﺘﺴﮔ ﯽـﻟو ﻦـﯾا نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑمﻮﮕﻟﺎﻫشزراﯽﯾاﺬﻏ يﺮـﺘﻤﮐ اﺮ
	مﻮـﮕﻟ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﺐﯿﮐﺮﺗ،ﺖﺳااﺮﯾزرد ﻦـﯾا ،ﺐـﯿﮐﺮﺗ ﻦﻤـﺿ ﻻﺎـﺑ ندﻮﺑ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪـﻓﻮﻠﻋ ﺖـﯿﻔﯿﮐ ﺰـﯿﻧ ﺶﯾاﺰـﻓا زا .ﺪـﺑﺎﯾ ﯽـﻣ ،ﯽﻓﺮﻃمﻮﮕﻟﺎﻫﻪﺑﻞﯿﻟدﻦﺘﺷاد ﻦﺌﯿﺗوﺮـﭘو داﻮـﻣ ﯽﻧﺪـﻌﻣ يﺮﺘﺸﯿﺑﯽﻣﺪﻨﻧاﻮﺗردﺖﺸﮐ طﻮـﻠﺨﻣ ﺎـﺑ ،تﻼـﻏ دﻮـﺒﻤﮐ ﯿﺌﺗوﺮﭘﻦار ﺎﻬﻧآناﺮﺒﺟﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ گادرﺎﮐ)2004 .( ﻪﺑ ترذناﻮﻨﻋﮏﯾهﺎﯿﮔﯽﻋ
	ﻪـﻓﻮﻠﻋترذ ﻪﻧﺎﻬﻨﺗيژﺮﻧايدﺎﯾزياﺮﺑمادﺪﯿﻟﻮﺗﺪﻨﮐ ﯽﻣﻪﮑﻠﺑﻪﺑﻞﯿﻟد ﻦﺘﺷاﺪﻧتﺎﺒﯿﮐﺮﺗﺮﻀﻣﺪﻨﻧﺎﻣ يا ﻪﯾﺬﻐﺗﺪﯿﺳا ﮏﯿـﺳوﺮﭘو ﺪﯿﺳا ﮏـﯿﻟاﺰﮔا ﻪـﮐرد ﺪـﻨﻧﺎﻣ ﯽﻧﺎـﻫﺎﯿﮔ مﻮﮔرﻮـﺳ دﻮـﺟو ،ﺪﻧرادردﯽﻣﺎﻤﺗﻞﺣاﺮﻣﻂﺳﻮﺗ ،ﺪﺷرمادﻞﺑﺎﻗ فﺮـﺼﻣ ﺪـﺷﺎﺑ ﯽﻣ نارﺎـﮑﻤﻫ و هدﺮـﻤﻫد)2009 .( ،ًاﺮـﯿﺧا ﻢﺘـﺴﯿﺳ يﺎﻫﺖﺸﮐﯽﺗوﺎﻔﺘﻣز
	ارﺎــﮑﻤﻫ و يد ن2004 .(ــﺑ ﺎ ﺮﺘﮐﺎـﺑﻮﺗزا ﺎـﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ لدﺎـﻌﻣ ﯽـﺸﯾاﺰﻓا ﻂـﺳﻮﺘﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ10 ﺎـﺗ15 رد ﺪـﺻرد دراد ﻒـﻠﺘﺨﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ) ﺲﯾرﺪـﯾا2005
	ﯽـﺳ يو 2004 .( يﺮﮕﯾد ﻖﯿﻘﺤﺗ ردشراﺰﮔ ﻪـﮐ ﺪـﻧدﺮﮐ ﺮﺘﮐﺎـﺑﻮﺗزا هوﻼﻋﺮﺑﺖﯿﺒﺜﺗ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺎـﺑ ﺪـﯿﻟﻮﺗ داﻮـﻣ كﺮـﺤﻣ ﺪـﺷر ﯽﻫﺎﯿﮔوﺳﺰﺘﻨيﺎﻫﺪﯿﺳاﺐﺒﺳ ﯽﻟآدﻮﺒﻬﺑﺪﺷر ﻪـﺸﯾرو
	ﺐﻗﺎﻌﺘﻣنآﺶﯾاﺰﻓاﺖﻋﺮﺳ بﺬـﺟبآو ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﯽﯾاﺬـﻏ هﺪﯾدﺮﮔوزاﻦﯾارد ﻖﯾﺮﻃﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋراﺬﮔﺮﯿﺛﺄﺗﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ نارﺎـﮑﻤﻫ و ﮓﻨﯿـﺳ)2004 .( ﺖـﯿﻤﻫا ﻪـﺑ ﺖـﯾﺎﻨﻋ ﺎـﺑ راﺪـﯾﺎﭘ ﺪـﯿﻟﻮﺗ و ﯽﻫﺎـﯿﮔ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻦـﯾا ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪـﺑ رﻮـﻈﻨﻣ ﯽﺳرﺮﺑمﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﺎﻫ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ و ﺮــﺑ ﯽﺘــﺴﯾز و ﯽﯾﺎﯿ
	ﺶﯾﺎـﻣزآ ﻦﯾارد ﯽـﻋارز لﺎـﺳ1390 ﻪـﻋرﺰﻣ رد ﯽﺗﺎــﻘﯿﻘﺤﺗ يﺰــﮐﺮﻣ نﺎﺘــﺳا رﻮــﻧ مﺎــﯿﭘ هﺎﮕــﺸﻧاد رد ﻊــﻗاو كارا نﺎﺘﺳﺮﻬﺷﺎﺑﯽﻣﻮﻟ ﯽﻨﺷ ﯽﻋارز كﺎﺧ .ﺪـﯾدﺮﮔ اﺮـﺟا اــﯾﯽﺗﺎــﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪــﻋرﺰﻣ ﻦ رد34 و ﻪــﺟرد5 ضﺮــﻋ ﻪــﻘﯿﻗد و ﯽﻟﺎﻤﺷ49 و ﻪـﺟرد42 ﯽﻗﺮـﺷ لﻮـﻃ ﻪـﻘﯿﻗد ﻒـﺼﻧ زا .ﺖـﺳا هﺪـ
	،ﺪﺷ ﻪﺘﺷﺎﮐ ﺖﺸﻬﺒﯾدرا مود ﻪﻤﯿﻧ رد مﻮﮕﻟ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﯾﺎﺳ ﯽﻠﯿﺧ ﻪﺠﻧﻮﯾ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ،هرﺎﻬﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑو ﺪﻧﺪﺷ ﺮﻘﺘﺴﻣ و هدﺮﮐ ﺪﺷر بﻮﺧ ﺮﺧاوا رد ﯽﺘﺣ .ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻢﻫ ﯽﻫﺪﻠﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ هﺎﻣ رﻮﯾﺮﻬﺷﻒﻠﻋ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ شور ﻪﺑ و ﻊﻗﻮﻣ ﻪﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﺘﺳد ﻪﺘﻔﻫ ود ﺮﻠﺧ و ﻪﻧادوﺎﮔ ﯽﮔﺪﯿﺳر 
	شور رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺳﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄ مﺪﻋ + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗنژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ، + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ فﺮﺼﻣ5/37 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺺﻟﺎﺧو ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣ ترﻮﺼﺑ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا فﺮﺼﻣ150 نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺺﻟﺎﺧفﺮﺼﻣ كﺎﺧ ترﻮﺼﺑ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ رﺎﻤﯿﺗ وﻞﻣﺎ
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . مﻮﮕﻟ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ (ﻪﺠﻧﻮﯾ ﺰﺠﺑ) ﺰﯿﻧ16 ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ .ﺪﺷﺎﯿﮔ رﺬﺑ و دﻮﺨﻧ ،ﺰﺒﺳ شﺎﻣ ،ﺮﻠﺧ ﺪﻨﻧﺎﻣ مﻮﮕﻟ نﺎﻫ ﻦﯿﺑ ﻞﺻﺎﻓﺪﺣ رد ﻪﺠﻧﻮﯾ رﺬﺑ و بآ غاد ﻂﺧ يور ﻪﻧادوﺎﮔ .ﺪﺷ ﻪﺘﺷﺎﮐ ﻪﺘﺸﭘ ود و ترذ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺰﯿﻧ ﻪﺠﻧﻮﯾ نﻮﭼ
	ﯽﺘﻧﺎﯾﺎﺟ و ﻞﯿﻧو 2006.(
	يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎـﻤﺗ رد ﻪـﮐ يرﻮـﻃ ﻪـﺑ .دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﻏ ترذ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ5/13ﺪﺷ ﺖﺒﺛ دﺪﻋ ﯽﻔﺠﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و1392 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ يﺮـﮕﯾد ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﺎﺑ ترذ ﻪﺗﻮﺑ رد گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ6/16 دﺪـﻋ ﺎـﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﻂﺳﻮﺗ)
	هداد ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﺲﭘﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ﺎﻫ ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ ﺎﺑ ﺎﻫ ﻪﻨﻣادﮑﻧاد ياﻦ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﺪﺻرد ﺞﻨﭘ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻧﺪﺷ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯿﺑ ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺐﯾاﺮﺿ ﻪﯿﻠﮐ ﻦﯿ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ، ﺎﻬﻧآ ندﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ مﺮﻧ ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ راﺰﻓا
	+
	ﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﯿﻌﺗ
	+
	( ﺪـــﯾﺮﺒﯿﻫ رد704ﺪـــﻣآ ﺖـــﺳﺪﺑ ترذ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﯿﻤﺣ)1385 .(
	ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧمﻮﮕﻟ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﻢﺘﺴﯿﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﺎﻫ ﺪﻨﭼ و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ شور گﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ و ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ترذ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﺰﺒﺳ دﻮﺑ رادلوﺪﺟ)3( . ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ هﺎﯿﮔرد ﺰﺒﺳ گ
	ﯽﺘـﺸﮐ ﺪـﻨﭼ رﺎـﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ لﻼﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗمﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺎـﻬﻧآ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮـﺛا و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ شور ،ﺎﻫ ﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾلوﺪﺟ)3 .( رد لوﺪﺟﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا، ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ لﻼﺑ رد563 ﺎـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ رﺎـﻤﯿﺗ ﻪـﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﺪﻋ فﺮﺼﻣ + 
	ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻂﯾاﺮﺷ زا يرادرﻮﺧﺮﺑ دﻮﺟو ﺎﺑ ، نژوﺮﺘﯿﻧﻮﺗزا .ﺖﺷاد  ﺎﻫ لﻼﺑ رد يﺮﺘﻤﮐ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﺮﺘﮐﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﯾاﺰﺧ1390 ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ( فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ120 ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ83/1190 راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ (لﻼﺑ ﺞﻨﭘ نزو) مﺮﮔﺖﺷاد ار ﻞﻣﺎﮐ لﻼﺑ نزو . نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﯾﺎﺳد ﯽ
	ردمﺎﮕﻨﻫﻞﮔ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﯽﻫد5/392دﺪﻋ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﻪﻧا لﻼﺑ رد ارﺖﺷاد .
	ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ ﯽﻠﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾاﺪﻣاد رد فﺮﺼﻣ ﺖﻬﺟ ترذ نزو ﺖﺒﺴﻧ ،دﻮﺷ ﯽﻣ ﺎﻫ ير لﻼﺑ ﺮﺗ نزو ﺶﯾاﺰﻓا و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﺗﻮﺑ ﻞﮐ نزو ﻪﺑ لﻼﺑ .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﺪﻨﭼ مﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ شور ،ﺎﻫ ﺪﺻرد ﮏﯾ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ ل
	( فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ و200 دﻮﺑ هروا دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ.
	+
	+ فﺮﺼﻣ كﺎﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻪﺠﻧﻮﯾ و ترذ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ16 رد ﻦﺗ يﺮﺗﺮﺑ زا ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رﺎﺘﮑﻫلوﺪﺟ) دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ ﯽﺳﻮﺴﺤﻣ7(. ﻞﯾﻻد ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زا فﺮﺼﻣ ،ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ يﺮﺗﺮﺑ ﻦﯾا150 و فﺮﺼﻣ كﺎﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ
	ﺺﺧﺎــﺷ ﺖﻔــﺻ ،ﺲﻧﺎــﯾراو ﻪــﯾﺰﺠﺗ لوﺪــﺟ رد رﺎـﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄـﺗ ﺖـﺤﺗ مﻮـﮕﻟ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺖﺷادﺮﺑ ﯽﺘـﺸﮐ ﺪـﻨﭼ مﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺎـﻬﻧآ ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮـﺛا و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ شور ،ﺎﻫ ﺪـﺷ راد ﯽـﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗلوﺪﺟ)-3 ﻞـﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮـﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ .( فﺮـﺼﻣ + ﺮﺘ
	ﺺﺧﺎﺷ ﺖﺷادﺮﺑﻪﺠﻧﻮﯾﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺒﺴﻧيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣ طﻼﺘﺧا ودهﺎﯿﮔراﺮﻗ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ .ﺖﻓﺮﮔ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ﻮﺟ و ﻪﺠﻧﻮﯾ2:2 ﺎﺑ28ياراد ﺪﺻردﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﻪﺠﻧﻮﯾ رﺎﻤﯿﺗ20 ﻮﺟ + ﺪﺻرد100 ﺎﺑ ﺪﺻرد5/13 ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ياراد ﺪﺻردﺖﺷادﺮﺑ ﺪﻧدﻮﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﯿﻋﺎﻤﺳا)2012 .(
	رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛامﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ شور ،ﺎﻫترذ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ ردلوﺪﺟ)3 ﻪﺑ .( فﺮﺼﻣ + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ يرﻮﻃ150
	+
	+
	.ﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ (
	رﺎﻤﯿﺗ فﺮـﺼﻣ + ﺮﺘﮐﺎـﺑﻮﺗزا ﺎـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ150 رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ ـﺸﮐ ﺪـﻨﭼ + فﺮـﺼﻣ كﺎﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ ﯽﺘ ﺎﻣ و ترذ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺰﺒﺳ ش لوﺪـﺟ) ﺖـﺷاد ﻖـﻠﻌﺗ7(. ﻪـﺑ ﺮـﺑ هوﻼـﻋ نژوﺮـﺘﯿﻧ ﯽـﺷﺎﭘ لﻮـﻠﺤﻣ ﻪـﮐ ﺪـﺳر ﯽـﻣ ﺮﻈﻧ ،فﺮـﺼﻣ كﺎـﺧ شور رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﻮﺸﺑآ زا يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ و خﺎـﺷ ﻂـﺳﻮﺗ نژوﺮ
	نزو ﺖﺒـﺴﻧ هﺪـﻨﻫد نﺎﺸﻧ ترذ يرورﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ راﺪـﻘﻣ ﺪـﻧاﻮﺘﺑ هﺎـﯿﮔ ﻪـﭽﻧﺎﻨﭼ .ﺖﺳا هﺎﯿﮔ ﻞﮐ نزو ﻪﺑ لﻼﺑ هرود لﻮـﻃ رد ار يﺪـﯿﻟﻮﺗ يﺰﺘﻨـﺳﻮﺘﻓ داﻮـﻣ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﺪـﻫد لﺎـﻘﺘﻧا و ﺺﯿـﺼﺨﺗ ﺎـﻫ لﻼـﺑ ﻪـﺑ دﻮﺧ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﺖـﻓﺎﯾ ﺪـﻫاﻮﺧ ﺶﯾاﺰﻓا نآ يرورﺎﺑ ﺺﺧﺎﺷ نآ ﯽـﭘ رد و ﯽــﺳرﺮﺑ ﻦــﯾا رد .
	ﺮﻠﺧ و ترذ نﺎﻣﺰﻤﻫدﻮﺑلوﺪﺟ)7(. ﯽﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺮﻠﺧ هﺎﯿﮔ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧرﻮﻣ مﻮﮕﻟ نﺎﻫﺎﯿﮔ ،نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪﻨﭼ ﻂﯾاﺮﺷ هدﺎﻔﺘﺳا د و ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ ﻒﯾدر ﻞﺧاد ﻪﺑ هﺪﯿﺳر رﻮﻧ تﺪﺷ ندﻮﺑ ﻢﮐ ار ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ و بآ بﺬﺟ رد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﺸﯾر ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد ار ﻪﻧاد راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ 
	رﺎــﻤﯿﺗ ،ﺲﻧﺎــﯾراو ﻪــﯾﺰﺠﺗ لوﺪــﺟ رد ﯽﺘــﺸﮐ ﺪــﻨﭼ مﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﺪـﻨﭼ و ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ شور ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ،ﺎﻫ ﺢﻄﺳ رد لﻼﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﻔﺻ ﺮﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﺪــﺷ راد ﯽـﻨﻌﻣ ﺪـﺻرد ﮏـﯾ لوﺪـﺟ)3 ـﻘﻠﺗ رﺎـﻤﯿﺗ .( ﺎــﺑ ﺢﯿ فﺮﺼﻣ + ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا5/37 نژوﺮـﺘﯿﻧ رﺎـﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ و ترذ 
	رﺎـﻤﯿﺗ ﺮﺛا ،تﺎﻔﺻ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ رد ﺪـﻨﭼ مﻮـﮕﻟ ﺎـﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﻪـﯾﺬﻐﺗ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ شور ،ﺎـﻫ ﯽــﻋارز ﯽﯾآرﺎــﮐ ﺖﻔــﺻ ﺮــﺑ ﺎــﻬﻧآ ﻞــﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮــﺛا و ﯽﻫﺎــﯿﮔﺪــﺷ راد ﯽــﻨﻌﻣ ﺪــﺻرد ﮏــﯾ يرﺎــﻣآ ﺢﻄــﺳ رد نژوﺮــﺘﯿﻧ لوﺪﺟ)3 ،ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪ
	رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ مﻮﮕﻟ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﻨﭼ مﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﯽﺘﺸﮐ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ شور ،ﺎﻫ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺎﻬﻧآ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻫﺎﯿﮔﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾلوﺪﺟ)3 ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ رد .(ﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﻧاد د ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ مﻮﮕﻟ نﺎﻫﺎﯿﮔ940 طﻮ
	ﺪـﺷر ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ و دﻮﺨﻧ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ دﻮــﺨﻧ يﺎــﻫ ﻪــﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮــﺗ ﺮــﭘ ﯽﭘﻮــﻨﮐ و بﻮــﻠﻄﻣ رﺎﯿــﺴﺑ ﺶﻫﺎـﮐ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﻪـﮐ دﻮـﺨﻧ يﺎـﻫ ﻪﺸﯾر دﺎﯾز شﺮﺘﺴﮔو ﺞﯾﺎـﺘﻧ .دﻮـﻤﻧ هرﺎـﺷا ،دﻮـﺷ ﯽـﻣ كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﻮﺸﺑآ داد نﺎﺸﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮـﺑ نژوﺮـﺘﯿﻧ ﻒـﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄـﺳ ﺮـﺛا ﻪﮐ و
	ار ﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋﺪﻧدﻮﻤﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺪﻣﺮﺳ و ﯽﺋﺰﻤﺣ) ﯽﺒﺋﺎﻧ1389 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ يﺮﮕﯾد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺎـﺑ ﺮﺗ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ77527 رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ رﺎـــﻤﯿﺗ ﻂـــﺳﻮﺗ رﺎـــﺘﮑﻫ ﺎـــﺑ ﺢﯿـــﻘﻠﺗ)
	زا فﺪــﻫ ﻦﯾﺮــﺘﻤﻬﻣ ﻪــﮐ ترذ ﺮــﺗ ﻪــﻓﻮﻠﻋ دﺮــﮑﻠﻤﻋ رﺎــﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄــﺗ ﺖــﺤﺗ ﺪــﺷﺎﺑ ﯽــﻣ ترذ ﺖــﺸﮐ ﯽﺘــﺸﮐ ﺪــﻨﭼ مﻮﮕﻟ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻪﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ شور ،ﺎﻫ راد ﯽـﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻓ ﺎﻬﻧآﺪﺷلوﺪﺟ)3 فﺮـﺼﻣ + ﺮﺘﮐﺎـﺑﻮﺗزا ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ .(150 ﺑ
	+
	( ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ رد704 ترذ ﻣآ ﺖﺳﺪﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﯿﻤﺣ) ﺪ1385.(
	+
	ﻪـﯾﺬﻐﺗ ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﻖـﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﯽﺘـﺴﯾز يﺎـﻫ هﺪﻨﻨﮐﺰﯿﺨﻠـﺻﺎﺣ ﺎـﺑ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ تزا ﺖــﯿﺒﺜﺗ ﻞﯿــﺴﻧﺎﺘﭘ زا هدﺎﻔﺘــﺳا و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿــﺷ يﺎــﻫدﻮﮐ يﺮﯿﮔرﺎـﮑﺑ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ و مﻮـﮕﻟ هداﻮﻧﺎﺧ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد دﻮﺟﻮﻣ ﻪــﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿــﺷ يﺎــﻫدﻮﮐ فﺮــﺼﻣ ﺐــﺳﺎﻨﻣ شور ﺪــﻧاﻮﺘﺑ ا
	ﻢﯿﻫاﺮﺑايﺪﯿﻋ ،ف رﻮﭘهدازخ،يوﺪﻬﻣ ﯽﻧﺎﻐﻣاد ،عﯽﻧاﻮﺿر و،م1391ﯽﺳرﺮﺑ .تاﺮﺛاشورفﺮﺼﻣ يﺎـﻫدﻮﮐ ﮏـﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ردﺐﯿﮐﺮﺗﺎﺑيﺎﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺮﺑﺪﯿﻟﻮﺗﻪﻧاد ترذياوﯽﺧﺮﺑ تﺎﯿـﺻﻮﺼﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ كﺎـﺧرد ﻂﯾاﺮـﺷ .نﺎﺘـﺳزﻮﺧ ﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧنا،10)1:(240-246. ،ب م ﯽﻨﯿﺴﺣ ،ر ع ﯽﻠﯿﻋﺎﻤﺳا م يﺪﻤﺤﻣوﯽ
	هرﺎـﻬﺑ ﻮـﺟ و
	ﻪﻠﺠﻣ .ﯽﻋارز ﻪﺑلﺎﻬﻧو .رﺬﺑ2-28)3:(277-296 . ،م ﯽﺑﺎﻗﻮﻧ نﺎﯿﻬﻟاﺪﺒﻋ و ا هدازﺮﻐﺻا ،ف داﮋﻧ كﺎﭘ ،د ﯽﺒﯿﺒﺣ ،آ داﺰﻬﺑ1391 دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ . و هﺎـﯿﮔ ﺪـﺷر كﺮـﺤﻣ يﺎـﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ43)1:(129-137. ﺎـﯿﻤﯿﺣر ،ن ﯽﻨﯿﺴ
	ع دﺮﻤﻧاﻮﺟ،1388ﯽﺑﺎﯾزرا .ﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐﻪﻓﻮﻠﻋردﺖﺸﮐطﻮﻠﺨﻣترذﺎﺑﺪﻨﭼمﻮﮕﻟردﺖﺸﮐودﻧﺎﮔ.ﻪنﺎﯾﺎﭘﻪﻣﺎﻧ يﺮﺘﮐد ،ﺖﻋارزهﺪﮑﺸﻧاديزروﺎﺸﮐهﺎﮕﺸﻧادﺰﯾﺮﺒﺗ
	ﻮﺟ ح يﺪـﻤﺤﻤﻧﺎﺟ و م مﺪـﻘﻣ ،ع ﺮﯿﺸﻧاﻮﺟ ،ا ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد ،ا دﺮﻤﻧا،1391 ﺮـﺑ ﺎـﻫ مﻮـﮕﻟ ﺎـﺑ ترذ طﻮـﻠﺨﻣ ﺖـﺸﮐ ﺮﯿﺛﺄـﺗ . ﻪﯾﺮﺸﻧ .ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺖﯿﻔﯿﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋﺶﻧاديزروﺎﺸﮐوﺪﯿﻟﻮﺗ ،راﺪﯾﺎﭘ22)3:(137-149 . ح يﺪﻤﺤﻤﻧﺎﺟ ،م مﺪﻘﻣ ،ع ﺮﯿﺸﻧاﻮﺟ ،ا ﺐﺴﻧ يﺪﻤﺤﻣ غﺎﺑد ،ا دﺮﻤﻧاﻮﺟ،ف يرﺎﮑﺷ و ي يﺮﯿﺼﻧ،
	ﻪﯾﺮﺸﻧ .مﻮﮕﻟﺶﻧاديزروﺎﺸﮐوﺪﯿﻟﻮﺗ ،راﺪـﯾﺎﭘ23)2 :(1 -8 . هﺰﻤﺣو ج ﯽﯾيﺪﻣﺮﺳ ،ح ﯽﺒﯾﺎﻧ1389ﺮﯿﺛﺄﺗ .دﺮﺑرﺎﮐيﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزوﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺮﺑ،دﺮﮑﻠﻤﻋياﺰﺟا،دﺮﮑﻠﻤﻋﯽﯾآرﺎﮐﯽﻋارز وبﺬﺟنژوﺮﺘﯿﻧرديروآ ﻦﻓ ﻪﻠﺠﻣ .ترذتاﺪﯿﻟﻮﺗ،ﯽﻫﺎﯿﮔ10)2:(53-63 . ،ر نﺎﮔﻮﭼ و ج م ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ ،م رﺎﻌﺷ نﺎﻘﻫد ،ا ﺪﻧوﻼﻗ ،آ يﺪﯿﻤﺣ13
	بﺎﺠﻣح ﯽﭼﻮﻠﺑ ،ع ﯽﺘﺷﺪﻟاﺮﺼﻗروع يوﺪﯾر،1390ﺮﯿﺛﺄﺗ .ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻪﻟﺎﺑز يﺮﻬـﺷو نژوﺮـﺘﯿﻧ ﺮـﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ،ﻪـﻧاد ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﻪﻓﻮﻠﻋوﯽﺧﺮﺑ ﮏـﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔـﺻترذ ﻦﯾﺮﯿـﺷ
	ﻪـﻠﺠﻣ ﮏـﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﺪـﯿﻟﻮﺗ نﺎـﻫﺎﯿﮔ ،ﯽﻋارز4)1:(115-130 . ،س ج رﻻﻮﮐ و ن ﯽﻨﯿﺴﺣ نﻮﻨﺠﻣ1367ﺑ . مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .شﺎﻣ و يﺪﻨﻫ ﻪﭙﻟ طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﺳرﺮ ،ناﺮﯾا يزروﺎﺸﮐ19)1-2:(9-16 . م يراﺪﻣﺎﻧو ،س يدﻮﻤﺤﻣ1392ﯽﺑﺎﯾزرا .دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋردﺖﺸﮐ طﻮـﻠﺨﻣ مﺎـﻗرا ه

