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  چکیده
 رسنسسودوموناس فلومطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر تغذیه تلفیقی قارچ میکوریز آربسکوالر و باکتري 

 جذبسوپرفسفات تریپل و خاك فسفات به عنوان کود شیمیایی بر از منابع به عنوان کود زیستی و مصرف فسفر 
به این پژوهش  .انجام گرفته است آبکمبود در شرایط ) .Zea mays L( ايعناصر غذایی و میزان عملکرد ذرت علوفه

عبارت فاکتورها  .آمد در سه تکرار به اجرا در ،یتصادف کامل يهادو بار خرد شده در قالب طرح بلوك هايصورت کرت
ی؛ ترکیب قارچ میکوریز اصل هايدر کرت) Aمیلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کالس  120و 60آبیاري پس از (از آبیاري 

باکتري، کاربرد باکتري، کاربرد قارچ  م قارچ میکوریز وأکاربرد تو( سودموناس فلورسنسآربسکوالر و باکتري 
عدم مصرف کود (و تیمار کود شیمیایی فسفره  هاي فرعیدر کرت) کوریز و عدم کاربرد قارچ میکوریز و باکتريمی

) فاتـــکود سوپر فسفات تریپل مورد نیاز براساس نتایج آزمون خاك و مصرف سنگ فس% 50شیمیایی فسفره، مصرف 
ن، پتاسیم، فسفر، آهن، روي، منگنز و مس، نیتروژ جذبصفات مورد بررسی شامل . هاي فرعی فرعی بودنددر کرت

کننده حل توأم قارچ و باکتري  و کاربردکمبود آب تیمار تنش . و درصد کلنیزاسیون ریشه بود عملکرد ماده خشک علوفه
 ةحل کنند ریزجاندارانرا نسبت به تیمار آبیاري نرمال و عدم استفاده از  نیتروژن، روي، منگنز و مس جذبفسفات 
درصد افزایش داد، البته این افزایش تنها براي نیتروژن، روي و  76/27و  41/1، 8/12، 75/7ترتیب به میزان  فسفات به

فسفات نیز نشان داد که  ةحل کنند ریزجانداراننتایج برهمکنش کود شیمیایی فسفره و  ،همچنین .بود دار معنیمس 
گیري شده نسبت به سنگ فسفات در صفات اندازه ةندحل کن ریزجاندارانکارایی کود سوپر فسفات تریپل همراه با 

  .بودفسفات بیشتر 
  

  کلنیزاسیونخاك فسفات،  سودوموناس فلورسنس، فسفر، عناصر غذایی،  :کلیديهاي واژه
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Abstract 

This study investigated the effect of incorporation of arbuscular mycorrhiza (AM) fungus and 

Pseudomonas florescence bacterium as biological fertilizer and consumption of phosphorus from 

triple superphosphate and rock phosphate resources as chemical fertilizer on uptake of nutrients and 

yield of forage maize (Zea mays L.) under water deficit conditions. This research was conducted 

split-split plots in randomized complete block design with three replications. Treatments consisted 

of irrigation, (irrigation after of 60 and 120 mm evaporation from class A evaporation pan) in main 

plots, combined of AM fungus and Pseudomonas florescence bacterium (co-application of AM 

fungus and Pseudomonas florescence bacterium, application Pseudomonas florescence bacterium, 

application AM fungus and non-application AM fungus and Pseudomonas florescence bacterium) 

in sub plots and phosphate chemical fertilizer (without consumption of phosphate chemical fertilizer 

(control), consumption 50% triple superphosphate fertilizer needed based on soil-test results and 

consumption rock phosphate) in sub sub plots. In this study some characteristics such as 

Concentrations of N, K, P, Fe, Zn, Mn and Cu, dry matter yield and root colonization percent were 

assessed. Water deficit stress and co-application of AM fungus and Pseudomonas florescence 

bacterium increased concentrations of N, Zn, Mn and Cu by 7.75%, 12.8%, 1.41% and 27.76% than 

normal irrigation and non-application of phosphate solubilizing microorganisms however, this 

increase only for N, Zn and Cu were significant. Also, the results of interaction between phosphate 

chemical fertilizer and phosphate solubilizing microorganisms showed that efficiency of super 

phosphate triple fertilizer with phosphate solubilizing microorganisms on investigated traits was 

more than rock phosphate.  
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  مقدمه
و اي به عنوان گیاهی با توانایی تولید ذرت علوفه

 مهمترین از یکی مناطق کشور بیشتردر باال سازگاري 
 در درصدي  65-70 داراي سهم که است زراعی گیاهان
 ۀتغذی براي سیلویی ۀعلوف و طیور غذایی ةجیر ترکیب
   ).1387 رضایی و همکاران( است دام

مناسب،  ییو هوابا داشتن تنوع آب  رانیکشور ا
با توجه  ولی. است اهیگ نیا دیاز جمله مناطق مستعد تول

از عوامل مهم  یکیآن، کمبود آب  یمیاقل طیبه شرا
عالوه بر  کم آبیتنش . استکشت ذرت  ةمحدود کنند
ها باعث بروز یا تشدید سایر تنش ،بر عملکرد اثر منفی
. شودعناصر غذایی در گیاه می تنش کمبود به ویژه

جذب و تجمع عناصر  نش خشکی باعث اختالل در روندت
کاهش عملکرد  که عالوه بر تلفات کود، شودی میـــغذای

 ساجدي و همکاران( را به دنبال دارددانه و علوفه 
 هاياكـخ شتریبودن ب ییایقلبه دلیل  ،نیهمچن .)1389

به  رعنص نیا م،یواکنش فسفر با کلس جهیو در نت رانیا
قابل دسترس رینامحلول و غ هايسفاتف شکلبه  سرعت

از دیگر  یکینیز کمبود فسفر  جهیو در نت شودیم لیتبد
 آیدبه شمار میکشت ذرت  ةعوامل مهم محدود کنند

این در حالی است که  ).1390 و همکاران قورچیانی(
براي رفع این هاي شیمیایی فسفر کود همصرف بی روی

د، شونمی نه تنها سبب افزایش تولید محصول مشکل
در جذب عناصر غذایی کم  بلکه موجب ایجاد اشکال

هاي آهکی اكــمصرف توسط گیاهان به ویژه در خ
در حال حاضر  .)1389 امیر آبادي و همکاران( شودمی
کودهاي در تلفیق با کم  ةبا نهاد يکشاورز يهاستمیس

 بیکاهش تخر ،یعیمنابع طباز حفاظت  لیبه دل زیستی
حفظ  به منظورکودها  ۀنیهز شیاو افز محیط زیست

رساندن روابط  به حداکثر برايخاك  زیستی توازن
 و به حداقل هاي کشاورزيلوب سیستمـمط زیستی

رساندن استفاده از مواد و عملیاتی که این روابط را 
 اي برخوردار استاهمیت ویژه از، زنندهم می رــــب
در . )2008 پانوار و همکاران و 2008 بومسما و وین(

هاي قارچکاربرد کودهاي زیستی به ویژه این راستا 
یکی از رك رشد گیاه، ــمح هايباکتريمیکوریزي و 

 در یاهگ ۀتلفیقی تغذی در مدیریت هاترین راهبردمهم
نهاده کافی به صورت تلفیق  سیستم کشاورزي پایدار با

 مفید ریزجاندارانشیمیایی با کاربرد  مصرف کودهاي
توحیدي مقدم  و 2010انگون و همکاران( دآیبه شمار می
  .)1387 و همکاران

همزیستی تحقیقات متعدد نشان داده است که 
براي رشد را میکوریز آربسکوالر مزایاي زیادي 

 گسترده ریشه ۀبه دلیل توسع گیاهان زراعیبسیاري از 
در بر برداري کارآمدتر از عناصر غذایی رهـــــبه و

انگون و  و 2009 انکاهیلتو و همکار( دارند
شرایطی که در  ژهیبه و زیکوریقارچ م. )2010همکاران

اند، دچار تنش شده ايهیاز نظر تغذ گیاهان زراعی
به  ییبه عناصر غذا یدسترس شیکارامد در افزا ابزاري
 اهیبه بافت گ ییبهبود انتقال عناصر غذا .رودیشمار م
توسط  هاشهیسطح جذب ر شیافزا قیاز طر
 خارج فرا يقارچ به فضا هايومیسلیرش مــــگست
 زانیم شیافزا گیرد که بهصورت میخاك  ايشهیر

 ،يرو م،یکلس م،یگوگرد، پتاس تروژن،یجذب فسفر، ن
 بومسما و وین( خواهد شدمنجر  آهن، مس و انتقال آب

ش جذب ـــاز طریق افزای به طور عمدهاین امر  و )2008
-POنند ماغذایی  عناصرهاي و انتقال یون

4 ،NH+
4 ،

Zn2+  وCu2+  هاي در شرایط عدم حضور قارچکه
 گیردیابند صورت میی انتشار میــــبه آراممیکوریزي 

سوبرامانیان و  و 1997 همکارانسوبرامانیان و (
  ).2008همکاران 

فسفات، جنس  ةحل کنند هاييباکتر بیندر 
 ةهاي حل کننداز مهمترین باکتري یکی سودوموناس

) 2007 ل و همکارانیعبدالجال( استدر گیاهان  فسفات
 کیتحر ترکیباتاز  ايگسترده فیطتولید  لیکه به دل

 میزــآن دیتول ن،یاکس دیمانند تول اهیرشد گ ةکنند
ACC -و  کیلیسیسال دیاس دروفور،یس دیتول ناز،یدآم

 زین اهیرشد گ شیباعث افزا میمستق ریغ بطور نازیتیک
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 ،یاز طرف). 1386 د و همکارانطوالروسلطانی( ندشویم
به  سودوموناس فلورسنسگونه  هايياز باکتر یبرخ
 هاييبه عنوان باکتر يزیکوریدر توسعه م ییتوانا لیدل

 گارباي( شوندیشناخته م زین زیکوریم ةکمک کنند
مشاهده کردند که ) 1389(خلیلی و همکاران  ).1994

به  متحمل سودوموناس فلورسنسهاي کاربرد باکتري
نسبت به عدم کاربرد باکتري سبب افزایش خشکی تنش 

وده گندم در شرایط تنش تتسو بهبود رشد و زی
امکان بهبود  اي که بر رويدر مطالعه .گرددمیخشکی 

 زیکوریم یستیذرت با استفاده از همز یتحمل به خشک
 انیب) 2008( نیبومسما و و ،آربسکوالر صورت گرفت
آربسکوالر و  زیکوریم نیب یستیداشتند که رابطه همز

 هیبه رشد و تغذ یقابل توجه زانیبه م ذرت اهیگ  شهیر
. گردد یعملکرد ذرت م شیو باعث افزا کندیکمک م اهیگ
شده  جادیا يورمثبت در بهره يهاواکنش نیا نآنا

 شیآربسکوالر را به افزا زیکوریم ونیزاسیتوسط کلن
 م،یپتاس فسفر، لیکم تحرك خاك از قب يهاونیجذب 
مس و منگنز توسط  ،يگوگرد، آهن، رو م،یزیمن م،یکلس
 .نسبت دادند اهیآربسکوالر و انتقال آنها به گ زیکوریم

 زیکوریم ریثأت یدر بررس) 1990(و همکاران  يکوتهر
جذب  يرو ايشهیفرار ریزجاندارانآربسکوالر و 
 انیب یآهک هايذرت در خاك اهیتوسط گ یعناصر معدن
جذب  شیباعث افزا ییزایکوریم ونیزاسیکلنداشتند که 

گشت،  شهیو ر ییدر هر دو اندام هوا يو رو، مس فسفر
 اهانیو مس در گ يفسفر، رو یفراهم شیافزاآنان 

عناصر توسط  نیجذب ا شیافزا لیبه دلرا  يزیکوریم
 زبانیم اهیانتقال آنها به گ شیو افزا يزیکوریم يهافیه

شور ما جز مناطق خشک و با توجه به اینکه ک .دانستند
رسد با استفاده بهینه ، به نظر میاستنیمه خشک جهان 
هاي مقاومت به تنش تقویت مکانیسم ،از منابع آبی

و افزایش جذب عناصر غذایی در شرایط کمبود خشکی 
هاي عناصر غذایی و تشدید کمبود آن به علت سایر تنش

ر در گیاهان زراعی بتوان بمحیطی مانند تنش خشکی 
هدف . روي تولید پایدار محصوالت زراعی گام برداشت

تأثیر تغذیه تلفیقی قارچ از انجام این آزمایش بررسی 
 سودوموناس فلورسنسمیکوریز آربسکوالر و باکتري 

ي فسفر به عنوان کود زیستی و مصرف بهینه
به عنوان کود ) سوپرفسفات تریپل و خاك فسفات(

غذایی و میزان برخی عناصر  جذبشیمیایی بر روي 
 آبکمبود اي در شرایط خشک ذرت علوفه ةعملکرد ماد
  .بوده است

  
  هامواد و روش

در  1389این آزمایش در بهار سال زراعی 
درجه  35واقع در کرج با مختصات جغرافیایی اي مزرعه

دقیقه طول  10درجه و  51دقیقه عرض شمالی و  48و 
اقلیم نیمه متر از سطح دریا با  1312شرقی و ارتفاع 

میلیمتر و داراي  251خشک، متوسط بارندگی سالیانه 
دو  هايبه صورت کرت) 1جدول (بافت خاك لوم رسی 

در  ،یکامل تصادف يهابار خرد شده در قالب طرح بلوك
  .آمد سه تکرار به اجرا در

عبارت از سطوح آبیاري در دو سطح فاکتورها 
پس از ) I2(و کم آبیاري  60پس از) I1(آبیاري کامل (

در ) Aر کالس ــــمیلیمتر تبخیر از تشت تبخی 120
ترکیب قارچ میکوریز آربسکوالر و اصلی،  هايکرت

عدم (در چهار سطح  سودموناس فلورسنسباکتري 
و قارچ  سودوموناس فلورسنسکاربرد باکتري 

، کاربرد توأم )M0B0) (شاهد(میکوریز آربسکوالر 
چ میکوریز و قارسودوموناس فلورسنس باکتري 

، کاربرد قارچ میکوریز آربسکوالر )M1B1(آربسکوالر 
)M( سودوموناس فلورسنس، کاربرد باکتري )B (( در

هاي فرعی و کود شیمیایی فسفر در سه سطح کرت
، )P0) (شاهد(عدم مصرف کود شیمیایی فسفره (

کود سوپر فسفات تریپل مورد نیاز % 50مصرف 
کیلوگرم در  5/37( 1براساس نتایج آزمون خاك، جدول 

و مصرف خاك فسفات براساس کمیت ) P1) (هکتار
 5/44(فسفر مصرفی از منبع سوپر فسفات تریپل 

هاي فرعی فرعی در کرت)) P2) (کیلوگرم در هکتار
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کود سوپرفسفات تریپل و خاك فسفات در این  .بودند
درصد فسفر از منبع  39و  46بررسی به ترتیب داراي 

P2O5 بود.  
شخم و دو  کی يبا اجرا نیزم هیته اتیعمل

به منظور . شد انجامعمود بر هم قبل از کاشت  سکید
عدم تداخل تیمارهاي شاهد و میکروبی نیز یک خط 

 اتیعمل .نکاشت بین تیمارهاي کرت فرعی قرار داده شد
 ذورـبو با استفاده از  1389خرداد ماه  25کاشت در 

انجام  524کراس  يو يقم ترر  ).Zea mays L( ذرت
  .گرفت

سه  تاو با قرار دادن دو  ايبذور به صورت کپه
و در مرحله سه  دیمحل کشت، کاشت گرد دربذر سالم 

 هااهچهیتا زمان استقرار گ. تنک شدند یتا چهار برگ
و در  ندشد ياریهمزمان آب یشیآزما يتمام واحدها

 شیآزما هايدر واحد یبماه، تنش کم آ ریت 15 خیتار
  A کالس ریتبخ طشتکاز  ریتبخ يمبناواجد آن بر 
ها توسط آبیاري. دشفصل رشد اعمال  انیشروع و تا پا
گرفت و حجم آب مورد نیاز هر کرت به پمپ انجام می

به  ریتشت تبخ هايداده. گیري شدوسیلۀ کنتور اندازه
واقع در مزرعه  یهواشناس ستگاهیصورت روزانه از ا

 یتروژنین ي، کودهاهمزمان با کاشت. شدیم ــافتیدر
با  بقآزمون خاك و مطا يبر مبنا زین یمیو پتاس
به  بیبه ترت يذرت به صورت نوار يبرا يکود هیتوص
خالص از منبع سولفات  میپتاس لوگرمیک 60 زانیم

خالص از منبع اوره به  تروژنین لوگرمیک 160و میپتاس
خالص  وژنرتین لوگرمیک 60 زانیم. خاك داده شد
در دو نوبت  زین گرید لوگرمیک 100شت و همزمان با کا

و مرحله ظهور کامل گل  یبرگ 6-7در مرحله  بیبه ترت
 اریدر اخت يرك و به نسبت مساونر به صورت س نیآذ
 و 1379و همکاران  يبورديبا(رفت ـــــقرار گ اهیگ

  ).1386حسان زاده ظهر و ااَ ينور
 اهیبا گ ايکشت تله قیاز طر نیز يزیکوریقارچ م

در  گلوموس موسهقارچ  يسورگوم و با اسپورها
و منابع  يکشاورز سیخاك پرد يولوژیشگاه بیآزما
به  يزیکوریم هیزاد ما. شد هیته دانشگاه تهران یعیطب

 شده زهیکلن هايشهیر ف،یاز اسپور، ه یصورت مخلوط
 70 ونیزاسیبا مقدار کلن يسورگوم و ماسه باد اهیگ

د در هر گرم بستره بود، عد 12اسپور  نیانگیدرصد و م
در  يزیکوریم هیمازادکاشت حدود شش گرم از  ل ازـقب

  .کاشت بذور قرار داده شد حفره

  
 ۀگوناز  یبررس نیدر امورد استفاده  يباکتر

 يکه دارابود  33شماره  ۀسوی ،سودوموناس فلورسنس
و  یول معدننامحل يهافسفات یحل کنندگباالي توان 

 دروفوریو س دآمیناز-ACC، آنزیم نیاکس دیتول ،یآل
 یاز بانک ژن گروه مهندس و )1389ملک زاده (بود 

دانشگاه  یعیو منابع طب يکشاورز سیپرد علوم خاك
شد، بذور پس از قرار گرفتن در  هیته تهران

زنده و  يباکتر 1×108 تیبا جمع يباکتر ونیسوسپانس
ساعت در  48پس از ) CFU ml-1( تریلیلیهر م فعال در
  .)1389 زادهملک( شدند کشتمزرعه 

ماده خشک علوفه در  عملکرد يریاندازه گ يبرا
و نباتی  1996ابرت اسنیمان و ج(خمیري - مرحله شیري

 یفرع یفرعاز وسط هر کرت ) 1385 و رضوانی مقدم
 بوته انتخاب و 10 هیحاش تی، با رعا)از دو ردیف وسط(

  نتایج آزمون خاك محل آزمایش -1جدول

pH  

 تقابلی
هدایت 
  الکتریکی
dS/m  

  ماده
  آلی 

(%)  

  نیتروژن
  کل
(%)  

  )السن(فسفر 
mg/kg  

  پتاسیم قابل
  استفاده 

mg/kg  

حل  هايجمعیت باکتري
  کننده فسفات

CFU/g Soil 

تعداد اسپور قارچ 
میکوریزآربوسکوالر در 

  هر گرم خاك

  کالس
  بافت

  لوم رسی  3  160  124  5/13  071/0  73/0  62/1  3/8
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گراد به درجه سانتی 60فتن در دماي پس از قرار گر
  .شد يریاندازه گ عملکرد علوفه خشک ساعت 72مدت 

امامی ( کجلدال اساس روشمیزان نیتروژن بر
استفاده  با با روش نیترووانادومولیبدات، فسفر )1375
-Shimadzu, JapanUV(مدل  اسپکتروفتومتر دستگاه از

 لیم فتومتربا استفاده از دستگاه فنیز پتاسیم  و) 3100
، میزان عناصر مس .)1389زاده ملک( گیري شداندازه
روش  بهاندام هوایی گیاهان  ، آهن و روي درمنگنز

نرمال  2خشک و حل کردن در اسید کلریدریک  خاکستر
-Shimadzu, Japan A(و با دستگاه جذب اتمی مدل 

در آزمایشگاه بیولوژي خاك ) 1980کاتنی ( ،)670
پردیس کشاورزي  کشاورزي اوريدانشکده مهندسی فن

  .گیري شدو منابع طبیعی دانشگاه تهران اندازه
هاي حل کننده فسفات و شمارش جمعیت باکتري

آربوسکوالر در هر شمارش تعداد اسپور قارچ میکوریز 
انجام ) 1387(اساس روش زارعی گرم خاك نیز بر

براي محاسبه درصد کلنیزاسیون ریشه  ،همچنین. گرفت
هاي نازك گیاه به اندازه دهی از ریشهتاسل در مرحله

. به آزمایشگاه منتقل شد برداري وتقریبی یک گرم نمونه
هاي ریز و ظریف انتخاب و پس از در آزمایشگاه ریشه

هاي شستشو با آب مقطر تا زمان رنگ آمیزي در لوله
اسید - فرمالین ةحاوي محلول تثبیت کنند آزمایش
 .نگهداري شدند 90-5- 5 با نسبت )FAA(الکل -استیک
انجام  آبی جوهر-الکتوگلیسرول محلول باي آمیز رنگ

با  نیزدرصد کلنیزاسیون ریشه و ) 1387زارعی (گرفت 
کورمانیک و ( روش تقاطع خطوط شبکه محاسبه گردید

  ).1982گراو  مک
 هايافزاربا استفاده از نرم يآمار هايهیتجز

SAS  زینا ه میانگین مقایسهو  رفتیانجام پذ 1/9نسخه 
دانکن در سطح احتمال پنج  ايبا روش آزمون چند دامنه

  .محاسبه شد MSTAT-Cدرصد توسط نرم افزار 
  
  
  

  نتایج و بحث
 اثرنتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که 

آهن و عملکرد  جذبمیزان براي صفات سطوح آبیاري 
خشک علوفه در سطح احتمال یک درصد و براي  ةماد
 دار بودپنج درصد معنی احتمال ر صفات در سطحسای

د ـون چنـبا آزم ها میانگین ۀمقایسنتایج  ).2جدول(
درصد نشان داد که  5اي دانکن در سطح احتمال دامنه

جذب به جز گیري شده بیشترین مقدار صفات اندازه
 آمددر شرایط آبیاري نرمال بدست عنصر پتاسیم 

ت به شرایط آبیاري تیمار تنش مالیم نسب ).3جدول(
، نیتروژن، فسفر، آهن، روي، منگنز و مس جذبنرمال 

ترتیب به ه را بو کلنیزاسیون ریشه خشک  ةعملکرد ماد
 ،30/16 ،21/16 ،07/19 ،21/16 ،73/28 ،7/13 میزان

 59/11را  پتاسیمجذب و درصد کاهش  5/18و  7/19
  ).3جدول(داد درصد افزایش 

و عناصر  فسفر عنصر رسد تحرك کمبه نظر می
کاهش میزان علت در شرایط تنش خشکی کم مصرف 

بروز تنش . )1384علیزاده (این عناصر باشد جذب 
افزایش جذب  .باعث افزایش جذب پتاسیم گردیدخشکی 

پتاسیم در شرایط تنش خشکی به دلیل مکانیسم جذب 
فعال این عنصر است، در واقع گیاه به منظور افزایش 

انتشار با صرف  ةبر خالف پدید مقاومت به خشکی خود
انرژي غلظت پتاسیم را در ریشه و اندام هوایی گیاه باال 

 در هنگام تنش). 1388 نژادنژاد و ساکیبندان(برد می
سلولی را  ةخشکی گیاه با مصرف انرژي، غلظت شیر

هاي هوایی خود بر خالف ریشه و اندام هايولــدر سل
این طریق مقاومت به به  ي انتشار باال برده وپدیده

پتاسیم باعث  افزایش جذب. دهدافزایش میرا خشکی 
 فتوسنتز، افزایش رشد، افزایش سرعت برتأثیر مثبت 

انتقال مواد فتوسنتزي، افزایش بیشتر پروتئین، تنظیم 
روزنه، کاهش تعرق و افزایش جذب  باز و بسته شدن

  .)1389ساجدي و همکاران ( دشوگیاه می ۀآب بوسیل
باکتري و  ر قارچ میکوریز آربسکوالراث 

 جذب تمام صفاتبر روي  سودموناس فلورسنس
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خشک علوفه و کلنیزاسیون  ةعناصر معدنی، عملکرد ماد
بود  دار معنیدر سطح احتمال یک درصد ریشه 

صفات نیز از تیمار این بیشترین مقادیر ). 2جدول(
م قارچ میکوریز آربسکوالر و باکتري أکاربرد تو

این نتایج ). 3جدول(بدست آمد   اس فلورسنسسودمون
میکوریز هم افزایی مثبت بین قارچ  ۀحاکی از یک رابط

هاي نامحلول بود فسفات و باکتري حل کنندهآربسکوالر 
بهبود جذب عناصر در اندام م آنها باعث أکه کاربرد تو

در  ،همچنین. شد گیاه و عملکرد علوفه ذرت هوایی
مشاهده شد که  سازوارهزکاربرد مجزاي این دو ری

سودموناس قارچ میکوریز آربسکوالر نسبت به باکتري 
 جذب عناصراز توانایی بیشتري در افزایش  فلورسنس

و میزان این ت گیاه برخوردار بوده اس ست تودهزیو 
دار افزایش براي تمام صفات مورد بررسی نیز معنی

جذب عناصر غذایی توسط گیاه نه تنها  .)3جدول (بود 
به فراهمی عناصر غذایی در محلول خاك بلکه به کارایی 

هاي ریشه براي جذب این عناصر نیز بستگی سیستم
) 2000(لیو و همکاران  .)1994بورکرت و رابسون (دارد 

عناصر غذایی  یزمیکورهمزیست با گیاهان بیان داشتند 
هاي خارجی خود فلزي بیشتري را از طریق هیف

امر به علت افزایش سطح تماس  کنند که اینذب میــــج
 ۀهاي گیاه و کاهش فاصلنسبت به ریشهبیشتر 
هاي فلزي نظیر آهن و منگنز تا محل ار یونــــانتش

  .استجذب 

اثر متقابل قارچ میکوریز آربسکوالر و باکتري 
و آبیاري براي غلظت پتاسیم و  سودموناس فلورسنس

اي خشک در سطح احتمال یک درصد و بر ةعملکرد ماد
دار بود  سایر صفات در سطح احتمال پنج درصد معنی

بیشترین مقادیر این صفات در شرایط آبیاري ). 2جدول(
نرمال و تنش مالیم خشکی با استفاده از کاربرد توأم 

درصد البته بیشترین میزان قارچ و باکتري بدست آمد؛ 
پتاسیم مربوط به تیمار تنش مالیم و کاربرد توأم قارچ 

در کاربرد مجزاي این دو ). 1شکل (بود و باکتري 
نیز، قارچ هاي نامحلول حل کننده فسفات ةریزسازوار

سودموناس میکوریز آربسکوالر نسبت به باکتري 
در هر دو شرایط آبیاري نرمال و تنش مالیم  فلورسنس

. تاثیر بیشتري بر افزایش صفات مورد بررسی داشت
ارچ و همچنین تیمار تنش خشکی و کاربرد توأم ق

فسفات جذب عناصر نیتروژن، روي،  ةباکتري حل کنند
منگنز و مس را نسبت به تیمار آبیاري نرمال و عدم 

هاي حل کننده فسفات به ترتیب استفاده از ریزسازواره
درصد افزایش  76/27و  41/1، 8/12، 75/7به میزان 

داد، البته این افزایش تنها براي عناصر نیتروژن، روي و 
  ).1شکل (دار بود  مس معنی

که نشان دادند ) 1387(و همکاران  یاحتشام
حل کننده  يو باکتر يزیکوریم قارچ مأکاربرد تو

درصد  تروژن،یفسفر و ن جذب شیفسفات سبب افزا
مصرف آب و عملکرد دانه  ییکارا شه،یر ونیزاسیکلن

  .دیگرد یتنش خشک طیذرت تحت شرا
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 ايو عملکرد ذرت علوفهغذایی عناصر  جذببر  سیستم تغذیه تلفیقیاندازه گیري شده در بررسی  نتایج تجزیه واریانس صفات -2جدول 
 کمبود آب طیدر شرا

      میانگین مربعات   

 مس منگنز روي آهن فسفر پتاسیم نیتروژن df  منابع تغییر
عملکرد 
  ماده

  خشک 
  کلنیزاسیون

 ریشه 

7/0 2 بلوك * 06/0  ns 0007/0 ns 8/146 ns 2/43 ns 54/104 ns 5/49 * 52/7 ns 7/16 ns 
I( 1 5/0( ياریآب * 5/0 * 04/0 * 01/7585 ** 9/490 * 7/2300 * 2/38 * 8/170 ** 1060* 

009/0  2 خطاي اصلی  02/0  002/0  7/72  7/8  1/80  98/1  39/0  40/21  
  ترکیب قارچ میکوریز

MB(  3 19/0(سودموناسو باکتري  ** 06/0 ** 004/0 ** 16/10004 *
* 

1/318 *
* 

8/600 ** 4/65 ** 6/37 ** 4/3343 ** 

I ×MB 3 01/0 * 02/0 ** 0006/0 * 7/704 * 7/21 * 9/31 * 3/1 * 41/1 ** 7/62 * 
003/0  12 خطاي فرعی  002/0  0001/0  14/64  6/4  7/8  27/0  17/0  66/13  

P( 2 3/0(فسفره  ییایمیکودش ** 07/0 ** 008/0 ** 3/14298 ** 5/370 *
* 

9/2221 *
* 

4/22 ** 7/49 ** 3/274 ** 

P× I 2 009/0 * 0003/0  
ns 

0006/0 ** 6/80  ns 6/1 ns 8/578 ** 03/0 ns 61/2  ns 7/6 ns 

P× MB 6 002/0 ns 005/0 * 0002/0 * 4/285 * 1/10 ns 5/13 ns 67/0 * 4/0 ns 2/19 ns 

P× I×MB 6 002/0  
ns 

001/0  ns 00002/0  
ns 

3/436 ** 0/3 ns 1/36 * 97/0 ** 61/0 ns 6/7 ns 

003/0 32 خطاي فرعی فرعی  002/0  00008/0  33/111  7/2  9/14  25/0  48/0  8/11  
6/4 - %ضریب تغییرات  87/2  02/6  07/9  6/6  03/6  9/5  09/5  1/9  

  .دار معنی و غیر% 5و % 1در سطح احتمال  دار معنیبه ترتیب  nsو  *،  **
  

  
و عملکرد ذرت غذایی ناصر ع جذببر  سیستم تغذیه تلفیقیاثرات اصلی صفات اندازه گیري شده در بررسی  ها مقایسه میانگین-3جدول 

 کمبود آب طیدر شرا ايعلوفه

  عملکرد ماده   مس منگنز روي آهن   فسفر پتاسیم نیتروژن تیمار
  کلنیزاسیون    خشک

 ریشه

  درصد    تن در هکتار      گرم در کیلوگرم ماده خشکمیلی    درصد 
             )I(آبیاري 

I1( 29/1(آبیاري نرمال  a 38/1 b 174/0 a  64/126 a 36/27 a 69/69 a 2/9 a  07/15 a  7/41 a 
I2( 12/1(تنش مالیم  b 54/1 a 124/0 b  11/106 b 14/22 b 39/58 b 7/7 b  0/12 b  0/34 b 

  ترکیب قارچ میکوریز
    )MB(سودموناسو باکتري 

 
   

    
 

M0B0( 09/1(شاهد  d 52/1 d 132/0 d  01/91 d 8/20 d 4/56 d 41/6 d  9/11 d  4/19 d 
M0B1( 17/1(یز کاربرد قارچ میکور c 47/1 c 143/0 c  2/105 c 7/22 c 0/63 c 52/7 c  9/12 c  3/36 c 

کاربرد باکتري 
 )M1B0(سودوموناس

23/1 b 44/1 b 157/0 b 
 8/123 b 0/25 b 9/66 b 20/9 b 

 0/14 b  7/45 b 

ترکیب کاربرد قارچ و باکتري 
)M1B1 ( 

34/1 a 39/1 a 165/0 a 
 4/145 a 5/30 a 8/69 a 7/10 a 

 28/15 a  1/50 a 

             )P(فسفره  ییایمیکودش
P0( 09/1(شاهد  c 40/1 c 131/0 c  6/94 c 0/29 a 42/53 c 63/7 c  25/12 c  5/41 a 

P1( 33/1(سوپر فسفات تریپل  a 52/1 a 169/0 a  8/142 a 3/25 b 17/72 a 52/9 a  09/15 a  9/34 c 
P2( 21/1(خاك فسفات   b 45/1 b 148/0 b  8/111 b 0/24 b 5/66 b 26/8 b  26/13 b  2/37 b 

  .است% 5دار در سطح احتمال هاي داراي حروف التین مشابه فاقد اختالف آماري معنیدر هرستون، میانگین
  



    9                                                                                        ... ايبر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت علوفه یقیتلف هیتغذ ستمیس تأثیر

  
میزان غلظت عناصر نیتروژن، پتاسیم، فسفر، آهن، روي، منگنز و حل کننده فسفات بر  ریزسازواره هاياثر متقابل سطوح آبیاري و ترکیب  -1شکل 

  .ي ندارنددار معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال پنج درصد تفاوت میانگین. ايذرت علوفه مس در اندام هوایی
    

حل  هايریزسازوارهآنها نشان داد که  يهاافتهی
بر  ییهم افزا ریثأت لینامحلول به دل هايفسفات ةکنند
فسفر در  ژهیبو ییرشد و جذب عناصر غذا شیافزا

 شیافزا زیو ن شهیر ونیزاسیصد کلندر شیذرت، افزا

منجر به  توانندیاز خاك م هــــشیسطح تماس و جذب ر
خلیلی  .گردند یتنش کم آب طیدر شرا اهیتحمل گ شیافزا

نیز علت کاهش اثر تنش خشکی و ) 1389(و همکاران 
باکتري زنی با ي مایههــــافزایش رشد گیاهان به واسط

     کم آبیاري 

  nآبیاري نرمال  
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رشد گیاه،  برهاي مؤثر تولید متابولیترا  سودوموناس
اکسین، سیتوکینین و ( هاي گیاهیمانند هورمون

، افزایش حاللیت ترکیبات نامحلول همانند )جیبرلین
فسفر و پتاسیم از طریق تولید اسیدهاي آلی و معدنی، 
تولید سیدروفورها، افزایش فراهمی عناصر کم مصرف 

ر کاهش بدآمیناز مؤثر -ACCبویژه آهن، تولید آنزیم 
هاي در شرایط تنش به ویژهاتیلن تنشی،  منفی ریاثت

  .محیطی دانستند
از بر روي تمام صفات اثر کود شیمیایی فسفره 

عناصر غذایی اندام هوایی در سطح جذب میزان جمله بر 
کود ). 2جدول( دار بوداحتمال یک درصد معنی

سوپرفسفات تریپل نسبت به سنگ فسفات و تیمار 
به جز میزان کلیه صفات  دار نیمعشاهد، باعث افزایش 

میزان ). 3جدول(شد جذب عنصر روي در اندام هوایی 
عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم، فسفر،  افزایش غلظت

آهن، منگنز و مس در اندام هوایی گیاه با استفاده از 
کود سوپرفسفات تریپل نسبت به مصرف  ۀمصرف بهین

، 42/12، 6/4، 02/9ترتیب به میزان ه بخاك فسفات 
سوبرامانیان و  .بود 23/13و  85/7، 24/17، 7/21

بیان داشتند که افزایش سطوح مصرف ) 2008(همکاران 
کود فسفر باعث کاهش میزان جذب عنصر روي در 

علت این امر را  ان؛ این محققشوداندام هوایی ذرت می
اثرات آنتاگونیست این عناصر در حضور یکدیگر 

با نتایج بدست آمده از  همچنین این نتایج .دانستند
و امیر آبادي و ) 1990(بررسی راجا و همکاران 

هاي افزایش کودند کردگزارش که ) 1388(همکاران 
و همزیستی میکوریزي  ،فسفره جذب عناصر روي

  .مطابقت داشت ،دهدمیکاهش  راکلنیزاسیون ریشه 
اثر متقابل کود شیمیایی فسفره و آبیاري تنها 

و  منگنز ،صر پتاسیم، فسفرعنا جذببراي میزان 
مقایسه ). 2جدول(بود  دار معنی عملکرد ماده خشک

کود شیمیایی فسفره در سطوح مختلف  ها میانگین
آبیاري در رابطه با این صفات نشان داد که بیشترین 

مقدار این صفات مربوط به تیمار آبیاري نرمال و 
  ).2شکل (د بواستفاده از کود سوپر فسفات تریپل 

اثر متقابل کود شیمیایی فسفره و قارچ  ،نهمچنی
 موناس فلورسنسوسودباکتري و  میکوریز آربسکوالر

 دار معنی پتاسیم، فسفر، آهن، روي و مسبراي صفات 
این صفات نشان  ها مقایسه میانگیننتایج ). 2جدول(بود 
مربوط به  جذب این عناصرکه بیشترین مقادیر  داد

د توأم قارچ کاربرتیمار کود سوپر فسفات تریپل و 
 موناس فلورسنسوسودباکتري میکوریز آربسکوالر و 

و کود  یستیبرهمکنش کود ز یدر بررس). 3شکل (بود 
از  یمیکه ن یطیفسفر مشخص شد در شرا ییایمیش

 جیذرت براساس نتا اهیگ ازیفسفر مورد ن ییایمیکود ش
 پـلیسوپـر فسفـات تر يآزمون خاك توسط منابع کود

 زیکوریشود، استفاده از قارچ م ـنیمأات تو خـاك فسفـ
 يکودها وانبه عن سودوموناس فلورسنس يو باکتر

سوپر فسفات  ينهیمکمل، همراه با مصرف به یستیز
نسبت به خاك فسفات در  يشتریب ینسب تیمز پلیتر
 شکل(ذرت خواهد داشت  عملکرد ماده خشک شیافزا

فر بر روي تأثیر فس) 2000(به عقیده لیو و همکاران ). 3
توان از دو منظر مورد بررسی قرار مـس و روي را می

آنها معتقد هستند که گیاهان رشد یافته در شرایط . داد
هاي خارجی بیشتري برخوردارند کمبود فسفر از هیف

بنابراین پتانسیل جذب عناصر مس و روي در این 
از سوي دیگر، افزایش محتوي . گیاهان بیشتر است

هوایی در نتیجه سطوح باالي فسفر خاك فسفر در اندام 
تواند منجر به افزایش اندازه مخزن عناصر مس و می

تواند موجب روي گردد که این امر به نوبه خود می
القاي جذب و انتقال بیشتر این عناصر به اندام هوایی 

  .گیاه گردد
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   .اينیتروژن، فسفر و منگنز در اندام هوایی گیاه ذرت علوفه روي غلظتاثر متقابل سطوح آبیاري و کود شیمیایی فسفر بر  -2شکل 
  .ي ندارنددار معنیهاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال پنج درصد تفاوت میانگین

  
این محققان مشاهده کردند که میزان عنصر مس 

تا  12در اندام هوایی گیاه بر اثر افزایش سطوح فسفر از 
) 1385(و همکاران  پوریرانیا. تدرصد افزایش یاف 58

فسفات و ماده  ةحل کنند هاييباکتر ریثأت یدر بررس
 انیجذب فسفر از منبع خاك فسفات ب تیبر قابل یآل

مثبت و  ریتاث ییداشتند که کاربرد خاك فسفات به تنها
عملکرد محصول ذرت نداشت که  شیبر افزا يدار معنی
ات مورد استفاده خاك فسف pHآن به باال بودن  لیاز دال
 تیخاك و ظرف یمواد آل زانیو کم بودن م قیدر تحق
 انمحقق نیا. قابل توجه خاك اشاره کردند نسبتاً يبافر
 ییخشک، کارا ةماد داشتند که حداکثر عملکرد انیب

از  ینسب یزراع ییو کارا يجذب فسفر از منبع کود
 ةحل کنند يمصرف منبع خاك فسفات و باکتر ماریت

 يمثبت باکتر ریآن را تاث لیست آمد که دالفسفات بد

فسفر  نیمأفسفات در انحالل خاك فسفات و ت ةحل کنند
به نظر . در طول فصل کشت دانستند اهیگ ازیمورد ن

 يکود بیفسفر موجود در ترک نکهیا لیبه دلکه  رسدیم
به  ازین پلیخاك فسفات نسبت به سوپر فسفات تر

فرم نامحلول به  انحالل آن از يبرا يشتریب ينرژا
را دارد  اهیگ يصورت محلول و قابل دسترس برا

 یآل يدهایکه اس ییو از آنجا) 2006و همکاران  یزراع(
 ریحل کننده فسفات و سا جاندارانریزمترشحه از 

به  ندیفرا نیا يبرا یامر منبع نیدر ا لیدخ يفاکتورها
 لتوان اظهار داشت که دلییم نیبنابرا روند،یشمار م

پژوهش توسط  نیدر ا یصفات مورد بررس شیاافز
 طیحل کننده فسفات در شراجانداران ریزم أکاربرد تو
 عیتجم لیبه دل پلیکود سوپرفسفات تر ينهیمصرف به

   يهادر انحالل فسفات جاندارانزیدو ر  نیمثبت ا اثرات 

   ¨  کم آبیاري 

  nآبیاري نرمال  
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 پلیسوپر فسفات تر ياز منبع کود ینامحلول معدن
 یدر بررس یاز طرف. ت بوده استخاك فسفا بهنسبت 

حداکثر است انجام گرفته  اناز محقق یکه توسط برخ
 یستیفسفر قابل دسترس که باعث توقف همز زانیم
و  یاهیمختلف گ هايگونه يراـب شودیم يزیکوریم

گرم فسفر در  یلیم 140تا  50 نیب يزیکوریقارچ م
 ۀنیهحد ب انمحقق نیخاك گزارش شده است، ا لوگرمیک
 20- 15 نیرا بــ یستـیهمز يبرقـرار يسفر خاك براف
 یجیآم(خاك گزارش کردند  لوگرمیفسفر در ک گرمیلیم

 1978، ابوت و رابسون 1973، موسه 1989و همکاران 
  ). 1978 منیو ه برتیو شو

  
  
  

  گیري کلینتیجه
 ریزجانداران نیب يدر همکار قتیدر حق

 نامکا ط،یمح نیدر ا ايهیتغذ يغنا لیبه دل ،ايشهیفرار
 نیا يایمزا قیاز طر ايهیتغذ هايتیبهتر شدن محدود

 آنچههمانند  یهکود د ولید، شویفراهم م ينوع همکار
 هاينهاده يفشرده و با مصرف باال يکه در کشاورز

و  ایمزا تواندی، ماستمانند فسفر مرسوم  ییایمیش
 يهاقارچ رینظ یهایریزسازواره یستیهمز ییکارا
 شیافزا لیبه دل طیشرا نیدر ا. را کاهش دهد يزیکوریم

نفوذ  شه،یترشحات ر اه،یدر گ دهایپیسطوح فسفول
اهش ــــک شهیر ونیزاسیو در ادامه کلن غشا يریپذ
 يزیکوریم هاينوع راهبرد که توسط قارچ نیا .ابدییم

باعث کاهش  ردیگیرقابت انجام م شیافزا طیدر شرا
 زبانیم انــــاهیگ يراب يزیکوریم یستیهمز يایمزا
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که . شودیم

  شاهد، n  ؛سوپر فسفات تریپل ، ¨ ؛خاك فسفات ،¨
اثر متقابل ترکیب ریزجانداران حل کننده فسفات و کود شیمیایی فسفر بر روي غلظت پتاسیم، فسفر ،  -3شکل 

هاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمال ینمیانگ. ايآهن و مس در اندام هوایی گیاه ذرت علوفه
  .داري ندارند پنج درصد تفاوت معنی

 



    13                                                                                        ... ايبر جذب عناصر غذایی و عملکرد ذرت علوفه یقیتلف هیتغذ ستمیس تأثیر

هاي نامحلول در فسفات ةحل کنندریزجانداران کاربرد 
هاي شیمیایی فسفره مبتنی بر یک نظام تلفیق با کود

تواند با کاهش مصرف کودهاي زراعی کم نهاده می
ها را در شیمیایی اثرات منفی ناشی از مصرف این کود

و از طریق افزایش  هاي زراعی کاهش دهدبوم نظام
جذب عناصر کم تحرك در اندام هوایی گیاه باعث 

  .اي گرددافزایش عملکرد گیاه ذرت علوفه

 تشکر و قدر دانی

سرکار خانم محمدي زحمات  از بدینوسیله 
آزمایشگاه بیولوژي خاك دانشکده مهندسی کارشناس 

دشتکی مدیر  جناب آقاي مهندسفناوري کشاورزي و 
تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی مزرعه 

نویسندگان را که در انجام این تحقیق  دانشگاه تهران
  .شودمیند کمال تشکر و قدردانی اهیاري نمود

  
  منابع مورد استفاده

کمی و کیفی ذرت تاثیر کودهاي زیستی فسفاته بر خواص . 1387 ،ك و خاوازيم  چائی چی ،م احتشامی م، آقاعلیخانی
تا  15 هاي، صفحه1، شماره چهلمجلد مجله علوم گیاهان زراعی . در شرایط تنش کم آبی 704اي سینگل کراس دانه
26.  

 . 982موسسه تحقیقات آب و خاك نشریه شماره . جلد اول. روش هاي تجزیه گیاه. 1375 ،ع امامی

اثیر کاربرد مایه تلقیح ازتوباکتر و قارچ میکوریزي بر جذب ت. 1388 ،و برجی م رم اردکانی ،رجالی ف ،امیرآبادي م
هاي مجله پژوهش. در سطوح مختلف فسفر) 704رقم سینگل کراس (اي برخی عناصر معدنی توسط ذرت علوفه

  .115تا  107 هاي، صفحه1، شماره بیست و سومجلد ). علوم خاك آب(خاك 

اثرات اصلی خاك فسفات، گوگرد و باکتري . 1386 ،ا ت سجاديو السادام ج ، عابدي م ج ملکوتی ،پور رایرانی
مجله علوم خاك . رد محصول جوتیوباسیلوس بر شاخص هاي عملکرد محصول ذرت و اثرات باقیمانده آن بر عملک

  .205تا  195 هاي، صفحه2، شماره بیست و یک، جلد و آب

مصرف بهینه کود شیمیایی در راستاي اهداف کشاورزي  تولید و .1379بوردي م، ملکوتی م ج، مکري ه و نفیسی م، باي
  . نشر آموزش کشاورزي. پایدار

هاي عملکردي و تنظیم فشار اسمزي گیاه ذرت اثر سطوح مختلف پتاسیم بر مولفه. 1388 ،نژاد طو ساکی نژاد شبندان
تا  17 هايصفحه ،2ماره ، شاولجلد  ،فصلنامه تخصصی فیزیولوژي گیاهان زراعی. در شرایط آب و هوایی اهواز

25.  

بهینه سازي مصرف کودهاي شیمیایی فسفات با کاربرد . 1386 ،ح و زاهديف نژاد ، پاكم نصري ،ح مقدمتوحیدي
، 4، شماره چهارم، جلد فصلنامه دانش کشاورزي ایران. رتباکتري هاي حل کننده فسفات در زراعت ارقام دانه اي ذ

 .420تا  413هاي صفحه
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هاي سودوموناس فلورسنس بر عملکرد و بررسی تاثیر سویه. 1389 ،رحمت پور س  و م زارعی ،ح علیخانی ،ر یلیخل
و تولید  اولین همایش ملی کشاورزي پایدار. 20تا  15هاي صفحه. اجزاي عملکرد گندم در شرایط تنش خشکی

 .20تا  15هاي صفحه  اصفهان، .مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان. محصول سالم

تأثیر دور آبیاري و کاربرد مقادیر نیتروژن . 1387 ،ر و رمضانی م آرائی ع، اکبري نودهی د، مبصر حچراتی ،رضایی ر
هاي نوین یافته .در استان مازندران 704بر عملکرد علوفه خشک و راندمان مصرف آب ذرت سینگل کراس 

 .135تا  122 هايهصفح 2سال سوم، شماره  ،کشاورزي

 گیاه در آنها وکارآیی سنگین فلزات به آلوده هايدرخاك آربوسکوالر میکوریزي هايقارچ تنوع بررسی .1387 ،م زارعی
 .تهران دانشگاه طبیعی ومنابع کشاورزي پردیس ،خاکشناسی دکتري رساله .پاالیی

أثیر میکوریزا، سطوح مختلف جذب برخی عناصر غذایی تحت ت. 1389 ،ر، ساجدي ع و بهرامی عم ساجدي ن، اردکانی
 .791تا  784 هايهصفح، 5،شماره هشتم، جلد  ،هاي زراعی ایراننشریه پژوهش. روي و تنش خشکی در ذرت

جداسازي و بررسی . 1386 ،پ زاده دهجیعباس و رحمانی هاسدي ،خاوازي ك ،صالح راستین ن ،ع طوالرود اسلطانی
جلد  ،مجله علوم خاك و آب .هاي ایرانهاي فلورسنت بومی خاكسصفات محرك رشد گیاهی برخی از سودومونا

 .296تا  288هاي ، صفحه2شماره  بیست و یک،

بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر خصوصیات فیزیولوژیک، . 1384 ،علیزاده ا
رساله دکتري، . عه مزیستی میکوریزایی در ذرتو میزان جذب عناصر غذایی و نیز مطالد عملکرد و اجزاء عملکر

  . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اهواز

اثر قارچ میکوریز آربسکوالر و باکتري سودوموناس . 1390 ،دادي او الهم ، زارعی ح ، علیخانیغ اکبري ،قورچیانی م
له دانش آب و جم. در شرایط تنش رطوبتیهاي بالل، میزان کلروفیل و عملکرد گیاه ذرت فلوروسنس بر ویژگی

  .114تا  97 هايهصفح، 1، شماره بیست و یکجلد  ،خاك

اثر فواصل آبیاري بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت . 1389 ،مقدم پج و رضوانی نباتی
 .186تا  179 هايهصفح ،1، شماره چهل و یک جلد ،مجله علوم گیاهان زراعی ایران. ايعلوفه

هاي رشد و عملکرد پنج هیبرید ذرت در دو رژیم آبیاري بررسی روابط شاخص. 1386نوري اظهر ج و احسان زاده پ، 
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	يﺮﺘﮐﺎﺑ و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
	ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ و ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳبﺬﺟ ﻪﻓﻮﻠﻋ ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋيا
	ﻂﯾاﺮﺷ رد دﻮﺒﻤﮐبآﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا. ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﻪﺑ تﺮﮐ ترﻮﺻيﺎﻫكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ دﺮﺧ رﺎﺑ ودﺎﻫيﻞﻣﺎﮐﻓدﺎﺼﺗﯽ،رد اﺮﺟا ﻪﺑ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ردﺪﻣآ. ﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﺎﺒﻋ يرﺎﯿﺑآ زا) زا ﺲﭘ يرﺎﯿﺑآ60و120 سﻼﮐ ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺖﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ
	(تﺮﮐ رديﺎﻫﻠﺻا ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ ﺐﯿﮐﺮﺗ ؛ﯽ يﺮﺘﮐﺎﺑ و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ
	)ﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐأو ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ م چرﺎﻗ دﺮﺑرﺎﮐ ،يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ،يﺮﺘﮐﺎﺑ ﯿﻣيﺮﺘﮐﺎﺑ و ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ و ﺰﯾرﻮﮑ (تﺮﮐ ردﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ و) دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ فﺮﺼﻣ ،هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ50 %ﺴﻓ ﮓﻨﺳ فﺮﺼﻣ و كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳاﺮﺑ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐـــت
	،ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ،ﺮﻔﺴﻓ ،ﺲﻨﺳرﻮﻠﻓ سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ  ،تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧنﻮﯿﺳاﺰﯿﻨﻠﮐ
	ﺎﺘﺳار ﻦﯾا هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐچرﺎﻗ يﺎﻫ و يﺰﯾرﻮﮑﯿﻣيﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫﺤﻣــ ،هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮ زا ﯽﮑﯾ ﻢﻬﻣدﺮﺒﻫار ﻦﯾﺮﺗﺎﻫﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ردﯾﺬﻐﺗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﮥﮔهﺎﯿرد ﺎﺑ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﻢﺘﺴﯿﺳ ﻖﯿﻔﻠﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﻓﺎﮐ هدﺎﻬﻧ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷناراﺪﻧﺎﺟﺰﯾرﺪﯿﻔﻣ ﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑﯾآﺪ)نارﺎﮑﻤﻫ و نﻮﮕﻧ
	ﻪﻓﻮﻠﻋ ترذ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يا و يرﺎﮔزﺎﺳ ﻻﺎﺑ ردﺮﺘﺸﯿﺑرﻮﺸﮐ ﻖﻃﺎﻨﻣﯽﮑﯾزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﺖﺳاﻪﮐﻢﻬﺳ ياراد70-65يﺪﺻردرد ﺐﯿﮐﺮﺗﺮﯿﺟةﯽﯾاﺬﻏرﻮﯿﻃوﻓﻮﻠﻋﮥﯽﯾﻮﻠﯿﺳياﺮﺑﯾﺬﻐﺗﮥ مادﺖﺳا)نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﯾﺎﺿر1387.( ا رﻮﺸﮐﯾناﺮ بآ عﻮﻨﺗ ﻦﺘﺷاد ﺎﺑاﻮﻫ وﯽﯾ ،ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻟﻮﺗ ﺪﻌﺘﺴﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻪﻠ
	،
	،
	ﻪﮐچرﺎﻗ رﻮﻀﺣ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد يﺎﻫ يﺰﯾرﻮﮑﯿﻣﻣارآ ﻪﺑــــﯽﻣ رﺎﺸﺘﻧا ﯽﯽﻣ ترﻮﺻ ﺪﻨﺑﺎﯾدﺮﯿﮔ ) و نﺎﯿﻧﺎﻣاﺮﺑﻮﺳنارﺎﮑﻤﻫ1997و و نﺎﯿﻧﺎﻣاﺮﺑﻮﺳ نارﺎﮑﻤﻫ2008.( ردﻦﯿﺑﺮﺘﮐﺎﺑييﺎﻫﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣة ﺲﻨﺟ ،تﺎﻔﺴﻓ
	و
	ﯾﮑﯽيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ زاﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻫة تﺎﻔﺴﻓ نﺎﻫﺎﯿﮔ ردﺖﺳا)ﻼﺠﻟاﺪﺒﻋﯾنارﺎﮑﻤﻫ و ﻞ2007 ( ﻟد ﻪﺑ ﻪﮐﯿﻞ ﺪﯿﻟﻮﺗﻃﯿﻒهدﺮﺘﺴﮔيا زاتﺎﺒﯿﮐﺮﺗﺮﺤﺗﯾﮏ ﺪﻨﻨﮐةﮔ ﺪﺷرﯿهﺎﻟﻮﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣﯿﺪﺴﮐاﯿ،ﻦﻟﻮﺗﯿﺪﻧآــﺰﯾﻢ
	-ﻣآدﯿ،زﺎﻨﻟﻮﺗﯿﺪﺳﯿ،رﻮﻓورﺪﺳاﯿﺪﻟﺎﺳﯿﺴﯿﻠﯿﮏ و ﮐﯿﺘﯿزﺎﻨرﻮﻄﺑﻏﯿﺮﻘﺘﺴﻣﯿﻢاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑﯾﺶﮔ ﺪﺷرﯿهﺎﻧﯿﺰ
	ﯽﺳرﺮﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا زا چرﺎﻗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ
	ﻣﯽﻮﺷﺪﻧ)ﯽﻧﺎﻄﻠﺳورﻻﻮﻃنارﺎﮑﻤﻫ و د1386 .(ﻓﺮﻃ زاﯽ، ﺧﺮﺑﯽﺮﺘﮐﺎﺑ زاييﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ
	ﻪﺑ ﻟدﯿﻞﺎﻧاﻮﺗﯽﯾﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ ردﯿرﻮﮑﯾﺰيﺮﺘﮐﺎﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑييﺎﻫ ﺪﻨﻨﮐ ﮏﻤﮐةﻣﯿرﻮﮑﯾﺰﻧﯿﺰﻣ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷﯽﺪﻧﻮﺷ)يﺎﺑرﺎﮔ 1994.( نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﯿﻠﺧ)1389 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫ
	ﻪﻨﯿﻬﺑ فﺮﺼﻣ و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓ ي )تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ و ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ ( دﻮﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يور ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷبﺬﺟ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺧﺮﺑ ناﺰﯿﻣ و ﯽﯾاﺬﻏ دﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋةﻪﻓﻮﻠﻋ ترذ ﮏﺸﺧ ﻂﯾاﺮﺷ رد يا دﻮﺒﻤﮐبآ ﺖﺳا هدﻮﺑ.
	ﻞﻤﺤﺘﻣ ﻪﺑ ﺶﻨﺗ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﯾز و ﺪﺷر دﻮﺒﻬﺑ وﺴﺖﺗ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد مﺪﻨﮔ هدﻮ ﯽﮑﺸﺧﯽﻣددﺮﮔ.ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رديور ﺮﺑ ﻪﮐ يا دﻮﺒﻬﺑ نﺎﮑﻣا ﮑﺸﺧ ﻪﺑ ﻞﻤﺤﺗﯽﺰﻤﻫ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ترذﯾﺘﺴﯽﻣﯿرﻮﮑﯾﺰ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ رﻻﻮﮑﺴﺑرآ،و و ﺎﻤﺴﻣﻮﺑﯾﻦ)2008 (ﺑﯿنﺎ ﺰﻤﻫ ﻪﻄﺑار ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷادﯾﺘﺴﯽﺑﯿﻦﻣ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رﺎﻬﺑ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا1389 رد ﻪﻋرﺰﻣ يا ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎﺼﺘﺨﻣ ﺎﺑ جﺮﮐ رد ﻊﻗاو35 ﻪﺟرد و48 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد51 و ﻪﺟرد10 لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد عﺎﻔﺗرا و ﯽﻗﺮﺷ1312 ﺎﺑ ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ ﻪﻤﯿﻧ ﻢﯿﻠﻗا ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ،ﮏﺸﺧ251 ياراد و ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ ﯽﺳر مﻮﻟ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ) لوﺪﺟ1 (تﺮﮐ ترﻮﺻ ﻪ
	( زا ﺲﭘ 120ﯿﺨﺒﺗ ﺖﺸﺗ زا ﺮﯿﺨﺒﺗ ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣــــ سﻼﮐ ﺮ
	(زا ﺲﭘ60 يرﺎﯿﺑآ ﻢﮐ و)
	( رد تﺮﮐيﺎﻫ ،ﯽﻠﺻا و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ ﺐﯿﮐﺮﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ﺢﻄﺳ رﺎﻬﭼ رد) مﺪﻋ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ
	چرﺎﻗ و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ)ﺪﻫﺎﺷ) (
	( مأﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ، يﺮﺘﮐﺎﺑ
	رﺎﻗ و ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چ رﻻﻮﮑﺴﺑرآ)
	( رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ دﺮﺑرﺎﮐ ، )
	( يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ،
	)
	(( رد تﺮﮐ ﺢﻄﺳ ﻪﺳ رد ﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ ) هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ)ﺪﻫﺎﺷ) (
	( ، فﺮﺼﻣ50 % زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ لوﺪﺟ ،كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳاﺮﺑ1)5/37 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ) (
	( ﺖﯿﻤﮐ سﺎﺳاﺮﺑ تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ فﺮﺼﻣ و ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ ﻊﺒﻨﻣ زا ﯽﻓﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ)5/44 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ) (
	((تﺮﮐ رد ﯽﻋﺮﻓ ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ
	ردﯾﺖﻓﺎــﻣﯽﺪﺷ .ﺖﺷﺎﮐ ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫﺎﻫدﻮﮐ ،يﻧﯿﻧژوﺮﺘﯽ ﺳﺎﺘﭘ وﯿﻤﯽﻧﯿﺰﺎﻨﺒﻣ ﺮﺑيﺎﻄﻣ و كﺎﺧ نﻮﻣزآﻖﺑ ﺎﺑ ﺻﻮﺗﯿﻪدﻮﮐياﺮﺑيراﻮﻧ ترﻮﺻ ﻪﺑ ترذيﺗﺮﺗ ﻪﺑﯿﺐ ﻪﺑ ﻣﯿناﺰ60ﮐﯿمﺮﮔﻮﻠﺳﺎﺘﭘﯿﻢ تﺎﻔﻟﻮﺳ ﻊﺒﻨﻣ زا ﺺﻟﺎﺧ ﺳﺎﺘﭘﯿﻢو160ﮐﯿمﺮﮔﻮﻠﻧﯿنژوﺮﺘ ﻪﺑ هروا ﻊﺒﻨﻣ زا ﺺﻟﺎﺧ ﺪﺷ هداد كﺎﺧ .ﻣﯿناﺰ60ﮐﯿمﺮﮔﻮﻠﻧﯿﺘﺮنژو ﺺﻟﺎﺧ ﺎ
	ﺪﻧدﻮﺑ. ﻦﯾا رد تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ و ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ ياراد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﺳرﺮﺑ46 و39 ﻊﺒﻨﻣ زا ﺮﻔﺴﻓ ﺪﺻرد
	دﻮﺑ.ﻠﻤﻋﯿتﺎﻬﺗﯿﻪﻣزﯿﻦاﺮﺟا ﺎﺑيﯾﮏ ود و ﻢﺨﺷ دﯾﮏﺴ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ ﻢﻫ ﺮﺑ دﻮﻤﻋمﺎﺠﻧاﺪﺷ . رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻂﺧ ﮏﯾ ﺰﯿﻧ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ و ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻞﺧاﺪﺗ مﺪﻋﺪﺷ هداد راﺮﻗ ﯽﻋﺮﻓ تﺮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﺖﺷﺎﮑﻧ.ﻠﻤﻋﯿتﺎ رد ﺖﺷﺎﮐ25 هﺎﻣ دادﺮﺧ1389 زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ وﺑـروﺬ ترذ)
	(رﺮﺗ ﻢﻗيوي ساﺮﮐ524 مﺎﺠﻧا ﺖﻓﺮﮔ.ﻪﭙﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ روﺬﺑيا ود نداد راﺮﻗ ﺎﺑ وﺎﺗ ﻪﺳ ﻢﻟﺎﺳ رﺬﺑرددﺮﮔ ﺖﺷﺎﮐ ،ﺖﺸﮐ ﻞﺤﻣﯾﺪ ﻪﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ رد و ﮔﺮﺑ رﺎﻬﭼ ﺎﺗﯽﺪﻧﺪﺷ ﮏﻨﺗ .ﮔ راﺮﻘﺘﺳا نﺎﻣز ﺎﺗﯿﻪﭽﻫﺎﺎﻫ ﺎﻫﺪﺣاو مﺎﻤﺗيﺎﻣزآﯾﺸﯽﺑآ نﺎﻣﺰﻤﻫﯿرﺎيﺪﺷﺪﻧ رد و رﺎﺗﯾﺦ15ﺗﯿﺮآ ﻢﮐ ﺶﻨﺗ ،هﺎﻣﺑﯽﺪﺣاو رديﺎﻫﺎﻣزآﯾﺶ ﺮﺑ نآ ﺪﺟا
	رد ﺎﻣزآﯾﺑ هﺎﮕﺸﯿژﻮﻟﻮيدﺮﭘ كﺎﺧﯾﺲزروﺎﺸﮐي ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﺒﻃﯿﻌﯽناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧادﻬﺗﯿﻪﺪﺷ .ﺎﻣ دازﯾﻪﻣﯿرﻮﮑﯾﺰي ﻪﺑ ﻃﻮﻠﺨﻣ ترﻮﺻﯽﻫ ،رﻮﭙﺳا زاﯿ،ﻒرﯾﻪﺸيﺎﻫﻨﻠﮐﯿهﺰهﺪﺷ ﮔﯿهﺎدﺎﺑ ﻪﺳﺎﻣ و مﻮﮔرﻮﺳيﻨﻠﮐ راﺪﻘﻣ ﺎﺑﯿﺳاﺰﯿنﻮ70 ﻣ و ﺪﺻردﯿﮕﻧﺎﯿﻦ رﻮﭙﺳا12ﺪﻋ ،دﻮﺑ هﺮﺘﺴﺑ مﺮﮔ ﺮﻫ رد د ﺒﻗـزا ﻞ زا مﺮﮔ ﺶﺷ دوﺪﺣ ﺖﺷﺎﮐدازﺎ
	ﺎﭘ ﺎﺗ و عوﺮﺷﯾنﺎ لﺎﻤﻋا ﺪﺷر ﻞﺼﻓﺷﺪ .يرﺎﯿﺑآ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﯽﻣ مﺎﺠﻧا ﭗﻤﭘ ﻪﺑ تﺮﮐ ﺮﻫ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ بآ ﻢﺠﺣ و ﺖﻓﺮﮔهزاﺪﻧا رﻮﺘﻨﮐ ﮥﻠﯿﺳوﺪﺷ يﺮﯿﮔ .هداديﺎﻫﺨﺒﺗ ﺖﺸﺗﯿﺮ ﻪﺑ ا زا ﻪﻧازور ترﻮﺻﯾهﺎﮕﺘﺴﺳﺎﻨﺷاﻮﻫﯽ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻊﻗاو
	ﺮﺘﮐﺎﺑي هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣا ردﯾﻦﺳرﺮﺑﯽ زاﻧﻮﮔﮥ
	×1ﺮﺘﮐﺎﺑي و هﺪﻧز رد لﺎﻌﻓﻣ ﺮﻫﯿﻠﯽﻟﯿﺮﺘ)
	ﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳﯿنﻮﺮﺘﮐﺎﺑيﻌﻤﺟ ﺎﺑﯿﺖ10
	،ﯾﻮﺳﮥ هرﺎﻤﺷ33 دﻮﺑاراد ﻪﮐي ناﻮﺗ يﻻﺎﺑﮔﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣﯽتﺎﻔﺴﻓﺎﻫيﻠﺤﻣﺎﻧﻧﺪﻌﻣ لﻮﯽ و ﻟآﯽ،ﻟﻮﺗﯿﺪﺴﮐاﯿﻦ ﻢﯾﺰﻧآ ،
	( زا ﺲﭘ48 رد ﺖﻋﺎﺳ ﻪﻋرﺰﻣﺖﺸﮐﺪﻧﺪﺷ)ﮏﻠﻣهداز1389(. اﺮﺑيﮔ هزاﺪﻧاﯿﺮيدﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﻪﻓﻮﻠﻋ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ يﺮﯿﺷ ﻪﻠﺣﺮﻣ - يﺮﯿﻤﺧ)ﺟ و نﺎﻤﯿﻨﺳا تﺮﺑﺎ1996 ﯽﺗﺎﺒﻧ و مﺪﻘﻣ ﯽﻧاﻮﺿر و1385 ( تﺮﮐ ﺮﻫ ﻂﺳو زاﻋﺮﻓﯽﻋﺮﻓﯽ )ﻂﺳو ﻒﯾدر ود زا(ﺎﻋر ﺎﺑ ،ﯾﺖﺷﺎﺣﯿﻪ10و بﺎﺨﺘﻧا ﻪﺗﻮﺑ
	-زﺎﻨﯿﻣآدﺳ وﯿرﻮﻓورﺪ دﻮﺑ) هداز ﮏﻠﻣ1389(وﺳﺪﻨﻬﻣ هوﺮﮔ نژ ﮏﻧﺎﺑ زاﯽ كﺎﺧ مﻮﻠﻋدﺮﭘﯾﺲزروﺎﺸﮐيﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ وﯿﻌﯽ هﺎﮕﺸﻧاد ناﺮﻬﺗﻬﺗﯿﻪ رد ﻦﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ زا ﺲﭘ روﺬﺑ ،ﺪﺷ
	ﺮﮔ راﺮﻗ زا ﺲﭘ يﺎﻣد رد ﻦﺘﻓ60ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﻪﺑ داﺮﮔ تﺪﻣ72ﺖﻋﺎﺳﮏﺸﺧ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋﮔ هزاﺪﻧاﯿﺮيﺪﺷ. ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣشور سﺎﺳالاﺪﻠﺠﮐ) ﯽﻣﺎﻣا 1375( ﺮﻔﺴﻓ ،تاﺪﺒﯿﻟﻮﻣودﺎﻧاووﺮﺘﯿﻧ شور ﺎﺑﺎﺑ هدﺎﻔﺘﺳا زاهﺎﮕﺘﺳدﺮﺘﻣﻮﺘﻓوﺮﺘﮑﭙﺳا لﺪﻣ)
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﺮﺛا يرﺎﯿﺑآ حﻮﻄﺳ تﺎﻔﺻ ياﺮﺑ ناﺰﯿﻣبﺬﺟ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﻫآ دﺎﻣة ياﺮﺑ و ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻓﻮﻠﻋ ﮏﺸﺧ ﯾﺎﺳﺢﻄﺳ رد تﺎﻔﺻ ﺮلﺎﻤﺘﺣاﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘدﻮﺑ راد )لوﺪﺟ2.( ﺞﯾﺎﺘﻧﺴﯾﺎﻘﻣﮥﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫﻣزآ ﺎﺑـﻨﭼ نﻮـ ﺪ ﻪﻨﻣاد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد يا5 ﻪﮐ داد 
	(و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺰﯿﻧﻓ هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑﺮﺘﻣﻮﺘﻓ ﻢﯿﻠ هزاﺪﻧاﺪﺷ يﺮﯿﮔ)ﮏﻠﻣ هداز1389(.ﺲﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰﯿﻣ ، ﺰﻨﮕﻨﻣرد يور و ﻦﻫآ ، نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧاﻪﺑ شور ﺮﺘﺴﮐﺎﺧ ﮏﯾرﺪﯾﺮﻠﮐ ﺪﯿﺳا رد ندﺮﮐ ﻞﺣ و ﮏﺸﺧ2 لﺎﻣﺮﻧ لﺪﻣ ﯽﻤﺗا بﺬﺟ هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ و)
	(،) ﯽﻨﺗﺎﮐ1980 ( كﺎﺧ يژﻮﻟﻮﯿﺑ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ رد ﻨﻓ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هﺪﮑﺸﻧاديروﺎيزروﺎﺸﮐ يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ هزاﺪﻧا ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ وﺪﺷ يﺮﯿﮔ. يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﯿﻌﻤﺟ شرﺎﻤﺷ و تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻫ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ رﻮﭙﺳا داﺪﻌﺗ شرﺎﻤﺷ ﺮﻫ رد رﻻﻮﮑﺳﻮﺑرآ ﺮﺑ ﺰﯿﻧ كﺎﺧ مﺮﮔ ﯽﻋراز شور سﺎﺳا)1387 ( مﺎﺠﻧا
	(ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ5 -5-90ﺪﻧﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ. ﮓﻧرﺰﯿﻣآ يﺎﺑلﻮﻠﺤﻣلوﺮﺴﯿﻠﮔﻮﺘﮐﻻ-ﺮﻫﻮﺟﯽﺑآ مﺎﺠﻧا ﺖﻓﺮﮔ) ﯽﻋراز1387 ( و ﻪﺸﯾر نﻮﯿﺳاﺰﯿﻨﻠﮐ ﺪﺻردﺰﯿﻧ ﺎﺑ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﻪﮑﺒﺷ طﻮﻄﺧ ﻊﻃﺎﻘﺗ شور) و ﮏﯿﻧﺎﻣرﻮﮐ ﮏﻣ واﺮﮔ1982.( ﺰﺠﺗﯾﻪيﺎﻫرﺎﻣآيمﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑراﺰﻓايﺎﻫ
	ﻪﺨﺴﻧ1/9ﺬﭘ مﺎﺠﻧاﯾﺖﻓﺮ وﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﻫ ﺎﻧﯿﺰ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ شور ﺎﺑيا ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ ﺪﺻرد
	ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ.
	يور ﺮﺑتﺎﻔﺻ مﺎﻤﺗبﺬﺟ
	يﺮﺘﮐﺎﺑ و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا
	دﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﯽﻧﺪﻌﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋة نﻮﯿﺳاﺰﯿﻨﻠﮐ و ﻪﻓﻮﻠﻋ ﮏﺸﺧ ﻪﺸﯾر ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردﯽﻨﻌﻣراد دﻮﺑ )لوﺪﺟ2 .( ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯾا رﺎﻤﯿﺗ زا ﺰﯿﻧ تﺎﻔﺻ ﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐأ يﺮﺘﮐﺎﺑ و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ چرﺎﻗ م
	و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺖﻈﻠﻏ ياﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ و دﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋةﺮﺑ و ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﮏﺸﺧ يا ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد تﺎﻔﺻ ﺮﯾﺎﺳ دﻮﺑ راد )لوﺪﺟ2 .( يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ رد تﺎﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ مأﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﯽﮑﺸﺧ ﻢﯾﻼﻣ ﺶﻨﺗ و لﺎﻣﺮﻧ ؛ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ و چرﺎﻗ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪ
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ)لوﺪﺟ3 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﻄﺑار ﮏﯾ زا ﯽﮐﺎﺣﮥ چرﺎﻗ ﻦﯿﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﯽﯾاﺰﻓا ﻢﻫ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ رﻻﻮﮑﺴﺑرآهﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ وتﺎﻔﺴﻓ دﻮﺑ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫ ﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐأ ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻬﻧآ م ماﺪﻧا رد ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ دﻮﺒﻬﺑ ﯽﯾاﻮﻫترذ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ و هﺎﯿﮔﺪﺷ .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ، رد ﯾر ود ﻦﯾا ياﺰﺠﻣ دﺮﺑرﺎﮐﺰهراوزﺎﺳ ﻪﮐ ﺪﺷ ه
	ﻢﯾﻼﻣ ﺶﻨﺗ و لﺎﻣﺮﻧ يرﺎﯿﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ ود ﺮﻫ ردﺖﺷاد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ . ﻗ مأﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ و ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و چرﺎ ﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑة ،يور ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ تﺎﻔﺴﻓ مﺪﻋ و لﺎﻣﺮﻧ يرﺎﯿﺑآ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﺲﻣ و ﺰﻨﮕﻨﻣهراوزﺎﺳﺰﯾر زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ تﺎﻔﺴﻓ
	ﺶﯾاﺰﻓا رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ زاﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ وﯾزهدﻮﺗ ﺖﺴﺳا هدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﺖ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ وﯽﻨﻌﻣ ﺰﯿﻧ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ مﺎﻤﺗ ياﺮﺑ ﺶﯾاﺰﻓا راد دﻮﺑ) لوﺪﺟ3(. ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﺑ ﻪﮑﻠﺑ كﺎﺧ لﻮﻠﺤﻣ رد ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﻪﺑﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﮕﺘﺴﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا بﺬﺟ يا
	ﯾﻪﺘﻓﺎﺎﻫي ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻬﻧآهراوزﺎﺳﺰﯾريﺎﻫ ﻞﺣ ﺪﻨﻨﮐةتﺎﻔﺴﻓيﺎﻫﻟد ﻪﺑ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧﯿﻞﺗﺄﺛﯿﺮاﺰﻓا ﻢﻫﯽﯾ ﺮﺑ اﺰﻓاﯾﺶاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ و ﺪﺷرﯽﯾﻮﺑﯾهﮋ رد ﺮﻔﺴﻓ اﺰﻓا ،ترذﯾﺶردﻨﻠﮐ ﺪﺻﯿﺳاﺰﯿنﻮرﯾﻪﺸﻧ وﯿﺰاﺰﻓاﯾﺶر بﺬﺟ و سﺎﻤﺗ ﺢﻄﺳﯾﺸــــﻪﻣ كﺎﺧ زاﯽﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ اﺰﻓاﯾﺶﮔ ﻞﻤﺤﺗﯿهﺎاﺮﺷ ردﯾﻂﺑآ ﻢﮐ ﺶﻨﺗﯽﺪﻧدﺮﮔ.
	و لﺎﻣﺮﻧ يرﺎﯿﺑآ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯾا راﺪﻘﻣ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳاﻮﺑ د) ﻞﮑﺷ2.( ﯿﻨﭽﻤﻫﻦ، چرﺎﻗ و هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛارﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ و يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ارﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﺛﺆﻣ يﺎﻫﺮﺑ ،هﺎﯿﮔ ﺪﺷر نﻮﻣرﻮﻫ ﺪﻨﻧﺎﻣﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ) و ﻦﯿﻨﯿﮐﻮﺘﯿﺳ ،ﻦﯿﺴﮐا ﻦﯿﻟﺮﺒﯿﺟ( ﺪﻨﻧﺎﻤﻫ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺖﯿﻟﻼﺣ ﺶﯾاﺰﻓا ، ،ﯽﻧﺪﻌﻣ و ﯽﻟآ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺎﻫرﻮﻓورﺪﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻢﯾﺰﻧآ ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﻦﻫآ هﮋﯾﻮﺑ
	تﺎﻔﺻ ياﺮﺑﺲﻣ و يور ،ﻦﻫآ ،ﺮﻔﺴﻓ ،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘﯽﻨﻌﻣراد دﻮﺑ)لوﺪﺟ2 .( ﺞﯾﺎﺘﻧﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫ نﺎﺸﻧ تﺎﻔﺻ ﻦﯾا داد ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا بﺬﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ و ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗﺮﺑرﺎﮐ چرﺎﻗ مأﻮﺗ د و رﻻﻮﮑﺴﺑرآ ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	- ﺮﺛﺆﻣ زﺎﻨﯿﻣآدﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﺮ ﺗﺛﺎﯿﺮﯽﻔﻨﻣ ،ﯽﺸﻨﺗ ﻦﻠﯿﺗاهﮋﯾو ﻪﺑﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد يﺎﻫ ﺪﻨﺘﺴﻧاد ﯽﻄﯿﺤﻣ. هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺮﺛا تﺎﻔﺻ مﺎﻤﺗ يور ﺮﺑ زا ﺮﺑ ﻪﻠﻤﺟ ناﺰﯿﻣ بﺬﺟ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣادﻮﺑ راد)لوﺪﺟ2 .( دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ و تﺎﻔﺴﻓ ﮓﻨﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ ﺶ
	دﻮﺑ) ﻞﮑﺷ3 .(ﺳرﺮﺑ ردﯽز دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑﯾﺘﺴﯽ دﻮﮐ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾاﺮﺷ رد ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺮﻔﺴﻓﯾﻄﯽﻧ ﻪﮐﯿﻤﯽ زا ﺷ دﻮﮐﯿﻤﯿﺎﯽﯾﻧ درﻮﻣ ﺮﻔﺴﻓﯿزﺎﮔﯿهﺎﺎﺘﻧ سﺎﺳاﺮﺑ ترذﯾﺞ دﻮﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻂﺳﻮﺗ كﺎﺧ نﻮﻣزآيﺮﺗ تﺎـﻔﺴﻓ ﺮـﭘﻮﺳﯾﻞـﭙ ـﻔﺴﻓ كﺎـﺧ وﺗ تﺎﺄﻣﯿﻦـﻣ چرﺎﻗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ،دﻮﺷﯿرﻮﮑﯾﺰ ﺮﺘﮐﺎﺑ وي
	ﻨﻋ ﻪﺑناﻮﺎﻫدﻮﮐي زﯾﺘﺴﯽﻬﺑ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ،ﻞﻤﮑﻣﯿﻪﻨي تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ ﺮﺗﯾﻞﭙﺰﻣﯾﺖﺒﺴﻧﯽﺑﯿﺮﺘﺸي رد تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ اﺰﻓاﯾﺶﮏﺸﺧ هدﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ترذ)ﻞﮑﺷ 3 .( نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﯿﻟ هﺪﯿﻘﻋ ﻪﺑ)2000 (ﺴﻓ ﺮﯿﺛﺄﺗ يور ﺮﺑ ﺮﻔ ﯽﻣ ار يور و ﺲـﻣ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺮﻈﻨﻣ ود زا ناﻮﺗ داد . ﻂﯾاﺮﺷ رد 
	ﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣةﺗ و تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ لﻼﺤﻧا رد تﺎﻔﺴﻓﺄﻣﯿﻦ ﺮﻔﺴﻓ ﻧ درﻮﻣﯿزﺎﮔﯿهﺎﺪﻨﺘﺴﻧاد ﺖﺸﮐ ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد . ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻣﯽﺪﺳر ﻪﮐﻟد ﻪﺑﯿﻞاﯾﻪﮑﻨﮐﺮﺗ رد دﻮﺟﻮﻣ ﺮﻔﺴﻓﯿﺐدﻮﮐي ﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧﯾﻞﭙﻧﯿزﺎ ﻪﺑ اژﺮﻧيﺑﯿﺮﺘﺸياﺮﺑيزا نآ لﻼﺤﻧا ﻪﺑ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ مﺮﻓ اﺮﺑ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ و لﻮﻠﺤﻣ ترﻮﺻيﮔﯿهﺎ دراد
	ﺲﻣ ﺮﺼﻨﻋ ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾا زا ﺮﻔﺴﻓ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺛا ﺮﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا رد12 ﺎﺗ 58ﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻردﺖ .اﯾﻧاﺮﯽرﻮﭘ نارﺎﮑﻤﻫ و)1385 ( ﺳرﺮﺑ ردﯽﺗﺄﺛﯿﺮﺮﺘﮐﺎﺑييﺎﻫﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣة هدﺎﻣ و تﺎﻔﺴﻓ ﻟآﯽﻠﺑﺎﻗ ﺮﺑﯿﺖﺑ تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ ﻊﺒﻨﻣ زا ﺮﻔﺴﻓ بﺬﺟﯿنﺎ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ 
	ﻔﺴﻓ كﺎﺧ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ تﺎ ﻘﺤﺗ ردﯿﻖﻣ ندﻮﺑ ﻢﮐ وﯿناﺰﻟآ داﻮﻣﯽﻓﺮﻇ و كﺎﺧﯿﺖ ﺮﻓﺎﺑيًﺎﺘﺒﺴﻧﺪﻧدﺮﮐ هرﺎﺷا كﺎﺧ ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ .اﯾﻦﻘﻘﺤﻣنﺎ ﺑﯿنﺎدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاددﺎﻣةارﺎﮐ ،ﮏﺸﺧﯽﯾ دﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ زا ﺮﻔﺴﻓ بﺬﺟيارﺎﮐ وﯽﯾﻋارزﯽﺒﺴﻧﯽ زا ﺗﯿرﺎﻤﺮﺘﮐﺎﺑ و تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ ﻊﺒﻨﻣ فﺮﺼﻣيﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣة ﺪﺑ تﺎﻔﺴﻓﻻد ﻪﮐ 
	؛
	؛
	ﻧﺪﻌﻣ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧﯽدﻮﮐ ﻊﺒﻨﻣ زايﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳﯾﻞﭙ ﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧﺖﺳا هدﻮﺑ ت .ﻓﺮﻃ زاﯽﺳرﺮﺑ ردﯽ ﺧﺮﺑ ﻂﺳﻮﺗ ﻪﮐﯽﻘﻘﺤﻣ زانﺎ ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺖﺳا ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻣﯿناﺰﺰﻤﻫ ﻒﻗﻮﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓﯾﺘﺴﯽ ﻣﯿرﻮﮑﯾﺰيﻣﯽدﻮﺷﺑـاﺮيﻪﻧﻮﮔيﺎﻫﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣﯿﻫﺎﯽ و ﻣ چرﺎﻗﯿرﻮﮑﯾﺰيﺑﯿﻦ50 ﺎﺗ140ﻣﯿﻠﯽ رد ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔ ﮐﯿمﺮﮔ
	ﻘﺣ ردﯿﺖﻘرﺎﮑﻤﻫ رديﺑﯿﻦناراﺪﻧﺎﺟﺰﯾر راﺮﻓﯾﻪﺸيا،ﻟد ﻪﺑﯿﻞﺎﻨﻏيﺬﻐﺗﯾﻪياا ردﯾﻦﺤﻣﯿ،ﻂﺎﮑﻣان دوﺪﺤﻣ نﺪﺷ ﺮﺘﻬﺑﯾﺖيﺎﻫﺬﻐﺗﯾﻪياﺮﻃ زاﯾﻖاﺰﻣﯾﺎياﯾﻦ رﺎﮑﻤﻫ عﻮﻧيﻣ ﻢﻫاﺮﻓﯽﻮﺷ ،دﯽﻟود دﻮﮐﻫﯽ ﺪﻨﻧﺎﻤﻫﻪﭽﻧآ زروﺎﺸﮐ رد ﻪﮐيﻻﺎﺑ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ و هدﺮﺸﻓيهدﺎﻬﻧيﺎﻫ ﺷﯿﻤﯿﺎﯽﯾ مﻮﺳﺮﻣ ﺮﻔﺴﻓ ﺪﻨﻧﺎﻣﺖﺳاﻣ ،ﯽﺪﻧاﻮﺗاﺰﻣﯾﺎ و ارﺎﮐ
	دﺮﺑرﺎﮐ ناراﺪﻧﺎﺟﺰﯾرﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣةتﺎﻔﺴﻓ رد لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫ دﻮﮐ ﺎﺑ ﻖﯿﻔﻠﺗ مﺎﻈﻧ ﮏﯾ ﺮﺑ ﯽﻨﺘﺒﻣ هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫﯽﻣ هدﺎﻬﻧ ﻢﮐ ﯽﻋارز يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗدﻮﮐ ﻦﯾا فﺮﺼﻣ زا ﯽﺷﺎﻧ ﯽﻔﻨﻣ تاﺮﺛا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ رد ار ﺎﻫ مﺎﻈﻧ مﻮﺑﺪﻫد ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﻖﯾﺮﻃ زا و ﺚﻋﺎﺑ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا رد ك
	ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑزا تﺎﻤﺣز يﺪﻤﺤﻣ ﻢﻧﺎﺧ رﺎﮐﺮﺳ سﺎﻨﺷرﺎﮐ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هﺪﮑﺸﻧاد كﺎﺧ يژﻮﻟﻮﯿﺑ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ و يزروﺎﺸﮐ يروﺎﻨﻓسﺪﻨﻬﻣ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ﺮﯾﺪﻣ ﯽﮑﺘﺷد ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا مﺎﺠﻧا رد ﻪﮐ ار نﺎﮔﺪﻨﺴﯾﻮﻧ دﻮﻤﻧ يرﺎﯾها ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ لﺎﻤﮐ ﺪﻧ
	ﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋﺎﻗآ ،م ﯽﻣﺎﺸﺘﺣام،ﯽﭼ ﯽﺋﺎﭼ ميزاوﺎﺧ وك،1387 . صاﻮﺧ ﺮﺑ ﻪﺗﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ترذ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ ﻪﻧاد ساﺮﮐ ﻞﮕﻨﯿﺳ يا704ﯽﺑآ ﻢﮐ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد . ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ ﺪﻠﺟﻢﻠﻬﭼ هرﺎﻤﺷ ،1ﻪﺤﻔﺻ ،يﺎﻫ15 ﺎﺗ 26. ﯽﻣﺎﻣاع،1375 .هﺎﯿﮔ ﻪﯾﺰﺠﺗ يﺎﻫ شور .لوا ﺪﻠﺟ . هرﺎﻤﺷ ﻪﯾﺮﺸﻧ كﺎ
	ﻠﺧﯽﻠﯿر،ﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋح،ﯽﻋرازموس رﻮﭘ ﺖﻤﺣر،1389 .ﻪﯾﻮﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺲﻨﺳرﻮﻠﻓ سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ يﺎﻫ ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ15 ﺎﺗ20 .راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻟوا ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﻢﻟﺎﺳ لﻮﺼﺤﻣ .نﺎﻬﻔﺻا ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ.،نﺎﻬﻔﺻاﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ15 
	ﯽﻧﺎﮐدرا ،ن يﺪﺟﺎﺳمع ﯽﻣاﺮﻬﺑ و ع يﺪﺟﺎﺳ ،ر،1389 .ﺗ ﺖﺤﺗ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺧﺮﺑ بﺬﺟ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ﺮﯿﺛﺄ ترذ رد ﯽﮑﺸﺧ ﺶﻨﺗ و يور .ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﯾﺮﺸﻧناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ، ﺪﻠﺟ ،ﻢﺘﺸﻫ هرﺎﻤﺷ،5 ،ﺤﻔﺻﻪيﺎﻫ784 ﺎﺗ791. ﯽﻧﺎﻄﻠﺳا دورﻻﻮﻃع،ن ﻦﯿﺘﺳار ﺢﻟﺎﺻ،ك يزاوﺎﺧ،يﺪﺳاه ﯽﻧﺎﻤﺣروسﺎﺒﻋﯽﺠﻫد هدازپ،138
	( ﺮﺑ رﻻﻮﮑﺴﺑرآ رﻻﻮﮑﯾزو ﺰﯾرﻮﯿﮑﻣ چرﺎﻗ و ترذ هﺎﯿﮔ رد مﻮﯿﻣدﺎﮐ و ﻞﮑﯿﻧ ﻦﯿﮕﻨﺳ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ و ﺪﺷر يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ . ،ﯽﺳﺎﻨﺷ كﺎﺧ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﯾﺎﭘ ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد جﺮﮐ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ.

