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  چکیده
 يبر عملکرد و اجزاو تلفیق کاربرد آنها هاي شیمیایی کود هاي زیستی میکروبی،سی تاثیر کودبه منظور برر      
هاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده لوبیا چیتی آزمایشی به صورت طرح بلوكدانه عملکرد 

کود شیمیایی  کیلوگرم در هکتار 70کاربرد هاي آزمایشی شامل یمارت. را شداج 1391 سالکشاورزي دانشگاه تبریز در 
کیلوگرم  11(سوپر فسفات تریپل کیلوگرم در هکتار کود شیمایی  50و ) کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص 5/32(اوره 

کیلوگرم در  3(ر فسفات نیتروکسین و بیوسوپ+ کود شیمیایی % 50زیستی بیونور،  کاربرد کود، )در هکتار فسفر خالص
بیشترین شاخص  .کود زیستی بیونر بودند +کود شیمیایی % 50و ) هکتار بصورت سرك براي هر دو کود زیستی

تیمار کاربرد تلفیقی کود زیستی نیتروکسین و عملکرد دانه و بیولوژیکی در  دانه، 100کلروفیل برگ، ارتفاع بوته، وزن 
که از لحاظ آماري با تیمار  شدمشاهده  هاي شیمیایی اوره و سوپرفسفات تریپلودکدرصد  50بیوسوپرفسفات به همراه 

- با وجود این که جایگزینی کامل کود .داري نداشتهاي شیمیایی تفاوت معنیدرصد کود 50کود زیستی بیونر به همراه 

زیستی و شیمایی ضمن تولید هاي هاي شیمایی با کود زیستی موجب کاهش عملکرد لوبیا شد، اما کاربرد تلفیقی کود
همچنین کود زیستی بیونر از لحاظ  .کاهش داددرصد  50به میزان هاي شیمایی را ، مصرف کوددانه بیشترین عملکرد

تواند مورد میداري نداشت که این هاي زیستی نیتروکسین و بیوسوپرفسفات تفاوت معنیتاثیر روي عملکرد لوبیا با کود
  .هاي بیولوژیک جدید در زراعت لوبیا مطرح سازدعنوان یکی از کود کود زیستی بیونر را به

  
  عملکرد دانه، فسفر، کود زیستی بیونور، نیتروژن، نیتروکسین: کلیديهاي هواژ
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Abstract 

In order to investigate the effect of integrated application of bio- and chemical fertilizers on 

yield and yield components of pinto bean (Phaseolus vulgaris L), an experiment was carried out as 

complete block design with three replications at the Research Farm of the Faculty of Agriculture, 

University of Tabriz, Iran in 2012. The treatments included application of chemical fertilizers of 

urea (70 Kg/ha) and triple superphosphate (50 Kg/ha), Bionur bio-fertilizer (foliar application at 

rate of 1 Kg/ha), combination of 50% chemical fertilizers and Nitroxin and bio-super phosphate 

(top-dress application at rate of 3 Kg/ha) and 50% chemical fertilizers and Bionur. Results indicated 

that the highest chlorophyll index, plant height, 100-grain weight, biological and grain yield were 

observed at integrated application of 50% chemical fertilizers and Nitroxin and bio-super phosphate 

and had no significant difference with 50% chemical fertilizers and Bionur bio-fertilizer. Results 

revealed although replacing chemical fertilizers by bio-fertilizers reduced pinto bean grain yield, 

integrated application of these sources produced the highest grain yield as well as reduced 50% 

consumption of chemical fertilizer. Combined use of nitroxin with bio-super phosphate and bionur 

with chemical fertilizers were more effective than chemical fertilizers and significantly increased 

grain yield and it can be concluded that bionur could be considered as e new bio-fertilizer in pinto 

bean grain production.  

 

Keywords: Bionur Bio-fertilizer, Grain Yield, Nitrogen, Nitroxin, Phosphorus. 

  
  مقدمه

یکی از حبوبات ) .Phaseolus vulgaris L(لوبیا 
مهم است که به صورت مستقیم مورد استفاده انسان 

درصد از تولید حبوبات جهان  50گیرد و حدود قرار می

دانه  ).2004 مک کلین و همکاران(شود را شامل می
درصد  50- 60پروتئین و  درصد 20-25لوبیا داراي 

 3تا  2مقدار پروتئین آن باشد، بطوریکه کربوهیدرات می
می اي گیاهان نشاستهبرابر  20تا  10غالت و برابر 
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سالمت محصوالت  ).1379 پورلطیفی و نواب( باشد
هاي مختلف از نظر وجود بقایاي تولید شده در سیستم

انسان و  ها بر سالمتسموم و مواد شیمیایی و تاثیر آن
هاي تولید و اي را به روشمحیط زیست، توجه ویژه

. هاي به کار رفته در امر تولید معطوف داشته استنهاده
هاي زیست هاي اخیر در پی بحران آلودگیدر سال

-کاراي به منظور یافتن راههاي گستردهمحیطی تالش

هاي مناسب براي بهبود کیفیت خاك و محصوالت 
ها و حفظ پایداري اکوسیستم یندهالحذف آکشاورزي، 
یکی ). 1384خاوازي و همکاران (ز شده است طبیعی آغا

-از ارکان اساسی در کشاورزي پایدار استفاده از کود

هاي زراعی با هدف حذف یا هاي زیستی در اکوسیستم
). 2002 شارما(هاي شیمیایی است رف نهادهکاهش مص

و ان جایگزین در برخی از موارد به عنو هاي زیستیکود
-هاي شیمیایی میثر موارد به عنوان مکمل کوددر اک

تضمین کنند هاي کشاورزي را نظام توانند پایداري تولید
هاي زیستی متشکل از کود ).2006 هن و همکاران(

هاي مفیدي هستند که هر یک به منظور میکروارگانیسم
هاي خاصی مانند تثبیت نیتروژن، رهاسازي یون

این . شوندسیم، آهن و غیره تولید میفسفات، پتا
اف ریشه مستقر شده رها معموال در اطمیکروارگانیسم

وو و همکاران (کنند اري میو گیاه را در جذب عناصر ی
ترین عناصر حیاتی است که به فسفر یکی از مهم). 2005

کمبود فسفر . اشکال معدنی و آلی در طبیعت وجود دارد
تاثیر دارد، بلکه گیاه رشد نه تنها به شدت در میزان 

روي تشکیل میوه، دانه و کیفیت آن نیز بسیار موثر 
اورزي متداول از در کش). 2003سینگ و همکاران (است 

کودهاي فسفاته شیمیایی براي رفع کمبود خاك استفاده 
ولی در عمل درصد باالیی از کودهاي مصرفی  شودمی

و غیر  هاي خاك ترکیب و به صورت غیر محلولبا یون
). 1999رودریگرز و رینالدو (آیند قابل جذب در می

کننده فسفات شامل گروهی از هاي حلباکتري
ریزموجودات بوده که قادرند فسفر نامحلول خاك را به 

- از مهم. فرم محلول تبدیل و در دسترس گیاه قرار دهند

هاي این گروه سودوموناس است که داراي ترین جنس
). 2005 و همکاران تیالك(باشد هاي مختلفی میگونه

کننده فسفات هاي حلهایی که در مورد باکتريآزمایش
دهند که تلقیح گیاهان زراعی با نشان می اندانجام شده
دار عملکرد و اجزا ها موجب افزایش معنیاین باکتري

عملکرد و جذب عناصر غذایی مخصوصا فسفر شده 
 ).2004ساهین و همکاران ، 2000دفریتاس (است 

نیتروژن عنصر غذایی کلیدي براي تولید گیاهان زراعی 
-گردد و از جمله اجزا اصلی سنتز پروتئینمحسوب می

ها، اسیدهاي نوکلئیک و دیگر ترکیبات سلولی به حساب 
کمبود نیتروژن یکی از عوامل مهم محدودکننده . آیدمی

کود بیولوژیک نیتروکسین حاوي . باشدرشد گیاهان می
کننده هاي تثبیتاي از موثرترین باکتريمجموعه

هاي موجود در نیتروکسین باکتري. باشدنیتروژن می
با سنتز و ترشح مواد محرك  عالوه بر تثبیت ازت هوا،

رشد گیاه نظیر هورمون اکسین، موجب رشد و توسعه 
تیالك و (شوند ریشه و قسمت هوایی گیاهان می

  ). 2005همکاران 
اظهار داشتند که ) 1389( محمدورزي و همکاران
نیتروکسین (هاي محرك رشد استفاده تلفیقی از باکتري

نه عالوه بر کاهش هاي نیتروژبه همراه کود) بیوفسفرو 
ن و فزایش نیتروژهاي شیمیایی، منجر به امصرف کود

. گردان نسبت به تیمار بدون باکتري شدفسفر دانه آفتاب
 بر روي مرزنجوشدر تحقیقی ) 2006(فاطما و همکاران 

)Origanum majorana L. (هاي گزارش کردند کود
-کننده فسفات میهاي حلزیستی نیتروژنه و باکتري

ن و فسفر در هاي معدنی نیتروژجایگزین کود توانند
) 2010(ناگاناندا و همکاران . زراعت این گیاه شوند

هاي زیستی نیترژونه بر مشاهده کردند که اعمال کود
) Trigonella foenum-graecum(شنبلیله روي گیاه 

زنی و رشد جوانه موجب بهبود و تسریع در مرحله
- شایان ذکر است که استفاده از کود. شودشنبلیله می

ت گیاهان نسبت به هاي زیستی موجب افزایش مقاوم
 ).2011ساراواناکومار و همکاران ( شودتنش نیز می
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 روي کنجد در آزمایشینیز ) 2009(کومار و همکاران 
کاربرد که حداکثر عملکرد دانه در تیمار  مشاهده کردند

هاي کیلوگرم در هکتار کود فسفره و حاوي باکتري 45
نیا شریفی و حق .آیدکننده فسفات به دست میحل

گزارش کردند که تلقیح گندم و سورگوم با  )1386(
اع بوته، طول سنبله، تعداد ارتفافزایش  تروکسین باعثنی

کانتوا و مینا . سنبله در گیاه شد ددر سنبله و تعدادانه 
در آزمایشی بر روي خردل نتیجه گرفتند که ) 2002(

کیلوگرم در  45حداکثر عملکرد دانه در تیمار واجد 
کننده فسفات هاي حلهکتار کود فسفره و حاوي باکتري

آید و این تیمار شرایط تنش خشکی را بهتر دست میبه
) 2004(ساینی و همکاران  .کندتحمل میاز سایر تیمارها 

گزارش کردند که افزایش بیوماس و عملکرد دانه 
صد در 50سورگوم و نخود زمانی مشاهده شد که 

-میکروارگانیسمدر تلفیق با  کودهاي شیمیایی و دامی

هاي مختلف حل کننده فسفات مورد استفاده قرار 
 این محققین پیشنهاد کردند که براي حصول. گرفتند

درصد کودهاي توصیه  50باال بایستی فقط عملکرد 
  .شده به همراه تلقیح بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد

ستفاده از کود زیستی به منظور کاهش مصرف ا
 رویکردهاي شیمیایی و افزایش عملکرد گیاهان یک کود

. باشدمهم در جهت حرکت به سمت کشاورزي پایدار می
این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد هدف از انجام  بنابراین

هاي شیمیایی بر عملکرد هاي زیستی به همراه کودکود
  .بودعملکرد لوبیا  يو اجزا
  

  هامواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1391آزمایش در سال 

کیلومتري شرق  12کشاورزي دانشگاه تبریز، واقع در 
سطح متر از  1360این محل با ارتفاع . تبریز اجرا شد

دقیقه  17درجه و  46دریاي آزاد، در طول جغرافیایی 
دقیقه  3درجه و  38طول شرقی و عرض جغرافیایی 

با رعایت اصول نمونه برداري خاك،  .شمالی قرار دارد
در قطعه زمین مورد نظر جهت اجراي آزمایش از سطح 

سانتیمتري، نمونه برداري انجام گرفت  30خاك تا عمق 
هاي مربوطه به نه جهت انجام تجزیهو بعد از تهیه نمو

آزمایشگاه تجزیه خاك گروه خاکشناسی دانشکده 
نتایج حاصل از . اورزي، دانشگاه تبریز ارسال شدکش

  .ارائه شده است 1تجزیه خاك در جدول 
 

 

هاي کامل تصادفی آزمایش به صورت طرح بلوك      
  : شامل  هاتیمار .رار اجرا شدسه تکچهار تیمار و با 
کود کیلوگرم در هکتار  70: کاربرد کودهاي شیمایی -1

در هکتار نیتروژن  کیلوگرم 5/32(شیمیایی شامل اوره 
کود شیمیایی کیلوگرم در هکتار  50و ) خالص

  )کیلوگرم در هکتار فسفر خالص 11( سوپرفسفات تریپل
 نیتروکسین وکاربرد کودهاي زیستی  -2

کیلوگرم در هکتار به  3به میزان  بیوسوپرفسفات

کود شیمیایی شامل اوره % 50بعالوه صورت سرك 
یمایی سوپرفسفات و کود ش) کیلوگرم در هکتار 35(

  )کیلوگرم در هکتار 25(تریپل 
کیلوگرم  1( کود زیستی میکروبی بیونورکاربرد  -3

  )محلول پاشی در هکتار
کیلوگرم محلول  1( کود زیستی میکروبی بیونور -4

کود شیمیایی شامل اوره % 50بعالوه ) پاشی در هکتار

  نتایج تجزیه خاك قطعه زمین اجراي آزمایش -1جدول 

  EC  نوع بافت
(ds/m)  pH  

  ماده آلی
  )درصد(

  آهک
  )درصد(

  ازت کل
 )درصد(

  فسفر
mg/kg)(  

  پتاس
mg/kg)(  

  453  36  13/0  11  3/1  6/7  1/1  لوم شنی
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و کود شیمایی سوپرفسفات ) کیلوگرم در هکتار 35(
  )کیلوگرم در هکتار 25(تریپل 

کود زیستی نیتروکسین از کودهاي باکتریایی است که 
 107 و آزتوباکتر 5 × 105لیتر از آن حدود در یک میلی

آزوسپیریلیوم وجود دارد که این دو باکتري عالوه بر 
قابلیت تثبیت نیتروژن، با تولید هورمون محرك رشد 

رشد اکسین و تولید ترکیبات ضد قارچی سبب بهبود 
گیاه و افزایش دسترسی به منابع غذایی شده و از این 

کود زیستی  .طریق در افزایش عملکرد نقش دارد
هاي اي از سویهبیوسوپرفسفات حاوي مجموعه

هاي باسیلوس و پزودوموناس بوده که این باکتري
جذب فسفر خاك، تولید  ها از طریق افزایشباکتري
و رشد گیاه  بیوتیک و سیدروفور سبب تحریکآنتی

  .شوندمیافزایش عملکرد 
کود زیستی بیونر حاوي دو باکتري         

تیو اکسیدانز و اسیدیتیوباسیلوس  1اسیدیتیوباسیلوس
-لیتر میباکتري در هر میلی 109به میزان  2فرواکسیدانز

نانوگرم  5/11این کود زیستی همچنین حاوي . باشد
 12Bرم ویتامین پیکوگ 205لیتر، فولیک اسید در هر میلی

نوع  16گرم از میلی 437و  3Dنانو گرم ویتامین  54و 
مکانیسم اثر این  .باشدلیتر میاسیدآمینه در هر میلی

کود بیولوژیک از طریق افزایش قابلیت انحالل عناصر 
باشد که موجب غذایی خاك در اطراف ریشه گیاه می

در نتیجه دسترسی بیشتر گیاه به عناصر غذایی و 
کود زیستی بیونر از  .شودایش عملکرد گیاه میافز

در کشور  Bionurکارخانه تولید کننده کودهاي زیستی 
  .ترکیه خریداري شد

هاي شیمیایی بصورت خاك مصرف و تیمار کود        
هاي زیستی نیز پس از استقرار قبل از کاشت و کود

طبق دستورالعمل شرکت  .هاي لوبیا اعمال شدندگیاهچه
هاي زیستی نیتروکسین و بیوسوپرفسفات ه، کودسازند

ه همراه ب کیلوگرم در هکتار بصورت سرك 3به میزان 
                                                           
١- Acidithiobacillus 
٢- Acidithiobacillus ferrooxidans 

ند و کود زیستی بیونور به تیمار آبیاري اعمال شد
ک صورت محلول پاشی بر روي اندام هوایی به میزان ی

  .لیتر در هکتار استفاده شد
 1391قطعه زمین مورد نظر در بهار سال زراعی       

سپس . زده شد) عمود بر هم(شخم و دو بار دیسک 
متر توسط شیار سانتی 50هایی به فواصل جوي و پشته

مساحت هر . جنوبی ایجاد شد -در جهت شمالی بازکن 
پشته  5مترمربع و هر کرت شامل  12کرت آزمایشی 

. سانتی متر بود 50متر و فاصله پشته ها از هم  4بطول 
قبل از کاشت با بنومیل  )يرقم صدر(چیتی  لوبیابذور 

 کاشت بذور در. به نسبت دو در هزار ضد عفونی شدند
 8اي با فاصله روي ردیف صورت کپهتیر ماه به  4

سانتی متر در دو طرف  25متر و بین ردیف سانتی
. متر انجام شدسانتی 4ها و در شیارهایی با عمق پشته

ر نظر بوته در متر مربع د 50تراکم مطلوب براي لوبیا 
ها پوشانده بذور پس از قرار گرفتن در شیار. گرفته شد

ها بالفاصله پس از کاشت، اقدام به آبیاري کرت. شدند
پس از . شدها هر هفته یکبار انجام میکرتآبیاري . شد

تراکم مورد نظر  به و   هتنک شد هاسبز شدن، بوته
هاي هرز در طول دوره رشد، علف .شدند  هرساند

  .شدندمزرعه بطور متوالی با دست وجین موجود در 
گیري شاخص کلروفیل برگ از دستگاه براي اندازه

در سه مرحله مختلف ) SPAD – 502(سنج کلروفیل
پر و  حداکثر رشد رویشی، مرحله گلدهی شامل رشد

) روز پس از کاشت 85و  60، 40به ترتیب (شدن دانه 
ی در طور تصادفاز هر کرت سه بوته به. استفاده شد

نظر گرفته شد و شاخص کلروفیل در سه برگ بالغ و 
. سالم از سه نقطه مختلف مورد سنجش قرار گرفت

صفات زراعی در انتهاي دوره رشد و همزمان با 
در . گیري قرار گرفتبرداشت محصول مورد اندازه

 کرت هر در ها حاشیه حذف با لوبیا زمان رسیدگی

 هر وسط از بعیمترمر 4واقع در هاي  آزمایشی، بوته

اي مجزا به هکرت کف بر شده و در داخل پاکت
هاي هر بوته ابتدا تعداد نیام. ندآزمایشگاه منتقل شد
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و  شدها از بوته جدا سپس نیام. شمارش و ثبت شد
وزن کل بذر در هر . ها نیز شمارش شدتعداد بذر آن

دانه بوته و وزن صد دانه تعیین و بدین ترتیب عملکرد 
هاي کف بر شده بوته .مشخص شدسطح نیز واحد  در

هاي کاغذي پس از انتقال به آزمایشگاه جداگانه در پاکت
 80ساعت در آونی با دماي  48ریخته شده و به مدت 

هاي سپس بوته. درجه سانتی گراد قرار داده شدند
خشک شده با ترازوي حساس توزین و عملکرد 

  . تعیین شدلوبیا بیولوژیکی 
گیري از رابطه زیر براي نیز با بهرهشاخص برداشت 

  :شدهر تیمار در هر تکرار محاسبه 
شاخص برداشت] = عملکرد دانه/ عملکرد بیولوژیکی[×  100  

هاي کامل بلوكبر اساس طرح هاي آماري کلیه تجزیه
 ها با استفاده از نرم افزارو مقایسه میانگین تصادفی

MSTATC ا از روش هبراي مقایسه میانگین. انجام شد
. استفاده شد% 5ن در سطح احتمال اي دانکچند دامنه
انجام  Excelافزار گیري از نرمها با بهرهرسم شکل

  .پذیرفت
  

  نتایج و بحث
  شاخص کلروفیل

دار ها حاکی از معنینتایج تجزیه واریانس داده
هاي زیستی و شیمیایی در سطح کود بودن اثر تیمار

جدول ( بودلروفیل برگ احتمال یک درصد بر شاخص ک
تیمار کاربرد نیتروکسین و بیوسوپرفسفات توام با ). 2

کیلوگرم  25کیلوگرم در هکتار اوره بعالوه  35مصرف 
سوپر فسفات تریپل بیشترین مقدار کلروفیل در هکتار 

را داشت و از این نظر با تیمار تلفیقی کود زیستی 
-عنیکود شیمیایی، تفاوت مدرصد  50بیونور بعالوه 
 کمترین میزان کلروفیل نیز از ).1شکل (داري نداشت 

مشاهده شد که این تیمار نیز  کود شیمیایی خالص تیمار
تفاوت  کود زیستی بیونوراز لحاظ آماري با تیمار 

بر هاي بیولوژیک اثر کود ).1شکل (داري نداشت معنی
افزایش محتواي کلروفیل برگ، اساساََ از طریق بهبود 

پذیرد، که از ازت برگ صورت میافزایش جذب ازت و 
سازهاي کلروفیل شده و از یک سو باعث فراهمی پیش

هاي آمینه به ین و اسیدسوي دیگر باعث افزایش پروتئ
هاي اصلی ساختمان و فعالیت سازعنوان پیش

به  ).1999عرشیا و همکاران (کلروپالست خواهد شد 
، به )1389(دل و همکاران پژوهش خرمطور مشابه 

ها با افزودن کود بیولوژیک اشاره دارد، افزایش رنگدانه
ه افزایش میزان سطوح کود نیتروژنه این در حالیست ک

 موجب افزایش شاخص کلروفیل برگ در سویا شد
   ).1388کلوانق و همکاران شفق(
  

  ارتفاع بوته
دار اثر تیمار کودي بر ارتفاع بوته لوبیا معنی

) مترسانتی 7/43(ارتفاع گیاه بیشترین ). 2جدول (بود 
هاي درصد کودهاي شیمیایی به همراه کود 50در تیمار 

ترین ارتفاع زیستی نیتروکسین و بیوسوپرفسفات و کم
نیز در تیمار کود زیستی بیونور ) مترسانتی 6/38(بوته 

افزایش کود شیمیایی ارتفاع بوته ). 2شکل (مشاهده شد 
ا نتایج احمدي و بحرانی که این نتایج ب را افزایش داد

 روي کنجد مطابقت) 2003(و مالیک و همکاران ) 1388(
در واقع افزایش کود نیتروژن سبب تامین عناصر . دارد

 غذایی مورد نیاز گیاه شده و در نتیجه موجب تقسیم و
). 1388پور خواجه( شودهاي گیاهی میبلند شدن سلول

رتفاع بوته را هاي زیستی و شیمیایی بشترین اتلفیق کود
نیز نتایج ) 2009(موجب شد که کومار و همکاران 
از دالیل مهمی . اندمشابهی با این تحقیق گزارش کرده

توان براي تاثیر کود بیولوژیک در افزایش ارتفاع که می
هاي موجود در این کودها باکتريبوته برشمرد این که 

 کردن مواد عالوه بر تثبیت نیتروژن اتمسفري، با حل
و تولید سیدروفورها، تولید  معدنی مانند فسفات

هاي گیاهی از قبیل اکسین و ژیبرلین را افزایش هورمون
هاي دخیل در رشد داده و از این طریق ساخت آنزیم

دهند که در نهایت منجر به افزایش گیاه را افزایش می
  ).1389پور و همکاران حسن( شوندها میگرهطول میان
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  لوبیا برگ )SPAD(کلروفیل  شاخص روي کودي مختلف هايتیمار تاثیر -1 شکل

  
  تعداد غالف در بوته

داري در سطح احتمال یک هاي کودي اثر معنیتیمار
). 2جدول (تعداد غالف در بوته داشتند  رويدرصد 

اي زیستی و شیمیایی تعداد غالف هتلفیق کاربرد کود
داري نسبت به کاربرد مجزا کود طور معنیدر بوته را به

در این ). 3شکل (شیمیایی یا کود زیستی افزایش داد 
 50در تیمار ) 4/6(تحقیق بیشترین تعداد غالف در بوته 

هاي زیستی درصد کودهاي شیمیایی به همراه کود
ین تعداد غالف در ترنیتروکسین و بیوسوپرفسفات و کم

نیز در تیمار کود شیمیایی کامل مشاهده شد ) 4/5(بوته 
هاي حل کننده تاثیر باکتري) 1988(تومار ). 3شکل (

فسفات و کود دامی را بر عملکرد لوبیا چشم بلبلی مورد 
بررسی قرار داده و به این نتیجه رسید که تلقیح این 
باکتري به همراه کاربرد کود دامی باعث افزایش تعداد 

در آزمایشات . غالف در بوته لوبیا چشم بلبلی شد
پیکس و  ،2004فکرتین و همکاران (متعددي نیز 

این امر تایید ) 1997والی و گرمیدا  و 2001همکاران 
  .شده است

  صفات مورد مطالعه در لوبیا برهاي کودي تجزیه واریانس اثر تیماریج نتا. 2جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  میانگین مربعات

شاخص 
 کلروفیل

ارتفاع 
 بوته

غالف در 
 بوته

دانه در 
 غالف

دانه در 
 بوته

 100وزن 
 دانه

عملکرد 
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیکی

شاخص 
 برداشت

 093/0 083/69 563/0 843/1 249/1 006/0 063/0 657/2 378/6 2 بلوك

 1/0 74/5880 * 14/549 * 432/12 ** 505/9 * 139/0 927/0 ** 86/19 ** 95/34 * 3 تیمار کودي

 357/0 022/1179 4/58 018/1 125/2 031/0 056/0 155/1 18/6 6 خطا

ضریب تغییرات 
(%) 

- 49/5 59/2 06/4 33/7 28/10 65/2 98/3 41/6 66/1 

  .باشدمیدرصد  1و  5دار در سطح احتمال عنیه ترتیب مب** و * 
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  لوبیا هاي مختلف کودي روي ارتفاع بوتهتاثیر تیمار -2شکل 

  

  
  هاي مختلف کودي روي تعداد غالف در بوتهتاثیر تیمار -3شکل 

  
  تعداد دانه در غالف

ام صفت تعداد دانه در غالف تحت تاثیر هیچ کد       
شریفی و ). 2جدول (هاي کودي قرار نگرفت از تیمار

بر  اثر کود بیولوژیک نیتروکسین را) 1386(نیا حق
مورد مطالعه قرار دادند و  عملکرد و اجزا عملکرد گندم

گزارش کردند که میانگین تعداد دانه در سنبله تحت 
) 2007(خالق زمان و حسین . تاثیر تیمار قرار نگرفت

هاي هاي ریزوبیومی و کوده سویهگزارش کردند ک
داري بر تعداد دانه در غالف لوبیا تاثیر معنیزیستی 

در بررسی ) 2002(ادوان و آوارد همچنین ر. نداشتند
هاي زیستی د گزارش کردند که حضور کودخو

ازتوباکتر و آزوسپریلیوم در کنار بقایاي آلی موجود 
الف بادام داري در تعداد دانه در غدر خاك تاثیر معنی
  .زمینی نشان ندادند

  
  تعداد دانه در بوته

تعداد دانه در بوته لوبیا در سطح احتمال یک      
جدول (هاي تحقیق قرار گرفت درصد، تحت تاثیر تیمار
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عدد از  7/17باالترین تعداد دانه در بوته با میزان ). 2
هاي درصد کودهاي شیمیایی به همراه کود 50تیمار 

ین و بیوسوپرفسفات حاصل شد که از زیستی نیتروکس
درصد کودهاي شیمیایی به  50لحاظ آماري با تیمار 

 .داري نداشتهمراه کود زیستی بیونور تفاوت معنی
نیز از تیمار کود  )4/12( کمترین تعداد دانه در بوته

شیمایی بدست آمد که آن هم از لحاظ آماري با تیمار 

 ).4شکل (داشت داري نکود زیستی بیونور تفاوت معنی
افزایش میزان مواد غذایی ) 1388(اکبري و همکاران 

هاي هاي شیمیایی و کودقابل دسترس بوسیله کود
بیولوژیک را عامل افزایش تعداد دانه در بوته عنوان 

اطالعات بدست آمده از این تحقیق با نتایج . اندکرده
 در ارتباط با افزایش تعداد دانه )1998(زهیر و همکاران 

  .خوانی داردهاي بیولوژیکی همدر بوته تحت تاثیر کود
.  

  

  
  هاي مختلف کودي روي تعداد دانه در بوتهتاثیر تیمار -4شکل 

  
  دانه 100وزن 

در ) رقم صدري(دانه لوبیا چیتی  100وزن      
هاي دار تیمارسطح احتمال یک درصد تحت تاثیر معنی

 100انگین وزن مقایسه می. )2جدول ( کودي قرار گرفت
درصد کودهاي شیمیایی به  50دانه نشان داد تیمار 

هاي زیستی نیتروکسین و بیوسوپرفسفات همراه کود
و تیمار کود گرم  40دانه را با  100وزن باالترین 

دانه را  100ترین وزن ایینگرم پ 2/36با زیستی بیونور 
در ) 2006(شریف و همکاران  ).5شکل ( دارا بود

ود روي برنج دریافتند که در حضور کود تحقیقات خ
داري دانه افزایش معنی 100زیستی آزوسپریلیوم وزن 

نیز چنین ) 2004(هاي آدهولیا و پراکاش یافته. پیدا کرد
آنها اثر کود زیستی و کمپوست . نتایجی را بیان کردند

اعالم را روي گیاه لوبیا مورد بررسی قرار دادند و 
هاي زیستی با موجود در کودهاي نمودند که باکتري

قابل دسترس ساختن و افزایش جذب عناصر غذایی، 
باعث توسعه رشد رویشی، گسترش و دوام بیشتر 
سطح برگ شده و در نتیجه در اثر باال رفتن میزان 
فتوسنتز و اختصاص بیشتر مود فتوسنتزي به دانه یا 

دانه تحت تاثیر  100افزایش طول پر شدن دانه، وزن 
  .یابدي بیولوژیکی افزایش میهاکود
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  دانه 100هاي مختلف کودي روي وزن تاثیر تیمار -5شکل 

  
  و عملکرد بیولوژیکی عملکرد دانه

و عملکرد  اثر تیمار کودي روي عملکرد دانه    
دار طح احتمال یک درصد معنیلوبیا در س بیولوژیکی

ها نشان داد که مقایسه میانگین داده). 2جدول ( بود
کیلوگرم در  2054(بیشترین عملکرد دانه در واحد سطح 

 5800(و عملکرد بیولوژیکی در واحد سطح ) هکتار
درصد کودهاي  50از تیمار ) کیلوگرم در هکتار

هاي زیستی نیتروکسین و شیمیایی به همراه کود
بیوسوپرفسفات بدست آمد که از لحاظ آماري با تیمار 

زیستی  ه کوددرصد کودهاي شیمیایی به همرا 50
کود ). 7و  6 هايشکل(داري نداشت ونور تفاوت معنیبی

انه در واحد کمترین عملکرد دزیستی بیونور شاهد نیز 
و کمترین عملکرد ) کیلوگرم در هکتار 1770(سطح 

را داشت که از ) کیلوگرم در هکتار 4915(بیولوژیکی 
داري لحاظ آماري با تیمار کود شیمیایی تفاوت معنی

-برد کود نیتروژن میکار ).7و  6 هايشکل( ندتنداش

رشد رویشی، گسترش و دوام بیشتر تواند با توسعه 
سطح برگ و ساقه سبب افزایش عملکرد دانه شود 

افزایش عملکرد زمان ). 1389سجادي نیک و همکاران (
تواند ناشی از وجود میاستفاده از کود بیولوژیک 

فر بر اثر تلقیح هاي میکروبی در خاك یا ریزوسجمعیت
با کود بیولوژیک باشد که بوسیله ایجاد چرخه مواد 

ها، افزایش حفظ غذایی و قابل دسترس ساختن آن
-سالمتی ریشه در طول دوره رشد در رقابت با پاتوژن

گیاهی ریشه و افزایش جذب مواد غذایی باعث  يها
از آنجا  ).2006روئستی و همکاران (شوند رشد گیاه می

ولوژیک نیتروکسین شامل دو باکتري تثبیت که کود بی
کننده نیتروژن است، با تلقیح این باکتري به بذر توان 
تثبیت زیستی نیتروژن، سطح ریشه، جذب بهینه آب و 

ها افزایش یافته که عناصر غذایی و تولید برخی ویتامین
در نتیجه رشد کمی و کیفی گیاه تقویت شده و نتیجه آن 

نکته بسیار . شودرد نمایان میورت افزایش عملکبه ص
مهم و قابل توجه اینکه عملکرد دانه در استفاده توام از 

درصد کود شیمایی و تلقیح با کود زیستی بیشتر از  50
کود  گرمکیلو 50کود نیتروژنه و  گرمکیلو 75تیمار 

در ). 6شکل (فسفره و عدم تلقیح با کود زیستی بود 
بیولوژیک توانسته  توان گفت که کاربرد کودنتیجه می

 .درصد کاهش دهد 50مصرف کود شیمیایی را تا حد 
ري و دنتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیق 
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شاتا و و  )2009(، کومار و همکاران )1996(همکاران 
  .مطابقت دارد) 2007(همکاران 

  
  شاخص برداشت

هاي زیستی، تاثیري بر کاربرد کود شیمیایی و کود
شاید ). 2جدول (ت لوبیا نداشت روي شاخص برداش

ترین علت تاثیر نپذیرفتن شاخص برداشت از عمده
هاي شیمیایی و زیستی را بتوان به این امر کاربرد کود

هاي زیستی و شیمیایی به نسبت داد که مصرف کود

ند، شوانه میهمان نسبت که باعث افزایش عملکرد د
عدم . دهندبیوماس گیاه را نیز به همان نسبت افزایش می

هاي شیمایی روي شاخص برداشت دار کودتاثیر معنی
، پاپري و بحرانی )1386(توسط بحرانی و بابایی 

. همخوانی دارد) 2007(و الحبشی و همکاران ) 1384(
اعالم ) 1389(همچنین سجادي نیک و همکاران نیز 

کردند که کاربرد کود بیولوژیک تاثیري روي شاخص 
  .برداشت دانه نداشت

  
  لوبیا هاي مختلف کودي روي عملکرد دانهتاثیر تیمار -6شکل 

  
  لوبیا هاي مختلف کودي روي عملکرد بیولوژیکیتاثیر تیمار -7شکل 
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  گیرينتیجه
هاي زیستی و شیمیایی کاربرد کودحاضر تحقیق  در

ب افزایش عملکرد دانه لوبیا و همچنین تلفیق آنها سب
 50ي زیستی به همراه ها، ولی کاربرد تلفیقی کودشد

هاي شیمیایی کامل نه تنها بیشترین عملکرد درصد کود
 هايرا تولید نمود، بلکه باعث کاهش مصرف کوددانه 

 درصد 50میزان  شیمیایی اوره و سوپرفسفات تریپل تا

با توجه به افزایش روزافزون کاربرد کودهاي . شد
ه از رویناپذیري که استفاده بیشیمایی و خسارت جبران

-این ترکیبات به محیط زیست و سالمت انسان وارد می

کند و همچنین توجه جهانی به مفاهیم کشاورزي پایدار، 
توانند عالوه بر تولید عملکرد کودهاي بیولوژیک می

معقول، به عنوان یک جایگزین مناسب براي کودهاي 
  .مورد توجه و استفاده قرار گیرندشیمایی 

  

  مورد استفاده منابع

وم مجله عل. عملکرد و میزان روغن کنجد يتاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزا. 1388 حمدي م و بحرانی م،ا
  .123- 131: 48و فنون کشاورزي و منابع طبیعی، 

 ياي و کود زیستی بر عملکرد و اجزاهاي مختلف تغذیهتاثیر کاربرد سیستم. 1388 اکبري پ، قالوند ا و مدرس ع،
  .83-93): 1(1مجله دانش کشاورزي پایدار، . گرداند دانه و سایر صفات زراعی آفتابعملکر

رقم طوح مختلف تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزاي عملکرد آن در دو ساثر . 1386 بحرانی م و بابایی غ،
  .237- 245: 3مجله علوم زراعی ایران، . کنجد

مجله علوم کشاورزي . هاي زراعی کنجدثیر کاربد کود نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگیتا. 1384 پاپري م و بحرانی م،
  .129-135): 1(36ران، ای

تاثیر کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و اوره بر عملکرد و اجزا . 1389 پور ر، پیردشتی ه، اسماعیلی م و عباسیان ا،حسن
دانشگاه . ژوهشکده علوم طبیعیپ. ت و اصالح نباتات ایرانه زراعمجموعه مقاالت یازدهمین کنگر. عملکرد کنجد

  .4217-4220 .شهید بهشتی تهران

. ک در کشورهاي بیولوژیمجموعه مقاالت ضرورت تولید صنعتی کود. 1384 ج،خاوازي ك، اسدي رحمانی ه و ملکوتی م
  . انتشارات سنا، تهران

هاي مختلف آبیاري همراه با مصرف بررسی رژیم. 1389 محالتی م،غفوري ا، رضوانی پ و نصیريدل س، امینخرم
اولین همایش ملی کشاورزي پایدار و تولید محصول . هاي بیولوژیک بر عملکرد دانه و میزان کلروفیل کنجدکود
  .مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان. سالم

  . احد صنعتی اصفهانانتشارات جهاد دانشگاهی و. گیاهان صنعتی. 1383 ر،پور مخواجه
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مجموعه مقاالت . تاثیر نیتروژن و کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد کنجد. 1389 سجادي نیک ر، یدوي ع و بلوچی ح،
  .1366- 1369. دانشگاه شهید بهشتی تهران. پپژوهشکده علوم طبیعی. یازدهمین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران

دومین همایش . یر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم رقم سبالنتاث. 1386 نیا غ،شریفی ز و حق
  .گرگان. ملی کشاورزي بوم شناختی ایران

تاثیر سطوح مختلف نیتروزن و . 1388 نسب ع،محمدي سلماسی س، جوانشر ع، مقدم م و دباغکلوانق ج، زهتابشفق
  .1-20: 19 دانش کشاورزي پایدار،. رگ در سویافیل بهاي هرز بر عملکرد و میزان کلروتداخل علف

. هاي رشد و عملکرد دانه دو رقم اوبیا چیتی به فاصله ردیف و تراکم بوتهواکنش شاخص. 1379 پور س،لطیفی ن و نواب
  .352- 363): 2(31 کشاورزي ایران، معلو

حرك رشد و کود نیتروژنه بر کیفیت دانه بررسی تاثیر باکتري م. 1389 محمدورزي ر، حبیبی د، وزان س و پاکزي ع،
  .156-160): 7(5گیاهان زراعی، پژوهشی اکوفیزیولوژي  نامه علمیفصل. گردانآفتاب
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	تﻻﻮﺼﺤﻣ و كﺎﺧ ﺖﯿﻔﯿﮐ دﻮﺒﻬﺑ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ يﺎﻫ ،يزروﺎﺸﮐآ فﺬﺣﻻهﺪﻨﯾ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا يراﺪﯾﺎﭘ ﻆﻔﺣ و ﺎﻫ ﺎﻏآ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﺖﺳا هﺪﺷ ز) نارﺎﮑﻤﻫ و يزاوﺎﺧ1384 .( ﯽﮑﯾدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ رد ﯽﺳﺎﺳا نﺎﮐرا زا
	بﺎﺴﺣ ﻪﺑ ﯽﻟﻮﻠﺳ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺮﮕﯾد و ﮏﯿﺌﻠﮐﻮﻧ يﺎﻫﺪﯿﺳا ،ﺎﻫﯽﻣﺪﯾآ . هﺪﻨﻨﮐدوﺪﺤﻣ ﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﺒﻤﮐﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷرﺪﺷﺎﺑ . يوﺎﺣ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﻮﻣ زا ياﺖﯿﺒﺜﺗ يﺎﻫ هﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ نژوﺮﺘﯿﻧﺪﺷﺎﺑ .يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ ،اﻮﻫ تزا ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ
	ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﺎﯾ فﺬﺣ فﺪﻫ ﺎﺑ ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐهدﺎﻬﻧ فﺮ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ)ﺎﻣرﺎﺷ2002 .( دﻮﮐﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫﻮﻨﻋ ﻪﺑ دراﻮﻣ زا ﯽﺧﺮﺑ رد ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ نا و ﮐا رددﻮﮐ ﻞﻤﮑﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ دراﻮﻣ ﺮﺜﯽﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ
	ﺪﯿﻟﻮﺗ يراﺪﯾﺎﭘ ﺪﻨﻧاﻮﺗمﺎﻈﻧ ار يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﻤﻀﺗ )نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﻫ2006.(دﻮﮐ زا ﻞﮑﺸﺘﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﮏﯾ ﺮﻫ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺴﻫ يﺪﯿﻔﻣ يﺎﻫنﻮﯾ يزﺎﺳﺎﻫر ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﺻﺎﺧ يﺎﻫ ﺎﺘﭘ ،تﺎﻔﺴﻓﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ هﺮﯿﻏ و ﻦﻫآ ،ﻢﯿﺳﺪﻧﻮﺷ . ﻦﯾا ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣﻃا رد ﻻﻮﻤﻌﻣ ﺎﻫﺮ 
	(دﻮﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾزﻞﺣ يﺎﻫﯽﻣ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ
	ﺪﻨﻧاﻮﺗدﻮﮐ ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻧﺪﻌﻣ يﺎﻫ رد ﺮﻔﺴﻓ و ن ﺪﻧﻮﺷ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺖﻋارز . نارﺎﮑﻤﻫ و اﺪﻧﺎﻧﺎﮔﺎﻧ)2010 ( دﻮﮐ لﺎﻤﻋا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺮﺑ ﻪﻧوژﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ هﺎﯿﮔ يور ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷ)
	( ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﻊﯾﺮﺴﺗ و دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺟﻮﻣﻪﻧاﻮﺟ ﺪﺷر و ﯽﻧز ﯽﻣ ﻪﻠﯿﻠﺒﻨﺷدﻮﺷ .دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ
	ﻣوﺎﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖ ﯽﻣ ﺰﯿﻧ ﺶﻨﺗدﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮﮐﺎﻧاوارﺎﺳ2011.(
	ا فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳ دﻮﮐ ﮏﯾ نﺎﻫﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﺮﮑﯾورﯽﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺖﻤﺳ ﻪﺑ ﺖﮐﺮﺣ ﺖﻬﺟ رد ﻢﻬﻣﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ مﺎﺠﻧا زا فﺪﻫ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا دﻮﮐدﻮﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ اﺰﺟا وي ﺎﯿﺑﻮﻟ دﺮﮑﻠﻤﻋدﻮ
	نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮﮐ)2009 ( ﺰﯿﻧﯽﺸﯾﺎﻣزآ ردﺪﺠﻨﮐ يور ﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﮐ دﺮﺑرﺎﮐ 45يﺮﺘﮐﺎﺑ يوﺎﺣ و هﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ يﺎﻫ ﻞﺣﯽﻣ ﺖﺳد ﻪﺑ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐﺪﯾآ.ﻖﺣ و ﯽﻔﯾﺮﺷ ﺎﯿﻧ )1386( ﺎﺑ مﻮﮔرﻮﺳ و مﺪﻨﮔ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﯿﻧﺚﻋﺎﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘ ﺶﯾاﺰﻓاﻔﺗرا 
	لﺎﺳ رد ﺶﯾﺎﻣزآ1391 هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد رد ﻊﻗاو ،ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ12 قﺮﺷ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ﺪﺷ اﺮﺟا ﺰﯾﺮﺒﺗ . عﺎﻔﺗرا ﺎﺑ ﻞﺤﻣ ﻦﯾا1360 زا ﺮﺘﻣ ﺢﻄﺳ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ رد ،دازآ يﺎﯾرد46 و ﻪﺟرد17 ﻪﻘﯿﻗد ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ و ﯽﻗﺮﺷ لﻮﻃ38 و ﻪﺟرد3 ﻪﻘﯿﻗد دراد راﺮﻗ ﯽﻟﺎﻤﺷ. ،كﺎﺧ يرادﺮﺑ ﻪ
	راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫﺪﻨﺘﻓﺮﮔ .لﻮﺼﺣ ياﺮﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ﻦﯾا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻂﻘﻓ ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ ﻻﺎﺑ50 ﻪﯿﺻﻮﺗ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺻرددﺮﯿﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ هﺪﺷ.
	كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ و رﺎﻤﯿﺗ رﺎﻬﭼﮑﺗ ﻪﺳﺪﺷ اﺮﺟا راﺮ.رﺎﻤﯿﺗﺎﻫ ﻞﻣﺎﺷ : 1-ﯽﯾﺎﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ :70 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐ هروا ﻞﻣﺎﺷ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ)5/32مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ ( و50 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ)11ﺺﻟﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ رﺎﺘﮑﻫ 
	ﺪﺷ لﺎﻤﻋا يرﺎﯿﺑآ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ رﻮﻧﻮﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و ﺪﻧﯾ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا يور ﺮﺑ ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣ ترﻮﺻ ﮏ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ. ﯽﻋارز لﺎﺳ رﺎﻬﺑ رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻦﯿﻣز ﻪﻌﻄﻗ1391 ﮏﺴﯾد رﺎﺑ ود و ﻢﺨﺷ)ﻢﻫ ﺮﺑ دﻮﻤﻋ (ﺪﺷ هدز . ﺲﭙﺳ ﻪﺘﺸﭘ و يﻮﺟ ﻞﺻاﻮﻓ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﻫ50ﯽﺘﻧﺎﺳ رﺎﯿﺷ ﻂﺳﻮﺗ ﺮﺘﻣ ﻦﮐزﺎﺑ 
	)35رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ ﯽﯾﺎﻤﯿﺷ دﻮﮐ و ﻞﭙﯾﺮﺗ)25رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ( ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫدﻮﮐ زا ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐﯽﻠﯿﻣ ﮏﯾ رد دوﺪﺣ نآ زا ﺮﺘﯿﻟ10
	5ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزآو10
	ﺮﺑ هوﻼﻋ يﺮﺘﮐﺎﺑ ود ﻦﯾا ﻪﮐ دراد دﻮﺟو مﻮﯿﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ نﻮﻣرﻮﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ دﻮﺒﻬﺑ ﺐﺒﺳ ﯽﭼرﺎﻗ ﺪﺿ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﻦﯿﺴﮐا ﺪﺷر ﻦﯾا زا و هﺪﺷ ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا و هﺎﯿﮔدراد ﺶﻘﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﻖﯾﺮﻃ. ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ يوﺎﺣ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑﻪﯾ
	سﻮﻠﯿﺳﺎﺑﻮﯿﺘﯾﺪﯿﺳا و ﺰﻧاﺪﯿﺴﮐا ﻮﯿﺗ ﺰﻧاﺪﯿﺴﮐاوﺮﻓ
	ﯽﻠﯿﻣ ﺮﻫ رد يﺮﺘﮐﺎﺑﯽﻣ ﺮﺘﯿﻟ
	ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ10
	ﺪﺷﺎﺑ . يوﺎﺣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﻦﯾا5/11 مﺮﮔﻮﻧﺎﻧ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﻫ رد ﺪﯿﺳا ﮏﯿﻟﻮﻓ ،ﺮﺘﯿﻟ205ﮔﻮﮑﯿﭘ ﻦﯿﻣﺎﺘﯾو مﺮ
	و54 ﻦﯿﻣﺎﺘﯾو مﺮﮔ ﻮﻧﺎﻧ
	و437ﯽﻠﯿﻣ زا مﺮﮔ16 عﻮﻧ ﯽﻠﯿﻣ ﺮﻫ رد ﻪﻨﯿﻣآﺪﯿﺳاﯽﻣ ﺮﺘﯿﻟﺪﺷﺎﺑ. ﻦﯾا ﺮﺛا ﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ لﻼﺤﻧا ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻖﯾﺮﻃ زا ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﻪﺸﯾر فاﺮﻃا رد كﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﺰﻓاﯽﻣ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾادﻮﺷ. زا ﺮﻧﻮﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﯽﺘﺴﯾز
	( ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺳ رد ﺪﺷرﻞﻣﺎﺷﯽﻫﺪﻠﮔ ﻪﻠﺣﺮﻣ ،ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﺮﭘ ﻪﻧاد نﺪﺷ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ40 ،60 و85ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ زور ( ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺳ تﺮﮐ ﺮﻫ زاﻓدﺎﺼﺗ رﻮﻃ رد ﯽ و ﻎﻟﺎﺑ گﺮﺑ ﻪﺳ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺺﺧﺎﺷ و ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺶﺠﻨﺳ درﻮﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻪﻄﻘﻧ ﻪﺳ زا ﻢﻟﺎﺳ . ﺎﺑ نﺎﻣﺰﻤﻫ و ﺪﺷ
	رﻮﺸﮐ رد ﺪﺷ يراﺪﯾﺮﺧ ﻪﯿﮐﺮﺗ. دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ و فﺮﺼﻣ كﺎﺧ ترﻮﺼﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ و ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ راﺮﻘﺘﺳا زا ﺲﭘ ﺰﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﻪﭽﻫﺎﯿﮔﺪﻧﺪﺷ لﺎﻤﻋا ﺎﯿﺑﻮﻟ يﺎﻫ. ﺖﮐﺮﺷ ﻞﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد ﻖﺒﻃ ﺪﻧزﺎﺳدﻮﮐ ،ه تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ3كﺮﺳ ترﻮﺼﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺑ هاﺮﻤﻫ ﻪ
	و تزا بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ ترﻮﺻ گﺮﺑ تزا زا ﻪﮐ ،دﺮﯾﺬﭘ ﺶﯿﭘ ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺚﻋﺎﺑ ﻮﺳ ﮏﯾ زا و هﺪﺷ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ يﺎﻫزﺎﺳﺌﺗوﺮﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺮﮕﯾد يﻮﺳﺪﯿﺳا و ﻦﯿ ﻪﺑ ﻪﻨﯿﻣآ يﺎﻫ ﺶﯿﭘ ناﻮﻨﻋزﺎﺳ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ و نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﯽﻠﺻا يﺎﻫ ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺖﺳﻼﭘوﺮﻠﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯿﺷﺮﻋ1999.( ﻪﺑ ﻪﺑﺎﺸﻣ رﻮﻃمﺮﺧ ﺶﻫوﮋﭘ نارﺎﮑﻤﻫ و لد)13
	ﺪﺷ ﺖﺒﺛ و شرﺎﻤﺷ .مﺎﯿﻧ ﺲﭙﺳ اﺪﺟ ﻪﺗﻮﺑ زا ﺎﻫﺪﺷ و نآ رﺬﺑ داﺪﻌﺗﺪﺷ شرﺎﻤﺷ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ . ﺮﻫ رد رﺬﺑ ﻞﮐ نزو دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ و ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو و ﻪﺗﻮﺑ ﻪﻧاد رد ﺪﺣاو ﺰﯿﻧ ﺢﻄﺳﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ.ﻪﺗﻮﺑ هﺪﺷ ﺮﺑ ﻒﮐ يﺎﻫﺖﮐﺎﭘ رد ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ لﺎﻘﺘﻧا زا ﺲﭘ يﺬﻏﺎﮐ يﺎﻫ تﺪﻣ ﻪﺑ و هﺪﺷ ﻪﺘﺨﯾر48 ي
	ﯽﻨﻌﻣ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺮﺑ يدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا راد دﻮﺑ) لوﺪﺟ2 .( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا)7/43ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ ( رﺎﻤﯿﺗ رد50دﻮﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺻرد يﺎﻫ ﻢﮐ و تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺗ ﻪﺗﻮﺑ)6/38ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ ( رﻮﻧﻮﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺰﯿﻧ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ) ﻞﮑﺷ2 .
	ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﯿﻠﮐ يرﺎﻣآ يﺎﻫ حﺮﻃ سﺎﺳا ﺮﺑكﻮﻠﺑ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﯽﻓدﺎﺼﺗﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ وراﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑﻫ شور زا ﺎ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼﮑﻧاد يا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦ5 %ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . ﻞﮑﺷ ﻢﺳرهﺮﻬﺑ ﺎﺑ ﺎﻫمﺮﻧ زا يﺮﯿﮔ راﺰﻓا
	مﺎﺠﻧا ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ.
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻨﻌﻣ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺎﻫ راد رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ندﻮﺑدﻮﮐ ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫﮐ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠدﻮﺑ) لوﺪﺟ 2 .( ﺎﺑ ماﻮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ فﺮﺼﻣ35 هوﻼﻌﺑ هروا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ25 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘ
	ﺖﺷاﺪﻧ يراد) ﻞﮑﺷ1.(زا ﺰﯿﻧ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ رﺎﻤﯿﺗﺺﻟﺎﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺰﯿﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ زارﻮﻧﻮﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ توﺎﻔﺗ ﯽﻨﻌﻣ ﺖﺷاﺪﻧ يراد) ﻞﮑﺷ1.(دﻮﮐ ﺮﺛا ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫ ﺮﺑ دﻮﺒﻬﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ََﺎﺳﺎﺳا ،گﺮﺑ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ياﻮﺘﺤﻣ ﺶﯾاﺰﻓا
	ﻪﺗﻮﺑ)4/5 ( ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺰﯿﻧ ) ﻞﮑﺷ3 .( رﺎﻣﻮﺗ)1988 (يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺮﯿﺛﺎﺗ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻫ درﻮﻣ ﯽﻠﺒﻠﺑ ﻢﺸﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ار ﯽﻣاد دﻮﮐ و تﺎﻔﺴﻓ ﻦﯾا ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ ﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ و هداد راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻣاد دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑﺪﺷ ﯽﻠﺒﻠﺑ
	رﺎﻤﯿﺗﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا يدﻮﮐ يﺎﻫ ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد يراد ﺪﺻرديور ﺪﻨﺘﺷاد ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ) لوﺪﺟ2 .( دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻖﯿﻔﻠﺗﻫ فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎ ﻪﺑ ار ﻪﺗﻮﺑ ردﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ دﻮﮐ اﺰﺠﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يراد داد ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﯾ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ) ﻞﮑﺷ3 .( ﻦﯾا رد ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘ
	ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ .ر ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ دراوآ و ناودا)2002 ( ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻮﺧدﻮﮐ رﻮﻀﺣ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ د ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﻟآ يﺎﯾﺎﻘﺑ رﺎﻨﮐ رد مﻮﯿﻠﯾﺮﭙﺳوزآ و ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزاﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ كﺎﺧ ردﻏ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ رد يراد مادﺎﺑ فﻼ ﺪﻧداﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﯽﻨﯿﻣز.
	ﺪﮐ ﭻﯿﻫ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ فﻼﻏ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ما رﺎﻤﯿﺗ زا ﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ يدﻮﮐ يﺎﻫ) لوﺪﺟ2 .( و ﯽﻔﯾﺮﺷ ﻖﺣ ﺎﯿﻧ)1386 (ار ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﺮﺛا ﺮﺑ مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ اﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﻧداد راﺮﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﺖﺤﺗ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ .
	ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ،ﺪﺻرد ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻖﯿﻘﺤﺗ يﺎﻫ) لوﺪﺟ
	2 .( ناﺰﯿﻣ ﺎﺑ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ7/17 زا دﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ50دﻮﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺻرد يﺎﻫ ﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز زا ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و ﻦﯿ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يرﺎﻣآ ظﺎﺤﻟ50 ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ رﻮﻧﻮﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ هاﺮﻤﻫﺖﺷاﺪﻧ يراد. ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ
	دﺮﮐ اﺪﯿﭘ .ﻪﺘﻓﺎﯾ شﺎﮐاﺮﭘ و ﺎﯿﻟﻮﻫدآ يﺎﻫ)2004 ( ﻦﯿﻨﭼ ﺰﯿﻧ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ار ﯽﺠﯾﺎﺘﻧ . ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺮﺛا ﺎﻬﻧآ و ﺪﻧداد راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺎﯿﺑﻮﻟ هﺎﯿﮔ يور ار مﻼﻋا يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يﺎﻫدﻮﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ،ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻦﺘﺧﺎﺳ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ماود و شﺮﺘ
	نزو100 ﯽﺘﯿﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﻧاد)يرﺪﺻ ﻢﻗر ( رد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳرﺎﻤﯿﺗ راد يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ يدﻮﮐ) لوﺪﺟ2( .ﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ نزو ﻦﯿﮕﻧﺎ100 رﺎﻤﯿﺗ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻧاد50 ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺻرد دﻮﮐ هاﺮﻤﻫ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ نزو100 ﺎﺑ ار ﻪﻧاد40 مﺮﮔ دﻮﮐ
	ﺖﯿﻌﻤﺟﺳوﺰﯾر ﺎﯾ كﺎﺧ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ يﺎﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا ﺮﺑ ﺮﻔ داﻮﻣ ﻪﺧﺮﭼ دﺎﺠﯾا ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ ﺎﺑنآ ﻦﺘﺧﺎﺳ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ و ﯽﯾاﺬﻏ ﻆﻔﺣ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺎﻫنژﻮﺗﺎﭘ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر رد ﺪﺷر هرود لﻮﻃ رد ﻪﺸﯾر ﯽﺘﻣﻼﺳ
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ يور يدﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺳ رد ﺎﯿﺑﻮﻟﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄ راد دﻮﺑ) لوﺪﺟ2 .(هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)2054 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ ( ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ و)5800 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( رﺎﻤﯿﺗ زا50 
	ﺎﻫي ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا و ﻪﺸﯾر ﯽﻫﺎﯿﮔﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺪﻧﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺘﺴﺋور2006.( ﺎﺠﻧآ زا ﯿﺑ دﻮﮐ ﻪﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ ود ﻞﻣﺎﺷ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮ ناﻮﺗ رﺬﺑ ﻪﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾا ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ ،ﺖﺳا نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ و بآ ﻪﻨﯿﻬﺑ بﺬﺟ ،ﻪﺸﯾر ﺢﻄﺳ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز ﺖﯿﺒﺜﺗﻦﯿﻣﺎﺘﯾو ﯽﺧﺮﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ و
	ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﺮﺘﺸﯿﺑ ماود و شﺮﺘﺴﮔ ،ﯽﺸﯾور ﺪﺷر دﻮﺷ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻪﻗﺎﺳ و گﺮﺑ ﺢﻄﺳ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯿﻧ يدﺎﺠﺳ1389 .( نﺎﻣز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳاﯽﻣ دﻮﺟو زا ﯽﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺗ
	د دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻤﻫﯽﻣ ﻪﻧاﻮﺷ ،ﺪﻧ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﺒﺴﻧ نﺎﻤﻫ ﻪﺑ ﺰﯿﻧ ار هﺎﯿﮔ سﺎﻣﻮﯿﺑﺪﻨﻫد . مﺪﻋ ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗدﻮﮐ راد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ يور ﯽﯾﺎﻤﯿﺷ يﺎﻫ ﯽﯾﺎﺑﺎﺑ و ﯽﻧاﺮﺤﺑ ﻂﺳﻮﺗ)1386( ﯽﻧاﺮﺤﺑ و يﺮﭘﺎﭘ ، )1384 ( نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺸﺒﺤﻟا و)2007 (دراد ﯽﻧاﻮﺨﻤﻫ . ﺰﯿﻧ نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯿﻧ يدﺎ
	نارﺎﮑﻤﻫ)1996( نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮﮐ ،)2009( و و ﺎﺗﺎﺷ نارﺎﮑﻤﻫ)2007 (دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ.
	دﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺑ يﺮﯿﺛﺎﺗ ،ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ يور ﺖﺷاﺪﻧ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺖ) لوﺪﺟ2 .( ﺪﯾﺎﺷ هﺪﻤﻋ زا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﺘﻓﺮﯾﺬﭙﻧ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﻠﻋ ﻦﯾﺮﺗدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﺑ ناﻮﺘﺑ ار ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﻪﮐ داد ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ
	ﺪﺷ . يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ نوﺰﻓازور ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑناﺮﺒﺟ ترﺎﺴﺧ و ﯽﯾﺎﻤﯿﺷﯽﺑ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ يﺮﯾﺬﭘﺎﻧﯾور زا ﻪﯽﻣ دراو نﺎﺴﻧا ﺖﻣﻼﺳ و ﺖﺴﯾز ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا
	رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﺮﺿﺎﺣدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﺒﺳ ﺎﻬﻧآ ﻖﯿﻔﻠﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐ ﺪﺷدﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻟو ،ﺎﻫ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز ي50 دﻮﮐ ﺪﺻرد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ ﻞﻣﺎﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ ﻪﻧاددﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﮑﻠﺑ ،دﻮﻤﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ اريﺎﻫ ﺎﺗ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ و
	،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ ﻪﺑ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﻪﺟﻮﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺪﻨﮐﯽﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺪﻨﻧاﻮﺗ يﺎﻫدﻮﮐ ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ،لﻮﻘﻌﻣ ﯽﯾﺎﻤﯿﺷﺪﻧﺮﯿﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا و ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ.
	ا،م ﯽﻧاﺮﺤﺑ و م يﺪﻤﺣ1388 .اﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗيﺪﺠﻨﮐ ﻦﻏور ناﺰﯿﻣ و دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ مﻮ ،ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و48 :131 -123. ،ع سرﺪﻣ و ا ﺪﻧوﻼﻗ ،پ يﺮﺒﮐا1388 .ﻢﺘﺴﯿﺳ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫاﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و ياي ﺮﮑﻠﻤﻋبﺎﺘﻓ
	،ح ﯽﭼﻮﻠﺑ و ع يوﺪﯾ ،ر ﮏﯿﻧ يدﺎﺠﺳ1389 .ﺪﺠﻨﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﯿﺛﺎﺗ . تﻻﺎﻘﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ناﺮﯾا تﺎﺗﺎﺒﻧ حﻼﺻا و ﺖﻋارز هﺮﮕﻨﮐ ﻦﯿﻤﻫدزﺎﯾ .ﯽﻌﯿﺒﻃ مﻮﻠﻋ هﺪﮑﺸﻫوﮋﭙﭘ .ناﺮﻬﺗ ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد .1369 -1366. ﻖﺣ و ز ﯽﻔﯾﺮﺷ،غ ﺎﯿﻧ1386 .ﺛﺎﺗنﻼﺒﺳ ﻢﻗر مﺪﻨﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ا

