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  چکیده

این عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در آفتابگردان  يهاي زیستی و شیمیایی بر اجزا مقایسه تأثیر کودبه منظور 
 سههاي کامل تصادفی با  بلوكطرح پایه در قالب فاکتوریل صورت ه ب 1388در سال اي به صورت مزرعهآزمایش 

تیمار کود زیستی نیتروکسین در دو سطح شامل عدم تلقیح و تلقیح بذور با نیتروکسین، تیمار مصرف تکرار انجام شد. 
شیمیایی نیتروژن و تیمار مصرف کود هاي  2-تلقیح بذور با باروردر دو سطح شامل عدم تلقیح و  2- کود زیستی بارور

 25کیلوگرم نیتروژن +  50 ،ي شیمیایی نیتروژن و فسفر (شاهد)و فسفر در چهار سطح شامل عدم مصرف کود ها
 بود.کیلوگرم فسفر در هکتار  75کیلوگرم نیتروژن +  150کیلوگرم فسفر و  50کیلوگرم نیتروژن +  100کیلوگرم فسفر، 

دار بود. همچنین کاربرد کود بر صفت شاخص برداشت دانه معنی 2بارور نتایج نشان داد که اثر کاربرد کود زیستی
دار بود. تأثیر تیمار مصرف زیستی نیتروکسین بر صفات تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه و شاخص برداشت دانه معنی

اد دانه در طبق، کارایی تعدترکیبی کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر نیز بر صفات ارتفاع گیاه، قطر طبق، عملکرد دانه، 
و وزن هزار دانه نیز معنی دار بود. به طوري که در بین سطوح مختلف مصرف کود مصرف نیتروژن، کلروفیل برگ 

کیلوگرم در هکتار و  1603کیلوگرم فسفر در هکتار با میانگین  50کیلوگرم نیتروژن +  100هاي شیمیایی، تیمار مصرف 
ترتیب بیشترین  بهکیلوگرم در هکتار  1283کیلوگرم فسفر در هکتار با میانگین  25+  کیلوگرم نیتروژن 50تیمار مصرف 

که براي افزایش عملکرد کمی و کیفی  رسدبه نظر می. بنابراین و کمترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند
   مختلف استفاده کرد. يکودها یقیتلف هیتغذ يهاتوان از روشیم ،گیاهان زراعی

  
   نیتروژنعملکرد دانه، ، 2- اروربآفتابگردان،  هاي کلیدي:واژه 
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Abstract 

In order to comparision the effect of biological and chemical fertilizer on grain yield components and 

fertilizer  use efficiency in sunflower, this study was carried out in Markazi province in 2009. A factorial 

arrangement of treatment in a randomized complete block design with three replications was used. 

Treatments included inoculation with Nitroxin (N0= Control, N1= Inoculation), Inoculation with Barvar-2 

(B0= Control, B1= Inoculation) and application of chemical fertilizer combination of nitrogen and 

phosphorus (C0= N0 + P0, C1= N50 + P25 , C2= N100 + P50 , C3= N150 + P75  kg.ha-1). Each plot consisted of four 

rows, 6 m long with 60 cm between rows space and 21 cm between plants on the rows. In this study 

characteristics such as: plant height, head diameter, 1000 grain weight, number of grain per head, grain yield, 

harvest index, N and P use efficiency and chlorophyll index were assessed. Results indicated that the effect 

of Barvar-2 biological fertilizer on the harvest index and inoculation with Nitroxin on number of grain per 

head, grain yield, harvest index were significant. Chemical fertiliser combination of nitrogen and phosphorus 

on charecteritics such as: plant height, head diameter, 1000 grain weight, number of grain per head, grain 

yield, nitrogen use efficiency and chlorophyll index was significant, too. Among the different levels of 

combination application of chemical fertiliser, that 100 kg.ha-1 nitrogen + 50 kg.ha-1 phosphorus with 

average of grain yield equal 1603 kg.ha-1 and 50 kg.ha-1 nitrogen + 25 kg.ha-1 phosphorus treatment, with 

average of grain yield equal 1283 kg.ha-1 were significantly superior to the other treatments. Therefore, it 

seems that quantity and quality of crops yield increased by integrative using of different fertilizers.  
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  مقدمه 
 امروز جهان در متداول کشاورزي هاي روش

منابع  مدیریت از استفاده در را قبولی قابل موفقیت
 و مصنوعی هاي نهاده به حد از بیش اتکا با و نداشته
شیمیایی  مسمو و کودها مانند کمکی انرژي تزریق
 است شده ناپایدار زراعی هاي اکوسیستم ایجاد باعث

 از یکی نیتروژن غذایی، عناصر میان در). 2008(رابرت 

 باشد. دستیابی می دانه کیفیت تأمین براي اصلی عوامل

 بیشتر نیتروژن جذب قدرت که کودي نوع و به مقادیر

 داشته باشد، گیاه طرف از دانه به آن انتقال و خاك از

 کیفیت بهبود و نیتروژن مصرف سازي بهینه جهت رد

(انجم و همکاران  است برخوردار خاصی اهمیت از

mailto:mmirzakhani@iau-farahan.ac.ir


      141                                                                          ....کودهاي زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف کود ، عملکرد و ارزیابی کاربرد 

 و در بوده نیازگیاه مورد اصلی عناصر از فسفر). 2007

 میوه زیاد در مقدار به و دارد اساسی نقش بذر تشکیل

 مصرف این، متاسفانه وجود ا. بشود می یافت بذر و

 تأثیر فسفردار اي شیمیاییکوده رویه بی و اصولی غیر

، تخریب کشاورزيسالمت محصوالت بر  باري زیان
هاي زیست هاي زراعی و آلودگیساختمان خاك

 ).1386و همکاران (کریمی  است نموده تحمیل محیطی
 زیستی کودهاي کاربرد پایدار، کشاورزي هاي نظام در

حفظ  و محصول تولید در اي ویژه اهمیت از
(شارما  است اك برخوردارخ پایدار حاصلخیزي

 میکروارگانیسم هایی وجود دارند که  خاك در). 2003

 قادرند خاك در ترشح و اولیه هاي تولید متابولیت با

 اثر فسفاتی آلی ترکیبات معدنی و هاي کانی روي

 در آن حل شدن و فسفر آزادسازي موجب گذاشته،

کمک  به شدن معدنی فرآیند گردند. معموالً خاك محلول
 ترین معروف گیرد. از می صورت آنزیمی هاي اکنشو

 که هستند ها فسفاتاز ترکیبات، این مؤثر بر هاي آنزیم

 وجود قلیایی و فسفاتاز اسیدي صورت دو به بیشتر

به  گردد می آزاد فوق فرآیند از که دارند. فسفري
 دیگر هاي میکروارگانیسم توسط مختلف هاي صورت

  ). 2005یا (سیلو گردد مصرف می گیاهان و
 و فسفر کننده حل بیولوژیک کودهاي از استفاده

 زراعی عملیات هاي روش جمله از نیتروژن کننده تثبیت

(یو و  نماید برطرف را نقص این تواند می که ستا بهینه
 کافی مقادیر شامل بیولوژیک، کودهاي). 2005همکاران 

 می زي خاك مفید میکروارگانیسم گونه چند یا یک از

 می عرضه مناسبی دارنده نگه مواد با همراه کهباشند 

و  داشته گیاهان غذایی نیاز رفع در مثبتی نقش و شوند
 ترین مهم .شوند می ها آن رشد شرایط بهبود سبب

و  ازتوباکتر نیتروژن کننده تثبیت آزادزي هاي باکتري
 خاك ریزوسفر محیط در که هستند آزوسپریلیوم

آلی  بقایاي از فهتروترو صورت به و داشته حضور
 به محدود البته و کنند می استفاده خاك در موجود

بیولوژیک  کود .نیستند خاصی گیاه هیچ با زندگی

(احمد  باشد می مزبور باکتري دو هر شامل نیتروکسین
 افزایش بر عالوه زیستی کودهاي). 2010و همکاران 

 زیستی تثبیت طریق از خاك عناصر فراهمی زیستی

عوامل  مهار و پتاسیم و فسفر کردن لمحلو نیتروژن،
 گیاه رشد محرك هاي هورمون تولید با زا، بیماري

 شوند می زراعی گیاهان عملکرد افزایش باعث
   ). 2003(استوآرت و کریتی 

 و آزوسپریلیوم ازتوباکتر، قبیل از هاباکتري

 نیتروژن، حل تثبیت خاصیت بودن دارا با سودوموناس

 با و ذرت هوایی بخش ي هتوسع موجب فسفر کنندگی

 موجب افزایش گیاه فیزیولوژي در عمده تغییرات

(ملکی نرق  شود می گیاه کیفیت و عملکرد چشمگیر
 که کردند بیان محققان مختلف  ).2012موسا و بلوچی 

 هاي میکروارگانیسم از که ازتوباکتر و آزوسپریلیوم

 در شوند، می محسوب ملکولی کننده نیتروژن تثبیت

 می تقویت را ها آن رشد گیاهان، ي ریشه با يهمیار

 هاي باکتري از استفاده که کردند بیان همچنین .کنند

کود  عنوان به و آزوسپریلیوم و میکوریزا، ازتوباکتر
 در و نیتروژن فسفر، جذب افزایش به منجر زیستی

 گردد می زراعی گیاه چندین رشد بهبود نتیجه
ا و همکاران شاهارون، 2006(رویستی و همکاران 

 کود مصرف با). 2007ویولنت و پورتگال ، 2006

 در فسفاته ییشیمیا کودهاي جاي فسفاته به زیستی

 کود زیستی که شد مشخص کشور، سطح هفت استان

 ییکودهاي شیمیا با رقابت قابل راحتی به فسفاته

 عملکرد متوسط افزایش طور به ضمن در و بود فسفاته

 576تریپل،  فسفات سوپر شیمیائی کود نسبت به دانه
 تلقیح). 1379(کریمیان  کیلوگرم در هکتار بوده است

 بر مثبتی اثر ي فسفات کننده حل هاي باکتري با بذر

د (احتشامی و دار گیاه عملکرد و غذایی عناصر جذب
  ). 2007همکاران 
 در حتی که است شده مشاهده موارد برخی در
 گیاهان تلقیح نیتروژنی، کودهاي کافی مقادیر و سطوح

 ازتوباکتر موجب جمله از ازتوتروف دي هاي باکتري با
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 این در که است شده گیاهان نمو و رشد افزایش

 از به غیر دیگري هاي مکانیسم وجود احتماالً صورت

 مانند رشد کننده تنظیم مواد جمله از نیتروژن، تثبیت

(کادر و  است بوده گیاه رشد افزایش علت اکسین
 کننده هاي حل باکتري نقش به توجه با). 2002همکاران 

 عناصر مصرف کارایی افزایش بر رشد محرك و فسفر

مقایسه جهت این آزمایش ی، زراع گیاهان در غذایی
هاي زیستی و شیمیایی بر اجزاء عملکرد و  تأثیر کود

 . اجرا شدکارایی مصرف نیتروژن در آفتابگردان 

  
  ها مواد و روش

مزرعه در  1388عی سال زرا دراین آزمایش 
آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد 

طرح در قالب فاکتوریل صورت ه باراك اسالمی واحد 
تکرار انجام شد.  سهبا  هاي کامل تصادفی بلوكپایه 

تیمار کود زیستی نیتروکسین تجاري موجود در بازار 
  هاي تثبیت کننده که شامل مخلوطی از باکتري

 و Azotobacter chroococcumجنس نیتروژن از 

Azospirillum brasilense باشد، در دو سطح می
و تلقیح بذور  0Nشامل عدم تلقیح بذور با نیتروکسین 

، تیمار کود 1Nبا نیتروکسین به مقدار یک لیتر در هکتار 
تولید تجاري موجود در بازار که  2- زیستی بارور

هاي گونهشامل دو نوع باکتري حل کننده فسفات از 
Bacillus lentus  5سویهP و Pseudomonas putida 

= عدم تلقیح 0Bباشد، در دو سطح شامل می 13Pسویه 
به  2-تلقیح بذور با بارور = 1Bو  2- بذور با بارور

و تیمار مصرف  قدار یکصد گرم براي بذر یک هکتارم
کود هاي شیمیایی نیتروژن و فسفر در چهار سطح 

 هاي شیمیایی نیتروژن و فسفرکود  عدم مصرفشامل 
کیلوگرم فسفر  25کیلوگرم نیتروژن +  0C، 50(شاهد) 

1C ،100  + 2کیلوگرم فسفر  50کیلوگرم نیتروژنC   و
کیلوگرم فسفر در هکتار  75کیلوگرم نیتروژن +  150

3C  .بر اساس نتایج آزمون مقدار نیتروژن و فسفر بود
م کود اوره کیلوگر 150و 300به ترتیب ) 1خاك (جدول 

  شد. در نظر گرفته و کود سوپر فسفات تریپل 

  
  نتایج تجزیه خاك مزرعه -1جدول 

  عمق
  خاك

pH 
  خاك

  ازت کل
  (درصد)

 فسفر قابل جذب
  (پی پی ام) 

   پتاسیم قابل جذب
  (پی پی ام)

شن 
  (درصد)

سیلت 
  (درصد)

رس 
  (درصد)

کربن آلی 
  (درصد)

30-0 5/7  07/0  4/5  189  27  34  39  03/1  
  

، متر 5به طول خط کاشت  4ر کرت آزمایشی شامل ه
فاصله سانتیمتر و  60فاصله بین ردیف هاي کاشت 

 80000(تراکم بوته نتیمتر اس 21روي ردیف ها  ها بوته
 عمق کاشتبود. و رقم مورد استفاده آلستار در هکتار) 

کیفیت خاك و . در نظر گرفته شد متر سانتی 5تا  3بذور 
سب بود و هیچگونه آثاري از آب مزرعه کامال منا

هاي هرز به موقع و به  مبارزه با علفشوري نداشتند. 
 در این بررسی طول دوره رشدروش دستی انجام شد. 

 20در زمان برداشت تعداد روز بود.  93 رقم آلستار
با در نظر گرفتن اثرات  یبوته از هر کرت آزمایش

 طور کامالً تصادفی انتخاب شدند وه بحاشیه اي 
عملکرد دانه، ، طبق قطرارتفاع گیاه، صفاتی چون 
تعداد دانه در طبق، کارایی مصرف  ،شاخص برداشت

اندازه گیري و و وزن هزار دانه  نیتروژن، کلروفیل برگ
و ن ژجهت محاسبه کارایی مصرف نیتروثبت شد. 

: 2006(ونیال و جایانتی  از رابطه زیر استفاده شدفسفر 
   ).2008دورداس و سیوالس 
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  کارایی مصرف نیتروژن یا فسفر  =  عملکرد دانه کرت کودي -عملکرد کرت شاهد 
  مقدارکود مصرف شده  (کیلوگرم بر کیلوگرم)

  
کلروفیل از دستگاه  شاخصجهت اندازه گیري 

براي  استفاده شد. CL-01مدل  Hansatechپورتابل 
هر کرت پس از حذف اثرات  تعیین عملکرد دانه، در

مربع برداشت  متر 4از دوخط میانی مساحت  ايحاشیه
نظر گرفتن رطوبت  در با ن ویدن و توزیباز کوپس  و

عملکرد دانه هرکرت برحسب کیلوگرم  درصد 14 حدود
و مقایسه  ها جزیه دادهت شد.و ثبت در هکتار محاسبه 

پنج در سطح  ناي دانکمیانگین ها با آزمون چند دامنه
 . انجام شد Mstat-c بوسیله نرم افزار درصد

  
  ثنتایج و بح

  بوتهارتفاع 
در جدول تجزیه واریانس صفات، کود شیمیایی 

احتمال در سطح ارتفاع گیاه صفت بر نیتروژن و فسفر 
. با توجه به جدول )2 (جدول دشدار عنیمدرصد  یک

میانگین با ارتفاع گیاه مقدار ها بیشترین  مقایسه میانگین
 100مصرف یمار تمربوط به سانتیمتر  40/108

و کیلوگرم فسفر در هکتار  50کیلوگرم نیتروژن + 
مربوط به سانتیمتر  05/95میانگین آن با مقدار کمترین 
کیلوگرم  25کیلوگرم نیتروژن +  50مصرف تیمار 

با افزایش مقدار مصرف . )3 (جدول دبوفسفر در هکتار 
کود شیمیایی نیتروژن و فسفر، ارتفاع گیاه از طریق 

تعداد (تقسیم سلولی) و اندازه سلو ل ها (رشد  افزایش
یشتر خواهد شد. از طرفی باعث افزایش بسلول ها) 

تعداد و اندازه سطح برگ خواهد شد که تولید مواد 
  فتوسنتزي بیشتري را به همراه خواهد داشت. 

در بررسی مقایسه اثر کود هاي زیستی و شیمیایی 
 5/124انگین آفتـابگردان بـا میـ    گیـاه  بیشـترین ارتفـاع  

 رایج بـه  هاي شیمیایی مصرف کود تیمار سانتیمتر در

 کـود  بـه مصـرف   نسـبت  کـه  طـوري  بـه  آمـد،  دسـت 

داد. کمتـرین مقـدار    نشـان  افـزایش  درصـد  22زیسـتی 

سـانتیمتر مربـوط بـه     101ارتفاع گیاه نیـز بـا میـانگین    
 نقش به توان می را مصرف ورمی کمپوست بود. نتیجه

 در افـزایش  ویـژه  بـه  یتروژنن و فسفر پتاسیم، عناصر

(پیراســته انوشــه و  داد ارتبــاط گیــاه رویشــی رشــد
نتایج بررسی تیمار هاي تغذیـه تلفیقـی   ). 1389همکاران 

ــودن  ــاع حــاکی از بیشــتر ب ــانگین  ارتف ــا می  5/166(ب
درصد کود آلـی   50تلفیقی ( تغذیه سیستم سانتیمتر) در

سـایر   و باشـد  مـی  شـیمیایی)  درصد کود درصد 50+ 
کـود شـیمیایی    درصد  75شامل  تلفیقی شهاي تغذیهرو
 75کـود شـیمیایی +    درصد 25و  آلی درصد کود 25+ 

 1/158و  1/163بـا میـانگین    بـه ترتیـب   آلی درصد کود
(اکبـري و   داشـتند  قـرار  هاي بعـدي  سانتیمتر در مرتبه

  ).  1388همکاران 
در آزمایشی اثر تیمار مصرف نیتـروژن بـر ارتفـاع    

در سطح احتمال یک درصد معنی دار شـد و   آفتابگردان
بـا افــزایش مصـرف کــود نیتــروژن، مقـدار ارتفــاع نیــز    
افــزایش یافــت بــه طوریکــه بیشــترین و کمتــرین مقــدار 

سـانتیمتر مربـوط    33/155و  33/194ارتفاع با میانگین 
(صـداقت   و عدم مصرف کود بود 200به تیمار مصرف 

و  90 ر بررسـی سـه سـطح صـفر،    د). 1391و همکاران 
کیلــوگرم کــود نیتــروژن گــزارش شــد کــه ارتفــاع   180

آفتــابگردان در ســطح یــک درصــد آمــاري تحــت تــأثیر 
ــرار  ــروژن ق ــف کــود نیت ــت و تیمــار  ســطوح مختل گرف

ســانتیمتر و  9/106کیلــوگرم بــا میــانگین  180مصــرف 
سانتیمتر  95/92تیمار عدم مصرف نیتروژن با میانگین 

ر ارتفـاع گیـاه را بـه    به ترتیب بیشترین و کمتـرین مقـدا  
    ).  1384(رفیعی و همکاران  خود اختصاص دادند

  
  طبققطر 

مصرف تحت تأثیر سطوح تیمار طبق قطر صفت 
در گرفت و  قرارکود هاي شیمیایی نیتروژن و فسفر 
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 در .)2 (جدول شددار معنیرصد د یکسطح احتمال 
با طبق مقدار قطر بیشترین  ،ها مقایسه میانگین جدول
 100مصرف تیمار به مربوط  مترسانتی 49/13 ینمیانگ

و کیلوگرم فسفر در هکتار  50کیلوگرم نیتروژن + 
به مربوط  یمترسانت 42/11با میانگین  آنمقدار کمترین 
کیلوگرم  25کیلوگرم نیتروژن +  50مصرف تیمار 

تأمین مقدار بیشتري با  .)3 (جدول بودفسفر در هکتار 
میزان رشد افزایش گیاه، از عناصر غذایی مورد نیاز 

رویشی و زایشی گیاه را به همراه خواهد داشت. به 
از طریق گیاه دنبال بیشتر شدن مرحله رشد زایشی 

افزایش تعداد واحد هاي زایشی (تعداد گل هاي بارور 
   می یابد.در طبق آفتابگردان) قطر طبق نیز افزایش 

نتایج تحقیقی در خصوص تأثیر عناصر غذایی 
و کم مصرف بر اجزاء عملکرد آفتابگردان پرمصرف 

کیلوگرم  115مصرف  نشان داد که تیمار کودي
کیلوگرم  24کیلوگرم اکسید فسفر +  23نیتروژن + 

کیلوگرم در هکتار سکسترین آهن  30اکسید پتاسیم + 
 115مصرف سانتیمتر و تیمار  1/18با میانگین 

کیلوگرم اکسید پتاسیم با  24کیلوگرم نیتروژن + 
سانتیمتر به ترتیب بیشترین و کمترین  1/16میانگین 

محققان گزارش ). 1386(سعیدي  قطر ساقه را داشتند
نمودند که اثرسیستم هاي مختلف تغذیه بر قطر طبق 

دار بود و بیشترین آفتابگردان در سطح یک درصد معنی

سانتیمتر توسط تیمار  75/17قطر طبق با میانگین 
یتروژن مورد نیاز گیاه از درصد ن 60تأمین ترکیبی 

درصد مابقی از کود  40کود شیمیایی اوره + تأمین 
× درصد زئولیت  15دامی کمپوست شده همراه با 

درصد رطوبت قابل استفاده و  35آبیاري پس از تخلیه 
سانتیمتر توسط  87/9کمترین مقدار آن با میانگین 

د درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه از کو 100تیمار تأمین 
درصد رطوبت  70آبیاري پس از تخلیه × شیمیایی اوره 

(غالمحسینی و همکاران قابل استفاده بدست آمد 
در مقایسه اثر کود هاي زیستی و شیمیایی ). 2007

 72/14بیشترین قطر طبق آفتابگردان با میانگین 
 رایج به هاي شیمیایی مصرف کود تیمار سانتیمتر در

 02/12یز با میانگین آمد و کمترین مقدار آن ن دست
سانتیمتر مربوط به مصرف ورمی کمپوست بود. این 

ست که تیمار کاربرد نیتروکسین با میانگین یدر حال
سانتیمتر با تیمار برتر در یک گروه آماري قرار  55/13

نتایج تحقیقی ). 1389(پیراسته انوشه و همکاران  داشت
ر نشان داد که با افزایش مقدار مصرف نیتروژن، قط

طبق آفتابگردان نیز افزایش یافت، به طوري که در تیمار 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن قطر طبق گیاه  100مصرف 

کیلوگرم در  220سانتیمتر و در تیمار مصرف  32/18
(قلی نژاد  سانتیمتر بود 38/19هکتار نیتروژن مقدار آن 

  ). 1388و همکاران 
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  وزن هزار دانه
در جدول تجزیه واریانس اثر تیمار کود هاي 

هاي زیستی و کود هاي شیمیایی و اثر متقابل کود
در سطح آماري یک شیمیایی بر صفت وزن هزار دانه 

بیشترین ). به طوري که 2 بود (جدولدار معنیدرصد 
به مربوط  گرم 88/35با میانگین  مقدار وزن هزار دانه

کیلوگرم  75کیلوگرم نیتروژن +  150تیمار مصرف 
با  مقدار وزن هزار دانهکمترین و  هکتار فسفر در
تیمار عدم مصرف کود به گرم مربوط  52/32میانگین 

). چنانچه عناصر غذایی پرمصرف 3 بود (جدول (شاهد)
به اندازه کافی در اختیار گیاه قرار گیرد، گیاه می تواند از 

د اسیمیالت هاي طریق افزایش رشد رویشی و تولی
فتوسنتزي مقدار بیشتري از کربوهیدرات ها را به سمت 
دانه ها ارسال نماید و باعث افزایش وزن هزار دانه 

  گردد. 
و  100، 50نتایج محققان نشان داد که در تیمار هاي 

 کاربرد بدون شیمیایی نیتروژن هکتار در کیلوگرم 150

، 3/256 بترتی به دانه هزار وزن بیشترین زیستی، کود
 در کیلوگرم 75کودي  ترکیب در گرم 9/267و  2/265

 فسفات زیستی کود کاربرد با شیمیایی فسفر هکتار

 در کیلوگرم 50کودي  سطح گردید. در مشاهده 2بارور 

 زیستی کود کاربرد با شیمیایی نیتروژن هکتار

 گرم در 5/260دانه  هزار وزن بیشترین نیتروکسین،

 شیمیایی فسفر هکتار در رمکیلوگ 150کودي  ترکیب

شد.  مشاهده 2بارور  زیستی فسفات کود کاربرد بدون
 هکتار در کیلوگرم 150و  100تیمارهاي  در همچنین

 نیتروکسین، زیستی کود با کاربرد شیمیایی نیتروژن

 با شیمیایی فسفر هکتار در کیلوگرم 75کودي  ترکیب

و  5/267به ترتیب با  2بارور فسفات کود زیستی کاربرد
(ملکی نارق موسا و بلوچی گرم بدست آمد  5/270

). در بررسی تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم 2012
مصرف بر اجزاء عملکرد آفتابگردان گزارش شد که 

 23کیلوگرم نیتروژن +  115مصرف  تیمار کودي

 30کیلوگرم اکسید پتاسیم +  24کیلوگرم اکسید فسفر + 
هن + محلول پاشی کیلوگرم در هکتار سکسترین آ

سولفات روي با غلظت یک درصد + محلول پاشی 
 8/53درصد با میانگین  75/0سولفات منگنز با غلظت 
 23کیلوگرم نیتروژن +  115گرم و تیمار مصرف 

کیلوگرم اکسید پتاسیم با  24کیلوگرم اکسید فسفر + 
گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن  2/46میانگین 

   ). 1386(سعیدي تند هزار دانه را داش
 اثر متقابل و شیمیایی و زیستی اثر کاربرد کودهاي

 هزار وزن بود. براي دار معنی دانه هزار وزن بر ها آن

 کود هکتار در کیلوگرم 90و  45مصرف  بین دانه

 این اما نشد مشاهده داري فسفر اختالف معنی شیمیایی

ر مقدا بیشترین بود. دار معنی شاهد نسبت به اختالف
 میلی 70از  پس تیمارآبیاري به مربوط دانه هزار وزن

 کود کیلوگرم 45مصرف  + تشتک سطح از تبخیر متر

(قاسمی و بود  زیستی کود + مصرف فسفردار شیمیایی
نتایج بررسی سیستم هاي مختلف تغذیه ). 1390همکاران 

اي آفتابگردان با کود آلی نشان داد که تیمار مصرف 
گرم  75/72ئوپونیکس با میانگین درصد کود آلی ز 100

درصد کود  25درصد زئوپونیکس + مصرف  75و تیمار 
گرم به ترتیب بیشترین  28/60شیمیایی اوره با میانگین 

و کمترین وزن هزار دانه را به خود اختصاص دادند 
  ). 2012(ریایی و همکاران 

  
  تعداد دانه در طبق 

ي تیمار کود زیستی نیتروکسین، و کود ها ثرا
بر صفت تعداد دانه در طبق شیمیایی نیتروژن و فسفر 

). 2 شدند (جدول در سطح احتمال یک درصد معنی دار
، در بین سطوح کود ها مقایسه میانگین جدول در

تعداد دانه در طبق با میانگین بیشترین نیتروکسین 
و تیمار تلقیح با نیتروکسین به مربوط  عدد 95/553

تیمار به عدد مربوط  20/505نگین با میا تعداد آنکمترین 
تعداد بیشترین عدم کاربرد نیتروکسین بود.  همچنین 



      147                                                                          ....کودهاي زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف کود ، عملکرد و ارزیابی کاربرد 

  

تیمار به مربوط  عدد 2/575دانه در طبق با میانگین 
کیلوگرم فسفر در  75کیلوگرم نیتروژن +  150مصرف 

عدد مربوط  5/471با میانگین  تعداد آنو کمترین هکتار 
کیلوگرم  25+  کیلوگرم نیتروژن 50تیمار مصرف به 

). معموالً با افزایش مقدار 3 فسفر در هکتار بود  (جدول
فسفر در گیاه توانایی تلقیح موفق و باروري گلها در طبق 
افزایش می یابد. در نتیجه تعداد دانه هاي تشکیل شده در 
طبق ها نیز بیشتر خواهد شد. از طرفی مقدار بیشتر 

بیشتر گیاه  نیتروژن باعث ایجاد سطح سبز و فتوسنتز
می شود و در انتقال مواد فتوسنتزي و پر شدن دانه نیز 

 تأثیر مثبتی خواهد داشت. 
محققان گزارش نمودند که اثرسیستم هاي مختلف 
تغذیه بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان در سطح یک 
درصد معنی دار بود و بیشترین تعداد دانه در طبق با 

درصد  60تأمین  عدد توسط تیمار 38/558میانگین 
نیتروژن مورد نیاز گیاه از کود شیمیایی اوره + تأمین 

 15درصد مابقی از کود دامی کمپوست شده همراه با  40

عدد  431درصد زئولیت و کمترین مقدار آن با میانگین 
درصد نیتروژن مورد نیاز گیاه  100توسط تیمار تأمین 

مکاران از کود شیمیایی اوره بدست آمد (غالمحسینی و ه
2007  .(    

نتایج سایر محققان نشان داد که اثر تیمار مصرف 
نیتروژن بر صفت تعداد دانه در طبق در سطح احتمال 
یک درصد معنی دار شد و بیشترین و کمترین تعداد دانه 

 140عدد مربوط به تیمار مصرف  688و  886با میانگین 
ي کیلوگرم در هکتار و تیمار عدم مصرف کود بود (امید

بررسی سیستم هاي نتایج ). 1390اردالی و بحرانی 
مختلف تغذیه اي آفتابگردان با کود آلی نشان داد که 

درصد کود  25درصد زئوپونیکس + مصرف  75تیمار  
عدد و تیمار مصرف  5/1129شیمیایی اوره با میانگین 

درصد  75درصد کود آلی زئوپونیکس + مصرف  25
عدد به ترتیب  97/1077کود شیمیایی اوره با میانگین 

(دریایی کمترین تعداد دانه در طبق را داشتند  بیشترین و
  ). 1391و همکاران 

  
  هاي زیستی و شیمیایی   آفتابگردان تحت تأثیر کود دانه عملکردي اجزاهاي مقایسه میانگین -3 جدول

  . ک حرف مشترك هستند، اختالف آماري معنی داري در آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارندداراي یمیانگین هایی که 

  تیمار
  

  ارتفاع گیاه
  (سانتیمتر)

    

  قطر طبق  
  (سانتیمتر)

وزن هزار 
  دانه (گرم)

تعداد دانه 
  در طبق    

عملکرد دانه  
(کیلوگرم در 

  هکتار)  

شاخص 
برداشت 
  (درصد) 

کارایی مصرف 
نیتروژن  (کیلوگرم 

  بر کیلوگرم)

شاخص 
  کلروفیل 

                  کود زیستی نیتروکسین 
 a 29/100 a 26/12 a 88/34 b 20/505 a 1375 b 84/30 a 14/13 a 80/13  ) شاهدعدم تلقیح (  

 a 25/101 a 11/12 a 94/33 a 95/553 b 1504 a 33/32 a 44/13 a 29/13  تلقیح با نیتروکسین  

          2-کود زیستی بارور

 a 94/100 a 31/12 a 05/34 a 33/519 a 1415 b 62/30 a 37/13 a 18/13  ) شاهدعدم تلقیح (

 a 60/100 a 07/12 a 77/34 a 83/539 a 1464 a 54/32 a 22/13 a 91/13  2تلقیح با بارور  

        کود شیمیایی (کیلوگرم در هکتار)

 b 43/97 b 44/11 c 52/32 b 6/501 b 1298 b 79/30 d 0 b 14/12  عدم مصرف (شاهد)   

 b 05/95 b 42/11 bc 11/34 b 5/471 b 1283 b 73/30 a 66/25 a 82/13  فسفر  25نیتروژن +  50

 a 40/108 a 49/13 ab 16/35 a 1/570  a 1603 a 87/32 b 03/16 a 14/14  فسفر 50نیتروژن +  100 

 ab 2/102 ab 42/12 a 88/35 a 2/575 a 5761 ab 96/31 c 51/10 a 09/14 فسفر 75نیتروژن +  150  
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   کرد دانهعمل
تحت تأثیر در جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه 

تیمار کود زیستی نیتروکسین و تیمار ترکیبی کودهاي 
در سطح احتمال شیمیایی نیتروژن و فسفر قرار گرفت و 

ود زیستی کتلقیح با ). 2 (جدولار شد دیک درصد معنی 
نیتروکسین از طریق فراهم نمودن مقادیر بیشتري از 

رشد  افزایش عثبا هت جذب توسط ریشه ها، نیتروژن ج
رویشی گیاه خواهد شد. از طرفی مصرف کود شیمیایی 
نیتروژن و فسفر نیز به گیاه کمک می کنند تا بتواند مقدار 
کربوهیدرات تولیدي و اجزاء عملکرد بیشتري را بوجود 
آورد و باعث افزایش عملکرد در مقایسه با تیمار هاي 

بین سطوح به طوري که در عدم مصرف کود گردد. 
 100تیمار مصرف ، مصرف کود هاي شیمیاییمختلف 

با کیلوگرم فسفر در هکتار  50کیلوگرم نیتروژن + 
 50تیمار مصرف  و کیلوگرم در هکتار 1603 میانگین

با کیلوگرم فسفر در هکتار  25کیلوگرم نیتروژن + 
ترتیب بیشترین و  بهکیلوگرم در هکتار  1283میانگین 

 رین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص دادندکمت
   .)3 (جدول

نتایج تحقیقی نشان داد که اثر روش هاي مختلف 
تغذیه آفتابگردان بر عملکرد دانه آن در سطح یک درصد 
معنی دار شد و تیمار تغذیه کامل با کود شیمیایی با 

کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار خاك  5706میانگین 
ه با قارچ میکوریزا و قارچ هاي حل کننده فسفر تلقیح شد

کیلوگرم در هکتار کمترین مقدار  4980با میانگین 
(زرین چوب و همکاران  عملکرد دانه را تولید نمودند

در بررسی تأثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم ). 1391
مصرف بر اجزاء عملکرد آفتابگردان گزارش شد که 

کیلوگرم اکسید  23وژن + کیلوگرم نیتر 115تیمار کودي  
کیلوگرم در  30کیلوگرم اکسید پتاسیم +  24فسفر + 

هکتار سکسترین آهن + محلول پاشی سولفات روي با 
غلظت یک درصد + محلول پاشی سولفات منگنز با غلظت 

کیلوگرم در هکتار و تیمار  6014درصد با میانگین  75/0

لوگرم کی 4831کیلوگرم نیتروژن با میانگین  115مصرف 
در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد دانه را 

  ). 1386(سعیدي  داشتند
در بررسی مقایسه اثر کود هاي زیستی و شیمیایی 

 2168بیشترین عملکرد دانه آفتابگردان با میانگین 
 مصرف سوپر جاذب به تیمار در کیلوگرم در هکتار

تروکسین آمد (این در حالیست که تیمار تلقیح با نی دست
کیلوگرم در هکتار با تیمار مصرف  05/2141با میانگین 

اشت) و کمترین د ر یک گروه آماري قراردسوپر جاذب 
مربوط  کیلوگرم در هکتار 1946مقدار آن نیز با میانگین 

(پیراسته انوشه  کود هاي شیمیایی رایج بودبه مصرف 
 محققان گزارش نمودند که سیستم). 1389و همکاران 

 در و داشته را دانه عملکرد بیشترین غذیه تلفیقیت هاي

 50درصد کود آلی +  50تلفیقی ( تغذیه سیستم بین آنها
کیلوگرم در  3/2823کود شیمیایی) با میانگین  درصد

 را درصد 41معادل  دانه عملکرد میزان هکتار بیشترین

(با میانگین  دانه عملکرد میزان ترین پایین به نسبت
 به نسبت درصد 16و  10در هکتار) و کیلوگرم  5/1659

 25کود شیمیایی +  درصد 75تلفیقی ( تغذیه سیستم هاي
 درصد 75کود شیمیایی +  درصد 25و  کود آلی درصد

 بودن بیشتر است. احتماالً علت داشته را کود آلی)

کود  درصد 25شیمیایی+  درصد 75سیستم  در عملکرد
 اوایل در عدنیم به نیتروژن دسترسی بیشتر قابلیت آلی،

کود شیمیایی +  درصد 25سیستم  به نسبت گیاه رشد
  ). 1388(اکبري و همکاران باشد می آلی درصد کود 75
  

  شاخص برداشت 
تحت تأثیر تیمار کود صفت شاخص برداشت دانه 

تحت و در سطح احتمال پنج درصد زیستی نیتروکسین 
ی تیمار ترکیبو  2تأثیر تیمار کاربرد کود زیستی بارور

کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر در سطح احتمال یک 
در بین سطوح تیمار کود ). 2 درصد معنی دار شد (جدول

بیشترین مقدار شاخص برداشت با  2زیستی بارور
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درصد و کمترین مقدار آن با میانگین  54/32میانگین 
درصد به ترتیب متعلق به کاربرد کود زیستی  62/30

از آنجایی که شاخص بود.  و عدم کاربرد آن 2بارور
برداشت نسبت بین وزن دانه ها به بیوماس گیاه می 
باشد، بنابراین می توان گفت که تلقیح بذور با کود 

توانسته است از طریق افزایش فراهمی  2زیستی بارور
فسفر خاك براي جذب ریشه ها، باعث افزایش غلظت 

شده  فسفر در گیاه و در نتیجه افزایش مقدار تلقیح گلها
 در بین سطوح مختلف مصرف کود هاي شیمیاییاست. 
کیلوگرم  50کیلوگرم نیتروژن +  100، تیمار مصرف نیز

و تیمار مصرف  صددر 87/32فسفر در هکتار با میانگین 
کیلوگرم فسفر در هکتار با  25کیلوگرم نیتروژن +  50

ترتیب بیشترین و کمترین  به صددر 79/30میانگین 
  ). 3 (جدول داشتندرا شت دانه شاخص بردامقدار 

 ،در مقایسه اثر کود هاي زیستی و شیمیایی
 23/32بیشترین شاخص برداشت آفتابگردان با میانگین 

آمد و  دست مصرف سوپر جاذب به تیمار درصد در
درصد مربوط به  53/30کمترین مقدار آن نیز با میانگین 

 کود هاي شیمیایی رایج بود. این در حالیست کهمصرف 
 46/30تیمار کاربرد کاربرد نیتروکسین با میانگین 
(پیراسته  درصد با تیمار برتر در یک گروه قرار داشت

 کود نوع دو هر و آبیاري اثر). 1389انوشه و همکاران 

بود.  دار معنی برداشت شاخص بر و شیمیایی زیستی
 از دارفسفر شیمیایی سطوح کود و آبیاري سطوح بین

 مشاهده داري ختالف معنیا برداشت شاخص لحاظ

 45برداشت با میانگین  باالترین مقدار شاخص نشد.
 متر میلی 70از  پس تیمار آبیاري به درصد مربوط

فسفاته + مصرف  بیولوژیک کود توأم + مصرف تبخیر
(قاسمی  فسفردار بود شیمیایی کود کیلوگرم درهکتار 45

گزارش شد که اثر تیمار مصرف ). 1390و همکاران 
روژن بر صفت شاخص برداشت دانه در سطح احتمال نیت

یک درصد معنی دار شد و بیشترین و کمترین مقدار آن 
درصد مربوط به تیمار مصرف  6/24و  4/27با میانگین 

 کیلوگرم در هکتار و تیمار عدم مصرف کود بود 140
  ). 1390(امیدي اردالی و بحرانی 

  
  کارایی مصرف نیتروژن 
کارایی مصرف نیتروژن انس در جدول تجزیه واری

تحت تأثیر تیمار ترکیبی کودهاي شیمیایی نیتروژن و 
فسفر قرار گرفت و در سطح احتمال یک درصد معنی دار 

و تلقیح با کود زیستی نیتروکسین اما اثر تیمار  ،شد
با توجه به اینکه ). 2 دار بود (جدولغیر معنی 2بارور

لکرد دانه کارایی مصرف کود عبارت است از نسبت عم
تولید شده به مقدار کود مصرف شده است، بنابراین 

هاي اولیه مصرف کود داراي بیشترین مقدار واحد
کارایی می باشند و با مصرف واحد هاي بعدي، مقدار 
کارایی کود کاهش خواهد یافت. در این بررسی نیز با 
افزایش مقدار کود شیمیایی مصرفی کارایی مصرف کود 

 50در تیمار مصرف  رم بر کیلوگرمکیلوگ 66/25از 
کیلوگرم فسفر در هکتار به  25کیلوگرم نیتروژن + 

 50در تیمار مصرف  کیلوگرم بر کیلوگرم 51/10
کیلوگرم فسفر در هکتار کاهش  25کیلوگرم نیتروژن + 

  ). 3 (جدولیافته است 
برخی محققان گزارش نمودند که اثر سطوح مختلف 

کارایی مصرف کود در  تیمار مصرف کود شیمیایی بر
سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و با افزایش مقدار 

درصد مقدار توصیه شده  120کود مصرفی از صفر تا 
مقدار کارایی مصرف کود کاهش  NPKفرمول کودي 

درصد کود توصیه  80یافت. به طوري که تیمار مصرف 
و تیمار مصرف  کیلوگرم بر کیلوگرم 21شده با میانگین 

کیلوگرم بر  11درصد توصیه شده با میانگین  120
ار کارایی د، به ترتیب بیشترین و کمترین مقکیلوگرم

نتایج ). 1386(کریمی و همکاران  مصرف کود را داشتند
تحقیقی دیگري نشان داد که اثر روش هاي مختلف تغذیه 
آفتابگردان بر مقدار نیتروژن دانه غیر معنی دار بود ولی 

تري هاي حل کننده فسفر با میانگین تیمار کاربرد باک
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درصد بیشترین و تیمار خاك غیر استریل با قارچ  11/3
 72/2میکوریزا و قارچ هاي حل کننده فسفر با میانگین 
(زرین  درصد کمترین مقدار نیتروژن دانه را داشتند

  ). 1391چوب و همکاران 
  کارایی مصرف فسفر 

همراه هرگاه مصرف کود با کارایی مصرف باالیی 
باشد، بیشترین مقدار عملکرد محصول و حداقل مقدار 
هدرروي کود را خواهیم داشت. در این آزمایش صفت 
کارایی مصرف فسفر تحت تأثیر سطوح تیمار مصرف 
ترکیبی کودهاي شیمیایی نیتروژن و فسفر قرار گرفت و 
در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. با افزایش 

کاهشی در مقدار کارایی مقدار مصرف فسفر روند 
). معموال با 1-مصرف فسفر مشاهده گردید (جدول

هاي عنصر غذایی، بیشترین اضافه کردن اولین واحد
مقدار کارایی مصرف آن عنصر بدست خواهد آمد ولی 

هاي بعدي از آن عنصر، مقدار با اضافه شدن واحد
کارایی مصرف به سرعت کاهش خواهد یافت که عواملی 

شکیل کمپلکس با ذرات خاك، در دسترس از قبیل ت
ها قرار نگرفتن به دلیل نوع روش مصرف کود و ریشه

... در بوجود آمدن چنین وضعیتی موثر می باشند. به 
مقدار کارایی مصرف فسفر با  بیشترینکه طوري

تیمار به مربوط  کیلوگرم بر کیلوگرم 99/56میانگین 
+ مصرف  2-تلقیح با ازتوباکتر + تلقیح با بارور

کیلوگرم فسفر در  25کیلوگرم نیتروژن +  50ترکیبی
مقدار آن با میانگین یک کیلوگرم بر و کمترین هکتار 

تیمار تلقیح با ازتوباکتر + تلقیح با به کیلوگرم مربوط 
 25کیلوگرم نیتروژن +  50+ مصرف ترکیبی 2- بارور

  ).3 کیلوگرم فسفر در هکتار بود (جدول
 با سبز کود هايکرت درکه  محققان گزارش نمودند

 مصرف کارایی موارد تمامی بیولوژیک، تلقیح کودهاي

کود  زراعی بازده جزء به فسفر و نیتروژن کود در
 حل و رشد محرك هايباکتري ثیرأت تحت نیتروژن،

که تیمار طوريیافتند. به  داريمعنی افزایش فسفر کننده

+  N50%+PKهاي شیمیایی تغذیه تلفیقی (مصرف کود
هاي حل کننده فسفر + باکتریهاي افزاینده رشد باکتري
با  PK +PGPRدرصد و تیمار  5/23با میانگین  گیاهی)

درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار  84/8میانگین 
کارایی مصرف فسفر را داشتند ( یزدانی و همکاران 

1389 .(  
  

  کلروفیل   شاخص
وژن و فسفر بر اثر تیمار ترکیبی کود شیمیایی نیتر

در سطح احتمال یک درصد صفت عدد کلروفیل متر 
، اما اثر تیمار تلقیح با کود زیستی معنی دار شد

با ). 2 (جدول معنی دار نشد 2نیتروکسین و بارور
افزایش مصرف کود نیتروژن و فسفر، شرایط براي 
جذب این عناصر توسط ریشه هاي گیاه مناسب تر شده 

بیشتر نیتروژن غلظت کلروفیل در است و با حذب مقادیر 
اندام هاي سبز گیاه نیز افزایش خواهد یافت. به طوري 

 100که در جدول مقایسه میانگین ها، تیمار مصرف 
کیلوگرم فسفر در هکتار با  50کیلوگرم نیتروژن + 

و تیمار عدم مصرف کود شیمیایی  14/14میانگین 
کمترین  به ترتیب بیشترین و 14/12(شاهد) با میانگین 

مقدار عدد کلروفیل متر را به خود اختصاص دادند 
  ). 3 (جدول

شاخص  بیشتریننتایج تحقیقی نشان داد که 
ا کود شیمیایی ب مصرف از گیاه در کلروفیل برگ

 کود مصرف با مقدار که این بدست آمد 21/40میانگین 

 شاخص کلروفیل برگ دار نبود. کمترین معنی تنهایی به

 نظر شد. به حاصل 87/29با میانگین  اهدش تیمار در نیز

 نمی به تنهایی باکتري استرپتومایسس مصرف رسد می

افزایش شاخص  کود شیمیایی در مصرف مانند تواند
(ماهرخ و همکاران  باشد مؤثر گیاه در کلروفیل برگ

 داري معنی ثیرأت تنش خشکیدر آزمایش دیگري ). 1390

 گیاه برگ روفیلکل و فلورسانس و متر کلروفیل عدد بر

 که داد نشان صفات میانگین داشت. مقایسه آفتابگردان
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 در و بیشترین داراي گلدهی در مرحله خشکی تنش

 میزان فلورسانس کمترین دانه داراي پرشدن مرحله

 به مربوط برگ باالترین میزان کلروفیل. بود کلروفیل

 شاهد تیمار به مربوط آن کمترین و دانه پرشدن مرحله

  ). 2010ابائیان و همکاران (ب بود

  نتیجه گیري کلی
با افزایش مقدار نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

مصرف کودهاي شیمیایی، به دلیل آبشویی و هـدرروي  

کیلــوگرم بــر  51/10و  66/25از کــارایی مصــرف کــود 
تغذیه استفاده از روش . بنابراین با فتکاهش یاکیلوگرم 

و  و شـیمیایی  هاي زیسـتی  کود تلفیقی گیاهان زراعی با
تـوان  مـی در نتیجه کـاهش مصـرف کودهـاي شـیمیایی     

ضمن بهبـود عملکـرد کمـی و کیفـی محصـوالت، زمینـه       
فـراهم  را نیـز  کودهاي شیمیایی کارایی مصرف افزایش 

     کرد.
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 کشاورزي. شناسی بوم نشریه. (.Helianthus annuss L)خشکی تنش مختلف سطوح آفتابگردان در روغن درصد

2)3:( 492 - 501 .   

هاي مختلف تغذیه با استفاده از کود سبز و . اثر سیستم1391 ع، و سروش زادهم ر چائی چی ا،  دریایی ف، قالوند
 -  257 ):2(43 زئوپونیکس بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان در کشت متوالی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران.

268 .   

 برخی و عملکرد بر نیتروژن کاربرد و آبیاري مراحل . تأثیر1384 ا، و گلچینر مامقانی ع،  کاشانی رفیعی ف، 

   .54-  44 ):1(7 .ایران زراعی گلشید آفتابگردان. مجله علوم هیبرید مرفولوژیکی خصوصیات

 جذب و عملکرد بر فسفر مختلف منابع تأثیر. 1391 م، پورسیابیدي وع  ، حاتمیا تپه گل محمدي ،م ج جوب ح، زارع زرین

   . 104 - 99 ): 5، 3 (5زراعی.  گیاهان تولید الکترونیک کشت. مجله سیستم دو تحت گردان آفتاب عناصر

. تأثیر برخی غذایی پرمصرف و کم مصرف بر اجزاي عملکرد و دیگر صفات زراعی آفتابگردان در یک 1386 ،سعیدي ق ا
    . 365 -  355 ):1(11 علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. مجلهخاك آهکی اصفهان. 
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 اجزاي عملکرد و بر رشد مختلف مراحل در نیتروژن کود تقسیط زمان و میزان . اثر1391ي،  امام وج  صداقت م، رزمجو

   . 30 - 21 ):6(2 باغی. و زراعی محصوالت فرآوري و تولید آفتابگردان. مجله عملکرد

 آن اجزاي و دانه عملکرد بر فسفاته زیستی کود . اثر1390ع،  و رحمانیك خاوازي  ،ر چوکان ،ك قاسمی ث، سیاوشی

   . 233 -  219 ):2(27 آبی. مجله بذر و نهال. کم تنش در شرایط 704ذرت سینگل کراس  در

 سطوح با کیخش تنش تأثیر . بررسی1388 ح، رضایی وا  ، برنوسیع تپه قورت زاده حسن ،ا بند نژاد ا، آیینه قلی

 ارومیه. مجله در آفتابگردان ایروفلور رقم برداشت شاخص دانه و عملکرد اجزاي عملکرد، بر تراکم و نیتروژن

   . 27 - 1 ):3(16 گیاهی. تولید پژوهشهاي

 –. کارایی مصرف کود در آفتابگردان با سیستم کود 1386 ف، و رئیسیع ، لیاقت م ، هماییم اردالن ا، معزکریمی 
    . 76 - 65 ):40(11ي. مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی. آبیار

. پیامدهاي مصرف بیش از حد کودهاي شیمیایی فسفاته. انتشارات موسسه تحقیقات آب و خاك 1379 ،کریمیان ن
  کشور. 

 ذرت سینگل در آن اجزاي و دانه عملکرد بر استرپتومایسس باکتري کاربرد اثر. 1390 ا، و کریمی ف ماهرخ ع، عزیزي

   . 181 - 165 ):2(27 بذر. و نهال به زراعی خشکی. مجله تنش شرایط در 260کراس 

 بر رشد محرك و فسفر کننده حل هايباکتري تلقیح . اثر1389بهمنیار م. ع،  و اسماعیلی م. ع  م، پیردشتی ه، یزدانی

زراعی.  گیاهان تولید الکترونیک له. مج604کراس  سینگل ذرت کشت در فسفره و ازته کارایی مصرف کودهاي
3)2:( 65 - 80  .  
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	رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑدﻮﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣاﺰﺟا ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫي نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ رد نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾا ﺶﯾﺎﻣزآﻪﻋرﺰﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ يا لﺎﺳ رد1388ﺑ ﻪ ترﻮﺻ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃكﻮﻠﺑ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫﻪﺳ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ
	،نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﺑرورﺎ -2 ، ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋنژوﺮﺘﯿﻧ
	تﺮﺑار)2008 .(ردنﺎﯿﻣﺮﺻﺎﻨﻋ،ﯽﯾاﺬﻏنژوﺮﺘﯿﻧﯽﮑﯾزا ﻞﻣاﻮﻋﯽﻠﺻاياﺮﺑﻦﯿﻣﺄﺗﺖﯿﻔﯿﮐﻪﻧادﯽﻣﯽﺑﺎﯿﺘﺳد .ﺪﺷﺎﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑوعﻮﻧيدﻮﮐﻪﮐترﺪﻗبﺬﺟنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺘﺸﯿﺑ زاكﺎﺧولﺎﻘﺘﻧانآﻪﺑﻪﻧادزافﺮﻃهﺎﯿﮔ،ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد درﺖﻬﺟﻪﻨﯿﻬﺑيزﺎﺳفﺮﺼﻣنژوﺮﺘﯿﻧودﻮﺒﻬﺑﺖﯿﻔﯿﮐ زاﺖﯿﻤﻫاﯽﺻﺎﺧرادرﻮﺧﺮﺑﺖﺳا نارﺎﮑﻤﻫ و ﻢﺠﻧا)
	شوريﺎﻫيزروﺎﺸﮐلواﺪﺘﻣردنﺎﻬﺟزوﺮﻣا ﺖﯿﻘﻓﻮﻣﻞﺑﺎﻗﯽﻟﻮﺒﻗارردهدﺎﻔﺘﺳازاﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺘﺷاﺪﻧوﺎﺑﺎﮑﺗاﺶﯿﺑزاﺪﺣﻪﺑهدﺎﻬﻧيﺎﻫﯽﻋﻮﻨﺼﻣو ﻖﯾرﺰﺗيژﺮﻧاﯽﮑﻤﮐﺪﻨﻧﺎﻣﺎﻫدﻮﮐوﻮﻤﺳم ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺚﻋﺎﺑدﺎﺠﯾاﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐايﺎﻫﯽﻋارزراﺪﯾﺎﭘﺎﻧهﺪﺷﺖﺳا
	ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧﻞﻣﺎﺷﺮﻫوديﺮﺘﮐﺎﺑرﻮﺑﺰﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ ﺪﻤﺣا) نارﺎﮑﻤﻫ و2010 .(يﺎﻫدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزهوﻼﻋﺮﺑﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺘﺴﯾز ﯽﻤﻫاﺮﻓﺮﺻﺎﻨﻋكﺎﺧزاﻖﯾﺮﻃﺖﯿﺒﺜﺗﯽﺘﺴﯾز ،نژوﺮﺘﯿﻧﻮﻠﺤﻣلندﺮﮐﺮﻔﺴﻓوﻢﯿﺳﺎﺘﭘورﺎﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ يرﺎﻤﯿﺑ،ازﺎﺑﺪﯿﻟﻮﺗنﻮﻣرﻮﻫيﺎﻫكﺮﺤﻣﺪﺷرهﺎﯿﮔ ﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋنﺎﻫﺎﯿﮔﯽﻋارزﯽﻣﺪﻧﻮﺷ ﯽﺘﯾﺮﮐ و ترآﻮﺘﺳا)2003 .( يﺮﺘ
	2007 .(ﺮﻔﺴﻓزاﺮﺻﺎﻨﻋﯽﻠﺻادرﻮﻣهﺎﯿﮔزﺎﯿﻧهدﻮﺑرد و ﻞﯿﮑﺸﺗرﺬﺑﺶﻘﻧﯽﺳﺎﺳادرادوﻪﺑراﺪﻘﻣرد دﺎﯾزهﻮﯿﻣ ورﺬﺑﺖﻓﺎﯾﯽﻣدﻮﺷﺑ .ﺎدﻮﺟوﻪﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ،ﻦﯾافﺮﺼﻣ ﺮﯿﻏﯽﻟﻮﺻاوﯽﺑﻪﯾورﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎرادﺮﻔﺴﻓﺮﯿﺛﺄﺗ نﺎﯾزيرﺎﺑ ﺮﺑ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﺖﻣﻼﺳيزروﺎﺸﮐ ﺐﯾﺮﺨﺗ ، كﺎﺧ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳﯽﮔدﻮﻟآ و ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ ﯽﻄﯿﺤﻣﻞﯿﻤﺤﺗهدﻮﻤ
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫنﺎﯿﺑﺪﻧدﺮﮐﻪﮐهدﺎﻔﺘﺳازايﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫ ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا،اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ و مﻮﯿﻠﯾﺮﭙﺳوزآ وﻪﺑناﻮﻨﻋ دﻮﮐ ﯽﺘﺴﯾزﺮﺠﻨﻣﻪﺑﺶﯾاﺰﻓابﺬﺟ،ﺮﻔﺴﻓنژوﺮﺘﯿﻧورد ﻪﺠﯿﺘﻧدﻮﺒﻬﺑﺪﺷرﻦﯾﺪﻨﭼهﺎﯿﮔﯽﻋارزﯽﻣددﺮﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺘﺴﯾور)2006 ،ﻧورﺎﻫﺎﺷ نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎ 2006 ، لﺎﮕﺗرﻮﭘ و ﺖﻨﻟﻮﯾو2007 .(ﺎﺑفﺮﺼﻣدﻮﮐ ﯽﺘﺴﯾزﻪﺑ ﻪﺗﺎﻔﺴﻓيﺎﺟيﺎﻫد
	ﻢﻬﻣﻦﯾﺮﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫيزدازآﺖﯿﺒﺜﺗهﺪﻨﻨﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا و مﻮﯿﻠﯾﺮﭙﺳوزآﺪﻨﺘﺴﻫﻪﮐردﻂﯿﺤﻣﺮﻔﺳوﺰﯾركﺎﺧ رﻮﻀﺣﻪﺘﺷادوﻪﺑترﻮﺻوﺮﺗوﺮﺘﻫفزايﺎﯾﺎﻘﺑ ﯽﻟآ دﻮﺟﻮﻣردكﺎﺧهدﺎﻔﺘﺳاﯽﻣﺪﻨﻨﮐوﻪﺘﺒﻟادوﺪﺤﻣﻪﺑ ﯽﮔﺪﻧزﺎﺑﭻﯿﻫهﺎﯿﮔﯽﺻﺎﺧﺪﻨﺘﺴﯿﻧ
	دﻮﮐ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ
	ﯽﻣ ﺢﻄﺳ ود رد ،ﺪﺷﺎﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﻞﻣﺎﺷ
	ﺶﯾاﺰﻓاﺪﺷروﻮﻤﻧنﺎﻫﺎﯿﮔهﺪﺷﺖﺳاﻪﮐردﻦﯾا ترﻮﺻًﻻﺎﻤﺘﺣادﻮﺟوﻢﺴﯿﻧﺎﮑﻣيﺎﻫيﺮﮕﯾدﺮﯿﻏ ﻪﺑزا ﺖﯿﺒﺜﺗ،نژوﺮﺘﯿﻧزاﻪﻠﻤﺟداﻮﻣﻢﯿﻈﻨﺗهﺪﻨﻨﮐﺪﺷرﺪﻨﻧﺎﻣ ﻦﯿﺴﮐاﺖﻠﻋﺶﯾاﺰﻓاﺪﺷرهﺎﯿﮔهدﻮﺑﺖﺳا و ردﺎﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ2002 .(ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺶﻘﻧيﺮﺘﮐﺎﺑﻞﺣ يﺎﻫهﺪﻨﻨﮐ ﺮﻔﺴﻓوكﺮﺤﻣﺪﺷرﺮﺑﺶﯾاﺰﻓاﯽﯾارﺎﮐفﺮﺼﻣﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﯾاﺬﻏردنﺎﻫﺎﯿﮔﻋارز ،ﯽ ﺶﯾﺎﻣز
	روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﮏﯾ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺎﺑ
	دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ، رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز -2 ﻪﮐ رازﺎﺑ رد دﻮﺟﻮﻣ يرﺎﺠﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ زا تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ عﻮﻧ ود ﻞﻣﺎﺷﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ
	ﻪﯾﻮﺳ
	و
	ﯽﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ود رد ،ﺪﺷﺎﺑ
	ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ = رورﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ -2 و
	ﻪﯾﻮﺳ
	=رورﺎﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ-2 ﻪﺑ ﻣرﺎﺘﮑﻫ ﮏﯾ رﺬﺑ ياﺮﺑ مﺮﮔ ﺪﺼﮑﯾ راﺪﻘ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ و ﺢﻄﺳ رﺎﻬﭼ رد ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ دﻮﮐ ﻞﻣﺎﺷفﺮﺼﻣ مﺪﻋ دﻮﮐﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ (ﺪﻫﺎﺷ)
	،50 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ25 ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾاردارز لﺎﺳ ﯽﻋ1388 رد ﻪﻋرﺰﻣ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﯽﺷزﻮﻣآ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا كاراﺑ ﻪ ترﻮﺻ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺐﻟﺎﻗ رد حﺮﻃ ﻪﯾﺎﭘكﻮﻠﺑﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑﻪﺳ .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ رازﺎﺑ رد دﻮﺟﻮﻣ يرﺎﺠﺗ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗيﺮﺘﮐﺎﺑ زا ﯽﻃﻮﻠﺨﻣ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺎ
	،100 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ50 ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	و 150 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ75 رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	.دﻮﺑ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ لوﺪﺟ) كﺎﺧ1 ( ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ300و150ﺮﮔﻮﻠﯿﮐ هروا دﻮﮐ م ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ و ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد .ﺪﺷ
	و
	ﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ تﺮﮐ ﺮ4 ﺖﺷﺎﮐ ﻂﺧ لﻮﻃ ﻪﺑ5ﺮﺘﻣ ، ﺖﺷﺎﮐ يﺎﻫ ﻒﯾدر ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ60 و ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺗﻮﺑﺎﻫ ﺎﻫ ﻒﯾدر يور21ﺳﺎ ﺮﺘﻤﯿﺘﻧ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ)80000 (رﺎﺘﮑﻫ رد رﺎﺘﺴﻟآ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻢﻗر و .دﻮﺑﺖﺷﺎﮐ ﻖﻤﻋ روﺬﺑ3 ﺎﺗ5ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد . و كﺎﺧ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﻨﻣ ﻼﻣﺎﮐ ﻪﻋرﺰﻣ بآ زا يرﺎﺛآ 
	ﺪﻫﺎﺷ تﺮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ-يدﻮﮐ تﺮﮐ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ=ﺮﻔﺴﻓ ﺎﯾ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ(مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ) هﺪﺷ فﺮﺼﻣ دﻮﮐراﺪﻘﻣ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺖﻬﺟﺺﺧﺎﺷ هﺎﮕﺘﺳد زا ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﻞﺑﺎﺗرﻮﭘ
	ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﺎـﺑ ﺰـﯿﻧ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا101 ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎـﺳﻪﺠﯿﺘﻧ .دﻮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو فﺮﺼﻣارﯽﻣناﻮﺗﻪﺑﺶﻘﻧ ﺮﺻﺎﻨﻋ،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘﺮﻔﺴﻓوﻧنژوﺮﺘﯿ ﻪـﺑ هﮋـﯾو ﺶﯾاﺰـﻓا رد ﺪــﺷرﯽــﺸﯾورهﺎــﯿﮔطﺎــﺒﺗراداد و ﻪــﺷﻮﻧا ﻪﺘــﺳاﺮﯿﭘ) نارﺎﮑﻤﻫ1389 .( ﯽـﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪـﯾﺬﻐﺗ يﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ندﻮــﺑ ﺮﺘــﺸﯿ
	.ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ رد ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ تاﺮﺛا فﺬﺣ زا ﺲﭘ تﺮﮐ ﺮﻫ ﻪﯿﺷﺎﺣيا ﺖﺣﺎﺴﻣ ﯽﻧﺎﯿﻣ ﻂﺧود زا4ﺮﺘﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ و ﺲﭘﻮﮐ زاﺑﯾزﻮﺗ و نﺪﯿو ﻦﺎﺑرد ﺖﺑﻮﻃر ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ دوﺪﺣ14ﺪﺻرد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺐﺴﺣﺮﺑ تﺮﮐﺮﻫ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺒﺛ و.ﺪﺷﺗهداد ﻪﯾﺰﺠﺎﻫ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ ﺎ
	لﺪﻣ
	ﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ،تﺎﻔﺻ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ رد ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺑ ﺖﻔﺻ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣا ﮏﯾ ﺪﺻردﻣﯽﻨﻌ رادﺷﺪلوﺪﺟ)2( لوﺪﺟ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ . ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﻫ راﺪﻘﻣ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ 40/108 ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣﺗ رﺎﻤﯿ فﺮﺼﻣ100 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ50 رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﻔ
	ﺖﻔﺻ ﺮﻄﻗ ﻖﺒﻃ رﺎﻤﯿﺗ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ فﺮﺼﻣ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ دﻮﮐراﺮﻗ و ﺖﻓﺮﮔ رد
	لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳﮏﯾد ﺪﺻرﯽﻨﻌﻣ رادﺪﺷلوﺪﺟ)2(.رد لوﺪﺟﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫ، ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﻄﻗ راﺪﻘﻣ ﻖﺒﻃ ﺎﺑ ﮕﻧﺎﯿﻣﻦﯿ49/13ﯿﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻤ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ فﺮﺼﻣ100 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ50 رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ و ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ راﺪﻘﻣنآ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ42/11ﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻤﯿ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ فﺮﺼﻣ50 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ25 مﺮ
	+ ﺮﻔﺴﻓ ﺪﯿﺴﮐا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ24 + ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺪﯿﺴﮐا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ30 آ ﻦﯾﺮﺘﺴﮑﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣ + ﻦﻫ ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣ + ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ يور تﺎﻔﻟﻮﺳ ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﺰﻨﮕﻨﻣ تﺎﻔﻟﻮﺳ75/0 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﺪﺻرد8/53 فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ و مﺮﮔ115 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ23 + ﺮﻔﺴﻓ ﺪﯿﺴﮐا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ24 ﺎﺑ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺪﯿﺴﮐا م
	يﺎﻫ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ رددﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ دﻮﮐ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﺖﻔﺻ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﮏﯾ يرﺎﻣآ ﺢﻄﺳ رد ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ رادلوﺪﺟ) دﻮﺑ2 ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ .( ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ88/35مﺮﮔ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ150 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ75 
	اﺮﺛﺎﻫ دﻮﮐ و ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ي ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺖﻔﺻ ﺮﺑراد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ردلوﺪﺟ) ﺪﻧﺪﺷ2 .( ردلوﺪﺟﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫ دﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ رد ، ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ 95/553دﺪﻋ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺎﺑ ﺢﯿﻘ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد2/575دﺪﻋ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﺑ رﺎﻤﯿﺗ فﺮﺼﻣ150 + نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ75 رد ﺮﻔﺴﻓ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ونآ داﺪﻌﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ5/471 طﻮﺑﺮﻣ دﺪﻋ ﻪﺑ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ50نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ +25 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ لوﺪﺟ)  دﻮﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﻔﺴﻓ3 راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ًﻻﻮﻤﻌﻣ .( ﻖﺒﻃ رد ﺎﻬﻠﮔ يرورﺎﺑ و ﻖ
	فﺮﺼﻣ115 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ4831ﯿﮐ مﺮﮔﻮﻠ ار ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ رﺎﺘﮑﻫ ردﺪﻨﺘﺷاد يﺪﯿﻌﺳ)1386 .( ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫ دﻮﮐ ﺮﺛا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﯽﺳرﺮﺑ رد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ2168 رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﻤﯿﺗﻪﺑ بذﺎﺟ ﺮﭘﻮﺳ فﺮﺼﻣ ﺖﺳدﯿﻧ ﺎﺑ
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ رد ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾد ﺪﺷ رالوﺪﺟ)2 .( ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗﮐ ﯽﺘﺴﯾز دﻮ زا يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ندﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ ﻖﯾﺮﻃ زا ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧﺟ نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺎﻫ ﻪﺸﯾر ﻂﺳ
	ﻪﻧاد ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺖﻔﺻ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد و ﺖﺤﺗ رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ2 وﺒﯿﮐﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﯽ ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐلوﺪﺟ) ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد2 .( دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ رد رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز2 ﺎﺑ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ54/32 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ نآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﺻرد 62/30 ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﺻرد رورﺎﺑ2نآ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ و .دﻮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ زا ﯽﻣ هﺎﯿﮔ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻧاد نزو ﻦﯿﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺷادﺮﺑ دﻮﮐ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﺷﺎﺑرورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز2 ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺶﯾاﺰﻓ
	ﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ رد ﺲﻧﺎ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻔﺴﻓﺪﺷ، رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﺎﻣا ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ و رورﺎﺑ2ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﻏلوﺪﺟ) دﻮﺑ راد2 .( ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻤﻋ ﺖﺒﺴﻧ زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ 
	ﺶﻫﺎﮐ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ راﺪﻘﻣ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ .ﺖﻓﺎﯾ80 ﻪﯿﺻﻮﺗ دﻮﮐ ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ21مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ و 120 ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺪﺻرد11 ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ،ﺪ ﯽﯾارﺎﮐ را ﺪﻨﺘﺷاد ار دﻮﮐ فﺮﺼﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯾﺮﮐ)1386 .( ﺞ
	+ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺪﺷر هﺪﻨﯾاﺰﻓا يﺎﻬﯾﺮﺘﮐﺎﺑ + ﺮﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻫ (ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ5/23 رﺎﻤﯿﺗ و ﺪﺻرد
	دﻮﮐ فﺮﺼﻣ) ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ
	11/3 چرﺎﻗ ﺎﺑ ﻞﯾﺮﺘﺳا ﺮﯿﻏ كﺎﺧ رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﺮﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻫ چرﺎﻗ و اﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ72/2 ﺪﻨﺘﺷاد ار ﻪﻧاد نژوﺮﺘﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﺻرد ﻦﯾرز) نارﺎﮑﻤﻫ و بﻮﭼ1391 .(
	+
	ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ84/8 راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺪﺻرد نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧادﺰﯾ ) ﺪﻨﺘﺷاد ار ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ1389 .(
	ﯽﯾﻻﺎﺑ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﺎﺑ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ هﺎﮔﺮﻫ هاﺮﻤﻫ راﺪﻘﻣ ﻞﻗاﺪﺣ و لﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺖﻔﺻ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد .ﺖﺷاد ﻢﯿﻫاﻮﺧ ار دﻮﮐ يوررﺪﻫ فﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺮﻔﺴﻓ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ .ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ
	ﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ و نژو ﺮﺘﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ دﺪﻋ ﺖﻔﺻ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا ﺎﻣا ،رورﺎﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ2ﺪﺸﻧ راد ﯽﻨﻌﻣلوﺪﺟ)2 .( ﺎﺑ ياﺮﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ،ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا هﺪﺷ ﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ هﺎﯿﮔ يﺎﻫ ﻪﺸﯾر ﻂﺳﻮﺗ ﺮﺻ
	دﻮــﮐ فﺮــﺼﻣ ﯽﯾارﺎــﮐ زا66/25 و51/10 ﺮــﺑ مﺮﮔﻮــﻠﯿﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐﺖﻓ ﺎﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ . شور زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺎﺑ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗدﻮﮐ ﯽﺘـﺴﯾز يﺎﻫ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ و و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ يﺎـﻫدﻮﮐ فﺮـﺼﻣ ﺶﻫﺎـﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد ﯽـﻣ ناﻮـﺗ ﻪـﻨﯿﻣز ،تﻻﻮـﺼﺤﻣ ﯽـﻔﯿﮐ و ﯽـﻤﮐ دﺮـﮑﻠﻤﻋ دﻮـﺒﻬﺑ ﻦﻤﺿ ﺶﯾاﺰﻓا
	ﺶﻨﺗﯽﮑﺸﺧﻪﻠﺣﺮﻣ ردﯽﻫﺪﻠﮔيارادﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑورد ﻪﻠﺣﺮﻣنﺪﺷﺮﭘياراد ﻪﻧادﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺲﻧﺎﺳرﻮﻠﻓ ناﺰﯿﻣ ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐدﻮﺑ .ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑگﺮﺑطﻮﺑﺮﻣﻪﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣنﺪﺷﺮﭘﻪﻧادوﻦﯾﺮﺘﻤﮐنآطﻮﺑﺮﻣﻪﺑرﺎﻤﯿﺗﺪﻫﺎﺷ دﻮﺑﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﯿﺋﺎﺑﺎ2010 .(
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يوررﺪـﻫ و ﯽﯾﻮﺸﺑآ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ
	پ يﺮﺒﮐا،ﺪﻧوﻼﻗ اوسرﺪﻣيﻮﻧﺎﺛ،م ع س1388تاﺮﺛا .ﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﻐﺗﻪﯾﺬويﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫهﺪﻨﯾاﺰﻓا ﺮﺑ ﺪﺷر دﺮﮑﻠﻤﻋ ،يژﻮﻟﻮﻨﻓوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻠﺠﻣ .نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟاﺪﯿﻟﻮﺗنﺎﻫﺎﯿﮔ.ﯽﻋارز2)3:(119 -134 . يﺪﯿﻣاغ ﯽﻟدرا ،وﯽﻧاﺮﺤﺑ، ج م1390ﺮﯿﺛﺄﺗ .ﺶﻨﺗ،ﯽﮑﺸﺧﺮﯾدﺎﻘﻣويﺎﻬﻧﺎﻣزدﺮﺑرﺎﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋياﺰﺟا
	.ﻪﯾﺮﺸﻧمﻮﺑﯽﺳﺎﻨﺷ.يزروﺎﺸﮐ 2)3:(492-501 . ﺪﻧوﻼﻗ ،ف ﯽﯾﺎﯾرد ،ا ﯽﭼ ﯽﺋﺎﭼ ر مهداز شوﺮﺳ و،ع1391ﻢﺘﺴﯿﺳ ﺮﺛا . و ﺰﺒﺳ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ.ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ﯽﻟاﻮﺘﻣ ﺖﺸﮐ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺲﮑﯿﻧﻮﭘﻮﺋز43)2:(257 - 268 . ،ف ﯽﻌﯿﻓرﯽﻧﺎﺷﺎﮐ ،
	ﻮﺠﻣزر ،م ﺖﻗاﺪﺻ جومﺎﻣا ،ي1391ﺮﺛا .ناﺰﯿﻣونﺎﻣزﻂﯿﺴﻘﺗدﻮﮐنژوﺮﺘﯿﻧردﻞﺣاﺮﻣﻒﻠﺘﺨﻣﺪﺷرﺮﺑو دﺮﮑﻠﻤﻋياﺰﺟا دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻠﺠﻣ .نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآﺪﯿﻟﻮﺗويروآﺮﻓتﻻﻮﺼﺤﻣﯽﻋارزو.ﯽﻏﺎﺑ2)6:(21-30 . ﯽﺷوﺎﯿﺳ ،ث ﯽﻤﺳﺎﻗك،نﺎﮐﻮﭼر، يزاوﺎﺧ كﯽﻧﺎﻤﺣر و ،ع1390ﺮﺛا .دﻮﮐﯽﺘﺴﯾزﻪﺗﺎﻔﺴﻓﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادوياﺰﺟانآ رد ساﺮﮐ ﻞﮕﻨﯿﺳ ت
	رﺎﯿﺑآ .ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ي11)40:(65-76 . ن نﺎﯿﻤﯾﺮﮐ،1379 كﺎﺧ و بآ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا .ﻪﺗﺎﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺣ زا ﺶﯿﺑ فﺮﺼﻣ يﺎﻫﺪﻣﺎﯿﭘ . .رﻮﺸﮐيﺰﯾﺰﻋ ،ع خﺮﻫﺎﻣفﯽﻤﯾﺮﮐ و،ا1390 .ﺮﺛادﺮﺑرﺎﮐيﺮﺘﮐﺎﺑﺲﺴﯾﺎﻣﻮﺘﭘﺮﺘﺳاﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادوياﺰﺟانآردﻞﮕﻨﯿﺳ ترذ ساﺮ

