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  چکیده
 یابیارز هدف با مطالعه نیا ،رانیا میاقل با سازگار و ارزش با یروغن اهیگ کی عنوان به ایسو تیاهم به توجه با

 هايبلوك طرح قالب در لیفاکتور صورت بهرقم ویلیامز  ایسو عملکرد ياجزا و عملکرد بر یآل و یستیز يکودها اثر
 پنج شامل شیآزما يهاعامل. شد اجرا اسوجی مزرعه تحقیقاتی دانشگاه در 1391 سال بهار در تکرار 3 با یادفتص کامل
 سطح دو و) کود بدون شاهد و کمپوستی ورم هکتار در تن 10 و 5 ،يگاو کود هکتار در تن 15 و 10( یآل کود سطح
. بود) 2 بارور فسفات کود اضافه به کومیاپونژ ومیزوبیر يبراد يباکتر مصرف و يباکتر مصرف عدم( یستیز کود
ي (به ترتیب گاو کود هکتار در تن 15 يمارهایت در روغن عملکرد و دانه عملکرد نیشتریب که داد نشان شیآزما جینتا

 بدونگرم در متر مربع) و  6/98و  400(به ترتیب  هکتار در تن 5 کمپوستی ورم ماریت وگرم در متر مربع)  102و  449
. آمد بدست یستیز کود بدونو  شاهد ماریت در روغن عملکرد و دانه عملکرد نیکمتر و شد حاصل یستیز کود فمصر

 کاربردتن در هکتار نیز باعث کاهش درصد روغن نسبت به تیمار عدم کاربرد کود آلی گردید.  10کمپوست کود ورمی
 شیافزا را نیپروتئ عملکرد و نیپروتئ درصد ،روغن لکردعم دانه، عملکرد ،زیست توده بوته، در غالف تعداد ی،آل يکودها
موجب  تواندیم کمپوستی ورم هکتار در تن 5 و يگاو کود هکتار در تن 15 کاربرد که داد نشان جینتا تینها در. داد

  .در یاسوج گردد ایسو تولید بیشتر دانه
  

  کمپوست، ورمیداریپا يکشاورزعملکرد  روغن،  ا،یسو، کومیژاپون ومیزوبیر يبراد: کلیديهاي واژه
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Abstract 

Given the importance of soybean oil as a valuable oilseed crop compatible with Iranian 

climate, this study was conducted to evaluate the effects of biological and organic fertilizers on 

soybean yield and yield components. A factorial experiment based on randomized complete block 

design was conducted with three replications in the spring of 2011 in Yasouj, Iran. Experimental 

factors included five levels of organic fertilizer (10 and 15 t/ha manure, 5 and 10 t/ha vermicompost 

and control without organic fertilizer) and two levels of bio-fertilizer (lack of bacteria and the use of 

the Bradyrhizobium japanicum bacterium plus phosphate Barvar 2). The results showed that the 

highest grain and oil yield were obtained using 15 t/ha manure (449 and 102 g/m2, respectively) and 

5 t/ha vermicompost without bio-fertilizers (400 and 98.6 g/m2, respectively) and the lowest were 

obtained in the control treatment without organic fertilizer. Application of 10 t/ha vermicompost 

decreased oil content significantly compared to treatment without organic fertilizer. The use of 

organic fertilizers increased pods per plant, biological yield, grain yield, oil yield, protein 

percentage and protein yield. Results showed that application of 15 t/ha manure and five t/ha 

vermicompost can caused higher soybean grain yield in Yasouj.  

 

Keywords: Oil yield, Bradyrhizobium japanicum, Soybean, Sustainable Agriculture, 

Vermicompost. 
 

  مقدمه
 است یاهیگ ،)Glycine max( یعلم نام با ایسو

. باشدیم گرمادوست و کوتاه روز که نوزهیلگوم رهیت از
از درصد کربوهیدرات،  30درصد پروتئین، 36سویا با 

ها و مواد معدنی ویتامین ،مقدار بسیار خوبی فیبر
ارقام . )2014و همکاران  آبدرایموا(تشکیل شده است 
داراي میزان پایین اسیدهاي چرب اصالح شده سویا 

از طرفی میزان باالي اسید اولئیک و  .باشداشباع می
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د استئاریک این ارقام، یمیزان کم اسید پالمتیک، اس
روغن سویا را تبدیل به روغن مناسب و سالم براي 

 در ایسو یجهان سهم ).2002برگلوند ( کرده استانسان 
 حال نیا با .است درصد 44 حدود یخوراک روغن نیتأم
 5 تنها قایآفر و ایآس يهاقاره در یزراع اهیگ نیا دیتول

  ).2010فائو ( است ایسو یجهان دیتول کل از درصد
از  که است يکشاورز ینوع پایدار يکشاورز

 به ییایمیش يکودها مانند يسنتز يهانهاده بردن کاربه
 از اما کند،یم اجتناب یستیز تعادل بر یمنف ریتأث علت
 نیتأم يبرا چرخه جادیا براي یآل يهانهاده وبتنا

). 2004کوو و همکاران ( کندیم استفاده ییغذا عناصر
د ارو، کشاورزي پایدار از طریق جایگزینی مواز این

شیمیایی با کودهاي آلی و زیستی، درصدد افزایش 
حاصلخیزي و سالمت خاك، حفظ محیط زیست و 

ین مستو و ابهباشد (افزایش کیفیت محصوالت می
  ). 2006همکاران 

یکی از کودهاي قابل استفاده در کشاورزي 
کمپوست که در باشد، ورمیکمپوست میپایدار، ورمی

نتیجه فرآیندهاي هضم و تبدیل ضایعات آلی همچون 
کودهاي دامی و بقایاي گیاهی ضمن عبور از دستگاه 

جمله منابع  ازآید، هاي خاکی بوجود میگوارش کرم
هاي زراعی پایدار غذیه گیاهان در نظاماساسی ت

کمپوست در باشد. به عالوه استفاده از ورمیمی
کشاورزي پایدار سبب افزایش جمعیت و فعالیت 

هاي مفید خاك و در جهت فراهمی میکروارگانیزم
آرنکون و کند (عناصر غذایی مورد نیاز گیاه عمل می

هویه کمپوست با بهبود وضعیت ت). ورمی2004همکاران 
خاك، باعث افزایش اکسایش گوگرد شده و همچنین 

کمپوست به عنوان منبع کربن، فعالیت حضور ورمی
حل کننده فسفات و اکسید کننده هاي میکروارگانیزم

آریا و همکاران  محمديکند (گوگرد را تشدید می
1389(.   

یکی دیگر از کودهاي مورد استفاده در 
 يکودها باشد.یکشاورزي پایدار کودهاي حیوانی م

 طرف کی از بلکه ،نبوده جانبه کی اثرات يدارا یوانیح
 گرید طرف ازو  شودمی ییغذا مواد نیتأم به کمک

مخبیال ( کندیم اصالح را خاك ساختمان اتیخصوص
 زیستیعالوه بر کودهاي آلی، مصرف کودهاي  .)2006

نیز جایگاه قابل توجهی در کشاورزي پایدار به منظور 
 .باشدهاي شیمیایی دارا مینمودن نهاده جایگزین

 نیتأمهاي موجود در این قبیل کودها با میکروارگانیسم
هاي حیاتی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، افزایش فعالیت

ها و موجود در خاك و نیز ترشح برخی هورمون
بریا و شوند (باعث بهبود رشد گیاه می ،اسیدهاي آلی

 یبررس در) 1384( مکارانه و یکاظم ).2005همکاران 
 بر کومیژاپون يبراد ومیزوبیر يباکترتلقیح بذر با  ریتأث

 که کردند گزارش ایسو رقم دو عملکرد اجزاء و عملکرد
 در غالف تعداد داریمعن شیافزا سبباین باکتري  حیتلق

 تینها در و دانه هزار وزن غالف، در دانه تعداد بوته،
) 2003( خواز ال و تاشها. دیگرد ایسو یینها عملکرد

 یبررس مورد آفتابگردان اهیگ بر را یستیز کود ریتأث
 صفات یستیز کود کاربرد که افتندیدر و دادند قرار
 بهبود) حیتلق عدم( کنترل ماریت با سهیمقا در را یفیک
 و روغن زانیم شیافزا باعث که يطوربه ،بخشدیم

 با زین )2008( همکاران و ماهشابو. گردید دانه نیپروتئ
 عملکرد که افتندیدر ایسو در یآل کود یقیتلف یبررس
 نسبت کمپوستیورم و یدام کود یقیتلف مصرف با دانه
. دارد يداریمعن شیافزا ییتنها به کدام هر کاربرد به

 کاربرد که نمودند گزارش) 2008( همکاران و سوجاتا
 کاربرد به نسبت یآل يکودها ریسا با کمپوستیورم

 هر در موجود ضعف نقاط ذرت اهیگ يرو آنها جداگانه
 بهتر نیتأم با و کندیم جبران را کود نوع دو از کی

 خاك یکیزیف يهایژگیو بهبود با همراه ییغذا عناصر
 عرضه و دیتول بهبود جذب، شیافزا يبرا را طیشرا
 عملکرد زانیم شیافزا تینها در و بالل به پرورده مواد
  .کندیم فراهم سطح واحد در دانه

 کاربرد از یناش یطیمح ستیز مشکالت
 بر که ییسو ریتأث و دیتول يهانهیهز ،ییایمیش يکودها
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 یزراع يهانظام بوم يداریپا خود و یستیز چرخه
 تیفیک با یکاف يغذا نیتأم مسأله و سو کی از دارند
 به ازین گرید ییسو از جهان روزافزون تیجمع يبرا
 یزراع محصوالت دیتول شیافزا يهاروش در دنظریتجد
 به لین منظور به نیبنابرا است، ساخته يضرور را

 يکودها از شتریب استفاده به توجه داریپا يکشاورز
 يکودها حذف ای کمتر مصرف نیهمچن و یآل و یستیز
انگیزه پژوهش  ،يوربهره شیافزا جهت در ییایمیش

  باشد.حاضر می
  
  

  هامواد و روش
 مزرعه در 1391 یزراع سال در شیآزما نیا
 شهرستان چنارستان در واقع يکشاورز یقاتیتحق
 قهیدق 38 و درجه 30ییایجغراف مشخصات با اسوجی

 و یشرق قهیدق 32 و درجه 51 ییایجغراف طول و یشمال
 درجه حداقل .دیگرد اجرا متر 1832 ایدر سطح از ارتفاع
 درجه - 0/9 شیآزما محل منطقه ماهانه حرارت
 درجه 5/38 آن حداکثر و ماه يد در گرادیسانت
مشخصات خاك محل  .بود ماه ریت در گرادیسانت

  بود. 1شرح جدول  آزمایش به 

    
  آزمایش محلهاي فیزیکی و شیمیایی خاك برخی ویژگی  -1جدول 

عمق نمونه 
)cm(  

  بافت خاك
 یآل کربن

)%(  
  اسیدیته

قابلیت هدایت 
  )dS/m( الکتریکی

 نیتروژن

)%(  
فسفر 

)ppm(  
یم پتاس

)ppm(  
  374  8/32  10/0  6/0  6/7  0/1  لومی رسی  30-0

 
 قالب در و لیفاکتور صورت به شیآزمااین 

. شد اجرا ماریت 10 و تکرار 3 با یتصادف کامل هايبلوك
 یآل کود سطح 5: اول فاکتور شامل شیآزما يمارهایت
 هکتار در تن 10 و 5 ،يگاو کود هکتار در تن 15 و 10(

 کود سطح 2: دوم فاکتور و) هدشا و کمپوست یورم
ي و کود باکتر مصرف عدمشاهد (شامل  که یستیز

 ومیزوبیر يباکتر مصرف و )2زیستی فسفات بارور 
. بود 2 بارور فسفاتزیستی  کود اضافه به کومیژاپون

 حاوي 2 بارورفسفاته  زیستی کودالزم به ذکر است که 
 از هاستفاد با که است فسفات کننده حل باکتري نوع دو
 فسفاتاز آنزیم و آلی هاياسید ترشح کار و ساز دو

 و شده خاك در نامحلول فسفره ترکیبات هیتجز باعث
 گیاهان براي را عنصر نیا شدن جذب امکان نتیجه در

 نیب فاصله و متر 2 تکرارها نیب فاصله. کنندیم فراهم
 و متر 3 در 2 ابعاد يدارا هاکرت. بود متر کی هاکرت
 5/7 فیرد يرو هابوتهبین  فاصله ،کرت هر در
 کرت هر. بود متریسانت 50 هافیرد فاصله و متریسانت

بود  پشته و يجو صورت به کاشت خط 5 از یشیزماآ
 کود ،یستیز کود. شد انجام هاپشته وسط در کاشت و
 سبز فناور شرکت از ب،یترت به کمپوست یورم و يگاو

 رازیش سبز ایمیک شرکت و اسوجی يگاودار تهران،
 گاوآهن لهیوس به ابتدا نیزم .دیگرد يداریخر

 سکید توسط آن از بعد شد، زده شخم برگرداندار
 سپس و شد انجام ماله با کامل حیتسط و خرد هاکلوخه

 از بعد .شدند جادیا هاپشته و يجو فاروئر لهیوس به
 از قبل روز 2 ،هاکرت احداث و نیزم کامل يساز آماده
 مورد يکودها سپس. گرفت صورت ياریآب بذور کاشت
 هاکرت در یدست بصورت و مخلوط صورت به نظر
 هاپشته يرو بذور .دیگرد مخلوط خاك با و شد ختهیر

 بالفاصله سپس و شدند کاشتهخرداد ماه  13در تاریخ 
 یدگیرس از قبل تا ياریآب عمل. گرفت انجام دوم ياریآب

 و رشد دوران طول در و داشت ادامه محصول کامل
 دست با هاکرت در هرز يهاعلف نیوج اتیعمل نمو
 محصول برداشت تا کاشت زمان مدت در. شد انجام
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 مشاهده مزرعه در ییزایماریب عامل ای آفت گونه چیه
 آبان ماه 23 خیتار در محصول برداشت و دینگرد

 10 بوته در غالف تعداد نییتع منظور به .گرفت صورت
 مورد و انتخاب یتصادف طور به کرت هر در بوته
 صفت هر يبرا آنها نیانگیم و گرفتند قرار یابیارز

 مارهایت تمامی يبرا یینها برداشت اتیعمل .شد محاسبه
 به ایسو يهاغالف ٪ 90 بایتقر که گرفت صورت یزمان
 منظور نیا يبرا. بودند شده خشک کامل و ياقهوه رنگ
 دلمعا یسطح کرت، هر از هیحاش خط دو حذف از پس

 تمام .شدند برداشت عملکرد سهیمقا جهت مربع متر 3
 کاهش جهت و جدا داس توسط طوقه محل از هابوته

 14 تا 12 حدود به رطوبت دنیرس و هابوته رطوبت
. شدند داده قرار آزاد يهوا در هفته کی مدت به درصد
 یستیز عملکرد آوردن بدست يبرا بعد مرحله در

 وردآبر يبرا. شدند وزن کرت هر به مربوط يهانمونه
 سپس و کرده جدا کاه از را هادانه ،یینها عملکرد
 طور به شیآزما کرت هر در شده برداشت يهادانه

 منظور به. شدند نیتوز قیدق ترازو با جداگانه

 هر از نیپروتئ و روغن رینظ صفات ریسا يریگاندازه
 به و انتخاب یتصادف طور به آنها از ییهانمونه کرت
 روغن درصد يریگاندازه جهت .شد منتقل شگاهیاآزم
) 1959  چیاولر و جانسون( سوکسله روش از دانه

 و) 1999( سمور روش از استخراج جهت. شد استفاده
از روش   بذر يارهیذخ يهانیپروتئ یکم نییتع

 با يآمار محاسبات. شد استفاده) 1976برادفورد (
 سهیمقا هتج و شد انجام SAS افزارنرم از استفاده

 استفاده %5 احتمال سطح در LSD آزمون از هانیانگیم
  .دیگرد

 
  نتایج و بحث

   تعداد غالف در بوته
واریانس نشان داد  تجزیهجدول نتایج حاصل از 

که اثر کود آلی و اثر متقابل کود آلی و زیستی بر تعداد 
دار بود، اما اثر معنی %1غالف در بوته در سطح احتمال 

داري نشان بر تعداد غالف در بوته اثر معنی کود زیستی
  .)2(جدول  نداد

  
روغن تحت تاثیر  عملکرد حکمی و کیفی سویا مربوط به ي هاداده انسیوار هیتجز از حاصل مربعات نیانگیم - 2جدول

  سطوح مختلف کود آلی و زیستی

عملکرد 
 روغن

درصد 
 روغن

شاخص 
  برداشت

عملکرد 
 زیستی

 عملکرد دانه
 وزن هزار
  دانه

تعداد 
غالف در 
 بوته

درجه 
 آزادي

  منابع
  تغییر

0/23ns 2/40ns 1/63ns 19228/30ns 599/23ns 19/63** 2/03ns 2 تکرار 

1050/13** 17/56** 107/78** 35519/96** 22209/46** 40/13ns 81/70** 4 کود آلی 

672/13** 2/94ns 38/53ns 3477/63ns 9013/33** 26/13ns 4/03ns 1 یستیکود ز 

306/46** 10/64** 45/95ns 56100/96** 6104/16** 45/80ns 43/36** 4  زیستی× کود آلی 

71/38  90/1  70/6  04/7089  41/250  26/51  70/5  خطاي آزمایشی 18 

75/7  91/5  23/8  64/7  57/4  03/6  70/5  ضریب تغییرات ٪ 

  .دهدداري را نشان میمعنیعدم وجود تفاوت  nsو  ٪5و  ٪1داري در سطح **و* به ترتیب معنی
  

 بر یستیز و یآل کود متقابل اثرمقایسه میانگین  
تعداد غالف در بوته نشان داد که بیشترین تعداد غالف 

تن در  15عدد) مربوط به تیمار کود گاوي  24در بوته (

 10هکتار همراه با کاربرد کود زیستی بود و کمترین (
ربرد کود زیستی عدد) مربوط به تیمار شاهد بدون کا

همچنین در شرایط عدم کاربرد کود ). 3بود (جدول 
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تعداد غالف  تن در هکتار 15کود گاوي تیمار  ،زیستی
کاربرد کود گاوي سبت به شرایط بود که ن 21 در بوته

و  12و عدم کاربرد کود آلی (به ترتیب  تن در هکتار 10
داري نشان داد، اما نسبت به افزایش معنیعدد)  10
عدد)  20(تن در هکتار  10و  5کمپوست ورمیمار تی

نتایج بدست آمده دیگر داري مشاهده نشد. اختالف معنی
در شرایط کاربرد کود زیستی و حاکی از این است که 

عدد بود  15عدم کاربرد کود آلی، تعداد غالف در بوته 
 10تیمار عدم کاربرد کود زیستی و آلی (به که نسبت 

). 3 جدول( داري مشاهده گردیدعدد) اختالف معنی
، کود کاربرد کود زیستیرسد که در شرایط نظر میبه

افزایش تا حدودي توانسته باعث تن در هکتار  15گاوي 
نتایج . تعداد غالف در بوته نسبت به شرایط شاهد شود

هاي موجود در کودهاي ها نشان داد که باکتريبررسی
غذایی خاك از  زیستی عالوه بر افزایش فراهمی عناصر

طریق تثبیت زیستی نیتروژن، کنترل عوامل بیماریزا، 
هاي تنظیم کننده و محرك رشد گیاه، تولید هورمون

عملکرد گیاهان و در نهایت نمود نظام زراعی را تحت 
همچنین ). 2008و همکاران  دهند (بالیانتأثیر قرار می

) نشان دادند که مصرف 2006موهانتی و همکاران (
کمپوست در گیاه بادام زمینی باعث افزایش ورمی 
گیر فعالیت زیستی در محیط رشد و پیامد آن چشم

بهبود جذب عناصري چون نیتروژن و فعالیت میکروبی 
س گیاهی و در نهایت افزایش اخاك، سبب افزایش بیوم

در بررسی کود محققان تعداد غالف در بوته می شود. 
ردند که افزایش بیان ک لوبیاآلی و زیستی در تولید 

فعالیت ریز موجودات زنده خاك در شرایط آبیاري 
داري داشته تواند روي تعداد غالف در بوته اثر معنیمی

  ). 1388باشد (توسلی و همکاران 
  وزن هزار دانه و عملکرد دانه 

ها نشان داد که اثر نتایج تجزیه واریانس داده
ی بر کود آلی، زیستی و اثر متقابل کود زیستی و آل

داري اختالف معنی %1عملکرد دانه در سطح احتمال 
دار دارد، اما وزن هزار دانه تحت تیمارهاي مختلف معنی

). جدول مقایسه میانگین نشان داد که 2نگردید (جدول 
تن در هکتار کود گاوي بدون کاربرد کود  15تیمار 

گرم در متر مربع باالترین عملکرد دانه  3/469زیستی با 
). همچنین در 3تیمارها دارد (جدول  سایرت به را نسب

و  10شرایط عدم کاربرد کود زیستی، تیمار کود گاوي 
تن در  10و  5کمپوست تن در هکتار و تیمار ورمی 15

داري در عملکرد دانه نسبت به هکتار سبب افزایش معنی
شرایط عدم کاربرد کود آلی (شاهد) گردید. نتایج بدست 

این است که در شرایط کاربرد کود  آمده دیگر حاکی از
تن در هکتار  10کمپوست زیستی، تیمار کود ورمی

گرم در متر مربع بود که نسبت  1/371عملکرد دانه 
گرم در متر مربع)  3/280تیمار عدم کاربرد کود آلی (

داري مشاهده گردید، اما نسبت به کود افزایش معنی
بع) اختالف گرم در متر مر 367تن در هکتار ( 15گاوي 
رسد که نظر می). به3داري مشاهده نگردید (جدول معنی

در شرایط کاربرد و عدم کاربرد کود زیستی، کود 
تن در  10کمپوست تن در هکتار و تیمار ورمی 15گاوي 

هکتار تا حدودي توانسته باعث افزایش عملکرد دانه 
نسبت به شرایط شاهد شود. تیمار کود آلی عالوه 

اهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش براینکه فر
دهد، همچنین با بهبود شرایط فیزیکی و فرآیندهاي می

حیاتی خاك ضمن ایجاد یک بستر مناسب براي رشد 
 ریشه موجبات افزایش رشد اندام هوایی و تولید ماده

آورد خشک و در نهایت بهبود عملکرد را فراهم می
وجاتا و همکاران ). س1390(سجادي نیک و همکاران 

کمپوست با سایر ) گزارش دادند که کاربرد ورمی2008(
هاي فیزیکی خاك براي کودهاي آلی باعث بهبود ویژگی

افزایش جذب، بهبود تولید و عرضه مواد پرورده به 
گردد. نجفی و بالل و در نهایت افزایش میزان عملکرد می

انی کود حیو کاربرد) گزارش نمودند که 1386همکاران (
تن در هکتار باعث افزایش عملکرد دانه در  24به میزان 
) بیان داشتند که 2004گردد. جت و آهالوات (لوبیا می

دار عملکرد کمپوست موجب افزایش معنیکاربرد ورمی
  دانه در گیاه نخود شده است. 
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ه، عملکرد دانه، عملکرد تعداد غالف در بوت بر یستیز و یآل کود ترکیبات تیماريمقایسه میانگین  -3جدول 

  سویا و عملکرد روغن دانهروغن درصد  ،زیستی
عملکرد 
 روغن

(g/m2) 

دانه  روغن
)./.(  

 عملکرد زیستی
)2(g/m 

  عملکرد دانه
)2(g/m  

  کود زیستی کود آلی  تعداد غالف در بوته

56c 1/26 ab 419 e 6/213 f 10g شاهد 

تی
یس
د ز
کو

رد 
ارب
م ک
عد

 

3/86 b 3/23 cd 996de 6/370 c 12fg 
  کود گاوي

  تن در هکتار) 10(

6/102 a 8/22 cde 1227ab 3/449 a 21ab 
  کود گاوي

 تن در هکتار) 15( 

6/98 a 6/24 cd 1294a 400b 20abc 
  ورمی کمپوست

 تن در هکتار) 5(

3/81 b 2/21 de 1134bcd 3/384 bc 20abc 
  ورمی کمپوست

 تن در هکتار)10(

3/63 c 5/22 cde 1100bcd 3/280 e 15def شاهد 

تی
یس
د ز
کو

رد 
ارب
ک

 

65c 7/20 e 1160abc 313d 18bcd 
  کود گاوي

  تن در هکتار) 10(

3/79 b 7/21 de 1167abc 367c 24a 
  کود گاوي

 تن در هکتار) 15( 

6/84 b 27a 0321 cde 313d 13efg 
  ورمی کمپوست

 تن در هکتار) 5( 

3/85 b 23cde 997de 3/371 c 17cde 
  ورمی کمپوست

 ار)تن در هکت 10(

اختالف  درصد 5 احتمال سطح در LSDهایی که داراي حروف مشابه می باشند براساس آزمون در هر ستون میانگین
 داري با یکدیگر ندارند.معنی

  
 و شاخص برداشت عملکرد زیستی

اثر کود آلی و اثر متقابل کود آلی و زیستی بر 
ولی  ،معنی دار شد ٪1عملکرد زیستی در سطح احتمال 

دار نگردید کود زیستی بر عملکرد زیستی معنی اثر
). نتایج حاصل از مقایسه میانگین عملکرد 2(جدول 

در شرایط عدم کاربرد کود زیستی نشان داد که 
 تن 5باالترین عملکرد زیستی مربوط به تیمار زیستی، 
گرم بر متر مربع  1294به میزان کمپوست ورمی
تن در  10کاربرد شرایط شاهد و باشد که نسبت به می

گرم بر متر  996و  914کود گاوي (به ترتیب هکتار 
اما نسبت به کود  ؛داري نشان دادمربع) افزایش معنی

گرم در متر مربع)  1227تن در هکتار ( 15گاوي 
نتایج . )3(جدول داري مشاهده نگردید اختالف معنی

بدست آمده دیگر حاکی از این است که تغییرات 
عملکرد زیستی در شرایط کاربرد کود در  داريمعنی

نسبت به زیستی به همراه تیمارهاي مختلف کود آلی 
) 2005کومار و همکاران (صورت نگرفته است. شاهد 

 جذب تنهانه  کمپوستورمیبیان نمودند که افزودن 
بلکه با  ،دهدعناصر غذایی مورد نیاز گیاه را افزایش می

اتی خاك ضمن بهبود شرایط فیزیکی و فرایندهاي حی
ایجاد یک محیط مناسب براي رشد ریشه، موجبات 

هاي هوایی و تولید ماده خشک افزایش رشد اندام
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برد. کاوندر و شود و عملکرد زیستی را باال میمی
کاربرد ) نتیجه گرفتند که 2003همکاران (

اي از طریق تحریک کمپوست در سورگوم دانهورمی
خاك و عرضه مداوم و  هاي مفیدفعالیت میکروارگانیزم

پایدار عناصر معدنی به ویژه نیتروژن به گیاه سبب 
(بدون کاربرد بهبود عملکرد زیستی نسبت به شاهد 

تحقیق انجام شده بر گیاه نخود شد. کمپوست) ورمی
کمپوست در واحد نشان داد که، مصرف سه تن ورمی

سطح، باعث افزایش چشمگیر عملکرد زیستی و عملکرد 
 گردید (جت و آهالواتگیاه در مقایسه با شاهد  دانه این

2004.(  
ها نشان داد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

که تنها اثر کود آلی بر شاخص برداشت در سطح 
دار بود و اثر کود زیستی و اثر متقابل معنی ٪1احتمال 

دار نگردید کود زیستی و آلی بر شاخص برداشت معنی
ل از مقایسه میانگین شاخص ). نتایج حاص2(جدول 

 کمپوستورمیبرداشت نشان داد که در شرایط تیمار 

بود، که نسبت  6/35تن در هکتار شاخص برداشت  10
تن در هکتار و عدم  10به شرایط کاربرد کود گاوي 

) افزایش درصد 6/24و  32کاربرد کود آلی (به ترتیب 
 15  داري نشان داد، اما نسبت به تیمار کود گاويمعنی

داري مشاهده ) اختالف معنیدرصد 1/34تن در هکتار (
رسد که در شرایط کاربرد نظر می). به4 جدولنشد (

تا  کمپوستورمیکود آلی با افزایش کود گاوي و 
حدودي توانسته سبب افزایش شاخص برداشت نسبت 

) 4(جدول به شرایط عدم کاربرد کود آلی (شاهد) شود 
هر  .است بوده دانه عملکرد شیافزا از یناش شتریبکه 

عاملی که سبب بیشتر شدن عملکرد دانه نسبت به وزن 
گردد، سبب افزایش این شاخص خشک کل گیاه می

شود که خود نشان دهنده تخصیص مناسبتر مواد می
باشد. استفاده از فتوسنتزي و عناصر غذایی به دانه می

تیمارهاي مختلف کود آلی سبب فراهمی مناسب و 
دل عناصر غذایی در طول فصل رشد به ویژه در متعا

  شود.فاز زایشی و رشد متعادل گیاه نسبت داده می
 

در یا سوپروالمین دانه گلوبولین و میزان شاخص برداشت، مقایسه میانگین  -4جدول 
 سطوح مختلف کود آلی

ین دانهمپروال  
(mg/g) 

 گلوبولین دانه
(mg/g) 

 کود آلی شاخص برداشت

060/0 a 205/0 bc 6/24 d شاهد 

050/0 ab 058/0 b 32bc  تن در هکتار 10کود گاوي  

034/0 c 048/0 c 1/34 ab  تن در هکتار 15کود گاوي  

036/0 c 050/0 bc 8/30 c تن در هکتار 5کمپوستورمی 

045/0 bc 067/0 a 6/35 a تن در هکتار 10 کمپوستورمی 

 سطح در LSDد براساس آزمون باشنهایی که داراي حروف مشابه میدر هر ستون میانگین
  داري با یکدیگر ندارند.اختالف معنی درصد 5 احتمال

  
  روغنو عملکرد درصد 

نشان داد جدول تجزیه واریانس  نتایج حاصل از
اثر کود آلی و اثر متقابل کود آلی و زیستی بر که 

داري تفاوت معنی %1درصد روغن در سطح احتمال 
درصد روغن معنی دار داشت، اما اثر کود زیستی بر 

). مقایسه میانگین درصد روغن نشان 2 نگردید (جدول

همراه با  کمپوستورمیتن در هکتار  5داد که تیمار 
درصد باالترین و کود  27کاربرد کود زیستی به میزان 

 7/20(تن در هکتار با کاربرد کود زیستی  10گاوي 
ترین درصد روغن را نسبت به سایر پایین) درصد
نتایج بدست آمده دیگر ). 3 رها دارا بود (جدولتیما

حاکی از این است که در شرایط عدم کاربرد کود 
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تن در هکتار  10 کمپوستورمیزیستی، تیمار کود 
درصد بود که نسبت تیمار عدم  2/21درصد روغن 

داري درصد) کاهش معنی 1/26کاربرد کود آلی (
تن در  15و  10مشاهده گردید، اما نسبت به کود گاوي 

) اختالف درصد 8/22و  3/23هکتار (به ترتیب 
در از طرف دیگر ). 3داري مشاهده نگردید (جدول معنی

تن  5 کمپوستورمیتیمار ستی، شرایط کاربرد کود زی
 درصد روغندر هکتار تا حدودي توانسته باعث افزایش 

کود رسد که نظر میبهنسبت به شرایط شاهد شود. 
باعث کاهش درصد روغن  هکتار تن در 15و  10گاوي 
) بیان نمودند 1389انوشه و همکاران ( پیراستهشود. می

به کار برده  کود زیستیو کمپوستورمیکه تیمارهاي 
شده در شرایط عدم تنش خشکی هیچ کدام اثر 

داري بر درصد روغن دانه آفتابگردان نداشتند. معنی
گیاه  ) تأثیر کود زیستی را در2003شهاتا و ال خواز (

آفتابگردان مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که 
کاربرد کود زیستی صفات کیفی را در مقایسه با تیمار 
کنترل بهبود بخشیده به طوري که باعث افزایش میزان 

   شوند.روغن دانه می
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان داد 

بر  که اثر کود زیستی و کود آلی و اثر متقابل آنها
 میانگین). مقایسه 2دار بود (جدول عملکرد روغن معنی

عملکرد روغن دانه سویا در سطوح مختلف کود آلی و 
زیستی نشان داد که در شرایط عدم کاربرد کود 

تن در هکتار عملکرد روغن  15زیستی، تیمار کود گاوي 
گرم در متر مربع بود که نسبت تیمار عدم  6/102

م در متر مربع) افزایش گر 56کاربرد کود آلی (
تن  5داري نشان داد، اما نسبت به ورمی کمپوست معنی

داري گرم در متر مربع) اختالف معنی 6/98در هکتار (
 طیشرا در که رسدیم نظربه). 3مشاهده نگردید (جدول 

  و هکتار در تن 15 يگاو کود ،یستیز کود کاربرد
 يحدود تا هکتار در تن 10 کمپوستیورم ماریت

 طیشرا به نسبت روغن عملکرد شیافزا باعث توانسته
) نیز 2008). باسو و همکاران (3(جدول . شود شاهد

نشان دادند که کود دامی منجر به افزایش عملکرد دانه، 
گردد. عملکرد روغن و پروتئین در بادام زمینی می

تن  20) گزارش کردند کاربرد 1390محمدي و همکاران (
تن در هکتار کمپوست به  10و در هکتار کود دامی 

صورت منفرد باعث افزایش درصد روغن دانه کلزا 
اما عملکرد روغن را افزایش معنی داري نداد.  ،گردید

همچنین کاربرد همزمان کود دامی و کمپوست عملکرد 
روغن را نسبت به تیمار کود شیمیایی به طور 

  داري افزایش داد. معنی
  

  پروتئین دانه و اجزاي آن
ها دادهجدول تجزیه وریانس ایج حاصل از نت

و درصد  کود آلی و زیستیمتقابل نشان داد که اثر 
 قرار داد تاثیرتحت  %1در سطح احتمال پروتئین دانه را 

 تاثیر. همچنین گلوبولین و پروالمین فقط تحت )5(جدول 
اثر کود قرار گرفت و  %1آلی در سطح احتمال کود 

یستی و آلی بر گلوتلین در زیستی و اثر متقابل کود ز
اما آلبومین تحت  ،دار گردیدمعنی %5سطح احتمال 

  .)5(جدول دار نگردید تیمارهاي مختلف معنی
با توجه به جدول مقایسه میانگین پروتئین دانه و 

 ،یستیز کود کاربرد طیشرا درتوان گفت اجزاي آن می
تن در هکتار  10بیشترین درصد پروتئین دانه در تیمار 

تن  5کود گاوي و کمترین آن در تیمار ورمی کمپوست 
). همچنین میزان 6در هکتار مشاهده گردید (جدول 

تن در هکتار کود گاوي  15گلوتلین دانه سویا در تیمار 
بدون کاربرد کود زیستی بیشترین و شاهد با کاربرد 

  ).6باشد (جدول کود زیستی کمترین مقدار را دارا می
از این است که کود ورمی  حاکییگر نتایج بدست آمده د

تن در هکتار تا حدودي توانسته باعث  10کمپوست 
پروالمین  گردد، اما میزانافزایش میزان گلوبولین سویا 

دانه سویا، استفاده از این کود اثر عکس داشته و باعث 
داري نسبت به شرایط شاهد گردید (جدول کاهش معنی

که  است بت کود آلی). این نتایج به دلیل اثرات مث4
کنندگی مناسب رشد، فعالیت فیزیولوژیکی کارایی تنظیم
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دهد. نتایج بدست و متابولیسمی را در گیاه افزایش می
دهد که آزادسازي آمده توسط محققان نشان می

کمپوست در طول فصل رشد ترکیبات نیتروژنه از ورمی
گردد (سعید باعث افزایش قابل توجه میزان پروتئین می

) 1390( سجادي نیک و همکاران ).1390نژاد و همکاران 
کمپوست و گزارش کردند کود نیتروژن، کود ورمی

همچنین تلقیح با کود زیستی نیتروکسین باعث افزایش 
  عملکرد پروتئین در کنجد نسبت به شرایط شاهد گردید.

   
دانه سویا تحت تاثیر فیت مربوط به کیي هاداده انسیوار هیتجز از حاصل مربعات نیانگیم - 5جدول

  سطوح مختلف کود آلی و زیستی

 آلبومین دانه گلوبولین دانه ین دانهالمپرو گلوتلین دانه
درصد 
  پروتئین

درجه 
 آزادي

  منابع تغییر

0/00034ns 0/00018ns 0/0000093ns 0/00016ns 9/20ns 2 تکرار 
0/00064ns 0/00067** 0/00036** 0/0002ns 15/2ns 4 کود آلی 
0/0018* 0/00024ns 0/000073ns 0/00000005ns 12/1ns 1 کود زیستی 
0/00082* 0/000032ns 0/000094ns 0/000060ns 21/9** 4  زیستی× کود آلی 

00023/0  000086/0  000058/0  0002/0  61/1  خطاي آزمایشی 18 
43/31  53/20  84/13  41/15  17/5  ضریب تغییرات  

  دهد.داري را نشان میعدم وجود تفاوت معنی nsو  ٪5و  ٪1ر سطح داري د**و* به ترتیب معنی
  

 
یر تاثتحت  دانه سویاگلوتلین  و مقایسه میانگین درصد پروتئین -6جدول 

 سطوح مختلف کود آلی و زیستی
هگلوتلین دان  
(mg/g) 

دانه پروتئین  
کود  کود آلی (%)

 زیستی
048/0 bcde 3/25 bcd عدم کاربرد کود زیستی شاهد 

032/0 cde 2/23 de 
  کود گاوي

 تن در هکتار10

080/0 a 8/26 ab 
  کود گاوي

 تن در هکتار 15
055/0 abcd 9/23 cde  تن در هکتار 5ورمی کمپوست 

072/0 ab 6/26 ab  تن در هکتار 10ورمی کمپوست 
026/0 e 5/23 de شاهد 

 کاربرد کود زیستی

057/0 abc 1/28 a 
  کود گاوي

 تن در هکتار10

041/0 cde 7/21 ef 
  کود گاوي

 تن در هکتار 15

030/0 de 3/20 f 
  ورمی کمپوست

 تن در هکتار 5

049/0 abcde 9/25 bc 
  ورمی کمپوست

 تن در هکتار 10

 در LSDباشند براساس آزمون هایی که داراي حروف مشابه میدر هر ستون میانگین
 داري با یکدیگر ندارند.اختالف معنی درصد 5 احتمال سطح
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  کلی گیريتیجهن

 عملکرد نیشتریببا توجه به نتایج این آزمایش، 
 کود هکتار در تن 15 يمارهایت در روغن عملکرد و دانه
 ماریت وگرم در متر مربع)  102و  449ي (به ترتیب گاو
 6/98و  400(به ترتیب  هکتار در تن 5 کمپوستی ورم

 حاصل یستیز کود مصرف بدونگرم در متر مربع) و 
کمترین عملکرد دانه و عملکرد روغن در  چنینهمو  شد

تیمار شاهد بدون کاربرد کود زیستی مشاهده شد. 
توانسته عناصر غذایی را به میزان  کاربرد کودهاي آلی

قابل قبول در اختیار گیاه قرار دهد و شرایط مناسب 

به نظر رشد و افزایش عملکرد را در پی داشته باشد. 
سترس قرار دادن مواد در دبا  رسد کودهاي آلیمی

مغذي الزم گیاهان نقش مؤثري دارد و با فراهم آوردن 
شود. به محیط رشد مناسب باعث افزایش عملکرد می

به طور نسبی طور کلی کاربرد کودهاي زیستی و آلی 
تأثیر مثبتی بر تعداد غالف در بوته، عملکرد دانه، 

درصد پروتئین داشته و عملکرد زیستی، عملکرد روغن 
با مصرف کود آلی و رسد به نظر میست. در نهایت ا

زیستی بخشی از نیاز غذایی گیاه سویا به جاي مصرف 
 کود شیمیایی قابل تأمین است.
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	ﺳا ،ﮏﯿﺘﻤﻟﺎﭘ ﺪﯿﺳا ﻢﮐ ناﺰﯿﻣﯿ ،مﺎﻗرا ﻦﯾا ﮏﯾرﺎﺌﺘﺳا ﺪ ياﺮﺑ ﻢﻟﺎﺳ و ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻦﻏور ﻪﺑ ﻞﯾﺪﺒﺗ ار ﺎﯾﻮﺳ ﻦﻏور نﺎﺴﻧاﺖﺳا هدﺮﮐ) ﺪﻧﻮﻠﮔﺮﺑ2002.(ﻢﻬﺳﻧﺎﻬﺟﯽﻮﺳﯾﺎرد ﻣﺄﺗﯿﻦﻦﻏورﮐارﻮﺧﯽدوﺪﺣ44ﺪﺻردﺖﺳا.ﺎﺑاﯾﻦلﺎﺣ ﻟﻮﺗﯿﺪاﯾﻦﮔﯿهﺎﻋارزﯽردهرﺎﻗﺎﻫيﺳآﯿﺎوﺮﻓآﯾﺎﻘﺎﻬﻨﺗ5 ﺪﺻردزاﻞﮐﻟﻮﺗﯿﺪﻧﺎﻬﺟﯽﻮﺳﯾﺎﺖﺳا) ﻮﺋﺎﻓ2010.( 
	ﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋوءاﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋودﻢﻗرﻮﺳﯾﺎشراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐﻪﮐ ﻘﻠﺗﯿﺢ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾاﺐﺒﺳاﺰﻓاﯾﺶﻨﻌﻣﯽرادداﺪﻌﺗفﻼﻏرد ،ﻪﺗﻮﺑداﺪﻌﺗﻪﻧادرد،فﻼﻏنزوراﺰﻫﻪﻧادوردﺎﻬﻧﯾﺖ دﺮﮑﻠﻤﻋﺎﻬﻧﯽﯾﻮﺳﯾﺎدﺮﮔﯾﺪ .ﺎﻬﺷﺎﺗولازاﻮﺧ)2003 ( ﺛﺄﺗﯿﺮدﻮﮐزﯾﺘﺴﯽارﺮﺑﮔﯿهﺎنادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآدرﻮﻣﺳرﺮﺑﯽ راﺮﻗﺪﻧدادوردﯾﺪﻨﺘﻓﺎﻪﮐدﺮﺑرﺎﮐدﻮﮐزﯾﺘﺴﯽتﺎﻔﺻ ﮐﯿﻔﯽاررد
	ﻪﺧﺮﭼزﯾﺘﺴﯽودﻮﺧﺎﭘﯾراﺪيمﻮﺑمﺎﻈﻧﺎﻫيﻋارزﯽ ﺪﻧرادزاﯾﮏﻮﺳوﻪﻟﺄﺴﻣﻣﺄﺗﯿﻦاﺬﻏيﻓﺎﮐﯽﺎﺑﮐﯿﻔﯿﺖ اﺮﺑيﻌﻤﺟﯿﺖنوﺰﻓازورنﺎﻬﺟزاﻮﺳﯽﯾدﯾﺮﮕﻧﯿزﺎﻪﺑ ﺪﺠﺗﯾﺮﻈﻧﺪردشورﺎﻫياﺰﻓاﯾﺶﻟﻮﺗﯿﺪتﻻﻮﺼﺤﻣﻋارزﯽ ارروﺮﺿيﻪﺘﺧﺎﺳ،ﺖﺳااﺮﺑﺎﻨﺑﯾﻦﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﻧﯿﻞﻪﺑ زروﺎﺸﮐيﺎﭘﯾراﺪﻪﺟﻮﺗﻪﺑهدﺎﻔﺘﺳاﺑﯿﺮﺘﺸزاﺎﻫدﻮﮐي زﯾﺘﺴﯽوﻟآﯽوﻨﭽﻤﻫﯿﻦفﺮﺼﻣﺮﺘﻤﮐﯾﺎفﺬ
	اﯾﻦﺎﻣزآﯾﺶردلﺎﺳﻋارزﯽ1391ردﻪﻋرﺰﻣ ﻘﺤﺗﯿﺗﺎﻘﯽزروﺎﺸﮐيﻊﻗاوردنﺎﺘﺳرﺎﻨﭼنﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﯾجﻮﺳﺎﺎﺑتﺎﺼﺨﺸﻣﻓاﺮﻐﺟﯿﺎﯽﯾ30ﻪﺟردو38ﻗدﯿﻪﻘ ﻟﺎﻤﺷﯽولﻮﻃﻓاﺮﻐﺟﯿﺎﯽﯾ51ﻪﺟردو32ﻗدﯿﻪﻘﻗﺮﺷﯽو عﺎﻔﺗرازاﺢﻄﺳردﯾﺎ1832ﺮﺘﻣاﺮﺟادﺮﮔﯾﺪ.ﻞﻗاﺪﺣﻪﺟرد تراﺮﺣﻪﻧﺎﻫﺎﻣﻪﻘﻄﻨﻣﻞﺤﻣﺎﻣزآﯾﺶ0/9 -ﻪﺟرد ﺘﻧﺎﺳﯽداﺮﮔردديهﺎﻣوﺮﺜﮐاﺪﺣنآ5/38ﻪﺟرد ﺘﻧ
	آﺎﻣزﯾﺸﯽزا5ﻂﺧﺖﺷﺎﮐﻪﺑترﻮﺻﻮﺟيوﻪﺘﺸﭘ دﻮﺑ وﺖﺷﺎﮐردﻂﺳوﻪﺘﺸﭘﺎﻫمﺎﺠﻧاﺪﺷ .دﻮﮐزﯾﺘﺴﯽ،دﻮﮐ وﺎﮔيوﻣروﯽﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻪﺑﺗﺮﺗﯿ،ﺐزاﺖﮐﺮﺷروﺎﻨﻓﺰﺒﺳ ،ناﺮﻬﺗرادوﺎﮔيﯾجﻮﺳﺎوﺖﮐﺮﺷﮐﯿﻤﯿﺎﺰﺒﺳﺷﯿزاﺮ ﺮﺧﯾراﺪيدﺮﮔﯾﺪ.ﻣزﯿﻦاﺪﺘﺑاﻪﺑﺳوﯿﻪﻠﻦﻫآوﺎﮔ راﺪﻧادﺮﮔﺮﺑﻢﺨﺷهدز،ﺪﺷﺪﻌﺑزانآﻂﺳﻮﺗدﯾﮏﺴ ﻪﺧﻮﻠﮐﺎﻫدﺮﺧوﻄﺴﺗﯿﺢﻞﻣﺎﮐﺎﺑﻪﻟﺎﻣمﺎﺠﻧاﺪﺷوﺲﭙﺳ
	ﻦﯾاﺎﻣزآﯾﺶﻪﺑترﻮﺻرﻮﺘﮐﺎﻓﯾﻞوردﺐﻟﺎﻗ كﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﻓدﺎﺼﺗﯽﺎﺑ3راﺮﮑﺗو10ﺗﯿرﺎﻤاﺮﺟاﺪﺷ . ﺗﯿﺎﻫرﺎﻤيﺎﻣزآﯾﺶﻞﻣﺎﺷرﻮﺘﮐﺎﻓلوا :5ﺢﻄﺳدﻮﮐﻟآﯽ )10و15ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫدﻮﮐوﺎﮔي،5و10ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫ ﻣروﯽﺖﺳﻮﭙﻤﮐوﺎﺷﺪﻫ (ورﻮﺘﮐﺎﻓمود :2ﺢﻄﺳدﻮﮐ زﯾﺘﺴﯽﻪﮐ ﻞﻣﺎﺷ) ﺪﻫﺎﺷمﺪﻋفﺮﺼﻣﺮﺘﮐﺎﺑ دﻮﮐ و ي رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز2(وفﺮﺼﻣﺮﺘﮐﺎﺑي
	ﻪﺑﻪﻓﺎﺿادﻮﮐ ﯽﺘﺴﯾزتﺎﻔﺴﻓرورﺎﺑ2دﻮﺑ . ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ ﻪﺑ مزﻻدﻮﮐﯽﺘﺴﯾز ﻪﺗﺎﻔﺴﻓرورﺎﺑ2يوﺎﺣ ودعﻮﻧيﺮﺘﮐﺎﺑﻞﺣهﺪﻨﻨﮐتﺎﻔﺴﻓﺖﺳاﻪﮐﺎﺑدﺎﻔﺘﺳاهزا ودزﺎﺳورﺎﮐﺢﺷﺮﺗﺪﯿﺳايﺎﻫﯽﻟآوﻢﯾﺰﻧآزﺎﺗﺎﻔﺴﻓ ﺚﻋﺎﺑﺰﺠﺗﯾﻪتﺎﺒﯿﮐﺮﺗهﺮﻔﺴﻓلﻮﻠﺤﻣﺎﻧردكﺎﺧهﺪﺷو ردﻪﺠﯿﺘﻧنﺎﮑﻣابﺬﺟنﺪﺷاﯾﻦﺮﺼﻨﻋارياﺮﺑنﺎﻫﺎﯿﮔ ﻢﻫاﺮﻓﻣﯽﺪﻨﻨﮐ .ﻪﻠﺻﺎﻓﺑﯿﻦﺎﻫراﺮﮑ
	هزاﺪﻧاﮔﯿﺮيﺎﺳﯾﺮتﺎﻔﺻﻈﻧﯿﺮﻦﻏوروﺌﺗوﺮﭘﯿﻦزاﺮﻫ تﺮﮐﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫﯽﯾزاﺎﻬﻧآﻪﺑرﻮﻃﻓدﺎﺼﺗﯽبﺎﺨﺘﻧاوﻪﺑ ﻣزآﺎﯾهﺎﮕﺸﻞﻘﺘﻨﻣﺪﺷ.ﺖﻬﺟهزاﺪﻧاﮔﯿﺮيﺪﺻردﻦﻏور ﻪﻧادزاشورﻪﻠﺴﮐﻮﺳ)نﻮﺴﻧﺎﺟوﺮﻟواﯾﭻ1959 ( هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ .ﺖﻬﺟجاﺮﺨﺘﺳازاشوررﻮﻤﺳ)1999 (و ﻌﺗﯿﯿﻦﻤﮐﯽﺌﺗوﺮﭘﯿﻦﺎﻫيﺧذﯿهﺮايرﺬﺑ شور زا ) درﻮﻓداﺮﺑ1976 (هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ .ت
	ﻫﯿﭻﻪﻧﻮﮔﺖﻓآﯾﺎﻞﻣﺎﻋﺑﯿرﺎﻤﯾاﺰﯽﯾردﻪﻋرﺰﻣهﺪﻫﺎﺸﻣ دﺮﮕﻧﯾﺪوﺖﺷادﺮﺑلﻮﺼﺤﻣردرﺎﺗﯾﺦ23هﺎﻣ نﺎﺑآ ترﻮﺻﺖﻓﺮﮔ.ﻪﺑرﻮﻈﻨﻣﻌﺗﯿﯿﻦداﺪﻌﺗفﻼﻏردﻪﺗﻮﺑ10 ﻪﺗﻮﺑردﺮﻫتﺮﮐﻪﺑرﻮﻃﻓدﺎﺼﺗﯽبﺎﺨﺘﻧاودرﻮﻣ زراﯾﺑﺎﯽراﺮﻗﺪﻨﺘﻓﺮﮔوﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﺎﻬﻧآاﺮﺑيﺮﻫﺖﻔﺻ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣﺪﺷ.ﻠﻤﻋﯿتﺎﺖﺷادﺮﺑﺎﻬﻧﯽﯾاﺮﺑيﯽﻣﺎﻤﺗﺗﯿﺎﻫرﺎﻤ ﻧﺎﻣزﯽترﻮﺻﺖﻓﺮﮔﻪﮐﺮﻘﺗﯾﺎﺒ90
	فﻼﻏﺎﻫيﻮﺳﯾﺎﻪﺑ ﮓﻧرهﻮﻬﻗايوﻞﻣﺎﮐﮏﺸﺧهﺪﺷﺪﻧدﻮﺑ .اﺮﺑياﯾﻦرﻮﻈﻨﻣ ﺲﭘزافﺬﺣودﻂﺧﺷﺎﺣﯿﻪزاﺮﻫ،تﺮﮐﺤﻄﺳﯽﺎﻌﻣلد 3ﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣﺖﻬﺟﺎﻘﻣﯾﻪﺴدﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺷادﺮﺑﺪﻧﺪﺷ
	مﺎﺠﻧاﺪﺷوﺟﺖﻬﺎﻘﻣﯾﻪﺴ ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﺎﻫزانﻮﻣزآ
	ردﺢﻄﺳلﺎﻤﺘﺣا5%هدﺎﻔﺘﺳا دﺮﮔﯾﺪ.
	مﺎﻤﺗ ﻪﺗﻮﺑﺎﻫزاﻞﺤﻣﻪﻗﻮﻃﻂﺳﻮﺗساداﺪﺟوﺖﻬﺟﺶﻫﺎﮐ ﺖﺑﻮﻃرﻪﺗﻮﺑﺎﻫوﺳرﯿنﺪﺖﺑﻮﻃرﻪﺑدوﺪﺣ12ﺎﺗ14 ﺪﺻردﻪﺑتﺪﻣﯾﮏﻪﺘﻔﻫرداﻮﻫيدازآراﺮﻗهدادﺪﻧﺪﺷ . ردﻪﻠﺣﺮﻣﺪﻌﺑاﺮﺑيﺖﺳﺪﺑندروآدﺮﮑﻠﻤﻋزﯾﺘﺴﯽ ﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫيطﻮﺑﺮﻣﻪﺑﺮﻫتﺮﮐنزوﺪﻧﺪﺷ .اﺮﺑيﺮﺑآدرو دﺮﮑﻠﻤﻋﺎﻬﻧﯽﯾ،ﻪﻧادﺎﻫارزاهﺎﮐاﺪﺟهدﺮﮐوﺲﭙﺳ ﻪﻧادﺎﻫيﺖﺷادﺮﺑهﺪﺷردﺮﻫتﺮﮐﺎﻣزآﯾﺶﻪ
	زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ لوﺪﺟﻪﯾﺰﺠﺗ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﺮﺛا ﻪﮐ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ1%ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺎﻣا ،دﻮﺑ راد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﺮﺑ نﺎﺸﻧ يراد داﺪﻧ لوﺪﺟ)2(.
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺮﺛاﻞﺑﺎﻘﺘﻣدﻮﮐﻟآﯽوزﯾﺘﺴﯽﺮﺑ فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ) ﻪﺗﻮﺑ رد24 يوﺎﮔ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ (دﺪﻋ15 رد ﻦﺗ) ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و دﻮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ رﺎﺘﮑﻫ10 ﺎﮐ نوﺪﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ (دﺪﻋ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑر لوﺪﺟ) دﻮﺑ3 .( دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ م
	لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮕﻧ2 ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ .( رﺎﻤﯿﺗ15 دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ نوﺪﺑ يوﺎﮔ دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز3/469 ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺒﺴﻧ ار ﻪﺑ ﺖﺮﯾﺎﺳ لوﺪﺟ) دراد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ3 رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .( يوﺎﮔ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ،ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ10 و 15ﯽﻣرو رﺎﻤﯿﺗ و ر
	ﯽﺘﺴﯾز، رﺎﻤﯿﺗ يوﺎﮔ دﻮﮐ15رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﻪﺗﻮﺑ رد21ﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴ يوﺎﮔ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ 10رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ) ﯽﻟآ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ و12 و 10 (دﺪﻋﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻣا ،داد نﺎﺸﻧ يراد ﯿﺗ رﺎﻤﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ5 و10 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ)20 (دﺪﻋ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا .ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يرا
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﻟآ و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﺘﺴﯾز ،ﯽﻟآ دﻮﮐ ﺮﺑ ﯽ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ1%ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا يرادﯽﻨﻌﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺖﺤﺗ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﺎﻣا ،دراد راد
	يوﺎﮔ15) رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ1227 (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﯾدﺮﮕﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد لوﺪﺟ)3( . ﺞﯾﺎﺘﻧ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺮﮕﯾد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﯽﻨﻌﻣيراد رد دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻟآ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻫﺎﺷ .ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮕﻧ ترﻮﺻ) نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﻣﻮ
	ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ1
	ﺪﺷ راد ﯽﻨﻌﻣ، ﯽﻟو ﺮﺛاﯽﻨﻌﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺪﯾدﺮﮕﻧ راد لوﺪﺟ)2 دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ .( ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ،ﯽﺘﺴﯾز رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ5ﻦﺗ ﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ1294 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ ﯽﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ 
	10 ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ6/35 ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ ،دﻮﺑ يوﺎﮔ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ10 مﺪﻋ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ) ﯽﻟآ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ32 و6/24ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا ( ﯽﻨﻌﻣيوﺎﮔ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻣا ،داد نﺎﺸﻧ يراد15 ) رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ1/34ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ( هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد ) ﺪﺸﻧلوﺪﺟ4ﻪﺑ .(ﯽﻣ ﺮﻈﻧ دﺮﺑرﺎ
	ﯽﻣﯽﻣ ﻻﺎﺑ ار ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ و دﻮﺷ و رﺪﻧوﺎﮐ .دﺮﺑ ) نارﺎﮑﻤﻫ2003 ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ( دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻣروﻪﻧاد مﻮﮔرﻮﺳ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﻖﯾﺮﻃ زا يا مﺰﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓﺪﯿﻔﻣ يﺎﻫ و مواﺪﻣ ﻪﺿﺮﻋ و كﺎﺧ ﺐﺒﺳ هﺎﯿﮔ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ راﺪﯾﺎﭘ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ دﺮ
	ﯽﻨﻌﻣ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺮﺛا و دﻮﺑ رادﯽﻨﻌﻣ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﯽﻟآ و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺪﯾدﺮﮕﻧ راد لوﺪﺟ)2ﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ .( ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ زا ﻞ رﺎﻤﯿﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺖﺷادﺮﺑﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ
	رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ داد5 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ27 دﻮﮐ و ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﺻرد يوﺎﮔ10 ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ)7/20 ﺪﺻرد (ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺗ ﺎﻤﯿﺗلوﺪﺟ) دﻮﺑ اراد ﺎﻫر3 .( ﺮﮕﯾد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ ﺖﺳ
	زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ داد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﻏور ﺪﺻرد1%ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ يراد ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺮﺛا ﺎﻣا ،ﺖﺷاد راد ﯽﻨﻌﻣ ﻦﻏور ﺪﺻرد لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮕﻧ2 نﺎﺸﻧ ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .(
	دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ ،ﯽﺘﺴﯾزﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10 رﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ﻦﻏور ﺪﺻرد2/21 مﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺪﺻرد ) ﯽﻟآ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ1/26ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ (ﺪﺻرد يراد يوﺎﮔ دﻮﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻣا ،ﺪﯾدﺮﮔ هﺪﻫﺎﺸﻣ10 و15 رد ﻦﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ) رﺎﺘﮑﻫ3/23 و8/22ﺪﺻرد فﻼﺘﺧا ( ﯽﻨﻌﻣ لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮕﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد3 .( ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا رد
	ﺘﻧ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎ ﺲﻧﺎﯾرو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟهداد ﺎﻫ ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ دﻮﮐ ﺪﺻرد و ار ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد1% ﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺎﺗداد راﺮﻗ لوﺪﺟ)5( ﺖﺤﺗ ﻂﻘﻓ ﻦﯿﻣﻻوﺮﭘ و ﻦﯿﻟﻮﺑﻮﻠﮔ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺮﯿﺛﺎﺗ دﻮﮐ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﻟآ1% و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ دﻮﮐ ﺮﺛا ز دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﺘﺴﯾز رد ﻦ
	ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا هﺎﯿﮔ رد ار ﯽﻤﺴﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣ و ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ .ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﻣآ يزﺎﺳدازآ ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣرو زا ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻣ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ناﺰﯿﻣ ﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺪﯿﻌﺳ) ددﺮﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و داﮋﻧ1390.(نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯿﻧ يدﺎﺠﺳ)1390 ( ﯽﻣرو دﻮﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ 
	.ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﯽﭘ رد ار دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا و ﺪﺷر ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﯽﻣﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﺳر ﺎﺑد رد داﻮﻣ نداد راﺮﻗ سﺮﺘﺳ ندروآ ﻢﻫاﺮﻓ ﺎﺑ و دراد يﺮﺛﺆﻣ ﺶﻘﻧ نﺎﻫﺎﯿﮔ مزﻻ يﺬﻐﻣﯽﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺪﺷر ﻂﯿﺤﻣ ﻪﺑ .دﻮﺷ ﯽﻟآ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻠﮐ رﻮﻃ ﯽﺒﺴﻧ رﻮﻃ ﻪﺑ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ 
	،ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﺑﯿﺮﺘﺸﯾﻦدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻧادودﺮﮑﻠﻤﻋﻦﻏورردﺗﯿﺎﻫرﺎﻤي15ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫدﻮﮐ وﺎﮔ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ) ي449 و102 (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔوﺗﯿرﺎﻤ ﻣرو ﯽﺖﺳﻮﭙﻤﮐ5ﻦﺗردرﺎﺘﮑﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ)400 و6/98 و (ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔنوﺪﺑفﺮﺼﻣدﻮﮐزﯾﺘﺴﯽﻞﺻﺎﺣ ﺪﺷ وﻤﻫﻦﯿﻨﭽ رد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ 
	،ف ﯽﻟﺎﻤﺟ و ي مﺎﻣا ،ه ﻪﺷﻮﻧا ﻪﺘﺳاﺮﯿﭘ1389ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . ﺪﺻرد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺪﺷر ﺮﺑ ﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻦﻏور ،يزروﺎﺸﮐ ﯽﺳﺎﻨﺷ مﻮﺑ ﻪﻠﺠﻣ .ﯽﮑﺸﺧ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رد نادﺮ2)3 :(501-492. ،م يرﺪﯿﺣ و م يﺪﻤﺣا ،م يﺮﺒﻨﻗ ،ا ا ﯽﻠﺳﻮﺗ1388) نزرا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻓﻮﻠﻋ ﺮﺑ ﯽﻣاد 
	( ) ﺎﯿﺑﻮﻟ و
	،ناﺮﯾا ﯽﻋارز مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .طﻮﻠﺨﻣ ﺖﺸﮐ رد (8)2 :(11 -1. ﯽﻧاﻮﺿر ،م س يﺪﯿﺳ و ب م يﺮﯿﻣا ،پ مﺪﻘﻣ1393 ﺐﯿﮐﺮﺗ و ﻦﻏور ناﺰﯿﻣ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺮﺛا . ﺪﺠﻨﮐ ﻦﻏور بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا)
	( ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .16)3 :(221-209. ،ه ﯽﺟﺮﻓ و ر ح ﯽﭼﻮﻠﺑ ،ر ع يوﺪﯾ ،ر ﮏﯿﻧ يدﺎﺠﺳ1390،(هروا) ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﯽﻣرو) ﯽﻟآ و ،(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﺠﻨﮐ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ (ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ) ﯽﺘﺴﯾز)
	ﺪﯿﻟﻮﺗ و يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣ .( ،راﺪﯾﺎﭘ21)2 :(101 -87. ،م يﺮﯿﺼﻧ و م ح ﯽﯾاﺰﺧ ،پ مﺪﻘﻣ ﯽﻧاﻮﺿر ،ح ا داﮋﻧ ﺪﯿﻌﺳ1390 يﺎﻫدﻮﮐ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ،ﯽﻟآ داﻮﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا . ﯿﻠﺑﺎﻗ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻪﻓﻮﻠﻋ مﻮﮔرﻮﺳ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ناﺰﯿﻣ و ﻢﻀﻫ ﺖﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ  .يا ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ9)4(:630 -623. ﻤﻇﺎﮐ
	،م يرﺪﻨﮑﺳا و آ م ﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋ ،ا ﺪﻧوﻼﻗ ،ا يداﺰﺧر ،ب يرﺎﺳﺎﭘ ،خ يﺪﻤﺤﻣ1390د ﺖﯿﻔﯿﮐ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻨﮐاو . ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ اﺰﻠﮐ ﻪﻧا ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﻪﻠﺠﻣ .نﺎﺘﺳدﺮﮐ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ،ﯽﻣاد دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ4)2 :(101-81. ،ا ﯽﻌﻓار و ح ﺎﺳﺮﭘ ،ع ﯽﻠﻌﺠﻨﮔ ،ح ﯽﻔﺠﻧ1386 دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰ
	91-87.

