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  چکیده
بر . باشدمدیریت حاصلخیزي خاك از طریق استفاده از کودهاي زیستی یکی از اجزاي حیاتی کشاورزي پایدار می

اي، آزمایشی کمی و کیفی سورگوم علوفهاین اساس، به منظور ارزیابی اثر کودهاي زیستی و شیمیایی بر برخی صفات 
در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه 1390در سال زراعی 

کیلوگرم در هکتار  210فاکتوراول سطوح مختلف کود شیمیایی شامل .هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردیدبلوك
 اوره ،%)100(سوپرفسفات تریپل%) + 100( ، اوره%)100(فسفات تریپل کیلوگرم در هکتار سوپر 150، %)100(کود اوره 

 ،2فسفات بارور ،و شاهد و فاکتور دوم شامل کود زیستی با سطوح بیوسوپر%) 50( سوپرفسفات تریپل+  %)50(
شرایط محیطی تبریز سه چین نتایج نشان دادند که سورگوم قادر است در . بودو شاهد  2فسفات بارور+ بیوسوپر

بیشترین و کمترین عملکرد علوفه وارتفاع گیاه به ترتیب در ترکیب  .محصول علوفه در یک فصل زراعی تولید نماید
بیشترین و کمترین درصد دیواره . و شاهد مشاهده گردید 2فسفات بارور+ سوپر فسفات تریپل + تیماري کود اوره 

 50+ درصد اوره  50ن همی سلولز به ترتیب مربوط به تیمار شاهد و ترکیب تیماريسلولی و درصد دیواره سلولی بدو
 کود اوره وتعدادپنجه و درصد پروتئین در تیمار بیشترین  و همچنین بود 2فسفات بارور+ درصد سوپر فسفات تریپل 

ام از کودهاي شیمیایی و زیستی توان نتیجه گرفت که استفاده تودر حالت کلی می. بدست آمدتیمار شاهد  کمترین آنها در
هاي شیمیایی و داري نسبت به استفاده تنها از کودها برتري داشت و عملکرد علوفه را بطور معنینسبت به سایر تیمار
  .زیستی افزایش داد

  
  NDF و ADF ،2فسفات بارورپروتئین، درصد  بیوسوپر، :هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Management of soil fertility via biological fertilizers application is one of the most important 

components of sustainable agriculture. On this basis, in order to investigate the effect of biological 

and chemical fertilizers on some qualitative and quantitative traits in forage sorghum, a field study 

was conducted as factorial experiment based on RCBD (Randomized complete block design) with 

three replications during growth season 2011 in Research Farm of Faculty of Agriculture at 

University of Tabriz. The first factor consisted of chemical fertilizer levels of 210 Kg/ha urea 

(100%), 150 Kg/ha super phosphate triple (100%), urea (100%) + super phosphate triple (S.P.T, 

100%), urea 50% + S.P.T. 50%, and control. The second factor comprised biofertilizer levels of 

biosuper, phosphate barvar-2, biosuper + phosphate barvar-2 and control. Results showed that 

sorghum can produce three harvests during a growth season under Tabriz climates. The highest and 

the lowest forage yield and plant height were observed in treatment combinations of urea (100%) + 

S.P.T. (100%) + phosphate Barvar-2 and control. The highest and lowest percentage NDF and ADF 

were observed in treatment control and 50% urea + 50% S.P.T.  + phosphate barvar-2, respectively. 

Also the highest tiller number per plant and the percentage of protein in the urea treatment and the 

lowest was in control. Therefore, it was concluded that integrated application of chemical and bio 

fertilizers at three harvests was superior to the treatments and sorghum forage yield was increased 

significantly in compared to chemical and bio-fertilizers usage, separately.   
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  مقدمه
 طیور، و دام تغذیه در سورگوم قابل توجه اهمیت

 با سازگار ارقام به دستیابی براي را ايمنطقه تحقیقات

 با تا سازد،می ضروري سطح واحد در باال عملکرد
-آوريفن و عملیات انجام براي صحیح هايریزيبرنامه

 سورگوم نمو و رشد نحوه از کامل شناخت زراعی، هاي
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 در گامی بتوان ،آن زراعت براي مناسب شرایط تعیین و
 ایران در. برداشت زمینه این در کشور کفایی خود جهت
 سورگوم، خصوصیات با محصولی به نیاز وجود با

. باشدنمی توجه مورد زارعین ربیشت براي آن زراعت
-فرآورده تولید سطح بودن پایین علل مهمترین از یکی

 مربوط موضوع همین به شاید نیز کشور دامی هاي
با مصرف کود زیستی فسفات  ).1379 جودي( باشد
فسفات توان مصرف کود شیمیایی سوپرمی 2بارور

تریپل را کاهش داد که حرکتی در راستاي کشاورزي 
ي هاباکتري. باشدکاهش آلودگی زیستی میپایدار و 

قادرند به کمک تغییر  موجود در این کودهاي زیستی
هاي میزان اسیدیته اطراف خود و نیز به کمک فرآیند

آنزیمی فسفر نامحلول خاك را به صورت اسیدهاي آلی 
این عنصر را  تفسفره و فسفر سبک آزاد کرده و حرک

 ،1379 همکارانساروخانی و ( در خاك افزایش دهند
 ).1382 ملکوتی و سپهر ،1380 صالح راستین

ارتفاع بوته، وزن خشک بوته، شاخص سطح 
برگ، نسبت سطح برگ و وزن مخصوص برگ 

اي در اثر استفاده از کودهاي زیستی سورگوم دانه
داري نسبت حاوي ازتوباکتر و سودوموناس بطور معنی

کودهاي  ).2010 آمال و همکاران( به شاهد افزایش یافت
زیستی چه به صورت منفرد و چه به صورت تلفیقی با 
کودهاي شیمیایی باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی، 

 گردیدعملکرد دانه و عملکرد اسانس در زیره سبز 
   ).1389 سعید نژاد و رضوانی مقدم(

تلقیح توام ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر مقدار 
رد و وزن ماده خشک ذرت و سورگوم اثر مثبت دا

خشک اندام هوایی ذرت و سورگوم نسبت به شاهد به 
تیالك و همکاران ( درصد افزایش یافت 15و  12ترتیب 
اثر آزوسپیریلوم و اثر مخلوط این باکتري و  ).1992

ازتوباکتر براي افزایش عملکرد گندم، ذرت و سورگوم 
در پژوهشی وزن  ).1998 راي و گایور(دار بود معنی

در اثر تلقیح با آزوسپیریلوم نسبت به خشک سورگوم 
تلقیح آزوسپیریلوم با  شاهد افزایش یافت و همچنین

سورگوم منجر به افزایش ازت کل گیاه گردید و عملکرد 
کاپولنیک و (یافت درصد افزایش  30تا  10محصول 
) 1390( کشاورز افشار و همکاران ).1981 همکاران

در اثر  سورگوم هباالترین ارتفاع بوت گزارش کردند که
در  آنمحلول پاشی باکتري سودوموناس و کمترین 

همچنین اثر سطوح مختلف  .تیمار شاهد بدست آمد
اي نشان هاي زیستی بر سورگوم علوفهنیتروژن و کود

داد، باالترین میزان پروتئین خام و کیفیت علوفه در 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بصورت اوره و  75تیمار 

در هکتار نیتروژن بصورت تفاله کرچک به  کیلوگرم 25
یاداو و (شود همراه تلقیح با آزوسپیریلوم حاصل می

  ).2007 همکاران
که  کردند گزارش )2004( همکاران و ساینی

 نخود و سورگوم يدانه عملکرد و بیوماس افزایش

کودهاي  درصد 50 که شد مشاهده زمانی در بیشتر
 هايمیکروارگانیسم با تلقیح همراه به دامی و شیمیایی

 مورد استفاده ریزوبیوم و فسفات يهکنند حل مختلف

عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد بیولوژیک   .قرار گرفتند
-و شاخص برداشت آفتابگردان در سیستم تلفیقی کود

هاي کاربرد هاي شیمیایی و زیستی بیشتر از سیستم
هاي باکتريهمچنین بذور تلقیح شده با . تک تک آنها بود

ازتوباکتر و آزوسپیریلوم عملکرد دانه، ارتفاع گیاه و 
د افزایش دادند میزان روغن را در مقایسه با شاه

کود فسفات زیستی به وسیله ). 1388 اکبري و همکاران(
جذب بیشتر فسفر و افزایش میزان فتوسنتز موجب 

درزي و (ک در رازیانه شد بهبود عملکرد بیولوژی
 قارچ میکوریزي و بذر ذرت با تلقیح. )1385 همکاران
 همچنین تلقیح و هم با همراه و یا تنهایی به ازتوباکتر
سوپرفسفات  کیلوگرم 100 همراه به میکوریزي قارچ
و  گیاه بیشترین عملکرد دانه، ارتفاع هکتار در تریپل

امیر آبادي و همکاران ( را باعث شد غلظت نیتروژن
هاي حل باهی با باکتريتلقیح گیاه ارزن دم رو ).1389

کننده فسفات و آزوسپیریلوم همراه و یا بدون کاربرد 
سبب افزایش ارتفاع، ) کیلوگرم در هکتار 40(نیتروژن 
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وزن خشک ریشه و اندام هوایی، عملکرد دانه و 
شود نیتروژن موجود در دانه، ریشه و اندام هوایی می

  ).2005باسکارا رائو و چاریولو (
 عملکرد شیمیایی، و زیستی ايکوده کاربرد با

 بیشترین. یافت افزایش زعفران گیاه کیفی و کمی

 کود تنهایی به یا تلفیقی مصرف در خشک ماده عملکرد

 تنهایی کود به مصرف همچنینو  شد اوره حاصل

 را شاهد به نسبت عملکرد درصد افزایش 83 زیستی،

بر اساس نتایج ). 1388امیدي و همکاران (شد  باعث
مصرف ازتوباکتر ) 1386(جلیلیان و همکاران  اتمطالع

و آزوسپیریلوم در تلفیق با کود اوره سبب افزایش قابل 
 نسبت به تیمار) درصد 23/3(ي درصد پروتئین مالحظه

نیتروژن در  با توجه به نقش موثر. شاهد گردید
و افزایش عملکرد از یک طرف و  هاساختمان پروتئین

قق اهداف کشاورزي اهمیت کودهاي زیستی در تح
 به منظور ارزیابی اثر پایدار از سوي دیگر این آزمایش

-معرفی مناسب برايهاي زیستی و شیمیایی کودتلفیقی 

عملکرد  افزایش در راستايترین ترکیب تیماري 
                      . اجرا شداي سورگوم علوفه

 
 هامواد و روش

این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 
به مدت یک  1390شاورزي دانشگاه تبریز در سال ک

 1360منطقه داراي ارتفاع این . فصل زراعی اجرا گردید
میلیمتر،  285متر از سطح دریا، میزان بارندگی سالیانه 

شمالی و طول جغرافیایی  05/38عرض جغرافیایی 
 خشک هواي و آب داراي و استشرقی  17/46

 درجه 10 نآ هسالیان دماي و است سرد و کوهستانی

رقم مورد استفاده، سورگوم  .باشدمی گراد سانتی
اي اسپیدفید بود که از شرکت خدمات حمایتی علوفه

آزمایش به صورت  .آذربایجان شرقی تهیه شد
فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهاي کامل تصادفی در 

فاکتوراول سطوح مختلف کود  .سه تکرار انجام شد
وگرم در هکتار کود اوره کیل 210 شیمیایی شامل

کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل  150، %)100(
 ،%)100( سوپرفسفات تریپل%) + 100( ، اوره%)100(

 و شاهد و ) % 50(سوپرفسفات تریپل+  ) % 50( اوره
 ، بیوسوپر سطوح با زیستی کود شامل دوم فاکتور
 شاهد و  2بارور فسفات+ بیوسوپر  ، 2بارور فسفات
کل کود سوپرفسفات تریپل و یک سوم از کود اوره . بود

، یک سوم کود اوره ) اردیبهشت ماه 15( هنگام کاشت
و یک ) سوم مرداد(بالفاصله بعد از برداشت چین اول 

 سوم پایانی نیز بالفاصله بعد از برداشت چین دوم
به کرتهاي آزمایشی بر اساس نقشه  )پنجم شهریور(

مهر برداشت شد  13در چین سوم نیز  .کاشت داده شد
 .درصد گلدهی برداشت شدند 10ها در و همه چین

شایان ذکر است که مقدار کود شیمیایی بکار رفته بر 
هر در ). 1جدول(اساس نتایج آزمون تجزیه خاك بود 

متر با فاصله ردیفی  4کرت چهار ردیف کاشت به طول 
سانتیمتر در نظر  10سانتیمتر و فاصله روي ردیف  50
 20 تراکم با ماه اردیبهشت اواسط بذرها در. ه شدگرفت
سانتیمتري خاك کاشته  2-3عمق  مربع درمتر در بوته
محتوي ازتوباکتر،  کود زیستی بیوسوپر. شدند

باشد و آزوسپیریلوم، سودوموناس و باسیلوس می
- محتوي سودوموناس و باسیلوس می 2فسفات بارور

. قرار گرفتند مال مورد استفادهباشد که به صورت بذر
هرز به صورت منظم و بطور دستی و مبارزه با علفهاي

در این پژوهش . شدآبیاري هم هر هفته یکبار انجام 
پروتئین خام،  تعداد پنجه، عملکرد علوفه، ارتفاع گیاه،

 يدیوارهو  )ADF( سلولز همی بدون سلولی يدیواره
 نیتروژن .مورد ارزیابی قرار گرفتند )NDF( سلولی

 تیتراسیون و کجلدال دستگاه با گیاهی بافت در جودمو

 از محلول استفاده با سلولی يدیواره .شد گیرياندازه

 سلولز با همی بدون سلولی يخنثی و دیواره يشوینده

ون  روش با مطابق اسیدي يشوینده محلول از استفاده
براي تجزیه و  .گیري شداندازه )1991(واین  و سوست

-MSTAT ز نرم افزارهايها او رسم شکل هاتحلیل داده

-C،  SPSS و Excel شد استفاده.  
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  نتایج و بحث
  عملکرد گیاه)الف

اثر دهد تجزیه واریانس عملکرد گیاه نشان می
شیمیایی در  کود کود شیمیایی، کود زیستی و اثر متقابل

جدول (باشد میدار معنی% 1زیستی در سطح احتمال 
نشان داد که بیشترین  هاهداد میانگین همقایس. )2

+ سوپر فسفات تریپل + اوره عملکرد مربوط به تیمار 
و  گرم در متر مربع 3901با مقدار  2فسفات بارور

 1226با مقدار  شاهدکمترین عملکرد مربوط به تیمار 
کاربرد کودهاي ). 4جدول(باشد گرم در مترمربع می

هد در مقایسه با شا 2زیستی بیوسوپر و فسفات بارور
درصد نسبت به  71و  108عملکرد علوفه را به ترتیب 

بذور سورگوم با  کردنآغشته  .شاهد افزایش داده است
آزوسپیریلوم و باسیلوس در حضور و عدم حضور 

دار و فسفردار سبب افزایش عملکرد هاي نیتروژنکود
شود و در ي خشک گیاه و عملکرد دانه میماده

میزان جذب  ،ت گرفتهسازي صورتیمارهایی که آغشته
نیتروژن و فسفر توسط گیاه افزایش یافته است 

اثر سطوح مختلف کود  ).1992االگاوادي و گائور، (
هاي آزاد شیمیایی، کود حیوانی، آزوسپیریلوم و باکتري

کننده فسفات بر سورگوم دیم نشان داد که بیشترین 
 عملکرد علوفه و عملکرد دانه در تیمار کاربرد تلفیقی

NPK 100  تن در  10(درصد توصیه شده، کود حیوانی
هاي آزاد کننده فسفات ، آزوسپیریلوم و باکتري)هکتار

این  ).2002پنوسوامی و همکاران (شود حاصل می
 االگاوادي و گائورها با نتایج بدست آمده توسط یافته

 در گندم) 2004(در سورگوم و عثمر و همکاران ) 1992(
   .مطابقت دارد

  فاع گیاهارت) ب
اثر کود شیمیایی در بر اساس تجزیه واریانس 

زیستی  درشیمیایی  کود و اثر متقابل% 1سطح احتمال 
باشد میدار معنیبر ارتفاع بوته  % 5در سطح احتمال 

نتایج حاکی از آن است که بیشترین و کمترین . )2جدول(
سوپر + اوره مربوط به تیمار  ترتیب ارتفاع گیاه به

و  مترسانتی 133با  2فسفات بارور+ ل فسفات تریپ
همچنین میانگین  .باشدسانتی متر می 11/94با  شاهد

ارتفاع گیاهان هنگام برداشت در چین اول، دوم و سوم 
که این کاهش  بود 9/63و  76/131، 88/151به ترتیب 

تواند ناشی از افزایش ارتفاع از چین اول تا سوم می
کاربرد کودهاي  .م باشدتعداد پنجه از چین اول تا سو

در مقایسه با شاهد  2زیستی بیوسوپر و فسفات بارور
درصد نسبت  10/15و  41/18ارتفاع گیاه را به ترتیب 

تحقیقات انجام ). 4جدول( به شاهد افزایش داده است
هاي نشان داد کاربرد تلفیقی کود شده در ذرت
ه، هاي شیمیایی باعث افزایش ارتفاع گیابیولوژیک با کود

شاخص سطح برگ، تولید ماده خشک، سرعت رشد 
محصول و سرعت رشد نسبی در مقایسه با کاربرد 

عیدي زاده و همکاران، (هاي شیمیایی به تنهایی شد کود
گزارش کردند با مصرف ) 2004(النعیم و حمد  ).1389

کیلوگرم در  180کودهاي زیستی به همراه مصرف 
تفاع بوته، تعداد پنجه ترین مقدار ارهکتار نیتروژن، بیش

در متر مربع و عملکرد دانه در گیاه برنج تولید شده 
  .است
   تعداد پنجه )ج

نشان داد فقط اثر کود  هاداده تجزیه واریانس
دار معنی روي تعداد پنجه %5شیمیایی در سطح احتمال 

 هاداده میانگین هبا توجه به مقایس). 2جدول(باشد می
عدد و  21/15با  اورهتیمار بیشترین تعداد پنجه در 

عدد در هر بوته  14/12با  شاهدکمترین آن در تیمار 
با افزایش کود  در یک تحقیق .)1شکل( بدست آمد
داري افزایش تعداد پنجه سورگوم بطور معنی ،نیتروژنی

با کاربرد نیتروژن در همچنین  ).1989بباوي، ( فتیا
دقی و نجاري صا(یابد غالت تعداد پنجه افزایش می

   ).1976هرس و همکاران ؛ 1387همکاران، 
  پروتئین خام) د

فقط اثر کود شیمیایی در سطح  3طبق جدول 
میانگین  هبا توجه به مقایس. دار شدمعنی ٪1احتمال 

بیشترین و کمترین درصد پروتئین به ترتیب  هاداده
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با  و شاهد درصد 324/7 با هاي اورهمربوط به تیمار
در واقع به علت نقش انکار  ).2شکل(د بو درصد 797/4

ها، مصرف کود ناپذیر نیتروژن در ساختمان پروتئین
گزارش  .اوره سبب افزایش درصد پروتئین گردیده است

شده است استفاده از نیتروژن باعث افزایش پروتئین 
محمود و (شود خام و عملکرد علوفه سورگوم می

 ددرص در گیاه سورگوم بیشترین ).2003همکاران 

تیمار  از فیبر درصد کمترین و خاکستر درصد پروتئین،
 شد همچنین حاصل هکتار در نیتروژن کیلوگرم 5/80

 کمترین و خاکستر درصد پروتئین، درصد بیشترین

نوبت  سه در نیتروژن کود تقسیطدر  فیبر درصد
مدرس و  .)1389جوادي و همکاران ( شودحاصل می
تفاده از کود اس گزارش کردند که) 2009( همکاران

کیلوگرم در هکتار بیشترین  200شیمیایی اوره به مقدار 
با و  هرا در سورگوم باعث شد%) 8(درصد پروتئین 

بر  .یابدافزایش کود نیتروژن پروتئین خام افزایش می
 سطوح افزایش با )1384(اساس پژوهش جعفري نیا 

 و ذرت در خام ئینتپرو مقدار و عملکرد ،کود نیتروژنه
  .یابدمی افزایش داريمعنی طور به شیرین ومسورگ
   )ADF( دیواره سلولی بدون همی سلولز) و

کود  بیانگر اینست که اثرها تجزیه واریانس داده
و اثر متقابل کود شیمیایی  ٪5در سطح احتمال  شیمیایی

دار معنی ADFروي  %1در زیستی در سطح احتمال 
 ،هاانگین دادهمی هبا توجه به مقایس). 3جدول( باشدمی

بیشترین درصد دیواره سلولی بدون همی سلولز 
- با ترکیببود ولی  درصد 1/34مربوط به تیمار شاهد با 

 +و اوره   2بارور فسفات + بیوسوپر + هاي تیماري  اوره 
اختالف  2بارور فسفات + ر وپبیوس+ سوپر فسفات تریپل 

 و درصد نداشت 5آماري معنی داري در سطح احتمال 
+ درصد اوره  50ترکیب تیماري  از ADFترین     کم
با   2فسفات بارور + درصد سوپر فسفات تریپل  50
 باالي درصد است ذکر به الزم .بدست آمد درصد 9/30

ADF  وNDF و هضم قابلیت کاهش سبب علوفه در 
درصدي  50کاربرد بنابراین  شودمیآن  خوشخوراکی

ام با کود مقادیر توصیه شده کودهاي شیمیایی تو
زیستی باعث افزایش قابلیت هضم و خوشخوراکی شده 

تیمار کود ازت به  گزارش شده است که .)4جدول( است
در گیاه  را ADF کیلوگرم در هکتار میزان 100مقدار 
نسبت به  داريبطور معنی ) Eruca sativa( منداب

   .)1389دیانتی تیلکی و همکاران، (شاهد کاهش داد 
  )NDF( یدیواره سلول )ه

ها نشان داد که اثرات اصلی تجزیه واریانس داده
کود شیمیایی و کود زیستی و اثر متقابل کود شیمیایی 

دار معنی NDFروي  %1در زیستی در سطح احتمال 
 دهد کهنتایج بدست آمده نشان می). 3جدول(شد 

بیشترین و کمترین درصد دیواره سلولی به ترتیب 
ترکیب  درصد و 85/62تیمار شاهد با  مربوط به
سوپر فسفات تریپل  درصد 50 +اوره  درصد 50تیماري

. )4جدول( باشددرصد می 9/55با  2فسفات بارور + 
استفاده از کود شیمیایی اوره به گزارش شده است که 

کیلوگرم در هکتار کمترین محتویات فیبر را  200مقدار 
نیتروژن فیبر  با افزایش کود .در سورگوم باعث شد

باعث افزایش هضم و  امر یابد که اینخام کاهش می
 ).2009همکاران،  مدرس وال(شود خوش خوراکی می

در گیاه جو   Pseudomonas putida باکتري کاربرد
 4/50 تا قبولی قابل حد در را  NDF میزان توانست

) 1388( مهرورز و چایی چی همچنین دهد کاهش درصد
 با را خنثی هايشوینده در محلول افمیزان الی کمترین

 تریپل فسفات کود سوپر هکتار در کیلوگرم 60 مصرف

  .گزارش کردند
با توجه به نتایج این پژوهش کاربرد تلفیقی 

هاي شیمیایی باعث افزایش کودهاي زیستی با کود
از این رو با کاربرد . ه استگیري شدصفات مورد اندازه

-توجه مصرف کود هاي زیستی ضمن کاهش قابلکود

هاي شیمیایی و به تبع آن کاهش اثرات سوء زیست 
 در راستاي تحقق اهداف کشاورزي پایدار، محیطی آنها

-در گیاه سورگوم علوفه نیز توان به عملکرد مطلوبیمی

  .اي دست یافت
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  مطالعه قبل از کاشت خواص فیزیکی و شیمیایی خاك مورد -1جدول 

 جذب پتاسیم قابل     فسفر قابل جذب         نیتروژن کربن آلی             شن            سیلت         رس        اسیدیتهیکی       هدایت الکتر        بافت   

   (µS/cm)                                      )درصد(     )درصد(     )درصد(    )درصد(     )درصد(             )ppm(              )ppm(   
      304                 61          08/0        74/0          62            22        16         82/7             512       لوم شنی

  
  

  ايتجزیه واریانس تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کمی سورگوم علوفه -2جدول 
    ارتفاع گیاه             تعداد پنجه                عملکرد علوفه خشک                 ادي          منبع تغییر               درجه آز

         ns663/4                ns423/6              775/1083527**                2        تکرار
         322/18*         427/612**               027/1961510**                 4      شیمیایی کود

         ns566/14                 ns718/2                       831/320277**                     3      کود زیستی
    ns967/10              879/136*            460/1088585**                   12     زیستی ×شیمیایی

             08/6                   187/63                             333/12161                                 38     اشتباه آزمایشی

     23/17                86/6                                   61/4                         (%) ضریب تغییرات
  طح احتمال پنج و یک درصد  و غیر معنی دار می باشدبه ترتیب معنی دار در س nsو  **،    *          

  
  

  ايتجزیه واریانس تاثیر کودهاي زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کیفی سورگوم علوفه -3جدول 
                NDF                    ADF  منبع تغییر                   درجه آزادي                  پروتئین

  ns518/0    *521/1     *652/2           1                 تکرار

  522/1*                      7**    609/6**    4               شیمیایی کود

  ns101/1                   **397/5                  ns33/1                             3               کود زیستی

  ns308/1         **867/15    **92/2       12              زیستی ×شیمیایی

  445/0                       317/0                         579/0                19               اشتباه آزمایشی

   06/2           95/0     55/12              (%) ضریب تغییرات

  و یک درصد  و غیر معنی دار می باشدبه ترتیب معنی دار در سطح احتمال پنج  nsو  **،  *        
     NDF : دیواره سلولی وADF :دیواره سلولی بدون همی سلولز  
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  اي مقایسه میانگین تاثیر کودهاي شیمیایی و زیستی بر برخی صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه -4جدول 
 ADF                NDF           ارتفاع گیاه         علوفه عملکرد                     کود زیستی                کود شیمیایی    

                                                                                      )g.m-2             (  )cm(        )درصد(              )درصد(  
  d7/58            ٣٢/١١۴              abc٨۵         ٧٧/٢٠٨١bcd  h                       بیوسوپر                                 
  gh56             ٣١/١۵            de ١٢٠         h۴٨/٢٠۵۶abcd     2بارور                             اوره

  ٣۴   a75/62/a٠۵            ١٠٨/cd٨۵     cde           ۶١/٢٧۴٠   2بارور+ بیوسوپر                              
  cde35/31   fgh75/56        bc۴٨/٢٩٠۵       abcd٣٧/١١٩    شاهد                                      

  ٠٧/١١۴        abcd65/32    bc95/60         ij۶٩/١٨۵٠bcd                        بیوسوپر       سوپرفسفات تریپل 
  fgh          ۶۵/۵۶       ٣١ ٣٣/١٠۵     e  e        j۴٣/١۶٩٩              2بارور                                    

  ٨١/١١۵          abc95/32   c9/59      ٢۶٣۶bcd/def٣۵     2بارور +بیوسوپر                               
  efgh15/57          bcde٣/٣٢         abc٨١/١٢٣      b٢٢/٣٠٣٣              شاهد                                      

  efgh2/57       ٣١/cde۴۵         ٢٧۵۶        abc۵٩/١٢٢/cd١۶                بیوسوپر                      + اوره    
  bc95/60        ٣٣/ab٣۵             ٢٩/١٣٣   a    ٣٩٠٠/a۶۵    2سوپرفسفات تریپل          بارور

  a 34   a8/62           ab٠٣/١٢٧       b٩٩/٣٠٩٠                 2بارور +بیوسوپر                               
  de4/58     bcde٣٢        ٧٧/١١٨   abcd    ٢٣۵٢/g٣۵        شاهد                                   

  def95/57    ٣١/ij۵٣/١٨٠۶        bcd۶٣/١١۵         cde٧۵   بیوسوپر           %50 +اوره % 50
  h9/55     e٩/٣٠        ١٩٨۶       abcd۵١/١١٩/hi٣۶        2بارور        سوپرفسفات تریپل  
  efgh1/57   ٣١/cde۴۵         ١١٧/bcd١۴       ١٧/٢۴۶١ fg            2بارور +بیوسوپر                                 

  a6/62    ٣٢/abc٨۵       c٧٢/٢٨٣۶        abcd۵١/١١٩             شاهد                                    

  c60        cde٧/٣١         ١١١/bcd۴۴       ef١٩/٢۵۵١       بیوسوپر                                   
  ab9/61      ٣٣/a٩۵         cde٣٣/١٠٨        h ۶٩/٢٠٩٧      2بارور                        شاهد     

  efg3/57         ٣١/cde۶۵          ١٨/١٠٨         cde ١٧٨١/j٣۶            2بارور +بیوسوپر                               
  k٢٩/١٢٢۶        e١١/٩۴               a١/٣۴   a85/62                 شاهد                                         

  .ندارند ٪5داري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیهاي داراي میانگین
NDF : دیواره سلولی وADF :دیواره سلولی بدون همی سلولز  
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  کودهاي شیمیایی، در سطوح مختلف  تعداد پنجه میانگینمقایسه  -1شکل 

  .باشددرصد می 5دار براساس آزمون دانکن در سطح احتمال اختالف معنیدر هر ستون بیانگر متفاوت حروف 
  

  
  

  ، کودهاي شیمیاییوتئین در سطوح مختلف درصد پر میانگینمقایسه  -2شکل 
  .باشددرصد می 5دار براساس آزمون دانکن در سطح احتمال اختالف معنیدر هر ستون بیانگر متفاوت حروف 

  

   مورد استفاده منابع 

) PGPR( رشد افزاینده هاي باکتري و تغذیه مختلف هاي سیستم اثرات. 1388 ،معس ثانوي مدرس و قالوند ا، اکبري پ
هاي صفحه .3، شماره 2، جلد مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. آفتابگردان عملکرد اجزاي و عملکردبر فنولوژي، 

137 -119.  
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 و کمی عملکرد بر نیتروژن زیستی و شیمیایی کود تاثیر. 1388 ،حع، گلزاد ع، ترابی ح و فتوکیان مامیدي ح، نقدي بادي ح
  .98- 109هاي صفحه .30، شماره 2فصلنامه گیاهان دارویی، دوره . (.Crocus sativus L) زعفران کیفی

 سطوح در میکوریزي قارچ و ازتوباکتر کروکوکوم اثرات بررسی .1389 ،ر، رجالی ف و برجی مکانی مامیر آبادي م، ارد
 تحقیقات مجله). 704 کراس سینگل( ايعلوفه ذرت کیفی خصوصیات و صفات مورفولوژیکی برخی بر فسفر مختلف
  .49-56هاي صفحه .1، شماره 41خاك ایران، جلد  و آب

 مختلف مراحل در آن باگاس و شیرین سورگوم ذرت، شیمیایی ترکیبات برخی بر ازت اثر یبررس. 1384 ،نیا م جعفري
  .علوم گیاهی، دانشکده علوم دانشگاه اصفهان- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی. رشد

و ) ر و آزوسپیریلومازتوباکت(اثر تلفیقی کودهاي زیستی . 1386 ،، اصغرزاده ا و فرشادفر ممجلیلیان ج، مدرس ثانوي ع
مجموعه  .566-568هاي صفحه .سطوح مختلف کود اوره بر خصوصیات کیفی آفتابگردان در شرایط تنش رطوبتی

   .مقاالت دهمین کنگره علوم خاك ایران، کرج

 بر نیتروژن هاي توزیع کودبررسی اثر مقادیر و شیوه. 1389 ،ح، آذري نصر آباد ع و خسروي سجوادي ح، صابري م
- صفحه .3 شماره، ،8 جلد ایران، زراعی هايپژوهش شریهچن. اسپیدفید ايعلوفه سورگوم کیفی و کمی صوصیاتخ

  .384- 392 هاي

پایان نامه . هاي مختلف کشت در شرایط آب و هوایی اهوازاي در تراکمآنالیز رشد ارقام سورگوم دانه. 1379 ،جودي غ
   .ي دانشگاه تبریزکارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورز

بررسی کاربرد کودهاي زیستی بر عملکرد و اجزاي عملکرد  گیاه . 1385 ،ت، قالوند ا، رجالی ف و سفید کن فدرزي م
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	ﯽﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﯽﺗﺎﯿﺣ ياﺰﺟا زا ﯽﮑﯾ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻖﯾﺮﻃ زا كﺎﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﺪﺷﺎﺑ . ﺮﺑ تﺎﻔﺻ ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾزرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،سﺎﺳا ﻦﯾاﻪﻓﻮﻠﻋ مﻮﮔرﻮﺳ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،يا ﯽﻋارز لﺎﺳ رد1390 ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺰﯾﺮﺒﺗ
	و
	،ﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ ﺪﺻرد ،ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2،
	دﺮﮑﻠﻤﻋﻻﺎﺑردﺪﺣاوﺢﻄﺳيروﺮﺿﯽﻣ،دزﺎﺳﺎﺗﺎﺑ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑيﺰﯾريﺎﻫﺢﯿﺤﺻياﺮﺑمﺎﺠﻧاتﺎﯿﻠﻤﻋوﻦﻓيروآ
	ﺖﯿﻤﻫاﻪﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗمﻮﮔرﻮﺳردﻪﯾﺬﻐﺗمادو،رﻮﯿﻃ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗﻪﻘﻄﻨﻣياارياﺮﺑﯽﺑﺎﯿﺘﺳدﻪﺑمﺎﻗرارﺎﮔزﺎﺳﺎﺑ
	يﺎﻫ،ﯽﻋارزﺖﺧﺎﻨﺷﻞﻣﺎﮐزاهﻮﺤﻧﺪﺷروﻮﻤﻧمﻮﮔرﻮﺳ
	دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﯾدﺮﮔ هﺎﯿﮔ ﻞﮐ تزا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ مﻮﮔرﻮﺳ لﻮﺼﺤﻣ10 ﺎﺗ30 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد ﺖﻓﺎﯾ) و ﮏﯿﻨﻟﻮﭘﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ1981.(نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﺸﻓا زروﺎﺸﮐ)1390 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑﻪمﻮﮔرﻮﺳ ﺮﺛا رد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﯽﺷﺎﭘ لﻮﻠﺤﻣنآ رد ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ. ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮ
	وﻦﯿﯿﻌﺗﻂﯾاﺮﺷﺐﺳﺎﻨﻣياﺮﺑﺖﻋارزنآ،ناﻮﺘﺑﯽﻣﺎﮔرد ﺖﻬﺟدﻮﺧﯽﯾﺎﻔﮐرﻮﺸﮐردﻦﯾاﻪﻨﯿﻣزﺖﺷادﺮﺑ .ردناﺮﯾا ﺎﺑدﻮﺟوزﺎﯿﻧﻪﺑﯽﻟﻮﺼﺤﻣﺎﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧ،مﻮﮔرﻮﺳ ﺖﻋارزنآياﺮﺑﺘﺸﯿﺑﺮﻦﯿﻋرازدرﻮﻣﻪﺟﻮﺗﯽﻤﻧﺪﺷﺎﺑ . ﯽﮑﯾزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻞﻠﻋﻦﯿﯾﺎﭘندﻮﺑﺢﻄﺳﺪﯿﻟﻮﺗهدروآﺮﻓ
	يﺎﻫﯽﻣادرﻮﺸﮐﺰﯿﻧﺪﯾﺎﺷﻪﺑﻦﯿﻤﻫعﻮﺿﻮﻣطﻮﺑﺮﻣ ﺪﺷﺎﺑ)يدﻮﺟ1379.( تﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ رورﺎﺑ2ﯽﻣﺮﭘﻮﺳ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ناﻮﺗ تﺎﻔﺴﻓ يزروﺎﺸﮐ يﺎﺘﺳار رد ﯽﺘﮐﺮﺣ ﻪﮐ داد ﺶﻫﺎﮐ ار ﻞﭙﯾﺮﺗ و راﺪﯾﺎﭘﯽﻣ ﯽﺘﺴﯾز ﯽﮔدﻮﻟآ ﺶﻫﺎﮐﺪﺷﺎﺑ .يﺮﺘﮐﺎﺑﺎﻫ ي ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻦﯾا رد دﻮﺟﻮﻣ ﺮﯿﯿﻐﺗ ﮏﻤﮐ ﻪﺑ ﺪﻧردﺎﻗﺪﻨﯾآﺮ
	ﻢﺘﺴﯿﺳ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ دﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫ دﻮﺑ ﺎﻬﻧآ ﮏﺗ ﮏﺗ . ﺎﺑ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ روﺬﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫيﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫ و هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ مﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ و ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزاﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ار ﻦﻏور ناﺰﯿﻣ ﺪﻧداد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪ )نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﮐا1388 .( ﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ 
	)100(% ،150 ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ )100(%هروا ،)100 + (%ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ)100(%، هروا)50%( +ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ)50%(وﺪﻫﺎﺷو رﻮﺘﮐﺎﻓمودﻞﻣﺎﺷدﻮﮐﯽﺘﺴﯾزﺎﺑحﻮﻄﺳﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ، تﺎﻔﺴﻓرورﺎﺑ2، ﺮﭘﻮﺳﻮﯿﺑ +تﺎﻔﺴﻓرورﺎﺑ2وﺪﻫﺎﺷ دﻮﺑ . هروا دﻮﮐ زا مﻮﺳ ﮏﯾ و ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐ ﻞﮐﺖﺷﺎﮐ 
	و ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا و ﻪﺸﯾر ﮏﺸﺧ نزوﯽﻣ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا و ﻪﺸﯾر ،ﻪﻧاد رد دﻮﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﺷ ) ﻮﻟﻮﯾرﺎﭼ و ﻮﺋار ارﺎﮑﺳﺎﺑ2005.( ﺎﺑدﺮﺑرﺎﮐﻫدﻮﮐيﺎﯽﺘﺴﯾزو،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷدﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﻤﮐوﯽﻔﯿﮐهﺎﯿﮔناﺮﻔﻋزﺶﯾاﺰﻓاﺖﻓﺎﯾ
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋهدﺎﻣﮏﺸﺧردفﺮﺼﻣﯽﻘﯿﻔﻠﺗﺎﯾﻪﺑﯽﯾﺎﻬﻨﺗدﻮﮐ ﻞﺻﺎﺣ هرواﺪﺷ وﻦﯿﻨﭽﻤﻫفﺮﺼﻣﻪﺑدﻮﮐ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ،ﯽﺘﺴﯾز83ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرددﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺪﻫﺎﺷار ﺚﻋﺎﺑ ﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﯿﻣا1388 .( ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ ﻌﻟﺎﻄﻣتﺎ نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﯿﻠﯿﻠﺟ)1386 ( ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا فﺮﺼﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ هروا دﻮﮐ ﺎﺑ ﻖﯿﻔﻠﺗ رد مﻮﻠﯾ
	يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾﺮﺗيﺎﺘﺳار ردﺶﯾاﺰﻓا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﻓﻮﻠﻋ مﻮﮔرﻮﺳ ياﺪﺷ اﺮﺟا .
	هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﮐ لﺎﺳ رد ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸ1390 ﮏﯾ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺪﯾدﺮﮔ اﺮﺟا ﯽﻋارز ﻞﺼﻓ . ﻦﯾا عﺎﻔﺗرا ياراد ﻪﻘﻄﻨﻣ1360 ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ناﺰﯿﻣ ،ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ285 ،ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ05/38 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ 17/46 ﯽﻗﺮﺷﺖﺳاويارادبآوياﻮﻫﮏﺸﺧ ﯽﻧﺎﺘ
	رﺬﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ لﺎﻣﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ . يﺎﻬﻔﻠﻋ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣ و ﯽﺘﺳد رﻮﻄﺑ و ﻢﻈﻨﻣ ترﻮﺻ ﻪﺑ زﺮﻫ مﺎﺠﻧا رﺎﺒﮑﯾ ﻪﺘﻔﻫ ﺮﻫ ﻢﻫ يرﺎﯿﺑآﺪﺷ . ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد ،هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ،ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ،ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ ،مﺎﺧ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ هراﻮﯾديﯽﻟﻮﻠﺳنوﺪﺑﯽﻤﻫﺰﻟﻮﻠﺳ
	وهراﻮﯾدي ﯽﻟﻮﻠﺳ
	ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ.نژوﺮﺘﯿﻧ ﻮﻣدﻮﺟردﺖﻓﺎﺑﯽﻫﺎﯿﮔﺎﺑهﺎﮕﺘﺳدلاﺪﻠﺠﮐونﻮﯿﺳاﺮﺘﯿﺗ هزاﺪﻧايﺮﯿﮔﺪﺷ
	هراﻮﯾديﯽﻟﻮﻠﺳﺎﺑهدﺎﻔﺘﺳالﻮﻠﺤﻣ زا هﺪﻨﯾﻮﺷيهراﻮﯾد و ﯽﺜﻨﺧيﯽﻟﻮﻠﺳنوﺪﺑﯽﻤﻫﺎﺑ ﺰﻟﻮﻠﺳ هدﺎﻔﺘﺳازالﻮﻠﺤﻣهﺪﻨﯾﻮﺷييﺪﯿﺳاﻖﺑﺎﻄﻣﺎﺑشور نو ﺖﺳﻮﺳو ﻦﯾاو)1991(هزاﺪﻧاﺪﺷ يﺮﯿﮔ. و ﻪﯾﺰﺠﺗ ياﺮﺑ هداد ﻞﯿﻠﺤﺗﺎﻫﻞﮑﺷ ﻢﺳر وا ﺎﻫيﺎﻫراﺰﻓا مﺮﻧ ز
	هدﺎﻔﺘﺳاﺪﺷ.
	ﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﻞ +رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 ﺎﺑ133ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ و ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ11/94ﯽﻣ ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳﺪﺷﺎﺑ. ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ مﻮﺳ و مود ،لوا ﻦﯿﭼ رد ﺖﺷادﺮﺑ مﺎﮕﻨﻫ نﺎﻫﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ88/151 ،76/131 و9/63دﻮﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻣ مﻮﺳ ﺎﺗ لوا ﻦﯿﭼ زا عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا زا ﯽﺷﺎﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﻮﺳ ﺎﺗ لوا ﻦﯿﭼ زا ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌ
	ﯽﻣ نﺎﺸﻧ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺪﻫد ﺮﺛا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐدﻮﮐ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز1 %ﯽﻨﻌﻣ رادﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ) لوﺪﺟ 2( .ﺴﯾﺎﻘﻣﻪﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣدادهﺎﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ هروا + ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ + رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 راﺪﻘﻣ ﺎﺑ3901ﻊﺑﺮ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗهدادﺎﻫ دﻮﮐ ﺮﺛا ﻂﻘﻓ داد نﺎﺸﻧ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ5%ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ يورﯽﻨﻌﻣ راد ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ)لوﺪﺟ2 .(ﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣهدادﺎﻫ رد ﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗهروا ﺎﺑ21/15 و دﺪﻋ رﺎﻤﯿﺗ رد نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ14/12 ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد دﺪﻋ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ)ﻞﮑﺷ1(.ﻖﯿﻘﺤﺗ ﮏﯾ رد دﻮﮐ
	100 ﯽﻧاﻮﯿﺣ دﻮﮐ ،هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺪﺻرد)10 رد ﻦﺗ رﺎﺘﮑﻫ(يﺮﺘﮐﺎﺑ و مﻮﻠﯾﺮﯿﭙﺳوزآ ، تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ دازآ يﺎﻫ ﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ دﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻣاﻮﺳﻮﻨﭘ2002.( ﻦﯾا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺎﻫرﻮﺋﺎﮔ و يداوﺎﮔﻻا )1992 ( نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻤﺜﻋ و مﻮﮔرﻮﺳ رد)2004 (مﺪﻨﮔ رد دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ.
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺮﺛا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 %ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ودﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷرد ﯽﺘﺴﯾز لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد5 % ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﺮﺑﯽﻨﻌﻣ رادﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ )لوﺪﺟ2( . ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا نآ زا ﯽﮐﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﺑ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗراﺐﯿﺗﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ هروا + ﺮﭘﻮﺳ
	لوﺪﺟ ﻖﺒﻃ3 ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺮﺛا ﻂﻘﻓ لﺎﻤﺘﺣا1
	ﯽﻨﻌﻣﺪﺷ راد .ﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ هدادﺎﻫ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﻮﺗ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ﺮﯾدﺎﻘﻣ دﻮﮐ ﺎﺑ ما هﺪﺷ ﯽﮐارﻮﺨﺷﻮﺧ و ﻢﻀﻫ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾزﺖﺳا)لوﺪﺟ4(.ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻪﺑ تزا دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ راﺪﻘﻣ100ناﺰﯿﻣ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣهروا يﺎﻫﺎﺑ324/7ﺪﺻردﺪﻫﺎﺷ و ﺎﺑ 797/4ﺪﺻردﻮﺑ د)ﻞﮑﺷ2.( رﺎﮑﻧا ﺶﻘﻧ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﻊﻗاو ردﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ،ﺎﻫﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ هروا. شراﺰﮔ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﺳا هﺪﺷﯽﻣ مﻮﮔرﻮﺳ ﻪﻓﻮﻠﻋ دﺮﮑﻠﻤﻋ و مﺎﺧ 
	ار هﺎﯿﮔ رد باﺪﻨﻣ
	ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑيراد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ داد ﺶﻫﺎﮐ ﺪﻫﺎﺷ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﻠﯿﺗ ﯽﺘﻧﺎﯾد1389(.
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﯽﻠﺻا تاﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز رد1% يور
	ﯽﻨﻌﻣ راد ﺪﺷ)لوﺪﺟ3 .(ﯽﻣ نﺎﺸﻧ هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﮐ ﺪﻫد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻟﻮﻠﺳ هراﻮﯾد ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ85/62و ﺪﺻرد ﺐﯿﮐﺮﺗ يرﺎﻤﯿﺗ50ﺪﺻرد هروا+50ﺪﺻرد ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ + رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 ﺎﺑ9/55ﯽﻣ ﺪﺻردﺪﺷﺎﺑ)لوﺪﺟ4( . ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻪﺑ هروا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ زا
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺎﻫﺮﺛا ﻪﮐ ﺖﺴﻨﯾا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ دﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد5
	ﻮﺟ هﺎﯿﮔ رد ﺖﺴﻧاﻮﺗناﺰﯿﻣ
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﺘﺴﯾز رد1% يور
	ارردﺪﺣﻞﺑﺎﻗﯽﻟﻮﺒﻗﺎﺗ4/50 ﺪﺻردﺶﻫﺎﮐﺪﻫدﻦﯿﻨﭽﻤﻫﯽﭼ ﯽﯾﺎﭼ و زروﺮﻬﻣ)1388 ( ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﯿﻟا ناﺰﯿﻣفﺎلﻮﻠﺤﻣردهﺪﻨﯾﻮﺷيﺎﻫﯽﺜﻨﺧارﺎﺑ فﺮﺼﻣ60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﺘﮑﻫﺮﭘﻮﺳ دﻮﮐتﺎﻔﺴﻓﻞﭙﯾﺮﺗ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ
	ﯽﻨﻌﻣ راد ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ)لوﺪﺟ3 .(ﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﻪﯿﻣهداد ﻦﯿﮕﻧﺎﺎﻫ، ﺰﻟﻮﻠﺳ ﯽﻤﻫ نوﺪﺑ ﯽﻟﻮﻠﺳ هراﻮﯾد ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ1/34ﺪﺻرد ﯽﻟو دﻮﺑ
	ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑدﻮﮐ ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫ هزاﺪﻧا درﻮﻣ تﺎﻔﺻﺪﺷ يﺮﯿﮔﺖﺳا ه . دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ور ﻦﯾا زا دﻮﮐﻞﺑﺎﻗ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﻤﺿ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﻪﺟﻮﺗ
	و ﻤﮐ ﻦﯾﺮﺘ
	زا يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ50 هروا ﺪﺻرد + 50 ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ ﺪﺻرد + رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 ﺎﺑ 9/30ﺪﺻردﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ.مزﻻﻪﺑﺮﮐذﺖﺳاﺪﺻرديﻻﺎﺑ
	ﺖﺴﯾز ءﻮﺳ تاﺮﺛا ﺶﻫﺎﮐ نآ ﻊﺒﺗ ﻪﺑ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫﺎﻬﻧآ ﯽﻄﯿﺤﻣ،راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ فاﺪﻫا ﻖﻘﺤﺗ يﺎﺘﺳار رد ﯽﻣﯽﺑﻮﻠﻄﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺑ ناﻮﺗﺰﯿﻧﻪﻓﻮﻠﻋ مﻮﮔرﻮﺳ هﺎﯿﮔ رد
	ردﻪﻓﻮﻠﻋﺐﺒﺳﺶﻫﺎﮐﺖﯿﻠﺑﺎﻗﻢﻀﻫو ﯽﮐارﻮﺨﺷﻮﺧ نآﯽﻣدﻮﺷ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ دﺮﺑرﺎﮐ50 يﺪﺻرد
	ﺖﻓﺎﯾ ﺖﺳد يا.
	پ يﺮﺒﮐا ،ا ﺪﻧوﻼﻗوسرﺪﻣيﻮﻧﺎﺛسعم،1388 .تاﺮﺛاﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﻪﯾﺬﻐﺗويﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫهﺪﻨﯾاﺰﻓاﺪﺷر
	،يژﻮﻟﻮﻨﻓ ﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋوياﺰﺟادﺮﮑﻠﻤﻋنادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ .ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﻪﻠﺠﻣ ﺪﻠﺟ ،2 هرﺎﻤﺷ ،3.ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ 137 -119.
	ح يدﺎﺑ يﺪﻘﻧ ،ح يﺪﯿﻣام نﺎﯿﮐﻮﺘﻓ و ح ﯽﺑاﺮﺗ ،ع داﺰﻠﮔ ،عح،1388 .ﺮﯿﺛﺎﺗدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷوﯽﺘﺴﯾزنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻤﮐو ﯽﻔﯿﮐناﺮﻔﻋز
	هرود ،ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ2 هرﺎﻤﺷ ،30.ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ109 -98. درا ،م يدﺎﺑآ ﺮﯿﻣام ﯽﻧﺎﮐم ﯽﺟﺮﺑ و ف ﯽﻟﺎﺟر ،ر،1389.ﯽﺳرﺮﺑتاﺮﺛامﻮﮐﻮﮐوﺮﮐ ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزاوچرﺎﻗيﺰﯾرﻮﮑﯿﻣردحﻮﻄﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣﺮﻔﺴﻓﺮﺑﯽﺧﺮﺑﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ تﺎﻔﺻوتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻔﯿﮐترذﻪﻓﻮﻠﻋيا)ﻞﮕﻨﯿﺳساﺮﮐ704 .(ﻪﻠﺠﻣتﺎﻘﯿﻘﺤﺗ بآو ﺪﻠﺟ ،ناﺮﯾا كﺎﺧ41 هر
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