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  چکیده
آذرشهر، (بر عملکرد و صفات کیفی چهار رقم پیاز خوراکی 2زیستی فسفات باروربه منظور بررسی تاثیر کود

تصادفی در سه تکرار به اجرا  هاي کامل، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك)تاي هلندتسوج، هوراند و رزی
نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر متقابل بین کود زیستی و رقم روي شاخص پیازدهی، وزن تر و خشک . درآمد

کی و تعداد مرکز و نیز درصد مواد جامد صفاتی همچون تعداد فلس خورا اما .سوخ و عملکرد سوخ معنی دار شد
. مشاهده شد) 95/1(حداکثر شاخص پیازدهی در رقم آذرشهر. تحت تأثیر تیمار با کود زیستی قرار نگرفتند) TSS(محلول

. داري بودند که بیانگر پیازدهی زود هنگام می باشد گیاهان تیمار شده با کود زیستی نسبت به شاهد داراي اختالف معنی
ور کود زیستی قطر سوخ ارقام مورد نظر افزایش یافت که حداقل و حداکثر قطر سوخ به ترتیب به ارقام رزیتاي در حض

بیشترین . سانتیمتر اختصاص داشت 10و تسوج تلقیح شده با کود زیستی با   سانتیمتر 4بدون تلقیح با کودزیستی با 
با این حال اختالف آن با . تن در هکتار تولید شد 70ه میزان و ب 2عملکرد سوخ در  رقم تسوج تلقیح شده با فسفات باور 
بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد تیمار با کود زیستی بر . تیمار بدون تلقیح تسوج و رقم آذرشهر معنی دار نبود

  .صفات رویشی و عملکرد پیاز خوراکی تاثیر مثبت داشته است
  

  .2عملکرد، فسفات بارور هیشاخص پیازدپیاز خوراکی،: هاي کلیديواژه
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Abstract 

In order to investigate the effect of bio-fertilizer (Phosphate barvar 2) on yield and quality of 

four onion cultivars (Azar shahr, Horand, Tassuj and Rosita), a factorial experiment was carried out 

based on Completely Randomized Block Design (CRBD) with three replications. Data analysis 

showed that interaction effect of bio-fertilizer treatment and onion cultivars on the most traits of 

onion such as bulbing index, fresh and dry weight of bulbs and bulb yield was significant. Whereas 

there was no significant difference in aspect of edible scale and bulb center number and bulb total 

soluble solids (TSS) among treatments. The highest bulbing index was observed in bio-fertilizer 

inoculated Azar shahr cultivar that is indicating of earliness in bulb formation. Application of bio-

fertilizer led to improvement of bulb diameter, so the greatest and smallest bulb were observed in 

inoculated Tassuj (10 cm) and un-inoculated Rosita (4 cm), respectively. The highest bulb yield 

was produced by Phosphate barvar 2 inoculated Tassuj cv. (70 T/ha). However there was no 

significant difference between this treatment and Azar shahr inoculated and un-inoculated plants. 

Totally our result indicated that presence of Phosphate barvar 2 had positive effects on onion 

growth and yield. 
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  مقدمه
یکی از ) L Allium cepa.(پیاز خوراکی

سطح زیر کشت پیاز . رود شمار میهاي مهم به سبزي
 ,FAO( هکتار اعالم شده است 50000خوراکی در ایران 

این سبزي مغذي براي تولید عملکرد باال نیازمند   ).2007
زیرا به علت تغذیه کافی با عناصر معدنی می باشد 

هاي سطحی و کم انشعاب کارایی پایینی ریشهداشتن 

با این حال آزمایشات نشان . در جذب امالح معدنی دارد
ریز موجودات خاك از جمله قارچهاي داده است که با 

میکوریز رابطه همزیستی خوب دارد همچنین باکتریهاي 
حل کننده فسفات نیز نقش بسزایی در تحریک رشد این 

  .)1390رنجبر و  2007بلندنظر و همکاران (ارد گیاه د
هاي بیولوژیک که بر مبناي گزینش انواعی از کود

 را شوند کارایی باالیی ریز موجودات مفید خاك تهیه می
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سازي عناصر  از نظر تولید عوامل محرك رشد و فراهم
با توجه به . دنباش غذایی به شکل قابل جذب دارا می

خاك عامل مهم و محدود  که فسفر قابل جذب دراین
آید، به شمار میمثل گیاه  کننده در تغذیه، رشد و تولید

توانند نقش اساسی  کننده فسفات می هاي حللذا باکتري
لوو و ( در تولید موفق محصوالت کشاورزي ایفا کنند

براي جلوگیري از مصرف بیش از حد ). 1995وبلی 
آن که ظرفیت تثبیت کودهاي شیمیایی بخصوص فسفر 

از هاي مختلف متفاوت است  ها و اقلیم نیز در خاك
توان  می 2کودهاي زیستی همچون فسفات بارور

کرد که در نتیجه از آلودگی محیط زیست و استفاذه 
کود فسفاته . شود هاي زیرزمینی جلوگیري می آب

کننده فسفات از داراي دو نوع باکتري حل 2بارور
  Pseudomonas potida و Bacillus lenthus هاي گونه
باشد که با ترشح اسیدهاي آلی و اسید فسفاتاز می

هاي فسفره نامحلول و در نتیجه باعث حل شدن ترکیب
 ).1386ملبوبی(شود قابل جذب شدن آن براي گیاه می

هاي آلی با هاي کربوکسیل و هیدروکسیل اسید گروه
هاي  با کاتیونهاي پایدار کالته کردن و تشکیل کمپلکس

سبب آزاد شدن  pH آلومینیم و کلسیم و کاهش آهن، 
ساگویی و همکاران ( شوند فسفر به داخل خاك می

1998 .(  
کننده فسفات شامل  هاي حلترین باکتريقوي

Pseudomonas ،Bacillus خان و همکاران ( باشندمی
 Pseudomonas ).1999ز و فراگا وئ، ردریگ2009

fluorescens  باکتري از ونگوناگ هايفعالیت علت به
 آیدشمار میبه گیاه رشد محرك مهم ايفراریشه هاي

 طیف داراي هاباکتري این). 2010سورش و همکاران (
تولید  مانند گیاهی رشد محرك صفات از وسیعی
 آنزیم ، تولید)1996پاتن و گلیک ( اکسین هورمون

 هاییمتابولیت ، تولید)2006آجیت و همکاران ( کیتیناز
 هیدروژن سیانید و )2000مایر ( روفورسید چونهم

 مستقیم طور به که باشندمی) 1990یپرز و همکاران ش(

  .گردندمی گیاه رشد افزایش باعث مستقیمغیر یا

هاي هاي صورت گرفته در مورد باکتريآزمایش
 چون کلزافات در گیاهان مختلفی همکننده فس حل

و  کچیاکماچ( چغندر قند، )1997تاس و همکاران دفری(
انجام شده ) 2000دفریتاس ( و گندم) 1999همکاران 

است و همه آنها به این نتیجه رسیدند که تیمار با این 
زایش عملکرد و جذب کننده موجب افهاي حلباکتري

 مدنی و همکاران. شودفسفر می ویژهبهعناصر غذایی 
زمینی با کاربرد فسفات سیب دردر آزمایشی ) 1383(

جب افزایش عملکرد و سایر صفات زراعی موکه  2بارور
کننده  هاي حل باکتريکه کاربرد  دادندشد گزارش آن 

از  ترفسفر روشی مناسب براي تامین فسفر گیاه و مهم
کود  .باشد کودهاي شیمیایی میهمه کاهش مصرف 
با آزاد سازي فسفر موجب  2زیستی فسفات بارور

ها در ن غدهوز و باال رفتنافزایش انتقال مواد غذایی 
ها در  گردد و در نتیجه میانگین وزنی غدهزمینی میسیب

بهبهانی ( یابد تک بوته و در نهایت عملکرد کل افزایش می
) 2001( و همکارانسریواستاوا  ).1383نکویی  و خیام

 Pseudomonasم بذور نخود با أنشان دادند که تلقیح تو
ول ریشه منجر به افزایش ارتفاع ساقه، ط Rhizobiumو 

. تیمار شاهد شد در مقایسه باو وزن خشک گیاه 
گزارش کرد تلقیح بذور سویا با  )2003(زایدي

Pseudomonas  وRhizobium japonicum  جوانه زنی
گیاهچه را بهبود بخشید و باعث افزایش  استقراربذور و 

هاي هوایی و ریشه، طول و تجمع ماده خشک در اندام
عناصر غذایی نسبت به شرایط تعداد گره، ماده خشک و 

گزارش کرد تلقیح  )1989(ملیگی -ال. بدون تلقیح گردید
باعث افزایش  Pseudomonas fluorescentبذور ذرت با 

مقدم و  توحیدي. سبز کردن گیاهچه در مزرعه شد
هاي  ور باکتريضدریافتند که در ح) 1385(همکاران

 و Pseudomonas potida کننده فسفات شامللح
Bacillus lenthus داري  عملکرد دانه سویا افزایش معنی

که پیاز خوراکی یکی از با توجه به این. پیدا کرد
بنابراین یکی از آید، شمار میبمحصوالت مهم باغبانی 
عملکرد و بهبود انواع افزایش اهداف مهم در تولید آن 
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یکی از عناصر غذایی مهم . باشدصفات کیفی آن می
این تحقیق باشد، بنابراین ملکرد فسفر میش عبراي افزای
 ازناشی ود صفات کیفی افزایش عملکرد و بهب به منظور

  .انجام گرفت 2کودزیستی بارور کاربرد
  

  هامواد و روش
در  1390در سال  ايصورت مزرعهبه آزمایش

دانشکده  متعلق به(ایستگاه تحقیقاتی خلعت پوشان
 این تحقیق .صورت گرفت )کشاورزي دانشگاه تبریز

هاي کامل وریل با طرح پایه بلوكصورت فاکت به
مشخصات  .درآمد اجرا به در سه تکرارتصادفی 

 1فیزیکی و شیمیایی خاك محل مورد نظر در جدول 
عنوان در این آزمایش رقم به. نشان داده شده است

آذرشهر، تسوج، هوراند و ( با چهار سطحفاکتور اول 
بعنوان  2ودزیستی بارورو تیمار با ک) رزیتاي هلند
در نظر  )تلقیح و عدم تلقیح( با دو سطح فاکتور دوم
ت با کودزیستی ساعت قبل از کش 24ر بذو. گرفته شد

همراه با  اردیبهشت ماه اولدر تلقیح شدند و  2بارور
سبز و جوانه زنی  تسهیل به منظور مقداري ماسه بادي

متر  2×2یی به ابعاد هابه صورت ردیفی در کرت شدن
تا  5ها به که ارتفاع گیاهچهبعد از این. کشت شدند مربع

 متر رسید عمل تنک کردن با دست انجام گرفتسانتی 7
متر سانتی 30 ي کاشتها که در نهایت فاصله بین ردیف

همچنین  .تنظیم شدمتر سانتی 10تا  8ها و بین بوته
 انجامها به صورت دستی هاي هرز کرت علف کنترل

انجام  بار در هفتهها به صورت یکاري کرتآبی .شد
  .گرفت می

برداري جهت ارزیابی صفات در دو مرحله نمونه
در مرحله پیازدهی صفات شاخص پیازدهی، . انجام شد

شاخص پیازدهی با . گیري شد طول و تعداد برگ اندازه
تقسیم قطر سوخ به قطر گردن سوخ محاسبه شد که در 

باشد نشان  5/1یشتر از این صورت اگر عدد حاصله ب
. انددهنده آن است که پیازها وارد مرحله پیازدهی شده

پس از رسیدن سوخ، برداشت نهایی انجام گردید و قطر 
رصد سوخ، قطر گردن سوخ، وزن تر و خشک سوخ، د

، )هاي خوراکی الیه( ماده خشک، عملکرد، تعداد فلس
ها براي وزن سوخ. بررسی شدند TSSتعداد مرکز و 

و در  برآورد شدمتر مربع  در یکحاسبه عملکرد م
  .گزارش گردید صورت تن در هکتارنهایت به

و  هنصف شد هاسوخ ،TSSگیري براي اندازه
 دستگاه رفرکتومتر میزان مواد جامد محلول توسط

تر و خشک وزن  ).1388 طباطبایی(شدگیري  اندازه
گرم  001/0ترازوي دیجیتالی با دقت  توسط هاسوخ

 1/0کش با دقت  ها توسط خطارتفاع بوته. شد حاسبهم
هاي مارش تعداد الیهبراي ش. شد گیري اندازهمتر  سانتی

صورت عرضی نصف ها بو تعداد مرکز، سوخ خوراکی
درصد . ها شمارش شدند ها و مرکز سوخو تعداد فلس

وزن /وزن تر سوخ(×100 با فرمولها ماده خشک سوخ
 طباطبایی(شد محاسبه ،درصد ماده خشک=)خشک سوخ

وریل در قالب طرح صورت آزمایش فاکتها بداده ).1388
 SPSS ver.16افزار با نرم هاي کامل تصادفی بلوك

تیمارها با  مقایسات میانگین. تجزیه واریانس شدند
 5دانکن در سطح احتمال اي استفاده از آزمون چند دامنه

  .شدترسیم  Excel افزار درصد انجام و نمودارها با نرم
  

  آزمایش محلمشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك  -1 دولج
گل درصد  

  اشباع
 هدایت
 الکتریکی

 )dS/m(  

pH 
  اشباع گل

 درصد
  آلی کربن

 درصد
 نیتروژن
  کل

 فسفر قابل
 جذب

(mg/kg)  

قابل پتاسیم  

 جذب
(mg/kg)  

 درصد  شن درصد
  الي

 درصد
  رس

37  33/3  8/7  2/1  12/0  36  480  76  18  6  
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  و بحثنتایج 
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس 

مشاهده شد که اثر متقابل تیمار با  2ها در جدول  داده
درصد بر  5و رقم در سطح احتمال  2کود زیستی بارور

 1همانطور که در شکل . دار استشاخص پیازدهی معنی
شود تیمار با کود زیستی برروي این  مشاهده می

یانگر تاثیر مثبت کود شاخص موثر واقع شده که ب
زیستی بر تسریع پیازدهی و زودرسی محصول می 

در بین ارقام مورد بررسی، گیاهان تیمار شده و . باشد
داري با هم نداشتند اما  شاهد رقم تسوج اختالف معنی
 5داري در سطح احتمال  سایر ارقام داراي اختالف معنی

حداکثر شاخص پیازدهی در رقم . درصد بودند
مشاهده  2تلقیح شده با فسغات باور ) 95/1(آذرشهر

 )1999( رودریگوئز و فراگاهاي  این نتایج با یافته .شد
داراي  ، کهکه اعالم کردند کودهاي زیستی مشابه است

حل فسفات عالوه بر توانایی  هستند نوع باکتري ینچند
. باشندمیقادر به تحریک رشد گیاهان و افزایش عملکرد 

گیاهان تیمار شده با کود ن داد ، نشا)1390(رنجبر
ر شاهد وارد زودتر از تیما 2زیستی فسفات بارور
  .مرحله پیازدهی شدند

نشان داد  هاحاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج 
طول و بر رقم و تیمار با کود زیستی اثر متقابل که 

 شده استدار  در زمان پیازدهی  معنیارقام  تعداد برگ

درصد ارقام  b( ،50و  a(2ه شکل با توجه ب. )2جدول (
داري  صفت داراي اختالف معنیدو در رابطه با این 

بودند و با افزایش طول و تعداد برگ موجب جذب بهتر 
هاي زیرزمینی افزایش  امنور شده و رشد و نمو اند

ه گردید که طول برگ رقم آذرشهر در ظمالح. یابد می
 40شته و از اثر تلقیح با کود زیستی افزایش باالیی دا

همچنین رقم . متر رسیده است سانتی 49متر به  سانتی
آذرشهر از لحاظ تعداد برگ نیز نسبت به سایر ارقام 
بیشتر تحت تأثیر تیمار با کود زیستی قرار گرفته و به 

 .برگ افزایش یافته است 8برگ به  7طور متوسط از 
بدلیل اینکه موجب حاللیت  2کود زیستی فسفات بارور

شود و وجود  معدنی و آلی موجود در خاك می فسفر
فسفر موجب افزایش جذب نیتروژن توسط گیاه شده و 

هاي  در نتیجه افزایش رشد و تقسیم سلولی در اندام
نتایج بدست آمده در این . هوایی را در پی خواهد داشت

مطابقت  )1392( و همکاران کریمیهاي  تحقیق با یافته
 2وبیا سبز با فسفات بارور نشان داند تلقیح لدارد که 

منجر به افزایش تعداد برگ و همچنین تعداد شاخه 
  جانبی و در نهایت عملکرد غالف شد

بررسی تغییرات وزن تر و خشک سوخ در پاسخ 
نشان داد وزن تر و  2به تیمار با کود زیستی بارور

خشک در اثر تیمار با کود زیستی نسبت به شاهد 
 a(3همانطور که در شکل ). 3جدول ( است افزایش یافته

روند تغییرات وزن تر و خشک در شود  مشاهده می) bو
اکثر ارقام تحت تأثیر تیمار با کود زیستی قرار گرفت و 
گیاهان تلقیح شده نسبت به شاهد داراي وزن تر و 

در بین ارقام مورد بررسی رقم . بودندباالیی خشک 
تسوج وزن تر باالیی داشت و حضور کود زیستی 

 رزیتاي هلندگرم شد اما رقم  200موجب افزایش آن تا 
داراي کمترین وزن تر بود و تیمار با کود زیستی هم 

داري بین گیاهان شاهد  معنی اختالفو  نبودموثر چندان 
هایی که روي وزن  با برسی. و تیمار شده وجود نداشت

خشک ارقام صورت گرفت مشاهده گردید در اینجا نیز 
ري بین گیاهان تیمار شده با شاهد رقم دا اختالف معنی

براساس اینکه کود زیستی . رزیتاي هلند وجود ندارد
ها و  هاي موجود در این نوع کودها با باکتري باکتري
هاي مضر خاك رقابت نموده و موجب کاهش  قارچ

شوند که در نتیجه  هاي باکتریایی و قارچی می بیماري
واحد سطح در  افزایش وزن تر و خشک و عملکرد را در

براساس تحقیقات انجام شده مشاهده . پی خواهد داشت
خوراکی در اثر تیمار با کود  شد وزن تر و خشک پیاز

ها در این بررسی. افزایش یافت 2زیستی فسفات بارور
مشاهده شد که روند تغییرات وزن تر محصول در 
پاسخ به تیمارهاي صورت گرفته در طول فصل رشد 

از کشت به حداکثر روز پس  150و در  نسبتاً ثابت بود
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و  سریواستاوا). 1390رنجبر ( میزان خود رسید
نشان دادند که تلقیح بذور نخود  )2001(همکاران

منجر به افزایش ارتفاع   Pseudomonas fluorescensبا
ساقه، طول ریشه و وزن خشک گیاه در مقایسه با تیمار 

  .شاهد شد
 نشان داد 3 جدولدر ها داده تجزیه واریانس

در پیاز خوراکی تحت و قطر گردن سوخ قطر سوخ 
ه قرار گرفت 2فسفات بارور تأثیر تیمار با کود زیستی

تحت  تغییرات قطر سوخ در گیاهان مشاهده شد .است
و  هقرار گرفت 2با کود زیست فسفات بارور تأثیر تیمار 

 گیاهان تیمار شده نسبت به شاهد داراي قطر سوخ
حداقل قطر سوخ را رقم رزیتاي هلند  .بودند بیشتري

داشت اما رقم تسوج داراي بیشترین قطر سوخ بود و 
متر  میلی 100تیمار با کود زیستی موجب افزایش آن تا 

افزایش در قطر سوخ بدلیل افزایش فسفر . )4 شکل(شد
گیاهان تیمار شده با کود محیط رشد قابل جذب در 

د که ارقام مشاهده ش 4براساس جدول . زیستی بود
رزیتاي هلند و تسوج در بین سایر ارقام داراي قطر 

گردید که مالحظه همچنین . گردن سوخ بیشتري بودند
تا فزایش قطر گردن سوخ حضور کود زیستی موجب ا

شده که البته بیشتر شدن آن صفت متر  میلی 36/21
رنجبر ). 5جدول ( خوبی براي پیاز خوراکی نیست

تلقیح با باکتریهاي گزارش نمود که ) 1390(
Pseudomonas  منجر به افزایش رشد رویشی و در

نتیجه افزایش قطر سوخ و نیز گردن آن در پیاز 
  .خوراکی شد

 نشان داد که 3جدول در ها تجزیه واریانس داده
در  2بارور کود زیستیبا تیمار  متقابل بین رقم و اثر

پیاز ارقام بر درصد ماده خشک درصد  1سطح احتمال 
ه نشان داد a5براساس شکل  .استدار  معنیوراکی خ

داري  بین گیاهان تیمار شده با شاهد اختالف معنی شد
وجود دارد به غیر از رقم خارجی رزیتاي هلند که 

داري بین گیاهان تیمار شده و شاهد  اختالف معنی
اما نسبت به سایر ارقام درصد ماده  وجود نداشت

تیمار درصد ماده خشک حداقل . خشک باالیی داشت
درصد ماده خشک رقم  .تسوج داشت شاهد رقم

آذرشهر نیز در اثر تیمار با کود زیستی افزایش نشان 
رقم رزیتاي هلند داراي حداکثر ماده  همچونداد و 

درصد ماده خشک از . خشک در بین سایر ارقام بود
آید که  حساب می پیاز خوراکی بهصفات بسیار مهم 

 شود ی میپیاز خوراک خاصیت انباريموجب افزایش 
هاي موجود در کود  باکتري .)1980باجاج و همکاران(

عالوه بر حاللیت فسفر موجب  2زیستی فسفات بارور
ها شده و در نتیجه  جذب سایر عناصر و کاهش بیماري

رشد گیاه را تحریک کرده و کمیت و کیفیت محصول 
سنگ  اثرات کوددهی با )1998( عمر .دهد افزایش می
هاي زیستی توأم با قارچ میکوریز و باکتريفسفات و هم

کننده فسفات را بر روي گندم مورد بررسی قرار داد  حل
ماده درصد و به این نتیجه رسید که گیاهان تیمار شده 

 .خشک گیاهی باالتري نسبت به گیاهان شاهد داشتند
گزارش کرد تلقیح بذور سویا با  )2003( زایدي

Pseudomonas  وRhizobium japonicum  جوانه زنی
بذور و استقرار گیاهچه را بهبود بخشید و باعث افزایش 

هاي هوایی و ریشه، تعداد تجمع ماده خشک در اندام
گره و عناصر غذایی نسبت به شرایط بدون تلقیح 

   .گردید
نشان ها دادهتجزیه واریانس که طوریهمان

طور  به ارقام پیاز خوراکیسوخ عملکرد  دهد، می
 .ندقرار گرفتتحت تأثیر تیمار با کود زیستی  دار معنی

قطر سوخ و در  توسعهمنجر به تیمار با کود زیستی 
در همه ارقام تیمار شده . عملکرد شد افزایش نتیجه
بیشترین  .ش عملکرد نسبت به شاهد وجود داردافزای

عملکرد را رقم تسوج داشت و در اثر تیمار با کود 
تن در هکتار رسید و  70آن تقریباَ تا  زیستی عملکرد

 حداقل عملکرد به رقم رزیتاي هلند اختصاص یافت
افزایش عملکرد در گیاهان تیمار شده با کود  .)b5شکل (

بدلیل افزایش  به تغذیه بهتر این گیاهان 2زیستی بارور
 همچون يرشد و توسعه ریشه و جذب بهتر عناصر
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د فسفر موجب کمبو. شود فسفر و پتاسیم مربوط می
. شود شود رشد کند شده و کاهش عملکرد حاصل  می

 بهبهانی و خیام نکویی هايبا یافته بدست آمدهنتایج 
کود زیستی  دادندگزارش  مطابقت دارد که )1383(

با آزادسازي فسفر موجب افزایش انتقال مواد  2بارور
زمینی ها در سیبها و افزایش وزن غدهغذایی به غده

ها  ر نتیجه موجب افزایش میانگین وزن غدهد ،شودمی
 .یابد و در نهایت عملکرد کل افزایش می شدهدر تک بوته 

با افزایش  تواند فسفر می شده استهمچنین گزارش 
محصول در افزایش تولید  موجب عملکرد سوخ

در  ).1999گوپتا و همکاران ( شودخوراکی  یازپ
ختلف کود تیمارهاي مبا  که شدهدیگر گزارش آزمایشی 

 ،کننده فسفات در گیاه عدس هاي حلفسفره و باکتري
کننده حل هايباکتري در تیمار با باالترین عملکرد

  ).2002آرپانا و همکاران ( بدست آمدفسفات 
ی از ها نشان داد صفات نتایج تجزیه واریانس داده

 TSSو ) هاي خوراکیالیه( قبیل تعداد مرکز، تعداد فلس
  ).3جدول ( دار بودغیرمعنی

معنی دار نبودن صفات کیفی می تواند ارزشمند 
باشد زیرا علیرغم افزایش نسبی عملکرد، کاهشی در 

کایا و همکاران . صفات کیفی مشاهده نشده است
گزارش نمودند که در هندوانه میکوریزي با ) 2003(

عصاره میوه اختالف   TSSوجود افزایش وزن میوه در 
شایان ذکر است که نقش  .معنی داري مشاهده نشد

قارچهاي میکوریز و باکتریهاي حل کننده فسفات عمدتا 
شده  گزارش. در افزایش جذب فسفر در گیاه می باشد

که مواد جامد محلول در پیاز خوراکی بیشتر به رقم و 
و آبی و  1997سل و رندل کاپ(طول روز بستگی دارد 

هده کرد مشا) 1390( که رنجبردر حالی). 2002همکاران 
 2که گیاهان تیمار شده با کود زیستی فسفات بارور

داراي مواد جامد محلول بیشتري نسبت به تیمار شاهد 
  .دار شدندبودند، اما از لحاظ تعداد مرکز غیر معنی

بر اساس نتایج بدست آمده در این آزمایش 
) 2فسفات بارو( مشاهده شد که تلقیح با  کود زیستی

صفات رشد و عملکرد سوخ منجر به افزایش نسبی 
همچنین صفات ظاهري کیفی از قبیل اندازه سوخ پیاز 
خوراکی گردید با این حال صفات کیفی از قبیل مواد 

  .جامد محلول علیرغم افزایش عملکرد کاهش نیافت
  

  

  خوراکیبر شاخص پیازدهی، طول و تعداد برگ در پیاز  2با کود بارور تیماررقم و تجزیه واریانس اثر  -2جدول 
  میانگین مربعات    

  منابع تغییر
  
  
  تکرار

  درجه 
  آزادي

2  

  شاخص 
  پیازدهی

  طول 
  برگ  

  تعداد برگ در بوته

ns02/0  ns11/7  *675/0  

  57/10**  14/171**  216/0**  3  رقم
  74/1**  66/198**  891/0**  1  کود
  33/2**  01/425**  04/0*  3  کود×رقم

  45/1  90/29  016/0  14  خطا
ns ،* ،* *درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیغیر معنی تفاوت ترتیب بیانگربه  
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  بر صفات مختلف و عملکرد پیاز خوراکی 2رقم و کود زیستی بارو تجزیه واریانس اثر -3 جدول
  میانگین مربعات

درجه   منابع تغییر
  آزادي

وزن خشک   وزن تر سوخ
  سوخ

قطر گردن   قطر سوخ
  سوخ

درصد ماده 
  خشک

عملکرد 
  سوخ

تعداد 
  مرکز

تعداد 
  فلس

TSS 

  ns 42/13  ns 66/0  ns83/9   **12/0  ns10/0  ns 96/8  ns12/0  ns98/15  ns57/0  2  تکرار
  ns 3/1  ns15/18  ns6/0  18/986**  80/19**  28/1**   80/1102**  95/37**   36/8057**   3  رقم
  ns04/0  ns66/0  ns15/0  37/368**   54/1*  12/0**   4/1341**   20/2*   13/1396**   1  کود

  ns 004/0  **51/3   *50/16  ns38/0  ns71/3  ns76/0  158/16*   44/18**   12/54*   3  کود× رقم 
  43/8  75/46  87/8  94/13  49/3  05/0  83/58  16/6  12/61  14  خطا

ns ،* ، **درصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب بیانگر تفاوت غیر معنیبه  
  
  

  بر قطر گردن  2اثر کود زیستی فسفات بارور -5جدول       پیاز خوراکی سوخر رقم بر قطر گردن اث -4جدول 
  پیاز خوراکی سوخ                                                                

قطر گردن   ارقام
  )mm(سوخ

  b16/20  آذرشهر
  a70/23  تسوج
  c6/12  هوراند

    a96/24  رزیتاي هلند

قطر گردن   ع کودنو
  )mm(سوخ

  b38/19  بدون کود

    a36/21  با کود

  باشددرصد می 5ار در سطح احتمال دحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر اختالف معنی
  )اي دانکنچند دامنه آزمون(

  
  

  
  . اکیی پیاز خورشاخص پیازده از نظر 2تیمار با کود زیستی باروررقم و  مقایسه میانگین ترکیبات تیماري  -1شکل 

  .باشد درصد می 5در سطح احتمال دار  حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی
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  . پیاز خوراکی) b(و تعداد برگ) a(از نظر طول برگ 2مقایسه میانگین ترکیبات تیماري رقم و تیمار با کود زیستی بارور  -2شکل 

  .باشد درصد می 5دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی
       

  
. پیاز خوراکی) b(و وزن خشک سوخ) a(از نظر وزن تر سوخ 2مقایسه میانگین ترکیبات تیماري رقم و تیمار با کود زیستی بارور -3شکل 

  .باشد درصد می 5دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی

  
  . از نظر قطر سوخ پیاز خوراکی 2یمار با کود زیستی بارورمقایسه میانگین ترکیبات تیماري رقم و ت -4شکل 

  .باشد درصد می 5دار در سطح احتمال  حروف غیر مشابه بیانگر تفاوت معنی
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 .پیاز خوراکی) b(و عملکرد سوخ) a(از نظر درصد ماده خشک 2مقایسه میانگین ترکیبات تیماري رقم و تیمار با کود زیستی بارور -5شکل 

  .باشد درصد می 5دار در سطح احتمال  شابه بیانگر تفاوت معنیحروف غیر م
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	دﻮﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز2ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘ ﻢﻗر رﺎﻬﭼ ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ) ،ﺮﻬﺷرذآ ﯾزر و ﺪﻧارﻮﻫ ،جﻮﺴﺗﺪﻨﻠﻫ يﺎﺘ(كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ اﺮﺟا ﻪﺑ راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺪﻣآرد . ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ نزو ،ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﺺﺧﺎﺷ يور ﻢﻗر و ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﻦ
	(ﺪﻨﺘﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ .ﺮﻬﺷرذآ ﻢﻗر رد ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺜﮐاﺪﺣ)95/1 (ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ . ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ياراد ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ مﺎﮕﻨﻫ دوز ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﺑ يراد . ﻀﺣ رد يﺎﺘﯾزر مﺎﻗرا ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ خﻮﺳ ﺮﻄﻗ ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﻞﻗاﺪ
	:،ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘدزﺎﯿﭘ ﺺﺧﺎﺷﯽﻫرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ2.
	دراد ﯽﻧﺪﻌﻣ حﻼﻣا بﺬﺟ رد . نﺎﺸﻧ تﺎﺸﯾﺎﻣزآ لﺎﺣ ﻦﯾا ﺎﺑ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هداد يﺎﻬﭼرﺎﻗ ﻪﻠﻤﺟ زا كﺎﺧ تادﻮﺟﻮﻣ ﺰﯾر يﺎﻬﯾﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ دراد بﻮﺧ ﯽﺘﺴﯾﺰﻤﻫ ﻪﻄﺑار ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ﻦﯾا ﺪﺷر ﮏﯾﺮﺤﺗ رد ﯽﯾاﺰﺴﺑ ﺶﻘﻧ ﺰﯿﻧ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣد هﺎﯿﮔ درا) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻈﻧﺪﻨﻠﺑ2007 و ﺮﺒﺠﻧر1390(. دﻮﮐ زا ﯽﻋاﻮﻧا ﺶﻨﯾ
	( زا ﯽﮑﯾ يﺰﺒﺳﻪﺑ ﻢﻬﻣ يﺎﻫﯽﻣ رﺎﻤﺷدور . زﺎﯿﭘ ﺖﺸﮐ ﺮﯾز ﺢﻄﺳ ناﺮﯾا رد ﯽﮐارﻮﺧ50000ﺖﺳا هﺪﺷ مﻼﻋا رﺎﺘﮑﻫ)
	ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘ)
	.( ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ ﻻﺎﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ يﺬﻐﻣ يﺰﺒﺳ ﻦﯾا ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺎﺑ ﯽﻓﺎﮐ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ اﺮﯾز ﻦﺘﺷادﻪﺸﯾر ﯽﻨﯿﯾﺎﭘ ﯽﯾارﺎﮐ بﺎﻌﺸﻧا ﻢﮐ و ﯽﺤﻄﺳ يﺎﻫ
	ﻢﻫاﺮﻓ و ﺪﺷر كﺮﺤﻣ ﻞﻣاﻮﻋ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺮﻈﻧ زا ﺮﺻﺎﻨﻋ يزﺎﺳ ﯽﻣ اراد بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏﺷﺎﺑﻨﺪ . ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻨﯾارد بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﮑ دوﺪﺤﻣ و ﻢﻬﻣ ﻞﻣﺎﻋ كﺎﺧﺪﯿﻟﻮﺗ و ﺪﺷر ،ﻪﯾﺬﻐﺗ رد هﺪﻨﻨﮐ هﺎﯿﮔ ﻞﺜﻣﯽﻣ رﺎﻤﺷ ﻪﺑ ،ﺪﯾآ يﺮﺘﮐﺎﺑ اﺬﻟﻞﺣ يﺎﻫﯽﻣ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﯽﺳﺎﺳا ﺶﻘﻧ ﺪﻨﻧاﻮﺗﺪﻨﻨﮐ ﺎﻔﯾا يزروﺎﺸﮐ ت
	ﺶﯾﺎﻣزآيﺮﺘﮐﺎﺑ درﻮﻣ رد ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ يﺎﻫ يﺎﻫ ﻞﺣﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐﻢﻫ ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد تﺎﻔاﺰﻠﮐ نﻮﭼ )ﯾﺮﻓد نارﺎﮑﻤﻫ و سﺎﺘ1997( ،ﺪﻨﻗ رﺪﻨﻐﭼ)ﭼﺎﻤﮐﺎﯽﭽﮐ و نارﺎﮑﻤﻫ1999 (مﺪﻨﮔ و) سﺎﺘﯾﺮﻓد2000 ( هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻦﯾا ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﺪﻧﺪﯿﺳر ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾا ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ ﻪﻤﻫ و ﺖﺳايﺮﺘﮐﺎﺑﻞﺣ يﺎﻫﻓا ﺐﺟﻮﻣ هﺪﻨﻨﮐ بﺬﺟ و 
	و
	ﯽﻣ زﺎﺗﺎﻔﺴﻓ ﺪﯿﺳا و ﯽﻟآ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﺢﺷﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑﺐﯿﮐﺮﺗ نﺪﺷ ﻞﺣ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ هﺮﻔﺴﻓ يﺎﻫﯽﻣ هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ نآ نﺪﺷ بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗدﻮﺷ)ﯽﺑﻮﺒﻠﻣ1386.( هوﺮﮔﺪﯿﺳا ﻞﯿﺴﮐورﺪﯿﻫ و ﻞﯿﺴﮐﻮﺑﺮﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﻟآ يﺎﻫ ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ ﻞﯿﮑﺸﺗ و ندﺮﮐ ﻪﺗﻼﮐ راﺪﯾﺎﭘ يﺎﻫنﻮﯿﺗﺎﮐ ﺎﺑ يﺎﻫ ،ﻦﻫآ ﺶﻫﺎﮐ و ﻢﯿﺴﻠﮐ و ﻢﯿﻨﯿﻣﻮ
	و
	ﻃ ،ﻪﻗﺎﺳ عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﺸﯾر لﻮ هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو وﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ردﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ . يﺪﯾاز)2003( ﺎﺑ ﺎﯾﻮﺳ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ دﺮﮐ شراﺰﮔ
	نﺪﺷ دازآ ﺐﺒﺳ ﯽﻣ كﺎﺧ ﻞﺧاد ﻪﺑ ﺮﻔﺴﻓﺪﻧﻮﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﯾﻮﮔﺎﺳ 1998 .(يﻮﻗيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾﺮﺗﻞﺣ يﺎﻫ ﻞﻣﺎﺷ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ
	ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ و روﺬﺑراﺮﻘﺘﺳا ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ و ﺪﯿﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ار ﻪﭽﻫﺎﯿﮔماﺪﻧا رد ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ و لﻮﻃ ،ﻪﺸﯾر و ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ و ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ،هﺮﮔ داﺪﻌﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺪﯾدﺮﮔ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ .لا-ﯽﮕﯿﻠﻣ)1989( ﺢﯿﻘﻠﺗ دﺮﮐ شراﺰﮔ ﺎﺑ ترذ روﺬﺑ
	و
	،
	ﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﺧ 2009ﮕﯾردر ،ﺋﻮ ﺎﮔاﺮﻓ و ﺰ1999.(
	ﻪﺑﺖﻠﻋﺖﯿﻟﺎﻌﻓيﺎﻫﮔﺎﻧﻮﮔنﻮزايﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫﻪﺸﯾراﺮﻓياﻢﻬﻣكﺮﺤﻣﺪﺷرهﺎﯿﮔﻪﺑﯽﻣ رﺎﻤﺷﺪﯾآ ) نارﺎﮑﻤﻫ و شرﻮﺳ2010 .(ﻦﯾايﺮﺘﮐﺎﺑﺎﻫيارادﻒﯿﻃ ﯽﻌﯿﺳوزاتﺎﻔﺻكﺮﺤﻣﺪﺷرﯽﻫﺎﯿﮔﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ نﻮﻣرﻮﻫﻦﯿﺴﮐا) ﮏﯿﻠﮔ و ﻦﺗﺎﭘ1996(ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﻢﯾﺰﻧآ زﺎﻨﯿﺘﯿﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﯿﺟآ2006(ﺪﯿﻟﻮﺗ ،ﺖﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣﯽﯾﺎﻫ ﻤﻫنﻮﭽﺪﯿﺳرﻮﻓور) ﺮﯾﺎﻣ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺪﺷ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ ندﺮﮐ ﺰﺒﺳ .يﺪﯿﺣﻮﺗ و مﺪﻘﻣ نارﺎﮑﻤﻫ)1385 (ﺣ رد ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺎﯾردﻀيﺮﺘﮐﺎﺑ رﻮ يﺎﻫ ﺣﻞﻞﻣﺎﺷ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ
	و
	ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ يراد دﺮﮐ اﺪﯿﭘ .ﻦﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ زا ﯽﮑﯾ ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﺒﻏﺎﺑ ﻢﻬﻣ تﻻﻮﺼﺤﻣﺑﯽﻣ رﺎﻤﺸ ،ﺪﯾآ زا ﯽﮑﯾ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ نآ ﺪﯿﻟﻮﺗ رد ﻢﻬﻣ فاﺪﻫا ﺶﯾاﺰﻓا عاﻮﻧا دﻮﺒﻬﺑ و دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻠﺣﺮﻣ ود رد تﺎﻔﺻ ﯽﺑﺎﯾزرا ﺖﻬﺟ يرادﺮﺑ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا . ،ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﺺﺧﺎﺷ تﺎﻔﺻ ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ ردهزاﺪﻧا گﺮﺑ داﺪﻌﺗ و لﻮﻃﺪﺷ يﺮﯿﮔ . ﺎﺑ ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﺺﺧﺎﺷ رد ﻪﮐ ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ خﻮﺳ ندﺮﮔ ﺮﻄﻗ ﻪﺑ خﻮﺳ ﺮﻄﻗ ﻢﯿﺴﻘﺗﺑ ﻪﻠﺻﺎﺣ دﺪﻋ ﺮﮔا ترﻮﺻ ﻦﯾا زا ﺮﺘﺸﯿ5/1 نﺎﺸﻧ ﺪﺷﺎﺑهﺪﺷ ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ دراو ﺎﻫزﺎﯿﭘ 
	ﯽﻣ نآ ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻﺪﺷﺎﺑ . ﻢﻬﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا ﯽﮑﯾ ﯾاﺰﻓا ياﺮﺑﻋ ﺶﯽﻣ ﺮﻔﺴﻓ دﺮﮑﻠﻤ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﺒﻬﺑ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻ دﻮ ﯽﺷﺎﻧزا دﺮﺑرﺎﮐرورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾزدﻮﮐ2ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا.
	ﺶﯾﺎﻣزآﻪﺑﻪﻋرﺰﻣ ترﻮﺻيا لﺎﺳ رد1390 رد نﺎﺷﻮﭘ ﺖﻌﻠﺧ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﯾا)ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هﺪﮑﺸﻧاد ﺰﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ(ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ.ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ﻪﺑﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺎﺑ ﻞﯾرﻮ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﯽﻓدﺎﺼﺗراﺮﮑﺗ ﻪﺳ ردﻪﺑاﺮﺟاﺪﻣآرد. تﺎﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟ رد ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻞﺤﻣ كﺎﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ1 ﺖﺳا هﺪﺷ هداد
	ﺪﻧﺪﺷ ﯽﺳرﺮﺑ .خﻮﺳ نزو ياﺮﺑ ﺎﻫ ﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺒﺳﺎﺤﮏﯾ رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣﺪﺷ دروآﺮﺑ رد و ﻪﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧرﺎﺘﮑﻫ رد ﻦﺗ ترﻮﺻﺪﯾدﺮﮔ شراﺰﮔ. هزاﺪﻧا ياﺮﺑ يﺮﯿﮔ
	،خﻮﺳﺎﻫﺪﺷ ﻒﺼﻧه و ﻂﺳﻮﺗ لﻮﻠﺤﻣ ﺪﻣﺎﺟ داﻮﻣ ناﺰﯿﻣﺮﺘﻣﻮﺘﮐﺮﻓر هﺎﮕﺘﺳد هزاﺪﻧا يﺮﯿﮔﺪﺷ)ﯽﯾﺎﺒﻃﺎﺒﻃ1388.( نزو ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ خﻮﺳﺎﻫﻂﺳﻮﺗ ﺖﻗد ﺎﺑ ﯽﻟﺎﺘﯿﺠﯾد يوزاﺮﺗ001/0 مﺮﮔ ﻣﻪﺒﺳﺎﺤﺪﺷ .ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗراﻂﺧ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻫ ﺖﻗد ﺎﺑ ﺶﮐ1/0 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣهزاﺪﻧايﺮﯿﮔﺪﺷ .ﺷ ياﺮﺑﻪﯾﻻ داﺪﻌﺗ شرﺎﻤ يﺎﻫ ﯽﮐارﻮﺧخﻮﺳ ،ﺰﮐﺮﻣ داﺪﻌ
	ﺪﻧﺪﺷ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ .ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا يا لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد5 مﺮﻧ ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ و مﺎﺠﻧا ﺪﺻردراﺰﻓا
	ﻢﯿﺳﺮﺗﺪﺷ.
	ﺮﻔﺴﻓﯽﻣ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﻟآ و ﯽﻧﺪﻌﻣ دﻮﺟو و دﻮﺷ و هﺪﺷ هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻔﺴﻓماﺪﻧا رد ﯽﻟﻮﻠﺳ ﻢﯿﺴﻘﺗ و ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد يﺎﻫ ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﯽﭘ رد ار ﯽﯾاﻮﻫ . ﻦﯾا رد هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗ يﺎﻫﯽﻤﯾﺮﮐنارﺎﮑﻤﻫ و)1392( ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﻪﮐ درادﻟ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺪﻧاد نﺎﺸﻧ 
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ هداد لوﺪﺟ رد ﺎﻫ2 ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ رورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ2 لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﻢﻗر و5 ﺮﺑ ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣ ﯽﻫدزﺎﯿﭘ ﺺﺧﺎﺷﺖﺳا راد . ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ1 ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﯾا يورﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ دﻮﺷﺑ ﻪﮐ هﺪﺷ ﻊﻗاو ﺮﺛﻮﻣ ﺺﺧﺎﺷ دﻮﮐ ﺖﺒﺜﻣ 
	و
	(ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ دﻮﺷ رد ﮏﺸﺧ و ﺮﺗ نزو تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ مﺎﻗرا ﺮﺜﮐا و ﺮﺗ نزو ياراد ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ ﯽﯾﻻﺎﺑﺪﻧدﻮﺑ . ﻢﻗر ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ مﺎﻗرا ﻦﯿﺑ رد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رﻮﻀﺣ و ﺖﺷاد ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺮﺗ نزو جﻮﺴﺗ ﺎﺗ نآ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ200 ﻢﻗر ﺎﻣا ﺪ
	( ،50 مﺎﻗرا ﺪﺻرد ﻦﯾا ﺎﺑ ﻪﻄﺑار رد ودﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ياراد ﺖﻔﺻ يراد ﺮﺘﻬﺑ بﺬﺟ ﺐﺟﻮﻣ گﺮﺑ داﺪﻌﺗ و لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ و ﺪﻧدﻮﺑﺪﻧا ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر و هﺪﺷ رﻮﻧما ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻨﯿﻣزﺮﯾز يﺎﻫ ﯽﻣﺪﺑﺎﯾ .ﺣﻼﻣﻈ رد ﺮﻬﺷرذآ ﻢﻗر گﺮﺑ لﻮﻃ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪاد ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا زا و ﻪﺘﺷ40 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪ
	و
	ﺪﯿﺳر دﻮﺧ ناﺰﯿﻣ) ﺮﺒﺠﻧر1390 .(اوﺎﺘﺳاﻮﯾﺮﺳ و نارﺎﮑﻤﻫ)2001( دﻮﺨﻧ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺎﺑ
	ﺖﺷاد ﯽﯾﻻﺎﺑ ﮏﺸﺧ . ﻞﻗاﺪﺣ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻرد رﺎﻤﯿﺗ ﻢﻗر ﺪﻫﺎﺷﺖﺷاد جﻮﺴﺗ. ﻢﻗر ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻرد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا رد ﺰﯿﻧ ﺮﻬﺷرذآ و دادنﻮﭽﻤﻫ هدﺎﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ياراد ﺪﻨﻠﻫ يﺎﺘﯾزر ﻢﻗردﻮﺑ مﺎﻗرا ﺮﯾﺎﺳ ﻦﯿﺑ رد ﮏﺸﺧ . زا ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ تﺎﻔﺻﻪﺑ ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘﯽﻣ بﺎﺴﺣ ﻪﮐ
	عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو و ﻪﺸﯾر لﻮﻃ ،ﻪﻗﺎﺳﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ.ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗهداد ﺎﻫ ردلوﺪﺟ3داد نﺎﺸﻧ خﻮﺳ ﺮﻄﻗ خﻮﺳ ندﺮﮔ ﺮﻄﻗ و ﺖﺤﺗ ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘ رد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2ﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪ ﺖﺳا.ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣنﺎﻫﺎﯿﮔ رد خﻮﺳ ﺮﻄﻗ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺖﺤﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿ
	ﯽﻧز ﻪﻧاﻮﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ و ﺪﯿﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ار ﻪﭽﻫﺎﯿﮔ راﺮﻘﺘﺳا و روﺬﺑماﺪﻧا رد ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺸﯾر و ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻫ ﺢﯿﻘﻠﺗ نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ و هﺮﮔﺪﯾدﺮﮔ.نﺎﻤﻫﯾرﻮﻃ ﻪﮑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗهداد ﺎﻫ نﺎﺸﻧ ﯽﻣ،ﺪﻫد دﺮﮑﻠﻤﻋ خﻮﺳﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘ مﺎﻗراﻪﺑ رﻮﻃ ﯽﻨﻌﻣراد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺎﺑ ر
	و
	رد و ﯽﺸﯾور ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ زﺎﯿﭘ رد نآ ندﺮﮔ ﺰﯿﻧ و خﻮﺳ ﺮﻄﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺠﯿﺘﻧﺪﺷ ﯽﮐارﻮﺧ.هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺎﻫ رد لوﺪﺟ3ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺛاو ﻢﻗر ﻦﯿﺑ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐرورﺎﺑ2 رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 ﺪﺻرد ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺪﺻرد ﺮﺑ مﺎﻗرا زﺎﯿﭘ ﺧ ﯽﮐارﻮﯽﻨﻌﻣ رادﺖﺳا. ﻞﮑﺷ سﺎﺳاﺮﺑ
	5داد نﺎﺸﻧ ه ﺪﺷﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ يراد ﻪﮐ ﺪﻨﻠﻫ يﺎﺘﯾزر ﯽﺟرﺎﺧ ﻢﻗر زا ﺮﯿﻏ ﻪﺑ دراد دﻮﺟوﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺪﻫﺎﺷ و هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯿﺑ يراد ﺖﺷاﺪﻧ دﻮﺟو هدﺎﻣ ﺪﺻرد مﺎﻗرا ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻣا
	. دﻮﮐ ﺎﺑ هﺪﺷ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ رد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓارورﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز2نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﺮﺘﻬﺑ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻪﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟﺪﺑﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺘﻬﺑ بﺬﺟ و ﻪﺸﯾر ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷرينﻮﭽﻤﻫ
	5
	ﺖﺳا هﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﺎﯾﺎﮐ )2003 ( ﺎﺑ يﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ ﻪﻧاوﺪﻨﻫ رد ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ رد هﻮﯿﻣ نزو ﺶﯾاﺰﻓا دﻮﺟو
	ﯽﻣ طﻮﺑﺮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ و ﺮﻔﺴﻓدﻮﺷ .ﻮﺒﻤﮐ ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻔﺴﻓ د ﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ و هﺪﺷ ﺪﻨﮐ ﺪﺷر دﻮﺷدﻮﺷ . ﺞﯾﺎﺘﻧهﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﻪﺘﻓﺎﯾ ﺎﺑيﺎﻫﯽﯾﻮﮑﻧ مﺎﯿﺧ و ﯽﻧﺎﻬﺒﻬﺑ )1383(ﻪﮐ دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ شراﺰﮔﺪﻧداد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ رورﺎﺑ2 داﻮﻣ لﺎﻘﺘﻧا ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﺮﻔﺴﻓ يزﺎﺳدازآ ﺎﺑهﺪﻏ ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏهﺪﻏ نزو ﺶﯾاﺰﻓا و ﺎﻫﺐﯿﺳ
	فﻼﺘﺧا هﻮﯿﻣ هرﺎﺼﻋ ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ يراد ﯽﻨﻌﻣ. ﺶﻘﻧ ﻪﮐ ﺖﺳا ﺮﮐذ نﺎﯾﺎﺷ ﺎﺗﺪﻤﻋ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻬﯾﺮﺘﮐﺎﺑ و ﺰﯾرﻮﮑﯿﻣ يﺎﻬﭼرﺎﻗﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ هﺎﯿﮔ رد ﺮﻔﺴﻓ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا رد .شراﺰﮔ هﺪﺷ و ﻢﻗر ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﮐارﻮﺧ زﺎﯿﭘ رد لﻮﻠﺤﻣ ﺪﻣﺎﺟ داﻮﻣ ﻪﮐ دراد ﯽﮕﺘﺴﺑ زور لﻮﻃ)پﺎﮐ لﺪﻧر و ﻞﺳ1997 و ﯽﺑآ و نارﺎﮑﻤﻫ2
	ﯽﻨﻌﻣﺮﯿﻏدﻮﺑ راد) لوﺪﺟ3.( ﺪﻨﻤﺷزرا ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻔﯿﮐ تﺎﻔﺻ ندﻮﺒﻧ راد ﯽﻨﻌﻣ رد ﯽﺸﻫﺎﮐ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﺒﺴﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﻢﻏﺮﯿﻠﻋ اﺮﯾز ﺪﺷﺎﺑ
	،م ﯽﯾﻮﮑﻧ مﺎﯿﺧ و م ﯽﻧﺎﻬﺒﻬﺑ1383 .يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑﻞﺣ يﺎﻫﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﯽﻨﯿﻣز
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