
  
 

  هاي رشد و جذب برخی شاخص بر
 عناصر غذایی ذرت

  *2حسینعلی علیخانی

هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل کاربرد مواد مختلف به عنوان حامل باکتري و تاثیر سودمند باکتري محرك 
آزمایش به . برعملکرد گیاه ذرت و جذب برخی عناصر غذایی بوده است

در  1391تیمار زادمایه، سه تیمار کود فسفره و تیمار شاهد با چهار تکرار  در سال 
- اك فسفات، ورمیمواد حامل شامل پرلیت، بنتونیت، خ

به این مواد اضافه شده سودوموناس فلورسنس کمپوست و سه فرموالسیون از این مواد بود که سوسپانسیون باکتري 
در پایان دوره نگهداري جمعیت باکتري ها اندازه گیري شده وسپس به ذرت تلقیح 
هاي رشد و عناصر موجود در گیاه شامل فسفر، پتاسیم، آهن، مس و 
نتایج نشان داد اگرچه در مورد فاکتورهاي  اندازه گیري شده تیمار سوپرفسفات 

-ورمی+ بنتونیت+ و پرلیتکمپوست  تریپل از نظر مقدار بهتر بوده ولی در بسیاري از موارد دو زادمایه برتر ورمی

هاي در صفات روي و آهن در اندام هوایی، زادمایه
اندام هوایی تفاوت  ،تر بوده و  در مورد فاکتور روي

 سودموناس فلورسنساستفاده از باکتري حل کننده فسفر 
به همراه ماده محرك رشد ورمی کمپوست موجب افزایش شاخص هاي رشد ذرت و کاهش مصرف کودهاي شیمیایی 
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هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل کاربرد مواد مختلف به عنوان حامل باکتري و تاثیر سودمند باکتري محرك 
برعملکرد گیاه ذرت و جذب برخی عناصر غذایی بوده است سودوموناس فلورسنسرشد گیاه از گونه 

تیمار زادمایه، سه تیمار کود فسفره و تیمار شاهد با چهار تکرار  در سال  هفتصورت بلوك کامال تصادفی با 
مواد حامل شامل پرلیت، بنتونیت، خ. پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گردید

کمپوست و سه فرموالسیون از این مواد بود که سوسپانسیون باکتري 
در پایان دوره نگهداري جمعیت باکتري ها اندازه گیري شده وسپس به ذرت تلقیح . ماه نگهداري گردید شش

هاي رشد و عناصر موجود در گیاه شامل فسفر، پتاسیم، آهن، مس و خصپس از دو ماه از رشد ذرت برخی شا
نتایج نشان داد اگرچه در مورد فاکتورهاي  اندازه گیري شده تیمار سوپرفسفات . روي اندام هوایی اندازه گیري شدند

تریپل از نظر مقدار بهتر بوده ولی در بسیاري از موارد دو زادمایه برتر ورمی
در صفات روي و آهن در اندام هوایی، زادمایه. p>0.05)(داري با این تیمار کودي نداشتند ،تفاوت معنی
تر بوده و  در مورد فاکتور رويموفقورمی کمپوست + بنتونیت+ و پرلیتورمی کمپوست 

استفاده از باکتري حل کننده فسفر (p<0.05). تریپل نشان داد داري را با تیمار سوپر فسفات
به همراه ماده محرك رشد ورمی کمپوست موجب افزایش شاخص هاي رشد ذرت و کاهش مصرف کودهاي شیمیایی 

هاي محرك رشد، ذرت، عناصر غذایی، کود هاي زیستی، ورمی کمپوستباکتري: واژه هاي کلیدي
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رشد گیاه از گونه 

صورت بلوك کامال تصادفی با 
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گردید

کمپوست و سه فرموالسیون از این مواد بود که سوسپانسیون باکتري 
ششو به مدت 
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روي اندام هوایی اندازه گیري شدند
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the potential use of various substances as carriers of 

bacteria and beneficial effects of growth stimulant bacteria Pseudomonas fluorescens on yield and 
nutrient uptake of corn. The experiment was done as randomized block with 7 inoculant treatments, 
3 phosphorus fertilizer treatments and control in four replicates in Agriculture and Natural 
Resources College of Tehran University in 2012. Carrier materials were perlite, bentonite, rock 
phosphate, vermicompost and three formulations of them which Pseudomonas fluorescens 
suspension was added to them and were stored for 6 months. Population of bacteria was measured 
at the end of storage period and then inoculated to maize plant. After two months of maize growth, 
some indicators and nutritive elements of plant such as phosphorus, potassium, iron, copper and 
zinc were measured in shoots. The results showed that although the amount of the measured factors 
in triple superphosphate treatment had the highestvalues, but it was not significant different from 
two superior treatments including vermicompost and perlite + bentonite + vermicompost in many 
cases (p>0.05). Zinc and iron in the shoot of superior treatments vermicompost and perlite + 
bentonite + vermicompost were more suitable and significant difference was observed between zinc 
in shoot and treatment of triple superphosphate (p<0.05).Based on the results, application of 
phosphorus solubilizing bacteria Pseudomonas fluorescens with plant growth promoting matter 
causes to increase in growth indices and decrease of fertilizer use. 

 

Keywords: Biofertilizer, Maize, Nutrient Elements, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, 
Vermicompost 

 
  مقدمه

عملیات زراعت فشرده که ضامن محصول و 
نیاز به استفاده گسترده از کودهاي  ،کیفیت باالست

یست شیمیایی دارد که پر هزینه بوده و مشکالت ز
). 2006 و همکاران چن(کند ایجاد مییطی بسیاري مح

بنابراین در سالهاي اخیر توجه محققین کشاورزي به 
کودهاي زیستی به عنوان جایگزین مناسب براي تمام یا 

استفاده . بخشی از کودهاي شیمیایی معطوف شده است
هاي سودمند به از کودهاي زیستی حاوي ریز سازواره

جاي مواد شیمیایی موجب بهبود رشد گیاه شده و به 

mailto:halikhan@ut.ac.ir
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-حفظ سالمت محیط زیست و باروري خاك کمک می

 همکاران واس زر ،2006 ارهان و همکاران( نماید
 هاسودوموناس). 2009 و همکاران آدسیمیو،2009
 ١)PGPR(هاي محرك رشد گیاه هایی از باکتريگونه

، اندول استیک اسیدهستند که توانایی تولید سیدروفور، 
ACC2 -لهاي نامحلوانحالل فسفات ویژهه دآمیناز و ب 

ها توسط بسیاري از محققین به وسیله این باکتريه ب
یانگ  ،2011ساموئل و موتاکاروپان ( اثبات رسیده است

 با) 2006( همکاران و شاهرونا). 2011و همکاران
 رشد بر سودوموناس مختلف هاي سویه اثر مطالعه
 خشک وزن تواندمی این باکتريکه  دادند نشان ذرت
هامدا و . در مقایسه با شاهد افزایش دهدرا  ذرت

کردنباکتري  ضافهبیان کردند که ا) 2008(همکاران 
-میذرت عملکردافزایش  باعث سودوموناس فلورسنس

 عملکردنیز افزایش ) 2010(میا  و همکاران باست . دشو
، جذب عناصر غذایی و فعالیت فتوسنتزي را در اثر موز

وارد . گزارش کردند سودوموناستلقیح با باکتري 
نمودن باکتري به صورت مستقیم و یا سوسپانسیون 
در خاك مقدور نبوده و اصوال به همراه یک ماده حامل 

به  )Bacterial carrier(حامل باکتري .. انجام می پذیرد
شود که قادر جامد،نیمه جامد یا مایعی اطالقمیماده 

است جمعیت مشخصی از باکتري مورد نظر را در مدت 
معین و به تعداد قابل قبولی در خود حفظ نماید و 

اي براي عرضه باکتري به سطح بذر یا ریزوسفر وسیله
هدف از این پژوهش بررسی پتانسیل موادي . گیاه باشد
 بشارتی( ، بنتونیت)2008 و همکاران آلبردا( چون پرلیت
گندي ( خاك فسفات، ورمی کمپوست )1383 و همکاران

و ترکیبی از این مواد در فرایند ) 2010و سیواکومار 
تولید زادمایه زیستی باکتري محرك رشد گیاه 

و نقش آن در افزایش رشد و  سودوموناس فلورسنس
  .ذایی گیاه ذرت بوده استغجذب عناصر

 

                                                           
1- Plant Growth Promoting Rhizobacteria 
2 -Aminocyclopropane 1 Carboxylic Acid 

  ش هامواد و رو
  انتخاب باکتري ها

-با توجه به اطالعات موجود در بانک ژن باکتري

هاي مفید خاکزي گروه مهندسی علوم خاك پردیس 
کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، از این بانک 

سودوموناس  هايژن تعداد ده سویه از باکتري
که باالترین میزان  ٣فلورسنس و سینوریزوبیوم ملیلوتی

هاي نامحلول آلی و معدنی را فسفات حل کنندگی
هاي نیمه و  معذالک مجددا آزمون شده انتخاب ،داشتند

هاي نامحلول آلی و کمی الزم از نظر انحالل فسفات
جئون و همکاران (معدنی بر روي آنها انجام گردید 

بعد از انتخاب بهترین باکتري از لحاظ توان ). 2003
هاي توان تولید هاي نامحلول تستانحالل فسفات

، اندول استیک اسید )1991الکساندر و زوبر (سیدروفور
 – ACCو توانایی تولیدآنزیم) 2002پاتن و گلیک (

نیز بر روي باکتري ) 2005آمیکو و همکاران ( دآمیناز
  .مورد نظر انجام شد

  
 تهیه مواد حامل

-در این آزمایش از مواد حامل پرلیت، ورمی

بنتونیت و ترکیبی از آنها شامل کمپوست، خاك فسفات، 
+ پرلیت ،)P+ B+ V(کمپوستورمی+ بنتونیت+ پرلیت
+ بنتونیت+ و پرلیت )P+ B+ R(خاك فسفات+ بنتونیت

 )P+ B+ R+ V(ورمی کمپوست + خاك فسفات
اتی قکمپوست از مزرعه تحقیورمی. استفاده گردید

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران، خاك 
پودري و پرلیت از موسسه تحقیقات خاك و آب فسفات 

 کشور و بنتونیت سدیمی نیز از شرکت فروش مواد
  .تهیه شد شیمیایی

  میایی مواد حاملیگیري خصوصیات فیزیکی و شاندازه
 60مذکور ابتدا پودر شده و از الک حامل  مواد

. ندو سپس در آون خشک گردید همش عبور داده شد

                                                           
3- Sinorhizobium meliloti 
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برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی این مواد مانند 
pH، ،1996اسپارکس (پتاسیم محلولهدایت الکتریکی( ،

روش  فسفر قابل جذب به روش اولسن، ماده آلی به
و عناصر آهن، )2008کارتر و گریگوریج (والکی و بلک

 Shimadzuروي بوسیله دستگاه جذب اتمی مدل مس و

AA670 1978نورول  لیندزي و( گیري شداندازه( .
مشاهده می شود موادي که به  1همان طور که در جدول 

عنوان حامل مورد استفاده قرار گرفتند، خصوصیات 
متفاوتی داشته، به طوري که در بین آنها ورمی کمپوست  
بیشترین میزان ماده آلی و عناصر غذایی را دارا بود ولی 

هدایت  به دلیل تفاوت هاي موجود در مواد مانند  قابلیت
سه فرموالسیون از ..... ،  کربن آلی و pHالکتریکی، 

  .اختالط این مواد تهیه گردید
  

ها و بررسی جمعیت باکتري در سازي زادمایهآماده
  تیمارهاي حامل
سوسپانسیون و هها استریل شدحامل ابتدا

ها تهیه و به حامل سودوموناس فلورسنسباکتري 
مواد حامل ابتدا به مدت هاي آنگاه بسته. اضافه گردید

درجه نگهداري و  28روز در انکوباتور و دماي  15
درجه  4روز در  یخچال و در دماي  180سپس تا پایان 

 ).1383مشهدي و همکاران (سانتیگراد نگهداري شدند 
ها با ماه دوره نگهداري جمعیت زادمایه 6در پایان 

 رانو همکا ادآلبر(گیري گردید اندازهCFU1 g-1 روش 
2008.( 

  
 ايآزمون گلخانه

هاي کامال تصادفی آزمایش در قالب طرح بلوك
)RCBD(  ،تیمار  3تیمار زادمایه و  7و با چهار تکرار

 و ، دي آمونیوم فسفاتکودي سوپرفسفات تریپل، ساده
براي انجام . انجام شد )فاقد کود فسفره( شاهد گیاه

اي خاکی با بافت لومی و حاوي فسفر هاي گلخانهآزمون

                                                           
1 -Colony Forming Unit 

قابل جذب پایین مدنظر بود که با توجه به اطالعات و 
  نتایج مربوط به مطالعات قبلی از خاك سطحی

منطقه کردان شهرستان کرج ) سانتیمتري 0- 30عمق (
به  بعد از انتقالخاک. گردیدتهیه در استان البرز 

ار ، از الک چهه شده، هوا خشک و کوبیدآزمایشگاه
در . اضافه گردیدها و به گلدان شد میلیمتري عبور داده
و قطر  20هاي پالستیکی به ارتفاع این تحقیق از گلدان

گرم استفاده  150حدود سانتیمتر و وزن  5/18دهانه 
به هر گلدان چهار و نیم کیلوگرم خاك عبور کرده . شد

همچنین مقداري از  .از الک چهار میلیمتري اضافه گردید
برداري شده از الک دو میلیمتر عبور هاي نمونهخاك

 نیز خاك وشیمیاییی فیزیک داده شد و خصوصیات
اسپارکس ( گیري گردیداندازه 2مطابق جدول 

 260 بذر ذرت رقم. )2008کارتر و گریگوریج ،1996
از بانک ژن موسسه تحقیقات اصالح و  سینگل کراس

 ،خاكتلقیح  عمل براي. تهیه نهال و بذر تهیه گردید
گاه با توجه به نوع سطحی شده و آن ضد عفونی بذرها

هاي مختلف طبق گرم از زادمایه 1/0تیمار حامل مقدار 
ها طرح آزمایشی به خاك زیرین بذور درون گلدان

سپس گلدان ها بر اساس ). 1998باشان ( اضافه گردید
هاي کامال تصادفی و با بلوك آزمایشیالگوي طرح 

قبل از کشت کوددهی بر . تکرار آرایش یافتند چهار
یلوگرم ک 300اساس آزمون خاك با کود اوره به اندازه 
زمان کاشت (در هکتار به صورت تقسیط و در دو نوبت

 8- 6در زمان  طور متوسطبه ،و یک ماه پس از کاشت
 سوپر فسفات ساده ،، کودهاي سوپر فسفات تریپل)برگی

میلی گرم در هر  16به مقدار  تاو دي آمونیوم فسف
کیلوگرم در  220و  420، 180معادل ( خاك کیلوگرم

میایی فسفره و سولفات یبه عنوان تیمار کود ش) هکتار 
کیلوگرم براي تامین کمبود  میلی گرم در  270پتاسیم 

براي تامین عناصر . ها اضافه شدپتاسیم خاك به  گلدان
نوبت به گیاه کم مصرف نیز محلول هوگلند طی دو 

بعد از سبز شدن بذرها و استقرار گیاهان،  .اضافه گردید
طول . ها به دو عدد در هر گلدان کاهش یافتتعداد بوته
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لوکس و  15000روز، شدت روشنایی  60دوره رشد 
طول دوره روشنایی در ابتدا وانتهاي دوره رشد به 

 26متوسط دماي گلخانه . ساعت بود 14و  12ترتیب 
نتیگراد و دامنه دمایی در گرمترین ساعات درجه سا

درجه  17ترین آن به و در خنک 35شبانه روز به 
آبیاري بصورت روزانه و تا حدود . سلسیوس می رسید

به صورت وزنی انجام  FC(1( ظرفیت زراعی% 80
سبزینگی گیاه روز دوره نگهداري  60بعد از . پذیرفت

کلروفیلدستگاه بوسیله  وSCMR به روش )برگ گیاه(
گیري اندازهSPAD-502 مدل   KonicaMinoltaمتر
روز از رشد  60پس از ). 1389حمیدي و همکاران ( شد

به دهی،گیاه و قبل از ورود گیاه به مرحله زایشی و گل
یده براز روي سطح خاك  هابوتهمنظور برداشت گیاه 

 هاریشه. گردیدند جدا از یکدیگر ساقهو  هابرگ و شده
 درجه 75دمايدر  آون وسیله بهگیاه  هوایی بخش و

 خشک وزنخشک شده، و  ساعت 72مدتبه  سانتیگراد
اندازه) گرم 01/0دقت ( توزین با ترازوها بوسیله نمونه

 هانمونه سپس .)1389حمیدي و همکاران ( شد گیري
، پتاسیم، آهن، میزان فسفرو  شده گیريآسیاب و عصاره

لیندزي و نورول (گردید گیریرویاندام هوایی اندازهمس و 
داده هاي موجود با ).2001رایان و همکاران  ،1978

و تحلیل ه یتجزمورد  SAS 9.2استفاده از نرم افزار 
هاي آزمایشی نیز مقایسه میانگین داده. آماري قرار گرفت

دانکن در سطح پنج درصد انجام  ايچند دامنه با آزمون
  .شد

  
  نتایج و بحث

     معدنی و آلی هاي نامحلولفسفاتتوان انحالل 
نتایج تجزیه واریانس این آزمون نشان داد که 

هاي هاي مورد بررسی در انحالل فسفاتتوانایی جدایه
داري در سطح داراي تفاوت معنیو آلی نامحلول معدنی 

  ).4و  3جدول ( باشدمی )P<0.001(هزارم یک 
 

  
  

  برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد حامل باکتري -1جدول 

  
  

  1خصوصیات خاك  مورد استفاده براي کشت ذرت -2جدول 

  

                                                           
1 - Field Capacity 

 pH  حامل
قابلیت هدایت 
 الکتریکی
(dS/m) 

کربن آلی 
(%)  

 فسفر قابل جذب
(mg/kg) 

نیتروژن 
(%) 

پتاسیم
(mg/kg) 

آهن
(mg/kg) 

مس
(mg/kg)  

روي
(mg/kg)  

  65/9  9/5 02/18  08/2  0  0  0 1535/0 28/6  پرلیت
  51/0 52/1 1/15  98/3  0  0  0 96/0 02/8  بنتونیت

  38/3 41/0 27/8 03/1  0  0  0 558/0 64/7  خاك فسفات
  1/53 85/12 86/112  83/378  4/7  1375  7/17 72/1 34/7  ورمی کمپوست

قابلیت هدایت   افتب  ویژگی  
 الکتریکی

)dS/m( 

 اسیدیته
pH 

 کربن آلی
(%)  

  نیتروژن
(%)  

  فسفر
(mg/kg)  

  پتاسیم
(mg/kg) 

 مس

(mg/kg)  
 آهن

(mg/kg) 
 روي

(mg/kg) 
تعداد باکتري 

)(CFU/g  

  2/9×106 58/4  67/3  8/1  190  10/4  053/0  09/0  20/8  70/0  لومی  مقدار
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.  

  نامحلول معدنی  هايانحالل فسفات ) کلونیقطر هاله به (نتایج تجزیه واریانس آزمون نیمه کمی -4جدول 
 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر
471/0** 9 جدایه  
021/0 20 خطا  

)درصد(   cv - 156/7  
  .درصد میباشد 1نشانگر معنی داري در سطح احتمال **          

  
  و آلی  معدنی هايفسفات) هاله به کلونیقطر ( مقایسه میانگین انحالل -5جدول 

قطر هاله به کلونی  جدایه
)آلی(  

قطر هاله به  
)معدنی(کلونی  

قطر هاله به کلونی  جدایه
)آلی(  

قطر هاله به  
)معدنی(کلونی  

111Sm  27/4 b 02/2 b 457Ps 89/4 a 47/2 a 

112Sm  22/3 cd 39/1 e 99Ps  83/4 a 44/2 a 

135Sm  02/3 d 69/1 dc 57Ps  8/3 b 29/2 a 

28Sm  19/3 cd 59/1 de 59Ps  95/4 a 53/2 a 

29Sm  71/3 bc 93/1 bc 66Ps  8/3 b 95/1 bc 

  .باشد  درصد می 5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  بیانگر عدم تفاوت معنیدر هر ستون حروف مشابه     
  

 درصد 5ها در سطح مقایسه میانگین داده نتایج
داري بین  که اگرچه اختالف معنی )5جدول ( نشان داد
 )P>0/05(مشاهده نشد  457Psو 59Psشماره  جدایه

بیشترین میزان قطر هاله به  59Psولی جدایه شماره 
قطر کلنی را در آزمون هاي نیمه کمی انحالل فسفات 

  .بود  هاي نامحلول آلی و معدنی دارا
هاي آزموندست آمده از ه با توجه به نتایج ب

به عنوان  59Psهاي نامحلول، جدایه انحالل فسفات
هاي نامحلول باکتري برتر از لحاظ توان انحالل فسفات

آلی و معدنی انتخاب و براي مرحله بعدي آزمایش و 
ها در تولید زادمایه زیستی استفاده تلقیح به حامل

هاي معدنی محققین بسیاري توان انحالل فسفات. گردید
 سودوموناسهاي متعلق به خانواده توسط جنسو آلی 

شدوواو  ،2009محبوب و همکاران، (اند را گزارش کرده
دآمیناز  - ACCبررسی نتایج آزمون ). 2008همکاران 

نشان داد که این باکتري از لحاظ تولید  59جدایه شماره 
ACC - شاهورانا و . در حد متوسط بود دآمیناز

در مطالعه خود براي دو جدایه ) 2008(همکاران 

نامحلول آلی هايفسفات) قطر هاله به کلونی(نتایج تجزیه واریانس آزمون نیمه کمی انحالل -3جدول   
 میانگین مربعات درجه آزادي منابع تغییر
6/1** 9 جدایه  
098/0 20 خطا  

)درصد(   cv - 886/7  
درصد میباشد 1نشانگر معنی داري در سطح احتمال **   
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گزارش نمودند که هر دو  سودوموناس فلورسنس
. باشنددآمیناز می- ACCجدایه داراي توان تولید آنزیم 

نتایج آزمون توانایی تولید فیتوهورمون اندول استیک 
توانایی  59نیز نشان داد جدایه شماره  IAA(1(اسید 
. استیک را دارد 3-اندول میلی گرم در لیتر 93/2تولید 

 در بررسی) 2011(ساموئل و موتاکاروپان 
 سودوموناسهاي خصوصیات محرك رشدي باکتري

-سازي شده از برنج گزارش نمودند که تمامی جدایهجدا

همچنین . را دارند اندول استیک اسید ها توانایی تولید
هاله به  آزمون تولید سیدروفور نیز مثبت بوده و قطر

بدست آمد که نشان دهنده توانایی باکتري  02/2کلونی 
 نقش موثر گونه. باشددر تولید سیدروفور می
درتولید سیدروفور توسط  سودوموناس فلورسنس

 ،2000مایر( بسیاري از محققین به اثبات رسیده است
ها به بعد از نگهداري زادمایه ).2011همکاران  یانگو
ماه در هنگام تلقیح به گیاه ذرت جمعیت آنها به  6مدت 

که تیمار  ،)6جدول ( اندازه گیري شد CFU g-1روش 
ورمی  ،)P+ B+ V(  ورمی کمپوست+ بنتونیت+ پرلیت

ورمی + خاك فسفات+ بنتونیت+ و پرلیت) V(کمپوست 

، 51/6×107با به ترتیب  )P+ B+ R+ V( کمپوست
به ازاي هر گرم ماده حامل  باکتري 107و  41/2×107

داري در و اختالف معنی ندبیشترین جمعیت را دارا بود
پرلیت .)P<0.01(درصد با سایر تیمارها داشتند 1سطح 

به دلیل ظرفیت بافري و ماده آلی پائین به تنهایی حامل 
بنتونیت عالوه بر ماده آلی . مناسبی محسوب نمی شود

میري پیدا کرده  کم بعد از جذب آب حالت چسبنده و خ
هاي هوازي اي مناسبی براي باکتريو شرایط تهویه

بشارتی و (ایجاد نمی کند  سودوموناس فلورسنس
خاك فسفات نیز به دلیل فقدان مواد ). 1383همکاران 

آلی، عناصر غذایی و ظرفیت نگهداري رطوبت بسیار 
پائین در ابتدا هم مقدار کمتري باکتري دریافت کرد و 

.  ترین حامل بودنتوانست حامل مناسبی باشد و ضعیف
داد که  نشان) 2010(چنین بررسی سکار و همکاران هم

ورمی کمپوست نسبت به لیگنیت توانایی بیشتري در 
نگهداري باکتري دارد و افزایش نسبت ورمی کمپوست 

در . شودبه لیگنیت باعث افزایش جمعیت باکتري می
 )2010(  گندي و سیواکومارمورد تیمارهاي ترکیبی نیز 

  ..ترکیبی را گزارش کردند برتري تیمارهاي
  

  6تیمار هاي آزمایشی کشت گیاه  ذرت -6جدول 

  پرلیت  حامل
)P(  

  بنتونیت
)B(  

  خاك فسفات
)R(  

  ورمی کمپوست
)V(  P+B+R  P+B+R+

V  P+B+V  

جمعیت زادمایه هنگام 
  CFUg1-(  106×35/1  105×31/8  105×48/5  107×41/2  106×95/8  107  107×51/6( تلقیح

  
  گیاه ذرت اندام هوایی در  و برخی عناصر تجزیه واریانس اثر تیمارها بر روي شاخص هاي رشد -7جدول

  

عملکرد   سبزینگی فسفر درصد پتاسیم روي آهن مس
  ماده خشک

درجه 
  آزادي

  تغییر منابع

753/0  ns *48/385  09/25  ns 2/0  ns 0002/0  ns *03/15  67/13  بلوك 3 
593/0  ns **63/1916  **84/106  01/0 ns  **0006/0  **24/17  **4/190  تیمار 10 

41/0  91/122  21/10  027/0  0001/0  8/4  71/28  خطا 30 
43/14  45/15  50/12  67/6  91/11  28/7  05/10  - CV )درصد(  

  .باشددرصد و غیر معنی دار می 5و  1بترتیب نشانگر معنی داري در سطح احتمال  nsو * ، **
  

                                                           
1 – Indole -3-Acetic Acid 
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که ) 7 جدول (نشان داد تیمارها نتایج تجزیه واریانس
، کلروفیل، فسفر ، روي اثر تیمارها بر روي وزن خشک 

دار بوده معنی درصد  1در سطح و آهن اندام هوایی 
 ولی در مورد صفات درصد پتاسیم و مس اندام هوایی

  ..نشدداري بین تیمارها مشاهده  تفاوت معنی
درصد  5مقایسه میانگین تیمارها در سطح 

بیشترین مقدار وزن خشک به ) 8جدول (نشان داد 
، ساده )9( ترتیب در تیمارهاي کودي سوپرفسفات تریپل

-بوده ولی تفاوت معنی)10(و دي آمونیوم فسفات )8(

- هاي ورمیزادمایه داري بین این تیمارهاي کودي و

-ورمی+ بنتونیت+ و پرلیت )4(کمپوست 

) 2006( همکاران و شاهرونا. مشاهده نشد)7(کمپوست
 رشد بر سودوموناس مختلف هايسویه اثر مطالعه با

-سویه که دادند نشان کودي مختلف شرایط در و ذرت

را  ذرت خشک وزن توانندمی این باکتري مختلف هاي
هامدا و همکاران . مقایسه با شاهد افزایش دهند در

سودوموناس کردنباکتري  ضافهبیان کردند که ا) 2008(
افزایش  .شودگیاه می عملکردافزایش  باعث فلورسنس

رشد ساقه و ریشه در بسیاري از گیاهان زراعی توسط 
به اثبات رسیده  سودوموناس فلورسنسهاي باکتري

بیان کردند ) 2009(رزاس و همکاران ). 2008کمال(است 
بیشترین میزان عملکرد گیاه ذرت در اثر تلقیح باکتري 

به همراه کودهاي شیمیایی  سودوموناس آئورانتیکا
نیز افزایش عملکرد، ) 2010(میا  و همکاران . بدست آمد

لقیح جذب عناصر غذایی و فعالیت فتوسنتزي را در اثر ت
جایی که از آن.گزارش کردند سودوموناسباکتري با 

-ورمی+ بنتونیت+ و پرلیت )4( زادمایه ورمی کمپوست

که تاثیر مثبت بر روي عملکرد گیاه داشتند  )7( کمپوست
مقداري از این افزایش  ،اندکمپوست بوده حاوي ورمی

نتایج . کمپوست نسبت دادتوان به حضور ورمیرا می
محققین نشان داد که ورمی کمپوست نقش  بررسی

مهمی در افزایش رشد و باروري گیاهان زراعی دارد 
در مورد فاکتور سبزینگی ). 2010را تارتو ،2007زالر (

درصد نشان داد که  5ها در سطح مقایسه میانگین داده
بیشترین مقدار سبزینگی را به ترتیب تیمارهاي سوپر 

+ بنتونیت+ پرلیتکیبی زادمایه تر ،)9(فسفات تریپل 
دي آمونیوم  ،)4( کمپوستورمی ،)7(کمپوست ورمی
داشته و تفاوت ) 8(و سوپر فسفات ساده )10( فسفات
ولی با سایر  ،داري بین این تیمارها مشاهده نشدمعنی

هان و لی  .دار بودتیمار ها و تیمار شاهد تفاوت معنی
هاي محرك رشد گیاه گزارش نمودند که باکتري) 2005(
)PGPR( باشان . مقدار کلروفیل را در گیاهان افزایش داد

- رنگدانه نیز گزارش کردند که مقدار) 2006( وهمکاران

هاي باکتري هاي فتوسنتزي  گیاه گندم در اثر تلقیح
کاوینو . داري افزایش یافتبطور معنی محرك رشد گیاه

هاي باکتري بیان کردند در اثر تلقیح) 2010(و همکاران 
محرك رشد گیاه جذب آهن افزایش یافته و در نتیجه 

هاي حاوي آهن نظیر کاتاالز و پراکسیداز فعالیت آنزیم
افزایش یافته که این امر منجر به افزایش ساخت 

جایی که در همه تیمارهاي موثر از آن .شودکلروفیل می
، دلیل دیگر افزایش در ورمی کمپوست بکار رفته است

به وجود ورمی  احتماال توانر کلروفیل را میمقدا
تیونیسن و . نسبت دادها کمپوست در این زادمایه

دلیل افزایش میزان کلروفیل را جذب ) 2010(همکاران 
عناصر غذایی نظیر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، مس، 

کمپوست به و منگنز که در صورت استفاده از ورمی
در مورد . داندباشند، میآسانی در دسترس گیاه می

فسفر اندام هوایی نیز مقایسه میانگین نشان داد که 
هاي کودي سوپر فسفات تریپل بیشترین مقدار را تیمار

-داشتند ولی تفاوت معنی)10(و  دي آمونیم فسفات ) 9(

) 4(هاي ورمی کمپوست ها و زادمایهداري بین این تیمار
و سوپر فسفات ) 7(ورمی کمپوست + بنتونیت+ و پرلیت

محققین افزایش فسفر گیاه  را در . ساده مشاهده نشد
کننده فسفر بیان کردند هاي حلاثر تلقیح گیاهان باکتري

ها از ریزسازواره). 2006، ارهان 2006چن و همکاران (
هاي طریق معدنی کردن فسفر آلی وانحالل فسفات



 53                                                                                           .....هايبرخی شاخص کاربرد زادمایه هاي باکتري سودوموناس فلورسنس روي
 

 سازي فسفر براي گیاهان را افزایشرسوب یافته فراهم 
، 2002، کانگ و همکاران 2006چن و همکاران (دهند می

این دسته از ). 2006رودریگوئز و همکاران 
ها گرچه فسفررا درساختار سلولی خود به ریزسازواره
گیرند، ولی بخشی از آنرا که درمحیط آزاد خدمت می

همچنین . دهندگیاه قرارمی شده است در اختیار
ه به شکل غیر فسفرموجود در بیوماس میکروبی ک

باشد نیزبه صورت بالقوه براي گیاهان قابل متحرك می

نتایج بررسی فرناندز و ). 2009فاگریا (استفاده است 
نشان داد که استفاده از باکتري هاي  ) 2007(همکاران 

داري باعث افزایش جذب حل کننده فسفر بطور معنی
محققین بسیاري . فسفر و عملکرد گیاه سویا گردید

ش فراهمی فسفر قابل دسترس را در اثر استفاده از افزای
مورسیاپرز و همکاران، (ورمی کمپوست گزارش کردند 

   ).2006فراراس و همکاران،  ؛2006

  
  هوایی گیاه ذرتتیمارها از لحاظ وزن خشک، سبزینگی و فسفر اندام مقایسه میانگین  -8جدول 

 فسفر
)درصد(  

 سبزینگی
 

 وزن خشک گیاه
)گرم(  

 تیمارها

099/0 b 57/28 bc 82/48 c 1-  پرلیت)P(  
088/0 cd 66/28 bc 57/46 c 2-  بنتونیت)B(  
094/0 cd 42/28 bc 72/47 c 3-  خاك فسفات)R(  
113/0 ab 4/31 ab 87/58 ab  4-   ورمی کمپوست)V(  
097/0 bc 75/28 bc 97/47 c 5- خاك فسفات + بنتونیت+ پرلیت)P+ B+ R(  
096/0 cd 37/30 bc 975/46 c 6- ورمی کمپوست + خاك فسفات+ بنتونیت+ پرلیت)P+ B+ R+ V(  
104/0 ac 73/31 ab 73/54 bc 7- ورمی کمپوست + بنتونیت+ پرلیت)P+ B+ V(  
107/0 ac 11/31 b 55/62 ab 8-  سوپر فسفات ساده)SSP(2  

121/0 a 56/34 a 35/64 a 9-  سوپر فسفات تریپل)TSP(3  

117/0 ab 17/30 bc 81/59 ab 10 -  دي آمونیوم فسفات)DAP(4  

077/0 d 15/27 c 17/46 c 11 -  شاهد(Blank)  
  

طور که در شکل در مورد فاکتور روي اندام هوایی همان
روي به ترتیب در شود بیشترین مقدار مشاهده می 1

+ پرلیتزادمایه ترکیبی  ،)4(کمپوست هاي ورمیزادمایه
+ و زادمایه ترکیبی پرلیت) 7(کمپوست ورمی+ بنتونیت
مشاهده ) 6(ورمی کمپوست + خاك فسفات+ بنتونیت

هاي ها با تیمارداري بین این زادمایهشد که تفاوت معنی
-ا میدلیل این افزایش ر. کودي و شاهد مشاهده گردید

سودوموناس هاي توان اینگونه بیان کرد که باکتري
منجر به  pHبا تولید اسیدهاي آلی و کاهش  فلورسنس

افزایش روي شده و در نتیجه جذب آن را توسط گیاه 
 بررسی). 1988دیسیمین و همکاران (دهد افزایش می

هاي نشان داد، کاربرد باکتري) 2007(تریق و همکاران 
باعث افزایش مقدار روي در گیاه برنج محرك رشد گیاه 

بیان کردند که تلقیح ) 2006(استیکن و همکاران . شد
 1اسینتوباکترو سودوموناس هاي گیاهان با باکتري

. جذب روي، فسفر و آهن در گیاهان را افزایش داد
ها را محققین مهمترین عامل انحالل روي  توسط باکتري

اراتامبال و س(دانند می pHتولید اسید و کاهش 
هاي ورمی زادمایهاز سوي دیگر برتري ). 2010همکاران

  احتماال به کمپوست کمپوست و ترکیبات حاوي ورمی
  

                                                           
1 Acinetobacter 
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دار در  معنیمیانگین میزان روي اندام هوایی ذرت تحت تأثیر تیمارهاي مورد بررسی، حروف متفاوت بین تیمارها بیانگر اختالف  -1شکل 
  .باشد درصد بر اساس آزمون دانکن می 5سطح احتمال 

+ خاك فسفات+ بنتونیت+ پرلیت -6خاك فسفات، + بنتونیت+ پرلیت-5ورمی کمپوست،  -4خاك فسفات،  -3بنتونیت،  -2پرلیت،  -1
 - 11فسفات،  دي آمونیوم -10یپل، سوپر فسفات ساده تر -9سوپر فسفات ساده،  -8کمپوست، ورمی+ بنتونیت+ پرلیت -7کمپوست، ورمی
  باشددار بین تیمارها میحروف متفاوت بیانگر اختالف معنی  .شاهد

  

  
  

 5  دار در سطح احتمال حروف متفاوت بین تیمارها بیانگر اختالف معنی.، میانگین آهن اندام هوایی ذرت تحت تاثیر تیمارها -2شکل 
  .باشددرصد براساس آزمون دانکن می

+ خاك فسفات+ بنتونیت+ پرلیت -6خاك فسفات، + بنتونیت+ پرلیت-5ورمی کمپوست،  -4خاك فسفات،  -3بنتونیت،  -2پرلیت،  -1
 -11فسفات،  دي آمونیوم -10سوپر فسفات ساده تریپل،  -9سوپر فسفات ساده،  -8کمپوست، ورمی+ بنتونیت+ پرلیت -7کمپوست، ورمی
  باشددار بین تیمارها میف معنیحروف متفاوت بیانگر اختال  .شاهد
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دلیل وجود مواد هیومیکی و افزایش زیست فراهمی 
عناصر غذایی ماکرو و میکرو به ویژه فسفر، نیتروژن، 

، چن و 2005جارکی و همکاران (باشد آهن و روي می
در مورد کمتر بودن روي در اندام ). 2006همکاران 
سوپر  ،)10(گیاهانی که دي آمونیوم فسفات هوایی

دریافت کرده بودند، نیز ) 9(و تریپل  )8(فسفات ساده 
گونه بیان کرد که اگر فسفر اضافی با مقدار توان اینمی

زیادي از روي که به صورت طبیعی در دسترس گیاه 
باشد است ترکیب شود، نتیجه آن کمبود روي می

  ). 2010، میشرا و ابیدي 2001فیلهو و همکاران - ریبریو(
در مورد آهن اندام هوایی همانطور که در شکل  

بیشترین ) 4(شود تیمار ورمی کمپوست مشاهده می 2
داري مقدار روي اندام هوایی را داشته ولی  تفاوت معنی

 ، )10(درصد یا تیمارهاي دي آمونیوم فسفات 5در سطح 
و سوپرفسفات  )7(ورمی کمپوست+ بنتونیت+ پرلیت
انحالل ترکیبات آهن و   افزایش جذب . نداشت) 9(تریپل 

هاي باکتري  توان بهآهن توسط گیاه را می
که توانایی تولید سیدروفور  سودوموناس فلورسنس

در ). 2011همکاران  یانگو ،2000مایر (دارند، نسبت داد 
مورد استفاده گیاهان از سیدروفورهاي تولیدي توسط 

شارما و (هاي متعددي وجود دارد نیز گزارش هاباکتري
استیکن و ). 2006، احمد و همکاران 2003همکاران 
هم افزایش جذب آهن توسط گیاهان ) 2006(همکاران 

در . را گزارش کردند سودوموناستلقیح شده با باکتري 
مورد برتري تیمار ورمی کمپوست و تیمارهاي حاوي 
این ماده محققین زیادي افزایش آهن قابل استفاده گیاه 

پرابها (را در اثر استفاده از ورمی کمپوست بیان نمودند 
  ).2004، هاشمی مجد و همکاران 2007و همکاران 

  
  نتیجه گیري کلی

استفاده از نتایج این پژوهش نشان داد که 
کمپوست در ورمی کمپوست و ترکیبات حاوي ورمی

هاي نامحلول کننده فسفاتتهیه زادمایه باکتري حل
در  زیستیو به عنوان کود  سودوموناس فلورسنس

. هاي رشد گیاه ذرت مناسب بوده استافزایش شاخص
ورمی + بنتونیت+ تیمارهاي پرلیتکه نتایج نشان داد 
کمپوست بیشترین جمعیت باکتري را کمپوست و  ورمی

سودوموناس باکتري  زادمایهاز داشته و استفاده 
دار موجب افزایش معنیرشد گیاه  محرك فلورسنس

نسبت به  وزن خشک گیاه، کلروفیل و فسفر اندام هوایی
از  در بعضی فاکتورها اگرچه چنینهم. گیاه شاهد گردید

ولی  ،ر بودندکمت هاي کود شیمیاییتیمارلحاظ مقدار از 
در .ن تیمارها تفاوت معنی داري نشان ندادندنسبت به ای

ورمی هاي زادمایهمورد فاکتور رویاندام هوایی 
+ ورمی کمپوست  و پرلیت+ بنتونیت+ کمپوست، پرلیت

یمارها ورمی کمپوست بهترین ت+ خاك فسفات+ بنتونیت
داري را با سه تیمار کود فسفره تفاوت معنیو  بودند

نیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل و ساده نشان دي آمو
داده و منجر به افزایش جذب روي در اندام هوایی گیاه 

توان بیان کرد استفاده از بنابراین می ).P<0.05(گردیدند
ورمی کمپوست به عنوان حامل باکتري و محرکرشد 
گیاه به همراه باکتري حل کننده فسفات هاي نامحلول و 

موناس فلورسنسدر افزایش محرك رشد گیاه سودو
و جذب عناصر غذایی گیاه ذرت  هاي رشدشاخص

مناسب بوده و موجب کاهش مصرف کودهاي شیمیایی 
  .وبه تبع آن کاهش آلودگی هاي محیط زیست می شود

  
 سپاسگزاري 

بدین وسیله از مساعدت موسسه تحقیقات خاك 
و آب کشور که در فراهم نمودن امکانات الزم جهت 

امور نهایت همکاري را مبذول فرمودند، پیشبرد 
  ..سپاسگزاري می گردد
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	ﺖﯿﻟﺮﭘ و +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ + تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ + ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو
	ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا .ﯽﻣروﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ زا ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻘ ﯽﺗﺎ كﺎﺧ ،ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ ﺲﯾدﺮﭘ تﺎﻔﺴﻓ بآ و كﺎﺧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ زا ﺖﯿﻟﺮﭘ و يردﻮﭘداﻮﻣ شوﺮﻓ ﺖﮐﺮﺷ زا ﺰﯿﻧ ﯽﻤﯾﺪﺳ ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ و رﻮﺸﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺪﺷ ﻪﯿﻬﺗ.
	و ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا رد نآ ﺶﻘﻧ و ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟﻏﺖﺳا هدﻮﺑ ترذ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﺬ.
	داﻮﻣ ﻞﻣﺎﺣ ﮏﻟا زا و هﺪﺷ ردﻮﭘ اﺪﺘﺑا رﻮﮐﺬﻣ60 ﺪﺷ هداد رﻮﺒﻋ ﺶﻣهﺪﯾدﺮﮔ ﮏﺸﺧ نوآ رد ﺲﭙﺳ وﺪﻧ .
	ﺪﻨﻧﺎﻣ داﻮﻣ ﻦﯾا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷو ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﺧﺮﺑ
	و تﺎﻋﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﻦﯿﯾﺎﭘ بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗﯽﺤﻄﺳ كﺎﺧ زا ﯽﻠﺒﻗ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ) ﻖﻤﻋ30 -0يﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ( جﺮﮐ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ نادﺮﮐ ﻪﻘﻄﻨﻣ زﺮﺒﻟا نﺎﺘﺳا رد ﻪﯿﻬﺗﺪﯾدﺮﮔ .ﮐﺎﺧلﺎﻘﺘﻧا زا ﺪﻌﺒ ﻪﺑ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآﺪﯿﺑﻮﮐ و ﮏﺸﺧ اﻮﻫ ،هﺪﺷ هﻬﭼ ﮏﻟا زا ، رﺎ هداد رﻮﺒﻋ يﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣﺪﺷناﺪﻠﮔ ﻪﺑ و ﺎ
	، ،ﯽﮑﯾﺮﺘﮑﻟا ﺖﯾاﺪﻫلﻮﻠﺤﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ) ﺲﮐرﺎﭙﺳا1996( ، ﻪﺑ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ،ﻦﺴﻟوا شور ﻪﺑ بﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓ شور ﮏﻠﺑ و ﯽﮑﻟاو) ﺞﯾرﻮﮕﯾﺮﮔ و ﺮﺗرﺎﮐ2008( ،ﻦﻫآ ﺮﺻﺎﻨﻋ و و ﺲﻣلﺪﻣ ﯽﻤﺗا بﺬﺟ هﺎﮕﺘﺳد ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ يور
	هزاﺪﻧاﺪﺷ يﺮﯿﮔ)و يزﺪﻨﯿﻟ لورﻮﻧ1978( . لوﺪﺟ رد ﻪﮐ رﻮﻃ نﺎﻤﻫ1 ﻪﺑ ﻪﮐ يداﻮﻣ دﻮﺷ ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ،ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻞﻣﺎﺣ ناﻮﻨﻋ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺎﻬﻧآ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،ﻪﺘﺷاد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ ﯽﻟو دﻮﺑ اراد ار ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ و ﯽﻟآ هدﺎﻣ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺖﯿﻠﺑﺎﻗ  ﺪﻨﻧﺎﻣ داﻮﻣ رد دﻮﺟﻮ
	و ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ  ، ..... زا نﻮﯿﺳﻻﻮﻣﺮﻓ ﻪﺳ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﯿﻬﺗ داﻮﻣ ﻦﯾا طﻼﺘﺧا.
	اﺪﺘﺑاﻞﻣﺎﺣﺪﺷ ﻞﯾﺮﺘﺳا ﺎﻫهو نﻮﯿﺴﻧﺎﭙﺳﻮﺳ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ﻞﻣﺎﺣ ﻪﺑ و ﻪﯿﻬﺗ ﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا .ﻪﺘﺴﺑ هﺎﮕﻧآ يﺎﻫ تﺪﻣ ﻪﺑ اﺪﺘﺑا ﻞﻣﺎﺣ داﻮﻣ 15 يﺎﻣد و رﻮﺗﺎﺑﻮﮑﻧا رد زور28 و يراﺪﻬﮕﻧ ﻪﺟرد نﺎﯾﺎﭘ ﺎﺗ ﺲﭙﺳ180 يﺎﻣد رد و لﺎﭽﺨﯾ  رد زور4 ﻪﺟرد ﺪﻧﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻬﺸﻣ1383.( نﺎﯾﺎﭘ رد6ﻪﯾﺎﻣداز ﺖﯿﻌﻤﺟ يراﺪﻬﮕﻧ هرود هﺎﻣ ﺎﺑ ﺎﻫ شور
	هزاﺪﻧا ﺪﯾدﺮﮔ يﺮﯿﮔ)ﺮﺒﻟآداﺎﮑﻤﻫ ونار 2008.(
	كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺶﯾﺎﻣزآ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ يﺎﻫ
	،راﺮﮑﺗ رﺎﻬﭼ ﺎﺑ و7 و ﻪﯾﺎﻣداز رﺎﻤﯿﺗ3 رﺎﻤﯿﺗ هدﺎﺳ ،ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓﺮﭘﻮﺳ يدﻮﮐتﺎﻔﺴﻓ مﻮﯿﻧﻮﻣآ يد ،و هﺎﯿﮔﺪﻫﺎﺷ )هﺮﻔﺴﻓ دﻮﮐ ﺪﻗﺎﻓ(ﺪﺷ مﺎﺠﻧا . مﺎﺠﻧا ياﺮﺑ نﻮﻣزآﻪﻧﺎﺨﻠﮔ يﺎﻫ ﺮﻔﺴﻓ يوﺎﺣ و ﯽﻣﻮﻟ ﺖﻓﺎﺑ ﺎﺑ ﯽﮐﺎﺧ يا
	يﺮﯿﮔﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﯿﻤﺣ1389(.ﺲﭙﺳﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫ هرﺎﺼﻋ و بﺎﯿﺳآيﺮﯿﮔهﺪﺷ وﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ،ﻦﻫآ ،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ، و ﺲﻣهزاﺪﻧا ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧﺎﯾورﯾﺮﯿﮔ ﺪﯾدﺮﮕ) لورﻮﻧ و يزﺪﻨﯿﻟ 1978، نارﺎﮑﻤﻫ و نﺎﯾار2001.( ﺎﺑ دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫ هداد راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا
	ﺪﺷر هرود60 ﯽﯾﺎﻨﺷور تﺪﺷ ،زور15000 و ﺲﮐﻮﻟ ﻪﺑ ﺪﺷر هرود يﺎﻬﺘﻧاو اﺪﺘﺑا رد ﯽﯾﺎﻨﺷور هرود لﻮﻃ ﺐﯿﺗﺮﺗ12 و14دﻮﺑ ﺖﻋﺎﺳ . ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ يﺎﻣد ﻂﺳﻮﺘﻣ26 ﺎﺳ ﻪﺟرد تﺎﻋﺎﺳ ﻦﯾﺮﺘﻣﺮﮔ رد ﯽﯾﺎﻣد ﻪﻨﻣاد و داﺮﮕﯿﺘﻧ ﻪﺑ زور ﻪﻧﺎﺒﺷ35ﮏﻨﺧ رد و ﻪﺑ نآ ﻦﯾﺮﺗ17 ﻪﺟرد ﺪﯿﺳر ﯽﻣ سﻮﯿﺴﻠﺳ . دوﺪﺣ ﺎﺗ و ﻪﻧازور ترﻮﺼﺑ 
	درﻮﻣﺰﺠﺗﯾ ﻪ ﻞﯿﻠﺤﺗ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ .هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺰﯿﻧ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ نﻮﻣزآ ﺎﺑﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼيا مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد ﺪﺷ.
	مﺎﺠﻧا ﯽﻧزو ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﻓﺮﯾﺬﭘ . زا ﺪﻌﺑ60 يراﺪﻬﮕﻧ هرود زور هﺎﯿﮔ ﯽﮕﻨﯾﺰﺒﺳ )هﺎﯿﮔ گﺮﺑ( شور ﻪﺑ
	و ﻪﻠﯿﺳﻮﺑ هﺎﮕﺘﺳدﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ﺮﺘﻣ
	هزاﺪﻧا يﺮﯿﮔ ﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﯿﻤﺣ1389 .( زا ﺲﭘ60 ﺪﺷر زا زورﻞﮔ و ﯽﺸﯾاز ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ دورو زا ﻞﺒﻗ و هﺎﯿﮔ،ﯽﻫد ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﺖﺷادﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣﻪﺗﻮﺑﺎﻫ كﺎﺧ ﺢﻄﺳ يور زاﺮﺑ هﺪﯾ هﺪﺷوگﺮﺑﺎﻫ وﻪﻗﺎﺳﺮﮕﯾﺪﮑﯾ زااﺪﺟﺪﻧﺪﯾدﺮﮔ .ﻪﺸﯾرﺎﻫ وﺶﺨﺑﯽﯾاﻮﻫ هﺎﯿﮔﻪﺑﻪﻠﯿﺳونوآ رديﺎﻣد75ﻪﺟرد داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺑتﺪﻣ72ﺖﻋﺎﺳ 
	لﺪﻣ
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ نﻮﻣزآ ﻦﯾا ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﻪﯾاﺪﺟ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗتﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫ يﺎﻫ ﯽﻧﺪﻌﻣ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ ﯽﻟآ وﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ياراد ﺢﻄﺳ رد يراد ﮏﯾ مراﺰﻫ
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ) لوﺪﺟ3 و4.(
	و ﺶﯾﺎﻣزآ يﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ ياﺮﺑ و بﺎﺨﺘﻧا ﯽﻧﺪﻌﻣ و ﯽﻟآﻞﻣﺎﺣ ﻪﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺘﺴﯾز ﻪﯾﺎﻣداز ﺪﯿﻟﻮﺗ رد ﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ
	ﺞﯾﺎﺘﻧهداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ5ﺪﺻرد داد نﺎﺸﻧ) لوﺪﺟ5(ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﭼﺮﮔا ﻪﮐ ﻦﯿﺑ يراد ﻪﯾاﺪﺟ هرﺎﻤﺷ59
	ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ
	تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ناﻮﺗ يرﺎﯿﺴﺑ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ﯽﻧﺪﻌﻣ يﺎﻫ ﯽﻟآ وﺲﻨﺟ ﻂﺳﻮﺗ هداﻮﻧﺎﺧ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ يﺎﻫ
	و457
	ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﻄﻗ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ﯽﻤﮐ ﻪﻤﯿﻧ يﺎﻫ نﻮﻣزآ رد ار ﯽﻨﻠﮐ ﺮﻄﻗاراد ﯽﻧﺪﻌﻣ و ﯽﻟآ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫدﻮﺑ. ﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﻪ زا هﺪﻣآ ﺖﺳدنﻮﻣزآ يﺎﻫ تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ﻪﯾاﺪﺟ ،لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫ59
	هرﺎﻤﺷ ﻪﯾاﺪﺟ ﯽﻟو59
	هدﺮﮐ شراﺰﮔ ار ﺪﻧا) ،نارﺎﮑﻤﻫ و بﻮﺒﺤﻣ2009، واووﺪﺷ نارﺎﮑﻤﻫ2008 .( نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﺳرﺮﺑ
	- زﺎﻨﯿﻣآد هرﺎﻤﺷ ﻪﯾاﺪﺟ59 ﺪﯿﻟﻮﺗ ظﺎﺤﻟ زا يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ
	ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ تﺎﻔﺴﻓ لﻼﺤﻧا ناﻮﺗ ظﺎﺤﻟ زا ﺮﺗﺮﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫ
	-زﺎﻨﯿﻣآددﻮﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺪﺣ رد . و ﺎﻧارﻮﻫﺎﺷ نارﺎﮑﻤﻫ)2008 ( ﻪﯾاﺪﺟ ود ياﺮﺑ دﻮﺧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد
	ود ﺮﻫ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ﻢﯾﺰﻧآ ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﻮﺗ ياراد ﻪﯾاﺪﺟ
	ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺎﺑ10
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ
	×51/6 ، 10
	-ﯽﻣ زﺎﻨﯿﻣآدﺪﻨﺷﺎﺑ . ﮏﯿﺘﺳا لوﺪﻧا نﻮﻣرﻮﻫﻮﺘﯿﻓ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺪﯿﺳا
	×41/2 و10
	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻞﻣﺎﺣ هدﺎﻣ مﺮﮔ ﺮﻫ يازا ﻪﺑدﻮﺑ اراد ار ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﺪﻧﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا و رد يراد ﺢﻄﺳ1ﺪﻨﺘﺷاد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﺪﺻرد
	هرﺎﻤﺷ ﻪﯾاﺪﺟ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ59 ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺪﯿﻟﻮﺗ93/2ﺮﺘﯿﻟ رد مﺮﮔ ﯽﻠﯿﻣلوﺪﻧا-3دراد ار ﮏﯿﺘﺳا . نﺎﭘورﺎﮐﺎﺗﻮﻣ و ﻞﺋﻮﻣﺎﺳ)2011 (ﯽﺳرﺮﺑ رد يﺮﺘﮐﺎﺑ يﺪﺷر كﺮﺤﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ يﺎﻫ
	. ﺖﯿﻟﺮﭘ ﻞﻣﺎﺣ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﻪﺑ ﻦﯿﺋﺎﭘ ﯽﻟآ هدﺎﻣ و يﺮﻓﺎﺑ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﻞﯿﻟد ﻪﺑدﻮﺷ ﯽﻤﻧ بﻮﺴﺤﻣ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ . ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑﺧ و هﺪﻨﺒﺴﭼ ﺖﻟﺎﺣ بآ بﺬﺟ زا ﺪﻌﺑ ﻢﮐ هدﺮﮐ اﺪﯿﭘ يﺮﯿﻤ ﻪﯾﻮﻬﺗ ﻂﯾاﺮﺷ ويﺮﺘﮐﺎﺑ ياﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ يا يزاﻮﻫ يﺎﻫ
	اﺪﺟﻪﯾاﺪﺟ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ ﺞﻧﺮﺑ زا هﺪﺷ يزﺎﺳ
	ﺪﻨﮐ ﯽﻤﻧ دﺎﺠﯾا) و ﯽﺗرﺎﺸﺑ نارﺎﮑﻤﻫ1383 .( داﻮﻣ ناﺪﻘﻓ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺰﯿﻧ تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﺑﻮﻃر يراﺪﻬﮕﻧ ﺖﯿﻓﺮﻇ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ،ﯽﻟآ و دﺮﮐ ﺖﻓﺎﯾرد يﺮﺘﮐﺎﺑ يﺮﺘﻤﮐ راﺪﻘﻣ ﻢﻫ اﺪﺘﺑا رد ﻦﯿﺋﺎﭘﻒﯿﻌﺿ و ﺪﺷﺎﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﻞﻣﺎﺣ ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧدﻮﺑ ﻞﻣﺎﺣ ﻦﯾﺮﺗ . ﻢﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و رﺎﮑﺳ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯿﻨﭼ)2010 (نﺎﺸﻧ ﻪﮐ 
	ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﺎﻫﺪﯿﺳا ﮏﯿﺘﺳا لوﺪﻧاﺪﻧراد ار . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺮﻄﻗ و هدﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺰﯿﻧ رﻮﻓورﺪﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ نﻮﻣزآ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻫ ﯽﻧﻮﻠﮐ02/2 يﺮﺘﮐﺎﺑ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑﯽﻣ رﻮﻓورﺪﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ردﺪﺷﺎﺑ .ﻪﻧﻮﮔ ﺮﺛﻮﻣ ﺶﻘﻧ
	ﻂﺳﻮﺗ رﻮﻓورﺪﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗردﺖﺳا هﺪﯿﺳر تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ زا يرﺎﯿﺴﺑ)ﺮﯾﺎﻣ2000، ﻮﮕﻧﺎﯾ نارﺎﮑﻤﻫ2011.(ﻪﯾﺎﻣداز يراﺪﻬﮕﻧ زا ﺪﻌﺑ ﻪﺑ ﺎﻫ تﺪﻣ6 ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ ﺖﯿﻌﻤﺟ ترذ هﺎﯿﮔ ﻪﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺎﮕﻨﻫ رد هﺎﻣ شور
	ﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا) لوﺪﺟ6(، رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﺖﯿﻟﺮﭘ +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو
	، ﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)
	(ﺖﯿﻟﺮﭘ و +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ +تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ + ﯽﻣرو
	هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫ5 ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺪﺻرد ﺮﭘﻮﺳ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ار ﯽﮕﻨﯾﺰﺒﺳ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ)9(،ﺮﺗ ﻪﯾﺎﻣداز ﯽﺒﯿﮐﺖﯿﻟﺮﭘ +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ + ﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)7(
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﺎﻫرﺎﻤﯿﺗداد نﺎﺸﻧ) لوﺪﺟ7 ( ﻪﮐ ﮏﺸﺧ نزو يور ﺮﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺛا يور ، ﺮﻔﺴﻓ ،ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ، ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﻦﻫآ و ﺢﻄﺳ رد1 ﺪﺻردﯽﻨﻌﻣ هدﻮﺑ رادﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺲﻣ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺪﺻرد تﺎﻔﺻ درﻮﻣ رد ﯽﻟوﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ يرادﺪﺸﻧ.. ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ5 ﺪ
	ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)4(، مﻮﯿﻧﻮﻣآ يد تﺎﻔﺴﻓ)10( هدﺎﺳ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ و)8 ( توﺎﻔﺗ و ﻪﺘﺷاد ﯽﻨﻌﻣﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻦﯿﺑ يراد، ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﯽﻟو ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ و ﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗدﻮﺑ راد. ﯽﻟ و نﺎﻫ )2005 (يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ
	داد ﺶﯾاﺰﻓا نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ار ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ راﺪﻘﻣ . نﺎﺷﺎﺑ نارﺎﮑﻤﻫو)2006 (راﺪﻘﻣ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧﻪﻧاﺪﮕﻧر
	و يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻦﯿﺑ يرادﻪﯾﺎﻣدازﯽﻣرو يﺎﻫ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)4(ﺖﯿﻟﺮﭘ و +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ +ﯽﻣرو
	ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا رد مﺪﻨﮔ هﺎﯿﮔ  يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ يﺎﻫيﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا يراد . ﻮﻨﯾوﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و)2010 (ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا رد ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑيﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﻫآ بﺬﺟ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣﻢﯾﺰﻧآ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ زاﺪﯿﺴﮐاﺮﭘ و زﻻﺎﺗﺎﮐ ﺮﯿﻈﻧ ﻦﻫآ يوﺎﺣ يﺎﻫ ﺖﺧﺎﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)7(ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ .ﺎﻧوﺮﻫﺎﺷونارﺎﮑﻤﻫ)2006 ( ﺎﺑﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺮﺛاﻪﯾﻮﺳيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣ
	ﺮﺑﺪﺷر ترذوردﻂﯾاﺮﺷﻒﻠﺘﺨﻣيدﻮﮐنﺎﺸﻧﺪﻧدادﻪﮐﻪﯾﻮﺳ
	يﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣيﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾاﯽﻣﺪﻨﻧاﻮﺗنزوﮏﺸﺧترذ ار ردﺪﻨﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫﺎﺷ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . نارﺎﮑﻤﻫ و اﺪﻣﺎﻫ )2008 (ا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑﻪﻓﺎﺿ يﺮﺘﮐﺎﺒﻧدﺮﮐ
	ﺚﻋﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﯽﻣ هﺎﯿﮔدﻮﺷ. ﺶﯾاﺰﻓا ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ زا يرﺎﯿﺴﺑ رد ﻪﺸﯾر و ﻪﻗﺎﺳ ﺪﺷريﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫ
	هﺪﯿﺳر تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﺖﺳا)لﺎﻤﮐ2008 .( نارﺎﮑﻤﻫ و سازر)2009 ( ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا رد ترذ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ . نارﺎﮑﻤﻫ و  ﺎﯿﻣ)2010 ( ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧﺗ ﺮﺛا رد ار يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ و ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ ﺢﯿﻘﻠ ﺎﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ.نآ زا ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺟ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﻪﯾﺎﻣداز)4(ﺖﯿﻟﺮﭘ و +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ +ﯽﻣرو
	رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻦﯿﺑ يرادﻪﯾﺎﻣداز و ﺎﻫ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يﺎﻫ)4 ( ﺖﯿﻟﺮﭘ و +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ + ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو)7 ( تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ و ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ هدﺎﺳ . رد ار  هﺎﯿﮔ ﺮﻔﺴﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﻘﻘﺤﻣيﺮﺘﮐﺎﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛاﻞﺣ يﺎﻫ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺮﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﭼ2006 نﺎﻫرا ،2006 .(هراوزﺎﺳﺰﯾر زا ﺎﻫتﺎﻔﺴﻓ لﻼ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)7( ﺪﻨﺘﺷاد هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ يور ﺮﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﻣرو يوﺎﺣهدﻮﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺪﻧا، ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا زا يراﺪﻘﻣ ﯽﻣ ارﯽﻣرو رﻮﻀﺣ ﻪﺑ ناﻮﺗداد ﺖﺒﺴﻧ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ . ﺞﯾﺎﺘﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﺶﻘﻧ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ دراد ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يرورﺎﺑ و ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا رد ﯽﻤﻬﻣ) ﺮﻟاز2007،ﻮﺗرﺎﺗ ار2010 .( ﯽ
	ﻢﻫاﺮﻓ ﻪﺘﻓﺎﯾ بﻮﺳرﺶﯾاﺰﻓا ار نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ يزﺎﺳ ﯽﻣ ﺪﻨﻫد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﭼ2006 نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧﺎﮐ ،2002 ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺰﺋﻮﮕﯾردور2006 .( زا ﻪﺘﺳد ﻦﯾا هراوزﺎﺳﺰﯾر ﻪﺑ دﻮﺧ ﯽﻟﻮﻠﺳ رﺎﺘﺧﺎﺳرد ارﺮﻔﺴﻓ ﻪﭼﺮﮔ ﺎﻫ ﯽﻣ ﺖﻣﺪﺧ دازآ ﻂﯿﺤﻣرد ﻪﮐ اﺮﻧآ زا ﯽﺸﺨﺑ ﯽﻟو ،ﺪﻧﺮﯿﮔرﺎﯿﺘﺧا رد ﺖﺳا هﺪﺷﯽﻣراﺮﻗ هﺎ
	نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﯾﺮﺗ)2007 (يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ،داد نﺎﺸﻧ يﺎﻫ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ ﺞﻧﺮﺑ هﺎﯿﮔ رد يور راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺪﺷ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﮑﯿﺘﺳا)2006 ( ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ
	نﺎﻤﻫ ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا يور رﻮﺘﮐﺎﻓ درﻮﻣ رد ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮﻃ 1ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺷ رد ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ يور ﻪﯾﺎﻣدازﯽﻣرو يﺎﻫ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)4(، ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﻪﯾﺎﻣدازﺖﯿﻟﺮﭘ + ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ +ﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ)7 (ﺖﯿﻟﺮﭘ ﯽﺒﯿﮐﺮﺗ ﻪﯾﺎﻣداز و + ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ +تﺎﻔﺴﻓ كﺎﺧ + ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو)6 ( هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﮐ ﺪﺷﻪﯾﺎ
	و
	داد ﺶﯾاﺰﻓا ار نﺎﻫﺎﯿﮔ رد ﻦﻫآ و ﺮﻔﺴﻓ ،يور بﺬﺟ . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻂﺳﻮﺗ  يور لﻼﺤﻧا ﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ ار ﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐ و ﺪﯿﺳا ﺪﯿﻟﻮﺗ
	ﯽﻣ ﺪﻨﻧاد)ﺳ و لﺎﺒﻣﺎﺗارﺎ نارﺎﮑﻤﻫ2010 .( يﺮﺗﺮﺑ ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زاﻪﯾﺎﻣداز ﯽﻣرو يﺎﻫ ﯽﻣرو يوﺎﺣ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﺑ ﻻﺎﻤﺘﺣا
	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﻪﻧﻮﮕﻨﯾا ناﻮﺗ يﺎﻫ
	ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ار نآ بﺬﺟ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هﺪﺷ يور ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻫد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﯿﻤﯿﺴﯾد1988 .(ﯽﺳرﺮﺑ
	ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﻟآ يﺎﻫﺪﯿﺳا ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑ
	1-
	ﯽﻤﻫاﺮﻓ ﺖﺴﯾز ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﮑﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮﻣ دﻮﺟو ﻞﯿﻟد ،نژوﺮﺘﯿﻧ ،ﺮﻔﺴﻓ هﮋﯾو ﻪﺑ وﺮﮑﯿﻣ و وﺮﮐﺎﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﻣ يور و ﻦﻫآ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮐرﺎﺟ2005 و ﻦﭼ ، نارﺎﮑﻤﻫ2006 .( ماﺪﻧا رد يور ندﻮﺑ ﺮﺘﻤﮐ درﻮﻣ رد ﯽﯾاﻮﻫتﺎﻔﺴﻓ مﻮﯿﻧﻮﻣآ يد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻫﺎﯿﮔ)10(
	ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻪﯾﺎﻣداز ﻪﯿﻬﺗتﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫ
	دﻮﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ وﯽﺘﺴﯾز رد ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓاﺖﺳا هدﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ ترذ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر يﺎﻫ . داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐﺖﯿﻟﺮﭘ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ +ﺖﯿﻧﻮﺘﻨﺑ + ﯽﻣرو ﯽﻣرو  و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ار يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ هدﺎﻔﺘﺳا و ﻪﺘﺷاد زاﻪﯾﺎﻣداز يﺮﺘﮐﺎﺑ
	ﺮﭘﻮﺳ هدﺎﺳ تﺎﻔﺴﻓ)8( ﻞﭙﯾﺮﺗ و)9 ( ﺰﯿﻧ ،ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﮐ ﺖﻓﺎﯾرد ﯽﻣﻦﯾا ناﻮﺗ راﺪﻘﻣ ﺎﺑ ﯽﻓﺎﺿا ﺮﻔﺴﻓ ﺮﮔا ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﻪﻧﻮﮔ هﺎﯿﮔ سﺮﺘﺳد رد ﯽﻌﯿﺒﻃ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻪﮐ يور زا يدﺎﯾزﯽﻣ يور دﻮﺒﻤﮐ نآ ﻪﺠﯿﺘﻧ ،دﻮﺷ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺖﺳا ﺪﺷﺎﺑ )ﻮﯾﺮﺒﯾر - نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻬﻠﯿﻓ2001 يﺪﯿﺑا و اﺮﺸﯿﻣ ،2010 .( ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ رﻮ
	كﺮﺤﻣ هﺎﯿﮔ ﺪﺷرﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ راد ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧا ﺮﻔﺴﻓ و ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐ ،هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ نزو ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﻫﺎﺷ هﺎﯿﮔ .ﻢﻫﻦﯿﻨﭼﻪﭼﺮﮔاﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﯽﻀﻌﺑ رد زا زا راﺪﻘﻣ ظﺎﺤﻟرﺎﻤﯿﺗﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫﺘﻤﮐﺪﻧدﻮﺑ ﺮ، ﯽﻟو ﯾا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺪﻧداﺪﻧ نﺎﺸﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦ. رد ﯽﯾاﻮﻫ ماﺪﻧﺎﯾور رﻮﺘﮐﺎﻓ در
	.(ﯽﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ ﺪﺷﺮﮐﺮﺤﻣ و يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻞﻣﺎﺣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو و لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ يﺎﻫ تﺎﻔﺴﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺮﺘﮐﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ هﺎﯿﮔودﻮﺳ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رﺪﺴﻨﺳرﻮﻠﻓ سﺎﻧﻮﻣ ﺺﺧﺎﺷﺪﺷر يﺎﻫ ترذ هﺎﯿﮔ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ و هدﻮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣدﻮ
	رﻮﻓورﺪﯿﺳ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﻪﮐ داد ﺖﺒﺴﻧ ،ﺪﻧراد) ﺮﯾﺎﻣ2000،ﻮﮕﻧﺎﯾ نارﺎﮑﻤﻫ2011 .( رد ﻂﺳﻮﺗ يﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫرﻮﻓورﺪﯿﺳ زا نﺎﻫﺎﯿﮔ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣيﺮﺘﮐﺎﺑﺎﻫشراﺰﮔ ﺰﯿﻧ دراد دﻮﺟو يدﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ) و ﺎﻣرﺎﺷ نارﺎﮑﻤﻫ2003 نارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﻤﺣا ،2006 .( و ﻦﮑﯿﺘﺳا نارﺎﮑﻤﻫ)2006 ( نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﻦﻫآ بﺬﺟ ﺶﯾاﺰﻓا
	ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ار . رد يوﺎﺣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو رﺎﻤﯿﺗ يﺮﺗﺮﺑ درﻮﻣ هﺎﯿﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺑﺎﻗ ﻦﻫآ ﺶﯾاﺰﻓا يدﺎﯾز ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ هدﺎﻣ ﻦﯾا ﺪﻧدﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﺛا رد ار) ﺎﻬﺑاﺮﭘ نارﺎﮑﻤﻫ و2007 نارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﺠﻣ ﯽﻤﺷﺎﻫ ،2004.(
	كﺎﺧ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ تﺪﻋﺎﺴﻣ زا ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ﺖﻬﺟ مزﻻ تﺎﻧﺎﮑﻣا ندﻮﻤﻧ ﻢﻫاﺮﻓ رد ﻪﮐ رﻮﺸﮐ بآ و دﺮﺒﺸﯿﭘ ،ﺪﻧدﻮﻣﺮﻓ لوﺬﺒﻣ ار يرﺎﮑﻤﻫ ﺖﯾﺎﻬﻧ رﻮﻣاددﺮﮔ ﯽﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ.
	ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﻣرو يوﺎﺣ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ
	1383 .يﺮﺘﮐﺎﺑ يرﺎﮔﺪﻧﺎﻣ ناﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ ﺪﻨﭼ يور ﺮﺑ سﻮﻠﯿﺳﺎﺑﻮﯿﺗ يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﻣﺎﺣ .بآو كﺎﺧ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ،18)1و2(
	ح ﯽﺗرﺎﺸﺑ ، ﻦﯿﺘﺳار ﺢﻟﺎﺻن، ﯽﺗﻮﮑﻠﻣو م هداﺰﯿﻠﻋع
	آ يﺪﯿﻤﺣ ، هدازﺮﻐﺻاا نﺎﮐﻮﭼ، ،ر رﺎﻌﺷ نﺎﻘﻫدمﺪﻧوﻼﻗ ، و ا ﯽﺗﻮﮑﻠﻣج م .1389 .يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺪﺷر هﺪﻨﯾاﺰﻓا يﺎﻫ هﺎﯿﮔ)
	(ﯽﮔﮋﯾو ﯽﺧﺮﺑ و ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻢﯿﻬﺴﺗ ﺮﺑﻪﻧﺎﺨﻠﮔ ﻂﯾاﺮﺷ رد ترذ ﺪﺷر يﺎﻫ .كﺎﺧ يﺎﻬﺸﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ ، 24)1 :(67-55. ﻮﺷ يﺪﻬﺸﻣ هدازﺮﻐﺻان ع.1383 . يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻞﻣﺎﺣ هدﺎﻣ ﺪﻨﭼ ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
	ﻪﯾﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ ﻪﺠﻧﻮﯾ ﺢﯿﻘﻠﺗ .ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ،8)1 ،2 ،3 و4 :(74-63.
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