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  چکیده

 .از اهمیت باالیی برخوردار استعنوان جایگزینی براي کودهاي شیمیایی بهکود سبز در کشاورزي پایدار، کاربرد 
در مزرعه آزمایشی  ،کودهاي سبز و نیتروژنکاربرد هاي رشدي ذرت به پاسخ برخی شاخص به منظور بررسی

 به آزمایشانجام شد.  90-91در سال زراعی انشگاه رازي کرمانشاه تحقیقاتی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی د
 زمان و سبز کودنوع ( اصلی عامل. شد اجرا تکرار 3 با تصادفی کامل هايبلوك طرح پایه بر پالت اسپلیت صورت

 دین،فرور برگردانده شده در چاودار اسفند، برگردانده شده در چاودار شاملدر هفت سطح ) به خاك آن برگرداندن
 ه شده دربرگرداند) چاودار+  ماشک( مخلوط فروردین، ه شده دربرگرداند ماشک اسفند،شده در  هبرگرداند ماشک
 شامل در سه سطح )نیتروژنی کود( فرعی عامل و) سبز کود بدون( شاهد و فروردین ه شده دربرگرداند مخلوط اسفند،
 در کیلوگرم 400 و) شده توصیه مقدار درصد 50( اوره هکتارکود در کیلوگرم 200 ،)اوره کود کاربرد عدمصفر (

ن شاخص سطح برگ، سرعت رشد بیشتری ،نتایج نشان داد .بودند) شده توصیه مقدار درصد 100( اوره هکتارکود
ها در تیمار شاهد (بدون کود سبز) فروردین و کمترین آن ده شده درو عملکرد ذرت در تیمار ماشک برگردانمحصول 

تیمار ماشک در هردو زمان برگرداندن بیشترین سطح ویژه برگ را نیز موجب شد. باوجود . عالوه بر آن، دست آمدبه
داري تحت تاثیر تیمارهاي طور معنیهاي سرعت رشد نسبی، سرعت جذب خالص و نسبت سطح برگ بهاین، شاخص

قدار توصیه شده بیشترین مقادیر صفات درصد م 100در بین تیمارهاي کودي نیتروژن، کاربرد کود سبز قرار نگرفتند. 
  .مورد بررسی و تیمار بدون کود کمترین مقادیر را نشان دادند

  
  .سبز، کود نیتروژن کود، کشاورزي پایدار، يشاخص رشدذرت،  هاي کلیدي:واژه
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Abstract 

In sustainable agriculture, using green manure as an alternative for chemical fertilizers has a 

high importance. To investigate the response of some corn (Zea mays L.) growth indices to green 

manure and nitrogen fertilizer an experiment was carried out at the Research Farm of Agricultural 

and Natural Resources Faculty, Razi University during the 90-91 growing season. The experiment 

was split plot based on a randomized complete block design with three replications. The main factor 

was green manure and its incorporation time including rye incorporated in March, rye incorporated 

in April, common vetch incorporated in March, common vetch incorporated in April, mixed (rye + 

commom vetch) incorporated in March, mixed incorporated in April and control (no green manure). 

The sub factor was nitrogen fertilizer as urea with three levels including 0 (no fertilizer), 200 kg.ha-1 

(the 50% of the recommended amount) and 400 kg.ha-1 (the 100% of the recommended amount). 

Results indicated that the highest corn leaf area index, crop growth rate and grain yield were 

obtained in common vetch treatment incorporated in April and the lowest ones were recorded in 

control treatment (without green manure). Moreover, common vetch in both incorporation times led 

to the highest specific leaf area. However, corn relative growth rate, net assimilation rate and leaf 

area ratio were not significantly influenced by green manure treatments. Among the nitrogen 

treatments, the 100% of the recommended dose showed the highest values of the traits under study 

and unfertilized treatment showed the lowest ones.   

Keywords: Corn, Green Manure, Growth Parameter, Nitrogen Fertilizer, Sustainable  Agriculture. 

  

  مقدمه
اي در تکنولوژي و تغییرات عمدهدر طی قرن گذشته 

مصرف  کهطوري، بهاقتصاد کشاورزي انجام شده است

نهاده هاي شیمیایی افزایش یافته و عملیات متعدد 
د و بهره اقتصادي یلافزایش توخاکورزي به منظور 

؛ آلگان و سلن 2002(دینس و همکاران  است شدهانجام 
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کودهاي شیمیایی براي تولید  استفاده از ).20011
(آبریل  افزایش یافته استمحصوالت در سراسر جهان 

 تاثیرنتایج تحقیقات در مورد  ).2007و همکاران 
نامطلوب کودها و سموم شیمیایی در تعادل محیط 
زیست و اکوسیستم هاي طبیعی بسیاري از دانشمندان 
محیط زیست را در مورد وضعیت آینده جهان نگران 

است. تأثیرات نامطلوب کودها و آفت کش ها بر کرده 
محیط زیست منجر به توجه بیشتر و استفاده از روش 
هایی گردیده که در آن نیازي به مصرف مواد شیمیایی 
نبوده یا کم باشد و این هدف موجب شده که با توجه به 
کشاورزي بوم شناختی بحث پایداري در کشاورزي 

همچنین استفاده از ). 2004 فائومورد توجه قرار گیرد (
خطرات جدي براي سالمتی  موجباین مواد شیمیایی 

   ).2000(گراهام و وانکا  را بھ ھمراه داردبشر 
کودهاي آلی می توانند جایگزین مناسبی براي 

 از کودهاي آلی مانند کودهاي شیمیایی باشند استفاده
 ماده به افزایش دامی کودهاي و کمپوست سبز، کود
 ظرفیت افزایش خاك، ساختمان بهبود وژن،نیتر آلی،
 فعالیت افزایش گازي و تبادالت افزایش کاتیونی، تبادل

 و شود (کارتنی می منتهی خاك هايمیکروارگانیسم
با توجه به دیدگاه کشاورزي پایدار مبنی  ).2008مولن، 

هاي هاي غیرشیمیایی و کاهش نهادهبر افزایش نهاده
اي مؤثر مانند کود سبز هکارگیري روششیمیایی به

  ).2008 و همکاران توصیه می شود (تجادا
کودسبز گیاهی است که قبل از گیاه اصلی کشت  

افزایش  ،احیا خاك، به عنوان منبع نیتروژنشده و باعث 
ها می شود (چر و عملکرد محصول و کاهش هزینه

استفاده از برخی گیاهان زراعی به  ).2006اران کهم
طریق کاهش فرسایش خاك، کنترل  عنوان کودسبز از

علفهاي هرز، افزایش مواد آلی و حاصلخیزي خاك باعث 
آلگان و سلن ( افزایش پایداري نظام کشت می شود

سبز در خاك باعث افزایش هاي برگشت کود ).2011
کربن و ماده آلی، نیتروژن کل، و حاصلخیزي خاك 

یکی بیولوژوهاي میکرشده که این پدیده در نتیجه فعالیت

ی براي غذای و باعث آزادسازي عناصر اتفاق افتاده
نیتروژن  ).2009 ود (تالگر و همکارانشگیاهان می

سبز از طریق فرآیندهاي تجزیه  موجود در بقایاي کود
گیرد در این تدریج آزاد شده و مورد استفاده قرار میبه

ن توسط گیاه زراعی ژکارایی استفاده از نیترو ،شرایط
و میزان شستشوي عناصرغذایی به ش یافته بعدي افزای

ویژه نیتروژن در مقایسه با کودهاي معدنی کاهش می 
استفاده از گیاهان لگوم ). 2002یل ا(کالین و سیلورن یابد

-ی تواند بهمدر تناوب با گیاهان زراعی دیگر و غالت 

از کودهاي  عنوان یکی از راهکارهاي کاهش استفاده
نیتروژنی باشد (پاتیل و شیمیایی به ویژه کودهاي 

) نشان دادند 2008ن (اماتوس و همکار ).2001ن اهمکار
با استفاده از کود هاي سبز لگوم میزان عناصر غذایی 

   خاك و نیتروژن معدنی افزایش یافت.
 گذشته، دهۀ چند طی ذرت کشت زیر سطح افزایش

 نیاز همراه به گیاه این کشت هاي سیستم سازي فشرده

 عالوه که است شده موجب غذایی عناصر به ذرت باالي

 هاي ههزین شیمیایی، هاي نهاده رویهبی مصرف بر

 زیست خطرات دلیل همین به و یافته افزایش تولید

 نیتروژن ).2008(بیاري و همکاران  شود ایجاد محیطی

 مهم اجزاي از پرنیاز، غذایی عنصر یک عنوان به

 اصلی شبخ کودها قبیل این در است آلی اکثرکودهاي

 است گرفته قرار آلی مولکولهاي ساختمان در نیتروژن
 طوریکه چر و همکارانهب .)2002(هرناندز و همکاران 

کودسبز را به عنوان منبع نیتروژن براي گیاه  )2006(
کاربرد کودسبز باعث همچنین  .ذرت معرفی کردند

 افزایش عملکرد دانه غالت می شود (ایوانس و همکاران
افزایش محصول می ). 2001او و همکاران بلک ش ؛2003

افزایش میزان نیتروژن و ماده غذایی و  تواند به دلیل
(دینس و همکاران  باشد افزایش نگه داري ماده غذایی

از آنجا که ذرت گیاهی بهاره است و در پاییز و  ).2002
شود، بنابراین زمستان زمین بصورت آیش رها می

 گیاه کشتیابد. می هاي آبی و بادي افزایشفرسایش
 تواندمی زمانی فاصله این در سبز کود هدف با مناسب
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 و بیوفیزیکی ساختار بهبود و یشافرس از جلوگیري به
 رتنسون و الفستراند( دوش منجر خاك آلی ماده افزایش
تریپوسکایا و  ؛2008 نهمکارا و تجادا؛ 2007
استفاده از کود سبز به همراه  ).2006نووسکایا اروم
دشیمیایی نیتروژنی باعث می شود عناصرغذایی در کو

در اختیار محصول بعدي قرار به آرامی طی فصل رشد 
موجب دستیابی به عملکرد بیشتر تواند میگرفته و 

تنهایی شود شیمیایی به نسبت به استفاده از کود
  .)2004 و همکاران (پرامانیک

انتخاب نوع کود سبز مناسب یکی از عوامل مهم در 
هاي زراعی برخوردار از این گیاهان قیت سیستمموف

است. اگرچه در بسیاري از موارد، کودهاي سبز لگوم 
دلیل برخورداري از توانایی تثبیت زیستی نیتروژن به

شوند، ولی در برخی شرایط مانند زمانی ترجیح داده می
گیري از ها وجود دارد و یا بهرهکه خطر آبشویی نیترات

هاي ود سبز به منظور کنترل علفتوان دگرآسیبی ک
هرز مد نظر است، ممکن است کودهاي سبز غیر لگوم از 
کارایی بیشتري برخوردار باشند (چر و همکاران 

). نکته مهم دیگر در مدیریت کود سبز، زمان 2006
مناسب برگرداندن آن به خاك است. رهاسازي عناصر 

درون هاي کود سبز بهویژه نیتروژن از بافتغذایی به
خاك ممکن است پیش یا پس از زمان حداکثر نیاز گیاه 
زراعی بعدي به این عناصر رخ دهد (سانجو و سینگ 

). بنابراین، انتخاب زمان 1999شرستا و همکاران ؛ 2001
مناسب برگرداندن با درنظر گرفتن شرایط اقلیمی و 

سازي آزادشدن عناصر غذایی از منظور همزمانخاك به
آن توسط گیاه زراعی بعدي از اهمیت  کود سبز و جذب

  ). 2006باالیی برخوردار است (چر و همکاران 

ذرت یکی از گیاهان زراعی است که نیاز زیادي به 
کود صورت هب عنصر اغلبنیتروژن داشته و این 

-هاي گیاهی ذرت میویژگیشود. می تامینشیمیایی 

 شدت تحت تاثیر میزان نیتروژن در دسترس آنتواند به
) 1381طوري که سپهري و همکاران (قرار گیرد. به
میزان نیتروژن یکی از عوامل مؤثر بر  عنوان کردند،

توسعه سطح برگ هر گیاه و به تبع آن توسعه سایه 
اندازي گیاهی در ذرت است و با تأثیر بر اندازه و طول 
عمر هر برگ، سبب افزایش شاخص سطح برگ می 

تواند به کننده گیاه میاین افزایش سطح فتوسنتزشود. 
هاي رشدي و در نهایت عملکرد آن بهبود سایر شاخص

هاي باتوجه به تاثیرپذیري باالي شاخصمنجر شود. 
ویژه نیتروژن و نیز اي گیاه بهرشدي از شرایط تغذیه
ها و عملکرد دار بین این شاخصوجود همبستگی معنی

دهاي تأثیر کو تا، در این آزمایش سعی شد گیاه زراعی
 ،سبز لگوم و غیر لگوم بصورت خالص و مخلوط

تحت برگردانده شده به خاك در دو زمان مختلف و 
هاي شاخصبرخی بر  یسطوح مختلف کود نیتروژن

  قرار گیرد. ارزیابیذرت مورد  رشدي
  

  مواد و روش ها
 مزرعه در 1390-1391 زراعی سال در آزمایش

 شگاهدان طبیعی منابع و کشاوري پردیس تحقیقاتی
 طرح پایه بر پالت اسپلیت صورت به کرمانشاه رازي
این . شد انجام تکرار 3 با تصادفی کامل هايبلوك

دقیقه  21درجه و  34عرض جغرافیایی مزرعه در 
 دقیقه شرقی 9درجه و  47شمالی و طول جغرافیایی 

متر و داراي  1319قرار دارد. ارتفاع از سطح دریا 
هاي د در رشته کوهوضعیت آب و هوایی معتدل سر

مقدار نسبی ذرات شن، سیلت باشد. زاگرس شمالی می
 41، 24و رس موجود در خاك محل آزمایش به ترتیب 

 pHدرصد و  86/1درصد، محتواي ماده آلی آن  35و 
 309بود. میزان نزوالت در طی فصل زراعی  3/8آن 
 زمان و سبز نوع کود( اصلی عاملمتر بود. میلی

 چاودار در هفت سطح شامل) به خاكآن  برگرداندن
 برگردانده شده در چاودار اسفند، برگردانده شده در

 ماشک شده در اسفند، برگردانده ماشک فروردین،
) چاودار+ ماشک( مخلوط فروردین، برگردانده شده در
 مخلوط برگردانده شده در اسفند، برگردانده شده در

 کود( یفرع عامل و) سبز کود بدون( شاهد فروردین و
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 کود کاربرد عدمصفر ( شامل در سه سطح )نیتروژنی
 درصد 50( اوره هکتارکود در کیلوگرم 200 ،)اوره
 اوره هکتارکود در کیلوگرم 400 و) شده توصیه مقدار

 .شد گرفته نظر در )شده توصیه مقدار درصد 100(
 کود مقادیر بودند، ولی سبز کود فاقد شاهد هايکرت

 و متر 5/3 پالت هر طول. شد مالاع هاآن در نیتروژن
 و متر 3 ها تکرار بین فاصله بود. متر 6 آن عرض
 گرفته نظر در متر 1 تکرار هر در ها پالت بین فاصله
  .شد

 موردنظر زراعی زمین در ماهآبان در سبز کودهاي
 50 ماشک و 120 چاودار کشت براي شدند. کشت

 به بذر کاشت. شد مصرف بذر هکتار در کیلوگرم
 عملیات گونه هیچ داشت زمان در و بود دستی ورتص

 کود و کش علف کش، قارچ کاربرد از اعم زراعی
. پس از چند نگرفت صورت گیاهان این روي بر شیمیایی

سبز توسط گاوآهن برگردان دار، در  هايماه رشد، کود
 خاك به ،)فروردین 25و  اسفند 25( مختلف تاریخ دو

 سبز، کوداز برگرداندن ماه پس  چندو شدند برگردانده
 704سینگل کراس رقم  ذرت. شد ذرت کشت به اقدام
هیبرید دو منظوره از گروه دیررس با قدرت  (یک

در سطح وسیعی از شرایط  کهسازگاري بسیار خوب 
به  ماه خرداد اوایل رد شود)آب و هوایی کشت می

 ،متر یسانت 20 یفرد يبا فاصله رو یصورت دست
بوته  7 حدودمتر و با تراکم یسانت 75 یفرد ینفاصله ب

 مبارزه جهت رشد دوره طول دردر مترمربع کشت شد.
کود  .صورت گرفت یدست ینوج مزرعه، هرز علفهاي با

در  یگريهمزمان با کشت و د یکیمرحله  دواوره در 
. شد برده کار به سرك بصورت برگی 8 تا 6 مرحله

 انجام ايیچهو بصورت جو یاهگ یازبا توجه به ن یاريآب
  .شد

عملکرد  شامل بررسیاین در ارزیابی صفات مورد 
، سرعت رشد نسبی )LAI(شاخص سطح برگ  دانه،

)CGR( سرعت رشد محصول ،)RGR( سرعت جذب ،
سطح ویژه و  )LAR(، نسبت سطح برگ )NAR(خالص 

جهت تعیین عملکرد دانه، بالل ها از بود.  )SLA(برگ 
جدا شده و پس از بوته هاي برداشت شده از هر کرت 

ساعت در آون با دماي  48جداسازي دانه ها، به مدت 
درجه سانتی گراد قرار گرفته و سپس وزن دانه ها  72

محاسبه و میانگین آن ها به عنوان عملکرد دانه ثبت 
بر بررسی تأثیر تیمارهاي اعمال شده  جهت گردید.
و با فاصله  ، در چند مرحلههاي رشدي ذرتشاخص

، برگی 8-10 و 6- 8، 4-6( روز یکبار 14زمانی هر 
دهی) از واحدهاي و بالل تاجیهاي ظاهرشدن گل

در هر نمونه  آزمایشی نمونه برداري صورت گرفت.
بوته از هر کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه  5برداري، 

کف بر شده در پاکت قرار داده شد، سپس به آزمایشگاه 
سطح برگ سنج و سطح برگ با دستگاه  انتقال یافته

اندازه گیري شد. براي اندازه گیري وزن خشک گیاه 
ذرت، پس از جدا کردن برگ و ساقه بوته هاي ذرت 

 48نمونه ها داخل پاکت کاغذي گذاشته شده و به مدت 
درجه سانتی گراد قرا داده  75ساعت در آون با دماي 

شدند. پس از خشک شدن، وزن خشک برگ و ساقه به 
سپس وزن خشک کل گیاه براي هر صورت جداگانه و 

با استفاده از  تیمار و تکرار اندازه گیري و ثبت شد.
شاخص هاي  ،گیاه شاخص سطح برگ و وزن خشک

 . )1990هانت شدند (رشدي محاسبه 
شاخص سطح برگ جهت رسم  نمودار روند تغییرات 

(گلدانی و همکاران  1 رابطهاز در طول فصل رشد 
  :استفاده شد) 1390

]1[  

  
  
زمان رسیدن به  :bعرض از مبداء،  :a این رابطه،در   

نقطه عطف منحنی  :dو  LAIحداکثر  :LAI ،cحداکثر 
است که در آن رشد سطح برگ وارد مرحله خطی 

زمان بر حسب روزهاي پس از کاشت  :xشود و می
  است.
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سرعت رشد جهت رسم  نمودار روند تغییرات 
-رشد به محصول و سرعت رشد نسبی در طول فصل

)  1390(گلدانی و همکاران  3و  2ترتیب از روابط 
   استفاده شد:

]2[  
  

 

  
]3[ 

سرعت تجمع ماده خشک بر  :CGR روابط،در این 
سرعت رشد  :RGRحسب گرم در مترمربع در روز، 

حداکثر تجمع  :aنسبی بر حسب گرم بر گرم در روز، 
 :x سرعت رشد نسبی و :cثابت معادله،  :bماده خشک، 

  .زمان بر حسب روز پس از کاشت است
توزیع نرمال داده هاي به دست آمده با استفاده از 
 آزمون کلموگروف اسمیرنف و از طریق نرم افزار

SPSS  .به منظور تجزیه مورد بررسی قرار گرفت
گیري شده صفاتی که در چند مرحله اندازهواریانس 

ي استفاده گیرهاي مراحل اندازهبودند، از میانگین داده
تجزیه هاي  SASسپس با استفاده از نرم افزار شد. 

آماري انجام و نمودارهاي مربوطه با استفاده از نرم 
رسم گردید. مقایسه  Slidewriteو  EXCEL هايافزار

میانگین ها نیز با استفاده از آزمون دانکن در سطح 
 درصد انجام شد. 5احتمال 

  
  نتایج و بحث

  شاخص سطح برگ
جزیه واریانس داده ها نشان داد که کاربرد نتایج ت

 کود سبز و سطوح مختلف نیتروژن تأثیر معنی داري
)01/0p≤(  جدول) هب .)1بر شاخص سطح برگ داشت -

طوریکه بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به تیمار 
و کمترین آن   50/3کودسبز ماشک برگردان دوم با 

 مقادیرن در بی ).1بود (شکل  05/2مربوط به شاهد با 
بیشترین شاخص سطح برگ مربوط به  ،کود نیتروژن

کیلوگرم در هکتار)  400درصد مقدار توصیه شده ( 100

شاخص در شرایط بدون این و کمترین  36/3با میانگین 
  ).2به دست آمد (شکل  70/2مصرف کود با میانگین 

شاخص سطح برگ یک، مساوي یک واحد از 
ن است که به مساحت سطح برگ در واحد سطح زمی

طور نظري می تواند تمام نور برخورد کرده به خودش 
را دریافت نماید، ولی با توجه به شکل برگ، نازکی (نور 
عبور کرده)، زاویه و مقدار عمودي بودن، برگ ها به 
ندرت تمام نور را دریافت می کنند. معموالً شاخص 

جهت تولید حداکثر ماده خشک براي  5تا  3سطح برگ 
محصوالت کاشته شده الزم است (کوچکی و اغلب 

). وجود کودسبز باعث افزایش معنی دار 1388سرمدنیا، 
در شاخص برگ نسبت به تیمار شاهدگردید. کودسبز 
ماشک بیشترین و چاودار کم ترین تأثیر را بر شاخص 

که این امر شاید به دلیل آن  ندسطح برگ نشان داد
ه دلیل توان باشد که ماشک یک گیاه لگوم بوده و ب

تثبیت نیتروژن توانسته نیتروژن بیشتري نسبت به 
 و کالرك. چاودار در اختیار گیاه ذرت قرار دهد

) و دایگامی 1989( همکاران و وي مک، )1997( همکاران
 و ماشک مانند بقوالتی که کردند گزارش )2001(و ترن 
 نسبت و نیتروژن باالي غلظت داشتن علت به شبدرها،
 شده تجزیه خاك در سریع خیلیبه نیترون  کربن پایین
 گیاهی بقایاي ازسازي نیتروژن  آزاد همزمانی باعث و
در همین  .شوندمی نیتروژن براي بعدي گیاه تقاضاي با

غفاري ، بر روي گندم) 1392گرامی و همکاران ( ،راستا
 که نشان دادند) بر روي سیب زمینی 1391و همکاران (

  شود. ایش سطح برگ  میکاربرد کودسبز باعث افز
افزایش مقدار کود نیتروژن  در بررسی حاضر،

مصرفی باعث افزایش شاخص سطح برگ گردید. لک و 
-)، در آزمایش2006و همکاران ( )، هانی1385همکاران (

، هایی مبنی بر تأثیر مثبت کود نیتروژن بر روي ذرت

) در گندم نتایج مشابهی را گزارش 1386تدین و امام (
میزان نیتروژن یکی از عوامل مؤثر بر توسعه  .کردند

سطح برگ هر گیاه و به تبع آن توسعه سایه اندازي 
گیاهی در ذرت است و با تأثیر بر اندازه و طول عمر هر 
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برگ، سبب افزایش شاخص سطح برگ می شود. 
گیاهان با دریافت نیتروژن بیشتر، سطح برگ بزرگتري 

). افزایش سطح 1381پیدا می کنند (سپهري و همکاران 
برگ را می توان به دلیل افزایش سطح سبزینه اي گیاه 

 تعیین ) که این افزایش1383دانست (امام و نیک نژاد 

است (یساري و  گیاه فتوسنتزي ظرفیت کننده
 سطح شاخص بودن باال کلی، بطور ).2007  پاتواردهان

 این مثبت تأثیر بدلیل نیتروژن بیشتر با کاربرد برگ

عمر برگ می باشد (پاتل و  طول و اندازه در عنصر
 گسترش خاك، نیتروژن افزایش با). 2006  همکاران

 انداز سایه درون به نفوذ نور و یافته افزایش برگ سطح

 سرعت بنابراین، و می شود زیاد نور مصرف کارآیی و

 دانه عملکرد و زیاد برگ سطح شاخص و محصول رشد

 نیتروژن .)2003  نارییدکوگب و آد( یابدافزایش می

 توجهی قابل اثر که می باشد مهم عوامل زراعی از یکی

 انتخاب با که گونه اي به رشدي دارد هايشاخص بر

 متعادلی به ترکیب می توان مناسب نیتروژن کود میزان

عملکرد  و دست یافت گیاه در رشدي هايشاخص از
  گیاه زراعی را بهبود بخشید. 

طح برگ در طول شاخص س 3 شکل باتوجه به
طوریکه در هب ،فصل رشد داراي تغییراتی بوده است

روز پس از  80ته و در مراحل اولیه حالت افزایشی داش
به حداکثر مقدار خود رسیده  کاشت (ظهور گل تاجی)

است پس از طی حداکثر مقدار خود حالت کاهشی پیدا 
 ،دارد. در بین تیمارهاي کود سبز کاهشیکرده و سیر 

گردان دوم در تمام فصل رشد برتري خود را ماشک بر
 400حفظ کرده و در کاربرد کود نیتروژن نیز کاربرد 

کیلوگرم نیتروژن باالترین شاخص سطح برگ را در 
 گیاه شاخص سن افزایش طول فصل رشد دارا بود. با

 شدن باز ي مرحله در و یافته افزایش نیز برگ سطح

 این در زیرا ،رسدمی خود حداکثر به تاجی گل کامل

 خود حداکثر به برگ تعداد هم و برگ هم سطح مرحله

 ریزش علت به رشد مراحل بعدي در ولی ،رسد می

 LAIکم شدن سطح برگ  و پایینی هاي گ بر از بعضی
). 1388  زادهقلیو عنایت نیز کاهش می یابد (لرزاده

) 1386) و تدین و امام (2007(صابرعلی و همکاران 
 در ذرت سطح برگ شاخص مقدار که کردند گزارش

 به آن پس از و رسد می حداکثر به دهی ابریشم مرحله

   .کند می پیدا نزولی روند ها، برگ ریزش دلیل
  

کودسبز و تحت تاثیر تیمارهاي مختلف هاي رشدي ذرت شاخصعملکرد و (میانگین مربعات)  واریانس تجزیه نتایج -1جدول 
  کود نیتروژنی.

 ns* میباشد درصد 5و  1معنی دار در سطوح احتمال  و داربه ترتیب غیرمعنی :، ** و.  

 درجه  منابع تغییر
 آزادي

عملکرد 
  دانه

شاخص 
  سطح برگ

سرعت 
رشد 
  محصول

سرعت رشد 
  نسبی

سرعت 
جذب 
  خالص

نسبت سطح 
  برگ

  
سطح ویژه 
  برگ

 **2339ns 0/014 ns 122/12** 0/00001 ns 16/64* 0/0000076* 0/00101 2 تکرار

 **ns 1/01 ns 0/0000018 ns 0/00061 0/00012 *55/91 ** 1/009 **104845 6 کود سبز

086/0 1675 12  اصلی تباهاش  60/16  00015/0  98/1  0000019/0  00011/0  

 **ns 0/0000002 ns 0/00235 4/04 **0/00017 **323/48 **2/250 **271200 2  کود نیتروژنی

 444ns  0/008ns 3/61 ns 0/00002 ns 2/07 ns 0/0000001 ns 0/00008 ns 12  کود نیتروژنی× کود سبز 

010/0 230 28  فرعی اشتباه  17/5  00002/0  69/1  0000002/0  00012/0  

89/12 -  (درصد) تغییرات ضریب  57/9  92/8  23/14  83/16  02/11  01/11  
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در محور افقی، به ترتیب زمان  2و  1(اعداد  انواع کود سبز در زمان هاي مختلف برگرداندنشاخص سطح برگ ذرت در -1 شکل

  برگرداندن اول (اسفند) و دوم (فروردین) را نشان می دهد)
ــده عــدم وجــود تفــاوت معنــی دار بــین میــانگین   ــف بــر اســاس آزمــون دانکــن در ســطح   هــايحــروف مشــترك نشــان دهن مختل

 درصد است. 5احتمال 
 

  
  یتروژنسطوح مختلف کود ن در ذرت شاخص سطح برگ -2شکل 

 5هاي مختلف بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین 
  درصد است.
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کاربرد کود سبز (الف)، و سطوح روند تغییرات شاخص سطح برگ ذرت طی روزهاي پس از کاشت  تحت   -3شکل 

)مختلف کود نیتروژن (ب
  

  صولسرعت رشد مح
 ها، کاربرد کود سبزبنابر تجزیه واریانس داده

)05/0p≤( یو کود نیتروژن )01/0p≤( داري بر اثر معنی
). باالترین سرعت 1سرعت رشد محصول داشت (جدول 

رشد محصول مربوط به تیمار ماشک برگردان دوم و 
گرم بر مترمربع در روز به  35/28با میانگین تقریبی 

ر تیمار بدون کود سبز با دست آمد و کمترین آن د
گرم بر مترمربع در روز مشاهده شد. البته  56/20مقدار 

بین تیمار ماشک برگردان دوم و تیمارهاي مخلوط در 
هر دو زمان برگرداندن، چاودار برگردان دوم و ماشک 
برگردان اول از نظر این شاخص تفاوت معنی داري 

   ).4وجود نداشت (شکل 
 100روژنی، مقدار کود نیت مقادیردر بین 
گرم بر مترمربع  57/29با میانگین  درصد توصیه شده

 77/21با میانگین وتیمار بدون کود ، باالترین در روز
سرعت رشد ترین پایین گرم بر مترمربع در روز

). سرعت 5(شکل  ندبه خود اختصاص داد رامحصول 
گرم در مترمربع در  30رشد محصول تقریباً برابر با 

ذرت قابل حصول  مانند 4C ورد گیاهان گروهروز، در م
 سرعت افزایش ). روند1388  است (کوچکی و سرمدنیا

 برگ سریع رشد و نمو به فصل ادامه در محصول رشد

 و آب تأمین این رشد و نمو به .بستگی دارد ساقه و  ها
احتیاج دارد (لطیفی و همکاران  کافی غذایی عناصر
بز باعث افزایش عناصر ). از آنجا که کاربرد کودس1382

غذایی، ماده آلی، ریزموجودات خاکزي و حاصلخیزي 
دلیل هرا ب شاخصتوان افزایش این خاك می شود، می

افزایش دسترسی به عناصر غذایی به ویژه نیتروژن 
عالوه بر آن، پاسخ  ناشی از کاربرد کود سبز دانست.

سرعت رشد محصول به کاربرد کود شیمیایی نیتروژن 
در ) 1388رحیمی و همکاران (فزایشی بود. نیز ا

افزایش  ،کتان روغنی نشان دادندمطالعات خود برروي 
مقدار نیتروژن کاربردي باعث افزایش سرعت رشد 

، لوکاس )2003( آدیدیرانکوگب ومحصول می گردد. 
در مشاهدات ) 1387) و فرخی و ارادتمند اصلی (1986(

 نیتروژناز کود خود به این نتیجه رسیدند که استفاده 
محصول به طور معنی داري باعث افزایش سرعت رشد 

   می شود. 
تغییرات سرعت رشد محصول را روند  6شکل 

از که گونه دهد. هماندر طول فصل رشد نشان می
را  شاخصبیشترین مقدار این  ،نمودارها مشخص است

ص او کمترین آن را شاهد به خود اختص 1و  2ماشک 
تیمارهاي کود نیتروژنی نیز، مقدار  در بین .استهداد

درصد توصیه شده و شاهد در طول فصل رشد  100
ترتیب بیشترین و کمترین سرعت رشد محصول را به

سرعت رشد محصول ابتدا سیر صعودي نشان دادند. 
-میاي از رشد به حداکثر مقدار خود داشته و در مرحله

سرعت رشد محصول کاهش  ،از این مرحله رسد. پس
به بیان دیگر، دا کرده و به صفر نزدیک می شود. پی
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 حداکثر به فصل رشد اواسط در تقریبا گیاه رشد آهنگ

می یابد (ساجدي و  کاهش آن از پس و رسیده خود
 ).1391؛ طریق االسالمی و همکاران 1387اردکانی 

شود، تفاوت (الف و ب) دیده می 6همانگونه که در شکل 
ت رشد محصول با پیشرفت بین تیمارها با از نظر سرع

روز پس از  80مراحل رشد افزایش یافته و در حدود 
کاشت (ظهور گل تاجی) به بیشترین مقدار خود رسیده 
است، یعنی زمانی که این شاخص حداکثر مقدار خود را 

   است.نشان داده

  
در محور افقی، به  2و  1عداد (اانواع کود سبز در زمان هاي مختلف برگرداندن   در سرعت رشد محصول ذرت -4شکل 

  ترتیب زمان برگرداندن اول (اسفند) و دوم (فروردین) را نشان می دهد)
 5هاي مختلف بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین

 درصد است.

  

  
  یتروژندر سطوح مختلف کود ن  ذرت سرعت رشد محصول -5شکل 

 5هاي مختلف بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین
 درصد است.
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کاربرد کود سبز (الف)، و سطوح  روند تغییرات سرعت رشد محصول ذرت طی روزهاي پس از کاشت تحت -6شکل 

  مختلف کود نیتروژن (ب)
  

  سرعت رشد نسبی
نیتروژن سرعت کود کاربرد در بررسی حاضر، 

تحت تأثیر  )≥01/0p( رشد نسبی را به طور معنی داري
 ،در بین تیمارهاي کود شیمیایی ).1قرار داد (جدول 

 100بیشترین میزان سرعت رشد نسبی را سطح کودي 
گرم  043/0با میانگین  کیلوگرم در هکتار) 400( درصد

ا تیمار بدون کود با بر گرم در روز و کمترین آن ر
گرم بر گرم در روز به خود اختصاص داد 038/0مقدار 
 ، کاربرد کودمشاهدات این آزمایش اساس). بر7(شکل 

نیتروژن باعث افزایش سرعت رشد نسبی نسبت به 
دلیل افزایش شاهد گردید و این امر می تواند به

نتایج باشد. هم عنصرغذایی مدسترسی گیاه به این 
-سوخت رضایی و )1387فرخی و ارادتمند اصلی (

  این یافته را تأیید می کنند.) 1389و رمضانی ( آبندانی
در تیمارهاي مختلف کودي  ،8با توجه به شکل 

در مراحل ابتدایی رشد در حداکثر  نسبی رشد سرعت

. می یابد کاهش گیاه سن افزایش با سپس وخود بوده 
 گیاه به که هاییبخش یکی از دالیل این امر آن است که

 که هستند ساختمانی هايبافت، اغلب شوند افزوده می

 فتوسنتز در نقشی و فعال نبوده متابولیکی لحاظ از

 در اولیه هايگرفتن برگ قرار دلیل به ،ندارند. همچنین

 یافته فتوسنتزي کاهش فعالیت هاآن سن افزایش و سایه

 که ندهر چ .کاهش می یابد نیز نسبی رشد سرعت و

می  افزایش پیدا زمان گذشت با گیاه خشک وزن مقدار
نسبت  افزایش دلیل به نسبی رشد سرعت از ، ولیکند
 کاسته رشد حال در هايبافت به ساختمانی هايبافت

عیدي زاده  ).1391می شود (طریق االسالمی و همکاران 
سرعت رشد که بیان کردند  نیز )1389و همکاران (

زمان، افزایش رشد گیاه و افزایش نسبی بر اثر گذشت 
  یابد.سایه اندازي کاهش می
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  سطوح مختلف کود نیتروژن در ذرتسرعت رشد نسبی  -7شکل 

 5هاي مختلف بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین
  درصد است.

 

  
 

  
کاربرد کود سبز (الف)، و سطوح مختلف  سرعت رشد نسبی ذرت طی روزهاي پس از کاشت تحت روند تغییرات  -8شکل 

  سرعت جذب خالصکود نیتروژن (ب) 
کاربرد کودسبز و  سرعت جذب خالص تحت تاثیر

و بین سطوح مختلف کودسبز  قرار نگرفتکود نیتروژن 
آماري اختالف  شاخصو نیتروژن، از نظر مقدار این 

 رسد کهنظر میبه .)1(جدول  ه نشدداري دیدمعنی
 زیادي بسیار عوامل تأثیر تحت خالص سرعت جذب

 به و بوده پیچیده آنها گیري اندازه عمالً که دارد قرار
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 نتایج ،دلیل همین به. نیست تشخیص قابل سادگی

 خالص تحلیل و جذب مورد در پژوهشگران از بسیاري

 کارانو هم (طریق االسالمی دارد تفاوت یکدیگر با
بین  ، اگرچهگزارش کردنیز ) 1986( لوکاس). 1391

کود نیتروژن،  کیلوگرم در هکتار 150و  100، 75سطوح 
کیلوگرم در  75سطح  درباالترین سرعت جذب خالص 

بین سطوح مختلف نیتروژن  لیو ،هکتار به دست آمد
 وجود از نظر این شاخص داريمعنیآماري  تفاوت

   .نداشت
  

  نسبت سطح برگ
ر بداري معنی تاثیرربرد کودسبز و نیتروژن کا

این یافته با . )1ذرت نداشت (جدول نسبت سطح برگ 
طریق نتایج برخی از پژوهشگران مغایرت دارد. 

 180 سطح دادندکه ) نشان1391االسالمی و همکاران (
 باالتري برگ سطح نسبت هکتار در نیتروژن کیلوگرم

در  .بود دارا کیلوگرم 80 و 130 به سطوح نسبت
 ،) نشان دادند1387دیگر ساجدي و اردکانی ( یآزمایش

کاربرد  داري تحت تاثیرطور معنیهنسبت سطح برگ ب
  . قرار نگرفت کود نیتروژن

  

  سطح ویژه برگ
در  سطح ویژه برگرهاي آزمایشی بر تیماتأثیر 

). این 1درصد معنی دار بود (جدول  1سطح احتمال 
ز و نیز با افزایش مقدار بر اثر کاربرد کود سبشاخص 

طوریکه تیمارهاي هنیتروژن افزایش پیدا کرد، بکود 
در دو برگردان و مخلوط برگردان دوم ماشک در هر 

باالترین سطح و عدم کاربرد کود سبز پایین ترین سطح 
شاهد و را موجب شدند. البته بین تیمار  ویژه برگ

دان تیمارهاي چاودار در هردو برگردان و مخلوط برگر
ختالف معنی داري مشاهده نشد از نظر آماري ا یکم

  ).9(شکل
داري باعث طور معنیهافزایش کود نیتروژن نیز ب

طوریکه مقدار این هگردید، ب شاخصافزایش این 
مربع بر گرم در شرایط عدم  متر 08/0شاخص از 

مربع بر گرم در  متر 11/0به کود نیتروژن کاربرد 
درصد مقدار توصیه  100ان به میز شرایط کاربرد کود

رسد که گیاه در نظر میبه ).10شده رسید (شکل 
صورت بهبود حاصلخیزي خاك و دسترسی مناسب به 

کند با افزایش سطح دریافت کننده نیتروژن، سعی می
- نور توان فتوسنتزي خود را باال ببرد که پیامد آن می

  تواند افزایش رشد و عملکرد گیاه زراعی باشد.

  
در محور افقی، به ترتیب  2و  1(اعداد انواع کود سبز در زمان هاي مختلف برگرداندن  ذرت در برگ ویژه سطح -9 شکل

   و دوم (فروردین) را نشان می دهد)زمان برگرداندن اول (اسفند) 
 5احتمال  هاي مختلف بر اساس آزمون دانکن در سطححروف مشترك نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین

  درصد است.
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  سطوح مختلف کود نیتروژن در ذرت سطح ویژه برگ - 10 شکل

 5هاي مختلف بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین
  .درصد است

  
  دانه عملکرد 

 تحت )≥01/0p( داريمعنی بطور دانه عملکرد
 جدول( گرفت قرار نیتروژن و سبز ودهايک تأثیرکاربرد

ده شده برگردان ماشک سبز، کود تیمارهاي بین در). 1
 هکتار در کیلوگرم 7/12124 میانگین با در فروردین

 میانگین با) سبز کود بدون(شاهد  تیمار و بیشترین
 دارا را دانه عملکرد کمترین هکتار در کیلوگرم 6/9185

 سطوح بین در دانه کردعمل بیشترین ).11 شکل( بودند
 نیتروژن درصد 100 تیمار را، نیتروژن کود مختلف
-کم هکتار و در کیلوگرم 8/11253 مقدار با شده توصیه
 میانگین با نیتروژن کاربرد عدم تیمار را صفت این ترین

 شکل( داد اختصاص خود به هکتار در کیلوگرم 3/9041
12.(  

 کاربرد اثر بر دانه عملکرد افزایش رسد،به نظر می
در  لگومینوز خانواده نیتروژن تثبیت خاصیت با ماشک

 برگرداندن از پس شده تثبیت نیتروژن این. ارتباط باشد
 کرده کمک زراعی گیاه نمو و رشد به خاك به سبز کود
. کندمی پیدا افزایش نیز عملکرد نمو، و رشد افزایش با و

هاي رشدي مورد بررسی، شاخص در بین شاخص
گ و سرعت رشد محصول به ترتیب با ضرایب سطح بر

دار با از باالترین همبستگی مثبت و معنی 83/0و  95/0
عملکرد دانه برخوردار بودند. این بدان معناست که 
واکنش این دو شاخص و عملکرد نسبت به تیمارهاي 

آزمایشی همسو بوده و هر عاملی که این دو شاخص را 
شود. براین منجر می افزایش دهد به بهبود عملکرد نیز

توان نتیجه گرفت که کاربرد کود سبز و کود اساس می
دو شاخص به نیتروژنی عمدتا از طریق بهبود این

-افزایش عملکرد دانه منجر شده است. همانگونه که پیش
کننده ظرفیت اشاره شد، افزایش سطح برگ تعیین نیز تر

ز و افزایش نیتروژن خاك ناشی ا فتوسنتزي گیاه است
کاربرد کود سبز و کود نیتروژنی به گسترش سطح 

-شود که پیامد آن میمنجر مینور جذب بیشتر برگ و 
تواند افزایش سرعت رشد محصول و بهبود عملکرد 

 گیاه از) 1987( همکاران و اسکارفولدانه باشد. 
 لوبیا نیاز مورد نیتروژن تامین جهت بقوالت پوششی
 لوبیا عملکردها، ت آناساس مشاهدا بر. کردند استفاده

 از بعد آمده دست به عملکرد مشابه لگوم از بعد
 گیاه بدون یتروژندر هکتار کود ن یلوگرمک  90مصرف
 زایشی دراندامهاي نیتروژن جذب قابلیت .بود پوششی
 است، رویشی دراندامهاي جذب بیشتر از قابلیت بسیار
 بسزایی تاثیر زایشی اندام توسط نیتروژن جذب زیرا
 است داشته آن عملکرد نهایت در و دانه وزن رافزایشد
 سبز کود دارمعنی تاثیر عدم ).1990 تساي و تساي(

 باالي نسبت با توانمی را ذرت دانه عملکرد بر چاودار
 ماشک با مقایسه در گیاه این در نیتروژن به کربن
 براي بیشتري زمانبه  شودمی موجب که دانست مرتبط
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عناصر  یرو سا نیتروژن شدن سدستر قابل و تجزیه
 نیاز ذرتجهت استفاده  آن هايموجود در بافت ییغذا
 داشته عملکرد بر بسزایی تأثیر برگرداندن، زمان. باشد
 دوم برگرداندن زمان سبز، کود تیمارهاي تمامی در و
  ).11(شکل  است گرفته قرار باالتر سطحی در

در  یشیدر آزما یز) ن2001وهمکاران ( وبلک شا
لوم یگندم، کو و  يکود سبز بر رو یررابطه با تأث

) و تجادا و همکاران 2005و بولرو ( یگوئز)، م2002(
 در .یافتندمشابه دست  یجیذرت به نتا ي) بر رو2008(

 مشاهده) 2010( قبادي و محمدي دیگر، بررسی یک
 سبز، کود عنوان به معمولی ماشک کاربرد که کردند

 شاهد با مقایسه در ار بعدي کشت در ذرت عملکرد
 در. افزایش داد درصد 3/46 میزان به) سبز کود بدون(

 کردند، گزارش) 1989( والکر و هی نیتروژن، با رابطه
 برگ سطح دوام افزایش باعث نیتروژن کاربرد افزایش

 افزایش، این نتیجه در و شود می خشک ماده تولید و
 رد همچنین. کند می پیدا افزایش نیز دانه عملکرد
، فرخی و )1387( همکاران و مجیدیان هاییآزمایش

 )1998( همکاران و سواناریت و )1387ارادتمند اصلی (
 با داريمعنی طور به ذرت دانه عملکرد دادند، نشان
  .کند می پیدا افزایش نیتروژن افزایش

  
 زمان ترتیب به افقی، محور در 2 و 1 داعدا( برگرداندن مختلف هايزمان در سبز کود انواع ذرت در دانه عملکرد -11 شکل

  )دهد می نشان را) فروردین( دوم و) اسفند( اول برگرداندن
 درصد 5 سطح در دانکن آزمون اساس بر مختلف هايمیانگین بین دارمعنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان مشترك حروف

  .است

  
  نیتروژن کود مختلف سطوح ذرت در دانه عملکرد -12 شکل

 درصد 5 سطح در دانکن آزمون اساس بر مختلف هايمیانگین بین دارمعنی تفاوت وجود عدم دهندهنشان تركمش حروف
   .است
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  گیري کلینتیجه
طور کلی، نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد به

هاي رشدي، محتواي کودهاي سبز اغلب شاخص
داري بهبود طور معنیکلروفیل و عملکرد ذرت را به

ویژه و در بین تیمارهاي کود سبز، ماشک بهبخشید 
زمانی که در فروردین به خاك برگردانده شد از تاثیر 

در بررسی انجام شده توسط بیشتري برخوردار بود. 
)، میزان نیتروژن تثبیت شده 2008چوي و دایمون (
اي به عنوان کود سبز، زمانی که خوشهتوسط ماشک گل

ماه) به خاك برگردانده ناین گیاه در ماه آوریل (فروردی
داري بیشتر از ماشک برگردانده شده طور معنیشد به

در ماه مارس (اسفندماه) بود. در آزمایشی دیگر، 
) مشاهده کردند که زمان اوج 2000تونیسن و همکاران (

 8تا  2تواند از رهاسازي نیتروژن از کودهاي سبز می
یر باشد. ها به خاك متغهفته پس از برگردانده شدن آن

ها، اهمیت زمان مناسب برگرداندن کود سبز به این یافته
برداري گیاه زراعی بعدي از خاك جهت حداکثر بهره

هاي کود سبز را نشان عناصر غذلیی موجود در بافت
دهد. در بررسی حاضر، کودهاي سبز برگردانده می

شده به خاك در فروردین بر روي اغلب صفات مورد 
مثبت بیشتري برخوردار بودند که این  مطالعه از تاثیر

-تواند از رشد و تولید بیوماس بیشتر توسط آنامر می

ها و در نتیجه افزودن مقادیر بیشتر عناصر غذایی به 

تواند از این امر میخاك در این تاریخ ناشی شده باشد. 
توان تثبیت زیستی نیتروژن توسط این گیاه، آزادسازي 

شد ذرت و همزمانی تدریجی آن در طول فصل ر
با نیاز گیاه زراعی به این آزادشدن نیتروژن تثبیت شده 

ویژه در تاریخ برگردان دوم) ناشی شده عنصر (به
باشد. صفات مورد ارزیابی به افزایش سطح کود 
نیتروژن مصرفی نیز پاسخ مثبت نشان دادند، بدین 
ترتیب که بیشترین مقادیر این صفات در باالترین سطح 

 400درصد مقدار توصیه شده معادل  100کودي (
بیانگر  پاسخ مثبتاین  کیلوگرم در هکتار) ثبت گردید.

آن است که کودهاي سبز به تنهایی قادر به تامین 
هاي سایر . بررسیاندنیتروژن مورد نیاز ذرت نبوده

پژوهشگران نیز موید این واقعیت است که در شرایط 
موجود در  درصد نیتروژن 30اي کمتر از مزرعه

کودهاي سبز براي گیاه زراعی بعدي قابل استفاده است 
ماند و بخش اعظم آن به شکل آلی در خاك باقی می

). 1988، مولر و ساندمن 1994مکاران (هاریس و ه
) نیز گزارش کردند که به 2000تونیسن و همکاران (

منظور تامین نیازهاي غذلیی و دستیابی به عملکردهاي 
کود شیمیایی نیتروژن همراه با کودهاي  مطلوب، کاربرد

 سبز ضرورت دارد.
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ملکرد دانه دو رقم گندم . تأثیر آبیاري تکمیلی و کود نیتروژن بر واکنش هاي مورفولوژیک و ع1386تدین م ر، امام ي، 
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. تأثیر تنش آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل رشد 1381سپهري ع، مدرس ثانوي ع م، قره ریاضی ب و یمینی ي، 
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  صفحه. 400. فیزیولوژي گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 1388سرمدنیا غ،  و کوچکی ع

گندم  عملکرد اجزاي و رشد اولیه، عملکرد بر نیتروژنی یمیاییش و سبز اثر کودهاي. 1392ا،  فاتح آینه بند ا و گرامی ف،
(Triticum aestivum L.). 1- 17 ):1( 23 ،پایدار تولید و کشاورزي دانش نشریه.  

 و فنولوژیکی هاي شاخص نور، مصرف کارآیی بررسی. 1390، م کافیم و  محالتی نصیريپ،  مقدمرضوانی ،م گلدانی
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 نیتروژنه کود اعمال مختلف هاي شیوه تحت نیتروژن مصرف کارآیی . بررسی1388عنایت قلی زاده م ر،  و لرزاده ش
 در خوزستان. فصلنامه 704ذرت سینگل کراس  زراعی هاي شاخص و برخی عملکرد اجزاي عملکرد، روي بر

  .46- 61 ):2( 1 اهواز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه زراعی.  گیاهان فیزیولوژي تخصصی علمی

. دیم طشرای تحت رکورد، رقم آفتابگردان، در رشد هاي شاخص ارزیابی . 1382ا،  فرشید پور س و قادريلطیفی ن، نواب
  .61- 67): 1( 17،  کشاورزي صنایع و علوم: نشریه
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 مجله  .خوزستان در 704 کراس سینگل اي دانه ذرت آب مصرف کارآیی و اجزاي عملکرد عملکرد، بر رطوبتی
   .153-170 ):2( 8 ایران، زراعی علوم
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	هدﺎﻔﺘﺳا ﺶﻫﺎﮐ يﺎﻫرﺎﮑﻫار زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ يﺎﻫدﻮﮐ زا يﺎﻫدﻮﮐ هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﻞﯿﺗﺎﭘ) ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ رﺎﮑﻤﻫا ن2001.(رﺎﮑﻤﻫ و سﻮﺗﺎﻣا) ن2008 ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ( ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰﯿﻣ مﻮﮕﻟ ﺰﺒﺳ يﺎﻫ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ.ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻧﺪﻌﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ و كﺎﺧﺶﯾاﺰﻓاﺢﻄﺳﺮﯾزﺖﺸﮐترذﯽﻃﺪﻨﭼﮥﻫد،ﻪﺘﺷﺬﮔ هد
	ﺎﮑﻧاو و مﺎﻫاﺮﮔ)2000.( ياﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﻦﯾﺰﮕﯾﺎﺟ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐهدﺎﻔﺘﺳا ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ زا دﻮﮐ،ﺰﺒﺳﺖﺳﻮﭙﻤﮐويﺎﻫدﻮﮐﯽﻣادﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑهدﺎﻣ ،ﯽﻟآﺮﺘﯿﻧ،نژودﻮﺒﻬﺑنﺎﻤﺘﺧﺎﺳ،كﺎﺧﺶﯾاﺰﻓاﺖﯿﻓﺮﻇ لدﺎﺒﺗ،ﯽﻧﻮﯿﺗﺎﮐﺶﯾاﺰﻓاتﻻدﺎﺒﺗو يزﺎﮔﺶﯾاﺰﻓاﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣيﺎﻫكﺎﺧﯽﻬﺘﻨﻣ
	ﺑﻪنارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﭼ ﻪﮑﯾرﻮﻃ )2006( هﺎﯿﮔ ياﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺒﻨﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار ﺰﺒﺳدﻮﮐﺪﻧدﺮﮐ ﯽﻓﺮﻌﻣ ترذ. ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺚﻋﺎﺑ ﺰﺒﺳدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐنارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﻧاﻮﯾا) دﻮﺷ ﯽﻣ تﻼﻏ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا2003؛ﺷ ﮏﻠﺑ نارﺎﮑﻤﻫ و وﺎ2001 .( ﯽﻣ لﻮﺼﺤﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ و ﯽﯾاﺬﻏ هدﺎﻣ و نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓاﯽ
	ﻪﯾﺎﺳ ﻪﻌﺳﻮﺗ نآ ﻊﺒﺗ ﻪﺑ و هﺎﯿﮔ ﺮﻫ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﻪﻌﺳﻮﺗ لﻮﻃ و هزاﺪﻧا ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﺑ و ﺖﺳا ترذ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ يزاﺪﻧا ﯽﻣ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ،گﺮﺑ ﺮﻫ ﺮﻤﻋ .دﻮﺷﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾاﯽﻣ هﺎﯿﮔ هﺪﻨﻨﮐ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﯾﺎﺳ دﻮﺒﻬﺑ نآ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و يﺪﺷر يﺎﻫ .دﻮﺷ ﺮﺠﻨﻣﺺﺧﺎﺷ يﻻﺎﺑ يﺮﯾﺬﭘﺮﯿ
	ﻪﺑيﺮﯿﮔﻮﻠﺟزاﺳﺮﻓﺎﺶﯾودﻮﺒﻬﺑرﺎﺘﺧﺎﺳﯽﮑﯾﺰﯿﻓﻮﯿﺑو ﺶﯾاﺰﻓاهدﺎﻣﯽﻟآكﺎﺧﺮﺠﻨﻣﺷﻮد)ﺪﻧاﺮﺘﺴﻔﻟاونﻮﺴﻨﺗر 2007 ؛ادﺎﺠﺗوارﺎﮑﻤﻫن2008؛ و ﺎﯾﺎﮑﺳﻮﭙﯾﺮﺗ ﻣورﺎ ﺎﯾﺎﮑﺳوﻮﻧ2006.( هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺰﺒﺳ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻮﮐ رد ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ دﻮﺷ ﯽﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷد ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﯽﻃ ﯽﻣارآ ﻪﺑ راﺮﻗ يﺪﻌﺑ لﻮﺼﺤﻣ رﺎﯿﺘﺧا
	ﺶﯾﺎﻣزآردلﺎﺳﯽﻋارز1391-1390ردﻪﻋرﺰﻣ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗﺲﯾدﺮﭘيروﺎﺸﮐوﻊﺑﺎﻨﻣﯽﻌﯿﺒﻃﻧادهﺎﮕﺸ يزارهﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐﻪﺑترﻮﺻﺖﯿﻠﭙﺳاتﻼﭘﺮﺑﻪﯾﺎﭘحﺮﻃ كﻮﻠﺑيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗﺎﺑ3راﺮﮑﺗمﺎﺠﻧاﺪﺷ . ﻦﯾا رد ﻪﻋرﺰﻣ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ34 و ﻪﺟرد21 ﻪﻘﯿﻗد ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ47 و ﻪﺟرد9ﯽﻗﺮﺷ ﻪﻘﯿﻗد ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا عﺎﻔﺗرا .دراد را
	نآ3/8 ﯽﻋارز ﻞﺼﻓ ﯽﻃ رد تﻻوﺰﻧ ناﺰﯿﻣ .دﻮﺑ309 ﯽﻠﯿﻣ .دﻮﺑ ﺮﺘﻣﻞﻣﺎﻋﯽﻠﺻا)دﻮﮐ عﻮﻧﺰﺒﺳونﺎﻣز نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ نآكﺎﺧ ﻪﺑ (ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺖﻔﻫ ردرادوﺎﭼ رد هﺪﺷ هﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ،ﺪﻨﻔﺳارادوﺎﭼرد هﺪﺷ هﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ،ﻦﯾدروﺮﻓﮏﺷﺎﻣهﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ،ﺪﻨﻔﺳا رد هﺪﺷﮏﺷﺎﻣ رد هﺪﺷ هﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ،ﻦﯾدروﺮﻓطﻮﻠﺨﻣ)ﮏﺷﺎﻣ +رادوﺎﭼ ( رد هﺪ
	ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗنآ سﺮﺘﺳد رد نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ تﺪﺷﻪﺑ .دﺮﯿﮔ راﺮﻗ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﻬﭙﺳ ﻪﮐ يرﻮﻃ1381 ( ،ﺪﻧدﺮﮐ ناﻮﻨﻋ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ
	گﺮﺑ
	.دﻮﺑ زا ﺎﻫ لﻼﺑ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺖﻬﺟ تﺮﮐ ﺮﻫ زا هﺪﺷ ﺖﺷادﺮﺑ يﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ زا ﺲﭘ و هﺪﺷ اﺪﺟ تﺪﻣ ﻪﺑ ،ﺎﻫ ﻪﻧاد يزﺎﺳاﺪﺟ48 يﺎﻣد ﺎﺑ نوآ رد ﺖﻋﺎﺳ 72 ﺎﻫ ﻪﻧاد نزو ﺲﭙﺳ و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﺖﺒﺛ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻫ نآ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ و ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ.ﺪﯾدﺮﮔﺖﻬﺟ هﺪﺷ لﺎﻤﻋا يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿ
	ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ(ﺢﻄﺳ ﻪﺳ ردﻞﻣﺎﺷ) ﺮﻔﺻمﺪﻋدﺮﺑرﺎﮐدﻮﮐ هروا(،200مﺮﮔﻮﻠﯿﮐرددﻮﮐرﺎﺘﮑﻫهروا)50ﺪﺻرد راﺪﻘﻣﻪﯿﺻﻮﺗهﺪﺷ (و400مﺮﮔﻮﻠﯿﮐرددﻮﮐرﺎﺘﮑﻫهروا )100ﺪﺻردراﺪﻘﻣﻪﯿﺻﻮﺗهﺪﺷ(ردﺮﻈﻧﻪﺘﻓﺮﮔﺪﺷ. تﺮﮐيﺎﻫﺪﻫﺎﺷﺪﻗﺎﻓدﻮﮐﺰﺒﺳﯽﻟو ،ﺪﻧدﻮﺑﺮﯾدﺎﻘﻣدﻮﮐ نژوﺮﺘﯿﻧردنآﺎﻫﻋالﺎﻤﺪﺷ .لﻮﻃﺮﻫتﻼﭘ5/3ﺮﺘﻣو ضﺮﻋنآ6ﺮﺘﻣ.دﻮﺑﻪﻠﺻﺎﻓﻦﯿﺑرا
	1
	رد،ﻪﻄﺑار ﻦﯾا
	: ﻪﺑ نﺪﯿﺳر نﺎﻣز ﺮﺜﮐاﺪﺣ
	: ،ءاﺪﺒﻣ زا ضﺮﻋ
	: ﺮﺜﮐاﺪﺣ
	و
	: ﯽﻨﺤﻨﻣ ﻒﻄﻋ ﻪﻄﻘﻧ ﯽﻄﺧ ﻪﻠﺣﺮﻣ دراو گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺪﺷر نآ رد ﻪﮐ ﺖﺳاﯽﻣ و دﻮﺷ
	ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ،
	: ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ يﺎﻫزور ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نﺎﻣز .ﺖﺳا
	بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ، ﺺﻟﺎﺧ
	لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ،
	گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺖﺒﺴﻧ ،
	و هﮋﯾو ﺢﻄﺳ
	تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور رادﻮﻤﻧ  ﻢﺳر ﺖﻬﺟ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ و لﻮﺼﺤﻣﻪﺑ ﺪﺷر
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ36/3 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﻦﯾا نوﺪﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ70/2 ﻞﮑﺷ) ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ2.( زا ﺪﺣاو ﮏﯾ يوﺎﺴﻣ ،ﮏﯾ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷﯿﻣز ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦ شدﻮﺧ ﻪﺑ هدﺮﮐ درﻮﺧﺮﺑ رﻮﻧ مﺎﻤﺗ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ يﺮﻈﻧ رﻮﻃ رﻮﻧ) ﯽﮐزﺎﻧ ،گﺮﺑ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻟو ،ﺪﯾﺎﻤﻧ ﺖﻓ
	ﻂﺑاور زا ﺐﯿﺗﺮﺗ2 و3 نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧاﺪﻠﮔ)1390 ( :ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
	2
	3
	: ﺮﺑ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﺖﻋﺮﺳ ،زور رد ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﺐﺴﺣ
	ﻦﯾا رد،ﻂﺑاور
	: ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ،زور رد مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﯽﺒﺴﻧ
	ﻊﻤﺠﺗ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ،ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ
	و ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ
	،ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺖﺑﺎﺛ
	ﺖﺳا ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ زور ﺐﺴﺣ ﺮﺑ نﺎﻣز. زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ يﺎﻫ هداد لﺎﻣﺮﻧ ﻊﯾزﻮﺗراﺰﻓا مﺮﻧ ﻖﯾﺮﻃ زا و ﻒﻧﺮﯿﻤﺳا فوﺮﮔﻮﻤﻠﮐ نﻮﻣزآ
	.ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﯾﺰﺠﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺲﻧﺎﯾراوهزاﺪﻧا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺪﻨﭼ رد ﻪﮐ ﯽﺗﺎﻔﺻ هﺪﺷ يﺮﯿﮔ هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ زا ،ﺪﻧدﻮﺑهزاﺪﻧا ﻞﺣاﺮﻣ يﺎﻫﺮﯿﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ي .ﺪﺷ راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺲﭙﺳ
	يﺎﻫ ﻪﯾﺰﺠﺗ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫرادﻮﻤﻧ و مﺎﺠﻧا يرﺎﻣآراﺰﻓايﺎﻫ
	ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺪﯾدﺮﮔ ﻢﺳر ﺢﻄﺳ رد ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ لﺎﻤﺘﺣا5.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد
	و
	ﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠيراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ و ﺰﺒﺳ دﻮﮐ)01/0
	ﺑﻪ
	( لوﺪﺟ) ﺖﺷاد گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ1(
	ترذ يور ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺮﺑ ﯽﻨﺒﻣ ﯽﯾﺎﻫ
	رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﺎﺑ مود نادﺮﮔﺮﺑ ﮏﺷﺎﻣ ﺰﺒﺳدﻮﮐ50/3 نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺎﺑ ﺪﻫﺎﺷ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ05/2 ﻞﮑﺷ) دﻮﺑ1.(ﯿﺑ رد ﻦﺮﯾدﺎﻘﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ، ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ 100) هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ راﺪﻘﻣ ﺪﺻرد400 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	) مﺎﻣا و ﻦﯾﺪﺗ1386 شراﺰﮔ ار ﯽﻬﺑﺎﺸﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ مﺪﻨﮔ رد ( ﺪﻧدﺮﮐ. ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺮﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ ﻪﻌﺳﻮﺗ نآ ﻊﺒﺗ ﻪﺑ و هﺎﯿﮔ ﺮﻫ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺮﻫ ﺮﻤﻋ لﻮﻃ و هزاﺪﻧا ﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺎﺑ و ﺖﺳا ترذ رد ﯽﻫﺎﯿﮔ
	ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑﻞﮑﺷ3ﺳ ﺺﺧﺎﺷ لﻮﻃ رد گﺮﺑ ﺢﻄﺖﺳا هدﻮﺑ ﯽﺗاﺮﯿﯿﻐﺗ ياراد ﺪﺷر ﻞﺼﻓ،ﺑﻪ رد ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﺷاد ﯽﺸﯾاﺰﻓا ﺖﻟﺎﺣ ﻪﯿﻟوا ﻞﺣاﺮﻣ رد و ﻪﺘ80 زا ﺲﭘ زور (ﯽﺟﺎﺗ ﻞﮔ رﻮﻬﻇ) ﺖﺷﺎﮐ هﺪﯿﺳر دﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ اﺪﯿﭘ ﯽﺸﻫﺎﮐ ﺖﻟﺎﺣ دﻮﺧ راﺪﻘﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﯽﻃ زا ﺲﭘ ﺖﺳا ﺮﯿﺳ و هدﺮﮐﯽﺸﻫﺎﮐﺰﺒﺳ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ر
	.دﻮﺷ ﯽﻣ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺺﺧﺎﺷ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ،گﺮﺑ يﺮﺘﮔرﺰﺑ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ،ﺮﺘﺸﯿﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﻓﺎﯾرد ﺎﺑ نﺎﻫﺎﯿﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﻬﭙﺳ) ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ اﺪﯿﭘ1381 ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا .( هﺎﯿﮔ يا ﻪﻨﯾﺰﺒﺳ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ار گﺮﺑ داﮋﻧ ﮏﯿﻧ و مﺎﻣا) ﺖﺴﻧاد1383ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﻪﮐ (ﻦﯿﯿﻌﺗ هﺪﻨﻨﮐﺖﯿﻓﺮﻇيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓهﺎﯿﮔ و ير
	نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﮑﯾزاﯽﻋارز ﻞﻣاﻮﻋﻢﻬﻣﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣﻪﮐﺮﺛاﻞﺑﺎﻗﯽﻬﺟﻮﺗ ﺮﺑﺺﺧﺎﺷيﺎﻫدراد يﺪﺷرﻪﺑيا ﻪﻧﻮﮔﻪﮐﺎﺑبﺎﺨﺘﻧا ناﺰﯿﻣدﻮﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺐﺳﺎﻨﻣناﻮﺗ ﯽﻣﺐﯿﮐﺮﺗ ﻪﺑﯽﻟدﺎﻌﺘﻣ زاﺺﺧﺎﺷيﺎﻫيﺪﺷرردهﺎﯿﮔﺖﻓﺎﯾ ﺖﺳدو دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﺪﯿﺸﺨﺑ دﻮﺒﻬﺑ ار ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ
	هدازﺮﻟ) ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺰﯿﻧﺖﯾﺎﻨﻋ وﯽﻠﻗهداز1388 .( نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻠﻋﺮﺑﺎﺻ)2007) مﺎﻣا و ﻦﯾﺪﺗ و (1386 ( شراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐﻪﮐراﺪﻘﻣﺺﺧﺎﺷگﺮﺑ ﺢﻄﺳترذرد ﻪﻠﺣﺮﻣﻢﺸﯾﺮﺑاﯽﻫدﻪﺑﺮﺜﮐاﺪﺣﯽﻣﺪﺳروزا ﺲﭘنآﻪﺑ ﻞﯿﻟدشﺰﯾرگﺮﺑ،ﺎﻫﺪﻧورﯽﻟوﺰﻧاﺪﯿﭘﯽﻣﺪﻨﮐ.
	يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ و يﺰﮐﺎﺧ تادﻮﺟﻮﻣﺰﯾر ،ﯽﻟآ هدﺎﻣ ،ﯽﯾاﺬﻏﯽﻣ ،دﻮﺷ ﯽﻣ كﺎﺧ ﻦﯾا ﺶﯾاﺰﻓا ناﻮﺗﺺﺧﺎﺷﺑ ارﻪ ﻞﯿﻟد نژوﺮﺘﯿﻧ هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا.ﺖﺴﻧاد ﺰﺒﺳ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ زا ﯽﺷﺎﻧ ﺦﺳﺎﭘ ،نآ ﺮﺑ هوﻼﻋ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳا ﺰﯿﻧ .دﻮﺑ ﯽﺸﯾاﺰﻓ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯿ
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺮﺑﺎﻨﺑﺰﺒﺳ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﺎﻫ )05/0
	(ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا ﺮﺑ يراد لوﺪﺟ) ﺖﺷاد لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ1 ﺖﻋﺮﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ .( و مود نادﺮﮔﺮﺑ ﮏﺷﺎﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﯽﺒﯾﺮﻘﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ35/28 ﻪﺑ زور رد ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔد نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﻣآ ﺖﺳد ﺎﺑ ﺰﺒﺳ دﻮﮐ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ر راﺪﻘﻣ56/20 ﻪﺘﺒﻟا .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ زور رد ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ رد طﻮﻠﺨﻣ
	(ﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ وﯽ)01/0
	ﺪﻨﻧﺎﻣ لﻮﺼﺣ ﻞﺑﺎﻗ ترذ ﺎﯿﻧﺪﻣﺮﺳ و ﯽﮑﭼﻮﮐ) ﺖﺳا1388ﺪﻧور .(ﺶﯾاﺰﻓاﺖﻋﺮﺳ ﺪﺷرلﻮﺼﺤﻣردﻪﻣاداﻞﺼﻓﻪﺑﻮﻤﻧ و ﺪﺷرﻊﯾﺮﺳگﺮﺑ ﺎﻫوﻪﻗﺎﺳدراد ﯽﮕﺘﺴﺑ.ﻪﺑ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر ﻦﯾاﻦﯿﻣﺄﺗبآو ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏﯽﻓﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻔﯿﻄﻟ) دراد جﺎﯿﺘﺣا 1382ﺳدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا .( ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺰﺒ
	ﺲﭘ .ﺪﺳرﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا زا، ﺶﻫﺎﮐ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﯿﭘ .دﻮﺷ ﯽﻣ ﮏﯾدﺰﻧ ﺮﻔﺻ ﻪﺑ و هدﺮﮐ اﺪ ،ﺮﮕﯾد نﺎﯿﺑ ﻪﺑ
	ﮓﻨﻫآﺪﺷرهﺎﯿﮔﺎﺒﯾﺮﻘﺗردﻂﺳاواﺪﺷر ﻞﺼﻓﻪﺑﺮﺜﮐاﺪﺣ دﻮﺧهﺪﯿﺳروﺲﭘزانآﺶﻫﺎﮐ و يﺪﺟﺎﺳ) ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﯽﻧﺎﮐدرا1387 نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻣﻼﺳﻻا ﻖﯾﺮﻃ ؛1391.( ﻞﮑﺷ رد ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ6ﯽﻣ هﺪﯾد (ب و ﻒﻟا) توﺎﻔﺗ ،دﻮﺷ ﻋﺮﺳ ﺮﻈﻧ زا ﺎﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ ﺎﺑ لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖ دوﺪﺣ رد و ﻪﺘﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺷر ﻞﺣاﺮﻣ80 زا ﺲﭘ 
	هدﻮﺑ دﻮﺧوﺲﭙﺳﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﻦﺳهﺎﯿﮔﺶﻫﺎﮐﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ . ﻪﮐ ﺖﺳا نآ ﺮﻣا ﻦﯾا ﻞﯾﻻد زا ﯽﮑﯾﺶﺨﺑﯽﯾﺎﻫﻪﮐﻪﺑهﺎﯿﮔ ﯽﻣ هدوﺰﻓاﺪﻧﻮﺷ ﺐﻠﻏا ،ﺖﻓﺎﺑيﺎﻫﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳﺪﻨﺘﺴﻫﻪﮐ زاظﺎﺤﻟﯽﮑﯿﻟﻮﺑﺎﺘﻣهدﻮﺒﻧ لﺎﻌﻓوﯽﺸﻘﻧردﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻧراﺪﻧ،ﻪﺑﻞﯿﻟدراﺮﻗگﺮﺑ ﻦﺘﻓﺮﮔيﺎﻫﻪﯿﻟوارد ﻪﯾﺎﺳوﺶﯾاﺰﻓاﻦﺳنآﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓﺶﻫﺎﮐ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓﻪﺘﻓﺎﯾ و
	،ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺳرﺮﺑ رد دﺮﺑرﺎﮐ دﻮﮐ ﺖﻋﺮﺳ نژوﺮﺘﯿﻧ يراد ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ار ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر)01/0
	( ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ لوﺪﺟ) داد راﺮﻗ1.(ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد، يدﻮﮐ ﺢﻄﺳ ار ﯽﺒﺴﻧ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ100 ﺪﺻرد)400(رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ043/0 مﺮﮔ ر نآ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و زور رد مﺮﮔ ﺮﺑ ﺎﺑ دﻮﮐ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ا راﺪﻘﻣ038/0 داد صﺎﺼﺘﺧا دﻮﺧ ﻪﺑ زور رد مﺮﮔ ﺮﺑ مﺮﮔ ﻞﮑﺷ)7ﺮﺑ .(سﺎﺳا
	ﯽﻧاﺪﻨﺑآ) ﯽﻧﺎﻀﻣر و1389 (.ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ ﺪﯿﯾﺄﺗ ار ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ8، يدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺖﻋﺮﺳﺪﺷرﯽﺒﺴﻧ ﺮﺜﮐاﺪﺣ رد ﺪﺷر ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻞﺣاﺮﻣ رد
	ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ و ﺰﺒﺳدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﺰﺒﺳدﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ و ﻦﯾا راﺪﻘﻣ ﺮﻈﻧ زا ،نژوﺮﺘﯿﻧ وﺺﺧﺎﺷ فﻼﺘﺧا يرﺎﻣآﯽﻨﻌﻣﺪﯾد يرادﺪﺸﻧ ه لوﺪﺟ)1(.ﻪﺑﯽﻣ ﺮﻈﻧﻪﮐ ﺪﺳر بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳﺺﻟﺎﺧﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺄﺗﻞﻣاﻮﻋرﺎﯿﺴﺑيدﺎﯾز راﺮﻗدرادﻪﮐًﻼﻤﻋهزاﺪﻧايﺮﯿﮔﺎﻬﻧآهﺪﯿﭽﯿﭘهدﻮﺑوﻪﺑ
	ﯽﮔدﺎﺳﻞﺑﺎﻗﺺﯿﺨﺸﺗﺖﺴﯿﻧ.ﻪﺑﻦﯿﻤﻫﻞﯿﻟد،ﺞﯾﺎﺘﻧ يرﺎﯿﺴﺑزاناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘرددرﻮﻣبﺬﺟوﻞﯿﻠﺤﺗﺺﻟﺎﺧ ﺎﺑﺮﮕﯾﺪﮑﯾتوﺎﻔﺗدرادﯽﻣﻼﺳﻻا ﻖﯾﺮﻃ)ﻤﻫ ونارﺎﮑ 1391 .(سﺎﮐﻮﻟ)1986 ( ﺰﯿﻧدﺮﮐ شراﺰﮔﻪﭼﺮﮔا ، ﻦﯿﺑ حﻮﻄﺳ75 ،100 و150رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺺﻟﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﻋﺮﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑرد ﺢﻄﺳ75 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ رﺎ
	ﺮﯿﺛﺄﺗﺎﻤﯿﺗ ﺮﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ يﺎﻫرگﺮﺑ هﮋﯾو ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 لوﺪﺟ) دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد1 ﻦﯾا .( ﺺﺧﺎﺷﺒﺳ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﺛا ﺮﺑ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ و ﺰ دﻮﮐﺑ ،دﺮﮐ اﺪﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا نژوﺮﺘﯿﻧﻪ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﺮﻫ رد ﮏﺷﺎﻣ مود نادﺮﮔﺮﺑ طﻮﻠﺨﻣ و نادﺮﮔﺮﺑ ود رد ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺰﺒﺳ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ 
	ﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﺰﺒﺳدﻮﮐ دﺮﺑرﺮﯿﺛﺎﺗﯽﻨﻌﻣ يرادﺑ ﺮ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺖﺒﺴﻧ لوﺪﺟ) ﺖﺷاﺪﻧ ترذ1( . ﺎﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻦﯾا .دراد تﺮﯾﺎﻐﻣ ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ زا ﯽﺧﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﯾﺮﻃ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻣﻼﺳﻻا1391نﺎﺸﻧ (ﻪﮐﺪﻧدادﺢﻄﺳ180 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐنژوﺮﺘﯿﻧردرﺎﺘﮑﻫﺖﺒﺴﻧﺢﻄﺳگﺮﺑيﺮﺗﻻﺎﺑ ﺖﺒﺴﻧحﻮﻄﺳ ﻪﺑ130و80مﺮﮔﻮﻠﯿﮐاراددﻮﺑ
	رد ﺸﯾﺎﻣزآﯽ) ﯽﻧﺎﮐدرا و يﺪﺟﺎﺳ ﺮﮕﯾد1387ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ (، ﺑ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺖﺒﺴﻧﻪﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ يراد دﺮﺑرﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ .
	.ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧاﻮﺗ
	.
	ار ﺺﺧﺎﺷ ود ﻦﯾا ﻪﮐ ﯽﻠﻣﺎﻋ ﺮﻫ و هدﻮﺑ ﻮﺴﻤﻫ ﯽﺸﯾﺎﻣزآﺰﯿﻧ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓاﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ ﻦﯾاﺮﺑ .دﻮﺷ ﯽﻣ سﺎﺳا دﻮﮐ و ﺰﺒﺳ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗﻦﯾا دﻮﺒﻬﺑ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺎﺗﺪﻤﻋ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ ﺺﺧﺎﺷ ودﺶﯿﭘ ﻪﮐ ﻪﻧﻮﮕﻧﺎﻤﻫ .ﺖﺳا هﺪﺷ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا
	(ﺖﺤﺗ دﺮﺑرﺎﮐﺮﯿﺛﺄﺗﮐيﺎﻫدﻮﺰﺒﺳونژوﺮﺘﯿﻧراﺮﻗﺖﻓﺮﮔ)لوﺪﺟ 1 .(ردﻦﯿﺑيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗدﻮﮐ،ﺰﺒﺳﮏﺷﺎﻣﻧادﺮﮔﺮﺑ هﺪﺷ هﺪ ﻦﯾدروﺮﻓ ردﺎﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ7/12124مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﺘﮑﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑورﺎﻤﯿﺗ ﺪﻫﺎﺷ)نوﺪﺑدﻮﮐﺰﺒﺳ (ﺎﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ 6/9185مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﺘﮑﻫﻦﯾﺮﺘﻤﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاداراراد ﺪﻧدﻮﺑ)ﻞﮑﺷ11.(ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑﻠﻤﻋدﺮﮑﻪﻧادردﻦﯿﺑحﻮﻄﺳ ﻒ
	دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادرﻮﻄﺑﯽﻨﻌﻣيراد)01/0
	ﺮﺗﺰﯿﻧﻦﯿﯿﻌﺗ گﺮﺑ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﺷ هرﺎﺷا ﺖﯿﻓﺮﻇ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﺳا هﺎﯿﮔ يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓا ﯽﺷﺎﻧ كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا و ز ﺢﻄﺳ شﺮﺘﺴﮔ ﻪﺑ ﯽﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ و ﺰﺒﺳ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ و گﺮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ بﺬﺟ رﻮﻧﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣﯽﻣ نآ ﺪﻣﺎﯿﭘ ﻪﮐ دﻮﺷ
	دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ و لﻮﺼﺤﻣ ﺪﺷر ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﻧاﻮﺗ .ﺪﺷﺎﺑ ﻪﻧادلﻮﻓرﺎﮑﺳاونارﺎﮑﻤﻫ)1987 (زاهﺎﯿﮔ ﯽﺸﺷﻮﭘتﻻﻮﻘﺑﺖﻬﺟﻦﯿﻣﺎﺗنژوﺮﺘﯿﻧدرﻮﻣزﺎﯿﻧﺎﯿﺑﻮﻟ هدﺎﻔﺘﺳاﺪﻧدﺮﮐ .ﺮﺑاﺪﻫﺎﺸﻣ سﺎﺳانآ ت ،ﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋﺎﯿﺑﻮﻟ ﺪﻌﺑزامﻮﮕﻟﻪﺑﺎﺸﻣدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺑﺖﺳدهﺪﻣآﺪﻌﺑزا فﺮﺼﻣ90ﮐمﺮﮔﻮﻠﯿﻧ دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ ردنژوﺮﺘﯿنوﺪﺑهﺎﯿﮔ ﯽﺸﺷﻮﭘدﻮﺑ
	ﻦﯾﺮﺗﻦﯾاﺖﻔﺻاررﺎﻤﯿﺗمﺪﻋدﺮﺑرﺎﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺎﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ 3/9041مﺮﮔﻮﻠﯿﮐردرﺎﺘﮑﻫﻪﺑدﻮﺧصﺎﺼﺘﺧاداد)ﻞﮑﺷ 12.(ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ،ﺪﺳرﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﺮﺑﺮﺛادﺮﺑرﺎﮐ ﮏﺷﺎﻣﺎﺑﺖﯿﺻﺎﺧﺖﯿﺒﺜﺗنژوﺮﺘﯿﻧهداﻮﻧﺎﺧزﻮﻨﯿﻣﻮﮕﻟ رد ﺪﺷﺎﺑ طﺎﺒﺗرا .ﻦﯾانژوﺮﺘﯿﻧﺖﯿﺒﺜﺗهﺪﺷﺲﭘزانﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ دﻮﮐﺰﺒﺳﻪﺑكﺎﺧﻪﺑﺪﺷروﻮﻤﻧهﺎﯿﮔﯽﻋارزﮏﻤﮐهدﺮﮐ وﺎﺑﺶﯾ
	ﺖﯿﻠﺑﺎﻗبﺬﺟنژوﺮﺘﯿﻧيﺎﻬﻣاﺪﻧاردﯽﺸﯾاز رﺎﯿﺴﺑﺖﯿﻠﺑﺎﻗ زا ﺮﺘﺸﯿﺑبﺬﺟيﺎﻬﻣاﺪﻧاردﯽﺸﯾور،ﺖﺳا اﺮﯾزبﺬﺟنژوﺮﺘﯿﻧﻂﺳﻮﺗماﺪﻧاﯽﺸﯾازﺮﯿﺛﺎﺗﯽﯾاﺰﺴﺑ دﺶﯾاﺰﻓارنزوﻪﻧادوردﺖﯾﺎﻬﻧدﺮﮑﻠﻤﻋنآﻪﺘﺷادﺖﺳا )يﺎﺴﺗويﺎﺴﺗ1990.(مﺪﻋﺮﯿﺛﺎﺗﯽﻨﻌﻣراددﻮﮐﺰﺒﺳ رادوﺎﭼﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادترذارﯽﻣناﻮﺗﺎﺑﺖﺒﺴﻧيﻻﺎﺑ ﻦﺑﺮﮐﻪﺑنژوﺮﺘﯿﻧردﻦﯾاهﺎﯿﮔر
	ﻪﯾﺰﺠﺗوﻞﺑﺎﻗﺮﺘﺳدسنﺪﺷنژوﺮﺘﯿﻧﺎﺳ وﺮﯾ ﺮﺻﺎﻨﻋ اﺬﻏﯽﯾﺖﻓﺎﺑ رد دﻮﺟﻮﻣيﺎﻫنآ هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﻬﺟترذزﺎﯿﻧ ﺪﺷﺎﺑ .نﺎﻣز،نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑﺮﯿﺛﺄﺗﯽﯾاﺰﺴﺑﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺘﺷاد وردﯽﻣﺎﻤﺗيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗدﻮﮐ،ﺰﺒﺳنﺎﻣزنﺪﻧادﺮﮔﺮﺑمود ردﯽﺤﻄﺳﺮﺗﻻﺎﺑراﺮﻗﻪﺘﻓﺮﮔﺖﺳا ﻞﮑﺷ)11.( ﺎﺷ ﮏﻠﺑو) نارﺎﮑﻤﻫو2001ﻧ (ﺰﯿﺎﻣزآ ردﯽﺸﯾ رد ﺛﺄﺗ ﺎﺑ ﻪﻄﺑارﺮﯿور 
	.ﺪﺷﺎﺑ هﺪﺷ ﯽﺷﺎﻧ ﺦﯾرﺎﺗ ﻦﯾا رد كﺎﺧﯽﻣ ﺮﻣا ﻦﯾا زا ﺪﻧاﻮﺗ يزﺎﺳدازآ ،هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز ﺖﯿﺒﺜﺗ ناﻮﺗر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد نآ ﯽﺠﯾرﺪﺗ ﯽﻧﺎﻣﺰﻤﻫ و ترذ ﺪﺷ هﺪﺷ ﺖﯿﺒﺜﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ نﺪﺷدازآ ﻦﯾا ﻪﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ ﺎﺑ ﻪﺑ) ﺮﺼﻨﻋ هﺪﺷ ﯽﺷﺎﻧ (مود نادﺮﮔﺮﺑ ﺦﯾرﺎﺗ رد هﮋﯾو دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﯽﺑ
	ﻪﺑ دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﯽﻠﮐ رﻮﻃﺺﺧﺎﺷ ﺐﻠﻏا ﺰﺒﺳ يﺎﻫدﻮﮐ ياﻮﺘﺤﻣ ،يﺪﺷر يﺎﻫﻪﺑ ار ترذ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻞﯿﻓوﺮﻠﮐﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ دﻮﺒﻬﺑ يراد ﺪﯿﺸﺨﺑﻪﺑ ﮏﺷﺎﻣ ،ﺰﺒﺳ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد و هﮋﯾو ﺮﯿﺛﺎﺗ زا ﺪﺷ هﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ كﺎﺧ ﻪﺑ ﻦﯾدروﺮﻓ رد ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز .دﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ مﺎﺠ
	ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ندوﺰﻓا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﺎﻫ
	،م داﮋﻧ ﮏﯿﻧ و ي مﺎﻣا1383 .زاﺮﯿﺷ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا .ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﺮﺑ يا ﻪﻣﺪﻘﻣ .571.ﻪﺤﻔﺻ ،ي مﺎﻣا ،ر م ﻦﯾﺪﺗ1386ﻋ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣ يﺎﻫ ﺶﻨﮐاو ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ و ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ يرﺎﯿﺑآ ﺮﯿﺛﺄﺗ . مﺪﻨﮔ ﻢﻗر ود ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤ ،يزروﺎﺸﮐ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .سرﺎﻓ نﺎﺘﺳا رد ﻢﯾد ﻂﯾاﺮﺷ ﺖﺤﺗ30)2(:
	ﯽﻤﯿﺣرﻪﻨﯿﯾآ ،ق يﺪﻤﺤﻣرﻮﻧ ،م مفﺎﻌﻣ و ع رﺎﺸﻓا ،ا ﺪﻨﺑ،غ نﺎﯾرﻮﭘ1388 .ﺮﺛانﺎﻣزﺖﺷﺎﮐوحﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﻤﮐﯽﻔﯿﮐ ونﺎﺘﮐﯽﻨﻏور
	.ﻪﻠﺠﻣﻪﺑرزﯽﻋالﺎﻬﻧو،رﺬﺑ2)25:(91-79.
	ﯽﯾﺎﺿرﺖﺧﻮﺳ ،م ﯽﻧﺎﻀﻣر و ر ﯽﻧاﺪﻨﺑآ1389 .ﯽﺳرﺮﺑتاﺮﺛايرﺎﯿﺑآرودودﻮﮐنژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑيﺎﻬﺼﺧﺎﺷﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﺪﺷرودﺮﮑﻠﻤﻋ ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ) يا ﻪﻓﻮﻠﻋ ترذ704
	(ردﻂﯾاﺮﺷبآوﯽﯾاﻮﻫنﺎﺘﺳا .نارﺪﻧزﺎﻣﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓﯽﻤﻠﻋﯽﺸﻫوﮋﭘ يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓنﺎﻫﺎﯿﮔ.ﯽﻋارزﻧادهﺎﮕﺸدازآﯽﻣﻼﺳاﺪﺣاو ،زاﻮﻫا3)7 :(44 -19. ﯽﻧﺎﮐدرا و ن يﺪﺟﺎﺳر م ،1387 .ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﻦﻫآ و يور ،نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺮﺛا ترذ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫ ﻪﻓﻮﻠﻋﺰﮐﺮﻣ نﺎﺘﺳا رد يا .يﻠﺠﻣﺶﻫوﮋﭘ ﻪ ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎ
	ردﺮﺘﺷﻮﺷ .ﻪﯾﺮﺸﻧمﻮﺑﯽﺳﺎﻨﺷ ،يزروﺎﺸﮐ2)2 :(301-292. را ،گ ﺪﻧوﺪﻤﺣا ،م يرﺎﻔﻏ ،ف هﺎﻨﭘ ﯽﻬﻟا و ا ﯽﻠﻋدﺎﻧ ،ر م ﯽﻧﺎﮐد1391 ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺮﺑ ﯽﺸﺷﻮﭘ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺮﺛا .،ناﺮﯾا ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ .ﯽﻨﯿﻣز ﺐﯿﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ اﺰﺟا  و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ43)2:(309-295. غ ﯽﺧ
	ﻪﯾﺮﺸﻧﺶﻧاديزروﺎﺸﮐوﺪﯿﻟﻮﺗراﺪﯾﺎﭘ،23)1:(17 -1. ﯽﻧاﺪﻠﮔم،ﯽﻧاﻮﺿرمﺪﻘﻣ ،پيﺮﯿﺼﻧﯽﺗﻼﺤﻣ و مﯽﻓﺎﮐم ،1390 .ﯽﺳرﺮﺑﯽﯾآرﺎﮐفﺮﺼﻣ،رﻮﻧﺺﺧﺎﺷيﺎﻫﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻨﻓو يﺎﻫﺪﯾﺮﺒﯿﻫ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓترذردﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫﻒﻠﺘﺨﻣﺖﺷﺎﮐ .ﻪﻠﺠﻣوﮋﭘﻫﺶيﺎﻫﺪﯿﻟﻮﺗﯽﻫﺎﯿﮔ ،18)1 :(27-1. ش هدازﺮﻟو ،ر م هداز ﯽﻠﻗ ﺖﯾﺎﻨﻋ1388ﯽﺳرﺮﺑ .ﯽﯾآرﺎﮐف
	مﻮﻠﻋوﻊﯾﺎﻨﺻيزروﺎﺸﮐ ،17)1 :(67 -61. يردﺎﻧ ،ش ﮏﻟ،ع تدﺎﯿﺳ ،اﻪﻨﯾآ ،ق يﺪﻤﺤﻣرﻮﻧ و ا ﺪﻨﺑ1385ﺮﺛا .حﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣنژوﺮﺘﯿﻧوﻢﮐاﺮﺗﻪﺗﻮﺑردﻂﯾاﺮﺷﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﺘﺑﻮﻃرﺮﺑ،دﺮﮑﻠﻤﻋدﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟاوﯽﯾآرﺎﮐفﺮﺼﻣبآترذﻪﻧادياﻞﮕﻨﯿﺳساﺮﮐ704ردنﺎﺘﺳزﻮﺧ
	ﻪﻠﺠﻣ مﻮﻠﻋﯽﻋارز،ناﺮﯾا8)2:(170-153
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