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  چکیده

 کم نسبتاً مقدار به توجه با. است زراعی هايسیستم در پایدار تولید مهم جنبه یک آلی ماده نهبهی مدیریت و استفاده     

 و کود شیمیایی توأم مصرف ،شیمیایی کودهاي مداوم مصرف محیطی زیست اثرات و ایران زارعی خاکهاي در آلی ماده
 و کود شیمیایی کمپوستورمی باقیمانده اثری منظور بررسبهدر همین راستا . است برخوردار ايویژه اهمیت از آلی مواد
هاي طرح بلوك صورتبه، آزمایشی رقم بهار ).Triticum aestivum L( کیفی گندم عملکرد، اجزاي عملکرد و صفاتبر 

 شاملاجرا شد. تیمارها  1393در سال  تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزي کرمانشاهچهار تیمار و  11کامل تصادفی با 
 تن NPK+ 5درصد  50 -3 ،کمپوست در هکتارورمی تن NPK+ 3 درصد NPK ، 2 - 50درصد  50 مصرف -1

تن  NPK، 6- 3 درصد 100 - 5 در هکتار، کمپوستورمی تن NPK+ 7درصد  50 -4 در هکتار، کمپوستورمی
 کمپوستتن ورمی 3 -9 ،در هکتار کمپوستتن ورمی 7 - 8 ،در هکتار کمپوستتن ورمی 5 - 7 ،در هکتار کمپوستورمی

 100( +کمپوستتن ورمی 5 -10 کمپوست)،تن ورمی 3موجود در غذایی  عناصر منهاي NPKدرصد  100( +در هکتار
درصد  100( +در هکتار کمپوستتن ورمی 7 -11 کمپوست) وتن ورمی 5موجود در عناصر غذایی منهاي  NPKدرصد 

NPK ترین تعداد دانه در سنبله در داد بیش نتایج نشان. بود کمپوست)یتن ورم 7موجود در  عناصرغذایی منهاي
مشاهده شد.  کمپوستتن ورمی 3 و  NPKدرصد  50 در تیمارهاي مصرفترین میزان آن هم و کم 4و  11 تیمارهاي

تن  7عناصرغذایی موجود در  منهاي  NPKدرصد  100کمپوست+ (تن ورمی 7 با کاربرددانه  ترین وزن هزاربیش
درصد افزایش  31/6و  88/15ترتیب به  NPK درصد 100و  50 هايشد که در مقایسه با تیمار حاصلکمپوست) ورمی
کیلوگرم در هکتار)  6/998ترین (بیش مشاهده شد. 11در تیمار  گندم داد. همچنین باالترین عملکرد بیولوژیک و دانه نشان
، میزان فسفر، آهن تعلق داشتند. 6و  11  به ترتیب به تیمارهاي پروتئین عملکردکیلوگرم در هکتار)  4/403( ترینو کم
 ،این پژوهش نتایجاساس بر .یافت بهبودکود شیمیایی کمپوست در تلفیق با ورمیمصرف  بانیز  دانه و منگنز روي

کمپوست میتن ور 7منهاي عناصرغذایی موجود در   NPKدرصد  100 بعالوي کمپوستتن ورمی 7تیمار باقیمانده 
  نسبت به سایر تیمارها بهبود بخشید. کمیت و کیفیت دانه گندم را 

  
   عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، دانه در سنبله تعداد باقیمانده کود، آهن دانه، :کلیديهاي واژه
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Abstract 
     Efficient use and management of organic matter are important aspects of sustainable agricultural. Organic 

matter is relatively low in majority of soils in Iran, and continuous use of chemical fertilizer would create 

environmental hazards. Therefore, the combined use of chemical fertilizer and organic matter is an effective 

strategy. In order to study the effect of vermicompost and chemical fertilizer residual on yield, yield 

component and  quality of wheat (Triticum aestivum L.), a field experiment based on randomized complete 

block design (with 11 treatment and 4 replications) was conducted in Kermanshah Agricultural Research 

center during 2014. Treatments included: 1- application of 50% of NPK fertilizers, 2- 50% NPK+ 3 ton of 

vermicompost, 3- 50% NPK+ 5 ton of vermicompost, 4- 50% NPK+ 7 ton of vermicompost, 5- 100% NPK, 

6- 3 ton vermicompost, 7- 5 ton vermicompost, 8- 7 ton vermicompost, 9- 3 ton vermicompost+ (100% 

NPK- equivalent amount of nutrients in 3 ton vermicompost), 10- 5 ton vermicompost+ (100% NPK- 

equivalent amount of nutrients in 5 ton vermicompost), 11- 7 ton vermicompost+ (100% NPK- equivalent 

amount of nutrients in 7 ton vermicompost). Results showed the highest and lowest seed number per spike 

were observed after the application of 11, 4 and 1, 6 treatments, respectively. The greatest 1000-seed weight 

was achieved by application of 11 treatment that increased 15.88 and 6.31 percent in comparison with 50% 

and 100% of NPK treatments, respectively. Also, the greatest biological and grain yield were observed in 11 

treatment. The highest (998.6 kg.ha-1) and lowest (403.4 kg.ha-1) protein yield were belonged to 11 and 6 

treatments, respectively. Grain P, Fe, Zn and Mn concentration were improved by integrated application of 

vermicompost and chemical fertilizer. On the basis of results, the integrated nutrition 7 ton vermicompost 

with 100% NPK minus equivalent amount of nutrients in 7 ton vermicompost residual improved wheat 

quantity and quality properties in comparison other treatments.  
 

Keywords: Fertilizer Residual, Protein Yield, Seed Iron, Seed per Spike, Grain Yield 

 

  مقدمه 
گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و در مساحت      

هاي دنیا کشت شده و از نظر سطح زیر وسیعی از زمین

الت در درجه کشت و تولید سالیانه نسبت به سایر غ
باشد. سطح زیرکشت جهانی گندم در سال اول می

تولید جهانی گندم  میلیون هکتار و 219بالغ بر   2013
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. سطح میلیون تن گندم بود 715بالغ بر  سال مذکوردر 
میلیون  7، بالغ بر 2013زیرکشت گندم ایران در سال 

 میلیون تن بود 14  حدود، درنیزتولید گندم  و هکتار
 440000 ،کشت سطح زیراز این مقدار . )2013(فائو 
گندم به استان هزار تن   886000تولید حدود با هکتار 

 نیاز مورد غذاي. براي تأمین کرمانشاه اختصاص داشت
 سطح و عملکرد است الزم کشور روزافزون جمعیت
 استراتژیک محصول یک به عنوان گندم زیرکشت
 به دلیل دمگن زیرکشت سطح افزایش ولی یابد افزایش

 امروزه نیست. لذا پذیرامکان خاك و آب منابع محدودیت
 نظر از به ویژه آن کیفیت بهبود و گندم عملکرد افزایش
 سوي از .است گرفته قرار توجه مورد تربیش پروتئین
 الزم طبیعی، منابع و زیست محیط حفظ براي دیگر،
 کوددهی صحیح مدیریت با گندم تولید افزایش است
 اغلبدر  هاي زراعیخاك شود. از طرف دیگر انجام

اجراي  عدم به دلیل ایران غرب ویژهکشور به مناطق
هاي تکنیک از استفاده زراعی، گیاهان مناسب تناوب

حرارت  درجه و کم ساالنه بارندگی فشرده، کشاورزي
باعث  امر این که هستند مواجه موادآلی کمبود با باال،
نامطلوب  بستر هایتاًن و خاك ضعیف ساختمان ایجاد

 مواد از استفادهنتیجه گردد. در براي رشد گیاه می

 یا و بوده نیاز غذایی مورد عناصر داراي که اصالحی

 خاك در موجود غذایی عناصر جذب براي را شرایط

(گرامی و همکاران  باشدمی ضروري کنندمی فراهم
 کمپوستورمی هاکننده اصالح مهمترین جمله از .)1392

 نیاز مورد غذایی عناصر بودن دارا به دلیل که تندهس

 فیزیکی شرایط بهبود و زیستی افزایش فعالیت گیاه،

(دان اند  گرفته قرار مورد استفاده پیش چند دهه از خاك
   .)2015و همکاران 
 بوم بررسی و مختلف کشت هاي سیستم نتایج

 دهنده آلی نشان کودهاي از استفاده با مرتبط شناختی

 منابع شیمیایی و کودهاي مشترك کاربرد مثبت جنتای

 هايچارچوب سیستم در گیاهی تغذیه بیولوژیک و آلی

و  2013(آنجلوا و همکاران  است گیاهی تغذیه تلفیقی

موادي  کمپوستورمی . )2013اعظم شاه و همکاران 
یکنواخت و شبیه پیت هستند که بوسیله فرآیندي غیر 

ها و تعامل بین کرم وابسته به گرما و در نتیجه
منجر به ) 2015دان و همکاران ( ریزجانداران

-ورمیشوند. اکسیداسیون زیستی و تثبیت مواد آلی می

بدون به خطر  را تواند کیفیت مواد غذاییمی کمپوست
 هانس و همکاران( بخشد بهبودآنها انداختن ایمنی 

-ورمیاثر اي اي و مزرعهمطالعات متنوع گلخانه .)2008

اي از گیاهان زراعی پوست بر روي طیف گستردهکم
سبزیجات، گیاهان زینتی و  ،شامل غالت و بقوالت

 و گیاهان زراعی )2001(آتیه و همکاران  گلدارگیاهان 
در تحقیقی  .است ه) را نشان داد2006روي و سینگ (

 نشان گندم مزرعه در شیمیایی کود و کمپوست کاربرد
 فسفر نیتروژن، میزان و نهدا عملکرد خشک، وزن که داد

. همچنین یابدمی گیاه افزایش توسط شده جذب پتاسیم و
 با تیمار شده گیاهان در پتاسیم و فسفر جذب میزان

شیمیایی  کود با شده تیمار گیاهان از تربیش کمپوست
نیوهاوسر  و ادواردز ).2004همکاران  و بارتال( بود

 بر را نهاآ و فضوالت خاکی هاي کرم تأثیر  )1998(

 که کردند و مشاهده داده قرار مطالعه مورد گیاهان رشد

 آنها فراهمی و N ،P،  K ،Ca ،Mnغذایی  عناصر مقادیر

 سایر با مقایسه در کمپوست ورمی در گیاهان براي

اظهار  همچنین آنها .است باالتر بسیار کشت بسترهاي
زنی اکثر گیاهان مورد مطالعه در جوانه که داشتند
 مطالعات .باشدمی باال بسیار کمپوستهاي ورمیتیمار

 کمپوست ورمی خصوص در )2003( همکاران و مانا

 تنفس، شامل خاك بیولوژیکی هاي فعالیت که داد نشان

 هیدروژنازيد هاي فعالیت و میکروبی کربن توده زیست

 تیمار از تربیش بسیار کمپوست ورمی تیمارهاي در

 و پاتی تري مطالعه .ستا شیمیایی هاي کود حاوي هاي
 چرخۀ توده تولیدي، زیست مقایسه در )2003( بهاردواج

 کرم خاکی گونه دو بین کمپوست تأثیر و زندگی
Eisenia fetida  وLampito mauritii که براي  داد نشان

در بستر کشت  هر دو گونه کرم خاکی مقدار کربن آلی
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 تولید دوره از تابعی عنوان به  Kو N ،Pکاهش و درصد 

مشاهده  همچنین هاداشت. آن افزایش کمپوستورمی
 و کاهش تدریجکردند که نسبت کربن به نیتروژن به

 به آزمایشی بسترهاي در عناصر معدنی شدن و تجزیه

 رشد )2010همکاران ( ا وهسینیافت.  ادامه فعال طور

 علت به را ايگلخانه در شرایط گندم و ذرت توجه قابل

 هايکمپوست با در مقایسه تکمپوسورمی مصرف

کاربرد همچنین  .شیمیایی دانستند کودهاي و متعارف
تواند گام موثري در جهت کاهش اثرات کودهاي آلی می

هاي بهبود ویژگی استفاده از کودهاي شیمیایی و سوء
مصرف کم مین برخی عناصرأفیزیکوشیمیایی خاك و ت

هاي که در نظامدرحالی، مانند روي، بر و مس باشد
عناصرغذایی خاك به سرعت زراعی فشرده، موادآلی و 

کودهاي شیمیایی  از استفاده متمرکز شوند وتخلیه می
دهد واین کاهش عملکرد گیاهان زراعی را تقلیل می

عملکرد ناشی از کاهش فعالیت بیولوژیک و نامساعد 
دهاي شدن خصوصیات فیزیکی خاك و عاري بودن کو

(آدیدیران و  باشدمی پرمصرف از عناصر کم مصرف
آلی به تنهایی یا هاي شیمیایی ). کود2004 همکاران

 ، بلکه استفاده تلفیقی ازکنندنمیرا تضمین  یدلپایداري تو
براي افزایش پایداري تولید در  یراه حل مناسبآنها 

  .است نظام هاي زراعی
تأمین امنیت  درگندم  گیاه اهمیت به توجه با

 به المللی بین جوامع یکردرو همچنین و کشورغذایی 

 مصرف کاهش راستاي در طبیعی منابع از حفاظت

 جمله از آلی کودهاي از استفاده ،شیمیایی کودهاي

 کارآمد و مفید ابزاري عنوان به تواندمی کمپوست ورمی

. آید شمار به پایدار کشاورزي جهت رسیدن به اهدافدر
وست کمپورمی اثر ارزیابی ی با هدفپژوهش رو این از

عملکرد کمی و کیفی بر با کودهاي شیمیایی  در ترکیب
  .اجرا شدگندم 

  
  هامواد و روش

در  1392- 1393این پژوهش در طی سال زراعی 
با طول ایستگاه تحقیقات کشاورزي ماهیدشت 

ثانیه و عرض  37دقیقه و 50درجه و  46جغرافیایی 
ارتفاع از  ،ثانیه 37دقیقه و  16درجه و  34جغرافیایی 

 397متر و متوسط بارندگی سالیانه  1365طح دریا س
 .اجراشد کیلومتري جنوب غرب کرمانشاه 20میلیمتر در 

قبل از اجراي آزمایش یک نمونه خاك مرکب از محل 
 )2(جدولکمپوست و ورمی )1(جدول اجراي آزمایش

گیري عناصر غذایی ماکرو و تهیه و نسبت به اندازه
غلظت نیتروژن کل، فسفر،  گردید. اقدامها میکرو در آن

مصرف آهن، روي، منگنز و مس پتاسیم و عناصر کم
(نیلسن و سومرس کجلدال  هايترتیب با روشخاك به

 سنجی رنگ دستگاه از ) با استفاده1954(، اولسن )1972

 گیري با استات آمونیمعصارهنانومتر،  890 موج طول با
در  ) Shimadzu, AA-670(مدل و دستگاه جذب اتمی 

گیري شدند. آزمایشگاه علوم خاك دانشگاه مراغه اندازه
 200توصیه کودي شامل  ،خاك تجزیهبراساس 

کیلوگرم  350فسفات تریپل،  کیلوگرم در هکتار سوپر
کیلوگرم در هکتار سولفات  100در هکتار اوره و 

  بود. در زراعت چغندرقند پتاسیم

  
  یشنتیجه آزمون خاك قبل از اجراي آزما - 1جدول

  
  
 خاك بافت

pH نیتروژن  
)%( 

فسفر قابل 
  جذب

)mg/kg( 

پتاسیم قابل 
  جذب

)mg/kg( 

  کربن آلی
)%(  

  منگنز
)mg/kg(  

  آهن
)mg/kg(  

  روي
)mg/kg(  

  مس
)mg/kg(  

  14/1  20/1  46/7  76/7  84/0  330  6/4  084/0  11/8  سیلتی رسی 
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  کمپوستنتایج آنالیز کود ورمی -2 جدول
  نیتروژن

)%(  
  فسفر

)%(  
  تاسیمپ

)%(  
pH EC 

dS/m)( 
  کربن آلی

 )%(  
  آهن

)mg/kg(  
  منگنز

)mg/kg(  
  روي

)mg/kg(  
  مس

)mg/kg(  
94/0  79/0  33/1  51/8  65/2  76/14  5/2141  396  180  5/11  

  
 تیمارهاي مختلف چغندرقندکشت قبل از روز  20

بعداز برداشت  و کمپوست با خاك مخلوط شدورمی
نسبت به کشت گندم  تیمار چغندرقند در محل اعمال هر

هاي کامل طرح بلوكدر قالب این آزمایش اقدام گردید. 
تیمارها  تکرار انجام شد. 4تیمار و در  11تصادفی با 

 شیمیایی درصد کود 50مصرف  -1عبارت بودند از 

NPK   مصرف  -2خاك،  تجزیهتوصیه شده براساس
 کمپوستورمی تن 3ي مصرف بعالوه NPKدرصد  50

ي بعالوه NPKدرصد کود  50مصرف  - 3 ،در هکتار
 50مصرف  - 4، کمپوست در هکتارتن ورمی 5مصرف 

در کمپوست تن ورمی 7ي بعالوه NPKدرصد کود 
، توصیه شده NPKدرصد کود  100مصرف  -5هکتار، 

مصرف  - 7، در هکتار کمپوستتن ورمی 3 مصرف -6
تن  7مصرف  -8، در هکتار کمپوستتن ورمی 5

-تن ورمی 3مصرف  -9، در هکتار کمپوستورمی
 NPKدرصد  100ي (مصرف بعالوه در هکتار کمپوست
تن  3موجود در عناصرغذایی مقدار معادل  منهاي
در  کمپوستتن ورمی 5مصرف  -10کمپوست)، ورمی
مقدار  منهاي NPKدرصد  100ي (مصرف بعالوه هکتار

و  کمپوست)تن ورمی 5موجود در عناصرغذایی معادل 
ي وهبعال در هکتار کمپوستتن ورمی 7مصرف  -11

مقدار معادل  منهاي NPKدرصد  100(مصرف 
 این درکمپوست). تن ورمی 7موجود در  عناصرغذایی

قرار  نظر مد مربع متر در بذر عدد 450 تراکم آزمایش
 دانه هزار وزن به توجه با بذر تعداد این وزن که گرفت

 از بذور، کشت از قبل گردید، محاسبه کرت هر براي
 هزار در دو 2 میزان به تیرام کاربوکسین کش قارچ

 20خط به فواصل  14کرت، گندم در  هر شد. در استفاده
متر در چهار توسط دستگاه کمبینات به طول  مترسانتی
 در آبیاري کشت گردید. اولین 1392ماه آبان 20تاریخ 

شد.  اجرا بارانی به صورت 1392 ماه آبان 25 تاریخ
پدانکل، تعداد سنبلچه در  طول طول سنبله، بوته، ارتفاع
 گیرينمونه صورت به ، تعداد دانه در سنبلهسنبله

انتخابی بصورت تصادفی از هر  بوته 20در تصادفی
انتهاي  تا خاك سطح از بوته ارتفاع شد.  انجام کرت
 حذف از بعد گیري شد.اي اندازهبا متر پارچه ریشک

خط  2و  خط هر از ابتدا و انتهاي متر یکشامل  حاشیه
 4با مساحت از خطوط وسط  نهایی ، برداشتاز طرفین
 عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و پذیرفت انجاممترمربع 

 گیري نیتروژنجهت اندازه تعیین شد. وزن هزار دانه و
دانه گندم از روش کجلدال استفاده شد و براي تعیین 

اسیون ها را از طریق اکسیدهابتدا نمون پتاسیمو  فسفر
تر هضم کرده و سپس با استقاده از اسپکتروفتومتر 

) قرائت Jenewayفلیم فوتومتر (مدل و  )WAP(مدل 
مصرف آهن، روي، منگنز و عناصر کممیزان و  شدند

نیز با استفاده از دستگاه جذب اتمی مس دانه 
(درصد دانه  همچنین درصد پروتئین .گیري شدنداندازه
 در واحد سطح ) و عملکرد پروتئین83/5× دانه تروژننی

 شد.  محاسبه عملکرد دانه)× (درصد پروتئین

پس از اطمینان از نرمال بودن داده هاي آزمایش،  
 افزار آماري تجزیه واریانس با استفاده از نرم

MSTAT-Cها در انجام گرفت و براي مقایسه میانگین
  استفاده شد.  LSD دار بودن از آزمونصورت معنی

  
  نتایج و بحث

  نتایج مربوط به عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم
  ارتفاع بوته

دار بین تیمارها بیانگر وجود اختالف معنی 3جدول      
درصد یک از لحاظ ارتفاع بوته گندم در سطح احتمال 
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 7ترین ارتفاع بوته گندم با مصرف تلفیقی باشد. بیشمی
 کود شیمیایی درصد 100 فکمپوست+ (مصرتن ورمی

NPK تن ورمی  7مقدار عناصر غذایی موجود در  منهاي
درصد  50کمپوست) حاصل شد که در مقایسه با تیمار 

درصد افزایش نشان داد.  5/40مصرف کود شیمیایی، 
درصد  100کمپوست+ (مصرف تن ورمی 7کاربرد البته 

 7مقدار عناصر غذایی موجود در منهاي  کود شیمیایی
درصد کود  50تیمارهاي  نسبت به ورمی کمپوست) تن

تن  5، کمپوست در هکتارتن ورمی 7شیمیایی+ 
 درصد کود شیمیایی 100کمپوست+ (مصرف ورمی
تن ورمی  5مقدار عناصر غذایی موجود در  منهاي

درصد  100کمپوست+ (مصرف تن ورمی 3و کمپوست) 
 3 مقدار عناصر غذایی موجود درمنهاي  کود شیمیایی

از لحاظ آماري داري تفاوت معنیتن ورمی کمپوست) 
م أمصرف تو احتماالً).  4مشاهده نشد (جدول 

 آزادسازي بواسطه و کود شیمیایی کمپوستورمی

 تحریک باعث غذایی توانسته عناصر سایر و نیتروژن

 طریق از گندم هايارتفاع بوته افزایش و رویشی رشد

(گرامی و گردد  ساقههاي میانگره طولی رشد افزایش
 را کمپوستورمی مثبت ). همچنین تأثیر1392 همکاران

 تأمین و همچنین غذایی عناصر تعادل علت به توانمی

ظرفیت  افزایش نتیجه در گیاه براي مناسب رطوبت
در شرایط مصرف  .دانست خاك رطوبت نگهداري
تن در  3کمپوست به تنهایی آن هم به میزان ورمی

بوته گندم کاهش شدیدي پیدا کرد، زیرا  هکتار، ارتفاع
کود به ویژه نیتروژن ممکن  مصرف عدم شرایط در

 که یابد افزایش خاك در است نسبت کربن به نیتروژن

در  خاك و گیاه بین ریزجانداران رقابت باعث این امر
دسترس و در نتیجه کمبود  قابل نیتروژن از استفاده

همکاران  و گرامیخواهد شد ( عنصر نیتروژن براي گیاه
) گزارش کردند با 1392). احمدي نژاد و همکاران (1392

درصد کود شیمیایی اوره  50مصرف تلفیقی کود آلی+ 
درصد نسبت به شاهد  10ارتفاع بوته گندم رقم الوند 

 عناصر بودن فراهمی باال کلی طور بهافزایش یافت. 
 افزایش باعث هامیانگره طول افزایش طریق از غذایی

 بررسی مورد تیمارهاي بین در و شودمی گیاه رتفاعا
 دلیل به کهداشتند  باالتري ارتفاع تلفیقی تیمار نیز،
 عناصر به گیاه هايریشه دسترسی قابلیت بودن تربیش
  است.  تیمارها سایر به نسبت غذایی

  
  تعداد دانه در سنبله

داري تحت تأثیر تعداد دانه در سنبله بطور معنی     
ترین ). بیش3هاي آزمایش قرار گرفت (جدول تیمار

کمپوست+ تن ورمی 7 با کاربردتعداد دانه در سنبله 
مقدار عناصر منهاي  NPK درصد کود شیمیایی 100(

درصد  50 مصرف وکمپوست) تن ورمی 7موجود در 
و کمپوست در هکتار تن ورمی 7کود شیمیایی + 

 مصرف ترین میزان آن هم در تیمارهاي شاهد وکم
مشاهده شد  در هکتار کمپوستتن ورمی 3 تنهاییبه

درصد کود شیمیایی در حد  100). مصرف 4(جدول 
درصد کود  50مصرف وسط واقع شد که با تیمار 

تفاوت کمپوست در هکتار تن ورمی 5شیمیایی + 
 ناشی سنبله، در دانه تعداد باال بودنداري نداشت. معنی
 بارور هايگلچه تولید بر مارهاتی اثر این مثبت ثیرأت از

 است. بوده سنبله در هاآن بهتر بنديو دانه تربیش
) مشاهده کردند در روش 1393حبیبی و مجیدیان (

 اولیه مراحل در عناصر غذایی به ویژه وجود تلفیقی
 سطح شاخص و رویشی افزایش رشد موجب رشد،
 عناصر بعدي آزادسازي مراحل در و شودمی برگ
 دوره تشکیل طی در کمپوستورمی در وجودم غذایی
 تشکیل و جذب نیتروژن در مرحله ترینحساس که دانه
 هايتعداد دانه افزایش موجب است، فتوسنتزي مواد
  گردد.می تربیش

  
  وزن هزار دانه

دهنده اختالف ) نشان3واریانس (جدول نتایج تجزیه      
از  درصدیک دار بین تیمارها در سطح احتمال معنی

ها (جدول مقایسه میانگین باشد.لحاظ وزن هزاردانه می
با مصرف تلفیقی ترین وزن هزاردانه نشان داد بیش )4
منهاي  کود شیمیاییدرصد  100کمپوست+ (تن ورمی 7
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کمپوست) حاصل تن ورمی 7مقدار عناصر موجود در 
درصد کود  100درصد و  50شد که در مقایسه با تیمار 

درصد افزایش نشان  31/6و  88/15یب شیمیایی به ترت
 تیمار این مثبت اثر نشانگر داد. باال بودن وزن هزاردانه،

دانه است.  به تربیش پرورده مواد اختصاص و تولید بر
 به تلفیقی نسبت تغذیه سیستم در هزاردانه وزن

 6 و 40 ترتیب  به ییشیمیا و آلی تغذیه هايسیستم
دهنده ر دانه نشانوزن هزا باشد.تر میبیش درصد

وضعیت و طول دور رشد زایشی هر گیاه است و با 
ها آغاز گلدهی و مشخص شدن تعداد دانه در بوته، دانه

شروع به دریافت و ذخیره مقداري از مواد فتوسنتزي 
 افزایش به توجه با دانه هزار وزن افزایش نمایند. می
 ربیانگ تواندمی و بوده توجیه قابل دانه پرشدن طول
 طریق از دانه عملکرد بر تلفیقی يتغذیهمثبت   تأثیر

 مدت در طول شده ذخیره فتوسنتزي مواد مقدار افزایش
 .)2015باشد (دان و همکاران  پرشدن دانه تربیش

 تلفیقی تیمار تاثیر تحت وزن هزار دانه افزایشهمچنین 
 زمان طول در غذائی عناصر فراهمی مناسب علت به نیز
 نه رشد فصل سراسر در گیاه حوي کهن به باشدمی

 گرددمی نیاز مورد عناصر از حیث محدودیت دچار
 نیتروژن) و از غیر به غذائی سایر عناصر بودن (فراهم

 که غذائی، عناصر باالي غلظت از سمیت ناشی دچار نه
-مطلوب ورمی و به فرد آن خواص منحصر علت

 چون مزایایی توانمی این مزیت کنار است. در کمپوست
 و آلی مواد توسط بیولوژیک خاك شرایط بهبود

 محلول نیتروژن از میزان مناسبی نمودن اضافه همچنین
نمود  ذکر نیز را گیاه حساس رشد مراحل در خاك به
). 2010 همکاران و فرمنصوريو  2006تابت ل(ا

 سیستم در دانه هزار وزن علت عدم برتريهمچنین 
در  نیتروژن مناسب فراهمی را عدم ییشیمیا تغذیه

عدم  همچنین و آبشوئی علت به رشد فصل سراسر
 .انددانسته مطلوب میزان به عناصر سایر بودن فراهم

 وزن نیز آلی اي متشکل از فقط موادتغذیه سیسستم
 در نیتروژن کمبودآن  داشت. علت تريهزار دانه کم
 معدنی نیتروژن همان اندك و تثبیت رشد ابتداي فصل

دنبال به زنده پیکره موجودات در خاك، در موجود
موجودات است. افزایش تراکم  این جمعیت افزایش
رخ داده و در نتیجه  خاك کربن به خاطر افزایش جمعیت
 فتوسنتز هاياندام و تولید مطلوب رشد تواند بهگیاه نمی
 شرایط این . یابد ها دستدانه تغذیه براي الزم کننده
 کننده فتوسنتز هاياندام و گیاه رشد گردد،می سبب
 فتوسنتز کاهش با شدن دانه پر دوره در و یافته کاهش
 کاهش موجبات مواد ذخیره شده، مجدد انتقال و جاري
). 2010همکاران و آید (افثیمیادو فراهم دانه هزار وزن

درمقابل گزارش شده، وزن هزار دانه گندم در تغذیه 
دانه نسبت به تلفیقی به دلیل افزایش اندازه و چگالی 

زاده و یابد (کاظمدرصد افزایش می 45تیمار شاهد، تا 
  ). 1392همکاران 

  
  تعداد سنبله در متر مربع 

دار بین تیمارها بیانگر وجود اختالف معنی 3جدول      
از لحاظ تعداد سنبله در متر مربع است. مقایسه 

) نشان داد با مصرف تلفیقی کود 4ها (جدول میانگین
کمپوست، تعداد سنبله در واحد سطح ی و ورمیشیمیای

ترین میزان این صفت طوري که بیشهیابد، بافزایش می
درصد  100کمپوست در هکتار+ (تن ورمی 7مصرف به 

 7عناصر غذایی موجود در  منهايNPK  کود شیمیایی
-تن ورمی 5 مصرفو بعد از آن به کمپوست) تن ورمی

 منهايکود شیمیایی درصد  100کمپوست در هکتار+ (
تن  3و کمپوست) تن ورمی 5عناصر غذایی موجود در 

 درصد کود شیمیایی 100کمپوست در هکتار+ (ورمی
NPK تن ورمی 3عناصر غذایی موجود در  منهاي -

ترین میزان این صفت هم به تعلق داشت. کمکمپوست) 
در  کمپوستتن ورمی 3تیمارهاي شاهد و مصرف 

 واحد در سنبلۀ بارور تعداد بودن االبمربوط بود.  هکتار
 مثبت اثر که آن است نشانگر تیمارها این در سطح
 تقویت خاك موجب خصوصیات بر کمپوستورمی
) 2015است. دان و همکاران ( شده هابوته دهیپنجه

 طریق تحریک از کمپوست ورمی از استفاده که دریافتند
 پایدار مداوم و عرضه و خاك مفید هايمیکروارگانیزم
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ها و به افزایش تعداد پنجه موجب گیاه، به معدنی عناصر
 که یک مطالعه در .گرددمی تبع آن افزایش تعداد سنبله

تن  10 کاربرد شد انجام )2006سینگ ( و روي توسط
 آن کاربرد عدم با یسه مقا در کمپوست در هکتارورمی
 این علت که شد، جو گیاه در تعداد سنبله افزایش باعث
 عرضه و خاك هايتحریک میکروارگانیسم را زایشاف

 طریق از گیاه غذایی به عناصر پایدار و مداوم
 ورمی بکارگیريکردند. همچنین  عنوان کمپوستورمی

 و خاکزي هايبیماري و کنترل آفات طریق از کمپوست
 و آب جذب نیز و خاك در حیاتی مفید هايواکنش بهبود
 گیاهان گلدهی و ، نمورشد باعث افزایش غذایی، عناصر
  .گرددمی

  
  عملکرد بیولوژیک و دانه

دار نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تفاوت معنی     
بین تیمارها از لحاظ عملکرد بیولوژیک و دانه است 

ا ). باالترین میزان عملکرد بیولوژیک و دانه ب3(جدول 
درصد کود  100کمپوست+ (تن ورمی 7تیمار  کاربرد
تن  7عناصر غذایی موجود در منهاي  یشیمیای
-تن ورمی 5تیمار  درو بعد از آن کمپوست) ورمی

عناصر منهاي  درصد کود شیمیایی 100کمپوست+ (
ترین میزان و کمکمپوست) تن ورمی 5غذایی موجود در 

درصد مصرف کود  50این صفات هم در تیمار 
). افزایش عملکرد دانه در 4(جدول  حاصل شدشیمیایی 

 کامل کمپوست+ (مصرفتن ورمی 7مصرف تلفیقی 
مقدار معادل عناصر غذایی موجود منهاي کود شیمیایی 

درصد  100کمپوست) نسبت به تیمار تن ورمی 7در 
 به ورمی کمپوستدرصد بود.  34/73کود شیمیایی 

 هااکتینومیست و مخمر باکتري، وجود قارچ، دلیل
 توانندمی داتریزموجو این که میکروبی داشته فعالیت
 تولید طریق از غذایی عناصر جذب بر بهبود عالوه
 ها،جیبرلین ها،اکسین نظیر گیاهی هاي رشدکنندهتنظیم

 روي مثبتی تأثیر آبسیزیک اسید و ها، اتیلنسیتوکینین
 دان و همکاران( باشند داشته عملکرد گیاه و رشد

 را تلفیقی تغذیه سیستم در عملکرد افزایش).  2015

 نیتروژن بویژه غذائی عناصر تربیش فراهمی به توانیم
 ییغذا عناصر تدریجی آزادسازي دلیل فصل به در طول
بیولوژیک  و فیزیکی خصوصیات بهبود و آلی از کود
تغذیه  سیستم بر که موارد این بر عالوه داد. نسبت خاك
معدنی  نیتروژن نمودن اضافه باشد،می مترتب نیز آلی
فاز  به ورود رشد مانند حساس یطشرا در گیاه به

نظر  در تلفیقی تیمار برتري عامل عنوان به زایشی
 و هواجون .)2015شود (دان و همکاران می گرفته

 ارتباط دانه عملکرد که کردند ) اعالم2010همکاران (
 هايبافت در فتوسنتزي مواد ذخیره  با مستقیمی
 توجه د. بادار هادانه به آن مجدد و انتقال گیاه رویشی

 دالیل به رشد فصل طول در فتوسنتز تر بودنمناسب به
 هايبافت در آن ذخیره و تلفیقی سیستم شده در ذکر
 سیستم در عملکرد افزایش دالیل از این عامل گیاه،

 آلی سیستم در عملکرد شود. کاهشمی تلفیقی محسوب
 در هافعالیت میکروارگانیسم افزایش به توانمی نیز را

 نسبت افزایش خاك و کربن افزایش واسطه به خاك
 معدنی مصرف نیتروژن نتیجه در و نیتروژن به کربن

 ترداد. کم نیتروژن نسبت آهسته آزادسازي موجود و
 نیز تلفیقی به ی نسبتیشیمیا سیستم در عملکرد بودن
 کافی عدم و خاك معدنی از نیتروژن شستشوي دلیل به

 تایید ققین نیزمح سایر توسط عناصراست که بودن
بهاتاچاریا و  ،2003(چایوي و همکاران  است گردیده

). 2008گنگ و همکاران مینگ و 2008همکاران 
) در ارتباط با عملکرد 2008و همکاران ( سالواگیوتی
 و بیوماس براي تولید گیاهان که بیان کردند بیولوژیک
 خود هايبافت مناسب عناصر در ذخیره به نیاز عملکرد
 تأمین تلفیقی سیستم تغذیه در رسدمی نظر(بهدارند 
 بهبود سبب آلی از منبع مصرفی نیتروژن از بخشی
 رشد طول در فراهمی عناصر و خاك فیزیکی شرایط
 است هر بدیهی نکته این به توجه است). با گردیده

 تربیش فراهمی سبب که کمپوستعاملی از جمله ورمی
 افزایش را ولوژیکبی عملکرد گیاه گردد، براي نیتروژن
) نتیجه گرفتند که 1393رفیعی و همکاران ( .خواهد داد

 تغذیه سیستم دانه تحت عملکرد بیولوژیک و ترینبیش
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دانه در سیستم  عملکرد بیولوژیک و ترینکم و تلفیقی
شود. در بررسی ایشان تیمار تغذیه آلی حاصل می

 تغذیه سیستم و ییشیمیا تغذیه روش به تلفیقی نسبت
 دانه عملکرد در افزایش درصد 50 و 16 به ترتیب لیآ

 )2015بوشام به نقل از دان و همکاران ( کرد. ایجاد
 به آلی مواد کردن اضافه متعدد دالیل به است معتقد

 شود محصول عملکرد کاهش موجب است خاك ممکن
 ساختار در نیتروژن بودن محبوس آن از علل یکی که

  آلی است.  هايمولکول
 پنج مصرف که دادند ) نشان2005همکاران ( و نورا     
شیمیایی  کود با همراه کمپوستورمی هکتار در تن

)NPK  هکتار) برتري در کیلوگرم 25و  25، 50به میزان 
 شاهد به نسبت بیولوژیک عملکرد نظر از محسوسی
 به کمپوستورمی افزودن که داشتند اظهار داشت. آنها

 ضمن خاك، بیولوژیکی طشرای بخشیدن بهبود با خاك
 افزایش موجبات گیاه، نیاز مورد غذایی عناصر فراهمی

 فراهم آورده نیز را بیوماس تولید و رویشی رشد پیکره
 نیز مؤید )2006هاي کوماوات و همکاران (یافته است.
 موجب جو، گیاه در کمپوستورمی از استفاده که بود آن

 تأثیر این نهاآ گردید، بیولوژیک چشمگیر عملکرد بهبود
 هايمیکروب فعالیت کنندگیتحریک به قابلیت را مثبت

بهبود  در آن توانایی و کمپوستورمی توسط مفید خاك
نسبت  مصرفکم و پرمصرف معدنی جذب عناصر
 خاکی هاي کرم که فضوالت داشتند اظهار دادند. آنها

 قابل مصرفکم و پرمصرف معدنی عناصر حاوي
 گیاهان مستقیم تغذیه که موجب بوده فراوانی استفاده
 افزایش سبب نمو، و رشد طریق بهبود از و شده مذکور
در  که است توضیح به الزمبیولوژیک گردید.  عملکرد
دیدگاه  مفهوم دو بایستی آزمایشاتی چنین نتایج تفسیر
 کوتاه بعد در آگرواکولوژیکی دیدگاه و زراعی صرفاً
 ه عبارت دیگرشود. ب نظر گرفته در مدت میان و مدت
کاربرد  موارد برخی در کمیت لحاظ به است ممکن

کود  زیاد سطوح و ورمی کمپوست و سایر کودهاي آلی
کودهاي  کاربرد با مقایسه در را بهتري شیمیایی نتایج

 آگرواکولوژیکی دیدگاه از اما . آلی به تنهایی نشان دهد
 به بعدي تک نباید و نبوده نهایی مالك کمیت صرفاً
 صفت یک در اندکی کاهش کرد. بعبارت دیگر نگاه جنتای
کود  ترکم مقادیر در کمپوستورمی کاربرد واسطهبه

 مدت بلند و مدت میان مثبت است اثرات ممکن شیمیایی
 کاربرد مدت کوتاه نتایج با در مقایسه تريبیش بسیار
  .)1392داشته باشد (گرامی و همکاران  هاروش سایر

  
  زیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد گندمنتایج تج -3جدول 

  

  منابع تغییر

  

درجه 
 آزادي

  میانگین مربعات
ارتفاع 
  بوته

تعداد دانه 
  در سنبله

وزن 
  هزاردانه

تعداد سنبله 
 مربع در متر

سنبلچه 
در هر 
 سنبله

عملکرد  عملکرد دانه
 بیولوژیک

شاخص 
  برداشت

ns26/9  *941/1  **3/3522  014/0  248/45*  3  تکرار  *6/225313  **5/6902315  **49/305  
  3/683ns **8/5769274  **8/18163684  ns932/54  9/17083**  08/11**  4/121**  6/159** 10 تیمار

504/1 99/452 622/0 037/4 827/11 30 یآزمایش خطاي  3/70346 5/760542 291/51 

60/9 26/6 01/2 52/6 25/5  ضریب تغییرات (درصد)  18/6 95/10 15/13 
  .میباشد داردرصد و عدم معنی 1، 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  ** ،*
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  عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در تیمارهاي مختلف هايمقایسه میانگین -4جدول 
  بیولوژیک عملکرد

(کیلوگرم در 
 هکتار)

  عملکرد دانه 
(کیلوگرم در 

 هکتار)

تعداد 
سنبله 
 درمترمربع

وزن هزار 
  دانه

 (گرم) 

تعداد دانه 
  در سنبله

  ارتفاع بوته
 )مترسانتی( 

  
 تیمار
 

f 5605  i 2634  f 4/253  f 33/36 f 21/23   f2/57   درصد کود شیمیایی 50مصرف 

de 7044  gh 3504  e 5/289  e 58/37  de 49/27  cde 07/65  50 کمپوست در هکتار تن ورمی 3+ درصد کود شیمیایی 

de 7301  fg 3864  d 7/321  d 24/39  c 98/30  bcd 28/68  50 کمپوست در هکتارتن ورمی 5+ درصد کود شیمیایی 

cd 8069  d 4405  c 1/359  bc57/40  a 17/38  ab 22/71  50 کمپوست در هکتارتن ورمی 7+ درصد کود شیمیایی 

de 7644  ef 3928  cd 3/352  bcd 6/39  c 68/30  de 78/63  100 درصد کود شیمیایی 

f 5671  h 3217  ef 8/267  ef20/37  f 54/24  f 53/52  کمپوستتن ورمی 3 مصرف 

ef 6542  fg 3733  e 6/290  d 72/38  ef 82/25  e 6/62  کمپوستتن ورمی 5 مصرف 

de 7257  de 4286  d 5/324  cd 44/39  cd 10/29  bcde 28/66  کمپوستتن ورمی 7 مصرف 

bc 9310  c4995  b 7/402  d 41/39  b 35/34  abc 53/69   درصد کود  100+ (کمپوستتن ورمی 3مصرف
تن  3عناصر غذایی موجود در معادل  منهاي شیمیایی
 )کمپوستورمی

b 10410  b 5849  b 4/422  b 62/40  b 67/34  ab 32/70   درصد کود  100+ (کمپوستتن ورمی 5مصرف
تن  5معادل عناصر غذایی موجود در  منهاي شیمیایی
 )کمپوستورمی

a 12750  a 6809  a 9/454  a 1/42  a 09/40  a 85/73   درصد کود  100+ (کمپوستتن ورمی 7مصرف
تن  7معادل عناصر غذایی موجود در  منهاي شیمیایی
 )کمپوستورمی

  است. LSDدرصد بر اساس آزمون  5دار در سطح احتمال در هر ستون حروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی
  

 کیفی گندم صفات 

  وژن دانهنیتر
اختالف  بیانگر )5 (جدول واریانسنتایج تجزیه      
از لحاظ درصد  1 سطح احتمال دار بین تیمارها درمعنی

که  ها نشان دادباشد. مقایسه میانگینمی نیتروژن دانه
تن  7مصرف  تیمارترین میزان نیتروژن دانه در بیش
درصد  100ي مصرف بعالوه در هکتار کمپوستورمی
 7مقدار معادل عناصرغذایی موجود در  -یمیایی کود ش

ترین میزان کم مشاهده شد وکمپوست تن ورمی
و بعد  درصد کود شیمیایی 50مصرف  دانه به نیتروژن

 درصد مصرف کود شیمیایی  100از آن به تیمار 
 با کاربردمیزان افزایش نیتروژن دانه اختصاص داشت. 

منهاي  یمیاییدرصد کود ش 100کمپوست+ (تن ورمی 7
در کمپوست) تن ورمی 7عناصر غذایی موجود در 

. )6(جدول  درصد بود 24/34مقایسه با تیمار شاهد 

برابر بیش از  11تا  5 ،کمپوستورمینیتروژن و فسفر 
مصرف و خاك بوده و سایر عناصر غذایی کم

باشد که پرمصرف نیز در آن بیش از خاك معمولی می
دان و دهد (ختیار گیاه قرار میها را در ابه تدریج آن

تر و کمپوست ظرفیت تبادل بیش). ورمی2015همکاران 
) و 2005(شارما و همکاران پتانسیل اکسیداسیون باال 

گیرنده عناصري است که به راحتی در دسترس در بر
هاست از جمله این عناصر نیترات. گیرندگیاه قرار می

ین فرم نیتروژن ترش) و بی2009(مانیوانان و همکاران 
تر نیتروژن معدنی باشد. زمانی که بیشنیز نیترات می

کمپوست به فرم نیترات است (آتیه و همکاران در ورمی
میزان  ،کمپوستورمی احتمال دارد با مصرف)، 2001
باال رود هاي رشد به دلیل وجود محركنیترات جذب 

گیاه ذرت با تناوب  درهمچنین . )2014نگو و همکاران (
شده در باقال سبب  مصرفباقال، بقایاي کودهاي آلی 

 (هالل و گردیدافزایش نیتروژن در علوفه و دانه ذرت 
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 بهبود با که اندکرده گزارش محققان ).2014همکاران 
 آن بیولوژیک فعالیت خاك، و شیمیایی فیزیکی ساختمان
 غلظت و رهاسازي افزایش سبب این امر و یافته افزایش
 و (لیوپواي شودمی خاك قابل جذب غذایی عناصر

 کرد ) مشاهده1993. همچنین راپنگی ()2004همکاران 
 سه تا نیتروژن جذب بر کمپوست تأثیر باقیمانده که

   داشته است. ادامه متوالی کشت
  

  فسفر دانه 
بیانگر اختالف  )5 (جدول واریانسنتایج تجزیه      
براي  درصد 5سطح احتمال  دار بین تیمارها درمعنی
 باداد  ) نشان6 ها (جدولبود. مقایسه میانگیندانه  فسفر

-ورمی تن 7ي درصد کود شیمیایی بعالوه 50مصرف 
مشاهده ترین میزان فسفر دانه در هکتار  بیش کمپوست

-تن ورمی 3 ، البته این تیمار فقط با تیمار مصرفشد
دار داشت و با بقیه تفاوت معنی در هکتار کمپوست

هالل  دار مشاهده نشد.رهاي آزمایش اختالف معنیتیما
) گزارش کردند کودهاي آلی سبب  2014و همکاران (

د. وشمیفسفر جذب شده توسط باقال  افزایش
قابل تبادل است که به  کمپوست حاوي فسفرورمی

گیرد (مانیوانان و در اختیار گیاه قرار میسهولت 
این است که با  ). نتایج بدست آمده بیانگر2009همکاران 

و به ویژه کاربرد ورمی کمپوست فراهمی عناصر غذایی 
خواهد در منطقه ریزوسفر ریشه بیشتر پذیري فسفر حل
و در نتیجه سبب جذب عناصر غذایی توسط ریشه  شد

و  هانسمی گردد ( فسفر دانهو در نهایت افزایش 
همچنین با افزودن کود آلی در یک  ).2008همکاران 

هوموس موجود در خاك باعث پوشاندن سیستم کشت، 
اعظم گردد. س شده و مانع تثبیت فسفر میسطح ذرات ر

نتیجه گرفتند که فسفر قابل ) 2013شاه و همکاران (
دسترس بعد از برداشت گندم با کاربرد تلفیقی کود آلی 

 با که خاکی از )1993پنگی (ار و شیمیایی افزایش یافت.
 بردارينمونه بوده شده تیمار در هکتار کمپوست تن 20
 باقیمانده اثرات ساله ششآزمایش  یک در و کرد

 پایان تا که مالحظه کرد او .نمود بررسی را کمپوست
اثرات  و بوده باال نیتروژن استفاده قابلیت دوره،

 سومین، تا ترتیب به پتاسیم و فسفر نیتروژن، دارمعنی
  است. شده مشاهده محصول در کشت و دومین پنجمین

  
  پتاسیم دانه

بیانگر اختالف  )5 (جدول نتایج تجزیه واریانس     
از درصد یک دار بین تیمارها در سطح احتمال معنی
با ترین میزان پتاسیم دانه بیش. باشدپتاسیم می لحاظ

ي بعالوه در هکتار کمپوستتن ورمی 7مصرف 
منهاي  NPK درصد کود شیمیایی 100مصرف 

مشاهده کمپوست ن ورمیت 7عناصرغذایی موجود در 
درصد افزایش  87/24که در مقایسه با تیمار شاهد  شد

 50 به مصرفهم ترین میزان پتاسیم کم نشان داد.
دار با تیمار بدون تفاوت معنیکود شیمیایی  درصد

(جدول  اختصاص داشتکمپوست تن ورمی 3مصرف 
افزایش جذب عناصر غذایی ممکن به دلیل عرضه . )6

رغذایی، گسترش مناسب سیستم ریشه تر عناصبیش
به دلیل بهبود ساختار فیزیکی  براي جذب آب و عناصر

و همکاران . مانیوانان )2015 (دان و همکاران باشدخاك 
کمپوست که به ) وجود پتاسیم محلول در ورمی2009(

-گیرد را گزارش کردهآسانی در دسترس گیاه قرار می
فعالیت هاي  ) افزایش2007اند. زالر و همکاران (

هاي رشد گیاهی و افزایش میکروبی، وجود تنظیم کننده
در تیمار حاوي ورمی  پتاسیمجذب عناصر غذایی نظیر 

این کمپوست را به عنوان دالیل عمده افزایش غلظت 
راپنگی  در مقایسه با تیمار شاهد بیان کردند. عنصر

 پتاسیم غلظت بر کمپوست مصرف باقیمانده ) اثر1993(
گزارش  دارمعنی کشت سومینو  دومین کشت تا ار گیاه

  .نمودند
  

  آهن، منگنز و روي دانه
دار بین تیمارها در بیانگر اختالف معنی 5جدول      

 درصد براي عناصرآهن، منگنز و روي یکسطح احتمال 
) نشان داد 6 ها (جدولباشد. مقایسه میانگینمی دانه
کمپوست تن ورمی 7مصرف ترین میزان آهن به بیش
بدون  NPK کود شیمیایی درصد 50ي مصرف بعالوه

-تن ورمی 7تیمارهاي  کاربرد دار باتفاوت معنی
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منهاي  درصد کود شیمیایی 100+ (در هکتار کمپوست
 50و کمپوست) تن ورمی 7عناصر غذایی موجود در 

در هکتار   کمپوستورمی تن 5درصد کود شیمیایی + 
لظت آهن در تیمار شاهد ترین میزان غکم. مربوط بود

کمپوست + تن ورمی 3کاربرد دار با بدون تفاوت معنی
عناصر غذایی موجود منهاي  درصد کود شیمیایی 100(

همچنین مشاهده شد.  کمپوست)تن ورمی 3در 
درصد کود  50ترین غلظت منگنز در تیمارهاي بیش

تن  7و در هکتار   کمپوستورمی تن 7شیمیایی+ 
 منهاي درصد کود شیمیایی 100ت+ (کمپوسورمی

 حاصل کمپوست)تن ورمی 7عناصر غذایی موجود در 
  شد. 

تن  7 با کاربردنیز ترین غلظت روي دانه بیش        
 درصد کود شیمیایی 100+ (در هکتار کمپوستورمی
در  کمپوستتن ورمی 7عناصر غذایی موجود در  منهاي
) بیان 2006ران (جوردائو و همکا .دست آمد) بههکتار

کردند که با کاربرد کودهاي آلی به دلیل انحالل 
ها، فسفات و هیدروکسیدها) رسوبات منگنز (کربنات

، منگنز pHتوسط فعالیت میکروبی و به دنبال آن تعدیل 
 یابد.قابل دسترس و سایر عناصر ریزمغذي افزایش می

کمپوست باعث افزایش مقدار آهن، منگنز ورمیمصرف 
تواند به دلیل گردد که میمیدانه گندم در  و روي

موادآلی  عناصرغذایی موجود دربهتر به دسترسی 
کنار اثرات  در ).2010فرناندز لوکیونو و همکاران ( باشد

ي مثبت کودهاي آلی در ساختار خاك که سبب توسعه
-غذایی می براي جذب عناصر ايبهتر سیستم ریشه

ه بر آزادسازي توانند عالوشود، کودهاي آلی می
غذایی خود، با اتصال به عناصرغذایی موجود  عناصر

و  در کودهاي شیمیایی از دنیتریفیکاسیون، تبخیر
را به مرور مواد غذایی جلوگیري کرده و نیز آبشویی 

ماده آلی و کربن آلی خاك با طرفی از آزاد سازند. 
کمپوست و کود شیمیایی افزایش مصرف تلفیقی ورمی

به عنوان یک انبار موادآلی خاك سوي دیگر ز یابد و امی
عمل باال  ظرفیت تبادل کاتیونیذخیره عناصر غذایی با 

کالته و مانع از دست رفتن عناصر غذایی بواسطه  کرده
 )عناصر براي یک دوره بلند مدت نگهداري(کردن 

 بهبود ماده آلی خاك منجر به . به این ترتیب دنشومی
خواهد شد  اکرو و میکروغذایی م بهینه عناصر جذب

مین أ). مواد آلی نقش مهمی در ت2015دان و همکاران (
- کم عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از جمله عناصر

بدین صورت که اسید هومیک و  ،کنندمصرف ایفا می
ویک موجود در مواد آلی با کاتیونهاي عناصر ریز الف

مغذي کمپلکس ایجاد کرده و موجب افزایش قابلیت 
تجزیه همچنین اده آنها توسط گیاهان می شود. استف

مواد آلی موجب افزایش غلظت گاز کربینک و بدنبال آن 
(به دلیل تولید آمینواسید، گلیسین،  pHموجب کاهش 

خاك شده سیستئین، اسید هومیک در طی معدنی شدن) 
و بدین ترتیب غلظت عناصر غذایی ریز مغذي در خاك 

 ).2010 ونو و همکارانفرناندزلوکیافزایش می یابد (
 فسفر، ) نتیجه گرفتند غلظت1389رسولی و مفتون (

 هر یک با شده تیمار خاك در گندم آهن و منگنز پتاسیم،
 شاهد از بیشتر آلی (کمپوست و کود دامی) مواد از

کل،  نیتروژن آلی، دلیل آن را افزایش کربنو ، است
 خاك منگنز قابل استفاده در و مس روي، آهن، فسفر،
  آلی ذکر کردند.  ماده دو با شده تیمار

  
  درصد پروتئین دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمارهاي          
داري در مختلف از لحاظ پروتئین دانه گندم تفاوت معنی

ترین ). بیش5درصد وجود دارد (جدول  1سطح احتمال 
تن  7به تیمارهاي مصرف   میزان درصد پروتئین

 + (مصرف کامل کود شیمیاییدر هکتار کمپوستورمی
کمپوست) و تن ورمی 7عناصر غذایی موجود در  منهاي

+ (مصرف کامل در هکتار کمپوستتن ورمی 5مصرف 
تن  5عناصر غذایی موجود در  منهاي کود شیمیایی

کمپوست) مربوط بود که نسبت به تیمار مصرف ورمی
به تیمار  درصد و نسبت 15/32درصد کود شیمیایی  50
درصد افزایش  52/11کمپوست در هکتار تن ورمی 3

ترین میزان درصد پروتئین به تیمارهاي کمنشان دادند. 
تن  3درصد مصرف کود شیمیایی و مصرف  50

 . )6(جدول  کمپوست در هکتار تعلق داشتورمی
 مصرف) نتیجه گرفتند که 1392زاده و همکاران (کاظم
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 درصد 50 همراه به شهري زباله تن کمپوست 60
 سایر به نسبت تريبیش خام پروتئین نیتروژن مقدار

رقم  گندم خام پروتئین مقدار تیمار . اینداردتیمارها 
درصد افزایش  83 شاهد، تیمار با مقایسه در را الوند
 نیتروژن هدررفت کاهش به را نتیجه این دلیلها آن  داد.
 به گیاه ترسیدس قابلیت افزایش و تلفیقی تغذیه نظام در

 درصد افزایش دالیل از دیگر دادند. یکی نیتروژن نسبت
 و شیمیایی آلی کودهاي کاربرد تلفیقی با پروتئین گندم

نسبت  و آهن روي نظر از ویژهبه گیاه تغذیه بهبود به
به  پروتئین بهتر انتقال عامل روي ، زیراشودداده می

آنزیم  تفعالی روي، کمبود اثر بر. باشدمی گندم دانه
RNA  مواجه  کاهش با آمینه اسیدهاي انتقال و پلیمراز
در  و یابدمی شدت RNA تجزیه دیگر، طرف از و شده
(آنجلوا و  یابدمی کاهش پروتئین تشکیل میزان نتیجه

 گزارش  )2004همکاران ( و بکستروم. )2013همکاران 
 آلی کود فقط آنها در که ارگانیک هاينظام در دادند

 ترینکننده محدود نیتروژن کمبود شود،می مصرف
 افزایش رسدمی نظر به . باشدمی محصول تولید عامل
 با آلی کودهاي تلفیق اثر بر گندم پروتئین غلظت

 کمبود شدن برطرف و گیاه تغذیه بهبود به شیمیایی
 . همچنین با توجه به است مربوط آلی کودهاي نیتروژن
 غلظت با وتئین خامپر دار غلظتمعنی و مثبت همبستگی
و افزایش  مس و روي آهن، پتاسیم، فسفر، نیتروژن،

افزایش غلظت  ،جذب این عناصر در سیستم تغذیه تلفیقی

زاده و پروتئین دانه گندم قابل توجیه است (کاظم
  ).1392همکاران 

  
  عملکرد پروتئین دانه

) بیانگر وجود 5جدول تجزیه واریانس (جدول        
درصد  1ر بین تیمارها در سطح احتمال دااختالف معنی

از لحاظ عملکرد پروتئین دانه گندم است. باالترین 
 7 با کاربردکیلوگرم در هکتار)  6/998عملکرد پروتئین (

+ (مصرف کامل کود در هکتار کمپوستتن ورمی
تن  7عناصر غذایی موجود در  منهاي NPK شیمیایی
 4/403(عملکرد پروتئین  ترینکمپوست) و کمورمی

کمپوست تن ورمی 3 با مصرف هم کیلوگرم در هکتار)
 شاخص این. )6(جدول  در هکتار مشاهده شد

 در ،است دانه پروتئین در عملکرد درصد حاصلضرب
کمپوست+ (مصرف کامل کود تن ورمی 7کاربرد  ،نتیجه

تن  7عناصر غذایی موجود در  منهاي شیمیایی
و  روتئینپ باالي درصد )در هکتار کمپوستورمی
ی فراهم آن دالیل مهمترین ازباالیی دارد که   عملکرد

 میزان ترینبیش است. بدیهی است که، عناصر غذایی
رفیعی باشد. می تیمار این به مربوط هم پروتئین عملکرد

باالترین عملکرد پروتئین سویا نیز ) 1393و همکاران (
  . نمودندرا در روش تغذیه تلفیقی گزارش 

  
  ایج تجزیه واریانس خصوصیات کمی و کیفی دانه گندمنت - 5جدول

درجه  میانگین مربعات
 آزادي

  
  نیتروژن  پتاسیم  فسفر آهن منگنز  منابع تغییر

** 058/0 ** 34/399 ns001/0  *001/0 * 018/0 3  تکرار  
 تیمار 10  118/0**  003/0 **  002/0 *  2/2999 **  538/67 **

 خطاي آزمایش 30 004/0 001/0 001/0 608/194 338/19

  ضریب تغییرات   7/2 48/6 49/6 61/8 16/8
 (درصد)

  .باشدمی داردرصد و عدم معنی 1، 5دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو  **، *
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  5 جدولادامه 
درجه  میانگین مربعات

 آزادي

 منابع تغییر

  روي  مس پروتئین عملکرد پروتئین درصد نشاسته درصد فیبرخام
ns002/0  ns975/1  ns 30282814 **601/0  ns 644/1  * 73/325  3 تکرار 
ns 003/0  ns 285/0 **1602270501 ** 725/3  ns 097/1  ** 51/62 10 تیمار 

 یخطاي آزمایش 30 093/25 536/0  127/0  05/1108779 726/0 002/0

 (درصد) ضریب تغییرات  87/16 56/11 7/2 8/5 19/1 06/2

  باشد.می داردرصد و عدم معنی 1، 5احتمال دار در سطح ترتیب معنیبه  nsو  **، *

  
  تحت تأثیر تیمارهاي مختلف صفات کیفی گندم مقایسه میانگین -6 جدول

عملکرد 
  پروتئین

(کیلوگرم در 
  هکتار)

  دانه پروتئین
 (درصد)

  روي دانه
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
 

  منگنز دانه
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)

  آهن دانه
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
 

  فسفردانه
گرم (میلی

بر 
 کیلوگرم)

پتاسیم 
 دانه
گرم (میلی

بر 
  کیلوگرم)

 

نیتروژن 
  دانه

  )درصد(
 تیمار

h 5/287  g 93/10  c33/26  d47  d83/121  ab37/0  c39/0  f875/1  درصد کود  50مصرفNPK 

fg 3/448  ef 8/12  c25  abc8/54  bc3/147  ab40/0 bc41/0  de195/2 50  درصد کودNPK  +3 تن 
 در هکتار  کمپوستورمی

e 1/499  def 91/12  bc8/28  abc56  a16/195  ab42/0  abc44/0  de215/2 50  درصد کودNPK  +5 تن 
 در هکتار  کمپوستورمی

d 3/586  bcd 32/13  abc8/31  a3/60  a 33/209 a427/0  abc45/0  bcd28/2 50  درصد کودNPK  +7 تن 
 در هکتار  کمپوستورمی

e 1/513  cdef 04/13  c6/25  bcd5/52  bc6/147  ab39/0  abc44/0  cde23/2 100 درصد کود شیمیایی NPK 

g 4/403  f 53/12  abc6/30  cd83/49  cd135  b35/0  c39/0  e153/2   در  کمپوستتن ورمی 3مصرف
 هکتار

ef 5/489  bcde 12/13  abc5/32  abcd5/53 b66/161 ab 38/0  abc42/0 bcd25/2  در  کمپوستتن ورمی 5مصرف
 هکتار

d5/577  bc 5/13 ab83/36 abc66/54 a33/188 ab 39/0 abc42/0 bc31/2  در  کمپوستتن ورمی 7مصرف
 هکتار

c 7/679  b 61/13  c83/24  d33/46  d16/123  ab36/0  abc43/0  b33/2 3 در هکتار+  کمپوستتن ورمی
مقدار  منهاي NPKدرصد  100(

 3ایی موجود در معادل عناصرغذ
 کمپوست)تن ورمی

b 9/829  a 21/14  c66/26  ab5/57  bc5/150  ab37/0  ab47/0  a43/2  5 در هکتار+  کمپوستتن ورمی
مقدار  منهاي NPKدرصد  100(

 5معادل عناصرغذایی موجود در 
 کمپوست)تن ورمی

a 6/998  a 68/14  a5/37  a33/60  a5/201  ab41/0  a48/0  a51/2 7 در هکتار+  وستکمپتن ورمی
مقدار  منهاي NPKدرصد  100(

 7معادل عناصرغذایی موجود در 
 کمپوست)تن ورمی

  است. LSDدرصد بر اساس آزمون  5دار در سطح احتمال در هر ستون حروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی
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  کلی نتیجه گیري
 باترین تعداد دانه در سنبله نتایج نشان داد بیش     
 منهاي NPKدرصد  100کمپوست+ (تن ورمی 7رد کارب

 50و کمپوست) تن ورمی 7عناصر غذایی موجود در 
و  کمپوستتن ورمی 7 درصد کود شیمیایی بعالوي

 3ترین میزان آن هم در تیمارهاي شاهد و  مصرف کم
ترین مشاهده شد. بیش در هکتار کمپوستتن ورمی

 6/998(د پروتئین و عملکروزن هزار دانه، عملکرد دانه 
کمپوست+ تن ورمی 7به تیمار هم کیلوگرم در هکتار) 

 7عناصر غذایی موجود در منهاي  NPKدرصد  100(
 ترینکمدر حالی که تعلق داشت. کمپوست) تن ورمی

تیمار  درکیلوگرم در هکتار)  4/403عملکرد پروتئین (
اثرات همچنین  حاصل شد.کمپوست تن ورمی 3مصرف 

کمپوست با بخشی از کودهاي زینی ورمیمثبت جایگ
شیمیایی باعث افزایش دسترسی عناصر غذایی موجود 
در خاك (نیتروژن، فسفر، پتاسیم، آهن، مس، روي و 

و در نتیجه منگنز) و در نتیجه سهولت جذب این عناصر 

مشخص  نتایج به توجه باشد.  بهبود کیفیت دانه گندم
 توانایی کمپوستآلی به ویژه ورمی کودهاي که شودمی

 این بر . دارند را گندم گیاه کودي از نیاز بخشی جبران

 شیمیایی کود میزان در برخی شرایط توانمی اساس

 کاهش را این آلی کودهايبا  و داده را کاهش مصرفی

 آلی کودهايمدت، در کوتاهرسد نمود. بنظر می جبران

 رقابت قابلو  گندمباالي  عملکرد حفظ به قادر تنهایی به

 روش مصرف در همچنین .نیستندکشاورزي مرسوم  با
 عملکرد کمپوست به تنهایی آن هم با مقادیر کم،ورمی
 از بنابراین .بود تلفیقی شرایط تر ازکم نیز دانه پروتئین

 با نمود استنباط چنین توانمی زراعی دیدگاه اکولوژي

 در گندم زراعی هاياکوسیستم فعلی شرایط توجه به

مدت  کوتاه درشیمیایی  کودهاي کامل حذف کشور،
 کود از درصدي حذف بهینه، راهکار بلکه نبوده مناسب

کودهاي آلی از جمله  با آن جایگزینی وشیمیایی 
  است.  کمپوستورمی

 

   مورد استفاده منابع

آب،  مصرف اراییک بر نیتروژن و آلی کودهاي . اثر1392ش،  اوستان و ن  اصغرزاد علی ،ان نجفی نژاد ر، احمدي
  .177-194 ):2( 23 خاك، و آب دانش نشریهالوند).  (رقم گندم رشد هايویژگی و عملکرد

 ذرت و کیفیت عملکرد بر کمپوستورمی و نیتروژن شیمیایی کود مختلف سطوح . تأثیر1393مجیدیان م،  ،حبیبی ص

 .15- 25 :11 چهارم، سال باغی، و زراعی محصوالت فرآوري و تولید شیرین. مجله

 کیفیت و شیمیایی فیزیکی هايویژگی بر نیتروژن و آلی کودهاي . اثر1392نجفی ن،  و هپیغمبردوست س م، زادهکاظم

 .179- 196 ):3( 32  ،غذایی صنایع پژوهشهاي الوند. نشریه رقم گندم نانوایی

 عملکرد اجزاي و بر رشد اولیه، عملکرد سبز و کود شیمیایی نیتروژنی . اثر کودهاي1392فاتح ا،  و بند اگرامی ف، آینه

  .1-17 ):1( 23تولید پایدار، جلد  و کشاورزي دانش گندم. نشریه

 ايهاي تغذیهسیستم در نیتروژن کاربرد مقدار به . بازتاب سویا1393م، عمدرس ثانوي س و م  آقاعلیخانی م،ا رفیعی

  .1- 18 ):2( 24ایدار، تولید پ و کشاورزي دانش تلفیقی. نشریه و آلی متداول،

برخی  و گندم ییشیمیا ترکیب و رشد بر نیتروژن بدون یا و با آلی ماده دو باقیمانده اثر. 1389م،  مفتون و ف رسولی
   .262- 273 ):2( 4 خاك، و آب نشریه خاك، شیمیایی خصوصیات

Al-Thabet SS, 2006. Effect of plant spacing and nitrogen levels on growth and yield of Sunflower 
(Helianthus annus L.). Journal of the Saudi Society of Agriculture Science, 19 (1): 1-11. 



  1394 زمستان/ 4شماره  25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار/ جلد                                      و... جوانمرد، نظري                         102
 

Anwar M, Patra DD, Chand S, Alpesh K, Naqvi AA and Khanuja SPS, 2005. Effect of organic manures and 
inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of French basil. 
Communications in Soil Science and Plant Analysis, 36: 1737-1746. 

Adediran JA, Taiwo LB, Akande MO, Sobulo RA and Idowu OJ, 2004. Application of organic fertilizer for 
sustainable maize and cowpea yield in Nigeria. Journal of Plant Nutrition, 27: 1163-1181. 

Angelova VR, Akova VI, Artinova NS and Ivanov KI, 2013. The effect of organic amendments on soil 
chemical characteristics. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19 (5): 958-971.     

Atiyeh RM, Edwards CA, Subler S and Metzger JD, 2001. Pig manure vermicompost as a component of a 
horticultural bedding plant medium: Effects on physicochemical properties and plant growth. 
Bioresource Technology, 78, 11-20. 

Azam Shah A, Mohammad W, Shah SM, 2013. Effect of organic and chemical nitrogen fertilizers on grain 
yield and yield components of wheat and soil fertility. Scientific Journal of Agronomy and Plant 
Breeding, 1(2): 37-48. 

Baeckstrom LG, Hanell U and Svensson G, 2004. Baking quality of winter wheat grown in different 
cultivating systems, 1992-2001: A holistic approach. Journal of Sustainable Agriculture, 24: 53-79. 

Bhattacharyya R, Kundu S, Prakash V and Gupta HS, 2008. Sustainability under combine application of 
mineral and organic fertilizers in a rainfed soybean–wheat system of the Indian Himalayas. European 
Journal Agronomy, 28: 33–46. 

Bar-Tal A, Yermiyahu U, Beraud J, Keinan M, Rosenberg R, Zohar D, Rosen V and Fine P, 2004. Nitrogen, 
phosphorus, and potassium uptake by wheat and their distribution in soil following successive, annual 
compost applications. Journal of Environment Quality, 33:1855-1865. 

Chaoui HI, Zibilske LM and Ohno T, 2003. Effects of earthworm casts and compost on soil microbial 
activity and plant nutrient availability. Soil Biology and Biochemistry, 35: 295-302. 

Efthimiadou A, Bilalis D, Karkanis A and Williams BF, 2010. Combined organic/inorganic fertilization 
enhance soil quality and increased yield, photosynthesis and sustainability of sweet maize crop. 
Australian Journal of Crop Science, 4(9): 722-729.  

FAO, 2013. http://faostat.fao.org. 

Fernandez-Luqueno F, Reyes-Varela V, Martinez-Suarez C, Salomon-Hernandez G, Yanez-Meneses J, 
Ceballos-Ramerez JM and  Dendooven L, 2010. Effect of different nitrogen sources on plant 
characteristics and yield of common bean (Phaseolus vulgaris L.). Bioresource Technology, 101: 396–
403. 

Hanč A, Tlustoš P, Száková J and Balík J, 2008. The influence of organic fertilizers application on 
phosphorus and potassium bioavailability. Plant, Soil and Environment, 54 (6): 247–254 

Hellal FA, Zewainy RM, Khalil AA and Ragab AAM, 2014. Effect of organic and bio-fertilizer management 
practices on nutrient availability and uptake by Faba bean- Maize sequence. American-Eurasian Journal 
of Sustainable Agriculture, 8 (5): 35-42. 

Jordao  CP,  Nascentes  CC,  Cecon  PR,  Fontes  RLF and  Pereira  JL,  2006. Heavy metal availability in 
soil amended with composted urban solid wastes. Environmental Monitoring and Assessment, 112: 309-
326.  

Jun-Hua Z, Jian-Li L, Jia-Bao Z, Fu-Tao Z, Ya-Nan C and Wei-Peng, W. 2010. Effects of nitrogen 
application rates on translocation of dry matter and nitrogen utilization in rice and wheat. Acta 
Agronomica Sinica, 36(10): 1736–1742. 

Kumawat PD, Jat NL and Yadavi SS, 2006. Effect of organic manure and nitrogen fertilization on growth, 
yield and economics of barley (Hordeum vulgare). Indian Journal of Agricultural Scienc, 76: 226-229. 

Manna MC, Jha S, Ghosh PK and Acharya CL, 2003. Comparative efficacy of three epigic earthworms 
under different deciduous forest litters decomposition. Bioresource Technology, 88: 197-206. 

http://faostat.fao.org


  103                                                                                               و کود شیمیایی در خاك کمپوستپاسخ گندم به باقیمانده ورمی
 

Manivannan S, Balamurugan M, Parthasarathi K, Gunasekaran G and Ranganathan LS, 2009. Effect of 
vermicompost on soil fertility and crop productivity –beans (Phaseolus vulgaris). Journal of 
Environmental Biology, 30: 275–281. 

Mansouri-Far C, Modarres Sanavy SAM and Saberali S, 2010. Maize yield response to deficit irrigation 
during low-sensitive growth stages and nitrogen rate under semi-arid climatic conditions. Agricultural 
Water Management, 97:12–22. 

Ming-gang X, Dong-chu L, Ju-mei L, Dao-zhu Q, Yagi K and Hosen Y, 2008. Effects of organic manure 
application with chemical fertilizers on nutrient absorption and yield of rice in Hunan of southern china. 
Agricultural Sciences in China, 7 (10): 1245-1252. 

Nelson DW and Sommers LE, 1972. Determination of total nitrogen in plant material. Agronomy Journal, 
65: 109-111. 

Olsen SR, Cole CV, Watanabe FS and Dean LA, 1954. Estimation of available phosphorus in soil by 
extraction with sodium bicarbonate. USDA Circ. 939. U. S. Gov. Print. Office, Washington, DC. 

Roy DK and Singh BP, 2006. Effect of level and time of nitrogen application with and without 
vermicompost on yield, yield attributes and quality of malt barley (Hordeum vulgare). Indian Journal of 
Agronomy, 51: 40-42.  

Roppongi K, 1993. Residual effects of rice straw compost after continuous application to upland alluvial 
soil. Japanese Soil Science and Plant Nutrition, 64: 417-422. 

Salvagiotti F, Cassman KG, Specht JE, Walters DT, Weiss A and Dobermann A. 2008. Nitrogen uptake, 
fixation and response to fertilizer N in soybeans: A review. Field Crops Research, 108: 1–13. 

Sharma S, Pradhan K, Satya S and Vasudevan P, 2005. Potentiality of earthworms for waste management 
and in other uses: a review. The Journal of American Science, 1: 4–16.  

Sinha RK, Dalsukh V, Krunal C and Sunita A, 2010. Embarking on a second green revolution for sustainable 
agriculture by vermiculture biotechnology using earthworms: Reviving the dreams of Sir Charles 
Darwin. Journal of Agricultural Biotechnology and Sustainable,  2 (7): 113-128. 

Tripathi G and Bhardwaj P, 2003. Comparative studies on biomass production, life cycles and composting 
efficiency of Eisenia fetida (Savigny) and Lampito mauritii (kinberg). Bioresource Technology, 92: 
275-283. 

Zaller JG, 2007. Vermicompost as a substitute for peat in potting media: Effects on germination, biomass 
allocation, yields and fruit quality of three tomato varieties. Scientia Horticulturae, 112: 191-199. 


	هدﺎﻔﺘﺳاوﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯿﻬﺑﻪﻨهدﺎﻣﯽﻟآﮏﯾﻪﺒﻨﺟﻢﻬﻣﺪﯿﻟﻮﺗراﺪﯾﺎﭘردﻢﺘﺴﯿﺳيﺎﻫﯽﻋارزﺖﺳا .ﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑراﺪﻘﻣًﺎﺘﺒﺴﻧﻢﮐ هدﺎﻣﯽﻟآرديﺎﻬﮐﺎﺧﯽﻋرازناﺮﯾاوتاﺮﺛاﺖﺴﯾزﯽﻄﯿﺤﻣفﺮﺼﻣمواﺪﻣيﺎﻫدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ،فﺮﺼﻣمأﻮﺗﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐو داﻮﻣﯽﻟآزاﺖﯿﻤﻫاهﮋﯾويارادرﻮﺧﺮﺑﺖﺳا . ﺎﺘﺳار ﻦﯿﻤﻫ ردﻪﺑﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﯽﺮﺛاهﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽ
	(رﺎﻬﺑ ﻢﻗر ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،ﻪﺑترﻮﺻكﻮﻠﺑ حﺮﻃ يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ11 و رﺎﻤﯿﺗ رﺎﻬﭼهﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ رد راﺮﮑﺗ لﺎﺳ رد1393 ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ .ﺪﺷ اﺮﺟاﻞﻣﺎﺷ 1-فﺮﺼﻣ50 ﺪﺻرد
	+3ﻦﺗﯽﻣرورﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ،3-50 ﺪﺻرد
	+5ﻦﺗ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ،رﺎﺘﮑﻫ رد4-50 ﺪﺻرد
	،2 -50ﺪﺻرد
	،6-3 ﻦﺗ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد،7 -5ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد،8 -7ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد،9-3ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد+)100 ﺪﺻرد
	+7ﻦﺗﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ،رﺎﺘﮑﻫ رد5 -100ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﯾاﺬﻏ رد دﻮﺟﻮﻣ3ﯽﻣرو ﻦﺗ،(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10-5ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐ+)100 ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ5ﯽﻣرو ﻦﺗو (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ11-7ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد+)100 ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ7ﻣرو ﻦﺗﯽ(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐدﻮﺑ .نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧﺶﯿﺑ داد رد ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ11 و4ﻢﮐ و ﻢﻫ نآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗفﺮﺼﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد50 ﺪﺻرد
	و3ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺶﯿﺑراﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺗ ﻪﻧاددﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ7ﯽﻣرو ﻦﺗ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100 ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ7 ﻦﺗ ﯽﻣرو (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻞﺻﺎﺣرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ ﺪﺷيﺎﻫ50 و100ﺪﺻرد
	ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ88/15 و31/6 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد نﺎﺸﻧﻪﻧاد و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .دادمﺪﻨﮔ رﺎﻤﯿﺗ رد11.ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﺶﯿﺑ) ﻦﯾﺮﺗ6/998 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻢﮐ وﻦﯾﺮﺗ)4/403 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﻦﯿﺌﺗوﺮﭘيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ11 و6.ﺪﻨﺘﺷاد ﻖﻠﻌﺗﻦﻫآ ،ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ، يورﺰﻨﮕﻨﻣ وﻪﻧاد ﺰﯿﻧﺎﺑ
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	ردرﻮﮐﺬﻣ لﺎﺳ ﺮﺑ ﻎﻟﺎﺑ715دﻮﺑ مﺪﻨﮔ ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﺢﻄﺳ . لﺎﺳ رد ناﺮﯾا مﺪﻨﮔ ﺖﺸﮐﺮﯾز2013 ﺮﺑ ﻎﻟﺎﺑ ،7 نﻮﯿﻠﯿﻣ رﺎﺘﮑﻫو مﺪﻨﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗﺰﯿﻧرد،دوﺪﺣ14دﻮﺑ ﻦﺗ نﻮﯿﻠﯿﻣ ﻮﺋﺎﻓ)2013( . راﺪﻘﻣ ﻦﯾا زاﺮﯾز ﺢﻄﺳﺖﺸﮐ،440000 رﺎﺘﮑﻫ ﺎﺑ دوﺪﺣ ﺪﯿﻟﻮﺗ886000 ﻦﺗ راﺰﻫ نﺎﺘﺳا ﻪﺑ مﺪﻨﮔ ﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ ﻦﯿﻣﺄﺗ ي
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﻣﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺪﻧاﻮﺗار ﺮﻄﺧ ﻪﺑ نوﺪﺑ ﯽﻨﻤﯾا ﻦﺘﺧاﺪﻧا ﺎﻬﻧآدﻮﺒﻬﺑﺪﺸﺨﺑ)نارﺎﮑﻤﻫ و ﺲﻧﺎﻫ 2008(.ﻪﻧﺎﺨﻠﮔ عﻮﻨﺘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣﻪﻋرﺰﻣ و يا يا ﺮﺛاﯽﻣرو
	ﻤﮐهدﺮﺘﺴﮔ ﻒﯿﻃ يور ﺮﺑ ﺖﺳﻮﭙ ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ زا يا تﻻﻮﻘﺑ و تﻼﻏ ﻞﻣﺎﺷ، و ﯽﺘﻨﯾز نﺎﻫﺎﯿﮔ ،تﺎﺠﯾﺰﺒﺳ نﺎﻫﺎﯿﮔراﺪﻠﮔ نارﺎﮑﻤﻫ و ﻪﯿﺗآ)2001(ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ و ) ﮓﻨﯿﺳ و يور2006داد نﺎﺸﻧ ار (هﺖﺳا. ﯽﻘﯿﻘﺤﺗ رد دﺮﺑرﺎﮐﺖﺳﻮﭙﻤﮐودﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷردﻪﻋرﺰﻣمﺪﻨﮔنﺎﺸﻧ دادﻪﮐنزو،ﮏﺸﺧدﺮﮑﻠﻤﻋادﻪﻧوناﺰﯿﻣ،نژوﺮﺘﯿﻧﺮﻔﺴ
	وﯽﻤﻫاﺮﻓﺎﻬﻧآ ياﺮﺑنﺎﻫﺎﯿﮔردﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑﺮﯾﺎﺳ يﺎﻫﺮﺘﺴﺑﺖﺸﮐرﺎﯿﺴﺑﺮﺗﻻﺎﺑﺖﺳا.ﺎﻬﻧآﻦﯿﻨﭽﻤﻫ رﺎﻬﻇا ﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﻪﻧاﻮﺟ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺮﺜﮐا ﯽﻧز رﺎﻤﯿﺗﯽﻣرو يﺎﻫﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﯿﺴﺑﻻﺎﺑﯽﻣﺪﺷﺎﺑ.تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﻧﺎﻣونارﺎﮑﻤﻫ)2003(ردصﻮﺼﺧﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ نﺎﺸﻧدادﻪﮐﺖﯿﻟﺎﻌﻓيﺎﻫﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑكﺎﺧﻞﻣﺎﺷ،ﺲﻔﻨﺗ ﺖﺴﯾز
	ﻪﻌﻟﺎﻄﻣيﺮﺗﯽﺗﺎﭘو جاودرﺎﻬﺑ)2003(ردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺖﺴﯾز،يﺪﯿﻟﻮﺗ هدﻮﺗﮥﺧﺮﭼ ﯽﮔﺪﻧزوﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻦﯿﺑودﻪﻧﻮﮔﯽﮐﺎﺧ مﺮﮐ
	نﺎﺸﻧداد ياﺮﺑ ﻪﮐ ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ راﺪﻘﻣ ﯽﮐﺎﺧ مﺮﮐ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺮﻫ ﺖﺸﮐ ﺮﺘﺴﺑ رد
	و
	ﻪﺑناﻮﻨﻋﯽﻌﺑﺎﺗزاهرودﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺶﯾاﺰﻓانآ .ﺖﺷادﺎﻫﻦﯿﻨﭽﻤﻫ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ ﻦﺑﺮﮐ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐﺞﯾرﺪﺗﺶﻫﺎﮐو ﻪﯾﺰﺠﺗونﺪﺷ ﯽﻧﺪﻌﻣﺮﺻﺎﻨﻋرديﺎﻫﺮﺘﺴﺑﯽﺸﯾﺎﻣزآﻪﺑ رﻮﻃلﺎﻌﻓﻪﻣادا .ﺖﻓﺎﯾﻨﯿﺳﻬو ﺎ) نارﺎﮑﻤﻫ2010(ﺪﺷر ﻞﺑﺎﻗﻪﺟﻮﺗترذومﺪﻨﮔﻂﯾاﺮﺷ ردﻪﻧﺎﺨﻠﮔياارﻪﺑﺖﻠﻋ فﺮﺼﻣﯽﻣروﺳﻮﭙﻤﮐﺖﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ردﺎﺑﺖﺳ
	ﺪﺻرد و ﺶﻫﺎﮐ
	ﯽﻋارز لﺎﺳ ﯽﻃ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا1393 -1392 رد ﺖﺷﺪﯿﻫﺎﻣ يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ هﺎﮕﺘﺴﯾا لﻮﻃ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ46 و ﻪﺟرد50و ﻪﻘﯿﻗد37 ضﺮﻋ و ﻪﯿﻧﺎﺛ ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ34 و ﻪﺟرد16 و ﻪﻘﯿﻗد37ﻪﯿﻧﺎﺛ، زا عﺎﻔﺗرا ﺳ ﺎﯾرد ﺢﻄ1365 ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﻂﺳﻮﺘﻣ و ﺮﺘﻣ397 رد ﺮﺘﻤﯿﻠﯿﻣ20هﺎﺸﻧﺎﻣﺮﮐ بﺮﻏ بﻮﻨﺟ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐﺪﺷاﺮﺟا
	ﻞﺤﻣ زا ﺐﮐﺮﻣ كﺎﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﮏﯾ ﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟا زا ﻞﺒﻗﺶﯾﺎﻣزآ ياﺮﺟالوﺪﺟ)1(ﯽﻣرو و ﺖﺳﻮﭙﻤﮐلوﺪﺟ)2( هزاﺪﻧا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ و ﻪﯿﻬﺗ و وﺮﮐﺎﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ يﺮﯿﮔ نآ رد وﺮﮑﯿﻣ ﺎﻫماﺪﻗا.ﺪﯾدﺮﮔ ،ﺮﻔﺴﻓ ،ﻞﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﻈﻠﻏ ﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺲﻣ و ﺰﻨﮕﻨﻣ ،يور ،ﻦﻫآ فﺮﺼﻣ ﻪﺑ كﺎﺧشور ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗيﺎﻫ لاﺪﻠﺠﮐ سﺮﻣ
	رد هزاﺪﻧا ﻪﻏاﺮﻣ هﺎﮕﺸﻧاد كﺎﺧ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ .ﺪﻧﺪﺷ يﺮﯿﮔ سﺎﺳاﺮﺑﻪﯾﺰﺠﺗكﺎﺧ، ﻞﻣﺎﺷ يدﻮﮐ ﻪﯿﺻﻮﺗ200 ﺮﭘﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ،ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ350 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ و هروا رﺎﺘﮑﻫ رد100 تﺎﻔﻟﻮﺳ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼ ﺖﻋارز رد.دﻮﺑ
	ﺦﯾرﺎﺗ25نﺎﺑآهﺎﻣ1392ترﻮﺻ ﻪﺑﯽﻧارﺎﺑاﺮﺟا .ﺪﺷ عﺎﻔﺗرا،ﻪﺗﻮﺑ،ﻪﻠﺒﻨﺳ لﻮﻃلﻮﻃ رد ﻪﭽﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ،ﻞﮑﻧاﺪﭘ ﻪﻠﺒﻨﺳﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﺑترﻮﺻﻪﻧﻮﻤﻧيﺮﯿﮔ ﯽﻓدﺎﺼﺗرد20ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ زا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺼﺑ ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا تﺮﮐمﺎﺠﻧا .ﺪﺷعﺎﻔﺗراﻪﺗﻮﺑزاﺢﻄﺳكﺎﺧﺎﺗ يﺎﻬﺘﻧا ﮏﺸﯾرﻪﭼرﺎﭘ ﺮﺘﻣ ﺎﺑهزاﺪﻧا يا.ﺪﺷ يﺮﯿﮔﺪﻌﺑزافﺬﺣ ﻪ
	20 زور زا ﻞﺒﻗ ﺖﺸﮐﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣروﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ كﺎﺧ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐو ﺖﺷادﺮﺑ زاﺪﻌﺑ ﺮﻫ لﺎﻤﻋا ﻞﺤﻣ رد ﺪﻨﻗرﺪﻨﻐﭼرﺎﻤﯿﺗ مﺪﻨﮔ ﺖﺸﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ .ﺪﯾدﺮﮔ ماﺪﻗا ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا ﺐﻟﺎﻗ ردكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ11 رد و رﺎﻤﯿﺗ4.ﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮﮑﺗ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ زا ﺪﻧدﻮﺑ ترﺎﺒﻋ1- فﺮﺼﻣ50دﻮﮐ ﺪﺻردﯽ
	سﺎﺳاﺮﺑ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗﻪﯾﺰﺠﺗ ،كﺎﺧ2- فﺮﺼﻣ 50 ﺪﺻرد
	هوﻼﻌﺑ فﺮﺼﻣ ي3ﻦﺗﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد،3 - فﺮﺼﻣ50 دﻮﮐ ﺪﺻرد
	هوﻼﻌﺑ ي فﺮﺼﻣ5ﯽﻣرو ﻦﺗرﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ،4 - فﺮﺼﻣ50 دﻮﮐ ﺪﺻرد
	هوﻼﻌﺑ ي7ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رد ،رﺎﺘﮑﻫ5- فﺮﺼﻣ100 دﻮﮐ ﺪﺻرد
	هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ ، 6-فﺮﺼﻣ3ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد ،7 - فﺮﺼﻣ 5ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد ،8- فﺮﺼﻣ7 ﻦﺗ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد ،9- فﺮﺼﻣ3ﯽﻣرو ﻦﺗ
	( و لﺪﻣ) ﺮﺘﻣﻮﺗﻮﻓ ﻢﯿﻠﻓ
	ﺖﺋاﺮﻗ ( ﺪﻧﺪﺷ و ناﺰﯿﻣﻢﮐ ﺮﺻﺎﻨﻋ و ﺰﻨﮕﻨﻣ ،يور ،ﻦﻫآ فﺮﺼﻣ ﻪﻧاد ﺲﻣ ﯽﻤﺗا بﺬﺟ هﺎﮕﺘﺳد زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺰﯿﻧ هزاﺪﻧاﺪﻧﺪﺷ يﺮﯿﮔ.ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﻧاد ﺪﺻرد) ﯿﻧنژوﺮﺘﻪﻧاد ×83/5ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ و (ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد) ×(ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﺒﺳﺎﺤﻣ .ﺪﺷ ،ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ هداد ندﻮﺑ لﺎﻣﺮﻧ زا
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردهوﻼﻌﺑ فﺮﺼﻣ) ي100 ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ لدﺎﻌﻣ راﺪﻘﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ3 ﻦﺗ ﯽﻣرو ،(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ10- فﺮﺼﻣ5ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رد رﺎﺘﮑﻫهوﻼﻌﺑ فﺮﺼﻣ) ي100 ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ راﺪﻘﻣ لدﺎﻌﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ5ﯽﻣرو ﻦﺗ(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و 11- فﺮﺼﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردﻼﻌﺑهو ي فﺮﺼﻣ)100 ﺪﺻرد
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ و ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا رد ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ ترﻮﺻنﻮﻣزآ زا ندﻮﺑ راد
	يﺎﻬﻨﻣ لدﺎﻌﻣ راﺪﻘﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗ .(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐردﻦﯾا ﺶﯾﺎﻣزآﻢﮐاﺮﺗ450دﺪﻋرﺬﺑردﺮﺘﻣﻊﺑﺮﻣﺪﻣﺮﻈﻧ راﺮﻗ ﺖﻓﺮﮔﻪﮐنزوﻦﯾاداﺪﻌﺗرﺬﺑﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑنزوراﺰﻫﻪﻧاد ياﺮﺑﺮﻫتﺮﮐﻪﺒﺳﺎﺤﻣ،ﺪﯾدﺮﮔﻞﺒﻗزاﺖﺸﮐ،روﺬﺑزا چرﺎﻗﺶﮐﻦﯿﺴﮐﻮﺑرﺎﮐماﺮﯿﺗﻪﺑناﺰﯿﻣ2ودردراﺰﻫ هدﺎﻔﺘﺳارد .ﺪﺷﺮﻫ رد مﺪﻨﮔ ،تﺮﮐ14 ﻞﺻاﻮﻓ ﻪﺑ ﻂﺧ
	.ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا
	لوﺪﺟ3ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا دﻮﺟو ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد مﺪﻨﮔ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ظﺎﺤﻟ زا ﮏﯾ ﺪﺻرد
	اعﺎﻔﺗرهﺎﯿﮔﯽﻣدﻮﺷوردﻦﯿﺑيﺎﻫرﺎﻤﯿﺗدرﻮﻣﯽﺳرﺮﺑ ،ﺰﯿﻧرﺎﻤﯿﺗﯽﻘﯿﻔﻠﺗعﺎﻔﺗرايﺮﺗﻻﺎﺑ ﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﻪﺑﻞﯿﻟد ﺶﯿﺑﺮﺗندﻮﺑﺖﯿﻠﺑﺎﻗﯽﺳﺮﺘﺳدﻪﺸﯾريﺎﻫهﺎﯿﮔﻪﺑﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﯾاﺬﻏﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺮﯾﺎﺳﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ .ﺖﺳا
	ﯽﻣﺶﯿﺑ .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ مﺪﻨﮔ ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻦﯾﺮﺗ7 ﯽﻣرو ﻦﺗﺮﺼﻣ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐف100ﺪﺻردﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ راﺪﻘﻣ7 ﯽﻣرو ﻦﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ50 ﺪﺻرد ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ5/40 .داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد ﻪﺘﺒﻟا دﺮﺑرﺎﮐ7ﯽﻣرو ﻦﺗ فﺮﺼﻣ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100 ﺪﺻرد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ راﺪﻘﻣ7 ﻦﺗ(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣروﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ50 دﻮﮐ
	ﯽﻨﻌﻣ رﻮﻄﺑ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ يراد رﺎﻤﯿﺗ لوﺪﺟ) ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ3ﺶﯿﺑ .( ﻦﯾﺮﺗ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗدﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ7ﯽﻣرو ﻦﺗ +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ )100ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ راﺪﻘﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐوفﺮﺼﻣ50 ﺪﺻرد + ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ7ﯽﻣرو ﻦﺗ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و ﻢﮐو ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻢﻫ نآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗفﺮﺼﻣ ﻪﺑﯽﯾﺎﻬﻨﺗ3ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ لوﺪﺟ)4 فﺮﺼﻣ .(100 ﺪﺣ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷ ﻊﻗاو ﻂﺳو فﺮﺼﻣ50 دﻮﮐ ﺪﺻ
	ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراو3نﺎﺸﻧ ( فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻫد ﯽﻨﻌﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد ﮏﯾﺪﺻرد زا ﯽﻣ ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ظﺎﺤﻟ.ﺪﺷﺎﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ لوﺪﺟ) ﺎﻫ 4(ﺶﯿﺑ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ﻦﯾﺮﺗ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ 7ﯽﻣرو ﻦﺗ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100 ﺪﺻردﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻬﻨﻣ
	دﻮﺟﻮﻣرد،كﺎﺧردتادﻮﺟﻮﻣ هﺮﮑﯿﭘهﺪﻧزﻪﺑ لﺎﺒﻧد ﺶﯾاﺰﻓاﺖﯿﻌﻤﺟﻦﯾا ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا .ﺖﺳا تادﻮﺟﻮﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟﺶﯾاﺰﻓا ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑﻦﺑﺮﮐكﺎﺧ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هداد خر ﯽﻤﻧ هﺎﯿﮔﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗﺪﺷربﻮﻠﻄﻣﺪﯿﻟﻮﺗ وماﺪﻧايﺎﻫﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ هﺪﻨﻨﮐمزﻻياﺮﺑﻪﯾﺬﻐﺗﻪﻧادﺖﺳد ﺎﻫﺪﺑﺎﯾ .ﻦﯾاﻂﯾاﺮﺷ ﺐﺒﺳﯽﻣ،ددﺮﮔﺪﺷرهﺎﯿﮔوماﺪﻧايﺎﻫﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓهﺪﻨﻨﮐ ﺶﻫ
	رد دﻮﺟﻮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ راﺪﻘﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗ ﻞﺻﺎﺣ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ ﺪﺷ50 و ﺪﺻرد100 دﻮﮐ ﺪﺻرد ﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺐﯿ88/15 و31/6 نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد ،ﻪﻧادراﺰﻫ نزو ندﻮﺑ ﻻﺎﺑ .دادﺮﮕﻧﺎﺸﻧﺮﺛاﺖﺒﺜﻣﻦﯾارﺎﻤﯿﺗ ﺮﺑﺪﯿﻟﻮﺗوصﺎﺼﺘﺧاداﻮﻣهدروﺮﭘﺶﯿﺑﺮﺗﻪﺑ .ﺖﺳا ﻪﻧاد نزوﻪﻧادراﺰﻫردﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗﺖﺒﺴﻧ ﯽﻘﯿ
	لوﺪﺟ3ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا دﻮﺟو ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺖﺳا ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ظﺎﺤﻟ زاﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ لوﺪﺟ) ﺎﻫ4 دﻮﮐ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ داد نﺎﺸﻧ ( ﯾﺎﯿﻤﯿﺷﯽﻣرو و ﯽ ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ،ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓاﺑ ،ﺪﺑﺎﯾﻪﺶﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻪﺑ فﺮﺼﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗ) +رﺎﺘﮑﻫ رد
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺶﯾاﺰﻓاﻪﻧاد راﺰﻫ نزوﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺎﺗرﺎﻤﯿﺗﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ﺰﯿﻧﻪﺑﺖﻠﻋﺐﺳﺎﻨﻣ ﯽﻤﻫاﺮﻓﺮﺻﺎﻨﻋﯽﺋاﺬﻏردلﻮﻃنﺎﻣز ﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﺑﻧﻪﮐ يﻮﺤهﺎﯿﮔردﺮﺳاﺮﺳﻞﺼﻓﺪﺷرﻪﻧ رﺎﭼدﺖﯾدوﺪﺤﻣﺚﯿﺣ زاﺮﺻﺎﻨﻋدرﻮﻣزﺎﯿﻧﯽﻣددﺮﮔ ﻢﻫاﺮﻓ)ندﻮﺑﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯾﺎﺳﯽﺋاﺬﻏﻪﺑﺮﯿﻏزاو (نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻧرﺎﭼدﯽﺷﺎﻧ ﺖﯿﻤﺳزاﺖﻈﻠﻏيﻻﺎﺑﺮﺻﺎﻨﻋ،ﯽﺋاﺬﻏﻪﮐ ﺖﻠﻋﺮﺼﺤﻨﻣ صاﻮﺧ نآد
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7 ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﺑ نآ زا ﺪﻌﺑ وفﺮﺼﻣ5ﯽﻣرو ﻦﺗ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐرد .ﺖﺳارﺎﻨﮐﺖﯾﺰﻣ ﻦﯾاﯽﻣناﻮﺗﯽﯾﺎﯾاﺰﻣنﻮﭼ دﻮﺒﻬﺑﻂﯾاﺮﺷكﺎﺧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﻂﺳﻮﺗداﻮﻣﯽﻟآو ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﻓﺎﺿاندﻮﻤﻧﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ناﺰﯿﻣزانژوﺮﺘﯿﻧلﻮﻠﺤﻣ ﻪﺑكﺎﺧردﻞﺣاﺮﻣﺪﺷر سﺎﺴﺣهﺎﯿﮔارﺰﯿﻧﺮﮐذ دﻮﻤﻧ ا)ل ﺖﺑﺎﺗ2006 ويرﻮﺼﻨﻣﺮﻓونارﺎﮑﻤﻫ2010 .( ﻦﯿﻨﭽﻤﻫيﺮﺗﺮﺑ مﺪﻋ ﺖﻠﻋنزوراﺰﻫﻪﻧادردﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﯾﺬﻐﺗﺎﯿﻤﯿﺷﯾﯽمﺪﻋ ارﯽﻤﻫا
	) +رﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100 ﺪﺻرد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐيﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ5ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و3 ﻦﺗ ﯽﻣرو) +رﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ3ﯽﻣرو ﻦﺗ
	(ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻢﮐ .ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ ﻪﺑ ﻢﻫ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ فﺮﺼﻣ و ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ3ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رد رﺎﺘﮑﻫ .دﻮﺑ طﻮﺑﺮﻣﺑﻻﺎندﻮﺑداﺪﻌﺗرورﺎﺑ ﮥﻠﺒﻨﺳردﺪﺣاو ﺢﻄﺳردﻦﯾاﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﺮﮕﻧﺎﺸﻧﺖﺳا نآﻪﮐﺮﺛاﺖﺒﺜﻣ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﺐﺟﻮﻣ كﺎﺧﺖﯾﻮﻘﺗ ﻪﺠﻨﭘﯽﻫدﻪﺗﻮﺑﺎﻫهﺪﺷ) نارﺎﮑﻤﻫ و ناد .ﺖﺳا2015 ( ﺪﻨﺘﻓﺎﯾردﻪﮐهدﺎ
	ﻣﯽناﻮﺗﻪﺑﯽﻤﻫاﺮﻓﺶﯿﺑﺮﺗﺮﺻﺎﻨﻋﯽﺋاﺬﻏهﮋﯾﻮﺑنژوﺮﺘﯿﻧ لﻮﻃ ردﻪﺑ ﻞﺼﻓﻞﯿﻟديزﺎﺳدازآﯽﺠﯾرﺪﺗﺮﺻﺎﻨﻋاﺬﻏﯾﯽ دﻮﮐ زاﯽﻟآودﻮﺒﻬﺑتﺎﯿﺻﻮﺼﺧﯽﮑﯾﺰﯿﻓو ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ كﺎﺧﺖﺒﺴﻧ.دادهوﻼﻋﺮﺑﻦﯾادراﻮﻣﻪﮐﺮﺑﻢﺘﺴﯿﺳ ﻪﯾﺬﻐﺗ ﯽﻟآﺰﯿﻧﺐﺗﺮﺘﻣﯽﻣ،ﺪﺷﺎﺑﻪﻓﺎﺿاندﻮﻤﻧنژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﻪﺑهﺎﯿﮔرداﺮﺷﻂﯾسﺎﺴﺣﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﺷردوروﻪﺑ زﺎﻓ ﯽﺸﯾازﻪﺑناﻮﻨﻋﻞﻣ
	ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﻧﺪﻌﻣﻪﺑ،هﺎﯿﮔﺐﺟﻮﻣﻪﺠﻨﭘ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ و ﺎﻫ ﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا نآ ﻊﺒﺗﯽﻣددﺮﮔ
	ردﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﮏﯾﻪﮐ ﻂﺳﻮﺗيورو) ﮓﻨﯿﺳ2006(مﺎﺠﻧاﺪﺷدﺮﺑرﺎﮐ10 ﻦﺗ ﯽﻣرورﺎﺘﮑﻫ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐردﺎﻘﻣﻪﺴﯾﺎﺑمﺪﻋدﺮﺑرﺎﮐنآ ﺚﻋﺎﺑﺶﯾاﺰﻓاﻪﻠﺒﻨﺳ داﺪﻌﺗردهﺎﯿﮔﻮﺟ،ﺪﺷﻪﮐﺖﻠﻋﻦﯾا ﻓاﺶﯾاﺰارﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﮏﯾﺮﺤﺗيﺎﻫكﺎﺧوﻪﺿﺮﻋ مواﺪﻣوراﺪﯾﺎﭘﺮﺻﺎﻨﻋﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏهﺎﯿﮔزاﻖﯾﺮﻃ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐناﻮﻨﻋ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻧدﺮﮐيﺮﯿﮔرﺎﮑﺑﯽﻣرو ﺖﺳﻮﭙﻤ
	نﻮﺟاﻮﻫو ) نارﺎﮑﻤﻫ2010مﻼﻋا (ﺪﻧدﺮﮐﻪﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادطﺎﺒﺗرا ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣﺎﺑهﺮﯿﺧذداﻮﻣيﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓردﺖﻓﺎﺑيﺎﻫ ﯽﺸﯾورهﺎﯿﮔلﺎﻘﺘﻧا ودﺪﺠﻣنآﻪﺑﻪﻧادﺎﻫرادﺎﺑ .دﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑﺐﺳﺎﻨﻣندﻮﺑ ﺮﺗﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓردلﻮﻃﻞﺼﻓﺪﺷرﻪﺑﻞﯾﻻد ﺮﮐذرد هﺪﺷﻢﺘﺴﯿﺳﯽﻘﯿﻔﻠﺗوهﺮﯿﺧذنآردﺖﻓﺎﺑيﺎﻫ ،هﺎﯿﮔﻞﻣﺎﻋ ﻦﯾازاﻞﯾﻻدﺶﯾاﺰﻓادﺮﮑﻠﻤﻋردﻢﺘﺴﯿﺳ بﻮﺴﺤﻣ ﯽﻘﯿ
	ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ دﻮﺟو ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ راد ﺖﺳا ﻪﻧاد و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ظﺎﺤﻟ زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ لوﺪﺟ)3ﺑ ﻪﻧاد و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ .( ﺎ دﺮﺑرﺎﮐ رﺎﻤﯿﺗ7ﯽﻣرو ﻦﺗ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100 دﻮﮐ ﺪﺻرد ﯾﺎﯿﻤﯿﺷﯽ يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7 ﻦﺗ ﯽﻣرو (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ نآ زا ﺪﻌﺑ ورد رﺎﻤﯿ
	) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد يﺎﻬﻨﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ5ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻢﮐ و ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻢﻫ تﺎﻔﺻ ﻦﯾا50 دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺪﺻرد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ لوﺪﺟ)4 رد ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا .( ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ فﺮﺼﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗفﺮﺼﻣ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻞﻣﺎﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻬﻨﻣ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ لدﺎﻌﻣ راﺪﻘﻣ 
	) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻌﯿﻓر1393 ﻪﮐ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ( ﺶﯿﺑﻦﯾﺮﺗو ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺤﺗ ﻪﻧادﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗ
	كﺎﺧ ﺪﯿﻔﻣﻂﺳﻮﺗﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐوﯽﯾﺎﻧاﻮﺗنآرد دﻮﺒﻬﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟﯽﻧﺪﻌﻣفﺮﺼﻣﺮﭘوﻢﮐفﺮﺼﻣ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﻬﻧآ .ﺪﻧدادرﺎﻬﻇاﺪﻨﺘﺷادتﻻﻮﻀﻓ ﻪﮐمﺮﮐيﺎﻫﯽﮐﺎﺧ يوﺎﺣﺮﺻﺎﻨﻋﯽﻧﺪﻌﻣفﺮﺼﻣﺮﭘوﻢﮐفﺮﺼﻣﻞﺑﺎﻗ هدﺎﻔﺘﺳاﯽﻧاواﺮﻓهدﻮﺑﺐﺟﻮﻣ ﻪﮐﻪﯾﺬﻐﺗﻢﯿﻘﺘﺴﻣنﺎﻫﺎﯿﮔ رﻮﮐﺬﻣهﺪﺷوزادﻮﺒﻬﺑ ﻖﯾﺮﻃﺪﺷرو،ﻮﻤﻧﺐﺒﺳﺶﯾاﺰﻓا دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﺪﯾدﺮﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑمزﻻﻪﺑ
	ﯽﻘﯿﻔﻠﺗوﻢﮐﻦﯾﺮﺗو ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﻪﻧاد ﯽﻣ ﻞﺻﺎﺣ ﯽﻟآ ﻪﯾﺬﻐﺗ رﺎﻤﯿﺗ نﺎﺸﯾا ﯽﺳرﺮﺑ رد .دﻮﺷ ﺖﺒﺴﻧ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗﻪﺑشورﻪﯾﺬﻐﺗﺎﯿﻤﯿﺷﯾﯽوﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗ آﯽﻟﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ 16 و 50 ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓارددﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧاد دﺎﺠﯾا.دﺮﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و ناد زا ﻞﻘﻧ ﻪﺑ مﺎﺷﻮﺑ2015( ﺪﻘﺘﻌﻣﺖﺳاﻪﺑﻞﯾﻻددﺪﻌﺘﻣﻪﻓﺎﺿاندﺮﮐداﻮﻣﯽﻟآﻪﺑ 
	ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ50 ،25 و25مﺮﮔﻮﻠﯿﮐرديﺮﺗﺮﺑ (رﺎﺘﮑﻫ ﯽﺳﻮﺴﺤﻣزاﺮﻈﻧدﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺪﻫﺎﺷ ﺎﻬﻧآ .ﺖﺷادرﺎﻬﻇاﺪﻨﺘﺷادﻪﮐندوﺰﻓاﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻪﺑ كﺎﺧﺎﺑدﻮﺒﻬﺑنﺪﯿﺸﺨﺑﯾاﺮﺷﻂﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ،كﺎﺧﻦﻤﺿ ﯽﻤﻫاﺮﻓﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏدرﻮﻣزﺎﯿﻧ،هﺎﯿﮔتﺎﺒﺟﻮﻣﺶﯾاﺰﻓا هﺮﮑﯿﭘ ﺪﺷرﯽﺸﯾوروﺪﯿﻟﻮﺗسﺎﻣﻮﯿﺑارﺰﯿﻧهدروآ ﻢﻫاﺮﻓ .ﺖﺳاﻪﺘﻓﺎﯾ) نارﺎ
	ﺮﻔﺴﻓ و نژوﺮﺘﯿﻧﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ،5 ﺎﺗ11 زا ﺶﯿﺑ ﺮﺑاﺮﺑﻢﮐ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯾﺎﺳ و هدﻮﺑ كﺎﺧ و فﺮﺼﻣﯽﻣ ﯽﻟﻮﻤﻌﻣ كﺎﺧ زا ﺶﯿﺑ نآ رد ﺰﯿﻧ فﺮﺼﻣﺮﭘ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ نآ ﺞﯾرﺪﺗ ﻪﺑا رد ار ﺎﻫﯽﻣ راﺮﻗ هﺎﯿﮔ رﺎﯿﺘﺧ) ﺪﻫد و ناد نارﺎﮑﻤﻫ2015ﯽﻣرو .(ﺶﯿﺑ لدﺎﺒﺗ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و ﺮﺗ ﻻﺎﺑ نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐا ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ نارﺎﮑﻤﻫ و
	ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﺲﻧﺎﯾراولوﺪﺟ)5(ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ فﻼﺘﺧا ﯽﻨﻌﻣرد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رادلﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 ﺪﺻرد ظﺎﺤﻟ زا ﻪﻧاد نژوﺮﺘﯿﻧﯽﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺪﺷﺎﺑداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻪﮐ ﺶﯿﺑ رد ﻪﻧاد نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗرﺎﻤﯿﺗ فﺮﺼﻣ7 ﻦﺗ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردهوﻼﻌﺑ فﺮﺼﻣ ي100 ﺪﺻرد ﺷ دﻮﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿ- رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ لدﺎﻌ
	ﯽﻨﻌﻣراد،نژوﺮﺘﯿﻧﺮﻔﺴﻓوﻢﯿﺳﺎﺘﭘﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗﺎﺗ،ﻦﯿﻣﻮﺳ ﻦﯿﻤﺠﻨﭘﻦﯿﻣود وﺖﺸﮐردلﻮﺼﺤﻣهﺪﻫﺎﺸﻣهﺪﺷ.ﺖﺳا
	نارﺎﮑﻤﻫ2014.(نﺎﻘﻘﺤﻣشراﺰﮔهدﺮﮐﺪﻧاﻪﮐﺎﺑدﻮﺒﻬﺑ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳﯽﮑﯾﺰﯿﻓﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و،كﺎﺧﺖﯿﻟﺎﻌﻓﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑنآ ﺶﯾاﺰﻓاﻪﺘﻓﺎﯾوﺮﻣا ﻦﯾاﺐﺒﺳﺶﯾاﺰﻓايزﺎﺳﺎﻫروﺖﻈﻠﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﯽﯾاﺬﻏبﺬﺟ ﻞﺑﺎﻗكﺎﺧﯽﻣدﻮﺷياﻮﭘﻮﯿﻟ)و نارﺎﮑﻤﻫ2004() ﯽﮕﻨﭘار ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .1993هﺪﻫﺎﺸﻣ (دﺮﮐ ﻪﮐهﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﺑبﺬﺟنژوﺮﺘﯿﻧﺎﺗﻪﺳ ﺖﺸﮐﯽﻟاﻮﺘﻣﻪ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧلوﺪﺟ)5( فﻼﺘﺧا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﯽﻨﻌﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد ﮏﯾ ﺪﺻرد زا ظﺎﺤﻟﯽﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘﺪﺷﺎﺑ .ﺶﯿﺑ ﻪﻧاد ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺎﺑ فﺮﺼﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردهوﻼﻌﺑ ي فﺮﺼﻣ100ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ7ﺗﯽﻣرو ﻦ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺷ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﻪﮐ87/24 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد .داد نﺎﺸﻧﻢﮐ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻢﻫفﺮﺼﻣ ﻪﺑ50 ﺪﺻرد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ نوﺪﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ راد فﺮﺼﻣ3ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺖﺷاد صﺎﺼﺘﺧا لوﺪﺟ) 6( . ﻪﺿﺮﻋ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻦﮑﻤﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬ
	ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﺲﻧﺎﯾراولوﺪﺟ)5( فﻼﺘﺧا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﯽﻨﻌﻣرد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ5ﺪﺻرد ياﺮﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﻪﻧادﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .دﻮﺑلوﺪﺟ) ﺎﻫ6نﺎﺸﻧ ( دادﺎﺑ فﺮﺼﻣ50هوﻼﻌﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد ي7ﻦﺗﯽﻣرو
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺶﯿﺑ  رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﻧاد ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺪﺷفﺮﺼﻣ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻂﻘﻓ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻪﺘﺒﻟا ،3ﯽﻣرو ﻦﺗ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﻪﯿﻘﺑ ﺎﺑ و ﺖﺷاد راد ﺎﻤﯿﺗﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫر.ﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ راد لﻼﻫ ) نارﺎﮑﻤﻫ و2014 ﺐﺒﺳ ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ( ﺶﯾاﺰﻓا ﻼﻗﺎﺑ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ بﺬﺟ ﺮﻔﺴﻓﯽﻣﺷﻮ .د ﯽﻣروﺮﻔﺴﻓ يوﺎﺣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا لدﺎﺒﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﺖﻟﻮﻬﺳﯽﻣ راﺮﻗ هﺎﯿﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد و نﺎﻧاﻮﯿﻧﺎﻣ) د
	) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﻟاز .ﺪﻧا2007ﺶﯾاﺰﻓا ( يﺎﻫ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ هﺪﻨﻨﮐ ﻢﯿﻈﻨﺗ دﻮﺟو ،ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر يﺎﻫ ﺮﯿﻈﻧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ بﺬﺟﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﯽﻣرو يوﺎﺣ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا هﺪﻤﻋ ﻞﯾﻻد ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ار ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻦﯾا ﺮﺼﻨﻋ.ﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﮕﻨﭘار )1993ﺮﺛا (هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑفﺮﺼﻣﺖ
	لوﺪﺟ5ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ راد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳﮏﯾيور و ﺰﻨﮕﻨﻣ ،ﻦﻫآﺮﺻﺎﻨﻋ ياﺮﺑ ﺪﺻرد ﻪﻧادﯽﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ .ﺪﺷﺎﺑلوﺪﺟ) ﺎﻫ6 داد نﺎﺸﻧ ( ﺶﯿﺑ ﻪﺑ ﻦﻫآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ فﺮﺼﻣ7ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ هوﻼﻌﺑ فﺮﺼﻣ ي50ﺪﺻردﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ
	نوﺪﺑ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﺎﺑ راددﺮﺑرﺎﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ7ﯽﻣرو ﻦﺗ
	ﯽﻣﻮﺷﻧﺪ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾا ﻪﺑ . ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ كﺎﺧ ﯽﻟآ هدﺎﻣ دﻮﺒﻬﺑ بﺬﺟﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﻨﯿﻬﺑﻣ ﯽﯾاﺬﻏوﺮﮑﯿﻣ و وﺮﮐﺎ ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ناد2015ﺗ رد ﯽﻤﻬﻣ ﺶﻘﻧ ﯽﻟآ داﻮﻣ .(ﺄ ﻦﯿﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋﻢﮐ
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد) +100ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و50 + ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد5ﻦﺗﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد دﻮﺑ طﻮﺑﺮﻣ .ﻢﮐﻏ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻦﻫآ ﺖﻈﻠ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ نوﺪﺑ ﺎﺑ راد دﺮﺑرﺎﮐ3ﯽﻣرو ﻦﺗ + ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ )100ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد يﺎﻬﻨﻣ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾا
	ﯽﻣ ﺎﻔﯾا فﺮﺼﻣﺪﻨﻨﮐ، و ﮏﯿﻣﻮﻫ ﺪﯿﺳا ﻪﮐ ترﻮﺻ ﻦﯾﺪﺑ ﻓﻟﺎ ﺰﯾر ﺮﺻﺎﻨﻋ يﺎﻬﻧﻮﯿﺗﺎﮐ ﺎﺑ ﯽﻟآ داﻮﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﮏﯾﻮ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ و هدﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﺲﮑﻠﭙﻤﮐ يﺬﻐﻣﻔﺘﺳا .دﻮﺷ ﯽﻣ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻬﻧآ هدﺎ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻪﯾﺰﺠﺗ نآ لﺎﺒﻧﺪﺑ و ﮏﻨﯿﺑﺮﮐ زﺎﮔ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ ﯽﻟآ داﻮﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ
	،ﻦﯿﺴﯿﻠﮔ ،ﺪﯿﺳاﻮﻨﯿﻣآ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ) (نﺪﺷ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﯽﻃ رد ﮏﯿﻣﻮﻫ ﺪﯿﺳا ،ﻦﯿﺌﺘﺴﯿﺳ هﺪﺷ كﺎﺧ كﺎﺧ رد يﺬﻐﻣ ﺰﯾر ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ و) ﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓاﯿﮐﻮﻟزﺪﻧﺎﻧﺮﻓنارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻧﻮ2010.( ) نﻮﺘﻔﻣ و ﯽﻟﻮﺳر1389ﺖﻈﻠﻏ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ (،ﺮﻔﺴﻓ ،ﻢﯿﺳﺎﺘﭘﺰﻨﮕﻨﻣ و ﻦﻫآمﺪﻨﮔردكﺎﺧرﺎﻤﯿﺗهﺪﺷﺎﺑﮏﯾ ﺮ
	ﺰﻨﮕﻨﻣ ،ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا يﺬﻐﻣﺰﯾر ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺮﯾﺎﺳ و سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ.ﺪﺑﺎﯾ فﺮﺼﻣﯽﻣرو ﺰﻨﮕﻨﻣ ،ﻦﻫآ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ يور و رد مﺪﻨﮔ ﻪﻧادﯽﻣﯽﻣ ﻪﮐ ددﺮﮔ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﻪﺑ ﺮﺘﻬﺑرد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻟآداﻮﻣ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻧﻮﯿﮐﻮﻟ زﺪﻧﺎﻧﺮﻓ2010.(رد تاﺮﺛا رﺎﻨﮐﻪﻌﺳﻮﺗ ﺐﺒﺳ ﻪﮐ كﺎﺧ رﺎﺘ
	يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ظﺎﺤﻟ زا ﻒﻠﺘﺨﻣ رد يراد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ1 لوﺪﺟ) دراد دﻮﺟو ﺪﺻرد5ﺶﯿﺑ .( ﻦﯾﺮﺗ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ناﺰﯿﻣ فﺮﺼﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ7 ﻦﺗ ﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻞﻣﺎﮐ فﺮﺼﻣ) + يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7ﯽﻣرو ﻦ
	ﯽﻣ ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ ،دﻮﺷوﻼﻋ ﺪﻨﻧاﻮﺗ يزﺎﺳدازآ ﺮﺑ ه ﺮﺻﺎﻨﻋ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏﺮﺻﺎﻨﻋ ﻪﺑ لﺎﺼﺗا ﺎﺑ ،دﻮﺧ ﯽﯾاﺬﻏﺮﯿﺨﺒﺗ ،نﻮﯿﺳﺎﮑﯿﻔﯾﺮﺘﯿﻧد زا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ رد و ﯽﯾﻮﺸﺑآ ﺰﯿﻧ و هدﺮﮐ يﺮﯿﮔﻮﻠﺟ ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ روﺮﻣ ﻪﺑ ار .ﺪﻧزﺎﺳ دازآ زا ﯽﻓﺮﻃ ﺎﺑ كﺎﺧ ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ و ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﯽﻣرو ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﯾﺎﯿ
	ﻢﻇﺎﮐ) ﺖﺳا ﻪﯿﺟﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ و هداز نارﺎﮑﻤﻫ1392.(
	60ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻦﺗﻪﻟﺎﺑزيﺮﻬﺷﻪﺑهاﺮﻤﻫ50ﺪﺻرد راﺪﻘﻣ نژوﺮﺘﯿﻧﻦﯿﺌﺗوﺮﭘمﺎﺧﺶﯿﺑيﺮﺗﺖﺒﺴﻧﻪﺑﺮﯾﺎﺳ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗدرادﻦﯾا .رﺎﻤﯿﺗراﺪﻘﻣﻦﯿﺌﺗوﺮﭘمﺎﺧمﺪﻨﮔ ﻢﻗر ﺪﻧﻮﻟاارردﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﺑرﺎﻤﯿﺗ،ﺪﻫﺎﺷ83 ﺶﯾاﺰﻓا ﺪﺻرد .دادنآ ﺎﻫﻞﯿﻟدﻦﯾاﻪﺠﯿﺘﻧارﻪﺑﺶﻫﺎﮐﺖﻓررﺪﻫنژوﺮﺘﯿﻧ ردمﺎﻈﻧﻪﯾﺬﻐﺗﯽﻘﯿﻔﻠﺗوﺶﯾاﺰﻓاﺖﯿﻠﺑﺎﻗﺳدﯽﺳﺮﺘهﺎﯿﮔﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نژوﺮ
	لوﺪﺟ) ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ5 دﻮﺟو ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ( ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧااد لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ ر1 ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ .ﺖﺳا مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ظﺎﺤﻟ زا) ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ6/998 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐدﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ7 ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ رد دﻮﮐ ﻞﻣﺎﮐ فﺮﺼﻣ) + ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7 ﻦﺗ ﯽﻣروﻢﮐ و (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻦﯾﺮﺗ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ)4/403 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐﻢﻫفﺮﺼﻣ ﺎﺑ3ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ رﺎﺘﮑﻫ رد لوﺪﺟ)6( .ﻦﯾاﺺﺧﺎﺷ بﺮﻀﻠﺻﺎﺣﺪﺻرددﺮﮑﻠﻤﻋ رد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﻪﻧادﺖﺳا،رد ﻪﺠﯿﺘﻧ، دﺮﺑرﺎﮐ7ﯽﻣرو ﻦﺗ دﻮﮐ ﻞﻣﺎﮐ فﺮﺼﻣ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷيﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ
	زاﺮﻤﯿﻠﭘولﺎﻘﺘﻧايﺎﻫﺪﯿﺳاﻪﻨﯿﻣآﺎﺑﺶﻫﺎﮐ ﻪﺟاﻮﻣ هﺪﺷوزافﺮﻃ،ﺮﮕﯾدﻪﯾﺰﺠﺗ
	تﺪﺷﯽﻣﺪﺑﺎﯾو رد ﻪﺠﯿﺘﻧناﺰﯿﻣﻞﯿﮑﺸﺗﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﺶﻫﺎﮐﯽﻣﺪﺑﺎﯾ و اﻮﻠﺠﻧآ) نارﺎﮑﻤﻫ2013( .موﺮﺘﺴﮑﺑو) نارﺎﮑﻤﻫ2004(شراﺰﮔ ﺪﻧدادردمﺎﻈﻧيﺎﻫﮏﯿﻧﺎﮔراﻪﮐردﺎﻬﻧآﻂﻘﻓدﻮﮐﯽﻟآ فﺮﺼﻣﯽﻣ،دﻮﺷدﻮﺒﻤﮐنژوﺮﺘﯿﻧدوﺪﺤﻣهﺪﻨﻨﮐﻦﯾﺮﺗ ﻞﻣﺎﻋﺪﯿﻟﻮﺗلﻮﺼﺤﻣﯽﻣﺪﺷﺎﺑ .ﻪﺑﺮﻈﻧﯽﻣﺪﺳرﺶﯾاﺰﻓا ﺖﻈﻠﻏﻦﯿﺌﺗوﺮﭘمﺪﻨﮔﺮﺑﺮﺛاﻖﯿﻔﻠﺗيﺎﻫدﻮﮐﯽﻟآﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤ
	مﺪﻨﮔ ﻪﻧاد ﺖﯿﻔﯿﮐ دﻮﺒﻬﺑ .ﺪﺷﺎﺑﻪﺟﻮﺗﻪﺑﺞﯾﺎﺘﻧ ﺺﺨﺸﻣ ﯽﻣدﻮﺷﻪﮐيﺎﻫدﻮﮐﯽﻣرو هﮋﯾو ﻪﺑ ﯽﻟآﺖﺳﻮﭙﻤﮐﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ناﺮﺒﺟﯽﺸﺨﺑزﺎﯿﻧ زايدﻮﮐهﺎﯿﮔمﺪﻨﮔارﺪﻧراد .ﺮﺑﻦﯾا سﺎﺳاﯽﻣناﻮﺗﻂﯾاﺮﺷ ﯽﺧﺮﺑ ردناﺰﯿﻣدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﯽﻓﺮﺼﻣﺶﻫﺎﮐ ارهدادو ﺎﺑيﺎﻫدﻮﮐﯽﻟآﻦﯾاار ﺶﻫﺎﮐ ناﺮﺒﺟﯽﻣ ﺮﻈﻨﺑ .دﻮﻤﻧ ﺪﺳرهﺎﺗﻮﮐ رد ،تﺪﻣيﺎﻫدﻮﮐﯽﻟآ ﻪﺑ
	ﺶﯿﺑ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﻠﺒﻨﺳ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺗﺎﺑ ﺑرﺎﮐ دﺮ7ﯽﻣرو ﻦﺗ) +ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ100 ﺪﺻرد
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و50 يوﻼﻌﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد7ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐ و ﻢﮐ فﺮﺼﻣ  و ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﻢﻫ نآ ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺗ3 ﯽﻣرو ﻦﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐرﺎﺘﮑﻫ ردﺶﯿﺑ .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﯾﺮﺗ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻪﻧاد راﺰﻫ نزوﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ د)6/998 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻢﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ7ﯽﻣر
	يﺎﻬﻨﻣ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ7 ﯽﻣرو ﻦﺗ (ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ .ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ ﻪﮐ ﯽﻟﺎﺣ ردﻢﮐﻦﯾﺮﺗ ) ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ4/403 (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐرد رﺎﻤﯿﺗ فﺮﺼﻣ3ﯽﻣرو ﻦﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ.ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ تاﺮﺛا ﮕﯾﺎﺟ ﺖﺒﺜﻣﯽﻣرو ﯽﻨﯾﺰ يﺎﻫدﻮﮐ زا ﯽﺸﺨﺑ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ دﻮﺟﻮﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و يور 
	يﺪﻤﺣا،ر داﮋﻧﯽﻔﺠﻧنا،ﯽﻠﻋدازﺮﻐﺻانونﺎﺘﺳوا ،ش1392ﺮﺛا .يﺎﻫدﻮﮐﯽﻟآونژوﺮﺘﯿﻧﺮﺑﮐﯽﯾارﺎفﺮﺼﻣ ،بآ دﺮﮑﻠﻤﻋوﯽﮔﮋﯾويﺎﻫﺪﺷرمﺪﻨﮔﻢﻗر) .(ﺪﻧﻮﻟاﻪﯾﺮﺸﻧﺶﻧادبآو،كﺎﺧ23)2:(194-177. ص ﯽﺒﯿﺒﺣ، ،م نﺎﯾﺪﯿﺠﻣ1393ﺮﯿﺛﺄﺗ .حﻮﻄﺳﻒﻠﺘﺨﻣدﻮﮐﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷنژوﺮﺘﯿﻧوﯽﻣروﺖﺳﻮﭙﻤﮐﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋﺖﯿﻔﯿﮐ وترذ ﻪﻠﺠﻣ .ﻦﯾﺮﯿﺷﺪﯿﻟﻮﺗويروآﺮ

