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  چکیده
به منظور . شوندتأمین عناصر غذایی در کشاورزي پایدار محسوب می مهم کودهاي زیستی یکی از منابع

 1390در تابستان فتابگردان، آزمایشی آ در شیمیایی ها با کودهايي کارایی آنو مقایسه زیستیکودهاي  اثر يمطالعه
. اجرا شدتکرار  سههاي کامل تصادفی با به صورت اسپلیت فاکتوریل، در قالب طرح بلوك در ایوانغربي ادر مزرعه

 نیتروژن و فسفر درصد کود شیمیایی 100و  66، 33، 0( و فسفر سطح کود شیمیایی نیتروژن چهاراصلی شامل  فاکتور
کاربرد کود زیستی  و ) تلقیح و عدم تلقیح(در دوسطح  کود زیستی نیتروکسین کاربرد فرعی شامل  تورفاکو ) مورد نیاز

نتایج نشان داد که برهمکنش کود شیمیایی و نیتروکسین بر عملکرد  .بود )تلقیح و عدم تلقیح(در دو سطح  2فسفات بارور
د کود شیمیایی، تلقیح با نیتروکسین به ترتیب باعث درص 66و  33، 0سطوح در داري داشت، به طوریکه دانه اثر معنی

درصد کود شیمیایی  100اما در سطح  عملکرد دانه نسبت به عدم تلقیح شددرصدي در  73/5و  78/9، 64/31افزایش 
 برکودهاي زیستی و شیمیایی  کاربرد .داري از لحاظ این صفت ایجاد نکردمورد نیاز، کاربرد نیتروکسین تفاوت معنی

درصد کود  100مصرف داري داشتند، به طوریکه بیشترین عملکرد روغن به تیمار کرد روغن اثر افزایشی معنیعمل
ي در درصد 63/2 باعث افزایش  همچنینکاربرد نیتروکسین  .و تلقیح با نیتروکسین تعلق داشتمورد نیاز  شیمیایی

تی در تلفیق تلقیح بذر آفتابگردان با کودهاي زیس اصله،حنتایج با توجه به در نهایت . شد آفتابگرداندانه محتواي روغن 
      .با کودهاي شیمیایی جهت حصول حداکثر عملکرد روغن توصیه می گردد

  
    نیتروکسین و کود شیمیایی ،زیستی ، کود2، فسفات بارورآفتابگردان :هاي کلیديواژه
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Abstract  
Biological fertilizers are one of the most important supply source of nutrients in sustainable 

agriculture. In order to study the effect of bio-fertilizers on sunflower and compare the it’s 

efficiency with chemical fertilizers, a field experiment was carried out in Eyvangharb in summer of 

2011. Treatments were arranged in a split factorial experiment based on RCBD with three 

replications.  The main plot included 4 levels of phosphorus and nitrogen chemical fertilizer (0, 33, 

66 and 100% of nitrogen and phosphorus fertilizer requirements) and subplot comprised of factorial 

of Nitroxin biofertilizer application with two levels (inoculation and non inoculation) and 

Phosphate Barvare2 biofertilizer with two levels (inoculation and non inoculation). Results showed 

that the interaction of chemical fertilizer and Nitroxin had a significant effect on yield, So that at 

levels of 0, 33 and 66% of requirement chemical fertilizer application, inoculation with Nitroxin 

compared to the non-inoculated increased grain yield 31.64, 9.78 and 5.73%, respectively, but at 

level of 100% of requirement chemical fertilizer application, the Nitroxin application didn’t have 

significant effect on this trait. Biological and chemical fertilizers application significantly increased 

oil yield, as the highest oil yield was achieved at 100% requirement chemical fertilizer use  and 

Nitroxin and Phosphate Barvare2 inoculation. Nitroxin application also increased 2.63 percent seed 

oil content, compared to control. Finally, based on these results, to achievement of maximum 

sunflower oil yield, seed inoculation with bio-fertilizers in combination with chemical fertilizers is 

recommended. 
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  مقدمه
همراه  )L. Helianthus annuus(آفتابگردان 
ترین زمینی از جمله مهم دانه و بادامبا سویا، کلزا، پنبه
ساله است که کاشت آن از دیرباز گیاهان روغنی یک

بخش مهمی از کشاورزي کشورهاي شرقی را تشکیل 
از دیدگاه تغذیه،  ).1379آلیاري و همکاران (داده است 

روغن آفتابگردان به دلیل داشتن مقادیر فراوانی از 
اسیدهاي چرب اشباع نشده نظیر لینولئیک و اولئیک 

ته به ارقام ي آفتابگردان بسدانه. باشدمورد توجه می
سیلر (باشد درصد روغن می 50تا  26مختلف داراي 

توقع این گیاه نسبت به عناصر معدنی خاك زیاد ). 2007
است و وجود تعادل عناصر غذایی، براي به حداکثر 

باشد رسیدن عملکرد دانه و روغن ضروري می
هاي اساسی افزایش عملکرد از مؤلفه ).1386پور خواجه(

ها به ویژه ي، مصرف بیشتر نهادهمحصوالت کشاورز
هاي اخیر با افزایش در دهه. کودهاي شیمیایی است

مصرف کودهاي شیمیایی، مشکالت جدي زیست 
در این راستا، . محیطی بر جامعه تحمیل شده است

اي براي بهبود کیفیت خاك، هاي گستردهتالش
ها آغاز شده محصوالت کشاورزي و حذف آالینده

اساسی فائق آمدن به این مشکالت،  هاياز راه. است
امروزه  ، به طوري کهاستفاده از کودهاي زیستی است

استفاده از انواع کودهاي زیستی براي حفظ توازن 
اي برخوردار گردیده حاصلخیزي خاك از اهمیت ویژه

کودهاي زیستی متشکل  ).2003استارز و کریتی (است 
ند که هر هاي مفیدي هستها و همچنین قارچاز باکتري

سازي و رها نیتروژنتثبیت  مانند یک به منظور خاصی،
-آهن از ترکیبات نامحلول آن و پتاسیم هاي فسفات،یون

شته ها بیش از یک نقش دااین باکتري. شوندها تولید می
عالوه برکمک به جذب عنصري خاص باعث جذب و 

بهبود ساختمان  و ي گیاههاي، کاهش بیماررسایر عناص
افزایش  رشد گیاه و نتیجه تحریک بیشتر در خاك و
 ).2006و همکاران  هان( شوندیفی محصول میک کمی و

اندامگان متعددي  از جمله کودهاي زیستی که حاوي ریز
هاي باکتري. توان به نیتروکسین اشاره کرداست، می

موجود در کود زیستی نیتروکسین، عالوه بر تثبیت 
جذب عناصر پرمصرف و  نیتروژن هوا و متعادل کردن

مغذي مورد نیاز گیاه، ترشح اسیدهاي آمینه، سیانید ریز
هیدروژن و سیدروفور را نیز به عهده دارد و موجب 

- هاي هوایی گیاه میي ریشه و قسمترشد و توسعه
اي از مؤثرترین نیتروکسین حاوي مجموعه. شود

 از جنس ي نیتروژنکنندههاي تثبیتهاي باکتريسوش
mAzospirillu و erAzotobact این  که باشدمی

رشد و توسعه ریشه و قسمتهاي هوایی  هاباکتري
 ).2001گیلیک و همکاران ( گیاهان را موجب می شود

بررسی مطالعات انجام شده روي کاربرد کودهاي 
ها با کودهاي شیمیایی نشان  زیستی و ترکیب آن

ت دهد که استفاده از کودهاي زیستی داراي اثرا می
مثبتی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان همراه با کاهش 

بسیاري از محققین  .باشد مصرف کودهاي شیمیایی می
به نقش مثبت ریزوباکترهاي محرك رشد گیاه، بر 

اند عملکرد محصوالت زراعی مختلف اشاره کرده
یادگاري و همکاران  و 2010 آدسمویی و همکاران(

ردان نشان داد که نتایج آزمایشی روي آفتابگ ).2010
ازتوباکتر (ي تیمارهاي بذور تلقیح شده به باکتري کلیه

، تعداد دانه و قطر داراي وزن هزاردانه) و آزوسپریلوم
. بودند بدون تلقیح بیشتري نسبت به تیمارهاي طبق

ي افزایش وزن هزاردانه با توجه به افزایش طول دوره
انگر تأثیر تواند بیپر شدن دانه قابل توجیه بوده و می

ي رشد گیاه بر عملکرد دانه از هاي افزایش دهندهباکتري
طریق افزایش مقدار مواد فتوسنتزي ذخیره شده در 

اکبري و همکاران (طول مدت بیشتر پر شدن دانه باشد 
کود ، )1389(طبق گزارش شاکري و همکاران  ).1388

وم، عملکرد دانه در یازتوباکتر و آزوسپریلبا زیستی 
 67/1166به کیلوگرم در هکتار  94/849را از  کنجد

در تحقیق میرزاخانی و . کیلوگرم در هکتار افزایش داد
شد که تلقیح بذور گلرنگ  مشخص) 1387(همکاران 

بهاره با باکتري آزادزي ازتوباکتر و قارچ همزیست 
میکوریزا، عالوه بر افزایش عملکرد دانه و روغن، سبب 

رابر عوامل نامساعد افزایش مقاومت گیاهان در ب
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فسفات  کود .شودمحیطی و بهبود کیفیت محصول می
 يکنندهحل هاياز باکتري ايمجموعهنیز  2بارور

و  Bacillus هاي مختلففسفات از جنس
Pseudomonas که قادرند فسفر نامحلول در  دنباشمی

. خاك را به فرم محلول قابل دسترس گیاه تبدیل کنند
 قادرند فسفات غیر آلی محلول راگیاهان تنها  اصوال

ه طور عادي میزان آن در خاك به جذب نمایند که ب
شدت ه کمبود فسفر ب. مراتب کمتر از نیاز گیاه است

گذارد و تشکیل روي میزان رشد گیاهان اثر منفی می
-قرار می تأثیر ها را نیز تحتگل، میوه، بذر و کیفیت آن

در  ومت گیاهانسبب افزایش مقا بیوفسفر،مصرف  .دهد
 شودهاي محیطی مثل شوري و خشکی میشرایط تنش

نتایج استفاده از کود  .)1387کوچکی و همکاران (
ق مختلف کشور حاکی در مناط 2زیستی فسفات بارور

ن است که در اکثر موارد، کاربرد کود زیستی از آ
درصدي  10موجب افزایش باالي  2فسفات بارور

در . )1384زاده حسین(ست زراعی شده اعملکرد گیاهان 
هاي کاربرد کود زیستی شامل باکتريآزمایشی دیگر، 

ي رشد، عملکرد و صفات کیفی آفتابگردان را در افزاینده
بهبود بخشیدند، به ) عدم تلقیح(مقایسه با تیمار کنترل 

طوري که سبب افزایش عملکرد دانه، میزان روغن و 
اوجاقلو و . )2003خواز الشهاتا و (پروتئین دانه شدند 

اظهار کردند که کاربرد کودهاي ) 1386(همکاران 
توانند با زیستی ازتوباکترین و فسفات بارور می

سازوکار جداگانه، در افزایش عملکرد دانه و درصد 
ي گلرنگ مؤثر باشند، به شرطی که همراه روغن دانه

ي نصف مقدار باکود آلی و کود شیمیایی به اندازه
در کل، بررسی نتایج . ف شوندتوصیه شده مصر

تحقیقات انجام شده نشان داد که کاربرد کودهاي 
بیولوژیک اثرات مثبتی را از نظر کمی و کیفی روي 

پژوهش حاضر به  .نمایدگیاهان مختلف اعمال می
بر  منابع کودي شیمیایی و زیستیمنظور بررسی اثر 
عملکرد آفتابگردان با هدف افزایش  عملکرد کمی و کیفی

  .و بهبود کیفیت دانه در گیاه آفتابگردان انجام گرفت
  

  هامواد و روش
اي در مزرعه در 1390در تابستان این آزمایش 
، با مختصات کیلومتري ایالم 25ایوانغرب واقع در 

 46دقیقه عرض شمالی و  45درجه و  33جغرافیایی 
به صورت آزمایش دقیقه طول شرقی  35و  درجه

کامل  هايدر قالب طرح بلوكاسپلیت فاکتوریل، 
در این آزمایش . تکرار به اجرا در آمد سهتصادفی با 

سطح کود شیمیایی  چهارهاي اصلی شامل کرت
درصد کود  100و 66، 33، 0( یو نیتروژن دارفسفر

فاکتوریل  هاي فرعی شاملو کرت) شیمیایی مورد نیاز
و ) تلقیح و عدم تلقیح(کاربرد کود زیستی نیتروکسین 

 .بود) تلقیح و عدم تلقیح( 2اربرد کود فسفات بارورک
شیمیایی مورد نیاز گیاه براساس نتایج آنالیز  هايکود

به صورت کود اوره به میزان نیتروژن ، )1جدول (خاك 
 به صورت فسفردار کتار و کودکیلوگرم در ه 200

لوگرم در هکتار در کی 100سوپر فسفات تریپل به میزان 
لیتر در  یک ( نیتروکسین زیستی کود .نظر گرفته شد

هاي ترین سوشاي از فعالکه حاوي مجموعه )هکتار
 Azotobacter ي ازت شاملهاي تثبیت کنندهباکتري

sp.  وAzospirillium sp. باشد و کود فسفات می
از  ايمجموعهکه شامل ) گرم در هکتار 100( 2بارور
ف هاي مختلفسفات از جنس يکنندهحل هايباکتري

Pseudomonas و Bacillus به صورت باشدمی ،
 .بذرمال در زمان کاشت مورد استفاده قرار گرفتند

کودهاي زیستی مذکور از شرکت زیست فناوري سبز (
و شیمیایی سوپر فسفات تریپل د تمامی کو ).تهیه گردید

 .به زمین اضافه شد کاشتکود نیتروژن قبل از  25٪
 ٪30برگی و  تهشدر موقع کود نیتروژنه   45٪

رحیمی و همکاران، ( باقیمانده قبل از گلدهی به کار رفت
هر . بود ي کاشت به صورت جوي و پشتهنحوه. )1382

- سانتی 60ي پشته به فاصله پنجکرت آزمایشی شامل 
 20روي ردیف  ي بوتهمتر  و فاصله ششمتر و طول 

) بوته در متر مربع 3/8جهت ایجاد تراکم (متر سانتی
 120(پشته  دوهاي اصلی ي بین کرتفاصله .بود

-سانتی 60هاي فرعی ي بین کرتو فاصله) مترسانتی
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-متر در نظر گرفته  سهها نیز بلوكفاصله بین . بود متر
خرداد ماه و رقم به کار رفته،  25تاریخ کاشت نیز . شد

هاي روغنی و این رقم از آفتابگردان. رقم یوروفلور بود
گل کراس با دوره بلوغ میان رس و نوع  هیبرید سین

 شامل داشت از عملیات .مقاوم به خوابیدگی می باشد

به (هرز  هايعلف کنترل ،)روز یکبار پنج(آبیاري 
تنک کردن و  ،)صورت دستی و به دفعات مورد نیاز

  .گرفت صورت نظر مورد زمان در ها طبق پوشاندن
  
  

  .حل آزمایشنتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك م -1جدول 
عمق 
  نمونه
(cm) 

اسیدیته گل 
  اشباع

)pH(  

هدایت 
  الکتریکی

)dSm-1(  

ماده 
  آلی

 )٪(  

نیتروژن 
  کل

)٪(  

فسفر قابل 
  جذب

(ppm) 

پتاسیم قابل 
  جذب

(ppm)  

  درصد رس
 )٪(  

  درصد سیلت
 )٪(  

درصد 
  شن

 )٪(  
بافت 
  خاك

  لومی  25  49  26  550  5/10  18/0  81/1  07/1  63/7  0- 30

  
افشانی، جهت پیشگیري ي گردهحلهدر پایان مر

بوته از خطوط  15از خسارت پرندگان، از هر کرت 
میانی و با در نظر گرفتن اثر حاشیه که داراي رشد 

هاي معادل میانگین جامعه هر کرت بود، انتخاب و طبق
 .پوشانده شدهاي توري پارچهي ها به وسیلهآن

پس از شهریور،  30برداشت محصول در تاریخ 
اي شدن قسمت اعظم پشت قهوه( هادانه کاملیدگی رس
پر در طبق، قطر  د دانهتعداصورت گرفت و صفات  )طبق

طبق، درصد مغز دانه، وزن هزاردانه، عملکرد بیولوژیک 
روغن، عملکرد  و ، شاخص برداشت، درصدو دانه

تجزیه و . گیري شداندازهعملکرد پروتئین، و درصد 
صورت  SASافزار  از نرم با استفاده ها دادهتحلیل 
بر اساس  هاتیمار يسادهمقایسه میانگین اثر . گرفت

تیمارها از ش و مقایسه میانگین برهمکن LSDآزمون 
اثر کودهاي زیستی در هر سطح کود  1یدهبرشطریق 

 رد )1385، سلطانی(  L.S.Meansش شیمیایی و به رو
  .سطح احتمال پنج درصد انجام شد

  
  نتایج و بحث

  ي پر در طبقدانهتعدا 
تعداد  دانه پر نشان داد که ها نتایج تجزیه واریانس داده

داري تحت تأثیر تیمارهاي کود به طور معنی در طبق

                                                           
1 Slicing 

و همچنین  2شیمیایی، نیتروکسین و فسفات بارور
برهمکنش کود شیمیایی و نیتروکسین، قرار گرفت 

کاربرد فسفات نشان داد  هامقایسات میانگین ).2جدول (
ي پر در درصدي تعداد دانه 2/1باعث افزایش  2بارور

عدم کاربرد آن شده است طبق آفتابگردان نسبت به 
ي فسفر هاي حل کنندهکاربرد میکروارگانیسم ).1شکل (

تواند مسیر انتشار و جذب در زراعت آفتابگردان می
و موجب سهولت دسترسی عنصر  کوتاه نمودهفسفر را 

ي همچنین از طریق بهبود تغذیه فسفر براي گیاه گردد و
 ي پر در طبق مؤثر باشدسایر عناصر، روي تعداد دانه

دار شدن با توجه به معنی. )1387مرادي و همکاران (
و با این صفت برهمکنش کود شیمیایی و نیتروکسین بر 

دهی اثر نیتروکسین در سطوح توجه به جدول برش
 نیازنیتروژن و فسفر مورد  مختلف کود شیمیایی

درصد  33و  0مشاهده شد تنها در سطوح  ،)3جدول (
، کاربرد نیتروکسین از لحاظ مصرفی کود شیمیایی

، به داري ایجاد کردي پر در طبق تفاوت معنیتعداد دانه
درصدي  56/2و  40/4طوري که به ترتیب باعث افزایش 

درصد  100و  66در این صفت شد ولی در سطوح 
نیاز، نیتروکسین از لحاظ مصرف کود شیمیایی مورد 

این . )6ل جدو( داري ایجاد نکرداین صفت تفاوت معنی
هاي نیتروژن و فسفر، همزیستی الزم بین باکتري
طبق . موجود در نیتروکسین و گیاه برقرار نشده است
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، مصرف مطلوب )1388(گزارش رشدي و همکاران 
-کودهاي شیمیایی همراه با تلقیح کودهاي زیستی می

تأثیر مناسبی بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان تواند 
  .داشته باشد

  
  .2تجزیه واریانس عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان تحت تاثیر مقادیر مختلف کودهاي شیمیایی و نیتروکسین و فسفات بارور -2جدول 

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  )MS(میانگین مربعات 
  تعداد دانه
  پر در طبق

  درصد
  مغز

  رقط
  طبق

  وزن
 هزاردانه

  عملکرد
 بیولوژیکی

  عملکرد
  دانه

شاخص 
  برداشت

درصد 
  روغن

  عملکرد
  روغن

درصد 
  پروتئین

  عملکرد
  پروتئین

  ns 07/79  *491/5   ns   003/0  ns071/0   ns18418  ns4957   ns49/2   ns04/3   ns44/75  ns 35/0  ns 7/55  2  تکرار
  a(  3  **91/43419  **052/45  **549/3  **189/36  **16552636  ** 2830172  **61/58 **89/94 **51/749256  **58/6  ** 3/119432(کود شیمیایی 

702/1  034/0  733/2  50/87  6  خطاي اصلی  159590 13671 22/4  99/0  05/1258  37/0  2/688  

  b(  1  **00/3080   ns553/2  **635/3  **170/16 **9538613  **695310  ns08/0  * 25/15  **02/163205  ns 96/0  **2/27403(نیتروکسین 

 2فسفات بارور
)c(  

1  ** 23/1033   ns006/0   ns077/0  **898/16  **4594101  *78561   ns81/9   ns22/4  **15/19308  ** 17/4  **9/10171  

a*b 3  *60/305  ns408/0  **628/0   ns211/0   ns  87213   **82327  *02/16   ns78/2  **36/11678  ns 03/0  **0/1970  

a*c 3   ns57/8  ns971/0   ns032/0   ns512/2   ns63915  **57902   ns47/11   ns87/1  **19/13512  ns84/0  ns 1/888  

b*c 1   ns29/71   ns050/0   ns089/0   ns009/0  **5967367  ns18380  **64/107  ns69/5  *  27/10013  ns 07/0  ns 7/715  

a*b*c 3   ns26/187   ns686/0   ns040/0  ns167/1   ns284370   ns7903   ns54/4  ns28/1  ns 77/537  ns41/0  ns 6/169  

  5/399  31/0  54/1646  81/2  15/4  10273  125085  823/1  052/0  306/1  02/73  24  خطا

  72/4  21/3  24/4  30/4  84/6  18/4  35/4  277/2  286/1  506/1  13/1  )٪(  ضریب تغییرات
  ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی: **و.  

  
 .ثر نیتروکسین در هر سطح کود شیمیایی براي صفات مختلف آفتابگردانتجزیه واریانس برش دهی ا -3جدول

کود شیمیایی نیتروژن و فسفر  
  )درصدي از مقدار مورد نیاز(

درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
  عملکرد پروتئین  روغن عملکرد  رداشتبشاخص   دانه عملکرد  قطر طبق  دانه پر در طبق

0  1 **60/2619  **150/2 689138** **29/36 110287** 21049** 

33  1 **02/963  **920/2 148474**  ns82/1 61019** **73/6278 

66  1  ns18/204  **448/0  68071*  ns72/8  17889** **54/4272  
100  1  ns00/210   ns001/0  36609 ns  ns32/1  *87/9045  *39/1713  

ns          ،*  طح احتمال پنج و یک درصددار در سدار، معنیبه ترتیب غیر معنی: **و.  
  

  .در هر سطح کود شیمیایی براي صفات مختلف آفتابگردان 2تجزیه واریانس برش دهی اثرفسفات بارور -4جدول
کود شیمیایی نیتروژن و فسفر 

  )درصدي از مقدار مورد نیاز(
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
  عملکرد روغن  عملکرد دانه

0  1 134853 ** 134853 ** 
33  1 107239 ** 107239** 
66  1 96/8352  ns 96/8352  ns 
100  1 33/1825  ns 33/1825  ns 

ns                                        ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی: **و.  
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  طبق تعداد دانه پر در براي 2مقایسه میانگین اثر فسفات بارور -1شکل 

  
 .در سطوح نیتروکسین براي صفات مختلف آفتابگردان 2تجزیه واریانس برش دهی اثرفسفات بارور -5جدول

 درجه  نیتروکسین
آزادي   

  میانگین مربعات
  عملکرد روغن  شاخص برداشت  عملکرد بیولوژیک

  ns11/756   22/91** **10516638 1  تلقیح
 **ns *22/26  28565 44830 1  عدم تلقیح

ns                                        ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصددار، معنیبه ترتیب غیر معنی :**و.  
  

  
  L.S.Means به روشآفتابگردان مقایسه میانگین اثر کاربرد نیتروکسین در هر سطح کود شیمیایی نیتروژن و فسفر براي برخی صفات  -6جدول 

عملکرد پروتئین 
لوگرم در کی(

)هکتار  

عملکرد روغن 
کیلوگرم در (

 )هکتار

 شاخص برداشت
)درصد(  

عملکرد دانه 
 )کیلوگرم در هکتار(

  قطر طبق
  )مترسانتی( 

  تعداد دانه پر 
 در طبق

کود شیمیایی نیتروژن و فسفر  نیتروکسین
)درصدي از مقدار مورد نیاز(  

a25/332  a29/731  a39/28  a15/1997  a72/17  a01/711  یحتلق   
0 b49/248 b56/539  b91/24 b86/1517  b87/16 b46/681  عدم تلقیح 

a61/428  a04/963  a56/29  a86/2490  a88/17  a41/720   تلقیح  
33 b86/382  b42/820  a34/30  b40/2268  b90/16  b50/702 عدم تلقیح 

a94/493  a92/1131  a95/30  a20/2785  a12/18  a76/801   تلقیح  
66 b21/456  b70/1054  a65/32  b56/2634  b73/17  a51/793  عدم تلقیح 

a17/531  a58/1231  a30/30  a06/2903  a46/18  a91/819  تلقیح  
100 b27/507  b66/1176  a96/30  a60/2792  a48/18  a55/811 عدم تلقیح 

  .باشد سطح احتمال پنج درصد میدر هر ستون و براي هر سطح کود شیمیایی حد اقل یک حرف مشترك نشان دهنده عدم تفاوت آماري در 
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  درصد مغز دانه
نسبت مغز دانه به کل وزن دانه در آفتابگردان 

ی اثر کود تحت تأثیر کودهاي زیستی قرار نگرفت ول
درصد براي این صفت  شیمیایی در سطح احتمال یک

برهمکنش بین هیچ یک از فاکتورها نیز . دار گردیدمعنی
مقایسات  ).2جدول ( دار نشده استبر این صفت معنی

بیشترین درصد میانگین براي این صفت نشان داد که 
 66کاربرد سطح مربوط به ) درصد 57/77(مغز دانه 

درصد کود  100بود که با کاربرد  درصد کود شیمیایی

. داري نداشت، تفاوت معنی)درصد 16/77(شیمیایی 
نیز مربوط به ) صددر 35/73(کمترین مقدار این صفت 

رشدي و  .)2شکل (شیمیایی بود  اهد کودتیمار ش
گزارش کردند که مصرف کامل ) 1388(همکاران 

سولفات پتاسیم مورد نیاز و مصرف اوره همراه با 
تلقیح بذر به صورت توأم با دو نوع کود زیستی 
نیتروژنه ازتوباکتر و نیتروکسین، بیشترین تأثیر مثبت 

داشته  هاي آفتابگردانرا بر افزایش درصد مغز دانه
  .است

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  دانه مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی مورد نیاز براي درصد مغز -2شکل 
  

  قطر طبق
تجزیه واریانس مشاهده  جدولبا توجه به 

که اثر کود شیمیایی و نیتروکسین و برهمکنش  شود یم
ها بر قطر طبق آفتابگردان در سطح احتمال یک آن

دهی بررسی جدول برش). 2جدول (دار شد درصد معنی
 اثر نیتروکسین در سطوح مختلف کود شیمیایی

 66و  33، 0داد که تنها در سطوح  نشان مصرفی،
درصد کود شیمیایی مصرفی، کاربرد نیتروکسین اثر 

 ،)3جدول ( بر قطر طبق داشته است داريعنیافزایشی م
که البته شدت افزایش در هر کدام از این سطوح کود 

ایی متفاوت بود، به طوري که در این سطوح کود شیمی
شیمیایی، کاربرد نیتروکسین به ترتیب باعث افزایش 

درصدي در این صفت نسبت به  19/2و  79/5، 03/5

در آزمایش اکبري . )6جدول ( عدم کاربرد آن شده است
روي آفتابگردان، بیشترین قطر طبق ) 1388(و همکاران 

درصد  50شیمیایی و  درصد کود 50مربوط به تیمار 
 25درصد کود شیمیایی و  15کود آلی بود که با تیمار 

افزایش قابلیت  .داري نداشتدرصد کود آلی تفاوت معنی
دسترسی گیاه به عناصر غذایی، با کاربرد توأم کودهاي 
زیستی و شیمیایی و جذب بیشتر عناصر توسط گیاه 

ح ي افزایش رشد و فتوسنتز با افزایش سطدر نتیجه
برگ گیاه از عوامل افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد در 

  .باشدمی تیمارهاي تلفیقی
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 وزن هزاردانه

هاي آفتابگردان به عنوان یکی از اجزاي وزن دانه
مهم عملکرد دانه است که وضعیت نهایی آن، طی 

آلیاري و (گردد ها تعیین میي پر شدن دانهمرحله
ها نشان داد که اري دادهنتایج تجزیه آم). 1379همکاران 

بر این صفت، فاکتورهاي کود شیمیایی، نیتروکسین و 
با ). 2جدول (اند داشته يدارتأثیر معنی 2فسفات بارور

شود که با افزایش مصرف مشاهده می 3 شکلتوجه به 
به یابد، کودهاي شیمیایی، وزن هزاردانه افزایش می

مربوط ) گرم 39/61(طوري که بیشترین وزن هزاردانه 
درصد کود شیمیایی مصرفی  و کمترین  100به سطح 

مربوط به سطح شاهد کود ) گرم 32/57( وزن هزاردانه
درصد کود شیمیایی تفاوت  33شیمیایی بود که با سطح 

درصد  66و  33بین سطوح کاربرد . داري نداشتمعنی
ماري براي این صفت از لحاظ آشیمیایی نیز  کود

اقدم و همکاران بابایی. د نداشتداري وجواختالف معنی
نیز گزارش کردند که افزایش نیتروژن تا میزان ) 1388(

ي کیلوگرم در هکتار باعث افزایش وزن هزاردانه 200
تلقیح بذر با نیتروکسین نیز سبب  .آفتابگردان شده است

ي آفتابگردان داري در وزن هزاردانهافزایش معنی
درصد  72/1روکسین، گردید، به طوري که با تلقیح نیت

). 3 شکل(در وزن هزاردانه افزایش ایجاد شده است 
، تلقیح بذر )1390(نیک و همکاران طبق گزارش سجادي

درصدي در وزن  7دار با نیتروکسین افزایش معنی
تواند نیتروکسین می. ي کنجد ایجاد کرده استهزاردانه

با تشدید فعالیت فتوسنتزي و افزایش عناصر غذایی 
 .بتی بر وزن هزاردانه داشته باشدن گیاه، تأثیر مثدرو

بر وزن  2مقایسه میانگین اثر کود زیستی فسفات بارور
ي اثر افزایشی این کود بر هزاردانه نیز نشان دهنده

پوریوسف و همکاران ). 3 شکل(باشد صفت مذکور می
، 2نیز گزارش کردند کود زیستی فسفات بارور) 1389(

گرم  422/1گیاه دارویی اسفرزه از  وزن هزاردانه را در
در تیمارهاي (گرم  480/1به ) در تیمارهاي بدون تلقیح(

در ارتباط با افزایش . افزایش داد) تلقیح با کود زیستی
ان تووزن هزاردانه به دنبال کاربرد کودهاي زیستی، می

ها تأثیر باکتريتواند به اظهار داشت که این افزایش، می
اي و ي بهتر سیستم ریشهن و توسعهبر تثبیت نیتروژ

 ذایی به ویژه نیتروژنر غبه تبع آن جذب بهتر عناص
  .نسبت داده شود
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  براي وزن هزاردانه 2مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی مورد نیاز، نیتروکسین و فسفات بارو ر -3شکل 
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  عملکرد بیولوژیک
بر این صفت فاکتورهاي کود شیمیایی، 

و برهمکنش نیتروکسین و  2و فسفات بارور نیتروکسین
با ). 2جدول (اند دار داشتهتأثیر معنی 2فسفات بارور
کاربرد کود شیمیایی باعث افزایش ، )4(توجه به شکل

دار عملکرد بیولوژیک شد، به طوري که بیشترین معنی
) کیلوگرم در هکتار 2/9349(میزان عملکرد بیولوژیک 

د شیمیایی و کمترین درصد کو 100مربوط به سطح 
به تیمار شاهد ) کیلوگرم در هکتار 9/6576(میزان آن 

تأمین کافی عناصر  . کود شیمیایی اختصاص یافت
مورد نیاز براي رشد ) NP(غذایی اصلی و پرمصرف 

گیاه از طریق کود شیمیایی، دلیل افزایش عملکرد 
همچنین . باشدیی میبیولوژیک در تیمارهاي کود شیمیا

 در سطوح مختلف 2فسفات بارور اثر دهیبرش
نیتروکسین نشان داد که تنها در سطح کاربرد 

توانسته از لحاظ  2نیتروکسین، کاربرد فسفات بارور
به  ،)5جدول ( داري ایجاد کنداین صفت تفاوت معنی
نیتروکسین، با کاربرد فسفات  طوري که در حضور

درصدي در عملکرد بیولوژیک  75/16افزایش  ،2بارور
در سطح عدم تلقیح نیتروکسین،  لیوایجاد شده است 

عملکرد داري بر ، تفاوت معنی2فسفات بارورکاربرد 
افزایش قابلیت . )8جدول ( ایجاد نکرده است بیولوژیک

دسترسی گیاه به عناصر غذایی به ویژه نیتروژن، با 
مصرف توأم کودهاي زیستی نیتروکسین و فسفات 

بیولوژیک در لکرد ، از عوامل افزایش عم2بارور
در آزمایش جهان و همکاران . باشدآفتابگردان می

بیوفسفر به ترتیب  و روي کنجد، نیتروکسین) 1390(
ک در درصدي عملکرد بیولوژی 28و  44باعث افزایش 

  .مقایسه با تیمار شاهد شدند
  

        عملکرد دانه
ها آماري داده تجزیه هايبا توجه به نتایج 

مصرف کود شیمیایی، نیتروکسین  شود کهمشاهده می

، همچنین برهمکنش کود شیمیایی و 2و فسفات بارور
-اثر معنی 2نیتروکسین و کود شیمیایی و فسفات بارور

ي آفتابگردان ایجاد کردند داري را در میزان عملکرد دانه
دار شدن برهمکنش کود با توجه به معنی). 2جدول (

و با توجه به  شیمیایی و نیتروکسین بر عملکرد دانه
دهی اثر نیتروکسین در هر سطح کود برشجدول 
، 0مشاهده شد که تنها در سطوح ، )3جدول ( شیمیایی

 تلقیحکود شیمیایی مورد نیاز،  کاربرد درصد 66و  33
داري ایجاد نیتروکسین از لحاظ این صفت تفاوت معنی

کرد، به طوري که کاربرد نیتروکسین در این سطوح به 
درصدي در  73/5و  78/9، 64/31ث افزایش ترتیب باع

اگر چه در . )6جدول ( ي آفتابگردان شدعملکرد دانه
درصد کود شیمیایی مورد نیاز، نیتروکسین  100سطح 

داري ایجاد نکرد اما از لحاظ این صفت تفاوت معنی
 97/3کاربرد نیتروکسین در این سطح نیز افزایش 

همچنین ). 6ول جد( درصدي در عملکرد دانه ایجاد کرد
در هر  2دهی اثر فسفات بارورجدول برشبررسی 

ي وجود نشان دهنده )4جدول (سطح کود شیمیایی 
دار بین کاربرد و عدم کاربرد فسفات تفاوت معنی

، از درصد کود شیمیایی 33و  0در سطوح  2بارور
به طوري که با کاربرد فسفات . لحاظ عملکرد دانه بود

عملکرد دانه  کود شیمیایی، ، در این سطوح2بارور
، کود شیمیایی 100و  66ح افزایش یافت ولی در سطو

نتوانسته، نسبت به عدم کاربرد  2کاربرد فسفات بارور
بنابراین ). 7جدول (داري ایجاد کند آن تفاوت معنی

داري تحت تأثیر تیمار تلفیقی عملکرد دانه به طور معنی
این . زایش یافتاز کود زیستی همراه با کود شیمیایی اف

تواند به دلیل دسترسی بیشتر به مواد غذایی نتیجه می
در طی مراحل حساس رشد گیاه در زمان مورد نیاز 

هاي پژوهشگران دلیل افزایش عملکرد در سیستم .باشد
تلفیقی را ناشی از مطابقت بیشتر بین نیتروژن قابل 

مولکی و (دانند دسترس خاك با نیازهاي گیاه می
 ، به طوري که در اوایل رشد که نیاز)2004، همکاران

ها کمتر از غذایی کم است، میزان نیتروژن معدنی آن
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کود شیمیایی است ولی در مراحل رشد زایشی به علت 
- تداوم فرایند معدنی شدن، جذب تا مدت زمان طوالنی

در آزمایش مدنی و همکاران . کندتري ادامه پیدا می
ابل میان تیمارهاي کود روي کلزا، اثرات متق) 1389(

با  .دار بودشیمیایی و بیولوژیک براي عملکرد دانه معنی
مصرف کود آلی و کود شیمیایی و کود زیستی به 

آل براي رشد گیاه صورت تلفیقی شرایط مناسب و ایده
شود، به طوري که نه تنها هیچ گونه اثر فراهم می

ها وجود ندارد بلکه مکمل سازش ناپذیري بین آن

کودهاي آلی با تولید هوموس . باشندمدیگر میه
عوارض نامطلوب کودهاي شیمیایی را کاهش داده و 

دهند و کودهاي کارایی مصرف کود را افزایش می
ي هاي افزایش دهندهزیستی با افزایش فعالیت باکتري

رشد گیاه، تأثیر کودهاي آلی و شیمیایی را در تولیدات 
  ).2007ا و همکاران شات(دهند کشاورزي افزایش می

  

  

در هر سطح کود شیمیایی نیتروژن و فسفر  2مقایسه میانگین اثر کاربرد فسفات بارور -7جدول 
 .L.S.Meansگیري شده به روش  براي برخی صفات کمی و کیفی اندازه

  عملکرد روغن 
 )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد دانه
 )هکتارکیلوگرم در (

 فسفات
2بارور  

یتروژن و فسفرکود شیمیایی ن  
)درصدي از مقدار مورد نیاز(  

a12/682  a51/1863   تلقیح  
0 

b74/588  b50/1651  عدم تلقیح 
a17/943  a16/2474   تلقیح  

33 
b29/840   b10/2285  عدم تلقیح 
a81/1084  a50/2683   تلقیح  

66 
a80/1101  a26/2736  عدم تلقیح 
a70/1194  a50/2835   تلقیح  

100 
a54/1213  a16/2860  عدم تلقیح 

   .باشد در هر ستون و براي هر سطح کود شیمیایی حد اقل یک حرف مشترك نشان دهنده عدم تفاوت آماري در سطح احتمال پنج درصد می

  

در سطوح کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین براي  2مقایسه میانگین اثر کاربرد فسفات بارور -8جدول 
 .L.S.Meansگیري شده به روش  زهبرخی صفات کمی و کیفی اندا

کیلوگرم ( عملکرد روغن
 )در هکتار

 شاخص برداشت
)درصد(  

 عملکرد بیولوژیکی
)کیلوگرم در هکتار(  

فسفات 
2بارور  

 نیتروکسین

a07/1020  b85/27  a66/9228 تلقیح تلقیح 
a84/1008  a75/31  b73/7904  عدم تلقیح 

a33/932  a76/30  a91/7631  عدم تلقیح تلقیح 
b34/863  b67/28 a35/7718  عدم تلقیح 

  .باشد در هر ستون و براي هر سطح کود شیمیایی حد اقل یک حرف مشترك نشان دهنده عدم تفاوت آماري در سطح احتمال پنج درصد می    
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  شاخص برداشت
-اي مورد ارزیابی در سرمایهیکی از معیاره

هاي اقتصادي، شاخص گذاري گیاهان زراعی در اندام
شاخص برداشت نسبتی از عملکرد . باشدبرداشت می

دهد و بیولوژیک است که عملکرد اقتصادي را تشکیل می
با افزایش تسهیم ماده خشک براي عملکرد اقتصادي، 

نس تجزیه واریانتایج . یابدشاخص برداشت افزایش می
برهمکنش  ،کود شیمیاییي تأثیر ها نشان دهندهداده

همچنین برهمکنش نیتروکسین و  وکود شیمیایی 
بر شاخص برداشت  2فسفات بارور ونیتروکسین 

دهی نیتروکسین جدول برش .)2 جدول( آفتابگردان بود
در سطوح مختلف کود شیمیایی نشان داد که تنها در 

ن کاربرد و عدم ، تفاوت بیسطح شاهد کود شیمیایی
 دار بودن از لحاظ این صفت معنیکاربرد نیتروکسی

در این سطح کود شیمیایی،  به طوري که )3جدول (
درصدي در شاخص  66/16افزایش  باعث نیتروکسین

 100و  66، 33اما در سطوح  ،)6جدول ( شد برداشت
درصد کود شیمیایی مورد نیاز، نیتروکسین افزایش 

   .)3جدول ( ت ایجاد نکرده استداري در این صفمعنی
دار شدن برهمکنش نیتروکسین با توجه به معنی

دهی در براي شاخص برداشت، برش 2و فسفات بارور
 سطوح کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین صورت گرفت

در سطوح کاربرد و  2فسفات بارورو مشخص شد که 
تفاوت  از لحاظ این صفتعدم کاربرد نیتروکسین 

در به طوري که  )5جدول ( ایجاد کرده استداري معنی

باعث  2بارور کاربرد فسفاتنیتروکسین، ح کاربرد سط
دار شاخص برداشت شده است اما در کاهش معنی

کاربرد فسفات توانسته عدم کاربرد نیتروکسین،  سطح
که  )8جدول (ایجاد کند  صفت داري در اینافزایش معنی

هاي موجود در کترياین احتماال به دلیل این است که با
ات متفاوتی کودهاي زیستی مختلف در حضور هم اثر

  .بر صفات عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه داشته است
  

  درصد روغن
هاي افزایش روغن از اهداف اصلی تولید دانه

، حاکی از جدول تجزیه واریانسنتایج . روغنی است
 بردار بودن اثرات کود شیمیایی و نیتروکسین معنی

 .)2جدول ( ي آفتابگردان استیزان درصد روغن دانهم
در بین تیمارهاي کود شیمیایی، بیشترین درصد روغن 

 27/42(درصد کود شیمیایی  100دانه مربوط به تیمار 
) درصد 04/36( این صفت و کمترین میزان) درصد

شینر . )5شکل ( مربوط به تیمار شاهد کود شیمیایی بود
زارش کردند که استفاده از نیز گ) 2002( و همکاران

کودهاي شیمیایی نیتروژنه، باعث افزایش درصد روغن 
کود زیستی نیتروکسین . در گیاه آفتابگردان شده است

داري بر درصد روغن دانه داشته است، به نیز اثر معنی
ي گیاهان تلقیح شده نسبت طوري که میزان روغن دانه

با نیتروکسین  به گیاهان تلقیح نشده بیشتر بود و تلقیح
درصدي در درصد روغن شده است  91/2باعث افزایش 

  ).5شکل (
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  مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی مورد نیاز براي عملکرد بیولوژیک -4شکل 
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کود شیمیایی نیتروژن و فسفر(درصدي از نیتروکسین
  مقدار مورد نیاز)

  مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی مورد نیاز و نیتروکسین براي درصد روغن دانه -5شکل 
دار نیز افزایش معنی) 2003(شهاتا و الخواز 

میزان روغن آفتابگردان را با مصرف کود زیستی 
، )1388(آزمایش اکبري و همکاران  در. گزارش کردند

داري در افزایش کود زیستی تأثیر مثبت و معنینیز 
  .درصد روغن آفتابگردان داشته است

  
  عملکرد روغن

اثر فاکتورهاي کود شیمیایی، نیتروکسین و 
و ، همچنین برهمکنش کود شیمیایی 2فسفات بارور
و برهمکنش  2فسفات بارور وکود شیمیایی  نیتروکسین،

دار بر عملکرد روغن معنی 2فسفات بارور وتروکسین نی
دهی اثر جدول برشبررسی  .)2جدول ( گردیده است

نشان  )3جدول (نیتروکسین در هر سطح کود شیمیایی 
دار بین سطوح کاربرد و ي وجود تفاوت معنیدهنده

ي سطوح کود شیمیایی عدم کاربرد نیتروکسین در همه
افزایش کود با  ه طوري کهب ،از لحاظ عملکرد روغن بود

، 0 سطوح و در  عملکرد روغن افزایش یافت ،شیمیایی
، با کاربرد به ترتیب کود شیمیایی درصد 100و  66، 33

 67/4و  30/7، 43/17، 62/35افزایش  نیتروکسین
آن  در عملکرد روغن نسبت به عدم کاربرد درصدي

شیمیایی در مقادیر باالي کود  .)6جدول ( ایجاد شد
نیاز گیاه فراهم شده و به همین دلیل ، تروژن و فسفرنی

در سطوح باالتر کود شیمیایی، کودهاي زیستی تأثیر 
در تحقیق . اندزیادي بر افزایش عملکرد روغن نداشته 

روي آفتابگردان، ) 1389(ي رشدي و همکاران دو ساله

 ي قابل توصیهاوره نیز مصرف کامل سولفات پتاسیم و
و تلقیح بذور آفتابگردان با کودهاي طبق آزمون خاك 

زیستی از جمله ازتوباکتر و نیتروکسین، سبب تولید 
بیشترین عملکرد روغن دانه شد، زیرا که تأمین عناصر 
غذایی ضروري براي آفتابگردان از جمله پتاسیم و 

سبب افزایش  ،نیتروژن و تلقیح با کودهاي زیستی
) دانه(گیاه ارسال مواد پرورده به سمت بخش اقتصادي 

کود  اثر دار شدن برهمکنشبا توجه به معنی .شودمی
براي عملکرد روغن دانه،  2شیمیایی و فسفات بارور

دهی در سطوح مختلف کود شیمیایی انجام گرفت برش
درصد کود  33و  0و مشخص شد که تنها در دو سطح 

بین سطوح کاربرد و  از لحاظ عملکرد روغن ،شیمیایی
داري وجود تفاوت معنی 2ات بارورفسفعدم کاربرد 

، به طوري که در این سطوح کاربرد )4جدول ( دارد
 26/12و  98/15به ترتیب افزایش  2فسفات بارور

درصدي در عملکرد روغن ایجاد کرده است اما در 
 2درصد کود شیمیایی، فسفات بارور 100و  66سطوح 

داري در این صفت ایجاد نتوانسته افزایشی معنی
ثیر کم ي تأ، که این نیز نشان دهنده)7دول ج(کند

کودهاي زیستی بر عملکرد روغن، در حضور مقادیر 
دار شدن با توجه به معنی. باالي کود شیمیایی است

بر این صفت،  2رهمکنش نیتروکسین و فسفات بارورب
در سطح عدم تنها شود که مشاهده می 5در جدول 

 برداري معنی تفاوت 2، فسفات بارورکاربرد نیتروکسین
عدم  شرایطکه در به طوري این صفت ایجاد کرده است،
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 99/7باعث افزایش  2نیتروکسین، فسفات بارور تلقیح
در . )8جدول ( درصدي در عملکرد روغن شده است

نیز کاربرد کود ) 1388(آزمایش اکبري و همکاران 
دار عملکرد روغن آفتابگردان زیستی باعث افزایش معنی

نسبت به تیمار شاهد ) وگرم در هکتارکیل 5/1114(
    .شد) کیلوگرم در هکتار 9/1011(
  

  درصد پروتئین
ها نشان داد نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

بر  2ارورکه اثر فاکتورهاي کود شیمیایی و فسفات ب
 دار شددرصد معنی در سطح یک دانه درصد پروتئین

بیشترین در بین تیمارهاي کود شیمیایی، . )2جدول (
 100 کاربرد از تیمار) درصد 23/18(درصد پروتئین 

و کمترین درصد  مورد نیاز کود شیمیاییدرصد 
از تیمار شاهد کود شیمیایی ) درصد 49/16(پروتئین 

درصد کود شیمیایی  33حاصل شد که با تیمار 
 کودهاي. )6شکل ( داري نداشتمصرفی، تفاوت معنی

واردات نیتروژن از  ، مقدارشیمیایی نیتروژن و فسفر
هاي رویشی به دانه را در مقایسه با قسمت

ها افزایش داده و موجب افزایش غلظت کربوهیدرات
یاساري و ( گردندنیتروژن دانه و درصد پروتئین آن می

طبق گزارش طاهرخانی و گلچین . )2007پاتواردهان 
ي کلزا به ، باالترین درصد پروتئین در دانه)1385(

از باالترین سطح نیتروژن به  ،درصد 67/19میزان 
-نیز اثر معنی 2کود زیستی فسفات بارور. دست آمد

ي آفتابگردان داشته است، داري بر درصد پروتئین دانه
تلقیح شده  ي گیاهانبه طوري که درصد پروتئین دانه

و کاربرد  نشده بیشتر بوده استنسبت به گیاهان تلقیح 
درصدي در درصد  46/3باعث افزایش  2فسفات بارور

مکاران جهان و ه. )6شکل ( پروتئین گیاه شده است
بیوفسفر باعث افزایش  نیز گزارش کردند، تیمار) 1390(

شاهد تیمار نسبت به کنجد درصدي پروتئین دانه  36
  .شد

  
  عملکرد پروتئین

اثر کودهاي شیمیایی، نیتروکسین، فسفات 
 وو همچنین برهمکنش کود شیمیایی  2بارور
-ي آفتابگردان معنیوکسین بر عملکرد پروتئین دانهنیتر

کاربرد کود  ،7با توجه به شکل . )2جدول ( دار بود
درصدي در عملکرد  1/7، افزایش 2زیستی فسفات بارور

این  .است ایجاد کرده آن، نسبت به عدم کاربرد پروتئین
باشد که کارایی به دلیل تأثیر تلقیح باکتري می نتیجه
مناسب رشد، فعالیت فیزیولوژیکی و کنندگی تنظیم

رائو و رام(اند متابولیسمی را در گیاه افزایش داده
در سطوح  نیتروکسین دهیبرش ).2007همکاران 

در هر چهار سطح مختلف کود شیمیایی نشان داد که 
ایی، بین کاربرد و عدم کاربرد نیتروکسین از یکود شیم

جدول ( وجود داردداري لحاظ این صفت تفاوت معنی
درصد کود شیمیایی،  100و  66، 33، 0در سطوح . )3

، 87/33باعث افزایش به ترتیب نیتروکسین کاربرد 
در عملکرد پروتئین دانه درصدي  73/4و  11/8، 04/12

مشاهده  6در جدول  همانطور که. )6جدول ( شده است
کود شیمیایی مصرف در سطوح باالتر  ،شودمی

، درصد افزایش در عملکرد نیتروژن و فسفر مورد نیاز
کاهش یافته است  در اثر تلقیح با نیتروکسین، پروتئین،

هاي موجود در همزیستی کمتر باکتري که این به دلیل
در حضور مقادیر باالي کود  کود زیستی نیتروکسین،

با کاربرد تلفیقی کود شیمیایی و  .باشدشیمیایی می
تروژن به نیتروکسین، از طریق جلوگیري از هدرروي نی

زیستی، نیتروژن بیشتري در اختیار کود علت وجود 
گیاه قرار گرفته و لذا میزان پروتئین نیز در این تیمارها 

  .افزایش یافته است
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 2مقایسه میانگین اثر کود شیمیایی مورد نیاز و فسفات بارور -6شکل 

  براي درصد پروتئین دانه
براي عملکرد پروتئین  2ورمقایسه میانگین اثر فسفات بار -7شکل 

  .دانه
  

  گیري کلینتیجه
در این پژوهش اعمال تمامی تیمارهاي کودي 
مورد استفاده، باعث افزایش عملکرد گیاه آفتابگردان 
نسبت به شرایط عدم استفاده از کود شد و از بین 
تیمارها، تلفیق کود شیمیایی و کودهاي زیستی بیشترین 

توان می لذا. این گیاه داشت افزایش عملکرد برتأثیر را 
که کودهاي زیستی نیتروکسین و فسفات  داشتاظهار 
، به تنهایی قادر به تأمین کامل عناصر غذایی 2بارور

مورد نیاز گیاه پرتوقع آفتابگردان نیستند ولی اگر همراه 
با کودهاي شیمیایی مورد نیاز، طبق نتایج آزمون خاك 

ود و افزایش عملکرد توانند در بهباستعمال گردند، می
به طوریکه تلقیح  .کمی و کیفی گیاه مؤثر واقع شوند

بذور آفتابگردان با کودهاي زیستی نیتروکسین و 
درصد نیاز  100به همراه مصرف  2فسفات بارور 

باالترین ) به صورت شیمیایی(کودي فسفره و نیتروژنه 
.عملکرد روغن و پروتئین دانه را حاصل می کند

  
  رد استفادهمو منابع 

  .صفحه 182. انتشارات عمیدي تبریز. )زراعت و فیزیولوژي( هاي روغنیدانه. 1379 ،شکاري . شکاري، ف. ، ف.آلیاري، ه

کود و  )آلی، شیمیایی و تلفیقی(اي هاي مختلف تغذیهسیستم تأثیر کاربرد. 1388 م،.ع و مدرس ثانوي ا اکبري پ، قالوند
 ،دانش کشاورزي پایدارمجله . ).Helianthus annuus L(صفات زراعی آفتابگردان دانه و سایر عملکرد  زیستی بر

  .83-93 هايصفحه. 1جلد یک، شماره 

تأثیر تلقیح با کودهاي زیستی ازتوباکتر و فسفات بارور بر . 1386 ع، و جوانشیر ع زاده، حسنف وشاوجاقلو ف، فرح
  .39- 51 هايصفحه. 3جلد یک، شماره  اسالمی واحد تبریز،مجله علوم کشاورزي دانشگاه آزاد . عملکرد گلرنگ

اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه . 1388 م، و خیاوي س سیف زادهم،  عبدي ،بابایی اقدم ج
-فحهص. 14، شماره 5، سال دانش نوین کشاورزيمجله . آفتابگردان رقم آذرگل در منطقه تاکستان و اجزاي عملکرد

  .1- 12 هاي
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تأثیر تیمارهاي مختلف حاصلخیزي خاك بر برخی . 1389 ا، توکلی ا و رحیمی ر،.م چی، چائید م، مظاهري پوریوسف
مجله الکترونیک تولید گیاهان ). Plantago ovata Forsk(هاي اگرومورفولوژیک و موسیالژ اسفرزه ویژگی
  .193- 213 هايصفحه. 2جلد سوم، شماره  زراعی،

و کودهاي زیستی بر ) خلر و شبدر ایرانی(برهمکنش اثرات گیاهان پوششی . 1390 ر،. ح احیایی ب و. م امیري ،م جهان
در نظام زراعی اکولوژیک با تأکید بر عملیات ) Sesamum indicum(برخی خصوصیات کمی و کیفی کنجد 

 ،90خرداد  5-6 ،کشاورزي پایدار اولین همایش ملی راهبردهاي دستیابی به . 1-8هاي صفحه .خاکورزي حداقل
  .خوزستاندانشگاه پیام نور 

 .صفحه 45. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران. اثر کود زیستی فسفات بارور بر عملکرد محصوالت. 1384زاده ح، حسین

  .صفحه 564. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان. گیاهان صنعتی. 1386 ،ر. پور مخواجه

 درمنطقه آفتابگردان وکیفی دورقم کمی خصوصیات بر ها ریزمغذي اثر. 1382. و خدابنده، ن. د، مظاهري، .رحیمی، م

  96-103: 61،)در زراعت و باغبانی(مجله پژوهش و سازندگی. ارسنجان

تأثیر کودهاي بیولوژیک بر عملکرد و اجزاي . 1388 ن، و حاجی حسنی اصل ج ، خلیلی محلهس رضادوست ،م رشدي
پژوهشی علوم کشاورزي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، سال  - مجله علمی. آفتابگردان روغنیعملکرد سه رقم 

  .11-24 هايصفحه. 10سوم، شماره 

تأثیر کودهاي بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات کمی و . 1389 ر، و ابدالی ج ، خلیلی محلهس رضادوست ،رشدي م
 هايصفحه. 21جلد ششم، شماره  بوم،پژوهشی گیاه و زیست -یفصلنامه علم. کیفی سه رقم آفتابگردان روغنی

143 -129 .  

و ) ورمی کمپوست(، آلی )اوره(مقایسه تأثیر کودهاي شیمیایی . 1390 ه، و فرجی ر. ح بلوچی ر،. ع یدوي ،ر نیکسجادي
و تولید  نشریه دانش کشاورزي). .Sesamum indicum L(بر عملکرد کمی و کیفی کنجد ) نیتروکسین(زیستی 
  .87-101 هايصفحه. 2جلد بیست و یک، شماره  پایدار،

 74. ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهدتجدید نظر در کاربرد روشهاي آماري در تحقیقات کشاورزي. 1385. سلطانی، الف
  .ص

زیستی بر  بررسی تأثیر کود شیمیایی و کود. 1389 م، .ع و مدرس ثانوي ع. س ، طباطباییم امینی دهقی ،شاکري ا
  .هاي نو در کشاورزيپنجمین همایش ملی ایده. رخی ویژگی هاي زراعی ارقام کنجدبعملکرد دانه، درصد روغن و 

اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد روغن، کیفیت دانه و جذب پتاسیم و فسفر از خاك . 1385 ،و ا گلچین م طاهرخانی
  .77- 85 هايصفحه. 3جلد دوم، شماره  ،مجله دانش نوین کشاورزي. SLM046در کلزا رقم 
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	نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ)
	دﻮﺷ .ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ يوﺎﺣ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯾﺮﺗﺮﺛﺆﻣ زا يا شﻮﺳيﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫﺖﯿﺒﺜﺗ يﺎﻫهﺪﻨﻨﮐنژوﺮﺘﯿﻧ يﺲﻨﺟ زا
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑﻪﮐ ﻦﯾا يﺮﺘﮐﺎﺑﺎﻫ ﯽﯾاﻮﻫ يﺎﻬﺘﻤﺴﻗ و ﻪﺸﯾر ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺪﺷردﻮﺷ ﯽﻣ ﺐﺟﻮﻣ ار نﺎﻫﺎﯿﮔ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯿﻠﯿﮔ2001.( يﺎﻫدﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ يور هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﯽﺳرﺮﺑنآ ﺐﯿﮐﺮﺗ و ﯽﺘﺴﯾز نﺎﺸﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ ﺎﻫ ﯽﻣاﺮﺛا ياراد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﺪﻫد ت ﺶﻫﺎﮐ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﯽﻔﯿﮐ و
	ﯽﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﻫﺪﻧﻮﺷ .يﺮﺘﮐﺎﺑ ﻦﯾااد ﺶﻘﻧ ﮏﯾ زا ﺶﯿﺑ ﺎﻫ ﻪﺘﺷ و بﺬﺟ ﺚﻋﺎﺑ صﺎﺧ يﺮﺼﻨﻋ بﺬﺟ ﻪﺑ ﮏﻤﮐﺮﺑ هوﻼﻋﺻﺎﻨﻋ ﺮﯾﺎﺳﺮرﺎﻤﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ،يﺎﻫهﺎﯿﮔ يو نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ دﻮﺒﻬﺑ و كﺎﺧردﺮﺘﺸﯿﺑ ﮏﯾﺮﺤﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧو هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻤﮐﮐﯽﻣ لﻮﺼﺤﻣ ﯽﻔﯿﺪﻧﻮﺷ)نﺎﻫ نارﺎﮑﻤﻫ و2006.( ﺰﯾر يوﺎﺣ ﻪﮐ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﻪﻠﻤﺟ زا يد
	ﯽﻣ لﻮﺼﺤﻣ ﺖﯿﻔﯿﮐ دﻮﺒﻬﺑ و ﯽﻄﯿﺤﻣدﻮﺷ.دﻮﮐ تﺎﻔﺴﻓ رورﺎﺑ2 ﺰﯿﻧﻪﻋﻮﻤﺠﻣيايﺮﺘﮐﺎﺑ زايﺎﻫﻞﺣهﺪﻨﻨﮐي ﺲﻨﺟ زا تﺎﻔﺴﻓﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
	ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ رد1390ردﻪﻋرﺰﻣ رد يا رد ﻊﻗاو بﺮﻐﻧاﻮﯾا25مﻼﯾا يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ تﺎﺼﺘﺨﻣ ﺎﺑ ، ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ33 و ﻪﺟرد45 و ﯽﻟﺎﻤﺷ ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد46 ﻪﺟرد و35 ﯽﻗﺮﺷ لﻮﻃ ﻪﻘﯿﻗد ﺶﯾﺎﻣزآ ترﻮﺻ ﻪﺑ ،ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺖﯿﻠﭙﺳاكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رديﺎﻫ ﻞﻣﺎﮐ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗﻪﺳﺪﻣآ رد اﺮﺟا ﻪﺑ راﺮﮑﺗ . ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد تﺮﮐ 
	ﯽﻣﺷﺎﺑﻨﺪ رد لﻮﻠﺤﻣﺎﻧ ﺮﻔﺴﻓ ﺪﻧردﺎﻗ ﻪﮐﺪﻨﻨﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ هﺎﯿﮔ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ لﻮﻠﺤﻣ مﺮﻓ ﻪﺑ ار كﺎﺧ . ﻻﻮﺻا ﺎﻬﻨﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔار لﻮﻠﺤﻣ ﯽﻟآ ﺮﯿﻏ تﺎﻔﺴﻓ ﺪﻧردﺎﻗ ﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ بﺬﺟ ﻪﺑ كﺎﺧ رد نآ ناﺰﯿﻣ يدﺎﻋ رﻮﻃ ﻪ ﺖﺳا هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ زا ﺮﺘﻤﮐ ﺐﺗاﺮﻣ .ﺑ ﺮﻔﺴﻓ دﻮﺒﻤﮐ ﻪ تﺪﺷ ﯽﻣ ﯽﻔﻨﻣ ﺮﺛا نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﺷر ناﺰﯿﻣ يور ﻞ
	ﺪﻫد. فﺮﺼﻣ،ﺮﻔﺴﻓﻮﯿﺑﺎﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳنﺎﻫﺎﯿﮔ ﺖﻣو رد ﺶﻨﺗ ﻂﯾاﺮﺷﯽﻣ ﯽﮑﺸﺧ و يرﻮﺷ ﻞﺜﻣ ﯽﻄﯿﺤﻣ يﺎﻫدﻮﺷ ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﭼﻮﮐ1387(. دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺞﯾﺎﺘﻧ رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز2ﻃﺎﻨﻣ رد ﯽﮐﺎﺣ رﻮﺸﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖ آ زا ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ،دراﻮﻣ ﺮﺜﮐا رد ﻪﮐ ﺖﺳا نرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 يﻻﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺟﻮﻣ10 يﺪﺻر
	ﯽﻣ تﺎﻔﺴﻓ دﻮﮐ و ﺪﺷﺎﺑ رورﺎﺑ2)100رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔ ( ﻞﻣﺎﺷ ﻪﮐﻪﻋﻮﻤﺠﻣيا زا يﺮﺘﮐﺎﺑيﺎﻫﻞﺣهﺪﻨﻨﮐيﺲﻨﺟ زا تﺎﻔﺴﻓﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻒ
	و
	و
	ﯽﻣﺪﺷﺎﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ ،ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﺖﺷﺎﮐ نﺎﻣز رد لﺎﻣرﺬﺑ. ) ﺰﺒﺳ يروﺎﻨﻓ ﺖﺴﯾز ﺖﮐﺮﺷ زا رﻮﮐﺬﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐﺪﯾدﺮﮔ ﻪﯿﻬﺗ.(ﻮﮐ ﯽﻣﺎﻤﺗ د ﻞﭙﯾﺮﺗ تﺎﻔﺴﻓ ﺮﭘﻮﺳ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و 25
	زا ﻞﺒﻗ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐﺖﺷﺎﮐﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ﻦﯿﻣز ﻪﺑ. 45
	ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻊﻗﻮﻣ ردﺸﻫﺖ و ﯽﮔﺮﺑ30
	ﺖﻓر رﺎﮐ ﻪﺑ ﯽﻫﺪﻠﮔ زا ﻞﺒﻗ هﺪﻧﺎﻤﯿﻗﺎﺑ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯿﺣر 1382( .هﻮﺤﻧﻪﺘﺸﭘ و يﻮﺟ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺖﺷﺎﮐ يدﻮﺑ . ﺮﻫ ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ تﺮﮐﺞﻨﭘﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﺑ ﻪﺘﺸﭘ ي60ﯽﺘﻧﺎﺳ
	لﻮﻃ و ﺮﺘﻣﺶﺷﻪﻠﺻﺎﻓ و  ﺮﺘﻣﻪﺗﻮﺑ ي ﻒﯾدر يور20 ﯽﺘﻧﺎﺳ ﺮﺘﻣ) ﻢﮐاﺮﺗ دﺎﺠﯾا ﺖﻬﺟ3/8ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ( دﻮﺑ.ﻪﻠﺻﺎﻓتﺮﮐ ﻦﯿﺑ ي ﯽﻠﺻا يﺎﻫود ﻪﺘﺸﭘ)120 ﯽﺘﻧﺎﺳﺮﺘﻣ (ﻪﻠﺻﺎﻓ وتﺮﮐ ﻦﯿﺑ ي ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ60ﯽﺘﻧﺎﺳ
	يرﺎﯿﺑآ)ﺞﻨﭘرﺎﺒﮑﯾ زور(،لﺮﺘﻨﮐﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮﻫ) ﻪﺑ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ تﺎﻌﻓد ﻪﺑ و ﯽﺘﺳد ترﻮﺻ(، و ندﺮﮐ ﮏﻨﺗ نﺪﻧﺎﺷﻮﭘﻖﺒﻃﺎﻫردنﺎﻣزدرﻮﻣﺮﻈﻧترﻮﺻﺖﻓﺮﮔ.
	ﺮﺘﻣدﻮﺑ . ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓكﻮﻠﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫﻪﺳ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻣ
	ﺪﺷ . ﺰﯿﻧ ﺖﺷﺎﮐ ﺦﯾرﺎﺗ25 ،ﻪﺘﻓر رﺎﮐ ﻪﺑ ﻢﻗر و هﺎﻣ دادﺮﺧ دﻮﺑ رﻮﻠﻓورﻮﯾ ﻢﻗر .نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ زا ﻢﻗر ﻦﯾا و ﯽﻨﻏور يﺎﻫ ﻨﯿﺳ ﺪﯾﺮﺒﯿﻫ  عﻮﻧ و سر نﺎﯿﻣ غﻮﻠﺑ هرود ﺎﺑ ساﺮﮐ ﻞﮕﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﮔﺪﯿﺑاﻮﺧ ﻪﺑ موﺎﻘﻣ.تﺎﯿﻠﻤﻋ زاﺖﺷادﻞﻣﺎﺷ
	ﺮﻣ نﺎﯾﺎﭘ ردﻪﻠﺣهدﺮﮔ ي يﺮﯿﮕﺸﯿﭘ ﺖﻬﺟ ،ﯽﻧﺎﺸﻓا تﺮﮐ ﺮﻫ زا ،نﺎﮔﺪﻧﺮﭘ ترﺎﺴﺧ زا15 طﻮﻄﺧ زا ﻪﺗﻮﺑ ﺪﺷر ياراد ﻪﮐ ﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ و ﯽﻧﺎﯿﻣﻖﺒﻃ و بﺎﺨﺘﻧا ،دﻮﺑ تﺮﮐ ﺮﻫ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ لدﺎﻌﻣ يﺎﻫ نآﻪﻠﯿﺳو ﻪﺑ ﺎﻫ يﻪﭼرﺎﭘ يرﻮﺗ يﺎﻫﺪﺷ هﺪﻧﺎﺷﻮﭘ. ﺦﯾرﺎﺗ رد لﻮﺼﺤﻣ ﺖﺷادﺮﺑ30 ،رﻮﯾﺮﻬﺷ زا ﺲ
	رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ2 ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ) لوﺪﺟ2.(ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ تﺎﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫ داد نﺎﺸﻧ تﺎﻔﺴﻓ دﺮﺑرﺎﮐ رورﺎﺑ2 ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ2/1ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ يﺪﺻرد رد ﺮﭘ ي ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻖﺒﻃ ﺖﺳا هﺪﺷ نآ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ) ﻞﮑﺷ1.(ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ دﺮﺑرﺎﮐهﺪﻨ
	ترﻮﺻ ﺖﻓﺮﮔ . ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣهدﺎﺳيرﺎﻤﯿﺗﺎﻫ سﺎﺳا ﺮﺑ نﻮﻣزآ
	ﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ و ﺶ زا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻖﯾﺮﻃشﺮﺑﻫدﯽ
	دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﺮﻫ رد ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ور ﻪﺑ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ش
	)ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ ،1385(در ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ.
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﻫ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺮﭘ ﻪﻧاد  داﺪﻌﺗ ﻖﺒﻃ ردﯽﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ يراد
	ﺪﻧاﻮﺗ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻖﺒﻃ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ ﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد.
	نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﺷر شراﺰﮔ)1388( بﻮﻠﻄﻣ فﺮﺼﻣ ،ﯽﻣ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ
	ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ)16/77ﺪﺻرد(ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ،ﺖﺷاﺪﻧ يراد . ﺖﻔﺻ ﻦﯾا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ)35/73ردﺪﺻ ( ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺰﯿﻧ ﺷ رﺎﻤﯿﺗدﻮﮐ ﺪﻫﺎ دﻮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ) ﻞﮑﺷ2(. و يﺪﺷر نارﺎﮑﻤﻫ)1388 ( ﻞﻣﺎﮐ فﺮﺼﻣ ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ هروا فﺮﺼﻣ و زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ تﺎﻔﻟﻮﺳ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ عﻮﻧ ود ﺎﺑ مأﻮﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘ
	نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ رد ﻪﻧاد نزو ﻞﮐ ﻪﺑ ﻪﻧاد ﺰﻐﻣ ﺖﺒﺴﻧﻟو ﺖﻓﺮﮕﻧ راﺮﻗ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ دﻮﮐ ﺮﺛا ﯽ ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﺪﺻرد ﯽﻨﻌﻣﺪﯾدﺮﮔ راد . ﺰﯿﻧ ﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ زا ﮏﯾ ﭻﯿﻫ ﻦﯿﺑ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑﯽﻨﻌﻣ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑﺖﺳا هﺪﺸﻧ راد) لوﺪﺟ2.( تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﻦﯿﮕﻧ
	ﺖﺳا هﺪﺷ نآ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ) لوﺪﺟ6( . يﺮﺒﮐا ﺶﯾﺎﻣزآ رد نارﺎﮑﻤﻫ و)1388 ( ﻖﺒﻃ ﺮﻄﻗ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ يور رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ50دﻮﮐ ﺪﺻرد و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ50 ﺪﺻرد رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻟآ دﻮﮐ15 و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺪﺻرد25 ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﯽﻟآ دﻮﮐ ﺪﺻردﺖﺷاﺪﻧ يراد. ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﻫدﻮﮐ مأﻮﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ
	ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑلوﺪﺟ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻣﯽدﻮﺷ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺮﺛا ﻪﮐ نآ ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻖﺒﻃ ﺮﻄﻗ ﺮﺑ ﺎﻫﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﺪﺷ راد) لوﺪﺟ2 .(شﺮﺑ لوﺪﺟ ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻫدﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رد ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺛا،ﯽﻓﺮﺼﻣنﺎﺸﻧ حﻮﻄﺳ رد ﺎﻬﻨﺗ ﻪﮐ داد0 ،33 و66 ﺮﺛا ﻦﯿ
	ﺖﺳا هﺪﺷ دﺎﺠﯾا ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﻧادراﺰﻫ نزو رد)ﻞﮑﺷ3 .( يدﺎﺠﺳ شراﺰﮔ ﻖﺒﻃ نارﺎﮑﻤﻫ و ﮏﯿﻧ)1390( رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ، ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺎﺑ راد7 نزو رد يﺪﺻرد ﻪﻧادراﺰﻫﺖﺳا هدﺮﮐ دﺎﺠﯾا ﺪﺠﻨﮐ ي .ﯽﻣ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺶﯾاﺰﻓا و يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺪﯾﺪﺸﺗ ﺎﺑوردﺜﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ،هﺎﯿﮔ نﺪﺷﺎﺑ ﻪ
	ﻪﻧاد نزو ياﺰﺟا زا ﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ يﺎﻫ ﯽﻃ ،نآ ﯽﯾﺎﻬﻧ ﺖﯿﻌﺿو ﻪﮐ ﺖﺳا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻢﻬﻣﻪﻠﺣﺮﻣﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ يﯽﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﻫ ددﺮﮔ) و يرﺎﯿﻟآ نارﺎﮑﻤﻫ1379 .(ﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧهداد يرﺎ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ،ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗرادي
	رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ و2 و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ2ﯽﻨﻌﻣ ﺮﺛا
	،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺮﺑﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ و2 و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗﻪﺘﺷاد راد ﺪﻧا) لوﺪﺟ2 .( ﺎﺑ ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ)4( ، ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑ ،ﺪﺷ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ راد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ)2/9349رﺎﺘﮑ
	ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ رد ار يراد ﺪﻧدﺮﮐ دﺎﺠﯾا نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ي ) لوﺪﺟ2 .(ﯽﻨﻌﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ نﺪﺷ رادﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و لوﺪﺟشﺮﺑ دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﺮﻫ رد ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﺮﺛا ﯽﻫد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ) لوﺪﺟ3( ، حﻮﻄﺳ رد ﺎﻬﻨﺗ ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ0 ، 33 و66ﺪﺻرددﺮﺑرﺎﮐ ،زﺎﯿﻧ
	( ﺪﺷر ياﺮﺑ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا هﺎﯿﮔﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑﯽﻣ ﯽﯾﺪﺷﺎﺑ . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ شﺮﺑﯽﻫدﺮﺛارورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رد دﺮﺑرﺎﮐ ﺢﻄﺳ رد ﺎﻬﻨﺗ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ دﺮﺑرﺎﮐ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ2 ظﺎﺤﻟ زا ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺖﻔﺻ ﻦﯾاﺪﻨ
	ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑيﺎﻫ ﻪﯾﺰﺠﺗهداد يرﺎﻣآ ﺎﻫ ﯽﻣ هﺪﻫﺎﺸﻣﻪﮐ دﻮﺷ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ
	ﻫﯽﻣ ﺮﮕﯾﺪﻤﺪﻨﺷﺎﺑ . سﻮﻣﻮﻫ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ و هداد ﺶﻫﺎﮐ ار ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ضراﻮﻋﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ار دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ يﺎﻫدﻮﮐ و ﺪﻨﻫد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾزهﺪﻨﻫد ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﻫ ي تاﺪﯿﻟﻮﺗ رد ار ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﻟآ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ،هﺎﯿﮔ ﺪﺷرﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا يزروﺎﺸﮐ ﺪﻨﻫد)ﺗﺎﺷ نا
	ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﯽﺸﯾاز ﺪﺷر ﻞﺣاﺮﻣ رد ﯽﻟو ﺖﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐﯽﻧﻻﻮﻃ نﺎﻣز تﺪﻣ ﺎﺗ بﺬﺟ ،نﺪﺷ ﯽﻧﺪﻌﻣ ﺪﻨﯾاﺮﻓ مواﺪﺗ
	ﯽﻣ اﺪﯿﭘ ﻪﻣادا يﺮﺗﺪﻨﮐ . نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺪﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ رد )1389 (ﻘﺘﻣ تاﺮﺛا ،اﺰﻠﮐ يور دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ نﺎﯿﻣ ﻞﺑﺎﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺮﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷدﻮﺑ راد. ﺎﺑ ﻪﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ و ﯽﻟآ دﻮﮐ فﺮﺼﻣهﺪﯾا و ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻂﯾاﺮﺷ ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ ترﻮﺻ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ياﺮﺑ لآ ﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ﺮﺛا ﻪﻧﻮﮔ ﭻ
	ﻄﺳ دﺮﺑرﺎﮐ ﺢ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧتﺎﻔﺴﻓ دﺮﺑرﺎﮐرورﺎﺑ2 ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﮐ رد ﺎﻣا ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ راد ﺢﻄﺳ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻪﺘﺴﻧاﻮﺗ تﺎﻔﺴﻓ دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓاﻦﯾا رد يرادﺖﻔﺻ ﺪﻨﮐ دﺎﺠﯾا) لوﺪﺟ8( ﻪﮐ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻻﺎﻤﺘﺣا ﻦﯾايﺮﺘﮐ رد دﻮﺟﻮﻣ يﺎﻫﺮﺛا ﻢﻫ رﻮﻀﺣ رد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﺘﺴﯾز
	ﻫرﺎﯿﻌﻣ زا ﯽﮑﯾﻪﯾﺎﻣﺮﺳ رد ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ يﺎ
	ماﺪﻧا رد ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ يراﺬﮔ ﺺﺧﺎﺷ ،يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫ ﯽﻣ ﺖﺷادﺮﺑﺪﺷﺎﺑ . دﺮﮑﻠﻤﻋ زا ﯽﺘﺒﺴﻧ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷﯽﻣ ﻞﯿﮑﺸﺗ ار يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﮐ ﺖﺳا ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ و ﺪﻫد ،يدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺮﺑ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻢﯿﻬﺴﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷﺪﺑﺎﯾ . ﺞﯾﺎﺘﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺲﻧ هدادهﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﺮﯿﺛﺄﺗ ي
	ﻪﻧاد ﺪﯿﻟﻮﺗ ﯽﻠﺻا فاﺪﻫا زا ﻦﻏور ﺶﯾاﺰﻓا يﺎﻫ ﺖﺳا ﯽﻨﻏور . ﺞﯾﺎﺘﻧﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ زا ﯽﮐﺎﺣ ، ﯽﻨﻌﻣ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ تاﺮﺛا ندﻮﺑ رادﺮﺑ ﻣﻪﻧاد ﻦﻏور ﺪﺻرد ناﺰﯿﺖﺳا نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ي) لوﺪﺟ2(. ﻦﻏور ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻧاد100 ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ
	و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ تﺎﻔﻟﻮﺳ ﻞﻣﺎﮐ فﺮﺼﻣ ﺰﯿﻧهرواﻪﯿﺻﻮﺗ ﻞﺑﺎﻗ ي كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﻖﺒﻃ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ روﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺐﺒﺳ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ و ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﻪﻠﻤﺟ زا ﯽﺘﺴﯾز ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻪﮐ اﺮﯾز ،ﺪﺷ ﻪﻧاد ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﻪﻠﻤﺟ زا نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ياﺮﺑ يروﺮﺿ ﯽﯾاﺬﻏﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ 
	زاﻮﺨﻟا و ﺎﺗﺎﻬﺷ)2003 (ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ راد ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ار نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻦﻏور ناﺰﯿﻣﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ .رد نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﮐا ﺶﯾﺎﻣزآ)1388( ، ﺰﯿﻧﯽﻨﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا رد يراد ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻦﻏور ﺪﺻرد.
	و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺮﺛارورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ، و ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐورورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ و ﯿﻧ ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘورورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2ﯽﻨﻌﻣ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ راد ﺖﺳا هﺪﯾدﺮﮔ) لوﺪﺟ2(. ﯽﺳرﺮﺑشﺮﺑ لوﺪﺟ ﺮﺛا ﯽﻫد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﺮﻫ رد ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ) لوﺪﺟ3(
	36 ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ يﺪﺻرد ﺪﺠﻨﮐ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ رﺎﻤﯿﺗ ﺪﻫﺎﺷ ﺪﺷ.
	ﺢﯿﻘﻠﺗرورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ2 ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ99/7 ﺖﺳا هﺪﺷ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ رد يﺪﺻرد) لوﺪﺟ8( . رد نارﺎﮑﻤﻫ و يﺮﺒﮐا ﺶﯾﺎﻣزآ)1388 ( دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺰﯿﻧ ﯽﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﺘﺴﯾز نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻦﻏور دﺮﮑﻠﻤﻋ راد )5/1114ﻠﯿﮐرﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮ ( ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ )9/1011رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ (ﺪﺷ.
	تﺎﻔﺴﻓ ،ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا رورﺎﺑ2 ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ وو ﺮﺘﯿﻧﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻦﯿﺴﮐوﯽﻨﻌﻣ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ي
	دﻮﺑ راد) لوﺪﺟ2( . ﻞﮑﺷ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ7، دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز2 ﺶﯾاﺰﻓا ،1/7 دﺮﮑﻠﻤﻋ رد يﺪﺻرد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ،نآهدﺮﮐ دﺎﺠﯾاﺖﺳا. ﻦﯾا ﻪﺠﯿﺘﻧﯽﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﯽﮔﺪﻨﻨﮐ و ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ،ﺪﺷر ﺐﺳﺎﻨﻣهداد ﺶﯾاﺰﻓا هﺎﯿﮔ رد 
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫﺑ تﺎﻔﺴﻓ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺮﺛا ﻪﮐرورﺎ2 ﺮﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻردﻪﻧادﮏﯾ ﺢﻄﺳ ردﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻردﺪﺷ راد ) لوﺪﺟ2( . ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﺑ رد ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد)23/18ﺪﺻرد (رﺎﻤﯿﺗ زادﺮﺑرﺎﮐ100 ﺪﺻردﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐزﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﺪﺻرد ﻦﯾﺮﺘ
	ﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﺮﺑ يراد ،ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ يﻪﻧاد ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﺪﺻرد ﻪﮐ يرﻮﻃ ﻪﺑنﺎﻫﺎﯿﮔ ي هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺖﺳا هدﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ هﺪﺸﻧ دﺮﺑرﺎﮐ و رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ46/3 ﺪﺻرد رد يﺪﺻرد ﺖﺳا هﺪﺷ هﺎﯿﮔ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ) ﻞﮑﺷ6( .ﻫ و نﺎﻬﺟ نارﺎﮑﻤ )1390 (رﺎﻤﯿﺗ ،ﺪﻧدﺮﮐ شرا
	هاﺮﻤﻫ ﺮﮔا ﯽﻟو ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﻊﻗﻮﺗﺮﭘ هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ كﺎﺧ نﻮﻣزآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻖﺒﻃ ،زﺎﯿﻧ درﻮﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑﯽﻣ ،ﺪﻧدﺮﮔ لﺎﻤﻌﺘﺳاﺒﻬﺑ رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا و دﻮﺪﻧﻮﺷ ﻊﻗاو ﺮﺛﺆﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ. ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﻪﺑ و ﻦﯿﺴﮐوﺮﺘﯿﻧ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ روﺬﺑ رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ2 
	يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ لﺎﻤﻋا ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا رد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ هﺎﯿﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ،هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﻦﯿﺑ زا و ﺪﺷ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﻖﯿﻔﻠﺗ ،ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ار ﺮﯿﺛﺄﺗﺮﺑدﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓاﺖﺷاد هﺎﯿﮔ ﻦﯾا .اﺬﻟﯽﻣ ناﻮﺗ رﺎﻬﻇاﺖﺷاد تﺎﻔﺴﻓ و ﻦﯿﺴﮐوﺮ
	ه ،يرﺎﯿﻟآ.ف ، .ف ،يرﺎﮑﺷ . يرﺎﮑﺷ،1379 .ﻪﻧادﯽﻨﻏور يﺎﻫ)يژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ و ﺖﻋارز( .ﺰﯾﺮﺒﺗ يﺪﯿﻤﻋ تارﺎﺸﺘﻧا .182ﻪﺤﻔﺻ. ﺪﻧوﻼﻗ ،پ يﺮﺒﮐاايﻮﻧﺎﺛ سرﺪﻣ وع.،م1388 .دﺮﺑرﺎﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗﻢﺘﺴﯿﺳﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ يا)ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ،ﯽﻟآ( و دﻮﮐ ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﯾﺎﺳ و ﻪﻧاد نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ ﯽﻋارز تﺎﻔﺻ)
	( . ﻪﻠﺠﻣراﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد، هرﺎﻤﺷ ،ﮏﯾ ﺪﻠﺟ1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ93-83. حﺮﻓ ،ف ﻮﻠﻗﺎﺟواشوفﻦﺴﺣ ،هدازعﺮﯿﺸﻧاﻮﺟ و،ع1386 . ﺮﺑ رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ و ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ ﺎﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﮓﻧﺮﻠﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ . دازآ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ،ﺰﯾﺮﺒﺗ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا هرﺎﻤﺷ ،ﮏﯾ ﺪﻠﺟ3 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ51 -39. ج م
	يﺎﻫ12 -1.
	ﻒﺳﻮﯾرﻮﭘيﺮﻫﺎﻈﻣ ،مدﯽﺋﺎﭼ ،ﯽﭼم.،رﯽﻤﯿﺣرو اﯽﻠﮐﻮﺗ،ا1389 . ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ كﺎﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﮔﮋﯾو هزﺮﻔﺳا ژﻼﯿﺳﻮﻣ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣوﺮﮔا يﺎﻫ)
	.( نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﻪﻠﺠﻣ ،ﯽﻋارز هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ ﺪﻠﺟ2 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ213 -193. نﺎﻬﺟم،يﺮﯿﻣام .و بﯽﯾﺎﯿﺣاح .،ر1390 . ﯽﺸﺷﻮﭘ نﺎﻫﺎﯿﮔ تاﺮﺛا ﺶﻨﮑﻤﻫﺮﺑ)ﯽﻧاﺮﯾا رﺪﺒﺷ و ﺮﻠﺧ ( ﺮﺑ ﯽﺘﺴﯾز يﺎﻫدﻮﮐ و ﺪﺠﻨﮐ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﺧﺮﺑ)
	( تﺎﯿﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺪﯿﮐﺄﺗ ﺎﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﮐا ﯽﻋارز مﺎﻈﻧ رد ﻞﻗاﺪﺣ يزرﻮﮐﺎﺧ.ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ8-1 .ﻪﺑ ﯽﺑﺎﯿﺘﺳد يﺎﻫدﺮﺒﻫار ﯽﻠﻣ ﺶﯾﺎﻤﻫ ﻦﯿﻟواراﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ،6-5 دادﺮﺧ90، رﻮﻧ مﺎﯿﭘ هﺎﮕﺸﻧادنﺎﺘﺳزﻮﺧ. ﻦﯿﺴﺣ ،ح هداز1384 .تﻻﻮﺼﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ رورﺎﺑ تﺎﻔﺴﻓ ﯽﺘﺴﯾز دﻮﮐ ﺮﺛا .ناﺮﻬﺗ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا .45ﻪﺤ
	.(يزروﺎﺸﮐ ﺶﻧاد ﻪﯾﺮﺸﻧ ﺪﯿﻟﻮﺗ و ،راﺪﯾﺎﭘ هرﺎﻤﺷ ،ﮏﯾ و ﺖﺴﯿﺑ ﺪﻠﺟ2 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ101-87. ﻒﻟا ،ﯽﻧﺎﻄﻠﺳ .1385 .يزروﺎﺸﮐ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ رد يرﺎﻣآ يﺎﻬﺷور دﺮﺑرﺎﮐ رد ﺮﻈﻧ ﺪﯾﺪﺠﺗﺪﻬﺸﻣ ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد دﺎﻬﺟ تارﺎﺸﺘﻧا ، .74 ص.ا يﺮﮐﺎﺷ،ﯽﻘﻫد ﯽﻨﯿﻣامﯽﯾﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ،س .عيﻮﻧﺎﺛ سرﺪﻣ وع.،م1389 .دﻮﮐ و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ دﻮﮐ ﺮﯿ
	.يزروﺎﺸﮐ ﻦﯾﻮﻧ ﺶﻧاد ﻪﻠﺠﻣ، هرﺎﻤﺷ ،مود ﺪﻠﺟ3 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ85 -77.
	ع ﯽﮑﭼﻮﮐ .ر،يﺰﯾﺮﺒﺗلوﯽﻧﺎﺑﺮﻗ،ر1387 .ﯽﮔﮋﯾو ﺮﺑ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫدﻮﮐ ﺮﺛا ﯽﺑﺎﯾزرا تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﺪﺷر يﺎﻫ ﺎﻓوز ﯽﯾوراد هﺎﯿﮔ ﯽﻔﯿﮐ)
	.(ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ،ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ هرﺎﻤﺷ ،ﻢﺸﺷ ﺪﻠﺟ1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ 137 -127. ،ح ﯽﻧﺪﻣيدﺮﺟوﺮﺑ يردﺎﻧغ . ،رﯽﻧﺎﺟﺎﻗآحﯽﮐزﺎﭘ وع .،ر1389 . و هﺮﻔﺴﻓ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ تاﺮﺛا ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ يﺮﺘﮐﺎﺑهﺪﻨﻨﮐ ﻞﺣ يﺎﻫﺖﻓﺎﺑ ﺮﻔﺴﻓ ﯽﺒﺴﻧ ياﻮﺘﺤﻣ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ رد تﺎﻔﺴﻓ يهﺰﯿﯾﺎﭘ ياﺰﻠﮐ رد ﺎﻫ . ﻪﻠﺠ

