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  کیدهچ
و  سـودوموناس هـاي  بـاکتري (کمپوست با تیمارهاي باکتریـایی  سازي ورمی تحقیق با هدف بررسی تاثیر غنی این
هاي هوموسـی شـدن و آنـالیز فیزیکوشـیمیایی اسـید هیومیـک       بر شاخص) تروژن، فسفر و گوگردنی(و کودي ) ازتوباکتر

گـراد در  درجـه سـانتی   28روز در دمـاي   60تیمارها بـه مـدت   . استخراج شده در قالب یک طرح کامال تصادفی انجام شد
گیـري هـاي   انـدازه هـاي عـاملی و   آنـالیز عنصـري، گـروه     و ،مـواد هیومیـک  گیـري  انکوباتور نگهداري و در نهایت اندازه

سازي در همه تیمارهـا   در طی غنی هاي هوموسی شدنشاخصنتایج نشان داد . انجام شد اسید هیومیکاسپکتروسکوپی 
ورمی کمپوسـت  بیشترین و تیمار  )VC+NSP( فسفر+ گوگرد+ ورمی کمپوست غنی شده با نیتروژنتیمار . افزایش یافت

-نـوع غنـی  آنالیز عنصري اسید هیومیک نیز نشـان داد   .ها را داشتندقدار این شاخصکمترین م )VCC( بدون غنی سازي

سازي می توانـد در ترکیـب   ترکیب عنصري اسید هیومیک دارد و عناصر اضافه شده در روند غنی سازي تاثیر زیادي در
هـاي  مقـدار گـروه   سازي ورمی کمپوست باعـث افـزایش معنـی داري در   غنی .عنصري اسید هیومیک حضور داشته باشد

هـاي عـاملی در تمـام    گیري شده، اکثر گـروه طبق طیف هاي مادون قرمز اندازههمچنین . عاملی اسید هیومیک حاصله شد
 ترتیـب در تیمارهـاي   هبـ  هـا  این نسبت نیز نشان داد بیشترین مقدار اسپکتروفوتومتري نسبت هاي. تیمارها مشترك بودند

-ورمـی  این نسبت ها در تیمار مشاهده شد و کمترین مقدار VC+NSPو ) VC+N(کمپوست غنی شده با نیتروژن ورمی

در نهایت با توجه به تاثیر پایداري مـاده آلـی در خـاك، انتظـار مـی      . بود) VC+Ps(سودموموناس کمپوست غنی شده با 
یکوشـیمیایی خـاك   توانایی و کارایی بیشتري در بهبود خـواص فیز  VC+NSPرود تیمارهاي باکتریایی و همچنین تیمار 

  . داشته باشند
  

 FTIRعاملی،  گروه هايسودوموناس فلورسنس، ، ازتوباکتر کروکوکوم آنالیز عنصري، :واژه هاي کلیدي
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Abstract 

Present study, aimed to evaluate the effects of vermicompost enrichment with bacterial 

(Pseudomonas and Azotobacter) and fertilizer (nitrogen, phosphorus and sulfur) treatments on 

humification indices and physico-chemical analyze of extracted humic acid, was conducted based 

on completely randomized design. Treatments were kept on incubator at 28°C for 60-days and 

finally analyzed for humic acid, elemental analysis, determination of functional groups and 

spectroscopic measuring of humic acid. Results showed that humification indices increased in all 

treatments during enrichment. VC+NSP and VCC treatments had the greatest and lowest indices, 

respectively. Elemental analysis of humic acid indicated that enrichment type has great effect on 

elemental composition of humic acid and added elements significantly increased humic acid 

functional groups. Also, according to measured infra-red spectrum, most of functional groups at all 

treatments were the same. Spectrophotometric ratios showed that highest amount of E3/E5 and E4/E6 

ratios observed in VC+N and VC+NSP, respectively and the lowest ones was related to VC+Ps. 

Having regard to effect of organic matter stability in soil, it is expected that bacterial treatments and 

also VC+NSP would have more ability and efficiency in improving soil physico-chemical 

properties of soils. 

 

Keywords: Azotobacter chroococcum, Elemental analysis, functional groups, FTIR, Pseudomonas 
fluorescence 
 
 

  مقدمه 
 عوامـل  ازمهمتـرین  به عنوان یکی خاكمواد آلی 

، حفاظـت از  محصـول ، تولیـد  موثر برحاصلخیزي خـاك 
 و بیابـان ، تخریـب، فرسـایش   هوا زمین در برابرآلودگی

ــه، زایــی ــاطق در خصــوص ب  ونیمــه خشــک خشــک من
اسـتفاده از اصـالح   . )1996پیکولـو  ( شناخته شده اسـت 

بـزار مـوثري بـراي    کننده هاي آلی مانند کمپوست هـا، ا 
بهبود خاکدانه سازي، ساختمان خاك، افزایش جمعیت و 
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تنــوع میکروبــی، افــزایش ظرفیــت نگهــداري آب خــاك و 
آزرمی (افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی در خاك می باشد 

ــاران  ــایی   ).2008و همک ورمــی کمپوســت محصــول نه
تجزیـه مـواد آلـی در حضـور کـرم هـاي خـاکی        فرآیند 

به دلیل کاهش سـطح آالینـده   و اشد می ب ساز کمپوست
ها و داشتن سـطح بـاالي جمعیـت میکروبـی و عناصـر      
غذایی، در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین کودهـاي  

. )2008راویندران و همکـاران  ( شده استزیستی مطرح 
ورمی کمپوست قسـمت عمـده مـاده    تولید فرایند در طی 

معـدنی   دي اکسید کربن، آمونیاك و آب،آلی به صورت 
 رسـیده مانده نیز به صورت مـواد   شود و بخش باقی می

د که از لحـاظ شـیمیایی بـه مـواد     شوو پایدار تبدیل می 
بنیتـز و همکـاران   ( داردزیـادي  هیومیک خـاك شـباهت   

در نقـش مهمـی   ومیک به طـور مسـتقیم   یمواد ه .)1999
ــادل  و بهبــود انتشــار آهســته مــواد مغــذي  ظرفیــت تب

افري و بسیاري از واکـنش هـاي   ، ظرفیت بpHکاتیونی، 
  ).1996سنسی و همکاران (دیگر در خاك دارند 

ــی  هوموســی شــدن ــواد آل ــد م ــد تولی  طــی فراین
عنوان یک شاخص مناسـب بـراي ارزیـابی     به کمپوست

هوموسـی   .پایداري کمپوست در نظر گرفته شـده اسـت  
مواد آلی در سـطحی بـاال باعـث افـزایش ارزش و      شدن

 هوموسی شدنمطالعه . ی گرددکارایی محصول نهایی م
تحـوالت مـواد آلـی     ارزیابی و شناختبه منظور معموال 

و ثبـات مـاده    هوموسـی شـدن  تغییرات  .انجام می شود
هـاي   آلی در خاك معموال توسط نسبت هایی که شاخص

) به عنوان معیارهاي کیفیت براي محصـول نهـایی  (ثبات 
 زایـن شـاخص هـا ا   . ارزیابی می گـردد نامیده می شود 

مقادیر اسید هیومیک، اسید فولویک، کـربن آلـی و غیـره    
، 2003مونـدرو و همکـاران    -سانچز(محاسبه می شوند 

  .)2000، ویکن و همکاران 2008امیر و همکاران 
در  انــدکیتغییــرات  تولیــد کمپوســتدر طــی      
هاي عاملی اسید هیومیک ایجاد می  گروهنوع ساختار و 

ایـن   کـاهش آمیـدي و   هـاي  شود و تغییراتـی در گـروه  
. فزایش زمان کمپوست مشـاهده شـده اسـت   اها با گروه

ترکیبات آروماتیک به شدت  تولید کمپوستطی همچنین 
هــاي کربوکســیلی،  گــروههمچنــین ، افــزایش مــی یابنــد

فنولیک نیـز افـزایش مـی    هاي  و گروهآلیفاتیک ترکیبات 
) 2010(امیـر و همکـاران    .)1997میکی و همکـاران  ( یابد
هـاي عـاملی اتـري و پپتیـدي در      گروهارش دادند که گز

هـاي آمیـدي و آلیفاتیـک     و گروه ،افزایشاسید هیومیک 
می کاهش  )که از ترکیبات زود تجزیه شونده می باشند(

اسـید هیومیـک   عنصري  ترکیبتولید کمپوست طی  .یابد
آنالیز عنصري اسـید هیومیـک نشـان داد     .تغییر می یابد

افــزایش،  H/Cنســبت هــاي  وســتتولیــد کمپدر انتهــاي 
O/C افــزایش و  C/N از ایــن رو،  .فتــه اســتیا کــاهش

ــر از ــد  درك بهت ــدن رون ــول  هوموســی ش ــد در ط تولی
نهـایی بـا درجـه     براي رسـیدن بـه محصـول    کمپوست 

 ،ارزش کشـاورزي  مـاده آلـی و افـزایش    باالیی از ثبـات 
 .)2003موندرو و همکاران  -سانچز(بود مفید خواهد 

سازي ورمی کمپوست با باکتري هاي  غنیاخیرا 
حل کننده فسفات و تثبیت کننده نیتروژن انجام شده کـه  
موجــب افــزایش فســفر قابــل جــذب و همچنــین افــزایش 

افـزایش  . نیتروژن کل در ورمی کمپوست گردیـده اسـت  
، pHجمعیت میکروبی، افزایش اسید هیومیـک و کـاهش   

ی در ورمی کمپوست غنـ  C/Nکاهش ماده آلی و کاهش 
کوشـیک  ( شده با تیمارهاي باکتریایی گزارش شده است

غنی سازي  .)2012، بوزاتو و همکاران 2008و همکاران 
ــونیم و اوره  ــا ســولفات آم ــه  ،کمپوســت ب بصــورتی ک

به فرم هاي جامد یـا   تولید کمپوست نیتروژن در ابتداي 
محلول به بستر اضافه گردد، باعث افزایش نیتروژن کـل  

، 2009دامتی و همکـاران  ا( شده استو اثربخشی بیشتر 
 . )2008احمد و همکاران 

اسید هیومیک به عنوان جزء اصلی مواد هیومیک 
غنی سازي ورمـی کمپوسـت احتمـاال موجـب     . می باشد

و  هوموســـی شـــدن تغییراتـــی در شـــاخص هـــاي   
ایـن تحقیـق بـا     .خصوصیات اسید هیومیک خواهـد شـد  

 هـدف بررسـی تـاثیر غنـی سـازي ورمـی کمپوسـت بــا       
هوموسـی  بر شاخص هاي  کوديتیمارهاي باکتریایی و 
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 )HA( و آنـالیز فیزیکـو شـیمیایی اسـید هیومیـک      شـدن 
و شناخت تاثیرات غنی سـازي در رونـد    ،استخراج شده
  . انجام شد هوموسی شدن

  
 مواد و روش

ورمـی کمپوسـت از مـاده    : تولید ورمی کمپوست
/ یوزنـ ( 3:1اولیه کود گاوي و بقایاي گیـاهی بـا نسـبت    

 Eisenia fetida سـاز  کمپوسـت در حضور کرم ) وزنی
پژوهشـی ورمـی   -به مدت پنج ماه در ایستگاه آموزشـی 

کمپوست پـردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی دانشـگاه      
  ).2008گوپتا (تهران تولید شد 

  انتخاب تیمارهاي غنی سازي
به منظور بررسی اثرات غنـی سـازي تیمارهـاي     

 هوموسـی شـدن  هـاي   باکتریایی و شیمیایی بر شاخص
ــالیز فیزیکــو شــیمیایی اســید   در ورمــی کمپوســت و آن
ورمــی کمپوســت، آزمایشــی بــه  هیومیــک مســتخرج از

 60صورت طرح کامال تصادفی در سه تکرار و به مـدت  
علوم خاك دانشکده کشاورزي و مهندسی روز در گروه 

  . منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا گردید
ت بـا تیمارهـاي   براي غنی سازي ورمـی کمپوسـ  

ــفات   ــده فسـ ــل کننـ ــاي حـ ــاکتري هـ ــایی، از بـ  باکتریـ
 و تثبیــت کننــده نیتــرژن   )ســودوموناس فلورســنس (
هـاي  تمـامی جدایـه  . استفاده شـد  )ازتوباکتر کروکوکوم(

هـاي مفیـد   ریزسازوارهاستفاده شده متعلق به بانک ژن 
خاکزي گروه مهندسی علوم خاك دانشگاه تهران بود که 

هــاي قبــل هــاي تحقیقــاتی ســالحدر ضــمن اجــراي طــر
بعـد از تجدیـد    .نـد اهجداسازي، شناسایی و نگهداري شد

کشت، جمعیت زادمایه کشت تازه هر جدایه بـاکتري بـر   
تنظـیم   cfu.ml-1 109×4اساس فـاکتور رقـت در حـدود    

میلـی   25گردید و سپس هر کیکوگرم ورمی کمپوست با 
 .)2012ران بوزاتو و همکـا ( لیتر از هر زادمایه تلقیح شد

همچنین براي این تحقیق سعی شد از عناصر شیمیایی و 
ضروري که بیشترین اهمیت و مصرف را در کشاورزي 

ــد  ــروژن، فســفر و گــوگرد(دارن ــوان تیمارهــاي ) نیت بعن
براي غنی سازي ورمی کمپوست اسـتفاده گـردد،    کودي

براي این منظور هشت تیمار در سـه تکـرار بشـرح زیـر     
 :انتخاب شد

VCC :ورمی کمپوست بدون غنی سازي تیمار  
  :شاملغنی شده تیمارهاي باکتریایی 

VC+Az : ازتوبـــــاکتر  +ورمـــــی کمپوســـــت
 )Azotobacter chroococcum Az21( کروکوکوم

VC+Ps:   ــت ــی کمپوسـ ــودوموناس+ ورمـ  سـ
  )Pseudomonas fluorescence Ps 59( فلورسنس

VC+Az+Ps:  ــاکتر + ورمـــی کمپوســـت ازتوبـ
 فلورسـنس سودوموناس ) + میلی لیتر 5/12( کورکوروم

  ) میلی لیتر 5/12(
  :مارهاي کودي شاملتی

VC+N : درصد نیتروژن  1+ ورمی کمپوست  
VC+S :  ــت ــی کمپوس ــوگرد   1+ ورم ــد گ درص

 عنصري

VC+P :درصد فسفر 1+  ورمی کمپوست  
VC+NSP : درصد نیتروژن  1+ ورمی کمپوست

) P2O5(فسـفر  درصـد   1+ درصد گوگرد عنصـري   1+ 
ل، پـ نیتروژن با کود اوره، فسـفر بـا سـوپر فسـفات تری    (

  ).گوگرد عنصري تامین شد با گوگرد
بـا آب   نگهداري ظرفیت درصد 60تا  همه تیمارها
روز  60در نهایت نمونه ها به مدت . مقطر مرطوب شدند

درجــه ســانتیگراد نگهــداري  28در انکوبــاتور در دمــاي 
 غنـی شـده  تیمارهاي ورمی کمپوسـت   نهایتشدند و در 

بـا روش باردسـلی و    )سـولفات محلـول  (از نظر گوگرد 
، فسـفر  نیتروژن کل بـا روش کجلـدال   ،)1960( لندکستر

بـا  ، جمعیت میکروبـی  )1982( اولسن روشبا قابل جذب 
مورد تجزیه قرار متر  pHبا دستگاه  pHو  CFUروش 
  .)1جدول () 1982پیج ( گرفتند
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  روز انکوباسیون 60تیمارهاي ورمی کمپوست غنی شده بعد از  در pHژن، جمعیت میکروبی و مقادیر گوگرد، فسفر، نیترو -1جدول 
 pH  )∗104( جمعیت میکروبی  (%) نیتروژن  (%) فسفر  (%) گوگرد  تیمارها

VCC1 9/1  8/0  2/1  4/2  5/7  
VC+Az2 ½  0/1  2/2  3/50  5/7  
VC+Ps3 9/1  2/1  5/1  3/36  3/7  

VC+Az+Ps4 0/2  1/1  7/1  3/43  4/7  
VC+N5 9/1  8/0  ½  3/12  5/8  
VC+S6 6/2  9/0  1/1  3/29  9/6  
VC+P7 9/1  2/1  2/1  0/26  4/7  

VC+NSP8 6/2  1/1  1/2  3/35  7/7  
 5؛ سـودوموناس +ازتوبـاکتر +ورمی کمپوست 4؛ سودوموناس+ورمی کمپوست 3؛ ازتوباکتر+ ورمی کمپوست  2کمپوست بدون غنی سازي؛  ورمی1 

 فسفر+گوگرد+نیتروژن+ورمی کمپوست 8فسفر؛ +ورمی کمپوست 7گوگرد؛ +ورمی کمپوست 6نیتروژن؛ + ورمی کمپوست

  
  

  و کربن آلی اسید فولویک ،اسید هیومیکاندازه گیري 
در تیمارهـاي آزمایشـی بـا     )HA( اسید هیومیـک          
بـراي ایـن   . اسـتخراج شـد  ) 2004( و همکارانکی  روش

/ مـایع ( 1:10منظور نمونه هاي ورمی کمپوست با نسبت 
سـاعت   24با سود نیم موالر مخلـوط و بـه مـدت    ) جامد

دور در  160در اتـاق تاریـک بـا شـدت     ) زمان استخراج(
ــدند  ــه شــیک ش ــا   . دقیق ــاز رســوب ب ــول از ف ــاز محل ف

ــا ) rpm 6000( ســانتریفیوژ شــش  HClجداســازي و ب
کمتر از دو رسانده شد تـا اسـید هیومیـک     pHموالر به 

اسـید  . لویک جداسـازي شـود  رسوب کرده و از اسید فو
) مـوالر  HCl/HF )3/0 /1/0هیومیک جداسازي شده بـا  

بـه حـدود    pHتا زمانی که خالص سازي و با آب مقطر 
 50شسـته شـد و در نهایـت در دمـاي زیـر      ، برسد 4-5

براي تعین مقـدار اسـید    .درجه سانتی گراد خشک گردید
ــک  ــایی ) FA(فولوی ــا از روش قلی ــارتر و ( در تیماره ک

بـا  نیـز  ) TOC(کربن آلی . استفاده شد )2006وریچ گرگ
نســبت  .شــدگیــري انــدازه ) 1934( بلــک -روش واکلــی

به ) HI( هوموسی شدن، شاخص )HR( هوموسی شدن
 :)2008امیر و همکاران ( زیر محاسبه شد صورت

HR = [(HA + FA)/TOC] ×100. 
HI = (HA/TOC) ×100. 
Degree of polymerization = HA/FA 

  ز عنصري اسید هیومیکآنالی
در نمونـه هـاي    Sو   C, H, Nترکیبات عنصـري 

ــاالیزر    ــتگاه آنــ ــا دســ ــک بــ ــید هیومیــ ــدل اســ  مــ
ElementarAnalysen System GmbH Vario EL 

درصـد بقیـه   نیز از اختالف  Oمحتواي . اندازه گیري شد
نمونــه هــاي ( عناصــر طبــق فرمــول زیــر محاســبه شــد

.  %O%= 100 - (C+H+N+S)):خاکسـتر بـدون آب  
مقدار خاکستر نیز براي نمونه هاي جامد اسید هیومیـک  

 480بر حسب درصد پس سوزاندن نمونه هـا در دمـاي   
  .ساعت محاسبه شد 8 به مدتدرجه 

  
  عاملی اسید هیومیک گروه هاياندازه گیري 

کربوکسیلی طبـق روش   گروه هاياسیدیته کل و 
ه گـرو اندازه گیري شد و همچنین  )1982( پیجپیشنهادي 

فنلی نیز از تفاضل بین اسـیدیته کـل و   -OHعاملی  هاي
  .)1982پیج ( کربوکسیلی محاسبه گردید گروه هاي

  
 اندازه گیري هاي اسپکتروسکوپی 

نمونـه هـاي   عامل  گروه هايشناسایی  به منظور
از روش طیــف ســنجی  ،ومیــک اســتخراج شــدهیه اســید

پـس   منظور براي این. استفاده شد) FTIR(مادون قرمز 
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ــفا توســط هــاي اســید هیومیــک ز خــالص ســازي، طی
  .بدست آمد FTIR دستگاه اسپکترومتر

 براي اندازه گیري نسبت هاي اسـپکتروفوتومتري 
ــز ــدا  نی ــی  3ابت ــک  میل ــه اســید هیومی ــرم از هــر نمون گ

میلی لیتر بـافر بـی کربنـات سـدیم     10استخراج شده در 
 موالر حل شد و سـپس بـراي تعیـین نسـبت هـاي      05/0

E4/E6 ،E3/E5 )  نسـبت ترکیبـات آلیفاتیـک بـه     به ترتیـب
آروماتیــک و انــدازه مولکــولی در اســید هیومیــک هــاي  

میزان جذب در طول مـوج  ) مستتخرج از ورمی کمپوست
نـــانومتر بـــا اســـتفاده از  665و  550، 465، 350هـــاي 

 اندازه گیري شـد  JENWAY 6705 UV/VISدستگاه 
 .)1999، آبت براون و فریمل 1977چن و همکاران (

  
  تجزیه و تحلیل آماري نتایج

نتایج بدست آمده از آنالیز ورمی کمپوسـت غنـی   
و  مـورد تجزیـه قـرار گرفــت    SASبـا نـرم افــزار   شـده  

اي میانگین با استفاده از آزمون دانکن چند دامنهمقایسه 
  .در سطح پنج درصد انجام شد

  
  نتایج و بحث

نتایج تجزیـه واریـانس نشـان داد تیمارهـاي          
 هوموسـی شـدن  نی سازي بر روي کلیه شاخص هاي غ

ي اسید هیومیـک تـاثیر   خصوصیات اندازه گیري شدهو 
اسید هیومیک میزان  به طوریکه. معنی داري داشته است

و اسید فولویک  ،در تمام تیمارها افزایش غنی سازيطی 
 .)2جـدول  ( و کربن آلی در همه نمونه هـا کـاهش یافـت   

نـد غنـی سـازي ناشـی از     کاهش کربن آلی در طـی فرای 
افزایش فعالیـت بـاکتري هـا و افـزایش تـنفس اسـت کـه        

و پایدار شدن مواد آلـی در   هوموسی شدننشان دهنده 
 ورمی کمپوست با افزایش زمان غنی سـازي مـی باشـد   

ــاران  ( ــن و همک ــاران  2000ویک ــو و همک  .)2012، بوزات
داراي ترکیبات آمینه و قندي می باشد کـه  اسید فولویک 

در هفته هاي  ست،اتجزیه پذیرتر اسید هیومیک به نسبت
پایانی و کاهش مواد آلی قابل تجزیه، اسید فولویـک مـی   

ریزسازواره هـا  و مناسب براي استفاده  غنیتواند منبع 
کاهش اسید فولویک  دلیلبه احتمال زیاد عامل باشد این 

. )2008امیر و همکـاران  ( بوده استدر هفته هاي پایانی 
در طـی غنـی سـازي     HA/FAو  HI ،HRشاخص هاي 

 VC+NSPتیمـــار . در همـــه تیمارهـــا افـــزایش یافـــت
کمتـرین   VCCبیشترین مقدار این شاخص هـا و تیمـار   

 پلیمریزاسـیون نسـبت  . مقدار این شاخص ها را داشـتند 
)HA/FA (     بیـانگر شـکل گیـري مولکولهـاي پیچیـده تــر 
)HA ( از مولکولهاي ساده تر)FA( می باشد ) سـانچز- 

ایـن   .)2008، امیـر و همکـاران   1999ندرو و همکاران مو
 .شـناخته شـده اسـت    رسیدگینسبت به عنوان شاخص 

بیـان کننـده نسـبت    ) HRو  HI( شاخص هاي دیگر نیـز 
مونـدرو و   -سانچز( ورمی کمپوست می باشد رسیدگی

بــا توجــه بــه  .)2008، امیــر و همکــاران 1999همکــاران 
جمعیت میکروبـی   کاهش بیشتر ماده آلی و بیشتر بودن

 طبــق نظــر ویکــن و همکــاران ،در تیمارهــاي باکتریــایی
ــید     )2000( ــا داراي اس ــن تیماره ــت ای ــی رف ــار م ، انتظ

بیشتري باشـند   هوموسی شدنهیومیک و شاخص هاي 
داراي بیشــترین  VC+Nو  VC+NSPولــی تیمارهــاي 

به احتمال زیاد وجـود  . مقدار شاخص هاي مذکور بودند
. ر دلیل اصلی این افزایش مـی باشـد  اوره در این دو تیما

وجود اوره در تیمـار قـدرت اسـتخراج کننـده را بشـدت      
اسـید هیومیـک و    ،درصـد  10افزایش می دهد و بیش از 

ســونگ و ( اســید فولویــک بیشــتري اســتخراج مــی کنــد
  .)2008همکاران 
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، اسید هیومیک )FA(، اسید فولویک )TOC(کربن آلی کل  نتایج مقایسات میانگین تاثیر تیمارهاي مختلف غنی سازي بر مقادیر -2جدول 
)HA(  هوموسی شدنو شاخص هاي )HA/FA ،HR  وHI(  

 شاخص هاي هوموسی شدن (%) TOC (%) FA (%) HA  تیمارها
HI HR HA/FA 

VCC1 a54/22 a35/3 h53/5 f52/24 e38/39 f65/1 

VC+Az2 c94/21 cd65/2 c09/7 b34/32 c42/44 b67/2 

VC+Ps3 f29/18 e22/2 f92/5 b27/32 c31/44 b68/2 

VC+Az+Ps4 e72/20 de43/2 e24/6 c92/29 d65/41 c55/2 

VC+N5 b23/22 a51/3 b30/7 b84/32 b65/48 e08/2 

VC+S6 c00/22 bc80/2 g77/5 e21/26 e95/38 e06/2 

VC+P7 c05/22 b92/2 d40/6 d02/29 d24/42 d20/2 

VC+NSP8 d77/21 bc74/2 a41/8 a50/39 a23/51 a07/3 

C.V.9 19/0  90/2 69/0 84/0  49/0  14/1  
SEM±10 023/0  047/0 026/0 151/0  125/0  016/0  

 5؛ سـودوموناس +ازتوبـاکتر +ورمی کمپوست 4؛ سودوموناس+ورمی کمپوست 3؛ ازتوباکتر+ ورمی کمپوست  2ورمی کمپوست بدون غنی سازي؛ 1
 10ضـریب تغییـرات؛   9؛ فسـفر +گوگرد+نیتروژن+ورمی کمپوست 8فسفر؛ +ورمی کمپوست 7گوگرد؛ +ورمی کمپوست 6نیتروژن؛ + ورمی کمپوست
  میانگین خطاي استاندارد

  .داده هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك داراي اختالف معنی دار نمی باشند* 
  

  آنالیز عنصري اسید هیومیک
جـز   نتایج آنالیز عنصري اسید هیومیک به عنوان

هــاي باکتریــایی هیومیــک، نشــان داد تیمار مــواداصــلی 
طبـق  . تندتغییرات زیادتري نسبت به بقیه تیمارهـا داشـت  

در اسـید هیومیـک در همـه     روژنو هیـد  کـربن  3 جدول
بیشـترین و تیمـار    VC+Azتیمـار  . تیمارها کاهش یافـت 

VCC  ــ ــربن و هی ــاهش ک ــرین ک ــودروژن را دکمت . دارا ب
ــروژن و ــا  نیت ــوگرد در تیماره ــی گ ــدهي غن ــادیر  ش مق

بیشترین مقـدار نیتـروژن    VC+Azتیمار . متفاوتی داشتد
 را در آنــالیز بیشــترین مقــدار گــوگردي VC+Sو تیمــار 

افـزایش ایـن عناصـر     .داشتنداسید هیومیک این تیمارها 
می تواند دلیل این افـزایش   تولید ورمی کمپوستدر طی 
تولیـد  همچنین گزارش شده کـه بـا افـزایش زمـان      باشد

ترکیباتی در مواد هیومیک ایجاد می شـود کـه    کمپوست
موجب افزایش نیتروژن در ساختار مـواد هیومیـک مـی    

. )2010، امیـر و همکـاران   2006ن ادانی و همکـارا ( شود
مــواد   C/Nمیــزان  ســازي فراینــد ورمــی کمپوســتطــی 

 VC+Azهیومیک کاهش یافت که این کاهش بـراي تیمـار   
اکسـیژن در  درصـد   .)2010امیر و همکاران (بود  بیشتر

در تیمارهـاي باکتریـایی بیشــترین    غنـی سـازي  انتهـاي  
قــدار تیمارهــاي باکتریـایی بیشـترین م   .مقـدار را داشـت  

که کاهش کربن و افـزایش بیشـتر    را داشتند O/C نسبت
. اکسیژن در این تیمارها می تواند دلیل این افزایش باشد

می تواند به دلیـل   O/C سبتنافزیش محتواي اکسیژن و 
باشد که آلیفاتیک و ساختار پپتیدي  ترکیباتتجزیه فعال 

غنـی  تشکیل سازه هاي اکسـیده هیـومیکی در فراینـد    با 
امیـر و همکـاران   ( باعث افزایش این نسبت گـردد  سازي
2008(. H/C  کاهش یافـت کـه بیـانگر     غنی سازيدر طی

یفاتیـک  افزاش ترکیبات آروماتیـک و کـاهش ترکیبـات آل   
  .)2010، 2008امیر و همکاران (باشد می 

  
  آنالیز گروه هاي عاملی اسید هیومیک

اي هاي عاملی در نمونه ه نتایج آنالیز گروه 4در جدول 
بـه طـور کلـی،    . اسید هیومیک استخراج شده آمده اسـت 

غنی سازي ورمی کمپوست باعـث افـزایش معنـی داري    
. حاصـله شـد   در مقدار گروه هاي عاملی اسید هیومیـک 

ــار ــایی و تیمـــــ VC+NSP تیمارهـــــــاي باکتریـــــ
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  ی در نمونه هاي اسید هیومیکمقایسات میانگین تاثیر تیمارهاي مختلف غنی سازي بر آنالیز عنصري و نسبت هاي اتم -3جدول 
  O S N H C Atomic ratios تیمارها

O/C  H/C  C/N  
VCC1 g9/39  c4/0  e9/4  a7/5  a1/49  d61/0 cde41/1 a73/11 

VC+Az2 c0/42  b5/0  a9/6  bc5/5  f1/45  ab68/0 ab47/1 g65/7 

VC+Ps3 a3/43  c4/0  de0/5  ab6/5  e7/45  a69/0 a48/1 c70/10 

VC+Az+Ps4 b0/43  c4/0  c5/5  c4/5  e7/45  a69/0 bc43/1 d74/9 

VC+N5 g2/39  c4/0  b4/6  a7/5  b2/48  d61/0 dc42/1 e85/8 

VC+S6 d7/41  a7/0  de0/5  c4/5  d2/47  bc66/0 def38/1 b21/11 

VC+P7 f1/41  c4/0  d1/5  c4/5  c9/47  c64/0 ef37/1 b10/11 

VC+NSP8 e4/41  a7/0  a8/6  d2/5  e9/45  ab68/0 f36/1 f91/7 

C.V.9 20/0  82/1 99/0 13/1  20/0 34/1 15/1 69/0 

SEM±10 048/0  005/0  033/0  035/0  055/0  005/0 009/0 039/0 
 5؛ سـودوموناس +ازتوبـاکتر +ورمی کمپوست 4؛ سودوموناس+ورمی کمپوست 3؛ ازتوباکتر+ ورمی کمپوست  2ورمی کمپوست بدون غنی سازي؛ 1

  ضریب تغییرات؛9فسفر؛ +گوگرد+نیتروژن+ورمی کمپوست 8فسفر؛ +ورمی کمپوست 7گوگرد؛ +ی کمپوستورم 6نیتروژن؛ + ورمی کمپوست
  میانگین خطاي استاندارد 10 

  .داده هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك داراي اختالف معنی دار نمی باشند* 
  

 و شاخص هاي اسپکترومتري) mmol g−1( عاملی گروه هاي نتایج مقایسات میانگین تاثیر تیمارهاي مختلف غنی سازي بر مقادیر -4جدول 
)E3/E5  وE4/E6( در اسید هیومیک  

  اسیدیته کل  گروه هاي کربوکسیلی  فنلی-OHگروه هاي   E4/E6  E3/E5  تیمارها
VCC1 c28/5  c77/4  f25/2  d41/3  f67/5  

VC+Az2 e06/5  d66/4  b77/2  a21/4  a98/6  
VC+Ps3 f93/4  e46/4  bc74/2  b12/4  b86/6  

VC+Az+Ps4 de10/5  d64/4  d68/2  b14/4  b82/6  
VC+N5 b56/5  a14/5  a09/3 e22/3  d32/6  
VC+S6 de12/5  cd72/4  e59/2 c92/3  c51/6  
VC+P7 d18/5  d68/4  g17/2 c94/3  e11/6  

VC+NSP8 a67/5  b89/4  cd71/2 b10/4  b81/6  
C.V.9 60/0 63/0  70/0 56/0 59/0  

SEM±10 018/0  017/0  010/0  013/0  023/0  
 5؛ سـودوموناس +ازتوبـاکتر +ورمی کمپوست 4؛ سودوموناس+ورمی کمپوست 3؛ ازتوباکتر+ ورمی کمپوست  2ورمی کمپوست بدون غنی سازي؛ 1

 10ضـریب تغییـرات؛   9فسـفر؛  +گوگرد+نیتروژن+ورمی کمپوست 8فسفر؛ +ورمی کمپوست 7گوگرد؛ +ورمی کمپوست 6نیتروژن؛ + ورمی کمپوست
  میانگین نداردخطاي استا

  .داده هاي هر ستون با حداقل یک حرف مشترك داراي اختالف معنی دار نمی باشند* 
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گـروه  کمتـرین افـزایش    VCCو تیمار  بیشترین افزایش
بیشـترین گـروه کربوکسـلی در     .عـاملی را داشـتند   هاي

 -OHو بیشــترین گــروه ده شـد  همشــا VC+Azتیمـار  
عـاملی   گروه هـاي افزایش . داشت VC+Nفنلی را تیمار 

متوکسـیل و   گـروه هـاي  می تواند به دلیل اکسیداسیون 
ــی در  ــاي الکل ــروه ه ــد  گ ــین باش ــانبی لیگن ــب. ج  تخری
 و هـا  کتـون ، هـا کینون فنولیک، به کربوهیدرات میکروبی
 قابـل افـزایش   باعـث نیز می تواند  کربوکسیل گروه هاي

ــه ــیدیته  توج ــزان اس ــل می ــید  در ک ــکیهاس ــود ومی  ش
، 1994، استونسـون  2003رو و همکـاران  موند -سانچز(

که بـا اوره   VC+NSPو  VC+Nتیمارهاي . )2003تان 
 -OH گـروه هـاي  غنی  شده بودنـد بیشـترین مقـدار از    

بیش  استفاده از بستر اوره باعث افزایش .فنلی را داشتند
فنولیـک از بخـش    گـروه هـاي  اسیون ویـژه  اکسید از حد

گـروه  ایـن نـوع از  لیگنین ماده آلی شده و افـزایش زیـاد   
باعث محدودیت استفاده از اوره با می تواند عاملی  هاي

، کـالپ و  2008سونگ و همکاران ( غلظت هاي باال باشد
  .)2005همکاران 

  
  FTIRنتایج 

ــک اســتخراج شــده از  ــار  8 اســیدهاي هیومی تیم
را  یطیـف مـادون قرمـز بسـیار مشــابه    مـورد بررسـی   

اي اصـلی  در همـه طیـف هـا جـذب بانـده      .نـد نشان داد
-cmگسـترده و وسـیع در حـدود     بانـد  :عبارت بودند از

ــد  13400 ــانگر بان ــد در OH گــروه هــاي و Hبی ، دو بان
-C( ناشی از کشش آلیفاتیـک  cm-12850-3000 منطقه 

H(باند ، cm-1 1720-1740 گروه هاي C=C  باند قـوي ،
ــاختار  cm-1 1650در  ــد  C=Cســ ــک و بانــ آروماتیــ

پیـک   آمیـد دو بانـده،   cm-11508 ، باند C=Oهیدروژنه 
cm-11460  ــک ــات آلیفاتی ــد  C-H ،cm-1 1424ترکیب آمی

کربوکسـیل، اتـر و    O-Hو  cm-1 1225 C-Oسه بانـده،  
 cm-1و بانـد   C-Oکربوهیدارتها  cm-1 1024باند  فنول،

ــاکاریدها  1040 ــی س ــاران ( COپل ــار و همک ، 1990اینب
وسـو  ، فرانسی1994، استونسون 1992نیمایر و همکاران 

  .)2003موندرو و همکاران  -، سانچز1998و همکاران 

طیــف هــاي تیمارهــاي مختلــف تفــاوت هــاي      
طیف در  4به دلیل تشابه فقط ( بسیار اندکی را نشان داد

طیف  تشابهات .)آورده شده است 4 و 3، 2، 1شکل هاي 
مـواد هیومیـک    ها می تواند به علت یکسان بـودن منشـا  

 FTIR. )1997میکی و همکاران ( باشد) ورمی کمپوست(
عـاملی را نشـان مـی دهـد و      گروه هايکیفی از برآورد 

عـاملی از ایـن روش    گـروه هـاي  اغلب بـراي شناسـایی   
طبق طیـف هـاي انـدازه گیـري شـده،      . استفاده می گردد

. عاملی در تمام تیمارهـا مشـترك بودنـد    گروه هاياکثر 
ز روش عـاملی ا  گروه هايلذا می توان براي تعیین کمی 

ــایی مثـــل  ــنهادي  NMRهـ ــیجو روش پیشـ  )1982( پـ
  .استفاده کرد

  
  در اسید هیومیک اسپکتروفوتومترينسبت هاي 
نیز نشـان داد   نسبت هاي اسپکتروفوتومتري     

و کمترین مقدار  VC+Nدر تیمار  E3/E5بیشترین مقدار 
شـاخص  . )4جـدول  ( بـود  VC+Psاین نسبت در تیمـار  

E3/E5 با افـزایش ایـن   . ا نشان می دهداندازه مولکولی ر
نسبت اندازه مولکولی کاهش و بـرعکس بـا کـاهش ایـن     

هالل و همکاران ( نسبت، اندازه مولکولی افزایش می یابد
مــی  VC+Nکــاهش انــدازه مولکــولی در تیمــار  )2011
فنلی در ایـن تیمـار   OH–به علت زیادي گروه هاي  تواند
  .باشد

ــ E4/E6نســبت       ف بعــد از در تیمارهــاي مختل
 تیمــار . آورده شــده اســت 4غنــی ســازي در جــدول 

VC+NSPبیشترین و تیمار VC+Ps  کمترین مقدار این
آلیفاتیـک  تراکم ترکیبـات   E4/E6نسبت . نسبت را داشتند

آروماتیک را نشان مـی دهـد بـا افـزایش ایـن نسـبت       به 
 تراکم ترکیبات آلیفاتیک بیشـتر از آروماتیـک مـی شـود    

ــا افــزایش رونــد . )2006ان کــامپیتلی و همکــار( تولیــد ب
یابـد و  ترکیبات آروماتیک بشدت افـزایش مـی    کمپوست

امیــر و همکــاران (مــواد هیومیــک پایــدارتر مــی شــوند  
2008(.  
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اسید هیومیک استخراج شده از تیمار  FTIRطیف   -1شکل 
VCC  روز انکوباسیون 60بعد از  

  
ده از تیمار اسید هیومیک استخراج ش FTIRطیف  -2شکل 

VC+NPS  روز غنی سازي 60بعد از  
  
  

    
  

 VC+Sتیمار   اسید هیومیک استخراج شده از FTIRطیف  -3شکل 
  روز غنی سازي 60بعد از 

  
 اسید هیومیک استخراج شده از تیمار  FTIRطیف  -4ل شک

VC+Az+Ps  روز غنی سازي 60بعد از  
  

  کلینتیجه گیري 
ــزایش  ــا اف ــاي   عجم ب ــاخص ه ــی ش ــت میکروب ی

در تیمارهاي ورمـی کمپوسـتی افـزایش     هوموسی شدن
با توجه به تاثیر پایداري ماده آلی در خاك، انتظار . یافت
 VC+NSPرود تیمارهاي باکتریایی و همچنـین تیمـار   می

بهبــود خــواص فیزیکــو  توانــایی و کــارایی بیشــتري در
نـوع غنـی سـازي تـاثیر     . شیمیایی خـاك داشـته باشـند   

ترکیب عنصري اسید هیومیک دارد و عناصـر   زیادي در
اضافه شده در روند غنی سـازي مـی توانـد در ترکیـب     

بـا افـزایش   . عنصري اسید هیومیک حضور داشته باشد
ــدار اکســیژن   ــی مق ــت میکروب ــک جمعی در اســید هیومی

 گـروه هـاي  . مقدار کربن کاهش یافـت افزایش و برعکس 
عـاملی   گـروه هـاي  . عاملی با غنی سازي افـزایش یافـت  

شدیدا متـاثر از نـوع غنـی سـازي مـی باشـد، بطوریکـه        
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 گـروه هـاي  تیمارهاي کودي که با اوره غنی شده بودند 
OH- گروه هايفنلی غالب بود و در تیمارهاي باکتریایی 

شـان داد بـا   ن FTIRنتـایج   .کربوکسیلی غالب مـی باشـد  
 گـروه هـاي  نوع و سـاختار  تغییر زیادي در غنی سازي 

ــاملی  ــود  عـ ــی شـ ــاد نمـ ــایج . ایجـ ــاي  نتـ ــبت هـ نسـ
اسپکتروسکوپی نیز نشان داد نمونه هاي اسید هیومیـک  

ــد داراي بیشــترین   ــا اوره غنــی شــده بودن ــدار کــه ب مق
و کوچکترین اندازه مولکـولی بودنـد و    ترکیبات آلیفاتیک

برعکس تیمارهاي غنی شده با اوره تیمارهاي باکتریایی 
بیشترین مقدار ترکیبـات آروماتیـک و بزرگتـرین    داراي 

غنی سازي با گوگرد و فسفر نیـز   .اندازه مولکولی بودند
نشان داد این عناصر تاثیر مثبتی بر روي شاخص هـاي  

و گروه هاي عاملی اسید هیومیک نسبت هوموسی شدن 
و همچنـین   سـازي به تیمار ورمی کمپوست بـدون غنـی   

ورمی کمپوست غنی شده با اوره دارنـد و مـی تـوان بـا     
توجه به نیاز کشت هاي مختلف، ورمـی کمپوسـت را بـا    

در نهایت مشخص شـد   .این عناصر نیز غنی سازي کرد
تاثیر زیادي بر خصوصیات  ورمی کمپوست غنی سازي

هوموسی فیزیکوشیمیایی اسید هیومیک و شاخص هاي 
مـی  ورمی کمپوسـت،   ير حداکثردارد و براي تاثی شدن
  .  را انجام دادبا تیمارهاي مناسب عمل غنی سازي توان 

  
  تشکر و قدردانی

دکتــر بــاقري نویســندگان از زحمــات بــی دریــغ 
دکتــر فــرحبخش، دکتــر ســارا عباســیان، دکتــر مرنــدي، 
تشـکر و   )استاد شیمی تجزیـه دانشـگاه تبریـز   (انتظامی 
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	و
	ﻦﯾاﯽﻨﻏ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻖﯿﻘﺤﺗﯽﻣرو يزﺎﺳ ﯽﯾﺎـﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ) يﺮﺘﮐﺎـﺑ يﺎـﻫ
	( يدﻮﮐ و)ﯿﻧدﺮﮔﻮﮔ و ﺮﻔﺴﻓ ،نژوﺮﺘ (ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿـﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷﻮﮑﯾﺰﯿﻓ ﺰﯿﻟﺎـﻧآ و نﺪـﺷ ﯽـﺳﻮﻣﻮﻫ يﺎﻫ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ﮏﯾ ﺐﻟﺎﻗ رد هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا . تﺪـﻣ ﻪـﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ60 يﺎـﻣد رد زور28 ﯽﺘﻧﺎـﺳ ﻪـﺟرد رد داﺮـﮔ هزاﺪﻧا ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و يراﺪﻬﮕﻧ رﻮﺗﺎﺑﻮﮑﻧا يﺮـﯿﮔ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮـ
	( رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ نوﺪﺑ)
	(ﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا راﺪﻘﺪﻨﺘﺷاد ار ﺎﻫ. داد نﺎـﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺮﺼﻨﻋ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﯽـﻨﻏ عﻮـﻧ
	رد يدﺎﯾز ﺮﯿﺛﺎﺗ يزﺎﺳﯽﻨﻏ ﺪﻧور رد هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ﺮﺻﺎﻨﻋ و دراد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺮﺼﻨﻋ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺐـﯿﮐﺮﺗ رد ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽﻣ يزﺎﺳ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد رﻮﻀﺣ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺮﺼﻨﻋ.ﯽﻨﻏ رد يراد ﯽـﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺚـﻋﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يزﺎﺳ هوﺮـﮔ راﺪـﻘﻣ يﺎـﻫ ﺪﺷ ﻪﻠﺻﺎﺣ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﻠﻣﺎﻋ . ﻦﯿﻨﭽﻤﻫهزاﺪﻧا ﺰﻣﺮﻗ نودﺎﻣ
	( و
	راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣرﺎﻤﯿﺗ رد ﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾا ﯽـﻣرو
	)
	(دﻮﺑ . ﯽـﻣ رﺎـﻈﺘﻧا ،كﺎـﺧ رد ﯽـﻟآ هدﺎـﻣ يراﺪﯾﺎﭘ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ دور
	ﺎﺑ هﺪﺷ ﯽﻨﻏ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ
	ﺰﯿﻓ صاﻮـﺧ دﻮﺒﻬﺑ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﯾارﺎﮐ و ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ كﺎـﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷﻮﮑﯾ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .
	،يﺮﺼﻨﻋ ﺰﯿﻟﺎﻧآمﻮﮐﻮﮐوﺮﮐ ﺮﺘﮐﺎﺑﻮﺗزا ، ،ﺲﻨﺳرﻮﻠﻓ سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳيﺎﻫ هوﺮﮔ ،ﯽﻠﻣﺎﻋ
	ﯽــﯾاز ،ﻪــﺑصﻮــﺼﺧردﻖﻃﺎــﻨﻣﮏــﺸﺧﮏــﺸﺧ ﻪــﻤﯿﻧو ﺖـﺳا هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ) ﻮـﻟﻮﮑﯿﭘ1996( . حﻼـﺻا زا هدﺎﻔﺘـﺳا ا ،ﺎـﻫ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﯽﻟآ يﺎﻫ هﺪﻨﻨﮐ ياﺮـﺑ يﺮﺛﻮـﻣ راﺰـﺑ و ﺖﯿﻌﻤﺟ ﺶﯾاﺰﻓا ،كﺎﺧ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ،يزﺎﺳ ﻪﻧاﺪﮐﺎﺧ دﻮﺒﻬﺑ
	ﯽﻟآ داﻮﻣكﺎﺧﯽﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻦﯾﺮـﺘﻤﻬﻣزا ﻞـﻣاﻮﻋ كﺎـﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣﺮﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﺪـﯿﻟﻮﺗ ، لﻮـﺼﺤﻣ زا ﺖـﻇﺎﻔﺣ ، ﯽﮔدﻮﻟآﺮﺑاﺮﺑ رد ﻦﯿﻣزاﻮﻫ ﺶﯾﺎـﺳﺮﻓ ،ﺐـﯾﺮﺨﺗ ، نﺎـﺑﺎﯿﺑ و
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﯽﻃﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ تﺪﺷ ﻪﺑ ﮏﯿﺗﺎﻣورآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﺪــﻨﺑﺎﯾ ﯽــﻣ ﺶﯾاﺰــﻓا ، ﻦﯿــﻨﭽﻤﻫهوﺮــﮔ ،ﯽﻠﯿــﺴﮐﻮﺑﺮﮐ يﺎــﻫ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﮏﯿﺗﺎﻔﯿﻟآهوﺮﮔ و يﺎﻫ ﯽـﻣ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺰـﯿﻧ ﮏﯿﻟﻮﻨﻓ ﺪﺑﺎﯾ) نارﺎـﮑﻤﻫ و ﯽﮑﯿﻣ1997(. نارﺎـﮑﻤﻫ و ﺮـﯿﻣا)2010 ( ﺰﮔ ﻪﮐ ﺪﻧداد شراهوﺮﮔ رد يﺪـﯿﺘﭙﭘ و يﺮـﺗا ﯽﻠﻣﺎـﻋ يﺎـ
	و كﺎــﺧ بآ يراﺪــﻬﮕﻧ ﺖــﯿﻓﺮﻇ ﺶﯾاﺰــﻓا ،ﯽــﺑوﺮﮑﯿﻣ عﻮــﻨﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ كﺎﺧ رد ﯽﻧﻮﯿﺗﺎﮐ لدﺎﺒﺗ ﺖﯿﻓﺮﻇ ﺶﯾاﺰﻓا) ﯽﻣرزآ نارﺎــﮑﻤﻫ و2008.( ﯽﯾﺎــﻬﻧ لﻮــﺼﺤﻣ ﺖــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽــﻣرو ﺪﻨﯾآﺮﻓ ﯽﮐﺎـﺧ يﺎـﻫ مﺮـﮐ رﻮـﻀﺣ رد ﯽـﻟآ داﻮـﻣ ﻪـﯾﺰﺠﺗﺖﺳﻮﭙﻤﮐزﺎﺳﺑ ﯽﻣ ﺪﺷﺎ و هﺪـﻨﯾﻻآ ﺢﻄـﺳ ﺶﻫﺎﮐ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺮـﺻﺎﻨﻋ
	،ﺶﯾاﺰــﻓا
	و ﺶﯾاﺰــﻓا
	ﺶﻫﺎــﮐﺎﯾﺖــﺳا ﻪــﺘﻓ. ،ور ﻦــﯾا زا زا ﺮــﺘﻬﺑ كرد ﺪــﻧور نﺪــﺷ ﯽــﺳﻮﻣﻮﻫ لﻮــﻃ رد ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ لﻮـﺼﺤﻣ ﻪـﺑ نﺪﯿـﺳر ياﺮﺑ ﻪـﺟرد ﺎـﺑ ﯽﯾﺎـﻬﻧ تﺎـﺒﺛ زا ﯽﯾﻻﺎﺑ ﺶﯾاﺰـﻓا و ﯽـﻟآ هدﺎـﻣ يزروﺎـﺸﮐ شزرا، ﺪﻫاﻮﺧ ﺪﯿﻔﻣ دﻮﺑ)ﺰﭽﻧﺎﺳ- نارﺎﮑﻤﻫ و ورﺪﻧﻮﻣ2003(. اﺮﯿﺧاﯽﻨﻏ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ ﺖﺳﻮ
	ﺑ ﺖﯿﻓﺮﻇ ، يﺎـﻫ ﺶﻨـﮐاو زا يرﺎﯿﺴﺑ و يﺮﻓﺎ ﺪﻧراد كﺎﺧ رد ﺮﮕﯾد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﺴﻨﺳ1996.( نﺪــﺷ ﯽــﺳﻮﻣﻮﻫ ﯽــﻟآ داﻮــﻣ ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﺪــﻨﯾاﺮﻓ ﯽــﻃ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐﻪﺑ ﯽﺑﺎـﯾزرا ياﺮـﺑ ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﺺﺧﺎﺷ ﮏﯾ ناﻮﻨﻋ ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ يراﺪﯾﺎﭘ. ﯽـﺳﻮﻣﻮﻫ نﺪﺷ و شزرا ﺶﯾاﺰـﻓا ﺚـﻋﺎﺑ ﻻﺎـﺑ ﯽﺤﻄـﺳ
	، ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺶﻫﺎﮐ
	ـﻨﻏ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو رد ﯽ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ هﺪﺷ) ﮏﯿـﺷﻮﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و2008 نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﺗازﻮﺑ ،2012(. يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ هروا و ﻢﯿﻧﻮــﻣآ تﺎﻔﻟﻮــﺳ ﺎــﺑ ﺖــﺳﻮﭙﻤﮐ، ﻪــﮐ ﯽﺗرﻮــﺼﺑ ياﺪﺘﺑا رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎـﯾ ﺪﻣﺎﺟ يﺎﻫ مﺮﻓ ﻪﺑ ﻞـﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ،ددﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿ
	( هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا، ﺪـﻧور رد يزﺎـﺳ ﯽﻨﻏ تاﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺧﺎﻨﺷ و نﺪﺷ ﯽﺳﻮﻣﻮﻫﺪﺷ مﺎﺠﻧا .
	ﺪــﻧراد)دﺮﮔﻮــﮔ و ﺮﻔــﺴﻓ ،نژوﺮــﺘﯿﻧ ( يﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ ناﻮــﻨﻌﺑ يدﻮﮐ ،ددﺮـﮔ هدﺎﻔﺘـﺳا ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ ياﺮﺑ ﺮـﯾز حﺮـﺸﺑ راﺮـﮑﺗ ﻪـﺳ رد رﺎﻤﯿﺗ ﺖﺸﻫ رﻮﻈﻨﻣ ﻦﯾا ياﺮﺑﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا:
	نﺪـﺷ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿـﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿـﺷ ﻮـﮑﯾﺰﯿﻓ ﺰﯿﻟﺎـﻧآ و)
	:رﺎﻤﯿﺗيزﺎﺳ ﯽﻨﻏ نوﺪﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو
	ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺪﯿﻟﻮﺗ : هدﺎـﻣ زا ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـﻣرو ﺖﺒـﺴﻧ ﺎـﺑ ﯽﻫﺎـﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ و يوﺎﮔ دﻮﮐ ﻪﯿﻟوا3:1) ـﻧزوﯽ / ﯽﻧزو ( مﺮﮐ رﻮﻀﺣ رد ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ زﺎـﺳ
	: ﺖـــــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـــــﻣرو+
	)
	(
	ﯽـﺷزﻮﻣآ هﺎﮕﺘﺴﯾا رد هﺎﻣ ﺞﻨﭘ تﺪﻣ ﻪﺑ- ﯽـﻣرو ﯽـﺸﻫوﮋﭘ هﺎﮕـﺸﻧاد ﯽـﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎـﻨﻣ و يزروﺎـﺸﮐ ﺲﯾدﺮـﭘ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﺪﺷ ﺪﯿﻟﻮﺗ ناﺮﻬﺗ)
	: ﺖـــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـــﻣرو +سﺎﻧﻮﻣودﻮـــﺳ
	)
	(
	.(
	: ﺖـــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـــﻣرو +
	)5/12ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ + (
	)5/12ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ (
	يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ يزﺎـﺳ ﯽـﻨﻏ تاﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎـﻫ نﺪـﺷ ﯽـﺳﻮﻣﻮﻫ و ﺖــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽــﻣرو رد ﺪﯿــﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿــﺷ ﻮــﮑﯾﺰﯿﻓ ﺰﯿﻟﺎــﻧآ زا جﺮﺨﺘــﺴﻣ ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ ﻪــﺑ ﯽــﺸﯾﺎﻣزآ ،ﺖــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽــﻣرو تﺪـﻣ ﻪﺑ و راﺮﮑﺗ ﻪﺳ رد ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻼﻣﺎﮐ حﺮﻃ ترﻮﺻ60 هوﺮﮔ رد زور ﯽﺳﺪ
	: ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو +1 نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد
	: ﺖــﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽــﻣرو +1 دﺮﮔﻮــﮔ ﺪــﺻرد يﺮﺼﻨﻋ
	:ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو +1ﺮﻔﺴﻓ ﺪﺻرد
	: ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو +1 نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد +1 يﺮـﺼﻨﻋ دﺮﮔﻮﮔ ﺪﺻرد +1 ﺪـﺻرد ﺮﻔـﺴﻓ)
	( ) ﯾﺮﺗ تﺎﻔـﺴﻓ ﺮﭘﻮـﺳ ﺎـﺑ ﺮﻔـﺴﻓ ،هروا دﻮﮐ ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ـﭙ ،ﻞ دﺮﮔﻮﮔﺎﺑﺪﺷ ﻦﯿﻣﺎﺗ يﺮﺼﻨﻋ دﺮﮔﻮﮔ.( ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﻤﻫ ﺎﺗ60ﺪﺻردﺖﯿﻓﺮﻇيراﺪﻬﮕﻧ بآ ﺎـﺑ ﺪﻧﺪﺷ بﻮﻃﺮﻣ ﺮﻄﻘﻣ . تﺪﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد60 زور يﺎــﻣد رد رﻮﺗﺎــﺑﻮﮑﻧا رد28 يراﺪــﻬﮕﻧ داﺮﮕﯿﺘﻧﺎــﺳ ﻪــﺟرد رد و ﺪﻧﺪﺷﺖﯾﺎﻬﻧ ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ 
	( نژﺮــﺘﯿﻧ هﺪــﻨﻨﮐ ﺖــﯿﺒﺜﺗ و )
	( ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . ﻪـﯾاﺪﺟ ﯽﻣﺎـﻤﺗ يﺎـﻫ نژ ﮏﻧﺎﺑ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳاهراوزﺎﺳﺰﯾر ﺪـﯿﻔﻣ يﺎـﻫ ﻪﮐ دﻮﺑ ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد كﺎﺧ مﻮﻠﻋ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ هوﺮﮔ يﺰﮐﺎﺧﺮــﻃ ياﺮــﺟا ﻦﻤــﺿ ردحلﺎــﺳ ﯽﺗﺎــﻘﯿﻘﺤﺗ يﺎــﻫ ﻞــﺒﻗ يﺎــﻫ ﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ و ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ ،يزﺎﺳاﺪﺟها ﺪـﻧ. ﺪـﯾﺪﺠﺗ زا ﺪـﻌﺑ ﺮـﺑ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﻪﯾا
	×4 ﻢﯿـﻈﻨﺗ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو مﺮﮔﻮﮑﯿﮐ ﺮﻫ ﺲﭙﺳ و ﺪﯾدﺮﮔ25 ﯽـﻠﯿﻣ ﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣداز ﺮﻫ زا ﺮﺘﯿﻟ) ﺎـﮑﻤﻫ و ﻮﺗازﻮﺑ نار2012(. و ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ﺮﺻﺎﻨﻋ زا ﺪﺷ ﯽﻌﺳ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا ياﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ يزروﺎﺸﮐ رد ار فﺮﺼﻣ و ﺖﯿﻤﻫا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ يروﺮﺿ
	10
	هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ
	ﺮﺘﻣ راﺮﻗ ﻪﯾﺰﺠﺗ درﻮﻣ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ) ﺞﯿﭘ1982 () لوﺪﺟ1(.
	و
	( ﺎـﺑ ﯽـﺸﯾﺎﻣزآ يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ رد شور ﯽﮐنارﺎﮑﻤﻫ و)2004 ( ﺪـﺷ جاﺮﺨﺘـﺳا . ﻦـﯾا ياﺮـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رﻮﻈﻨﻣ1:10) ﻊﯾﺎـﻣ / ﺪﻣﺎﺟ ( تﺪـﻣ ﻪـﺑ و طﻮـﻠﺨﻣ رﻻﻮﻣ ﻢﯿﻧ دﻮﺳ ﺎﺑ24 ﺖﻋﺎـﺳ )جاﺮﺨﺘﺳا نﺎﻣز ( تﺪـﺷ ﺎـﺑ ﮏـﯾرﺎﺗ قﺎـﺗا رد160 رد رود ﺪﻧﺪــﺷ ﮏﯿــﺷ ﻪــﻘﯿﻗد . ﺎــﺑ بﻮ
	ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا)
	يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﻤﻧ رد رﺰﯾﻻﺎــــﻧآ هﺎﮕﺘــــﺳد ﺎــــﺑ ﮏــــﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿــــﺳالﺪــــﻣ
	و
	يﺮـﺼﻨﻋ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ
	ﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا . ياﻮﺘﺤﻣ
	فﻼﺘﺧا زا ﺰﯿﻧ ﻪـﯿﻘﺑ ﺪـﺻرد ﺪــﺷ ﻪﺒــﺳﺎﺤﻣ ﺮــﯾز لﻮــﻣﺮﻓ ﻖــﺒﻃ ﺮــﺻﺎﻨﻋ) يﺎــﻫ ﻪــﻧﻮﻤﻧ بآ نوﺪـﺑ ﺮﺘـﺴﮐﺎﺧ:(
	. ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﺪﻣﺎﺟ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ ﺰﯿﻧ ﺮﺘﺴﮐﺎﺧ راﺪﻘﻣ يﺎـﻣد رد ﺎـﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ نﺪﻧازﻮﺳ ﺲﭘ ﺪﺻرد ﺐﺴﺣ ﺮﺑ480 ﻪﺟردتﺪﻣ ﻪﺑ8ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﻋﺎﺳ.
	6000 ( ﺎــﺑ و يزﺎــﺳاﺪﺟ
	ﺶــﺷ ﻪﺑ رﻻﻮﻣ
	ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿـﺳا ﺎـﺗ ﺪﺷ هﺪﻧﺎﺳر ود زا ﺮﺘﻤﮐﻮﻓ ﺪﯿﺳا زا و هدﺮﮐ بﻮﺳر دﻮـﺷ يزﺎـﺳاﺪﺟ ﮏﯾﻮﻟ . ﺪﯿـﺳا ﺎـﺑ هﺪﺷ يزﺎﺳاﺪﺟ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ
	)3/0 /1/0 رﻻﻮـﻣ ( ﺮﻄﻘﻣ بآ ﺎﺑ و يزﺎﺳ ﺺﻟﺎﺧ ﻪﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺎﺗ
	دوﺪـﺣ ﻪـﺑ 4-5ﺪﺳﺮﺑ ، ﺮـﯾز يﺎـﻣد رد ﺖـﯾﺎﻬﻧ رد و ﺪـﺷ ﻪﺘـﺴﺷ50 ﺪﯾدﺮﮔ ﮏﺸﺧ داﺮﮔ ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد. ﺪﯿـﺳا راﺪـﻘﻣ ﻦﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﮏــﯾﻮﻟﻮﻓ)
	و ﻞﮐ ﻪﺘﯾﺪﯿﺳايﺎﻫ هوﺮﮔ شور ﻖـﺒﻃ ﯽﻠﯿﺴﮐﻮﺑﺮﮐ يدﺎﻬﻨﺸﯿﭘﺞﯿﭘ)1982( ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و ﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا وﺮـﮔ ه يﺎﻫ ﯽﻠﻣﺎﻋ
	( ﯽﯾﺎــﯿﻠﻗ شور زا ﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ رد) و ﺮﺗرﺎــﮐ ﮔﺮﮔ ﭻﯾرﻮ2006(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ)
	- و ﻞـﮐ ﻪﺘﯾﺪﯿـﺳا ﻦﯿﺑ ﻞﺿﺎﻔﺗ زا ﺰﯿﻧ ﯽﻠﻨﻓ يﺎﻫ هوﺮﮔﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﯽﻠﯿﺴﮐﻮﺑﺮﮐ) ﺞﯿﭘ1982(.
	( ﺰـﯿﻧ ﺎـﺑ ﯽــﻠﮐاو شور-ﮏــﻠﺑ)1934 ( هزاﺪــﻧا يﺮــﯿﮔﺪــﺷ. ﺖﺒــﺴﻧ نﺪﺷ ﯽﺳﻮﻣﻮﻫ)
	( ﺺﺧﺎﺷ ،نﺪﺷ ﯽﺳﻮﻣﻮﻫ)
	( ﻪﺑ ترﻮﺻﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺮﯾز) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﯿﻣا2008(:
	رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷيﺎﻫ هوﺮﮔ ﻞﻣﺎﻋ يﺎـﻫ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﺪﯿــﺳاﻫﯿهﺪــﺷ جاﺮﺨﺘــﺳا ﮏــﯿﻣﻮ، ﯽﺠﻨــﺳ ﻒــﯿﻃ شور زا ﺰﻣﺮﻗ نودﺎﻣ)
	(ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .ﻦﯾا ياﺮﺑرﻮﻈﻨﻣ ﺲـﭘ
	اﻒــﯿﻃ ،يزﺎــﺳ ﺺﻟﺎــﺧ ز ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿــﺳا يﺎــﻫ ﻂــﺳﻮﺗ ﺮﺘﻣوﺮﺘﮑﭙﺳا هﺎﮕﺘﺳد
	. ﮏﯾﻮﻟﻮﻓ ﺪﯿﺳا ﻪـﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ يﺪﻨﻗ و ﻪﻨﯿﻣآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ياراد ﺖﺒﺴﻧﻪﺑﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳاﺮﺗﺮﯾﺬﭘ ﻪﯾﺰﺠﺗا،ﺖﺳ يﺎﻫ ﻪﺘﻔﻫ رد ﯽـﻣ ﮏـﯾﻮﻟﻮﻓ ﺪﯿﺳا ،ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﯽﻟآ داﻮﻣ ﺶﻫﺎﮐ و ﯽﻧﺎﯾﺎﭘ ﻊﺒﻨﻣ ﺪﻧاﻮﺗﯽﻨﻏ هدﺎﻔﺘﺳا ياﺮﺑ ﺐﺳﺎﻨﻣ و ﺎـﻫ هراوزﺎﺳﺰﯾر ﻦﯾا ﺪﺷﺎﺑ ﻞﻣﺎﻋ دﺎﯾز لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑﻞﯿﻟد ﮏﯾﻮﻟﻮﻓ ﺪﯿﺳا ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻧﺎﯾﺎ
	نارﺎــﮑﻤﻫ و ﻦــﮑﯾو2000 نارﺎــﮑﻤﻫ و ﻮــﺗازﻮﺑ ،2012
	ﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ. يﺮﺘﻣﻮﺗﻮﻓوﺮﺘﮑﭙـﺳا يﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﺰــﯿﻧ اﺪــﺘﺑا3 ﯽــﻠﯿﻣ ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿــﺳا ﻪــﻧﻮﻤﻧ ﺮــﻫ زا مﺮــﮔ رد هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا10 ﻢﯾﺪـﺳ تﺎـﻨﺑﺮﮐ ﯽـﺑ ﺮﻓﺎـﺑ ﺮﺘﯿﻟ ﯽﻠﯿﻣ 05/0 يﺎـﻫ ﺖﺒـﺴﻧ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ياﺮـﺑ ﺲﭙـﺳ و ﺪﺷ ﻞﺣ رﻻﻮﻣ
	،
	) ﺐـﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪـﺑ ﮏـﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ تﺎـﺒﯿﮐﺮﺗ ﺖﺒـﺴﻧ يﺎــﻫ ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿــﺳا رد ﯽﻟﻮــﮑﻟﻮﻣ هزاﺪــﻧا و ﮏــﯿﺗﺎﻣورآﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو زا جﺮﺨﺘﺘﺴﻣ ( جﻮـﻣ لﻮﻃ رد بﺬﺟ ناﺰﯿﻣ يﺎـــﻫ350 ،465 ،550 و665 زا هدﺎﻔﺘـــﺳا ﺎـــﺑ ﺮﺘﻣﻮﻧﺎـــﻧ هﺎﮕﺘﺳد
	،
	يزﺎـﺳ ﯽـﻨﻏ ﯽـﻃ ردﺖـــﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰـــﻓا ﺎـــﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪـــﻤﻫ رد . رﺎـــﻤﯿﺗ
	و
	رﺎـﻤﯿﺗ و ﺎـﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﻦﯾﺮـﺘﻤﮐ ﺪﻨﺘـﺷاد ار ﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا راﺪﻘﻣ . ﺖﺒـﺴﻧ نﻮﯿـﺳاﺰﯾﺮﻤﯿﻠﭘ )
	ﺪـﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﻦﭼ1977 ﻞﻤﯾﺮﻓ و نواﺮﺑ ﺖﺑآ ،1999(.
	( ﺮــﺗ هﺪـﯿﭽﯿﭘ يﺎـﻬﻟﻮﮑﻟﻮﻣ يﺮـﯿﮔ ﻞﮑـﺷ ﺮﮕﻧﺎـﯿﺑ )
	(ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ) ﺰﭽﻧﺎـﺳ- ﻮﻣ نارﺎﮑﻤﻫ و ورﺪﻧ1999 نارﺎـﮑﻤﻫ و ﺮـﯿﻣا ،2008(. ﻦـﯾا ﺺﺧﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﯽﮔﺪﯿﺳر ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨـﺷ. ﺰـﯿﻧ ﺮﮕﯾد يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ)
	( ﺮﺗ هدﺎﺳ يﺎﻬﻟﻮﮑﻟﻮﻣ زا)
	ﯽـﻨﻏ ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺰﯿﻟﺎﻧآ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ هﺪـﺷ راﺰــﻓا مﺮـﻧ ﺎـﺑ
	( ﺖﺒـﺴﻧ هﺪـﻨﻨﮐ نﺎـﯿﺑ ﯽﮔﺪﯿﺳرﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو)ﺰﭽﻧﺎﺳ- و ورﺪـﻧﻮﻣ نارﺎــﮑﻤﻫ1999 نارﺎــﮑﻤﻫ و ﺮــﯿﻣا ،2008(. ﻪــﺑ ﻪــﺟﻮﺗ ﺎــﺑ ندﻮﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ و ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﯽـﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻌﻤﺟ ﯽﯾﺎــﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ رد،نارﺎــﮑﻤﻫ و ﻦــﮑﯾو ﺮــﻈﻧ ﻖــﺒﻃ )2000( ﺪﯿــﺳا ياراد ﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ
	و
	ﺖــﻓﺮﮔ راﺮـﻗ ﻪـﯾﺰﺠﺗ درﻮـﻣ و ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﻪﻨﻣاد ﺪﻨﭼ ﻦﮑﻧاد نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ يا ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد ﺞﻨﭘ ﺢﻄﺳ رد.
	يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ داد نﺎـﺸﻧ ﺲﻧﺎـﯾراو ﻪـﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻏ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﯿﻠﮐ يور ﺮﺑ يزﺎﺳ ﯽﻨ نﺪـﺷ ﯽـﺳﻮﻣﻮﻫ وهﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ي ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد يراد ﯽﻨﻌﻣ .ﻪﮑﯾرﻮﻃ ﻪﺑ ناﺰﯿﻣ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﻃيزﺎﺳ ﯽﻨﻏﺶﯾاﺰﻓا ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ مﺎﻤﺗ رد، ﮏﯾﻮﻟﻮﻓ ﺪﯿﺳا و ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎـﮐ ﺎـﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻪﻤﻫ 
	ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ ياراد ﺪﻧدﻮﺑ رﻮﮐﺬﻣ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ . دﻮـﺟو دﺎﯾز لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ ﺎﻤﯿﺗ ود ﻦﯾا رد هروا ﺪـﺷﺎﺑ ﯽـﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﯽﻠﺻا ﻞﯿﻟد ر . تﺪـﺸﺑ ار هﺪـﻨﻨﮐ جاﺮﺨﺘـﺳا ترﺪـﻗ رﺎـﻤﯿﺗ رد هروا دﻮﺟو زا ﺶﯿﺑ و ﺪﻫد ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا10 ﺪـﺻرد، و ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿـﺳاﺪــﻨﮐ ﯽــﻣ جاﺮﺨﺘــﺳا يﺮﺘــﺸﯿﺑ ﮏــﯾﻮﻟﻮ
	و
	يﺎـﻬﺘﻧا يزﺎـﺳ ﯽـﻨﻏ ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎـﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺖـﺷاد ار راﺪـﻘﻣ. ﻣ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﯽﯾﺎـﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ راﺪــﻘ ﺖﺒﺴﻧ
	ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺮﺼﻨﻋ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺰـﺟ ﯽﻠــﺻاداﻮــﻣرﺎﻤﯿﺗ داد نﺎــﺸﻧ ،ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ ﯽﯾﺎــﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎــﻫ ﺘـﺷاد ﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﯿﻘﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ يﺮﺗدﺎﯾز تاﺮﯿﯿﻐﺗﺪﻨﺘ . ﻖـﺒﻃ لوﺪﺟ3 ﻦﺑﺮـﮐ ﺪـﯿﻫ ونژور ﻪـﻤﻫ رد ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿـﺳا رد ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ . رﺎـﻤﯿﺗ
	ﺪﻨﺘﺷاد ار ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺶﯾاﺰـﻓا و ﻦﺑﺮﮐ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﮐﺪﺷﺎﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا رد نﮋﯿﺴﮐا . و نﮋﯿﺴﮐا ياﻮﺘﺤﻣ ﺶﯾﺰﻓاﻧﺖﺒﺴ
	ﻞـﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ لﺎﻌﻓ ﻪﯾﺰﺠﺗتﺎﺒﯿﮐﺮﺗ يﺪﯿﺘﭙﭘ رﺎﺘﺧﺎﺳ و ﮏﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﺎﺑ ﺪـﻨﯾاﺮﻓ رد ﯽﮑﯿﻣﻮـﯿﻫ هﺪﯿـﺴﮐا يﺎﻫ هزﺎﺳ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﯽـﻨﻏ يزﺎﺳ ددﺮـﮔ ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾا ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ) نارﺎـﮑﻤﻫ و ﺮـﯿﻣا 2008(.
	رﺎـﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ
	ــﯿﻫ و ﻦﺑﺮــﮐ ﺶﻫﺎــﮐ ﻦﯾﺮــﺘﻤﮐﺪ ار نژوردﻮــﺑ اراد . و نژوﺮــﺘﯿﻧ ﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ رد دﺮﮔﻮــﮔ ﯽــﻨﻏ يهﺪــﺷ ﺮﯾدﺎــﻘﻣ ﺪﺘﺷاد ﯽﺗوﺎﻔﺘﻣ . رﺎﻤﯿﺗ
	ﯽﻃ رديزﺎﺳ ﯽﻨﻏ ﺮﮕﻧﺎـﯿﺑ ﻪـﮐ ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻟآ تﺎـﺒﯿﮐﺮﺗ ﺶﻫﺎـﮐ و ﮏـﯿﺗﺎﻣورآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ شاﺰﻓا ﮏـﯿﺗﺎﻔﯿ ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﯿﻣا2008 ،2010(.
	نژوﺮـﺘﯿﻧ راﺪـﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎــﻤﯿﺗ و
	يدﺮﮔﻮــﮔ راﺪــﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑﺰﯿﻟﺎــﻧآ رد ار ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳاﺪﻨﺘﺷاد. ﺮـﺻﺎﻨﻋ ﻦـﯾا ﺶﯾاﺰـﻓا ﯽﻃ ردﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺶﯾاﺰـﻓا ﻦﯾا ﻞﯿﻟد ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ نﺎـﻣز ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﻪـﮐ هﺪﺷ شراﺰﮔ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺪـﯿﻟﻮﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﻪـﮐ دﻮـﺷ ﯽﻣ دﺎﺠﯾا ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮﻣ رد ﯽﺗﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﯽـﻣ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮ
	لوﺪﺟ رد4هوﺮﮔ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺞﯾﺎﺘﻧﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ رد ﯽﻠﻣﺎﻋ يﺎﻫ يﺎ ﺖـﺳا هﺪﻣآ هﺪﺷ جاﺮﺨﺘﺳا ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا . ،ﯽـﻠﮐ رﻮـﻃ ﻪـﺑ يراد ﯽـﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺚـﻋﺎﺑ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﻠﻣﺎﻋ يﺎﻫ هوﺮﮔ راﺪﻘﻣ رد ﺪـﺷ ﻪﻠـﺻﺎﺣ . رﺎـــــــﻤﯿﺗ و ﯽﯾﺎـــــــﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎـــــــﻫرﺎﻤﯿﺗ
	داﻮــﻣ رﺎـﻤﯿﺗ ياﺮـﺑ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ
	ﺮﺘﺸﯿﺑ دﻮﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﯿﻣا2010(. ﺪـﺻرد رد نﮋﯿـﺴﮐا
	ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ رﺎﻤﯿﺗ و
	ﺶﯾاﺰـﻓا ﻦﯾﺮـﺘﻤﮐ هوﺮـﮔ يﺎﻫ ﺪﻨﺘـﺷاد ار ﯽﻠﻣﺎـﻋ. رد ﯽﻠـﺴﮐﻮﺑﺮﮐ هوﺮـﮔ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ رﺎـﻤﯿﺗ
	يﺎــﻫ توﺎــﻔﺗ ﻒــﻠﺘﺨﻣ يﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ يﺎــﻫ ﻒــﯿﻃداد نﺎﺸﻧ ار ﯽﮐﺪﻧا رﺎﯿﺴﺑ) ﻂﻘﻓ ﻪﺑﺎﺸﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ4 رد ﻒﯿﻃ يﺎﻫ ﻞﮑﺷ1 ،2 ،3و4ﺖﺳا هﺪﺷ هدروآ(.تﺎﻬﺑﺎﺸﺗ ﻒﯿﻃ ﺎـﺸﻨﻣ ندﻮـﺑ نﺎﺴﮑﯾ ﺖﻠﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻫ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ داﻮـﻣ )ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو (ﺪﺷﺎﺑ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﮑﯿﻣ1997( .
	ﺎــﺸﻣﻫ ﺪـﺷ هﺪ هوﺮــﮔ ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ و
	- رﺎﻤﯿﺗ ار ﯽﻠﻨﻓ
	ﺖﺷاد . ﺶﯾاﺰﻓا يﺎـﻫ هوﺮﮔ ﯽﻠﻣﺎـﻋ نﻮﯿﺳاﺪﯿﺴﮐا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ يﺎـﻫ هوﺮـﮔ و ﻞﯿـﺴﮐﻮﺘﻣ رد ﯽــﻠﮑﻟا يﺎــﻫ هوﺮــﮔ ﺪــﺷﺎﺑ ﻦﯿــﻨﮕﯿﻟ ﯽﺒﻧﺎــﺟ .ﺐــﯾﺮﺨﺗ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣتارﺪﯿﻫﻮﺑﺮﮐﻪﺑ،ﮏﯿﻟﻮﻨﻓنﻮﻨﯿﮐ ﺎـﻫ ، نﻮـﺘﮐ ﺎـﻫو يﺎﻫ هوﺮﮔﻞﯿﺴﮐﻮﺑﺮﮐ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺰﯿﻧ ﺚـﻋﺎﺑ ﺶﯾاﺰـﻓا ﻞـﺑﺎﻗ ﻪــﺟﻮﺗ ﻪﺘﯾﺪﯿــﺳا نا
	دروآﺮﺑ زا ﯽﻔﯿﮐيﺎﻫ هوﺮﮔ و ﺪـﻫد ﯽـﻣ نﺎـﺸﻧ ار ﯽﻠﻣﺎـﻋ ﯽﯾﺎـﺳﺎﻨﺷ ياﺮـﺑ ﺐﻠﻏا يﺎـﻫ هوﺮـﮔ شور ﻦـﯾا زا ﯽﻠﻣﺎـﻋ ددﺮﮔ ﯽﻣ هدﺎﻔﺘﺳا . ،هﺪـﺷ يﺮـﯿﮔ هزاﺪـﻧا يﺎـﻫ ﻒـﯿﻃ ﻖﺒﻃ ﺮﺜﮐايﺎﻫ هوﺮﮔ ﺪـﻧدﻮﺑ كﺮﺘـﺸﻣ ﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ مﺎﻤﺗ رد ﯽﻠﻣﺎﻋ . ﯽﻤﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ اﺬﻟيﺎﻫ هوﺮﮔ ا ﯽﻠﻣﺎـﻋ شور ز ﻞـ
	يدﺎﻬﻨـــﺸﯿﭘ شور وﺞﯿـــﭘ)1982( دﺮﮐ هدﺎﻔﺘﺳا.
	هروا ﺎـﺑ ﻪﮐ زا راﺪـﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺪـﻧدﻮﺑ هﺪﺷ  ﯽﻨﻏ يﺎـﻫ هوﺮـﮔ
	و
	- ﺪﻨﺘﺷاد ار ﯽﻠﻨﻓ.ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ هروا ﺮﺘﺴﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺶﯿﺑ ﺪﺣ زاﺪﯿﺴﮐا هﮋـﯾو نﻮﯿﺳا يﺎـﻫ هوﺮـﮔ ﺶـﺨﺑ زا ﮏـﯿﻟﻮﻨﻓ دﺎـﯾز ﺶﯾاﺰـﻓا و هﺪﺷ ﯽﻟآ هدﺎﻣ ﻦﯿﻨﮕﯿﻟ زا عﻮـﻧ ﻦـﯾا هوﺮـﮔ يﺎﻫ ﯽﻠﻣﺎﻋ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﺑ هروا زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺖﯾدوﺪﺤﻣ ﺚﻋﺎﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺖﻈﻠﻏ) نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧﻮﺳ2008 و پﻼـﮐ ،
	يﺮﺘﻣﻮﺗﻮﻓوﺮﺘﮑﭙﺳا يﺎﻫ ﺖﺒﺴﻧ داد نﺎـﺸﻧ ﺰﯿﻧ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و رﺎـﻤﯿﺗ رد ﺖﺒﺴﻧ ﻦﯾا
	رﺎﻤﯿﺗ رد
	دﻮـﺑ) لوﺪـﺟ4( . ﺺﺧﺎـﺷ
	ر ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ هزاﺪﻧاﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ا . ﻦـﯾا ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎﺑ ﻦـﯾا ﺶﻫﺎـﮐ ﺎـﺑ ﺲﮑﻋﺮـﺑ و ﺶﻫﺎﮐ ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ هزاﺪﻧا ﺖﺒﺴﻧﺪﺑﺎﯾ ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ هزاﺪﻧا ،ﺖﺒﺴﻧ) نارﺎﮑﻤﻫ و لﻼﻫ 2011( رﺎــﻤﯿﺗ رد ﯽﻟﻮــﮑﻟﻮﻣ هزاﺪــﻧا ﺶﻫﺎــﮐ
	زا هﺪــﺷ جاﺮﺨﺘــﺳا ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ يﺎﻫﺪﯿــﺳا8 رﺎــﻤﯿﺗ ﯽـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ ﻬﺑﺎــﺸﻣ رﺎﯿـﺴﺑ ﺰـﻣﺮﻗ نودﺎـﻣ ﻒـﯿﻃﯽ ار داد نﺎﺸﻧ ﺪـﻧ
	ﯽــﻣ ﺪﻧاﻮﺗ يﺎﻫ هوﺮﮔ يدﺎﯾز ﺖﻠﻋ ﻪﺑ
	رﺎـﻤﯿﺗ ﻦـﯾا رد ﯽﻠﻨﻓ ﺪﺷﺎﺑ. ﺖﺒــﺴﻧ
	ﻫﺪـﻧﺎﺑ بﺬـﺟ ﺎـﻫ ﻒـﯿﻃ ﻪـﻤﻫ رد ﯽﻠـﺻا يﺎ زا ﺪﻧدﻮﺑ ترﺎﺒﻋ
	ــﻠﺘﺨﻣ يﺎــﻫرﺎﻤﯿﺗ رد زا ﺪــﻌﺑ ﻒ لوﺪــﺟ رد يزﺎــﺳ ﯽــﻨﻏ4ﺖــﺳا هﺪــﺷ هدروآ . رﺎــﻤﯿﺗ
	ﺪـﻧﺎﺑ دوﺪـﺣ رد ﻊﯿـﺳو و هدﺮﺘـﺴﮔ
	ويﺎــﻫ هوﺮــﮔ
	رد ﺪــﻧﺎﺑ ود ، ﻪﻘﻄﻨﻣ
	3400 ﺪــﻧﺎﺑ ﺮﮕﻧﺎــﯿﺑ
	2850-3000 ﮏـﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ ﺶﺸﮐ زا ﯽﺷﺎﻧ)
	رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ
	ﻦﯾا راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻨﺘﺷاد ار ﺖﺒﺴﻧ . ﺖﺒﺴﻧ
	(ﺪﻧﺎﺑ ،
	يﻮـﻗ ﺪﻧﺎﺑ ، رد
	تﺎـﺒﯿﮐﺮﺗ ﻢﮐاﺮﺗ ﮏـﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ ﻪﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﻦـﯾا ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ ﺪـﻫد ﯽـﻣ نﺎﺸﻧ ار ﮏﯿﺗﺎﻣورآ دﻮـﺷ ﯽـﻣ ﮏـﯿﺗﺎﻣورآ زا ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﮏﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻢﮐاﺮﺗ)رﺎــﮑﻤﻫ و ﯽﻠﺘﯿﭙﻣﺎــﮐ نا2006( . ﺪــﻧور ﺶﯾاﺰــﻓا ﺎــﺑ ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـﻣ ﺶﯾاﺰـﻓا تﺪﺸﺑ ﮏﯿﺗﺎﻣورآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ و ﺪـﺑﺎﯾ ﺪﻧﻮــﺷ ﯽــﻣ ﺮﺗراﺪـ
	1720-1740يﺎﻫ هوﺮﮔ
	1650 رﺎﺘﺧﺎــــﺳ
	ﺪــــﻧﺎﺑ و ﮏــــﯿﺗﺎﻣورآ ﻪﻧژورﺪﯿﻫ
	ﺪﻧﺎﺑ ،
	1508 ،هﺪـﻧﺎﺑ ود ﺪـﯿﻣآ ﮏـﯿﭘ
	1424 ﺪــﯿﻣآ ،هﺪـﻧﺎﺑ ﻪﺳ
	1460 ﮏــﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ تﺎــﺒﯿﮐﺮﺗ
	،
	و
	و ﺮـﺗا ،ﻞﯿـﺴﮐﻮﺑﺮﮐ ،لﻮﻨﻓ ﺪﻧﺎﺑ
	1225
	ﺪـﻧﺎﺑ و
	1024 ﺎﻬﺗراﺪﯿﻫﻮﺑﺮﮐ
	) نارﺎــﮑﻤﻫ و رﺎــﺒﻨﯾا1990 ، نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﯾﺎﻤﯿﻧ1992 نﻮﺴﻧﻮﺘﺳا ،1994ﯿﺴﻧاﺮﻓ ، ﻮـﺳﻮ نارﺎﮑﻤﻫ و1998ﺰﭽﻧﺎﺳ ،- نارﺎﮑﻤﻫ و ورﺪﻧﻮﻣ2003(.
	1040 ﺎﻫﺪﯾرﺎﮐﺎــﺳ ﯽــﻠﭘ
	رد يدﺎﯾز ﺮـﺻﺎﻨﻋ و دراد ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺮﺼﻨﻋ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺐـﯿﮐﺮﺗ رد ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽـﻣ يزﺎـﺳ ﯽﻨﻏ ﺪﻧور رد هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿاﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد رﻮﻀﺣ ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺮﺼﻨﻋ . ﺶﯾاﺰـﻓا ﺎـﺑ نﮋﯿــﺴﮐا راﺪــﻘﻣ ﯽــﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖــﯿﻌﻤﺟ ﮏــﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿــﺳا رد ﺲﮑﻋﺮﺑ و ﺶﯾاﺰﻓا ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﻦﺑﺮﮐ راﺪﻘﻣ . يﺎـﻫ هوﺮـﮔ ﺖـﻓﺎﯾ ﺶﯾا
	ﺶﯾاﺰــﻓا ﺎــﺑﻤﺟﻌ يﺎــﻫ ﺺﺧﺎــﺷ ﯽــﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖــﯿ نﺪﺷ ﯽﺳﻮﻣﻮﻫ ﺶﯾاﺰـﻓا ﯽﺘـﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـﻣرو يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺖﻓﺎﯾ . رﺎﻈﺘﻧا ،كﺎﺧ رد ﯽﻟآ هدﺎﻣ يراﺪﯾﺎﭘ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻣ رﺎـﻤﯿﺗ ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ و ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ دور
	رد يﺮﺘــﺸﯿﺑ ﯽﯾارﺎــﮐ و ﯽﯾﺎــﻧاﻮﺗ ﻮــﮑﯾﺰﯿﻓ صاﻮــﺧ دﻮــﺒﻬﺑ ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاد كﺎـﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ . ﺮﯿﺛﺎـﺗ يزﺎـﺳ ﯽـﻨﻏ عﻮـﻧ
	ﺎـﺑ ناﻮـﺗ ﯽـﻣ و ﺪـﻧراد هروا ﺎﺑ هﺪﺷ ﯽﻨﻏ ﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو ﺎـﺑ ار ﺖـﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽـﻣرو ،ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺖﺸﮐ زﺎﯿﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗدﺮﮐ يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ ﺰﯿﻧ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯾا. ﺪـﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد يزﺎﺳ ﯽﻨﻏﺖﺳﻮﭙﻤﮐ ﯽﻣرو تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺮﺑ يدﺎﯾز ﺮﯿﺛﺎﺗ يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ و ﮏﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﮑﯾﺰﯿﻓ ﯽﺳﻮﻣﻮﻫ نﺪﺷﯿﺛﺎﺗ ياﺮﺑ و درادﺮﺜﮐاﺪ
	ﺪﻧدﻮﺑ هﺪﺷ ﯽﻨﻏ هروا ﺎﺑ ﻪﮐ يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ يﺎـﻫ هوﺮـﮔ
	- ﯽﯾﺎﯾﺮﺘﮐﺎﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد و دﻮﺑ ﺐﻟﺎﻏ ﯽﻠﻨﻓيﺎﻫ هوﺮﮔ ﺪـﺷﺎﺑ ﯽـﻣ ﺐﻟﺎﻏ ﯽﻠﯿﺴﮐﻮﺑﺮﮐ. ﺞﯾﺎـﺘﻧ
	ﻧ ﺎـﺑ داد نﺎـﺸ يزﺎﺳ ﯽﻨﻏ رد يدﺎﯾز ﺮﯿﯿﻐﺗ رﺎﺘﺧﺎـﺳ و عﻮﻧ يﺎـﻫ هوﺮـﮔ ﯽﻠﻣﺎـــﻋ دﻮـــﺷ ﯽـــﻤﻧ دﺎـــﺠﯾا . ﺞﯾﺎـــﺘﻧ يﺎـــﻫ ﺖﺒـــﺴﻧ ﮏـﯿﻣﻮﯿﻫ ﺪﯿﺳا يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ ﯽﭘﻮﮑﺳوﺮﺘﮑﭙﺳا ﻦﯾﺮﺘــﺸﯿﺑ ياراد ﺪــﻧدﻮﺑ هﺪــﺷ ﯽــﻨﻏ هروا ﺎــﺑ ﻪــﮐ راﺪــﻘﻣ ﮏﯿﺗﺎﻔﯿﻟآ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ و ﺪـﻧدﻮﺑ 
	ﻎــﯾرد ﯽــﺑ تﺎــﻤﺣز زا نﺎﮔﺪﻨــﺴﯾﻮﻧ يﺮﻗﺎــﺑ ﺮــﺘﮐد ،يﺪــﻧﺮﻣ ﺮــﺘﮐد ،نﺎﯿــﺳﺎﺒﻋ ارﺎــﺳ ﺮــﺘﮐد ،ﺶﺨﺒﺣﺮــﻓ ﺮــﺘﮐد ﯽﻣﺎﻈﺘﻧا) ﺰـﯾﺮﺒﺗ هﺎﮕـﺸﻧاد ﻪـﯾﺰﺠﺗ ﯽﻤﯿﺷ دﺎﺘﺳا( و ﺮﮑـﺸﺗ ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ.

