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  چکیده
کارآیی نیتروژن و میزان عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایاي گیاهی  هاي  رد شاخصبه منظور برآو

ي کشاورزي دانشگاه  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده 1390 -91آزمایشی در سال زراعی  هنیتروژنکود و منابع مختلف 
سه سطح مدیریت . تکرار انجام شد 3صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی در  شهید چمران اهواز به

 75شاهد، (منبع کود نیتروژن  5به عنوان عامل اصلی و ) حذف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا(بقایاي گیاهی 
کیلوگرم نیتروژن در  75نیتروژن در هکتار، کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس و  لوگرمیک 150کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 

برگرداندن بقایا حتی  نتایج نشان داد که. شد به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته) د بیولوژیک سوپرنیتروپالسکو+ هکتار
. در مدت کوتاه دوره رشد گیاه توانسته است اثرات مثبتی بر خاك داشته و تا حدي باعث افزایش میزان عناصر شود

همراه استفاده از کود بیولوژیک حاصل شد  داندن بقایا بهحداکثر میزان کارآیی جذب نیتروژن در استفاده از روش برگر
دست  کیلوگرم در هکتار اوره به 75همراه مصرف  و بیشترین شاخص برداشت نیتروژن نیز در همین ترکیب تیماري به

 سوزاندن بقایاي. هاي اعمال شده بر بقایا قرار نگرفت داري تحت تأثیر مدیریت گرچه این شاخص به طور معنی ،آمد
قابل ذکر است که براي تمام . کارگیري نیتروژن داشت  گیاهی نیز تأثیر مثبتی بر شاخص کارایی مصرف و به

  .گیري شده تیمار حذف بقایا کمترین کارآیی را نشان داد هاي نیتروژن اندازه شاخص
  

  . کارآیی مصرف نیتروژن، کود بیولوژیک، گندم، مدیریت بقایاي گیاهی :کلیدي هايواژه
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Abstract 

In order to assessment of nitrogen efficiency indices in wheat influenced by crop residue 

management and nitrogen sourses, a field study was conducted at the Agricultural Faculty of 

ShahidChamran University of Ahvaz during 2011-2012. The experimental design was split plot at 

randomized completed block design arrangement with three replications. The main plot were 

different wheat residue management at three levels (removal of residues, residue incorporated into 

the soil and burning) and the subplot were different nitrogen resources (control, 75 & 150 kg/ha 

urea, Supernitroplus biological fertilizer(SNBF) and 75 kg/ha urea fertilizer+ SNBF. The result 

showed that the residue incorporated to the soil management had positive effect on soil properties 

even in short time and increased the nutrient uptake. The highest nitrogen uptake efficiency (NUE) 

was obtained at residue incorporation to the soil in combination with biological fertilizer. Also, the 

highest nitrogen harvest index (NHI) was revealed at residue incorporation to the soil in 

combination with 75 kg/ha Urea fertilizer. Residue management had not significant effect on NHI. 

Burning of residue had a positive effect on NUE and UTE. It is revealed that removal residue 

treatment had the lowest efficiency indices. 
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  مقدمه
هاي اخیر،  با توجه به روند افزایش جمعیت در دهه

افزایش تولیدات کشاورزي براي جمعیت در حال رشد و 
توجه به مسائل زیست محیطی و مسائل اقتصادي از 

. باشند یممدت کشاورزي پایدار   جمله اهداف بلند
افزایش کارآیی منابع، جایگزینی منابع و طراحی بوم 

باشند  مده براي نیل به این هدف میها سه راهکار ع نظام
 بهبود خصوصیات و خاك حفظ جهت). 2001گلیسمن (

 محیطی، زیست عوامل عادل حفظت و آن فیزیکی
 در آن افزایش درصد و آلی مواد ضرورت مصرف

قوشچی و (اجتناب ناپذیراست  امري کشور هاي خاك
نیز بیان ) 1389(رسولی و مفتون ). 1389همکاران 

mailto:seyedehsamanehsohrabi@gmail.com


    19                                                                 ... هاي کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گیاه گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و برآورد شاخص

ترین خواص ضایعات آلی اثر  ی از ارزندهکردند که یک
مدت  که اثرات طوالنی طوري  ها است، به ماندهآن باقی

کاهش  مواد آلی به صورت بهبود در تولید و یا
هاي اخیر، به  در سال. شود یمظاهر  ي تولیدها نهاده
هاي کیفی خاك و افزایش تولید گیاهان زراعی با  جنبه

ي آلی کودهااي سبز و استفاده از بقایاي گیاهی، کوده
دیگر به عنوان منابع تأمین کننده ماده آلی خاك و 

کومار (عناصر غذایی گیاهان توجه بسیاري شده است 
با طراحی ) 2009(باخت و همکاران ). 2000و گو 

آزمایشی براي ارزیابی تأثیر مدیریت بقایاي گیاهی 
داري  طور معنی دریافتند که برگرداندن بقایاي گیاهی به

. افزایش داد ها سالملکرد دانه و کاه گندم را طی همه ع
چنین کاربرد بقایا باعث افزایش جذب نیتروژن در  هم

برابري نیتروژن معدنی  23/1دانه و کاه گندم و افزایش 
هاي حاوي کود  خاك شد که البته این نسبت براي تیمار

بدین ترتیب، اولین گام براي  ؛نیتروژنه بیشتر بود
ایداري، افزایش کارآیی منابع از سطح تولید رسیدن به پ

براي بهبود و افزایش . باشد یمتا مصرف محصوالت 
کارآیی زراعی مصرف نیتروژن در سطح مزرعه باید به 

بهبود . دنبال اتخاذ راهکارهاي مدیریتی مناسب بود
ي مصرف کود و در نظر گرفتن زمان مصرف ها روش

نیاز گیاه، کشت  زمان با بیشترین کود و کاربرد آن هم
چنین مدیریت مصرف کود  مخلوط، تناوب زراعی و هم

راستا با مدیریت آبیاري براي کاهش آبشویی از  هم
جمله راهکارهاي مدیریتی در سطح مزرعه براي افزایش 

کوچکی و همکاران (د باش یمکارآیی مصرف نیتروژن 
بنا به تعریف کارآیی مصرف نیتروژن عبارت ).  1386

میزان (محصول زراعی یا سیستم تناوبی  از عملکرد
به ازاي هر واحد ) تولید دانه، غده، ریشه یا علوفه خشک

 مول و همکاران(است ك نیتروژن قابل دسترس در خا
طبق این تعریف کارآیی مصرف نیتروژن از ). 1982

و کارآیی 1حاصلضرب دو مولفه کارآیی جذب نیتروژن

                                                           
1 Nitrogen uptake efficiency 

آیی جذب کار. شود یمتشکیل 2وري نیتروژن بهره
نیتروژن گویاي مقدار نیتروژن جذب شده توسط گیاه یا 
سیستم تناوبی به ازاء هر واحد نیتروژن فراهم شده در 

باشد و توانایی گیاه را در جذب نیتروژن قابل  یمخاك 
وري  کارآیی بهره. دهد یمدسترس در خاك نشان 

نیتروژن نیز عبارت است از عملکرد محصول زراعی یا 
به . ی به ازاي هر واحد نیتروژن جذب شدهبتناوسیستم 

عبارت دیگر کارآیی بهره وري نیتروژن توانایی گیاه را 
در استفاده از نیتروژن جذب شده جهت تولید محصول 

) 1994( ننظر ماهلر و همکارا به. دهد یماقتصادي نشان 
در شرایط موجود و مواجه با فشارهاي رو به تزاید 

ي زراعی رایج، به منظور ها منظا اقتصادي و محیطی بوم
بایست تحقیقات  یمي زراعی ها نظام توسعه پایدار بوم

به 3اي در جهت افزایش کارآیی مصرف نیتروژن گسترده
کارآیی . خصوص در مناطق نیمه خشک صورت پذیرد

اي در کشورهاي  استفاده از نیتروژن در محصوالت دانه
مصرف  کیلوگرم دانه به ازاي هر کیلوگرم 15پیشرفته 

کارآیی جهانی بازیافت کودهاي . نیتروژن است
درصد گزارش  33براي تولید غالت حدود  4نیتروژنی

است که این میزان براي کشورهاي در حال توسعه  شده
باشد و بقیه که  درصد می 42و  29و پیشرفته به ترتیب 

باشد، به صورت  یممیلیارد دالر  9/15رقمی بالغ بر 
ي تصعید، فرسایش و ها کلشنیتروژن به  هدررفت

مدیریت ). 1999راون و جانسون ( باشد آبشویی می
هاي حاوي نیتروژن به منظور بهبود کارآیی  صحیح کود

وري  تواند افزایش بهره مصرف این عنصر می
آنکوما و (پذیر سازد  هاي زراعی را امکان اکوسیستم
) 2011(حال، الوان و عبدالحامد  با این). 2003 همکاران

تقدند که منابع آلی، شیمیایی و یا بیولوژیک نیتروژن مع
توانند بر کارآیی مصرف نیتروژن اثر متفاوتی داشته  می

معموالً باالترین کارآیی با مصرف اولین واحد . باشند
با افزایش میزان کود نیتروژن، . شود یمکودي حاصل 

                                                           
2Nitrogen utilization efficiency 
3Nitrogen use efficiency 
4Nitrogen apparent recovery fraction (NARF) 
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. شوند یمواحدهاي بعدي افزایش کمتري را موجب 
گزارش دادند که کارآیی ) 2004( نمارینو و همکارا

مصرف نیتروژن گندم با افزایش سطح کود نیتروژن از 
درصد کاهش یافت و  60کیلوگرم در هکتار،  250به  50
کیلوگرم ماده خشک بر کیلوگرم  6/17به  2/44از 

نیز با بررسی ) 2007(وانگ و همکاران .نیتروژن رسید
ژن در بلند تأثیر بقایاي گیاهی بر کارآیی جذب نیترو

طور مستمر و  مدت دریافتند که بقایاي گیاهی که به
ساالنه به کار برده شدند، پس از چهار سال تأثیر 

داري بر افزایش کارآیی جذب نیتروژن در گندم  معنی
در این آزمایش با افزایش مقادیر نیتروژن . داشت

کیلوگرم نیتروژن در هکتار،  221مصرفی از صفر تا 
نتایج . روژن در گندم کاهش یافتکارآیی جذب نیت

نیز نشان داد که استفاده ) 2010(طاریق جان و همکاران 
عدم مصرف کود (از کود نیتروژن نسبت به تیمار شاهد 

. کارآیی جذب نیتروژن را بهبود بخشیده است) نیتروژن
چنین اظهار داشتند که آزاد سازي تدریجی نیتروژن  هم

) یاهی و گیاهان کود سبزنیتروژن آزاد شده از بقایاي گ(
نیتروژن آزاد شده از (نسبت به آزاد سازي سریع آن 

کارآیی جذب نیتروژن را افزایش ) هاي شیمیایی کود
نیز با اجراي ) 1389(ن رحیمی زاده و همکارا. است داده

آزمایشی نشان دادند که کارآیی مصرف، جذب و 
هاي زراعی  وري نیتروژن در میان تناوب کارآیی بهره

متفاوت بود و تحت تأثیر مقادیر متفاوت کود نیتروژن 
که برگشت بقایاي  در حالی. مصرفی قرار گرفت

داري بر کارآیی  کاشت گندم تأثیر معنی محصول پیش
چنین نتایج ایشان نشان داد  هم. مصرف نیتروژن نداشت

که با افزایش سطح مصرف نیتروژن در تمامی 
. وژن کاهش یافتهاي زراعی شاخص کارآیی نیتر تناوب

با توجه به مطالب ذکر شده هدف از انجام پژوهش 
هاي کارایی نیتروژن و بررسی  حاضر تعیین شاخص
در  نیتروژن، فسفر و پتاسیم تغییرات عناصر غذایی

خاك و گیاه تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف 
  .نیتروژن بود

  ها مواد و روش
تروژن و هاي کارآیی نی به منظور تعیین شاخص

بررسی تغییرات عناصر غذایی در خاك و گیاه تحت 
تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن گندم 

آموزشی دانشکده  -پژوهشی در مزرعه تحقیقاتی
 ودرجه  31با موقعیت کشاورزي شهید چمران اهواز 

 ي هدقیق 41درجه و  48جغرافیایی و  عرضي  هدقیق 19
با اشیه غربی رود کارون در حجغرافیایی و  شرقیطول

 1390-91زراعی  طی سال متر از سطح دریا  20ارتفاع 
کامل به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك 

خصوصیات فیزیکی و . تصادفی در سه تکرار انجام شد
ارائه شده  1شیمیایی خاك مورد آزمایش در جدول 

، بقایا حذف(بقایاي گیاهی سه سطح مدیریت . است
به عنوان عامل اصلی ) بقایا و برگرداندن بقایاسوزاندن 

کیلوگرم نیتروژن  150شاهد، ( و پنج منبع کود نیتروژن
کیلوگرم نیتروژن در هکتار، کود  75در هکتار، 

کیلوگرم نیتروژن در  75بیولوژیک سوپرنیتروپالس و 
به عنوان عامل ) کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس+ هکتار

هاي مختلف بقایا در  ریتجهت اعمال مدی. فرعی بود
اواسط شهریور ماه بقایاي بر جا مانده از کشت گندم 

هاي  سال قبل با توجه به طرح آزمایشی در کرت
مشخص شده حذف، سوزانده یا به خاك برگردانده 

تیمار حذف بقایا به این صورت بود که بقایاي  .شدند
گندم سال قبل با داس از سطح زمین برداشت شده و از 

آبان در  30کشت در .اي مربوطه خارج شدکرت ه
 متر دوبه طول کشت  خط هشت هاي آماده شده با کرت

رقم . صورت گرفتسانتی متر  20ها  و فاصله بین ردیف
مقادیر کود پایه فسفر و . مورد استفاده چمران بود

هاي بهینه براي کشت گندم در  پتاسیم بر اساس نسبت
ین میزان نیتروژن براي تأم. این منطقه استفاده شدند

کیلوگرم  150و  75اي الزم براي هر کدام از تیماره
نیتروژن در هکتار از کود اوره استفاده شد و براي 
تأمین منبع بیولوژیک نیتروژن از کود بیولوژیک 

  اساس   بر  اوره  کود . شد   استفاده   سوپرنیتروپالس
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 3/1 مقدارهاي تعیین شده براي هر کرت به صورت

باقی مانده به صورت سرك در  3/2به هنگام کاشت و 
براي . ابتداي مرحله ساقه رفتن و پنجه دهی مصرف شد

اعمال تیمارهاي بیولوژیک نیز قبل از کاشت بذور با 
کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس تلقیح شده و سپس 

اولین آبیاري بالفاصله بعد از کشت و با .کشت شدند
ر سه ماه ابتداي رشد با دور سیفون صورت گرفت و د

کنترل . روز انجام گردید 12هر روز و در پایان فصل  7
علف هاي هرز نیز به صورت دستی به طور مرتب 

پس از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک به . صورت گرفت

منظور تعیین عملکرد دانه، ضمن رها سازي خطوط 
. حاشیه، برداشت از یک متر مربع هر کرت انجام گرفت

گیري محتوي نیتروژن اندام هوایی، ابتدا  ي اندازهبرا
هاي خشک گیاهی توسط آسیاب مخصوص خرد  نمونه

هاي آسیاب شده به  گرم از نمونه  5/0گردید و مقدار 
روش کجلدال مورد تجزیه قرار گرفت و درصد نیتروژن 

هاي مرتبط با  شاخص. ها تعیین شد هر یک از نمونه
هاي زیر محاسبه شد  مولکارآیی نیتروژن نیز توسط فر

  ):1993هوگینز و پان، (
  

)کیلوگرم بر کیلوگرم(کارآیی بکارگیري نیتروژن  =  
  دانه عملکرد                  

  مجموع نیتروژن جذب شده توسط گیاه

  =)کیلوگرم بر کیلوگرم(  کارآیی جذب نیتروژن
  مجموع نیتروژن جذب شده توسط گیاه

  ذخیره نیتروژن خاك

  =)کیلوگرم بر کیلوگرم(آیی مصرف نیتروژن کار
  ذخیره نیتروژن خاك

  دانه عملکرد

  100) =درصد( 1شاخص برداشت نیتروژن
  نیتروژن دانه

  مجموع نیتروژن جذب شده توسط گیاه

  
نیتروژن = در این رابطه ذخیره نیتروژن خاك

نیتروژن مصرف شده + مصرف شده به صورت کود
ذخیره نیتروژن خاك قبل از + در طول فصل رشد گیاه

  . کشت گیاه زراعی
  

  
  

1Nitrogen Harvest Index 

  نتایج و بحث
هاي گیاهی  ي شیمیایی خاك و نمونه هیتجزجهت        

پس از برداشت گیاه و گرفتن نمونه خاك و گیاه از 
گیري فسفر قابل  براي اندازه) 1954( روش اولسون

د و در نهایت جذب خاك و غلظت آن در گیاه استفاده ش
گیري  با دستگاه اسپکتوفتومتر قرائت شد و براي اندازه

پتاسیم قابل جذب خاك و غلظت آن در گیاه به روش 
و با کمک دستگاه فلم فتومتر صورت  )1958( جکسون

)متر سانتی 30-0عمق (ده قبل از آزمایش مشخصات فیزیکوشیمیایی نمونه خاك مورد استفا -1جدول  
هاي خاك ویژگی  مواد معدنی خاك 

 هدایت الکتریکی اسیدیته
(ds/m) 

 مواد آلی
)%(  

کل نیتروژن  نوع بافت  
)%(  

 فسفر
(mg/kg) 

  پتاسیم قابل تبادل
(mg/kg) 

8/7  1/4  54/0 054/0 لوم شنی   6/12  120 
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آمده با  دست هاي به در نهایت تجزیه آماري داده. گرفت
صورت گرفت و  SAS 1/9افزار  استفاده از نرم

. مقایسه شدند LSDبا استفاده از آزمون  ها نیانگیم
  صورتEXCELرسم نمودارها با استفاده از نرم افزار 

  .گرفت
  

  تغییرات عناصر غذایی در خاك و گیاه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس عناصر غذایی خاك 

حاکی از اینست که اثرمدیریت بقایا بر ) 2جدول(و گیاه 
. داري بود معنی تمامی عناصر بجز پتاسیم و فسفر دانه

اثر منابع نیتروژن نیز بر تمامی عناصر بجز فسفر خاك 
ها نیز  اثر متقابل این تیمار. دار بود و پتاسیم دانه معنی

. دار بود بر روي همه عناصر اندازه گیري شده معنی
نیز نشان دهنده اثر ) 3جدول(نتایج مقایسه میانگین 

اصر در خاك مثبت برگرداندن بقایاي گیاهی بر میزان عن
دار  که بیشترین مقادیر با تفاوت معنی بود به طوري

میلی گرم بر  8/140(براي فسفر خاك با میانگین 
و پتاسیم خاك ) درصد 057/0(، نیتروژن خاك )کیلوگرم

در تیمار برگرداندن بقایا ) میلی گرم بر گرم 02/8(
با این وجود روند این تغییرات براي جذب . مشاهده شد

مقدار اندوخته شده آن در دانه گندم مشاهده عناصر و 
دار بین  ها حاکی از عدم تفاوت معنی نشد و میانگین

سطوح مدیریت بقایا براي میزان پتاسیم و فسفر دانه 
بود و میزان نیتروژن دانه در تیمارهاي حذف و 

داري نداشت ولی در تیمار  برگرداندن بقایا تفاوت معنی

کمترین میزان ) درصد 75/1(سوزاندن بقایا با میانگین 
نتایج براي منابع نیتروژن نیز . دست آمد بهدانه نیتروژن 

نشان داد که حداکثر میزان نیتروژن خاك بدون 
کیلوگرم در هکتار اوره  150دار در تیمارهاي  تفاوتمعنی

و تیمار کود بیولوژیک مشاهده شد ولی کاربرد این 
سفر خاك داري بر میزان ف منابع کودي تفاوت معنی

استفاده از منابع کودي شیمیایی در دو . نداشته است
کیلوگرم در هکتار کود اوره بیشترین  150و  75سطح 

مقدار نیتروژن در دانه را نتیجه داد و کمترین حد 
نیتروژن دانه در تیمارهاي شاهد یا با کاربرد کود 

بیشترین میزان . بیولوژیک سوپرنیتروپالس حاصل شد
با کاربرد ) میلی گرم بر کیلوگرم 8/2561(فسفر دانه 

ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی حاصل شد البته 
کاربرد کود بیولوژیک به تنهایی نیز همین نتیجه را در 

 04/4(چنین بیشترین میزان پتاسیم دانه  هم. پی داشت
با کاربرد کود بیولوژیک ) میلی گرم بر گرم
تنها با  دست آمد که این نتیجه سوپرنیتروپالس به

 4/3(کیلوگرم در هکتار کود اوره با میانگین  75کاربرد 
داري را ایجاد نموده  تفاوت معنی) میلی گرم بر گرم

ها نیز حاکی از این بود که در تیمار  کنش برهم. است
کیلوگرم اوره در هکتار  75حذف بقایا با مصرف 

و در ) درصد 31/2(بیشترین درصد نیتروژن دانه 
همراه مدیریت سوزاندن بقایا  یولوژیک بهکاربرد کود ب

دست  به) درصد 58/1(کمترین میزان نیتروژن در دانه 
  .)1شکل (آمد 

  
  نتایج تجزیه واریانس نیتروژن ، فسفر و پتاسیم خاك و دانه گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن -2جدول 

  میانگین مربعات                                          

  درجه  منابع تغییر
  پتاسیم خاك  پتاسیم دانه فسفر خاك فسفر دانه خاك نیتروژن نیتروژن دانه  آزادي

005/0  2  تکرار  000004/0  985407 6/48  43/0  006/0  
0001/0 * 322/0  2  مدیریت بقایا * 114664ns 2/7768 * 01/0 ns 95/1 * 
013/0  4  خطاي اصلی  000002/0  259149 9/800  18/0  01/0  
085/0  4  منابع نیتروژن * 00003/0 * 1178036* 7/943 ns 47/0 ns 19/0 * 
05/0  8  منابع نیتروژن× مدیریت بقایا  * 00005/0 * 485845* 1/5533 * 95/0 * 09/0 * 
007/0  24  خطاي فرعی  000003/0  108516 4/1588  22/0  006/0  

4/4   (%)ضریب تغییرات   45/3  2/15  15/3  5/12  04/1  
  .باشد میدار  معنیغیردر سطح احتمال پنج و یک درصد و دار معنیبه ترتیب  nsو  * ، **
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  مقایسه میانگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر  نیتروژن ، فسفر و پتاسیم خاك و دانه گندم -3جدول 
 پتاسیم خاك
(mg/kg) 

 پتاسیم دانه
(mg/kg) 

 فسفر خاك
(mg/kg) 

 فسفر دانه
(mg/kg) 

 نیتروژن خاك
)%(  

 نیتروژن دانه
)%(  

 تیمارهاي آزمایش
 مدیریت بقایا      
6/7 b 83/3  a 1/100 b 7/2330 a 054/0  b 04/2  a حذف بقایا 
3/7 c 82/3  a 1/138 a 7/1836  a 051/0 c 75/1 c سوزاندن بقایا 
02/8 a 7/3  a 8/140 a 8/2298 a 057/0 a 9/1 ab برگرداندن بقایا 
یتروژنمنابع ن        
8/7 a 6/3 ab 9/121 a 8/1804 c 054/0 b 78/1 c عدم مصرف کود 
7/7 ab 9/3 ab 9/138 a 9/1784  c 056/0 a 95/1 ab 150 کیلوگرم در هکتار اوره  
5/7 b 4/3 b 3/114 a 7/2156 b 051/0 c 01/2 a 75 کیلوگرم در هکتار اوره  
7/7 ab 04/4 a 6/121 a 8/2468 ab 055/0 ab 82/1 c سوپرنیتروپالس 

b4/7 9/3 ab 04/135 a 8/2561 a 054/0  b 93/1 b کیلوگرم در  75+سوپرنیتروپالس
 هکتار اوره

باشند دار نمی درصد معنی 5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري   

  
رفته بر میزان  کار کنش تیمارهاي به تأثیر برهم

کیلوگرم در  150نیتروژن خاك نیز نشان داد که کاربرد 
 065/0(کود اوره با برگرداندن بقایا بیشترین هکتار 
کیلوگرم در هکتار کود اوره با  75و کاربرد ) درصد

میزان ) درصد 049/0(وجود برگرداندن بقایا کمترین 
به طور کلیآزاد ). 2شکل (نیتروژن خاك را نتیجه داد 

شدن عناصر قابل استفاده گیاه به فعالیت میکروبی 
ن وابسته است و تعادل شدن و غیر متحرك شد معدنی

  ، فراهمی)C/Nنسبت (بین این دو به کیفیت بقایاي اولیه 

بستگی عناصر در خاك و سطح فعالیت میکروبی 
ملیلو و همکاران  و 1979سویفت و همکاران (دارد 
در پی استفاده از بقایاي گیاهی با کیفیت پایین که ).1982

وژن نیتر ،میزان نیتروژن کمی دارند، جوامع میکروبی
در این . کنند مورد نیاز خود را از منابع کودي تأمین می

شود که  حالت فرم معدنی نیتروژن به فرم آلی تبدیل می
بنابراین در صورت .براي گیاه قابل استفاده نیست

استفاده ازمقادیر اضافی کود نیتروژن این کاهش جبران 
  .خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یت بقایا و منابع مختلف  نیتروژن بر نیتروژن دانهمقایسه میانگین اثر مدیر  –1شکل 
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a
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  روژن خاكنیتمقایسه میانگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر  -2شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقایسه میانگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر فسفر دانه -3شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر فسفر خاكمقایسه میا -4شکل 
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  مقایسه میانگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر پتاسیم دانه –5شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقایسه میانگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر پتاسیم خاك -6شکل 
  

جنتیل و ، )2000(ران هاي ساکاال و همکا گزارش
حاکی از این است که استفاده از کود ) 2008(همکاران 

همراه برگرداندن بقایا در مقایسه با استفاده از بقایاي  به
تنهایی باعث افزایش نیتروژن قابل استفاده شده  ذرت به
حذف بقایا با کاربرد کود بیولوژیک بیشترین  .است

اندن بقایا بدون و سوز) گرم بر کیلوگرم میلی 7/3318(
) گرم بر کیلوگرم میلی 5/1366(کاربرد کود کمترین 

چنین اثرات  هم). 3شکل (میزان فسفر دانه را نشان دادند 
گرم بر  میلی 8/186(متقابل نشان داد که بیشترین 

میزان ) گرم بر کیلوگرم میلی 7/62(و کمترین ) کیلوگرم
هاي تیماري  فسفر در خاك به ترتیب در ترکیب

زاندن بقایا بدون استفاده از کود و برگرداندن بقایا سو
با کاربرد مخلوط کود بیولوژیک و شیمیایی مشاهده 

نیز بیان کرد که بقایاي آلی ) 2009(اقبال). 4شکل (شد 
توانند جذب سطحی فسفر را کاهش داده و در نتیجه  یم

ولی  .ددهن دسترسی به فسفر را براي گیاهان افزایش 
 کاربرد توأمیت این است که در اثر نکته حائز اهم

برگرداندن بقایا و مخلوط کود بیولوژیک و شیمیایی این 
تغییر شده و کمترین میزان فسفر را  خوش دستنتیجه 

دهد که ممکن است ناشی از وجود  یمدر خاك نشان 
هاي موجود در کود  یک رابطه منفی بین میکروارگانیسم

. فر در خاك باشدبیولوژیک با مکانیسم آزاد سازي فس
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نیز نشان داد که سوزاندن بقایاي گیاهی ) 2006(گانگوار
درصدي فسفر،  25درصدي نیتروژن،  80باعث تلفات 

درصدي گوگرد شده و  60تا  40درصدي پتاسیم و  21
شود که  هاي خاك می سبب از بین رفتن میکروارگانیسم

همین امر باعث کاهش جذب و در نتیجه کاهش میزان 
شود که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت  نه میفسفر دا

) گرم بر گرم میلی 8/4(بیشترین میزان پتاسیم دانه . دارد
 150همراه کاربرد  نیز در تیمار سوزاندن بقایا به

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و کمترین میزان آن در 
کیلوگرم در هکتار  150همراه  تیمار برگرداندن بقایا به

پتاسیم خاك نیز در ). 5شکل (ست آمد د کود اوره به
تیمار برگرداندن بقایا بدون مصرف کود بیشترین 

و سوزاندن بقایا ) گرم بر گرم میلی 3/8(میزان پتاسیم 
 9/6(همراه با مخلوط کود بیولوژیک و شیمیایی 

شکل (کمترین میزان پتاسیم را داشت ) گرم بر گرم میلی
کودي، برگشت بقایا کلی براي تمام تیمارهاي  طور به). 6

از . همراه داشت بیشترین میزان پتاسیم در خاك را به
شود که برگشت  آمده چنین استنباط می دست  نتایج به

کاه و کلش گندم به خاك مانند منبعی بالقوه از عناصر 
نماید که با آزاد کردن تدریجی عناصر  غذایی عمل می

بل نکته قا. شود باعث افزایش میزان آن در خاك می
رایط عدم مصرف کود و یا توجه این است که در ش

سطوح پایین کود اوره تجزیه بقایا به کندي صورت 
گرفته و در نتیجه آن جذب کمتري از عناصر توسط 

گیرد، که همین امر ممکن است باعث  گیاه صورت می
. تجمع پتاسیم در خاك و افزایش میزان آن شده باشد

چنین با توجه به میزان باالي تلفات عناصر در  هم
وزاندن بقایاي گیاهی پایین بودن میزان صورت س

. رسد نظر می  پتاسیم خاك در این تیمارها طبیعی به
چنین ممکن است که جذب شدید پتاسیم توسط گیاه  هم
الوصول بودن آن در تیمار سوزاندن بقایا  علت سهل به

صورت گرفته باشد که از میزان آن در خاك کاسته 
و وانگ و ) 2002(مطالعات دیبرت و اوتر . شده باشد

نیز افزایش پتاسیم، نیتروژن، فسفر و ) 2008(همکاران 
  . نماید ماده آلی خاك در اثر بقایاي گیاهی را تأیید می

  
  کارآیی مصرف نیتروژن

نشان ) 4جدول (نتایج حاصل از تجزیه واریانس    
هاي مختلف بقایا بر کارآیی مصرف  داد که اثر مدیریت

دار و اثرات منابع  عنیدرصد م 5نیتروژن در سطح 
. دار نبود ها معنی کنش آن مختلف نیتروژن و برهم

مشخص ) 5جدول (نیز  ها میانگین براساس نتایج مقایسه
هاي مختلف بقایا، تیمار سوزاندن  شد که در بین مدیریت

و تیمار ) کیلوگرم بر کیلوگرم 4/20(بقایا بیشترین 
وگرم کمترین کیلوگرم بر کیل 2/10حذف بقایا با میانگین 

رغم معنی  علی. کارآیی مصرف نیتروژن را نشان دادند
ها نیز مشخص شد که ترکیب  کنش دار نبودن برهم

مدیریت سوزاندن بقایا و استفاده ازکود بیولوژیک 
) کیلوگرم بر کیلوگرم 2/24(سوپرنیتروپالس بیشترین 

همراه کاربرد کود بیولوژیک کمترین  و حذف بقایا به
را ) کیلوگرم بر کیلوگرم 1/8(نیتروژن  کارآیی مصرف

داري نوع مدیریت بقایا بر  با توجه به معنی. نشان داد
توان چنین عنوان کرد که چون میزان این شاخص می

در تیمار ) 051/0(کمترین درصد نیتروژن خاك 
و با عنایت ) 3جدول (سوزاندن بقایا حاصل شده است 

حداکثر عملکرد  به این مطلب که در این تیمار مدیریتی
) نتایج آورده نشده است(دانه مشاهده شده است 

. رسد نظر می افزایش این شاخص در این تیمار منطقی به
گرچه همزمانی تأمین نیتروژن با نیاز گیاه نقش مهمی 

توانند  در افزایش کارآیی این عنصر دارد و مواد آلی می
 نقش بسیار مهمی را در افزایش کارآیی نیتروژن ایفا

). 2005فاگریا و بالیگار  ،1386کوچکی و همکاران (کنند 
و توي و ) 2004(هاي یادویندر و همکاران  نتایج آزمایش

نشان داد برگشت بقایا در یک نظام ) 2008(همکاران 
داري بر عملکرد برنج و  تناوبی چهار ساله اثر معنی

لیمون اورتگا و . کارآیی مصرف نیتروژن نداشت
نیز بیان کردند که کارایی مصرف ) 2008(همکاران 
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نیتروژن در سوزاندن بقایاي گیاهی از تیمار برگرداندن 
. خوانی دارد بقایا بیشتر می باشد که با نتایج حاضر هم

ترین کارآیی مصرف  نیز پایین) 2010(اوتو و پریز 
تیماري که هیچ نوع (نیتروژن در گندم را در تیمار شاهد 

مقدم  رضوانی. اهده کردندمش) کودي دریافت نکرده بود

نیز عنوان کردند که عدم تأثیر ) 1393(و همکاران 
هاي آلی را  هاي زیستی در کنار مصرف کود کود
ویژه ناحیه  توان در ارتباط با شرایط خاك به می

تواند بر جمعیت این  ریزوسفر ریشه دانست که می
  .ها تأثیر نامطلوبی داشته باشد ریزوباکتري

 
 

یج تجزیه واریانس کارآیی مصرف، جذب، به کارگیري و شاخص برداشت نیتروژن تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع نتا -4جدول 
 مختلف نیتروژن
 میانگین مربعات

درجه  منابع تغییر
 آزادي

  شاخص برداشت نیتروژن  کارگیري نیتروژن کارآیی به  کارآیی جذب نیتروژن  کارآیی مصرف نیتروژن

004/0 18/75* 2 تکرار ns *6/165  ns4/9  
 ns 8/7  7/516 *  02/0*  7/426* 2 مدیریت بقایا
 7/12  6/66  002/0  35/37 4 خطاي اصلی
6/11 4 منابع نیتروژن ns *09/0  *09/84  ns 3/4 
5/23 8 منابع نیتروژن× مدیریت بقایا  ns * 008/0  2/39 ns *7/32 
 1/10  6/31  003/0  06/16 24 خطاي فرعی

 8/3  9/26  21/8  7/26  (%)ضریب تغییرات 
  دار  معنی ، و غیردر سطح احتمال پنج و یک درصددار معنیبه ترتیب  nsو **  ،*

 
  

  هاي کارآیی نیتروژن مقایسه میانگین اثر مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر شاخص -5جدول 
  شاخص

  برداشت نیتروژن
(%) 

  کارآیی
  به کارگیري نیتروژن

(kg/kg)  

  کارآیی
  نیتروژنجذب 

(kg/kg)  

  کارآیی
  مصرف نیتروژن

(kg/kg) 

 تیمارهاي آزمایش

 مدیریت بقایا    
9/82 a 3/16 b 65/0 b 2/10 b حذف بقایا 
3/84 a 5/27 a 74/0 a 4/20 a سوزاندن بقایا 
9 /83 a 8/18 b 69/0 ab 6/12 b برگرداندن بقایا 

 منابع نیتروژن    
1/83 a 8/19 b 78/0 a 6/15 a عدم مصرف کود 
03/83 a 9/18 b 70/0 b 4/13 a 75 کیلوگرم در هکتار اوره 
02/84 a 3/26 a 54/0 c 4/14 a 150کیلوگرم در هکتار اوره 
9/83 a 2/19 b 79/0 a 4/15 a سوپرنیتروپالس 
7/84 a 09/20 b 65/0 b 1/13 a کیلوگرم در هکتار اوره 75+سوپرنیتروپالس 

  .باشند دار نمی د معنیدرص 5اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون در سطح آماري 
  

  کارآیی جذب نیتروژن
کارآیی جذب، نسبت نیتروژن موجود در زیست 
توده به نیتروژن اضافه شده به خاك به صورت کود 

دهد که از مجموع نیتروژن مصرف  است و نشان می
نتایج .شده، چه میزان از آن در بیوماس تجمع یافته است

نشان داد که ) 4جدول (حاصل از جدول تجزیه واریانس 
اثر مدیریت بقایاي گیاهی و منابع مختلف نیتروژن و 

ها بر کارآیی جذب نیتروژن در سطح پنج  کنش آن برهم
با توجه به نتایج مقایسات . دار شناخته شد درصد معنی
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هاي  مشخص شد که از بین مدیریت) 5جدول (میانگین 
 74/0(مختلف بر بقایا تیمار سوزاندن بقایا با میانگین 

بیشترین و تیمار حذف بقایا با ) کیلوگرم بر کیلوگرم
کمترین کارآیی ) کیلوگرم بر کیلوگرم 65/0(میانگین 

منابع نیتروژن، استفاده از . جذب نیتروژن را دارا بودند
 79/0(کود بیولوژیک سوپرنیتروپالس بیشترین 

کیلوگرم در هکتار  150و کاربرد ) کیلوگرم بر کیلوگرم
میزان را ) کیلوگرم بر کیلوگرم 54/0(ین کود اوره کمتر

ها  کنش این تیمار برهم. براي این شاخص نشان دادند
نیز حاکی از آن بود که استفاده از کودبیولوژیک 
سوپرنیتروپالس در تیمار برگرداندن بقایا بیشترین 

و تیمار حذف بقایا با کاربرد ) کیلوگرم برکیلوگرم 87/0(
 49/0(اوره کمترین کیلوگرم در هکتار کود  150

کارآیی جذب نیتروژن را نشان ) کیلوگرم بر کیلوگرم
گزارش ) 2011(وان و عبدالحامد  ال). 7شکل (دادند 

طور  تواند به دادند که کارآیی جذب نیتروژن می
داري تحت تأثیر نوع منبع تأمین کننده نیتروژن  معنی

  .قرار گیرد
ازتوباکتر در نیز نقش ) 2006(کومار و اهالوات          

دار جذب نیتروژن توسط گندم را مثبت  افزایش معنی
تأکید نموده ) 2008(باربیري و همکاران . ارزیابی کردند

هاي زراعی بسیار  اند که کارایی جذب نیتروژن در نظام
متغیر است و تحت تأثیر پتانسیل گیاه در جذب نیتروژن 

ارد اي گیاه قرار د و مورفولوژي و توسعه سیستم ریشه
که ممکن است همین امر موجب افزایش شاخص جذب 
نیتروژن تحت تأثیر تیمار برگرداندن بقایا با مکانیسم 
آزادسازي تدریجی عناصر و در کنار آن کاربرد کود 
بیولوژیک سوپرنیتروپالس با قابلیت توسعه سیستم 

  .باشد اي و افزایش جذب شده  ریشه
  

  کارآیی بکارگیري نیتروژن
شاخص در واقع توانایی گیاه را در استفاده از این        

. دهد نیتروژن موجود در گیاه براي تولید دانه نشان می
دو عامل ) 2006(به عقیده مونت مورو و همکاران 

اساسی در افزایش کارایی بکارگیري نیتروژن عبارت 
است از جذب نیتروژن کافی از خاك تا قبل از گلدهی 

ن در طی مراحل انتهایی چنین جذب نیتروژ گیاه و هم
) 4جدول(نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس .رشد

نشان داد که اثر مدیریت بقایاي گیاهی و منابع مختلف 
نیتروژن به لحاظ کارآیی بکارگیري نیتروژن در سطح 

دار  ها معنی کنش این تیمار برهم. بوددار  پنج درصد معنی
) 5جدول ( با توجه به نتایج مقایسات میانگین. نبود

تیمار  ،هاي مختلف بقایا مشخص شد که از بین مدیریت
) کیلوگرم بر کیلوگرم 5/27(سوزاندن بقایا با میانگین 

کیلوگرم  3/16(بیشترین و تیمار حذف بقایا با میانگین 
کمترین کارآیی بگارگیري نیتروژن را دارا ) بر کیلوگرم

یلوگرم ک 150در بین منابع نیتروژن، استفاده از . بودند
کیلوگرم بر  3/26(در هکتار کود اوره بیشترین 

کیلوگرم در هکتار کود اوره  75و کاربرد ) کیلوگرم
میزان را براي این ) کیلوگرم بر کیلوگرم 9/18(کمترین 

ها نیز نشان داد که عدم  کنش برهم. شاخص نشان دادند
کاربرد کود نیتروژن در تیمار سوزاندن بقایا بیشترین 

کیلوگرم  75و استفاده از ) وگرم بر کیلوگرمکیل 8/29(
 5/11در هکتار کود اوره در تیمار حذف بقایا با میانگین 

کیلوگرم بر کیلوگرم، کمترین کارآیی بکارگیري 
طور کلی خارج کردن بقایا از  به.نیتروژن را داشت

مزرعه به لحاظ خارج کردن منابع در دسترس گیاه، 
است و تنها با  تأثیر سویی بر این شاخص داشته

مصرف مقادیر باالي کود شیمیایی این شاخص نتیجه 
) 2001(نتایج لوپزبلیدو و لوپزبلیدو . قبولی ارائه داد قابل

وري  حاکی از آن است که بهره) 1998(و دلوگو 
هاي مختلف بسته به مقادیر کود  نیتروژن در تناوب

نیتروژنه مصرفی متفاوت است و با افزایش مصرف 
بیش از حد مطلوب کارآیی بکارگیري نیتروژن نیتروژن 
  .یابد کاهش می
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  اثر متقابل مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر کارآیی جذب نیتروژن -7شکل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  اثر متقابل مدیریت بقایا و منابع مختلف نیتروژن بر شاخص برداشت نیتروژن -8شکل 

  

  شاخص برداشت نیتروژن
عبارت از ) NHI(شاخص برداشت نیتروژن          

نیتروژن ذخیره شده در محصول (نسبت نیتروژن دانه 
در . است به کل نیتروژن جذب شده در گیاه) اقتصادي

واقع این شاخص نمایانگر میزان پروتیین دانه 
اي دانه را بیان  است و بنابراین کیفیت تغذیه) محصول(

نتایج حاصل از جدول  ).2007هیرل و همکاران، (کند  می
نشان داد که اثر مدیریت ) 4جدول (تجزیه واریانس 

بقایاي گیاهی و منابع مختلف نیتروژن به لحاظ شاخص 
دار شناخته  برداشت نیتروژن در سطح پنج درصد معنی

گرچه   . شد دار  معنی ها  تیمار این  کنش  اما برهم  .نشد
ده بر بقایا هاي مختلف اعمال ش اختالفات بین مدیریت

 دار نبود ولی با توجه به نتایج مقایسات میانگین معنی
مشخص شد که تیمار سوزاندن بقایا با ) 5جدول (

بیشترین و تیمار حذف بقایا با ) درصد 3/84(میانگین 
شاخص برداشت  کمترین) درصد 9/82(میانگین 

 در بین منابع نیتروژن نیز بدون. نیتروژن را داشتند
کیلوگرم در  75کاربرد که ر، مشاهده شد دا تفاوت معنی

و کاربرد ) درصد 03/83(هکتار کود اوره کمترین 
 7/84(ترکیب کود بیولوژیک و شیمیایی بیشترین 
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. شاخص برداشت نیتروژن را دارا بودند) درصد
ها نیز حاکی از این بود که بیشترین میزان این  کنش برهم

ایا با در تیمار برگرداندن بق) درصد 3/88(شاخص 
کیلوگرم در هکتار کود اوره و کمترین  75کاربرد 

در تیمار حذف بقایا بدون ) درصد 1/80(میزانآن 
نتایج ). 8شکل (دست آمد  کاربرد کود نیتروژن به

دهنده تغییرات اندك در میزان این شاخص بود و  نشان
طور کلی تحت تأثیر تیمارهاي اعمال شده نوسانات  به

حال در تیمار برگرداندن بقایا با  ایناندکی نشان داد، با 
حداقل میزان کود شیمیایی این شاخص به حداکثر مقدار 

گر عدم  نیز نشان) 1993(نتایج هاگینز و پان . خود رسید
دار بین سطوح نیتروژن اعمال شده بر این  تفاوت معنی
  .شاخص بود

اساس شرایط محیطی به  آگاهی از واکنش گیاهان بر
تأمین کننده نیتروژن ضروري  سطوح و یا منابع

نتایج تیمارهاي ). 2011کانت و همکاران، (باشد  می
اعمال شده بر عناصر خاك حاکی از این بود که 

نیز دوره رشد گیاه  هبرگرداندن بقایا حتی در مدت کوتا
توانسته است اثرات مثبتی بر خاك داشته و تا حدي 

 کهبیشترین میزان طوري باعث بهبود آن شود به
نیتروژن، فسفر و پتاسیم خاك در تیمارهاي تحت 

  تأثیر تیمارهاي به. مدیریت برگرداندن بقایا مشاهده شد
هاي کارآیی نیتروژن نیز حاکی از  رفته بر شاخص کار

آن بود که دستیابی به حداکثر میزان کارآیی جذب 
همراه  نیتروژن در استفاده از روش برگرداندن بقایا به

بیولوژیک حاصل شد و بیشترین استفاده از کود 
شاخص برداشت نیتروژن نیز در همین ترکیب تیماري 

دست  کیلوگرم در هکتار اوره به 75همراه مصرف  به
ولی سوزاندن بقایاي گیاهی نیز تأثیر مثبتی بر  آمد

 .کارگیري نیتروژن داشت شاخص کارایی مصرف و به
هاي  چنین قابل ذکر است که براي تمام شاخص هم
گیري شده تیمار حذف بقایا کمترین  روژن اندازهنیت

در مجموع نتایج نشان دهنده این .کارآیی را نشان داد
مطلب است که با اتخاذ مدیریت مناسب بر بقایاي گیاهی 

توان از هدر رفت منبع عناصر غذایی  سال قبل می
جلوگیري نموده که در این راستا گزینش ترکیب کودي 

و بیولوژیک با هدف کاهش  مناسب از منابع شیمیایی
چنین  هم. تواند سودمند باشد می شیمیاییسطح کود 

کاربرد توأم این راهکارها هم از لحاظ اکولوژیکی قابل 
توصیه است و هم از نظر کارآیی در سطح باالیی 

  . باشد می
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	ﯽﯾآرﺎﮐ و
	ﺐﺟﻮﻣ ار يﺮﺘﻤﮐ ﺶﯾاﺰﻓا يﺪﻌﺑ يﺎﻫﺪﺣاوﻣﯽﺪﻧﻮﺷ . ارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻨﯾرﺎﻣن)2004 ( ﯽﯾآرﺎﮐ ﻪﮐ ﺪﻧداد شراﺰﮔ زا نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺢﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ مﺪﻨﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ50 ﻪﺑ250 ،رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ60 و ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد زا2/44 ﻪﺑ6/17 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺪﯿﺳر نژوﺮﺘﯿﻧ. نارﺎﮑﻤﻫ و ﮓﻧاو)2007 
	ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﯿﻧ ﯽﯾآرﺎﮐ يﺎﻫ و نژوﺮﺘ ﺖﺤﺗ هﺎﯿﮔ و كﺎﺧ رد ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﯽﺳرﺮﺑ مﺪﻨﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد ﯽﺸﻫوﮋﭘ- هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺷزﻮﻣآ زاﻮﻫا ناﺮﻤﭼ ﺪﯿﻬﺷ يزروﺎﺸﮐ ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ ﺎﺑ31 ﻪﺟردو 19ﻘﯿﻗدﻪ يضﺮﻋ و ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ48 و ﻪﺟرد41ﻘﯿﻗدﻪي 
	ترﻮﺻ ﻪﺑ تﺮﮐ ﺮﻫ ياﺮﺑ هﺪﺷ ﻦﯿﯿﻌﺗ يﺎﻫراﺪﻘﻣ3/1 و ﺖﺷﺎﮐ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ3/2 رد كﺮﺳ ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺪﻧﺎﻣ ﯽﻗﺎﺑﺪﺷ فﺮﺼﻣ ﯽﻫد ﻪﺠﻨﭘ و ﻦﺘﻓر ﻪﻗﺎﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ ياﺪﺘﺑا . ياﺮﺑ ﺎﺑ روﺬﺑ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗ ﺰﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ لﺎﻤﻋا ﺲﭙﺳ و هﺪﺷ ﺢﯿﻘﻠﺗ سﻼﭘوﺮﺘﯿﻧﺮﭘﻮﺳ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐﺪﻧﺪﺷ ﺖﺸﮐ. ﺎﺑ و ﺖﺸﮐ زا ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼ
	رﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾآ)مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ(
	)ﺪﺻرد= (100
	نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ
	كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺮﯿﺧذ ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد = نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ هﺪﺷ فﺮﺼﻣ + هﺪﺷ فﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺎﯿﮔ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد + زا ﻞﺒﻗ كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ هﺮﯿﺧذ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺖﺸﮐ .
	ﺖﻬﺟﺰﺠﺗﯾﻪﻪﻧﻮﻤﻧ و كﺎﺧ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ ي ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ زا هﺎﯿﮔ و كﺎﺧ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻦﺘﻓﺮﮔ و هﺎﯿﮔ ﺖﺷادﺮﺑ زا ﺲﭘنﻮﺴﻟوا شور)1954 (هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻔﺴﻓ يﺮﯿﮔﺷ هدﺎﻔﺘﺳا هﺎﯿﮔ رد نآ ﺖﻈﻠﻏ و كﺎﺧ بﺬﺟ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و ﺪهزاﺪﻧا ياﺮﺑ و ﺪﺷ ﺖﺋاﺮﻗ ﺮﺘﻣﻮﺘﻓﻮﺘﮑﭙﺳا هﺎﮕﺘﺳد ﺎﺑ يﺮﯿﮔ شور ﻪﺑ هﺎﯿﮔ رد نآ ﺖﻈﻠﻏ و كﺎﺧ 
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧازﻮﺳ)75/1ﺪﺻرد ( ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﻧادﻪﺑﺪﻣآ ﺖﺳد . ﺰﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ياﺮﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ نوﺪﺑ كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧﯽﻨﻌﻤﺗوﺎﻔﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد راد150 هروا رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻦﯾا دﺮﺑرﺎﮐ ﯽﻟو ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ رﺎﻤﯿﺗ وﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ يدﻮﮐ ﻊ
	ﺖﻓﺮﮔ .هداد يرﺎﻣآ ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺖﯾﺎﻬﻧ ردﻪﺑ يﺎﻫﺖﺳد ﺎﺑ هﺪﻣآ مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا راﺰﻓا1/9
	و ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﻣﯿﮕﻧﺎﯿﻦﺎﻫ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ
	ﺪﻧﺪﺷ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . راﺰﻓا مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﺳر
	ترﻮﺻ ﺖﻓﺮﮔ.
	كﺎﺧ ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ هﺎﯿﮔ و)لوﺪﺟ2 ( ﺮﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﺮﺛا ﻪﮐ ﺖﺴﻨﯾا زا ﯽﮐﺎﺣﻪﻧاد ﺮﻔﺴﻓ و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺰﺠﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻣﺎﻤﺗﯽﻨﻌﻣدﻮﺑ يراد . كﺎﺧ ﺮﻔﺴﻓ ﺰﺠﺑ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﺮﺑ ﺰﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺛاﯽﻨﻌﻣ ﻪﻧاد ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ودﻮﺑ راد .رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﯽﻨﻌﻣ هﺪﺷ 
	ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ﺢﻄﺳ و كﺎﺧ رد ﺮﺻﺎﻨﻋ ﯽﮕﺘﺴﺑ دراد) نارﺎﮑﻤﻫ و ﺖﻔﯾﻮﺳ1979و نارﺎﮑﻤﻫ و ﻮﻠﯿﻠﻣ 1982.( ﻪﮐ ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﺎﺑ ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﭘ ردﯽﺑوﺮﮑﯿﻣ ﻊﻣاﻮﺟ ،ﺪﻧراد ﯽﻤﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ،ﺮﺘﯿﻧ نژو ﯽﻣ ﻦﯿﻣﺄﺗ يدﻮﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ار دﻮﺧ زﺎﯿﻧ درﻮﻣﺪﻨﻨﮐ . ﻦﯾا رد ﯽﻣ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﯽﻟآ مﺮﻓ ﻪ
	ﻢﻫﺮﺑ ﺮﯿﺛﺄﺗﻪﺑ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺶﻨﮐرﺎﮐ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﻪﺘﻓر دﺮﺑرﺎﮐ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ150 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ ﺎﺑ هروا دﻮﮐ)065/0 ﺪﺻرد ( دﺮﺑرﺎﮐ و75 ﺎﺑ هروا دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ دﻮﺟو)049/0ﺪﺻرد ( ناﺰﯿﻣ داد ﻪﺠﯿﺘﻧ ار كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿ
	(ﯽﻤﻫاﺮﻓ ،
	ﻮﺳ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ و دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا نوﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧاز هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ طﻮﻠﺨﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﺪﺷ) ﻞﮑﺷ4 .(لﺎﺒﻗا)2009 ( ﯽﻟآ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ﺰﯿﻧ ﻣﯽ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هداد ﺶﻫﺎﮐ ار ﺮﻔﺴﻓ ﯽﺤﻄﺳ بﺬﺟ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا نﺎﻫﺎﯿﮔ ياﺮﺑ ار ﺮﻔﺴﻓ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳدﻨﻫدﺪ. ﯽﻟو ﻤﻫا ﺰﺋﺎﺣ ﻪﺘﮑ
	شراﺰﮔﺎﮑﻤﻫ و ﻻﺎﮐﺎﺳ يﺎﻫ نار)2000( ، و ﻞﯿﺘﻨﺟ نارﺎﮑﻤﻫ)2008 ( دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﻪﺑ يﺎﯾﺎﻘﺑ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ هاﺮﻤﻫﻪﺑ ترذ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻞﺑﺎﻗ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﯽﯾﺎﻬﻨﺗ ﺖﺳا
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ فﺬﺣ )7/3318ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ (زﻮﺳ و نوﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧا ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ)5/1366ﯽﻠﯿﻣمﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔ ( ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ار ﻪﻧاد ﺮﻔﺴﻓ ناﺰﯿﻣ) ﻞﮑﺷ3 .(ﻢﻫ تاﺮﺛا ﻦﯿﻨﭼ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ)8/186ﯽﻠﯿﻣ ﺮﺑ مﺮﮔ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و)7/62ﯽﻠ
	راﻮﮕﻧﺎﮔ)2006 ( ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧازﻮﺳ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ﺚﻋﺎﺑ80 ،نژوﺮﺘﯿﻧ يﺪﺻرد25 ،ﺮﻔﺴﻓ يﺪﺻرد 21 و ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ يﺪﺻرد40 ﺎﺗ60 و هﺪﺷ دﺮﮔﻮﮔ يﺪﺻردﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ﻦﺘﻓر ﻦﯿﺑ زا ﺐﺒﺳﯽﻣ كﺎﺧ يﺎﻫ ﻪﮐ دﻮﺷ ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و بﺬﺟ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﻣا ﻦﯿﻤﻫاد ﺮﻔﺴﻓﯽﻣ ﻪﻧ ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ) لوﺪﺟ4 ( نﺎﺸﻧ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﺛا ﻪﮐ داد فﺮﺼﻣ ﯽﯾآرﺎﮐ ﺮﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺢﻄﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ5ﻣ ﺪﺻردﯽﻨﻌ ﻊﺑﺎﻨﻣ تاﺮﺛا و راد ﻢﻫﺮﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣنآ ﺶﻨﮐﯽﻨﻌﻣ ﺎﻫدﻮﺒﻧ راد . ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳاﺮﺑﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣﺎﻫ ﺰﯿﻧ) لوﺪﺟ5 ( ﺺﺨﺸﻣ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻦﯿﺑ رد ﻪﮐ ﺪﺷ نﺪﻧازﻮﺳ رﺎﻤ
	نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ زا ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧازﻮﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧﻢﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑدراد ﯽﻧاﻮﺧ . ﺰﯾﺮﭘ و ﻮﺗوا)2010 (ﻦﯿﯾﺎﭘ ﺰﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾآرﺎﮐ ﻦﯾﺮﺗ ﺪﻫﺎﺷ رﺎﻤﯿﺗ رد ار مﺪﻨﮔ رد نژوﺮﺘﯿﻧ) عﻮﻧ ﭻﯿﻫ ﻪﮐ يرﺎﻤﯿﺗ دﻮﺑ هدﺮﮑﻧ ﺖﻓﺎﯾرد يدﻮﮐ (ﺸﻣﺪﻧدﺮﮐ هﺪﻫﺎ .ﯽﻧاﻮﺿر مﺪﻘﻣ نارﺎﮑﻤﻫ 
	ﺖﺴﯾز رد دﻮﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺒﺴﻧ ،بﺬﺟ ﯽﯾآرﺎﮐ دﻮﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ كﺎﺧ ﻪﺑ هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﺑ هدﻮﺗﯽﻣ نﺎﺸﻧ و ﺖﺳا فﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ عﻮﻤﺠﻣ زا ﻪﮐ ﺪﻫدﺖﺳا ﻪﺘﻓﺎﯾ ﻊﻤﺠﺗ سﺎﻣﻮﯿﺑ رد نآ زا ناﺰﯿﻣ ﻪﭼ ،هﺪﺷ. ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ زا ﻞﺻﺎﺣ) لوﺪﺟ4 ( ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ و نژوﺮﺘﯿﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﯽﻫﺎﯿﮔ ي
	ترﺎﺒﻋ نژوﺮﺘﯿﻧ يﺮﯿﮔرﺎﮑﺑ ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا رد ﯽﺳﺎﺳا ﯽﻫﺪﻠﮔ زا ﻞﺒﻗ ﺎﺗ كﺎﺧ زا ﯽﻓﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ زا ﺖﺳاﻢﻫ و هﺎﯿﮔژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ ﻦﯿﻨﭼ ﯽﯾﺎﻬﺘﻧا ﻞﺣاﺮﻣ ﯽﻃ رد ن ﺪﺷر. ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ لوﺪﺟ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ)لوﺪﺟ4 ( ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﺛا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺢﻄﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ يﺮﯿﮔرﺎ
	ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ) لوﺪﺟ5 (ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻦﯿﺑ زا ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ يﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧازﻮﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺮﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ)74/0 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ فﺬﺣ رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ)65/0مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( ﯽﯾآرﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار نژوﺮﺘﯿﻧ بﺬﺟ . زا هدﺎﻔﺘﺳا ،نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ س
	ﻦﯾا زا هدﺎﻔﺘﺳا رد ار هﺎﯿﮔ ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ ﻊﻗاو رد ﺺﺧﺎﺷﯽﻣ نﺎﺸﻧ ﻪﻧاد ﺪﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ هﺎﯿﮔ رد دﻮﺟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧﺪﻫد . نارﺎﮑﻤﻫ و ورﻮﻣ ﺖﻧﻮﻣ هﺪﯿﻘﻋ ﻪﺑ)2006 ( ﻞﻣﺎﻋ ود
	ﺪﺸﻧ.ﻢﻫﺮﺑ ﺎﻣا ﺶﻨﮐ ﻦﯾارﺎﻤﯿﺗ ﺎﻫﯽﻨﻌﻣ رادﺪﺷ . ﻪﭼﺮﮔ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻦﯿﺑ تﺎﻓﻼﺘﺧاﺷ لﺎﻤﻋا ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﺎﯾﺎﻘﺑ ﺮﺑ هﺪ ﯽﻨﻌﻣﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ تﺎﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﯽﻟو دﻮﺒﻧ راد ) لوﺪﺟ5 ( ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ نﺪﻧازﻮﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ)3/84ﺪﺻرد ( ﺎﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ فﺬﺣ رﺎﻤﯿﺗ و ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ)9/82ﺪﺻرد (ﻦﯾ
	( زا ترﺎﺒﻋ ﻪﻧاد نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺒﺴﻧ) لﻮﺼﺤﻣ رد هﺪﺷ هﺮﯿﺧذ نژوﺮﺘﯿﻧ يدﺎﺼﺘﻗا (هﺎﯿﮔ رد هﺪﺷ بﺬﺟ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻞﮐ ﻪﺑﺖﺳا . رد ﻪﻧاد ﻦﯿﯿﺗوﺮﭘ ناﺰﯿﻣ ﺮﮕﻧﺎﯾﺎﻤﻧ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا ﻊﻗاو)لﻮﺼﺤﻣ (ﻪﯾﺬﻐﺗ ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ و ﺖﺳا نﺎﯿﺑ ار ﻪﻧاد يا ﯽﻣ ﺪﻨﮐ) ،نارﺎﮑﻤﻫ و لﺮﯿﻫ2007.( لوﺪﺟ زا ﻞﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰ
	نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ)
	ﺪﺻرد (ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﺷادﺮﺑ ﺺﺧﺎﺷ . ﻢﻫﺮﺑﺶﻨﮐ ﻦﯾا ناﺰﯿﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻦﯾا زا ﯽﮐﺎﺣ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ)3/88ﺪﺻرد (ﻘﺑ نﺪﻧادﺮﮔﺮﺑ رﺎﻤﯿﺗ رد ﺎﺑ ﺎﯾﺎ دﺮﺑرﺎﮐ75 ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و هروا دﻮﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نﺂﻧاﺰﯿﻣ)1/80ﺪﺻرد ( نوﺪﺑ ﺎﯾﺎﻘﺑ فﺬﺣ رﺎﻤﯿﺗ ردﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﻣآ ﺖﺳد) ﻞ
	ﯽﻤﯿﺣرم هداز ،ع ﯽﻧﺎﺷﺎﮐ،عارزﺾﯿﻓا يدﺎﺑآ،ﻼﺤﻣ يﺮﯿﺼﻧ و ع ﯽﮑﭼﻮﮐ ،م ﯽﺗ1389 . رد نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾآرﺎﮐ بوﺎﻨﺗود ﯽﻋارز يﺎﻫلﻮﺼﺤﻣ يﺎﯾﺎﻘﺑ ﺖﺸﮔﺮﺑ و نژوﺮﺘﯿﻧ توﺎﻔﺘﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد مﺪﻨﮔ ﻪﻧﺎﮔ . ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﻪﻠﺠﻣ ،ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ هرﺎﻤﺷ ،مﻮﺳ ﺪﻠﺟ3،ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ125 ﺎﺗ142 . ﯽﻧاﻮﺿرﺪﻘﻣم د
	.(ناﺮﯾا ﺮﻄﻌﻣ و ﯽﯾوراد نﺎﻫﺎﯿﮔ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ . ﺪﻠﺟﯽﺳ ،ما هرﺎﻤﺷ 2 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ260 ﺎﺗ274. ،ع نﺎﯾدﺎﺒﻗ1353 .شوريژﻮﻟوﺪﭘ رد ﺶﯾﺎﻣزآ يﺎﻫ .ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ تﺎﺸﯾﺎﻣزآ . يﺪﻨﺟ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧارﻮﭘﺎﺷ . ع ﯽﮑﭼﻮﮐ،ا ﯽﻣﻼﻏ،يوﺪﻬﻣ ،ل يﺰﯾﺮﺒﺗ و م ع ﯽﻧﺎﻐﻣاد1386 . ﯽﺘﺴﯾز يزروﺎﺸﮐ لﻮﺻا)ﻪﻤﺟﺮﺗ .( هﺎ

