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  چکیده
هاي محرك رشد بـر عملکـرد، کـارایی مصـرف کـود،       به منظور بررسی تأثیر کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتري       

کیلومتري شهرستان گرگـان واقـع در اسـتان     25در  1390 زراعی سرعت و دوره موثر پر شدن سویا، آزمایشی در سال
فاکتور هاي مورد بررسی . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد در قالب طرح پایه بلوك فاکتوریلبه صورت  تانگلس

کیلـوگرم اوره   75، 50، 25بدون مصرف کود و مصـرف  (شامل مقادیر مختلف کود نیتروژنه از منبع اوره در چهار سطح 
 هـاي   سـویه  پوتیـدا سودوموناس عدم تلقیح، تلقیح بذر با (سطح  پنجهاي محرك رشد در  و تلقیح بذر با باکتري) در هکتار

کـود   مقـادیر نتـایج نشـان داد کـه    . بودنـد ) جـاپونیکوم  بـرادي ریزوبیـوم  و   5اسـترین   ازتوباکتر کروکوکوم، 186 و  41
و ارتفـاع بوتـه    تأثیر معنی داري بر عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد دانـه در بوتـه،   هاي محرك رشد نیتروژنه و باکتري

کیلـوگرم   75در مصـرف   دانـه  شدن پر دورهطول  و سرعتعملکرد دانه،  داکثرح. تمامی پارامتر هاي پر شدن دانه داشت
محـرك  ریزوبیـومی و  هـاي   تلقیح بذر با بـاکتري . برآورد گردید جاپونیکوم برادي ریزوبیوماوره در هکتار و تلقیح بذر با 

البته بیشترین کارایی مصرف کود به تلقیح بذر بـا  . تروژن نسبت به عدم تلقیح گردیدرشد سبب افزایش کارایی مصرف نی
اوره کیلـوگرم   25مصـرف  بیشترین کارایی در  مقایسه میانگین ها نشان داد که . تعلق داشت جاپونیکوم برادي ریزوبیوم

در حالت عـدم   اوره در هکتار کیلوگرم 75 مصرف ترین آن در  کمو  جاپونیکوم برادي ریزوبیومدر تلقیح بذر با  در هکتار
به جز کـارایی  (به نظر می رسد به منظور افزایش عملکرد و دیگر صفات مورد بررسی . بدست آمدتلقیح بذر با باکتري ها 

کشـت   در جاپونیکوم برادي ریزوبیومکیلوگرم اوره در هکتار در تلقیح بذر با  75 پیشنهاد نمود که توان می) مصرف کود
  .به کار برده شودسویا دوم 
  
  عملکرد ، سویا، کود نیتروژنه، سودوموناس ،  برادي ریزوبیوم، ازتوباکتر : هاي کلیدي واژه
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Abstract 
    In order to study of effects of nitrogen fertilizer and seed inoculation with plant growth 
promoting rhizobacteria (PGPR) on yield, fertilizer use efficiency, rate and effective grain filling 
period of  soybean (Glycine max L.), a factorial experiment was conducted based on randomized 
complete block design with three replications in 25 km Gorgan at Golestan province in 2011. 
Factors were different rates of nitrogen fertilizer in four levels (without nitrogen and application 25, 
50 and 75 kg urea/ha) and seed inoculation with plant growth promoting rhizobacteria in five levels 
(without inoculation, seed inoculation with Pseudomonas putida strain 41, Pseudomonas putida 
strain 186, Azotobacter chroococoum strain 5 and Bradyrhizobium japonicum). The results showed 
that nitrogen fertilizer rates and seed inoculation with PGPR had significantly effects on grain yield, 
grain 100 weight, number of seeds per plant, plant height and all of grain filling parameters. 
Maximum of grain yield and grain filling period were obtained in application of 75 kg urea/ha × 
seed inoculation with Bradyrhizobium japonicum. Seed inoculation with plant growth promoting 
rhizobacteria and Bradyrhizobium japonicum increased nitrogen use efficiency compared to no seed 
inoculation. Of course, the highest nitrogen use efficiency belonged to seed inoculation with Brady 
rhizobium japonicum. Means comparison showed that maximum of nitrogen use efficiency was 
obtained in application of 25 kg urea/ha × seed inoculation with Bradyrhizobium japonicum and 
minimum of it was obtained  in application of  75 kg urea /ha × no seed inoculation. It seems that in 
order to increasing of grain yield and the other traits (except nitrogen use efficiency) can be 
suggested that be applied seed inoculation with Bradyrhizobium japonicum × application of 75 kg 
urea /ha in second cropping of soybean.  
 
Keywords: Azotobacter, Bradyrhizobium japonicum, Pseudomonas, Nitrogen Fertilizer, Soybean, 
Yield. 
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  مقدمه
سویا یکی از منابع مهم تأمین پروتئین و روغن         

برخورداري از اسیدهاي چرب اشباع  به دلیلبوده و 
، تثبیت قابلیت هضم باالي روغن، مرغوبیت کنجاله نشده،

ستی با بیولوژیک نیتروژن از طریق ایجاد همزی
هاي رایزوبیوم و افزایش حاصلخیزي خاك از  باکتري

  ). 1388سید شریفی (اهمیت زیادي برخوردار است 
نیتروژن یکی از عناصر غذایی مهم براي رشد گیاهان 
در مقادیر زیادي مـورد نیـاز اسـت طـوري کـه اسـاس       
تشکیل پروتئین و نوکلئیک اسید می باشد ولـی مصـرف   

روژنـی یکـی از دالیـل اصـلی     زیاد کودهاي شیمیایی نیت
آلودگی چرخه آب در طبیعت بوده و تولید آنهـا گـران و   
پرهزینه می باشد در حالی که جایگزینی آنها با کودهاي 

  چاندراسـکار و همکـاران  (آلی نقش مهمی را ایفا می کند 
تثبیت بیولوژیک نیتروژن به وسیله لگوم هـا، بـه   ). 2005

مالیـک و همکـاران   (عنوان یک صفت مهم تلقی می شود 
در بررسی تاثیر کـود نیتـروژن   ) 2006( سوقوط). 2006

بر ارقام مختلف سـویا   رایزوبیومو تلقیح بذر با باکتري 
محتواي نیتروژن، ماده خشـک  بذر  گزارش کرد که تلقیح

دانه و اجزاي رویشی و عملکرد دانه سویا را در مقایسه 
. یش دادکیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار افـزا     75با کاربرد 

وي اظهــار داشــت کــه تلقــیح بــا بــاکتري رایزوبیــوم در 
کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار در     75مقایسه بـا کـاربرد   

 و دشـتی  .سـویا مـوثر اسـت    بهبود عملکرد کمی و کیفی 
 مثبــت اثــر دلیــل بــه کــه کردنــد بیــان) 1998( همکــاران
 وزن و تعـداد  بـر  جـاپونیکوم  رایزوبیوم باکتري حضور
 عملکـرد  و نیتـروژن  تجمع میزان باالترین فعال، هاي گره
 و رادرش. دوردنبدست آ شده تلقیح سویاي دررا  نهایی

 و رشـد  میزان افزایش که داشتند اظهار) 2005( همکاران
 توانـد  مـی  رایزوبیـوم  باکتري با تلقیح تاثیر تحت عملکرد

. باشـد  رشد دوره طیدر  نیتروژن تامین افزایش دلیل به
 از اسـتفاده  بـازده  بتوانـد  بـاکتري  ایـن  شـاید  عالوه، به

شریواســـتاوا و . دهـــد افـــزایش گیـــاه در را نیتـــروژن
ــاران  ــاکتري    ) 2000(همک ــا ب ــیح ب ــر تلق ــی اث در بررس

بر روي سویا گـزارش کردنـد کـه  تلقـیح بـا       رایزوبیوم
درصدي عملکـرد سـویا در    6/8سبب افزایش  رایزوبیوم

ظهـار  ایـن محققـان ا  . مقایسه با کاربرد معمول کود شـد 
کیلـوگرم در   30-15(داشتند که نیتروژن در مقادیر کـم  

اسـتارتر، تـاثیر مثبتـی بـر تثبیـت      ازت به عنـوان  ) هکتار
 45و  30(بیولوژیکی نیتروژن داشت ولی مقـادیر بـاالتر   

، اثر بازدارندگی در تثبیت بیولوژیکی )کیلوگرم در هکتار
کودهاي زیستی در مقایسه با کودهـاي   .نیتروژن داشت

میایی عالوه بـر صـرفه اقتصـادي، موجـب پایـداري      شی
منابع خاك، حفظ توان تولید در دراز مـدت و جلـوگیري   

اســتفاده از ایــن . از آلــودگی محــیط زیســت مــی گردنــد
کودها نه به خاطر تأمین نیازهاي گیاه، بلکه از آن جهـت  
که به محیط زیست آسیب نمی رساند و به بهبود کیفیـت  

نتیجــه ســالمت مصــرف  محصــوالت کشــاورزي و در 
ویـژه اي برخـوردار    اهمیـت کنندگان کمـک مـی کنـد، از    

 ییکــارآ کــاهش علــت) 1993( هــالفورد و لیــدو .اســت
 رفـتن  دسـت  از سـرعت  شیافـزا  به را تروژنین مصرف
 جـذب  عدم ای و دیتصع ،ییآبشو قیطر از مذکور عنصر
 نکـه یا بـه  توجـه  بـا . دادنـد  نسـبت  اهیـ گ توسط آن موثر

 ،یزراعـ  فصـل  ابتـداي  در ییایمیشـ  هايکود از استفاده
 استفاده مورد گرید هاي فرم به لیتبد از بعد است ممکن

 اهیـ گ دسـترس  از یآبشـوئ  قیطر از ای و ردیگ قرار اهیگ
 مصـرف  یکـارائ  شیافـزا  جهـت  نیبنـابرا  گردنـد،  خارج
 اي گونـه  به دیبا کود مصرف هاي روش ،ییغذا عناصر

 مـدت  کیـ  در اهیـ گ ازیـ ن مـورد  ییغذا مواد که کند رییتغ
 و کندي( ردیگ قرار اهیگ اریاخت در تلفات بدون و یطوالن

 تیـ تثب کیـ ولوژیب کودهـاي  از اسـتفاده ). 2004 همکاران
 نـه یبه یزراع اتیعمل هاي روش جمله از تروژنین کننده
 و  وو( دیـ نما برطـرف  را نقـص  نیـ ا توانـد  یمـ  که است

 کـه  دکردنـ  اعالم ها یبررس در محققان). 2005 همکاران
 و مصرف زانیم کاهش ضمن رشد، محرك يها يباکتر
 رشـد  شیافـزا  سـبب  ییایمیشـ  يکودها ییکارآ شیافزا
 شـوند  یمـ  تـروژن ین جـذب  شیافـزا  واسـطه  بـه  اهانیگ
   ).2005 گاریبال و ایفاگر(
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وزن نهایی دانه به عنوان یکـی از اجـزاء تعیـین کننـده        
 عملکرد دانـه بـه دو عامـل سـرعت و طـول دوره ي پـر      

ي آن افـزایش وزن  شدن دانه از مواد پرورده کـه نتیجـه  
دوره پـر  ). 2008بـردار  (خشک دانه اسـت بسـتگی دارد   

شدن دانه یـک جـزء تعیـین کننـده ي زمـان رسـیدگی و       
طـوالنی بـودن ایـن    . مرحلۀ اصلی تشکیل عملکـرد اسـت  

دوره امکان انتقال مواد فتوسـنتزي بیشـتر از مبـداء بـه     
ش عملکـرد دانـه را فـراهم مـی     مقصد و در نتیجـه افـزای  

در بررسـی آثـار تلقـیح    ) 1387(راعی و همکاران . سازد
و کاربرد اوره بر روند رشد و سـرعت   برادي ریزوبیوم

پر شدن دانه سویا نشان دادند کـه در اوایـل مرحلـه پـر     
شدن دانه، سرعت پرشدن در تیمار فاقد کـود بیشـتر از   

تر بـه حـداکثر   تیمارهاي کودي بود، ولی این تیمار سریع
وزن رســیده و بعــد ار آن بــر وزن خشــک دانــه اضــافه 

فاقـد کـود    تیمارهـاي کـودي در مقایسـه بـا تیمـار     . نشد
سرعت پر شدن دانه کمی داشتند، اما دوام پر شدن دانـه  
بیشتر بود به طوري که مقدار حداکثر وزن خشـک دانـه   

تلقیح گیاه با باکتري سرعت . در این تیمارها مالحظه شد
شدن دانه را افزایش داد که این امـر را مـی تـوان بـه     پر 

ــک     ــت بیولوژی ــل از تثبی ــروژن حاص ــودن نیت ــراهم ب ف
 اظهـار ) 2008( همکـاران  و تـاگوي . نیتـروژن نسـبت داد  

 افـزایش  سـبب  رایزوبیـوم  بـاکتري  بـا  تلقـیح  که داشتند
 شـاخه  تعداد نیام، اولینطول  بوته، ارتفاع در داري معنی
 عملکـرد  بوته، در دانه تعداد بوته، در نیام تعداد بوته، در

 نشـده  تلقـیح  تیمارهـاي  به نسبت اقتصادي و بیولوژیکی
 درصـد  75 تـا  25 که کرد گزارش) 1999( وارکو. دیگرد

 مـی  تـامین  تثبیـت  طریـق  از سـویا  نیـاز  مـورد  نیتروژن
ــاران و ســیورد. شــود ــار) 1980( همک  کــه داشــتند اظه

) شـیمیایی  هـاي  کـود  مصـرف  طریق از( مکمل نیتروژن
ــت ــه جه ــداکثر ب ــاندن ح ــیل رس ــرد پتانس ــویا عملک  س

 حــداکثر) 1996( همکــاران و میکــانویچ. اســت ضــروري
ــرد ــار از را عملک ــیح تیم ــا شــده تلق ــوم ب ــه و رایزوبی  ب
. آوردند بدست هکتار در نیتروژن کیلوگرم 80 کارگیري

 نیتـرات  بـاالي  مقـادیر  کاربرد با) 2008( همکاران و راي

 زراعـت  شـرایط  در دانـه  عملکرد که ردک گزارش امونیم
  .یافت افزایش درصد 5/15 و 7/7 ترتیب به آبی و دیم

به دلیل اهمیت زراعت سویا به عنوان کشت دوم در  
منطقه و نقش کود نیتروژنه و باکتري هاي محرك رشد 
در عملکرد کمی و کیفی سویا، کمی بررسی هایی انجام 

هاي محرك شده در خصوص بر هم کنش توام باکتري 
رشد و کود نیتروژنه موجب شد کاربرد توام باکتري 
هاي محرك رشد در مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر 
عملکرد، کارایی مصرف کود و سرعت پر شدن دانه 

 .در کشت دوم  مورد بررسی قرار گیرد سویا

  
  مواد و روش ها

کیلـومتري   25در  1390این مطالعـه در سـال                 
 13 بـا ارتفـاع  در استان گلسـتان  گرگان واقع  شهرستان

درجـه و   36متر از سطح دریـا و مختصـات جغرافیـایی    
طول  دقیقه 27درجه و  54جغرافیایی و دقیقه عرض  85

ــد   ــرا گردی ــایی اج ــویا    .جغرافی ــایش از س ــن آزم در ای
ویژگی هـاي گیـاهی رقـم مـورد     . استفاده شد  DPXرقم

ــه  .آورده شــده اســت 1اســتفاده در جــدول  آزمــایش ب
هـاي کامـل    صورت فاکتوریل در قالب طـرح پایـه بلـوك   

باکتري هاي تثبیت کننده . تصادفی با سه تکرار اجرا شد
نیتروژن در پنج سطح شامل شاهد یا عدم تلقیح بـذر بـا   

 پوتیـدا سـودوموناس   باکتري هـاي  باکتري، تلقیح بذر با
،  5سـویه   ازتوباکتر کروکوکـوم ، 186 و 41 هاي  سویه
و مقادیر کود نیتـروژن در  ) جاپونیکومریزوبیوم  يدبرا

و  50، 25عدم مصرف کود و مقادیر (چهار سطح شامل 
ایــن بــاکتري هــا از . بــود) هکتــار کیلــوگرم اوره در 75

بـراي  . آب و خـاك کشـور تهیـه شـد     تحقیقـات  مؤسسه
کـه   استفاده شـد  تلقیح بذرها میزان هفت گرم مایه تلقیح

.  بـاکتري زنـده و فعـال بـود    عـدد   107هرگرم آن داراي 
همچنین از  محلول  صمغ عربـی بـراي چسـبندگی بهتـر     

 حجمـی  -نسبت ده درصـد وزنـی   مایه تلقیح به بذرها به
سپس بذور در ظرفی استریل، به خـوبی بـا    .استفاده شد

   صمغ عربی و باکتري ها مخلوط شدند تا الیه اي نازك
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   DPX خصوصیات گیاهی رقم مورد  استفاده -1جدول 

 5 گروه رسیدگی
 150 )روز(طول دوره رشد 

 5/3-4 )تن در هکتار(عملکرد 

 بنفش رنگ گل
 طالیی رنگ کرك
 cm( 18( ارتفاع اولین غالف
 g( 18(وزن صد دانه 

 مطلوب مقاومت به خوابیدگی
 مطلوب مقاومت به ریزش

 cm( 150(ارتفاع 
 چند شاخه نوع شاخه بندي
  38  درصد پروتئین

  
چون باکتري ها به نـور   .باکتري روي بذر را بپوشانداز 

خورشید حساس هستند، کلیه مراحـل تلقـیح در سـایه و    
بالفاصـله پـس از   . دور از نور خورشید صـورت گرفـت  

تلقیح، کشت بـذر بـه صـورت دسـتی در جـوي و پشـته       
برگی  4-6و پس از سبز  شدن بوته ها در مرحله انجام 

راکم تـ  .ضافی اقـدام شـد  بوته هاي ا نسبت به تنک کردن

کاشت، برابر بـا تـراکم معمـول کشـت سـویا در منطقـه       
کشـت  . در نظر گرفته شـد ) بوته در متر مربع 35حدود (

 تیـر  10در این منطقه به عنوان کشت دوم در تـاریخ   بذر
 اولـین آبیـاري بالفاصـله   .  انجام گرفـت  1390سال  ماه

    پس از کاشت و آبیاري هاي بعدي در طول فصل رشد
بر اساس شرایط محیطی و نیـاز گیـاه زراعـی                 
نتایج حاصل از داده هاي هواشناسـی منطقـه   . انجام شد

آورده شده  1 مورد آزمایش در طی فصل رشد در شکل
کنتـرل علـف هـاي هـرز در طـول دوره رشـد بـه         .است

ردیف کاشت  5هر کرت شامل . صورت دستی انجام شد
سـانتی متـر در    60ن ردیفـی  متر با فاصله بـی  4به طول 

و همچنـین  یـک متـر    فاصله بین کرت ها. نظر گرفته شد
متر در نظر گرفته شد تا عامل کود  2بلوك ها از یکدیگر 

. در هر کرت مسـتقل از کـرت هـاي مجـاور عمـل نمایـد      
نیتروژن مورد استفاده در هر سطح به دو قسمت تقسیم 

دوم برگـی و بخـش    6-8گردید که بخش اول در مرحله 
کـارایی مصـرف کـود     .قبل از گل دهی به کار برده شـد 

) 1988(نیتروژنه از رابطه پیشنهادي  گـودرود و جلـوم   
 :به شرح زیر برآورد گردید

  

  

  1390متوسط دما و میزان بارندگی ماهانه منطقه مورد آزمایش در طی فصل رشد سال -1شکل 
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ی بـر  به منظور بررسی تاثیر تیمار هاي مـورد بررسـ  

پـس از  روز  23سرعت پر شـدن دانـه سـویا، تقریبـا از     
شروع گلدهی و آغـاز دوره پـر شـدن دانـه در فواصـل      

بار از خطوط اصلی هر کـرت سـه   روز یک  4زمانی هر 
بوته به تصادف و بـا رعایـت اثـر حاشـیه اي انتخـاب و      

بـذر از کـل    100متعاقباً تعداد . دانه ها از نیام جدا شدند
ده و سپس وزن خشک تک بذر از محاسبه ها جدا شدانه

و  نیرونـانی (تعداد بذر براورد گردیـد   وزن خشک کل به
بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل و تفسـیر      ). 2004همکاران، 

پــارامتر هــاي مربــوط بــه پــر شــدن دانــه از یــک مــدل  
و  DUDبـه کمـک رویـه    ) دو تکـه اي  (رگرسیون خطی 

زیـر  بـه صـورت     SASنرم افـزار   Proc NLINبرنامه 
   .استفاده گردید

 
سـرعت پـر شـدن     bزمـان،   tوزن دانـه،   GWکه در آن 

عـرض از مبـدا    aپایـان دوره پـر شـدن دانـه و      t0دانه، 
این مدل تغییرات وزن دانه نسبت بـه زمـان را بـه    . است

مرحلــه اول کــه در حقیقــت : دو مرحلـه تفکیــک مــی کنـد  
مرحله خطی پر شدن دانه است، وزن دانه تا رسیدن بـه  

کـه در حقیقـت زمـان     t0حداکثر مقـادیر خـود در زمـان    
رسیدگی وزنی است، به صورت خطی افزایش پیـدا مـی   

سـرعت  ) t ‹ t0(شیب خط رگرسیون در این مرحلـه  . کند
با بـرازش ایـن مـدل بـر     . پر شدن دانه را نشان می دهد

کلیه داده ها ابتدا دو پارامتر مهـم پـر شـدن دانـه یعنـی      
 t0)(و زمـان رسـیدگی وزنـی    )  b(سرعت پر شدن دانـه  

در قســمت دوم  t0بدســت آمــده و ســپس مقــدار عــددي 
کـه وزن دانـه اسـت     GWرابطه فـوق قـرار داده شـد و    

  . ورد شدآبر
براي تعیین دوره موثر پـر شـدن دانـه از رابطـه                

ــافیلهو   ــیس وپاتی ــنهادي ال ــر  ) 1992(پیش ــرح زی ــه ش ب
 .استفاده گردید

 

 MGWدوره موثر پر شدن دانـه،    EFPدر این رابطه
 .سرعت پر شـدن دانـه اسـت    GFRحداکثر وزن دانه و 

عملکرد دانه از سه خط وسط هر کرت، با در نظر گرفتن 
اثر حاشیه اي در سطحی معـادل یـک متـر مربـع انـدازه      

براي اندازه گیـري اجـزاي  عملکـرد و برخـی      .گیري شد
ر بوتـه،  دیگر از صفات نظیر ارتفـاع بوتـه، تعـداد دانـه د    

فی دبه طـور تصـا  وزن صد دانه و تعداد نیام پر و پوك، 
بوته از بـین بوتـه    8از خطوط اصلی هر واحد آزمایشی 

هاي رقابت کننده به تصادف انتخاب و میانگین آن ها به 
عنوان ارزش صـفت مـورد مطالعـه در تجزیـه و تحلیـل      

از نـرم    داده هـا بـا اسـتفاده   . داده ها به کار گرفته شـد 
تجزیــه و میــانگین هــاي بــه دســت آمــده بــا  SASر افــزا

استفاده از آزمون چنـد دامنـه اي دانکـن مـورد مقایسـه      
 . قرار گرفت

  
  و بحث  نتایج

نتــایج حاصــل از جــدول تجزیــه واریــانس                  
نشان داد تأثیر کـود نیتروژنـه، تلقـیح بـذر بـا      ) 2جدول(

 هاي محرك رشد و اثـر ترکیـب تیمـاري ایـن دو     باکتري
عامل بر سرعت و دوره موثر پـر شـدن دانـه در سـطح     

تـأثیر  ). 2جـدول  (احتمال یـک درصـد معنـی دار گردیـد     
سطوح مختلف کودي نیتـروژن برسـرعت و طـول دوره    

هـاي محـرك    پر شدن دانه سویا در تلقیح بذر با بـاکتري 
ــکل  ــد در ش ــاي  رش ــت  2ه ــده اس در ضــمن . آورده ش

ــ   اري در معــادالت بــرازش شــده بــراي هــر ترکیــب تیم
بر اساس نتایج به دسـت آمـده   . ارائه شده است 3جدول

هـاي محـرك رشـد در     مشخص گردید کـه بـین بـاکتري   
سطوح مختلفی از کود نیتروژنه، از نظـر دوره مـوثر پـر    

هـایی وجـود     شدن و طول دوره پـر شـدن دانـه تفـاوت    
به عبارتی شیب خط بـرازش شـده یـا سـرعت پـر      . دارد

هــا یکســان نبــود  بــاکتري شــدن دانــه در تلقــیح بــذر بــا
 مقـادیر بـاالتر  به نظر میرسـد در اسـتفاده از    ).3جدول(

مقــــدار نیتــــروژن بیشــــتري   مصــــرف کــــودي،  [3] 

[2] 

[1] 
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گیـرد کــه نتیجـه آن افــزایش   در اختیـار گیــاه قـرار مــی   
مصرف نیتروژن توسط گیاه و در نهایت باال رفـتن نقـل   

توانـد طـول دوره،    می باشد که میو انتقال مواد به دانه 
برخـی  . سرعت و میزان پر شـدن دانـه را افـزایش دهـد    

کـاربرد نیتـروژن در مرحلـه رویشـی     اظهار داشتند کـه  
و در مرحله زایشی بـا افـزایش    سبب افزایش سطح برگ

طول دوره پر شدن دانه، به بهبود عملکرد دانه کمک مـی  
پـر شـدن    دانـه هـاي بـا وزن بـاالتر، از سـرعت      نماید و

باالتري نسبت به دانه هایی با وزن کمتر برخـوردار مـی   
چو و ). 1998کوماري و واالرماسی   ،1999کاتو (باشند 

 بـاال علـت   )1994(تسونو و همکـاران  و )1987(همکاران 
 دریافـت کننـده  بودن سرعت پر شدن دانه در بوته هـاي  

بـرگ نسـبت    به غلظت باالي نیتـروژن   را هکود نیتروژن
مصـرف نیتـروژن در طـول    و اظهـار داشـتند کـه     ندداد
موجـب بـاال نگـه داشـتن میـزان       يرشـد  ان حساسدور
فیل برگ هاي بـاالیی و تـاخیر در پیـري بـرگ مـی      وکلر

گــردد، کــه ایــن موضــوع موجــب افــزایش میــزان مــواد  
فتوسنتزي و سرعت فتوسـنتز در انـدام هـاي فتوسـنتز     

وره موثر در مورد د .کننده و افزایش وزن دانه می گردد
می توان گفت کـه طـول    2 پر شدن دانه بر اساس جدول

 مختلـف مصـرف کـود نیتروژنـه و     مقـادیر این دوره در 
باکتري هاي محرك رشد متفـاوت بـود، بـه     تلقیح بذر با

طوري که تلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشـد نسـبت   
 بـه عـدم تلقـیح موجـب افـزایش طـول ایـن دوره گردیــد       

با مطالعه اثر مقادیر و ) 1987(تاکر  گیلبرت و). 3جدول (
هاي مصرف کود هاي نیتروژن بر عملکرد و رشـد   زمان

گلرنگ نتیجـه گرفتنـد کـه افـزایش عملکـرد دانـه زمـانی        
بدست آمد که نیمی از نیتروژن مصرفی در موقع کاشت 

دوره . و نیمی دیگر در هنگام ظهور غنچـه مصـرف شـد   
و همکـاران   اردموثر پر شدن دانه اولین بار توسـط دینـ  

ــه  ) 1971( تعریــف شــده اســت و از تقســیم عملکــرد دان
بر سرعت کـل تجمـع مـاده    ) روزکیلوگرم در هکتار در (

طـی مرحلـه   ) کیلو گرم در هکتار در روز(خشک در بذر 
همچنـین در مـورد تـک    . آید خطی نموي بذر به دست می

توان بـا تقسـیم وزن    بذر، دوره موثر پر شدن دانه را می
در . ده بر سرعت پر شدن دانـه محاسـبه نمـود   بذر رسی

 3مورد دوره موثر پر شدن دانه سویا بر اساس جـدول  
توان گفت که طول این دوره در سطوح مختلـف کـود    می

هاي محـرك رشـد متفـاوت بـود، بـه       نیتروژنه و باکتري
هاي محـرك رشـد نسـبت     طوري که تلقیح بذر با باکتري

دوره گردیــد  بـه عـدم تلقـیح موجـب افـزایش طـول ایـن       
 7/48(حداکثر طول دوره موثر پر شدن دانـه  ). 3جدول (

کیلــوگرم اوره در هکتــار و تلقــیح  75در مصــرف ) روز
در ) روز40(و حداقل طـول ایـن دوره    جاپونیکومبذر با 

ترکیب تیماري بدون مصرف کود نیتروژن و عدم تلقـیح  
شـیب خـط بـرازش شـده     . بذر با بـاکتري بـرآورد شـد   

) 003/0(کود و عدم تلقیح بذر با باکتري درعدم مصرف 
کیلوگرم اوره در هکتار و در حالـت   75کمتر از مصرف 
ــا   ــذر ب ــیح ب ــاپونیکومتلق ــد  ) 0045/0( ج ــرآورد گردی ب

ــدول( ــاري مصــرف   ). 3ج ــب تیم ــه ترکی ــه اینک  75نتیج
 برادي ریزوبیومکیلوگرم اوره در هکتار در تلقیح بذر با 

ن دانـه و ترکیـب   از حداکثر سـرعت پـر شـد    جاپونیکوم
تیماري عدم مصرف کود نیتروژن و عدم تلقـیح بـذر بـا    

بـه  . هاي محرك رشد از حداقل آن برخوردار بود باکتري
ــی  ــر م ــاکتري  نظ ــد ب ــد    رس ــا تولی ــومی ب ــاي ریزوبی ه
هاي رشد و تأمین عناصر غذایی، ضمن افزایش  هورمون

سرعت پر شدن دانه امکان تداوم بیشتر دوره پـر شـدن   
  ).2008تاگوي و تاگوي ( اند اهم ساختهدانه را فر

  
   ارتفاع بوته

تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع بوتـه تحـت               
هـاي محـرك رشـد در     تأثیر مقـدار نیتـروژن و بـاکتري   

سطح احتمال یک درصـد و اثـر ترکیـب تیمـاري ایـن دو      
عامل در سـطح احتمـال پـنج در صـد معنـی دار گردیـد       

انگین ها نشان داد که حداکثر ارتفاع مقایسه می). 2جدول(
کیلوگرم اوره  75کاربرد به ) سانتی متر 957/163(بوته 

و  جـاپونیکوم  برادي ریزوبیومدر هکتار در تلقیح بذر با 
  و به عدم مصرف کود ) سانتی متر 12/135(ترین آن  کم
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موثر، سرعت و طول دوره پر شدن دانه و شیب خط برازش  هاي محرك رشد بر دوره تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژنه و باکتري -3 جدول
 شده

 
 سرعت پرشدن دانه

)میلی گرم در روز(  

دوره موثر پر 
 شدن دانه

)روز(  

طول دوره 
)روز(پرشدن دانه   ترکیب تیماري 

y=- 0663/0 + 003/0 x 003/0    k 40j 96/59   j  عدم تلقیح* عدم مصرف نیتروژن  

y=- 0917/0 + 042/0 x 0042/0    bc 80/40 j 70/65 gh 
تلقیح با باکتري * عدم مصرف نیتروژن 
41 پوتیدا سودوموناس  

y=- 0881/0 + 004/0 x 004/0    de 40j 84/63 i 
تلقیح  با * عدم مصرف نیتروژن 

  186  پوتیدا سودوموناسباکتري 

y=- 0895/0 + 0042/0 x 0042/0    bc 88/43  h 50/67 ef 
تلقیح  با * عدم مصرف نیتروژن 

توباکتر کروکوکومازباکتري   

y=- 084/0 + 0042/0 x 0042/0   bc   43 i 08/61 j 
برادي  تلقیح با * عدم مصرف نیتروژن 
پونیکومجاریزوبیوم    

y=- 0885/0 + 0038/0 x 0038/0   fg 43/47  b 87/68 cd  عدم تلقیح*  25مصرف نیتروژن  

y=- 0812/0 + 0036/0 x 0036/0   h 72/44  gh 08/65 hi 
ح با باکتري تلقی*  25مصرف نیتروژن 

  41 پوتیدا سودوموناس

y=- 0823/0 + 0038/0 x 0038/0   fg 52/45 edfg 58/66 fg 
تلقیح با باکتري *  25مصرف نیتروژن 

186 پوتیدا سودوموناس  

y=- 0798/0 + 0038/0 x 0038/0   fg 36/47 b 10/68 de 
تلقیح با باکتري *  25مصرف نیتروژن 

 ازتوباکتر کروکوکوم

y=- 0909/0 + 0041/0 x 0041/0   cd 21/45 efg 59/64 hi 
برادي  تلقیح با *  25مصرف نیتروژن 

 ریزوبیوم  جاپونیکوم
y=- 0721/0 + 0032/0  x 0032/0   j 16/45 fg 47/71 b  عدم تلقیح*  50مصرف نیتروژن  

y=- 0754/0 + 0037/0 x 0037/0   gh 56/42 i 52/69 c 
تلقیح با باکتري *  50مصرف نیتروژن 

41  پوتیدا سودوموناس  

y=- 0758/0 + 0037/0 x 0037/0    gh 75/46 cd 81/71 b 
تلقیح با باکتري *  50مصرف نیتروژن 

  186 پوتیدا سودوموناس

y=- 0865/0 + 004/0 x 004/0   de 46cde 37/65 hg 
تلقیح با باکتري  *  50مصرف نیتروژن 

 ازتوباکتر کروکوکوم

y=- 0891/0 + 0043/0 x 0043/0   b 27/46 cd 40/67 fe 
برادي  تلقیح با *  50مصرف نیتروژن 

 ریزوبیوم  جاپونیکوم
y=- 0664/0 + 0031/0 x 0031/0    jk 48/45 defg 24/71 b  عدم تلقیح*  75مصرف نیتروژن  

y=- 0717/0 + 0034/0 x 0034/0    i 35/47 b 19/71 b 
تلقیح با باکتري *  75مصرف نیتروژن 

41 پوتیدا سودوموناس  

y=- 0766/0 + 0039/0 x 0039/0    ef 38/47  b 87/67 de 
 تلقیح با باکتري*  75مصرف نیتروژن 

186 پوتیدا سودوموناس  

y=- 0811/0 + 0038/0 x 0038/0    fg 64/45 def 57/71 b 
تلقیح با باکتري *  75مصرف نیتروژن 

 ازتوباکتر کروکوکوم

y=- 0995/0 + 0045/0 x 0045/0    a 71/48 a 76/75 a 
برادي  تلقیح با *  75مصرف نیتروژن 

 ریزوبیوم  جاپونیکوم
هاي با حروف غیرمشابه در هر ستون اختالف آماري معنی داري با هم ندارند میانگین  
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ــاي محــرك رشــدي و     ــاکتري ه ــا ب ــذر ب ــیح ب ــدم تلق ع
این نتایج با مطالعـات  ). 4جدول(ریزوبیومی تعلق داشت 

در ) 1388(امـام و همکـاران    و )1382(مجیري و ارزانی 
ــه هــم  ــآثیر کــود نیتروژن ــورد .خــوانی دارد مــورد ت و  ب

هـاي محـرك    اظهار داشتند که بـاکتري ) 2000(همکاران 
توانند ارتفاع گیـاه و قابلیـت تولیـد را از طریـق      رشد می

سنتز فیتوکروم ها، افزایش فراهمی مواد غـذایی در یـک   
محل، آسان کـردن جـذب مـواد غـذایی، کـاهش سـمیت       
فلزات سنگین در گیاهان، جلوگیري از عوامل بیمـاري زا  

عوامل بیمـاري زا افـزایش    هاومت سیستماتیک بو القا مق

درصــدي  8/5افــزایش ) 2000(ظهیــر و همکــاران . دهنــد
ــیح    ــطه تلق ــه واس ــه ب ــاع بوت ــذرارتف ــا  ب ــاکتر ب و ازتوب

تولیـد اسـید   را گزارش کرده و علت را بـه   سودوموناس
هـاي مختلـف   به وسـیله سـویه  IAA) (استیک -3-ایندول
اشــینر و  .دنــدنســبت دا ازتوبــاکترهــاي جــنس بــاکتري

ازتـو  تلقـیح بـذر بـا     عنوان داشـتند کـه  ) 2002(همکاران 
افزایش توسعه ریشه و جـذب بهتـر آب و مـواد     با باکتر

بهبود رشد رویشی گیاه و افزایش ارتفاع  منجر بهغذایی 
   .بوته ها میگردد

  
  

  هاي محرك رشد ذر با باکتريمقایسه میانگین اثر ترکیب تیماري سطوح مختلف کود نیتروژنه در تلقیح ب – 4جدول 
  بر ارتفاع بوته و تعداد نیام پوك درسویا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

               

 تعدادنیام پوك )cm(ارتفاع بوته  باکتري کود مصرف

  
 

 بدون مصرف 

  عدم تلقیح
  41 پوتیدا سودوموناس
  186 پوتیدا سودوموناس
   کروکوکوم ازتوباکتر

  جاپونیکوم برادي ریزوبیوم 

m120/135  
l540/141  

k470/145  
kj453/146  
kj707/146 

a 33/11  
b04/10  
c 37/8  
d87/6  

ed 33/6 

  
  

 25مصرف 

  عدم تلقیح
  41 پوتیدا سودوموناس
  186 پوتیدا سودوموناس
  کروکوکوم ازتوباکتر

 جاپونیکوم برادي ریزوبیوم 

ji290/149  
hi373/150  
hi151  

hgi373/151  
hg747/152 

ef58/5  
gf91/4  

gfh41/4  
gih74/3  

ih 58/3 

  
  

 50مصرف 

  م تلقیحعد
  41 پوتیدا سودوموناس
  186 پوتیدا سودوموناس
   کروکوکوم ازتوباکتر

 جاپونیکوم برادي ریزوبیوم  

hfg750/153  
efg707/154  
efg663/154  
efd707/156  

efdc123/157 

ih 41/3  
ji 91/2  
ji 70/2  

jik 49/2  
jlk 83/1 

  
  

 75 مصرف 

  عدم تلقیح
  41 پوتیدا سودوموناس
  186 پوتیدا سودوموناس
  کروکوکوم ازتوباکتر

 جاپونیکوم برادي ریزوبیوم 

edc870/157  
bdc823/159  
bac540/160  
ba540/162  

a957/163 

jlk 74/1  
mlk37/1  

ml996/0  
ml706/0  
m123/0 

 میانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی داري با هم ندارند
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   تعداد دانه در بوته
نتایج مقایسـه میـانگین هـا نشـان داد کـه بیشـترین             

کیلـوگرم   75در مصـرف  ) 897/130(تعداد دانه در بوته 
در حالـت عـدم   ) 715/74(تـرین آن   اوره در هکتار و کـم 

 يافـزایش اجـزا  ). 5جـدول  (مصرف کود برآورد گردید 
محـرك   هـاي  توان به نقـش مـوثر بـاکتري    عملکرد را می

رشــد در تثبیــت نیتــروژن و رهــا ســازي آن در مراحــل 
حساس نیـاز کـودي مـرتبط دانسـت کـه سـبب افـزایش        
ــدي     ــاس رش ــل حس ــل مصــرف در مراح ــروژن قاب نیت

ــی ــاران (شــود  م ــا و همک ــز و پولســن    ،2002کای  جیم
2004.(  

  
   وزن صد دانه

) 2جـدول  (بر اساس نتایج جـدول تجزیـه واریـانس          
ــو   ــه س ــد دان ــه،    وزن ص ــود نیتروژن ــأثیر ک ــت ت یا تح

هاي محرك رشد در سطح یک درصـد معنـی دار    باکتري
مقایسه میانگین هـا نشـان داد کـه بیشترین وزن . گردید

کیلـوگرم اوره   75در مصـرف  ) گــرم15/23(صد دانــه 

در حالــت عــدم ) گــرم09/21(تــرین آن  در هکتــار و کــم
ر اظهــا) 1995(مــارچنر  .مصــرف کــود بــرآورد گردیــد

داشتند که نیتروژن دوره رشد گیاه را افزایش داده و در 
تر شدن مدت پر شـدن دانـه و    اواخر فصل باعث طوالنی
تلقـیح  در ایـن بررسـی   . شـود  افزایش وزن هزار دانه می

بذر با باکتري هاي محرك رشـد نسـبت بـه عـدم تلقـیح      
دوره و دوره مـوثر پـر شـدن دانـه      موجب افزایش طول

ه طوري که حداکثر طول دوره مـوثر  ب). 3جدول (گردید 
کیلـوگرم اوره در هکتـار و    75پر شدن دانه در مصرف 

و حـداقل طـول ایــن دوره در    جــاپونیکومتلقـیح بـذر بـا    
ترکیب تیماري بدون مصرف کود نیتروژن و عدم تلقـیح  

هاي  رسد باکتري بذر با باکتري برآورد شد و به نظر می
و تأمین عناصـر   هاي رشد ریزوبیومی با تولید هورمون

غذایی، ضمن افزایش سرعت پر شدن دانه امکـان تـداوم   
بیشتر دوره پر شدن دانه و بـه تبـع از آن افـزایش وزن    

   .اند دانه را فراهم ساخته
  

  تعداد نیام پر و پوك
تعداد ) 2جدول (با توجه به نتایج تجزیه واریانس        

هاي  نیام پر تحت تأثیر مقدار کود نیتروژنه و باکتري

محرك رشد در سطح احتمال یک درصد معنی دار 
نیام پر مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین . گردید

کیلوگرم اوره در  75در مصرف ) 971/78(در بوته 

  هاي محرك رشد بر برخی صفات سویا مقایسه میانگین اثر سطوح مختلف کود نیتروژنه در تلقیح بذر با باکتري – 5جدول 
  

انه در تعداد د    
  بوته

عملکرد در متر مربع    
)g/m2(   وزن صد دانه)تعداد نیام پر در بوته  )گرم  

  سطوح کود نیتروژن
مصرفی از منبع اوره 

  )کیلوگرم در هکتار(

 d715/74 c62/402  b09/21 d331/50  صفر
25  c223/94  b77/485 b68/21 c455/59 
50  b127/112 b03/547 ba09/22  b073/68 
75  a897/130  a98/670 a15/23  a971/78 

  سطوح مختلف 
  تلقیح بذر

 d342/93  c36/348 c12/20  d06/59  عدم تلقیح
 d988/96 b16/529 ba45/22  dc487/61  41 پوتیدا سودوموناس
  c310/103  b16/549 b77/21  bc444/64  186  پوتیدا سودوموناس

 b263/108  b 35/506 ba35/22 ba737/66  ازتوباکتر کروکوکوم
برادي ریزوبیوم 
 a049/113  a97/699 a32/23 a309/69  جاپونیکوم

  میانگین هاي با حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی داري با هم ندارند
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درحالت عدم مصرف کود ) 331/50(ترین آن  هکتار وکم
بیشترین  جاپونیکومدر تلقیح بذر با . برآورد گردید
و در حالت عدم تلقیح کم ترین ) 309/69(تعداد نیام پر 

افزایش تعداد نیام ). 5جدول (برآورد گردید ) 06/59(آن 
پر در هر بوته بواسطه مصرف نیتروژن، به دلیل تأثیر 
مثبت این عنصر بر مراحل مختلف رشدي و تولید ماده 

مک (خشک توسط محققان زیادي گزارش شده است 
 2007امانی  ،2005والی و همکاران  ،1995کنزي و هیل 

  ).2006و آچاکزاي و بن گولزاي 
  

   تعداد نیام پوك
تعداد ) 2جدول (با توجه به نتایج تجزیه واریانس         

هاي  نیام پوك تحت تأثیر مقدار کود نیتروژنه و باکتري
محرك رشد در سطح احتمال یک درصد و اثر ترکیب 
تیماري این دو عامل در سطح یک درصد معنی دار 

مقایسه میانگین اثر ترکیب تیماري تلقیح بذر با  .گردید
باکتري محرك رشد در سطوح مختلف کود نیتروژنه 

) درصد 33/11(نشان داد که بیشترین تعداد نیام پوك 
در عدم مصرف کود نیتروژنه و عدم تلقیح بذر با 

 75در مصرف ) درصد 123/0(ترین آن  باکتري و کم
 جاپونیکومذر با و تلقیح بکیلوگرم اوره در هکتار 

 و )1984( سینق و همکاران). 4جدول(برآورد گردید 
در بررسی هاي جداگانه ) 2000(صالحی و بحرانی 

اظهار داشتند که  جذب کافی نیتروژن افزایش وزن 
  . گردد ها را سبب می ها و کاهش درصد پوکی آن دانه

  
  عملکرد دانه

عملکـرد   مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین        
ــه  ــطح  98/670(دان ــد س ــرم در واح  75در مصــرف ) گ

گـرم در   62/420(تـرین آن   کیلوگرم اوره در هکتار و کم
. در حالت عدم مصـرف کـود بـرآورد گردیـد    ) متر مربع

اظهار داشتند که تلقیح بذر سویا ) 1993(ویرسما و ارف 
افـزایش معنـی    جـاپونیکوم  ریزونیـوم  بـرادي با باکتري 

. دانه و تجمع نیتـروژن در گیـاه داشـت    داري در عملکرد
ــد  ــاکتريعــده اي معتقدن ــه ب ــا  ک ــده رشــد ب هــاي افزاین

تخصیص ماده خشک بیشتر به بوته سبب افزایش رشـد  
رویشی و در نتیجه فراهم سازي امکان بهره بـرداري از  

عملکـرد را  نور و فتوسنتز بیشـتر و در نهایـت افـزایش    
نــاروال و  ).1388اکبــري و همکــاران ( شــودمــی موجــب

اظهار داشتند که بـاکتري هـاي محـرك    ) 2000(همکاران 
در بهبـود جـذب    ،نیتـروژن   افزایش جذبرشد عالوه بر 

فسفر و پتاسیم و عناصر نظیر سایر عناصر پر مصرف 
تــاثیر بســزایی بــر کــه  کــم مصــرف نظیــر آهــن و روي

روسـتی و  . مـوثر اسـت   دنـ عملکرد و اجزاي عملکرد دار
زایش عملکـرد بـه واسـطه بـاکتري     افـ )  1990(همکاران 

در گسترش را، به نقش این باکتري ها  هاي محرك رشد
ریشــه و حفاظــت بیشــتر از آن در طــول دوره رشــد در 

مـواد  بهتـر   رقابت با پاتوژن هاي ریشه به منظور جـذب 
گـزارش  ) 1997(باشـان و هـولگین   .  نسبت دادندغذایی 

 ریشـه بـر عمـل   مجـاورت  حضور بـاکتري در  کردند که 
ATPase  غشاء سلول هاي ریشه تأثیر گذاشته و میزان

آزاد  وتراوش پروتـونی از ریشـه را افـزایش مـی دهـد      
ــون   ــدن ی ــه،  +Hش ــفر ریش ــاورت ریزوس    pHدر مج

ریشه را کـاهش داده و ایـن امـر     اطرافمحلول خاك در 
موجب دسترسی بهتر گیاه به منابع غذایی خـاك بـویژه   

با قابلیت تولید مـواد   PGPRاحتماال . نیتروژن می گردد
تحریک کننده رشد گیاه و تاثیر این مواد بر توزیع مـواد  
فتوسنتزي و تسهیم ماده خشک گیاه و نقـش ایـن مـواد    

، در افزایش ماده خشـک  )1990کوارتز (در پر شدن دانه 
. اختصاص یافته به دانه و عملکرد آن نقش داشـته اسـت  

رد ارقـام  در بررسی عملک) 1388(طاهرخانی و همکاران 
مختلف لوبیـا  بـا کـاربرد سـه نـوع مایـه تلقـیح حـاوي         
باکتري تثبیت کننده نیتروژن نشان دادنـد کـه بیشـترین    

کیلـوگرم نیتـروژن خـالص و     75عملکرد دانه در کاربرد 
بـه دسـت   ) ویژه لوبیـا (مایه تلقیح ریزوبین سوپر پالس 

بدون تلقـیح و  (آمد و کم ترین آن مربوط به تیمار شاهد 
  .بدست آمد) مصرف کود نیتروژن بدون

   کارایی مصرف نیتروژن
ــدار                 ــه مق ــه ب ــرد دان ــه صــورت نســبت عملک ب

نیتروژن مصرفی در نظر گرفته شده و عاملی کلیـدي در  
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مدیریت نیتروژن براي تولیـد گیاهـان زراعـی محسـوب     
بـا توجـه بـه جـدول      ). 1982مول و همکـاران  (شود  می

اثر تلقیح بذر با بـاکتري هـاي   ) 6جدول (تجزیه واریانس 
محرك رشد، سطوح مختلف کود نیتروژنه و اثر ترکیـب  
تیماري تلقیح بذر با باکتري هاي محرك رشد در سطوح 
مختلف کود نیتروژنه بـر کـارایی مصـرف نیتـروژن در     

). 6جــدول (ســطح احتمــال یــک درصــد معنــی دار بــود  
 کیلـوگرم بـر  927/9(بیشترین کارایی مصرف نیتـروژن  

ــوگرم ــار در  25در مصــرف ) کیل ــوگرم اوره در هکت کیل
کیلوگرم  213/2(ترین آن  و کمجاپونیکوم حالت تلقیح با 
کیلـوگرم در هکتـار در    75در سطح کـودي  ) بر کیلوگرم

دویـل و هـالفورد   ). 3شکل (حالت عدم تلقیح تعلق داشت 
علــت کــاهش کــارایی مصــرف نیتــروژن را بــه  ) 1993(

فـتن عنصـر مـذکور از طریـق     افزایش سرعت از دست ر
آب شویی، تصعید یا عدم جـذب مـوثر آن توسـط گیـاه     

با توجه بـه ایـن کـه اسـتفاده از کـود هـاي        .نسبت دادند
شیمیایی در ابتـداي فصـل زراعـی، ممکـن اسـت بخـش       
عمده اي از کود را براي گیاه غیر قابل استفاده کند و یـا  

این ررج سـازد، بنـاب  اازطریق آبشویی از دسترس گیاه خ
جهت افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی، روش هـاي  
مصرف کود باید به گونه اي تغییر کند کـه مـواد غـذایی    

مورد نیاز گیاه در طول یک مدت طوالنی و بـدون تلفـات   
). 2004کانـدي و همکـاران   (در اختیار گیاه قـرار بگیـرد   

تثبیـت کننـده نیتـروژن از    زیسـتی  استفاده از کود هـاي  
 ست کـه مـی توانـد ایـن نقـص را بـر      ا یجمله روش های
ــد  ــاران (طــرف نمای ــاکوچی و همک ــان ). 1995یام محقق

ازتوباکتر به عنـوان تحریـک   مختلفی اظهار داشته اند که 
نیتـروژن مولکـولی بـا      کننده رشد گیاهی، غیر از تثبیت

تولید هورمون هاي رشد مانند اکسین منجر بـه افـزایش   
 ذب عناصر غذایی ازــشه و جـــتولید تارهاي کشنده ری

، )2004کاندي و همکاران   ،2007انجم و همکاران ( خاك
به واسطه افـزایش جـذب   هدر روي کود کاهش  منجر به

رشـد گیاهـان    و افزایش کارآیی کود هاي شیمیاییو  نآ
کـه  برخـی معتقدنـد   ). 2007فاگاریا و بالیگار (می شوند 

ل و تـراکم  استفاده از مایه تلقیح ازتوباکتر با افزایش طو
با تغییر در اندازه  و )2000مانسک و همکاران (ریشه ها 

و مورفولوژي ریشه ها بـه دلیـل توانـایی ریشـه هـا در      
جـذب  دسترسی به حجم وسیع تر خاك، افزایش قابلیـت  

در نهایت بـه افـزایش   ، استفاده از عناصر غذایی و آبو 
مـی شـوند   کارایی مصرف کود و عملکرد بیشـتر منجـر   

  ).2000همکاران ظهیر و (

  

  
  مقایسه میانگین اثر ترکیب تیماري سطوح مختلف کود نیتروژنه در تلقیح بذر -3شکل 

 هاي  محرك رشد بر کارایی مصرف نیتروژن با باکتري
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اهاي محرك رشد بر کارایی مصرف نیتروژن سوی تجزیه واریانس اثر سطوح مختلف کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتري -6جدول   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باشددار میصد و غیرمعنیدر 5، 1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو * ، **                     

   نتیجه گیري
مصـرف   مقـادیر مختلـف  روند پر شدن دانـه در             

کود نیتروژنه و کاربرد باکتري هاي محرك رشد نشـان  
تلقـیح بـذر   داد که الگوي نمو بذر در کلیه سطوح کـود و  

بدین ترتیب که . باکتري هاي محرك رشد مشابه استبا 
انواع مختلـف بـاکتري هـا بـه     ح با تلقیابتدا وزن دانه در 

پس . صورت خطی افزایش یافته و به حداکثر خود رسید
از این مرحله وزن دانـه از تغییـرات چنـدانی برخـوردار     

بیشـترین  . نبوده و بـه صـورت یـک خـط افقـی در آمـد      
، طول دوره پر شدن و حداکثر وزن سرعت پر شدن دانه

مـورد  دانه، عملکـرد و اجـزاي عملکـرد و دیگـر صـفات      

 یمصرف کود نیتروژنـ  باالترین سطح ازدر بررسی نیز 
بـرآورد   برادي ریزوبیـوم جـاپونیکوم  تلقیح بذر با  و در
تلقـیح بـذر بـا بـاکتري منجـر بـه بهبـود کـارایی         . گردید

ایـن احتمـال وجـود     رسد به نظر می. مصرف کود گردید
خاك کم بـوده و حتـی بـاالترین     نیتروژندارد که میزان 

به کار برده شده نیز در ایـن بررسـی    وژننیترسطح از 
در حدي نبوده است کـه مـانع از فعالیـت بـاکتري هـاي      

از ایـن رو بـاالترین   . ریزوبیومی و محرك رشدي شـود 
نیـز بـه همـراه بـاکتري هـاي       نیتـروژن سطح از کاربرد 

محرك رشدي و ریزوبیومی بیشترین عملکرد را به خود 
  .اختصاص داده است
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	يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،دﻮـﮐ فﺮـﺼﻣ ﯽﯾارﺎـﮐ ،دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺮـﺑ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ لﺎﺳ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،ﺎﯾﻮﺳ نﺪﺷ ﺮﭘ ﺮﺛﻮﻣ هرود و ﺖﻋﺮﺳﯽﻋارز1390 رد25 نﺎﺘـﺳا رد ﻊـﻗاو نﺎـﮔﺮﮔ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ﺴﻠﮔنﺎﺘ ترﻮﺻ ﻪﺑﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓكﻮﻠﺑ ﻪﯾﺎﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ ردﺪﺷ مﺎﺠﻧا راﺮ
	ﻪﯾﻮـﺳ يﺎـﻫ 41 و186 ،
	( ﺪـﻧدﻮﺑ . ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﺞﯾﺎـﺘﻧ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ دﻮـﮐ يﺮﺘﮐﺎﺑ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ ،ﻪـﺗﻮﺑ رد ﻪـﻧاد داﺪﻌﺗ ،ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ يراد ﯽﻨﻌﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪـﺗﻮﺑ عﺎـﻔﺗرا و ﺖﺷاد ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ يﺎﻫ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ﯽﻣﺎﻤﺗ .ﺣﺮﺜﮐاﺪ ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋﺖﻋﺮﺳو لﻮﻃهرودﺮﭘنﺪﺷ ﻪـﻧاد فﺮـﺼﻣ رد75 مﺮﮔﻮـﻠﯿ
	ﻦﯾﺮﺘـﺳا5 و
	ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ . يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ يﺎـﻫ و ﯽﻣﻮـﯿﺑوﺰﯾر كﺮـﺤﻣ ﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﺪﺷرﺪﯾدﺮﮔ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نژوﺮﺘ . ﺎـﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﺑ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﺘﺒﻟا
	ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ . ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﯽﯾارﺎﮐ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ فﺮـﺼﻣ25 مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ هروا رﺎﺘﮑﻫ رد ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد
	وﻢﮐ رد نآ ﻦﯾﺮﺗ فﺮﺼﻣ75مﺮﮔﻮﻠﯿﮐرﺎﺘﮑﻫ رد هروا مﺪـﻋ ﺖﻟﺎﺣ رد ﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ . ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ ﺮﮕﯾد و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺪﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ) ﯽﯾارﺎـﮐ ﺰﺟ ﻪﺑ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ (ﯽﻣ ناﻮﺗ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ75 ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد رﺎﺘﮑﻫ رد هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	رد ﺖـﺸﮐ مود ﺎﯾﻮﺳدﻮﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ.
	،مﻮﯿﺑوﺰﯾر يداﺮﺑ ، سﺎﻧﻮﻣودﻮﺳ ،ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ،ﺎﯾﻮﺳ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ
	ﺎـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ  ﻪـﮐ ﺪـﻧدﺮﮐ شراﺰـﮔ ﺎﯾﻮﺳ يور ﺮﺑ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ6/8 رد ﺎﯾﻮـﺳ دﺮـﮑﻠﻤﻋ يﺪﺻرد ﺪـﺷ دﻮﮐ لﻮﻤﻌﻣ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ . ا نﺎـﻘﻘﺤﻣ ﻦـﯾا رﺎـﻬﻇ ﻢـﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد)15-30 رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ ( ناﻮـﻨﻋ ﻪﺑ تزا ﺖـﯿﺒﺜﺗ ﺮـﺑ ﯽـﺘﺒﺜﻣ ﺮﯿﺛﺎـﺗ ،ﺮﺗرﺎﺘـﺳا ﺮﺗﻻﺎـﺑ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﯽﻟو ﺖﺷاد نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ)30 و45 رﺎﺘﮑﻫ رد 
	ﻦﻏور و ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻦﯿﻣﺄﺗ ﻢﻬﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا ﯽﮑﯾ ﺎﯾﻮﺳ و هدﻮﺑﻞﯿﻟد ﻪﺑ عﺎﺒﺷا بﺮﭼ يﺎﻫﺪﯿﺳا زا يرادرﻮﺧﺮﺑ ،هﺪﺸﻧﻪﻟﺎﺠﻨﮐ ﺖﯿﺑﻮﻏﺮﻣ ،ﻦﻏور يﻻﺎﺑ ﻢﻀﻫ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺖﯿﺒﺜﺗ ، ﯾﺰﻤﻫ دﺎﺠﯾا ﻖﯾﺮﻃ زا نژوﺮﺘﯿﻧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﺎﺑ ﯽﺘﺴ يﺮﺘﮐﺎﺑ زا كﺎﺧ يﺰﯿﺨﻠﺻﺎﺣ ﺶﯾاﺰﻓا و مﻮﯿﺑوﺰﯾار يﺎﻫ ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ يدﺎﯾز ﺖﯿﻤﻫا) ﯽﻔﯾ
	ﺎﯾﻮـﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ مﺎﻗرا ﺮﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ دﺮﮐ شراﺰﮔ رﺬﺑ ﮏـﺸﺧ هدﺎﻣ ،نژوﺮﺘﯿﻧ ياﻮﺘﺤﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ار ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﯽﺸﯾور ياﺰﺟا و ﻪﻧاد دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ75 اﺰـﻓا رﺎـﺘﮑﻫ رد نژوﺮـﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐداد ﺶﯾ . رد مﻮــﯿﺑوﺰﯾار يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﺎــﺑ ﺢﯿــﻘﻠﺗ ﻪــﮐ ﺖــﺷاد رﺎــﻬﻇا يو دﺮﺑرﺎـﮐ ﺎـﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ75 
	ﺮـﺑ داﺪـﻌﺗونزو هﺮﮔيﺎﻫ،لﺎﻌﻓﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑناﺰﯿﻣﻊﻤﺠﺗ نژوﺮـﺘﯿﻧو دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﯽﯾﺎﻬﻧ اررديﺎﯾﻮﺳﺢﯿﻘﻠﺗهﺪﺷآ ﺖﺳﺪﺑﻧدروﺪ .شردارو نارﺎﮑﻤﻫ)2005 (رﺎﻬﻇاﺪﻨﺘﺷادﻪﮐﺶﯾاﺰﻓاناﺰﯿﻣ ﺪـﺷرو دﺮﮑﻠﻤﻋﺖﺤﺗﺮﯿﺛﺎﺗﺢﯿﻘﻠﺗﺎﺑيﺮﺘﮐﺎﺑ
	ﯽـﻣ ﺪـﻧاﻮﺗ ﻪﺑﻞﯿﻟدﺶﯾاﺰﻓاﻦﯿﻣﺎﺗنژوﺮﺘﯿﻧ ردﯽﻃهرودﺪﺷر ﺪـﺷﺎﺑ . ﻪﺑ،هوﻼﻋ ﺪﯾﺎـﺷ ﻦـﯾا يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺪـﻧاﻮﺘﺑ هدزﺎـﺑ هدﺎﻔﺘـﺳازا نژوﺮـــﺘﯿﻧارردهﺎـــﯿﮔﺶﯾاﺰـــﻓاﺪـــﻫد . و اوﺎﺘـــﺳاﻮﯾﺮﺷ نارﺎــﮑﻤﻫ)2000 ( يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﺎــﺑ ﺢﯿــﻘﻠﺗ ﺮــﺛا ﯽــﺳرﺮﺑ رد
	ﻢﯿﻧﻮﻣاشراﺰﮔﮐدﺮﻪﮐدﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪـﻧادرد ﻂﯾاﺮـﺷ ﺖـﻋارز ﻢﯾدوﯽﺑآﻪﺑﺐﯿﺗﺮﺗ7/7و5/15ﺪﺻردﺶﯾاﺰﻓاﺖﻓﺎﯾ. رد مود ﺖﺸﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﯾﻮﺳ ﺖﻋارز ﺖﯿﻤﻫا ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺶﻘﻧ و ﻪﻘﻄﻨﻣ مﺎﺠﻧا ﯽﯾﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻤﮐ ،ﺎﯾﻮﺳ ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ رد يﺮﺘﮐﺎﺑ ماﻮﺗ ﺶﻨﮐ ﻢﻫ ﺮﺑ صﻮﺼﺧ رد هﺪﺷ
	هﺪـﻨﻨﮐ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ءاﺰـﺟا زا ﯽـﮑﯾ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻧاد ﯽﯾﺎﻬﻧ نزو ﺮـﭘ ي هرود لﻮـﻃ و ﺖﻋﺮـﺳ ﻞـﻣﺎﻋ ود ﻪـﺑ ﻪـﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪـﺠﯿﺘﻧ ﻪـﮐ هدروﺮﭘ داﻮﻣ زا ﻪﻧاد نﺪﺷ نزو ﺶﯾاﺰـﻓا نآ ي دراد ﯽﮕﺘـﺴﺑ ﺖـﺳا ﻪﻧاد ﮏﺸﺧ) رادﺮـﺑ2008 .( ﺮـﭘ هرود و ﯽﮔﺪﯿـﺳر نﺎـﻣز ي هﺪـﻨﻨﮐ ﻦﯿـﯿﻌﺗ ءﺰـﺟ ﮏـﯾ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺖ
	ﺖﻋﺮـﺳ و ﺪﺷر ﺪﻧور ﺮﺑ هروا دﺮﺑرﺎﮐ و ﺮـﭘ ﻪـﻠﺣﺮﻣ ﻞـﯾاوا رد ﻪـﮐ ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ ﺎﯾﻮﺳ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ زا ﺮﺘـﺸﯿﺑ دﻮـﮐ ﺪﻗﺎﻓ رﺎﻤﯿﺗ رد نﺪﺷﺮﭘ ﺖﻋﺮﺳ ،ﻪﻧاد نﺪﺷﻌﯾﺮﺳ رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾا ﯽﻟو ،دﻮﺑ يدﻮﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﺜﮐاﺪـﺣ ﻪـﺑ ﺮﺘ ﻪﻓﺎــﺿا ﻪــﻧاد ﮏــﺸﺧ نزو ﺮــﺑ نآ را ﺪــﻌﺑ و هﺪﯿــﺳر نزوﺪﺸﻧ . رﺎـﻤﯿﺗ
	لﺎـﺳ رد ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﯾا1390 رد25 يﺮﺘﻣﻮـﻠﯿﮐ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ ﻊﻗاو نﺎﮔﺮﮔ نﺎﺘـﺴﻠﮔ نﺎﺘﺳا رد عﺎـﻔﺗرا ﺎـﺑ13 ﯽﯾﺎـﯿﻓاﺮﻐﺟ تﺎـﺼﺘﺨﻣ و ﺎـﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ36 و ﻪـﺟرد 85 ضﺮﻋ ﻪﻘﯿﻗد و ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ54 و ﻪﺟرد27ﻪﻘﯿﻗد لﻮﻃ ﺪــﯾدﺮﮔ اﺮــﺟا ﯽﯾﺎــﯿﻓاﺮﻐﺟ. ﺎﯾﻮــﺳ زا ﺶﯾﺎــﻣزآ ﻦــﯾا رد ﻢﻗر
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . درﻮـﻣ ﻢـﻗر ﯽﻫﺎـﯿﮔ يﺎـﻫ ﯽﮔﮋﯾو لوﺪــﺟ رد هدﺎﻔﺘــﺳا1ﺖــﺳا هﺪــﺷ هدروآ. ﻪــﺑ ﺶﯾﺎــﻣزآ كﻮـﻠﺑ ﻪـﯾﺎﭘ حﺮـﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ ﻞـﻣﺎﮐ يﺎـﻫ ﺪﺷ اﺮﺟا راﺮﮑﺗ ﻪﺳ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ . هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎـﺑ رﺬـﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﺎﯾ ﺪﻫﺎﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ ﺞﻨﭘ رد نژوﺮﺘﯿﻧﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿ
	ﺐﺒـﺳ ﺶﯾاﺰـﻓا ﯽﻨﻌﻣيرادردعﺎﻔﺗرا،ﻪﺗﻮﺑ لﻮﻃﻦﯿﻟوا،مﺎﯿﻧداﺪﻌﺗ ﻪﺧﺎـﺷ رد،ﻪﺗﻮﺑداﺪﻌﺗمﺎﯿﻧرد،ﻪﺗﻮﺑداﺪﻌﺗﻪﻧادرد،ﻪﺗﻮﺑ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﯿﺑويدﺎﺼﺘﻗاﺖﺒﺴﻧﻪﺑ يﺎـﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺢﯿـﻘﻠﺗ هﺪـﺸﻧ دﺮﮔﯾﺪ .ﻮﮐراو)1999 (شراﺰﮔدﺮﮐﻪﮐ25 ﺎـﺗ75 ﺪـﺻرد نژوﺮﺘﯿﻧ درﻮـﻣ زﺎـﯿﻧ ﺎﯾﻮـﺳزا ﻖـﯾﺮﻃ ﺖـﯿﺒﺜﺗ ﻦﯿﻣﺎـﺗ ﯽـﻣ دﻮــﺷ
	ﻪﯾﻮـﺳ5 ،
	ﻪﯾﻮﺳ يﺎﻫ41و186 ،
	( رد نژوﺮـﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺮﯾدﺎﻘﻣ و ﻞﻣﺎﺷ ﺢﻄﺳ رﺎﻬﭼ) ﺮﯾدﺎﻘﻣ و دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ25 ،50 و 75رد هروا مﺮﮔﻮــﻠﯿﮐرﺎــﺘﮑﻫ (دﻮــﺑ . زا ﺎــﻫ يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﻦــﯾا ﻪﺴﺳﺆﻣ تﺎـﻘﯿﻘﺤﺗ ﺪـﺷ ﻪـﯿﻬﺗ رﻮـﺸﮐ كﺎـﺧ و بآ . ياﺮـﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ مﺮﮔ ﺖﻔﻫ ناﺰﯿﻣ ﺎﻫرﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺪـﺷ هدﺎﻔﺘﺳا ﻪـﮐ ياراد نآ مﺮﮔﺮﻫ10
	دﺪـﻋ دﻮـﺑ لﺎـﻌﻓ و هﺪـﻧز يﺮﺘﮐﺎـﺑ . ﺮـﺘﻬﺑ ﯽﮔﺪﻨﺒـﺴﭼ ياﺮـﺑ ﯽـﺑﺮﻋ ﻎﻤﺻ  لﻮﻠﺤﻣ  زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻪﺑ ﺎﻫرﺬﺑ ﻪﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ ﯽـﻧزو ﺪـﺻرد هد ﺖﺒﺴﻧ- ﯽـﻤﺠﺣ ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا. ﺎـﺑ ﯽﺑﻮـﺧ ﻪﺑ ،ﻞﯾﺮﺘﺳا ﯽﻓﺮﻇ رد روﺬﺑ ﺲﭙﺳكزﺎﻧ يا ﻪﯾﻻ ﺎﺗ ﺪﻧﺪﺷ طﻮﻠﺨﻣ ﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ و ﯽﺑﺮﻋ ﻎﻤﺻ
	ﻪـﻘﻄﻨﻣ رد ﺎﯾﻮـﺳ ﺖـﺸﮐ لﻮـﻤﻌﻣ ﻢﮐاﺮـﺗ ﺎـﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ،ﺖﺷﺎﮐ) دوﺪﺣ35ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ( ﺪـﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد . ﺖـﺸﮐ رﺬﺑ ﺦﯾرﺎـﺗ رد مود ﺖﺸﮐ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻦﯾا رد10 ﺮـﯿﺗ هﺎﻣ لﺎﺳ1390 ﺖـﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا . ﻪﻠـﺻﺎﻓﻼﺑ يرﺎـﯿﺑآ ﻦﯿـﻟواﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد يﺪﻌﺑ يﺎﻫ يرﺎﯿﺑآ و ﺖﺷﺎﮐ زا ﺲﭘ ﯽـﻋارز هﺎـﯿ
	زاﺪﻧﺎﺷﻮﭙﺑ ار رﺬﺑ يور يﺮﺘﮐﺎﺑ. رﻮـﻧ ﻪﺑ ﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ نﻮﭼ و ﻪﯾﺎـﺳ رد ﺢﯿـﻘﻠﺗ ﻞـﺣاﺮﻣ ﻪﯿﻠﮐ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ سﺎﺴﺣ ﺪﯿﺷرﻮﺧ ﺖـﻓﺮﮔ ترﻮـﺻ ﺪﯿﺷرﻮﺧ رﻮﻧ زا رود . زا ﺲـﭘ ﻪﻠـﺻﺎﻓﻼﺑ ﻪﺘـﺸﭘ و يﻮـﺟ رد ﯽﺘـﺳد ترﻮـﺻ ﻪـﺑ رﺬـﺑ ﺖﺸﮐ ،ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺎﺠﻧا ﻪﻠﺣﺮﻣ رد ﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ نﺪﺷ  ﺰﺒﺳ زا ﺲﭘ و6-4 ﯽﮔﺮﺑ ندﺮﮐ ﮏﻨﺗ ﻪﺑ 
	1
	،ﻪـﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ ﺮﺛﻮﻣ هرود
	ﻪﻄﺑار ﻦﯾا رد
	ـﺳرﺮﺑ درﻮـﻣ يﺎﻫ رﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮـﺑ ﯽ زا ﺎـﺒﯾﺮﻘﺗ ،ﺎﯾﻮـﺳ ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮﭘ ﺖﻋﺮﺳ23 زور زا ﺲـﭘ ﻞـﺻاﻮﻓ رد ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮـﭘ هرود زﺎـﻏآ و ﯽﻫﺪﻠﮔ عوﺮﺷ ﺮﻫ ﯽﻧﺎﻣز4 ﮏﯾ زور ﻪـﺳ تﺮـﮐ ﺮﻫ ﯽﻠﺻا طﻮﻄﺧ زا رﺎﺑ و بﺎـﺨﺘﻧا يا ﻪﯿـﺷﺎﺣ ﺮـﺛا ﺖـﯾﺎﻋر ﺎـﺑ و فدﺎﺼﺗ ﻪﺑ ﻪﺗﻮﺑﺪﻧﺪﺷ اﺪﺟ مﺎ
	و ﻪﻧاد نزو ﺮﺜﮐاﺪﺣ
	ﺖـﺳا ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮﭘ ﺖﻋﺮﺳ. ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ،تﺮﮐ ﺮﻫ ﻂﺳو ﻂﺧ ﻪﺳ زا ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ هزاﺪـﻧا ﻊـﺑﺮﻣ ﺮـﺘﻣ ﮏـﯾ لدﺎـﻌﻣ ﯽﺤﻄﺳ رد يا ﻪﯿﺷﺎﺣ ﺮﺛاﺪﺷ يﺮﯿﮔ. ﯽـﺧﺮﺑ و دﺮـﮑﻠﻤﻋ  ياﺰـﺟا يﺮـﯿﮔ هزاﺪﻧا ياﺮﺑ د ﻪـﻧاد داﺪـﻌﺗ ،ﻪـﺗﻮﺑ عﺎـﻔﺗرا ﺮﯿﻈﻧ تﺎﻔﺻ زا ﺮﮕﯾد ،ﻪـﺗﻮﺑ ر ،كﻮﭘ و ﺮﭘ مﺎﯿﻧ داﺪﻌﺗ و ﻪ
	و ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ
	ترﻮـﺻ ﻪـﺑ ﺮـﯾز ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا. نآ رد ﻪﮐ
	ﺎــﺑ هﺪــﻣآ ﺖــﺳد ﻪــﺑ يﺎــﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎــﯿﻣ و ﻪــﯾﺰﺠﺗ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ درﻮـﻣ ﻦـﮑﻧاد يا ﻪـﻨﻣاد ﺪـﻨﭼ نﻮﻣزآ زا هدﺎﻔﺘﺳاﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ .
	راﺰـﻓا مﺮﻧ
	2
	،نﺎـﻣز
	نﺪـﺷ ﺮـﭘ ﺖﻋﺮـﺳ ،ﻪﻧاد
	،ﻪـﻧاد نزو
	و ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮـﭘ هرود نﺎـﯾﺎﭘ
	اﺪـﺒﻣ زا ضﺮـﻋ ﺖﺳا . ﻪـﺑ ار نﺎـﻣز ﻪـﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﻧاد نزو تاﺮﯿﯿﻐﺗ لﺪﻣ ﻦﯾا ﺪـﻨﮐ ﯽــﻣ ﮏــﯿﮑﻔﺗ ﻪـﻠﺣﺮﻣ ود : ﺖــﻘﯿﻘﺣ رد ﻪــﮐ لوا ﻪــﻠﺣﺮﻣ ﻪـﺑ نﺪﯿﺳر ﺎﺗ ﻪﻧاد نزو ،ﺖﺳا ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ ﯽﻄﺧ ﻪﻠﺣﺮﻣ نﺎـﻣز رد دﻮـﺧ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ ﺮﺜﮐاﺪﺣ
	ﺲﻧﺎــﯾراو ﻪــﯾﺰﺠﺗ لوﺪــﺟ زا ﻞــﺻﺎﺣ ﺞﯾﺎــﺘﻧ )لوﺪﺟ2 ( ﺎـﺑ رﺬـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ ،ﻪـﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮـﮐ ﺮﯿﺛﺄﺗ داد نﺎﺸﻧ يﺮﺘﮐﺎﺑ ود ﻦـﯾا يرﺎـﻤﯿﺗ ﺐـﯿﮐﺮﺗ ﺮـﺛا و ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ ﺢﻄـﺳ رد ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮـﭘ ﺮﺛﻮﻣ هرود و ﺖﻋﺮﺳ ﺮﺑ ﻞﻣﺎﻋ ﺪـﯾدﺮﮔ راد ﯽـﻨﻌﻣ ﺪـﺻرد ﮏـﯾ لﺎﻤﺘﺣا) لوﺪـﺟ2 .( ﺮﯿﺛﺄـﺗ هرود لﻮ
	نﺎـﻣز ﺖـﻘﯿﻘﺣ رد ﻪـﮐ ﯽـﻣ اﺪـﯿﭘ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻄﺧ ترﻮﺻ ﻪﺑ ،ﺖﺳا ﯽﻧزو ﯽﮔﺪﯿﺳرﺪﻨﮐ . ﻪـﻠﺣﺮﻣ ﻦﯾا رد نﻮﯿﺳﺮﮔر ﻂﺧ ﺐﯿﺷ)
	( ﺖﻋﺮـﺳ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ ار ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ . ﺮـﺑ لﺪـﻣ ﻦـﯾا شزاﺮـﺑ ﺎﺑ ﯽـﻨﻌﯾ ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮـﭘ ﻢـﻬﻣ ﺮﺘﻣارﺎﭘ ود اﺪﺘﺑا ﺎﻫ هداد ﻪﯿﻠﮐ ﻪـﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ ﺖﻋﺮﺳ)
	( ﯽـﻧزو ﯽﮔﺪﯿـﺳر نﺎـﻣز و)
	مود ﺖﻤــﺴﻗ رد و ﺪـﺷ هداد راﺮـﻗ قﻮـﻓ ﻪﻄﺑار
	يدﺪــﻋ راﺪــﻘﻣ ﺲﭙــﺳ و هﺪــﻣآ ﺖــﺳﺪﺑ
	ﺖـﺳا ﻪـﻧاد نزو ﻪـﮐ ﺮﺑآﺪﺷ درو . ﻪـﻄﺑار زا ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮـﭘ ﺮﺛﻮﻣ هرود ﻦﯿﯿﻌﺗ ياﺮﺑ ﻮﻬﻠﯿﻓﺎــﯿﺗﺎﭘو ﺲﯿــﻟا يدﺎﻬﻨــﺸﯿﭘ)1992 ( ﺮــﯾز حﺮــﺷ ﻪــﺑ ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا
	3
	ﯽــﻣ راﺮـﻗ هﺎــﯿﮔ رﺎـﯿﺘﺧا رد ﺶﯾاﺰــﻓا نآ ﻪـﺠﯿﺘﻧ ﻪــﮐ دﺮـﯿﮔ ﻞـﻘﻧ ﻦﺘـﻓر ﻻﺎﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ رد و هﺎﯿﮔ ﻂﺳﻮﺗ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﻪﻧاد ﻪﺑ داﻮﻣ لﺎﻘﺘﻧا وﯽﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ،هرود لﻮـﻃ ﺪـﻧاﻮﺗ ﺪـﻫد ﺶﯾاﺰـﻓا ار ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮﭘ ناﺰﯿﻣ و ﺖﻋﺮﺳ . ﯽـﺧﺮﺑ ﻪـﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ﯽـﺸﯾور ﻪـﻠﺣﺮﻣ رد نژوﺮـﺘﯿﻧ د
	هرود ﻦـﯾا لﻮـﻃ ﻞﻗاﺪﺣ و)40زور ( رد ﺢﯿـﻘﻠﺗ مﺪﻋ و نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ نوﺪﺑ يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺪـﺷ دروآﺮـﺑ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ . هﺪـﺷ شزاﺮـﺑ ﻂـﺧ ﺐﯿـﺷ فﺮﺼﻣ مﺪﻋرد يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ و دﻮﮐ)003/0 ( فﺮﺼﻣ زا ﺮﺘﻤﮐ75 ﺖـﻟﺎﺣ رد و رﺎﺘﮑﻫ رد هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺎــﺑ رﺬــﺑ ﺢﯿــﻘﻠﺗ
	)0045/0 ( ﺪــﯾدﺮﮔ دروآﺮــﺑ )لوﺪــﺟ3 .( فﺮــﺼﻣ يرﺎــﻤﯿﺗ ﺐــﯿﮐﺮﺗ ﻪــﮑﻨﯾا ﻪــﺠﯿﺘﻧ75 ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد رﺎﺘﮑﻫ رد هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	ﺪـﺷ ﺮـﭘ ﺖﻋﺮـﺳ ﺮﺜﮐاﺪﺣ زا ﺐـﯿﮐﺮﺗ و ﻪـﻧاد ن ﺎـﺑ رﺬـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ مﺪﻋ و نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ يرﺎﻤﯿﺗيﺮﺘﮐﺎﺑدﻮﺑ رادرﻮﺧﺮﺑ نآ ﻞﻗاﺪﺣ زا ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ . ﻪـﺑ ﯽــﻣ ﺮــﻈﻧ يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﺪــﺳر ﺪــﯿﻟﻮﺗ ﺎــﺑ ﯽﻣﻮــﯿﺑوﺰﯾر يﺎــﻫ نﻮﻣرﻮﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﻤﺿ ،ﯽﯾاﺬﻏ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﯿﻣﺄﺗ و ﺪﺷر يﺎﻫ نﺪـﺷ ﺮـﭘ هرو
	ﺖـﺤﺗ ﻪـﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ يﺮﺘﮐﺎـﺑ و نژوﺮـﺘﯿﻧ راﺪـﻘﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ رد ﺪـﺷر كﺮـﺤﻣ يﺎـﻫ ود ﻦـﯾا يرﺎـﻤﯿﺗ ﺐـﯿﮐﺮﺗ ﺮـﺛا و ﺪـﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ ﺪـﯾدﺮﮔ راد ﯽـﻨﻌﻣ ﺪـﺻ رد ﺞﻨـﭘ لﺎـﻤﺘﺣا ﺢﻄـﺳ رد ﻞﻣﺎﻋ)لوﺪﺟ2 .(ﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ عﺎﻔﺗرا ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎ ﻪﺗﻮﺑ)957
	و ﻢﮐ نآ ﻦﯾﺮﺗ)12/135ﺮﺘﻣ ﯽﺘﻧﺎﺳ ( دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ ﻪﺑ و
	و يﺪــﺷر كﺮــﺤﻣ يﺎــﻫ يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﺎــﺑ رﺬــﺑ ﺢﯿــﻘﻠﺗ مﺪــﻋ ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ ﯽﻣﻮﯿﺑوﺰﯾر)لوﺪﺟ4 .( تﺎـﻌﻟﺎﻄﻣ ﺎﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻦﯾا ﯽﻧازرا و يﺮﯿﺠﻣ)1382(و نارﺎـﮑﻤﻫ و مﺎـﻣا)1388 ( رد ﻢــﻫ ﻪــﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮــﮐ ﺮﯿﺛﺂــﺗ درﻮــﻣدراد ﯽﻧاﻮــﺧ.درﻮــﺑ و نارﺎﮑﻤﻫ)2000 ( يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا كﺮـ
	و
	ﻪـﺑ ار ﺖﻠﻋ و هدﺮﮐ شراﺰﮔ ار ﺪﯿـﺳا ﺪـﯿﻟﻮﺗ لوﺪﻨﯾا-3- ﮏﯿﺘﺳا)
	ﻪﯾﻮـﺳ ﻪﻠﯿـﺳو ﻪﺑ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ يﺮﺘﮐﺎــﺑ ﺲﻨــﺟ يﺎــﻫ
	اد ﺖﺒــﺴﻧﺪــﻧد. و ﺮﻨﯿــﺷا نارﺎﮑﻤﻫ)2002 ( ﻪـﮐ ﺪﻨﺘـﺷاد ناﻮﻨﻋ ﺎـﺑ رﺬـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ
	ﺎﺑ داﻮـﻣ و بآ ﺮـﺘﻬﺑ بﺬـﺟ و ﻪﺸﯾر ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﯾاﺬﻏﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ عﺎﻔﺗرا ﺶﯾاﺰﻓا و هﺎﯿﮔ ﯽﺸﯾور ﺪﺷر دﻮﺒﻬﺑ ددﺮﮕﯿﻣ ﺎﻫ ﻪﺗﻮﺑ.
	ﻢــﮐ و رﺎــﺘﮑﻫ رد نآ ﻦﯾﺮــﺗ)09/21مﺮــﮔ ( مﺪــﻋ ﺖــﻟﺎﺣ رد ﺪــﯾدﺮﮔ دروآﺮــﺑ دﻮــﮐ فﺮــﺼﻣ. ﺮﻨﭼرﺎــﻣ)1995 (ﺎــﻬﻇا ر رد و هداد ﺶﯾاﺰﻓا ار هﺎﯿﮔ ﺪﺷر هرود نژوﺮﺘﯿﻧ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷادﯽﻧﻻﻮﻃ ﺚﻋﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﺮﺧاوا و ﻪـﻧاد نﺪـﺷ ﺮﭘ تﺪﻣ نﺪﺷ ﺮﺗﯽﻣ ﻪﻧاد راﺰﻫ نزو ﺶﯾاﺰﻓا دﻮـﺷ . ﯽـﺳرﺮﺑ ﻦـﯾا رد 
	ﻦﯾﺮﺘـﺸﯿﺑ ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﺎـﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎـﯿﻣ ﻪـﺴﯾﺎﻘﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ)897/130 ( فﺮـﺼﻣ رد75 مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ ﻢـﮐ و رﺎﺘﮑﻫ رد هروا نآ ﻦﯾﺮـﺗ)715/74 ( مﺪـﻋ ﺖـﻟﺎﺣ رد ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ) لوﺪـﺟ5 .( اﺰـﺟا ﺶﯾاﺰـﻓاي ﯽﻣ ار دﺮﮑﻠﻤﻋ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺮﺛﻮـﻣ ﺶـﻘﻧ ﻪﺑ ناﻮﺗ يﺎـﻫ كﺮـﺤﻣ ﻞــﺣاﺮ
	ﺲﻧﺎـﯾراو ﻪـﯾﺰﺠﺗ لوﺪـﺟ ﺞﯾﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮﺑ) لوﺪـﺟ2 ( ﻮــﺳ ﻪــﻧاد ﺪــﺻ نزو ،ﻪــﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮــﮐ ﺮﯿﺛﺄــﺗ ﺖــﺤﺗ ﺎﯾ يﺮﺘﮐﺎﺑ راد ﯽـﻨﻌﻣ ﺪـﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ . نزو ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪـﮐ داد نﺎـﺸﻧ ﺎـﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪــﻧاد ﺪﺻ)15/23مﺮــﮔ ( فﺮـﺼﻣ رد75 هروا مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ
	راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺪﺷر كﺮﺤﻣﺪﯾدﺮﮔ . ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺮﭘ مﺎﯿﻧ ﻪﺗﻮﺑ رد)971/78 ( فﺮﺼﻣ رد75 رد هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ) لوﺪﺟ2 ( داﺪﻌﺗيﺮﺘﮐﺎﺑ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ راﺪﻘﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ ﺮﭘ مﺎﯿﻧ يﺎﻫ
	ﻢﮐو رﺎﺘﮑﻫ نآ ﻦﯾﺮﺗ)331/50 ( دﻮﮐ فﺮﺼﻣ مﺪﻋ ﺖﻟﺎﺣرد ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ . ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ رد
	ﺪـﺷر ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ ﻪﺗﻮﺑ ﻪﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﺺﯿﺼﺨﺗ زا يرادﺮـﺑ هﺮﻬﺑ نﺎﮑﻣا يزﺎﺳ ﻢﻫاﺮﻓ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﯽﺸﯾور ﺶﯾاﺰـﻓا ﺖـﯾﺎﻬﻧ رد و ﺮﺘـﺸﯿﺑ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ و رﻮﻧ ار دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﺐــﺟﻮﻣﯽــﻣدﻮــﺷ) نارﺎــﮑﻤﻫ و يﺮــﺒﮐا1388.( و ﻻورﺎــﻧ نارﺎﮑﻤﻫ)2000 ( كﺮـﺤﻣ يﺎـﻫ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ﺮﺑ هوﻼ
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺮﭘ مﺎﯿﻧ داﺪﻌﺗ)309/69 ( ﻦﯾﺮﺗ ﻢﮐ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﺖﻟﺎﺣ رد و نآ)06/59 ( ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ) لوﺪﺟ5 .( مﺎﯿﻧ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ،نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﻪﻄﺳاﻮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﺮﻫ رد ﺮﭘ هدﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ و يﺪﺷر ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ ﺮﺑ ﺮﺼﻨﻋ ﻦﯾا ﺖﺒﺜﻣ ﺖﺳا هﺪﺷ شراﺰﮔ يدﺎﯾز نﺎﻘﻘﺤﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﮏﺸﺧ) ﮏﻣ ﻞﯿﻫ و يﺰﻨ
	ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ) لوﺪﺟ2 ( داﺪﻌﺗيﺮﺘﮐﺎﺑ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ راﺪﻘﻣ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ كﻮﭘ مﺎﯿﻧ يﺎﻫ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺮﺛا و ﺪﺻرد ﮏﯾ لﺎﻤﺘﺣا ﺢﻄﺳ رد ﺪﺷر كﺮﺤﻣ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد ﮏﯾ ﺢﻄﺳ رد ﻞﻣﺎﻋ ود ﻦﯾا يرﺎﻤﯿﺗﺪﯾدﺮﮔ. ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ يرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺮﺛا ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ
	ناﺰﯿﻣ و ﻪﺘﺷاﺬﮔ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﻪﺸﯾر يﺎﻫ لﻮﻠﺳ ءﺎﺸﻏ ﺪـﻫد ﯽـﻣ ﺶﯾاﺰـﻓا ار ﻪـﺸﯾر زا ﯽﻧﻮـﺗوﺮﭘ شواﺮﺗو دازآ نﻮــﯾ نﺪــﺷ
	،ﻪــﺸﯾر ﺮﻔــﺳوﺰﯾر تروﺎــﺠﻣ رد
	رد كﺎﺧ لﻮﻠﺤﻣفاﺮﻃا ﺮـﻣا ﻦـﯾا و هداد ﺶﻫﺎـﮐ ار ﻪﺸﯾر هﮋﯾﻮـﺑ كﺎـﺧ ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ﺮﺘﻬﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ﺐﺟﻮﻣددﺮﮔ ﯽﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ . ﻻﺎﻤﺘﺣا
	داﻮـﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ ﺎﺑ داﻮـﻣ ﻊﯾزﻮﺗ ﺮﺑ داﻮﻣ ﻦﯾا ﺮﯿﺛﺎﺗ و هﺎﯿﮔ ﺪﺷر هﺪﻨﻨﮐ ﮏﯾﺮﺤﺗ داﻮـﻣ ﻦـﯾا ﺶـﻘﻧ و هﺎﯿﮔ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻢﯿﻬﺴﺗ و يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ رد) ﺰﺗراﻮﮐ1990( ﮏـﺸﺧ هدﺎﻣ ﺶﯾاﺰﻓا رد ، ﺖـﺳا ﻪﺘـﺷاد ﺶﻘﻧ نآ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﻪﻧاد ﻪﺑ ﻪﺘﻓﺎﯾ صﺎﺼﺘﺧا . نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻧﺎﺧﺮﻫﺎﻃ)1388 (ﮑﻠﻤﻋ ﯽ
	ﺪﯾدﺮﮔ دروآﺮﺑ)لوﺪﺟ4 .(نارﺎﮑﻤﻫ و ﻖﻨﯿﺳ)1984(و ﯽﻧاﺮﺤﺑ و ﯽﺤﻟﺎﺻ)2000 ( ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ يﺎﻫ ﯽﺳرﺮﺑ رد نزو ﺶﯾاﺰﻓا نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﻓﺎﮐ بﺬﺟ  ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇاﻪﻧادنآ ﯽﮐﻮﭘ ﺪﺻرد ﺶﻫﺎﮐ و ﺎﻫﯽﻣ ﺐﺒﺳ ار ﺎﻫددﺮﮔ .
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ دﺮـﮑﻠﻤﻋ ﻪــﻧاد)98/670 ﺢﻄــﺳ ﺪــﺣاو رد مﺮــﮔ ( فﺮــﺼﻣ رد75 ﻢﮐ و رﺎﺘﮑﻫ رد هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ نآ ﻦﯾﺮـﺗ)62/420 رد مﺮـﮔ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ( ﺪـﯾدﺮﮔ دروآﺮـﺑ دﻮـﮐ فﺮـﺼﻣ مﺪﻋ ﺖﻟﺎﺣ رد . فرا و ﺎﻤﺳﺮﯾو)1993 ( ﺎﯾﻮﺳ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا يﺮﺘﮐﺎﺑ 
	ﯽـﻨﻌﻣ ﺶﯾاﺰـﻓا دﺮﮑﻠﻤﻋ رد يراد ﺖـﺷاد هﺎـﯿﮔ رد نژوﺮـﺘﯿﻧ ﻊﻤﺠﺗ و ﻪﻧاد . ﺪــﻧﺪﻘﺘﻌﻣ يا هﺪــﻋيﺮﺘﮐﺎــﺑ ﻪــﮐ ﺎــﺑ ﺪــﺷر هﺪــﻨﯾاﺰﻓا يﺎــﻫ
	راﺪــﻘﻣ ﻪــﺑ ﻪــﻧاد دﺮــﮑﻠﻤﻋ ﺖﺒــﺴﻧ ترﻮــﺻ ﻪــﺑ رد يﺪـﯿﻠﮐ ﯽﻠﻣﺎﻋ و هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﯽﻓﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ
	تﺎـﻔﻠﺗ نوﺪـﺑ و ﯽﻧﻻﻮﻃ تﺪﻣ ﮏﯾ لﻮﻃ رد هﺎﯿﮔ زﺎﯿﻧ درﻮﻣ دﺮـﯿﮕﺑ راﺮـﻗ هﺎﯿﮔ رﺎﯿﺘﺧا رد) نارﺎـﮑﻤﻫ و يﺪـﻧﺎﮐ2004 .( يﺎـﻫ دﻮﮐ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﺘـﺴﯾز زا نژوﺮـﺘﯿﻧ هﺪـﻨﻨﮐ ﺖـﯿﺒﺜﺗ ﯾﺎﻫ شور ﻪﻠﻤﺟﯽا ﺮـﺑ ار ﺺـﻘﻧ ﻦـﯾا ﺪـﻧاﻮﺗ ﯽـﻣ ﻪـﮐ ﺖﺳ ﺪــﯾﺎﻤﻧ فﺮــﻃ) نارﺎــﮑﻤﻫ و ﯽﭼﻮﮐﺎــﻣﺎﯾ1995 .( نﺎــ
	بﻮـﺴﺤﻣ ﯽـﻋارز نﺎـﻫﺎﯿﮔ ﺪـﯿﻟﻮﺗ ياﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣﯽﻣ دﻮﺷ) نارﺎـﮑﻤﻫ و لﻮﻣ1982 .( لوﺪـﺟ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ) لوﺪﺟ6 ( يﺎـﻫ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﺮﺛا ﺐـﯿﮐﺮﺗ ﺮﺛا و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ،ﺪﺷر كﺮﺤﻣ حﻮﻄﺳ رد ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ يرﺎﻤﯿﺗ رد نژوﺮـﺘﯿ
	ﻢﮐ و نآ ﻦﯾﺮﺗ)213/2 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺮﺑ ( يدﻮـﮐ ﺢﻄﺳ رد75 رد رﺎـﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮـﻠﯿﮐ ﺖﺷاد ﻖﻠﻌﺗ ﺢﯿﻘﻠﺗ مﺪﻋ ﺖﻟﺎﺣ) ﻞﮑﺷ3 .( درﻮﻔﻟﺎـﻫ و ﻞـﯾود )1993 ( ﻪــﺑ ار نژوﺮــﺘﯿﻧ فﺮــﺼﻣ ﯽﯾارﺎــﮐ ﺶﻫﺎــﮐ ﺖــﻠﻋر ﺖﺳد زا ﺖﻋﺮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﻖـﯾﺮﻃ زا رﻮﮐﺬـﻣ ﺮـﺼﻨﻋ ﻦﺘـﻓ هﺎـﯿﮔ ﻂـﺳﻮﺗ نآ ﺮﺛﻮـﻣ بﺬـﺟ 
	ﺰﯿﻧ ﯽﺳرﺮﺑ ردزا ﺢﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ ـﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ فﺮﺼﻣﯽ رد و ﺎﺑ رﺬﺑ ﺢﯿﻘﻠﺗ
	دروآﺮـﺑ ﺪﯾدﺮﮔ . ﯽﯾارﺎـﮐ دﻮـﺒﻬﺑ ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺎـﺑ رﺬـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗﺪﯾدﺮﮔ دﻮﮐ فﺮﺼﻣ .ﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑﺪﺳر دﻮـﺟو لﺎـﻤﺘﺣا ﻦـﯾا ناﺰﯿﻣ ﻪﮐ درادنژوﺮﺘﯿﻧ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎـﺑ ﯽـﺘﺣ و هدﻮـﺑ ﻢﮐ كﺎﺧ زا ﺢﻄﺳﺮﺘﯿﻧنژو ﯽـﺳرﺮﺑ ﻦـﯾا رد ﺰﯿﻧ هﺪﺷ هدﺮﺑ رﺎﮐ ﻪﺑ يﺎـﻫ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﺖـﯿﻟﺎﻌﻓ زا ﻊﻧﺎـﻣ ﻪـﮐ ﺖﺳا هدﻮﺒﻧ ي
	رد ﻪـﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ ﺪﻧور ﻒـﻠﺘﺨﻣ ﺮﯾدﺎـﻘﻣ فﺮـﺼﻣ نﺎـﺸﻧ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ دﺮﺑرﺎﮐ و ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ و دﻮـﮐ حﻮﻄﺳ ﻪﯿﻠﮐ رد رﺬﺑ ﻮﻤﻧ يﻮﮕﻟا ﻪﮐ داد رﺬـﺑ ﺢﯿـﻘﻠﺗ ﺎﺑﺖﺳا ﻪﺑﺎﺸﻣ ﺪﺷر كﺮﺤﻣ يﺎﻫ يﺮﺘﮐﺎﺑ . ﻪﮐ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻦﯾﺪﺑ رد ﻪﻧاد نزو اﺪﺘﺑاﯿﻘﻠﺗ ﺎﺑ ﺢ ﻪـﺑ ﺎـﻫ يﺮﺘﮐﺎـﺑ ﻒـﻠﺘﺨﻣ عاﻮﻧاﺪﯿﺳر دﻮﺧ ﺮ
	پ يﺮﺒﮐا،ا ﺪﻧوﻼﻗ،م ع س يﻮﻧﺎﺛ سرﺪﻣ.1388 .ﻢﺘﺴﯿﺳ تاﺮﺛايﺮﺘﮐﺎﺑ و ﻪﯾﺬﻐﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ،يژﻮﻟﻮﻨﻓ ﺮﺑ ﺪﺷر هﺪﻨﯾاﺰﻓا يﺎﻫ نادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ .ﯽﻋارز نﺎﻫﺎﯿﮔ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﮏﯿﻧوﺮﺘﮑﻟا ﻪﻠﺠﻣ .ﻠﺟ ﺪمود هرﺎﻤﺷ ،3 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ119 ﺎﺗ 134.ﯽﭼﻮﮐ ﯽﻤﯿﻠﺳ ،ي مﺎﻣاس .آ ﺎﻓﻮﮑﺷ و .1388 . مﺪﻨﮔ ﻪﻧ
	(ﻢﯾد و ﯽﺑآ ﻂﯾاﺮﺷ رد .ناﺮﯾا ﯽﻋارز يﺎﻫ ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ . ﺪﻠﺟ،ﻢﺘﻔﻫهرﺎﻤﺷ1 .ﻪﺤﻔﺻيﺎﻫ321 ﺎﺗ332.
	ﯽﻗﺪﺻ ،ي ﯽﻋارمﯽﻔﯾﺮﺷﺪﯿﺳ ور .1387 .ﯿﺟو و هروا دﺮﺑرﺎﮐ ،مﻮﯿﺑوﺰﯾر ﺢﯿﻘﻠﺗ رﺎﺛآ ﺖﻋﺮﺳ و ﺪﺷر ﺪﻧور ﺮﺑ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻦ ﺎﯾﻮﺳ رد ﻪﻧاد نﺪﺷ ﺮﭘ.ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ . ﺪﻠﺟﻢﻫدزاود . هرﺎﻤﺷ43 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ81 ﺎﺗ 91.رﻮﻧ ،م ﯽﻧﺎﺧ ﺮﻫﺎﻃ،ق يﺪﻤﺤﻣر يﺪﻤﺤﻤﯿﻠﻋ و ج م يدﺎﻫﺮﯿﻣ .1388 .
	(. نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ يﺮﺘﮐﺎﺑ يوﺎﺣ ﺢﯿﻘﻠﺗ ﻪﯾﺎﻣ عﻮﻧ ﻪﺳ دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ )
	.(راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﻦﯾﻮﻧ ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ . ﺪﻠﺟﻢﺠﻨﭘ . هرﺎﻤﺷ14 .ﺤﻔﺻﻪ يﺎﻫ23 ﺎﺗ36. ع يﺮﯿﺠﻣ .ا ﯽﻧازرا و .1382 .ﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﺛانادﺮﮕﺑﺎﺘﻓآ رد نآ يا . ﻪﻠﺠﻣ ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ نﻮﻨﻓ و مﻮﻠﻋ .ﺪﻠﺟﻢﺘﻔﻫ ، هرﺎﻤﺷ2 .ﻪﺤﻔﺻ يﺎﻫ116 ﺎﺗ124. ر 

