
  
 

  ایرانی موسیر دارویی در گیاه کاشت
  مرکب مرکزي بهینه سازي استفاده از روش

  3امیر لکزیان ،2رضوانی مقدم

  مشهد ، دانشگاه فردوسی

ع در اکوسیستم هاي کشاورزي، عالوه بر کاهش هزینه هاي تولید و حفظ منابع باعث 
به منظور تعیین میزان بهینه مصرف . کاهش آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه این منابع می شود
کب مرکزي در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ، آزمایشی در قالب طرح مر

تیمارهاي آزمایشی با توجه به سطوح باال و . به اجرا در آمد
بوته  18و  10(و تراکم  )مترمکعب 3500و  1500( 

، تلفات نیتروژن، کارایی مصرف موسیر سوخعملکرد 
به عنوان متغیرهاي وابسته مورد اندازه گیري قرار گرفتند و با استفاده از یک مدل 

گیاه و تراکم آبیاري ، نیتروژنکود مقدار بهینه . 
براي حصول  )زیست محیطی -اقتصادي( یلفیقسناریوي ت

و  غده موسیرسطوح آبیاري باعث افزایش عملکرد 
در سناریوي . تلفات نیتروژن گردید، در صورتی که افزایش تراکم باعث افزایش عملکرد و کاهش تلفات نیتروژن شد

متر مکعب  2227در هکتار،  اورهکیلوگرم کود  260
همچنین مقدار بهینه این تیمارها در سناریوي زیست محیطی به 

. به دست آمد 7/17و  2025، 169 زیست محیطی به ترتیب معادل
به دلیل توجه توام به مسائل اقتصادي و زیست 

  ، زیست محیطیتلفات نیتروژن، کارایی مصرف آب، کارایی مصرف نیتروژن
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ع در اکوسیستم هاي کشاورزي، عالوه بر کاهش هزینه هاي تولید و حفظ منابع باعث بمقدار بهینه منا
کاهش آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه این منابع می شود

، آزمایشی در قالب طرح مرموسیرو همچنین تراکم بهینه  نیتروژن، آب
به اجرا در آمد 91- 90کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 

 ، آبیاري)کیلوگرم کود اوره در هکتار 300و  100(کود نیتروژن 
عملکرد . طراحی شد Minitabبا استفاده از نرم افزار ) 

به عنوان متغیرهاي وابسته مورد اندازه گیري قرار گرفتند و با استفاده از یک مدل  و کارایی مصرف آب
. محاسبه گردیدرگرسیونی، تغییرات این متغیرها تحت تاثیر تیمارها 

سناریوي ت بر اساس سه سناریوي اقتصادي، زیست محیطی و
سطوح آبیاري باعث افزایش عملکرد و کود افزایش . گردید تعیینمقادیر مورد انتظار صفات مورد بررسی 

تلفات نیتروژن گردید، در صورتی که افزایش تراکم باعث افزایش عملکرد و کاهش تلفات نیتروژن شد
260 تراکم به ترتیب برابر باآبیاري و ، کود نیتروژناقتصادي، مقدار بهینه 

همچنین مقدار بهینه این تیمارها در سناریوي زیست محیطی به . شد ردبرآو بوته در متر مربع 7/16 و 
زیست محیطی به ترتیب معادل - اقتصادي و در سناریوي 54/16و  1500

به دلیل توجه توام به مسائل اقتصادي و زیست  تلفیقیبطور کلی بنظر می رسد مصرف منابع بر اساس سناریوي 
  .محیطی نسبت به دو سناریو دیگر ارجحیت دارد
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Abstract 

Determination of resource optimum level in agro-ecosystems caused to decrease in production 

costs, conservation of resource and reducing of environmental pollutions which was happen by 

excessive use of these resources. In order to determinate optimum use of nitrogen, water and 

density, an experimental was conducted by central composite design in research field of Ferdowsi 

University in 2012. The treatments was designed based on low and high levels of nitrogen (100 and 

300 kg Urea/ha), irrigation (1500 and 3500 m3 water) and density (10 and 18 plant/m2) by Minitab 

software.  Bulb yield, nitrogen losses, nitrogen use efficiency and water use efficiency was 

measured as independent variables and changes of these variables were calculated by regression 

model. Optimum level of nitrogen, irrigation and density was suggested to obtain expected amount 

of traits based on three scenarios: economic, environmental and integrated (economic-

environmental). Increasing of fertilizer and irrigation led to increase in bulb yield and nitrogen 

losses, whereas increasing of density caused to increase in bulb yield but decrease in nitrogen 

losses. The optimum level of nitrogen fertilizer, irrigation and density were 260 kg N/ha, 2227 m3 

water/ha and 16.7 plant/m2 in economic scenario. In environmental scenario, the optimum level of 

the treatments was obtained 100, 1500 and 16.54 respectively, and for economic-environmental 

scenario were 169, 2025 and 17.7, respectively. In general, it seems that resource use based on 

integrated scenario is preferred to other scenarios due to consider not only economic but also 

environmental issues. 
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  مقدمه
ز دیرباز گیاهان دارویی از منابع مهم درمان ا

بیماري ها در تمام نقاط جهان بوده و در حال حاضر 
نیز این گیاهان از جایگاه مهمی در پزشکی برخوردار 

هاي گذشته کاربرد  باشند، به خصوص در طی دهه می
و مدرن رو به افزایش است این گیاهان در طب سنتی 

داشتن سوابق ترویج و  کشور ایران با). 1387 خرم دل(
کاربرد گیاهان دارویی و برخورداري از امکانات بالقوه 
محیطی و انسانی بسیار مناسب و فعال، در حال حاضر 
در زمینه هاي مربوط به کشت و صنعت گیاهان دارویی 

). 1383 عزیزي( قابلیت هاي بسیار باالیی داراست
است گیاهی ) L. Allium hirtifolium( ایرانی موسیر

در درمان  این گیاهپیاز  که 1آلیاسه چندساله از خانواده
هاي سطحی و خلط سینه بکار  رماتیسم، ترمیم زخم

رود، عمده مصرف آن در صنایع غذایی به عنوان  می
مطالعات ). 1387 ند و همکارانسپهو(طعم دهنده است 

هاي موسیر ي تاکنون در مورد خواص و ویژگیدمتعد
توان به اثرات جمله آنها میصورت گرفته که از 

، داشتن )2007 نیشیمورا و همکاران(پوکلسترولمی هی
فعالیت ممانعت از همولیز و تخلیۀ گلوتاتیون ناشی از 

گراب و لیالرون( فشار استرس در اریتروسیت انسان 
 و همکاران یجالل( ، اثر هیپوگلیسمی )2004 همکاران

، )2002 یامآدیناي و آن(ات ضد باکتریایی ، اثر)2007
) 2004 لیالرونگراب و همکاران(اکسیدانی پتانسیل آنتی 

اشاره ) 1989 اوویله وهمکاران(ات هماتولوژیکی و اثر
عالوه بر اینها، برخی از ترکیبات مؤثر این گیاه . کرد

مثل پپتید ضد قارچ آسکالین و لکتین اختصاصی مانوز 
   ).2002 وانگ( شناسایی و جداسازي شده اند

از کودها به عنوان ابزاري براي نیل به  امروزه
ي کودها. حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود

کیفیت محصوالت  دیبا عالوه بر افزایش تولید، شیمیایی
فاقد مخاطرات  یو از طرف کشاورزي را ارتقاء داده

 و آب هاي زیر زمینی یژه آلودگیبو یطیست محیز
                                                           
1 Liliaceae 

تجمع مواد آالینده نظیر نیترات در اندام هاي مصرفی 
متاسفانه ). 1375ملکوتی ( باشدمحصوالت زراعی 

مصرف کودهاي شیمیایی در کشور نامتعادل بوده و با 
باور بر این  که ي، بطورنداردانطباق نیاز واقعی گیاه 

است که با تداوم روند فعلی مصرف بی رویه، نامتعادل 
ت یفیعالوه بر کاهش کشیمیایی  و نابهنگام کودهاي

 يسم هایکروارگانی، تنوع میزراع يستم هایخاك س
). 1388 و همکاران يمراد( ابدی یکاهش م زین خاك

در ترمیم سیستم هاي کشاورزي باید از هدر بنابراین، 
رفت نیتروژن از طریق فرسایش، آبشویی و خروج 

 طبق ).1988 بادجو( کرد يریجلوگبقایاي گیاهی 
 کود درصد 60 تا 40 حدود شده فقط انجام برآوردهاي

 از کشاورزي محصول طریق از مورد استفاده، نیتروژن

 کود کاربرد افزایش با مقدار این و شود می  خارج خاك

، درصد ، بعبارتی با افزایش مصرف کودیابد می کاهش
 بازیافت نیتروژن توسط محصول کاهش می یابد

 باقیمانده میزان نتیجه در ).2005 ناونکوزه و همکار(

 کارایی کاهش بر عالوه که یافته، افزایش خاك در کود

 و مورد آبشویی قرار گرفته راحتیه ب نیتروژن، مصرف
نیتروژن یکی  .می گردد آبی منابع بیشتر آلودگی باعث

موسیر می باشد  گیاه براي و مورد نیاز از عناصر مهم
. این گیاه دارددر افزایش عملکرد پیاز  که نقش کلیدي

تعیین میزان بهینه کود مصرفی عالوه بر افزایش 
عملکرد باعث کاهش آلودگی هاي زیست محیطی نیز می 

  .)1387 کامکار و مهدوي دامغانی( شود
 خاصی ویژگی از خشک مناطق در زراعت

 تولیدات محور این مناطق در .است برخوردار

 همینبه  .دهد می تشکیل آبیاري و آب را کشاورزي

 بهره افزایش جهت در تمهیدات و ها تالش همه دلیل

 و ریزي برنامه آب مصرف یا کارآیی وري
با . )1388 ن و همکارانیصدرقا(شود  می سیاستگذاري
 مهین و خشک بخش در رانیا کشورنکه یتوجه به ا

 محدود آب منابع نظر از است و واقع شده ایدن خشک

 مصرف در ییجو و صرفه رهیذخ ن،ی، بنابراباشد یم
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 شیافزا در يمؤثرنقش  ،يکشاورز بخش در آب
  .خواهد داشت داتیتول

به نوبه خود نقش نیز بهینه گیاهان تعیین تراکم 
تولید در اکوسیستم هاي  بسزایی در استفاده از منابع

تاثیر  در بررسی )1390(و همکاران  کافی. زراعی دارد
تراکم  گزارش کردند که افزایشتراکم بر گیاه موسیر 

 موسیر منجر به افزایش عملکرد پیاز این گیاه می گردد
بوته در  18و براي حصول بیشترین عملکرد پیاز، تراکم 

همچنین ایشان بیان نمودند . متر مربع را پیشنهاد دادند
که در تراکم هاي باال به دلیل افزایش رقابت بین بوته ها 

  .وزن پیاز کاهش می یابد
ابع از قبیل آب و نیتروژن و تعیین مقدار بهینه من

تراکم مطلوب در  تعیینواکنش گیاه به میزان تراکم و 
اکوسیستم هاي زراعی کشور، براي کاهش تلفات منابع 
و نیز کاهش آلودگی هاي محیطی و از طرف دیگر 
حصول عملکرد مناسب بسیار مهم و ضروري به نظر 

نیتروژن، آب و نیز مقدار  دبین کواز طرفی،  .می رسد
اثرات متقابل  گیاهان زراعی مصرف این منابع با تراکم
). 2009 قیصري و همکاران( پیچیده اي وجود دارد

 این در کشور براي ارزیابیزمایشات متداول آ اجراي
دلیل تعداد زیاد ه ي، بو تعیین بهترین ترکیب تیمار اثرات

پیچیده  پر هزینه و ، بسیاراین فاکتورترکیب تیماري 
 .مراه دارده بوده و خطاي آزمایشی قابل توجهی را به
 انگیاه و آبی روشهاي زیادي براي تخمین نیاز کودي

وجود دارد که بیشتر این روش ها از دقت کافی 
 کاو و همکاران(یا پیچیده هستند  برخوردار نبوده

کمی کردن نیاز کودي گیاهان به منظور بهبود  ).2009
و همچنین نیاز آبی گیاهان در راستاي  مدیریت نیتروژن

در تولید  حفظ منابع آبی به ویژه در مناطق خشک
  . گیاهان امري ضروري می باشد

یکی از مهمترین روشهاي آماري براي کمی 
کردن مقادیر بهینه نهاده ها استفاده از مدل سطح پاسخ 

از مزایاي  ).2005 کواك ،2007اسالن (می باشد 
فاده از مدل سطح پاسخ می توان به بررسی اثرات است

متقابل موثر بر متغیر وابسته و همچنین ترکیب 
تیمارهاي مختلف به صورت همزمان با تعداد آزمایشات 

یکی از  ).2009 کاالواتی و همکاران(محدود اشاره کرد 
انواع مدل هاي سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزي می 

رح جایگزین و مناسب باشد که این طرح به عنوان یک ط
براي طرح فاکتوریل می باشد که توسط باکس و 

) 1957(مطرح و توسط باکس و هانتر ) 1951(ویلسون 
مزیت استفاده از طرح مرکب مرکزي . تکمیل گردید

نسبت به طرح فاکتوریل، امکان استخراج اطالعات بیشتر 
از تحلیل این طرح و تعداد کمتر تیمار و تکرارهاي مورد 

باشد که اجراي این طرح را جهت انجام آزمایش می نیاز
کند، همچنین امکان تعیین ترکیب هاي مختلف آسانتر می

ابنگ و (آورد متغیر مستقل را در آزمایش فراهم می
بنابراین می توان  ).2007 اسالن ،2005همکاران 

استفاده از مدلسازي به ویژه کاربرد مدلهاي سطح 
به عنوان روشی مناسب  پاسخ و طرح مرکب مرکزي را

ا حداقل تعداد و جایگزین در تعیین مقدار بهینه منابع ب
، که در ایران کمتر مورد بیان کرد واحدهاي آزمایشی

ن یاانجام ن هدف از یبنابرا. توجه قرار گرفته است
کوددهی، آبیاري و تراکم و  مناسب مدیریتش یآزما
در تولید پیاز و آب  ،تروژنینمنابع نه یزان بهین مییتع

با استفاده از طرح مرکب  ایرانی گیاه دارویی موسیر
در راستاي حفظ تولید و کاهش آلودگی هاي  مرکزي

 یم زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه منابع
   .باشد

  
  و روش ها  مواد

در مزرعه  90-91این تحقیق در سال زراعی 
تحقیقاتی کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد واقع در 

درجه  36کیلومتري شرق مشهد با عرض جغرافیایی  10
 36درجه و  59درجه شمالی و طول جغرافیایی  16و 

بصورت  ،متري از سطح دریا 985دقیقه شرقی و ارتفاع 
با  یشیآزما يمارهایت. اجرا شد يمرکب مرکز طرح

 300، 100(نیتروژن ن ییو پاتوجه به سطوح باال 
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و تراکم  )ر مکعبمت 3500و  1500(آب  ،)کیلوگرم اوره
 ،دارویی موسیراه یگ يبرا) بوته در متر مربع 18و  10(

 20که در مجموع  شد نییتع Minitabتوسط نرم افزار 
  ).1جدول(ي مشخص گردید ماریتترکیب 

  
  Minitabضرایب و تیمارهاي طراحی شده توسط نرم افزار  -1 جدول

ترکیب 
  تیماري

  مقدار  *ضرایب
  کود نیتروژن

)x1(  
  آبیاري

)x2(  
  تراکم

)x3(  
  کود نیتروژن

 )kg/ha(  
  آبیاري

)m3(  
  تراکم

)plant/m2(  
1  1-  1-  1-  100  1500  10  
2  1+  1-  1-  300  1500  10  
3  1-  1+  1-  100  3500  10  
4  1+  1+  1-  300  3500  10  
5  1-  1-  1+  100  1500  18  
6  1+  1-  1+  300  1500  18  
7  1-  1+  1+  100  3500  18  
8  1+  1+  1+  300  3500  18  
9  1-  0  0  100  2500  14  
10  1+  0  0  300  2500  14  
11  0  1-  0  200  1500  14  
12  0  1+  0  200  3500  14  
13  0  0  1-  200  2500  10  
14  0  0  1+  200  2500  18  
15  0  0  0  200  2500  14  
16  0  0  0  200  2500  14  
17  0  0  0  200  2500  14  
18  0  0  0  200  2500  14  
19  0  0  0  200  2500  14  
20  0  0  0  200  2500  14  

  .دهدمیانگین را براي هر فاکتور نشان می، به ترتیب سطوح باال، پایین و 0و  -1، +1*
  

از خاك مزرعه مورد  ياقبل از کاشت نمونه
ن ییانتخاب و جهت تع یش به صورت تصادفیآزما
بافت خاك  همچنین و Ecو  pHزان عناصر موجود، یم

 2گردید، که نتایج آن در جدول شگاه منتقل یبه آزما
 نمونه برداري براي آگاهی از .نشان داده شده است

میزان نیتروژن خاك از تمام کرت ها قبل از شروع و 
سانتیمتري انجام  30بعد از اتمام آزمایش از عمق 

   .گرفت

هاي  پیازهايبعد از آماده سازي زمین، کاشت 
 50متر با فاصله ردیف  5/3×3 کرتهاي موسیر در
فاصله بین  .انجام گرفت 1390پاییز سال  در سانتیمتر

هاي تهیه  پیاز. سانتیمتر در نظر گرفته شد 50کرتها نیز 
روش کاشت . بودندشده از مراتع ناحیه شیروان 

در و فواصل روي ردیف  جوي و پشته ايبصورت 
 14، 20 ، به ترتیب بوته در متر مربع 18و  14، 10تراکم 

 7هر  کرتها ياریآب. در نظر گرفته شدسانتیمتر  11و 
براي هر  یزان آب مصرفیانجام شد و م کباریروز 
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 ر آبوکنت پمپ و با استفاده از محاسبه شده و تیمار
 یتروژن مصرفیکود ن .دیاعمال گرد بصورت یکنواخت

به دو  براي هر کرت )درصد نیتروژن 46(کود اوره 
از آن در زمان  یمیکه ن م شدیتقس يقسمت مساو
رفتن به گر آن در شروع مرحله ساقه یم دیکاشت و ن

هرز در  يمبارزه با علف ها. دیصورت سرك اعمال گرد
 .صورت گرفتوجین دستی  به صورت نوبت و  3

و اندام هاي  سوخو درصد نیتروژن  سوخعملکرد 
هوایی در انتهاي فصل رشد مورد اندازه گیري قرار 

نمونه ها، از روش  نیتروژنبراي تعیین درصد . گرفت
و دستگاه  1015با دستگاه هضم مدل (ماکرو کجلدال 

 نلسون و سامرز( استفاده گردید) 339تیتراسیون مدل 
گرم از ماده خشک  1براي این منظور مقدار . )1973

نمونه مربوط را وزن کرده و به داخل فالسکهاي 
 15کجلدال ریخته و پس از اضافه نمودن کاتالیزور و 

سید سولفوریک، ابتدا هضم و سپس سی سی ا
تیتراسیون آن صورت گرفت و مقدار نیتروژن نمونه 

   .براساس جداول مربوطه تعیین شد
 

خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك مزرعه مورد آزمایش -2جدول  

 ppm( EC  )dS/m(  pH(پتاسیم  )ppm(فسفر   (%) نیتروژن  بافت   

  5/7  2/1   119  7/13  078/0 سیلتی- لومی مزرعهخاك 

  

تلفات نیتروژن نیز در انتهاي فصل رشد و از طریق 
=        :محاسبه گردید 1معادله          +             −       −           ]١[  

نیتروژن : Ninitial؛ نیتروژنتلفات : Nlossکه در آن، 
: Nfertilizerموجود در خاك در ابتداي فصل رشد؛ 

میزان : Nplantمصرفی از طریق کود اوره؛ نیتروژن 
نیتروژن : Nresidualدر انتهاي فصل رشد و  نیتروژن گیاه

  .)کیلوگرم در هکتار( پس از برداشتموجود در خاك 
و کارایی  )NUE( نیتروژنبراي محاسبه کارایی 

 از معادالت زیر استفاده گردید )WUE(مصرف آب 
=     :)2014منصوري و همکاران (                                                 ]٢[     =                                                   ]٣[  

و ) کیلوگرم در هکتار( تر سوخعملکرد : Ysکه در آن، 
W : می )متر مکعب در هکتار(مقدار کل آب مصرفی-

  .باشد
ف آب و کود و همچنین تراکم بهینه مصر مقدار          
بر اساس سه سناریوي اقتصادي، زیست  موسیر

بدین  .محاسبه شدزیست محیطی - محیطی و اقتصادي

در  ؛سوخعملکرد  ،اریوي اقتصاديدر سنمنظور، 
و در سناریوي تلفات نیتروژن  ،سناریوي زیست محیطی

آب (یی استفاده از منابع کارا ،زیست محیطی- اقتصادي
بعنوان فاکتور اصلی تعیین کننده مقدار ) نژو نیترو

کاربرد تیمارهاي مورد استفاده در نظر گرفته بهینه 
   .شدند
 گام به گام معادله رگرسیونی ،جهت آنالیز داده ها        

و اثر متقابل  2با افزودن جمالت خطی، درجه  )4معادله (
 برازش و بر اساس شاخص هاي آماري ،بین فاکتورها

 1و آزمون عدم برازش رگرسیون تجزیه واریانس
قرار گرفته و نهایتا مناسب  مورد مقایسه) 1990کورنل (

  .ترین مدل انتخاب گردید
    =   +     +     +     +      +     +      +       +       +        

  
 سوخعملکرد : i(متغییر وابسته : yکه در این معادله، 

، x1؛ )، تلفات نیتروژن و کارایی استفاده از منابعموسیر
x2  وx3:  کود نیتروژنبه ترتیب متغیرهاي مستقل ،

                                                           
1 Lack of Fit (LOF) 
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ضرایب معادله می : a9،...،a0؛ موسیرو تراکم  آبیاري
همچنین براي مقایسه نتایج مدل با مقادیر  .باشند

 RMSE(1(مشاهده شده از جذر میانگین مربعات خطا 
  .محاسبه شد 5استفاده گردید که از معادله 

 ]۵[ RMSE =    
Ō
 ×  ∑ (     )        

 Pi  : ،مقادیر پیش بینی شدهOi  : مقادیر اندازه گیري
میانگین داده هاي اندازه : Ō تعداد مشاهدات و :  nشده، 

براي آنالیز آماري و ترسیم نمودارها از . گیري شده
  .استفاده گردید MINITABنرم افزار 

  
  نتایج و بحث

به همراه اجزاء  2کامل 2مدل رگرسیونی درجه 
براي هر کدام از ) و اثر متقابل 2خطی، درجه (آن 

، تلفات نیتروژن، کارایی سوخعملکرد (متغیرهاي وابسته 
نشان داده شده  3در جدول ) مصرف نیتروژن و آب

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مدل . است
رگرسیونی مورد استفاده و اجزاء آن به منظور برآورد 

در سطح  Fکلیه متغیرهاي وابسته، بر اساس آزمون 
آزمون عدم ). 3جدول(درصد معنی دار بود  1احتمال 

ز نشان داد که آنالیز رگرسیونی در کلیه برازش نی
صفات مورد بررسی اختالف معنی داري را با روش 
تجزیه واریانس نشان نداد که نشان دهنده قابلیت باالي 

. کامل براي برازش منحنی بود 2مدل رگرسیونی درجه 
نتایج ارزیابی مدل رگرسیونی با توجه به مقادیر به 

)   RMSE( 3عات خطادست آمده براي جذر میانگین مرب
نشان داد که مدل برآورد مناسبی براي پیش بینی 

موسیر داشت  متغیرهاي وابسته مورد بررسی در گیاه
، تلفات نیتروژن، کارایی سوخمیزان عملکرد ). 3جدول (

مصرف نیتروژن و کارایی مصرف آب به ترتب با 
از داده  ± 79/0و  ± 22/1، ± 62/5، ± 52/0اختالف 

                                                           
1 Root Mean Square Error (RMSE)  
2 Full Quadratic  

نشان دهنده قابلیت   RMSEبراي شاخصدرصد  10مقادیر کمتر از  3
  .باالي مدل براي شبیه سازي متغیرها می باشد

هاي اندازه گیري شده توسط مدل شبیه سازي شد 
محاسبه شده، می توان    RMSEبا توجه ). 3جدول (

را با  سوخبیان کرد که مدل رگرسیونی میزان عملکرد 
دقت بیشتري در مقایسه با سایر متغیرها شبیه سازي 
کرد، در صورتی که تلفات نیتروژن با دقت کمتري 

  .گردید نسبت به سایر متغیرها شبیه سازي
ضرایب رگرسیون براي برازش روابط بین 
متغیرهاي مستقل کود نیتروژن، آبیاري و تراکم با هر 

، تلفات نیتروژن، سوخکدام از متغیرهاي وابسته عملکرد 
کارایی مصرف نیتروژن و کارایی مصرف آب نیز در 

مشاهده می شود که براي ترسیم نمودارها از  4جدول 
ضریب تبیین براي . ده شداین مدل رگرسیونی استفا

، تلفات نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن سوخعملکرد 
، 29/98، 7/99و کارایی مصرف آب به ترتیب برابر با 

بود که درصد تغییرات هر کدام درصد  93/99و  9/99
از این متغیرهاي وابسته را به وسیله متغیرهاي مستقل 

ه مقادیر برازش شده و مشاهده شد. توجیه می کند
، تلفات نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن سوخعملکرد 

   .نشان داده شده است 5و کارایی مصرف آب در جدول 
  
  سوخ موسیرعملکرد 
کیلوگرم  16380(بیشترین عملکرد مشاهده شده  
) کیلوگرم در هکتار 16361(و برازش شده ) در هکتار

در  اورهکود کیلوگرم  300در تیمار  موسیر سوخ
بوته در متر  18متر مکعب آب و تراکم  3500 ،هکتار
 سوخهمچنین کمترین مقدار عملکرد . دست آمده مربع ب

 10500به ترتیب ( موسیرمشاهده شده و برازش شده 
در پایین ترین سطوح ) کیلوگرم در هکتار 10501و 

در  اورهکود کیلوگرم  100(تیمارهاي مورد بررسی 
) بوته در متر مربع 10مترمکعب آب و  1500 ،هکتار

  ).5جدول(مشاهده شد 
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  کامل در متغیرهاي پاسخ 2ضرایب رگرسیون و ضریب تبیین براي معادله رگرسیونی درجه  -4جدول

=  )(  ضرایب رگرسیون     +     +     +     +      +      +      +      +       +         
  

  a0  a1  a2  a3  a4  a5  a6  a7  a8  a9  R2  

  70/99  00/40  0/110  00/25  4/167  40/37  40/37  1302  0/556  1072  13014  سوخعملکرد 
  29/98  898/0  -839/3  -691/0  841/0  -078/0  061/2  -10/12  639/0  718/5  81/21  نیتروژن تلفات

کارایی مصرف 
  نیتروژن

986/64  91/36-  500/3  970/7  37/18  408/0  058/1  800/1-  650/3-  350/0  90/99  

کارایی مصرف 
  آب

208/5  489/0  252/2-  595/0  009/0  922/0  062/0  190/0-  057/0  231/0-  93/99  

  
  

تیمارهاي مورد بررسی بر میزان سطح پاسخ 
. نشان داده شده است 1در شکل  موسیر سوخعملکرد 

با افزایش  آبیارينتایج نشان داد که در کلیه سطوح 
 یافت افزایش موسیر سوخنیتروژن عملکرد کود سطوح 

، در تمامی سطوح آبیاريهمچنین با افزایش ). 1شکل(
داد نشان افزایش  سوخنیتروژن میزان عملکرد کود 

موسیر تحت تاثیر  سوخافزایش عملکرد  ).1شکل (
نیز ) 1390(نیتروژن توسط حسام عارفی کاربرد کود 
تحت تاثیر کود را می  سوخافزایش عملکرد . گزارش شد

توان به نقش نیتروژن در افزایش رشد رویشی و تجمع 

و در نتیجه  سوخمواد فتوسنتزي ساخته شده در 
شارما (نسبت داد مینی زیر ز سوخافزایش قطر و وزن 

باالي آبیاري روند افزایش عملکرد با  سطوحدر ). 1992
افزایش سطوح نیتروژن شیب تند تري را نسبت به 

 بنظر می رسد). 1 شکل(دارا بود  آبیاريسطوح پایین 
در سطوح پایین  در شرایط افزایش کود نیتروژن

، در نبودبراي گیاه  دسترسآبیاري، نیتروژن قابل 
حالیکه در سطوح باالي آبیاري گیاه توانسته نیتروژن را 

 سوخو در نتیجه عملکرد  کندجذب با کارایی باالتري 
  .یابدافزایش  موسیر

  
  

و  آزمون عدم برازش مدل، کامل به همراه اجزاء آن 2مدل رگرسیونی درجه  )میانگین مربعات( نتایج تجزیه واریانس -3جدول
RMSE  

  منابع تغییر  )DF(درجه آزادي  سوخعملکرد  تلفات نیتروژن کارایی مصرف نیتروژن کارایی مصرف آب
 رگرسیون 9 3543030** 7/217** 1819** 89/6**

 خطی 3 10511747** 6/598** 4792** 89/18**

 2درجه  3 79143** 29/12* 6/619** 56/1**

 اثر متقابل 3 38200* 2/43** 5/44** 248/0**

 اشتباه 10 9461 41/3 7/1 004/0

ns008/0 ns2/3 ns64/6 ns14655 5 آزمون عدم برازش 

79/0 22/1 62/5 52/0 -  RMSE  (%)  
ns ، * باشددرصد می 1و  5دار در سطح احتمال به ترتیب بیانگر عدم معنی دار و معنی** و.  
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  آبیاري و تراکم ،تحت تاثیر تیمارهاي مختلف نیتروژن گیاه موسیرمقادیر مشاهده شده و برازش شده صفات مورد بررسی  -5جدول

  سوخعملکرد   تیمار  
  )هکتاردر  کیلوگرم( 

  تلفات نیتروژن
  )هکتاردر  کیلوگرم( 

  کارایی مصرف نیتروژن
  )کیلوگرم کودبر  سوخکیلوگرم (

  کارایی مصرف آب 
 )مترمکعب آببر  سوخکیلوگرم (

  ردیف
)x1(  )x2(  )x3(  

مشاهده 
  شده

برازش 
  شده

مشاهده 
  شده

برازش 
  شده

  برازش شده  مشاهده شده  برازش شده  مشاهده شده

1  1-  1-  1-  10500  10501  55/25  83/26  0/105  1/105  00/7  00/7  

2  1+  1-  1-  12300  12375  50/44  25/45  00/41  25/42  20/8  25/8  

3  1-  1+  1-  11500  11483  38/28  51/27  0/115  0/115  28/3  34/3  

4  1+  1+  1-  13500  13457  74/49  33/47  00/45  95/44  85/3  82/3  

5  1-  1-  1+  12780  12805  97/8  33/8  8/127  7/127  52/8  54/8  

6  1+  1-  1+  15120  15119  50/12  47/13  40/50  19/50  08/10  01/10  

7  1-  1+  1+  14040  13947  45/10  96/12  4/140  0/139  01/4  95/3  

8  1+  1+  1+  16380  16361  52/16  34/15  60/54  29/54  68/4  66/4  

9  1-  0  0  11900  11980  44/20  15/18  0/119  2/120  76/4  72/4  

10  1+  0  0  14140  14124  70/27  58/29  13/47  45/46  65/5  70/5  

11  0  1-  0  12600  12496  29/20  09/21  00/63  89/61  40/8  38/8  

12  0  1+  0  13440  13608  57/23  36/22  20/67  89/68  84/3  87/3  

13  0  0  1-  11900  11880  50/33  75/34  50/59  05/58  76/4  67/4  

14  0  0  1+  14400  14484  21/12  54/10  00/72  01/74  76/5  86/5  

15  0  0  0  13020  13014  80/21  80/21  10/65  98/64  20/5  21/5  

16  0  0  0  12978  13014  22/22  80/21  89/64  98/64  19/5  21/5  

17  0  0  0  13160  13014  56/21  80/21  80/65  98/64  26/5  21/5  

18  0  0  0  13020  13014  15/21  80/21  10/65  98/64  20/5  21/5  

19  0  0  0  12992  13014  25/21  80/21  96/64  98/64  19/5  21/5  

20  0  0  0  13048  13014  01/22  80/21  24/65  98/64  21/5  21/5  

  

با افزایش سطوح  موسیردر کلیه تراکم هاي 
 افزایش نشان داد موسیر سوخ، میزان عملکرد کودي

با افزایش  کودي نیزهمچنین در کلیه سطوح ). 1 شکل(
. افزایش یافت سوخدر متر مربع، عملکرد  موسیرتراکم 

واکنش عملکرد پیاز موسیر به تغییرات تراکم کاشت 
نیز مورد بررسی قرار ) 1390(توسط کافی و همکاران 

این محققان نیز به افزایش عملکرد پیاز موسیر . گرفت
و  تحت تاثیر افزایش تراکم کاشت این گیاه اشاره کردند

را در باالترین تراکم بیشترین عملکرد سوخ موسیر 
کاشت این گیاه و کمترین عملکرد آن را در کمترین 

با توجه به سطح پاسخ . تراکم کاشت آن گزارش نمودند
به اثر متقابل کود نیتروژن و تراکم می  سوخعملکرد 

توان بیان کرد که تراکم بیش از کود نیتروژن در 
ار می باشد زیرا شیب ذتاثیرگ سوخافزایش عملکرد 

در پاسخ به افزایش تراکم بیشتر  سوخایش عملکرد افز
به تراکم  سوخاز افزایش کود نیتروژن بود و عملکرد 

شکل ( دادکاشت بیشتر از کود نیتروژن واکنش نشان 
نتایج حاصله از این آزمایش با یافته هاي سایر  ).1

در گیاهان هم خانواده موسیر انجام گرفته، محققین که 
در ) 1385(افشار منش و خدادادي  .مطابقت دارد



 1393زمستان / دانش کشاورزي و تولید پایدار ویژه نامه نشریه                                                     ...      و بنایان اول ،منصوري                        50

 

پیاز  بررسی تاثیر تراکم و کود نیتروژن بر عملکرد
 180خوراکی گزارش کردند که افزایش کود نیتروژنه تا 

کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار و افزایش تراکم 
هزار بوته در هکتار باالترین عملکرد سوخ پیاز  667تا 

وراکی در شرایط بیشترین عملکرد پیاز خ .را داشت
کاربرد سطوح باالي نیتروژن و تراکم کاشت توسط 

در سطوح باالي . گزارش شد) 2004(شوك و همکاران 
با  موسیر سوخبا افزایش تراکم، عملکرد  کود نیتروژن

افزایش یافت  کودشیب تندتري نسبت به سطوح پایین 
 پایین تریندر  سوخریکه، کمترین عملکرد بطو). 1شکل(

   .و تراکم مشاهده شد کوديح وسط
تراکم بر عملکرد  ×آبیاري سطح پاسخبررسی  
 × و نیتروژن آبیاري ×نیتروژن نیز روندي مشابه  سوخ

بطوریکه با افزایش سطوح ). 1 شکل(نشان داد تراکم 
در . افزایش نشان داد سوخعملکرد  تراکمآبیاري و 

 سوخ، عملکرد تراکمتمامی سطوح آبیاري با افزایش 
تمام تراکم هاي کاشت  افزایش یافت و در موسیر

 سوخموسیر نیز افزایش آبیاري باعث افزایش عملکرد 
افزایش عملکرد پیاز تحت تاثیر کاهش  ).1شکل (گردید 

دور آبیاري و افزایش تراکم توسط امین پور و همکاران 
با توجه به شیب افزایش عملکرد . گزارش گردید) 1388(

بیان نمود در پاسخ به آبیاري و تراکم، می توان  سوخ
موسیر با افزایش تراکم با شیب  سوخکه عملکرد 

. تندتري در مقایسه با افزایش آبیاري افزایش می یابد
موسیر  سوخبطور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد 

کود نیتروژن و آبیاري واکنش به تراکم کاشت بیشتر از 
یتروژن نیز در مقایسه با آبیاري نشان می دهد و کود ن

به نظر می رسد . بیشتر تاثیرگزار است سوخبر عملکرد 
واکنش بیشتر عملکرد پیاز به تراکم کاشت در که 

تاثیر گذاري  به دلیلمقایسه با کود نیتروژن و آبیاري 
در تعیین عملکرد  نسبت به وزن پیاز تعداد پیازبیشتر 
بیشتر بر تعداد پیاز تغییرات تراکم زیرا . باشد سوخ

تغییرات میزان کود و در صورتی که  ،تاثیر می گذارد
در . دنرا تحت تاثیر قرار می دهوزن پیاز  ،آبیاري

) 1390(مطالعه صورت گرفته توسط کافی و همکاران 
پیاز نسبت به وزن پیاز در تعیین نیز تاثیر بیشتر تعداد 

 تحت تاثیر تراکم هاي مختلف گزارش عملکرد موسیر
 .گردید

 

  تلفات نیتروژن
بیشترین مقدار مشاهده شده و برازش شده 

باالترین سطوح کود نیتروژن و  تلفات نیتروژن در
متر مکعب  3500 و در هکتار اورهکیلوگرم  300(آبیاري 

بوته در متر  10(و کمترین تراکم کاشت موسیر ) آب
همچنین، نتایج نشان داد که با . به دست آمد) مربع

و کاهش تراکم  و آبیاري افزایش سطوح نیتروژن
  ). 5جدول(تلفات نیتروژن افزایش یافت  موسیر

سطح پاسخ تلفات نیتروژن تحت تاثیر کود 
تراکم و همچنین  ×آبیاري، کود نیتروژن  ×نیتروژن 

با افزایش . مشاهده می شود 2تراکم در شکل  ×آبیاري 
ن در تمام سطوح آبیاري، تلفات نیتروژن کود نیتروژ

افزایش نشان داد که این تلفات در سطوح باالي آبیاري 
با شیب تندي نسبت به سطوح پایین آبیاري افزایش 

در تمام سطوح کود نیتروژن نیز افزایش ). 2شکل (یافت 
آبیاري منجر به افزایش تلفات نیتروژن گردید که شیب 

کودي بیشتر از سطوح این افزایش در سطوح باالي 
پایین کاربرد کود نیتروژن بود، به عبارتی افزایش 
آبیاري در مقادیر باالي مصرف کود با شیب تندتري 
باعث افزایش تلفات نیتروژن نسبت به مقادیر کمتر 

به نظر می رسد افزایش ). 2شکل (کاربرد کود گردید 
آبیاري به دلیل افزایش آب قابل دسترس براي آبشویی 

روژن باعث افزایش تلفات نیتروژن نسبت به نیت
هالورسون و همکاران . تیمارهاي کم آبیاري می شود

گزارش کردند که افزایش سطوح آبیاري منجر ) 2008(
. به افزایش تلفات نیتروژن در کشت و کار پیاز شد

همچنین این محققان بیان نمودند که تلفات نیتروژن در 
بل توجهی در سطوح باالي مصرف کود افزایش قا

   .مقایسه با سطوح پایین کاربرد کود نشان داد
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موسیر تحت تاثیر متغیرهاي مستقل کود نیتروژن، آبیاري و تراکم سوخسطح پاسخ عملکرد  -1شکل  

تراکم بر تلفات  ×اثر متقابل کود نیتروژن 
منجر به افزایش  نیتروژن نشان داد که افزایش کود

تلفات نیتروژن در سطوح مختلف تراکم شد، با این 
وجود، تلفات نیتروژن در سطوح کاربرد کود به شدت 

به  .تحت تاثیر سطوح مختلف تراکم کاشت قرار گرفت
ش تلفات نیتروژن افزای ،در سطوح پایین تراکم طوریکه

در راستاي افزایش مقدار کاربرد کود نیتروژن با شیب 
همراه بود، درصورتی که در سطوح باالي تراکم تندي 

کاشت، افزایش میزان مصرف کود تلفات نیتروژن را با 
تراکم کاشت در تمام ). 2شکل (شیب کندي افزایش داد 

سطوح مختلف کودي تاثیر منفی بر میزان تلفات 
به عبارتی افزایش تراکم کاشت موسیر . ن داشتنیتروژ

در تمام سطوح کاربرد کود باعث کاهش تلفات نیتروژن 
بنابراین بیشترین تلفات نیتروژن تحت  ).2شکل (گردید 

تراکم در شرایط کاربرد  ×تاثیر برهمکنش کود نیتروژن 
بیشترین سطح کود نیتروژن با کمترین تراکم کاشت 
موسیر حاصل شد و کمترین تلفات نیز در صورت 

در باالترین سطح تراکم کاربرد کمترین مقدار کود 
افزایش تراکم احتماالً به  ).2شکل (کاشت مشاهده شد 

دلیل افزایش سطح تماس ریشه در واحد سطح باعث 
نیتروژن از خاك شده و کاهش تلفات  جذب بیشتر

 موسیرآبشویی نیترات را نسبت به تراکم هاي پائین 
  . باعث می شود

منحنی پاسخ تلفات نیتروژن تحت تاثیر 
آبیاري نشان داد که افزایش تراکم در  ×برهمکنش تراکم 

سطوح مختلف آبیاري باعث کاهش تلفات نیتروژن شد، 
مام سطوح مختلف در صورتی که افزایش آبیاري در ت

افزایش تلفات نیتروژن را به  ،تراکم هاي کاشت موسیر
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بنابراین می توان بیان کرد که  ).2شکل (همراه داشت 
تاثیر تراکم بر تلفات نیتروژن منفی و اثر آبیاري بر 

) 1993(و همکاران  الس. تلفات نیتروژن مثبت بود
گزارش نمودند که افزایش مقدار آبیاري در گیاه پیاز 
باعث افزایش آبشویی نیتروژن شده و در نتیجه تلفات 

میزان آبیاري باعث کاهش  .نیتروژن را افزایش می دهد
کاهش پتانسیل آبشویی نیترات می شود که به نوبه 

رد خود کاهش آلودگی آب هاي زیر زمینی را به دنبال دا
با ). 2004شوك و همکاران  و 2007تورود و کینکاید (

توجه به شیب کاهش تلفات نیتروژن به ازاي افزایش 
تراکم کاشت درمقایسه با شیب افزایش تلفات نیتروزن 
به ازاي افزایش مقدار آبیاري، می توان عنوان نمود که 
تلفات نیتروژن به تغییرات تراکم کاشت نسبت به 

  ).2شکل (یشتر واکنش نشان می دهد تغییرات آبیاري ب
 

  
سطح پاسخ تلفات نیتروژن تحت تاثیر متغیرهاي مستقل کود نیتروژن، آبیاري و تراکم -2شکل  

  کارایی مصرف نیتروژن
در هکتار و  اورهکود کیلوگرم  300 کاربرد

در هکتار و تراکم  متر مکعب آب 1500 آبیاري به میزان
مقدار مشاهده شده  کمتریندر متر مربع داراي بوته  10

و ) به ازاي یک کیلوگرم کود نیتروژن سوخکیلوگرم  41(
به ازاي یک کیلوگرم  سوخکیلوگرم  25/42(برازش شده 

از طرفی . کارایی مصرف نیتروژن بود) کود نیتروژن
 اورهکیلوگرم  100در تیمار مقدار این صفت  بیشترین
با تراکم  متر مکعب آب 3500 با مصرف در هکتار

بنظر می رسد . مربع مشاهده شدمتر بوته در  18کاشت 
 سوخعملکرد افزایش  موسیر عالوه براکم افزایش تر
و در  نیز می شود ، باعث کاهش تلفات نیتروژنموسیر



 53                                                                                         .....ایرانیمدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاري و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر 
 

را منجر می  افزایش کارایی مصرف نیتروژن نتیجه
   .)5جدول(  شود

آبیاري بر میزان  ×بر همکنش کود نیتروژن 
سطح  افزایش کارایی مصرف نیتروژن نشان داد که

ح نیتروژن منجر به بهبود کارایی آبیاري و کاهش سط
بطوریکه، در تمامی ). 3شکل(مصرف نیتروژن شد 

سطوح آبیاري، با افزایش سطوح نیتروژن کارایی 
مصرف نیتروژن کاهش نشان داد و با افزایش سطوح 
آبیاري در کلیه سطوح کودي نیتروژن، مقدار کارایی 

کاهش کارایی مصرف . مصرف نیتروژن افزایش یافت
ن با افزایش میزان مصرف کود نیتروژنه در نیتروژ

گیاهان هم خانواده موسیر توسط سایر محققین نیز 
بطوریکه، هالورسون و همکاران . گزارش شده است

در بررسی اثرات کود نیتروژن و آبیاري بر ) 2008(
رشد و نمو و شاخص هاي زراعی گیاه پیاز، به این 

نیتروژنه نتیجه رسیدند که افزایش میزان مصرف کود 
باعث کاهش معنی داري در کارایی مصرف نیتروژن می 

همچنین گزارش نمودند که مدیریت مناسب . شود
در تولید  بهبود کارایی مصرف نیتروژنآبیاري منجر به 

کمترین مقدار کارایی مصرف نیتروژن در . گردید پیاز
باالترین سطح کودي و کمترین سطح آبیاري و 

در پایین ترین سطح کودي و بیشترین مقدار این صفت 
همچنین ). 3شکل (باالترین سطح آبیاري حاصل شد 

منحنی پاسخ کارایی مصرف نیتروژن تحت تاثیر بر 
آبیاري نشان داد که شاخص  ×همکنش کود نیتروژن 

کارایی مصرف نیتروژن به تیمار کودي بیشتر از تیمار 
افزایش  ،به طوریکه .آبیاري واکنش نشان می دهد

مقدار کود بیشتر از آبیاري، میزان کارایی  کاربرد
با توجه به اینکه  ).3شکل ( مصرف نیتروژن را تغییر داد

عملکرد سوخ و میزان  نسبتکارایی مصرف نیتروژن از 
کود مصرفی حاصل می شود، می توان بیان کرد که 

افزایش مخرج کسر منجر به افزایش کاربرد کود به دلیل 
ن می گردد، اگرچه ژکاهش کارایی مصرف نیترو

افزایش کاربرد کود افزایش عملکرد سوخ را نیز به دنبال 

به عبارت دیگر در مقادیر کمتر کاربرد کود، گیاه  .دارد
در به ازاي یک واحد کود نیتروژن، عملکرد بیشتري را 

   .کود تولید می کند کاربرد مقایسه با مقادیر باالي
با افزایش سطوح نیتروژن، کارایی مصرف 

کاهش  موسیرنیتروژن در تمامی تراکم هاي کاشت 
همچنین در کلیه سطوح نیتروژن، ). 3شکل(نشان داد 

یی منجر به بهبود کارا کاشت موسیرافزایش تراکم 
بطوریکه باالترین کارایی مصرف  .مصرف نیتروژن شد

 ،تراکم ×در شرایط بر همکنش کود نیتروژن  وژنرنیت
پایین ترین سطح نیتروژن مصرفی و باالترین تراکم در 

دست آمد و کمترین کارایی مصرف ه مورد استفاده ب
باالترین سطح کودي و کمترین تراکم نیتروژن در 
بهبود کارایی مصرف نیتروژن در شرایط . مشاهده شد

افزایش عملکرد  افزایش تراکم کاشت را می توان به دلیل
در سطوح . اي باالي موسیر دانستسوخ در تراکم ه

در تمامی تراکم  کاربرد کودپایین نیتروژن با افزایش 
، کارایی مصرف نیتروژن با شیب تندي کاشتهاي 

در سطوح باالي کودي این  در صورتی که، یافتکاهش 
کارایی  .)3شکل( بود برخوردارشیب کمتري  از روند

مصرف نیتروژن به تغییرات میزان مصرف کود بیشتر 
تراکم کاشت واکنش نشان داد که نشان تغییرات از 

کود نیتروژن بر کارایی مصرف  دهنده تاثیر بیشتر
  .نیتروژن در مقایسه با تراکم می باشد

سطح پاسخ کارایی مصرف نیتروژن در  بررسی         
نشان داد که  تراکم ×آبیاري  گیاه موسیر به اثر متقابل

با افزایش سطوح آبیاري  کاشت،در تمامی تراکم هاي 
همچنین ). 3شکل(کارایی مصرف نیتروژن افزایش یافت 

، مقدار کارایی مصرف نیتروژن موسیربا افزایش تراکم 
باالترین . در تمامی سطوح آبیاري افزایش نشان داد

قدار مقدار کارایی مصرف نیتروژن در باالترین م
آبیاري و تراکم و کمترین مقدار این صفت در پایین 

همان  ).3شکل(ترین سطح آبیاري و تراکم حاصل شد 
افزایش میزان آبیاري  طور که در قبل نیز اشاره شد
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باعث بهبود عملکرد سوخ می گردد که این امر  افزایش 
  هالورسون. کارایی مصرف نیتروژن را منجر می شود

  

 

 

سطح پاسخ کارایی مصرف نیتروژن تحت تاثیر متغیرهاي مستقل کود نیتروژن، آبیاري و تراکم -3شکل  

نیز افزایش کارایی مصرف نیتروژن ) 2002(و همکاران 
 با .مناسب آبیاري را بیان کردندتحت تاثیر مدیریت 

توجه به اینکه شیب افزایش کارایی مصرف نیتروژن به 
ازاي افزایش تراکم کاشت بیشتر از آبیاري بود، بنابراین 
می توان بیان نمود که کارایی نیتروژن به تغییرات تراکم 

بطور کلی با توجه به . بیشتر از آبیاري واکنش می دهد
پاسخ کارایی مصرف  یافته هاي حاصل از سطح

نیتروژن به متغیرهاي کود نیتروژن، آبیاري و تراکم، 
می توان نتیجه گرفت که در بین متغیرهاي مورد 
بررسی، تغییرات کارایی مصرف نیتروژن بیشتر ناشی 

  .از تیمار کودي می باشد
  

  
  کارایی مصرف آب
شده  برازششده و  مشاهدهمقدار بیشترین 

کیلوگرم  01/10و  08/10به ترتیب (کارایی مصرف آب 
در  اورهکیلوگرم  300تیمار در  )مترمکعب آببر  سوخ
بوته در متر  18 در هکتار و متر مکعب آب 1500 هکتار،
 برازششده و  مشاهدهمقدار ( و کمترین مقدار آن مربع
مترمکعب  بر سوخکیلوگرم  34/3و  28/3به ترتیب شده 
متر  3500 در هکتار، اورهکیلوگرم  100در تیمار  )آب

بوته در متر مربع مشاهده شد  10و در هکتار مکعب آب
از آنجاییکه کارایی مصرف آب از نسبت  ).5جدول(
بنظر می  کرد بر مقدار آب مصرفی حاصل می شود،ملع



 55                                                                                         .....ایرانیمدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاري و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر 
 

رسد، افزایش سطوح نیتروژن و تراکم با افزایش 
باعث افزایش کارایی  در گیاه موسیر سوخعملکرد 
  .ندشددر این گیاه ب آمصرف 

کارایی مصرف آب در گیاه موسیر  سطح پاسخ
و تراکم بوته در  آبیاري ،کود نیتروژن به تیمارهاي

 اثر متقابلدر بررسی  .نشان داده شده است 4شکل 
مشاهده  آبیاري بر کارایی مصرف آب ×کود نیتروژن 

بیاري آ شد که افزایش سطوح نیتروژن و کاهش سطوح
در ). 4 شکل(کارایی مصرف آب شدند منجر به افزایش 

تمامی سطوح آبیاري، با افزایش سطوح نیتروژن میزان 
همچنین در کلیه سطوح . کارایی مصرف آب بهبود یافت

نیتروژن، با افزایش آب مصرفی، کارایی مصرف آب 
کمترین مقدار کارایی مصرف  بطوریکه. کاهش نشان داد

و بیشترین  آب در کاربرد کمترین مقدار کود نیتروژن
بیشترین کارایی مصرف  سطح آبیاري مشاهده شد و

در باالترین مقدار نیتروژن و پایین ترین مقدار  نیز آب
افزایش کارایی مصرف آب  ).4 شکل(ست آمد بد آبیاري

در گیاه پیاز توسط در سطوح پایین مصرف آب 
بطوریکه . نیز بیان شد) 2008(هالورسون و همکاران 

کیلوگرم  1216به  534رف آب از افزایش کارایی مص
با کاهش میزان آبیاري در  پیاز بر سانتیمتر آب مصرفی
همچنین این محققان اشاره  .این گیاه گزارش گردید

کردند که افزایش کود نیتروژن تاثیر معنی داري بر 
با توجه به اینکه . کارایی مصرف آب در پیاز نداشت

کارایی مصرف آب از نسبت عملکرد سوخ و میزان آب 
مصرفی حاصل می شود، می توان بیان کرد که افزایش 
میزان آبیاري به دلیل افزایش مخرج کسر منجر به 
کاهش کارایی مصرف آب می شود، هرچند افزایش 

می افزایش عملکرد سوخ نیز  میزان آبیاري منجر به
، گیاه به آبیاريیگر در مقادیر کمتر به عبارت د. گردد

، عملکرد بیشتري را در آب مصرفیازاي یک واحد 
   . تولید می کند آبیاريمقایسه با مقادیر باالي 

افزایش هر دو عامل نیتروژن و تراکم بوته باعث 
از آنجاییکه ). 4شکل (افزایش کارایی مصرف آب شد 

 سوخافزایش تراکم و نیتروژن باعث افزایش عملکرد 
، بنابراین افزایش این دو تیمار )1شکل(شدند  موسیر

منحنی  نتایج. گردیدمنجر به بهبود کارایی مصرف آب 
پاسخ کارایی مصرف آب تحت تاثیر برهمکنش کود 

نشان داد که در کلیه سطوح نیتروژن،  تراکم ×نیتروژن 
در متر مربع، کارایی مصرف  موسیربا افزایش تراکم 

همچنین در کلیه تراکم هاي کشت، . یافتآب افزایش 
افزایش سطوح نیتروژن باعث افزایش کارایی مصرف 

  ). 4 شکل( گردید در گیاه موسیرآب 
بر کارایی مصرف  تراکم × آبیاري بر همکنش

 کاشتنیز نشان داد که در تمامی تراکم هاي  آب موسیر
به ویژه  یی مصرف آبکارا ،با افزایش سطوح آبیاري

 شکل(کاهش چشم گیري نشان داد  در تراکم هاي باال
بطوریکه باالترین کارایی مصرف آب در تمامی ). 4

در پایین ترین سطح آبیاري بدست  موسیرتراکم هاي 
از طرفی در تمامی سطوح آبیاري با افزایش تراکم . آمد

). 4 شکل(، کارایی مصرف آب افزایش نشان داد کاشت
نجاییکه کارایی مصرف آب از نسبت عملکرد بر آب از آ

مصرفی حاصل می شود، بنابراین بدیهی بنظر می رسد 
که افزایش مصرف آب منجر به کاهش کارایی مصرف 

نیز ) 2011(نتایج تحقیق دوگان و همکاران  .آب گردد
نشان داد که باالترین کارایی زراعی مصرف آب در 

مد و با افزایش دست آبه پایین ترین سطح آبیاري 
 .سطوح آبیاري از کارایی زراعی مصرف آب کاسته شد

همچنین ایشان گزارش کردند که بیشترین عملکرد گیاه 
در شرایط کاربرد باالترین سطح آبیاري با میانگین 

کیلوگرم در هکتار حاصل شد و افزایش  3943عملکرد 
.میزان آبیاري منجر به بهبود عملکرد گیاه گردید
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  سطح پاسخ کارایی مصرف آب تحت تاثیر متغیرهاي مستقل کود نیتروژن، آبیاري و تراکم -4شکل

  بهینه سازي منابع
و تراکم  آبیاري کود نیتروژن، مقدار بهینه

زیست بر اساس سه سناریوي اقتصادي،  موسیر
مقدار براي حصول زیست محیطی - محیطی و اقتصادي

نشان داده  6مورد انتظار متغیرهاي وابسته در جدول 
اعداد داخل پارانتز نشان دهنده ضریب تاثیر . شده است

متغیر وابسته در تعیین مقدار متغیرهاي مستقل در 
بیانگر میزان  1DIشاخص . سناریو مورد نظر می باشد

ترکیب تیمارهاي مورد بررسی براي مدل در تعیین  دقت
به دست آوردن متغیرهاي وابسته می باشد که مقدار 

                                                           
1 Desirability Index 

نزدیکتر باشد، نشاندهنده  1این شاخص هر چقدر به 
مقدار متغیرهاي وابسته دقت باالي مدل در شبیه سازي 
 مقدار شاخص. می باشد تحت تاثیر متغیرهاي مستقل

DI  براي سناریوهاي اقتصادي، زیست محیطی و
 88/0، 94/0زیست محیطی به ترتیب برابر با - اقتصادي

بنابراین مدل، شبیه سازي دقیق . به دست آمد 82/0و 
بهینه  میزانتري براي سناریوي اقتصادي در تعیین 

در مقایسه با سناریوهاي دیگر  منابع کود، آب و تراکم
  ).6جدول (داشت 

در سناریوي اقتصادي  موسیر سوخعملکرد  
بعنوان اصلی ترین متغیر تعیین کننده ي میزان بهینه 

و بنابراین در  منابع مورد استفاده در نظر گرفته شد
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 .مدنظر قرار گرفت 2سناریو اقتصادي با ضریب تاثیر 
کیلوگرم  260کاربرد نشان داد که شبیه سازي نتایج 
در  مکعب آبمتر  2227به همراه  در هکتار اورهکود 
منجر به تولید بوته در متر مربع  7/16در تراکم  هکتار

و همچنین تلفات  در هکتار سوخکیلوگرم  15295حدود 
کارایی مصرف  کیلوگرم نیتروژن در هکتار، 19

کیلوگرم بر  سوخکیلوگرم  4/49نیتروژنی معادل 
بر  سوخکیلوگرم  7و کارایی مصرف آب  نیتروژن

با توجه به میزان کود ). 6جدول(شد  مترمکعب آب
براي حصول ) در هکتار اوره کیلوگرم 260(مصرفی 

بیشترین عملکرد در سناریوي اقتصادي، بنظر می رسد 
، تاثیر معنی داري این مقدارکه کاربرد سطوح باالتر از 

ندارد و بصورت  گیاه موسیر سوخدر افزایش عملکرد 
ه صعید از دسترس گیاه خارج می شود کآبشویی یا ت

خود می تواند منجر به افزایش آلودگی هاي زیست 
  . محیطی گردد

  
  مقدار بهینه کود نیتروژن، آبیاري و تراکم موسیر براي حصول متغیرهاي وابسته مورد انتظار در سناریوهاي مورد بررسی -6جدول

  زیست محیطی-اقتصادي  زیست محیطی  اقتصادي    

  )y(وابسته متغیر 

  kg/ha(  *)2 (15295  )1 (12287  )1 (13742( سوخعملکرد 
  kg/ha(  )1 (0/19  )2 (0/10  )1 (2/11(تلفات نیتروژن 

  123) 2(  1/85) 1(   4/49) 1(  کارایی مصرف نیتروژن
  20/8) 2(  00/7) 1(  00/7) 1(  کارایی مصرف آب

  )x(متغیر مستقل 
  kg/ha(  260  100  169( اورهکود 

  m3(  2227  1500  2025(آبیاري   
  plant/m2(  7/16  54/16  7/17(تراکم 

  DI 94/0  89/0  82/0شاخص 
  .اعداد داخل پارانتز نشان دهنده ضریب تاثیر متغیر وابسته در تعیین مقدار متغیرهاي مستقل در سناریو مورد نظر می باشد*

 

در سناریوي زیست محیطی، کاهش تلفات 
بع میزان بهینه منانیتروژن بعنوان فاکتور تعیین کننده 

که صرفا کاهش آلودگی هاي زیست  در نظر گرفته شد
مدنظر آبشویی و تصعید نیتروژن را محیطی ناشی از 

و کارایی  به عملکرد اقتصادي اهمیت کمتريقرار داده و 
بنابراین ضریب تاثیر براي  .شد منابع در این سناریو

تلفات نیتروژن براي تعیین میزان منابع کود، آب و تراکم 
و براي سایر  2در سناریوي زیست محیطی برابر 

در این . )6جدول ( در نظر گرفته شد 1متغیرها معادل 
 کیلوگرم در هکتار، آبیاري  100کود نیتروژن سناریو 

بر  ر مربعبوته در مت 54/16متر مکعب و تراکم  1500
بر اساس منابع پیشنهادي، . پیشنهاد شد اساس مدل

کارایی مصرف ، تلفات نیتروژن، سوخمیزان عملکرد 
کیلوگرم در  12287به ترتیب معادل  نیتروژن و آب

کیلوگرم  1/85کیلوگرم نیتروژن در هکتار،  10هکتار، 
بر  سوخکیلوگرم  7و  بر کیلوگرم نیتروژن سوخ

  ). 6جدول(شد  تخمین زده مترمکعب آب
در سناریوي  نیز ژن و آبکارایی مصرف نیترو

زیست محیطی بعنوان فاکتور اصلی تعیین  - اقتصادي
ند متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شدکننده اپتیمم مقدار 

براي این متغیرها در  2و بر این اساس، ضریب تاثیر 
 .مدنظر قرار گرفتزیست محیطی  -سناریوي اقتصادي

، مقدار بهینه زیست محیطی - اقتصاديدر سناریوي 
کیلوگرم  169 و تراکم به ترتیب معادل  آبیاري ،نیتروژن
بوته  7/17و کعب آب در هکتار ممتر  2025، در هکتار

 این منابع پیشنهاديبر اساس . بدست آمددر متر مربع 
کیلوگرم در هکتار،  13742 سوخعملکرد  توسط مدل،

کیلوگرم نیتروژن در هکتار،  2/11تلفات نیتروژن 
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بر  سوخکیلوگرم  123 حدود کارایی مصرف نیتروژن
 2/8معادل  کارایی مصرف آبو  کیلوگرم نیتروژن

تخمین زده شد  بر مترمکعب آب سوخکیلوگرم 
  ).6جدول(

با توجه به نتایج، از آنجاییکه سناریوي  
 موسیر سوخعملکرد زیست محیطی هم  - اقتصادي

و هم میزان تلفات ) بعنوان یک شاخص اقتصادي(

مدنظر را ) بعنوان یک شاخص زیست محیطی(نیتروژن 
، بنظر می رسد مصرف منابع مورد قرار می دهد

بر اساس این  )کود نیتروژن، آبیاري و تراکم( استفاده
براي نیل راهکار می تواند بعنوان مناسب ترین سناریو 

همراه کاهش آلودگی  به به حصول عملکرد قابل قبول
   .هاي زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد

  

  منابع مورد استفاده

بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد پیاز خوراکی در منطقه . 1385افشار منش غ و خدادادي م، 
 .94-103: 72پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، . جیرفت
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	ﺚﻋﺎﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻆﻔﺣ و ﺪﯿﻟﻮﺗ يﺎﻫ ﻪﻨﯾﺰﻫ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ هوﻼﻋ ،يزروﺎﺸﮐ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا رد ﻊدﻮﺷ ﯽﻣ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻦﯾا ﻪﯾور ﯽﺑ فﺮﺼﻣ زا ﯽﺷﺎﻧ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﺎﻫ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺶﻫﺎﮐ . فﺮﺼﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ ناﺰﯿﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﻣ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ، هﺪﮑﺸﻧاد ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﻋرﺰﻣ رد يﺰﮐﺮﻣ ﺐﮐ ﺪﻣآ رد اﺮﺟا ﻪﺑ . و ﻻﺎﺑ حﻮ
	ﺪﺷ ﯽﺣاﺮﻃ . دﺮﮑﻠﻤﻋ بآ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و لﺪﻣ ﮏﯾ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا درﻮﻣ ﻪﺘﺴﺑاو يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﻦﯾا تاﺮﯿﯿﻐﺗ ،ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔرﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ . و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز ،يدﺎﺼﺘﻗا يﻮﯾرﺎﻨﺳ ﻪﺳ سﺎﺳا ﺮﺑﺗ يﻮﯾرﺎﻨﺳ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ رﺎﻈﺘﻧا درﻮﻣ ﺮﯾدﺎ
	نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ،بآ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ
	نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ،بآ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز ،
	ﯽﻓﺮﺼﻣ يﺎﻫ ماﺪﻧا رد تاﺮﺘﯿﻧ ﺮﯿﻈﻧ هﺪﻨﯾﻻآ داﻮﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﯽﻋارز تﻻﻮﺼﺤﻣﺪﺷﺎﺑ) ﯽﺗﻮﮑﻠﻣ1375 .( ﻪﻧﺎﻔﺳﺎﺘﻣ ﺎﺑ و هدﻮﺑ لدﺎﻌﺘﻣﺎﻧ رﻮﺸﮐ رد ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ يﺎﻫدﻮﮐ فﺮﺼﻣ هﺎﯿﮔ ﯽﻌﻗاو زﺎﯿﻧ قﺎﺒﻄﻧادراﺪﻧرﻮﻄﺑ ،يﻪﮐ ﻦﯾا ﺮﺑ روﺎﺑ لدﺎﻌﺘﻣﺎﻧ ،ﻪﯾور ﯽﺑ فﺮﺼﻣ ﯽﻠﻌﻓ ﺪﻧور مواﺪﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺖﺳايﺎﻫدﻮﮐ مﺎﮕﻨﻬﺑﺎﻧ و ﯽﯾﺎﯿﻤ
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	( ﯽﻫﺎﯿﮔ ﺖﺳا هداﻮﻧﺎﺧ زا ﻪﻟﺎﺳﺪﻨﭼﻪﺳﺎﯿﻟآ
	ﻪﮐ زﺎﯿﭘهﺎﯿﮔ ﻦﯾا نﺎﻣرد رد ﻢﺧز ﻢﯿﻣﺮﺗ ،ﻢﺴﯿﺗﺎﻣر رﺎﮑﺑ ﻪﻨﯿﺳ ﻂﻠﺧ و ﯽﺤﻄﺳ يﺎﻫ ﯽﻣ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﯾﺎﻨﺻ رد نآ فﺮﺼﻣ هﺪﻤﻋ ،دور ﺖﺳا هﺪﻨﻫد ﻢﻌﻃ)ﻮﻬﭙﺳنارﺎﮑﻤﻫ و ﺪﻧ1387 .( تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﻌﺘﻣدﯽﮔﮋﯾو و صاﻮﺧ درﻮﻣ رد نﻮﻨﮐﺎﺗ ي ﺮﯿﺳﻮﻣ يﺎﻫ زا ﻪﮐ ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻﯽﻣ ﺎﻬﻧآ ﻪﻠﻤﺟ تاﺮﺛا ﻪﺑ ناﻮﺗ ﯿﻫ ﯽﻤﻟوﺮ
	ﺎﺑ ا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﯾ ﻪﮑﻨرﻮﺸﮐاﯾناﺮردﺶﺨﺑﮏﺸﺧوﻧﯿﻪﻤ ﮏﺸﺧﻧدﯿﺎهﺪﺷ ﻊﻗاوو ﺖﺳازاﺮﻈﻧﻊﺑﺎﻨﻣبآدوﺪﺤﻣ ﻣﯽﺪﺷﺎﺑاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﯾ،ﻦﺧذﯿهﺮﻪﻓﺮﺻ وﻮﺟﯽﯾردفﺮﺼﻣ
	بآردﺶﺨﺑزروﺎﺸﮐي، ﺶﻘﻧﺮﺛﺆﻣيرداﺰﻓاﯾﺶ ﻟﻮﺗﯿتاﺪﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ. ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﯿﻌﺗ نﺎﻫﺎﯿﮔ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺰﯿﻧ ﺶﻘﻧ دﻮﺧ ﻪﺑﻮﻧ ﻪﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا رد ﯽﯾاﺰﺴﺑ يﺎﻫ ﻢﺘﺴﯿﺳﻮﮐا رد ﺪﯿﻟﻮﺗ دراد ﯽﻋارز .ﯽﻓﺎﮐ نارﺎﮑﻤﻫ و)1390(ﯽﺳرﺮﺑ رد ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺮﯿﺳﻮﻣ هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﻢﮐاﺮﺗددﺮﮔ ﯽﻣ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا 
	ﯽﻋارز لﺎﺳ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا91-90 ﻪﻋرﺰﻣ رد رد ﻊﻗاو ﺪﻬﺸﻣ ﯽﺳودﺮﻓ هﺎﮕﺸﻧاد يزروﺎﺸﮐ ﯽﺗﺎﻘﯿﻘﺤﺗ10 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ ﺎﺑ ﺪﻬﺸﻣ قﺮﺷ يﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ36 ﻪﺟرد و16 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ و ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﺟرد59 و ﻪﺟرد36 عﺎﻔﺗرا و ﯽﻗﺮﺷ ﻪﻘﯿﻗد985ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا يﺮﺘﻣ، ترﻮﺼﺑ حﺮﻃﺰﮐﺮﻣ ﺐﮐﺮﻣيﺪﺷ اﺮﺟا .ﺗﯿﺎﻫرﺎﻤيﺎﻣزآﯾﺸﯽ ﺎﺑ ﻻ
	ﻌﺗﯿﯿﻦﺪﺷ عﻮﻤﺠﻣ رد ﻪﮐ20 ﺐﯿﮐﺮﺗﺗﯿرﺎﻤ ﺪﯾدﺮﮔ ﺺﺨﺸﻣ ي)لوﺪﺟ1.(
	هروا مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ(، بآ)1500 و3500ﺘﻣﺐﻌﮑﻣ ﺮ( ﻢﮐاﺮﺗ و )10 و18ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ (اﺮﺑيﮔﯿ هﺎﺮﯿﺳﻮﻣ ﯽﯾوراد، راﺰﻓا مﺮﻧ ﻂﺳﻮﺗ
	ﺖﺷﺎﮐ ،ﻦﯿﻣز يزﺎﺳ هدﺎﻣآ زا ﺪﻌﺑيﺎﻫزﺎﯿﭘ يﺎﻫ رد ﺮﯿﺳﻮﻣيﺎﻬﺗﺮﮐ3×5/3 ﻒﯾدر ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺎﺑ ﺮﺘﻣ50 ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳرد لﺎﺳ ﺰﯿﯾﺎﭘ1390ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا. ﻦﯿﺑ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﺰﯿﻧ ﺎﻬﺗﺮﮐ50ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ .زﺎﯿﭘ ﻪﯿﻬﺗ يﺎﻫ ناوﺮﯿﺷ ﻪﯿﺣﺎﻧ ﻊﺗاﺮﻣ زا هﺪﺷﺪﻧدﻮﺑ . ﺖﺷﺎﮐ شور ترﻮﺼﺑيا ﻪﺘﺸﭘ و يﻮﺟ ﻒﯾدر يور ﻞﺻاﻮﻓ و ر
	ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺖﺷﺎﮐ زا ﻞﺒﻗاي درﻮﻣ ﻪﻋرﺰﻣ كﺎﺧ زا ﺎﻣزآﯾﻓدﺎﺼﺗ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯽﻌﺗ ﺖﻬﺟ و بﺎﺨﺘﻧاﯿﯿ ﻦ ﻣﯿ ،دﻮﺟﻮﻣ ﺮﺻﺎﻨﻋ ناﺰ
	وﻦﯿﻨﭽﻤﻫ كﺎﺧ ﺖﻓﺎﺑ ﺎﻣزآ ﻪﺑﯾ ﻞﻘﺘﻨﻣ هﺎﮕﺸ لوﺪﺟ رد نآ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﮐ ،ﺪﯾدﺮﮔ2 ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ.زا ﯽﻫﺎﮔآ ياﺮﺑ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ و عوﺮﺷ زا ﻞﺒﻗ ﺎﻫ تﺮﮐ مﺎﻤﺗ زا كﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ ناﺰﯿﻣ ﻖﻤﻋ زا ﺶﯾﺎﻣزآ مﺎﻤﺗا زا ﺪﻌﺑ30 مﺎﺠﻧا يﺮﺘﻤﯿﺘﻧﺎﺳ ﺖﻓﺮﮔ.
	و
	رﺎﻤﯿﺗو هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣزا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑو ﭗﻤﭘﺘﻨﮐﻮبآ ر ﺖﺧاﻮﻨﮑﯾ ترﻮﺼﺑدﺮﮔ لﺎﻤﻋاﯾﺪ.ﻧ دﻮﮐﯿﻓﺮﺼﻣ نژوﺮﺘﯽ هروا دﻮﮐ)46نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﺻرد(تﺮﮐ ﺮﻫ ياﺮﺑ ود ﻪﺑ وﺎﺴﻣ ﺖﻤﺴﻗيﺴﻘﺗﯿﺪﺷ ﻢﻧ ﻪﮐﯿﻤﯽ نﺎﻣز رد نآ زا ﻧ و ﺖﺷﺎﮐﯿد ﻢﯾ ﻪﻗﺎﺳ ﻪﻠﺣﺮﻣ عوﺮﺷ رد نآ ﺮﮕ ﻪﺑ ﻦﺘﻓر دﺮﮔ لﺎﻤﻋا كﺮﺳ ترﻮﺻﯾﺪ .ﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﺎﺑ هزرﺎﺒﻣي 
	ﻖﯾﺮﻃ زا و ﺪﺷر ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا رد ﺰﯿﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ﻪﻟدﺎﻌﻣ1ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ:
	،رﻮﻈﻨﻣﻨﺳ رديدﺎﺼﺘﻗا يﻮﯾرﺎ، دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳ؛ رد ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﻮﯾرﺎﻨﺳ، نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ يﻮﯾرﺎﻨﺳ رد و يدﺎﺼﺘﻗا -ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز،ارﺎﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾ) بآ وﺮﺘﯿﻧ وژن ( راﺪﻘﻣ هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﯽﻠﺻا رﻮﺘﮐﺎﻓ ناﻮﻨﻌﺑ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ دﺮﺑرﺎﮐ ﺪﻧﺪﺷ.ﺎﻫ هداد ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﺖﻬﺟ
	: نژوﺮﺘﯿﻧ ؛ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ياﺪﺘﺑا رد كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣ
	،نآ رد ﻪﮐ
	: تﺎﻔﻠﺗنژوﺮﺘﯿﻧ ؛
	: نژوﺮﺘﯿﻧ ؛هروا دﻮﮐ ﻖﯾﺮﻃ زا ﯽﻓﺮﺼﻣ
	: ناﺰﯿﻣ هﺎﯿﮔ نژوﺮﺘﯿﻧ و ﺪﺷر ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا رد
	: نژوﺮﺘﯿﻧ كﺎﺧ رد دﻮﺟﻮﻣﺖﺷادﺮﺑ زا ﺲﭘ)رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ(. ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ياﺮﺑنژوﺮﺘﯿﻧ)
	( ﯽﯾارﺎﮐ و بآ فﺮﺼﻣ)
	(ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﺮﯾز تﻻدﺎﻌﻣ زا ) نارﺎﮑﻤﻫ و يرﻮﺼﻨﻣ2014(:
	) ﻞﻧرﻮﮐ1990 (ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ درﻮﻣ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺎﺘﯾﺎﻬﻧ و ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺪﯾدﺮﮔ بﺎﺨﺘﻧا لﺪﻣ ﻦﯾﺮﺗ.
	: دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳ ﺮﺗ)رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( و
	،نآ رد ﻪﮐ
	: ﯽﻓﺮﺼﻣ بآ ﻞﮐ راﺪﻘﻣ)رﺎﺘﮑﻫ رد ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ(ﯽﻣ
	،ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﻦﯾا رد ﻪﮐ
	: ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﯿﯿﻐﺘﻣ)
	: دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳ ﺮﯿﺳﻮﻣﻊﺑﺎﻨﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﯽﯾارﺎﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ،( ؛
	ﺪﺷﺎﺑ.راﺪﻘﻣﺮﺼﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و دﻮﮐ و بآ ف ﺮﯿﺳﻮﻣ ﺖﺴﯾز ،يدﺎﺼﺘﻗا يﻮﯾرﺎﻨﺳ ﻪﺳ سﺎﺳا ﺮﺑيدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻄﯿﺤﻣ - ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾزﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ. ﻦﯾﺪﺑ
	،
	: ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑنژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ،
	و
	يرﺎﯿﺑآ ﻢﮐاﺮﺗ وﺮﯿﺳﻮﻣ ؛
	،...،
	: ﯽﻣ ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺐﯾاﺮﺿ ﺪﻨﺷﺎﺑ. ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ لﺪﻣ ﺞﯾﺎﺘﻧ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ياﺮﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﺎﻄﺧ تﺎﻌﺑﺮﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ رﺬﺟ زا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ)
	ﺪﺷ يزﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ لﺪﻣ ﻂﺳﻮﺗ هﺪﺷ يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا يﺎﻫ) لوﺪﺟ3 .( ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
	ناﻮﺗ ﯽﻣ ،هﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر لﺪﻣ ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑخﻮﺳ ﺎﺑ ار يزﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻗد يﺮﺘﻤﮐ ﺖﻗد ﺎﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ﻪﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ،دﺮﮐيزﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ ﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﺪﯾدﺮﮔ. ﻦﯿﺑ ﻂﺑاور شزاﺮﺑ ياﺮﺑ نﻮﯿﺳﺮﮔر ﺐﯾاﺮﺿ ﺮﻫ ﺎﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و يرﺎﯿﺑآ ،نژوﺮﺘ
	(
	ﻪﻟدﺎﻌﻣ زا ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا5ﺪﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ.
	: يﺮﯿﮔ هزاﺪﻧا ﺮﯾدﺎﻘﻣ ،هﺪﺷ
	: ،هﺪﺷ ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ﺮﯾدﺎﻘﻣ
	: و تاﺪﻫﺎﺸﻣ داﺪﻌﺗ
	: هزاﺪﻧا يﺎﻫ هداد ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ هﺪﺷ يﺮﯿﮔ . زا ﺎﻫرادﻮﻤﻧ ﻢﯿﺳﺮﺗ و يرﺎﻣآ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ياﺮﺑ راﺰﻓا مﺮﻧ
	ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا.
	ﻪﺟرد ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر لﺪﻣ2ﻞﻣﺎﮐ
	ءاﺰﺟا هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ نآ) ﻪﺟرد ،ﯽﻄﺧ2ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا و ( زا ماﺪﮐ ﺮﻫ ياﺮﺑ ﻪﺘﺴﺑاو يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ) دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳ ﯽﯾارﺎﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ، بآ و نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ( لوﺪﺟ رد3 هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺳا . لﺪﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﺞﯾﺎﺘﻧ دروآﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ نآ ءاﺰﺟا و هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر نﻮﻣزآ سﺎﺳا 
	ﺢﻄﺳ رد لﺎﻤﺘﺣا1 دﻮﺑ راد ﯽﻨﻌﻣ ﺪﺻرد)لوﺪﺟ3 .( مﺪﻋ نﻮﻣزآ ﯿﻧ شزاﺮﺑ ﻪﯿﻠﮐ رد ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺰ شور ﺎﺑ ار يراد ﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ تﺎﻔﺻ يﻻﺎﺑ ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﻪﮐ داﺪﻧ نﺎﺸﻧ ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ ﻪﺟرد ﯽﻧﻮﯿﺳﺮﮔر لﺪﻣ2دﻮﺑ ﯽﻨﺤﻨﻣ شزاﺮﺑ ياﺮﺑ ﻞﻣﺎﮐ . ﻪﺑ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎ
	هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ)16380 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ رﺎﺘﮑﻫ رد ( هﺪﺷ شزاﺮﺑ و)16361رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ( خﻮﺳﺮﯿﺳﻮﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد300 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐهروا رد رﺎﺘﮑﻫ،3500 ﻢﮐاﺮﺗ و بآ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ18 ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﻪﺪﻣآ ﺖﺳد . دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫخﻮﺳ هﺪﺷ شزاﺮﺑ و هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣﺮﯿﺳﻮﻣ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪ
	)
	( ﯽﻨﯿﺑ ﺶﯿﭘ ياﺮﺑ ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ دروآﺮﺑ لﺪﻣ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧهﺎﯿﮔ رد ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﺘﺴﺑاو يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺖﺷاد ﺮﯿﺳﻮﻣ ) لوﺪﺟ3 .( دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣخﻮﺳ ﯽﯾارﺎﮐ ،نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ، ﺎﺑ ﺐﺗﺮﺗ ﻪﺑ بآ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ و نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ فﻼﺘﺧا52/0
	هداد زا
	و79/0
	،22/1
	،62/5
	ﺦﺳﺎﭘ ﺢﻄﺳ ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳﺮﯿﺳﻮﻣ ﻞﮑﺷ رد1ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ . حﻮﻄﺳ ﻪﯿﻠﮐ رد ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧيرﺎﯿﺑآ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ حﻮﻄﺳ دﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ نژوﺮﺘﯿﻧخﻮﺳﺮﯿﺳﻮﻣﺶﯾاﺰﻓاﺖﻓﺎﯾ )ﻞﮑﺷ1 .( ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫيرﺎﯿﺑآ حﻮﻄﺳ ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ، دﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ نژوﺮﺘﯿﻧخﻮﺳ ﺶﯾاﺰﻓا نﺎﺸﻧ
	يﺎﻫ ﻢﮐاﺮﺗ ﻪﯿﻠﮐ ردﺮﯿﺳﻮﻣ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ يدﻮﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ،خﻮﺳﺮﯿﺳﻮﻣداد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا )ﻞﮑﺷ1 .( حﻮﻄﺳ ﻪﯿﻠﮐ رد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺰﯿﻧ يدﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻢﮐاﺮﺗﺮﯿﺳﻮﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ردخﻮﺳﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا . ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ ﺮﯿﺳﻮﻣ زﺎﯿﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻨﮐاو نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻓﺎﮐ ﻂﺳﻮﺗ)1390 ( راﺮﻗ ﯽﺳر
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ و ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﯽﺳرﺮﺑ زﺎﯿﭘ ﺎﺗ ﻪﻧژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﯽﮐارﻮﺧ180 ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺺﻟﺎﺧ نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﺎﺗ667 زﺎﯿﭘ خﻮﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ رﺎﺘﮑﻫ رد ﻪﺗﻮﺑ راﺰﻫﺖﺷاد ار.ﺧ زﺎﯿﭘ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﯽﮐارﻮ ﻂﺳﻮﺗ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ و ن
	هﺪﺷ شزاﺮﺑ و هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑرد نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ و نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ حﻮﻄﺳ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ يرﺎﯿﺑآ)300 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐهروارﺎﺘﮑﻫ ردو3500 ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ بآ ( ﺮﯿﺳﻮﻣ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و)10 ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣ (ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ . ﺎﺑ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺞﯾﺎﺘﻧ ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫنژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓايرﺎﯿﺑآ و ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﻫﺎﮐ
	نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا× تﺎﻔﻠﺗ ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ دﻮﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻦﯾا ﺎﺑ ،ﺪﺷ ﻢﮐاﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ تﺪﺷ ﻪﺑ دﻮﮐ دﺮﺑرﺎﮐ حﻮﻄﺳ رد نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ،دﻮﺟوﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ حﻮﻄﺳ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ. ﻪﺑ ﻪﮑﯾرﻮﻃﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﯾﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد،ﯾاﺰﻓا نژو
	ﺖﺷاد هاﺮﻤﻫ) ﻞﮑﺷ2.( ﻪﮐ دﺮﮐ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﺮﺑ يرﺎﯿﺑآ ﺮﺛا و ﯽﻔﻨﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ﺮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺮﯿﺛﺎﺗدﻮﺑ ﺖﺒﺜﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ .ﺲﻟا نارﺎﮑﻤﻫ و)1993 ( زﺎﯿﭘ هﺎﯿﮔ رد يرﺎﯿﺑآ راﺪﻘﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﮐ ﺪﻧدﻮﻤﻧ شراﺰﮔ تﺎﻔﻠﺗ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هﺪﺷ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾﻮﺸﺑآ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑﺪﻫد ﯽﻣ ﺶﯾاﺰﻓا ار ن
	نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ (دﻮﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ . ﯽﻓﺮﻃ زا ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﻔﺻ ﻦﯾا راﺪﻘﻣ رﺎﻤﯿﺗ رد100 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐهروا رﺎﺘﮑﻫ ردفﺮﺼﻣ ﺎﺑ3500بآ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﺖﺷﺎﮐ18 رد ﻪﺗﻮﺑ ﺮﺘﻣﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻊﺑﺮﻣ . ﺪﺳر ﯽﻣ ﺮﻈﻨﺑ ﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﻢﮐاﺮﺑ هوﻼﻋ ﺮﯿﺳﻮﻣ ﺶﯾاﺰﻓا دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳ ﺮﯿﺳﻮﻣنژوﺮﺘﯿﻧ تﺎﻔﻠﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ،دﻮ
	دﺮﺑرﺎﮐ300 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐهروا و رﺎﺘﮑﻫ رد ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ يرﺎﯿﺑآ1500بآ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ ﻢﮐاﺮﺗ و رﺎﺘﮑﻫ رد 10 ﻪﺗﻮﺑ ياراد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ردﻦﯾﺮﺘﻤﮐ هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ راﺪﻘﻣ )41 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐخﻮﺳنژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﮏﯾ يازا ﻪﺑ ( و هﺪﺷ شزاﺮﺑ)25/42 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐخﻮﺳ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﮏﯾ يازا ﻪﺑ
	ﻪﺠﯿﺘﻧنژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ ار دﻮﺷ)لوﺪﺟ5(. نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ ﺶﻨﮑﻤﻫ ﺮﺑ× ناﺰﯿﻣ ﺮﺑ يرﺎﯿﺑآﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐﺶﯾاﺰﻓا ﺢﻄﺳ ﻄﺳ ﺶﻫﺎﮐ و يرﺎﯿﺑآ ﯽﯾارﺎﮐ دﻮﺒﻬﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﺢ ﺪﺷ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ)ﻞﮑﺷ3 .( ﯽﻣﺎﻤﺗ رد ،ﻪﮑﯾرﻮﻄﺑ ﯽﯾارﺎﮐ نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ،ي
	ﺶﯾاﺰﻓا  ﺮﻣا ﻦﯾا ﻪﮐ ددﺮﮔ ﯽﻣ خﻮﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ ﺚﻋﺎﺑدﻮﺷ ﯽﻣ ﺮﺠﻨﻣ ار نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ .نﻮﺳرﻮﻟﺎﻫ
	نارﺎﮑﻤﻫ و)2002 ( نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺰﯿﻧ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗﺪﻧدﺮﮐ نﺎﯿﺑ ار يرﺎﯿﺑآ ﺐﺳﺎﻨﻣ.ﺎﺑ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﯿﺷ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ،دﻮﺑ يرﺎﯿﺑآ زا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺷﺎﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا يازا ﻢﮐاﺮﺗ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﻪﺑ نژوﺮﺘﯿﻧ ﯽﯾارﺎﮐ ﻪﮐ دﻮﻤﻧ نﺎﯿﺑ ناﻮﺗ ﯽﻣﺪﻫد ﯽﻣ ﺶﻨ
	ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ راﺪﻘﻣهﺪﻫﺎﺸﻣ و هﺪﺷشزاﺮﺑ هﺪﺷ بآ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ) ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ08/10 و01/10 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ خﻮﺳ ﺮﺑبآ ﺐﻌﮑﻣﺮﺘﻣ( رد رﺎﻤﯿﺗ300 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐهروا رد ،رﺎﺘﮑﻫ1500بآ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣو رﺎﺘﮑﻫ رد18 ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻊﺑﺮﻣنآ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ و) راﺪﻘﻣهﺪﻫﺎﺸﻣ و هﺪﺷشزاﺮﺑ هﺪﺷ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ28/3 و34/3 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐخﻮﺳﺮﺑ ﺐﻌﮑ
	ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و نژوﺮﺘﯿﻧ حﻮﻄﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺪﺳر دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳﺮﯿﺳﻮﻣ هﺎﯿﮔ رد ﯽﯾارﺎﮐ ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ فﺮﺼﻣآ ب هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ردﺪﺷﺪﻧ. ﺦﺳﺎﭘ ﺢﻄﺳ ﺮﯿﺳﻮﻣ هﺎﯿﮔ رد بآ فﺮﺼﻣ ﯽﯾارﺎﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑنژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ،يرﺎﯿﺑآ رد ﻪﺗﻮﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و ﻞﮑﺷ4ﺖﺳا هﺪﺷ هداد نﺎﺸﻧ. ﯽﺳرﺮﺑ ردﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛا نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐ×بآ فﺮﺼﻣ 
	ﻪﺑ رﺪﻘﭼ ﺮﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﻦﯾا1 هﺪﻨﻫﺪﻧﺎﺸﻧ ،ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺘﮑﯾدﺰﻧ يزﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ رد لﺪﻣ يﻻﺎﺑ ﺖﻗد ﻪﺘﺴﺑاو يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ راﺪﻘﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ .ﺺﺧﺎﺷ راﺪﻘﻣ
	ﻪﻨﯿﻬﺑ راﺪﻘﻣ،نژوﺮﺘﯿﻧ دﻮﮐيرﺎﯿﺑآ ﻢﮐاﺮﺗ و ﺮﯿﺳﻮﻣ ،يدﺎﺼﺘﻗا يﻮﯾرﺎﻨﺳ ﻪﺳ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺖﺴﯾز يدﺎﺼﺘﻗا و ﯽﻄﯿﺤﻣ - ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز لﻮﺼﺣ ياﺮﺑ راﺪﻘﻣ لوﺪﺟ رد ﻪﺘﺴﺑاو يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ رﺎﻈﺘﻧا درﻮﻣ6 هداد نﺎﺸﻧ ﺖﺳا هﺪﺷ . ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺐﯾﺮﺿ هﺪﻨﻫد نﺎﺸﻧ ﺰﺘﻧارﺎﭘ ﻞﺧاد داﺪﻋا رد ﻞﻘﺘﺴﻣ يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ راﺪﻘﻣ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﻪﺘﺴ
	و ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز ،يدﺎﺼﺘﻗا يﺎﻫﻮﯾرﺎﻨﺳ ياﺮﺑيدﺎﺼﺘﻗا - ﺎﺑ ﺮﺑاﺮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز94/0 ،88/0 و82/0ﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ . ﻖﯿﻗد يزﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ ،لﺪﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ رد يدﺎﺼﺘﻗا يﻮﯾرﺎﻨﺳ ياﺮﺑ يﺮﺗناﺰﯿﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﻢﮐاﺮﺗ و بآ ،دﻮﮐ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﮕﯾد يﺎﻫﻮﯾرﺎﻨﺳ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ رد ﺖﺷاد) لوﺪﺟ6.( دﺮﮑﻠﻤﻋخﻮﺳﺮﯿﺳﻮﻣ 
	ناﺰﯿﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺖﻗد ﻦﯿﯿﻌﺗ رد لﺪﻣ ياﺮﺑ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺐﯿﮐﺮﺗ راﺪﻘﻣ ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻪﺘﺴﺑاو يﺎﻫﺮﯿﻐﺘﻣ ندروآ ﺖﺳد ﻪﺑ
	ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺐﯾﺮﺿ ﺎﺑ يدﺎﺼﺘﻗا ﻮﯾرﺎﻨﺳ2ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ. ﺞﯾﺎﺘﻧ يزﺎﺳ ﻪﯿﺒﺷ ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ دﺮﺑرﺎﮐ260 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ دﻮﮐهروارﺎﺘﮑﻫ رد هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ2227 ﺮﺘﻣبآ ﺐﻌﮑﻣ رد رﺎﺘﮑﻫ ﻢﮐاﺮﺗ رد7/16 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ دوﺪﺣ15295 مﺮﮔﻮﻠﯿﮐخﻮﺳرﺎﺘﮑﻫ رد تﺎﻔﻠﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ و 19،رﺎﺘﮑﻫ رد نژوﺮﺘﯿﻧ مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ
	تﺎﻔﻠﺗ ﺶﻫﺎﮐ ،ﯽﻄﯿﺤﻣ ﺖﺴﯾز يﻮﯾرﺎﻨﺳ رد هﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﺘﮐﺎﻓ ناﻮﻨﻌﺑ نژوﺮﺘﯿﻧﺎﻨﻣ ﻪﻨﯿﻬﺑ ناﺰﯿﻣ ﻊﺑ ﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺖﺴﯾز يﺎﻫ ﯽﮔدﻮﻟآ ﺶﻫﺎﮐ ﺎﻓﺮﺻ ﻪﮐ زا ﯽﺷﺎﻧ ﯽﻄﯿﺤﻣ ار نژوﺮﺘﯿﻧ ﺪﯿﻌﺼﺗ و ﯽﯾﻮﺸﺑآ ﺮﻈﻧﺪﻣ و هداد راﺮﻗيﺮﺘﻤﮐ ﺖﯿﻤﻫايدﺎﺼﺘﻗا دﺮﮑﻠﻤﻋ ﻪﺑ ﯽﯾارﺎﮐ و ﻮﯾرﺎﻨﺳ ﻦﯾا رد ﻊﺑﺎﻨﻣﺪﺷ. ياﺮﺑ ﺮﯿ
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