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  چکیده
 بخشیدن سرعت و سریع جذب قیاز طر ،رشد و توان گیاهان زراعی بهبودموثر جهت  یروش يپاشی کود محلول سابقه و هدف:

ترین  عنوان مهم)، پس از گندم، به .Oryza sativa Lباشد. برنج ( می مختلف، هاي اندام به ها برگ از شده جذب عناصر انتقال به
ارقام  یاصالح و معرف ازمندیبرنج ن دیتول شیدارد. افزا مردم ییدر سبد غذا يا شمار رفته و جایگاه ویژه به کشور یمحصول زراع

کـود   یبرگ یپاش محلول ریتاث یبه منظور بررس شیآزما نیامناسب است.  هیتغذ ژهیو به ،یزراع يها تیریپرمحصول و اعمال مد
 اتیعملکـرد و خصوصـ   يبر عملکـرد، اجـزا   میزیمس و من ،يبر، آهن، رو شامل کرویو م NPKعناصر  يحاو نو شیرو عیما

  .دش انجامبرنج،  یزراع
  

در دو سال زراعی  یرقم هاشم برنج يبا سه تکرار رو یکامل تصادف يها بلوك هیآزمایش در قالب طرح پا نیا :ها روش و مواد
 :NPK،( T2( هیـ پا کـود  مصـرف  :T1مصـرف کـود)،    بـدون شاهد ( :T0شامل  یشیآزما يمارهایاجرا گردید. ت 1397و  1396

 هفته در( نوبت کیدر هزار  2با غلظت  یپاشمحلول :T3، هیپابدون مصرف کود  نو شیرو کود هزار در 2 غلظت با یپاشمحلول
 سه یپاش محلول :T5 ه،یدر هزار به همراه کود پا 2با غلظت  نوبت دو یپاش محلول :T4 ه،ی) به همراه کود پاينشاکار از پس اول

 :T7 ه،یـ در هـزار بـه همـراه کـود پا     2بـا غلظـت    نوبـت  چهـار  یپاش محلول :T6 ه،یدر هزار به همراه کود پا 2با غلظت  نوبت
بوتـه،   ارتفـاع شده شامل طـول خوشـه،    يریگ بودند. صفات اندازه هیبه همراه کود پا هزار در 2 غلظت با نوبت پنج یپاش حلولم

شـاخص برداشـت،    عملکرد،دانه، درصد دانه پر،  تعدادبرگ پرچم، طول برگ پرچم، وزن تر و خشک بوته،  سطحپنجه،  تعداد
  .بودندرنگ برگ  شاخص و SPADعدد  د،ی، کاروتنوئb لی، کلروفa لیکل، کلروف لیکلروف زانیم
  

از  استفاده. بود دار یمعن بوته تر وزن و خشک وزن ،خوشه طول جز به مطالعه مورد صفات یتمام بر يکود يمارهایت اثر :ها افتهی
را به مقدار  SPAD زانیتوانست م هیکود پا شیآزما نیشد. در ا ها برگ رنگ شدن تر رهیتو  لیکلروف شیافزاباعث  یپاش محلول

. دیـ ) گرد40(بـاالتر از   SPADمقدار  تر بیش شیباعث افزا هیبه همراه کود پا یپاش ) برساند، اما محلول37( یحداقل الزم بحران
 یپاشـ  بـا محلـول   زی. وزن هزاردانه ندادند شیافزا يدار یمعن صورت به را پر يها دانه تعداد یبرگ یپاش محلول يمارهایت یتمام
در حضور کود  یپاش بار محلول 2 ماریگرم در ت 0/29تا  یپاش گرم در شاهد بدون محلول 1/25کرد و از  دایپ یمحسوس شیافزا

عملکرد دانه، درصد دانه پر، وزن هزاردانه،  بر یمثبت راتیتاثنو  شیرو کود یبرگ یپاش محلول یبررس نیا در. افتی شیافزا هیپا

                                                        
 :مسئول مکاتبهali_reza_54@yahoo.com 
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 در لـوگرم یک 0/4156عملکرد دانـه (  نینشان داد. بهتر کیولوژیبرگ، شاخص برداشت و عملکرد ب لیکلروف زانیطول خوشه، م
  دست آمد. به هیدر هزار در حضور کود پا 2با غلظت  یپاش محلول )T4( نوبت دودر ترکیب تیماري شامل  )هکتار

مواد غذایی و افزایش میزان کلروفیل توانست رشد کلی گیاه و میـزان  فراهمی  با افزایش نو شیرو کود یپاش محلول :يریگ جهینت
 هیـ عملکرد در حضـور کـود پا   شیبر افزا یبرگ یپاش را افزایش دهد. نکته مهم این آزمایش اثبات تاثیر مثبت محلولعملکرد آن 

  بود. 
  

  .یبرگ یپاش محلول عملکرد، ،یاهیگ هیتغذ دانه، پرشدن :يدیکل هاي واژه
  

  مقدمه
)، پس از گندم، به عنـوان  .Oryza sativa Lبرنج (

جایگاه شمار رفته و  کشور به یترین محصول زراعمهم
ش یمردم دارد. با توجه به افـزا  ییدر سبد غذا يا ویژه
زمان بـا   هم ومصرف سرانه،  زانیمباال رفتن  ،تیجمع

د یش تولیاز به افزایکشت برنج، ن ریآن، کاهش سطح ز
 سال ازشود.  یش احساس میش از پیواحد سطح ب در

 14، سطح زیر کشت برنج در دنیا تنها 2019 تا 1980
افزایش داشته است، در حالی که میـزان تولیـد    درصد

 اسـت  داشـته  رشـد  درصـد  88جهانی در این مـدت  
ارقام  یاصالح و معرف ونیمدد یش تولیافزا نیا). 29(

ه یژه تغذیوبه ،یزراع يها تیریپرمحصول و اعمال مد
 عملکـرد  شیافـزا  در مهـم  موانـع ). 20مناسب است (

 خــاك، يزیحاصــلخ بــودن نییپــا شــامل بــرنج
 يبـاال  مـت یق و کمبود ها،يماریب و اتـــآف خسارت

  ). 27( باشد یم ها نهاده
هـاي جدیـد کـودي از     رویکرد استفاده از فرآورده

خصوص کودهاي مـایع حـاوي   قبیل کودهاي مایع، به
رشد گیاه، راهکـاري   محركمصرف یا مواد  عناصر کم
پاشـی   باشـد. محلـول   عملکـرد مـی   شیافزادر جهت 

ه و تکنیکـی مـوثر جهـت    یـ ي پاامکمل کوده ،يکود
ـ ارتقاي رشد و توان گیاهـان زراعـی از طر   ق جـذب  ی

سریع و سرعت بخشیدن به انتقال عناصر جذب شـده  
). افـزایش  32باشد ( هاي مختلف می ها به اندام از برگ

ل بـر،  یـ مصـرف، از قب عملکرد با استفاده از عناصر کم
عی از دنیا هاي وسیدر بخش يمس، منگنز، آهن و رو

). با آنکه گیاه به مقدار کمی از 22گزارش شده است (
هـا  مصـرف احتیـاج دارد، ولـی کمبـود آن    عناصر کـم 

 تناسب عدم وجود، نیا بانماید.  عملکرد را محدود می
ـ  مصرف اـــی و يکود محلول بیترک  انـدازه  از شیب
 هـا بـرگ  شـدن  لوله و یسوختگ به منجر تواند یم آن

  .شود اهیگ عملکرد کاهش باعث و شده
کودهاي ریزمغذي چهار درصـد از کـل کودهـاي    

دهند، اما در ایران ایـن  مصرفی در جهان را تشکیل می
). یکــی از 16درصـد اســت (  17/0مقـدار در حــدود  

هاي کشاورزي پایدار، حفظ و بهبود حاصلخیزي  جنبه
سـازي و   باشد، که از طریق متعـادل  و کیفیت خاك می

مصـرف جهـت    مصرف بهینه کودهاي پرمصرف و کم
افزایش تولید در واحد سطح و بهبود کیفی محصول و 

 یپاشـ  محلـول گردد. بـا   زیست حاصل میحفظ محیط
ــا و کیفیــت  عملکــردشــد رویشــی، ، رعیکودهــاي م

محصول ارتقا یافتـه، مصـرف کودهـاي شـیمیایی در     
همچـون آلـودگی    ،خاك و اثرات متعاقب این مصرف

کـاهش   ،هاي زیرزمینی و تخریب ساختمان خاك آب
  ).17یابد ( می

جذب مـواد   يکود یپاش در محلول نکهیا با وجود
ــه  يبــاالتر يبــا ســرعت و کارآمــد ییغــذا نســبت ب

صـورت گرفتـه و سـرعت انتقـال مـواد       هیپا یکودده
در  نکهیا لیاست، اما به دل تر بیشها هم  به دانه ییغذا

ــا ــودده   نی ــد ک ــود همانن ــپا یروش ک ــقابل هی  تی
 اهیـ گ طرفو استفاده در زمان مناسب از  يساز رهیذخ
 زمان در یپاش محلول که است مهم اریبس لذا ندارد، را



 و همکاران یآمل یبهروز احسان

17 

کوددهی برگـی  نکه یا ي). برا8( ردیگ صورت مناسب
ــوب  ــر مطل ــد اث ــد،   یبتوان ــته باش ــرد داش روي عملک

ـ پاشی عناصر غـذایی با  محلول د بـر اسـاس مراحـل    ی
بندي شده باشد. گیاهان  بحرانی رشد گیاه زراعی زمان

زراعی و باغی در برخی از مراحل رشد بـه برخـی از   
عناصر غذایی نیاز زیادي دارند و شناخت این مراحـل  

صـورت   ریزي در کاربرد کود بهکمک زیادي به برنامه
ـ کلروف دستگاهنماید. پاشی میخاکی یا محلول  متـر لی

)1SPAD (2بــرگ رنــگ نمــودار و )LCC (ــه عنــوان  ب
 تـروژن یبه کـود ن  ازین قیزمان دق نییتع يبرا ییابزارها

و  يراندمان کود شیباعث افزا و افتهیدر برنج توسعه 
  ). 18( اند عملکرد در برنج شده

ـ ا جـذب  که یزمان ییغذا عناصر یبرگ کاربرد  نی
 تیاهم اشدــب داشته تیمحدود شهیر قیطر از عناصر

 نییپا از یاشـــن تواندیم امر نیا. کند یم دایپ يترشبی
 عدم ،یـونـیکات رقابت خاك، يزیحاصلخ زانیم بودن

ـ  و خـاك  در عناصـر  ییشو آب خاك، بافت تناسب  ای
 و يشـور  ،یخشـک  ماننـد  یطـ یمح يهـا تـنش  وقوع

) 2018( همکـاران  و یدهقـ ). 31، 19( باشـد  غرقاب
 کاتیلیسبا  برنج یبرگ یپاشمحلول که کردند گزارش

 دانـه، وزن هـزار   دانـه،  عملکـرد  شیافزا باعث میپتاس
محققـان   نیا دهیتعداد دانه پر و عرض دانه شد. به عق

حد  تا میپتاس کاتیلیعملکرد در اثر کاربرد س شیافزا
 اـهـ خوشـه  در پـر  دانـه  تعداد شیافزا از یناش يادیز
ـ تحمل گ شیاز افزا یکه آن را ناش ودـب بـه حملـه    اهی

و بهبـود   هـا  يزمغـذ یهـا، عـدم تعـادل ر    آفات و تنش
ــفعال  ،نیهمچنــ). 4دانســتند ( یکیمتــابول يهــا تی

 شـود  یمـ  زیـ شدن دانه برنج ن یباعث غن یپاش محلول
درصـد) بـه    1/0سـولفات آهـن (   یپاش). با محلول7(

ـ د بوریهمراه اس نـه  یآم يدهایدرصـد) و اسـ   2/0ک (ی
تروژن)، غلظت آهن یدرصد ن 6/18 يدرصد حاو 4/0(

                                                        
1. The Soil Plant Analysis Development 
(SPAD) chlorophyll meter 
2. Leaf Color Chart 

 7/26 يدرصد، مقـدار بـر و رو   9/18نسبت به شاهد 
ـ ل يهـا نهیدآمین و اسـ یپـروتئ  يادرصد و محتـو  ن، یزی

ـ تغذ ين کـه بـرا  ینین و آرژیترئون  يه انسـان ضـرور  ی
افتنـد  یش یدانـه بـرنج افـزا    دار دریطور معن ههستند، ب

)33 .(  
در  یپاشـ  محلـول و تعـداد دفعـات    غلظـت  زمان،

 بـا  یپاشـ  محلـول موثر است.  یپاسخ به کودده زانیم
 یـسوختگ به تواند یم شده هیتوص حد از باالتر غلظت

) 2012سـان و همکـاران (  ). 8( شـود  منجـر  هـا  برگ
 میپتاسـ  تـرات ین یبرگپاشی  محلولگزارش کردند که 

در بـرگ و سـاقه    Kو  Nجذب عناصر  شیباعث افزا
تعداد خوشه، تعداد دانه در خوشه، وزن  شیافزا ،برنج

درصد دانه پر و عملکرد دانـه شـد    شیهزاردانه و افزا
 یاشـــ پمحلـول  بار سه با را جهینت نیبهتر هاآن). 27(
 ییایمیوشـ یب ياثـر کودهـا   ی. بررسـ آوردنـد  دسـت به

لوم و کـود  یریح آزوسـپ یتلقـ ع ی، مـا یآب -(جلبک سبز
در برنج  ییعناصر غذا یتروژن) و زمان مصرف برگین

ـ   یپاشـ نشان داد که زمان محلول  يرو يدار یاثـر معن
اه، تعـداد پنجـه در متـر    یـ سطح برگ پرچم، ارتفـاع گ 

مربع، تعداد دانه پر در خوشه، طول خوشه، وزن هزار 
ـ ولوژیدانـه، عملکـرد دانـه و عملکـرد ب     ک داشــت و ی

روز بعــد از  45، یپاشــ حــداکثر عملکــرد از محلــول
ــارا). 25حاصــل شــد ( کارينشــا ــاران و آلکانت  همک

 ییعناصر غذا یپاشمحلول که کردند گزارش) 2010(
 توانسـت  يا مزرعـه  يکـود  سـطوح  یدر حضور تمام

 کردند گزارش هاآن). 1( دهد شیافزا را برنج عملکرد
 ردـعملک شـیافزا در یمهم ریتاث یپاشمحلول زمان که

ـ ( یپاشمحلول نوبت سه با جهینت نیبهتر و داشت  کی
 از پـس  هفته کی و یگلده زمان ،یگلده از قبل هفته
پاشـی   با توجه به اهمیت محلول. آمد دست به) یگلده

عناصر غـذایی در افـزایش عملکـرد گیاهـان زراعـی،      
 یبرگـ  یپاشـ  ر محلولیتاث یق بررسین تحقیهدف از ا

 کـرو ی) و مNPK( مـاکرو  عنصر يحاو نو شیرو کود
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 ي) بـر عملکـرد، اجـزا   يبر، مس و رو م،یزی(آهن، من
  بود. یدر برنج رقم هاشم یزراععملکرد و صفات 

  
  ها روش و مواد

ـ ا کامــل  يهـا  آزمـایش در قالـب طـرح بلـوك     نی
 هدر مزرعـ  یرقـم هاشـم   يبا سـه تکـرار رو   یتصادف

در معاونـت   کشـور قات بـرنج  یموسسه تحق یقاتیتحق
ــی   ــال زراع ــدران در دو س ــرا  1397و  1396مازن اج

تایج تجزیه خصوصیات فیزیکـی و شـیمیایی   نگردید. 
 بـر آمده است.  1خاك قطعه مورد آزمایش در جدول 

 هــتیدیاس نظر از مطالعه مورد خاك جدول، نیا اساس
 نیب که جــــبرن نهیبه تهیدیاس به توجه با و بوده یخنث

 نظـر  از. بود مناسب برنج يبرا)، 6( است 5/6 تا 5/5
 8/2 داشـتن  بـا  شیآزما مورد خاك زین یآل ماده زانیم

کشـت بـرنج    يبـرا  یلوم یو نوع رس یدرصد ماده آل
ـ . خاك مورد بحث از نظـر م ودبمناسب  فسـفر و   زانی

حداقل مقدار مناسـب فسـفر    رایبود، ز فیضع یمپتاس
 یمو حداقل مقدار مناسـب پتاسـ   ام پی پی 25در خاك 

ـ تجز جـه یبر اساس نت جه،ی. در نتاست ام پی پی 165  هی
 م،یپتاسـ  سولفاتدر هکتار  لوگرمیک 150 زانیمخاك، 

ــوگرمیک 100 ــار  ل ــلیتر سوپرفســفاتدر هکت  70و  پ
 اورهخالص از منبـع کـود    تروژنیندر هکتار  لوگرمیک

خـاك  . شـد  افـزوده  مزرعـه  خاك به) قسمت سه(در 
انجام آزمایش بـا توجـه بـه هـدایت الکتریکـی       محل

در آسـتانه شـوري    ،متـر  بـر  منسیز یدس 44/1 معادل
  .داشتقرار 

  
  .نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاك -1جدول 

Table 1- Results of physical and chemical analysis of soil. 

 عمق
ي بردار نمونه

 متر) (سانتی
Sampling 

depth 
(cm) 

ی کیالکتر تیهدا
زیمنس بر  (دسی

 متر)
Electric 

conductivity 
)ds.m-1( 

pH  

 کربنات
 میکلس

 (درصد)
CaCl2  

(%) 

ی آل کربن
 (درصد)

Organic 
carbon 

(%) 

 قابل فسفر
  جذب

(قسمت در 
 میلیون)

Available 
phosphorus 

(ppm) 

 قابل میپتاس
 جذب

(قسمت در 
 میلیون)

Available 
potassium  

(ppm) 

 رس
 (درصد)
Clay 
(%) 

 لتیس
 (درصد)

Silt  
(%) 

 شن
 (درصد)
Sand 
(%) 

  خاك بافت
Soil 

texture  

  یلوم یلتیس  29  44  27  100  8.5  2.8  37  7  1.44  30-0
Si-L  

  
 نیفـرورد  مهیندر خزانه در  یهاشم رقم یبذرپاش

نشـاها در   وانجام  1397و  1396 یزراع يها ماه سال
منتقل شدند. اندازه  یبه مزرعه اصل یبرگ چهارمرحله 

متر بـود.   یسانت 25×25 ها بوتهو فاصله  متر 3×4  کرت
 زـــین و هرز ياـــهعلف رشد از يریجلوگ منظور به

 جادیمرزها ا يرو یلونیپوشش نا ها،کرت آب اختالط
و  آفاتو مبارزه با  ياریات داشت، شامل آبیعملشد. 

کنواخـت انجـام   یطـور   ها به همه کرت يها برا يماریب
ـ د سـم  ازخوار  شد. جهت مبارزه با آفت ساقه  نونیازی

 صـورت  به هکتار در لوگرمیک 15 زانیم به درصد 10
 و شـد  اسـتفاده  هـا  پروانـه  پرواز کیپ زمان در گرانول

ـ  سـم  از زینمبارزه با بالست  يبرا ـ م بـه  میب  5/0 زانی
  .شد استفاده هکتار در لوگرمیک

انـد.   ارائـه شـده   2در جـدول   یشـ یآزما يمارهایت
ـ (رو قیـ محلول مـورد تحق  يکود بیترک ) در نـو  شی

 يکـود  یپاشـ محلول نیارائه شده است. اول 3جدول 
 يبعـد  يهـا  یپاش و محلول يهفته پس از نشاکار کی

ــه فاصــله  ــب ــه از هــم انجــام شــدند. کی  یتمــامهفت
 دربـا غلظـت دو در هـزار انجـام شـد.       یپاشـ  محلول

بر اساس  هیپا کودبودند  هیکه شامل کود پا ییمارهایت
ـ و ن يزمـان آمـاده سـاز    درخاك  شیآزما جینتا دو  زی

  .شد اضافه مزرعه بهقسمت اوره به صورت سرك 
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  .پاشی برگی هزار مورد استفاده براي محلولها در محلول غذایی دو در  عناصر غذایی و غلظت آن -2جدول 
Table 2- Nutritional elements and their concentration in the 0.002 solution used for spraying. 
ییغذا عناصر  

Nutritional elements 
 تروژنین

Nitrogen 
 فسفر

Phosphorous 
 پتاس

Potassium 
 يرو

Zinc 
 آهن
Iron 

 بر
Boron 

 میزیمن
Magnesium 

 مس
Copper 

  گرم درکیلوگرم) (میلی مقدار
Amount (mg/kg) 

7  7  7  0.01  0.05  0.05  0.01  0.01  
  

  .يکود يمارهایت -3 جدول
Table 3- Fertilizer treatments. 

  ماریت
Treatment  

  هیپا کود
(NPK)  
Base 

fertilizer 

 اول یپاش محلول
  )یزن (پنجه

First spray 
(tillering) 

 دوم یپاش محلول
  )یزن (پنجه

Second spray 
(tillering) 

 سوم یپاش محلول
  )تشکیل سنبله(

Third spray 
(Panicle 

initiation) 

 چهارم یپاش محلول
  )سنبلهتوسعه (

Fourth spray 
(Panicle 

development)  

 پنجم یپاش محلول
  )یگلده(آغاز 

Fifth spray 
(flowering 
initiation) 

  )T0( شاهد
T0 (Control) 

            

T1 *      
T2 - *     
T3 * *     
T4 * * *    
T5 * * * *   
T6 * * * * *  
T7 * * * * * * 

  
منظور تعیین  فیزیولوژیک، به یدر مرحله رسیدگ
از هر کرت  مترمربع 75/0 يها شاخص برداشت، بوته

وزن کل بوته و وزن  يریگ از اندازه پسبر شد و کف
 1رابطه با استفاده از  کرتشاخص برداشت هر دانه، 

  .محاسبه گردید
   HI=(EY/BY)×100                        :      1 رابطه

: عملکرد EY: شاخص برداشت، HI این رابطهدر 
  باشند.  می: عملکرد بیولوژیکی BY و اقتصادي

عملکـرد نیـز از هـر کـرت،      يبراي تعیـین اجـزا  
مترمربع برداشـت و صـفات مربوطـه     625/0 مساحت

(وزن هزار دانه، تعـداد کـل دانـه در خوشـه و تعـداد      
گیري شـدند. عـالوه بـر    خوشه در واحد سطح) اندازه

عملکرد، صفات سطح بـرگ   يصفات مربوط به اجزا
پرچم، طول برگ پرچم، وزن تـر بوتـه، وزن خشـک    

درصـد دانـه نیمـه پـر و درصـد       بوته، درصد دانه پر،
از  پـس قـرار گرفتنـد.    يگیـر نیز مورد انـدازه  يبارور

هـاي  پوك، به منظور شمارش دانـه  يها دانه يجداساز
ها در آب قـرار  پر (پرنشده)، پس از شمارش، دانهنیمه

ی که روي سطح آب بـاقی مانـده   یهاداده شدند و دانه
شدند.  پر محسوب گردیده و شمارشبودند، دانه نیمه

 پـر  دانـه  تعداد نسبت ضرب حاصل از ،يدرصد بارور
محاسـبه شـد. در نهایـت     100دانـه در   کـل  تعداد به

مترمربع براي هر کـرت و در   5عملکرد دانه در سطح 
  درصد تعیین شد.  14رطوبت 

زان یــرشــد شــامل م يهــاشــاخص يریــگانــدازه
ـ ، کلروفaل یکلروف ـ ، کاروتنوئbل ی  و، SPADد، عـدد  ی

 یکیولـوژ یزیف یدگیرنگ برگ در مرحله رس شاخص
 از بـرگ  رنگ شاخص يریگ اندازه يبرا. دیگردانجام 
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ــ کــه شــد اســتفاده) LCC( بــرگ رنــگ چــارت  کی
 باشـد  یم 6 تا 1 شماره از سبز رنگ 6 شامل رامـاگید

ـ کلروف دستگاه طـتوس که  اسـتاندارد ) SPAD( متـر  لی
برگ  لیکلروف زانیم يریگ اندازه يبرا). 18( است شده

 SPAD-502متــر ) از دســتگاه کلروفیــلSPAD(عـدد  
 از پـس صورت کـه   نیبد شد، استفادهژاپن)  -نولتای(م

بـر   دستگاه گر حس کرت، از مترمربع 312/0 برداشت
 شـده  برداشت يها هاي پرچم بوتهقسمت میانی برگ

قرار داده و عدد خوانده شـده توسـط دسـتگاه، ثبـت     
 و bو  aنـوع   لیکلروف زانیم يریگ اندازه يگردید. برا

). 2) استفاده شد (1967( آرنونروش  از دهایکاروتنوئ
پـرچم در   بـرگ  بافـت گرم از  میمنظور مقدار ن نیبد

. شـد  خرد و له عیما تروژنیبا استفاده از ن ینیهاون چ
نمونه به مدت  ،درصد 80 استن تریلمیلی 20با افزودن 

دور  6000بـا سـرعت   وژیفیدر دستگاه سانتر قهیدق 10
ــهیدر دق ــرار  ق ــد دادهق ــدار. ش ــااز  يمق ــیرو عیم  ی

ــوپرناتانت( ــپکتروفتومتر رس ــووت اس ــهی) در ک و  خت
نـانومتر   663 يهاسپس به طور جداگانه در طول موج

ـ کلروف يبـرا  نـانومتر  645 و ،a لیکلروف يبرا و  b لی
ــرا 470 ــکارتنوئ يبـ ــط  دهایـ ــذب توسـ ــدار جـ مقـ

 از اسـتفاده  بـا  تینها در. دیگرداسپکتروفتومتر قرائت 
ـ و کاروتنوئ a ،b لیکلروف زانیم 4تا  2روابط  بـر   دهای

 شـد  محاسـبه گرم بر گرم وزن تـر نمونـه    یلیحسب م
)2.(  

  :2رابطه 
Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645) 

V/100W  
  :3رابطه 

Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663) 
V/100W 

  :4رابطه 
Carotenoides = 100 (A470) - 3.27 (mg chl. a) – 

104 (mg chl. b)/227 

ــادر  ــط نی ــول صــاف شــده  : V رواب حجــم محل
جذب نـور   :A، )وژیفیحاصل از سانتر ی(محلول فوقان

 :Wو  نــانومتر 470و  645، 663 يهــادر طـول مــوج 
  .دنباش یوزن تر نمونه بر حسب گرم م

 رنـگ  ،یبرگـ  یپاش محلول نیهفته پس از آخر دو
) بـا پـنج   LCC( بـرگ  رنگ چارت از استفاده با برگ

ـ از روشـن تـا ت   6 یال 1 يها قسمت و با شماره از  رهی
، بـه  یدگی). پـس از رسـ  9شـد (  نییتع یچشم قیطر

هر کرت برداشت شده  يها پنج متر مربع از بوته زانیم
عملکـرد شـامل وزن هزاردانـه،     يو عملکرد و اجـزا 

پـر و پـوك    يهـا  تعداد دانه در خوشه و درصـد دانـه  
 يرو بـر  نرمال، عیتوز از تیتبع يبراشد.  يریگ اندازه

 و لــیروفـــکل مقدار پرنشده، و پر دانه تعداد صفات
ها  داده. براي دیگرد انجام يجذر لیتبد کاروتن مقدار

مـورد تجزیـه و    SAS يآمـار  افـزار  نـرم با استفاده از 
 LSDها به روش تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین

  درصد انجام گردید. 5در سطح احتمال 
  

  ج و بحثینتا
) 4(جدول  انسیوار هیجدول تجز در که طور همان

صـفات   یبـر تمـام   يکود يمارهایت اثر شود، یم دهید
که نشان از  بود دار یمعن خوشهجز طول  مورد مطالعه به

بر رشد و نمو آن  اهیگ ازیمورد ن ییمواد غذا نیتام ریتاث
ـ م شیافـزا  قیـ طر از یبرگـ  یپاش محلول. شتدا  زانی

 بهبـود  باعـث  ییغـذا  عناصر انتقال و جذب ،یفراهم
مقابل، اثـر   در). 11( شود یمگیاه  فتوسنتز و بنیه رشد،

 نشـده  پـر  يها تعداد دانه و SPADسال تنها بر صفت 
رقم هم بر سـه صـفت   × سال . اثر متقابل بود دار یمعن

  .بود دار یمعن هزاردانه وزن و کاروتن زانیم ،b لیکلروف
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  .یهاشم رقم برنج در مختلف صفات و عملکرد بر یکودپاش اثر دوساله مرکب انسیوار هیتجز -3 جدول
Table 3- Combined analysis of the effects of fertilizers on yield and plant traits of Hashemi rice cultivar over two years. 

  راتییتغ بعامن
S.O.V 

 درجه
 يآزاد
df 

 بوته ارتفاع
height 

 پنجه تعداد
tiller 

 رنگ
 برگ

LCC 

 عدد
 متر لیکلروف

SPAD 

 A لیکلروف
Chlorophyll 

A 

 B لیکلروف
Chlorophyll 

B 

 کاروتن
Carotene 

 سال
Year 

1 90.7 7.5 0.02 21.33* 0.002 0.0118 0.0030 

1خطاي   
Error1 

4 15.7 1.7 0.32 1.66 0.001 0.0023 0.0084 

 کود
Fertilizer 

7 13.9** 7.9** 0.88** 73.57** 0.043** 0.0174** 0.4145** 

کود ×سال  
Year×Fertilizer 

7 19.8 1.0 0.068 1.00 0.002 0.0068** 0.0188** 
2خطاي   

Error2 28 13 0.9 0.08 2.64 0.002 0.0010 0.0040 

 کل
Total 

47        
 ضریب تغییرات (درصد)

CV (%) 
2.4 4.68 8.26 4.17 12 9.66 7.1 

  
  .یهاشم رقم برنج در مختلف صفات و عملکرد بر یکودپاش اثر دوساله مرکب انسیوار هیتجز -3 جدول ادامه

Table 3- Continues - Combined analysis of the effects of fertilizers on yield and plant traits of Hashemi rice cultivar 
over two years. 

 راتییتغ بعامن
S.O.V 

جه
در

 
زاد

آ
 ي

df 

 تر وزن
Fresh 

weight 

 وزن
 خشک
Dry 

weight 

 يها دانه
 پر

Filled 
grains 

 يها دانه
 پرنشده

Unfilled 
grains 

 هزاردانه وزن
1000 
grains 
weight 

 کلیپان طول
Length 

of 
panicle 

 دانه عملکرد
Paddy 
yield 

 برگ سطح
  پرچم
Flag 
leaf 
area 

 برگ طول
 پرچم
Flag 
leaf 

length 

 شاخص
 برداشت

Harvest 
index 

 سال
Year 

1 67.6 117.18 652.68 85.33** 5.33 21.33 4680.8 0.0002 20.02 0.18 

1خطاي   
Error1 

4 1776.7 211.04 297.16 3.85 1.04 30.64 1146.6 0.0079 7.52 4.18 

 کود
Fertilizer 

7 10862.5** 647.54** 574.61** 35.71** 11.76** 4.66 660222.0** 0.0206** 41.85** 90.87** 

کود ×سال  
Year×Fertilizer 

7 425.4 25.42 103.06 12.80 4.00 1.80 1322.7 0.0006 6.97 5.94 

2خطاي   
Error2 28 1398.3 52.7 97.19 5.8 1.18 2.26 2458.4 0.0043 4.87 3.23 

 کل
Total 

47           
 ضریب تغییرات (درصد)

CV (%) 
13.15 11.93 7.97 18.19 3.92 5.25 15.26 4.82 3.67 3.45 

 
ـ م سهیمقا جدول یبررس با ) 5(جـدول   هـا نیانگی

باعث  یپاش محلولو  يکود يمارهایشود که ت یم دهید
 ارتفـاع  نیانگیم کهيطوربه ،ندارتفاع بوته شد شیافزا
 0/156به  کود بدون شاهددر  متریسانت 8/141از  بوته
 یشـ یآزما يمارهایت نی. بدیرس T4 ماریدر ت متر یسانت

 اریبســاختالفـات   زیــبــر تعـداد پنجـه ن   ریاز نظـر تـاث  

 دوتعداد پنجه بـا   ترین بیشوجود داشت و  يدار یمعن
 در T4 درپنجه  1/23دست آمد ( به یپاش محلول نوبت

) 2006( همکاران و فیشر). T0پنجه در  6/19مقابل 
 یسـت یز يکودها با یپاش محلول که کردند گزارش زین
ارتفاع بوته و تعداد پنجه در  شیباعث افزا دار تروژنین

  . )25( دیبرنج گرد يها بوته
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  .شده يریگ اندازه صفات نظر از يکود مختلف يمارهایت نیانگیم سهیمقا -4 جدول
Table 4- Comparison of means of different fertilizers for the studied traits. 

 ماریت
Treatment 

 بوته ارتفاع
 )متر ی(سانت

Height 
(cm) 

 پنجه تعداد
Number of 

Tillers 

 برگ رنگ
LCC 

 زانیم
 لیکلروف

SPAD 

  A لیکلروف
گرم در گرم  (میلی

 وزن تر)
Chlorophyll 

A (mg/g fw*) 

  B لیکلروف
گرم در گرم  (میلی

 وزن تر)
Chlorophyll 
B (mg/g fw) 

  کاروتن
گرم در  (میلی

  گرم وزن تر)
Carotene 
(mg/g fw) 

T0 141.8d 19.6c 2.58d 31.0c 0.37d 0.302c 0.92c 

T1 150.0bc 21.5b 3.50abc 37.0b 0.35d 0.303c 1.03b 
T2 147.5c 20.6bc 3.41bc 41.5a 0.28e 0.256d 0.92c 

T3 152.3ab 21.0b 3.75ab 41.0a 0.39cd 0.330c 0.97bc 
T4 156.0a 23.1a 3.25c 40.3a 0.56a 0.428a 1.40a 

T5 149.5bc 20.6bc 3.50abc 40.3a 0.44bc 0.378b 0.63de 
T6 154.1ab 19.5c 3.83a 40.5a 0.48b 0.374b 0.68d 

T7 151.3bc 21.3b 3.50abc 40.3a 0.38d 0.339bc 0.60e 
T0 - کود، هرگونه فاقد ماریت T1 -  ه،یپاشاهد مصرف کود T2 - هیپابدون مصرف کود  یپاشمحلول نوبت کی ،T3 - به همراه کود  یپاشمحلول نوبت کی

 T7-و  هیبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت چهار -T6 ه،یبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت سه - T5 ه،یبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت دو - T4 ه،یپا
   هیبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت پنج

T0: Check with no fertilizers, T1: Base fertilizers (NPK), T2: One spray with no base fertilizer; T3: One spray +NPK; 
T4: Two sprays +NPK; T5: Three sprays+NPK; T6: Four sprays +NPK; T7: Five sprays +NPK. 
* fresh weight 

  
  .شده يریگ اندازه صفات نظر از يکود مختلف يمارهایت نیانگیم سهیمقا -4 جدول ادامه

Table 4 continues- Comparison of means of different fertilizers for the studied traits. 

 ماریت
Treatment 

 خشک وزن
 (گرم) بوته

Dry 
Weight 

(g) 

 پر دانه تعداد
Filled 
grains 

 دانه تعداد
 پرنشده

Unfilled 
grains 

 هزاردانه وزن
  (گرم)
1000 
grains 
weight 

(g) 

 کلیپان طول
 )متر ی(سانت

Length of 
panicle 
(cm) 

 عملکرد
 در مرلوگی(ک

  )هکتار
Paddy 
yield 

(kg/ha) 

 برگ سطح
 پرچم

Leaf area 

 برگ طول
 پرچم

 )متر ی(سانت
Flag leaf 

length 
(cm) 

 شاخص
 برداشت

Harvest 
index 

T0 38.5a 105.0c 17.6a 25.1d 28.0b 3499.1e 1.30c 55.66b 34.3b 

T1 40.4a 114.8bc 16.0ab 26.5c 28.1b 3960.7d 1.35bc 56.50b 34.8b 

T2 43.0a 120.8ab 13.6bc 27.1bc 28.6b 4065.6c 1.38bc 60.83a 39.9a 

T3 39.8a 124.5ab 12.6c 28.1ab 30.6a 4105.7b 1.40b 61.16a 40.2a 

T4 41.3a 130.3a 11.1c 29.5a 28.0b 4156.0a 1.48a 62.66a 41.7a 

T5 44.5a 132.8a 10.6c 28.1ab 28.8ab 4145.5ab 1.36bc 62.33a 41.1a 

T6 43.8a 130.0a 12.5c 28.5ab 28.1b 4133.0ab 1.30c 61.16a 40.6a 

T7 44.3a 131.8a 11.6c 28.8a 28.8ab 4125.5ab 1.36bc 61.50a 40.1a 

T0 - کود، هرگونه فاقد ماریت T1 -  ه،یپاشاهد مصرف کود T2 - هیپابدون مصرف کود  یپاشمحلول نوبت کی ،T3 - به همراه کود  یپاشمحلول نوبت کی
 T7-و  هیبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت چهار -T6 ه،یبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت سه - T5 ه،یبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت دو - T4 ه،یپا

   .هیبه همراه کود پا یپاش محلول نوبت پنج
T0: Check with no fertilizers, T1: Base fertilizers (NPK), T2: One spray with no base fertilizer; T3: One spray +NPK; 
T4: Two sprays +NPK; T5: Three sprays+NPK; T6: Four sprays +NPK; T7: Five sprays +NPK. 

  
معمـول  تروژنین کود شیافزا ،يا مزرعه طیدر شرا

 هــــ پنج تعـداد  شیافزا يبرا روش نیموثرتر و نیتر
ـ ز رود، یمـ  ارـــــ شم به برنج در  مقـدار  تـروژن ین رای

ـ زا و داده شیافـزا  پنجه يها گره در را نینیتوکیس  شی
 تعـداد  شیافـزا  ).15دهـد (  پنجه را افزایش مـی  آغازه
  ردــکــعمل و وماسیب دیتول زانیم با یمثبت رابطه پنجه
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 کـه  ییهـا  پنجـه  ال،ــح نیا با). 5( دارد برنج در دانه
 يهــا پنجــه بــا ســهیمقا در شــوند یمــ لیتشــک رتــرید

 منبـع  کمبـود . کنند یم دیتول يتر کم عملکرد تر یمیقد
ــدر ا دیــعامــل در کــاهش تول نیتــرمهــم ییغــذا  نی
 نیا عملکرد توان یم اهیگ هیهاست و با بهبود تغذ پنجه
 در مناسـب  پنجـه  تعداد). 30( دیبخش بهبود را ها پنجه
 تعـداد  در و اسـت  دهـش گزارش عدد 15 حدود برنج
 عملکرد کاهش باعث ها پنجه نیب رقابت تر، بیش پنجه

  ).28( شود یم
 رنـگ  شـدن  تـر رهیت باعث یپاش محلولاز  استفاده

 زانیــم شیدهنــده افــزا نشــان) شــد کــه LCC( بــرگ
 باعـث  توانـد  یمـ  خـود  نوبـه  بـه برگ بوده و  لیکلروف

. بـر اسـاس   گـردد  يدیخورشـ  يانـرژ  جذب شیافزا
ـ   4عدد گزارشات،   یدر نمودار رنگ برگ عـدد بحران

از آن،  تر کم ریمحسوب شده و در مقاد یکودده يبرا
 يو صـبور  يوجـود دارد (نحـو   تروژنـه یبه کود ن ازین

 و اهیگ روژنــتین زانیم نییتع يبرا گرید اریمع). 1388
ــرگ، ــکلروف عــدد ب ــرلی ــ) SPAD( مت ــه باشــد، یم  ک

 لـیکلروف حضور نشانه باشد باالتر آن مقدار هـرچــه
عدد . )21 و 13( است تروژنین باالتر یفراهم و بیشتر
رقم خزر  يو برا 35 یرقم هاشم يبرا SPAD یبحران

 کـود  شیآزمـا  نیا در). 18گزارش شده است ( 5/37
را بـه مقـدار حـداقل الزم     SPAD زانیتوانست م هیپا

به همـراه کـود    یپاش اما محلول برساند،) 37( یبحران
) 40(باالتر از  SPADمقدار  تر بیش شیباعث افزا هیپا

ـ از نظـر م  یپاش محلول يمارهایت. دیگرد  SPAD زانی
 و رائـو بودنـد.   گـر ید مـار یمشابه بوده و برتـر از دو ت 

کود  یپاش محلول) گزارش کردند که 2002( همکاران
در  SPADبرگ و عـدد   يسبز شیباعث افزا تروژنهین

 یپاشـ  محلـول ها،  گزارش آن براساس. )23( ذرت شد
ـ م شیافزا با تواند یم دار تروژنیبا کود ن ـ کلروف زانی  لی
 کـاهش  را غرقاب از یناش خسارت زانیمها،  در برگ

کردنـد بـا    شنهادی) پ1998( همکاران و یل). 23( دهد

بـا   یکـ یبرگ رابطه نزد لیکلروف زانیم نکهیتوجه به ا
 تـوان  یمـ  SPADبرگ دارد، از اعداد  تروژنین يمحتوا

 و کـرد  اسـتفاده بـرگ   تـروژن یمقـدار ن  نیتخمـ  يبرا
 و هـا  روش توسـعه  يبـرا  ییمبنـا  توانـد  یمـ  ،نیبنابرا

  ).14( شود يکود قیدق يها برنامه
ـ مورد کلروف در مقـدار آن در   نیبـاالتر  aنـوع   لی

 و) T4( هیپا کود همراه به یپاش محلول نوبت دو ماریت
ـ د T6و  T5 يمارهـا یپس از آن در ت  نی. همـ شـد  دهی

هم صادق  bنوع  لیکلروف زانیموضوع در خصوص م
ـ تول باعـث  T4 یپاشـ  محلـول  مـار یت ن،یبود. همچن  دی

ـ ن هـا بـرگ  در کـاروتن  مقـدار  ترین بیش ـ گرد زی و  دی
کاروتن را بـه شـدت    زانیم یپاش محلول يدفعات باال

ـ ز راتیتـاث  دار تـروژن ین يکودهاکاهش داد.   بـر  يادی
ـ کلروف زانیم و اهیگ رشد  شیافـزا  باعـث  و هداشـت  لی

 یپاش محلول). 3( شوند یم اهانیگ در کاروتن بتا زانیم
 دهـد  یمـ  شیافزا را وتنبتاکار زانیم زین یمبا کود پتاس

)10.(  
 راگرم)  3/38( بوتهوزن خشک  نیباالتر T5 ماریت
 یپاشـ  محلـول  يمارهایت هیکلداشت و  مارهایت نیدر ب

 تـرین  کـم  کـه گرفتنـد   قـرار کود  بدوناز شاهد  باالتر
ـ تول راگـرم)   1/20( بوتـه وزن خشک  زانیم . کـرد  دی

و سطح برگ  طول دار یمعن شیباعث افزا یپاش محلول
ـ پا کـود  مـار یت و شـاهد  بـه  نسبتپرچم  ـ ن هی شـد.   زی

مقدار طول و سطح برگ پرچم در چهار بار  ترین بیش
آن در  تـرین  کـم ) و متـر  یسـانت  66/62( یپاشـ  محلول
ـ ا. شـد  مشـاهده ) متـر  یسانت 66/55شاهد (  جـه ینت نی

  . )25( ) است2006( همکاران و فیشر گزارش مشابه
پر را  يها تعداد دانه يکود یپاش محلولاز  استفاده

ـ داد و ا شیافـزا  يداریبه صورت معن زین بـا   ریتـاث  نی
شـد و تعـداد    تـر  بـیش  یپاشـ  محلـول دفعات  شیافزا
. وزن هزاردانه افتیپوك هم در مقابل کاهش  يها دانه

 یمحسوسـ  شیافزا یپاش محلولدفعات  شیبا افزا زین
ــپ ــرد و از  دای ــرم در ت 1/25ک ــاریگ ــدون  م ــاهد ب ش
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 یپاش محلول بار 2 ماریگرم در ت 5/29تا  یپاش محلول
ـ در حضور کود پا  همکـاران  و فیشـر بـاال رفـت.    هی

 ي بـر تعـداد دانـه    یپاش محلولمثبت  ریتاث زی) ن2006(
 را کیولوژیپر، وزن هزاردانه، طول خوشه و عملکرد ب

) 1996( آزبورنـو  و سـاراندون ). 25( اند کرده گزارش
اوره در زمـان   یپاشـ  محلـول هم گزارش کردنـد کـه   

 هرچنـد شـد   پـر  ي تعـداد دانـه   شیباعث افزا یگلده
 ).24( نکردند مشاهده دانه وزن در يرییتغ

ـ  اریبسـ  ریتـاث  یبرگـ  یپاشـ  محلول بـر   يدار یمعن
 محصول عملکرد نیترنییعملکرد محصول داشت. پا

 بـدون شـاهد   مـار ی) در تهکتار در لوگرمیک 1/3499(
ـ م یپاش محلولدفعات  شیشد و با افزا دهیدکود   زانی

مقـدار   تـرین  بیش کهيطور هب ،باالتر رفت زیعملکرد ن
حضور  در یپاش محلول تر بیشو  نوبت دومحصول با 

هکتـار   در لوگرمیک 0/4156تا دست آمد و  به هیکود پا
شـاخص   شیباعـث افـزا   يکـود  یپاش محلول. دیرس

ــبرداشــت ن ــات دو  زی ــتشــد. دفع ــ نوب ــیش ای ــر ب  ت
شاخص برداشـت   دار یمعن شیباعث افزا یپاش محلول

 یپاشـ  محلـول  نوبـت  کیشاهد و  مارینسبت به دو ت
 در دانـه عملکـرد   شیافزا زین يگرید قاتیتحقشدند. 

ــر  ــولاث ــزارشرا  یپاشــ محل ــرد گ ــد هک ). 25، 12( ان
ــاراندون ــو و س ــه  1996( آزبورن ــد ک ــزارش کردن ) گ

 ،عملکـرد دانـه   شیاوره باعث افزا یبرگ یپاش محلول
 شـد  بـرنج  در دانـه  نیئپروت زانیو م برداشت شاخص

 که کردند گزارش) 2012( همکاران و یگانیشا). 24(
در  مخلـوط  عیما کود با یبرگ یپاش محلول نوبت پنج

 باعث و داشت را ییکارا حداکثر ،برنج میکشت مستق
ــزا ــداد شیاف ــه، وزن کــل،یپان تع  عملکــرد هزاردان

 یپاش محلول ن،یو همچن شد دانه عملکرد و کیولوژیب
ـ بالسـت را ن  زانیم عیبا کود ما بـه حـداقل رسـاند     زی

 یبرگـ  يکودها یپاش محلول نهی). تعداد دفعات به26(
ـ بر اساس ترک و غلظـت عناصـر    يمحلـول کـود   بی

 کشـت  نوع و استفاده مورد یاهیگ رقم ،موجود در آن
 رسد یم نظر به مجموع، در اما ،متفاوت باشد تواند یم

 در يتـر  بـیش  ریتاث یشیزا رشد زمان در یپاش محلول
  .باشد داشته برنج عملکرد شیافزا
 

  گیري کلی نتیجه
توانست بـا  استفاده از کود محلول در این آزمایش 

 ياجــزا بهبــودهــا و  افــزایش میــزان کلروفیــل بــرگ
 يبـارور  شیافزاتعداد پنجه،  شیافزا با یعنیعملکرد، 

وزن دانـه عملکـرد    شیدانه پر و افزا تعدادها و  گلچه
ـ را در حضـور کـود پا   یبرنج رقـم هاشـم   طـور   بـه  هی

تعداد دانه پـر بـا    ن،یب نیا دربهبود بخشد.  يدار یمعن
مثبت  يریرپذیتاث ترین بیش ش،یدرصد افزا 30از  شیب

ـ نشان داد. وزن هزاردانه ن یپاش را از محلول حـدود   زی
 ریتـاث  یپاشـ  . در مقابل، محلـول افتیدرصد بهبود  15
ـ ا نـد یبر وزن خشک بوتـه نداشـت. برآ   يدار یمعن  نی

شـاخص برداشـت    يدرصـد  20موارد، باعث بهبـود  
عملکرد و صفات وابسـته بـه    ش،یآزما نی. در ادیگرد

و  دندیرس نهیشیبه مقدار ب یپاش محلول نوبت آن، با دو
 شیبر افزا يدار یمعن ریتاث یپاش دفعات محلول شیافزا
. لـذا  دیگرد ها نهیهز شیها نداشت و تنها باعث افزا آن

 )T4( پاشی به همراه کود پایـه  دو نوبت محلول ماریت
  .گردد یم یبرتر معرف ماریبه عنوان ت شیآزما نیدر ا

  
  سپاسگزاري

بـرنج   قـات یموسسـه تحق  ياز همکار لهیوس نیبد
ـ در اخت جهـت  بهمعاونت مازندران (آمل)  – کشور  اری

ـ و ن امکانـات و  یزراع نیقراردادن زم  در يهمکـار  زی
 دکتر يآقا از ،نیهمچن. گردد یم تشکر شیآزما ياجرا

 قـات یتحق موسسه یعلم تیأه عضو انیمحمد محمد
ــرنج ــور ب ــدران در کش ــه مازن ــت ب ــار جه  و يهمک
  .یمینما یم تشکر شان ارزنده يها ییراهنما
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