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 تحقیق زمینه ای

 ازت کودهای

 آن ازت فرم دو هر و داشته ازت درصد ۳۳ آمونیم نیترات. است گیاه جذب قابل اوره و آمونیم ،یون نیترات های صورت به ازت

 چون اما. است خاک از شستشو معرض در و نشده خاک کلوئیدهای جذب است منفی بار دارای چون. باشند می گیاه جذب قابل

 و رفته بشمار آلی ترکیبات از اوره. است ایران در ازت کود ترین رایج اوره. گردد می خاک کلوئیدهای جذب است بتمث بار دارای

 می را آمونیم نیترات اوره. میشود استفاده نیز گیاهان برگ پاشی محلول در اوره محلول از. باشد می گیاه جذب قابل فرم همین به

 ازت بر عالوه آمونیم سولفات. داد خاک به نمود رشد مقداری گیاه که آن از بعد و سرک بصورت یا و محصول کاشت از قبل توان
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 سرنگهای بوسیله کاشت از قبل آید می بدست آب در آمونیاک شدن حل از که را آمونیم هیدرات. است گوگرد درصد ۴۲ دارای

 .دهند می قرار خاک از ای الیه زیر در مخصوص

 در غالباً کودها این. شوند می مصرف خاک در ازت کود منبع بعنوان وکمتر داشته کمی ازت درصد مپتاسی نیترات و کلسیم نیترات

 .گیرند می قرار استفاده مورد پتاسیم یا کلسیم منابع بعنوان غذائی های محلول

 فسفر کودهای

 خاک آلی مواد تجزیه از که فسفریک اسید. نمایند می ذکر فسفر اکسید درصد بصورت را شیمیائی کودهای فسفر درصد غالباً

 می داده خاک به که ای فسفره کود اعظم قسمت. شود نمی مصرف شیمیائی کود بصورت اما است، گیاه جذب قابل شود می حاصل

 که ای فسفره کود تا معموالً. گردد می تثبیت اسیدی خاکهای در آلومینیم و آهن بوسیله و قلیائی های خاک در کلسیم بوسیله. شود

 می گیاه جذب قابل آینده سالهای طی نیز کمی بخش و ماند می باقی گیاه جذب قابل بصورت اول سال در شود می داده اکخ به
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 که فسفری کود مقدار و خاک در فسفره کود مصرف سوابق ، خاک ترکیب و بافت کوددهی، روش با الذکر فوق میزانهای.گردد

 فسفره کودهای بایستی می است محدود بسیار خاک در فسفره کود حرکت و نبود محلول میزان چون. دارد بستگی شود می مصرف

 مشاهده ۵/6 تا pH 6 در فسفر محلول میزان حداکثر. داد قرار ریشه توسعه ناحیه در مستقیماً را آنها و داد خاک به کاشت از قبل را

 در خاک pH تغییر. باشد موثر فسفر جذب و دنبو محلول افزایش در تواند می حدود این به خاک pH رساندن بنابراین. شود می

 مقدار مصرف. است پذیر انجام اسیدی کودهای یا گوگرد کردن اضافه با قلیائی خاکهای در و آهک کردن اضافه با اسیدی خاکهای

 است متغیر نیز فسفره کودهای بودن محلول میزان. باشد مفید خاک pH نقصان در تواند می نیز حیوانی کود زیادی

 پتاسیم ودهایک

 و آبیاری شرایط تحت ها خاک سایر در آن کمبود اما شود، می دیده شنی های خاک و اسیدی های خاک در بیشتر پتاسیم کمبود

 اضافه نحوه و هستند محلول آب در پتاسیم کودهای اغلب. گردد می مشاهده نیز( یونجه بخصوص) محصول زیادی مقدار برداشت
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 مقدار دارای کلرورپتاسیم. است طبیعت در پتاسیم ترکیب فراوانترین کلرورپتاسیم ندارد کود بخشی اثر در زیادی نقش خاک به آنها

 مطلوب چندان است نیاز پتاسیم زیادی مقدار به که مواردی در کلرورپتاسیم مصرف حال این با باشد می( درصد 6۴ تا 6۶) زیادی

 الزم پنبه و توتون مانند محصوالتی برای کلر کمی مقدار که این با آید می شپی کلر فراوانی از ناشی مسمومیت احتمال زیرا نیست،

 اکسید ۲۲۴ دارای پتاسیم نیترات. گردد می توتون کیفیت نقصان و زمینی سیب غده شدن آبدار موجب خاک در کلر زیادی اما است،

 از پتاسیم شود می مصرف زراعت در که است سیمپتا کود معمولترین پتاسیم سولفات. باشد می قیمت گران کودی اما است، پتاسیم

 پتاسیم زیرا رود، نمی بشمار پتاسیم توجه قابل منبع بعنوان خاک هوموس اما شود، می اضافه خاک به نیز گیاهی بقایای اولیه تجزیه

. کنند می تثبیت را سیمپتا دارند ایلیت و کوالیت ورمی نوع از رس زیادی مقدار که خاکهائی. گردد نمی تثبیت آلی مواد بوسیله

 زیاد تثبیت شدت که صورتی در شود می محسوب خاک پتاسیم ذخیره بعنوان و است تعادل حال در خاک محلول در واقع پتاسیم

 .داد قرار خاک در کاشت از قبل و نواری بصورت را پتاسیم بایستی می است
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 گوگرد کودهای

 را گوگرد بایستی می صورت این در. شود می مشاهده دارند قرار وشستش معرض در شدت به که هایی خاک در گوگرد کمبود

 گوگرد کود نوع انتخاب کنند می ذکز( s) گوگرد عنصر درصد بصورت را کودها گوگرد مقدار. کرد اضافه خاک به کود بصورت

 این. نمود استفاده گردگو منبع بعنوان جیپس یا کلسیم سولفات از توان می اسیدی های خاک در. دارد بستگی خاک pH به دار

 می نیز خاک pH افزایش باعث کلسیم و گوگرد تامین بر عالوه جیپس است کلسیم درصد ۴۴ و گوگرد درصد ۸۱ دارای ترکیب

 .گردد

 اسید بصورت کننده اکسید باکتریهای فعالیت اثر در گوگرد عنصر. کرد استفاده گوگرد کود بعنوان توان می نیز گوگرد پودر از

 اکسیده سرعت باشد، تر یکنواخت خاک در آن توزیع و ریزتر گوگرد عنصر ذرات چه هر. آید می در سولفاتها سرانجام سولفوریک

 خاکهای دراصالح آن از دلیل همین به و گشته خاک شدن اسیدی موجب گوگرد عنصر اکسیداسیون. بود خواهد بیشتر گوگرد شدن
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 کودهای از بعضی. کشد می طول هفته ۲ تا ۳ حدود مناسب رطوبت و حرارت در گوگرد شدن اکسیده. شود می استفاده قلیائی

 کنند می اضافه خاک به و حل آبیاری آب در( سولفیدها پلی و So۴ مانند) را گوگرد

 منیزیم و کلسیم کودهای

 دیده( مرطوب نواحی هایخاک استثنای به) خاکها از بسیاری در آنها کمبود زیرا شوند، می مصرف کود بعنوان کمتر منیزیم و کلسیم

 مقدار اسیدی خاکهای در. شود می استفاده منیزیم و کلسیم از آنها اصالح برای و بوده اسیدی مرطوب نواحی خاکهای. شود نمی

 درنتیجه. شود می مصرف اسیدی خاکهای اصالح برای کلسیم سولفات یا و منیزیم و کلسیم مضاعف کربنات کلسیم، کربنات زیادی

 کلیسم تامین صرفاً و نباشد نظر مورد اسیدی خاکهای pH تغییر صورتیکه در. گردد می مرتفع نیز منیزیم و کلسیم الیاحتم کمبود

 یا و منیزیم سولفات از منیزیم کمبود رفع برای. نمود استفاده کلسیم حاوی فسفره کودهای از توان می باشد هدف گیاه نیاز مورد

 .شود می ادهاستف پتاسیم و منیزیم مضاعف سولفات
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 مخلوط کودهای

 از مخلوطی بصورت را تجارتی کودهای گاهی. گردند می مصرف کود بعنوان عناصر سایر از بیش پتاسیم و فسفر ازت، عناصر

 فوق عناصر از غیر به دیگری مواد را حجم اعظم قسمت و است پایین معموالً کودها این عناصر درصد.کنند می تهیه فوق عناصر

 مثالً کنند می ذکر ترکیب همین به و پتاسیم اکسید و فسفر اکسید ،(N) ازت درصد با را کودها گونه این ترکیب. ددهن می تشکیل

 را( S) گوگرد درصد گاهی باشد می پتاسیم اکسید درصد ۸۶ و فسفر اکسید درصد ۸۶ ازت، درصد ۴۶ دارای ۴۶-۸۶-۸۶ کود

 عنصر سه از یکی فاقد است ممکن مخلوط کود. دارد گوگرد درصد ۵ که ۸۵-۸۶-۸۶-۵ مانند نمایند می ذکر چهارم عدد بصورت

 را آن توان می که آمونیم دی فسفات یا و است پتاسیم نیترات همان حقیقت در و است فسفر فاقد که ۸۳-۶-۲۲ مانند. باشد اصلی

 .نمود بیان ۸۱-۲6-۶ بصورت

 مصرف عناصرکم کودهای
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. است محتمل بر و کلر مولیبدن، کمبود مرطوب نواحی خاکهای در و روی و منگنز مس، آهن، کمبود خشک نواحی های خاک در

 نکته. گردند گیاه مسمومیت باعث توانند می و داشته وجود خشک نواحی آبیاری آب و خاکها در بر و کلر زیادی مقداری نیز گاهی

 به. است باریک بسیار گیاه کننده مسموم دح و نیاز مورد میزان بین مرز که است آن مصرف کم عناصر کودهای مصرف در مهم

 .گردد می گیاه مسمومیت باعث کودها این زیاد مصرف دیگر عبارت

 طرف از. نیستند گیاه جذب قابل فرم به اما است، گیاه نیاز از بیش خاک در روی و منگنز آهن، مس، عناصر مقدار موارد اغلب در

 بهتر را کاتیونها.است زیاد خاک توسط آنها تثبیت احتمال گردند، می اضافه خاک به کاتیون صورت به عمدتاً عناصر این چون دیگر

 .نمود پاشی محلول برگها روی بر است

 یا و شوند قرارداده خاک در نواری بصورت بایستی می شوند می داده خاک به معدنی ترکیبات بصورت کاتیونها این که صورتی در

 را آنها و ترکیب کننده کالت مواد با را کاتیونها این صنعت در. گردند اضافه خاک هب اسیدی واکنش دارای کودهای با همراه
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 در. دهند می قرار گیاه دسترس در را عنصر و کرده حرکت خاک در سهولت به کالتها. اند آوردنده در تثبیت قابل غیر بصورت

 .شود می استفاده کود بعنوان کاتیونها سولفاتهای از ، کالتها به دسترسی عدم صورت

 نواحی در بخصوص) باران آب با همراه کلر کافی مقدار معموالً زیرا. شود می مشاهده بندرت کلر کمبود ها، آنیون گروه از

 از توان می لزوم صورت در. شود می اضافه خاک به آبیاری آب و( ناخالصی صورت به) اصلی عناصر شیمیائی کودهای ،(ساحلی

 آب در بوراکس. کنند می استفاده بوراکس یا سدیم بورات از بر کمبود رفع برای. نمود استفاده کلر کمبود رفع برای کلرورپتاسیم

 به مستقیماً را بوراکس. بود خاک از آن شدن شسته مواظب بایستی می و کند می حرکت سهولت به خاک در و بوده محلول بسیار

 .نمایند می اضافی خاک

 و مخلوط دیگری مواد با است ممکن را مولیبدات. شود می استفاده آمونیم مولیبدات یا سدیم مولیبدات از مولبیدن کردن اضافه برای

 شوند می داده قرار خاک در نواری بصورت مصرف کم عناصر که صورتی در. نمود پاشی محلول را آن یا و کرد اضافه خاک به
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 با و نمایند می پخش خاک سطح بر را کودها این که صورتی در. دبو خواهد هکتار در( یک هر از) کیلوگرم چند آنها مصرف مقدار

 می هکتار در کیلوگرم ۵۶ تا ۳۶ میزان رابه کاتیونها سولفات روش این در گیرند می برابر چند را آنها مقدار کنند، می مخلوط خاک

 می پاشیده هکتار در کیلوگرم ۴ تا ۸ ودحد مقدار به مولیبدات. است هکتار در کیلوگرم ۵ حدود بورات مصرف معمول مقدار. پاشند

. داد قرار دقت مورد را محلول غلظت بایستی می میشود، استفاده برگها روی بر عناصر پاشی محلول روش از که صورتی در. شود

 .است معمول هزار در ۳ تا ۴ غلظت با مصرف کم عناصر سولفات شش پا

 می را کودها این از شده تهیه محلول. دارند وجود مختلفی تجاری نامهای به مصرف کم عناصر کودهای از مخلوطی ایران بازار در

 .نمود مصرف سمپاشی با همزمان و کرد مخلوط مختلف سموم با یا و پاشید برگ روی توان
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 میاییشی های کود.گردند می تولید ها کود این شیمیایی های فرایند طریق از و شوند می گیاه رشد تقویت موجب شیمیایی های کود

 و مایع,  گرانوله,  پودی های شکل به که دارند وجود شیمیایی های کود زیادی انواع. دارند کمتری حجم آلی های کود با مقایسه در

 .شوند می تولید گاز

 :از عبارتند شیمیایی های کود

 .هستند مفید اسیدی های خاک برای و دارد ازت صد در ۸6 کود این سدیم نیترات

 منبع عنوان به. است حساس بسیار زدایی نیترات و شویی آب طریق از تلفات به و دارد ازت درصد ۸6 کود این کلسیم نیترات

 .دارد کاربرد ها زراعت برخی در حل قابل کلسیم
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 ها خاک در سازی اسید اثر و دارد ازت درصد ۴۶ کود این. است نمک به شبیه و سفید بلور شکل به کود این آمونیوم سولفات

 روی درصد ۴۲ با(ZnSo۲ 7H۴o)ابدار یا و روی درصد ۳۲ با(ZnSo۲H۴o)خشک صورت دو به کود این روی سولفات.دارد

 .میشود عرضه پودر صورت به و شده بنی بسته و تولید

 ۴۵ بندیهای بسته در و تولید پودری صورت به که است منگنز درصد ۴۲ حاوی MnSo۲.H۴o شیمیایی فرمول با منگنز سولفات

 گردد می عرضه میکیلوگر

 

 به اما کند می عمل سریع خاک در. دارد ازت درصد ۳۲ حدود و باشد می آمونیوم سولفات کود به شبیه کود این آمونیوم نیترات

 .ندارد دوام درخاک طوالنی مدت
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 .دمیباش ازت درصد ۸1 و پتاسیم درصد ۴6 دارای که است Kno۳ شیمیایی فرمول با پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات

 .باشد می گران کود این. دارد ازت درصد ۱۶ حدود و باشد می مایع یا گاز شکل به کود این نیاک آمو

 .کند می عمل آمونویم سولفات کود به شبیه داردو ازت درصد ۴6 حدود و است سفید بلور شکل به کود این آمونیوم کلرور

 آبشویی دچار آب توسط اما کند می عمل خاک در سریع کود این. دارد زیادی ازت و است سفید بلور شکل به هم کود این اوره

 .ندارد دوام خاک در طوالنی مدت به شودو می

 . داردP۴O۵ صد در ۲6 کود این تریپل سوپرفسفات

 اسید اثر کود این.باشد می حل قابل بسیار آب در کود این.  دارد P۴O۵ درصد ۲6 و ازت درصد ۸۱ کود این آمونیوم دی فسفات

 .برساند آسیب آن با تماس هنگام در بذر زنی جوانه به تواند می زیاد آمونیوم داشتن علت به کود این.دارد خاک روی سازی
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 ها کود این دو هر.باشند می پتاسیم کلرور و پتاسیم سولفات دارند وسیع کاربرد ها کود نوع این از نوع دو پتاسیم دارای های کود

 خوب شنی های خاک برای پتاسیمی های کود.شوند می افزوده کشت درحین یا قبل خاک به هستندو حل قابل بسیار آب در

 .کنند می کمک کشاورزی محصوالت کیفیت بهبود به ها کود این.هستند

 روی سولفات

 :اهمیت

 ریز باعث آن کمبود و بوده ضروری میوه تشکیل و باروری تلقیح رشد هورمونهای تولید آنزیمی فعالیتهای برای روی عنصر

 ۳۶۶ از بیش کنندهی فعال عنصر این.  شود می رشد ومحدودیت خشکیدگی سر میووه ریزش گلها و برگها شدن باز در برگیتاخیر

 .دارد کلیدی نقش بدن حفاظتی های مکنیسم مجموعه در و است گیاه و داام انسان در آنزیم نوع
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 :کود مشخصات

 برای را عنصر این استفاده قابلیت که هستند ازعواملی فسفاته کودهای ادزی مصرف و کم آلی ماده باال ph خاکها بودن آهکی

 شیمیایی کودهای از استفاده.  نماید می وارد محصوالت وکیفیت تولید میزان بر را پذیری نا جبران خسارات و کرده محدود گیاهان

 نا از بسیاری و شده گیاهان ای تغذیه شرایط بودبه باعث بوطه مر باکتریهای و گوگرد الی ماده بههمراه خصوص به عنصر این حاوی

 ZnSo۲)ابدار یا و روی درصد ۳۲ با(ZnSo۲H۴o)خشک صورت دو به کود این.  سازد می طرف بر را ای تغذیه رسائیهای

7H۴o)میشود عرضه پودر صورت به و شده بنی بسته و تولید روی درصد ۴۲ با. 

 :مصرف مقدار و زمان روش
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 نیز آبیاری بت سبک خاکهای در.است استفاده قالبل پاشی ومحلول( نواری و چالکود موضعی) عمقی یگذاریجا طریق از کود این

 در بوریک اسید و اوره همراه به آن هزار در پنج محلولپاشی. بود خواهد کمتر آن بازیافت شرایط این تحت اما باشد می استفاده قابل

 .است مفید بسیار میوه تشکیل افزایش در اه شکووفه شدن باز از قبل بهار اوایل و پاییز

 تا ۴۶۶۶ میزان به کود کانال یا چالکود صورت به وگوگرد حیوانی کوود همراه به انداز سایه میانی قسمت در زمستان در:درختان

 .شود می استفاده بارور درخت هر ازاء گرمبه ۳۶۶

 می مصرف خاک زیر در هکتار در گرم کیلو ۱۶ تا 6۶ میزان به ستانهزم کودهای سایر با همراه بذر بستر تهیه هنگام: زراعی نباتات

 .شود

 .شود می محلوولپاشی هزار ۲تا۳ نسبت به زراعی محصوالت در و هزار در ۵تا۳ نسبت به ممیوه درختان در: محلولپاشی
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 عننصر این کمبود از ناشی وارضع و عالئم و شایع ایران در باالph با آهکی خاکهای در روی کمبود: مصرف مورد مناطق و گیاهان

 این مصرف است مفید محصوالت اکثر برای اراضی این در روی حاوی کودهای مصرف. خورد ممی چشم به ایران نقاط اکثر در

 . داد خواهد افزایش را عمللکرد میزان میوه تشکیل گلدههی و طرف بر را روی کمبود از ناشی تدریجعوارض به کود

 کود با مخلوط کود این مصرف.کند می جلوگیری عنصر این کمبود از میان در سال ۴تا۸ صورت به کود این مصرف: فنی نکات

 .شود می روی سولفات کود کارآیی افزایش باعث ریشه فعلیت محدوده در خصوصا حیوانی

 منگنز سولفات

 : اهمیت
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 افزایش و گیاه فتوسنتز بهبود باعث کود این مصرف و داشته گیاه آنزیمی سیستمهای و کلروپالست تشکیل در کلیدی نقش منگنز

 .است انشان در آنزیم زیادی تعداد ی کننده فعال منگنز.شد خواهد محصول تولید

 : کود مشخصات

 گیاهان برای را عنصر این استفاده قابلیت که هستند عواملی از کودها متعدل نا مصرف و کم آلی باالماده PH خاکها بودن آهکی

 این کمبود از ناشی عوارض و عالئم کنند می وارد محصوالت کیفیت و تولید میزان بر را پذیری نا جبران اراتخس و کرده محدود

 خصوص عنصربه این حاوی شیمیایی کگودهای از استفاده.  خورد می چشم به محصوالت اغلب در و ایران نقاط اککثر در عنصر

 طرف بر را ای تغذیه رسائیهای نا از بسیاری و شده گیاهان ای تغذیه شرایط دبهبو باعث مربوطه باکتریهای و گوگرد آلی ماده همراه

 بسته در و تولید پودری صورت به که است منگنز درصد ۴۲ حاوی MnSo۲.H۴o شیمیایی فرمول با منگنز سولفات. سازد می

 .گردد می عرضه کیلوگرمی ۴۵ بندیهای
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 مسئله :

و  کود های طبیعی و شیمیایی با حد چه تا

 آشنایی دارید؟ انواع آن

 چه ویژگی هاییشیمیایی  و طبیعی های کود

 ؟دندار
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 تعریف

 غذایی عناصر دارای که بیولوژیک یا آلی یا معدنی ماده نوع هر به: کود تعریف

 باعث گیاهی تیمار با همچنین و خاک خیزی حاصل بردن باال باعث و باشد

 .میشود اطالق کود شود محصول کم و کیفی عملکرد افزایش
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 ارگانیک یا آلی - شیمیایی: از عبارتند که میشوند تقسیم دسته چند به ها کود

 زیستی یا بیولوژیک -

 شیمیایی های کود

 عناصر جز نیز برخی و المنت ماکرو یا گیاه مصرف پر عناصر جز آنها از برخی که

 .میباشد(  المنت میکرو)  گیاه مصرف کم عناصر

 منیزیم - کلسیم – پتاس – فسفر – ازت: شامل( ماکرو) مصرف پر عناصر
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 بر – مس – منگنز – روی – آهن:  شامل( میکرو) مصرف کم عناصر

 باشد دارا متناسب نسبت به و هم با را فوق عناصر مجموع که هایی کود به

 به توجه با و نیاز حسب بر مختلف گیاهان.میشود اطالق کامل کود اصطالحا

 ترکیب.بود خواهند نیازمند فوق های کود به خاک و برگ آزمایش نتایج

 این. متفاوتند بسیار عنصر، یک حاوی فمختل کودهای خلوص درصد و شیمیایی

 تاثیر کودها بخشی اثر و کوددهی زمان پخش، نحوه مصرف، مورد بر تفاوتها
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 از قبل شیمیائی کودهای انواع از کافی شناخت بنابراین.دارند مهمی بسیار

 .دارد ضرورت آنها مصرف یا و انتخاب

 

 

 

 نتیجه گیری

 تهیه طبیعی فرایندهای بصورت که باشندمی آلی کودهای جمله از کمپوست ورمی کود

 کودهای مضرات دارای و رودنمی کار به شیمیایی مواد آنها تولید در و شوندمی
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 و( بیولوژیک غیر و بیولوژیک) آلی کودهای. باشندنمی انسان سالمت برای شیمیایی

 رشد جهت مناسب شرایط ایجاد برای نوع دو هر بوده، یکدیگر ملزوم و الزم شیمیایی

 شیمیایی کودهای رویه بی و درازمدت مصرف نامطلوب عوارض. است نیاز مورد گیاهان

 رفتن بین از دنبال به خاک باروری کاهش آنها مهمترین از یکی. است شده ثابت

 نشان شده انجام مورد این در که شماری بی هایآزمایش. باشدمی هوموس

 افزایش موجب نامطلوب، عوارض این نداشتن از گذشته آلی، کودهای که اندداده
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 کودهای دیگر، عبارت به. شوندمی نامناسب سطحی در آن نگهداری و خاک هوموس

 .کنندمی تولید هوموس مستقیم غیر بطور آلی
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 انتشارات مترجم نویسنده نام کتاب ردیف

 مدرسه زهرا جعفری  جانیس وان کلیو علومفعالیتهای علمی درباره   .1
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 مدرسه زهرا جعفری  جانیس وان کلیو طرح جابرفعالیتهای علمی درباره   .2

 مدرسه  علیرضا توکلی سوزان آسكی پو مشاهده پروژه های نمایشگاه علمی  .3

 مدرسه علیرضا توکلی پتی ویگینز علمی مدل پروژه های نمایشگاه  .4

 مدرسه علیرضا توکلی جان توماس آزمایش پروژه های نمایشگاه علمی  .5

 مدرسه سیده مرتضی  سیده مرتضی جدی آرانی کاوشگری درفرایند یاد دهی یادگیری علوم تجربی  .6

 قلم)جلد چهارم وپنجم( - محمود حكیمی هزار و یك پرسش و پاسخ علمی  .7

 مدرسه  علیرضا توکلی سوزان آسكی پو مشاهده پروژه های نمایشگاه علمی  .8

 مدرسه علیرضا توکلی پتی ویگینز مدل پروژه های نمایشگاه علمی  .9

 مدرسه علیرضا توکلی جان توماس آزمایش پروژه های نمایشگاه علمی  .11
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:گزاری  سپاس   
هك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

 .تشكر نمامیي رسانيده اند با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرح 
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