ارزیابی استفاده از تیوباسیلوس با گوگرد و اسید هیومیک بر برخی
یهای سلولی درخت ماگنولیا در خاک آهکی
 ویژگ
*2

 و الهام مطلبی1آرزو شعاعداودلی

arezooshoa@gmail.com، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، گروه علوم باغبانی،یارشد
  کارشناس-1
e27_motallebi@yahoo.com ، ایران، گرمسار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرمسار، استادیار-2*
 الهام مطلبی:*نویسنده مسئول

98 31  آذر:تاریخ پذیرش

98 31  آبان:تاریخ دریافت

Evaluation of the Use of Thiobacillus with Sulfur and Humic Acid on
Some Cell Properties of Magnolia Tree in Calcareous Soil
Arezou Shoa Davodli1 and Elham Moltallebi2*

1- M.Sc, Department of Holticultuer, Garmsar, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,
arezooshoa@gmail.com
2*- Assistant Professor, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran,
e27_motallebi@yahoo.com
yosefifariba@ymail.com
*Corresponding author: Elham Motallebi
Received: November 2019
Accepted: December 2019
Abstract
In order to investigate the effects of humic acid and
application of Tiobacillus fertilizer on better absorption
of elements from limy soil and growth and development
in Magnolia tree, a factorial experiment was conducted
in a randomized complete block design with 4
treatments, each with 3 replications. Treatments included
Loamy soil, organic humic acid (coal) and humic acid of
vegetable origin (sugar beet) and Tiobacillus fertilizer
with sulfur. The traits tested included Index of cell
membrance stability and Relative water content of
leaves. According to the results of this study, with the
application of humic acid and Thiobacillus treatment
with sulfur, the relative permeability of the membrane
decreased and the relative humidity of the leaf of the tree
increased. It was also observed that Thiobacillus
treatment with sulfur was the most effective treatment in
the desired traits and therefore in calcareous soils the
application of Thiobacillus with sulfur powder could be
recommended for cultivation and maintenance of
Magnolia.
Keywords:
Humic
Acid,
Magnolia,
Sulfur,
Thiobaccelus.

چکیده
به منظور بررسی برخی ویژگی های رشدی درخت ماگنولیا در خاکهای
،آهکی و تأثیر کاربرد اسید هیومیک و تیوباسیلوس همراه با گوگرد بر آن
4 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با
 تیمارهای آزمایش. درخت انجام شد2  تکرار و هر تکرار با3 تیمار در
 اسید هیومیک با منشاء آلی(ذغال سنگ) واسید،شامل خاک باغچه
 گرم در3500 هیومیک با منشاء گیاهی(چغندر قند) هر کدام به میزان
 کیلوگرم گوگرد پودری در25  گرم تیوباسیلوس همراه با500 هکتار و نیز
 صفات مورد آزمایش شامل شاخص ثبات غشاء سلول و.هر هکتار بود
 براساس نتایج این مطالعه با اعمال.محتوای آب نسبی در برگ بودند
 شاخص ثبات غشاء،تیمارهای اسید هیومیک و تیوباسلوس همراه با گوگرد
 در حالی که.سلولی کاهش و محتوای آب نسبی برگ درخت افزایش یافت
بین درختان تیمار شده به لحاظ محتوای آب نسبی برگ ماگنولیا تفاوتی
 همچنین با کاهش شاخص ثبات غشاء سلول ناشی از کاربرد.مشاهده نشد
 همچنین مشاهده شد که.. محتوای آب نسبی برگ افزایش یافت،تیمارها
تیمار تیوباسیلوس همراه با گوگرد مؤثرترین تیمار در ویژگی های مورد نظر
بود و بنابراین میتوان در خاکهای آهکی کاربرد تیوباسیلوس با گوگرد
.پودری را برای کشت و نگهداری ماگنولیا توصیه نمود
. گوگرد، درخت ماگنولیا،س
  تیوباسیلو، اسید هیومیک:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
درکشور ایران بدلیل خشک و نیمهخشک بودن و
و ج و د خ اک ه ا ی آ ه ک ی ت و ل ید مح ص ول د ر س ط ح
بازدهی مطلوب ،همواره با مشکال هدوب هجاوم یت
است .بخش مهمی از این مشکال یشان اجنآ زا ت
میشود که در این خاکها به علت وجود  pHباال و
غلظت زیاد یون کلسیم ،عناصر غذایی که قابلیت
جذب آنها وابسته به  pHاست(آهن ،روی ،مس و
 )...به صورت ترکیبهای نامحلول و غیرقابل
استفاده برای گیاهان در میآیند .از طرفی افزودن این
عناصر به خاک از طریق کودهای شیمیایی مشکالت
و آلودگیهای زیست محیطی را به دنبال خواهد
داشت ( .)Sameni and Kasaraian, 2004با توجه به
مطالب مذکور کاهش  pHخاک(حتی به طور
م و ض ع ی ) م ؤ ث ر ت ر ی ن ر ا ه ب ر ا ی م ق ا ب ل ه ب ا ا ی ن م ش ک ل در
خاکهای آهکی و قلیایی به نظر میرسد .استفاده از
گوگرد برای کاهش  pHخاکهای قلیایی و افزایش
قابلیت جذب عناصر غذایی وابسته به  pHخاک
همواره مورد توجه قرار گرفته است .ذبیحی و
یحسینی( ) 96 31در مقالهای با عنوان ضرورت
نور 
مصرف گوگرد در خاکهای آهکی و شور -سدیمی
استان خراسان رضوی به منظور افزایش عملکرد
گیاهان بیان کردند که گوگرد از عناصر ضروری برای
رشد گیاهان عالی است .حضور گوگرد در ساختمان
بتامین ،بیوتین ،اسیدهای آمینه گوگردار ،موجب نقش
کلیدی این عنصر در فعال کردن بسیاری از آنزیمها،
پروتئینسازی و تعدیل سمیت بعضی عناصر سنگین
در گیاهان شده است .گوگرد عالوه بر نقش تغذیهای
برای گیاهان ،بعنوان یک ماده اصالحی در خاکهای
آهکی ،سدیمی و شور و سدیمی جهت بهبود برخی
یباشد.
خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک مطرح م 

با این وجود مشکل عمدهای که بعد از مصرف
در

گ و گر د

خاکهای

زر ا ع ی

م طر ح

است،

اکسیداسیون آن میباشد .این عمل ،با کمک
باکتریهای تیوباسیلوس که در شرایط هوازی در
خاک زندگی میکنند ،امکانپذیر است .این باکتریها
در شرایط مطلوب مخصوصًاًا مواد آلی باال و رطوبت
م ن ا س ب ق ا د ر ب ه ر شد و ت ک ث یر ب و د ه و د ر ن ت یج ه م و ج ب
افزایش اکسیداسیون بیولوژیکی گوگرد میشوند
( .)Besharati et al., 2007سیاحی و سوری() 97 31
به منظور ارزیابی کارآمدی مقادیر مختلف گوگرد به
منظور اصالح خاکهای آهکی در حضور باکتری
اکسید کننده گوگرد پژوهشی انجام دادند .بدین
منظور تعداد  15ستون حاوی یک خاک آهکی شامل
چهار تیمار گوگرد و یک شاهد فاقد گوگرد هر یک
با سه تکرار ساخته و با باکتری

Thiobacillus

کبار به مدت
 thioparusتلقیح و سپس هر دو هفته ی 
شش ماه تحت آبشویی قرار گرفتند .نتایج نشان داد
که آبشویی سولفات حاصل از اکسیداسیون گوگرد از
دمای  25درجه سانتیگراد به باال شدت گرفت و در
دمای

30

درجه سانتیگراد به اوج خود رسید.

همچنین تجزیه آماری در ستونهای تیمار شده با
گوگرد وجود روابط مثبت و معنیدار میان دما و
یدار
سولفات آبشویی شده از یک سو و منفی و معن 
میان دما و  pHاز سوی دیگر را تأیید نمود .از سوی
دیگر خاکهای آهکی بیاندازه از مواد آلی فقیر
هستند و یکی از نقایص این خاکها کمبود مواد آلی
و هوموس است که با اضافه نمودن مواد آلی از جمله
اسید هیومیک میتوان از نقش مضر آهک جلوگیری
نمود( .)Dialami and Mohebbi, 2010اسید هومیک
میتواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد.
رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط اسید هومیک

ارزیابی استفاده از تیوباسیلوس با گوگرد 57 ...

تحریک میشود ،ولی اثر آن بر روی ریشه برجستهتر

هستند که آن را میشکنند و مواد آلی را بطور کامل

است .حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثربخشی

تجزیه نمیکنند .این تولید درجا هوموس بطور طبیعی

سیستم ریشه شده که احتما ًالًال دلیل افزایش محصول

ییابد و به اسید هیومیک پایه و فوایدش
ادامه م 

یباشد .اسید هومیک جذب نیتروژن ،پتاسیم ،کلسیم،
م 

اضافه میشود

(.)Nikbakht et al., 2008

یدهد .کاربرد
منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش م 

ینسب و همکاران( ) 96 31به اثر مواد اصالحی
رضو 

یبخشد که
اسید هومیک کلروز گیاهان را بهبود م 

یهای
ی ،شیمیایی و اسید هیومیک بر برخی ویژگ 
آل 

احتما ًالًال نتیجهای است از توانایی اسید هومیک برای

مورفوفیزیولوژیک نهالهای پسته در شرایط مزرعه

نگهداری آهن خاک به فرمی که قابل جذب و سوخت

پرداختند .نتایج نشان داد که کاربرد کمپوست و گچ

و ساز باشد .این پدیده میتواند در خاکهای قلیایی و

باعث بهبود برخی ویژگیهای مورفولوژیک گیاه

آهکی مؤثر باشد که معمو ًالًال کمبود آهن قابل جذب و

یگردد ،درحالی که کاربرد گوگرد و مصرف خاکی
م 

مواد آلی را دارند .اسید هیومیک متابولیسم ثانویه گیاه

یهای فیزیولوژیک اثر
اسید هیومیک بیشتر بر ویژگ 

را با افزایش جذب  ،CO2سنتز  ATPو تأثیر بر فتوسنتز

فزاینده دارد .بهترین برهمكنش مواد آلی و شیمیایی

راهمیاندازند( .)Yang et al., 2004اسید هیومیک یک
یتواند برای چمن ،درختان،
محرک زیستی است و م 
درختچهها ،بوتهها ،باغچهها و حتی گیاهان آپارتمانی
استفاده شود .اسید هیومیک یک اسید ضعیف آلی با
قابلیتهای بسیار زیاد است که کمک فراوانی به جذب
این عناصر به گیاه کرده ،از آبشویی و از دست رفتن
آنها جلوگیریمیکند .به همین علت مصرف کودهای
شیمیایی در خاک رامیتواند به نصف کاهش دهد ،در
حالی که نتیجه بهتری برای کشاورز به بار آورده و در
عین حال ،تا حد زیادی از هزینهی سرسام آور خرید
کودهای شیمیایی و مسمومیت و سفتی خاک بکاهد
تهای
( .)Sharif et al., 2002اسید هیومیک فعالی 
بهای بومی
میکروبی را توسط فراهم کردن میکرو 

یهای مورفولوژیک به ترکیب گچ و کود
مؤثر بر ویژگ 
یهای فیزیولوژیک به ترکیب گوگرد
گاوی و در ویژگ 
و کمپوست تعلق گرفت .بهترین برهمكنش مواد
اصالحی شیمیایی و اسید هیومیک نیز از همراهی
گوگرد و مصرف خاکی اسید هیومیک بدست آمد که
این برهمكنش باعث افزایش برخی ویژگیهای
فیزیولوژیک گردید .در این پژوهش که بر روی
درخت ماگنولیا صورت گرفته است ،تالش شده با
استفاده از گوگرد همراه باکتریهای جنس
تیوباسیلوس و اسید هيوم كي

که از روشهای مهم و

پرکاربرد اصالح وضعیت حاصلخیزی خاکهای
آهکی میباشد با تغییر  pHخاک و اسیدی شدن آن
به حداکثر عملکرد و رشد این گیاه رسید.

با یک منبع کربن برای غذا تحریک میکند بنابراین

فرآیند پژوهش

بهای خاک
رشد و فعالیتشان بیشتر میشود .میکرو 

به منظو ر بر رسی ا ثرات اس سسید هیومیککک و ک دربرا

مسئول محلول سازی مواد غذایی حیاتی مثل فسفر

کو د تیو باسیلوس بر بر خ دشر یاه یگژیو ی یییی یییی
ی

هستند کهمیتواند توسط اسید هیومیک جذب شده و

ی بههه
در خت ما گنولیا در یک خاک آهکی  ،آزمایشی ی

سپس قابل دسترس برای گیاه شود .عالوه بر این،

ی کامللل
کهای ی
ح بلوک ک
ب طرح ح
صورت فاکتوریل در قالب ب

بها مسئول ادامه توسعه هوموس در خاک
میکرو 

تصادفی با  4تیمار ،هر تیمار در  3تکرار و هر تک ار ررر
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ح
تيو باسيلوس (مخلو ط كر د ن  500گرممم مايههه تلقيح ح

با  2درخت انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل خ کا
گ)،
ی(ذغاللل سنگ گ
ک باا منشاءء آلی ی
باغچه ،اس یمویهدی ک ک

با 25

ی(چغندررر قنددد) و کودد
اسیدهیومیک با منشاءء گی ها ی ی

تی مار مور د استفاده قرار گرف اب یرایبآ هرود .ت    

تیوباسیلوس باا گ رگو دد ب رد هک دو    مح دود ه های از

توجه به شرای ط آب و هوایی منطقه مورد آزمایش

بوستا ن باغ رز با  24اصله در خت به ا جرا در آمد .

بین  5تا  7ر وز بو د  .ص لماش یبایزرا دروم تاف     

بوتههاي مو ر د نظر از نظر سن ( بی ن  8تا  9سال ) و

محتوای آب نسبی برگ به روش  Ritchieو همکاران

و ض عيت رشد آنها كي سا ن و مناسب بو دند  .قبل از
انجا مم م تي ماره اا ا  ،ن مون تهج کاخ ه

نییعت

( )1990و ش ،لولس ءاشغ تابث صخا

       

ر هب وش     

   

 Singhو همکاران( )2008ب دو  ..دادهه زا لصاح یا   

خصوصیات فیزیکی و شی میایی از اع ما ق  0- 30و

آزمایش وارد نرمافزار Excelشد .سپس آن داد زیلا ههها

 30 - 60تهیه شد که نت لودج رد نآ جیا     1ارائه

توسط نرمافزار آماری  SPSSانجام و مقایسه می نیگنا

شد ه است  .سپس تی ما رهای اسید ه یومیک به میزا ن

دادهها با استفاده از آزم  دنچ نو د نما ههه ههههای دانک رد ن

 3500گرم در هکتار ب عد از تبدیل به سطح م درو
نظر ب معا یرایبآ ود هارمه ه ا .دش ل

يك لو گرم گو گر د پو در )ي ب نیرخآ ناونع ه    

سطح  %1و  %5ارزیابی ش اب زین اهرادومن مسر .د

نینچمه       

   

استفاده نرمافزار  Excelانجام شد.

ح
گو گر د پو دري پس از مخلوط شد ن با مايه تلقيح ح

جدول  :1نتايج آزمون خاك بستر
EC
(دسی زیمن )س

PH

ماده آلی (درصد)

2

7/4

1/2

(درصد)

()Mg. kg

()Mg. kg

()Mg. kg

1/4

0/11

5

022

درص  د د را ا نعم فالتخا ی

نتایج و بحث
نتایج حاصل از تجزیه واریانس نش تارثا هک داد نا    
ی آب
تیمار اسید هیومیک و تیوباس اوتحم رب سولی ییی ییی
نسبی ب د ایلونگام تخرد گر ا  یار ا نعم فالتخ

ی-
ییییی ییییی

داری(  )P≤0/ 51بود(جدول .)2مقایسه میانگین دادهها
نشان داد که بین رطوبت نسبی برگ درخ اب دهاش ت    
درخت هدش رامیت نا

آهک

نیتروژن

فسفر

یسا د لیسابویت و کیمویه  وس             

تفاوت وجود داشت .به گونهای که با کاربرد تیماره یا
مذکور ،رطوبت نسبی برگ درخت اف رد .تفای شیاز   
حالی که بین درختان تیم ش را دد ددده ب تبوطر ظاحل ه    
نسبی برگ ماگنولی رادومن(دشن هدهاشم یتوافت ا      .)1
همچنین نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مورد بررسی
بر شاخص ثبات غشاء سلول در س کی لامتحا حط    

پتاسیم

یداری بود(ج ود لل ل.)2
یییییی یی

براساس نمودار  2مشاهده شد که با اعمال تیماره یا
اسید هیومیک و تیوباس ،سول

ش ءاشغ تابث صخا    

سلول کاهش یافت .در حالی که بین تیماره دیسا یا   
هیومیک گیاهی و آلی تفاوت معنیداری نشان داد به
گونهای که بیشترین کاهش شاخص ثبات غشاء سلول
مربوط تیم هایگ کیمویه دیسا را ی نینچمه .دوب        
گزارش شد که کمترین مق راد ش ءاشغ تابث صخا    
سلول مربوط به تیمار تیوباسلوس هم هب درگوگ هار    
دست آمد(نمودار  .)5-4در جدول  3همبس نیب یگت   
صفات ارزیابی شده ،ارائه شده است .همانطور ک رد ه
جدول نمایان است بین شاخص ثبات غشاء سلول با
یدار
محتوای آب نسبی برگ همبستگی مثب و ت معنی ی
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در سطح  %5وجود دارد .بر اساس نتایج این مطالعه با

به صورت ترکیبه یا

اعمال تیمارهای اسید هیومیک و تیوباسلوس همراه با

یآیند و از طرفی افزودن این عناصر
برای گیاهان در م 

گوگرد ،شاخص ثبات غشاء سلولی کاهش و محتوای

به خ ش یاهدوک قیرط زا کا ی ایم ی دولآ ی گگگگگ گگگگگگیه یا

آب نسبی برگ درخت افزاایش یافتتت .در حالللی که
بین درختان تیمار شده به لح ظا

ن هدافتسا لباقریغ و لولحما    

زیست محیطی را به دنب لا

محت آ یاو ببب نسببی

ت(س و یناما
خواه شاد د ت ت

شpH
کسریان ،) 2004 ،استفاده از گوگرد ب هاک یار شش شش

برگ ماگنولیا تفاوتی مشاهده نشد .همچنین با ک شها

کهای قلی یا ی رصانع بذج تیلباق شیازفا و       
خا 

شاخص ثبات غشاء سلول ناش  زا ی کک کککاربرد تیماره ،ا

غذایی وابسته به  pHخاک همواره م رارق هجوت درو    

محتوای آب نسبی برگ افزایش یافت .اسید هیومیک ک
ک

گرفته است .با این وجود مشکل عمدهای ک ککه بع زا د

به ویژه در آزاد سازززی م ذغ داو اا ااایی در خ م کا ففیددد

که یا
مصرف گوگرد در خاک ک

است ،به طوررری ک  سرتسد رد ار اهنآ ه گگگ گگگگیاهه ق رار

یباش دد د .ای کمک اب ،لمع ن         
اکسیداس م نآ نوی یییی 

م
یدهد( .)Sharif et al., 2002ظاهرًاًا م کیمویه داو ی   

باکتریه یا

ط ه رد یزاو
تیوباس رد هک سولی    ش یار ط ط

با وزن مولکولی پایین با قرار گرفتن در شاخص ثبات

یها
خاک زندگی میکنند ،امکانپذیر است .این ب رتکا ی ی

غشاء سلولی نه تنها جذب یکسری از عناصر را بهبود

در شرایط مطلوب مخصوصًاًا مواد آلی باال و رطوبت

میبخشند بلکه به حفظ و پای هاشغ یراد ا یلولس ی    

مناسب قادر به رشد و تکثیر بوده و در نتیج ثعاب ه   

نیز کمک میکنند .این توانایی بخصوص برای کلس می

یش نو ددد
ی گ م درگو یی یی
افزایش اکسیداس کیژولویب نوی یی یی

وجود دارد که با افزایش جذب کلس یاهرامیت رد می   

( .)Besharati et al., 2007که عوامل ذکر شده دالیل

اسید هیومیک الی و گیاهی موجب اس هراوید ماکحت   

اصلی بهبود شرایط رطوبتی درخ و هعلاطم دروم ت

سلولی میگردد .بنابراین اسید هیومیک ممک تسا ن   

ت ک اب ه   
سبب کاش نشت الکترونیکی برگ شده است ت

اثر متقابلی با ساختار فسفولیپیدهای غشاءهای س یلول

بررسی نتایج جدول همبستگی ( )2-4صفات ک شها

داشته و به عنوان حاملی ب لمع ییاذغ رصانع یار     

نفوذپذیری نسبی غشاء ناشی از افزایش گوگرد ب گر

زراع ،تسا حرطم ی    

نمایددد( .)Khaled and Fawy, 2011در ح رد هک یلا   

درخت ماگنولیا نیز ثابت کرده کرد (*  )R= -0/ 58که

اغلب خاکه وشک یا رر ررر ب جو تلع ه و ددد دددد  pHبااال و

با پژوهشهای دیلمقانی و همکاران( ) 90 31و تدین و

غلظت زیاد یون کلس هک ییاذغ رصانع ،می

همکاران( ) 92 31منطبق بود.

تیلباق      

جذب آنها وابسته به  pHاست(آهن ،روی ،مس و )...
جدول :2تجزیه واریانس
میانگین مربعات
شاخص ثبات غشاء سلول
*031
**

49 / 190
1/ 77
13 /9

محتوای آب نسبی برگ
ns
*

4/ 08

منبع تغییرات
درجه آزادی
2

بلوک

34 /22

3

تیمار

7/8

6

اشتباه آزمایشی

41/3

---

ضریب تغییرات()%

یدار
یدار در سطح احتمال  1و  5درصد و غیرمعن 
** ns ،* ،به ترتیب ،معن 
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جدول  :3همبستگی بین صفات مورد ارزیابی
محتوای آب نسبی

شاخص ثبات غشاء

برگ

سلول

محتوای آب نسبی برگ
شاخص ثبات غشاء سلول

1
*

+0/ 54

1

* معنیدار در سطح احتمال  5درصد

نمودار :1تأثیر اسیدهیومیک و تیوباسیلوس همراه با گوگرد بر محتوای آب نسبی برگ ماگنولیا

نمودار :2تأثیر اسید هیومیک و تیوباسیلوس همراه با گوگرد بر شاخص ثبات غشاء سلول ماگنولیا

عملکرد درختان شد .براساس نتایج این مطالعه با

نتیجهگیری کلی
كمبود مواد آلي در خاكهاي زراعي از كي
استفاده از كودهاي شيميا يي

طرف و

به مقدار زياد و به

كارگيري بيرويه آفت كشهاي شيميا يي باعث كاهش
بخش آلي خاك و آلودگي روزافزون آب ،هوا و خاك
ميشود .كمبود عناصر كم مصرف كاتيوني مورد
استفاده گياهان در خاكهاي آه يك ناشي از مقدار كم
آنها در خاك نميباشد ،بلكه حالليت بسيار كم اين
عناصر سبب غلظت ناچيز آنها در محلول خاك مي
یتوان
شود .در این راستا براساس نتایج این مطالعه م 
با استفاده از کاربرد اسید هیومیک و تیوباسیلوس
همراه با گوگرد سبب بهبود شرایط خاک و افزایش

اعمال تیمارهای اسید هیومیک و تیوباسلوس همراه با
گوگرد ،شاخص ثبات غشاء سلول کاهش و رطوبت
نسبی برگ درخت افزایش یافت .ظاهرًاًا مواد
هیومیکی با وزن مولکولی پایین با قرار گرفتن در
غشای سلولی نه تنها جذب یکسری از عناصر را
یبخشند بلکه به حفظ و پایداری غشاهای
بهبود م 
سلولی نیز کمک میکنند .این توانایی بخصوص برای
کلسیم وجود دارد که با افزایش جذب کلسیم در
تیمارهای اسید هیومیک الی و گیاهی موجب
استحکام دیواره سلولی میگردد .بنابراین اسید
هیومیک ممکن است اثر متقابلی با ساختار
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