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 چكيده

، آومایشگی   (.Carum copticum L)و اودهای ویستی بر لموكرد امگی و ایفگی گیگا  ونیگان    معظور بررسی اثر سطوح مختوف آبیاری به

 -غربگی   آذربایجگان  ای واقگ  در اسگتان  های اامل تصادفی بگا سگه تكگرار، در مارلگه    های خردشد  بر پای  طرح بوو صورت ارت به

 150)تعش متوسگ ( و   100)شاهد(،  50)آبیاری بعد او در سه سطح ى اجرا شد. سطوح آبیار 1391-92نقد  در سال ورالی  شهرستان

، مایكوریاا 2-  فسفر بارور اوتوبااتر)تعش شدید( و اودهای ویستی )قارچ مایكوریاا، ترایب  Aمتر تبخیر او تشتك تبخیر االس میوی

بگا   اگه  داد ر گرفته شدند. نتایج نشگان های اصوی و فرلی در آومایش درنظلعوان ارت ترتیب بهو شاهد( به 2-  فسفر بارور اوتوبااتر  

متر تبخیر او تشتك ارتفاع بوته، تعگداد چتگر در بوتگه، وون هااردانگه، لموكگرد دانگه، لموكگرد        میوی 150به  50آبیاری او  افاایش سطح

 اوتوبگااتر كوریاا   طور مععاداری ااهش یافت. در بین اودهای ویستی تیمار توفیقی قارچ مایویستی، درصد و لموكرد اسانس ونیان به

شد  داشتعد. در هر یك او سطوح آبیاری  مطالعه صفات افاایش در را تأثیر بیشترین نسبت به تیمارهای مصرف جداگانه 2-  فسفر بارور

یووگرک در ا 783) 2-  فسفر بارور بااترمتر تبخیر( بیشترین لموكرد دانه او تیمار ااربرد توفیقی مایكوریاا   اوتومیوی 150و  100، 50)

 دست آمد.ایووگرک در هكتار( به 400هكتار(، و امترین لموكرد دانه او تیمار شاهد )

 دانه، قارچ مایكوریاا. ، لموكردسودوموناساسانس،  وتوبااتر،ا ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 90تگا   30به ارتفگاع   2او تیرۀ چتریان گیاهی یكساله، 1ونیان

هگایی بگا   شگكل، گگل  هگای بریگد  و نگم   متر، با بگرگ سانتی

 هگای صگورتی و او  های سگفید و اوچگك و پگرچم    گوبرگ

گیاهان دارویی با اروش است اه در برخگی نگواحی ایگران    

نظیر آذربایجان، اصفهان، همدان، خووستان، یاد، فگارس و  

بگذر ونیگان حگاوی اسگانس بگود  و       اعد.خراسان رشد می

ااسیدانی، تأثیرات آنتی است اه 3ترین ترایب آن آنتول مهم

ضگگگدمیكروبی، ضدآسگگگم، ضگگگددرد و ضگگگدتهوع دارد و  

اگار   ی در درمان دردهگای روماتیسگمی بگه   صورت موضع به

 .]20[رود  می

تعش خشكی اساساً ناشی او لدک تعگادل بگین تبخیگر و    

تعرد با مقدار رطوبت قابل دسترس خا  در محی  ریشگه  

ترین لگواموی اسگت    . ااهش فراهمی آب او مهم]17[است 

تواند رشد، لموكرد و مقدار مگواد مگؤثر  در گیاهگان    اه می

26[دارویی را تحت تأثیر قرار دهد  و   . در ایگن ومیعگه،   ]36

بر تأثیر معفی تعش خشگكی در اگاهش لموكگرد و اجگاای     

. اگاهش رشگد و   ]9[لموكرد در راویانه تأاید شگد  اسگت   

لموكرد در گیاهان دارویی روماری و نععاع نیا تحت تگأثیر  

. بعگابراین، مقابوگه بگا    ]27[مشاهد  شد  است  تعش خشكی

هگای مختوگف همنگون اگاربرد     آثار مخرب تعش به شگیو  

 . ]14[اودهای ویستی حائا اهمیت است 

، 4اوتوبگگااتراععگدۀ نیتگگروژن مانعگد   هگای تثبیگگت بگااتری 

و نیگگا قگگارچ مگگایكوریاا او    هگگای فسگگفات اععگگد  حگگل

دارویگی  پرااربردترین اودهای ویستی در ورالگت گیاهگان   

اععدۀ نیتروژن مانعگد  های تثبیت. بااتری]4[روند  شمار می به

 مگواد  ترشح و توانایی ساخت گیا   ریش محی  در اوتوبااتر

 ای تگأثیر ریشگه  سیسگتم   توسع در اه دارند را فعال ویستی

                                                           
1. Carum copticum L. 

2. Apiaceae 

3. Aanethole 

4. Azotobacter 

 غذایی لعاصر و آب جذب دارند و با بهبود مثبت و مفیدی

 و ورالگی  گیاهگان  لموكگرد  نیتگروژن،  تثبیت بیولگوژیكی  و

 د.عدهمی قرار ثیرأت تحت را خا  هایویژگی همنعین

بگااتری   نگوع  دو حگاوی  ،2-بارور  فسفات ویستیاود  

5لعتگوس  باسگیووس  هگای گونگه  او فسگفات  ۀاععگد حگل 
و  

 اسید و آلی اسیدهای ترشح با اه است6 پوتیدا سودوموناس

 قابلرا به فرک محوول  نامحوول خا  فسفاتاو قادرند فسفر

 بگرگ  سطح افاایش دواک با اود د. اینعجذب گیا  تبدیل اع

(LAD)  انگرژی خورشگیدی و   او بهیعگه  ۀسگبب اسگتفاد  نیا 

را در پگی   گیگا   بیشگتر لموكرد شود اه  میفتوسعتا  افاایش

 آب جگذب  بهبگود  وای دلیل توسع  سیستم ریشگه دارد و به

مگؤثر   نیگا  آبگی تعش ام شرای  با مقابوه در اوتوبااترهمانعد 

. همنعین مصرف اودهای ویسگتی بگا بهبگود    ]3،  4[است 

ای گیگا  دارویگی گاووبگان در شگرای  تگعش      شرای  تغذیگه 

هگای  آبیاری تگأثیر مفیگدی در جهگت اگاهش خسگارت      ام

 .]17[وا داشته است شرای  تعش

تواند سبب تغییراتی در رواب  آبی گیگا  و  مایكوریاا می

ر گیگا  میابگان شگود    بهبود مقاومت به خشكی یا تحمگل د 

. مگگایكوریاا هگگدایت هیگگدرولیكی آب را در ریشگگه    ]30[

دهد و او طریق افاایش طول مؤثر ریشگه سگبب   می افاایش

رابطگ   . بعگابراین،  ]3[شگود  افاایش جذب لعاصر غذایی می

 میابان، رشد گیا  هایو ریشه مایكوریاا قارچ بین همایستی

گیا  را در این شرای  تا حد ویگادی   غذایی لعاصر و جذب

. در این ومیعه، توقیح با مایكوریاا تگأثیر  ]4[دهد میافاایش 

ویادی در افاایش مععادار لموكگرد دانگه و درصگد اسگانس     

اگاهش اثرهگای تگعش     .]12[ونیان و راویانه داشگته اسگت   

ای بگا  خشكی بگر لموكگرد و اجگاای لموكگرد ذرت دانگه     

قگارچ  ، هگای فسگفات  اععگد   حگل  یبااتراستفاد  او ترایب 

. ]13[و فسفر شیمیایی نیا گگاارش شگد  اسگت     مایكوریاا

                                                           
5. Bacillus lentus 

6. Pseudomonas putida 
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بر تأمین لعاصر غذایی، مگدیریت صگحیح آب و نیگا     لالو 

بررسی وااعش گیگا  بگه سگطوح مختوگف فراهمگی آب، او      

جموه لوامل مؤثر برای افاایش لموكگرد گیاهگان دارویگی،    

و نیگا اگاهش   حفظ و افاایش لموكرد ایفی ایگن گیاهگان   

 هایع  آب مصرفی است.

 گیا  مطووب آبیاری سطح تعیین حاضر، پژوهش هدف

 و آبیگاری  متفگاوت  تیمارهای تأثیر بررسی همنعین و ونیان

 امگی  تغییگرات  و ورالگی  خصوصگیات  بر ویستی اودهای

 .بود ونیان دان  در اسانس

 

 ها. مواد و روش2

های ارتصورت  به 1391-92این آومایش در سال ورالی 

های اامل تصادفی با سه تكرار شد  بر پای  طرح بوو  خرد

شهرسگتان   -ای واق  در اسگتان آذربایجگان غربگی    در مارله

دقیقگه و لگر     24درجگه و   45نقد  با طگول جغرافیگایی   

متگگر او  1328دقیقگگه و ارتفگاع   57درجگه و   36جغرافیگایی  

الیانه سطح دریا اجرا شد. متوس  دما و میانگین بارندگی س

 40/12ترتیگب   ساله در ایگن معطقگه بگه    در طی یك دورۀ د 

متگر اسگت. پگیش او اجگرای     میوگی  323گراد و درج  سانتی

بگرداری تصگادفی   آومایش، او خا  ومین مورد نظگر نمونگه  

 (.1انجاک گرفت )جدول 

 

 شده مطالعه ۀ. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرع1جدول 

جذب  قابل پتاسیم
(mg/kg) 

قابل جذب  فسفر
(mg/kg) 

درصد مواد 

 آلی

نیتروژن 

 ال

)%( 

هدایت 

 الكتریكی

(dS/m) 

اسید

 

 رس

)%( 

 سیوت

)%( 

 شن

)%( 

بافت 

 خا 

407 5/10 48/1 14/0 83/0 9/7 42 41 17 
رس 

 سیوتی

 

در سه سگطح )آبیگاری   ى در آومایش حاضر، تیمار آبیار

متگر  میوگی  150)تگعش متوسگ ( و    100)شاهد(،  50بعد او 

)تگگعش شگگدید(( در   Aتبخیگگر او تشگگتك تبخیگگر اگگالس   

اصوی و اودهای ویستی در چهار سگطح )قگارچ   ى ها ارت

، ترایب قارچ 2-  فسفر بارور اوتوبااترمایكوریاا، ترایب 

و لدک مصرف اود  2-  فسفر بارور اوتوبااترمایكوریاا   

 فرلی قرار گرفتعد.ى هاویستی( در ارت

سگاوی ومگین )شگخم، دیسگك و     پس او لمویات آمگاد  

شت ردیف ااشت بگه  های آومایشی شامل هتسطیح(، ارت

 25و روی ردیگف   40متر، بگا فاصگو  بگین ردیگف      4طول 

معظور جوگوگیری او نشگت    متر ایجاد شد. همنعین بهسانتی

های اصوی او یكدیگر های مجاور، فاصو  ارتآب به ارت

 متر درنظر گرفته شد. 3و فاصو  بین دو بوو ،  5/1

او  اگه  نهاونگد بگود   بومی تودۀ شدۀ ونیان او استفاد  بذر

فگروردین   10در تاریم شد.  اصفهان تهیه بذر پااان شرات

متری ویر سگطح خگا    سانتی 3، بذور ونیان در لمق 1392

گوومگگگوس اشگگگت شگگگدند. خگگگا  حگگگاوی مگگگایكوریاا 
گرک به اوای هر بوتگه در هعگگاک    20به مقدار  1ایعترارادایسا

ااشت ویر بذر قرار داد  شد )هر گرک نمون  قگارچ حگاوی   

 قبلیك سالت ونیان  گیا  بذراسپور وند  بود(.  300حدود 

شگرات  )سگاخت   2-بگارور   فسفات ویستی اود اب ااشت او

فعگال در   و ونگد   بگااتری  لدد 108، شامل فعاور سبا ویست

 ۀاععگد بگااتری حگل   نوع دو حاوی هر گرک اود بیولوژیك(

                                                           
1 . Glmus intraradices L. 

 یته
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 ،پوتیدا سودوموناسو  لعتوس باسیووس های گونه او فسفات
بگا   مهرآسگیا فعگاوری ویسگتی   شگرات  ساخت ) اوتوبااترو 

فعگال در هگر گگرک اگود      و ونگد   بااتری لدد 108جمعیت 

هر  ،نیتروژن ۀاععدبااتری تثبیت یك نوع حاوی بیولوژیك(

 در گگرک  100) مشگخص  هگای نسگبت  پودر با صورت دو به

 شدند. توقیح شد   توصیه دستورالعمل براساس و (هكتار

 شد افشاند  بذرها روی ومخوو   آب بسته با یامحتو 

 سگپس  .شگود  آنها تشگكیل  سطح روی ییكعواخت پوشش تا

و لمویگات ااشگت صگورت     ندخشگك شگد   سایه در بذرها

 هگای بگااتری  مگورد نیگاو   مگواد آلگی   تأمین معظور به گرفت.

تگن   20 آنهگا،  فعالیگت  افاایش و 2-و فسفر بارور اوتوبااتر

آومایش  هایارت تمامی به ااشت او قبل پوسید  دامی اود

 در نیتروژن شیمیایی اود هكتار در ایووگرک 50 و شد اضافه

 داد  ومین بهبرای تقویت رشد گیا   دهیساقه مرحو  انتهای

ها المال تیمارهای آبیاری نیا بعد او استقرار اامل بوتهشد. 

های هرو در طول فصل رشد بعا بگه ضگرورت او   شد. لوف

 طریق وجین دستی اعترل شدند.

 اگه ومانی  1391مرداد  15برداشت محصول نهایی در 

گیگری  انگداو   بود، صورت گرفت. ای شد  بذرها قهو  رند

هگا در هگر   لموكرد و اجاای لموكرد، پس او حذف حاشیه

هگا و نیگا   واحد آومایشی )نیم متر او ابتگدا و انتهگای اگرت   

های جانبی( انجاک گرفت. برای تعیگین خصوصگیات   ردیف

طگور تصگادفی    بوته بگه  10اجاای لموكرد،  مورفولوژیك و

انتخاب و براساس آن، ارتفاع بوته، تعگداد چتگر در بوتگه و    

تعداد دانه در چتر شگمارش شگدند. وون هااردانگه نیگا بگا      

تگگایی او هگگر واحگگد آومایشگگی 100تگگووین هشگگت نمونگگ  

گیگری شگد. بگرای تعیگین لموكگرد ویسگتی، تمگامی         انداو 

درج   75سالت در دمای  48ت مد های هوایی گیا  به انداک

 گراد در آون خشك و سپس همرا  بذور وون شدند.سانتی

گرک نمون  بگذری او هگر    30معظور استخراج اسانس،  به

لیتگر آب  میوی 300ارت وون و پس او آسیاب شدن، به آن 

مگدت سگه    هگا بگه  مقطر اضافه شد. سپس هر یك او نمونگه 

اسگانس آن  سالت در دستگا  اوگونجر جوشگاند  شگد تگا     

آوری و تعیین درصگد اسگانس،    استخراج شود. پس او جم 

ضگرب لموكگرد دانگه و    لموكرد اسانس براسگاس حاصگل  

 . ]25[درصد اسانس محاسبه شد 

افگاار  های آومایش با استفاد  او نگرک تحویل داد  و تجایه

هگگای ( انجگگاک گرفگگت. میگگانگین16)نسگگخ   SPSSآمگگاری 

ای دانكگن و در  ون چعددامعگه آمد  با استفاد  او آومگ  دست به

 درصد با یكدیگر مقایس  آماری شدند. 5سطح احتمال 

 

 . نتاکج و بحث3

تمگگامی اگگه  داد هگگا نشگگانواریگگانس داد  تجایگگ  نتگگایج

شد  در ونیان )ارتفاع بوته، تعگداد چتگر    های مطالعه شاخص

در بوته، وون هااردانگه، لموكگرد دانگه، لموكگرد ویسگتی،      

طور مععادار تحت تأثیر  لموكرد اسانس( بهدرصد اسانس و 

سطوح آبیاری و ااربرد اودهای ویسگتی قگرار گرفتعگد. بگا     

جا لموكرد دانه و لموكرد ویستی، اثر متقابل وجود این، به

هگای  سطوح آبیاری و اودهای ویسگتی بگر سگایر شگاخص    

 شد  در ونیان مععادار نبود. مطالعه

یگاری )براسگاس   طبق نتایج آومایش، تأخیر در ومگان آب 

افاایش مقدار تبخیر او تشتك تبخیگر( بگه اگاهش مععگادار     

ارتفاع بوت  ونیان معجر شد. با افاایش فاصو  دور آبیگاری و  

متر تبخیر او تشتك، ارتفاع بوت  ونیگان  میوی 150رسیدن به 

متر تبخیر او تشگتك تگا   میوی 50آبیاری بعد او  در مقایسه با

فراهمگگی آب او  (.2درصگگد اگگاهش یافگگت )جگگدول  5/24

ترین لوامگل تولیگد مگادۀ خشگك و در نتیجگه ارتفگاع        مهم

اگه اگاهش فراهمگی آب     طگوری گیاهان دارویی است، بگه 

تواند ضمن تأثیر مستقیم بگر رشگد گیگا ، بگا بگرهم ودن       می

طور  تعادل در جذب لعاصر غذایی او خا ، رشد گیا  را به

هگای تگعش   ه. او اولین نشان]9،  22[غیرمستقیم ااهش دهد 

خشكی، ااهش فشگار آمگاس و درنتیجگه اگاهش رشگد و      
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توسگگع  سگگوول اسگگت اگگه ممكگگن اسگگت درنهایگگت سگگبب 

  .]34[محدودتر شدن رشد در آن انداک شود 

بگا افگاایش   در تحقیق حاضر، ااهش ارتفاع بوت  ونیان 

دهعدۀ حساسیت نسگبی  تواند نشاننیا میفاصو  دور آبیاری 

رای  ام آبیاری باشگد. مشگابه   رشد رویشی گیا  ونیان به ش

و  ]17[این نتایج، بر ااهش ارتفاع گیگا  دارویگی گاووبگان    

نیا در نتیج  افگاایش تگعش رطگوبتی تأایگد      ]24[ گویمریم

 شد  است.

هگای  تعهایی، اگاربرد بگااتری   جا ااربرد مایكوریاا بهبه

تعهایی یا همرا  بگا مگایكوریاا    به 2-  فسفر بارور اوتوبااتر

(. 2تأثیر مععاداری در افاایش ارتفاع ونیان داشگت )جگدول   

طبق نتگایج، ارتفگاع بوتگ  ونیگان در نتیجگه اگاربرد توفیقگی        

متگر(  سگانتی  1/93) 2-  فسفر بارور اوتوبااترمایكوریاا   

درصگد افگاایش    21متگر( تگا   سانتی 77در مقایسه با شاهد )

در (. تأثیر مثبت اگاربرد اودهگای ویسگتی    2یافت )جدول 

تگوان ناشگی او فراهمگی    افاایش ارتفاع بوتگ  ونیگان را مگی   

 تحریگك  طریق اوویژ  نیتروژن دانست اه لعاصر غذایی به

 افاایش ارتفاع سبب هاطول میانگر  و افاایش رویشی رشد

 شد.ونیان 

 

 شده ثیر تیمارهای مطالعهأد زنیان تحت تهای مربوط به اجزای عملکرمیانگین شاخص مقایسۀ. 2جدول 

 تیمار
 ارتفاع بوته

(cm) 

 چتر تعداد

 بوته در

 تعداد دانه

 چتر در

 وون هااردانه

(g) 

     متر تبخیر او تشتك تبخیر(آبیاری )میوی

50 a42/98 a17/30 a17/154 a51/1 

100 b42/83 b83/25 a25/147 a55/1 

150 c33/74 c66/22 b25/118 b19/1 

 اود ویستی

 b77 c56/21 c56/123 b29/1 لدک مصرف اود

 b44/80 b89/25 b11/139 a41/1 مایكوریاا

 a91 b44/27 b11/142 a45/1 2-  فسفر بارور اوتوبااتر

 a11/93 a30 a78/154 a52/1 2-  فسفر بارور اوتوبااترمایكوریاا   

 درصد دارند. 5 احتمال سطح در مععاداری اختالف دانكن آومون ستون، براساس هر در متفاوت حروف با هایمیانگین

 

 اودهگای  اگاربرد   نتیجگ  در گیا  افاایش ارتفاع نامحقق

 آب بهتر جذب و ریشه  توسع او افاایش ناشی نیا را ویستی

  های رشد او جموه جیبگرلین غذایی و تولید هورمون مواد و

آثار مثبت اودهای بیولوژیك مانعد  .]4[ دانعدمی هاااسین و

( و آووسپیریووکو  اوتوبااترهای  نیترواسین )حاوی بااتری

میكوریاا در افاایش ارتفاع و نیا وون خشك بوته در گیگا   

. در تحقیقی دیگر ]18[دارویی ووفا نیا گاارش شد  است 

مشخص شد اه ااربرد توفیقی اود ویستی با اود شگیمیایی  
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 مرحو  رشد رویشی تعش آب توانست در امبود تعش تحت

 ارتفگاع  درصد 19 وایشی تعش مرحو  رشد در و درصد 14

 .]17[دهد  بهبود گاووبان را گیا 

مشابه ارتفاع بوته، تأخیر در ومان آبیاری تأثیر مععاداری 

اگه در  طوری در ااهش تعداد چتر در بوت  ونیان داشت، به

 50متگگر در مقایسگگه بگگا یوگگیم 150نتیجگگ  آبیگگاری براسگگاس 

درصگد اگاهش    25متر تبخیر، تعداد چتگر در بوتگه تگا     میوی

 و (فتوسگعتا ) معبگ   بگر  تگأثیر  با آب تعش(. 3یافت )جدول 

-می لموكرد دانه مععادار افت سبب (لموكرد یاجاا) مخان

رشگد   بگه  گیگا   لموكگرد،  اگاهش  او جوگوگیری  بگرای  شود.

 در مراحل آن دهعدۀتشكیل های انداک تولید و معاسب رویشی

 هر بر تأثیر خشكی دارد. نیاو وایشی و رویشی رشد مختوف

 بگه  در نهایگت  تواندمی لموكرد دهعدۀتشكیل اجاای او یك

شگود.   ونیان معجر جموه او در گیاهان تولیدی لموكرد تغییر

سگیا    و ویگر   ]9[راویانه  ،]6[ انیسونبوته در  در چتر تعداد

 اگاهش  مععاداری طور به دور آبیاری فاصو  افاایش با ]29[

 .دارد مطابقت نتیج  تحقیق حاضر با اه یابدمی

دهعدۀ اثر مععادار اگاربرد جداگانگه و   نتایج حاصل نشان

بگر   2-  فسفر بارور اوتوبااترنیا تیمار توفیقی مایكوریاا با 

(. در بگین سگطوح   2تعداد چتر در بوت  ونیان بود )جگدول  

مربو  به اودهگای ویسگتی، بیشگترین افگاایش مععگادار در      

شگد ، در نتیجگ  اگاربرد توفیقگی مگایكوریاا         ذار شاخص

 (.2دست آمد )جدول به 2-  فسفر بارور اوتوبااتر

 

 شده ثیر تیمارهای مطالعهأمیانگین درصد و عملکرد اسانس زنیان تحت ت مقایسۀ .3جدول 

 (kg/ha)لموكرد اسانس  درصد اسانس تیمار

 متر تبخیر او تشتك تبخیر(آبیاری )میوی

50 b72/2 b85/19 

100 a83/3 a31/25 

150 c10/2 c82/11 

 اود ویستی

 c23/2 c57/12 لدک مصرف اود

 b82/2 b89/17 مایكوریاا

 b07/3 b41/20 2-  فسفر بارور اوتوبااتر

 a42/3 a1/25 2-  فسفر بارور اوتوبااترمایكوریاا   

 .درصد دارند 5 احتمال سطح در یمعنادار اختالف دانكن آزمون ستون، براساس هر در متفاوت حروف با هایمیانگین
 

 اگاربرد  او ناشگی  ریاجانگداران  وجگود در این تحقیگق،  

نیتگروژن و   فراهمگی  میاان ،ریشه محی  در های ویستی اود

 رشگد  بهبگود  موجگب و  ددا افاایش را ونیانگیا   فسفر برای

چتگر در   تولیگد  بگه  بیشتری فتوسعتای مواد اختصاص و گیا 

 نیگا  یكدیگر بر ها بااتری متقابل افااییهم هایاثر شد.بوته 

مشگابه   است.چتر در بوته  تولید افاایشبرای  دیگری لامل
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نتایج موجود، در تحقیقی توقگیح مگایكوریاا در مقایسگه بگا     

تیمار شاهد، به افاایش مععادار تعگداد چتگر در بوتگ  ونیگان     

. همنعین همایستی مگایكوریاایی او طریگق   ]12[معجر شد 

افگگاایش جگگذب لعاصگگر غگگذایی فسگگفر، ضگگمن افگگاایش   

تعداد چتر در بوت  راویانگه معجگر   تودۀ گیا ، به بهبود  ویست

 .]7[شد 

آمد ، تأخیر در ومگان آبیگاری سگبب     دستطبق نتایج به

اگه   طگوری ااهش مععادار تعداد دانه در چتر ونیان شد، بگه 

دانگه در   3/118دانه در چتر( و امتگرین )  2/154بیشترین )

ترتیب درنتیجگ  آبیگاری    شد  به چتر( مقدار در شاخص ذار

دست آمگد  متر تبخیر او تشتك بهمیوی 150و  50در سطوح 

رسد تأخیر در ومان آبیاری، او طریگق  نظر می (. به2)جدول 

 اگاهش  سگبب  فتوسگعتای  هاینهاد  فراهم شدن در نقصان

حقیقگت   در چتر در دانه شود. تعدادمی اجاای لموكرد گیا 

بیشگتر   دانگه  تعگداد  اعگد. هرچگه  می را تعیین مخان ظرفیت

مگواد   دریافگت  بگرای  تگری  مخگان بگارگ   ایدار گیا  باشد،

بگه   صگفت،  و افاایش ایگن  خواهد بود شد  تولید فتوسعتای

در ایگن راسگتا، اگاهش    شگد.   خواهد معجر لموكرد افاایش

و نیگا تعگداد    ]23[مععادار تعداد دانه در فولیكول سیاهدانه 

در نتیج  افاایش تعش رطگوبتی بگه    ]9[دانه در چتر راویانه 

 اثبات رسید  است.

ااربرد اودهای ویستی در مقایسه با شاهد )لدک ااربرد 

اود ویستی( تأثیر ویادی در افگاایش تعگداد دانگه در چتگر     

(. بیشگگترین تعگگداد دانگگه در چتگگر 2ونیگگان داشگگت )جگگدول 

دانه( تحت تأثیر ااربرد توفیقگی اودهگای ویسگتی     8/154)

دسگت آمگد   ( بگه 2-  فسگفر بگارور   اوتوبااتر   )مایكوریاا

نیتگروژن و   )نظیگر  لعاصر غگذایی  حضور مداوک(. 2)جدول 

 مهمگی  تأثیر گیا  وایشی فرایعدهای رویشی و در فسفر( اه

را تا حگد ویگادی    ونیان گیا  تواند اجاای لموكردمی دارند،

هگای  اود حضور در لموكرد افاایش دهد، اما روند افاایش

 ودتر بود.ویستی مشه

 او طریگق  هاریشه سطح دلیل افاایش به مایكوریاا قارچ 

بگه   گیگا   دسترسگی  در نتیجه و در خا  قارچ میسویوک نفوذ

غذایی  مواد و آب بیشتر جذب سبب او خا ، بیشتری حجم

جگذب   اععدۀ فسفات او طریق افگاایش شد و بااترهای حل

 نیتروژن اععدۀ نیتروژن او طریق تثبیتفسفر و بااتری تثبیت

افگاایش   و رشگد  بهبود سبب گیا ، هایسوول به و انتقال آن

 امگر، بهبگود   ایگن  اگه  شدند فتوسعتای مواد تولید و فتوسعتا

تعداد دانه در چتر را در پگی  اجاای لموكرد ونیان او جموه 

  .]4،  30[داشت 

ااربرد توفیقی اودهای ویستی سبب افاایش تعداد دانه 

در این راستا، افاایش مععادار تعداد دانه در چتر ونیگان  شد. 

. تأثیر ویاد ااربرد اود ]12[تحت تأثیر توقیح مایكوریاا بود 

ویستی نیترواسین در افاایش مععادار تعداد دانه در چتر در 

بگا  . همنعین ]5[گیا  دارویی انیسون نیا مشاهد  شد  است 

 و اود توفیقگی ااربرد  سورگوک المال تعش خشكی در گیا 

 در دانگه  بیولوژیك در مقایسه با سایر اودها بر تعگداد  اود

 .]1[مؤثرتر گاارش شد  خوشه

تگگأخیر در ومگگان آبیگگاری سگگبب اگگاهش مععگگادار وون  

 150اگه آبیگاری در سگطح    طگوری هااردان  ونیگان شگد، بگه   

متر تبخیگر او تشگتك، سگبب    میوی 50متر در مقایسه با  میوی

(. 2درصد شد )جگدول   2/21یان تا ااهش وون هااردان  ون

 طول ااهش دلیل  به مرحو  وایشی در شدن آبیاری محدود با

مواد  و شد  مواجه معب  محدودیت با گیا  دانه، شدن پر دورۀ

تگعش   گونگه  هگر  بعگابراین  .شگود مگی  معتقل هادانه به امتری

 و مخگان  معبگ   رواب  بر تواندمی مراحل این طی در آبی ام

 در مگواد پگرورد    تأمین ااهش رو، اواین .بگذارد معفی تأثیر

 و دانگه  گعجایش ذخیرۀ شدن محدود سبب دور ، این طول

 ااغگذی  هدر ادوی تخمگ  .]9[شد  خواهد دانه وون ااهش

اه وون هااردانه تحگت   شدنیا گاارش  ]19 [اسفرو و  ]2[

 یابد.طور مععاداری ااهش می تعش ام خشكی به

با وجگود ایگن، اگاربرد اودهگای ویسگتی مگایكوریاا و       
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صگورت جداگانگه یگا توفیقگی      به 2-  فسفر بارور اوتوبااتر

تأثیر ویادی در افاایش وون هااردان  ونیان داشت )جگدول  

آبگی  خصوص در شگرای  اگم  به(. ااربرد اودهای ویستی 2

با بهبود رشد ریشه و افاایش آسیمیالسیون مواد فتوسگعتای  

افاایش سطح برگ و افاایش ظرفیت فتوسگعتای در  لوت  به

س او گوگدهی بگا   پتواند در مرحو  دورۀ قبل او گودهی، می

انتقال مجدد این مگواد فتوسگعتای او معبگ  بگه مخگان وون      

مشابه نتایج موجود، گاارش شد  هااردانه را بهبود ببخشد. 

است اه ااربرد اود ویستی نیترواسین تگأثیر مععگاداری در   

. بگگر تگگأثیر توقگگیح ]5[وون هااردانگگ  انیسگگون دارد  افگگاایش

مایكوریاا در افاایش وون هااردانه در گیا  راویانه نیا تأاید 

تگعش   شگرای   در دادن سگورگوک  قگرار  بگا  .]7[شگد  اسگت   

تگعش   اثگر  حگدودی  تگا  توانستعد و اود توفیقی اود خشكی

 .]1[اععد  تعدیل را صفت این بر خشكی

براساس نتایج تحقیق حاضر، در هر یك سطوح آبیاری 

متر تبخیر( امتگرین مقگدار لموكگرد     میوی 150و  100، 50)

دانه او تیمار شگاهد و بیشگترین تگأثیر مععگادار در افگاایش      

لموكرد دان  ونیگان او تیمگار اگاربرد توفیقگی مگایكوریاا        

(. با وجود 1دست آمد )شكل به 2-  فسفر بارور اوتوبااتر

تأثیر معفی تأخیر در آبیاری بر لموكرد دانه، ااربرد اودهای 

صگورت توفیقگی تگأثیر ویگادی در اگاهش       ویژ  بهویستی به

 آبیاری داشت.  تأثیرات ام

در شرای  لدک ااربرد اگود ویسگتی، لموكگرد دانگه در     

ایوگوگرک در   667متگر ) میوگی  150نتیج  آبیگاری در سگطح   

ایوگوگرک در   400ر تبخیگر ) متمیوی 50هكتار( در مقایسه با 

درصد ااهش یافگت، حگال آنكگه در شگرای       40هكتار( تا 

، 2-  فسگفر بگارور   اوتوبگااتر ااربرد توفیقگی مگایكوریاا     

ایووگرک در هكتار( در  649متر )میوی 150آبیاری در سطح 

ایووگرک در هكتگار( بگه    783متر تبخیر )میوی 50مقایسه با 

 (.1شگد )شگكل    معجگر درصدی لموكگرد دانگه    17ااهش 

 افاایگی هگم  تواند بر وجود رابطگ  می طور اوی، این نتایج به

 بگااتری  ،مگایكوریاا  گانگ  قگارچ   در نتیج  ااربرد سه مثبت

 تأاید اعد. های نامحوول و اوتوبااترفسفات اععدۀ حل

 

 
 زنیان دانۀ. اثر متقابل سطوح آبیاری و كودهای زیستی بر عملکرد 1شکل 

 .ندارند درصد 5 احتمال سطح در دانكن آومون براساس مععاداری اختالف ،شكل در مشتر  حروف دارای هایمیانگین
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توانگد  آبیاری، مگی ااربرد اودهای ویستی در شرای  ام

در ااهش آثار سوء تعش خشكی بگر لموكگرد دانگ  ونیگان     

و  دانه شدن پر دورۀ شدن اوتا مفید باشد. امبود آب سبب 

، ااهش هابرگ، ااهش فتوسعتا گیاهان این وودتر رسیدگی

هگای رویشگی و   رورد  و در نتیجه ااهش انداکپتولید مواد 

اگاهش  تواند بگه  شود اه در نهایت میهای وایشی میانداک

دلیگل تگأثیر مثبگت اودهگای      . بگه ]7[لموكرد گیا  بیعجامگد  

در  و مگواد غگذایی   ویستی بر رواب  آبی گیا  میابان، چرخ 

 لعاصگر غگذایی تیمگار    جذب و افاایش قرار دادن دسترس

 .]4[تواند سبب افاایش لموكرد گیا  شود تغذی  توفیقی می

 و لموكرد مورفولوژی، اه داد نتیج  تحقیق حاضر نشان

 توفیقگی  طگی تغذیگ    نتیجگ  بهتگری   اجاای لموكرد ونیگان 

 اند،شد  استفاد  تعهایی به اه ومانی اودهای ویستی نسبت به

 هگای مشخصگه  تغذی  توفیقی، تمگامی  اردند. بعابراین ایجاد

دهد. در راستای ایگن  می قرار تأثیر را تحت بر لموكرد مؤثر

افاایش رشگد،  اععدۀ فسفات در های حلنتایج، تأثیر بااتری

جذب فسفر و نیا افاایش تحمل گیگا  نسگبت بگه شگرای      

 . ]13[آبی توس  دیگر محققان نیا گاارش شد  است  ام

و ریحگان   ]11[ بابونگه ، ]8[ سیاهدانهدر گیاهان دارویی 

اه تعش خشكی سبب ااهش مععادار  شدنیا مشاهد   ]15[

 و خشگكی  تعش در بررسی اثر شد.مذاور رد گیاهان كلمو

گورنگد گگاارش    لموكگرد  اجاای و لموكرد بر اودی اب مع

 و مقگدار  دانگه  لموكگرد  مقگدار  شگد  اسگت اگه بیشگترین    

 توفیقگگی )اور    هیگگومیكس   تیمگگار او تگگود  ویسگگت

آمگد   دستبه شاهد تیمار در آن مقدار امترین و نیترواسین(

بیوفسگفات در   و نیترواسگین  ویسگتی  اودهای . ااربرد]21[

بگرای گیگا     غگذایی  لعاصگر  فراهمگی  با آبیام تعش شرای 

گیگا    تحمگل  بهبود به رشد محر  ترایبات تولید و گاووبان

 سرشگاخ   ارد و توانسگت لموكگرد   امك تعش در شرای 

 طی مرحو  رویشی تعش درصد در 23گودار گاووبان را تا 

 .]17[بهبود ببخشد 

 ویسگتی و  اودهگای  مصگرف  محققگان در بررسگی اثگر   

شگرای    ای در دانگه  سگورگوک  دان  لموكرد بر فسفر شیمیایی

گیگا    المگال تگعش خشگكی در    آبیاری نشان دادند اه باام

و  سگودوموناس  اود بیولوژیگك )بگااتری   ااربرد سورگوک،

 )بگااتری توفیقگی   اگود  و مگایكوریاا(  همایسگت  قگارچ 

مایكوریاا   اگود شگیمیایی    همایست   قارچ سودوموناس

 .]1[اعد مثبتی ایجاد میتأثیر  دانه لموكرد فسفر( بر

طگور  مشابه لموكرد دانه، حدااثر لموكگرد ویسگتی بگه   

   اوتوبگااتر مععادار در نتیج  اگاربرد توفیقگی مگایكوریاا      

(. بیشگترین لموكگرد   2مشاهد  شد )شگكل   2-فسفر بارور

متر تبخیگر او تشگتك   میوی 50ویستی ونیان در تیمار آبیاری 

  فسگفر   اوتوبگااتر اا   در نتیج  اگاربرد توفیقگی مگایكوری   

دست آمد و امترین لموكگرد ویسگتی او تیمگار    به 2-بارور

(. در 2متر تبخیر او تشگتك حاصگل شگد )شگكل     میوی 150

اگگاربرد توفیقگگی ، متگگر تبخیگگر او تشگگتكمیوگگی 150تیمگگار 

 16بگگه بهبگگود  2-  فسگگفر بگگارور اوتوبگگااترمگگایكوریاا   

ک اگاربرد  درصدی لموكرد ویستی در مقایسه با شرای  لگد 

 اود ویستی )شاهد( معجر شد.

 در غذایی و لعاصر جذب آب آبیاری، با افاایش دفعات

 را تگودۀ ونگد    وون اوگی  افگاایش  شگود اگه   بیشتر می گیا 

 و جگذب آب  داشگت، امگا تگعش خشگكی،     خواهد همرا  به

 طگول دورۀ  رشگد گیگا ،   سرلت برگ، سطح غذایی، لعاصر

 و همگ   دهدمی ااهشرا  گیا  فتوسعتای گیا  و سطح رشد

 معجگر  خشگك  مگادۀ  ااهش تولیگد  به در نهایت لوامل این

طور اه پیشتر اشار  شگد، فراهمگی   همان. ]9،  23[شود  می

تحگت تگأثیر اگاربرد     آب بیشگتر  جگذب لعاصگر غگذایی و   

تواند با تحریك رشد رویشگی و بهبگود   اودهای ویستی می

 اجاای وایشی گیاهگان دارویگی، در نهایگت سگبب افگاایش     

لموكرد نهایی در این گیاهان شود. در این راستا، تأثیر ویاد 

ااربرد اودهای ویستی در افاایش لموكرد راویانه و ونیگان  

 نیا مشاهد  شد  است. ]16[و بابون  آلمانی  ]12[
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 تگأثیر  تحگت  مععگاداری  طگور  به ونیان دان  اسانس درصد

. (≥01/0P)قرار گرفت  اودهای ویستی وهای آبیاری تیمار

های حاصل او درصد( در دانه 10/2اسانس )امترین درصد 

متر تبخیر او تشگتك و بیشگترین   میوی 150آبیاری در سطح 

 100در سگگطح آبیگگاری پگگس او  درصگگد( 83/3مقگگدار آن )

 دسگت آمگد. بگا افگاایش فاصگو      متر تبخیر او تشتك به میوی

متر تبخیر او تشتك ابتدا میوی 100متر به میوی 50او  آبیاری

و سپس در فواصگل ویگادتر آبیگاری    اایش افدرصد اسانس 

طگور   متگر تبخیگر او تشگتك( بگه    میوگی  150)آبیاری پس او 

 (. 3مععاداری ااهش یافت )جدول 

آبگی  تشكیل و تجم  اسانس در شرای  امطور اوی، به

یابد و این افاایش اسانس را تحت شرای  تگعش  افاایش می

ایی خشكی، به نولی ساوواار دفالی و ساوگاری بیوشگیمی 

ای اگه بایگد   امگا نكتگه   .]32[به شرای  محیطی نسبت دادند 

ذار شود این است اه همیشه همرا  با افاایش تعش، درصد 

هگای بسگیار   تواند افاایش یابد  چرااه در تگعش اسانس نمی

شدید، گیا  بیشتر مگواد فتوسگعتای خگود را صگرف تولیگد      

یسگین  های اسمای او جموه پرولین، گواععد ترایبات تعظیم

بتائین و ترایبگات قعگدی همانعگد سگاااروو، فرواتگوو و       -

اعد تا بتواند پتانسیل آب سوولی را ااهش دهد. فرواتان می

بگا   را هایعگه  این گیا  و است برهایعه گیا  برای ترایبات این

اثر   مطالعدر  .]31[اعد می جبران دانه یا ال لموكرد ااهش

بگر   تعش خشكی )بدون تعش، تعش متوس  و تعش شگدید( 

تعش متوس  نسبت گیاهان تحت مشخص شد اه سبا  ۀویر

 درصگد  به دو تیمار بدون تعش )شگاهد( و تگعش شگدید او   

اه با نتیج  آومایش حاضر برخوردار بودند  بیشتریاسانس 

 .]33[ مطابقت دارد

، لموكرد اسانس روند مشابهی با درصد اسانس داشگت 

ایوگوگرک در   31/25)لموكرد اسگانس  اه بیشترین طوری به

و امتگرین مقگدار آن    100هكتار( او سطح آبیگاری پگس او   

 150 ایووگرک در هكتار( او سگطح آبیگاری پگس او    82/11)

(. بگا وجگود   3حاصل شد )جدول  متر تبخیر او تشتكمیوی

 تگأثیر بگر ایعكگه    لگالو   مالیم رطگوبتی  هایتعش المالاین، 

درصگد   توانسگت  نداشگت،  لموكرد دان  گیا  بر گیریچشم
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اسگانس   لموكگرد  ایعكه با توجه به و دهد افاایش را اسانس

المال تگعش   با است، گیا  لموكرد و اسانس درصد او تابعی

 طگور  به اسانس را لموكرد توانمی معاسب شدت با خشكی

 150 آبیگاری پگس او  داد، امگا در سگطح    افگاایش  مععاداری

درصد  40تبخیر او تشتك لموكرد اسانس به میاان متر میوی

 اگاهش  در نتیجگ   اسگانس  لموكگرد  ااهش یافت. اگاهش 

 بگر  آبگی  تعش ویانبار اثر او ناشی است ممكن رطوبت خا 

آبگی  تگعش اگم   باشگد.  و وایشگی گیگا    رویشی و انداک رشد

ر شمعدانی معطگ ، ]22[ راویانه لموكرد اسانس را در گیاهان

اه با نتیج  تحقیگق حاضگر    ااهش داد ]28[ ریحانو  ]27[

 مطابقت دارد.

  فسفر  اوتوبااترااربرد جداگانه یا توفیقی مایكوریاا و 

، تأثیر ویادی در افاایش درصد و لموكرد اسگانس  2-بارور

(. در بین اودهای ویستی نیا ااربرد 3ونیان داشت )جدول 

، بیشگترین  2-  فسگفر بگارور   اوتوبااترتوفیقی مایكوریاا   

أثیر را در افاایش درصد و لموكرد اسانس ونیگان داشگت   ت

ثیر أتحگت تگ   گیاهگان  ۀثرؤمگ  میاان تشكیل مواد(. 3)جدول 

نتایج برخی او تحقیقات نشان  .گیردلوامل متعددی قرار می

 ،و فراهمگی لعاصگر غگذایی    ویستیداد  اه ااربرد اودهای 

هگا   اسگانس  اگه  اوآنجگا افاایش تولید اسگانس شگد.    موجب

مانعگد   ساوندۀ آنها واحدهای هستعد، ترپعوئیدی هایی ترایب

 بگه   آلیگل پیروفسگفات،   متیگل دی و فسفات پیرو ایاوپعتعیل

ATP  وNADPH ایگن  به با توجه و ]10[دارند  مبرمی نیاو 

تشگكیل   بگرای  فسگفر  و نیتگروژن  لعاصری مانعد اه موضوع

 اععدۀ فسفاتحل های بااتری اند،  ضروری اخیر های ترایب

 طریگق  نیتروژن در اعگار قگارچ مگایكوریاا او    اععدۀتثبیت و

 لعاصر و خصوص نیتروژن، فسفربهی یلعاصر غذای فراهم

 و رشگد  بهبود سبب( آهن، معگعا، روی و مسمصرف )ام

 دارویگی  گیگا   این اسانس مقدار افاایش آن تب  به فتوسعتا و

 شدند. 

ای و فراهمی توقیح با مایكوریاا، با توسع  سیستم ریشه

ویژ  فسفر، سبب افاایش لموكرد امّگی و  لعاصر غذایی به

. دیگر ]12[نیا درصد اسانس در گیاهان راویانه و ونیان شد 

محققان نیا بر تأثیر اودهای ویسگتی در افگاایش درصگد و    

راویانه  و ]16[بابون  آلمانی  لموكرد اسانس گیاهان دارویی

ترایبگی   ربارۀ مرو ، تیماراند. در تحقیقی د تأاید ارد  ]35[

 امپوست درصد اسانس ورمی و اععدۀ فسفاتحل نیتراژین،

. ]10[داد  افاایش شاهد به تیمار چشمگیری نسبت طور به را

 بر نیتروژن و فسفر ویستی اودهای محققان در بررسی تأثیر

 امبود تعش گاووبان تحت دارویی ایفی گیا  و امّی صفات

درصد و لموكرد اسانس گاووبان آب دریافتعد اه بیشترین 

ویسگتی   شگیمیایی    درصگد اودهگای   50او تیمار توفیقگی  

 .]17[دست آمد  به

 

 گيري. نتيجه4

طور اوی، نتگایج آومگایش حگاای او تگأثیر ویگاد اگاربرد       به

ویژ  در شرای  ااربرد توفیقگی آنهگا، بگر    اودهای ویستی به

ود. لموكرد، اجاای لموكرد و مقگدار اسگانس در ونیگان بگ    

 معفی تأثیر بیانگر ،بررسی سطوح مختوف تیمارهای آبیاری

در تحقیق حاضر  شد  مطالعه صفات بر خا  رطوبت امبود

تگعش   مختوگف  سطوح بین آمد دوجوهب اما اختالفات .است

 شگرای   بگا  سگاوگاری ایگن گیگا     قدرت دهعدۀآبی نشانام

رطگوبتی   مالیگم  تگعش  شگرای   چرااگه در   اسگت  خشگكی 

نیافتعد، لموكرد و اجاای لموكرد ونیان ااهش چشمگیری 

 چشگمگیر  اگاهش  لگدک  دلیل به مالیم تعش اه درطوری به

 لموكگرد  درصد اسانس، افاایش بر لالو  لموكرد دان  گیا 

  .یافت افاایش تا حد ویادی نیا اسانس

ویگژ  در   او سوی دیگر، با تگأخیر در ومگان آبیگاری، بگه    

متگر تبخیگر او   میوگی  150آبیگاری براسگاس   شرای  اجگرای  

تشتك، لموكگرد و اجگاای لموكگرد ونیگان رو بگه اگاهش       

آبیاری، استفادۀ توفیقی  گذاشت. با وجود این، در شرای  ام

اععدۀ فسفات همرا  اععدۀ نیتروژن، حلهای تثبیتاو بااتری
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توانست سبب ااهش اثرهگای معفگی   های مایكوریاا با قارچ

 شد و لموكرد دان  ونیان شود.تعش خشكی بر ر

اه  اوآنجاشود می استعبا  آومایش این نتایج او بعابراین،

متر تبخیگر او تشگتك نسگبت    میوی 100تیمار آبیاری پس او 

متر تبخیر او تشتك او نظگر  میوی 50آبیاری پس او  سطحبه 

 سگطح تگوان  مگی  ،نداشگت  چشگمگیری تولید دانه اخگتالف  

اگاربرد  همگرا    را بگه  تبخیر او تشگتك متر میوی 100 آبیاری

 هگای فسگفات  اععگدۀ حگل  بگااتری  ،مایكوریاا قارچ توفیقی

برای معگاطقی اگه بگا محگدودیت آب      اوتوبااترنامحوول و 

 توصیه ارد. پذیرفتعی لموكرد به اند برای دستیابی مواجه
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 . 57-70(آ 4)23اشاوروی و تولید پایدار. 

 (1391ج ) صگبا  و ا تگواوی  ک، پوریوسگف  ن، حیدری .6

 و دانگه  لموكرد بر برداشت ومان و خشكی تعش تأثیر

 معطر و دارویی گیاهان آنیسون. تحقیقات اسانس تولید

 .121-130(آ 1)28 ایران.

دروی ک ت، قالونگگگد ا، رجگگگالی ف و سگگگفیدان ف   .7

( بررسی ااربرد اودهای ویستی بر لموكگرد و  1385)

اجاای لموكرد گیا  دارویی راویانه. تحقیقات گیاهگان  

 .276-292(آ 22)4دارویی و معطر ایران. 

( 1390ک ) رمگرودی  و ک ک، گووی حیدری ع، رضاپور .8

 بگر  گگوگرد  اگود  مختوگف  مقادیر و خشكی تعش تأثیر

 هگای اععگد  تعظگیم  و دانگه  لموكگرد  اجگاای  و لموكرد

 گیاهگان  تحقیقگات . دانگه  سگیا   دارویی گیا  در اسمای

 . 384-396 (آ3)27ایران.  معطر و دارویی

 گوعگذانی  قاسمی س، سوماسی وهتاب ا، چیانه رضائی .9

 لموكرد بر آبیاری تیمارهای اثر (1391) ع آذردل و  

 دانگگش. راویانگگه بگگومی تگگود  سگگه لموكگگرد اجگگاای و

 .55-70 (آ4)22 پایدار. اشاوروی

 ا، بخشگگائی س و غفگگوری امگگین پ، مقگگدک رضگگوانی .10

 و بیولوژیگك  اودهگای  اثگر  بررسی (1392ل ) جعفری

 دارویی گیا  اسانس مقدار و امی صفات برخی بر آلی

 .105-112 (آ2)5 .اشاوروی شعاسیبوک. مرو 

 ح، حبیبگگی ح، امیگگدی ک  ، فرامگگروی گگگرد سگگوطانی .11

 مقگادیر  اثر بررسی (1390ع ) واد وارع ک ح و لباسنی

 و مورفولوژیگك  صگفات  بگر  بتگایین  گویسگین  مختوف

 در خشگكی  تگعش  تحگت  آلمگانی  بابونه ارقاک لموكرد

ایگران.   معطگر  و دارویگی  گیاهگان  تحقیقات. یاد معطقه

 .279-289 (آ2)27

( ارویگابی  1392دل س و قشگم ر ا ) شباهعد ج، خگرک  .12

تگگأثیر همایسگگتی بگگا مگگایكوریاا بگگر لموكگگرد، اجگگاای 
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لموكرد و اسانس دو گونگه دارویگی راویانگه و ونیگان     

شعاسگی اشگاوروی.   تحت تأثیر مقگادیر نیتگروژن. بگوک   

 . 289-298(آ 3)5

نژاد ح و اابگری  دادی ا، اابری غ ع، ایرانضرابی ک، اله .13

( ااهش اثرات ناشی او تگعش خشگكی بگر    1389غ ع )

ای بگا اسگتفاد  او   لموكرد و اجاای لموكرد ذرت دانگه 

ورالگی اشگاوروی.   ترایب اودهای ویستی و فسفر. به

 .37-50(آ 2)12

طاهرخاننی آ، اابگری غ ع، مگدرس ثگانوی س ع ک و     .14

( ارویگگابی تگأثیرات اودهگگای  1392قربگانی جاویگد ک )  

ی بگگر لموكگگرد دانگگه و برخگگی خصوصگگیات    ویسگگت

فیایولوژیگگك و بیوشگگیمیایی گیگگا  سگگویا تحگگت تگگعش 

 .141-153(آ 3)15ورالی اشاوروی. آبی. به ام

( 1392اتسالمی ک ج و موسوی س غ )لابدی ک ا، ثقه .15

تأثیر دور آبیاری و اود نیتروژن بر لموكگرد و اجگاای   

لموكرد رویشی و وایشی ریحگان در معطقگه بیرجعگد.    

 .342-349(آ 4)5شعاسی اشاوروی. بوک

( 1388فالحگی ج، اگگوچكی ع و رضگوانی مقگگدک پ )   .16

بررسی تأثیر اودهای بیولوژیك بگر لموكگرد امگی و    

هگای ورالگی   ایفی گیا  دارویی بابونه آلمانی. پژوهش

 .127-135(آ 1)7ایران. 

( 1390ئگی ج و سگویمی د )  ارمی ا، سپهری ع، حما  .17

و نیتروژن بر صفات امگی  تأثیر اودهای ویستی فسفر 

و ایفی گیا  دارویی گاووبان تحت تگعش امبگود آب.   

 . 37-50(آ 1)11فعآوری تولیدات گیاهی. 

( ارویابی اثگر  1387اوچكی ع، تبریای ل و قربانی ر ) .18

هگای رشگد، لموكگرد و    اودهای بیولوژیك بر ویژگگی 

هگای  خصوصیات ایفی گیگا  دارویگی ووفگا. پگژوهش    

 .127-137(آ 1)6ورالی ایران. 

 س االنتری ب و ش و، طاهرآبادی مختاری اوچكی ع، .19

 هگای ویژگگی  لموكگرد  اجاای لموكرد، ارویابی (1390)

 و آب. رطگوبتی  تگعش  شرای  در پسیویوک و اسفرو  ایفی

 .656-664(آ 3)25. (اشاوروی صعای  و لووک) خا 

 ( ورالگت 1386س ) امامی دواود  و ن حسیعی مجعون .20

 انتشگارات . ایادویگه  و دارویگی  گیاهان برخی تولید و

  ص. 300 .تهران دانشگا 

 و خشگكی  تگعش  اثگر ( 1391)جویویان ج  و نیا امحسن .21

. گورنگد  لموكگرد  اجگاای  و لموكگرد  بر اودی معاب 

 .235-245(آ 3)4. اشاوروی شعاسی بوک

 آبیاری مدیریت (1390ف ) وشفرح و ب میرشكاری .22

 شگرای   در راویانه دارویی گیا  در نیتروژن اوددهی و

 گیاهگان  تحقیقگات . تبریگا  خشگك  نیمگه  هوایی و آب

 .541-550(آ 4)27ایران.  معطر و دارویی

( اثر دورهگای  1384نورووپور د و رضوانی مقدک پ ) .23

مختوف آبیاری و تراام بر لموكرد و اجگاای لموكگرد   
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