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    گیاه دارویی  درصذ اسانسو فسفر بر عملکرد مقادیر مختلف کودتنش خشکی و اثر بررسی 
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 چکیذه
گیاُ دارٍیی تادرًدثَیِ، درصذ اعاًظ تزرعی تأثیز تٌؼ خؾىی ٍ همادیز هختلف وَد ؽیویایی فغفز تز هیشاى ػولىزد ٍ تِ هٌظَر 

ّای واهل تصادفی در هشرػِ هدتوغ تحمیماتی الثزس ٍاتغتِ تِ هؤعغِ  ّای خزد ؽذُ در لالة عزح تلَن آسهایؾی تِ صَرت وزت
 هتز هیلی 120ٍ  80، 40ّا ٍ هزاتغ وؾَر تا عِ تىزار اخزا گزدیذ. تٌؼ خؾىی تِ ػٌَاى ػاهل اصلی در عِ عغح ) تحمیمات خٌگل

عَپز ویلَگزم  100ٍ  50،  0ح )عغ 3ؽاهل وَد ؽیویایی فغفزدار در ًیش ( ٍ ػاهل فزػی Aتثخیز اس عغح تؾته تثخیز والط 
، تؼذاد هیاًگزُ تلٌذتزیيتٌؼ خؾىی تز ارتفاع تَتِ، عَل  ًتایح تذعت آهذُ ًؾاى داد وِ .در ًظز گزفتِ ؽذفغفات تزیپل در ّىتار( 

هَثز  >p)01/0)داری  هؼٌیدار در ّىتار ٍ درصذ اعاًظ تِ عَر تغیار  تؼذاد تزي، ػولىزد عزؽاخِ گل عالِ فزػی رٍی عالِ اصلی،
تز دیگز  >p)05/0) هصزف وَد ؽیویایی فغفزُ تِ خش تز ػولىزد اعاًظ ًذاؽت.داری  هؼٌیتَد، در حالی وِ تز ػولىزد اعاًظ تاثیز 

هتز(، عَل تلٌذتزیي  عاًتی 06/25ّا ًؾاى داد وِ تیؾتزیي ارتفاع گیاُ ) همایغِ هیاًگیي ًذاؽت. داری هؼٌی صفات هَرد هغالؼِ تاثیز
تاالتزیي تؼذاد عالِ فزػی ٍ  هتز تثخیز( هیلی 40) ػذد در تَتِ( در ؽزایظ تذٍى تٌؼ 25/300هتز( ٍ تؼذاد تزي ) عاًتی 44/2)هیاًگزُ 

 95/2ویلَگزم در ّىتار( ٍ ػولىزد اعاًظ ) 80/1331ػذد در تَتِ( ػولىزد عزؽاخِ گلذار در ّىتار ) 19/31رٍی عالِ اصلی ) 
ّوچٌیي داری ًذاؽت.  هتز تثخیز حاصل ؽذ وِ تا ؽزایظ تذٍى تٌؼ اختالف هؼٌی هیلی 80ؼ ویلَگزم در ّىتار( در ؽزایظ تٌ

هصزف عغَح هختلف وَد فغفزُ تٌْا تز ػولىزد اعاًظ  وِ دداهمایغِ هیاًگیي اثز وَد ؽیویایی فغفزُ تز صفات هَرد تزرعی ًؾاى 
ویلَگزم در ّىتار(  60/2ُ )ؽاّذ( ووتزیي هیشاى ػولىزد اعاًظ )تاثیز هؼٌی دار داؽتِ تغَریىِ در ؽزایظ ػذم اعتفادُ اس وَد فغفز

دار تَد. تا تَخِ تِ ًتایح اٍلیِ  تَلیذ ؽذ. اثز هتماتل تٌؼ خؾىی ٍ وَد فغفزُ ًیش تدش تز صفت تؼذاد تزي تز عایز صفات غیزهؼٌی
تَاى تا اػوال تٌؼ ٍ هصزف  رًدثَیِ، هیتذعت آهذُ اس اػوال عغَح هختلف تٌؼ خؾىی ٍ وارتزد وَد ؽیویایی فغفزُ تز گیاُ تاد

 هتَعظ وَد فغفزُ هیشاى ػولىزد ٍ اعاًظ را افشایؼ داد.  
 

 

 دتادرًدثَیِ،تٌؼ خؾىی، اعاًظ، وَد فغفز، ػولىزواشه های کلیذی: 
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 مقذمه
تاؽذ )ػشتی،  ٍ اعاًظ گیاُ هیّای خَاى  تادرًدثَیِ اس تیزُ ًؼٌاػیاى ٍ گیاّی چٌذ عالِ اعت. لغوت هَرد اعتفادُ آى تزي، عزؽاخِ

(، تْثَد آلشایوز Wake et al., 2000(، در تْثَد ٍ تمَیت حافظِ )Schulz et al.,1998(. ایي گیاُ تِ ػٌَاى هغىي )1381
(Bennett, 2003( رفغ تٌگی ًفظ هشهي، سوام ٍ تة ٍ لزس ،)Agata et al., 1993 .وارتزد دارد )داؽتي  ٍاعغِ تِ گیاُ ایي

 ,.Herodez et al).دارد ًیش آًتی اوغیذاًی خاصیت رسهاریٌیه اعیذ، یَرعَلیه، وارًَعیه، لیٌَلیه، اعیذ لثیل اس تزویثاتی

رٍیذ )هؼاًٍی،  تادرًدثَیِ تِ حالت ٍحؾی ٍ خَدرٍ در ًَاحی خٌَتی ٍ هزوشی ارٍپا، در اعپاًیا تا لفماس ٍ در آفزیما ٍ ایزاى هی .(2003
 ؽزایظ تحت گیاّاى ایي هؤثزُ هَاد وویت ٍ ویفیت دارٍیی، تغییز گیاّاى پزٍرػ تا راتغِ در تَخِ هَرد هغایل هْوتزیي اس (.1388

 خولِ اس خؾه، ًیوِ ٍ خؾه هٌاعك در سراػی تَلیذ هحصَالت در هؾىالت تشرگتزیي اس آب تٌؼ تیي، ایي در .اعت هختلف هحیغی

ًتیدِ، در ؽزایظ تٌؼ، تِ هٌظَر رعیذى تِ حذاوثز ػولىزد در ٍاحذ عغح، تا (. در 1386)خشائی ٍ ّوىاراى،  رٍد هی تِ ؽوار ایزاى
ای هٌاعة تزای هصزف تْیٌِ آب تىار تزد ٍ تٌْا در هزاحل  تَاى تِ خای آتیاری واهل، تزًاهِ تَخِ تِ ّذف اس وؾت ّز هحصَل، هی

 ,.Kamkar et alیاتذ ) رٍد، ٍلی واّؼ هی اس تیي ًویآتی تغَر واهل   در ایي صَرت اگز چِ تاثیز ون .تحزاًی، اس آب اعتفادُ وزد

ای( را تز گیاُ آٍیؾي تزرعی وزدُ  درصذ ظزفیت هشرػِ 55ٍ  70، 85، 100( اثز چْار رصین رعَتتی )1388تاتایی ٍ ّوىاراى ) (.2011
اًذام رٍیؾی، حدن ریؾِ، ٍسى تز ٍ ٍ هؾاّذُ ًوَدًذ وِ تا تؾذیذ ووثَد آب ارتفاع تَتِ، تؼذاد عالِ خاًثی، ٍسى خؾه ٍ ٍسى تز 

( عی آسهایؾی تز رٍی گیاُ دارٍیی عیاّذاًِ گشارػ وزدًذ وِ تٌؼ 1390خؾه ریؾِ ٍ عَل ریؾِ واّؼ یافت. رضاپَر ٍ ّوىاراى )
یافت. خؾىی هَخة واّؼ تیَهاط گیاّی، ارتفاع تَتِ، ػولىزد اعاًظ ٍ ػولىزد داًِ گزدیذ. اها تا تؾذیذ تٌؼ درصذ اعاًظ افشایؼ 

در ؽزایظ تذٍى تٌؼ را ستاى   ( تیؾتزیي تؼذاد عالِ فزػی، ارتفاع، ػولىزد عزؽاخِ گلذار ٍ ػولىزد اعاًظ گا1390ٍوزهی ٍ ّوىاراى )
( تزای تزرعی تاثیز تٌؼ خؾىی تز رٍی یه گًَِ 1995)Chatterjee  ٍ Svobodaتحمیمات اًدام ؽذُ تَعظ  تذعت آٍردًذ.

Cymbopogon ًَتت تِ یه ًَتت در ّفتِ، ػولىزد اعاًظ را  4ٍ 3-2اّؼ آتیاری درعی دٍرُ رؽذ رٍیؾی گیاُ اس ًؾاى داد وِ و
( ًمؼ ATPتزی فغفات ) فغفز یىی اس ػٌاصز هَرد ًیاس گیاّاى سراػی اعت وِ تِ دلیل حضَر در عاختواى آدًَسیيواّؼ دادُ اعت. 

ّای اعیذی ٍ ولغین ٍ  ّای هؼذًی ًظیز آلَهیٌیَم ٍ آّي در خان یَى سیادی در هتاتَلیغن ٍ رؽذ گیاُ دارد. تِ دلیل تثثیت تَعظ
(. هصزف فغفز غیز اس Rudresh et al., 2005یایذ ) ّای للیایی، لاتلیت خذب آى تَعظ گیاُ تِ ؽذت واّؼ هی هٌیشین در خان

زف تیؼ اس حذ فغفز ًِ تٌْا تاػث افشایؼ سایی در هزاحل سایؾی ٍ پزؽذى داًِ ًیش هؤثز اعت. هص تأثیز در هزاحل تَعؼِ ریؾِ ٍ ؽاخِ
ؽَد. ػالٍُ تز آى هصزف تیؼ اس حذ ایي ػٌصز در ؽزایظ ووثَد آب ٍ  گزدد، تلىِ تِ تذریح در خان ًیش تثثیت هی هحصَل ًوی

(. اس عزف دیگز تحزن ایي 1375گزدد )آعتارایی ٍ وَچىی،  خؾىغالی هَخة تؾذیذ تٌؼ خؾىی ٍ اعوشی ٍ واّؼ هحصَل هی
گیاّاى فغفز هَرد ًیاس  (.Wu et al., 2004تَاًذ پاعخگَی خذب عزیغ آى تَعظ گیاُ تاؽذ ) ز در خان تغیار ون اعت ٍ ًویػٌص

H2po4  (خَد را تِ ؽىل آًیَى فغفات
HPO4)یا-

ّا تِ دٍ ؽىل آلی ٍ هؼذًی تِ  وٌٌذ. الثتِ فغفز در خان اس هحلَل خان خذب هی-2
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mg kgهمذار فزاٍاى ٍ در هحذٍدُ
( دریافتٌذ وِ وَد 2003ٍ ّوىاراى ) Ademar (.khan et al., 2009ٍخَد دارد ) 1200-400 1-

ٍ ّوىاراى  Piniorای ًیش در آسهایؾْای  گزدد وِ ایي چٌیي ًتیدِ فغفز عثة افشایؼ تاسدُ هصزف آب در گیاُ دارٍیی گؾٌیش هی
 ( تز رٍی گؾٌیش تذعت آهذ.2005)

  

 

 

 

 مواد و روشها

عزح  اًدام گزفت. 1391 در عال وؾَر ّا ٍ هزاتغ الثزس ٍاتغتِ تِ هؤعغِ تحمیمات خٌگلایي آسهایؼ در هشرػِ هدتوغ تحمیماتی 
تٌؼ خؾىی تِ ػٌَاى ػاهل اصلی در عِ . ّای واهل تصادفی تا عِ تىزار تَد تفادُ اعپیلیت پالت در لالة تلَنآسهایؾی هَرد اع

 50، 0عغح ) 3( ٍ ػاهل فزػی ؽاهل وَد ؽیویایی فغفزدار در Aثخیز اس عغح تؾته تثخیز والط ت هتز هیلی 120ٍ  80، 40عغح )
تْیِ  وؾَرّا ٍ هزاتغ  تحمیمات خٌگل َعغِوؾت اس ه تزایتذر فغفات تزیپل در ّىتار( در ًظز گزفتِ ؽذ.  عَپز ویلَگزم 100ٍ 
 رعیذ، تزگی 8تا  6 یا ٍ عاًتیوتزی 12 تا 8 اًذاسُ تِ ّا گیاّچِ ٌّگاهی وِ ؽذ، خشاًِ در تادرًدثَیِ تذر وؾت تِ الذام یذ. اتتذادگز

وزت  ّز اتؼاد الذام ؽذ. سهیي آتیاری تِ ًغثت تالفاصلِ ٍ گزدیذ ًظز اصلی هَرد سهیي تِ ّا )اٍایل خزداد( گیاّچِ اًتمال تِ الذام
 اس ّا تلَن تیي فاصلِ تَد. عاًتیوتز 40 خظ ّز رٍی در تَتِ 2 فاصلِ ٍ عاًتیوتز 50 ذیگزیىّا اس  پؾتِ فاصلِ هزتغ، هتز 2×3=6

وزت  18گزدیذ. در ّز تىزار  هحاعثِ تَتِ 50000 ّىتار در تَتِ تؼذاد تَد. هتز 1 ّا در یه تلَن وزت فاصلِ تیي ٍ هتز 3 ذیگزیى
وِ تذیي عزیك همایغِ تیوارّا تا ؽاّذ ًیش اخزا  ،در ّز تلَن، یه وزت تذٍى هصزف وَد در ًظز گزفتِ ؽذ ،ٍخَد خَاّذ داؽت

خْت اػوال تیوار وَدی  صَرت گزفت. Aتثخیز اس عغح تؾته تثخیز والط  هتز هیلی 120ٍ  80، 40دٍر آتیاری تز اعاط . ذگزدی
در عَل دٍرُ  اضافِ ؽذ.ویلَگزم در ّىتار تِ خان  100ٍ  50پیؼ اس اًتمال ًؾاءّا، وَد فغفزُ اس هٌثغ عَپز فغفات تزیپل تِ همذار 

 ّای ّزس تِ صَرت دعتی اًدام ؽذ.  رؽذ آفت ٍ تیواری خاصی هؾاّذُ ًگزدیذ ٍ ػول ٍخیي ػلف
 

 متری سانتی 33خصوصیات فیسیکی و شیمیایی خاك مسرعه تحقیقاتی در عمق صفر تا  (1)جذول 

Text  

Hydrometer 
%Clay %silt %sand 

K(ave.) 

ppm 

P(ave.) 

ppm 

Zn 

(ave.) 

ppm 

Fe 

(ave.) 

ppm 

%O.C %O.M %Nt 

PH 

of 

paste 

EC S.P %S.M 

Cl 71/35  78/38  51/25  580 16/8  37/0  18/3  33/1  29/2  09/0  48/7  02/1  29/35  04/2  
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، ػولىزد عزؽاخِ  تؼذاد تزي تؼذاد عالِ فزػی رٍی عالِ اصلی،عَل تلٌذتزیي هیاًگزُ، گیزی ؽاهل ارتفاع تَتِ،  صفات هَرد اًذاسُ
ّا ٍ اعتخزاج اعاًظ لثل اس  گیزی ٍسى تز ٍ خؾه پایِ درصذ اعاًظ ٍ ػولىزد اعاًظ تَد. تزداؽت ًوًَِ خْت اًذاسُ دار در ّىتار، گل

 3ّای تزداؽت ؽذُ در عایِ خؾه ؽذًذ ٍ پظ اس آعیاب ًوَدى تِ هذت  گلذّی واهل، تا رػایت اثز حاؽیِ صَرت گزفت. ًوًَِ
ّا هحاعثِ ؽذ.  گیزی ؽذًذ. درصذ اعاًظ تز اعاط ٍسى خؾه عزؽاخِ عتگاُ ولًَدز ٍ تِ رٍػ تمغیز تا آب ػصارُعاػت تا د

اعتفادُ ؽذ ٍ  SQRTّا اس  اًدام ؽذ، تزای تثذیل دادُ SAS  ٍMstat-cهحاعثات آهاری هَرد ًیاس تا اعتفادُ اس ًزم افشارّای آهاری 
 ای داًىي صَرت گزفت. همایغِ هیاًگیي تیوارّا تا آسهَى چٌذ داهٌِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتایج 
 

دّذ. تز اعاط خذٍل هذوَر، تٌؼ خؾىی تز  حاصل اس تدشیِ ٍاریاًظ هَرد تزرعی را ًؾاى هی ّای دادًُتایح آًالیش ٍاریاًظ  2خذٍل 
دار در ّىتار ٍ درصذ اعاًظ  هیاًگزُ، تؼذاد عالِ فزػی رٍی عالِ اصلی، ، تؼذاد تزي، ػولىزد عزؽاخِ گل لٌذتزیيارتفاع تَتِ، عَل ت

دّذ  ّوچٌیي ًؾاى هی 2خذٍل ًذاؽت. داری  هؼٌیهَثز تَد، در حالی وِ تز ػولىزد اعاًظ تاثیز  >p)01/0)داری  هؼٌیتِ عَر تغیار 
تز دیگز صفات هَرد هغالؼِ تاثیزی ًذاؽتِ اعت. اثز هتماتل تٌؼ  >p)05/0اعاًظ) وِ هصزف وَد ؽیویایی فغفزُ تِ خش تز ػولىزد

 ًذاؽت. داری  هؼٌیخؾىی ٍ وَد فغفزُ ًیش تز صفات هَرد تزرعی تِ خش تؼذاد تزي تاثیز 
 

بادرنجبویه  صفات برخی تجسیه واریانس اثر تنش خشکی و کود شیمیایی فسفره بر (2)جذول   

 

 
 

 هزتؼات هیاًگیي 
 هٌاتغ 
 تغییز

درخِ 
 آسادی

 ارتفاع
 گیاُ

عَل 
تلٌذتزیي 
 هیاًگزُ

تؼذاد عالِ 
فزػی رٍی 
 عالِ اصلی

ػولىزد عزؽاخِ  تؼذاد تزي
 در ّىتار دار گل

درصذ 
 اعاًظ

ػولىزد 
 اعاًظ

89/1 2 تىزار  13/0  11/20  *79/9926  55/303022  002/0  50/0  

68/34** 2 تٌؼ خؾىی  **37/0  **68/35  **32/29418  **11/509759  **039/0  85/0  
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7/5** 4 خغای الف  **30/0  **69/47  61/2596  **49/320962  001/0  08/2  

05/3 2 وَد فغفزُ  37/0 64/7 46/96 61/81620 001/0 *77/0 
87/0 4 فغفزُ× خؾىی   06/0  54/1 *56/5216 99/7642 00004/0 09/0 

94/0 12 خغای ب  04/0  53/4 25/1871 43/27249  00002/0  19/0  

06/4 --- (%)ضزیة تغییز  97/8  04/7 57/16 51/13  98/8  61/15  

.دار در عغح پٌح ٍ یه درصذ *، ** تِ تزتیة هؼٌی  

 

وِ تا افشایؼ تٌؼ خؾىی، ارتفاع تَتِ واّؼ یافت، تِ عَری وِ تیؾتزیي ٍ همایغِ هیاًگیي اثز تٌؼ خؾىی تز ارتفاع گیاُ ًؾاى داد 
تثخیز هؾاّذُ ؽذ )خذٍل عاًتی هتز(  33/22) هتز هیلی 120ٍ تیوار هتز(  عاًتی 01/25) تِ تزتیة در تیوار ؽاّذ ووتزیي هیشاى آى

هذُ اس خذٍل همایغِ هیاًگیي اثز تٌؼ خؾىی تز عَل تلٌذتزیي هیاًگزُ، تؼذاد عالِ فزػی رٍی عالِ اصلی آّوچٌیي ًتایح تذعت  (.3
داری  ( تا یىذیگز اختالف هؼٌیتثخیز هتز هیلی 80ٍ  40) عغح تٌؼ ووتزدٍ در ٍ ػولىزد عزؽاخِ گلذار در ّىتار ًؾاى داد وِ 

. ّوچٌیي همایغِ هیاًگیي تؼذاد تزي در تَتِ ًؾاى داری تیؾتز تَدًذ عَر هؼٌی تِ (هتز هیلی 120) تاالتز عغح تٌؼًذاؽتٌذ ٍلی اس 
 ٍ تؼذ اس آى تِ تزتیة ػذد، 25/300تؼذاد تزي واّؼ یافتِ تغَری وِ تاالتزیي تؼذاد در تیوار ؽاّذ تا  ،تٌؼعغح داد وِ تا افشایؼ 

تثخیز تذعت آهذ. تیؾتزیي درصذ اعاًظ در حذاوثز تٌؼ  هتز هیلی 80در تیوار  25/263 هتز ٍ هیلی 120ػذد در تیوار  49/291تؼذاد
 داری تا یىذیگز ًذاؽتٌذ.  تیوارّای هَرد تزرعی اختالف هؼٌیٍ ووتزیي آى در تیوار ؽاّذ حاصل ؽذ. ػولىزد اعاًظ در 

عالِ فزػی رٍی عالِ اصلی، تؼذاد  همایغِ هیاًگیي اثز هصزف وَد ؽیویایی فغفزُ تز صفات ارتفاع گیاُ، عَل تلٌذتزیي هیاًگزُ، تؼذاد
ای تیي عغَح هختلف وَد فغفزُ ٍخَد ًذارد اها تیؾتزیي  تفاٍت لاتل هالحظِتزي، درصذ اعاًظ ٍ ػولىزد اعاًظ ًؾاى داد وِ 

 50ؽَد وِ تا عغح  ویلَگزم در ّىتار وَد ؽیویایی فغفزُ حاصل هی 100( تا هصزف در ّىتار ویلَگزم 99/2) اعاًظػولىزد 
ویلَگزم(  87/1162تیوار ؽاّذ دارای ووتزیي هیشاى تَلیذ )ّوچٌیي . ؽتًذاداری  هؼٌیَگزم در ّىتار وَد فغفزُ اختالف ویل

 .ذؽتَلیذ عزؽاخِ گلذار در ّىتار  یي هیشاىویلَگزم در ّىتار تیؾتز 100ٍ تا هصزف  ػولىزد عزؽاخِ گلذار در ّىتار تَد
 

 بادرنجبویه برخی صفاتمقایسه میانگین اثر تنش خشکی بر  (3)جذول 
 

    هیاًگیي صفات   

 ارتفاع خؾىی عغَح تٌؼ
 (cmگیاُ)

عَل 
تلٌذتزیي 
 هیاًگزُ

(cm) 

تؼذاد عالِ 
رٍی  فزػی

عالِ اصلی 
(n/s) 

 تؼذاد تزي
(n/p) 

ػولىزد عزؽاخِ 
داردر  گل
 (kg/haّىتار)

درصذ 
 اعاًظ)%(

ػولىزد 
 (kg/haاعاًظ)

01/25 (هتزتثخیز هیلی 40) ؽاّذ a 44/2 a 94/30 a 25/300 a 11/1306 a 20/0 c 58/2 a 

25/24 هتز تثخیز هیلی 80 b 39/2 a 19/31 a 25/263 b 80/1331 a 22/0 b 95/2 a 

33/22 هتز تثخیز هیلی 120 c 17/2 b 63/28 b 49/219 c 33/1028 b 29/0 a 96/2 a 

 ّا اعت. دار در تیي هیاًگیي اختالف هؼٌیحزٍف هؾاتِ در ّز عتَى ًؾاى دٌّذُ ػذم ٍخَد 
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 بادرنجبویه برخی صفاتمقایسه میانگین اثر کود شیمیایی فسفره بر  (4)جذول 
 

    هیاًگیي صفات   

 وَد ؽیویایی

(kg/ha) 

 ارتفاع
 (cmگیاُ)

عَل 
تلٌذتزیي 
 هیاًگزُ

(cm) 

تؼذاد عالِ 
رٍی  فزػی

عالِ اصلی 
(n/s) 

 تؼذاد تزي
(n/p)   

عزؽاخِ ػولىزد 
داردر  گل
 (kg/haّىتار)

درصذ 
 اعاًظ)%(

ػولىزد 
 (kg/haاعاًظ)

(ویلَگزم0)ؽاّذ  52/23 a 30/2 a 64/29 a 17/261 a 87/1162 b a23/0 b60/2 
(ویلَگزم50) عغح  b 78/23 a 33/2 a 9/31 a 60/258 a 04/1208 ab a24/0 a90/2 

(ویلَگزم 100) عغح  33/24 a 39/2 a 18/30 a 22/263 a 30/1295 a a23/0 a99/2 
 ّا اعت. دار در تیي هیاًگیي حزٍف هؾاتِ در ّز عتَى ًؾاى دٌّذُ ػذم ٍخَد اختالف هؼٌی

 

ویلَگزم فغفز در  100تز ارتفاع گیاُ دیذُ ؽذ وِ تیؾتزیي هیاًگیي ارتفاع اس وارتزد  هتماتل تٌؼ خؾىی ٍ وَد فغفزُدر راتغِ تا اثز 
ًذاؽت ٍ ووتزیي هیشاى در تٌؼ داری  هؼٌیتثخیز اختالف  هتز هیلی 50ّىتار در ؽزایظ تذٍى تٌؼ حاصل ؽذ وِ تا ؽزایظ تٌؼ 

تثخیز  هتز هیلی120ٍ ووتزیي آى در تٌؼ زایظ تذٍى تٌؼ تثخیز تذعت آهذ. ّوچٌیي تلٌذتزیي عَل هیاًگزُ ًیش در ؽ هتز هیلی 120
تیخیز تا  هتز هیلی 50ویلَگزم فغفز در ّىتار حاصل ؽذ. تیؾتزیي تؼذاد عالِ فزػی ًیش در ؽزایظ تذٍى تٌؼ ٍ تٌؼ  50ٍ وارتزد 

ًذاؽت. تیؾتزیي داری  ؼٌیهاختالف  ًیش هصزف وَد فغفزُ ویلَگزم در ّىتار 100عغح ویلَگزم فغفز تذعت آهذ وِ تا  100هصزف 
( ًیش تا 92/192ویلَگزم وَد فغفز ٍ در ؽزایظ تذٍى تٌؼ ٍ ووتزیي تؼذاد تزي ) 100ػذد در تَتِ( تا هصزف  72/324تؼذاد تزي )

ّوچٌیي تزرعی اثز هتماتل تٌؼ خؾىی ٍ وَد ؽیویایی فغفزُ ًؾاى تثخیز حاصل ؽذ.  هتز هیلی 120ویلَگزم فغفز ٍ  100وارتزد 
ویلَگزم وَد فغفز تذعت  100زد ٍ وارت تثخیز هتز هیلی 80ذ وِ تیؾتزیي ػولىزد عزؽاخِ گلذار در ّىتار در ؽزایظ تٌؼ دّ هی
تذٍى هصزف وَد فغفزُ حاصل  ،تثخیز هتز هیلی 120. ّوچٌیي ووتزیي ػولىزد عزؽاخِ گلذار در ّىتار ًیش در ؽزایظ تٌؼ آیذ هی

ًیش در ؽزایظ تذٍى تٌؼ ٍ تذٍى هصزف وَد ویلَ گزم در ّىتار(  36/2)ٍ ػولىزد اعاًظ  درصذ( 19/0) ؽذ. ووتزیي درصذ اعاًظ
ٍ ویلَگزم در ّىتار  50تثخیز ٍ تا وارتزد  هتز هیلی 120در ؽزایظ درصذ(  30/0)فزُ تذعت آهذ اها تیؾتزیي هیشاى درصذ اعاًظ غف

ویلَگزم در ّىتار  100تثخیز ٍ هصزف  هتز هیلی 80لك تِ تٌؼ ویلَگزم در ّىتار( ًیش هتؼ 9/3ّوچٌیي تیؾتزیي ػولىزد اعاًظ ) 
 وَد فغفزُ تَد. 

 
1331بادرنجبویه،  برخی صفاتتنش خشکی و کود فسفره  بر متقابل مقایسه میانگین اثر  (5)جذول   

 
    صفات هیاًگیي    
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  تٌؼعغَح 

 

فغفز 
 ؽیویایی

تلٌذتزیي  ارتفاع
 هیاًگزُ

تؼذادعالِ 
 فزػی

فزػی

ػولىزد  تؼذادتزي
 عزؽاخِ

درصذ 
 اعاًظ)%(

ػولىزد 
 (kg/ha)اعاًظ

  (cm) (cm) (n/S)   (n/p)   (kg/ha)   

40 0 19/24 b 48/2 a 92/29 ab 83/267 bc 68/1221 ab 19/0 e 36/2 h 

40 50 12/25 ab 48/2 a 03/31 ab 20/308 ab 04/1290 a 20/0 de 57/2 g 

40 100 79/25 a 38/2 ab 82/31 a 72/324 a 61/1406 a 20/0 de 82/2 d 

80 0 12/24 b 32/2 ac 36/30 ab 22/274 ac 89/1279 a 21/0 d 67/2 f 

80 50 01/24 b 37/2 ab 03/31 ab 50/243 cd 34/1294 a 23/0 c 97/2 c 

80 100 65/24 ab 49/2 a 18/32 a 03/272 ac 18/1421 a 22/0 c 19/3 a 

120 0 25/22 c 17/2 ac 63/28 b 44/241 cd 03/987 c 28/0 b 76/2 e 

120 50 21/22 c 06/2 c 46/28 b 11/224 cd 75/1039 bc 30/0 a 16/3 b 

120 100 54/22 c 30/2 ac 81/28 b 92/192 d 20/1058 bc 28/0 b 97/2 c 

 ّا اعت. دار در تیي هیاًگیي حزٍف هؾاتِ در ّز عتَى ًؾاى دٌّذُ ػذم ٍخَد اختالف هؼٌی
 
 

 بحث
تأثیز گذار تاؽذ، تِ عَر ولی  تادرًدثَیِتَاًذ تز ػولىزد تیَلَصیه ٍ اعاًظ گیاُ دارٍیی  هی تٌؼ خؾىیًتایح ایي پضٍّؼ،  تز اعاط

ٍ تؼذاد تزي، ًغثت تِ عغَح دیگز تٌؼ ًتایح تْتزی ًؾاى  ارتفاع تَتِ، عَل تلٌذتزیي هیاًگزُصفات  ؽزایظ تذٍى تٌؼ )ؽاّذ(در 
ایي پاعخ اًذام َّایی تِ پتاًغیل آتی پاییي، یه عاسگاری گیاّی تا گزدد.  ّایی َّایی هی تٌؼ خؾىی هَخة واّؼ رؽذ اًذام داد.

ی صَرت َعٌتشتف co2تثخیز ٍ خذب ّا ٍ تِ دًثال آى واّؼ  تِ ؽذى خشئی یا واهل رٍسًِؽزایظ خؾه اعت.ایي پذیذُ تا تغ
فاع ٍ تؼذاد گل در گیاُ در ؽزایظ ّای خَد رٍی گیاُ ّویؾِ تْار دریافتٌذ وِ ارت ( در تزرعی2004ٍ ّوىاراى ) Shubhra. گیزد هی

( ٍ وزهی ٍ ّوىاراى 1390(، رضاپَر ٍ ّوىاراى )1388یاتذ. وِ تا ًتایح تحمیمات تاتایی ٍ ّوىاراى ) تٌؼ خؾىی تِ ؽذت واّؼ هی
اعاًظ گیاّاى  درصذدر ارتثاط تا اثز هثثت تٌؼ آتی تز  افشایؼ عغح تٌؼ تاػث افشایؼ درصذ اعاًظ گزدیذ.( هغاتمت دارد. 1390)

ٍ ریحاى آهزیىایی افشایؼ درصذ  در تزرعی دٍ گًَِ ریحاى ؽیزیيًیش Khalid (2006 )ّای هتفاٍتی ٍخَد دارد.  ی ًیش گشارػدارٍی
( واّؼ درصذ اعاًظ را در ًؼٌاء صاپٌی در ؽزایظ 2000) Strivastava  ٍMirsaدر حالیىِ  اعاًظ را تحت تٌؼ آب گشارػ وزد.

( تزای تزرعی تاثیز تٌؼ خؾىی تز رٍی 1995)Chatterjee  ٍ Svobodaتحمیمات اًدام ؽذُ تَعظ  وزدًذ.تٌؼ خؾىی گشارػ 
 .اعاًظ ؽذُ اعتػولىزد  تاػث واّؼًؾاى داد وِ واّؼ آتیاری  Cymbopogonیه گًَِ 

تٌؼ خؾىی تَدُ ٍ هصزف وَد ًتایح حاصل اس ایي آسهایؼ ًؾاى داد وِ تغییزات تَخَد آهذُ در صفات هَرد تزرعی تیؾتز ًاؽی اس 
ًذاؽت. وَد فغفز تٌْا تز ػولىزد اعاًظ هَثز تَدُ ٍ تاػث افشایؼ همذار آى ًغثت تِ  یگیزی ؽذُ چٌذاى تأثیز فغفزُ در صفات اًذاسُ

ِ اس فتَعٌتش چَى هتاتَلیتْای ثاًَی. ، وِ دلیل آى را هی تَاى تِ فتَعٌتش تْتز ٍ در ًتیدِ تٌفظ هٌاعثتز ًغثت دادؽاّذ گزدیذُ اعت
گزدد.  گی تْتز هٌدز تِ تَلیذ تیؾتز هتاتَلیتْای ثاًَیِ ٍ در ًتیدِ تَلیذ اعاًظ تاالتز هی آیٌذ فتَعٌتش ٍ عثشیٌِ گیاُ تِ ٍخَد هی
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Wahab  ٍLarson (2002 ٍ )Praszna  ٍBernath (1993 .ًتایح هؾاتِ ایي تحمیك را اظْار وزدًذ ،) تزرعی اثزات هتماتل تٌؼ
  تاؽذ.  هصزف وَد فغفزُ ًیش تاییذ ًوَد وِ ایي تغییزات هزتَط تِ تٌؼ خؾىی هیخؾىی در 

 

 هٌاتغ

 ؿ. 168. وارتزد وَدّای تیَلَصیه در وؾاٍرسی پایذار. )تزخوِ(. اًتؾارات خْاد داًؾگاّی هؾْذ. 1375وَچىی. آعتارایی، ع.ر. ٍ ع.  -

. اثز تٌؼ خؾىی تز صفات هَرفَلَصیه، هیشاى پزٍلیي ٍ درصذ تیوَل 1388. تاتائی، ن.، اهیٌی دّمی، م.، هذرط تاًَی، ع.م. ٍ خثاری، ر -

 .239-251: 26(. فصلٌاهِ تحمیمات گیاّاى دارٍیی ٍ هؼغز ایزاى..Thymus vulgaris Lدر آٍیؾي )

 ٍ ػولىزد اخشای ػولىزد، تز تذر واؽت هیشاى ٍ آتیاری هختلف ّای رصین اثز تزرعی .1386 ف. ًدفی، ،.م تیوَری، ثاتت ،.ر .خشاػی،ح -

 .86-99(: 1)23 ایزاى، سراػی ّای پضٍّؼ هدلِ  (.PlantagoovataL).اعفزسُ دارٍیی ویفیت گیاُ

. تأثیز تٌؼ خؾىی ٍ همادیز هختلف وَد گَگزد تز ػولىزد ٍ اخشای ػولىزد داًِ ٍ 1390رضاپَر، ع.، حیذری، م.، گلَی، هَ ٍ رهزٍدی، م.  -

(. فصلٌاهِ ػلوی پضٍّؾی تحمیمات گیاّاى دارٍیی ٍ هؼغز .Nigella sativa Lگیاُ دارٍیی عیاُ داًِ ) تٌظین وٌٌذُ ّای اعوشی در

 .384-3،396( : 3)27ایزاى، 

 . تزرعی تاثیز تزاون تز ػولىزد ٍ هادُ هَثزُ تادرًدثَیِ. پایاى ًاهِ وارؽٌاعی ارؽذ سراػت، داًؾگاُ آساد، ٍاحذ ٍراهیي.1381ػشتی، ج.،  -

. تأثیز وَدّای سیغتی فغفز ٍ ًیتزٍصى تز صفات ووی ٍ ویفی گیاُ دارٍیی 1390عپْزی، ع.، حوشُ یی، ج. ٍ علیوی، ق.  وزهی، ا.، -

 .1( تحت تٌؼ ووثَد آب. في آٍری تَلیذات گیاّی. خلذ یاسدّن ؽوارBoragoofficinalisُگاٍستاى )

 ٍاحذ ؽْز لذط.. گیاّاى دارٍیی. اًتؾارات داًؾگاُ آساد اعالهی 1388هؼاًٍی، ج.  -
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