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 کیدهچ

تذٍى خطشی ّؼتٌذ وِ هی تَاًٌذ تشای پایذاسی وـاٍسصی هٌاػة تاؿٌذ. تِ هٌظَس تشسػی اثش  وَدّای آلی فشآٍسدُ ّای اكیل ٍ
دس هضسػِ تحمیماتی داًـىذُ وـاٍسصی داًـگاُ  91-92تٌؾ خـىی ٍ وَد داهی تش اخضا ػولىشد گیاُ صیشُ ػثض آصهایـی دس ػال 

تىشاس اًدام ؿذ. تیواسّای  3تیواس ٍ  2واهل تلادفی تا  لَنتؿاّذ تْشاى اًدام ؿذ. ایي آصهایؾ تش پایِ طشح فاوتَسیل دس لالة 
آصهایـی ؿاهل: تیواس تٌؾ خـىی دس ػِ ػطح )تٌؾ اص هشحلِ ػثض ؿذى، تٌؾ اص هشحلِ گلذّی تِ تؼذ، تٌؾ اص هشحلِ داًِ 

تِ ػٌَاى  )گاٍی( تي دس ّىتاس وَد داهی 20هلشف ٍ ػذم هلشف تِ ػٌَاى وشت اكلی ٍ وَد داهی دس دٍ ػطح )تٌذی تِ تؼذ( 
چتش، تؼذاد ؿاخِ فشػی، طَل تزس، لطش  وشت فشػی تَدًذ. دس پایاى فلل سؿذ كفات استفاع تَتِ، تؼذاد چتش دس تَتِ، تؼذاد داًِ دس

تزس ٍ ػولىشد داًِ اًذاصُ گیشی ؿذًذ. ًتایح حاكل اص تدضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد، اثش تٌؾ خـىی تشای كفات استفاع تَتِ، طَل تزس 
هؼٌی داسؿذ.  01/0ؿذ. اثش وَد داهی ّن تشای توام كفات اًذاصُ گیشی ؿذُ دس ػطح احتوال  هؼٌی داس 01/0طش تزس دس ػطح ٍ ل

 تشای ّیچ وذام اص كفات اًذاصُ گیشی ؿذُ هؼٌی داس ًـذ. ل تٌؾ خـىی ٍ وَد داهیاثش هتمات
 
 

 
 وَد داهیػولىشد داًِ، تٌؾ خـىی، صیشُ ػثض، استفاع تَتِ،  واصه های کلیدی:
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 مقدمه

اًذ )لاػوی دّىشدی ٍ ّوىاساى، داسٍّای گیاّی طی لشٍى هتوادی تٌْا هٌثغ لاتل دػتشع خْت دسهاى دسدّا ٍ آالم تَدُ
گشدد هیفیضیَلَطیه دس گیاُ  ٍ هشفَلَطیه تغییشات ًاهٌاػة تشٍص ٍ خـىی تِ هٌدش دػتشع گیاُ دس آب همذاس واّؾ (.1382

(. ػلت اكلی تٌؾ آب دس گیاُ افضایؾ هیضاى تلفات آب، یا وافی ًثَدى هیضاى خزب آب ٍ یا تشویثی 1388)خؼفشصادُ ٍ ّوىاساى، 
ّا پیـی گشفتِ ٍ هیضاى تٌؾ اص ّش دٍ ػاهل اػت وِ تش اثش آى هیضاى تلفات آب ًاؿی اص تؼشق تش هیضاى خزب آى تَػط سیـِ

 ٍخَد صساػی اص هحلَالت تؼذادی وـَسها، خـه ًیوِ ٍ خـه هٌاطك دس (.1384آتاد، حیذسی ؿشیف یاتذ )حاخثی ٍافضایؾ هی

 تؼول ووتشی تحمیمات آًْا تِ صساػی، هختلف ّای خٌثِ دسخلَف التلادی، اّویت ٍ صیشوـت صیاد ػطح ٍخَد تا وِ داسًذ

كٌؼتی _ٍ اص خولِ گیاّاى داسٍیی گیاّی ػلفی ٍ یىؼالِ اص تیشُ ی چتشیاى ( Cuminum cyminumاػت. صیشُ ی ػثض ) آهذُ
اسصؿوٌذ ایشاى تِ ؿواس هی آیذ وِ افضٍى تش آى، تِ لحاظ تداسی ٍ ّن تا تَخِ تِ حدن ون ٍ اسصؽ تاال، كادسات آى تِ اللی ًماط 

دس تشسػی اثش فَاكل آتیاسی تش ػولىشد ٍ اخضاء . (1383ًلش آتادی،)اص اّویت ٍیظُ ای تشخَسداس ٍ همشٍى تِ كشفِ اػت  خْاى
ّای سٍیـی ٍ صایـی ساصیاًِ داؿت. تا افضایؾ فَاكل آتیاسی ػولىشد ساصیاًِ هـخق گشدیذ وِ آتیاسی اثش هؼٌی داسی تش اًذام

چتش دس تَتِ، تؼذاد استفاع، ٍصى خـه ػالِ، ٍصى خـه ول، تؼذاد اًـؼاب ّای فشػی دس هتش هشتغ، تؼذاد چتش دس هتش هشتغ، تؼذاد 
چتش تاسٍس دس اًـؼاب اكلی، تؼذاد ول چتش دس اًـؼاب فشػی، تؼذاد چتشن دس چتش، ٍصى ّضاس داًِ ٍ ػولىشد داًِ سًٍذ واّـی 

دس  (.1385ّای اكلی دس هتش هشتغ ٍ تؼذاد داًِ دس چتشن اص سًٍذ ثاتتی پیشٍی ًىشد )وَچىی ٍّوىاساى، داؿت ٍ تؼذاد اًـؼاب
ضوي تشسػی . (Shubhra et al., 2004) خـىی ػثة واّؾ ؿذیذ استفاع تَتِ ٍ تؼذاد گل گیاُ ّویـِ تْاس ؿذ تحمیمی تٌؾ

ػطَح هختلف تٌؾ خـىی تش گیاّاى اػفشصُ، تَهادساى، هشین گلی، ّویـِ تْاس ٍ تاتًَِ گضاسؽ وشدًذ وِ تا تـذیذ تٌؾ خـىی، 
داهی دس خان،  وَد (.1387اتَالحؼٌی ٍ ّوىاساى، هَسد هطالؼِ واّؾ یافت. )ٍصى اًذام َّایی ٍ استفاع تَتِ دس توام گیاّاى 

ضوي تاهیي همادیشی ػٌاكش غزایی، تاػث تْثَد ػاختواى خان، افضایؾ ًگْذاسی سطَتت، اهىاى آهادُ ػاصی تؼتش هٌاػة تش تشای 
تیَلَطیىی خان هی ؿَد )لطف  سؿذ سیـِ، افضایؾ سؿذ ػثضیٌِ ای، اػتذال اػیذیتِ ٍ حشاست خان ٍ افضایؾ فؼالیت

وَدّای داهی تِ طَس هَثشی  تیاى وشدًذ وِ اػتفادُ اص اًَاع (1359(. گشاهی ٍ ػپاّی )1385؛ احوذیاى ٍ ّوىاساى، 1384اللْی،
همادیش هختلف وَد داهی، وَد ؿیویایی ٍ یا تِ  تشسػی ( تا1378ػاؿَسآتادی )ؿشیفی تِ اكالح اساضی وـاٍسصی ووه هی وٌذ. 

 69( NPK) دسكذ ٍ وَدّای ؿیویایی 78گیشی تَام آًْا دس هَسد گیاُ ساصیاًِ اظْاس داؿت واستشد وَد داهی هَخة افضایؾ  واس
( ًیض دس تشسػی اثش وَدّای آلی ٍتیَلَطیه تش خلَكیات ووی ٍویفی گیاُ 1388هشادی ). دسكذ افضایؾ هحلَل ساصیاًِ گشدیذًذ

دس پظٍّـی وِ تِ هٌظَس تشسػی اثش وَد تؼذاد داًِ دس چتش هی ؿَد.  هَاد آلی تاػث افضایؾ داسٍیی ساصیاًِ گضاسؽ وشد وِ واستشد
داهی تش گیاُ اػفشصُ اًدام ؿذ اثش ػطَح هختلف وَد داهی تش ػولىشد داًِ هؼٌی داس تَد اها تش استفاع تَتِ، تؼذاد ػٌثلِ، ٍصى ّضاس 

( ًـاى داد وِ ػولىشد داًِ گـٌیض دس تیواس 1995)Mallang (.1383یضی، تثش) داًِ ٍ ػولىشد واُ ٍ ولؾ اثش هؼٌی داسی ًذاؿت.
تا وَدداهی تیـتش اص واتشد خذاگاًِ ّش یه اص آًْا تَد. اٍ دلیل ایي افضایؾ سا تِ ًمؾ وَد داهی دس  NPKتلفیك وَدّای ؿیویایی 

یافتِ ّا حاوی اص تْثَد ووی ٍویفی هحلَل تْثَد خَاف فیضیىی خان ٍ افضایؾ خزب ػٌاكش غزایی تَػط گیاُ روش وشد. ًتایح 
تحت تاثیش وَدّای ؿیویایی ٍ داهی تِ كَست تلفیمی هی تاؿذ. سٍیىشد سٍص افضٍى اػتفادُ اصگیاّاى داسٍیی دس ػطح خْاى 

یش هخلَكا گیاّاى داسٍی هؼطش اّویت وـت ٍ تَلیذ ایي گیاّاى سا سٍؿي تش هی ػاصد. تا تشسػی ّای اًدام ؿذُ دس خلَف تاث
داهی ٍ تٌؾ خـىی تِ هٌظَس پیـگیشی اص آلَدگی هحیط صیؼت ٍ ّوچٌیي دالیل التلادی ٍ تشغیة وـاٍسصاى تِ واستشد  وَد

 .كَست پزیشفت ایي تشسػی (وَد داهیتیـتش وَدّای آلی )

 مواد و روش ها

دس هضسػِ تحمیماتی  91-92تِ هٌظَس تشسػی اثش تٌؾ خـىی ٍ وَد داهی تش اخضا ػولىشد گیاُ صیشُ ػثض آصهایـی دس ػال 
داًـىذُ وـاٍسصی داًـگاُ ؿاّذ تْشاى اًدام ؿذ. ایي تحمیك تِ كَست آصهایؾ آصهایؾ فاوتَسیل دس لالة طشح پایِ ای تلَن 

; تٌؾ اص هشحلِ  A2; تٌؾ پغ اص ػثض ؿذى، A1تٌؾ خـىی دس ػِ ػطح ) ( ؿاهلAفاوتَس اكلی ) دٍواهل تلادفی تا 
; تذٍى اػتفادُ اص B2تي دس ّىتاس،  B1 ;20( ؿاهل )B; تٌؾ اص هشحلِ داًِ تٌذی تِ تؼذ( ٍ فاوتَس وَدی ) A3گلذّی تِ تؼذ، 
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ٍ تشخی تدضیِ ّای فیضیىی ٍ  لثل اص واؿت اص خان هحل هَسد ًظش، ًوًَِ هشوة تْیِ .وَد داهی( دس ػِ تىشاس اًدام ؿذ
ؿیویایی ؿاهل تافت خان، اػیذیتِ خان، هیضاى ؿَسی ٍ ػٌاكش ضشٍسی پش هلشف )ًیتشٍطى ٍ فؼفش ٍ پتاػین( اًذاصُ گیشی ؿذ. 

ػاًتی هتش دس  1ػاًتی هتش ٍ ػوك واؿت  2هتش تَد. فاكلِ تزس ّا سٍی ّش سدیف  3سدیف واؿت تِ طَل  6ّشوشت فشػی ؿاهل 
تَتِ اص ّش وشت تشداؿت ٍ كفاتی ًظیش استفاع تَتِ، تؼذاد چتش دس  5ؿذ. دس اًتْای فلل سؿذ ٍ لثل اص سػیذى گیاُ، ًظشگشفتِ 

تدضیِ ٍاسیاًغ دادُ ّای حاكل اص  تَتِ، تؼذاد داًِ دسچتش، تؼذاد ؿاخِ فشػی، طَل تزس، لطش تزس ٍ ػولىشد داًِ اًذاصُ گیشی ؿذًذ.
 اًدام ؿذ ٍ هیاًگیي ّا تا آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًىي همایؼِ ؿذًذ. SASس آصهایؾ تا اػتفادُ اص ًشم افضا

 

 نتایج و بحث

دسكذ هؼٌی داس ؿذ.  1ًتایح حاكل اص خذٍل تدضیِ ٍاسیاًغ ًـاى داد وِ تاثیش تٌؾ خـىی تش كفت استفاع تَتِ دس ػطح احتوال 
تي دس ّىتاس وَد داهی سا تش استفاع تَتِ ّا ًـااى داد.   20اػتفادُ اص تاثیش هؼٌی داس تَدى ّن چٌیي ًتایح حاكل اص تدضیِ ٍاسیاًغ 
دسكذ هؼٌی داس ؿذ، تِ طَسی واِ ًتاایح حاكال اص خاذٍل همایؼاِ       1لطش تزس دس ػطح  اثش تٌؾ خـىی تشای كفات طَل تزس ٍ

تاي دس ّىتااس    20اص تاؿذ. اػاتفادُ  هیاًگیي ًـاى داد تیـتشیي طَل تزس ٍ لطش تزس هشتَط تِ تٌؾ اص هشحلِ داًِ تٌذی تِ تؼذ هی 
ًؼثت تِ تیواس ؿاّذ داؿت. تٌؾ خـىی تش كفت تؼذاد چتاش دس تَتاِ    طَل تزس وَد داهی تاثیش هثثت ٍ هؼٌی داسی تش لطش تزس ٍ

ٌؾ ( هشتَط تِ ت75/8هؼٌی داس ؿذ تِ طَسی وِ ًتایح حاكل اص خذٍل همایؼِ هیاًگیي ًـاى داد وِ تیـتشیي تؼذاد چتش دس تَتِ )
اص هشحلِ گلذّی تِ تؼذ هی تاؿذ. ّن چٌیي اثش اػتفادُ اص وَد داهی تشای كفات تؼذاد چتش دس تَتِ ٍ تؼذاد داًِ دس چتاش دس ػاطح   

هلشف وَد داهی تاثیش هثثت ٍ هؼٌی داسی تش تؼذاد داًِ دس ّاش تَتاِ صیاشُ داؿاتِ اػات )ًاكاشی        ؿذ. دسكذ هؼٌی داس 1 احتوال
( دس گیاُ صیشُ ػثض ًـاى دادًذ وِ هلشف وَد داهای تاػاث افاضایؾ ػولىاشد داًاِ،      1385احوذیاى ٍ ّوىاساى ) (.1370پَسیضدی، 

ػولىشد تیَلَطیه، تؼذاد چتش دس تَتِ، تؼذاد داًِ دس تَتِ، هیضاى اػاًغ ٍ ؿاخق ّای وَهیي آلذّیذ، پاساػویي ٍ هیشػي هَخاَد  
تي دس ّىتاس اثش هثثت ٍهؼٌی داسی تش ػولىشد داًاِ   20اًِ ًذاؿت ٍلی هلشف . تٌؾ خـىی اثش هؼٌی داسی تش ػولىشد ددس آى ؿذ

هیاضاى   ( ًیض افضایؾ ػولىشد صیشُ ػثض دس اثش هلشف وَد داهی سا گضاسؽ وشد.1383كثَس تیلٌذی )داؿت.  01/0دس ػطح احتوال 
ًتاایح پاظٍّؾ   ؼثت تِ تیواس ؿاّذ داؿات.  تي دس ّىتاس وَد داهی تش كفت تؼذاد ؿاخِ فشػی داسای اثش هثثت ٍ هؼٌی داسی ً 20

 . تي دس ّىتاس وَد داهی تاػث افضایؾ ؿاخِ ّای فشػی تاتًَِ ؿذ 30( ًـاى داد وِ هلشف 1383خْاى )

 

 نتایج تجشیه واریانس اثز کودهای دامی، تنش خشکی بز صفات مورد بزرسی -1جدول 

میانگین    
 مزبعات

     

         

تؼذاد ؿاخِ  طَل تزس لطش تزس عملکزد دانه
 فشػی

تؼذاد چتش دس  تؼذاد داًِ دس چتش
 تَتِ

 هٌاتغ تغییشات دسخِ آصادی استفاع تَتِ

 تىشاس 2 0/114 0/031 0/781 0/020 *0/031 0/001 470/33
 تٌؾ خـىی 2 **0.491 1.811 0.785 *0.110 **0.0494 **0.0262 1322.3

 وَد داهی 1 **15/125 **46/400 **57/60 **4/908 **0/065 **0/116 **11127/03

 وَد داهی×خـىی تٌؾ 2 0/080 1/023 0/087 0/027 0/0004 0/0009 81/51

 خطا  0/027 0/251 0/253 0/030 0/005 0/003 534/46

 (%تغییشات )ضشیة   1/050 5/33 4/23 5/06 1/36 3/53 14/86

 درصد 1و  5تزتیب معنی دار درسطح  *و** به
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 فهزست

اسصیاتی هماٍت تِ ؿَسی خذایِ ّای تَهی "(. 1387اتَالحؼٌی، م.، لىضیاى. م.، حك ًیا، ؽ. م. آػتاسایی، ع. س ٍ ػشچـوِ پَس، م. ).1
Sinorhizobium meliloti 1-9(: 1)6. هدلِ پظٍّؾ ّای صساػی، "اػتاى وشهاى. 

صیشُ ػثض. هدلِ  ٍ ویفی ٍ ؿاخق ّای ؿیویایی اػاًغ. تاثیش هلشف وَد داهی تش ػولىشد ووی 1385احوذیاى، ا.، ٍ گلَی، م. . 2
.207-216، ف 2، ؽ 4پظٍّؾ ّای صساػی ایشاى، ج   

. اثش تٌؾ سطَتتی ٍ وَد داهی تش خلَكیات ووی ٍویفی اػفشصُ ٍ پؼیلیَم. پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ 1383. ل تثشیضی، . 3
 داًـىذُ وـاٍسصی. داًـگاُ فشدٍػی هـْذ.

. اثش تٌؾ خـىی تش سؿذ سٍیـی، هیضاى اػاًغ ٍ هحتَی پشٍلیي گیاُ داسٍیی 1388اهیذی، ح. ٍ ى. خؼفشی،  خؼفشصادُ، ل.،. 4
 .(، ؿاًضدّویي وٌفشاًغ تیي الوللی صیؼت.Calendula officinalis Lّویـِ تْاس )

داهی. پایاى ًاهِ واسؿٌاػی اسؿذ . تشسػی خٌثِ ّای اوَلَطیىی وـت هخلَط تا تًَِ ٍّویـِ تْاس ّوشاُ تا وَد 1383. خْاى، م. 5
 صساػت. داًـگاُ فشدٍػی هـْذ

گًَِ ؿثذس. پظٍّؾ ٍ ػاصًذگی دس  صایی ػِ( تشسػی تاثیش خـىی تش سٍی سؿذ ٍ گش1384ُآتاد ح )حاخثی ع. ٍ حیذسی ؿشیف. 6
 .13-12: 66صساػت ٍ تاغثاًی. 

دس اوَػیؼتوْای صساػی. سػالِ دوتشای صساػت. داًـگاُ آصاد . تشسػی تاثیش حاكلخیضی خان 1378ؿشیفی ػاؿَس آتادی، الف.  . 7
 اػالهی ٍاحذ ػلَم ٍتحمیمات.

. تشسػی اثش ػطَح هختلف وَد داهی تش ػولىشد صیشُ ػثض دین دس ؿْشػتاى گٌاتاد. هدوَػِ هماالت 1383كثَس تیلٌذی، م. . 8
ٍاس. داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ػثضاٍلیي ّوایؾ هلی صیشُ ػثض. اًتـاسات   

آخًَذی، ع. ٍ طالة، صادُ، ی.، آصادتخت، م.، اكغشی، ؽ. س.، اهیي، ؽ. س.، حاخیلاػوی دّىشدی، ى.، ػدادی، ا.، لٌادی، ع. س.، اهي. 9
 .69-63(: 3)6، فاسهاوَپِ گیاّی ایشاى، هدلِ پظٍّـی حىین، 1382ا. م، 

آتیاسی ٍ تشاون تش ػولىشد ٍ اخضای ػولىشد دٍ تَدُ تَهی ( اثش فَاكل 1385ي ) ػضیضی هحالتی م. ٍ ًلیشی وَچىی ع.،. 10
 .131-140(: 1)4ساصیاًِ. پظٍّؾ ّای صساػی ایشاى. 

. اٍلَیت تحمیمات وـاٍسصی دس هٌطمِ اكفْاى، یضد ٍ چْاسهحال ٍ تختیاسی. ًـش داًـگاُ 1359گشاهی، ب.، ٍ ع. ػپاّی. . 11
 كٌؼتی اكفْاى

ات ووی ٍویفی گٌذم ًاى تحت تاثیش وَدّای داهی ٍ ؿیویایی. فلل ًاهِ تخلق صساػت ٍ . تشسػی كف1384لطف اللْی، م. . 12
.-8، ف 2اكالح ًثاتات ایشاى، ج   

. تشسػی تاثیش وَدّای تیَلَطیه ٍ آلی تش ػولىشد، اخضا ػولىشد داًِ ٍ هیضاى اػاًغ گیاُ ساصیاًِ 1388هشادی، س. .13
(Foeniculum vulgareپایاى ًاهِ واسؿٌاػ .).ی اسؿذ، داًـىذُ وـاٍسصی داًـگاُ فشدٍػی هـْذ 

ىذُ تش سؿذ ٍ ػولىشد صیاشُ ػاثض. پایااى ًاهاِ واسؿٌاػای اسؿاذ صساػات، داًـا         NPK. تشسػی اثش 1370ًاكشی پَسیضدی، م. . 14
 وـاٍسصی، داًـگاُ تشتیت هذسع.



 اولین کنگزه ملی سالمت غذا: تولید، تبدیل، مصزف

 1
st

 National Congress on Food Safety: Production, Processing, Consumption 

0000 

 

هدوَػِ هماالت اٍلیي ّوایؾ هلی صیشُ ػثض، ، "ػاصگاسی صیشُ تا ؿشایط اللیوی ػثضٍاس"(. 1383) ًلشآتادی، اػواػیل،. 15 
 .74-72ػثضٍاس، ف: 

16.  Mallang oudu, b. (1995). Effect of N.P.K and fym om growth parameters of onion garlic and 

corl under journal of medic and aromatic plant science 4:916-918. 

17. Shubhra K, Dayal J, Goswami C. L and Munjal R (2004) Effect of water-deficit on oil of 

calendula aerial parts. Biologia Plantarum. 48(3): 445-448. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


