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 چكيده

 Lactuca)خگا  و اگاهو    در صورت توفیقی و جداگانه بر قابویت جگذب لعاصگر ریامغگذی    امپوست به بررسی ااربرد ورمیمعظور  به

sativa L.)های اامل تصادفی با دو لامل در سه تكرار، در مارلگ    های خردشد  در قالب بوو  صورت طرح ارت ساله به ، آومایشی سه

)شگاهد(،   1Tاصوی شش تیمار اودی شگامل   لاملانجاک گرفت.  1387در سال یعی ساری پژوهشی دانشگا  لووک اشاوروی و معاب  طب

2T 3ایووگرک در هكتار(،  200و اور   75 مقدار سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل هر یك به یمیایی)اود شT تگن   20امپوست  )ورمی

درصگد اگود    50تگن در هكتگار      40امپوست  )ورمی 5Tتن در هكتار(،  20امپوست  )ورمی 4T(، یمیاییدرصد اود ش 50در هكتار   

  سگال  ( و سگه 1385-86(، دوسگاله ) 1385تن در هكتار( و لامل فرلی نیا تفاوت اگاربرد یكسگاله )   40امپوست  )ورمی 6T( و یمیاییش

وی قابل جذب خا ، آهن و روی ریشه و انداک هگوایی  . تیمارهای اودی بر غوظت لعاصر آهن و ر( تیمارهای اودی بودند87-1385)

ااهو و نیا بر لعاصر مس و معگعا ریش  ااهو اثر مععاداری داشت. اثر فااتور فرلی نیا بر غوظت تماک لعاصر ریامغذی قابل جگذب در  

ی قابگل جگذب خگا  و    های گیاهی مععادار بود. همنعین برهمكعش بین نوع اود و مدت اوددهی بر غوظگت آهگن و رو   خا  و انداک

تگن در هكتگار    40امپوست  غوظت آهن و روی انداک هوایی و نیا غوظت روی در ریش  ااهو اثر مععاداری نشان داد. در مجموع، ورمی

 صورت جداگانه، بیشترین افاایش غوظت لعاصر ریامغذی خا  و گیا  را به خود اختصاص داد. در توفیق با اود شیمیایی و نیا به

 آهن، روی، اودهای آلی، مس، معگعا. ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

هگای   مدت او اودهای شیمیایی بدون مكمل طوتنی ۀاستفاد

آلی خصوصیات فیایكی، شگیمیایی و بیولگوژیكی خگا  را    

شگود.   مگی  ویسگت  آلگودگی محگی   سبب  و اعد میتخریب 

 مسائلاو  ،اسید هومیك خا ام و مقادیر  اسیدیتهتغییرات 

  .]25[است اودهای شیمیایی روی   بی ااربردناشی او 

، انگد  تعها معب  لعاصر غذایی و مواد آلگی  اودهای آلی نه

، تعگوع ویسگتی و فعالیگت میكروبگی خگا  را      مقگدار بوكه 

سگاختمان، تغییگر و تبگدیل لعاصگر     بگر  و  دهعگد  میافاایش 

غذایی و بسیاری دیگر او پارامترهای فیایكگی، شگیمیایی و   

انسگان، احشگاک و    .]5[ گذارنگد  مگی بیولوژیكی خا  تگأثیر  

یویگون تگن   م 38 در حگدود هر ساله  ،محصوتت اشاوروی

بگه  را  آنهگا  تگوان  اگه مگی  د اعع آلی در جهان تولید می  وبال

. ]25[اگرد  غگذایی تبگدیل    اودهای ویستی غعی او لعاصگر 

درصگد پتاسگیم    70-80درصد نیتروژن و فسگفر و   35-30

ماند. این مقادیر ویاد  باقی می تدر بقایای محصوتمصرفی 

لعگوان   لعاصر غذایی در بقایای محصوتت قبل او ایعكه بگه 

هگای خگاای    تغییر داد  شگوند و اگرک   روند، باید اار بهاود 

امپوسگت،   ورمگی  .]24[ انتخاب معاسبی بگرای ایگن اارنگد   

فعالیگت   در اثگر هگای آلگی    امپوست اردن میكروبگی وبالگه  

های خاای و تبدیل آنها به اودهای آلی است اه شامل  ارک

سطوح باتیی او مگواد آلگی، اگربن آلگی، نیتگروژن، فسگفر،       

، فعالیگت  اگل و قابگل جگذب    لعاصگر ریامغگذی  پتاسیم و 

  .]17،  18، 23[است  میكروبی و آنایمی

ساوی لعاصگر غگذایی و    امبود مواد آلی ظرفیت ذخیر 

توفیگق انگواع   . ]12[دهگد   حاصوخیای خا  را اگاهش مگی  

شگگد ، بقایگگای محصگگوتت اشگگاوروی و   امپوسگگت غعگگی

امپوست سبب افگاایش مقگدار مگواد آلگی در خگا        ورمی

امپوسگت   اه بخش آلگی ورمگی  . اوآنجا ]22،  26[شود  می

گفگگت  تگگوان ت مگگیدرصگگد وون اگگل آن اسگگ 50بیشگگتر او 

ماارو  ای او لعاصر غذایی بالقو غعی و امپوست معب   ورمی

اگگر در مقگادیر    است،برای محصوتت ورالی ریامغذی  و

. ]11،  25[ اگار بگرد  شگود   معاسبی با اودهگای معگدنی بگه   

 تافگگاایش لموكگگرد محصگگوتمبعگگی بگر  مطالعگات ویگگادی  

 سگیا  ، نخگود  3ومیعگی  بگاداک  ،2ومیعگی  ، سیب1فرنگی گوجه
4، 

 یتوفیقگگ دنبگگال اگگاربرد  بگگه 7جعفگگریو  6تگگوت ،5شگگالی

 . ]16[انجاک گرفته است  شیمیاییامپوست با اودهای  ورمی

گیا  ااهو و اهمیت لعاصگر   ۀمصرف گسترد توجه به با

میكرو، این تحقیق در راستای اهداف اشاوروی پایگدار بگا   

)آهگن، روی،   ریامغذیساوی بیولوژیكی لعاصر  هدف غعی

معگعا( در گیگا  اگاهو همگگاک بگا اگاهش مصگرف        مس و

مصگرف  اگه طگی آن، تگأثیر    گرفت شیمیایی انجاک  هایاود

 صگورت بگه  N-P-Kاودهگای  و  امپوسگت  سگال  ورمگی  سه

در  ریامغگذی بر مقدار جذب لعاصگر  شد  جداگانه و توفیق

 های مختوف ااهو ارویابی شد. خا  و انداک

 

 ها . مواد و روش2

امپوسگت و اگود    بررسی تگأثیر ورمگی  این تحقیق با هدف 

شیمیایی بر مقدار جذب لعاصر ریامغذی )آهن، روی، مس 

صورت طگرح  های گیاهی ااهو به و معگعا( در خا  و انداک

های اامل تصادفی  های خردشد  در قالب طرح بوو  ارت

با دو لامل در سه تكرار، در مارل  پژوهشی دانشگا  لووک 

 52ی بگا طگول جغرافیگایی    اشاوروی و معاب  طبیعگی سگار  

دقیقگه   33درجه و  34دقیقه و لر  جغرافیایی  6درجه و 

به  1387-88متر او سطح دریا در سال ورالی  16و ارتفاع 

 1Tاجرا درآمد. لامگل اصگوی شگش تیمگار اگودی شگامل،       

سولفات پتاسگیم، سوپرفسگفات   )اود شیمیایی  2T)شاهد(، 

                                                           
1. Solanum lycopersicum  
2. Solanum tuberosum  
3. Arachis hypogaea 

4. Cicer arietinum   

5. Oryza sativa japonica 

6. Morus alba 

7. Petroselinum sativum  
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ایوگوگرک در   200 رمقدا به و اور  75 مقدار تریپل هر یك به

درصگد   50تن در هكتار    20امپوست  )ورمی 3T هكتار(،

 5Tتگن در هكتگار(،    20امپوست  )ورمی 4Tاود شیمیایی(، 

درصگگد اگگود  50تگگن در هكتگگار    40امپوسگگت  )ورمگگی

تن در هكتار( و لامگل   40امپوست  )ورمی 6Tشیمیایی( و 

-86(، دوسگاله ) 1385فرلی نیا تفگاوت اگاربرد یكسگاله )   

( تیمارهگگای اگگودی بودنگگد. 1385-87سگگال  ) ( و سگگه1385

متگری( در   12×  3بدین ترتیب اه ارت اصگوی )در ابعگاد   

مشخص و تیمار اودی در آن المال شگد و در   1385سال 

متگری( او نگو    8×  3در سگطح دوسگوک )ابعگاد     1386سال 

مانگد  بگدون    سگوک بگاقی   تیمارهای اودی المال شد و یگك 

اود شگیمیایی ویگر اشگت قگرار      امپوست و مصرف ورمی

اگه در سگال    متگری  8×  3، مساحت 1387گرفت. در سال 

تیمار اگودی در آن اجگرا شگد  بگود بگه دو قسگمت        1386

متگری(   4 × 3مساوی تقسیم شد و در نیمگی او آن )ابعگاد   

طور مستمر تیمار اودی اجرا شد. قبل او  مدت سه سال به به

متری سانتی 30تا های خا  او لمق صفر  اشت ااهو نمونه

های  برداری شد  و نمونه خا  در چعد نقطه او مارله نمونه

متری برای  میوی 2شد  پس او لبور او الك  خشك خا  هوا

و شیمیایی خا  آومایش  تعیین برخی خصوصیات فیایكی

یگب در  ترت  امپوسگت و خگا  بگه    شد. آنالیا شیمیایی ورمی

 ارائه شد  است. 2و  1های  جدول

 

 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش1جدول 

 االس بافت خا 
 مس

(ppm) 

 روی
(ppm) 

 معگعا
(ppm) 

 آهن
(ppm) 

 پتاسیم
(ppm) 

 فسفر
(ppm) 

 اوت
(%) 

 اربن
(%) 

 هدایت الكتریكی
dSm-1 

 وااعش خا 

 55/7 17/1 41/2 23/0 56/14 84/264 93/35 32/7 02/1 21/2 سیوتی رسی

 

 كمپوست مورد استفاده . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ورمی2جدول 

 مس
(ppm) 

 روی
(ppm) 

 معگعا

(ppm) 

 آهن
(ppm) 

 پتاسیم

(ppm) 

 فسفر

(ppm) 

 اوت
(%) 

 اربن
(%) 

هدایت 

 الكتریكی

(dSm-1) 

وااعش 

 خا 

26/3 23/9 66/26 56/55 1170 4300 94/1 63/9 2/3 4/7 

 

و  1387صگورت بذرپاشگی در اسگفعد     اشت اگاهو بگه  

روو بعگد او ااشگت( انجگاک     45برداشت گیا  در فروردین )

 های لوف وجین لمویات گرفت. در طول دورۀ رشد ااهو،

 انجگاک  لگاوک  هعگاک در و دستی صورت به مرتب طور بههرو 

 در شیمیایی سم گونه هیچ او گیا  رشد دورۀ طول در .گرفت

 نشد. استفاد  تیمارها

های گیاهی چعگدین بگار بگا     برداری، نمونه پس او نمونه

هگای هگوایی و ریشگه     وشو و سپس انگداک  آب مقطر شست

درجگگ   65دار در دمگگای  آون تهویگگه طگگور جداگانگگه در بگگه

سگالت خشگك، و سگپس آسگیاب      48مگدت  گراد به سانتی

شدند. برای تعیین غوظت لعاصگر ریامغگذی )آهگن، روی،    

روش سگوواندن خشگك و    گیگری بگه   مس و معگعا(، لصار 
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. شگكل قابگل   ]27[انجگاک گرفگت    هضم با اسید اوریدریك

خگا    های جذب فواات آهن، روی، مس و معگعا در نمونه

نرمگال   Cacl2 01/0یگا دارای   DTPA وسیو  محوگول  نیا به

های  . غوظت لعاصر مذاور در لصار ]27[گیری شد  لصار 

وسیو  دستگا  جذب اتمی در طول مگوج خگاص    حاصل به

و  8/324، مگگسآ 9/213آ ی، رو3/248)آهگگنآ هگگر لعصگگر 

های این مطالعه  گیری شد. داد  انداو  (نانومتر 5/279معگعاآ 

 MSTATCو  SPSSافاارهگگای آمگگاری  اسگگتفاد  او نگگرکبگگا 

ای  روش آومون چعددامعگه  ها به تجایه شد و مقایس  میانگین

 .گرفت صورتدرصد  5دانكن در سطح احتمال 

 

 . نتاکج3

. ت ثير تيمارها بر غلظت عناصر رکزمغاذي قابال   1. 3

 جذب خاک

های آومایش حگاای او آن اسگت    نتایج تجای  واریانس داد 

اه اثر سادۀ تیمار اودی و مدت اگوددهی و همنعگین اثگر    

متقابل این دو بر مقگدار آهگن و روی قابگل جگذب خگا       

مععادار بود، اما در مورد مس و معگعا قابل جذب خا  تعها 

 اثر سادۀ مدت اوددهی مععادار شد. 

 

 . زهن قابل جذب خاک2. 3

تیمارهای اودی بر مقدار غوظت آهن قابگل جگذب خگا     

تأثیر مععاداری داشت. هم  تیمارها با شاهد )لگدک مصگرف   

 اود( تفاوت مععاداری نشان دادند  این در صورتی بود اگه 

بین تیمارهگای اگودی او نظگر آمگاری اخگتالف مععگاداری       

مشاهد  نشد. اثر دفعات ااربرد اود و برهمكعش بین نگوع  

ااربرد آن نیا بر مقدار آهن قابل جذب خگا    اود و مدت

( و بگگا افگگاایش تعگگداد P< 01/0)اثگگر مععگگاداری نشگگان داد 

طگور   دفعات ااربرد اود، مقدار آهن قابل جذب خگا  بگه  

(. مقایس  میانگین تأثیرات 3مععاداری افاایش یافت )جدول 

داد اگه اسگتفاد     متقابل بین نوع اود و مدت اوددهی نشان

درصد اود  50تن در هكتار همرا  با  40وست امپ او ورمی

مدت سه سال متوالی بیشترین مقدار آهگن   ( به5Tشیمیایی )

 .(1بود )شكل  قابل جذب را در خا  دارا
 

 قابل جذب خاک تحت تیمارهای كودی و مدت كوددهیریزمغذی . مقایسۀ میانگین غلظت عناصر 3جدول 

 تیمار
 معگعا قابل جذب مس قابل جذب روی قابل جذب آهن قابل جذب

(mg/kg) 

T1 
b9/40 c0/1 a8/2 b6/9 

T2 
a4/49 b9/1 a04/3 ab2/11 

T3 
a6/50 a5/2 a7/3 ab49/16 

T4 
a50 a7/2 a05/3 ab5/15 

T5 
a3/52 a4/2 a36/3 ab2/19 

T6 
a3/52 a6/2 a31/3 a1/23 

     مدت اوددهی

 c5/46 c7/1 b2/3 b4/12 یك بار اوددهی

 b9/49 b2/2 b5/3 b7/15 دو بار اوددهی

 a8/53 a8/2 a0/4 a1/23 سه بار اوددهی
 درصدآومون دانكن اختالف مععادار ندارند. 5اند، در سطح احتمال  هایی اه در هر ستون دارای حروف مشتر  آ میانگین 

T1 ،آ شاهدT2آ اود شیمیایی، T3درصگد اگود شگیمیایی،     50تن در هكتگار همگرا  بگا     20امپوست  آ ورمیT4 تگن در هكتگار،    20امپوسگت   آ ورمگیT5 آ
 تن در هكتار. 40امپوست  آ ورمیT6درصد اود شیمیایی و  50تن در هكتار همرا  با  40امپوست  ورمی
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 خاک جذب قابل آهن مقدار بر كود ساالنۀ كاربرد و كود انواع متقابل تأثیرات میانگین مقایسۀ .1 شکل

T1 ،آ شاهدT2آ اود شیمیایی، T3درصد اود شیمیایی،  50تن در هكتار همرا  با  20امپوست  آ ورمیT420امپوست  آ ورمی  
 تن در هكتار. 40امپوست  آ ورمیT6درصد اود شیمیایی و  50تن در هكتار همرا  با  40امپوست  آ ورمیT5تن در هكتار، 

 ندارند. درصد 5 احتمال سطح دانكن در آومون براساس مععاداری اختالف هر شكل در مشتر  حروف دارای های میانگین
 

 . روي قابل جذب خاک3. 3
طگور   مقدار غوظت روی قابل جذب خا  او نظر آماری بگه 

 01/0)تحت تأثیر تیمارهای اگودی قگرار گرفگت     مععاداری

>Pتیمگار  در روی لعصگر  مقگدار  امتگرین  اگه طوری (، به 
شگگاهد و بیشگگترین مقگگدار روی قابگگل جگگذب خگگا  در    

لعگوان اگود    امپوست را به تیمارهایی مشاهد  شد اه ورمی
آلی دریافت ارد  بودند و بین تیمارهای اودی آلی او نظگر  
آماری تفاوت مععاداری وجود نداشت. مگدت اگاربرد اگود    

 01/0)جذب خا  داشت اثر مععاداری بر مقدار روی قابل 

>P      و با افاایش دفعگات اگاربرد اگود، مقگدار روی قابگل )
(. 3طور مععاداری افاایش یافت )جگدول   جذب خا  نیا به

مقایس  میانگین تأثیرات متقابل بین اود و مگدت اگوددهی   
تن در هكتار  40امپوست  دهد اه استفاد  او ورمی نشان می

روی قابل جذب در  مدت سه سال متوالی بیشترین مقدار به

 (.2خا  را سبب شد )شكل 

 
 خاک جذب قابل روی مقدار بر كود ساالنۀ كاربرد و كود انواع متقابل تأثیرات میانگین مقایسۀ .2 شکل

T1 ،آ شاهدT2آ اود شیمیایی، T3درصد اود شیمیایی،  50تن در هكتار همرا  با  20امپوست  آ ورمیT420امپوست  آ ورمی  
 تن در هكتار. 40امپوست  آ ورمیT6درصد اود شیمیایی و  50تن در هكتار همرا  با  40امپوست  آ ورمیT5تن در هكتار، 

 ندارند. درصد 5 احتمال سطح دانكن در آومون براساس مععاداری اختالف هر شكل در مشتر  حروف دارای هایمیانگین
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 . مس قابل جذب خاک4. 3

اثر تیمارهای اودی و بگرهمكعش بگین نگوع اگود و مگدت      

 مصرف اود بر مقدار مس قابل جذب خا  مععگادار نبگود،  

اثر سال بر مقدار مس قابل جگذب خگا  مععگادار شگد،     اما 

فعات ااربرد اود، مقدار مس قابگل  اه با افاایش دطوری  به

درصگد افگاایش یافگت. بیشگترین      25جذب خا  نیگا تگا   

افاایش مس قابل جذب خا  مربو  به اگاربرد سگه سگال    

 (.3متوالی تیمارهای اودی بود )جدول 

 

 . منگنز قابل جذب خاک5. 3

مصرف اود شیمیایی و آلی بر مقگدار معگعگا قابگل جگذب     

دت اگوددهی بگر غوظگت    خا  تأثیر مععاداری نداشگت. مگ  

درصگد   1معگعا قابل جذب خا  اثر مععاداری را در سطح 

نشان داد. بیشگترین غوظگت معگعگا قابگل جگذب خگا  در       

 (.3دست آمد )جدول سال  تیمارهای اودی به ااربرد سه

 

 در کاهو يمغذ. ت ثير تيمارها بر غلظت عناصر رکز6. 3

هگا نشگان داد اگه     هگای آومگایش   نتایج تجایگ  واریگانس داد   

شد  بر مقدار آهن، روی، مس و معگعا  تیمارهای اودی المال

هوایی ااهو اثری مععگادار    ریشه و همنعین آهن و روی انداک

داشت، اما بر مقدار مس و معگعا انداک هگوایی اثگری نداشگت.    

در ریشگه و  مدت اوددهی نیا بر مقدار هم  لعاصر ریامغذی 

نیا در انداک هوایی ااهو مؤثر بود. اثر متقابل تیمارهای اگودی  

و مددت اوددهی برای مقدار آهن در انگداک هگوایی و مقگدار    

 روی در ریشه و انداک هوایی ااهو مععادار بود. 

 

 . مقدار زهن7. 3

تیمارهگگای اگگودی بگگر مقگگدار آهگگن در ریشگگ  اگگاهو تگگأثیر 

بیشترین مقدار آهن در ریشگ   (. P<01/0)داشت  مععاداری

 ( وT6تگن در هكتگار )   40امپوسگت   ااهو او تیمگار ورمگی  

دست آمد. مدت اگاربرد اگود    بهمقدار آن او شاهد  ینامتر

بگر غوظگت آهگن در ریشگ  اگاهو تگأثیر مععگاداری داشگت         

(01/0>Pبه ،)       طوری اه بیشگترین غوظگت آهگن در ریشگ

هد  شد اه بگا  سال  تیمارهای اودی مشا ااهو در ااربرد سه

ااربرد یكساله و دوسال  تیمارهای اودی تفاوت مععگاداری  

 (. 4او نظر آماری نشان داد )جدول 
 

 در ریشه و اندام هوایی كاهو تحت تأثیر تیمارهای كودی و مدت كوددهی ریزمغذی. غلظت عناصر 4جدول 

 تیمار
 معگعا مس روی آهن

 انداک هوایی ریشه انداک هوایی ریشه انداک هوایی ریشه انداک هوایی ریشه
 (mg/kg) 

T1 
d6/783 d3/153 d7/50 e8/124 c2/25 a4/45 b3/30 b2/51 

T2 
cd9/820 d4/175 c0/64 d3/137 bc0/36 a6/49 b4/32 b8/51 

T3 
bc6/861 b4/216 c4/71 c6/152 bc8/39 a9/59 a9/41 ab4/55 

T4 
bc5/851 bc8/189 c9/66 b4/162 bc5/39 a2/57 b5/33 ab9/55 

T5 
b0/886 b7/209 a4/119 a7/183 a7/58 a7/67 a4/46 ab2/56 

T6 
a5/956 a9/240 b4/85 bc9/158 b0/41 a7/50 a2/42 a4/58 

         مدت اوددهی
 b7/831 c5/170 c7/60 c9/133 c6/28 b3/40 c7/32 b4/49 یك بار اوددهی

 b7/838 b6/190 b7/77 b3/155 b4/40 b6/51 b8/37 b7/55 اوددهیدو بار 
 a7/909 a3/227 a5/90 a3/170 a9/50 a2/73 a9/42 a3/59 سه بار اوددهی

 درصد آومون دانكن اختالف مععادار ندارند. 5اند، در سطح  هایی اه در هر ستون دارای حروف مشتر  * آ میانگین
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نوع اود مصرفی و مدت ااربرد اود بر غوظت آهن در 

(. P< 01/0)انگگداک هگگوایی اگگاهو تگگأثیر مععگگاداری داشگگت  

بیشترین افاایش غوظت آهن در انداک هوایی ااهو در تیمار 

( و امترین مقگدار آن  6Tتن در هكتار ) 40امپوست  ورمی

د. با افاایش در تعداد دفعات ( حاصل ش1Tدر تیمار شاهد )

ااربرد اود مقدار برداشت آهن توس  انداک هوایی ااهو نیا 

سگال  تیمارهگای   اه در اگاربرد سگه  طوری افاایش یافت، به

اودی بیشترین غوظت آهن در انداک هوایی اگاهو مشگاهد    

درصگد   33شد و نسبت بگه اگاربرد یكسگال  آن در حگدود     

اثر متقابل بگین اگود و مگدت    (. 4افاایش نشان داد )جدول 

دهگد   اوددهی بر غوظت آهن در انداک هوایی ااهو نشان می

تن در هكتار بیشترین  40امپوست  سال  ورمی اه ااربرد سه

مقدار آهن در انداک هوایی ااهو را به خگود اختصگاص داد   

 (.3)شكل 

 

 
  كاهو هوایی اندام در آهن غلظت بر كود ساالنۀ كاربرد و كود انواع متقابل تأثیرات میانگین مقایسۀ .3 شکل

T1 ،آ شاهدT2آ اود شیمیایی، T3درصد اود شیمیایی،  50تن در هكتار همرا  با  20امپوست  آ ورمیT420امپوست  آ ورمی  

 تن در هكتار. 40امپوست  آ ورمیT6درصد اود شیمیایی و  50تن در هكتار همرا  با  40امپوست  آ ورمیT5تن در هكتار، 

 ندارند. درصد 5 احتمال سطح دانكن در آومون براساس مععاداری اختالف هر شكل در مشتر  حروف دارای هایمیانگین

 

 . مقدار روي8. 3

امپوست بر غوظت روی در گیا  اگاهو   اثر تیمارهای ورمی

در ریشگ  اگاهو متعاسگب بگا      دهد اه غوظت روی نشان می

اگه  طوری امپوست افاایش یافت، به افاایش سطوح ورمی

تگن در   40مقدار روی موجگود در ریشگ  اگاهو در تیمگار     

برابر تیمار شاهد بگود.   5/1امپوست در حدود  هكتار ورمی

مدت اوددهی نیا بر غوظت روی ریش  ااهو اثر مععگاداری  

مارهای اودی بیشترین سال  تیاه ااربرد سهطوریداشت، به

افاایش در غوظت روی ریش  ااهو را بگه خگود اختصگاص    

(. میانگین تأثیرات متقابل انواع اود و اگاربرد  4داد )جدول 

ساتن  اگود نشگان داد اگه بیشگترین مقگدار برداشگت روی       

 40امپوسگت   سال  ورمگی توس  ریش  ااهو، با مصرف سه

دست آمگد  شیمیایی بهدرصد اود  50تن در هكتار همرا  با 

 (.4)شكل 
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 . مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر غلظت روی در ریشۀ كاهو4شکل 

T1 ،آ شاهدT2آ اود شیمیایی، T3درصد اود شیمیایی،  50تن در هكتار همرا  با  20امپوست  آ ورمیT420امپوست  آ ورمی  
 تن در هكتار. 40امپوست  آ ورمیT6درصد اود شیمیایی و  50تن در هكتار همرا  با  40امپوست  آ ورمیT5تن در هكتار، 

 ندارند. درصد 5 احتمال سطح دانكن در آومون اساس بر مععاداری اختالف هر شكل در مشتر  حروف دارای هایمیانگین
 

غوظت روی در انداک هوایی ااهو نیا با افگاایش سگطح   

امپوست افگاایش یافگت. بیشگترین غوظگت روی در      ورمی

تن در هكتار  40امپوست  انداک هوایی ااهو در تیمار ورمی

( و امتگرین مقگدار   T5درصد اگود شگیمیایی )   50همرا  با 

  شگگد. همنعگگین ایگگن ( مشگگاهدT1روی در تیمگگار شگگاهد )

افاایش متعاسب با افاایش دفعات ااربرد تیمارهای اگودی  

بود اه بیشترین غوظت روی در انداک هوایی ااهو او ااربرد 

دست آمد. بگا توجگه بگه نتگایج     سال  تیمارهای اودی بهسه

مقایس  میانگین تأثیرات متقابل انواع اود و اگاربرد سگاتن    

تن در هكتار  40امپوست  میآن، ااربرد سه سال متوالی ور

( بیشگترین مقگدار   T5درصگد اگود شگیمیایی )    50همرا  بگا  

برداشگگت روی توسگگ  انگگداک هگگوایی اگگاهو را بگگه خگگود   

 (.5اختصاص داد )شكل 

 
 ندام هوایی كاهو. مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل انواع كود و كاربرد ساالنۀ كود بر غلظت روی در ا5شکل 

T1 ،آ شاهدT2آ اود شیمیایی، T3درصد اود شیمیایی،  50تن در هكتار همرا  با  20امپوست  آ ورمیT420امپوست  آ ورمی  
 تن در هكتار. 40امپوست  آ ورمیT6درصد اود شیمیایی و  50تن در هكتار همرا  با  40امپوست  آ ورمیT5تن در هكتار، 

 ندارند. درصد 5 احتمال سطح دانكن در آومون براساس مععاداری اختالف هر شكل در مشتر  حروف دارای های میانگین
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 . مقدار مس 9. 3

دهگد   اثر تیمارهای اودی بر غوظت مس در ااهو نشان مگی 

اه غوظت مس در ریش  ااهو متعاسب بگا افگاایش سگطوح    

. ایگن افگاایش در   (4امپوست افاایش یافت )جدول  ورمی

درصگد   50تن در هكتار همرا  بگا   40امپوست  تیمار ورمی

( امترین T1( بیشترین و در تیمار شاهد )T5اود شیمیایی )

مقدار را داشت. روند افاایشی غوظت مس در انداک هگوایی  

اگداک او تیمارهگای اگودی    ااهو نیا مشاهد  شد، امگا هگیچ  

غوظت مس در ریشگه  تفاوت مععاداری با شاهد نشان نداد. 

و انداک هوایی ااهو به طور مععاداری تحگت تگأثیر دفعگات    

اوددهی قرار گرفت. با افاایش دفعگات اگوددهی، غوظگت    

 طگوری مس در ریشه و انداک هوایی ااهو افاایش یافت، بگه 

سگال  تیمارهگای اگودی بیشگترین اثگر را در      اه ااربرد سگه 

ه خگود  افاایش غوظت مس ریشه و انگداک هگوایی اگاهو بگ    

درصد نسگبت   64/81و  97/77ترتیب  اختصاص دادند و به

 (.4)جدول  به ااربرد یكسال  آن مس بیشتری جذب اردند

 

 . مقدار منگنز  10. 3

امپوست بر غوظت معگعا در گیا  اگاهو   اثر تیمارهای ورمی

دهد اه غوظت معگعا در ریش  اگاهو متعاسگب بگا     نشان می

(، 4یافگت )جگدول    امپوست افاایش افاایش سطوح ورمی

 20امپوسگت   طوری اه این افاایش در تیمارهای ورمگی  به

امپوسگت   (، ورمیT3درصد اود شیمیایی ) 50تن همرا  با 

( و T5درصگگد اگگود شگگیمیایی )   50تگگن همگگرا  بگگا    40

( T1( نسبت به شاهد )T6تن در هكتار ) 40امپوست  ورمی

یمگار  مععادار شد. اما او نظر آماری تفاوت مععگاداری بگین ت  

( و اگود  T1( با شاهد )T4تن در هكتار ) 20امپوست  ورمی

( مشاهد  نشد. بیشترین غوظت معگعا در ریش  T2شیمیایی )

درصگد   50تن همرا  بگا   40امپوست  ااهو در تیمار ورمی

برابگر   5/1دسگت آمگد اگه در حگدود      ( بهT5اود شیمیایی )

وظت مقدار آن در تیمار شاهد بود. اثر تیمارهای اودی بر غ

معگعا در انداک هوایی اگاهو او نظگر آمگاری مععگادار نبگود.      

طور مععاداری  غوظت معگعا در ریشه و انداک هوایی ااهو به

تحت تأثیر مدت اگاربرد تیمارهگای اگودی قگرار گرفگت،      

اه افاایش غوظت معگعا در ریشه و انگداک هگوایی   طوری  به

. متعاسب با افاایش دفعات اگاربرد تیمارهگای اگودی بگود    

سال  تیمارهگای اگودی   بیشترین غوظت معگعا در ااربرد سه

در مقایسه با ااربرد یكساله و دوسال  آنها مشاهد  شگد اگه   

 19/31ترتیب در حدود  مقدار آن در ریشه و انداک هوایی به

درصد نسبت مصرف یكسال  آن افاایش نشان داد  04/20و 

 (.4)جدول 

 

 . بحث4

ت جداگانگه و چگه   صگور  امپوسگت چگه بگه    ااربرد ورمگی 

صورت توفیقی بگا اودهگای شگیمیایی، موجگب افگاایش       به

غوظگگت آهگگن، روی، مگگس و معگعگگا در خگگا  شگگد و ایگگن 

افگگاایش متعاسگگب بگگا افگگاایش دفعگگات و مقگگادیر اگگاربرد   

تگوان بگه افگاایش     تیمارهای اودی بود. ایگن مسگئوه را مگی   

فعالیت میكروبی و معدنی شدن لعاصر غذایی در تیمارهای 

مپوسگگت نسگگبت داد اگگه موجگگب افگگاایش لعاصگگر ا ورمگگی

بگر ایگن    . لگالو  ]13[قابل جذب خا  نیگا شگد    ریامغذی

رسد اه اسیدهای آلی تولیدشد  در طگول تجایگ     نظر می به

های آلگی و در نتیجگه اگاهش اسگیدیت  خگا        اععد  اصالح

امپوست در آن یا افاایش نفوذپگذیری   دنبال ااربرد ورمی به

وانعد او دتیل افاایش لعاصر غگذایی  ت ها می و آبشویی نمك

نظیر آهن، روی، مس و معگعا در خگا  تحگت تیمارهگای    

شد  با اود شیمیایی  امپوست توفیق امپوست یا ورمی ورمی

)آهگن، روی، مگس و    ریامغذی. افاایش لعاصر ]22[باشعد 

تعهایی یا همرا  بگا   امپوست به معگعا( به دنبال ااربرد ورمی

در خا  در مقایسه با  N-P-Kدرصد اودهای شیمیایی  50

تعهایی و شگاهد نیگا مشگاهد  شگد       به N-P-Kتیمار اودی 

. مقدار لعاصر روی و مگس خگا  نیگا بگا     ]13،  15[است 
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با ااربرد دو نوع . ]14[امپوست افاایش یافت  ااربرد ورمی

امپوست،  امپوست در خا ، با افاایش مصرف ورمی ورمی

غوظت آهن، روی، مس و معگعا قابل جذب خا  در گیگا   

. ]3[نسبت به شاهد افگاایش یافگت    1فیكوس بعجامین ابوق

شدنی و  ها، لعاصر غذایی جذب امپوست طور اوی، ورمیبه

ا  سگبب  در دسترس گیاهان را دارند و ااربرد آنهگا در خگ  

 .]8[شود  افاایش مقدار این لعاصر در خا  می

همنعگگین نتگگایج تحقیگگق حاضگگر نشگگان داد اگگه در پگگی 

قابل جگذب خگا  )آهگن،     ریامغذیافاایش مقدار لعاصر 

روی، مس و معگعا( غوظت این لعاصگر در ریشگه و انگداک    

هوایی ااهو نیا افاایش یافت. افاایش جذب لعاصر غذایی 

نخگگگود، در تیمارهگگگای   مگگگاارو و ریامغگگگذی توسگگگ   

تودۀ نخود  . افاایش ویست]19[گاارش شد امپوست  ورمی

و  لوگگت افگگاایش جگگذب لعاصگگر مگگاارو ممكگگن اسگگت بگگه

ریامغذی )نظیر نیتروژن، فسفر، پتاسگیم، گگوگرد، معگعگا و    

امپوسگت   های نخود در تیمارهای ورمی آهن( توس  جوانه

ر اگافی  مقدا امپوست به طوری اه با افاایش ورمی باشد، به

به خا ، وضعیت لعاصر مغذی خا  افاایش یافت اه این 

سبب رشد بهتر محصول و رسیدن بگه لموكردهگای بیشگتر    

طور مستقیم بگا فراهمگی ویگاد لعاصگر      تواند به شد. این می

هگگای گوگگدانی بگگا افگگاایش نسگگبت     مغگگذی در مخوگگو  

 .  ]21[امپوست همبستگی داشته باشد  ورمی

ا  شبدر قرما سبب بهبگود  امپوست در گی ااربرد ورمی

های رشدی این گیا  شد اه این  وضعیت گودهی و شاخص

. همنعین ]20 [دلیل افاایش غوظت لعاصر غذایی بود امر به

امپوست در خا  گیا  ذرت، تأثیر بساایی بگر   ااربرد ورمی

مقدار جذب لعاصر غگذایی در ایگن گیگا  داشگت و مقگدار      

ت به شاهد افاایش آهن، روی، معگعا و مس نیا در آن نسب

، طگی آومایشگی بگا    تحقیگق حاضگر  نتگایج  . مشابه ]4[یافت 

همگرا  اگود    امپوسگت در هكتگار بگه    ورمگی  تگن  5مصرف 

                                                           
1. Ficus benjamina  

لموكگرد و رشگد گیگا  دارویگی ریحگان      ایش شیمیایی، افگا 

آن را تگأثیر   نسبت به تیمار شاهد گگاارش شگد اگه لوگت    

نیگاو گیگا     تأمین لعاصگر مگورد  در  امپوست مطووب ورمی

این صورت اه این اگود    به دانستعد شدنی صورت جذب به

بودن ترایبات مختوف آلی در  بات و دارا ۀدلیل سطح ویژ به

 ،ویگژ  لعاصگر فوگای    به ،خا  سطح خود، با لعاصر غذایی

راحتگی بگرای گیگا      بهدهعد اه  میتشكیل ا هایی ر امپوكس

 . ]6[اند  شدنی جذب

 ذایی اوافاایش وون تر و خشگك و جگذب لعاصگر غگ    

آهن، روی، معگعا و مس در گیا  آفتابگردان، در طگی   جموه

امپوسگگت نسگگبت بگگه شگگاهد  درصگگدی ورمگگی 5/2اگگاربرد 

. همنعگین بگا   ]2[)سطوح بدون اگاربرد آن( گگاارش شگد    

امپوسگت در خگا  تحگت اشگت گیگا  گگل        ااربرد ورمی

شگدنی در خگا  و    گاووبان، مقدار لعاصر ریامغذی جگذب 

وبان نسبت به شاهد افگاایش یافگت و   های گیاهی گاو انداک

امپوست، مقادیر این لعاصر  با افاایش مقادیر مصرف ورمی

در خا  و گیا  نیا افاایش پیدا ارد اه مشابه این تحقیگق،  

بیشترین مقدار غوظت این لعاصگر ریامغگذی )آهگن، روی،    

امپوسگت و   تن در هكتار ورمی 40معگعا و مس( در تیمار 

 .]1[شد  مدت سه سال مشاهد  به

 

 گيري . نتيجه5

صورت جداگانه یا در ترایگب بگا    امپوست به ااربرد ورمی

اودهای شیمیایی در خا  تحت اشگت اگاهو در افگاایش    

قابویت جذب برخی او لعاصر ریامغذی )آهن، روی، مگس  

های ااهو تگأثیر مععگاداری نشگان     و معگعا( در خا  و انداک

تیمارهگای اگودی،   داد. با افاایش دفعات و مقادیر اگاربرد  

جذب این لعاصر نیا افاایش یافت. ااربرد تگوأک اودهگای   

N-P-K  امپوسگت در محصگوتت ورالگی،     همرا  با ورمگی

دهد، بوكه  تعها تولید و رشد گیاهان را تحت تأثیر قرار می نه

محیطگی، و   با ااهش بودج  تولید و تأثیرات مخرب ویست



 )  (.Lactuca sativa Lكمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه كاهو  اثر كاربرد ورمی
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افاایش سالمت خا  او طریگق اگاهش مصگرف اودهگای     

توانگد گگامی مهگم در     شیمیایی و افاایش مواد آلگی آن مگی  

دستیابی به اهداف اشاوروی پایدار باشد. با توجه بگه ایگن   

هگایی اسگت اگه بیشگترین مصگرف       نكته اه ااهو او سبای

امپوسگت   هگای برگگی داراسگت، ورمگی      سرانه را در سبای

سگاوی لعاصگر    معظگور غعگی   مؤثری بگه تواند محی  رشد  می

همرا   ویژ  اگر به در ااهو و تولید پایدار باشد، به ریامغذی

 اار برد  شود. به N-P-Kمقادیری او اودهای 
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بر عملکرد کمی و کیفی اسید سالیسیلیك پاشی با  محلولاثر تنش خشکی و 

 هوایی کرمان و در شرایط آب سیاهدانه
 

 3زاده  و مهدی نقی ٢نیک ، سید محسن موسوی  1*نجمه جامی

 
 عصر)عج( رفسنجان، رفسنجان، ایران دانشجوی دکتری فیزیولوژی، گیاهان زراعی، دانشكده کشاورزی، دانشگاه ولی. 1
 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكدۀ کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایراندانشیار، . ٢
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 چكيده

لموكرد، اجگاای لموكگرد و مقگدار اسگانس گیگا  دارویگی       پاشی با اسید سالیسیویك بر  بررسی تأثیرات تعش خشكی و محوول معظور به

تحقیقگاتی دانشگگا  شگهید      در مارلگ  ،های اامل تصادفی در سه تكرار های خردشد  در قالب بوو  صورت ارت ، آومایشی بهسیاهدانه

 70 ظرفیت ورالی(، تعش متوسگ  )  درصد 90 ) شاهدشامل (d) . فااتور اول خشكی گرفتانجاک  1392-93سال ورالی باهعر ارمان در 

شگامل صگفر   ( s) غوظگت اسگید سالیسگیویك    چهگار ظرفیت ورالگی( و فگااتور دیگگر     درصد 50 ظرفیت ورالی( و تعش شدید ) درصد

تعداد دانه در بوته، وون هااردانگه، شگاخص برداشگت و     در صفات یتفاوت مععادارموتر بود.  میكرو 15و  10، 5(، شاهدموتر ) میكرو

میكرومگوتر اسگید    10پاشگی بگا    اگه محوگول   طگوری  بگه  لموكرد اسانس و دانه با المال تعش خشكی و اسید سالیسیویك وجود داشت،

د اسگانس، لموكگرد   درصبر نیا اثر متقابل اسید سالیسیویك و تعش خشكی درصدی لموكرد دانه شد.  05/79سالیسیویك سبب افاایش 

میكرومگوتر اسگید سالیسگیویك سگبب      10اثر متقابل سطح دوک تعش خشكی و غوظگت   .مععادار بودبیولوژیك و تعداد دانه در فولیكول 

حدااثر لموكرد بیولوژیك، تعداد دانه در فولیكول و درصگد اسگانس   یابی به رو، برای دست درصدی مقدار اسانس شد. اواین 150افاایش 

درصد ظرفیت ورالی( در سیاهدانه  70( با آبیاری متوس  )موتر میكرو 10توان او غوظت متوس  اسید سالیسیویك )شكی میدر تعش خ

 استفاد  ارد اه در معاطق خشك او لحا  اقتصادی نیا مقرون به صرفه است.

 .پاشی گیاهان دارویی، محوول، های رشد، درصد اسانس، امبود آباععد تعظیم ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

گیاهگان دارویگی در   توسع  تولید و اشت و اار رویكرد به 

لوت شعاخت مردک او لوار  داروهگای   چعد سال اخیر به

 شیمیایی رو به افاایش است. در  پاسم گیاهان دارویی به

بگه   لتولید و اصالح ارقاک متحم معظور به ،های محیطی تعش

ضروری است. در واق  تعش خشكی با اخگتالل   مالً تعش اا

ها و  سعتای، تخریب پروتئین ها و سیستم فتو در لمل روونه

ها، ااهش سطح بگرگ، ریگاش گگل و میگو  موجگب       آنایم

. اگاهش سگطح   ]14[شگود   ااهش لموكرد در گیاهگان مگی  

لعگوان   ریشه به ساقه به ویادهای لمیق و نسبت  برگ، ریشه

شگود   ها محسوب می اجتعاب او خشكی در بسیاری او گونه

 150لموكرد دان  سیاهدانه در تیمگار آبیگاری بعگد او    . ]19[

متگر،   میوگی  50متر تبخیر او تشتك تبخیر در مقایسه بگا   میوی

را ااهش اجاای لموكگرد در اثگر    ااهش یافت اه لوت آن 

. رطوبت معاسب سبب افاایش ]5[كی بیان اردند تعش خش

ارتفاع بوته و شاا و برگ بیشتر و در نتیجه تعداد اپسگول  

بیشتر در بوت  سیاهدانه شد اگه بگه افگاایش لموكگرد دانگه      

 . ]18[د انجام  می

 ۀدولپگه، یكسگاله او تیگر   نولی گیگا  دارویگی    1سیاهدانه

 سیاسگت. جعوب غگرب آ   بومی معطقو  دار ، گللوفی، آتله

گسترش این گیا  در نواحی مختوف شمال آفریقگا، جعگوب   

شرد آسگیا   ای تا هعدوستان و جعوب اروپا و معاطق مدیترانه

صورت خودرو  ایران در برخی معاطق به. در و استرالیا است

اشگت   در شهرهای ارا  و اصفهان بگه فراوانگی  و روید  می

قگاوک  [. این گیا  تا حدی به تعش خشكی م13،18شود ] می

. ]5[د شگو  لعوان ادویه استفاد  مگی  های آن به او دانهاست و 

ای موسوک به تیموایعگون دارای   دلیل داشتن ماد  بهسیاهدانه 

های آن اثر ضدتوموری  در دانه و تأثیرات ضدتشعجی است

و ضگگدبااتریایی مشگگاهد  شگگد  اسگگت. او اسگگانس گیگگا     

                                                           

1 . Nigella sativa L. 

شگود اگه    اسگتخراج مگی   2ای به نگاک نیژلگون   ماد  ،سیاهدانه

ترشحات  افاایعدۀاش، مسهل و آور، ارک تواند اثر قالد  می

رصگد  د 40تا  30حاوی های سیاهدانه  . دانهشیر داشته باشد

درصگد   4/1و حدود  4نتین ناک مال به 3پونیعی روغن ثابت، سا

 ].3[اسانس وجود دارد اه دارای نیژلون است 

دیربگگاو بگگرای ای اسگگت اگگه او  اسگگید سالیسگگیویك مگگاد 

و  شگود   افاایش مقاومت به خشكی در گیاهان اسگتفاد  مگی  

هگای   نقگش  دلیگل  هورمون گیگاهی بگالقو  بگه    نولیلعوان  به

تعظیمی متفاوتی اه در متابولیسم گیگا  دارد، شگعاخته شگد     

. وجود اسید سالیسیویك در بسیاری او گیاهان گاارش است

هگای   پاتوژنشد  است و بیشترین مقدار آن در ومان حمو  

. سگاختار  ]24[اععدۀ نكروو و تولید دما در گیاهان بود  ایجاد

آروماتیگك و یگك گگرو       آن شامل ترایب فعولی بگا حوقگ  

صگورت پگودر    بگه  ،هیدرواسیل است. در حالگت معمگولی  

گگراد و  سگانتی   درجگ  159تا  157ذوب   اریستالی با نقط

 . ]25[است  4/2اسیدیت  

هگا،   تگر دانگه   ونی سگری   اسید سالیسیویك در جوانه تأثیر

افاایش لموكرد میو  و گوگدهی در گیاهگان واضگح اسگت     

ویك در مقگگادیر ویگگاد سگگبب  ی. اگگاربرد اسگگید سالیسگگ ]21[

افگاایش قگدرت    موجبگیا  و در مقادیر ام  دیدگی آسیب

ااسیدانی و افاایش قدرت سیسگتم ایمعگی   ساخت مواد آنتی

تگعش   هگای آواد ناشگی او   رادیكگال  ابگر گیا  سیاهدانه در بر

. اگاربرد  ]15[ شود افاایش لموكرد می ،نتیجه خشكی و در

بهبگود صگفاتی او    موجگب اسید سالیسیویك بعد او پگرولین  

خشگك،    تگر، لووفگ    قبیل طول برگ، لر  بگرگ، لووفگ  

ارتفاع، قطر ساقه، تعداد برگ، اوروفیل، وون تگر و خشگك   

ها در افاایش بگیش   هورموناما  ،ریشه در گیا  سورگوک شد

او حد شدت تعش خشكی، قادر به ااستن تأثیرات تعش به 

                                                           

2 . Nigellon 

3 . Saponin 
4 . Melantin 
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معظگور بررسگی تگأثیر     در تحقیقی به .]8[مد نبودند انحو اار

 20و  15، 10، 5هگگای اسگگید سالیسگگیویك )صگگفر،   غوظگگت

هگای فیایولگوژیكی گیگا      موتر( بگر برخگی وااگعش    میكرو

رد اسگید  شعبویوه تحت تعش شوری مشخص شد اگه اگارب  

موتر در شگرای    میكرو 15و  10های   سالیسیویك در غوظت

هگای   ااسگیدان آنتگی تعش شوری توانست با افاایش فعالیت 

شگگگعبویوه، بگگگه اگگگاهش ااتگگگاتو و پرااسگگگیداو در گیگگگا  

هگگای  و افگگاایش رنگیگگا  غشگگاهگگای  لیپیگگد نااسیداسگگیو پگگر

 . ]1[فتوسعتای نسبت به گیاهان شاهد معجر شود 

حاضر، بررسی اثر متقابل تعش خشگكی   هدف پژوهش

هگای مختوگف    در غوظت اسید سالیسیویكبا پاشی  و محوول

)برحسب میكروموتر( بر لموكرد، اجاای لموكرد و مقدار 

 .اسانس در گیا  دارویی سیاهدانه در شهر ارمان بود

 

 ها . مواد و روش2

بوگو  اامگل     صورت ارت خردشد  بر پای به آومایش این

 ۀتحقیقگگاتی دانشگگكد  در مارلگگ در سگگه تكگگرار، تصگگادفی

 در سگال ورالگی    اشاوروی دانشگگا  شگهید بگاهعر ارمگان    

 21درجگه و   54ارمگان بگین    . شهرگرفتانجاک  93-1392

درجگه و   26طگول شگرقی و     دقیق 34درجه و  59دقیقه تا 

ارتفگاع   درلر  شمالی   دقیق 58درجه و  31دقیقه تا  39

هوای ارمان  و رار گرفته است. آبمتر او سطح دریا ق 1754

دمگای    ژ  گرک و خشك اسگت. بیشگیع   براساس فرمول آمبر

دما   و امیع 4/32( 1393هوا در هعگاک ااشت )اردیبهشت 

 3/6میگانگین رطوبگت نسگبی     .گگراد بگود  سانتی  درج 2/7

  و در اردیبهشت 5/44  درصد و مقدار بارندگی در فروردین

  مارلگگه دارای بافگگت متگگر بگگود  اسگگت. خگگا  میوگگی 2/0

-میوگی  89/1هدایت الكتریكگی   و 81/6 ، اسیدیت شعی   لومی

 .(1)جدول  استبر متر یمعس  و

 

 100گرم بر  یمنس بر متر( و عناصر موجود در خاک مزرعه )برحسب میلی زیته و هدایت الکتریکی )برحسب میلی . اسید1جدول 

 كاشت( براساس آزمون خاکمتری قبل از  سانتی 30شده )از عمق  برداریخاک نمونه گرم

 اوت لیتیوک روی سرب مس اروک تیتانیوک گوگرد فسفر اسیدیته

81/6 120 50 520 10 10 10 10 9000 90 

 سدیم معگعا معیایوک پتاسیم آهن اوسیم باریوک آلومیعیوک سیویسیم هدایت الكتریكی

89/1 55790 12450 50 10270 4540 2210 2320 80 2400 

 

درصد  90) شاهدلامل اصوی شامل سه سطح خشكی، 

درصگد ظرفیگت    70 ظرفیت ورالی مارله(، تعش متوسگ  ) 

درصگد ظرفیگت ورالگی      50 ورالی مارله( و تعش شدید )

هگای گنگی و رسگم     اگه توسگ  بوگو    بگود   ]18[مارله( 

گیری مقدار رطوبت وونگی  سیون و انداو  های االیبرا معحعی

. ]10[گرفگت  و مقاومت الكتریكی برای هگر اگرت انجگاک    

بگا تقسگیم حجگم آب آبیگاری     تفاع آب آبیگاری  همنعین ار

با ساخت سرریا واردشد  به هر ارت بر مساحت آن ارت 

درصد ظرفیت ورالی او  90های و در ارت گیری شد انداو 

گیگری مقاومگت الكتریكگی دو سگر سگیم      هر تكرار با انداو 



 نجمه جامی و همکاران
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شد  در هر اگرت در قبگل و بعگد او     های گنی ااشتهبوو 

های االیبراسیون تا جگایی اگه   او معحعیآبیاری و با استفاد  

شگعی اسگت( برسگد،    -هگای لگومی  خا  fc اه)  = 21fcبه 

درصگد   50و  70هگای  بگرای اگرت  . آبیاری انجگاک گرفگت  

ترتیب تا جایی صورت گرفگت تگا    ظرفیت ورالی آبیاری به

مگا    5/1برسد و این المال تعش تگا  fc =  15و fc =  17به 

در پاشگی   لامل فرلی شامل محوگول . ]10[به طول انجامید 

غوظگت   چهاربا  26/3/93و  24/3/93، 22/3/93 های تاریم

صگورت   لعوان شاهد و به متفاوت اسید سالیسیویك صفر )به

مگوتر اسگید    میكرو 15و  10، 5پاشی با آب مقطر(،  محوول

 سالیسیویك بود.

ود  شگد و در اسگفعد مگا      میشخ 1392ابتدا در بهمن 

به  می پوسید  )گاوی( با درصد اوت ویاد داهمین سال اود 

هگای بهگار ،    بعگد او بارنگدگی   و نظگر داد  شگد   ومین مورد

ومگین    . نقشگ ]7[ متگر ود  شگد   سگانتی  25دیسكی به لمق 

بوو  اامل تصگادفی،    براساس طرح ارت خردشد  بر پای

، ااشگگت بگگذور 10/2/93. پگگس او آن در تگگاریم شگگد  پیگگاد 

هگای   او تگود   و هفته قبل او ااشگت مدت د بهاه  سیاهدانه )

تكثیر و او مراگا تحقیقگات و آمگووش    استان ارمان  محوی

اشاوروی و معاب  طبیعی استان ارمان تهیه شد و تگا ومگان   

 1(، در لمگق  ااشت در جای خشك و خعك نگهداری شد

متر روی ردیف و  سانتی 5  فاصو متری خا  به سانتی 5/1تا 

بوتگه در   150تا  100راام بوت  با تمتر بین ردیف  سانتی 20

 . ]7[ ورت گرفتهكتار ص

بگود.   گرک بگر متگر مربگ     5/1د مقدار بذر مصرفی حدو

 و 5/1 های اصگوی  فاصو  بین ارت ،متر 3لر  هر تكرار 

صگورت   متر بگه  سانتی 40های فرلی حدود  فاصو  بین ارت

شت درنظر گرفته شد. همنعین فاصو  بین هر  یك پشته نكا

روی درنظگر   حرات آب آبیگاری و پیگاد    برایمتر  2تكرار 

ری(  رو )شگیا  فگا بالفاصوه پس او اشت، آبیگاری   .گرفته شد

ونی و رویش بذور هر سگه   صورت گرفت و تا ومان جوانه

روو  20 تا 15حدود در اه  گرفتبار آبیاری انجاک  روو یك

مرحوگه   شگش هگای هگرو در    وجگین لوگف   طول انجامید. به

شگگتر،  شگامل خگار   هگای هگگرو  لوگف ایگگن صگورت گرفگت.   

پینگگك صگگحرایی و خرفگگه، خگگروس وحشگگی، قیگگاد،  تگگاج

ااری بذوری اه سبا نشد  بودنگد   . همنعین وابودر  ت هسوم

برای رسیدن به تراام مورد نظگر   های سیاهدانه و تعك بوته

 .گرفتانجاک  28/3/93در تاریم 

متگر   1های گنی او قطعگاتی بگه طگول    بوو   برای تهی

هگای پالسگتیكی   های فوای بسیار ظریف، قوطیسیم، توری

صگگورت اگگه  بگگدین ،شگگود ای و گگگچ اسگگتفاد  مگگیاسگگتوانه

و شگد     وردمتر در آ سانتی 1در  1های فوای به ابعاد  توری

صورت  با استفاد  او دستگا  هویه به انتهای هر رشته سیم به

د. شگون  هر یك او قطعات چسگباند  مگی   ،رورمواوی و رود

سگتیكی قگرار    هگای پگال   ها درون قوطی   سیم سپس با احتیا

داد  شد  و اطراف آنها با گچ دندانپاشكی اه حالت خگود  

شگوند و بعگد او    پوشگاند  مگی   را در خا  حفظ اعد، اامالً

او درون  احتیا شد با  محكم اامالً قوطیاه سیم درون این

د شگون  هگا سگاخته مگی   شكل بوو  بدینجدا شد  و  قوطی

[10.] 

اود اور  به ومین داد  شد و آبیاری  31/3/93در تاریم 

غرقابی نیا صورت گرفت. در طول رشد هیچ آفتی مشاهد  

برگگی در هعگگاک غگروب    شگش تگا   چهگار   نشد. در مرحوگ 

در  26/3/93و  24/3/93، 22/3/93هگای   خورشید در تاریم

بگا  پاشگی   صورت یك روو در میگان( محوگول   سه مرحوه )به

میكروموتر اسید سالیسیویك  15و  10، 5صفر،  هایغوطت

محوگول او دو طگرف    های  قطر حدی اهتا صورت گرفت، 

 اشباع شدند.  و اامالً ندهای سیاهدانه چكه ارد برگ بوته

در حگگین لمویگگات ورالگگی در مارلگگه، االیبراسگگیون    

هگای گنگی بگه     های گنی نیا صورت گرفت. بوگو   بوو 

ریشگه اگه در گیگا       وسگع و در لمق ت شدندمارله معتقل 

و دو سگر سگیم    عگد متر بگود، قگرار گرفت   سانتی 30سیاهدانه 
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گیری مقاومگت الكتریكگی او خگا      بوو  گنی برای انداو 

گیری مقاومگت الكتریكگی   تعش با انداو بیرون قرار گرفت. 

گانگه اگار    های نگه های گنی اه در ارتدو سر سیم بوو 

اری المگال شگد و   گذاشته شد  بودنگد، قبگل و بعگد او آبیگ    

درصد رطوبگت وونگی بگا اسگتفاد  او معحعگی االیبراسگیون       

قبل او باو شگدن   28/05/93در تاریم برداشت محاسبه شد. 

برداشگت در   گرفت. هعگگاک ها و ریاش بذور انجاک  اپسول

متر  5/0ی وسط  پشتدو های اول و آخر و او  هر ارت پشته

متگر   2اه اند  م شد و او مساحت باقی حذفاو ابتدا و انتها 

برداشت صورت گرفت. ومان برداشگت هعگگامی   مرب  بود، 

ها شگروع بگه ورد شگدن اگرد  و      ر گرفته شد اه بوتهظدرن

برداشگت   برایها رسید  بودند.  درصد اپسول 80 ام دست

بگر   های هر ارت او سطح ومین با دست اگف  محصول بوته

 شدند. ها جدا ها او بوته شد  و بعد او سه روو اپسول

های اعاری هر ارت  لموكرد دانه، ابتدا ردیف  برای محاسب

هگای میگانی )تگأثیرات     متگر او دو طگرف ردیگف    1فرلی و 

طگور   اگه بگه  ماند   ای( حذف شد و او مساحت باقی حاشیه

متر مرب  بود، لموكرد دانه برحسب گرک بگر متگر    2تقریبی 

. لموكگرد بیولوژیگك نیگا او مجمگوع     ]5[مرب  محاسبه شد 

دست آمد. شاخص دانه و اا  و اوش برحسب گرک بهوون 

برحسگگب درصگگد( نیگگا او نسگگبت وون دانگگه بگگر  برداشگگت )

هااردانگه  . وون مجموع وون اا  و اوش و دانه محاسبه شد

وون صددانه توس  تراووی دیجیتگال مگدل   گیری  )با انداو 

LIBROR  دانگه   و تعاسب بستن وون هاار 00001/0با دقت

دانه در هگر فولیكگول و تعگداد دانگه در     حاصل شد(، تعداد 

 10طگور تصگادفی در    ای به بوته نیا بعد او حذف اثر حاشیه

 . ]5،  9[شد  گیری بوته او هر ارت انداو 

درصد اسانس او روش تقطیر آب و با گیری  برای انداو 

 Electroمدل ScientificThermoنجر  استفاد  او دستگا  اوو

thermal  CAT.NO.EM2000/CE   .انجگگگگاک گرفگگگگت

اگه  هگا   گرمی او دانه 50معظور او هر ارت یك نمون   بدین

لیتگر آب مقطگر    میوگی  500اامالً پودر شد  بودند، همرا  با 

در و سگه سگالت   شد  سی قرار داد  یس 1000درون بالن 

اثر حرارت و فشگار  حرارت داد  شدند. در شرای  یكسانی 

صگورت   بخار آب وارد مبگرد شگد. در مبگرد لمگل میعگان     

صگورت دو فگاو    های اسگانس درون آب بگه    گیرد و قطر  می

دلیگل   اعگد اگه بگه    مدرج حرات می  مشخص به طرف لول

روی ورد رند تر بودن اسانس نسبت به آب، اسانس  سبك

راب  به بگالن    د و آب اضافی او طریق لولشوآب جم  می

شگود. سگپس وون اسگانس بگا اسگتفاد  او تگراووی        باو مگی 

یری شد. پگس او محاسگب    گ انداو  0001/0دقت  دیجیتال با

، لموكرد آن در واحد سگطح  ها درصد وونی اسانس در دانه

. درنهایگت  ]5،  9[شگد   )برحسب گرک بر متر مرب ( تعیگین 

، تعداد دانه در فولیكول، تعداد دانه در بوتگه، وون هااردانگه  

بیولوژیك، لموكرد دانه، شاخص برداشت، درصگد   لموكرد

های مربوطه ثبت شگد.   گیری و داد  انداو  و لموكرد اسانس

  آمگاری  افگاار نگرک  آمگد  بگا اسگتفاد  او    دسگت بهاطاللات 

SAS  ها بگا   تحویل آماری شد و میانگین و تجایه( 9/9)نسخ

 درصد با هم مقایسه شدند. 5ر سطح د LSDاو  استفاد 

 

 ج و بحث. نتاک 3

 . تعداد دانه در فوليكول1. 3

بگر صگفت تعگداد    اثر متقابل تعش خشكی و اسید سالیسیویك 

بگود   مععگادار  درصگد  1در سطح احتمگال  در هر فولیكول دانه 

(. بیشترین مقدار لموكرد او اثگر متقابگل سگطح اول    2جدول  )

 33/66تعش خشكی و سطح سوک اسید سالیسیویك و به میاان 

و اثر متقابل سطح سوک تگعش و سگطح چهگارک    و امترین آن ا

حاصگل شگد. اثگر متقابگل      66/30اسید سالیسیویك و به میاان 

اسید سالیسیویك در سطح سوک و تعش خشكی در سگطح اول  

درصد افاایش، و اثر متقابل سگطوح دوک   92/57این صفت را 

و چهارک اسید سالیسیویك و سطح اول تگعش، تعگداد دانگه در    

  .درصد نسبت به شاهد ااهش داد 73/8و  76/4فولیكول را 
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اثر متقابل سطح دوک تعش و سطوح اول، سوک و چهارک 

و  38/2، 85/19ترتیگب   اسید سالیسیویك، این صگفت را بگه  

درصگگد اگگاهش، و اثگگر متقابگگل سگگطح دوک اسگگید      5/13

 66/39و سطح دوک تعش خشكی این صفت را سالیسیویك 

درصد افاایش داد. سطح سگوک تگعش و سگطوح اول، دوک،    

، 04/19، 80/23ترتیگب  سوک و چهارک اسید سالیسیویك بگه 

درصگگد ایگگن صگگفت را اگگاهش داد. بیشگگترین  27و  85/19

تعداد دانه در بوته او سطح اول تعش خشكی و سطح سگوک  

متگرین آن او اثگر متقابگل    و ا 33/66سالیسیویك و به مقدار 

اسید سالیسیویك در سگطح چهگارک و سگطح سگوک تگعش و      

 (.3دست آمد )جدول به 66/30مقدار  به

 

، عملکرد دانهتعداد دانه در فولیکول، تعداد دانه در بوته، متقابل در صفات  تأثیراتهای عوامل اصلی و میانگین مقایسۀ .3دول ج
 هدانه در سیاهدان شاخص برداشت، درصد اسانس، عملکرد اسانس، عملکرد بیولوژیک و وزن هزار

 تیمارها
 تعداد دانه
 در بوته

 لموكرد دانه
(gr/m2) 

 شاخص برداشت
)%( 

 وون هااردانه (gr/m2)لموكرد اسانس 

(gr) 
 Dتعش خشكی 

90 %d1=  ظرفیت ورالی مارله a58/165 b16/113 b19/30 ab50/4 a55/2 

70%d2=   ظرفیت ورالی مارله a33/185 a83/120 a85/36 a15/8 ab25/2 

50%d3=   ظرفیت ورالی مارله b50/102 b75/68 c07/22 ab30/6 b91/1 

 Sپاشی با اسید سالیسیویكمحوول

0s1 =  میكروموتر c56/91 b22/82 b58/28 b82/3 c66/1 

5s2 =  میكروموتر b11/175 b33/85 b65/26 ab76/6 b27/2 

10s3 =  میكروموتر a44/231 a22/147 a69/36 a7/8 a75/2 

15s4 =  میكروموتر c44/106 b89/88 b90/26 ab9/5 b26/2 

 تعداد دانه در فولیكول (D ˟ S)تأثیرات متقابل 
 درصد اسانس

)%( 
 لموكرد بیولوژیك

(gr/m2) 
D1S1 b42 e036/0 de6/196 
D1S2 b40 a05/0 bc254 
D1S3 a33/66 c056/0 b265 
D1S4 b33/38 a05/0 bcd225 
D2S1 b66/33 e04/0 cd200 
D2S2 a66/58 a05/0 b66/261 
D2S3 b41 a09/0 a420 
D2S4 b33/36 a05/0 cd200 
D3S1 b32 e040/0 f66/131 
D3S2 b34 a05/0 ef142 
D3S3 ab66/33 b063/0 cd33/198 
D3S4 b66/30 a046/0 f140 

 .درصد تفاوت مععاداری ندارند 5در سطح احتمال  LSDهای دارای حروف مشابه مربو  به هر تیمار در هر ستون، در آومون میانگین
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صگگورت  اگگاربرد اسگگید سالیسگگیویك بگگهدر ایگگن صگگفت، 

آبی  پاشی در سطوح دوک و سوک تعش نتوانست اثر ام محوول

را تعدیل اعد. در سطح اول )بدون تعش( و اسید بعدی  بر دانه

سالیسیویك در سطح سوک توانست تعداد دانه در فولیكگول را  

افاایش دهد اه نشگان  اثگر مهگم رطوبگت خگا  در مرحوگ        

، اما در سطوح دوک و ر گیا  داروی سیاهدانه استدبعدی  دانه

چهارک این صفت را اگاهش داد اگه نشگان او اهمیگت اسگید      

در سطح سوک )متوس ( در افگاایش ایگن صگفت     سالیسیویك

بگرگ   و دارد. رطوبت اافی سبب افاایش ارتفگاع بوتگه، شگاا   

بیشتر و در نتیجه تعداد اپسول در بوت  سیاهدانه شد اگه بگه   

 .  ]18[شود  افاایش لموكرد دانه معجر می

های فرلی، تأثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخه

تعگداد دانگه در بوتگه و گگل، وون      تعداد اپسگول در بوتگه،  

هااردانه، لموكرد بیولوژیك و شاخص برداشت مععادار بود 

اگاهش   شگد   های مطالعهو با افاایش فواصل آبیاری ویژگی

یافتعد. بیشگترین لموكگرد دانگه او دور آبیگاری هفگت روو      

. لموكرد دان  سیاهدانه در ]9[دست آمد )آبیاری متوس ( به

 50متر در مقایسگه بگا تیمگار     میوی 150و تیمار آبیاری بعد ا

درصد اگاهش یافگت،    8/22متر تبخیر او سطح تشتك میوی

اه تعش خشكی تأثیر مععگاداری بگر همگ  اجگاای     طوری به

لموكرد دانه شامل بیوماس، تعداد اپسول در بوته و تعگداد  

 .]5[دانه در اپسول داشت و سبب ااهش آنها شد 

 

 . عملكرد دانه2. 3

در  لموكرد دانگه بر صفت و اسید سالیسیویك ی تعش خشك

 نبیشگتری (. 2 )جگدول  مععادار بگود  درصد 1سطح احتمال 

و  83/120مقگدار   متوس  بگه تعش  بااو آبیاری  لموكرد دانه

 75/68مقگدار   بگه او آبیاری با المال تعش شدید  آنامترین 

او سطح  لموكرد دانهحاصل شد. بیشترین گرک بر متر مرب  

 22/147با میانگین ( موتر میكرو 10سالیسیویك )اسید سوک 

نیا  لموكرد دانهحاصل شد. امترین گرک بر متر مرب  واحد 

گگرک بگر    22/82مقگدار   بگه اسگید سالیسگیویك    اولاو سطح 

در تحقیگق حاضگر،   (. 3 )جدول دست آمد بهمترمرب  واحد 

درصد لموكرد دانگه را اگاهش    24/39تعش خشكی شدید 

 05/79با سگطح سگوک اسگید سالیسگیویك     پاشی داد. محوول

 درصد لموكرد دانه را افاایش داد.

موجگب   1هرنجبوی گیا  بادشدید در اشت تعش خشكی 

 34پاسگگكالی پتانسگگیل آب گیگگا ، اگگاهش  مگگگا سگگهاگگاهش 

هگا و   بسته شگدن روونگه   ،درصدی محتوای نسبی آب برگ

ااسگیداربن و اگاهش لموكگرد    جذب دی ااهش ،درنتیجه

طور اوی، تعش خشكی شدید سگبب اوچگك    به. ]22[شد 

شدن انگداوۀ بگرگ و اگاهش تعگداد آن، اگاهش تولیگدات       

فتوسعتای و تجم  مادۀ خشك، ااهش تعداد گل، ام شدن 

دانگه، و در   ابعاد و تعداد دانه و در نتیجه اگاهش وون هگاار  

نهایت ااهش لموكرد و اجاای لموكرد در ااثر گیاهگان او  

تعش خشكی، در گیا  بابونه،  .شود جموه گیاهان دارویی می

. تعش ]17[ااهش لموكرد و اجاای لموكرد را در پی دارد 

خشگگكی شگگدید سگگبب اگگاهش تعگگداد دانگگه در چتگگر، وون 

 . ]16[دانه و شاخص برداشت شد  هاار

در اسفرو ، با افاایش دفعگات آبیگاری تگا پگعج نوبگت،      

لموكرد اا  و اوش  و تا چهار نوبت، لموكرد بذر افاایش 

. لموكرد دان  سیاهدانه در تیمار آبیگاری بعگد او   ]20[فت یا

متر تبخیر او سطح میوی 50متر در مقایسه با تیمار  میوی 150

اه تعش خشكی طوری درصد ااهش یافت، به 8/22تشتك 

تأثیر مععاداری بر هم  اجاای لموكرد دانه شامل بیومگاس،  

و  تعداد اپسول در بوتگه و تعگداد دانگه در اپسگول داشگت     

. رطوبت معاسگب سگبب افگاایش    ]5[سبب ااهش آنها شد 

ارتفاع بوته و شاا و برگ بیشتر و در نتیجه تعداد اپسگول  

بیشتر در بوته سیاهدانه شد اگه بگه افگاایش لموكگرد دانگه      

. اثر اسید سالیسیویك بگر بهبگود رشگد و    ]15[شود  معجر می

افگگاایش لموكگگرد در هگگر دو شگگرای  تگگعش و غیگگرتعش    

                                                           
1. Melissa afficinalis L. 
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طور مععاداری سبب افاایش لموكرد دانه و بهمحسوس بود 

جا درصد اسانس(  . تعش خشكی )به]12[در گیا  ذرت شد 

تود ، تعداد چتر  صفات لموكرد دانه، وون هااردانه، ویست

در دانه، تعگداد چتگر  در چتگر، تعگداد دانگه در چتگر  و       

شاخص برداشت در گیا  انیسون را ااهش داد، امگا درصگد   

 .]5[شت اسانس افاایش دا

 

 . تعداد دانه در بوته3. 3

اثر تعش خشكی و اسید سالیسیویك بر صفت تعگداد دانگه در   

. (2جگدول   بگود )  درصگد مععگادار   1بوته در سگطح احتمگال   

 70تعش خشگكی )  دوکبیشترین تعداد دانه در بوته در سطح 

دانه  و امترین تعداد دانگه   33/185با  (درصد ظرفیت ورالی

درصگد ظرفیگت    50ک تگعش خشگكی )  در بوته در سطح سگو 

دانگه  تعگداد  بیشترین (. 3دانه بود )جدول  50/102ورالی( با 

 44/231( بگا  موتر میكرو 10در سطح سوک اسید سالیسیویك )

دانه، و امترین تعداد آن در سطح چهگارک اسگید سالیسگیویك    

 (.  3 جدول )دانه بود  44/106( با موتر میكرو 15)

درصد  92/11ی متوس  در پژوهش حاضر، تعش خشك

صفت تعداد دانه در بوته را افگاایش و سگطح سگوک تگعش     

درصد تعگداد دانگه در بوتگه را اگاهش داد.      39/38خشكی 

و  68/151، 25/91ترتیگب  سطوح دوک، سگوک و چهگارک بگه   

درصد این صفت را افاایش دادند. سطح سوک اسید  25/16

ه در بوتگه  سالیسیویك بیشترین تأثیر را بر افاایش تعداد دانگ 

داشت. تأثیر دور آبیاری بر ارتفاع بوته، تعداد شاخ  فرلی، 

تعداد اپسگول در بوتگه، تعگداد دانگه در بوتگه و گگل، وون       

هااردانه، لموكرد بیولوژیك و شاخص برداشت مععادار بود 

اگاهش   شگد   های مطالعهو با افاایش فواصل آبیاری ویژگی

یگاری هفگت روو   یافتعد. بیشگترین لموكگرد دانگه او دور آب   

. لموكگرد دانگه، وون   ]9[دسگت آمگد   )آبیاری متوسگ ( بگه  

هااردانه، تعداد دانه در هر فولیكول، تعداد دانگه در بوتگه و   

تعداد فولیكول سیاهدانه، تحت تأثیر امگی آبیگاری اگاهش    

. اثگر اسگید سالیسگیویك بگر بهبگود رشگد و       ]6 ، 18[یافگت  

غیگگرتعش افگگاایش لموكگگرد در هگگر دو شگگرای  تگگعش و   

طور مععاداری سبب افاایش لموكرد دانه محسوس بود و به

 . ]12[در گیا  ذرت شد 

 

 . عملكرد بيولوژکک4. 3

اثر متقابل این دو بر لموكرد بیولوژیگك گیگا  سگیاهدانه در    

(. بیشگترین  2 )جگدول بگود   درصد مععگادار  1سطح احتمال 

لموكرد بیولوژیك او اثر متقابل سطح اول تعش خشگكی و  

گگرک بگر متگر مربگ  و      265ح سگوک اسگید سالیسگیویك    سط

امترین آن او اثر متقابل سطح سوک تعش خشگكی و سگطح   

(. اثگر  3دست آمد )جگدول  به 140چهارک اسید سالیسیویك 

متقابل سطح اول تعش خشكی و سطوح اول، دوک، سگوک و  

و  79/34، 19/29ترتیگگب چهگگارک سالیسگگیویك توانسگگت بگگه

وژیك را نسبت به شاهد افاایش درصد لموكرد بیول 45/14

(. بگرهمكعش سگطح دوک تگعش خشگكی بگا      3دهد )جدول 

ترتیگب   سطوح اول، دوک، سوک و چهارک اسید سالیسیویك به

درصگگدی  72/1و  63/113، 09/33، 72/1موجگگب افگگاایش 

این صفت در گیا  سیاهدانه در این آومایش شگد. همنعگین   

چهگارک   اثر متقابل سطح سگوک تگعش و سگطوح اول، دوک و   

درصگد   78/28و  72/27، 03/33ترتیب اسید سالیسیویك به

لموكرد بیولوژیك را نسبت به شگاهد اگاهش داد )جگدول    

(. بیشترین لموكرد بیولوژیگك او اثگر متقابگل سگطح دوک     3

و امتگرین آن او اثگر    420تعش و سطح سگوک سالیسگیویك   

متقابل سگطح سگوک تگعش و سگطح اول اسگید سالیسگیویك       

 بود. 66/131

اثگگر متقابگگل سگگطح سگگوک تگگعش بگگا سگگطح سگگوک اسگگید 

درصگد لموكگرد بیولوژیگك را     87/0سالیسیویك توانسگت  

افاایش دهد. تعش خشكی شدید اه بسیار امتر او نیاو آبی 

لموكگرد بیولوژیگك را اگاهش داد و خسگارت     گیا  است، 

پاشگی بگا اسگید     آبی تا حگدی بگود اگه محوگول     ناشی او ام
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نتوانسگت خسگارت   نیگا  سوک در سطوح دوک و سالیسیویك 

امگگا مقگگدار متوسگگ  اسگگید  اعگگد،جبگگران تگگعش خشگگكی را 

توانست درصد  87/0به میاان ( موتر میكرو 10سالیسیویك )

این صفت را نسبت بگه شگاهد افگاایش دهگد و تگا حگدی       

خسارت را جبگران اعگد. اوآنجگا اگه اسگید سالیسگیویك او       

و  ادویگ هگای   های رشد گیاهی است، در غوظگت  اععد  تعظیم

افگاایش لموكگرد در   بگر   معاسگبی  ثیرأمعمول تگ  طور ام، به

بسیاری او صفات ندارد و تعها حگد متوسگطی او ایگن مگاد      

تواند با تقویت سیستم ایمعی تأثیرات مطووبی بر افاایش  می

لموكرد در بسیاری او صگفات در گیگا  دارویگی سگیاهدانه     

 . ]15[د داشته باش

ر متقابگل سگطح دوک   بیشترین لموكرد بیولوژیگك او اثگ  

 63/113تعش و سطح سوک اسگید سالیسگیویك بگا افگاایش     

درصد حاصل شد اه گویای معاسب بودن آبیگاری متوسگ    

پاشگگی بگگا سگگطح  درصگگد ظرفیگگت ورالگگی( و محوگگول 70)

بگگرای مگگوتر( اسگگید سالیسگگیویك  میكگگرو 10)متوسگگطی او 

تگأثیر دور  (. 3 )جگدول  افاایش این صفت در سیاهدانه بود

های فرلی، تعداد اپسول بر ارتفاع بوته، تعداد شاخهآبیاری 

در بوته، تعداد دانه در بوته و گل، وون هااردانگه، لموكگرد   

بیولوژیك و شاخص برداشگت مععگادار بگود و بگا افگاایش      

اگاهش یافتعگد.    شگد   هگای مطالعگه  فواصل آبیگاری ویژگگی  

بیشترین لموكرد دانگه او دور آبیگاری هفگت روو )آبیگاری     

 70. سطح دوک آبیگاری در سگطح   ]9[دست آمد همتوس ( ب

درصد ظرفیت ورالی با فگراهم اگردن نیاوهگای آبگی گیگا       

سیاهدانه با توجه به مقاومت نسبی ایگن گیگا  بگه خشگكی،     

سبب افاایش این صفت در سیاهدانه شد. در واقگ  فگراهم   

روی  هگدر توان  اردن نیاو آبی گیا  بیشتر او این مقدار را می

اسگید  سگطح متوسگطی او   رسگد   نظگر مگی   به ارد.آب توقی 

تا حدی تأثیرات ناشی او تگعش خشگكی را   نیا سالیسیویك 

انگی خگود سگبب     ااسگید با خاصگیت آنتگی  و  اعد میتعدیل 

شود. در واق  مقدار متوسطی  افاایش سیستم ایمعی گیا  می

او این ماد  با خعثی اردن ترایبات ااسیداتیو ناشی او تعش 

 .]15[اعد  ت میخشكی او گیا  محافظ
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هگای متفگاوت اسگید     غوظتبا پاشی  محوولو تعش خشكی 

 درصگد  1در سگطح احتمگال    وون هااردانگه سالیسیویك بر 

بیشترین وون هااردانه او سطح اول . (2بود )جدول مععادار  

گگگرک  9/1و امتگرین آن او سگگطح سگوک تگعش     55/2تگعش  

ضگر، تگعش خشگكی    (. در تحقیگق حا 3حاصل شد )جدول 

درصد وون هااردانه را ااهش داد اه با نتایج  54/92شدید 

دیگر تحقیقات نیا تطابق دارد. تعش خشكی شگدید سگبب   

دانگگه و شگگاخص  اگگاهش تعگگداد دانگگه در چتگگر، وون هگگاار

 . ]16[د شو برداشت می
پاشگی بگا سگطح سگوک      محوول وون هااردانه اوبیشترین 

و گگرک   75/2 مقگدار  بگه  (موتر میكرو 10اسید سالیسیویك )

گگرک   66/1 بگا  اسگید سالیسگیویك   اولامترین آن در سطح 

پاشی با سگطح سگوک اسگید    محوول(. 3 جدول دست آمد ) به

درصگگد وون هااردانگگه را افگگاایش داد.  66/65سالیسگگیویك 

ترتیگب  ااربرد سطوح دوک و چهگارک اسگید سالیسگیویك بگه    

دانه شگد   درصدی وون هاار 14/36و  74/36سبب افاایش 

دانه در  اه نتیج  تأثیر اسید سالیسیویك بر افاایش وون هاار

ویگژ  در سگطح سگوک اسگید سالیسگیویك، بگود        سیاهدانه به

تگگأثیر دور آبیگگاری بگگر ارتفگگاع بوتگگه، تعگگداد   .(3)جگگدول 

های فرلی، تعداد اپسول در بوته، تعداد دانه در بوته  شاخه

اخص و گگگل، وون هااردانگگه، لموكگگرد بیولوژیگگك و شگگ  

برداشت در گیا  سیاهدانه مععادار بود و با افگاایش فواصگل   

اگاهش یافتعگد. بیشگترین     شگد   هگای مطالعگه  آبیاری ویژگی

-لموكرد دانه او دور آبیاری هفت روو )آبیاری متوس ( بگه 

 . ]9[دست آمد 
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 . شاخص برداشت6. 3

 1در سگطح احتمگال    اثر تعش خشكی بر شاخص برداشگت 

بیشگترین مقگدار شگاخص     (.2 ول)جگد بگود   درصد مععادار

درصگد ظرفیگت    70برداشت در سطح دوک تعش خشگكی ) 

و امترین مقدار شاخص برداشت در سطح  85/36ورالی( 

 درصد بگود  07/22ظرفیت ورالی(  50 سوک تعش خشكی )

 (. 3 )جدول

بیشگگترین شگگاخص برداشگگت در سگگطح سگگوک اسگگید    

 و امتگرین آن،  در سگطح دوک اسگید    69/36سالیسیویك با 

سگطح سگوک    (.3)جگدول   درصد بود 65/26سالیسیویك با 

درصد شاخص برداشت را ااهش داد.  80/24تعش خشكی 

آبیاری متوسگ  در سگطح دوک تگعش شگاخص برداشگت را      

درصد افاایش داد. سگطح سگوک اسگید سالیسگیویك      06/22

اگه   درصد شاخص برداشت را افاایش داد، درحالی 37/28

سیویك شاخص برداشگت را  سطوح دوک و چهارک اسید سالی

درصد ااهش داد. اسید سالیسیویك چگون او   87/5و  75/6

های ویاد و اگم تگأثیر   های رشد است در غوظتاععد تعظیم

معكوس بر برخگی او خصوصگیات لموكگردی در گیاهگان     

گذارد. در تحقیقی اثر اسید سالیسیویك بر بهبود  مختوف می

ش و غیگرتعش  رشد و افاایش لموكرد در هر دو شرای  تگع 

طور مععاداری سبب افاایش لموكرد دانه  محسوس بود و به

. تأثیر دور آبیاری بگر ارتفگاع بوتگه،    ]12[در گیا  ذرت شد 

های فرلی، تعداد اپسول در بوته، تعگداد دانگه   تعداد شاخه

در بوته و گل، وون هااردانه، لموكرد بیولوژیك و شاخص 

های آبیاری ویژگی برداشت مععادار بود و با افاایش فواصل

شد  اگاهش یافتعگد. بیشگترین لموكگرد دانگه او دور       مطالعه

 .]9[دست آمد آبیاری هفت روو )آبیاری متوس ( به

 

 . درصد اسانس7. 3

تگعش  اثگر متقابگل    ،جدول تجایگ  واریگانس  اساس نتایج بر

در درصگد اسگانس   بگر صگفت    خشكی و اسید سالیسیویك،

بیشگترین  (. 2 )جگدول بگود  مععگادار   درصد 1سطح احتمال 

و سطح تعش خشكی درصد اسانس او اثر متقابل سطح دوک 

و امترین آن او اثگر متقابگل    09/0سوک اسید سالیسیویك با 

سطح اول تعش خشكی و سطح اول اسگید سالیسگیویك بگا    

اثر متقابل سگطح اول   (.3 جدول )درصد حاصل شد  036/0

 تگگعش بگگا سگگطوح دوک، سگگوک و چهگگارک اسگگید سالیسگگیویك

درصد مقگدار اسگانس را    88/38و  55/55، 88/38ترتیب  به

افاایش داد. همنعین اثر متقابل سطح دوک تعش بگا سگطوح   

، 11/11ترتیب اول، دوک، سوک و چهارک اسید سالیسیویك به

درصد مقدار اسانس را افگاایش داد.   88/38و  150، 88/38

برهمكعش سطح سوک تگعش بگا سگطوح اول، دوک، سگوک و     

و  5/92، 88/38، 11/11ترتیگب  سید سالیسیویك بگه چهارک ا

(. 3درصد بر مقدار اسانس این گیا  افاود )جگدول   77/27

در این آومایش، اسید سالیسیویك توانست تأثیرات ناشی او 

تعش خشكی، حتی تگعش شگدید خشگكی را تعگدیل اعگد،      

مقگدار متوسگ    و سطح سگوک تگعش    اثر متقابلاه   طوری به

 5/92مگوتر( سگبب افگاایش     كگرو یم 10اسید سالیسیویك )

درصدی این صفت نسبت به شاهد شد اه این مقگدار بعگد   

او مقدار اسانس حاصل او اثگر متقابگل سگطح دوک تگعش و     

 063/0سطح سوک اسید سالیسیویك بیشگترین مقگدار یععگی    

بود اه حاای او تگأثیر مهگم اسگید سالیسگیویك در افگاایش      

گیگگا  دارویگگی  صگگفات ایفگگی او جموگگه مقگگدار اسگگانس در

 .]11[سیاهدانه است اه با نتایج دیگر تحقیقات تطابق دارد 

لوت اگاهش   ااهش رطوبت خا ، لموكرد اسانس )به

مقدار لموكرد دانه( را در گیا  ریحان ااهش داد، اما درصد 

 75[. آبیاری در حگد متوسگ  )  2را افاایش داد ] اسانس آن 

افاایش مگواد  درصد ظرفیت ورالی(، در اغوب موارد سبب 

وولن در برخی ارقاک گیا   ااما  مؤثرۀ گیاهی او جموه اسانس

رسد اه خشكی متوس  موجگب   نظر می . به]11[بابونه شد 

های ثانویگه )اسگانس( اگه تگأثیر حفگاظتی       افاایش متابولیت

ها او جموگه تگعش خشگكی در گیگا  دارنگد،       نسبت به تعش



 نجمه جامی و همکاران

 

 1394پاییز   3 شماره  17دوره 
838 

ا خعثی اردن شود و مقدار معاسب اسید سالیسیویك نیا ب می

های فعال ااسیژن تولیدشد  در اثگر   های آواد و فرک  رادیكال

تعش خشكی در گیاهان، سبب افگاایش مقگدار اسگانس در    

. صفات لموكگرد دانگه،   ]15[شود  گیا  دارویی سیاهدانه می

   تود ، تعداد چتر در دانه، تعداد چتر وون هااردانه، ویست

جگا   برداشگت )بگه     و شاخص در چتر، تعداد دانه در چتر

ن، تحت تگأثیر تگعش خشگكی     درصد اسانس( در گیا  انیسو

 .]4[شدید ااهش یافتعد، اما درصد اسانس افاایش یافت 
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هر اگداک  پاشی با اسید سالیسیویك  اثر تعش خشكی و محوول

درصگد   5تعهایی بگر لموكگرد اسگانس در سگطح احتمگال       به

هگای جگدول تجایگ  واریگانس     د دا (.2 )جگدول بود  مععادار

 دهد اه بیشترین لموكرد اسانس او سطح دوک تعش نشان می

و امترین آن او سگطح  گرک بر متر مرب  بود  15/8 و با مقدار

لوت،  اه حاصل شد گرک بر متر مرب   5/4 با مقدار اول تعش

تأثیر مععادار تعش خشكی متوس  بر افاایش لموكرد دانگه و  

اگه تگعش   طگوری    سگیاهدانه بگود، بگه   درصد اسانس در گیا

 40و  11/81ترتیب سبب افاایش خشكی متوس  و شدید به

 (.  3 )جدولدرصدی لموكرد اسانس شد 

وک اسگگید سگگدر سگگطح  لموكگگرد اسگگانس بیشگگترین 

در  آنو امتگرین  گرک بر مترمربگ    7/8 مقدار سالیسیویك به

حاصگگل شگگد.  8/3مقگگدار  اسگگید سالیسگگیویك بگگه اولسگگطح 

پاشگگی در سگگطوح دوک، سگگوک و چهگگارک اسگگید    محوگگول

 45/54و  74/127، 96/76ترتیگگب سگگبب   سالیسگگیویك بگگه 

 درصد افاایش نسبت به شاهد در این صفت شد.

برخگگی او گیاهگگان دارویگگی او جموگگه سگگیاهدانه اگگه تگگا 

خشك و آبیاری  اند، با معاطق نیمه ای مقاوک به خشكی انداو 

توسگ ، سگبب   . تگعش خشگكی م  انگد  متوس  ساوگاری یافته

افاایش لموكرد و برخی او اجگاای لموكگرد در ایگن گیگا      

اگه   های متوسگ  )  شد. همنعین اسید سالیسیویك در غوظت

(، سبب افاایش اغوگب  موتر است میكرو 10در این تحقیق 

صفات او جموه لموكرد اسانس در گیا  دارویگی سگیاهدانه   

تگعش   .]15[شد اه با نتایج تحقیقات دیگر نیا تطگابق دارد  

س گیا  جعفری شد، اما ایفیگت   خشكی سبب ااهش بیوما

. لموكگرد  ]23[و لموكرد اسانس این گیگا  را افگاایش داد   

و تگودۀ محوگی بابونگه     2‘بودگوگد ’و  1‘پرسگو ’اسانس ارقاک 

درصگد ظرفیگت    75شیراو تحت تگعش خشگكی متوسگ  )   

تعهگا اگاهش نیافگت،     ورالی مارله( در مقایسه با شاهد نگه 

 .]11[ادۀ مؤثرۀ ااماوولن نیا افاایش یافت بوكه درصد م

لوت ااهش تجم  مادۀ خشگك،   تعش خشكی شدید به

تعگگداد دانگگه در بوتگگه و فولیكگگول، انگگداوۀ دانگگه، شگگاخص  

دانه سبب اگاهش   برداشت، لموكرد بیولوژیك و وون هاار

لموكرد و اجگاای لموكگرد در اغوگب گیاهگان دارویگی او      

متوس  بگا آبیگاری در    تعش خشكیاما  جموه سیاهدانه شد،

درصد ظرفیت ورالی تعداد دانه در بوته، شگاخص   70حد 

دانه، لموكرد دانه و لموكرد بیولوژیگك   برداشت، وون هاار

لوگت   درصد و لموكرد اسانس را افاایش داد. ایگن امگر بگه   

ساوگاری و مقاومت نسبی ایگن گیگا  بگه شگرای  خشگكی      

بیاری بسیار متوس  است. این نتیجه حاای او آن است اه آ

در برخی موارد، تأثیر معكوس بر صفات لموكردی گیاهان 

خشگك   ویژ  گیاهان دارویی اه با معاطق خشگك و نیمگه   به

ند، دارد. اسگید سالیسگیویك نیگا در غوظگت      ا ساوگاری یافته

ایگگن مگگاد  او   ،دهگگد متوسگگ  لموكگگرد را افگگاایش مگگی   

ویگاد و  هگای   در غوظترو  اواین های رشد است  اععد  تعظیم

در این تحقیق، اثگر   لموكرد را ااهش دهد. ام ممكن است

درصد ظرفیت ورالگی( و   70متقابل تعش خشكی متوس  )

سگبب افگاایش درصگد    موتر(  میكرو 10اسید سالیسیویك )

اسانس، لموكرد بیولوژیك و تعداد دانه در فولیكگول شگد.   

افاایش درصد اسانس در شرای  تعش خشكی ممكن است 

                                                           
1 . Purso 

2 . Bood gold 
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برای محافظت او های ثانویه  اایش تجم  متابولیتلوت اف به

هگوایی   و باشد. با توجه بگه شگرای  آب   تعش  در شرایگیا  

تگوان   خشك در اشور و امبود بارش با آبیاری متوس ، می

به لموكرد بهتری او ایگن گیگا  دارویگی دسگت یافگت و او      

گیری ارد. همنعگین براسگاس نتگایج     هدررفت آب نیا جوو

موتر اسگید   میكرو 10پاشی با غوظت  محوولتحقیق حاضر، 

در دسترسی آسگان اسگت(    باای اروان  سالیسیویك )اه ماد 

خشگك بگرای افگاایش لموكگرد بگه       معاطق خشگك و نیمگه  

 شود. اشاوروان توصیه می

 

  منابع

صگفاری ک و ارامگت ب    بخگش ح،  پور ا، فگرح  پسعدی .1

هگای   ( اثر اسید سالیسیویك بگر برخگی وااگعش   1392)

 Trigonella foenumوژیگگك گیگگا  شگگعبویوه ) فیایول

graecum L. اوفایولگگوژی  ( تحگگت تگگعش شگگوری. ا

 .215-228(آ 26)2گیاهان ورالی. 

( اثرات تعش آبی بر برخی 1381حسعی ع و امیدبیگی ر ) .2

خصوصیات مورفولگوژیكی، فیایولگوژیكی و متگابولیكی    

 .47-59(آ 3)12گیا  ریحان. دانش اشاوروی. 

( تأثیر تعش خشگكی  1391تیغی ح )حیدری ک و جهان .3

و مقادیر اود نیتروژن بر لموكگرد و اجگاای لموكگرد    

دانه، درصد اسانس و میاان تیموایعگون گیگا  دارویگی    

هگای محیطگی در    تعش (..Nigella sativa Lسیاهدانه )

 .33-40آ 5لووک ورالی. 

( تأثیر 1391حیدری ن، پوریوسف ک، تواوی ا و صبا ج ) .4

برداشت بر لموكگرد دانگه و تولیگد    تعش خشكی و ومان 

. تحقیقگگات  (.Pimpinella anisum L)اسگانس انیسگگون 

 .121-130(آ 1)28گیاهان دارویی و معطر ایران. 

( 1390رضاپور ع، حیدری ک، گووی ک و رمگرودی ک )  .5

تأثیر تعش خشكی و مقادیر مختوگف اگود گگوگرد بگر     

هگای   اععگد  لموكرد و اجگاای لموكگرد دانگه و تعظگیم    

در گیا  دارویگی سگیاهدانه. تحقیقگات گیاهگان      اسمای

 .384-396(آ 3)27دارویی و معطر ایران. 

دخت ش، دشتیان آ، ونجانی س و انوردخگت   رضوانی .6

( تأثیرات امی آبیاری و تگراام گیگاهی بگر    1390س )

لموكرد و اجاای لموكرد گیگا  دارویگی سگیاهدانه در    

ای هگ  المووگی تگعش  شرای  دامغان. اولین اعفرانس بگین 

 .28-29 آمحیطی و لووک ورالی

( بررسی 1386رضوانی مقدک پ و احمدواد  مطوق ک ) .7

اثر تاریم ااشت و تراام گیاهی بر لموكگرد و اجگاای   

لموكرد سیاهدانه در شرای  شهرستان قائعات. پژوهش 

 .63-68آ 76و ساوندگی در معاب  طبیعی. 

( اثگر  1390پگور ک )  و پسگعدی  بخش ح ریاحی ن، فرح .8

ل خگگارجی پگگرولین، گالیسگگین بتگگائین، اسگگید  اسگگتعما

سالیسیویك و آسكوربیك اسید بر ااهش اثگرات تگعش   

خشكی در گیا  سورگوک. مجموله مقاتت یگاودهمین  

 .32-35سمیعار سراسری آبیاری و ااهش تبخیرآ 

شگی  اپ ( تگأثیر محوگول  1390واد  ش و گووی ک ) شعبان .9

لی و های ورا لعاصر ریامغذی و دور آبیاری بر ویژگی

های محیطی در لوگوک ورالگی.    دانه. تعشلموكرد سیاه

 .1-9(آ 1)4

( بررسگی اثگرات تگعش خشگكی و     1392غضعفری ک ) .10

شگگوری بگگر برخگگی خصوصگگیات مورفولگگوژیكی و    

فیایولوژیكی ارقاک مختوف جو. دانشگكدۀ اشگاوروی.   

نام  اارشعاسی ارشگد   دانشگا  شهید باهعر ارمان. پایان

 ورالت.

( ارویگابی تگأثیر   1391د  تفتگی ک ) وافرهودی ر و مكی .11

تعش خشكی بر رشد و نمو، لموكرد، میاان اسگانس و  

 Matricaدرصد ااماوولن گیا  دارویی سه رقم بابونه )
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riarecutita L.  هگای  ( در شرای  خووسگتان. پگژوهش

 .735-741(آ 4)10ورالی ایران. 

نگگژاد غ و مهرابیگگان مقگگدک ن، آرویگگن مگگج، خواجگگویی .12

( اثر اسید سالیسیویك بگر رشگد و   1390)مقصودی   

لموكرد لووفه و دان  ذرت در شرای  تعش خشكی در 

 .45-55(آ 1)27ورالی نهال و بذر. مارله. به

هگای   ( اثگر دور  1384مقدک و ) پور د و رضوانی نوروو .13

مختوف آبیاری و تراام بر لموكرد و اجگاای لموكگرد   

. (.Nigella sativa Lگیگگگا  دارویگگگی سگگگیاهدانه ) 

 .306-315(آ 2)3های ورالی ایران.  پژوهش

( بررسی تأثیر 1378نوری آواد ح و حاجی باقری ک ر ) .14

تگگعش خشگگكی بگگر رشگگد و لموكگگرد ارقگگاک جگگو.     

 .19-27(آ 12)1های لووک گیاهی.  پژوهش

تیمگگار اسگگید   ( بررسگگی اثگگر پگگیش  1390ابیگگری ر ) .15

سالیسیویك بر ااهش تعش ااسیداتیو ناشی او خشگكی  

پونیك گیگگا  سگگیاهدانه. اارشعاسگگی در اشگگت هیگگدرو

ارشد. دانشكدۀ اشاوروی دانشگا  شهید باهعر ارمگان.  

 نام  اارشعاسی ارشد.پایان

( اثگگرات سگگطوح مختوگگف شگگوری و 1384تاتگگاری ک ) .16

دفعات آبیاری بر رشد و لموكرد سیاهدانه در شگرای   

آب و هگگوایی مشگگهد. اارشعاسگگی ارشگگد. دانشگگكد    

نامگگ  هد. پایگگاناشگگاوروی دانشگگگا  فردوسگگی مشگگ  

 اارشعاسی ارشد.
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