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 چكيده

 ((Anethum graveolens Lؿٛيذ داسٚيي ٌيبٜ ٔحلَٛ ويفيت ٚ فّٕىشد ثش صيؼتي وٛدٞبي تأثيش ثشسػي ٔٙؾٛس ثٝ آصٔبيؾ ايٗ

 ثب تلبدفي وبُٔ ٞبي ثّٛن كٛست ثٝ عشح .ؿذ ا٘دبْ ـشليآرسثبيدب٘ وـبٚسصي تحميمبت ايؼتٍبٜ تحميمبتي ٔضسفٝ دس 1391 ػبَ دس

، ثيٛػِٛفٛس ،2 ثبسٚس فؼفبتٝ ٘يتشٚوؼيٗ،، (NPK) ؿيٕيبيي وٛد ؿبٞذ، ؿبُٔ آصٔبيـي تيٕبسٞبي. ٌشديذ اخشا تىشاس 4 دس ٚ تيٕبس 9

 2 ثبسٚس فؼفبتٝ + ثيٛػِٛفٛس + ٘يتشٚوؼيٗ ٚ ثيٛػِٛفٛس + 2 ثبسٚس فؼفبتٝ ِفٛس،ثيٛػٛ + ٘يتشٚوؼيٗ ،2 ثبسٚس فؼفبتٝ + ٘يتشٚوؼيٗ

 ٚصٖ ٚ اػب٘غ فّٕىشد ٚ دسكذ ثيِٛٛطيه، فّٕىشد ٚ دا٘ٝ فّٕىشد ثشي، خـه ٔبدٜ فّٕىشد ِحبػ ثٝ تيٕبسٞب ثيٗ داد ٘ـبٖ ٘تبيح .ثٛد

 ٚ دا٘ٝ ثشداؿت ؿبخق كفت سٚي تيٕبسٞب تأثيش ٝو حبِي دس داؿت، ٚخٛد %1 احتٕبَ ػغح دس داسي ٔقٙي اختالف ٞضاسدا٘ٝ،

 وٛد تيٕبس ثٝ ثيِٛٛطيه فّٕىشد ٚ ثشي خـه ٔبدٜ فّٕىشد دا٘ٝ، فّٕىشد ثيـتشيٗ .٘جٛد داس ٔقٙي ثشي خـه ٔبدٜ ثشداؿت ؿبخق

 فّٕىشد يٗثيـتش ٚ 2 ثبسٚس فؼفبتٝ + ثيٛػِٛفٛس + ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس دس اػب٘غ ٔيضاٖ ثبالتشيٗ .داؿت تقّك (NPK) ؿيٕيبيي

 وٛد وبسثشد اص حبكُ ٘تبيح وٝ ايٗ ثٝ تٛخٝ ثب .ٌشديذ حبكُ ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس دس ثشي خـه ٔبدٜ ثشداؿت ؿبخق ٚ اػب٘غ

 حذاوثش ٘يتشٚوؼيٗ وبسثشد ثب وٝ داؿت اؽٟبس تٛاٖ ٔي ٘ذاؿتٙذ، ٞٓ ثب داسي ٔقٙي اختالف ٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي وٛد ٚ ؿيٕيبيي

 ثب ٔمبيؼٝ دس صيؼتي وٛدٞبي ثشخي وبسثشد، كفبت وّيٝ دس .آيذ ٔي ثذػت ثبدسؿجٛ ٌيبٜ اص(لتلبديا فّٕىشد)اػب٘غ ٚ دا٘ٝ فّٕىشد

  .داؿت داسي ٔقٙي ثشتشي(وٛد ٔلشف فذْ)ؿبٞذ
 
 

                                                            
 
 



 
 

 

 

  .صيؼتي وٛد فّٕىشد، ثشداؿت، ؿبخق(، (Anethum graveolens Lؿٛيذ اػب٘غ،  :مييدي هاي واژه

 

 

 

 مقدمٍ

 اصخّٕٝ خٟبٖ ٔختّف وـٛسٞبي ثش٘بٔٝ ػشِٛحٝ دس وٝ اػت اكّي ٔجبحث اص يىي پبيذاس ٝتٛػق ثٝ دػتيبثي ٚ صيؼت ٔحيظ حفؼ

 غزايي، فٙبكش تقبدَ خٛسدٖ ثٟٓ ػجت وٝ ؿيٕيبيي وٛدٞبي سٚيٝ ثي ٔلشف ٘بٔغّٛة اثشٞبي ثٝ تٛخٝ ثب .اػت ٌشفتٝ لشاس ٔب وـٛس

 ثىبٞذ وٛدٞب ايٗ ٔلشف اص ثتٛا٘ذ وٝ سٚؿي وشدٖ يذاپ اػت، ٌشديذٜ خبن ٚ آة ٔٙبثـ آِٛدٌي ٚ ٔحلٛالت ويفيت ٚ فّٕىشد وبٞؾ

 ثخـي تأٔيٗ خٟت)صيؼتي(،  ثيِٛٛطيه وٛدٞبي خلٛكبً ثيِٛٛطيه ٞبي ػيؼتٓ ثٝ تٛخٝ ِضْٚ ساػتب ايٗ دس .سػذ ٔي ٘ؾش ثٝ ضشٚسي

 .( 1380 تيٗ،ساػ كبِح)ؿٛد ٔي احؼبع پيؾ اص ثيؾ ؿيٕيبيي، وٛدٞبي اص اػتفبدٜ وبٞؾ ٚ صسافي ٌيبٞبٖ وٛدي ٘يبصٞبي اص

 صيؼتي تأٔيٗ ثب استجبط دس وٝ ٞؼتٙذ آٟ٘ب ٞبي فشآٚسدٜ يب ص٘ذٜ سيضخب٘ذاساٖ حبٚي ٔبيـ يب خبٔذ ٘يٕٝ خبٔذ، ٔٛادي صيؼتي، وٛدٞبي

 ايٗ ٔلشف، كٛست دس .وٙٙذ ٔي فقبِيت خبن دس ٞب سيضٔغزي ٚيظٜ ثٝ غزايي  فٙبكش ػبيش ٚ ٌٌٛشد فؼفش، وشدٖ فشاٞٓ يب ٘يتشٚطٖ

 ٕ٘ٛ ٚ سؿذ افضايؾ ٔٛخت غزايي فٙبكش تأٔيٗ افضايؾ ثب ٚ دادٜ وّٛ٘ي تـىيُ ٌيبٜ دسٖٚ يب سيـٝ اعشاف ٘بحيٝ دس ٞب ٘يؼٓٔيىشٚاسٌب

 ؿيٕيبيي، وٛدٞبي ثشاي خبيٍضيٙي فٙٛاٖ ثٝ صيؼتي وٛدٞبي حبضش حبَ دس(. 1386 ٔؼتبخشاٖ، ٚ فٕٛآلبيي)ٌشد٘ذ ٔي ٔيضثبٖ ٌيبٜ

 (,.Wu et al 2005)ثبؿٙذ ٔي ٔغشح پبيذاس يوـبٚسص دس خبن حبكّخيضي افضايؾ خٟت

 صسافي خبوٟبي. دٞذ ٔي تـىيُ سا ؿيٕيبيي وٛدٞبي ٔلشف اكّي ٔحٛس خبن، حبكّخيضي دس فٙلش ٟٕٔتشيٗ فٙٛاٖ ثٝ ٘يتشٚطٖ

 لبثُ وُ ٘يتشٚطٖ ٔيضاٖ  ؿٛد ٔي ثبفث وٝ دٞٙذ ٔي دػت اص آثـٛيي اثش دس سا خٛد ٘يتشٚطٖ اص اي ٔالحؾٝ لبثُ ٔمبديش ػبال٘ٝ

 ٌضيٙٝ فٙٛاٖ ثٝ ٘يتشٚطٖ صيؼتي تثجيت فشايٙذ عشيك اص اتٕؼفشي ٘يتشٚطٖ اص ثشداسي ثٟشٜ .يبثذ وبٞؾ ؿذت ثٝ ٌيبٞبٖ ثشاي دػتشع

 ٘يتشٚوؼيٗ وٛد(. ,Bashan & Levanony 1990) ؿٛد ٔي ٔحؼٛة صسافي خبوٟبي ٘يبص ٔٛسد ٘يتشٚطٖ تأٔيٗ خٟت ٔٙبػت اي

 اصت تثجيت ثش فالٜٚ وٝ( ٔي ثبؿذ. Azospirillum) آصٚػپشيّْٛ ٚ( Azotobacter)اصتٛثبوتش خّٕٝاص آصادصي ٕٞيبس ثبوتشيٟبي حبٚي

 اػيذ ٘يىٛتٙيه، اػيذ، B ٞبي ٚيتبٔيٗ ٔب٘ٙذ فقبَ ثيِٛٛطيىي ٔٛاد ٔمذاسي تشؿح ٚ ػبخت تٛا٘بيي ٌيبٜ سيـٝ ٔحيظ دس اتٕؼفشي

 دس ٚ غزايي فٙبكش ٚ آة خزة ػشفت افضايؾ ٘تيدٝ دس ٚ سيـٝ سؿذ ثٟجٛد ثبفث وٝ داس٘ذ سا ٞب خيجشِيٗ ٚ ٞب اوؼيٗ پٙتٛتٙيه،

 (.,.Kader et al 2002) ٌشد٘ذ ٔي فّٕىشد افضايؾ ٟ٘بيت



 
 

 

 

 ا٘تمبَ ػبصٚوبسٞبي ؿيٕيبيي، فشايٙذٞبي تٕبْ دس فٙلش ايٗ .سٚد ٔي ؿٕبس ثٝ  ٌيبٜ ثشاي فٙلش تشيٗ پشٔلشف ٘يتشٚطٖ اص ثقذ فؼفش

 خٙغ اص فؼفبت وٙٙذٜ حُ ثبوتشيٟبي حبٚي 2 ثبسٚس فؼفبتٝ وٛد(.  1384 صادٜ، حؼيٗ) داسد دخبِت ٞب پيبْ ا٘تمبَ ٚ ا٘شطي

 لبدس٘ذ فؼفبتبص آ٘ضيٓ ٚ آِي اػيذٞبي تشؿح ثب ٞب ثبوتشي ايٗ وٝ ثبؿذ ٔي( Pseudomonas)پؼٛدٚٔٛ٘بع( ٚ Bacillus)ثبػيّٛع

 ,.Hazarika et al). 2002وٙٙذ) تجذيُ ٌيبٜ دػتشع لبثُ ٔحَّٛ فشْ ثٝ سا خبن ٘بٔحَّٛ فؼفش

 ٚؽبيف اص .ٌيشد ٔي لشاس  Ca ٚ K ،P ،N اص پغ پٙدٓ سديف دس ِحبػ ايٗ اص وٝ اػت ٌيبٜ ثشاي ضشٚسي فٙبكش اص يىي ٘يض ٌٌٛشد

 ثؼيبسي ؿيٕيبيي ػبختٕبٖ دس آٖ ؿشوت ٚ آ٘ضيٕي ٞبي فقبِيت اص ثؼيبسي دس فٙلش ايٗ دخبِت ثٝ تٛاٖ ٔي ٌيبٞبٖ، دس ٌٌٛشد ٟٔٓ

 .ٕ٘ٛد اؿبسٜ خشدَ ٚ پيبص ػيش، ٘ؾيش ٌيبٞب٘ي دس سايحٝ ِٔٛذ فشاّس ٞبي تشويت ٘يض ٚ ػيؼتئيٗ ٚ ٔتيٛ٘يٗ ٘ؾيش آٔيٙٝ ٞبياػيذ اص

ٌّٛتبتيٖٛ ٚ )وٝ ػجت احيبي ػِٛفبت ٚ ٘يتشات ٔي ٌشدد(، فشٚدٚوؼيٗ ثيٛتيٗ، ٚ تيبٔيٗ ٞبي ٚيتبٔيٗ وّشٚفيُ، تـىيُ دس ٌٌٛشد

 ٌيبٜ ٞبي ثبفت دس ٘يتشات تدٕـ اص ٚ ؿٛد ٔي ػشٔب ٚ خـىي أشام، ثٝ ٌيبٞبٖ ٔمبٚٔت ضايؾاف ثبفث ٚ داؿتٝ دخبِت آ وٛآ٘ضيٓ

  خٌّٛيشي

 ا٘حالَ افضايؾ ٚ خبن ٔٛضقي وشدٖ اػيذي دس ٔفيذ خب٘جي اثشٞبي دِيُ ثٝ ثيـتش فٙلش ايٗ(. 1384 ّٔىٛتي، ٚ كبِح)ٕ٘بيذ ٔي

 خٙغ اص ثبوتشيٟبيي ثيٛػِٛفٛس حبٚي صيؼتي دوٛ(. 1374ديٙي، ػبالس)اػت إٞيت داساي غزايي فٙبكش ػبيش

 ثٝ غزايي فٙبكش اص ثشخي وبفي خزة ثبفثخبن  pH وبٞؾ ٚ ٌٌٛشد اوؼيذاػيٖٛ عشيك اص وٝ اػت( Thiobacillus)تيٛثبػيّٛع

 (.,Wainwright 1984ٔي ؿٛد) ٌيبٞبٖ ٚػيّٝ

 وٝ وشد٘ذ ٌضاسؽ  (1387)ٕٞىبساٖ ٚ وٛچىي اصخّٕٝ، .اػت ؿذٜ ا٘دبْ صيبدي تحميمبت تبوٖٙٛ صيؼتي وٛدٞبي اص اػتفبدٜ صٔيٙٝ دس

 .ؿذ اػب٘غ فّٕىشد% 9/112 افضايؾ ثبفث صٚفب داسٚيي ٌيبٜ دس فّٛسػٙت پؼٛدٚٔٛ٘بع ٚ ٔيىٛسيضا ٘يتشٚوؼيٗ، تشويت اص اػتفبدٜ

 سا فّٕىشد دسكذ 70-80ٔحلٛالت، اص تقذادي دس اػت فؼفبت وٙٙذٜ حُ ثبوتشي حبٚي وٝ فؼفٛثبوتشيٗ تّميح ٔبيٝ اص اػتفبدٜ

 وبسثشد پي دس( 1386)دسصي(. ,Subba Roa 1988)اػت ؿذٜ ٌضاسؽ ػجضيدبت ٔٛسد دس تأثيش ثيـتشيٗ وٝ اػت، دادٜ افضايؾ

 ٚ دا٘ٝ فّٕىشد افضايؾ صيؼتي، وٛدٞبي

 اص اػتفبدٜ ٝو داسد آٖ اص حىبيت(، 2008)ٕٞىبساٖ ٚ Gharib تحميك ٘تبيح .وشد ٌضاسؽ ساصيب٘ٝ ٌيبٜ دس سا ثيِٛٛطيه فّٕىشد

 .ٌشدد ٔي اػب٘غ فّٕىشد ٚ دسكذ افضايؾ ػجت ٔشص٘دٛؽ داسٚيي ٌيبٜ دس فؼفبت وٙٙذٜ حُ ٚ ٘يتشٚطٖ وٙٙذٜ تثجيت ثبوتشيٟبي

 ٚ سيحبٖ اي ٌٛ٘ٝ پشٚا٘ؾ، اصخّٕٝ داسٚيي ٌيبٞبٖ ثشخي سيـٝ ٔحيظ دس پؼٛدٚٔٛ٘بع ٚ اصتٛثبوتش آصٚػپشِيْٛ، ثبوتشيٟبي حضٛس

 ٌٛ٘ٝ ايٗ تدبسي تِٛيذ ثشاي ثيِٛٛطيه وٛدٞبي ٔقشفي دس تٛا٘ذ ٔي ٘تبيح(. ايٗ 1387ٕٞىبساٖ، ٚ وٛچىي)اػت ؿذٜ ٌضاسؽد كجشصس

 آٟ٘ب پشٚسؽ ٚ تِٛيذ دس إٞيت حبئض ٘ىتٝ ٔختّف، كٙبيـ دس داسٚيي ٌيبٞبٖ ٘مؾ ٚ إٞيت ثٝ تٛخٝ ثب .ٌيشد لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ٞب

 ثب ٕٞيبس ٔيىشٚثي ٞبي ٌٛ٘ٝ اص اػتفبدٜ ثٙبثشايٗ .ثبؿذ ٔي ؿيٕيبيي ٔضش ٞبي ٜٟ٘بد وبسثشد ثذٖٚ آٟ٘ب تٛدٜ صيؼت تِٛيذ افضايؾ

 (,.Karthikeyan et al 2008؛ 1387ٕٞىبساٖ، ٚ وٛچىي)ثٛد خٛاٞذ ٔؤثش آٟ٘ب ويفيت ٚ فّٕىشد ثٟجٛد دس داسٚيي، ٌيبٞبٖ



 
 

 

 

 ثشاي ؿٛيذ( اػت Apiaceae)چتشيبٖ ي تيشٜ اص Dill اٍّ٘يؼي ٘بْ ٚ)ؿٛيذ( ؿجت فبسػي ٘بْ ثب Anethum graveolens ٌيبٜ

 دس ٚػيقي ػغح دسؿٛيذ .[1 ] اػت ٌشديذٜ ٔٙتمُ اسٚپب وـٛسٞبي ػبيش ثٝ ثبػتبٖ سْ اص احتٕبالً ٚ ؿذ وـت فّؼغيٗ دس ثبس اِٚيٗ

 آٖ خغشافيبيي ا٘تـبس .يـٛد ْ وـت ٔدبسػتبٖ ٚ ايتبِيب اػپب٘يب، اٍّ٘يغ، ٞٙذ، ٔلش، حجـٝ، لفمبص، ايشاٖ،

  ٌيبٞي ؿٛيذ .اػت ؿذٜ روش تفشؽ ٚ خشاػبٖ تجشيض، لّقٝ، كبئيٗ ٔب٘ٙذ ٔختّف ٘ٛاحي دس عجيقي، كٛست ٝث ايشاٖ، دس

 ؿٛيذ اػب٘غ سً٘ .ثبؿذ ٔي ٔتفبٚت ٔختّف ٟٔبي ا٘ذا دس آٖ ٔمذاس ٚ اػت اػب٘غ ٔحتٛي آٖ سٚيـي پيىش تٕبْ وٝ اػت يىؼبِٝ

 ثشاي اػب٘غ ايٗ اص وبسٖٚ، - د حضٛس فّت ثٝ .[2 ] اػت صيشٜ ثٛي ٔـبثٝ ٚ تٙذ ٘ؼجت ثٝ آٖ ثٛي ٚ سٚؿٗ صسد

 ي فلبسٜٚ ]4،5[ ؿٛيذ ثزس اػب٘غ ثبوتشي ضذ ٚ لبسچي ضذ اثش.]3[ ؿٛد ٔي اػتفبدٜ غزاٞب اص ثقضي عقٓ ػبختٗ ٔغجٛؿ ٚ ٔقغش

 م ٔذس، ٘فخ، ضذ ،اؿتٟبآٚس ٘ؾيش ٔتقذدي ثيِٛٛطيىي خٛاف داساي ؿٛيذ وٝ اػت دادٜ ٘ـبٖ ٞب ثشسػي .ؿذ تبييذ.]6[ آٖ ثزس اػتٛ٘ي

 ضذ ٚ ػشعبٖ ضذ، HDL ي دٞٙذٜ افضايؾ، ٌّيؼيشيذ تشي ٚ LDL، تبْ وّؼتشَٚ ي دٞٙذٜ وبٞؾ يشلبٖ، ضذ.]7[ داػپبػٓ

 ٚ وبسٖٚ - د ي فٕذٜ تشويت دٚ خّٕٝ اص ؿٛيذ، اػب٘غ ٔٛثشٜ ٔٛاد.]8،9[،اػت ؿذٜ ٔغشح آصٔبيـي ٞبي ٔٛؽ دس اوؼيذاػيٖٛ،

 ٔي خٖٛ ثٝ آ٘ضيٓ ػبصي آصاد وبٞؾ ٚ وجذي ِٟبي ػّٛ غـبء تثجيت ػجتٚ  ثٛدٜ اوؼيذا٘ي آ٘تي اثشات داساي احتٕبالً ِيٕٛ٘ٗ،

ٚ  BHTثب  ٔمبيؼٝ دس اوؼيذا٘ي، آ٘تي فقبِيت افضايؾ ثٝ ٔٙدش ؿٛيذ اػب٘غ ٚ فلبسٜ دس آپيَٛ، ديُ فِٙٛيه تشويت.]10[ؿٛ٘ذ

BHA ٞبي ؿىُ ثٝ آصاد ِٟبي ساديىب ٚاوٙؾ اص ٔختّف عشق ثٝ ٚ ٔٛثش عٛس ثٝ وٝ ٞؼتٙذ تشويجبتي ٞب اوؼيذاٖ آ٘تي.]6[ٔي ؿٛد 

 يب ٚ آػيت وبٞؾ ثٝ ٔٙدش ٚ وشدٜ خٌّٛيشي، DNA ٚ ِيپيذ اػيذ، آٔيٙٛ پشٚتئيٗ، ٘ؾيش ٞبيي ثيِٛٔٛىَٛ ثب فقبَ ٘يتشٚطٖ ٚ اوؼيظٖ

 غزايي د ٔٛا دس صيؼتي، يٞب ػبٔب٘ٝ دس ٞب آٖ ٘مؾ وٙبس دس.]11[ؿٛ٘ذ ٔي ٞب ػشعبٖ ٚ فشٚلي - لّجي ٞبي ثيٕبسي ػِّٛي، ٔشي

 ػٕي تشويجبت ايدبد فّت ثٝ ؿذٖ يشً٘ ة ٚ ثذعقٕي ايٕٙي، اي، تغزيٝ ويفيت وبٞؾ اص ٘يض غيشاؿجبؿ ٞبي چشثي اص ػشؿبس

 ؿيٕيبيي ٞبي اوؼيذاٖ آ٘تي.]12[ؿٛ٘ذ ٔي ٔجٙذي تمؼي عجيقي ٚ ؿيٕيبيي ي دػتٝ دٚ ثٝ ٞب اوؼيذاٖ آ٘تي .وٙٙذ ٔي خٌّٛيشي

 ٔٙفي اثشات ٚ صايي ػشعبٖ وٝ ثٛدٜ ٌبالت پشٚپيُ ٚ  BHT ،BHA  ،TBHQ ؿبُٔ داس٘ذ، غزا كٙقت دس سا بدٜاػتف ثيـتشيٗ وٝ

 تشويجبت ٚ داسٚيي ٌيبٞبٖ اص ٚػيقي ٌشٜٚ اص اػتفبدٜ أشٚصٜ ثٙبثشايٗ،.]13،14[اػت ؿذٜ ٔـخق ا٘ؼبٖ ػالٔت ثش تشويجبت ايٗ

 اص يىي.]15[اػت ٌشفتٝ لشاس ٔحمميٗ تٛخٝ ٔٛسد ٞؼتٙذ، اوؼيذا٘ي آ٘تي يتخبك داساي وٝ عجيقي ٔٙبثـ فٙٛاٖ ثٝ ٞب آٖ آسٚٔبتيه

 وٝ اػت ٘جبتي سٚغٗ تشيٗ ٟٔٓ ػٛيب، سٚغٗ .داس٘ذ سٚصٔشٜ ص٘ذٌي دس صيبدي ثؼيبس ٔلشف وٝ ثبؿٙذ ٔي ٞب سٚغٗ غزايي ٞبي ػبٔب٘ٝ

 چشة اػيذٞبي صيبد ٘ؼجتبً ٔمذاس ٚخٛد دِيُ ثٝ ضٕٗ دس .اػت آٖ ثبالي ثبصدٜ ٚ خٛة ويفيت اسصا٘ي، فشاٚا٘ي، دِيُ ثٝ إٞيت ايٗ

 آ٘ت ٞبي ٚيظٌي ٕٞىبساٖ، ٚ  ِي .يجبؿذ ْ اوؼيذاػيٖٛ ٔؼتقذ ٚ ثٛدٜ وٓ اوؼيذاػيٖٛ ثشاثش دس آٖ پبيذاسي سٚغٗ، ايٗ دس اؿجبؿ غيش

 سا صيبدي اوؼيذا٘ي آ٘تي ِيتفقب ٚ دادٜ لشاس ثشسػي ٔٛسد سا اػغٛخٛدٚع ٚ ؿٛيذ داسچيٗ، ثبثٛ٘ٝ، سصٔبسي، سيحبٖ، آٚيـٗ، يبوؼيذا٘ي

 سا ٞٙذي ؿٛيذ ثزس ي فلبسٜ ٚ اػب٘غ اوؼيذا٘ي آ٘تي يٟبي ٚيظي ٘يض ٕٞىبساٖ ٚ ػيًٙ.]16[وشد٘ذ ٌضاسؽ سيحبٖ ٚ آٚيـٗ ثشاي

 حضٛس آٖ، اػب٘غ ثٝ ٘ؼجت ثزس ي فلبسٜ اوؼيذا٘ي آ٘تي فقبِيت ثٛدٖ يتش لٛ فّت وٝ داد ٘ـبٖ ٘تبيح ٚ داد٘ذ لشاس ثشسػي ٔٛسد



 
 

 

 

 ٌشفت، ا٘دبْ 2003 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ  تشٚيالع تٛػظ وٝ ديٍشي پظٚٞـي دس.]6[اػت آلپيَٛ دي ٚ آ٘تَٛ فِٙٛيه تشويت دٚ شثيـت

 ؿٟؼٛاسي .[17 ] اػت ٚاثؼتٝ آٖ دس ٔٛخٛد فِٙٛيه تشويجبت ثٝ ؿيشاصي ي ثبثٛ٘ٝ ي فلبسٜ اوؼيذا٘ي آ٘تي فقبِيت وٝ ؿذ ٔـخق

آ٘تي اوؼيذا٘ي اػب٘غ آٚيـٗ ؿيشاصي فٙٛاٖ  فقبِيت ثٛدٖ ثبال فبُٔ سا تيَٕٛٚ  اوشَٚتشويت فّٙي وبسٚ دٚ حضٛس ٕٞىبساٖ، ٚ

 ٌضاسؽ سا تشپيِٙٛٗ ٚ تشپيٙٗ γ  ٚ–α، وبسٚاوشَٚ تيَٕٛ، ثبالي اوؼيذا٘ي آ٘تي فقبِيت، 2000 ػبَ دس ٕٞىبساٖ ٚ سٚثشتٛ.]18[وشد٘ذ

 خبكيت داساي عجيقي ٔٙبثـ فٙٛاٖ ثٝ ٞب آٖ ٚٔبتيهآس تشويجبت ٚ داسٚيي ٌيبٞبٖ اص ٚػيقي ٌشٜٚ ثٙبثشايٗ.]19[وشد٘ذ

 ػجت( فِٙٛيه تشويجبت)ؿيٕيبيي ػبختبس دس ٞيذسٚوؼيُ ٞبي ٌشٜٚ ٚخٛد ؿذ، ٔـخق ٔٙبثـ، ايٗ ثشسػي ثب وٝ ثٛدٜ اوؼيذا٘ي آ٘تي 

 آٖ ثيـتش وٝ اسدد ٚخٛد عجيقي ٔٛاد يبوؼيذا٘ي آ٘ت فقبِيت اسصيبثي خٟت ٔتقذدي ٞبي سٚؽ.]20،21[ؿٛ٘ذ ٔي خبكيت ايٗ ايدبد

 آٔٛ٘يْٛ تيٛػيب٘بت آصٖٔٛ.]ABTS ]22 ساديىبَ آصٖٔٛ اص تٛاٖ ٔي ٞب سٚؽ ايٗ ي خّٕٝ اص .داس٘ذ سا يىذيٍش ٔىُٕ ٘مؾ ٞب

 ثشد بْ.٘]24[ ثتبوبسٚتٗ ؿذٖ سً٘ ثي ٚ.]15[ •DPPH ساديىبَ آصٖٔٛ، فؼفِٛٔٛيجذْ٘ٛ آصٖٔٛ.]23[ وُ فِٙٛيه تشويجبت تقييٗ.]11[

 اػب٘غ، ؿيٕيبيي ٞبي تشويت ؿٙبػبيي ٚ اسصيبثي اثتذا دس ٔغبِقٝ ايٗ اص ٞذف .اػت ؿذٜ اػتفبدٜ آخش سٚؽ دٚ اص حبضش وبس دس وٝ

 ؿذٖ سً٘ ثي ٚ (•DPPH) ٞيذساصيُ پيىشيُ -1فٙيُ دي -2 'ٚ  2 ساديىبَ آصٖٔٛ دٚ ثب آٖ اوؼيذا٘ي آ٘تي خبكيت ثشسػي ػپغ

 سٚغٗ دس آٖ سفتبس غزايي، ي ػبٔب٘ٝ دس اػب٘غ اثش ثشسػي ٔٙؾٛس ثٝ ٘يض ٚ ثبؿذ ٔي Linoleic acid /(β-Carotene) ثتبوبسٚتٗ

  .ٌيشد ٔي لشاس اسصيبثي ٔٛسد يبوؼيذاٖ آ٘ت ثذٖٚ ػٛيبي

 

 ريشُا ي مًاد

ويّٛ ٔتشي  15اي دس  ٔضسفٝ دس تىشاس 4 ٚ تيٕبس 9 ثب تلبدفي وبُٔ ٞبي ثّٛن عشح لبِت دس 1390-91 صسافي ػبَ دس تحميك ايٗ

ٔتش ٚ  1390ؿٕبِي ٚ استفبؿ تمشيجي اص ػغح دسيب  °38، 2׳، 32״ؿشلي ٚ فشم خغشافيبيي  °46، 6׳، 24״ خغشافيبيي عَٛتجشيض)

 دس آصٔبيؾ ٔحُ خبن فيضيىٛؿيٕيبيي تدضيٝ اص حبكُ ٘تبيح .ؿذاخشا ٔيّي ٔتش دس ػبَ(  1/330ٔيبٍ٘يٗ ثبس٘ذٌي ػبال٘ٝ حذٚد 

( N150 P150 K 100)ؿيٕيبييوٛد  control)،وٛد ٔلشف فذْ)ؿبٞذ ؿبُٔ آصٔبيـي تيٕبسٞبي .اػت ؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ 1 خذَٚ

 ثبوتشيٟبي حبٚي p))2 ثبسٚس فؼفبتٝ ٘يتشٚطٖ، وٙٙذٜ تثجيت ثبوتشيٟبي حبٚي (n)٘يتشٚوؼيٗ وٛد اصخّٕٝ سايح، ثيِٛٛطيه وٛد ا٘ٛاؿ ٚ

 + ٘يتشٚوؼيٗ ؿبُٔ تشويجي كٛست ثٝ ٚ ييتٟٙب ثٝ وٝ ثٛد ٌٌٛشد اوؼيذوٙٙذٜ ثبوتشي حبٚي b)) ثيٛػِٛفٛس ٚ فؼفبت وٙٙذٜ حُ

 ي فؼفبتٝ + ٘يتشٚوؼيٗ ثب تّميحٚ  (pb) ثيٛػِٛفٛس + 2 ثبسٚس ي فؼفبتٝ، (nb) ثيٛػِٛفٛس+ ٘يتشٚوؼيٗ، (np) 2 ثبسٚس ي فؼفبتٝ

 ٔٛسد ثزس وٝ ستكٛ ايٗ ثٝ)ؿذٜ تّميح ثيِٛٛطيه، وٛدٞبي ثب وبؿت، اص لجُ ثزسٞب .ؿذ٘ذ ٌشفتٝ ٘ؾش دس (nbp) ثيٛػِٛفٛس + 2 ثبسٚس

 ٚ( وٙيٓ ٔي خـه وبٔالً ػبيٝ دس سا ثزسٞب ػپغ ٕ٘ٛدٜ، ٔخّٛط ٔلشفي وٛد ٔيضاٖ ثب تذسيح ثٝ ٚ وشدٜ ٔشعٛة سا وشت ٞش ثشاي ٘يبص

 ٞٛا ؿذٖ ٔؼبفذ اص ثقذ ٚ ٔبٜ اسديجٟـت اٚاػظ دس وبؿت ).ؿذ٘ذ وبؿتٝ اكّي ٞبي وشت دس ػبيٝس د ؿذٖ خـه اص پغ ثالفبكّٝ

 (. ؿذ ا٘دبْ
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 3×4 وشت ٞش اثقبد .ؿذ ا٘دبْ ثقذي ٔشاحُ دس ٌيبٞبٖ ٘يبص حؼت ثش ٚخيٗ ٚ تٙه ثقذي، ٞبي آثيبسي ٚ وبؿت اص ثقذ آثيبسي اِٚيٗ

 ثشداؿت .ؿذ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔتش ػب٘تي10سديف سٚي ٞبي ثٛتٝ فبكّٝ ٚ ٔتش ػب٘تي 40 فبكّٝ ثٝ وبؿت سديف 9 ؿبُٔ ٚ ٔتشٔشثـ

 وشت)دس ٞش حبؿيٝ اثش ٌشفتٗ ٘ؾش دس ثب آصٔبيـي وشت ٞش اص ثشداسي ٕ٘ٛ٘ٝ .ٌشفت ا٘دبْ وبُٔ ٌّذٞي ٔشحّٝ دس ٌيبٜ ٞٛايي ٞبي ا٘ذاْ

آٔبسي دس ٘ؾش ٌشفتٝ  خبٔقٝ فٙٛاٖ ثٝ ٌيبٞبٖ ثميٝ ٚ حزف حبؿيٝ اثش فٙٛاٖ ثٝ ٔيب٘ي خغٛط عشفيٗ اص ٌيبٜ دٚ ٚ وٙبسي سديف دٚ

 تقييٗ ثشاي .ؿذ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ثيِٛٛطيهشفت. ٚصٖ وُ ثٛتٝ ٞبي ثشداؿت ؿذٜ)وف ثش( اص يه ٔتشٔشثـ ثٝ فٙٛاٖ فّٕىشد ؿذ(، ا٘دبْ ٌ

 ٔتشٔشثـ، دس ٌشْ حؼت ثش(آصاد ٞٛاي دس ؿذٖ خـه اص ثقذ) ؿذٜ ثشداؿت ٌيبٞبٖ ثشي خـه ٔبدٜ ٚصٖ ثشي، خـه ٔبدٜ فّٕىشد

 يه اص ؿذٜ آٚسي خٕـ ثزسٞبي وبُٔ، سػيذٌي اص پغ ثزس فّٕىشد تقييٗ خٟت .ٌشديذ تقييٗ ٞىتبس دس آٖ ٔيضاٖ ػپغ ٚ ٔحبػجٝ

 ثش وٝ ثيِٛٛطيه، فّٕىشد ٚ ثشي خـه ٔبدٜ فّٕىشد ثزس، فّٕىشد داؿتٗ ثب .ؿذ يبدداؿت ٚ تٛصيٗ ٞب وشت اص يه ٞش دس ٔتشٔشثـ

 دسكذ حؼت ثش ٚ صيش ٞبي فشَٔٛ اص بدٜاػتف ثب ثشي خـه ٔبدٜ ٚ دا٘ٝ ثشداؿت ؿبخق ثٛد٘ذ، ؿذٜ ثجت ٞىتبس دس ويٌّٛشْ حؼت

 (.1379،ثبدي ٘مذي ٚ ثمبِيبٖ)آٔذ ثذػت

 

 



 
 

 

 

                               100ˣٝ٘فّٕىشد ثيِٛٛطيه/فّٕىشد دا٘ٝ(=)%( ؿبخق ثشداؿت دا( 

                100ˣفّٕىشد ثيِٛٛطيه/ فّٕىشد ٔبدٜ خـه ثشي(=)%( ؿبخق ثشداؿت ٔبدٜ خـه ثشي( 

 اػتفبدٜ (Clevenjer) وّٛ٘دش دػتٍبٜ تٛػظ آة ثخبس ثب تمغيش سٚؽ اص ؿذٜ، خـه ٞٛايي ٞبي ا٘ذاْ اص اػب٘غ اػتخشاج ٔٙؾٛس ثٝ

 وٕه ثب اػب٘غ فّٕىشد اػب٘غ، دسكذ تقييٗ اص(. ثقذ 1384٘لشآثبدي، ش٘ب)ثؿذ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ػبفت 2 ٌيشي اػب٘غ ٔذت ٚ ٌشديذ

 تدضيٝ ٔٛسد SASآٔبسي  افضاس ٘شْ اص اػتفبدٜ ثب حبكُ ٞبي دادٜ .ٌشديذ ٔحبػجٝ اػب٘غ دسكذ دس خـه ٔبدٜ فّٕىشد ضشة حبكُ

 . ٌشديذ ا٘دبْ %5 احتٕبَ ػغحدس  دا٘ىٗ اي دأٙٝ چٙذ آصٖٔٛ اص اػتفبدٜ ثب ٞب ٔيبٍ٘يٗ ٔمبيؼٝ ٚ ٌشفتٙذ لشاس تحّيُ ٚ

 وتايج

 گلدار سرشاخٍ تعداد

 داس ٔقٙي اختالف% 1 احتٕبَ ػغح دس تيٕبسٞب ثيٗ وٝ داسد آٖ اص حىبيت ٌّذاس ػشؿبخٝ تقذاد كفت ثشاي ٚاسيب٘غ تدضيٝ ٘تبيح

 تيٕبس ثيٗ ساثغٝ ايٗ دس وٝ ثٛد ؿيٕيبيي وٛد تيٕبس ثٝ ٔشثٛطٌُ(  60/43)ٌّذاس ػشؿبخٝ تقذاد(. ثيـتشيٗ 2)خذَٚ داؿت ٚخٛد

ٌُ( ٘يض ٔشثٛط ثٝ  20/13)ٌّذاس ػشؿبخٝ تقذاد ٕتشيٗ. و٘ذاؿت ٚخٛد داسي ٔقٙي اختالف ؿيٕيبيي وٛد تيٕبس ٚ ٘يتشٚوؼيٗ وبسثشد

 (.1تيٕبس ؿبٞذ ثٛد)ؿىُ 

 

 
 
 

ه مقايسه -1 شنو       دهاي تأثير مياوگي  دارويی شويد گياه گيدار سرشاخه تعداد روي زيستي و شيميايي مو



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 َسارداوٍ يزن

 ٚخٛد داسي ٔقٙي اختالف% 1 احتٕبَ ػغح دس تيٕبسٞب ثيٗ وٝ ٌشدد ٔي ٔـبٞذٜ( 2)خذَٚ ٚاسيب٘غ تدضيٝ اص حبكُ ٘تبيح ثشاػبع

ٌشْ(  647/1)ؿبٞذ تيٕبس ثٝ ٞضاسدا٘ٝ ٚصٌٖشْ( ٚ وٕتشيٗ  792/1)ثيٛػِٛفٛس + ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس ثٝ ٞضاسدا٘ٝ ٚصٖ ثيـتشيٗ .داسد

 استٌٛٛ٘بَ ٝٔمبيؼ عشفي اص .٘ذاؿت ٚخٛد داسي ٔقٙي اختالف ٚ٘يتشٚوؼيٗ ثيٛػِٛفٛس + ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس ثيٗ(. 2ٔشثٛط ثٛد)ؿىُ 

 (2ٚخٛد ٘ذاسد)خذَٚ  داسي ٔقٙي اختالف صيؼتي وٛدٞبي ٚ ؿيٕيبيي وٛد تيٕبس ثيٗ وٝ داسد آٖ اص حىبيت ،2 خذَٚ دس

 
 
 
 

 
 

ه مقايسه -2 شنو        دهاي تأثير مياوگي  دارويي شويد گياه هسارداوه وزن روي زيستي و شيميايي مو
 
 



 
 

 

 

 داوٍ  عملكرد

 ٔمبيؼٝ .ثٛد داس ٔقٙي% 1 احتٕبَ ػغح دس دا٘ٝ فّٕىشد ثش ؿذٜ افٕبَ تيٕبسٞبي(، تبثيش 2)خذَٚ ٚاسيب٘غ تدضيٝ ٘تبيح ثشاػبع

 دس دا٘ٝ ويٌّٛشْ 3366 تِٛيذ ثب ؿيٕيبيي وٛد اص اػتفبدٜ تيٕبس ثشسػي، ٔٛسد تيٕبسٞبي ثيٗ وٝ( 3)ؿىُ داد ٘ـبٖ ٞب دادٜ ٔيبٍ٘يٗ

 تيٕبس ثيٗ .داؿتٙذ سا دا٘ٝ فّٕىشد وٕتشيٗ ٞىتبس، دس دا٘ٝويّٛ ٌشْ  7/1485 تِٛيذ ثب( وٛد ٔلشف فذْ)ؿبٞذ تيٕبس ٚ ثيـتشيٗ ٞىتبس

 تيٕبس ثيٗ وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٘يض ؿذٜ ا٘دبْ استٌٛٛ٘بَ ٔمبيؼٝ .٘ذاؿت ٚخٛد داسي ٔقٙي اختالف ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس ٚ ؿيٕيبيي وٛد

 ٔقٙي داسي ٚخٛد داسد.  اختالف صيؼتي وٛدٞبي ٚ ؿيٕيبيي وٛد

 

 
      

 
دهاي و شيميايي مود ماربرد تأثير تحت شده گيري اودازه صفات وارياوس تجسيه -2 وهجد    زيستي مو
 

 
 

ه مقايسه -3 شنو             دهاي تأثير مياوگي  دارويي شويد گياه داوه عمينرد روي زيستي و شيميايي مو
 
 

 بيًلًشيك  عملكرد



 
 

 

 

 ٔمبيؼٝ .ثٛد داس ٔقٙي% 1 احتٕبَ ػغح دس ثيِٛٛطيه فّٕىشد ثش وٛدي بيتيٕبسٞ تأثيش وٝ داد ٘ـبٖ ٚاسيب٘غ تدضيٝ اص حبكُ ٘تبيح

 ثب ؿبٞذ تيٕبس ٚ ثيـتشيٗ،ويّٛ ٌشْ دس ٞىتبس(  6150)ٔيبٍ٘يٗ ثب ؿيٕيبيي وٛد وبسثشد تيٕبس وٝ داد ٘ـبٖ ٞب دادٜ ٔيبٍ٘يٗ

 وٛد اص اػتفبدٜ تيٕبس ثيٗ حبَ فيٗ دس  (.3)خذَٚ وشد٘ذ تِٛيذ سا ثيِٛٛطيه فّٕىشد وٕتشيٗ ويّٛ ٌشْ دس ٞىتبس( 3215)ٔيبٍ٘يٗ

 تيٕبس(. ثيٗ 2)خذَٚ استٌٛٛ٘بَ ٔمبيؼٝ ٕٞچٙيٗ .٘ذاؿت ٚخٛد  داسي ٔقٙي اختالف ؿيٕيبيي وٛد وبسثشد تيٕبس ٚ ٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي

 . اػت ثيـتش ؿيٕيبيي وٛد دس ثيِٛٛطيه فّٕىشد وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٘يض صيؼتي وٛدٞبي ٚ ؿيٕيبيي وٛد

 

 برگ خشك مادٌ عملكرد

 احتٕبَ ػغح دس  خـه ٔبدٜ فّٕىشد ثش وٛدي تيٕبسٞبي تأثيش وٝ داد ٘ـبٖ( 2)خذَٚ ٞب دادٜ ٚاسيب٘غ تدضيٝ اص آٔذٜ ثذػت ٘تبيح

 ٚ وٕتشيٗ،ويّٛ ٌشْ دس ٞىتبس(  1525)ٔيبٍ٘يٗ ثب ؿبٞذ تيٕبس وٝ داؿت آٖ اص حىبيت ٞب دادٜ ٔيبٍ٘يٗ ٔمبيؼٝ .ثٛد داس ٔقٙي 1%

 وٛد تيٕبس ثيٗ ديٍش عشف اص .داؿتٙذ سا ثشي خـه ٔبدٜ فّٕىشد ثيـتشيٗويٌّٛشْ دس ٞىتبس(  3040ٍيٗ )ثب ٔيب٘ NPK تيٕبس

 ٘يض صيؼتي وٛدٞبي ٚ ؿيٕيبيي وٛد ثيٗ استٌٛٛ٘بَ ٔمبيؼٝ(. 3)خذَٚ ٍ٘شديذ ٔـبٞذٜ داسي ٔقٙي اختالف ٘يتشٚوؼيٗ ٚ ؿيٕيبيي

 ي ثيـتش ٔي ثبؿذ.دس تيٕبس وٛد ؿيٕيبي ثشي خـه ٔبدٜ فّٕىشد وٝ داد ٘ـبٖ

 

 

 اساوس درصد

 داس ٔقٙي %1 احتٕبَ ػغح دس اػب٘غ ٔيضاٖ ثش وٛدي تيٕبسٞبي تأثيش وٝ آ٘ؼت ثيبٍ٘ش ،(2 خذَٚ) ٚاسيب٘غ تدضيٝ اص حبكُ ٘تبيح

 ثب 2 -ثبسٚس فؼفبتٝ + ثيٛػِٛفٛس + يٗ ٘يتشٚوغ تيٕبس ي، ثشسع ٔٛسد تيٕبسٞبي ثيٗ اص وٝ داد ٘ـبٖ ٞب ٔيبٍ٘يٗ ٔمبيؼٝ .ٌشديذ

 ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبسٞبي ضٕٗ دس .داؿتٙذ سا اػب٘غ دسكذ وٕتشيٗ ٚ ثيـتشيٗ تشتيت ثٝ اػب٘غ،% 315/0% ٚ تيٕبس ثيٛػِٛفٛس ثب 484/0

 ٔمبيؼٝ .(3 خذَٚ) ٘ذاؿتٙذ 2 ثبسٚس فؼفبتٝ + ثيٛػِٛفٛس + ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس ثب داسي ٔقٙي تفبٚت 2 ثبسٚس فؼفبتٝ + ثيٛػِٛفٛس ٚ

 ٘ـبٖ ٘ذاد.ٔقٙي داسي سا  اختالف ٘يض (2 خذَٚ)صيؼتي وٛدٞبي ٚ ؿيٕيبيي وٛد ثيٗ َ استٌٛٛ٘ب

 
 اساوس عملكرد

 ٘يض ٞب ٔيبٍ٘يٗ ٔمبيؼٝ .داد٘ذ لشاس تأثيش تحت %1 احتٕبَ ػغح دس سا اػب٘غ فّٕىشد ي، وٛد ي تيٕبسٞب وٝ داد ٘ـبٖ ٚاسيب٘غ تدضيٝ ٘تبيح

 خٛد ثٝ سا اػب٘غ فّٕىشد ٔمذاس وٕتشيِٗيتش دس ٞىتبس(   493/5ثيـتشيٗ ٚ ؿبٞذ) ِيتش دس ٞىتبس( 028/12ؼيٗ)٘يتشٚو تيٕبس وٝ داد ٘ـبٖ

( 2)خذَٚ استٌٛٛ٘بَ ٔمبيؼٝ(. 4)ؿىُ ٘ذاد ٘ـبٖ يٕيبيي ؽ وٛد تيٕبس ثب داسي ٔقٙي اختالفؼيٗ ٘يتشٚو تيٕبس حبَ فيٗ دس .داد٘ذ اختلبف

 . داسد ٚخٛد %1 احتٕبَ ػغح دس داسي ٔقٙي تالفاخ صيؼتي وٛدٞبي ٌشٜٚ ٚ ؿيٕيبيي وٛدثيٗ  وٝ اسد د آٖ اص حىبيت



 
 

 

 

 

 

 
 
 

ه مقايسه -4 شنو       دهاي تأثير مياوگي  اساوس گياه دارويی شويد عمينرد روي زيستي و شيميايي مو
 
 
 
 

 داوٍ  برداشت شاخص

 ٔمبيؼٝ ٕٞچٙيٗ ٚ ؿتٙذ٘ذا دا٘ٝ ثشداؿت ؿبخق ثش يذاسي ٔقٗ تأثيش وٛدي تيٕبسٞبي وٝ داد ٘ـبٖ( 2)خذَٚ ٚاسيب٘غ تدضيٝ ٘تبيح

 (. 2٘ـبٖ ٘ذاد)خذَٚ  آٟ٘ب ثيٗ سا داسي ٔقٙي اختالف ٘يض صيؼتي، وٛدٞبي ٌشٜٚ ٚ ؿيٕيبيي وٛد ثيٗ استٌٛٛ٘بَ
 

 
ه مقايسه -3 جدوه            گياه شويد تحت  بوته بيوىوژيل عمينرد و برگ خشل ماده عمينرد اساوس، درصد صفات مياوگي

دهاي و (NPK)شيميايي مود ماربرد تأثير                                                    زيستي مو



 
 

 

 

 
 

ٍادٓ خؾک بشگ          ظ                    عَيکشد   عَيکشد بی٘ى٘ژیک          تیَاس                  دسصذ اعاّ
 (کیي٘ گشً دس ٕکتاس)                     (گشً دس ٕکتاسکیي٘)                                                                

             
Control              cd34/1 1525 c   3215 e 

NPK             0/37bcd 3040 a 6150 a 

n           0/42abc 2800 a                5310 ab 

p     0/32d 1922/5 b                  4030 cde 

b    0/31d 1755 bc             3735 ed 

n+p   0/39bcd 1715 bc                         4300 bcd 

n+b   0/35cd 1885 b             4302 bcd      

p+b  0/44ab 1700 bc    4100 cde 

n+p+b 0/48a 1930 b 4995 bc 

 

ِ تُ٘، ٕش دس ٍؾتشك دشف یل دذاقو داساي ٕاي ٍیاّگی  .باؽْذ ٍي %5 عطخ دس داس ٍعْي آٍاسي اختالف فاقذ ع

]ِ ٗمغی ٴ(، n) ّیتش ٘(، p)2 باسٗس فغفات ِ(، bس)بی٘ع٘ىف ٗمغی ٴ + ّیتش ِ(، np)2باسٗس فغفات ٘ع٘ىف٘س(، nb)ب٘یع٘ىف٘س + ّیتشٗمغی ٴ + بی  باسٗس فغفات
2(bp و )ِ ٴ + بی٘ع٘ىف٘س + ّیتشٗمغی  ] NPK)ؽیَیایي م٘د( ٗ nbp)2باسٗس فغفات

 

 رگب خشك مادٌ برداشت شاخص

 استٌٛٛ٘بَ ٔمبيؼٝ .٘يؼت داس ٔقٙي ثشي خـه ٔبدٜ ثشداؿت ؿبخق ثش وٛدي تيٕبسٞبي تأثيش وٝ داد ٘ـبٖ ٞب دادٜ ٚاسيب٘غ تدضيٝ

 (. 2)خذَٚ  ٘ذاسد ٚخٛد داسي ٔقٙي فاختال آٟ٘ب ثيٗ وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ ٘يض صيؼتي وٛدٞبي ٚ ؿيٕيبيي وٛد ٌشٜٚ دٚ ثيٗ

 بحث 



 
 

 

 

 دا٘ٝ،) فّٕىشد اكّي اخضاي اص وٝ ٌّذاس ٞبي ػشؿبخٝ تقذاد ثش داسي ٔقٙي تأثيش وٛدي تيٕبسٞبي وٝ دٞذ ٔي ٘ـبٖ آصٔبيؾ ايٗ ٘تبيح

 غزايي ٔٛاد وبفي تأٔيٗ فّت ثٝ (NPK) ؿيٕيبيي وٛد تيٕبس ٔيبٖ ايٗ دس ٚ داس٘ذ ثبؿذ، ٔيؿٛيذ  دس(ثيِٛٛطيه ثشي، خـه ٔبدٜ

 وٝ وشد٘ذ ٌضاسؽ صيؼتي وٛدٞبي وبسثشد ٔٛسد دس( 2007) ٕٞىبساٖ ٚ Abdelaziz ثٛد ثشتش تيٕبسٞب ػبيش ثٝ ٘ؼجت ٌيبٜ ٘يبص ٔٛسد

 ػجت سصٔبسي داسٚيي ٌيبٜ دس ؿبخٝ ٚ ٌُ تقذاد دس سا داسي ٔقٙي افضايؾ(، آصٚػپشيّْٛ ٚ اصتٛثبوتش)اصت ٞبي وٙٙذٜ تثجيت اص اػتفبدٜ

 دس آة ٚ غزايي فٙبكش خزة دس تقبدَ يدبدا اص ٘بؿي تٛا٘ذ ٔي افضايؾ ايٗ داؿتٙذ افالْ( 2007)ٕٞىبساٖٚ  Swaefy ؿٛد ٔي

 ٔحيظ

 دس ايٗ وٝ ثبؿذ، ٌيبٜ سؿذ سٚي آٟ٘ب وٙٙذٜ تحشيه اثشٞبي ٚ ٞب ٞٛسٖٔٛ ٚ حيبتي ٞبي آ٘ضيٓ سٚي ثش ٞب ثبوتشي ايٗ ٔفيذ اثش ٚ سيـٝ

 ٜ ٌشديذ.ٔـبٞذ ٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي وٛد ٔٛسد

 ايٗ وٝ داؿت اؽٟبس تٛاٖ ٔي ثيٛػِٛفٛس ٚ ٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي ٛدٞبيو ٔخّٛط وبسثشد ثذ٘جبَ ٞضاسدا٘ٝ ٚصٖ افضايؾ ثب استجبط دس

 ثٝ غزايي فٙبكش ثٟتش خزة آٖ تجـ ثٝ ٚ اي سيـٝ ػيؼتٓ ثٟتش تٛػقٝ ٚ ٘يتشٚطٖ تثجيت ثش اصتٛثبوتش ثبوتشي تأثيش ٘تيدٝ دس افضايؾ،

 ثذ٘جبَ ٘يض اػفٙبج دسAssiouty  ٚAbo-Sedera(2005 ) ٚ ٌٙذْ دس( 2002)ٕٞىبساٖ ٚ Kader. ٌشديذ حبكُ ٘يتشٚطٖ ٚيظٜ

 ثشاي ٌٌٛشد ٚخٛد ايٗ، ثش فالٜٚ .وشد٘ذ ٔـبٞذٜ سا ٞضاسدا٘ٝ ٚصٖ ٘يتشٚطٖ،ثيـتشيٗ وٙٙذٜ تثجيت فٙٛاٖ ثٝ اصتٛثبوتش تّميح ٔبيٝ وبسثشد

 ويفيت ٚ ّٕىشدف دس ثٙبثشايٗ اِضأيؼت، ػيؼتئيٗ ٚ ٔتيٛ٘يٗ آٔيٙٝ اػيذٞبي ػبختٕبٖ دس ؿشوت عشيك اص آ٘ضيٓ ٚ پشٚتئيٗ ػبختٗ

 اػيذ ايٗ وٝ وٙٙذ ٔي تِٛيذ ػِٛفٛسيه اػيذ ٌٌٛشد، اوؼيذاػيٖٛ ثب تيٛثبػيّٛع ثبوتشيٟبي .ثبؿذ ٔي ثؼيبستأثيشٌزاس ٔحلٛالت

 ٟ٘بيت دس ايٗ ٚ ؿٛد ٔي ٌيبٜ ثشاي آٟ٘ب خزة لبثّيت افضايؾ ثبفث ٚ دادٜ ٘ـبٖ ٚاوٙؾ ؿذٜ، تثجيت غزايي فٙبكش ثب ؿذٜ تِٛيذ

 ثبوتشيٟبي ٚػيّٝ ثٝ فتٛػٙتض ثٟجٛد وّي،(. دس حبِت 1379ٕٞىبساٖ، ٚ ثـبستي)داؿت خٛاٞذ ثذ٘جبَ سا فّٕىشد ٚ سدا٘ٝٞضا ٚصٖ افضايؾ

 ٔي ٌيبٜ ثٝ اصت ٚ فؼفش ٚيظٜ ثٝ غزايي فٙبكش ثٟتش ا٘تمبَ اص ٘بؿي وٝ سٚيـي سؿذ افضايؾ ثب فؼفبت وٙٙذٜ حُ ٚ اصت وٙٙذٜ تثجيت

 Hazarika et 2002؛ 1386 دسصي،؛1386ٚخبلّٛ،ا(ٔيـٛد دا٘ٝ فّٕىشد دس٘تيدٝ ٚ اسدا٘ٝٞض ٚصٖ خـه، ٚصٖ افضايؾ ثبفث ثبؿذ

al., .) 

 استجبط ايٗ دس .داؿتٙذ ثيـتشي دا٘ٝ فّٕىشد)ثذٖٚ تّميح( ؿبٞذ تيٕبس ثب ٔمبيؼٝ دس ٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي وٛد تٛػظ ؿذٜ تيٕبس ٌيبٞبٖ

 سؿذ، ٞبي ٔحشن ٞب، ٚيتبٔيٗ تِٛيذ عشيك اص ٘يتشٚطٖ وٙٙذٜ تثجيت يٟبيثبوتش ٘يتشٚوؼيٗ، وبسثشد ثذ٘جبَ وٝ داؿت اؽٟبس تٛاٖ ٔي

 فّٕىشد ٚ ٞضاسدا٘ٝ ٚصٖ ٌّذاس، ػشؿبخٝ تقذاد كفبت ثٟجٛد ثبفث غزايي فٙبكش ٚ آة خزة ػشفت افضايؾ ٚ سيـٝ سؿذ افضايؾ

 ٚ Osmar ٘تبيح ثب آصٔبيؾ ايٗ ٘تبيح .داسد دا٘ٝ فّٕىشد افضايؾ ثب ٔؼتميٕي استجبط كفبت ايٗ افضايؾ وٝ ؿذ٘ذ ثيِٛٛطيه

 ثب يٛالف تّميح وٝ داد٘ذ ٘ـبٖ آصٚػپشيّيْٛ ثب يٛالف ٚ خٛ ٌٙذْ، دا٘ٝ تّميح اثش ثشسػي دس آٟ٘ب .اػت تضبد دس( 2004)ٕٞىبساٖ

 ٌٙذْ، ٚيثشس( 2002)ٕٞىبساٖ ٚ Kader تحميمبت ٘تبيح ثب ٔب آصٔبيؾ ٘تبيح .ٍ٘شديذ دا٘ٝ فّٕىشد داس ٔقٙي افضايؾ ثبفث آصٚػپشيّيْٛ

Assiouty  ٚAbo-Sedera(2005 )اػتفبدٜ صيؼتي وٛد اص آٟ٘ب دس وٝ تيٕبسٞبيي ثشتشي وُ دس .داسد ٔغبثمت اػفٙبج سٚي ثش 



 
 

 

 

 ٘يتشٚطٖ وٙٙذٜ تثجيت ثبوتشيٟبي تٛػظ وٝ ٘يتشٚط٘ي تثجيت ثش فالٜٚ وٝ ثبؿذ تٛا٘ذ ٔي دِيُ ايٗ ثٝ ؿبٞذ تيٕبس ثب ٔمبيؼٝ دس ٌشديذ

 ٚ فؼفش، ٚيظٜ ثٝ ٔقذ٘ي فٙبكش ثشخي خزة افضايؾ فّت ثٝ ٘يض( ٌٌٛشد اوؼيذوٙٙذٜ ثبوتشيٟبي)اصثيٛػِٛفٛس ٜاػتفبد ٌشفت، كٛست

 ٚ فّٕىشد اخضاي آٖ تجـ ثٝ ٚ فتٛػٙتض افضايؾ ثبفث ٘يبص، ٔٛسد فؼفش تأٔيٗ عشيك اص( فؼفبت وٙٙذٜ حُ ثبوتشيٟبي)2ثبسٚس فؼفبتٝ وٛد

 (. 1386؛ اٚخبلّٛ؛1385، أياوش خّيّيبٖ)ٌشديذ دا٘ٝ فّٕىشد ٟ٘بيت دس

( دس كحيح تغزيٝ) غزايي فٙبكش ٔٙبػت خزة وٝ ثبؿذ ٔي( وُ خـه ٚصٖ) ٌيبٜ ٞبي ا٘ذاْ وُ ثيٛٔبع ثيبٍ٘ش ثيِٛٛطيه فّٕىشد

 ؿيٕيبيي وٛد تيٕبس عشيك اص ٌيبٜ سؿذ ثشاي ٘يبص ٔٛسد (NPK)پشٔلشف ٚ اكّي غزايي فٙبكشافضايؾ آٖ ٔٛثش اػت. تبٔيٗ وبفي 

 دس ٚ سؿذ افضايؾ ثبفث ٘يتشٚطٖ وٙٙذٜ تثجيت ثبوتشيٟبي ثب تّميح ٘يتشٚوؼيٗ، تيٕبس دس .ثبؿذ ٔي ثيِٛٛطيه فّٕىشد ضايؾاف دِيُ

 ثذ٘جبَ( 1385)اوشأي خّيّيبٖ .داسد ٔغبثمت ٔحممبٖ اص تقذادي تحميمبت ٘تبيح ثب وٝ اػت ؿذٜ ثيِٛٛطيىي فّٕىشد افضايؾ ٘تيدٝ

 اصتٛثبوتش صيؼتي وٛد وبسثشد ثذ٘جبَ( 1386) اٚخبلّٛ ٕٞچٙيٗ ٚ رست دس( آصٚػپشيّيْٛ ٚ صتٛثبوتش)ا ٘يتشٚطٖ ٞبي وٙٙذٜ تثجيت وبسثشد

 Stevia داسٚيي ٌيبٜ ٔٛسد دس( 2007) ٕٞىبساٖٚ  Das تحميك ٘تيدٝ .وشد٘ذ ٌضاسؽ سا ثيِٛٛطيه فّٕىشد افضايؾ ٌّشً٘، دس

rebaudiana فّٕىشد ثٟجٛد ٔٛخت فتٛػٙتض افضايؾ ٚ فؼفش ثيـتش خزة بث ٘يض صيؼتي فؼفبت وٛد .اػت ٔغّت ايٗ ٔؤيذ ٘يض 

 فّٕىشد ثٟجٛد ثب استجبط دس سا ٔـبثٟي ٘تبيح ساصيب٘ٝ دس صيؼتي فؼفبت وٛد وبسثشد ثذ٘جبَ( ٘يض 1386) دسصي ٚ ٌشديذ ثيِٛٛطيىي

 ٔٛخت فؼفش ٚيظٜ ثٝ غزايي كشفٙب ثيـتش خزة ثٝ وٕه ٚ ٔحيظ وشدٖ اػيذي ثب احتٕبالً ٘يض ثيٛػِٛفٛس .آٚسد٘ذ ثذػت ثيِٛٛطيىي

 (1381ٕٞىبساٖ ) ٚ ٘لشآثبدي لشثب٘ي ٚ رست سٚي( 1385)اوشأي خّيّيبٖ .اػت ٌشديذٜ خـه ٔبدٜ تِٛيذ ٚ ٞٛايي ا٘ذاْ سؿذ افضايؾ

 اسؽٌض سا ثيِٛٛطيه فّٕىشد افضايؾ ٚ سؿذ ثٟجٛد تيٛثبػيّٛع، تّميح ٔبيٝ ثب ٕٞشاٜ ٌٌٛشد وبسثشد تأثيش ثشسػي دس ػٛيب سٚي ٘يض

 ثٛدٜ ثشخٛسداس وٕتشي تٛػقٝ ٚ سؿذ اص( P ٚ N)اكّي غزايي فٙبكش وٕجٛد دِيُ ثٝ ؿبٞذ تيٕبس خبن، تدضيٝ ٘تبيح ثٝ تٛخٝ ثب .وشد٘ذ

  .اػت

 ثب غيشٔؼتميٓ عٛس ثٝ( اصتٛثبوتش ٚ آصٚػپشيّيْٛ)٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي وٛد دس ٔٛخٛد صي خبن ٞبي ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ وٝ داد ٘ـبٖ ٘تبيح

 اوؼيٗ ٞٛسٖٔٛ تشؿح عشيك اص ٕٞچٙيٗ ٚ غزايي فٙبكش خزة ٔيضاٖ افضايؾ ٞب، يٖٛ خزة ػغح افضايؾ ٚ اي سيـٝ ٓػيؼت تٛػقٝ

 ٌيشي اػب٘غ دس اػتفبدٜ ٔٛسد ا٘ذاْ فٙٛاٖ ثٝ ثشي خـه ٚصٖ ٚيظٜ ثٝ ٚ ٞٛايي ثخؾ خـه ٚصٖ افضايؾ ثبفث ٌيبٜ، سؿذ تحشيه ٚ

 ٌيبٜ سٚي ثش ٘يتشٚوؼيٗ صيؼتي وٛد وبسثشد ثذ٘جبَ آٟ٘ب .داسد ٔغبثمت( 1388) ٕٚٞىبساٖ فالحي تحميمبت ٘تبيح ثب وٝ اػت ٌشديذٜ

 ثبفث ٌيبٜ، ٘يبص ٔٛسد غزايي فٙبكش وبفي تأٔيٗ ثب ٔؼتميٓ عٛس ثٝ ؿيٕيبيي وٛد .آٚسد٘ذ ثذػت سا ٔـبثٟي ٘تبيح إِٓب٘ي ثبثٛ٘ٝ داسٚيي

  .اػت ؿذٜ ٌيبٜ ثشي خـه ٚصٖ افضايؾ

 (IPP) پيشٚفؼفبت ايضٚپٙتٙيُ اصخّٕٝ ٞب تشپٗ ػبص٘ذٜ ٚاحذٞبي وٝ داس٘ذ، تشپٙي ٔٙـأ يب ٚ ثٛدٜ ٞب پٗتش ؿيٕيبيي ٌشٜٚ اص ٞب اػب٘غ

 ايٗ دِيُ ثٝ اػت دادٜ ٘ـبٖ تحميمبت ٕٞچٙيٗ .داس٘ذ ATP  ٚNADPH ثٝ ٔجشْ ٘يبص (DMAPP) فؼفبت پيشٚ آِيُ ٔتيُ دي ٚ

 ٞبي فشآٚسدٜ تِٛيذ ٚ فتٛػٙتض ٞؼتٙذ، ٔغشح ٞب ٔٙٛتشپٗ ٚيظٜ ثٝ ٚ اػب٘غ ػٙتض دس ٔٙبػت ٔبدٜ پيؾ فٙٛاٖ ثٝ ٌّٛوضٚ  2OC وٝ



 
 

 

 

 فؼفبتٝ ٚ ثيٛػِٛفٛس ٘يتشٚوؼيٗ، ٔخّٛط صيؼتي وٛد(  1383 ٕٞىبساٖ، ٚ ٘يبوبٖ)داسد اػب٘غ تِٛيذ ثب ٔؼتميٕي استجبط فتٛػٙتضي

 ٌيبٜ ٘يبص ٔٛسد ٞبي آ٘ضيٓ تأٔيٗ ٚ فيُوّشٚ تِٛيذ دس فٙبكش ايٗ وٝ ٘مـي ٚ ٌٌٛشد ٚ فؼفش ٘يتشٚطٖ، خزة ثٝ وٕه عشيك اص 2 ثبسٚس

(. Sangwan, et al.,2001؛ 1386 دسصي،ٜ ا٘ذ)ؿذ اػب٘غ افضايؾ ٟ٘بيتبً ٚ فتٛػٙتضي ٞبي ثبفت ٔيضاٖ افضايؾ ثبفث داس٘ذ

Abdelaziz ٚ ٖسصٔبسي دس( 2007)ٕٞىبسا ٚ Gharib  ٖٚبوتشاصتٛث ثب تّميح دساثش اػب٘غ ٔمذاس افضايؾ ٔشص٘دٛؽ،( دس2008)ٕٞىبسا 

 ٔٛسد دس( 1387)ٕٞىبساٖ ٚ وٛچىي ٘تبيح .وشد٘ذ ثيبٖ ٞب ٔٛ٘ٛتشپٗ ثيٛػٙتض ٚ تشؿحي ٞبي غذٜ تقذاد افضايؾ اص ٘بؿي سا ثبػيّٛع ٚ

 ٚ ٘يتشٚوؼيٗ ثب ؿذٜ تيٕبس ٌيبٞبٍٖ٘شفت.  لشاس ثيِٛٛطيه وٛدٞبي تأثيش تحت ٌيبٜ، دس اػب٘غ دسكذ وٝ داد ٘ـبٖ صٚفب داسٚيي ٌيبٜ

 اص .٘ذاؿتٙذ ٞٓ ثب داسي ٔقٙي اختالف ٚ ثٛد٘ذ داسا سا ثشي خـه ٔبدٜ فّٕىشد ثيـتشيٗ ؿيٕيبيي وٛد تٛػظ ذٜؿ تيٕبس ٌيبٞبٖ

 ثذػت 2 ثبسٚس فؼفبتٝ ٚ ثيٛػِٛفٛس ٘يتشٚوؼيٗ، صيؼتي وٛدٞبي ٔخّٛط ثب ؿذٜ تيٕبس ٌيبٞبٖ دس اػب٘غ ٔيضاٖ ثيـتشيٗ ديٍش عشف

 ضشة حبكُ اص اػب٘غ فّٕىشد ايٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثشايٗ .٘ذاد ٘ـبٖ سا داسي ٔقٙي اختالف تٟٙبيي، ثٝ ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس ثب وٝ آٔذ

 اخضاي ثٛدٖ ثبالتش ٔدٕٛؿ دس آيذ، ٔي ثذػت اػب٘غ دسكذ ٚ)ثشي(  ٌيشي اػب٘غ دس اػتفبدٜ ٔٛسد ثخؾه خـ ٔبدٜ فّٕىشد

 ؿيٕيبيي وٛد ثب ؿذٜ تيٕبس ٌيبٞبٖ وٝ ايٗ ضٕٗ ٌشديذ، تيٕبسٞب ػبيش ثٝ ٘ؼجت آٖ ثشتشي ثبفث ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس دس اػب٘غ فّٕىشد

 .داؿتٙذ سا دْٚ ٔمبْ ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس اص( ثقذ اػب٘غ فّٕىشد اخضاي اص يىي فٙٛاٖ ثٝ) ثشي خـه ٔبدٜ فّٕىشد ثبالي تِٛيذ دِيُ ثٝ

 فّٕىشد ٞب، يىشٚاسٌب٘يؼٓٔ ثب تّميح تيٕبس ثٝ ٘ؼجت NPK)) ؿيٕيبيي وٛد تيٕبس وٝ ٌشديذ ٌضاسؽ سصٔبسي، ٌيبٜ سٚي ثش تحميمي عي

 ايٗ فّت وٝ ثٛد ٔشثٛط وٕپٛػت ٚ ٞب ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ تشويت تيٕبس ثٝ اػب٘غ فّٕىشد ثيـتشيٗ ِٚي داد ٘ـبٖ سا ثيـتشي اػب٘غ

 ايٗ وٝ وشد٘ذ روش ٕٞچٙيٗ ٚ ٌشديذ فٙٛاٖ ٌيبٜ ؿيٕيبيي ٞبي تشويت ٚ سٚيـي كفبت افضايؾ سٚي ٞب ٔيىشٚاسٌب٘يؼٓ تأثيش افضايؾ،

 فّٕىشد افضايؾ ِحبػ اص ٘يض ٔـبثٝ ٘تبيح(. ,.Abdelaziz et al 2007)ثبؿذ تشؿحي ٞبي غذٜ تقذاد افضايؾ اص ٘بؿي تٛا٘ذ ٔي اثش

 وٙٙذٜ تثجيت وبسثشد ثذ٘جبَ ٔشص٘دٛؽ، سٚي ثشEl-Ghadban (2002 ) ٚ ٘قٙبؿ سٚي ثشRam  ٚKumar (1977 ) تٛػظ اػب٘غ،

 ػٛدٚٔٛ٘بع ٚ ٔيىٛسيضا ٘يتشٚوؼيٗ، اص اػتفبدٜ وٝ وشد٘ذ ٌضاسؽ ٘يض( 1387)بساٖٕٞى ٚ وٛچىي .اػت ؿذٜ ٌضاسؽ ٘يتشٚطٖ ٞبي

 ٔالحؾٝ وٝ عٛسي ثٝ .ٌشديذ اػب٘غ فّٕىشد% 9/112 افضايؾ ثبفث ؿبٞذ ثٝ( ٘ؼجت فؼفبت وٙٙذٜ حُ ثبوتشي) فّٛسػٙت

 ثشتش وٛدي، تيٕبسٞبي دس ٞؼتٙذ ٘غاػب فّٕىشد اخضاي اص وٝ اػب٘غ دسكذ ٚ خـه ٔبدٜ ٘يضفّٕىشد ٔب آصٔبيؾ دس( 3)خذَٚ ٌشديذ

 (.4)ؿىُ ثبؿذ ثيـتش ؿبٞذ ثٝ ٘ؼجت تيٕبسٞب ايٗ دس ٘يض اػب٘غ فّٕىشد وٝ داؿت ا٘تؾبس تٛاٖ ٔي ثٙبثشايٗ .ثٛد٘ذ ؿبٞذ اص

 ٚ دادٜ افضايؾ ٘يض سا صايـي سؿذ سٚيـي، سؿذ افضايؾ ضٕٗ ٌيبٜ، ٘يبص ٔٛسد غزايي فٙبكش ثيٗ تقبدَ ايدبد ثب صيؼتي وٛدٞبي ٚالـ دس

 ٌيبٜ دا٘ٝ ثشداؿت ؿبخق ٟ٘بيت دس ٚ ا٘تمبَ ٞب دا٘ٝ ثٝ سٚيـي سؿذ اص حبكُ تِٛيذي آػٕيالت(، دا٘ٝ) فشاٚاٖ Sink)) ٔملذ ايدبد ثب

 (.1386 اٚخبلّٛ،) سٚد ٔي ثبال

 آيذ، ٔي ثذػت( خـه ٔبدٜ فّٕىشد / ثيِٛٛطيه ّٕىشد)فˣ 100 ٔقبدِٝ اص ثشي خـه ٔبدٜ ثشداؿت ؿبخق وٝ ايٗ ثٝ تٛخٝ ثب

 تِٛيذ ثٝ ؿذٜ تِٛيذ( خـه ٔبدٜ)فتٛػٙتضي ٔٛاد اص ثيـتشي ػٟٓ وٝ ثٛد ايٗ تيٕبسٞب ػبيش ثٝ ٘ؼجت ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس ثشتشي دِيُ



 
 

 

 

 حبِت دس .وشد پيذا ثيـتشي افضايؾ ٔخشج ثٝ ٘ؼجت( ثشداؿت ؿبخق ٔقبدِٝ) وؼش كٛست ثٟتش فجبست ثٝ ٚيب يبفت اختلبف ثشي

 اص دساػتفبدٜ خـه ٔبدٜ تِٛيذ افضايؾ آٖ تجـ ثٝ ٚ فتٛػٙتض افضايؾ ٘تيدٝ دس ٚ ٘ٛس وٙٙذٜ خزة ٞبي ا٘ذاْ ثٛدٖ ثيـتش دِيُ ثٝ وّي

 اص دٚس تٛا٘ذ ٕ٘ي آصٔبيؾ ايٗ دس ؿذٜ ٌيشي ا٘ذاصٜ كفبت ثيـتش دس تيٕبسٞب ػبيش ثٝ ٘ؼجت تيٕبس ايٗ ثشتشي ٘يتشٚوؼيٗ، صيؼتي وٛد

  .ثبؿذ ا٘تؾبس

 لشاس ؿيٕيبيي اصوٛد ثبالتش يب ؿذٜ، اسصيبثي كفبت وّيٝ ِحبػ اص ٘يتشٚوؼيٗ تيٕبس وٝ داد ٘ـبٖ بيؾآصٔ ايٗ اص آٔذٜ ثذػت ٘تبيح

 ثٝ ٘يتشٚوؼيٗ اصخّٕٝ صيؼتي وٛدٞبي ثشخي وبسثشد وٝ ؿٛد ٔي اػتٙجبط چٙيٗ ثٙبثشايٗ .٘ذاؿت آٖ ثب داسي ٔقٙي اختالف يب ٌشفت،

 ؿٛيذ داسٚيي ٌيبٜ ويفيت ٚ فّٕىشد ثٟجٛد دس تٛا٘ذ ٔي آصٔبيؾ ايٗ دس فبدٜاػت ٔٛسد صيؼتي وٛدٞبي ػبيش ثب تشويت دس يب تٟٙبيي

 ٔلشف فذْ) ؿبٞذ ثٝ ٘ؼجت صيؼتي وٛدٞبي وبسثشد كفبت اغّت دس وٝ داسد آٖ اص حىبيت ٘تبيح ٕٞچٙيٗ .ثبؿذ داؿتٝ ٔثجتي تأثيش

 دس وٝ تغييشاتي ٚ داس٘ذ ٌيبٞبٖ صايـي ٚ سٚيـي سؿذ ثش غزايي فٙبكش وٝ تأثيشي ثٝ تٛخٝ ثب .داد ٘ـبٖ چـٍٕيشي ثشتشي (وٛد

 إٞيت حبئض ثؼيبس خبن دس آٟ٘ب ثيٗ تقبدَ حفؼ ٚ ايدبد ٚ ٌيبٜ ٘يبص ٔٛسد غزايي فٙبكش تأٔيٗ وٙٙذ، ٔي ايدبد ٔحلَٛ فّٕىشد

 ايٙىٝ ثٝ خٝتٛ ثب ٕٞچٙيٗ ٚ پبيذاس وـبٚسصي ػيؼتٓ ثٝ تٛخٝ ِضْٚ ثش ٘ؾش ٕٞچٙيٗ ٚ ٞذف ايٗ ثٝ ٘يُ ساػتبي دس ثٙبثشايٗ .اػت

 تٛا٘ٙذ ٔي وٛدٞب ايٗ ٞؼتٙذ، ٔؤثش ثؼيبس غزايي فٙبكش ثيٗ تقبدَ ايدبد ٚ تأٔيٗ دس صيؼتي وٛدٞبي

 .ثبؿٙذ ٔغشح أشٚص وـبٚسصي دس ؿذٜ ٔلشف ؿيٕيبيي وٛدٞبي اص ثخـي ثشاي ٔٙبػت خبيٍضيٙي فٙٛاٖ ثٝ
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ط بامتشیٖاي ّقؼ . 1379 ،.ج.ً ٍين٘تي، ٗ .ك خاٗسصي، ،.ح بؾاستي، -  .إٓني ٕاي خاك سد غزایي عْاصش زبج افضایؼ دس تی٘باعیي٘

ٴ ، 176 فْي ّؾشیٴ  .صفذٴ 11 ٗآب، خاك تذقیقات ٍؤعغ
 



 
 

 

 

ُ . 1379 ،.ع.ح بادي، ّقذي ٗ .ك بقاىیاُ، - ظ گیإا َٴ)تداس اعاّ ّذسص، ّؾش اّتؾاسات(. شج شاُ، ا  .صفذٴ 236 تٖ
 
- ِ ٴ ستر عَينشد بش 2 باسٗس فغفاتٴ صیغتي م٘د تأثیش گضاسػ . 1384 ،.ح صادٓ، دغی اٗس صیغت ؽشمت .اي عي٘فٴ ٗ اي داّ  عبض، فْ

 ٍشمض
شاُ، داّؾگإي جٖاد ّؾش       . صفذٴ 22 تٖ

 
مشاٍي، خيیيیاُ - ذٓ بامتشیٖاي اثشات . 1385 ،.ٓ ا ْْ ژُ مْْذٓ تثبیت(، تی٘باعیي٘ط) گ٘گشد امغیذم ً)ّیتشٗ بش  ( اصت٘بامتش ٗ آٗصعپشىی٘

ّٴ رست عَينشد اجضاي ٗ عَينشد سٗي ٌ اي، دا ٓ اسؽذ، ماسؽْاعي ّاٍٴ پایاُ  S.C. 404 سق  ٗادذ اعالٍي آصاد داّؾگآ صساعت، گشٗ
 .تبشیض

 
ٴ داسٗیي گیآ میفي ٗ مَي عَينشد بش صیغتي م٘دٕاي ماسبشد تأثیش بشسعي . 1386 ،.ً دسصي، -  عیغتٌ یل بٴ دعتیابي ٍْظ٘س بٴ ساصیاّ

ٓ صساعت، دمتشي ّاٍٴ پایاُ .پایذاس صساعي ط تشبیت داّؾگآ مؾاٗسصي داّؾنذ  .ٍذس
 
ْي، عاالس - شاُ، داّؾگآ اّتؾاسات .خاك داصيخیضي . 1374 ،.ا.ع دی  .صفذٴ 440 تٖ
الت میفي ٗ مَي عَينشد افضایؼ دس گ٘گشد جایگآ . 1384 ،.ج.ً ٍين٘تي، ٗ .ج صاىخ، - ٴ .مؾاٗسصي ٍذص٘   ؽَاسٓ فْي ّؾشی

ٴ ،  447  .صفذٴ 26 آب، ٗ خاك تذقیقات ٍؤعغ
 
٘دٕاي . 1380 ،.ُ عتیِ،سا صاىخ - ٘عٴ .پایذاس مؾاٗسصي بٴ ّیو دسساعتاي آّٖا ّقؼ ٗ بی٘ى٘ژیل م  صْعتي ت٘ىیذ ضشٗست ٍقاالت ٍجَ

ؤعغٴ مؾ٘س، دس بی٘ى٘ژیل م٘دٕاي شاُ آب،ٗ  خاك تذقیقات ٍ  1-54 تٖ
 
ُ، ٗ .س عَ٘آقایي، - صفٖاُ،، اصفٖاُ داّؾگآ اّتؾاسات عً٘، جيذ(.بامتشي ٗ گیآ َٕیاسي ٕاي عیغتٌ)َٕضیغتي . 1386 ،.ا ٍغتاجشا  ا

  .صفذٴ 237
  

٘چني، ،.ج فالدي، - ّيٗ  .ع م ض٘ا ّٴ داسٗیي گیآ میفي ٗ مَي عَينشد بش بی٘ى٘ژیل م٘دٕاي تأثیش بشسعي . 1388 ،.پ ٍقذً، س  باب٘
ّي   آىَا

Matricaria chamomilla)) ،صساعي پژٕٗؾٖاي ،ُ  . 124-135(: 1)4 ایشا
 
ّي - َشآ گ٘گشد ٍصشف تأثیش بشسعي  0380 .ح عيیخاّي، ٗ .ُ ساعتیِ، صاىخ ،.س ّصشآبادي، قشبا ط تيقیخ ٍایٴ با ٕ  ٗبشادي تی٘باعیي٘

ً ُ تثبیت بش سیضٗبی٘ ً ٍجيٴ .ع٘یا سؽذ ٕاي ؽاخص ٗ ّیتشٗژ  .140-141(:2)16 آب، ٗ خاك عي٘
 
اّي، ٗ .ه تبشیضي، ،.ع م٘چني، - ٕاي اثش اسصیابي 1314 ،.س قشب  میفي خص٘صیات ٗ عَينشد سؽذ، ٕاي ٗیژگي بش بی٘ى٘ژیني م٘د

    ٓ ؼ .صٗفا داسٗیي گیا ٕ شاُ، صساعي ٕاي پژٗ  .124-134(:1)6ای
 
ُ تش، ٗصُ بش K ،P ،N م٘د عٴ ٍختيف ّغبتٖاي اثش . 1383 ،.ب .ً سضایي، ٗ .س ّژاد، خاٗسي ،.ً ّیاماُ، -  ٗ بشگ عطخ خؾل، ٗص

ُ  ٍیضا
ظ       ْاع گیآ اعاّ اُ تذقیقات (.Mentha piperita L) . فيفيي ّع ُ، ٍعطش ٗ داسٗیي گیإ  .131-141(:2)21ایشا
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       Effect of bio and chemical fertilizers on yield and quality of dragonhead 
 

Anethum graveolens L)                                                                     ) 
 

Abstract 

  In order to evaluate the effect of biofertilizers on the yield and quality of Anethum graveolens L 

essential oil, a field experiment was conducted at the Western Azarbaijan Agricultural Research Station in 
2012. Randomized Complete Block Design was used including 9 treatments and 4 replications. Treatments 
were nitroxin, biological phosphorus, bio-sulfur, nitroxin + biological phosphorus, biological phosphorus + 
biosulfur, nitroxin + biosulfur, nitroxin + biological phosphorus + bio-sulfur, chemical origin of nitrogen + 
phosphorus + potassium and control (no fertilizer treatment). According to the results, the effect of treatments 
on dry matter yield (leaves), seed and biological yield, percentage and yield of essential oil and thousand seed 
weight was significant (P<0.01) while it was not significant on harvest index of leaves and harvest index of 
seed. Means comparison showed that applying chemical fertilizer (NPK) resulted in highest leaves dry 
matter, seed and biological yield. The highest essential oil 



 
 

 

 

content and essential oil yield respectively obtained from nitroxin + biological phosphorus + bio-sulfur and 
nitroxin biofertilizer. Considering the fact that no significant difference was observed between applying 
nitroxin and chemical NPK, it can be concluded that applying 
nitroxin may result in maximum seed and essential oil yield. In all studied traits, application of some 
biofertilizers was significantly better than control treatment (no fertilizer)    

  Key words: Essential oil, Anethum graveolens L. harvest Index, yield, biofertilizer.                                  
                                                          

 


