ثزرعی تبثیز کَدّبي ثیَلَصیك فغفزُ ٍ ٍرهی کوپَعت ثز رشذ ٍ ػولکزد گیبُ دارٍیی ثبدرًدجَیِ
( ) Mellisa officinalisدر شزایط آة ٍ َّایی اعتبى تْزاى
الویزا قبدري  ،هغؼَد گوبریبى ،غالهزضب ًبدري
کبرشٌبط ارشذ سراػت داًشکذُ کشبٍرسي ٍ هٌبثغ طجیؼی داًشگبُ آساد اعالهی اراک
اػضبي ّیبت ػلوی داًشکذُ کشبٍرسي ٍ هٌبثغ طجیؼی داًشگبُ آساد اعالهی اراک
چکیذُ :
اعتفبدُ اس کَدّبي شیویبیی خغبرت ّبي خجزاى ًبپذیزي ثز پیکزُ هحیط سیغت ٍارد کزدُ اعت ..در ایي راعتب ثِ
هٌظَر ثزرعی تبثیز کَدّبي ثیَلَصیك فغفزُ ٍ ٍرهی کوپَعت ثز رشذ ٍ ػولکزد گیبُ دارٍیی ثبدرًدجَیِ ،
آسهبیشی در قبلت آسهبیش فبکتَریل ثب طزح پبیِ ثلَک ّبي کبهل تصبدفی ثب  3تکزار ٍتیوبرّبیی شبهل  5عطح کَد
ٍرهیکَهپَعت ( 0، 5،10،15،20تي در ّکتبر) ٍ کَد سیغتی فغفبت ثبرٍر  0در دٍ عطح)تلقیح ٍ ػذم تلقیح ثب
ثذر( طی عبل سراػی  )1393در هشرػِ در هٌطقِ دهبًٍذ اس اعتبى تْزاى اخزا گزدیذً .تبیح آسهبیش ًشبى داد .ثزرعی
هیبًگیي صفبت تحت تبثیز هصزف عطَح هختلف کَد سیغتی ثبرٍرً 2شبى هی دّذ کِ هصزف کَد سیغتی ثبرٍر2
داراي ثیشتزیي ارتفبع ثَتِ  ،تؼذاد عبقِ در ثَتِ ،تؼذاد ثزگ در ثَتٍِ ،سى تز ثزگ در ثَتِ ٍ ،سى خشك ثزگ در
ثَتٍِ ،سى تز اًذام َّایی ٍ ،سى خشك اًذام َّایی  ،طَل ریشِ در ثَتٍِ ،سى تز ریشِ در ثَتٍِ ،سى خشك ریشِ
در ثَتًِ ،غجت ٍسى خشك ریشِ ثِ ٍسى خشك اًذام َّایی  ،ػولکزد ثیَلَصیك  ،درصذ اعبًظ ٍ ػولکزد اعبًظ
در عطح احتوبل یك درصذ در هقبیغِ ػذم هصزف کَد سیغتی ثبرٍر 2داشت .ثٌبثزایي هصزف کَد سیغتی ثبرٍر2
ثِ لحبظ افشایش پبراهتزّبي رشذ ٍ ًوَ ٍ ًیش ػولکزد ثیَلَصیك ٍ ػولکزد اعبًظ ثزاي کشت گیبُ ثبدرًدجَیِ هَثز
هی ثبشذ .ثزرعی هیبًگیي صفبت تحت تبثیز هصزف عطَح هختلف کَد آلی ٍرهی کوپَعت ًشبى داد هصزف
عطح پٌدن کَد آلی ٍرهی کوپَعت( 20تي در ّکتبر) داراي ثیشتزیي ارتفبع ثَتِ  ،تؼذاد عبقِ در ثَتِ ،تؼذاد ثزگ
در ثَتٍِ ،سى تز ثزگ در ثَتِ ٍ ،سى خشك ثزگ در ثَتٍِ ،سى تز اًذام َّایی  ،طَل ریشِ در ثَتٍِ ،سى تز ریشِ در
ثَتِ ،درصذ اعبًظ ٍ ػولکزد اعبًغجَد در عطح احتوبل یك درصذ اختالف هؼٌی دار ثب ػذم هصزف کَد سیغتی
ثبرٍر 2داشت .هصزف عطح چْبرم کَد ٍرهی کوپَعت( 15تي در ّکتبر) داراي ثیشتزیي ٍسى خشك اًذام َّایی ،
ٍسى خشك ریشِ در ثَتِ ،ػولکزد ثیَلَصیك ثَد .ثٌبثزایي هصزف کَد آلی ٍرهی کوپَعت ثِ لحبظ افشایش

پبراهتزّبي رشذ ٍ ًوَ ٍ ًیش ػولکزد ثیَلَصیك ٍ ػولکزد اعبًظ ثزاي کشت گیبُ ثبدرًدجَیِ تَصیِ هی شَد.
ّوچٌیي هیشاى هصزف کَد آلی ٍرهی کوپَعت ثِ لحبظ کبّش ّشیٌِ هصزف  15تي درّکتبر قبثل تَصیِ هی ثبشذ.
ٍاصُ ّبي کلیذي  :گیبّبى دارٍیی،ثبدرًدجَیٍِ،رهی کوپَعت،ثیَلَصیك ،اعبًظ ،ػولکزد .
آدرط پغت الکتزًٍیکی ًگبرًذُ هغئَلGhelgheli99@yahoo.com:

هقذهِ:
طی عبلیبى هتوبدي دارٍّبي طجیؼی خصَصبَ گیبّبى دارٍیی اعبط ٍ حتی در ثزخی هَارد تٌْب طزیق درهبى
هحغَة هی شذ ٍ در ػیي حبل هَاد اٍلیِ هَخَد در آًْب در صٌؼت دارٍعبسي هَرد اعتفبدُ قزار هی گزفت.
(اثزاّیوی ) 1378 .اعتفبدُ اس عیغتن ّبي سراػی کن ًْبدُ ثِ ػٌَاى شیَُ اي ًَیي در هذیزیت ثْزُ ثزداري اس هٌبثغ
ٍ دعتیبثی ثِ اّذاف کشبٍرسي پبیذار اّویت قبثل تَخْی دارد(هلکَتی .)1378 ،در رٍشْبي عٌتی کشبٍرسي،
اعتفبدُ اس تؼذاد هحذٍدي اس کَد ّبي شیویبیی اس قجیل کَد ّبي استِ ٍ فغفزُ ثزاي رعیذى ثِ حذ اکثز هوکي تَلیذ
ثِ طَر کبهل کبر عبس ًوی ثبشذ ّ .شیٌِ ّبي سیبد هصزف کَد ّبي شیویبیی ٍ آلَدگی خبک ٍ آة ٍ ًیش کبّش در
کیفیت تَلیذات کشبٍرسي در اثز اعتفبدُ اس ایي کَدّب ،ثبػث ایدبد هشکالت سیغت هحیطی ٍ ّوچٌیي فقذاى
تزکیجْبي هٌبعت غذائی درهحصَالت شذُ اعت .ثب ایي حبل ًویتَاى ثِ یکجبرُ کَدّبي شیویبي را اس اکَعیغتن ّبي
سراػی حذف ًوَد (.سارع فیض آثبدي  1377ثغَري.) 1377 ،
در عبلْبي اخیز عبسهبى کشبٍرسي ٍ خَارثبر خْبًی طزح تَعؼِ عیغتوْبي تلفیقی هَاد غذایی را پیشٌْبد
ًوَد(هلکَتی .) 1375،طجق تحقیقبت اًدبم شذُ تلفیق کَد ّبي شیویبیی ثِ ّوزاُ هٌبثغ آلی ٍ ثیَلَصیك ًتبیح
هطلَثی در افشایش راًذهبى تَلیذ هحصَالت کشبٍرسي داشتِ کِ خَد هی تَاًذ راّی ثغَي سراػت ارگبًیك ٍ
درًْبیت کشبٍرسي پبیذار ثبشذ(سارع فیض آثبدي ،کَچکی،حغیٌی ٍ ّبشوی دسفَلی ،1375هحوذ سادُ ٍ هیَُ
چی ،1377فزاًغیظ ٍ کیٌگ .)1990
هَاد ٍ رٍشْب:
ایي تحقیق در سهیٌی ثِ ٍعؼت1000هتز هزثغ در اعتبى تْزاى شْزعتبى دهبًٍذ رٍعتبي عزثٌذاى در اردیجْشت 1392
ثِ اخزا درآهذ .در ایي آسهبیش اس یك طزح آهبري فبکتَریل در غبلت ثلَک کبهل تصبدفی در  3تکزار اعتفبدُ شذُ.
اطالػبت ثِ دعت آهذُ اس طزیق ثزًبهِ آهبري  SPSSهَردتدشیِ ٍ تحلیل قزار گزفتِ ٍ هیبًگیي ّب اس طزیق آسهَى

چٌذ داهٌِ اي داًکي هقبیغِ شذًذ .رعن ًوَدارّب ثَعیلِ ًزم افشاري ّبي  Excelصَرت گزفت .ایي آسهبیش شبهل
 18تیوبر در ّز تکزار ثَدُ.ثز اعبط آسهَى خبک هقذار  300کیلَ گزم اٍرُ در ّکتبر طی  3هزحلِ ( یك عَم
ّوشهبى ثب کبشت ثِ هشرػِ دادُ خَاّذ شذ ٍ یك عَم در هزحلِ  20عبًتیوتزي ٍیك عَم قجل اس گلذّی) ثِ سهیي
دادُ شذ .
تیوبرّبي آسهبیشی شبهل کَد شیویبیی فغفز در  3عطح P1شبّذ (ثز اعبط تَصیِ کَدي ثز اعبط آسٍى خبک )
عَپزفغفبت تزیپل ٍ (  P2 75%شبّذ) ٍ (  P3 50%شبّذ)  -کَد ثیَلَصیك  B1شبّذ ػذم هصزف کَد
ثیَلَصیك  B2هصزف کَد ثیَلَصیك ثبرٍر - 2اعیذ خجزلیك  G1ثذٍى هصزف ٍ  G2هصزف  5پی پی ام در
هزحلِ رشذ طَلی عبقِ( 20عبًتیوتز) ٍ  G3هصزف  10پی پی ام در هزحلِ رشذ طَلی عبقِ( 20عبًتیوتز) هی
ثبشذ.
فبکتَرّبي هَرد یبدداشت ثز داري شبهل ارتفبع ثَتِ  ،تؼذادثزگ در ثَتِ  ،تؼذاد شبخِ فزػی ٍ ،سى تز ثزگ ٍ ،سى
خشك ثزگ ٍ ،سى تز اًذام َّایی ٍ ،سى خشك اًذام َّاییٍ ،سى تز ریشٍِ ،سى خشك ریشًِ،غجت ٍسى خشك ثِ
ٍسى تز اًذام َّاییً،غجت ٍسى خشك ریشِ ثِ ٍسى خشك اًذام َّایی  ،طَل ریشِ ،تبج پَششی  ،درصذ اعبًظ
،ػولکزد اعبًظ هی ثبشذ.
ًتبیح :
ـفت ارتفاع بًتٍ
طجق ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍاریبًظ ارتفبع ثَتِ در گیبُ دارٍیی ثبدرًدجَیِ هشخص گزدیذ هصزف حبصلخیشکٌٌذُ
آلی خبک ٍرهی کوپَعت ٍ کَد سیغتی ثبرٍر 2ثز ارتفبع ثَتِ در عطح احتوبل یك درصذ داراي اثز هؼٌی دار ثَد
ثزرعی خذٍل هقبیغِ هیبًگیي ارتفبع ثَتِ تحت تبثیز اثز هتقبثل عطَح هختلف کَد سیغتی ٍ کَد آلی ٍرهی
کوپَعت ًشبى داد کِ تیوبر ( b1v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب
 40/92عبًتیوتز ثیشتزیي ارتفبع ثَتِ ٍ تیوبر ( b0v0ػذم هصزف کَد ٍرهیکوپَعت  +ػذم هصزف کَد سیغتی
ثبرٍر )2ثب  20/33عبًتیوتز کوتزیي ارتفبع ثَتِ را داشتٌذ ٍ ثب ّوذیگز اختالف هؼٌی دار در عطح احتوبل 0/01
داشتٌذ .در ٌّگبم ػذم هصزف کَد ثبرٍر 2تیوبر ( b0v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +ػذم
هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب  28/42عبًتیوتز ثیشتزیي ارتفبع ثَتِ را ًغجت ثِ تیوبرّبي هشبثِ داشت .ثیي تیوبر

 b1v20ثب تیوبر  b1v15اختالف هؼٌی دار هشبّذُ ًگزدیذ .ثٌبثزایي ّوبى تیوبر ( b1v15هصزف  15تي در
ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثِ لحبظ کبّش ّشیٌِ ثزاي ایي صفت تَصیِ هیشَد.
تبثیز اثز هتقبثل کَد سیغتی ثبرٍر ٍ 2کَد ٍرهیکوپَعت ثز هیبًگیي ارتفبع ثَتِ ثبدرًدجَیِ

صفت تؼذاد عبقِ در ثَتِ
ثز طجق ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍاریبًظ تؼذاد عبقِ در ثَتِ در گیبُ دارٍیی ثبدرًدجَیِ هشخص گزدیذ هصزف
حبصلخیشکٌٌذُ آلی خبک ٍرهی کوپَعت ٍ کَد سیغتی ثبرٍر 2ثز تؼذاد عبقِ در ثَتِ در عطح احتوبل یك درصذ
داراي اثز هؼٌی دار ثَد .ثزرعی خذٍل هقبیغِ هیبًگیي تؼذاد عبقِ در ثَتِ تحت تبثیز اثز هتقبثل عطَح هختلف کَد
سیغتی ٍ کَد آلی ٍرهی کوپَعت ًشبى داد کِ تیوبر ( b1v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +کَد
سیغتی ثبرٍر )2ثب  31/83عبقِ ،ثیشتزیي تؼذاد عبقِ در ثَتِ ٍ تیوبر ( b0v0ػذم هصزف کَد ٍرهیکوپَعت +
ػذم هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب  9/83عبقِ ،کوتزیي تؼذاد عبقِ در ثَتِ را داشتٌذ ٍ ثب ّوذیگز اختالف هؼٌی دار
در عطح احتوبل  0/01داشتٌذ .در ٌّگبم ػذم هصزف کَد ثبرٍر 2تیوبر ( b0v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد
ٍرهیکوپَعت  +ػذم هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب  24/58عبقِ ،ثیشتزیي تؼذاد عبقِ در ثَتِ را ًغجت ثِ

تیوبرّبي هشبثِ داشت .ثٌبثزایي ّوبى تیوبر ( b1v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +هصزف کَد
سیغتی ثبرٍر )2ثزاي ایي صفت تَصیِ هیشَد.
تبثیز اثز هتقبثل کَد سیغتی ثبرٍر ٍ 2کَد ٍرهیکوپَعت ثز هیبًگیي تؼذاد عبقِ در ثبدرًدجَیِ

ـفت تؼذاد برگ در بًتٍ
ثز طجق ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍاریبًظ تؼذاد ثزگ در ثَتِ در گیبُ دارٍیی ثبدرًدجَیِ هشخص گزدیذ هصزف
حبصلخیشکٌٌذُ آلی خبک ٍرهی کوپَعت ٍ کَد سیغتی ثبرٍرً ٍ 2یش اثز هتقبثل کَد ٍرهی کوپَعت ٍ کَد سیغتی
ثبرٍر 2ثز تؼذاد ثزگ در ثَتِ در عطح احتوبل یك درصذ داراي اثز هؼٌی دار ثَد .ثزرعی خذٍل هقبیغِ هیبًگیي
تؼذاد ثزگ در ثَتِ تحت تبثیز اثز هتقبثل عطَح هختلف کَد سیغتی ٍ کَد آلی ٍرهی کوپَعت ًشبى داد کِ تیوبر
( b1v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب  337/92ثزگ ،ثیشتزیي
تؼذاد ثزگ در ثَتِ ٍ تیوبر ( b0v0ػذم هصزف کَد ٍرهیکوپَعت  +ػذم هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب 122/75
ثزگ ،کوتزیي تؼذاد ثزگ در ثَتِ را داشتِ ٍ ثب ّوذیگز اختالف هؼٌی دار در عطح احتوبل  0/01داشتٌذ .در ٌّگبم
ػذم هصزف کَد ثبرٍر 2تیوبر ( b0v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +ػذم هصزف کَد سیغتی
ثبرٍر )2ثب  282/83ثزگ ،ثیشتزیي تؼذاد ثزگ در ثَتِ را ًغجت ثِ تیوبرّبي هشبثِ داشت .ثیي تیوبر  b1v20ثب

تیوبرّبي  b1v5 ٍ b1v10 ،b1v15اختالف هؼٌی دار هشبّذُ ًگزدیذ .ثٌبثزایي تیوبر ( b1v5هصزف  5تي در
ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت  +هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثِ لحبظ کبّش ّشیٌِ ثزاي ایي صفت تَصیِ هیشَد.
تبثیز اثز هتقبثل کَد سیغتی ثبرٍر ٍ 2کَد ٍرهیکوپَعت ثز هیبًگیي تؼذاد ثزگ ثبدرًدجَیِ

تدشیِ ٍاریبًظ تبثیز کَد سیغتی ثبرٍر ٍ 2کَد ٍرهیکوپَعت ثز ٍیضگیّبي گیبُ ثبدرًدجَیِ
هٌبثغ تغییزات

ٍسى تز

ٍسى خشك

درخِ

ارتفبع

تؼذاد

تؼذاد ثزگ

ثزگ

آسادي

ثَتِ

عبقِ

در ثَتِ

ثزگ

تکزار

2

0/88958 ns

4/8438 ns

222/1271 ns

80/341 ns

1/6862 ns

ثبرٍر)B( 2

1

** 1330/0

** 442/7

** 61246/0

** 2491/

** 179/2

ٍرهی کوپَعت(4 )V

** 65/261 ** 885/46 ** 24531/09 ** 198/99 ** 69/059

اثز هتقبثل B×V

4

2/40313 ns

3841/878 ** 6/9239 ns

* 95/404

4/6334 ns

اشتجبُ آسهبیشی

18

1/3086

3/0243

531/516

31/666

1/6039

ضزیت تغییزات

%CV

3/81

7/81

9/01

11/01

9/58

ـفت ػملکرد بیًلًشیک خؽک:
ثز طجق ًتبیح حبصل اس تدشیِ ٍاریبًظ ػولکزد ثیَلَصیك خشك گیبُ دارٍیی ثبدرًدجَیِ هشخص گزدیذ هصزف
حبصلخیشکٌٌذُ آلی خبک ٍرهی کوپَعت ،کَد سیغتی ثبرٍر 2ثز ػولکزد ثیَلَصیك خشك در عطح احتوبل یك
درصذ داراي اثز هؼٌی دار ثَدًذ .ثزرعی خذٍل هقبیغِ هیبًگیي ػولکزد ثیَلَصیك خشك تحت تبثیز اثز هتقبثل
عطَح هختلف کَد سیغتی ٍ کَد آلی ٍرهی کوپَعت ًشبى داد کِ تیوبر ( b1v20هصزف  20تي در ّکتبر کَد
ٍرهیکوپَعت  +کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب  10044/89کیلَگزم در ّکتبر ،ثیشتزیي ػولکزد ثیَلَصیك خشك ٍ تیوبر
( b0v0ػذم هصزف کَد ٍرهیکوپَعت  +ػذم هصزف کَد سیغتی ثبرٍر )2ثب  3694/56کیلَگزم در ّکتبر،
کوتزیي ػولکزد ثیَلَصیك خشك را داشتِ ٍ ثب ّوذیگز اختالف هؼٌی دار در عطح احتوبل ً 0/01شبى دادًذ .در
ٌّگبم ػذم هصزف کَد ثبرٍر 2تیوبر ( b0v15هصزف  15تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت +ػذم هصزف کَد
سیغتی ثبرٍر )2ثب  7736/89کیلَگزم در ّکتبر ،ثیشتزیي ػولکزد ثیَلَصیك خشك را ًغجت ثِ تیوبرّبي هشبثِ
داشت .ثیي تیوبر  ٍ b1v20تیوبرّبي

 b1v5 ٍ b1v10 ،b1v15اختالف هؼٌی دار در عطح احتوبل 0/01

هشبّذُ ًشذ .ثٌبثزایي ّوبى تیوبر ( b1v5هصزف  5تي در ّکتبر کَد ٍرهیکوپَعت+هصزف کَد سیغتی ثبرٍر)2
ثِ لحبظ کبّش ّشیٌِ ثزاي ایي صفت تَصیِ هیشَد.
تبثیز اثز هتقبثل کَدسیغتی ثبرٍر ٍ 2کَدٍرهیکوپَعت ثزهیبًگیي ػولکزد ثیَلَصیك ثبدرًدجَیِ

ـفت ػملکرد اظاوط :
بر طبق وتایج حاـل از تجسیٍ ياریاوط ػملکرد اظاوط گیاٌ داريیی بادروجبًیٍ مؽخؿ گردیذ مفرف
حاـلخیسکىىذٌ آلی خاک يرمی کمپًظت ،کًد زیعتی بارير 2ي اثر متقابل کًد يرمی کمپًظت با کًد زیعتی
بارير 2بر ػملکرد اظاوط در ظطح احتمال یک درـذ دارای اثر مؼىی دار بًدوذ .بررظی جذيل مقایعٍ
میاوگیه ػملکرد اظاوط تحت تاثیر اثر متقابل ظطًح مختلف کًد زیعتی ي کًد آلی يرمی کمپًظت وؽان داد
کٍ تیمار ( b1v20مفرف  20ته در َکتار کًد يرمیکمپًظت  +کًد زیعتی بارير )2با  32/94کیلًگرم در
َکتار ،بیؽتریه ػملکرد اظاوط ي تیمار ( b0v0ػذم مفرف کًد يرمیکمپًظت  +ػذم مفرف کًد زیعتی
بارير )2با  9/37کیلًگرم در َکتار ،کمتریه ػملکرد اظاوط را داؼتٍ ي با َمذیگر اختالف مؼىی دار در ظطح

احتمال  0/01وؽان دادوذ .در َىگام ػذم مفرف کًد بارير 2تیمار ( b0v20مفرف  15ته در َکتار کًد
يرمیکمپًظت +ػذم مفرف کًد زیعتی بارير )2با  20/26کیلًگرم در َکتار ،بیؽتریه ػملکرد اظاوط را
وعبت بٍ تیمارَای مؽابٍ داؼت .بیه تیمار  b1v20ي تیمار  b1v15اختالف مؼىی دار در ظطح احتمال 0/01
مؽاَذٌ وؽذ .بىابرایه َمان تیمار ( b1v15مفرف  15ته در َکتار کًد يرمیکمپًظت+مفرف کًد زیعتی
بارير )2بٍ لحاظ کاَػ َسیىٍ برای ایه ـفت تًـیٍ میؼًد.
تاثیر اثر متقابل کًد زیعتی بارير 2ي کًد يرمیکمپًظت برمیاوگیه ػملکرد اظاوط بادروجبًیٍ

تجسیٍ ياریاوط تاثیر کًد زیعتی بارير 2ي کًد يرمیکمپًظت بر يیصگیَای گیاٌ بادروجبًیٍ
هٌبثغ تغییزات

درخِ آسادي

ًغجتطَل
ریشِثِعبقِ

ًغجتٍسىریشِ ػولکزد ثیَلَصیك درصذ اعبًظ ػولکزد اعبًظ
ثِاًذامَّایی

تکزار

2

0/0109 ns

**0/19413

**723767

0/002ns

7/353 ns

ثبرٍر)B(2

1

**0/1569

* 0/02937

**426265

**0/249

**867/6

ٍرهیکوپَعت()V

4

**0/7343

0/01375 ns

**209386

**0/069

**277/5

اثزهتقبثل B×V

4

0/0123 ns

* 0/02199

17881/9ns

**0/056

**23/17

اشتجبُ آسهبیشی

18

0/0085

0/005999

10882/9

0/0024

4/717

ضزیت تغییزات

%CV

12/01

19/42

14/26

2/67

10/46

مىابغ :
* -ابراَیمی ػلی .1378 .بروامٍ تًظؼٍ پایذار گیاَان داريیی کؽًر .ظازمان تريیج ،آمًزغ ي تحقیقات
کؽايرزی.
*; بغًری ،ا .1377 .بررظی پیامذ َای زیعت محیطی مفرف بی ريیٍ کًدَای فعفرٌ ،مجلٍ زیتًن( يیصٌ وامٍ
کاَػ مفرف ظمًم ي اظتفادٌ یُیىٍ از کًدَا.44-42 :6.
* -زارع فیض آبادی ،ا . 1377 .بررظی اورشی ي بازدٌ اقتفادی وظامُای زراػی متذايل ي اکًلًشیک در
تىايبُای مختلف با گىذم  .پایان وامٍ ديرٌ دکتری داوؽگاٌ فرديظی مؽُذ 180ؾ.
* -ملکًتی ،ج .1378 .کؽايرزی پایذار ي افسایػ ػملکرد با بُیىٍ ظازی مفرف کًد در ایران.چاپ ديم.
وؽر آمًزغ کؽايرزی 460،ؾ.
* -محمذ زادٌ ،ع ،.ي میًٌ چی لىگريدی ،م 1377 .ريغ مفرف تًام کًد حیًاوی ي فعفرع در خاک برای
کاَػ مفرف کًدَای فعفرٌ در خاکُای اظتان بًؼُر ،وؽریٍ ػلمی پصيَؽی خاک ي آب.20-27 :12 ،
* -ملکًتی ،ج .1375 .حاـلخیسی خاکُای مىاطق خؽک .اوتؽارات داوؽگاٌ تربیت مذرض494 .ؾ.
Francies.,C.A. Bulter., F.C and L., D., King. 1990. Sustainable agriculture ia Terperate
Zones.Neww York. John Wiley and Sons, U.S.A. 487p
.

