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اثر تنش خشکی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز
تحت تأثیر انواع کود آلی و شیمیایی
4

سودابه نورزاد ،*1احمد احمدیان ،2محمد مقدم 3و الهام دانشفر

 .1دانشجوي کارشناسی ارشد ،گروه گیاهان دارویی ،دانشكدۀ کشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران
 .2استادیار ،گروه تولیدات گیاهی ،دانشكدۀ کشاورزي ،دانشگاه تربت حیدریه ،تربت حیدریه ،ایران
 .3استادیار ،گروه باغبانی ،دانشكدۀ کشاورزي ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .4دانشجوي دکتري ،گروه باغبانی ،دانشكدۀ کشاورزي ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ وصول مقاله1392/03/26 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/02/20 :

چكيده
به منظور بررسي تأثیرات تنش صشکي و کودهاي آلي و شیمیایي ( )NPKبر صصوصیات مورفولوژیکي ،زراعي و مقاار اسان

گشدنیا،

آزمایشي به صورت کرت هاي صردشاه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در مارعۀ تحقیقاتي دانشگاه تربت حیاریده
در سال زراعي  90-1389انجا گرفت .تیمارهاي آزمایش شامل سه سطح تنش صشکي ( 60 ،30و  90درصا ظرفیت زراعي) و چهدار
سطح تیمار کودي (عا مصر

کود ،کود شیمیایي کامل  ،)40 :60 :60( NPKکود دامي ( 25تن در هکتار) و ورمي کمپوسدت ( 25تدن

در هکتار) بودنا .صفات اناازه گیري شاه شامل ارتفاع بوته ،قطر ساقه ،تعااد شاصۀ فرعي ،تعااد بر

در بوته ،وزن تر و صشدک بوتده،

عملکرد اناا رویشي ،تعااد چتر در بوته ،تعااد دانه در چتر ،تعااد دانه در بوته ،وزن هااردانه ،عملکرد دانه ،درصا اسان
اسان

بود .نتایج تجایۀ واریان

و عملکدرد

نشان داد که تیمارهاي تنش صشکي و کودي بر صدفات ذکرشداه تدأثیر معندا داري داشدت .بیشدترین

عملکرد اناا رویشي ( 5371کیلوگر در هکتار) و عملکرد دانه ( 3905کیلوگر در هکتار) به ترتیب در تیمارهاي باون تنش همراه بدا
کود شیمیایي و تنش مالیم با کود شیمیایي مشاهاه شا .بیشترین درصا اسان

( 0/77درصا) و عملکرد اسدان

( 18/49کیلدوگر در

هکتار) در وضعیت تنش مالیم با کاربرد کود شیمیایي بهدست آما .ازآنجا که استفاده از کود شیمیایي در تنش مالیم به افاایش درصدا
و عملکرد اسان

گیاه منجر مي شود ،کاربرد کود شیمیایي به منظور بهره برداري دارویي از گیداه گشدنیا در وضدعیت تدنش مالیدم آبدي

توصیه ميشود.
كلیدواژهها :تنش مالیم ،صصوصیات مورفولوژیکي ،عملکرد اسان  ،عملکرد دانه ،کود شیمیایي.

* نویسناه مسئول

Email: kharif13@gmail.com

سودابه نورزاد و همکاران

 .1مقدمه

سبب بهبود ویژگيهداي فیایکدي ،شدیمیایي و بیولدوژیکي

رشا و عملکرد گیاهان تحدت تدأثیر تدنشهداي زیسدتي و

صاک مي شود ،مي تواندا یکدي از راهکارهداي کداهش اثدر

غیرزیسددتي متعددادي محدداود مدديشددود [ .]1کمبددود آب

نامطلوب تنش صشکي باشا [ .]9بداین منظدور تحقیقدات

بار ترین چالش در تولیا محصوتت زراعي ،بده ویدژه در

متعادي در زمینۀ تأثیر کودهاي آلدي بدر کمیدت و کیفیدت

مناطق صشک و نیمهصشک جهان [ ]37از جمله ایران است

گیاهان دارویي انجا گرفته است [.]9 ، 8 ،5
تنشهاي رطوبتي با تغذیۀ گیاهان بسیار مرتبط است .یکي

که عملکرد گیاهان را در این نواحي با محداودیت مواجده

از مهمترین تأثیرات منفي تنش صشدکي ،کداهش دسترسدي و

کرده است [.]10

جذب عناصر غذایي مختل

با بررسي تدأثیر تدنش صشدکي بدر عملکدرد و صدفات
مورفولوژیک جمعیت هاي مختل

براي گیاه است [ .]40، 34گیاه با

گیداه دارویدي بادرشدبو

تغذیۀ صوب ،مقاومت بهتري به صشکي صواها داشدت [.]29

گیداه ،بدر صدفات

مایریت کودي ميتوانا تا حا زیادي تولیا محصدوتت را در

مشاهاه شا که اثر جمعیت هاي مختل

مناطق صشک تحت تأثیر قرار دها [.]35

مورفولوژیک تقریباا مؤثر نبوده و اصتالفات بدهوجدودآمداه
ناشي از تأثیر تنش رطدوبتي بدر گیداه اسدت و تدأثیر تدنش

تحقیقددات حدداکي از وجددود بددرهمکنش مثبددت بددین

صشکي بدر صدفات مورفولوژیدک ،از تدأثیر منفدي کمبدود

تنشهاي صشکي و مصر

انواع کود است ،در بررسي اثدر

رطوبت بر اناا هوایي گیاه حکایت دارد .در وضعیت تنش

متقابل آبیاري و ورميکمپوست گاارش شا کده اسدتفاده از

مالیم رطوبتي صفات مورفولوژیک با تیمارهاي باون تنش

 15درصا ورمدي کمپوسدت بده همدراه آبیداري در فواصدل

اصتال

چهارده روز ،بیشترین تأثیر را بر ارتفاع بوتده ،وزن صشدک

معنادار نااشتنا [.]16

اثر تنش صشکي بر متابولیت هداي ثانویده در برصدي از

گل و زود گلاهي گیاه بابونۀ آلماني دارد [ .]17در بررسدي

گیاهان دارویي ،اغلب موجب افاایش بعضي از ترکیدب هدا

اثر توأ مصر

کودهاي شدیمیایي ،دامدي و کمپوسدت بدر

[ ]14یا ثابت مانان آنها مي شود [ ]6تأثیرات نامناسب تنش

عملکرد کمي و کیفي بابونه مشخ

صشکي در کاهش عملکرد اسدان

شدا کده بدا مصدر

کودهاي شیمیایي در وضعیت تنش مالیم ،عملکدرد گدل و

در گیداه ریحدان [،]14

آویشددن [ ]32و اکلیددل کددوهي [ ]47گدداارش شدداه اسددت.

اسان

همچنین تنش صشکي موجب کداهش عملکدرد دانده ،وزن

کودهاي دامي و کمپوست موجب افاایش معنا دار عملکدرد

صشک ،وزن ریشه و مقاار روغن تولیاي گشنیا شا [.]39

کمّي و کیفي گیاه مدذکور شدا [ .]3در تحقیقدات دیگدري

در کشاورزي ،عالوه بر تدأثیر مهدم آبیداري بدر مقداار

دربارۀ برهمکنش کودهاي دامي و شیمیایي و تنش صشکي

تولیا ،استفادۀ بهینه از کود نیا در تولیا نهایي حائا اهمیدت

بر اسان  ،عملکرد و ترکیبات شیمیایي گیاهان زیرۀ سبا و

است .تأثیر کودهاي شیمیایي بر کمیت ،کیفیت ،رشا ،نمدو

کودهاي دامي در وضدعیت تدنش

و عملکرد گیاهان دارویي ،متأثر از عوامل مختلد

گیداه افداایش یافدت و در سدال دو نیدا مصدر

موسیالژ اسفرزه ،مصر

موجب افاایش عملکرد کمّي و بهبود عملکرد کیفي گیاهان

ژنتیکدي

مذکور شا [.]9،5

و محیطدي اسدت و عملکدرد کمّددي تحدت تدأثیر وضددعیت
محیطي ،عناصر غذایي و سایر عوامل قرار ميگیرد [.]6 ، 5

باتوجه به موارد یادشاه ميتوان با مایریت مصدر آب

تولیا موفق محصوتت زراعي در وضعیت آب و هدوایي

تغذیهاي شرایط را بده گوندهاي فدراهم

و سیستمهاي مختل

صشک ،مستلا اعمال روش هاي مدایریتي مناسدب اسدت.

آورد که گیاه تحت آن وضعیت ،پتانسیل بالقوۀ صود را ظاهر

استفاده از کودهاي آلي بهعنوان مکمل صداک و عداملي کده

کنا و به حااکثر عملکرد کمّي و کیفي دست یابا [.]19

دوره   16شماره   2تابستان 1393
290
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ازآنجا که گیاهان دارویي واکنش هاي متفاوتي به تدنش
صشکي و کاربرد کودهاي مختل

شیمیایي بر عملکرد ،اجااي عملکرد و اسان

در این وضدعیت دارندا،

آزمایشي در مارعۀ تحقیقات دانشکاۀ کشداورزي دانشدگاه

شایسته است که این موارد بهدقت بررسي و مطالعه شونا.
ها
مختل

گیاه گشدنیا،

تربت حیاریه ،واقع در عر

جغرافیدایي  35درجده و 20

از اجراي پژوهش حاضدر ،بررسدي تدأثیر اندواع

دقیقۀ شدمالي و  59درجده و  13دقیقدۀ شدرقي در ارتفداع

گشنیا

 1450متري از سطح دریا در سال زراعي  90-1389انجدا

کود بر صصوصیات زراعي و مقاار اسان

در وضعیت تنش صشکي است .نتایج این آزمایش مي توانا

گرفت .متوسط بارناگي ساتنۀ منطقه حاود  275میلي متدر

بددهتوصددیۀ کددودي مناسددبي بددراي کشدداورزان در وضددعیت

است و در مات اجدراي طدرح (شدش مداه نخسدت سدال

محاودیت رطوبت منجر شود.

 )1390مقاار بارناگي  13/6میليمتر گاارش شاه است.
صصوصیات فیایکي و شیمیایي صاک محل آزمایش در

 .2مواد و روشها

جاول  2آورده شاه است.

بهمنظور ارزیابي تأثیر تنش صشکي و کاربرد کودهاي آلي و
جدول  .1آمار هواشناسی شهرستان تربت حیدریه (سال )1390
دما

بارندگی

سرعت باد

()°C

()mm

()m/s

فروردین

13/6

40

7/7

اردیبهشت

18/1

19/4

7/8

صرداد

24

4

8/3

تیر

26/5

0/8

9/4

مرداد

23/5

0/4

8/4

شهریور

19/6

0/8

6/9

مهر

13

5/7

7/1

آبان

6/5

13/4

5/5

آذر

3

36/6

4/9

دي

2

48

4/9

بهمن

0

50/5

6/8

اسفنا

8

55/2

7/4

ماه

جدول  .2خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
هاایت
عمق

اسیایته

30-0

7/6

الکتریکي
()dS/m

)(cm

1/8

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

ر

تي

شن

(وزن ظاهري )

()ppm

()ppm

()ppm

() %

() %

() %

g/cm3

0/06

12

185

32

27

41

1/49
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بافت صاک

لومي شني

سودابه نورزاد و همکاران

ط ح

بود .ب انتهاي ه و ة ف عي ،كنتور آب حجمي شمارة 1/5

آزمای

بلوكهاي كامل تصادفي و با سه تکرار اجرا شا .تیمار

نص

شد .ب منظور اعمال تن  ،آبياري ب صورت ك تتي و

اصلي شامل سه سطح تنش صشکي ( 60 ،30و  90درصا

غ قابي داخل ه ك ت در طول دورة روی

ظ في

ب صورت ك تهاي خ دشده در قا

ظ في

زراعي) ،و چهار سطح تيمار كودي (عدم مص ف

گياه ب استا

زراعي ب طور منظ و دقيق صورت پذی ف .

كود ،كود شيميایي كامل  ،NPKكود دامي و

قارت نگهااري آب صداک محدل اجدراي آزمدایش در

ورميکمپوست) بود .کود شیمیایي ،نیتروژن ،فسفر و

نقاط ظرفیت مارعه و پژمردگي دائم محاسدبه شدا .مقداار

پتاسیم بهنسبت  40 :60 :60کود دامي ،کود گاوي کامالا

آب تز در هر تیمار و در هر زمان از طریق انداازه گیدري

پوسیاه بهمقاار  25تن در هکتار و ورميکمپوست  25تن

درصددا رطوبددت حجمددي صدداک بددا اسددتفاده از دسددتگاه

در هکتار در نظر گرفته شا .کوددهي کودهاي آلي در

رطوبت سنج و درنتیجۀ سنجش آب مورد نیاز براي رسیان

شهریور  1389همراه با شخم صورت گرفت ،درحاليکه

به ظرفیت زراعي ،محاسبه شا .رژیدم هداي آبیداري بعدا از

کودهاي شیمیایي قبل از کاشت به صاک اضافه شا .ابعاد

مرحلۀ تنک کردن و استقرار کامل بوته ها اعمال شا .مبارزه

هر کرت  6متر مربع بود .فاصلۀ ردی هاي کشت از

با عل هاي هرز مارعه بهصورت مکانیکي و وجین دسدتي

یکایگر  30سانتيمتر و فاصلۀ بوتهها روي هر ردی

طي چهار مرتبه صورت گرفت.

20

سانتيمتر ،فاصلۀ بین کرتها  1متر و فاصلۀ بین بلوکها 2

صفات اناازهگیريشاه شامل ارتفاع بوتده ،قطدر سداقه،

متر در نظر گرفته شا .کاشت بهروش دستي در 20

تعااد شاصۀ فرعي ،تعااد بر

در بوته ،وزن تدر و صشدک

ف وردین  1390انجام گ ف .

بوته ،عملکرد اناا رویشي ،تعااد چتر در بوته ،تعااد دانده

ب منظور مطا عة تغيي ات مقتدار آب پ وفيتل ختاك در
تيمارهاي مختلف ،با استفاده از دستگاه رطوب سن
رطوب

در چتر ،تعااد دانه در بوته ،وزن هااردانده ،عملکدرد دانده،

1

درصا و عملکرد اسان

TDR

بود .بدراي تعیدین عملکدرد انداا

حجمي خاك در اعماق  15و  30سانتي مت ي خاك

رویشي در مرحلۀ گلاهي و براي محاسبۀ عملکرد دانده در

اندازه گي ي شد .ب اي تعيتين قتدرت نگهتداري آب ختاك

زمان رسیاگي کامل داندههدا ،نموندههدا بدهروش دسدتي از

میرع ب طور تصادفي ش

مسدداحت یددک متددر مربددع از هددر کددرت برداشددت شددانا.

نمونة دس نختورده از میرعت

از دو عمق  15و  30سانتي مت ي تهي شد .نمون ب داري بتا

استخراج اسان

استفاده از اوگ و حلق هاي دَردار مخصوص انجام گ فت .

کلونجر انجا گرفت .باین منظور 100 ،گر نموندۀ بدذري

اشباع رسانده شتد.

از آسدیاب شدان مختصدر بدا

نمون ها پس از توزین ب حا

رطوب

مقتتدار آب ثقلتتي و مقتتدار رطوب ت
ظ في

از هر کرت وزن شا و پد

دو سو آب بالن در داصل دسدتگاه کلدونجر بده مدات پدنج

موجتتود در ختتاك در

میرع و نقطة پژم دگي دائ با استتفاده از دستتگاه

ساعت جوشاناه شا [.]43، 4

2

صفحات فشاري و سپس خشك ك دن در آون و محاستبة
درصد رطوب

تجایۀ واریان

باقيمانده در خاك تعيين شد.

تمام ك تها ب سيست و كشتي تحت

به روش تقطیدر بدا آب و توسدط دسدتگاه

داده هاي حاصل با استفاده از ندر افداار

آماري  SASصورت گرفت .میدانگین هدا بده کمدک آزمدون
چنادامنهاي دانکن در سطح احتمال  5درصا مقایسه شانا.

فشتار مجهتی

1 .Time Domain Reflectometry
2. Pressure plate

دوره   16شماره   2تابستان 1393
292
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 .3نتایج و بحث
نتایج تجایۀ واریان

وزن صشک بوته ،تعااد چتر در بوتده ،تعدااد دانده در چتدر،
بررسي اثر تیمار تنش صشکي و کودي

در سدطح احتمدال 1

تعااد دانه در بوته و عملکدرد اسدان

و تأثیرات متقابل آنها در جاول  3آورده شاه است .براسا

درصا ،و بر صفات وزن تر بوته ،عملکدرد انداا رویشدي و

نتایج به دست آماه ،تیمار تنش صشکي بر صفات ارتفاع بوته،

عملکرد دانه در سطح احتمال  5درصدا معندادار بدود ،ولدي

قطر ساقه ،تعااد شاصۀ فرعي ،وزن صشدک ،تعدااد چتدر در

تیمار کودي بر صفات قطر ساقه ،تعااد بدر در بوتده ،وزن

بوته ،تعااد دانه در چتر ،تعااد دانه در بوته و عملکرد دانده و

تأثیر معناداري نااشت (جاول .)3

عملکرد اسان

هااردانه و درصا اسان

در سدطح احتمدال  1درصدا ،و بدر صدفات

تأثیرات متقابل تیمار تنش صشکي و کود بر صدفات وزن

تعااد بر  ،وزن تر بوته ،عملکدرد انداا رویشدي و درصدا

صشک بوته ،تعااد چتر در بوته ،تعااد دانه در بوته و عملکرد

در سطح احتمال  5درصا معنادار بود اما تیمار تدنش

در سطح احتمال  1درصا ،و براي ارتفاع بوته و تعااد

اسان

اسان

صشکي بر وزن هااردانه تأثیر معناداري نااشت (جاول .)3

دانه در چتر در سطح احتمال  5درصا معنادار شا (جاول .)3

تیمار کودي بر صفات ارتفاع بوته ،تعااد شداصۀ فرعدي،
جدول  .3نتایج تجزیۀ واریانس صفات ارزیابیشدة گشنیز تحت تأثیر تنش خشکی و انواع كود
منبع تغییر

درجۀ

ارتفاع

قطر

تعداد

تعداد برگ

وزن تر

وزن خشک

عملکرد

آزادی

بوته

ساقه

شاخۀ فرعی

در بوته

بوته

بوته

اندام رویشی

0/00041

1/822

0/56

1/22

0/001

17547/88

تکرار

2

تنش صشکي

2

اشتباه اصلي

4

کود

3

54/61
**

**

643/45

**

2/13

0/0347

**

1/248

*

21/09

0/911
**

*

21/09

9/81

0/217

1/32

185/35

0/140

صشکي × کود

6

*20/96

0/026

1/23

اشتباه فرعي

18

7/11

0/125

2/025

9/95

ضریب تغییرات

-

7/56

13/50

26/35

14/166

*

**

*

83/36

141278/56

4/09

19065/82

3/09

**

0/007

44568/80

*

**0/006

12659/84
13898/72
22/8

19/29

19/29
1/23

0/88
0/96

0/0005

28/2

11/0

درجۀ

تعداد چتر

تعداد دانه

تعداد دانه

عملکرد

وزن

درصد

عملکرد

آزادی

در بوته

در چتر

در بوته

دانه

هزاردانه

اسانس

اسانس

تکرار

2

0/047

0/44

45/07

135254/56

0/88

0/002

47/65

تنش صشکي

2

**20/84

**14/16

**10130/96

**1087516/72

2/69

*0/053

** 27/95

اشتباه اصلي

4

0/23

0/57

112/00

63357/49

0/42

0/005

0/02

کود

3

منبع تغییر

**

16/14

**

6/44

**

6602/49

*

**

834507/63

2/44

0/0096

10/15

صشکي × کود

6

**4/58

*1/80

**1853/02

532018/12

0/32

0/0003

1/20

اشتباه فرعي

18

0/51

0/60

230/61

235982/86

0/88

0/0044

0/03

ضریب تغییرات

-

6

5/41

8/88

16/91

13

10

11/3

* و ** بهترتیب معنادار در سطح احتمال  5و  1درصا
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جدول  .4مقایسۀ میانگین تأثیرات سادة عملکرد و اجزای عملکرد گشنیز تحت تأثیر تیمارهای تنش خشکی و انواع كود
صفات

قطر ساقه

تعداد شاخۀ

تعداد برگ

وزن تر بوته

عملکرد اندام رویشی

()mm

فرعی

در بوته

()gr

()Kg/h

تنش صشکي
تنش شایا
( 30درصا ظرفیت زراعي)
تنش مالیم
( 60درصا ظرفیت زراعي)
باون تنش
( 90درصا ظرفیت زراعي)

2/9a

4/1c

20/963b

42/46b

5090/40b

2/7a

5/4b

22/213ab

42/49b

5095/20b

2/3b

6/7a

23/613a

44a

5285/20a

تیمار کودي
شاها

2/8a

4/2c

21/03a

42/30b

5075/87b

کود شیمیایي

2/5a

7/3a

24/16a

43/64a

5237/33a

کود دامي

2/6a

5/8b

22/66a

42/78ab

5133/47ab

کمپوست

2/6a

4/3c

21/20a

43/27ab

5193/07ab

صفات

عملکرد دانه

وزن هااردانه

()Kg/h

()gr

درصا
اسان

صشکي
تنش شایا

2529/5b

6/68b

ab0/662

تنش مالیم

2998/2a

7/20ab

a0/722

باون تنش

3091/2a

7/63a

b0/590

تیمار کودي

حرو

شاها

2590/3b

6/41b

b0/617

کود شیمیایي

3293/1a

7/46a

a0/697

کود دامي

2725/7b

7/26ab

ab0/660

کمپوست

2882/7ab

7/55a

ab0/660

مشترک در هر ستون حاکي از عا اصتال

معنادار براسا

آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصا است.

نتایج مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابدل تیمارهداي تدنش

وزن تر بوته ،عملکرد اناا رویشي ،تعدااد چتدر در بوتده،

صشکي و نوع کود بدر صدفات ارزیدابي شداه در جداول 5

وزن هااردانه ،درصا و عملکرد اسدان

همدراه بدا کداربرد

آورده شاه است .در تیمار بداون تدنش ،بیشدترین مقدادیر

کود شیمیایي مشاهاه شا.

عادي ارتفاع بوته ،تعااد شاصۀ فرعي ،تعدااد بدر

بیشترین ارتفاع بوته مربوط بده تیمدار بداون تدنش بدا

بوتده،
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کاربرد کود شیمیایي با میانگین  48/5سانتي متدر بدود .ایدن

رشا عمومي گیاه نقش بساایي داشته باشا [ .]8محاودیت

مقاار با تیمار باون تنش با کاربرد کود دامي با میانگین 46

آبي موجب کاهش تقسیم و انبساط سلول ها مدي شدود و از

معناداري نشان ندااد .کمتدرین مقداار از

این طریق رشا اناا ها و ارتفاع بوتده را کداهش مدي دهدا.

کود بدا میدانگین 23

بنابراین از جمله تأثیرات منفي تنش صشکي ،کاهش ارتفاع

سانتي متر به دست آما .ارتفاع بوته در تیمار کود شیمیایي و

بوته بر اثر کاهش رطوبدت در دسدتر

و قابلیدت جدذب

کود دامدي بداون تفداوت معنداداري بیشدترین مقداار بدود

عناصر و کاهش رشا است که در نتایج تحقیقات مختلد

(جاول .)5

ذکر شاه است [.]17

سانتيمتر اصتال

تیمار تنش مالیم به همراه عا مصر

دسترسي گیاه به آب و عناصر غدذایي کدافي ،بده ویدژه

قطر ساقه ( 3میلي متر) در تدنش شدایا در مقایسده بدا

شان سلول هدا در

تنش مالیم و شداها ،افداایش معنداداري داشدت .در تدنش

افاایش ارتفاع بوته مؤثر است .کاهش ارتفاع بر اثر مواجده

مالیم ،حااکثر قطر ساقه به تیمارهداي شداها و کمپوسدت

شان با تنش صشکي در بابونده گداارش شداه اسدت [.]2

اصتصاص یافت و کمترین مقاار در وضدعیت بداون تدنش

نیتروژن از طریق تأثیر بر تقسیم و بار

افاایش محتواي آب صاک و قابدل دسدتر

تحت کود شیمیایي ( 2میليمتر) بهدست آما (جاول .)5

شدان عناصدر

غذایي آن در صورت وجود آب کافي مدي تواندا در بهبدود

جدول  .5مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل تیمارهای تنش خشکی و انواع كود بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گشنیز
تیمارها

وزن تر

وزن صشک

عملکرد اناا

تعااد

بوته

بوته

رویشي

بوته

()gr

()gr

()kg/h

c41/48

18/40c

c4978

18/45c

abc5146/80
bc5114/40

ارتفاع بوته

قطر ساقه

تعااد

کود

()cm

()mm

شاصۀ فرعي

شاها

22/70g

3/1a

3/50de

20/36b

 30درصا

شیمیایي

26/32fg

2/8ab

5/40bcde

22/26ab

abc42/89

(تنش شایا)

دامي

32/25de

2/8ab

4/40cde

21/26ab

bc42/62

18/43c

کمپوست

30/14def

2/8ab

3/10e

19/96ab

abc42/99

18/42c

abc5158/40

شاها

29/25ef

2/8ab

4/20de

21/06b

bc42/33

21/76b

bc5079/60

 60درصا

شیمیایي

38/21bc

2/6abc

6/90bcd

23/76ab

abc43/29

22/31ab

abc5194/40

(تنش مالیم)

دامي

37/79bc

2/6abc

5/80bcd

22/66ab

c41/41

22/30ab

c4969/60

کمپوست

36/80c

2/7ab

4/50cde

21/36ab

abc42/81

22/45ab

abc5137/20

شاها

34/01cd

2/3bc

4/80bcde

21/66ab

abc43/08

23/77a

abc5170

 90درصا

شیمیایي

48/49a

2/0c

9/60a

26/46a

a44/76

23/64a

a5370/80

(باون تنش)

دامي

45/91a

2/3bc

7/20b

24/06ab

ab44/30

23/61a

ab5316/40

کمپوست

41/56b

2/3bc

5/40bcde

22/26ab

ab44/03

23/62a

ab5283/60

تنش صشکي

حرو

مشترک در هر ستون حاکي از عا اصتال

معنادار براسا

بر

در

آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصا است.
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ادامۀ جدول  .5مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل تیمارهای تنش خشکی و انواع كود بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گشنیز
تیمارها
تنش صشکي

تعااد چتر

تعااد دانه

تعااد دانه

عملکرد دانه

کود

در بوته

در چتر

در بوته

()Kg/h

وزن

درصا

هااردانه

اسان

()gr

عملکرد اسان
()kg/h

شاها

8/47e

11/85d

100/24f

2223/6c

5/42b

0/62bcd

12/34i

 30درصا

شیمیایي

10/83d

12/45d

135/31e

2475/7bc

7/07a

0/70abc

15/99c

(تنش شایا)

دامي

11/28d

13/18cd

148/61de

2513/2bc

7/10a

0/66abcd

14/38f

کمپوست

11/45cd

14/95b

170/75cd

2905/5bc

7/13a

0/67abcd

13/04h

شاها

9/02e

14/68b

132/30e

2418/2bc

6/69ab

0/67abcd

16/14c

 60درصا

شیمیایي

14/23a

16/62a

236/60a

3905/3a

7/32a

0/77a

18/49a

(تنش مالیم)

دامي

10/23d

13/96bc

143/38e

2398/9bc

7/25a

0/73ab

16/27bc

کمپوست

13/50ab

15/18b

204/89b

3270/3ab

7/53a

0/72abc

16/55b

شاها

12/58bc

14/48bc

182/30bc

3129/3ab

7/12a

0/56d

13/84g

 90درصا

شیمیایي

13/57ab

14/32bc

194/31bc

2902/0bc

8/05a

0/62bcd

15/33d

(باون تنش)

دامي

13/10ab

15/39ab

201/38b

3264/9ab

7/42a

0/59cd

14/83e

کمپوست

13/33ab

15/18b

202/20b

3068/5abc

7/92a

0/59cd

14/58ef

حرو

مشترک در هر ستون حاکي از عا اصتال

معنادار براسا

معموتا قطر ساقه بدا ارتفداع گیداه رابطدۀ عکد

آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصا است.

دارد،

سازگاري به حساب مي آیدا کده گیداه بده وسدیلۀ آن تدالش

بهطوريکه با افاایش ارتفاع گیاه در وضعیت رشاي مشابه،

مي کنا آب را براي مراحل بحراندي تدر نمدو نظیدر گلداهي

بدا کداهش

حفظ کنا [ .]38بندابراین کداهش تعدااد شداصۀ فرعدي در

ارتفاع ،قطر ساقه افاایش مي یابدا [ .]46از طرفدي از رشدا

وضعیت کم آبي را نیا شایا بتوان نوعي سازوکار سازگاري

سباینگي گیاه کاسته مي شود که در مجموع به افاایش قطدر

در گشنیا در نظر گرفت.

ساقهها نازکتر و باریکتر ميشونا و بدرعک

وزن تر بوته در تنش مالیم با کداهش  3/5درصداي و

ساقه ميانجاما که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد [.]44
کمتددرین تعددااد شدداصۀ فرعددي ( 3/1عدداد) در کدداربرد

در تنش شایا با کاهش  3/6درصاي نسبت به تیمار شاها

کمپوست ،و بیشترین تعااد شداصۀ فرعدي در تیمدار بداون

مواجه شا (جاول  .)4کمترین وزن تر ( 41/5گر ) و وزن

تنش صشکي با کاربرد کود شیمیایي ( 9/6عداد) بده دسدت

صشک ( 18/4گر ) بوته در تیمار شاها تحت تنش شدایا

آما (جاول  .)5کاهش تعااد شاصۀ فرعي در اثدر تدنش در

حاصل شا (جاول  .)5تحت تدنش شدایا عملکدرد انداا

ریحان نیا گاارش شاه است [ .]11نتیجۀ تحقیدق در گیداه

رویشددي بددا کدداهش  3/7درصدداي مواجدده شددا .بیشددترین

نشان داد که شاصه دهي زیاد تحت وضعیت صشدکي،

عملکرد اناا رویشي ( 5370کیلوگر در هکتار) در تیمدار

کن

صفتي نامطلوب به حساب مي آیا ،زیرا سبب مصر
رطوبت صداک و اتدال

باون تنش تحت کود شیمیایي بهدست آما (جاول .)5

بیهودۀ

در این تحقیق ،مصر

آن مدي شدود .امدا محداود شدان

شدداصهدهددي تحددت وضددعیت صشددکي ،نددوعي سددازوکار

کودهاي آلي و شیمیایي با تأمین

عناصر غذایي ضدروري بدراي رشدا گیداه ،سدبب افداایش
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بوته و اجااي عملکرد (تعااد غال

سباینگي و وزن تر بوته شا که مطابق نتایج برصي محققان

در بوته ،تعااد دانه در

است [ .]24،27 ،20کاهش وزن تک بوتده در طدي افداایش

غال

سطح تنش صشکي ميتوانا به کاهش ارتفاع گیداه ،کداهش

[ .]7در اسفرزه ،بومادران ،مریم گلي ،همیشه بهار و بابونه بدا

تولیاي و افاایش اصتصاص مواد فتوسنتاي بده

تشایا تنش صشکي ،از وزن اناا هوایي ،ارتفاع بوتههدا و

سطح بر

ریشه نسبت به بخش هوایي گیاه مربوط باشا [.]48

و وزن هااردانه) در اثر تنش صشکي کداهش یافدت

عملکرد دانه کاسدته شدا [ .]30کمبدود آب سدبب کداهش

تنش صشکي شایا سبب کاهش معنا دار تعدااد چتدر و

عملکرد دانه ،عملکرد اناا رویشي و همچنین کاهش رشا

تعااد دانه در چتر بوته گشدنیا شدا (جداول  .)4بیشدترین

زیرۀ سبا شدا [ .]3کداهش مقدادیر عدادي صدفات مدورد

تعااد چتر در بوته ( 14/23عداد) مربدوط بده تیمدار تدنش

مطالعه در اثر افاایش سطح تنش ،با نتایج تحقیدق مطابقدت

مالیم تحت کود شیمیایي بود که با کاربرد کدود کمپوسدت

دارد.

معندا داري نااشدت کمتدرین تعدااد

کاربرد کود نیتروژن در سدطح مناسدب ،افداایش رشدا

( 13/50عاد) اصتال

چتر در بوته در وضعیت تنش شدایا و بداون کدود (8/47

رویشي ،تعااد شاصههاي فرعي و عملکدرد دانده را در پدي

عاد) به دست آما .بیشترین تعااد دانه در چتدر مربدوط بده

داشت [ .]21کاربرد تلفیقدي مقدادیر مناسدب کدود دامدي و

تیمار تنش مالیم تحت کود شیمیایي ( 16/62عداد) بدود و

نیتروژن معاني ،بهبدود عملکدرد و اجدااي عملکدرد را در

کمترین آن ( 11/85عاد) در وضعیت تدنش شدایا بداون

گشنیا به همراه داشت [ .]22با مصر

تیمار کودي بدهدسدت آمدا کده بدا سدایر کودهدا اصدتال

تعااد چتر در بوته و عملکرد داندۀ گشدنیا افداایش یافدت

معناداري داشتنا (جاول .)5

[ .]42در گیدداه شددویا نیددا نتیجددۀ مشددابهي مشدداهاه شددا،
به طوري که مصر

کمترین تعااد دانه در بوته ( 132عاد) در تنش شدایا

 20تدن کدود دامدي،

کود سبب افاایش عملکرد شدویا شدا

در تیمار شاها و حااکثر تعااد دانه در بوته ( 236عاد) در

[ .]28کاربرد کود دامي و زیستي در افاایش تعااد چتدر در

تیمار تنش مالیم بدا کداربرد کدود شدیمیایي مشداهاه شدا

بوته ،وزن هااردانه و عملکرد داندۀ گشدنیا ،مفیدا گداارش

(جاول .)5

شاه است [.]12
بیشترین درصا اسان

بیشترین وزن هااردانه مربوط به تیمار بداون تدنش بدا
کاربرد کود شیمیایي با میانگین هشت گر بود .این مقاار با
سایر تیمارها اصتال

( 0/77درصا) و عملکرد اسان

( 18/49کیلوگر در هکتار) در تنش مالیم و با کداربرد کدود
شیمیایي ،و کمترین درصا ( 0/56درصا) و عملکرد اسدان

معناداري نشدان ندااد .کمتدرین وزن

هااردانه مربوط به تیمار تنش شایا بههمراه کود شداها بدا

تولیاي ( 12/34کیلوگر در هکتار) در تیمار تدنش شدایا و

میانگین  5/4گر بود (جاول .)5

باون کاربرد کود مشاهاه شا (جاول .)5
در ریحان بدا کداهش رطوبدت صداک ،درصدا اسدان

تنش صشکي به طور بسیار مؤثري سبب کاهش عملکرد
دانه ( 18درصا) در تنش شایا در مقایسه با تیمدار شداها

افدداایش مدديیابددا [ .]41در گیدداه ریحددان [ ]11و آویشددن،

شا (جاول  .)4بیشترین عملکرد دانه در هکتار مربوط بده

بیشترین درصا اسان

در رژیدم آبدي  70درصدا ظرفیدت

تیمار تنش مالیم با کاربرد کدود شدیمیایي ،و معدادل 3905

مارعه به دست آما [ .]32افاایش عملکرد اسان

کیلوگر در هکتار بود .کمترین عملکرد دانه در تنش شایا

اثر مصر

و تیمار شاها حاصل شا (جاول  .)5در شنبلیله نیا ارتفاع

توسعه و تقسیم سلول هاي حاوي اسان
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بابونه در

کودهاي شدیمیایي بده تدأثیر مثبدت نیتدروژن در
ارتبداط داده شدا

سودابه نورزاد و همکاران

[ .]31تأثیرات نامناسب تنش صشدکي در کداهش عملکدرد

فیایکي صاک ،افاایش توسدعۀ ریشده ،کداهش فرسدایش و

در ریحان [ ،]11،41آویشدن [ ]32و اکلیدل کدوهي

جلوگیري از رواناب ،نگهااري آب در صاک ،فعالیدت هداي

اسان

بیولوژیکي و حاصلخیاي صاک یکدي از روشهدایي اسدت

[ ]47نیا گاارش شاه است.
بایا در نظر داشت که همواره با افاایش تدنش ،درصدا
اسان

که به حفظ رطوبت در صداک منجدر مدي شدود [ .]5علدت

افاایش نمي یابا ،چرا که در تنشهاي شدایا ،گیداه

مقدداار زیددادي از مددواد فتوسددنتاي صددود را صددر

افاایش تولیا محصول با کداربرد کدود دامدي را بده بهبدود

تولیددا

فیایکي ،شیمیایي و بیولدوژیکي صداک مدرتبط دانسدته اندا

ترکیبات تنظیمکنناۀ اسماي نظیر پرولین ،گلیسدین بتدائین و

[ .]45، 23استفادۀ کود دامدي در بهبدود صدواص فیایکدي و

ترکیبات قناي هماننا ساکاروز ،فروکتوز و فروکتان مي کنا

حفظ رطوبت صاک و افاایش جذب عناصر توسط گیاهدان

تا بتوانا وضعیت تز براي ادامدۀ حیدات صدود را در ایدن

زیرۀ سبا [ ]3و گشنیا مؤثر بود [.]33

وضعیت فراهم کنا [ .]14این ترکیبات براي گیاه هاینده بدر

تنش صشکي ضمن کاهش محتواي آب در بافدت هداي

است و گیاه این هاینه را از کداهش عملکدرد دانده جبدران

گیاهددان ،سددبب محدداود شددان رشددا و برصددي تغییددرات

ميکنا [.]36

فیایولددوژیکي و متددابولیکي در آنهددا مدديشددود [ .]25تددنش

یافته هاي یادشاه هم راستا با نتایج مطالعۀ حاضر است که

صشکي سبب اصتالل و عدا تعدادل تغذیده اي در گیاهدان

با افاایش سطوح تنش صشکي ،رشدا گیداه و عملکدرد دانده

مي شود .بسته شان روزنه هدا در اثدر تدنش صشدکي تبدادل

کاهش یافت .هرچنا این کاهش در تنش  60درصا ظرفیدت

دي اکسیاکربن را در بر ها کاهش مي دها کده در نتیجده،

زراعي به افاایش اسان

و عملکرد آن منجدر شدا ،بایدا در

نظر گرفته شود که درصا اسان

کاهش فتوسنتا ،اناازۀ بر  ،سطح بدر  ،تولیدا بیومدا ،

همیشه بدا افداایش تدنش،

اندداازه و تعددااد داندده را در پدديدارد [ .]26بنددابراین تددنش

افاایش نمي یابا .در گیاه دارویي بادرشدبو تدنش صشدکي در

صشکي و عدوار

ناشدي از آن موجدب کداهش عملکدرد

حا  40درصا ظرفیت زراعي مارعه ،موجب کاهش ارتفداع،

ميشود [.]13

طول و عر
عملکرد اسان

بر  ،طول میانگره ،عملکدرد انداا هدوایي و
نتيجهگيری

مي شود [ .]15در مطالعۀ حاضر نیا ،با اعمال
کداهش

عملکددرد در گیدداه گشددنیا در مجمددوع حاصددل بددرهمکنش

یافت .نتایج به دست آماه در مورد کاهش ارتفداع بوتده ،قطدر

اجاایي است که هر یک از آنها در مراحدل مختلد

رشدا

سدداقه ،سددطح بددر و عملکددرد بددا گدداارشهددا در بادرشددبو

رویشي و زایشي شکل ميگیرد .در این بین ،عملکرد مدادۀ

[ ،]10،15اسفرزه ،بومادران ،مریم گلي ،همیشده بهدار و بابونده

صشک ،ارتفاع بوته و تعااد ساقه در هر بوتده را مدي تدوان

[ ]18و نعناع [ ]34مطابقت دارد.

مهم ترین اجااي عملکرد بیولوژیکي به شدمار آورد .در ایدن

تنش شایا ،عملکرد دانه ،درصا و عملکرد اسدان

کاربرد کود دامي در گیاه دارویي زنیان عالوه بر بهبدود

آزمایش مشاهاه شا که بدا اعمدال تدنش صشدکي اجدااي

داندده مددؤثر بددود [،]5

عملکرد تغییرات متفاوتي داشتنا ،به طوري که بر اثر افاایش

 30تن در هکتار کود دامدي در مقایسده

شات تنش تعااد چتر در گیاه ،ارتفاع بوتده ،تعدااد شداصۀ

کودهاي دامدي

فرعدي ،وزن تدر و صشدک بوتده و عملکدرد دانده بدهطدور

بهعلدت داشدتن اثدر تغذیدهاي ،بهبدود بخشدیان سداصتمان

معنا داري کاهش یافت .تأثیرات منفي تدنش بدر رشدا گیداه

عملکددرد داندده ،در افدداایش اسددان
به طوري که مصر
با شاها ،اسان

بیشتري تولیا کرد .مصر

دوره   16شماره   2تابستان 1393
298

اثر تنش خشکی بر عملکرد ،اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز تحت تأثیر انواع كود آلی و شیمیایی

شددامل محدداودیت در جددذب آب ،مددواد غددذایي ،تشددایا

شدرایط تدنش صشدکي .پددژوهشهداي زراعدي ایددران.

تأثیرات منفي دما ،کاهش رشا و تولیا محصدول اسدت .در

.676-668 :)4(88

طي استفاده از سه نوع کدود دامدي ،شدیمیایي و کمپوسدت
مشخ

 .3احمایان ا ،قنبري ا و گلوي ( )1388اثر متقابدل تدنش

شا کود شدیمیایي بیشدترین تدأثیر را بدر صدفات

اناازه گیري شاه ،داشت ،درحالي که اصتال

صشکي و کود دامي بر اجااي عملکرد ،میاان اسدان

کدود دامدي بدا

و

ترکیبددات شددیمیایي آن در زیددره سددبا ( Cuminum

کمپوست در بیشتر صفات معنا دار نبدود .اثدر متقابدل تدنش

 .)cyminum L.گیاهان زراعي ایران.180-173 :)1(40 .

صشکي و تیمار کدودي در ایدن آزمدایش نشدان داد کده در

 .4اکبري نیا ا ،دانشدیان ج و محمدابیگي

زمان نبدود تدنش صشدکي (تیمدار شداها) ،کدود شدیمیایي

کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر ،اسان

بیشترین تأثیر را بر اجااي عملکرد میدوه دارد ،امدا در طدي

( )1385اثدر
و روغن

گیدداه گشددنیا ( .)Coriandrum sativumتحقیقددات

بروز تنش صشکي و کاهش مقداار آن تدا حدا  30درصدا

گیاهان دارویي و معطر ایران.419-410 :)4(22 .

ظرفیت زراعدي ،کدود دامدي بیشدترین تدأثیر را بدر اجدااي

 .5اکبددرينیددا ا ،قالونددا ا ،سددفیاکن

عملکرد دانه مي گدذارد .در واقدع کودهداي آلدي بدا حفدظ

 ،رضددایي ب و

رطوبت بیشتر در صاک ،گیداه را در وضدعیت تدنش یداري

شریفيعاشورآبادي ا ( )1382بررسدي تدأثیر کودهداي

مي کننا .بنابراین پیشنهاد مي شود در وضعیت تنش شایا از

شیمیایي و دامي و تلفیقي بر عملکرد و میاان ترکیبات

کودهاي آلي استفاده شود تا تدأثیرات منفدي تدنش کداهش

اسان

دانه گیاه دارویي زنیان .پدژوهش و سدازناگي.

یابا .درحالي که در وضعیت معمول آبیاري که آب بده طدور

.41-32 :61

کامل در دستر

گیاه قرار مي گیرد ،بهتر است از کودهداي

 .6امیددابیگي ر ( )1384الد  .تولیددا و فددرآوري گیاهددان

شیمیایي به منظور افاایش عملکرد و بهبود اجااي عملکدرد

دارویي .جلدا اول .انتشدارات بده نشدر ،آسدتان قدا

گشنیا استفاده شود.

رضوي ،مشها 347 .صفحه.
 .7باازي ن ،صاامباشدي و محمداي ش ( )1392تدأثیر

منابع

تنش صشکي بر صصوصدیات مورفولوژیدک و اجدااي

 .1ابوالحسددني زراعتکددار  ،لکایددان ا ،غالمحسددینپددور

عملکددرد گیدداه دارویددي شددنبلیله .تولیددا و فددرآوري

جعفري ا و اصگر ع ( )1389تدأثیر تدنش صشدکي بدر

محصوتت زراعي و باغي.23-11 :)3(8 .

سیسددتم تثبیددت نیتددروژن بدداکتري  Sinorhizobiumو
انباشددت متابولیددتهدداي سددازگار در گیدداه یونجدده

 .8پورموسوي  ،گلوي  ،دانشیان ج ،قنبري ا ،بصدیرائي

( )Medicago sativa sp.رقددم بمددي .آب و صدداک.

ن و جنوبي پ ( )1388تأثیر کدود دامدي بدر عملکدرد

.416-407 :)4(24

کمي و کیفي تین  117سویا در تنش صشکي .گیاهدان
زراعي ایران.145-133 :)1(40 .

 .2احمایان ا ،قنبري ا ،سیاهسر ب ،حیاري  ،رمرودي
و موسوينیک

 .9پوریوسدد

 )1389( .اثر بقایاي کود شدیمیایي،

( )1386بررسددي تددأثیر سیسددتمهدداي

دامي و کمپوست بر عملکرد ،اجااي عملکدرد ،برصدي

حاصددلخیاي صدداک (ارگانیددک و شددیمیایي) بددر روي

بابونه تحدت

محتواي عناصر ،عملکرد ،اجااي عملکدرد و موسدیالژ

صصوصیات فیایولوژیک و میاان اسان
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سودابه نورزاد و همکاران

اسفرزه تحت رژیمهاي مختل

اسددان

آبیاري .دانشگاه تهران،

و ویژگددي هدداي فیایولوژیددک گیدداه دارویددي

بادرشددبو ( .)Dracocephalum moldavicaتحقیقددات

تهران .رسالۀ دکتري.

گیاهان دارویي و معطر ایران.99-86 :)1(23 .

 .10حسني ع ( )1385بررسي تاثیر تنش کمآبي بدر رشدا،
عملکددرد و میدداان اسددان

 .17عایاي  ،رضواني

گیدداه دارویددي بادرشددبو

 ،صیاط ح ،لکایان ا و نعمتدي

( .)Dracocephalum moldavicaتحقیقددات گیاهددان

ح ( )1387تداثیر سددطوح مختلد

دارویي و معطر ایران.261-256 :)3(22 .

آبیاري بر صصوصیات مورفولوژیدک و میداان اسدان
بابون دۀ آلمدداني ( )Matricaria chamomilla L.رقددم

 .11حسني ع ،امیابیگي ر و حیاري شری آباد ح ()1381
تأثیر سطوح مختل

 .Goralتحقیقات گیاهان دارویي و معطر ایران:)1(24 .

رطوبت صاک بر رشا ،عملکرد و

.93-82

انباشت متابولیتهاي سازگاري در گیاه ریحدان .آب و
صاک.219-210 :)2(17 .
 .12درزي ت ،حاجسیاهادي ر و رجدالي

 .18لباسدددددچي و شدددددریفيعاشدددددورآبادي ا ()1383
()1391

تأثیر کاربرد کود دامي و باکتريهاي محدرک رشدا بدر

مختل

تدنش صشدکي .تحقیقدات گیاهدان دارویدي و

19. Abdalla MM and El-Khoshiban NH (2007) The
influence of water stress on growth, relative
water content, photosynthetic pigments, some
metabolic and hormonal contents of two
Triticum aestivum cultivars. Applied Science
Research. 3(12): 2062-2074.

دارویي گشنیا ( .)Coriandrum sativum L.تحقیقات
گیاهان دارویي و معطر ایران.446-434 :)3(28 .
 .13شاهمرادي ش ( )1382بررسي اثرات تنش صشکي بدر
روي صفات کمي و کیفي ارقا و تیدنهداي پیشدرفتۀ
سویا .دانشگاه تهران ،تهران .رسالۀ کارشناسي ارشا.

)20. Ashraf M, Shabaz M and Ashraf MY (2001
Influence of nitrogen supply and water stress on
growth and nitrogen, Phosphorus, Potassium
and calcium contents in pearl Millet. Biology
Plantarum. 44(3):459-462.

 .14صالحيارجمنا ح ( )1384تأثیر تنشهداي محیطدي در
افدداایش متابولیددتهدداي ثانویدده در گیاهددان .مجموعدده
مقاتت همایش ملي توسدعۀ پایداار گیاهدان دارویدي:
.307-305

21. Beech DF and Norman MJT (2002) The effect
of wet-season land treatment and nitrogen
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