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 . مقدمه1
بمب رم بمرامبش امن مبکمع نلمتهگبگمبظظهگسمنسثلۀم

ن یمبر ل ژبهکمومزجه زیمنترجه مبخهشمرامن فقر مط ح

نته منرل م240ن ز .مزب زرمب منر نگر منزوالتم زم ن م ر

رامز لمبه مطبه متع بهمم نبه ژسمجهزمنظه ط مخشهکموم

.معحوسمب مبمبه رمدهگبگم[8]م بگخشکمب مظس بمن نرم 

ب انگا  مع زنل من نظگمت ابعمن نظ زبمان ن مومنک ن م ر م

تبخر مومتع قمب ال مق بلر مزنگ مظ فر منگههگزایم بمرام

نه یمن جه رمبه زیمته ب مچه لشنه  مزامنهه، ب خ مخ 

رامنترج مفه زن،منمه ررموممن مزز .ززتق زامنه لمرامع ص 

ادهگمومززهتق زامزولرهۀمنگهگزد م بمبخص صمرامن زظلم

نه یمنحرطه مزامنه مرامب زبه متهظشن مومنق ونه م رنه ل

مززه نهثی مض واب ت مزز مب مرامتحق مزنگزفمنهگب زرم

نه یماره یمتکظرهکب مبه ا.مزعم لمنگب ب مصحرحموم[7]

اط بت مخه  مومزفهززبشمذخر ۀمپرش فت مب منظو امظرظم

نهثی مظ فر منگههگزایم بمرامخه   مزامجمله مزقهگزن تم

ب رزایمب زیمزفززبشمازنگن رم بر ایمومرامنترج مبهب رمبه س

ب دگ.مب زیمبهبه رمنره ذم بمزامنظ بعمنحگورم بمبش امن 

ته زرمزام منه اط ب مرامخه  ذخر ۀمرامخ  مومب مظرظم

په  م)نه لچ(ماره ن  من زرمطبرع مچ رمب رمزبز مخه  

پ لر  مب سمومبلش مالدب گمومب مفض التمرزنه مززهتر رسم

ن یمن ب  مزصه ل مومبه اب ریمبه مرامب ر.مززتر رسمزاماو 

نو ما فت منس بلمزقتص ری مزجتمه ع مومنحهر مابسه م

شمزیمرامزفززبازگمومزنمر موبژسبسر امض وایمب منو من 

نه یمنه ب م.مبک مزاماو [15]مگمرزد ب ارسم بر ایمخ زن

نه یم بره ایمج ب مرامنص فم بمومبه نشمنزبظه ص ف 

ن یمزفززبشمبک مزامازس.م[19]من ز ززتر رسمزامز پ ج ذب

نه مومجله ار یمزامتشهکرلمزههل  مق بلره میبه تمخ بگزنه 

نم نعهه مزامزبجهه رماوزنهه بمرامنزاعهه مومبهه نشمف زهه بشم

مب دهگزامپلرم ن یمز پ ج ذبمرامخ  من خ   مززتر رسم

ت زرم بمظ صلمزامج ذبمن ب مب اب رمپلرم ن یمز پ م.[2]

ن یمپ زبظهگسمازمظرهظمبه رمومبه مبهبه رمده زب مب انگا 

.م[19]منه یماطه بت مازمبه نشمرزرفرزبک مخ   متهظش

ائ لر مبکمب بسهت لم ل نرظ زهرلرک تمنرگازته مززه موم

نهه مومبهه مبهه تر رمنهه یمابهه ریمززهه مبهه رزازیمظرهه س

ن من زرمنتخلخل م.مائ لر [3]مد نگن یم بمپ من لک ل ن

نستظگمبه مبه مزه ختم رمب بسهت ل مخه رمن نظهگم  به لم

نه یمبه امراملک ل معملمب رسمومب مرلرلمرزدهت مب نه ل ن

نه مازمرزرسمومنسهر مخ ر مزج اسمعب امبعضه مزامبه ردبکۀم

م[.14]مبظظهگن یمربگه مازمنسهگورمنه عب امبعض مزامب ر

عظ صه م هذزب مدهگۀمجذبمزنتخ ب موم ازرمز ایمبظته لم

د رمرامص اتمزنتخ بمصحرحمن عمت ز مائ لر مب عثمن 

ده نگ مزامائ لر منص ف منظگ ن مب مب مخ  مزضه ف منه 

نهگتماط به مومعظ صه مطه الن ط ب مزفهززبشمف زنمه م

ب مخهحفمم.[16]مبظگب مبهب رمادگمار سمبمکمن م  ذزب 

ن مچ اچ بمزه ختم ن منعم لماز  مرامائ لر ن یمب ن 

ب ف مب امزز مومزب موبژا مب عثمب موج رم واررمزنگزاۀمب م

نه یمن مدگسمزز .من لکه لخ زصمنظحص مب مف رمائ لر 

ت زنظهگمرامرزخهلمن مب مازظته منه  بمومنمچظر مب تر ر

 رمظ ب مب رسمبگورمزبظک مزه خت امدهبک مرچه امدبکۀم

 امنظرهه من جهه رمرامزهه ختم رمتغرره مدهه ر.منمچظههر مبه

پگبهگۀمن من د مزامظض ام ل نرظره ممب عهثمزبجه رمائ لر 

نه یمن جه رمرامنحهر متب رلمب تر ن مبه مزه ب مبه تر ر

نهه مومف زوزنهه مبهه مت جهه مبهه مزبهه موبژاهه [.م17]مدهه رنهه 

ن یمطبرع مرامبش ا منمچظر مززتخ زجم زه رمومائ لر 

نه زرمراممرامنه ب مقرم مزقتص ریمنظ زهب مبه اب رمزبه 

.م[11]ت زنهگمنه ارمت جه مقه زاماره رمزط حمنختلممنه 

به مم  بهظلمنشکحتمب،مگرن مب مزنززتر رسمزامز پ ج ذب

م رهخص صمرامنظ ط ما ممومخشکمنگمنو منط لعه تمزخ

م40نش رمرزرمبه مبه اب رمتحقرق تمم.رزنشمظگزرمب رسمزز 

برل ا ممرامنکت امز پ ج ذبماط ب مبه منمه زسمنحله لم

 بره ای مضهم مبهبه رمنر نرکمرامد زب مب،مپ د مززرگ

منهههه یمبمهههه مارهههه سمابحهههه رمنسههههب موبژاهههه 

(Ocimum basilicum L.)رامب نشمزیه زتمنثی یم منقشم

 ب مومیبه تمعملکه رماره سمرامده زب منخ بمن د مزامب،

ب ازه مزیه ممب .مرامتحقرق م[5]متظشماط بت مرزدت مزز 

نص فمائ لر مب معملک رمرزن مومصر تمفرزب ل ژبکماظگمم

 به منشهخ م)اق،مبکمب زسماود (مرامد زب متظشمب،
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دگمزفززبشمدگتمتظشمب،م به  مب عهثمبه نشمرامزب ه م

ته مم9صر تمفرزب ل ژبکموماازع ماظگمما ربگمومنصه فم

مرامنکت امائ لر مب عهثمجبه زرمصهگن تمن ده مزامتهظشم

م.[9]مرامد زب منحلمزج زیم ان بشمدهگم ب مراماظگمب،

برته ازرمومائ لره مبه مادهگمومعملکه رمتهثیر مب از ممرا

حه مده زب منختلهممتم(.Sesamum indicum L)بظجهگم

چظر ماززا مرزرنگمب معهگممبه اب رمائ لره م بر ایمرامبزرم

رامد زب متهظشمدهگبگ موارمخشهکمبهل مراصهگماو ه موم

ب زبه مم4راصهگمومم10 م70تعگزرمبپس لمرامب ت مازمب مت ترهبم

نعهگن مرامده زب مبهگورمتهظشمۀمنسب مب مب اب رمزبه منه ر

رنگ.مب مت ج مبه مزبه منته بج مائ لره مومبرته ازرمب نشمن 

 ب مازمرامب خ مصر تمن یمن د مزامتظشمب،ت زنظگم زربن 

تعگبلمب رسمومبه مبه المبه ررمت زنه ب مزبه ماره سمراماززهت یم

رامتحقرقه ت م.م[1]مبظظهگززبشمعملک رمومزجززیم رمبمکمزف

نه یمبمپ ز مب متغرر زتمدهکلراب اسمزی زتمائ لر موموان 

م نهگرزه ممبه مزب منترج م ماویمرامبکمخ  م ل رسدرمر ب

بمپ زه ماونهگمب مرامتم ن مزط حمائ لر  مب مب اب رموان 

 ل منشه نگسمدهگ.من رۀمزفززبش مرام لو ماویمپر نگمدگسمب م

بمپ زه مومائ لره مانه ب مط امبله مبه اب ریمنمزنه رمو

نهه یمق بههلمرزههت سماویمرامخهه  مب عههثمبهه نشمدههکل

نه مبه مصه اتمت بربه مراما رر.مبظ ب زب  مززهتر رسمزام رن 

ماه ررن یم ل رسمپرشظه رمنه ت بر مدرمر ب ماویمرامخ  

ادهگمم رهبه من زظهلمزولم رهزیه زتمبه اب رمائ لم ب از.م[4]

ومم(Ziziphose spina Christi)مبظهه ام ن تعههمینهه ا نهه 

نشه رمم خشهک(متحه متهظشمAcacia salicina)م ر ب زه

مین ت زنگمزی زتمز ءمتظشمازمراما ن  نم رب مائ لرنگمن 

به مم رهزیه مائ لم از.مرامب [3]مگبخشملبن ارمنط لع متعگ

م ببلهززمتحه مده زمینه پرعملک رمژن تمیعملک رمومزجزز

ته مرامم10به منقهگزامم رب مب اب رمائ لماززا مدگم  بب،

عملک رمومبه ممشبومزفززم سرادگمام بنکت امزببمبهب رمد ز

مینه پرهژن تم رنب لم رمعملک رمرزن موماو  مبلززمرامتم ن

م بنقه رم ریثتهم په مزامب ازهم.[12]مد ر نمگسدمشب ان 

م ترخص صهم به مب خهمی ارهنختلممزه پ ج ذبمومروام ب

اززا ممپلک ب ت م سرامیادگمین خ  مومد خ م کبزرف

به ممسز پ ج ذبمنمه زم راصگموانم3/0رزرنگمب مززتر رسمزام

او ممکبهت زنهگمبه معظه زرم ب امنهکبز ماواممی ارروام ب

م سرهادگمومنمه مامشبظرظماط ب مومزفززمیب زمزر ن رن فق

ززهتر رسمزامم رامزنک رمزهظجم.[19]مد رم رت صمپلک ب ت 

وزارسمب مم ز پ ج ذبماط ب مب منظو امب نشمتظشمخشک

نهه رسمرامبه،م نوه مماازعهمکبهرامم(.Zea mays L)مذات

ازهگم به مبه منوه منهمگنگرازمج رنتم بنشهگمب مزم بد ز

 بممینگهگزام رظ فمشبنص فمز پ ج ذبمرامزفززمشبزفزز

به رسمومی مثنهم به نشمتهظشمخشهکم برامخ  مومرامنه 

رامم ا ن مب نشمچراوامنم14ب مم7زاممی ارف زصلم بمشبزفزز

مجهه ربنشههگمزم بعملکهه رمذاتمرامده زمیعملکه رمومزجهزز

م.[6]مبظگ نم

تهثیر زتمب مت ج مب مزنمر من ض عمتظشمبمب رم بموم

ت زنهگمبه مبه نشمصهگن تمن بت مب منص فمائ لر منه 

نط لعهۀم ب مرزدت مب دگ مرامزبه ماززهت من د مزامتظشمب،

زه پ ج ذبمبه منه رۀمزبه متهثیر مظ ض مب مرنب لمب ازه م

م Cymbopogon olivieriن یمنه،ما ن زولرۀمن زظلمادگم

Medicago scutellataومMedicago sativa ززه مبه مم

جه مزصححمن زتعمزطه زفمبهبهه رمرامززهت رمخ ازهت رم

ده نگ.مب مص اتمنصظ ع مومب م بر ایمبشه منه نعم الًمم

زاا من تعه ممن یمزنتخ بمدگسمزامار نه رمبسهر امبه ا ن 

بهه رسمبهه مبهه مدهه زب م بمومنهه زب مززههت رمخ ازههت رموم

مCymbopogonب دظگ.ماره سممده زت رمبهبه رمز اا امن 
به رسمومرامنظه ط مم(Poaceae)بزاگماظگنر رمخ ن زرۀمزام

م [13]اوبهگمنه  صه اتمخه راو بش امبه جظ ب موم  ب

نه یمنق ون ماب رمومز اا ایمخه ب منسهب مبه مت بسهت ر

زنه مبه مزه ن مم رنهگخ رمنش رمن مبسر اما ممومط الن مزا

ن یمزفش رمومبسر امق یم رمبه مبسر امظس سمزز .مابش 

نم زسمت جمپ  منسبت ًموزرعمنقشمنثی یمرامجله ار یمزام

رامم Cymbopogon olivieri ۀا نهمف زه بشمخه  مرزار.

سمومرزوزخ مبهم مومزوزبلمززرظگمد وعمب مادگماوبش منمه 

ازبشه مدهگسمومراممۀن ظلهمسموزار رامزوزبلمزارببهش ماره

الهگن مومبهذارن مب نهلممۀن ظلهزوزز مخ رزرمنه سمبه م

زامخهه ن زرسمم(Medicago)مارهه سمب نجهه م.[13]زههگمانهه 
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(Papilionaceae)ازز ممۀابشعحوسمب مب دگ.مزب مار سمن م

ن یمجهه نب منرههزمرزارمبهه مزامومنسههتقر،مزولرهه  مابشهه 

من بزیمابش مزصهل مز چشهم مۀززت زنن یمظ در مزل ل

ع زنلممۀبلرع نلمن فقر مب نج مرامنق ون مب م.مار نگن 

زالاض من نس عگمومنمچظر مززتر رسمزامنه زرم هذزب متحه 

ب نجه مم.ب دهگقه یمن مۀابشهب خ ارزایمزامبکمزرست،م

م.[10]مب دگز ل من ن یمنختلممبکس ل مومچظگرزازیما ن 

 

 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمنطقۀ . معرفی 2.1
رامق لبمط حمبل  مب نهلمم1395زب متحقر مرامز لم

تص رف مومب مص اتمبشه مالهگزن مرامرزنشهگ سمصهظعت م

زنجه مممززهت رمخ ازهت رمبهبهه رده زهت رمزالنبر ءمخ ت،

ده زههت رمبهبههه رمرامجظهه بمدهه ق مززههت رمما فهه .

ن امب مده ن یمززت رمبهگرل به مخ ازت رمق زامرزارمومن،

ومم50م14رمطه لمجغ زفره ب م نحگورۀمزظمگمزز .مومب ب 

ر نگر مظگزقلمرنه یمزه الن منق زامرزار.مم30م36رامع ضم

ا زرمومنر نگر مظگزب  مرنه یمزه الن مراج مز نت م1/18

ب دگ.منر نگر متبخر مزه الن ما زرمن راج مز نت م37/32

زهه ل مزبسههتگ سمزههرظ پترکمبهبههه رمم16 نهه ایمرواۀمرام

گزب  ماط به منسهب منت مرامز لمزز .مظهنرل م3/3422

ومظهگزقلماط به منسهب مرامم%80ن سمب زبه من ن ن مرامری

نره نگر مب انهگا مزه الن مب دهگ.من م%15خ رزرمن سمب زب م

م.(1)دکلممنت مزز نرل م2/354

ممممممممممممممممممممممممم

 خوزستان. موقعیت شهرستان بهبهان در ایران و استان 1شکل 

 

 . روش تحقیق2.2
ن زتهعمع صهۀمتهره مدهگسمزاممخ  میپ مزام ن رسمز ا

مEc(ds/m)=3/0وممPH=8/7مب مب ف مخ  منت زه  بهبه رم

م Cymbopogon Olivieriنه یمب من ارمزصهححمبه ما نه 
Medicago sativaم Medicago scutellataم[10 م13]مم

ن مرامن زتعمززت رمومن مبگلرلموج رمزب ما ن )زنتخ بما ن 

وزقهعممب دهگ(ن مب مد زب منحرط منظطق منه ز اا ایم ر

مرامبرله ا مماه مم4ومماه مم2مصهر موم مز مزطحزنگدگس

ب مرامب المن ممب رسمدگسمب مم ن تعما ن مومز ممخ  مالگزر

ب زیمن مترم ام)رامن ا ن مز مترم امومب زیمنه متک زامم15

بهذامزامنه مم15تعهگزرممدگ.رامنو ما فت متک زا(مم15ترم ام

قبههلمزامبشهه م.مب دههت مدههگنهه مالههگزرم ا نهه مرامتمهه ن

نه م)فرزبکه مومبه مب مت ج مب منه عمخه زبم ربذان ب مب م

نه مخه ز منر امب مترم امرزدتظگمپ زهت م رفرزب ل ژبک (م
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نه مخرس نگسمدهگ.مبه زیمتمه ن مالهگزرمرزرسمدگمومرام ب

رامنوه ما فته منه مبذام بب زب مقط مبزاات م2عم مب د م

ب رمومرامن مبص اتماوازن مماوامزولم7راممی ار.مان رم بدگ

ومبعگمنرل ملرت م بمرزرسمدگمم100ب ام بر ایمب من مالگزرم

ب مت ج مب مم.دگزعم لممی ارتظشمچظگماواسم بم انزامج زن م

زب مب منگفمزامنط لع مب از مزی زتمائ لر مب مبق مومادگم

اوامزولمترمه امخشهک مبه مم7ار ن رمن ارمنط لع مب رمرام

نه مزعمه لمنشهگمومپه مزامزطمرظه رمزامنرچمبکمزامالگزر

ن مزعمه لماواسم بر ایمب ماویم رم7ان مبذان  متظشمج زن 

زبظکه مبه مبه مت جه ممی ارهزنتخه بمف زصهلم بم[.3]ا ربگم

په مم  راط ب مرامخ  من ارمنط لع مبگورمزفزوررمائ ل

.مبعهگمزامدهگازگمزنتخ بم نزاع منم رزامچظگماوامب مظ ف

مینه تعهگزرمج زنه میبعهگمی ارهن مب امتظشمومقبهلمزام ب

طه لمزه ق موم انه بشمم ربهدگ.مرامپ م ررزد بمم نگسرب ق

می رهازنهگزاسرامنه مالهگزرممم نگسرب قم ن ررامیب زمش با

زه ع مرام ورمم24ب منهگتممم نگسرب قمین  نچ ردگسموما

م ر نگرهاذزدهت مدهگسمومنمگ زررراج مزه نتم70میرامرن 

می رهازنهگزاسنه مالهگزرممیومز ق مبه زمش بوارمخشکما

نگهگزده ممززررهبه منم رهائ لم ریثتهم ب ازمی.مب زا ربگ

الهگزرمزامنه مم8تعهگزرمن مزامقطعمنه لمپ مخ   ماط ب 

نگتممیخ  مب زم اط ب موانمززررنوممترم امزنتخ بمدگس

په مزامب ازه مدگ.ممی رازنگزاسنرت مب مص اتماوازن مم2

زام انه رمممنه نره نگر نق بسهۀمن  مب زیمن ن لمب ررمرزرس

LSDومرزنک مززتر رسمدگسمومنت بجمظ صلمرامق لبمطه حمم

نه ارممSPSSن یمب نلمتصه رف مت زه منه ممزفهززامبل  

م[.3] ن ایمق زاما ف منق بسۀمزااب ب موم

متحقر مب موزقعره نترجۀمالاممب مذب مزز مب زیمزبظک م

امن مر)د زب منزاع (منزربکمب دگمومب اب ریمب دگ مالگزر

مدگنگ.مزع مدگفض یمب امومراماب من ام فت بمنگهگزایمن 

نه یم ب م)خشکس ل رامزنتخ بمف زصلم بر ای مد زب مب،

لحه  مده ر.مزهط حممزخر (مومبمب رم بمرامد زب منزاع 

منختلممائ لر منرزمط ایمزنتخ بمدگمب مب مد زب متهر مو

مبش مرامنزاع منرزمنزربکمب دگمومب مقرم م رمنرزمتظ زب

 رزدت مب دگ.

 نتایج. 3
بظگیمرزنک  متعگزرمنت بجمتجزب موزاب ن موم ان رما وس

اوامم7اواسم)م7 بره ایمن ظلهۀمم5ن یمزبزمدگسمط منه ل

اوام بر ایمپه مرامم7تظشمزولم)بعگمزامم بر ایمپ مرامپ ( 

قطعم بره ای( متهظشمرومم)بهکمبه اماواۀمم7رواۀمپ مبکم

قطعم بر ای(م متهظشمزه مماواۀمم7رواۀم بر ایمومبعگمبکم

تههظشمبههگورماواۀمم7رواۀم)بههکمبهه ام برهه ایمومبعههگمبههکم

م7رواۀم بر ای(مومتظشمچه امم)بکمب ام بر ایمومبعگمبهکم

(مزازئه مدهگسمززه .م1جگولم)تظشمبگورم بر ای(مراماواۀم

ا ن من ارمنط لعه متعهگزرمم3طب منت بجمزب مجگولمرامن م

اوام بره ایماوازنه متره وتمم7ن یمزبزمدهگسمبعهگمزامنه ل

ائ لره مماه مم4ا ممومم2رزایمبر مز مترم امد نگ منعظ 

ن مب مززتر رسمزام ان رمرزنکه منرهزمنگزانگ.منق بس منر نگر 

ترم امزعم لمدهگسمرامبهکمق زاار یمن مز مرنظگۀمنش رم

(.مرامن ارمتهظشم1ا وسموزظگمب زیمن ما ن مزز م)جگولم

ائ لره مزاماه ممم4ائ لره مومما مم2زولمز مترم امد نگ م

نه یمنه ارمب ازه من یمزبزمدهگسما نه نو متعگزرمنه ل

مراصهههههگمم5رزامرامزهههههطحمنعظههههه رزازیمترههههه وتم

منههه یمززههه .مبرشهههت ب منرههه نگر متعهههگزرمج زنههه 

 مMedicago sativaم Cymbopogon Olivieriنه یما نه 
Medicago scutellataب مرامنوه ماه فت منته بجم انه رمم

م2وممماه مم4(مب مت تربمن به  مبه مترمه ام1رزنک مجگولم)

ومم9/13به منقهگزامماه مم4 مائ لر م15ائ لر مب منقگزامما م

ن ارمنط لعه مراما نۀمزز .مب زیمن مز مم13د نگمب منقگزام

رزامنعظه ن یمزبزمدگسمتر وتمتعگزرمنه لتظشمروم مزامنو م

راصهگموجه رمرزار.مبرشهت ب منره نگر متعهگزرمم1رامزطحم

ائ لر مب مما مم2وممما مم4ن مب مت تربمن ب  مب مترم امنه ل

به مماه مم2 مائ لر م1/14ائ لر مب منقگزامما مم4 م15نقگزام

ب دگ.مرامتظشمزه ممن م3/13ومد نگمب منقگزامم14نر نگر م

 Medicagoم Cymbopogon Olivieriمما نه مرامن مزه 

sativaم Medicago scutellataن یمزبزمدگسمتعگزرمنه لم

راصهگمتره وتمنعظه مرزامازمم1رامن مز مترم امرامزهطحم

 مزپ م14ائ لر مب منر نگر مما مم2رنگ.مترم امنش رمن 

ومد نگمب منره نگر مم9/10ائ لر مب منر نگر مما مم4ترم ام
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نه مازمبرشت ب منقگزامنر نگر متعگزرمج زنه ب مت تربمم7/3

-ن یمن ب  مب متظشمچه اممنشه رمنه رزدت مزز .مرزرس

ن ارمنط لع مب مز مترمه امده نگ مما نۀمرنگمب مرامن مز م

نه یمزهبزمنهه لمائ لر مرامتعگزرما مم4ائ لر موما ممم2

رزاموج رمرزار.متعهگزرمراصگمتر وتمنعظ م1دگسمرامزطحم

برشهت ب مم14به منقهگزامماه مم2ائ لر ممن مرامترم اج زن 

به منره نگر مماه مم4نر نگر مازمرزدت مزز .مزپ مترم ام

ائ لر مومده نگمبه منقهگزاما ممم4ومبعگمزام رمترم امم9/10

مزنگ.برشت ب منقگزامنر نگر مازمرزدت م9/2

 های سبز شده در مراحل مختلف مطالعه با تیمارهای اعمال شدهنتایج تجزیه واریانس و آزمون دانکن تعداد نهال .1جدول

 میانگین میانگین میانگین
 مرحله گونه Fمقدار 

ما ممائ لر م2 ا ممائ لر م4 مد نگ

8/14a 6/14a 8/14a ns783/0 M.sativa  

6/2a 8/2a 6/2a 066/0ns M.scutellata  روز آبیاری 7بعد از 

9/12a 8/12a 3/12a 155/0ns Cymbopogon  

15b 15b 13a 3/18** M.sativa  

8/3b 3a,b 2/2a 1/4* M.scutellata تنش اول 

9/13b 7/12a,b 9/11a 2/3* Cymbopogon  

1/14b 8a 6/5a 7/11** M.sativa  

15b 15b 3/13a 4/8** M.scutellata تنش دوم 

7/1a 14c 5/11b 3/99** Cymbopogon  

9/10b 5/2a 2/3a 7/22** M.sativa  

2/3b 2/3b 6/0a 10** M.scutellata تنش سوم 

7/1a 14c 7/3b 6/122** Cymbopogon  

9/10b 9/0a 7/2a 7/33** M.sativa  

9/2b 4/0a 1/0a 5/12** M.scutellata تنش چهارم 

7/1a 14b 9/2a 7/136** Cymbopogon  

م%م1رزایمرامزطحمنعظ **م-

م%م5رزایمرامزطحم*منعظ -

مرزامنرس نعظ مnsم-

مرزامنرس ن ایمنعظ  لح  مرامن ماربممتر وتمرومنر نگر مب مرزازیمظ فمنشت  منستظگمزامم-

م

وممتحه متهظشمینه عحوسمب موبژا مزبزمدهگرمنهه ل

نه ارمنط لعه ما نهۀمب خ مصر تمزه مترم ان یمنختلم م

 مط لمبلم(ج زن من م)انگسمن ن مب قرم نگسپ بۀمد نلمتعگزرم

ت  مابشۀمت  مط لمز قۀمط لم مادگمنور مبف بت ان ار س م

وارمت مار س موارمخشکمار س موارمت مز ق  موارمخشهکم

ابش موموارمخشکمابش منرهزمب ازه مدهگممز ق  موارمت 

(مزازئه مدهگسمززه .م2ب منت بجمن ب  مبه م رمرامجهگولم)

ا نۀم(منت بجم ان رمرزنک منش رمرزرمب مرام2طب مجگولم)

M. Sativaا نۀمت  مرامابشۀمط لممM. Scutellataطه لمم

ما نههههۀمتهههه موموارمخشههههکمابشهههه مومرامابشههههۀم

Cymbopogon Olivieriار سمت  موارمخشکمابشۀمط لمم

اه ممم4وماه ممم2موارمخشکمابش مرامز مترم امد نگ مو

پ بههۀمرزایمنگزدههتظگمزنهه متعههگزرمائ لرهه مترهه وتمنعظهه 

ت  موارمت مار س موارمز قۀمب قرم نگس مط لمبلمار س مط لم

ت مز ق  موارمخشکمز ق موموارمته مابشه مبهر مزهط حم

ب مت جه مبه ممرزایموج رمرزار.نعظ نختلممائ لر متر وتم

ما نههههۀم(مرام2زئهههه مدههههگسمرامجههههگولم)نتهههه بجمزا

Medicago Sativa مت مرامن مز مترم امده نگ مابشۀموارم
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رزایمنگزده .موارمخشهکمتره وتمنعظه ما مم4وما ممم2

رزایمرامنه مزه مراصگمتر وتمنعظ م5ز ق منرزمرامزطحم

م2صر تمرامنه مزه مترمه ام)ده نگ مبقرۀمترم امرزارمومرام

راصگموج رمرزارمبه مرامم1(متر وتمرامزطحما مم4ومما م

مزز .مما مم4زب مبر مبرشت ب منقگزامن ب  مب مترم ام

 مورد مطالعهگونۀ نتایج تجزیه واریانس و آزمون دانکن صفات مورد بررسی در سه  .2جدول 

 میانگین میانگین میانگین
 گونه صفات مورد بررسی Fمقدار 

مد نگ ا ممائ لر م2 ا ممائ لر م4

11c 8/9b 6a 3/31** تعگزرمپ ب مب قرم نگس  

3/11b 3/9a 7/8a 3/8** مط لمبلمار س  

6/9b 3/9b 2/5a 2/38**  ط لمز ق مت  

8/3aم 7/3aم 6/3aم 09/0nsم مط لمابش مت  M.Sativa 

3/0c 27/0bم 06/0aم م**8/112 موارمت مار س  

04/0aم 02/0aم 02/0aم م**6 موارمخشکمار س  

09/0bم 07/0a,bم 05/0aم م**3/5 موارمت مز ق   

03/0bم 01/0aم 01/0a 7/3*م موارمخشکمز ق   

06/0cم 04/0bم 01/0a 3/51**م موارمت مابش   

07/0cم 05/0bم 01/0aم م**3/51 موارمخشکمابش   

13b 8/11b 8a 6/28** تعگزرمپ ب مب قرم نگس  

5/13b 11a 5/10a 3/8** مط لمبلمار س  

5/12b 12b 8/6a 38**  ط لمز ق مت M.scutellata 

9/3a 8/3a 7/3a 09/0ns  ط لمابش مت  

32/0cم 26/0bم 06/0aم م**7/112 موارمت مار س  

13/0bم 11/0aم 11/0a 7**م موارمخشکمار س  

11/0bم 09/0a,bم 07/0aم م**3/5 موارمت مز ق   

1/0bم 09/0aم 08/0aم م*7/3 موارمخشکمز ق   

2/0c 17/0b 01/0a 103**  موارمت مابش  

02/0a 02/0a 02/0a 12/0ns  موارمخشکمابش  

14b 14b 11a 7/41** تعگزرمپ ب مب قرم نگس  

17b 15a 14a 8** مط لمبلمار س  

12bم 12bم 7aم   ط لمز ق مت  **8/33

6aم 6aم 6aم 09/0nsم   ط لمابش مت 

3/0cم 28/0bم 08/0aم م**7/112 موارمت مار س  

13/0aم 12/0aم 12/0aم 5/2nsم موارمخشکمار س  

13/0b 1/0a,b 09/0a 3/5**  موارمت مز ق Cymbopogon 

12/0b 11/0a 1/0a 7/3*  موارمخشکمز ق Olivieri 

2/0c 17/0b 01/0a 8/95**  موارمت مابش  

02/0a 01/0a 01/0a 2ns  موارمخشکمابش  

م%م1رزایمرامزطحم**منعظ -

م%م5رزایمرامزطحم*منعظ -

مرزامنرس نعظ مnsم-

مرزامنرس نشت  منستظگمزاملح  م ن ایمنعظ من ماربممتر وتمرومنر نگر مب مرزازیمظ فمرام-
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طه لمابشهۀمته موموارممM. Scutellataرامن ارما نۀم

رزایمخشکمابش مرامز مترم امن ارمب از متر وتمنعظه 

رزامراصگمتر وتمنعظ م5نگزار.موارمخشکمز ق مرامزطحم

مرنگمومبرشت ب منقگزامنر نگر من ب  مبه مترمه اش رمن ن

ما ممزختص صمرزار.مرامبقر مصر تمزامقبرلمتعهگزرمپ بهۀم4

ارموب قرم نگس مط لمبلمار س مط لمز ق مت  موارمت مار س م

خشکمار س موارمت مز ق موموارمت مابشه متره وتمرامزه م

نهه مراصههگموجهه رمرزارمومرامنمهه م رم1ترمهه امرامزههطحم

مماه م2ا مم مم4نقگزامب مت تربمن ب  مب مترم امبرشت ب م

ب دگ.مصر ت مزامقبرلمطه لمابشهۀمته  مائ لر مومد نگمن 

وارمخشهههکمارههه سموموارمخشهههکمابشههه مراما نهههۀم

Cymbopogonرامن مزه مترمه امنه ارم انه بشمتره وتمم

 بهۀمپن مزامجمل متعهگزرمرزایمنگزدتظگمزن مبقر موبژا نعظ 

ارموز ق مت  موارمت مار س ممب قرم نگس مط لمبلمار س مط ل

ت مز ق  موارمت مابش مرامز مترم امنه ارمب ازه متره وتم

زنگ.موارمخشکمزه ق مراصگمرزدت م1رزایمرامزطحمنعظ 

رزامبه رسمززه مومبرشهت ب مراصهگمنعظه م5نرزمرامزطحم

 مماهم4ن مب مت تربمن ب  مب مترمه امنقگزامنر نگر مرام ر

 ب دگ.ا ممائ لر مومد نگمن م2ائ لر  مم

نه ارمنط لعه ما نۀمرامن مز ممباقیمانده:پایۀ تعداد 

حمب قرم نگسمرامز مترم امن ارم انه بشمرامزهطپ بۀمتعگزرم

رزامرزدههتظگمومبرشههت ب منقههگزامراصههگمترهه وتمنعظهه م1

 مائ لرما مم2ائ لر  ما ممم4نر نگر مب مت تربمرامترم ام

ا نههۀمب دههگ.مزبهه منرهه نگر مرامومزههپ مدهه نگمنهه 

Cymbopogon Olivieriائ لره مرزازیمماه مم4رامزطحمم

مب دگ.(من راصگمم3/93برشت ب منقگزام)

رامزب مب از مط لمبلماره سمرامزه مطول کل گیاه: 

ائ لره مرامنه مزه ما ممم4ائ لر مومما مم2ترم امد نگ م

 مMedicago sativaم Cymbopogon Olivieriا نههه م
Medicago scutellataم1رزامرامزطحمرزازیمتر وتمنعظ م

ب دگ.مبرشت ب منقگزامنر نگر من ب  مبه مزهطحمراصگمن 

ائ لر مومد نگمبعهگمزامما مم2ائ لر مب رسمومترم امما مم4

ائ لره مراماه ممم4 رمق زامرزانگ.مط لمبلمار سمرامزطحم

ب دگمب منسب مبه من م17مCymbopogon Olivieriا ن م

مب دگ.ن یمربگ مب الت من ا ن 

ا نهۀم(مرامزه م2طب منت بجمجهگولم)تر: ساقۀ طول 

م1ن ارمنط لع مرامن مز مترم امط لمزه ق مته مرامزهطحم

رنگمب دگ.منت بجمنش رمن رزامن راصگمرزازیمتر وتمنعظ 

ائ لره مرامنه مماه مم4ب مزب مخص صر مرامترم امزطحم

ز ما ن مبرشت ب منقگزامازمرزارمبه مزلبته مزبه منقهگزامرام

مربگ مب الت مزز .ا نۀمرومنسب مب ممM. Scutellataا نۀم

ب مت ج مب منت بجمبگزه م نهگسمزامنه متر: ریشۀ طول 

ت مرامنهرچمبهکمزامابشۀمار ن من ارمنو  مط لما نۀمز م

مرزایمنگزار.ترم ان متر وتمنعظ 

زب مخص صر منرزمرامن مزه ما نه مراموزن تر گیاه: 

ز مترم امن ارمب ازه مقه زاما فه مومنشهخ مدهگمبه م

راصگموج رمرزارمومب مت ترهبمم1رزامرامزطحمتر وتمنعظ 

ائ لره مومده نگمبرشهت ب مماه مم2ائ لر  ما ممم4ترم ام

رامماه مم4نقگزامنر نگر مازمرزار.مزب منره نگر مرامزهطحم

مربگ مب الت مزز .ا نۀمنسب مب مروممM. Scutellataا ن م

موممM. Sativaا نهههۀمراموزن خشکککی گیکککاه: 

M. Scutellataراصهگمم1نو مرامزطحمرامز مترم امن ارمم

امرزاموج رمرزارمومبرشت ب منقهگزامنره نگر مرتر وتمنعظ 

ائ لره مومماه مم2ب دهگمومترمه امائ لر من ما مم4ترم ام

دهه نگمرزازیمنرهه نگر مب زبهه مبهه رسمومرامبههکماهه وسمقهه زام

وارمخشهکممCymbopogon Olivieriا نهۀمزنگ.مراما فت 

مز .رزایمنگزدت مزار سمبر مترم ان متر وتمنعظ 

(موارمت مز ق مرام2طب منت بجمجگولم)وزن تر ساقه: 

م1رزایمرامزهطحمن ارمنط لع متره وتمنعظه ا نۀمن مز م

ائ لره ما ممم4راصگمرامبر مترم ان مرزدت مزز مومترم ام

امررزازیمبرشت ب منقگزامنر نگر مب رسمزز .مزب منر نگر م

ا نهۀمنسب مبه مروممCymbopogonا نۀمراما ممم4زطحم

مب الت مزز .ربگ م

نه ارمنط لعه موارما نهۀمرامزه موزن خشی ساقه: 

رزامرامراصگمرزازیمتره وتمنعظه م5خشکمز ق مرامزطحم

ائ لره مرزازیمماه مم4ز مترم امن ارمب از مزز .مترم ام

ائ لر مومده نگمرامبهکما ممم2برشت ب منر نگر مومترم ام

اه ممم4رامترمه اممCymbopogonا نهۀما وسمق زامرزانهگ.م
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مربگ مرزار.ا نۀمنر نگر مازمنسب مب مرومبرشت ب م

(موارمته م2ب مت ج مب منته بجمجهگولم)وزن تر ریشه: 

راصهگمبهر مترم انه یمم1رزامرامزطحمابش متر وتمنعظ 

امن ارمنو مرزارمومبرشت ب منقگزا نۀمن ارمب از مرامز م

ما مم2ائ لر مومبعگمزام رمترم اما ممم4نر نگر مرامزطحم

منهه یمب دههگمبهه ما نهه ائ لرهه مومزههپ مدهه نگمنهه 

M. ScutellataوممCymbopogon Olivieriا نۀمنسب مب مم

M. Sativaمرزازیمنر نگر مب الت یمنستظگ.م

وارمخشهکممM. Sativaا نۀمراموزن خشی ریشه: 

رزامرزارمراصگمبر مترم ان متر وتمنعظه م1ابش مرامزطحم

م2 ماه مم4ومبرشت ب منر نگر مب مت تربمن ب  مب مترمه ام

منهه یمب دههگ.مزنهه مراما نهه ائ لرهه مومدهه نگمنهه ماهه م

M. ScutellataوممCymbopogonبر منرچمبکمزامترم ان مم

مرزایمزامنو موارمخشکمابش موج رمنگزار.تر وتمنعظ 

نه یماواموارمالهگزرم14اره یمنت بجمن ب  مب مزنگزاس

به اب رمائ لره مبه منرهززرمتهثیر مبگورمنه لمب زیمب از م

(م وارسمدهگسمززه .م3نگهگزد ماط ب مخ  مرامجگولم)

ب اب رمائ لر مرامزه مزهطحمتثیر مطب منت بجمزب مجگولم

ائ لرهه مومدهه نگ(مبهه منرههززرمماهه مم2 ماهه مم4نختلههمم)

رزایمرامنگهگزایماط به مرامخه  مرزازیمتره وتمنعظه 

ب دهگمومبرشهت ب منقهگزامنره نگر مبه مراصگمن م1زطحم

 م5/1به مماه مم4ت تربمن ب  مب مب اب رمائ لر مرامزطحم

مب دگ.ن م4/1ومد نگمب منر نگر ما ممم2بعگمزام رمزطحم
ائ لره مرامترم انه یممۀ(منم رزامن ب  مب مززتر ر1دکلم)

میر م رمب منرززرماط ب من ج رمرامخ  مزز .ثنختلممومت
م

 طوبت خاکرکاربرد زئولیت بر میزان نگهداشت تأثیر های بدون نهال برای بررسی روز وزن گلدان 14گیری نتایج مربوط به اندازه .3جدول 

م F شاهد گرم زئولیت 2 گرم زئولیت 4

1/5b 1/4a 1/4a 7/5** میانگین 

ممم

م

 کاربرد زئولیت بر میزان نگهداشت رطوبت خاکتأثیر های بدون نهال برای بررسی روز وزن گلدان 14گیری نمودار اندازه .1شکل 
 

 گیریبحث و نتیجه. 4
ن یمزبزمدگسمبعهگمتعگزرمنه لنق بسۀمنت بجمظ صلمزام

رزایمن متر وتمنعظه اوام بر ایمپ مرامپ  مرامالگزرم7زام

ازمبر مترم ان منش رمنگزر.مب معل مزبظک مب زیمزطمرظه رمزام

دگموماط به من من ماوام بر ایمن ان مبذان  مالگزرج زن 

رامما ف مپ مب اب رمائ لره رامرزت سمار ن رمق زامن 
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تهثیر منگزدت مزز .مب مزعمه لمتهظشمزولمتثیر یمزب منگتم

ن ن مومتعگبلمتهظشمخشهک مب اب رمائ لر مرامبهب رمانگس

ما مم2د رمب مرامترم ان یمد رمومنحظو من نم ب رمن 

نه منه ن مومزهبزمدهگرمنهه لائ لر مراصگمانگسما مم4وم

نسب مب مد نگمبرشت مزز .مزب موضعر مرامزرزن مومزعم لم

د ر.مرامتحقرق مب من یمبعگیمن،مب موض حمربگسمن تظش

نصهه فمائ لرهه مبهه معملکهه رمرزنهه مومصههر تمب ازهه مزیهه م

فرزب ل ژبکماظگمم)اقه،مبهکمبه زسماوده (مرامده زب م

 به  مب مزفززبشمدگتمتهظشمبه،م ب ماود مدگتظشمب،

ب عثمب نشمرامزب  مصر تمفرزب ل ژبهکموماازعه ماظهگمم

مینه ادگما ن م رن زظلمزولمرام رب اب رمائ ل.م[9]ما ربگ

م روم ب زههم(Ziziphose spina christiبظهه ام)م ن تعهه

(Acacia salicinaمن) ملبت زنگمزی زتمزه ءمتهظشمازمتعهگ

رامبهب رمادهگممیی ثننقشمم رائ لنمچظر مم.[3]مگبخش

رزاوبه مم سرهرامام بهی ن مینه  رهنت ب لمشبومزفززم شباو

ب مت ج مبه مم.[18]مرزارمی ارنختلمم بم بد زرامم ل ئ مواز

ا ن یمدگبگمرامززت رمخ ازت رموج رمائ لر مرامخه  م

ماه مم4ومبه موبهژسمترمه امماه مم4وماه ممم2رامترم ان یم

نره اماره سمازممب اب رمائ لر مب عثمدگسمت م بمب ف مومن ار

رامط ماوان یمتظشمرامزختر امار سمق زامرنگمومزی من ده م

زاما ن یمدگبگمومتبخر مابه رمومتهظشمخشهک مازمتعهگبلم

(مبه متهگابجمبه مزعمه لم1بظگ.مب مت ج مبه منته بجمجهگولم)

نه یمب قرم نهگسمرامترم انه یمن منر نگر متعگزرمنه لتظش

راممM. Scutellataا نهۀمده نگمپه بر م نهگسمومظته مرام

پ ب رمتظشمچه اممب مصر مازرگسمزز .مب مت ج مبه مزبظکه م

نسههب مبهه ما نهه یمابهه رممCymbopogon olivieriا نههۀم

ائ لر منسب مبه ما ممم2ز اا ایمبهت یمرزدت  مرامترم ام

(م2ائ لر منترج مبهت یمرزار.منت بجمجهگولم)ا ممم4ترم ام

ززهتر رسمزامائ لره مراممM. Sativaا نۀمرنگمرامنش رمن 

ب قرم نگس معملک رمصر ت مچ رمط لمبلماره س مپ بۀمگزرمتع

ت  موارمته ماره س موارمخشهکماره س موارمته مز قۀمط لم

ز ق  موارمخشکمز ق  موارمت مابش موموارمخشکمابش م

نه مدهگسمن ب مرزدت مومب عهثمزفهززبشمعملکه رم رتثیر م

ماه مم2ائ لر مرامنق بس مب مترم امما مم4زز .مززتر رسمزام

نترجههۀمائ لرهه مومدهه نگمنقههگزامنظ زههب مبهه رسمززهه موم

ت مرامز مترم امابشۀمنطل بت یمخ زنگمرزد .مزلبت مط لم

رزایمنگزدت مزز .معملک رمصهر تمن ارمنو متر وتمنعظ 

مM. scutellataا نۀمط لمابش مت موموارمخشکمابش مرام

رزایمنگزدهت مززه مزنه مرامرامن مز مترم امتر وتمنعظه 

ب قرم نگس مط لمبهلماره س مپ بۀممل متعگزرمصر تمزامجبقرۀم

ت  موارمته ماره س موارمخشهکماره س موارمته مز قۀمط لم

ز ق  موارمخشکمز ق موموارمته مابشه مبه اب رمائ لره م

رزدت مومعملک رمصر تمزفززبشمب فته مززه .منثی یمنقشم

ائ لر مب زیمزب ما ن مار ن منرهزمما مم4ززتر رسمزامزطحم

بهت یمبگز م نهگسمززه .مرامۀمنترجب دگمومت من نظ زب

ت  موارمخشهکمابشۀمنرزمط لممCymbopogonا نۀمن ارم

ار سموموارمخشهکمابشه مبه مززهتر رسمزامائ لره متره وتم

نه زارمن نظهگمتعهگزرمبقرهۀمزنگمزن مرامرزایمپرگزمنک رسنعظ 

ت  موارمت ماره س مز قۀمب قرم نگس مط لمبلمار س مط لمپ بۀم

وارمت مابش مب عهثمبه المموارمت مز ق  موارمخشکمز ق مو

رامدهه زب منهه مدههگسمززهه .مافههت منقههگزامنرهه نگر مرام ر

نختلمم بر ایمرامبهزر معهگممبه اب رمائ لره مرامده زب م

تههظشمدههگبگ موارمخشههکمبههل مراصههگماو هه مومتعههگزرم

م4راصهگمومم10 م70بظجهگمازمبه مت ترهبمب تۀمبپس لمرام

نعهگن مرامده زب مبهگورمنه رۀمب زب منسب مب مب اب رمزب م

برل ا ممم40تحقرق مب اب رمرامم.[1]مرنگشمب نشمن تظ

رامنکت امز پ ج ذبماط ب مب منم زسمنحل لمپ د مززرگم

نر نرههکمرامدهه زب مبهه،م برهه ای مضههم مبهبهه رمنسههب م

 م(.Ocimum basilicum L)ن یمبم مار سمابحه رموبژا 

 به مومرامب نشمزی زتمنخه بمن ده مزامبه،نثی یمنقشم

مد زب متظشماط بت مرزدهت مززه یب تمعملک رمار سمرام

میب معملکه رمومزجهززم رزی مائ لم ازرامب نمچظر مم.[5]

م بهبه مزم  بهبه،م ببلززمتحه مده زمین پرعملک رمژن ت

ته مرامم10به منقهگزامم رهب مبه اب رمائ لمگنگرازمج رنت

عملکه رموممشبومزفهززم سرادگمام بنکت امزببمبهب رمد ز

عملک رمومب مرنب لم رمعملک رمرزن موماو  مبلززمراممیزجزز

نته بجمم.[12]مده ر نهمگسدهمشب ان مین پرژن تم تم ن

نه یمبهگورماواموارمالگزرم14ار یمبگز م نگسمزامزنگزاس
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ب اب رمائ لر مرامنگهگزده م بمومتثیر منه لمب زیمب از م

رنگمب مززهتر رسمزام(منش رمن 3بق مومادگمار ن رم)جگولم

بهت یمرامظرظمومنگههگزایمتثیر مما مم4ائ لر مرامزطحم

اط ب من ارمنر امار نه رمدهگسمززه .منمچظهر مبه اب رم

نه مومائ لر مب عثمبهب رمب ف مخه  موموضهعر مخ بگزنه 

نر ذم بمومزبسرژرمب ف مب مخه  مدهگسمومزامزهل مبسهت م

ن مبهه،مجله ار یمخ  مومزر مومچسبرگسمدگرمخ بگزن 

نختلممزه پ ج ذبمومم بنق رم ریثتم پ مزامب ازبظگ.من 

خهه  مومم کههبزرفم ترخص صههم بهه مب خههمی ارههروام ب

به ممدهگاهززا ممپلک ب ته م سرهامیادهگمینه د خ 

به مرواممسزه پ ج ذبمنمه زم رامصهگموانهم3/0ززتر رسمزام

او ممکبهت زنهگمبه معظه زرم به امنهمکبهز ماواممی ار ب

م سرادگمومنم مامشبظرظماط ب مومزفززمیب زمزر ن رن فق

ززهتر رسمزامم رامزنک رمزظجم.[19]مد رم رت صمپلک ب ت 

وزارسمم ز پ ج ذبماط ب مب منظو امب نشمتهظشمخشهک

ب،منهه رسمرامم نو مماازعمکبرامم(.Zea mays L)ب مذاتم

نص فمز پ ج ذبممشبب مزفززمنشخ مدگنشهگمم بد ز

م بهه بمرامخهه  مومرامنه مینگهههگزام رههظ فمشبرامزفههزز

زاممی ارف زصلم بمشبب رسمومزفززی مثنم ب نشمتظشمخشک

میرامعملکهه رمومزجههززم ا نهه مب نشههمچراوامنههم14بهه مم7

م.[6]مبظگ نممج ربنشهگمزم بعملک رمذاتمرامد ز

ائ لره مبه مما مم4ن یمنحت یم(مالگزر1طب مدکلم)

ته یم بمدربمبمت مومب متگابجمومرامنگتمان رمطه الن 

نمچظهر مظجه،م بمبرشهت یمزنهگ.مخ رمازمزامرزه مرزرس

ائ لره مومده نگمرامماه مم2ن یمنحت یمنسب مب مالگزر

مخ رمجذبمومذخر سمب رسمب رنگ.

نو مب منسئل مبمب رم بمرامبش امن موما ن یمابه رموم

نرززرمتبخر مب المرامززهت رمخ ازهت رمبه منره امنه مازمبه م

بظگ منمچظهر موجه رمنعه ررمفه زوزرموم بر ایمبرشت من 

 لره مرامبشه ا مطبرعه مبه ررمومعهگممقرم منظ زبمائ

نه مته زرموج رم ل را مومز اا ایمبه مخه  مومنحهر  م

ب مب اب رمائ لره مرامزهط حمنختلهممومبه مزظه امرزد م

اره ن ما نهۀمت ج مب مد زب م بمومن زب مومن عمخه  موم

ت زنگماو منظ زهبمومج زبگه یمنسه ئلمنه من ارمنو من 

زفهززبشمنر ذپهذب یمززهتر رسمزامائ لره معهحوسمبه مب دگ.م

رنگ.مب مت ج مخ   متظشمن د مزامبمب رم بمازمب نشمن 

ب مبمب رمب انگا مرامززت رمخ ازت رمومرزت ز من به ف م

ب الیم بر ایمرامن زتع مب اب رمائ لره من یمب م بمومنزبظ 

ب عههثمزفههززبشمبهه ازب منصهه فم بمرامن زتههعمومن فقرهه م

گزایمومزصححمن یمن تعن یمن ب د مرامط حززتق زامنه ل

 د ر.طبرع من نظ بعن یمن زتعمرامع ص 
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