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غذایی  عناصرآبیاری بر عملکرد اسانس و محتوای های روشالگوی کاشت و  ،بیوچار تأثیر

  (Thymus vulagris) آویشن

 

 :چکیده

 تتاتتأثیر بیوچار و الگوی کشت بر عملکرد اسااس  و حتواوای عصا ار یا اوی نووشا   بررسی: اهداف

   .داف او  تتقیق بودترو  اهحهم ازنبیاری حخولف  هایروش

  ورت اسپلیت فاکوورول بر پاوه طرح بلوک کاحل تصاادفی در ساه تکاراربه او  نزحاوش: هامواد و روش

در  نبیااری حزرعه داسشگاه نزاد واحد کرج اجرا شاد. در 7931-7931و  7931-7931زراعی  سالدو طی 

باه  حوغیار  درحیان وکثابت و  درحیانوک  ورت به هانبیاری جووچه ،هااری تماحی جووچه)نبی سه سطح

و الگاوی کاشات )کشات واک  در دو سطح )عدم حصرف و کااربرد بیوچاار  بیوچار عصوان عاحل ا لی و

   .عواحل فرعی در سظر گرفوه شدسدعصوان ه ب  روی پشوه ردوفه و دو ردوفه

بیشاورو   .افازاوش وافات نبایکمی تتات شاراو  حعصاادار طاور باهنن  و عملکرددر د اساس   :هایافته

ثابت+ کاربرد  درحیانوک  ورتبه هاکیلوگرم در هکوار در تیمار نبیاری جووچه 71/22عملکرد اساس  با 

ثابات و  درحیاانوک  اورتبه هاتیمارهای نبیاری جووچاه .ردوفه نووش  به دست نحدبیوچار+ کشت دو 

ی بیوچاار سیاز بار تمااح .بر عملکرد اساس  افزود ،در د اساس  حلاحظهقابلبا افزاوش  ،حوغیر درحیانوک

 نها حصیازوم و  ،حیزان عصا ر ی اوی کلسایم سبب کاهش نبیکم .داشت یحعصاداراثر  شدهبررسی فات 

سبب افزاوش حتووای عصا ر نها ، حصیازوم و پواسایم و کااهش عصا ار سادوم و بیوچار  کهدرحالی ،شد

  کلسیم شد.

میاوی وهمچصای  فیزوکای و شاینلای، واوا   حاواد بهبود دراثرات حثبت بیوچار  با توجه به: گیرینتیجه

تا  در  1کااربرد  وها جووچاه درحیاان ثاباتوک نبیاارینبیاری از طرواق کم ،فراهمی عصا ر ی اوی واک

 .شودش  حینوو عملکرد اساس  ضم  کاهش حصرف نب سبب افزاوش ،بیوچارهکوار 

  حتووای سدوم ، عملکرد اساس ،بیوچار ،الگوی کاشت ،نووش  :کلیدی هایواژه
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Effect of Biochar, Planting Pattern and Irrigation Methods on Yield and Yield 

Components of Essential Oil and Nutrient Content of Thyme (Thymus vulagris) 

 

Abstract 

Background and objective: The effect of biochar and cultivation pattern on essential oil 

yield and nutrient content of thyme under different local irrigation methods were the most 

important objectives of this study. 

Materials and Methods: This experiment was performed as a factorial split based on a 

randomized complete block design with three replications during the two crop years of 

1397-1396 and 1398-1397 in the farm of Karaj Branch of Azad University. Irrigation at 

three levels (irrigation of all furrows, irrigation of furrows as one-intermediate and one 

intermittent variable), as the main factor and biochar at two levels (no use and application 

of biochar), and planting pattern (one-row and two-row cultivation on the ridge) as Sub-

factors were considered. 

Results: The percentage of essential oil and its yield increased significantly under water 

stress conditions. The highest essential oil yield with 22.14 kg.ha-1 was obtained in the 

treatment of furrow irrigation as a constant intermediate + application of biochar + 

cultivation of two rows of thyme. Furrow irrigation treatments, both fixed and variable, 

increased the yield of essential oil by significantly increasing the percentage of essential 

oil. Biochar also had a significant effect on all studied traits. Water stress reduced the 

levels of calcium, magnesium, and iron, while biochar increased the content of iron, 

magnesium and potassium and decreased the elements of sodium and calcium.  

Conclusion: Due to the positive effects of biochar in improving organic matter, physical 

and chemical properties as well as the availability of soil nutrients, less irrigation through 

constant one-intermediate furrows irrigation and application of 8 tons per hectare of 

biochar, while reducing water consumption increases thyme essential oil yield. 

Keywords: Biochar, Essential Oil Yield, Planting Pattern, Sodium Content, Thyme 
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 مقدمه

 حصشأاو  گیاه از واسواده سعصائیان و  .است دولپهوکی از گیاهان   Thymus Vulagris) با سام علمی نووش 

ساسویمور رشد  14تا حدود  نن بوده و ارتفاع ساله چصداو  گیاه  .دروای حدووراسه است سواحیپیداوش نن 

ی هااز برگ. رووصدبه رسگ سبز تیره حی تیزسوکی هابرگ ،نووش  های کوچک و چوبیروی شاوه بر. کصدحی

احل عو  .2471)دائوکان و عبداله  شوداسوفاده حی ی گیاهیادووه وا دارو عصوان به بیشوربسیار ووش عطر نن 

ی بیولوژوکی حاسصد گیاهان هاعملکرد حطلوب سیسوم دهصدهعواحل کاهش از ییر زوسویزای زوسوی و تصش

که  حی باشدعملکرد گیاهان زراعی در سطح جهان  کصصده حتدودترو  عواحل حهماز  نبیکم .هسوصدزراعی 

عملکرد  نبیکم . 2471)واداو و واداو ی پیوسدد حبه وقوع  ایهبالا بوده و در طیف گسورد نن تأثیروسعت 

باعث افزاوش دحای کاسوپی  نبیکم .دهدحیی زراعی جهان کاهش هادر د از زحی  22گیاهان زراعی را در 

 ل از کربوسیزاسیون است بیوچار ذرات روز حا.  2472)شکاری و همکاران  شودحیگیاهی و کاهش فووسصوز 

کاربرد بیوچار با  .ی نن بالا بودن کرب  نلی نن و حساسیت کم نن به فرنوصد تخروب استهاکه از ووژگی

وک حطالعه در  . 2472)حالیصسکا  افزاودحیبر ج ب نب و حواد ی اوی گیاهان  ظرفیت سگهداری نب واک بهبود 

و از تبخیر از افزاوش داده  راداری نب را در واک ظرفیت سگه ،تیمار بیوچار . 2471) توس  کاحیاحا و همکاران

دهد و باعث افزاوش حیکاربرد بیوچار حا لخیزی واک را افزاوش از سوی دوگر  .کاهدحیسطح واک 

در تتقیقی که بر روی گیاه ذرت  . 2471)اوگاز و همکاران  شودحیکلسیم و حصیزوم  ،پواسیم ،فسفردسورسی 

ت  در هکوار بیشورو  عملکرد داسه و شاوص برداشت در شراو   71اسوفاده از بیوچار به حیزان اسجام شد، 

   2473و همکاران )واشعی  . 2427)سالی و همکاران بدست نحد   تصش وشکی نبیاری سرحال و در شراو

ت  در هکوار بیوچار در شراو  نبیاری سرحال حصجر به حداکثر حیزان عملکرد و  3گزارش کرد که  کاربرد 

ت   2/22  شد. نسها  اعلام کردسد که کاربرد Trachyspermim ammiوصو یات رشدی گیاه دارووی زسیان )

هکوار بیوچار با تعدول تصش نبی بر وزن  د داسه اثر گ اشوه و کمورو  اوولاف را با شراو  نبیاری سرحال در 

  ، کاربرد بیوچار باعث فراهمی عصا ر 7144همچصی  بر اساس سواوج فخرنبادی و ووش سیمای چصار )داشت. 

 ساس  در شراو  تصش گردود.ی اوی پر حصرف برای رشد گیاه روتان شد و حاسع از کاهش شدود عملکرد ا

تواسد هم در کیفیت و هم در کمیت اساس  که کاربرد بیوچار حی  گزارش دادسد 2427زعفروان و همکاران )

سعصاع فلفلی حوثر باشد، بطوروکه بیشورو  در د اساس  و اکثر ترکیبات اساس  سعصاع فلفلی در تیمارهای 

 .همراه با حصرف بیوچار بدست نحد

تراکم  کاریدست .بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی است تأثیرگ اراز عواحل حهم  تراکم گیاهی

حصابع در  تعداد گیاهان بالغ در وک حتی  بسوگی به  .گ اردحی تأثیرروی پاراحورهای رشدی  شدتبهگیاهی 

در تراکم های بالای کاشت  .بر طول دوره زسدگی گیاه دارد حدتیکوتاهو  حدتطولاسیداشوه و اثرهای  دسورس

 . 2471)روحیوی و همکاران کاهش حی وابد  برای حصابع رشدی  ایگوسهدرونرقابت دلیل  بهعملکرد در هر گیاه 

وافت سور و کاراوی نن برای تولید داسه در بسیاری از گیاهان تراکم گیاهی و نراوش کاشت اثرات حجزاوی بر در

توزوع ییروکصواوت  .وابدحیو کل بیوحاس گیاه کاهش  هاتعداد شاوه ،با افزاوش تراکم گیاهی .زراعی دارسد

شدود حتی  بر تظاهر فصوتیپی  تأثیرتولید گیاهان دارد که ساشی از  پواسسیل حصفی بر تأثیرگیاهان در حزارع 
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  .Thymus vulgaris Lبر روش گیاه نووش  ) در تتقیقات اسجام شده . 2424)وولکزسکی  ها استژسوتیپ

گزارش شد که فوا ل بوته کمور سبب افزاوش عملکرد سرشاوه گلدار شد و بیشورو  عملکرد در فا له 

های حخولف گیاهی در ر تراکمدر تتقیقی اث . 2442حور حا ل شد )سقدی عبدی و همکاران ساسوی 72کاشت 

حورد نزحاوش قرار گرفت. سواوج سشان داد که با افزاوش تراکم  (Trachyspermum ammiگیاه دارووی زسیان )

اهمیت  با توجه به . 2443ارتفاع کاسوپی و عملکرد اساس  افزاوش پیدار کرد )بروحصد رضا زاده و همکاران 

اقوصادی کشت گیاهان دارووی و همچصی  حشکل کمبود نب در کشور، او  تتقیق با هدف ارزوابی تأثیر بیوچار 

های حخولف نبیاری اسجام و الگوهای حخولف کاشت بر عملکرد و حتووای عصا ر ی اوی نووش  تتت روش

  شد.

 هامواد و روش

حصرف بیوچار و و اجزای عملکرد اساس  گیاه دارووی نووش  با اسوفاده از  عملکردارزوابی  حصظوربه

-7931و  7931-7931نزحاوشی طی دو سال زراعی  نبیاری های حخولفروش تتت کاشت  های حخولفالگوی

او   .اجرا شد ،در حزرعه نحوزشی و پژوهشی داسشکده کشاورزی داسشگاه نزاد اسلاحی واحد کرج 7931

دقیقه  12درجه و  92عرض جغرافیاوی  ،دقیقه شرقی 22درجه و  24کرج با طول جغرافیاوی  در حاهدشتحصطقه 

حصطقه دارای  ،وحارت بصدی اقلیمی دطبقه بر اساس .است شدهواقعحور از سطح دروا  7979شمالی و ارتفاع 

 درجه 19حیاسگی  حداکثر دحای سالاسه  ،سلسیوسدرجه  72حیاسگی  دحای سالاسه  .سرد است وشکسیمهاقلیم 

ی او  ساحیه حیاسگی  بارسدگی سالاسه .است سلسیوسی درجه -21و حیاسگی  حداقل دحای سالیاسه  سلسیوس

  .باشدحی 1C1S ی قلیاوی تا حووس  و کلاس نبهای حصطقه در حتدودهواک pH  .حور استحیلی 931

حور واک ساسوی 4-94قبل از شروع نزحاوش جهت تعیی  وصو یات فیزوکی و شیمیاوی واک حزرعه از عمق 

سشان داد سواوج تجزوه واک  .ای حرکب برای تجزوه به نزحاوشگاه حصوقل شدبرداری اسجام گرفت و سموسهسموسه

بر اساس  . 7بود )جدول  29/1و اسیدووه  ds/m 21/7شوری  ،که واک حزرعه دارای بافت لوم شصی

  .در او  بررسی از کودهای فسفره و پواسه اسوفاده سشد ،ی کودیهاتو یه

 

 خاک مزرعه طی دو سال زراعیفیزیکی و شیمیایی نتایج تجزیه  -1جدول 

در د 

 رس

در د 

 سیلت

در د 

 ش 
  kg.mg-1) فسفر

 پواسیم

 (1-kg.mg  

سیوروژن 

 %( 

کرب  نلی 

 %( 

اسیدووه گل 

 اشباع
EC (1-m.ds  

عمق 

(cm  

11 12 71 1614 124 411/4 14 2/1 42/7 94-4 

 

 .های کاحل تصادفی در سه تکرار اجرا شداسپلیت فاکوورول در قالب طرح پاوه بلوک  ورتبهنزحاوش 

  :تیمارهای نزحاوشی شاحل

-کم :2A، )شاهد  هانبیاری تمام جووچه :1A  :عاحل ا لی در سه سطح عصوانبهنبی ی حخولف کمهاتیمار

 حوغیر  درحیانوکنبیاری )کم : 3A،ثابت  درحیانوکنبیاری )
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ت  در هکوار که قبل از کشت با  1حصرف بیوچار )حصرف  ،عدم حصرف )شاهد -7 :تیمار بیوچار شاحل -

  ،واک حخلوط گردود 

 روی پشوه  کشت دو ردوفه نووش -2 ،روی پشوه نووش کشت وک ردوفه  -7 :کاشت شاحل الگویتیمار  -

کرت  سهاوت دربهار اسجام شد که شاحل شخم و دوسک و تسطیح زحی  و  در اواورعملیات تهیه زحی   

در روی و   هاو فا له بوته حورساسوی 14 وکدوگراز  هافا له پشوه ،حورحربع 1/2×1ابعاد هر کرت بود  بصدی

حور و  2از وکدوگر  هافا له بلوک .در داول کرت به حالت ضربدری بود هانراوش بوته .حور بودساسوی 14

در فصل پاویز اقدام به کشت ب ر در زحی   ،پ  از نحاده کردن زحی  .وک حور بود از وکدوگر اهفا له کرت

از زحان کاشت تا اسوقرار کاحل  .در هفوه سوم پ  از کاشت اقدام به تصک و واکاری گردود ،ا لی سموده

 هابرای کلیه کرت .سدنبیاری شد باروکای حرتب و هفوه طوربهسرحا گیاهان  دوره فرارسیدنو  هاگیاهچه

ی هرز هاحبارزه با علف .وکسان به عمل نحد طوربهرسیدگی لازم از قبیل وجی  و ییره در طی دوره رووش 

زحان اعمال تیمارها در بهار و پ  از  .دسوی و طی چصدو  حرحله در طول دوره رشد  ورت گرفت  ورتبه

روش بلاسی و گرودل حشخص شد و حجم نب نبیاری از طروق رابطه حساحت  وسیلهبهی بهاره هاقطع بارسدگی

قبل از اعمال تیمارها ابودا  فات حورفولوژوک و عملکرد گیاه تا  .ت در ارتفاع نب نبیاری حتاسبه شدهر کر

ساسویموری کف بر شده و پ  از وشک شدن در  1حرحله شروع تیمارها وادداشت گردوده و گیاهان از حدود 

در د اساس  را با اسوفاده از روش  ،شدهحتاسبهعملکرد اسدام هواوی  ،گراددرجه ساسوی 14الی  14دحای 

تقطیر با نب اسدازه گرفوه و عملکرد اساس  سیز حتاسبه شد تا در حتاسبات عملکرد کل گیاه در طول دوره 

هان و با کصورل حیزان نب حصرفی شروع حرحله ا لی پروژه پ  از کف بر کردن گیا .رشد حصظور گردد

  .گردود

ی هابرداری از بوتهبا سموسه ارزوابی  فات حورفولوژوک ،ی تیماریهاپ  از ظهور گل و در تماحی ترکیب    

در او  حرحله از نزحاوش  بررسی حورد فات  .گردوداسجام تتت رقابت ردوف دوم از هر کرت نزحاوشی 

 به دستجهت  .بودو حیزان حواد ی اوی نووش   عملکرد اساس  ،در د اساس  ،دارگلشاحل عملکرد سرشاوه 

گرم  14واحد  به حیزان  91نسیاب شدسد و از هر واحد نزحاوشی ) شدهوشکی هابوته ،نوردن در د اساس 

ساعت به عمل  2به حدت  اساس  گیری ،کلوسجر و به روش تقطیر با نبدسوگاه شد و توس   برداریسموسه

 . نحد به دستحیزان در د وزسی اساس   ،با رابطه تصاسب .نحد

، نسیاب ها بعد از وشک شدن کاحلسموسه .اسجام شدهضم  تر وشاکساروش  با عصا ر ی اوی گیریاسدازه

 ،گیری سدوماسدازه جهت . ورت وکصواوت درنوصد تا به ده شدسدحوری عبور داحیلی 2/4از الک سپ   شدسد و

-  توزو  و به داول لوله±447/4های گیاهی با ترازوی حساس )گرم از سموسه 7 ،حصیزوم و نه  ،کلسیم ،پواسیم

-وک سموسه به .شد افزودهها به لوله  در د 12)لیور اسید سیوروک یلیظ حیلی 74حقدار  .شدسدهضم حصوقل  های

چیده  بلوک هضم بر روی هاسموسه .تهیه شدبود، اسید سیوروک  فق  حاوی که  بدون حاده وشک) عصوان شاهد

 14ها به حدت سه ساعت در دحای روز بعد سموسه .تا روز بعد و بدون اعمال هیچ دحاوی رها شدسد و شدسد

 1دت افزاوش داده شد و به ح گرادساسویدرجه  724تا  گام به گامسپ  دحا  .قرار گرفوصد گرادساسویدرجه 

ها حقداری نب حقطر به حتوووات از وصک شدن لوله پ  .ساعت در او  دحا قرار گرفت تا عمل هضم کاحل شود
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-عصاره سموسه حجم درسهاوت .بار تکرار شد و چصد فرنوصداو   .شد و روی کای   افی روخوه شد افزوده هانن

  . 7313)والیصگ  لیور رساسده شدحیلی 72 به گیاهیهای 

گرم از سمک  737/4حقدار  سخست، .حتلول اسواسدارد پواسیم نحاده شد ،یلظت پواسیم گیریبرای اسدازه

-طوریبه .در نب حقطر حل شد و به حجم وک لیور رساسده شد . سپ   در نون وشک شدKCl) کلرود پواسیم

های اسواسدارد در حرحله بعد سری حتلول .بودگرم پواسیم در لیور حیلی 744حاوی تهیه شده، حتلول  که

و  شد برداشوهلیور حیلی 94 ،24 ،72 ،74 ،2 ،4حقادور  ،گرم در لیورحیلی 744از حتلول اسواسدارد  .سدنحاده شد

 ،4حاوی  به ترتیبها او  سری حتلول .لیوری روخوه و با نب حقطر به حجم رساسده شدحیلی 744های در بال 

 حورداسوفادهیم سمودار واسصجی او  اسواسداردها برای ترس .بودسدگرم پواسیم در لیور حیلی 94 ،24 ،72 ،74 ،2

)پرکی   ها وادداشت گردودهای اسواسدارد و سموسهبرای حتلول فوتوحور های دسوگاه فلیمقرائت .قرار گرفوصد

به دسوگاه داده  شدهرقیقهای موسهس ،ها به حقدار لازمسموسه کردن پ  از رقیق لازم به ذکر است که.  7312

گرم پواسیم به حیلی ،پ  از اعمال درجه رقت ،نحدهدستبههای قرائت درسهاوت .اسجام شد هاننشدسد و قرائت 

 . در گرم حاده وشک تبدول شدسد

وک گرم حاده وشک  ابودا. شداسوفاده وک سرحال  هیدروژن کلروداز  ،نه  فعالگیری اسدازهبه حصظور 

 وک سرحال افزوده HClلیور حیلی 74لیوری اسوقال و به نن حیلی 24هواوی  به داول بشر  هایاسدامنسیاب شده )

ساعت سموسه  71بخیر  و )برای جلوگیری از تشد سپ  روی بشرها سلفون کشیده  . 74: 7سسبت وعصی با ) شد

و نه  فعال حوجود در عصاره با  کرده  افها را سموسه ،ساعت 71 اتمامبعد از  .شد قرار دادهدر دحای اتاق 

 . سدقرائت شد  AA-6300 Shimadzoدسوگاه ج ب اتمی )

ها با . با توجه به همگ  بودن دادهاسجام شد SAS 9. 1 افزارسرمها با اسوفاده از نحاری داده وتتلیلزوهتج

ی داسک  در حیاسگی  تیمارها به روش نزحون چصد داحصهاز نزحون بارتلت، تجزوه حرکب اسجام شد.  اسوفاده

 . اسجام گرفت Excel افزار سرمرسم سمودارها با کمک  .سطح پصج در د حورد حقاوسه قرار گرفوصد

 نتایج و بحث

 دارگل سرشاخهعملکرد 

 بر بیوچار× نبیاری  ، بیوچار ونبیاری× سال سواوج تجزوه وارواس  حرکب سشان داد که اثر سال، نبیاری، 

نبیاری و کاربرد  اثر برهمکصش یهاحقاوسه حیاسگی  سواوج . 2)جدول  بود دارحعصی  دارگل سرشاوهعملکرد 

کیلوگرم در هکوار  7147با  دارگل سرشاوهکه بیشورو  عملکرد سشان داد   دارگلعملکرد سرشاوه بر بیوچار 

کیلوگرم در  313کمورو  نن با  کهدرحالی ،+ کاربرد بیوچار به دست نحد هادر تیمار نبیاری تماحی جووچه

سواوج او  حطالعه  .+ عدم کاربرد بیوچار بود حوغیر درحیانوک  ورتبه هاهکوار حوعلق به نبیاری جووچه

 دارگل سرشاوهبا کاهش نب نبیاری از عملکرد  ،سشان داد که در هر دو تیمار کاربرد و عدم کاربرد بیوچار

ثابت و نبیاری  درحیانوک  ورتبه هادر شراو  عدم کاربرد بیوچار تیمارهای نبیاری جووچه .کاسوه شد

و در  هاچهدر دی سسبت به نبیاری تماحی جوو 1/92و  1/21کاهش  ،حوغیر درحیانوک  ورتبه هاجووچه

  ورتبه هاثابت و نبیاری جووچه درحیان وک  ورتبه ها ورت کاربرد بیوچار تیمارهای نبیاری جووچه

 هاسسبت به نبیاری تماحی جووچه دارگلدر دی در عملکرد سرشاوه  3/94و  1/79کاهش  ،حوغیر درحیانوک
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افزاوش در کلیه شراو  نبیاری، اسوفاده از بیوچار سبب دهد که حیسواوج او  حطالعه سشان  .حا ل گردود

 ،از دست رفو  توژساس  ،هاکاهش پواسسیل نبی برگ سبب نبیکم . 9)جدول  دار شدعملکرد سرشاوه گل

شدود  نبیکمهمچصی   .گرددکاهش رشد حیدرسهاوت ها و بزرگ شدن سلول حماسعت از ،هابسوه شدن روزسه

)دوپاک و همکاران  گرددحیبیوحاس گیاه  درسویجهحوابولیسم و  ووردن تعادلبه هم  ،کاهش فووسصوز حصجر به

ای و باروری واک در وصو  تأثیر بیوچار بر عملکرد سرشاوه گلدار، بیوچار به دلیل سقش تغ وه . 2473

  .2474)وان زووو  و همکاران  تواسد حصجر به افزاوش رشد حتصول گرددحی

 

 آبیاری و تیمار بیوچاردار تحت تأثیر سطوح های عملکرد سرشاخه گلمقایسه میانگین -3جدول 

 بیوچار نبیاری رژوم
 دارعملکرد سرشاوه گل

(1-kg.ha  

 b7224  عدم کاربرد هانبیاری تمام جووچه
 a7147  کاربرد

 c7431  عدم کاربرد ثابتدرحیان نبیاری وک
 b7114  کاربرد

 d1/313  عدم کاربرد درحیان حوغیرنبیاری وک
  c7712  کاربرد

 .است 42/4در سطح احومال  حعصاداروت بیاسگر اوولاف حروف حوفا
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 آویشندر  موردبررسیتجزیه واریانس صفات  -2جدول 

 حتووای نه  حتووای حصیزوم حتووای کلسیم حتووای پواسیم حتووای سدوم عملکرد اساس  در د اساس  دارعملکرد سرشاوه گل درجه نزادی حصابع تغییر

 112/4 441/4 4447/4 491/4 424/4 419/4 421/4 212/771141**  7 سال

 413/12 447/4 797/4 12/4 477/4 722/7 443/4 12/7217 1 وطا

 733/119*  491/4**  213/4*  312/4 493/4*  117/971**  272/9**  127/7192111**  2 نبیاری

 221/779 4447/4 442/4 421/4 412/4**  111/4 441/4 727/17992**  2 نبیاری× سال 

 922/11 449/4 42/4 912/4 442/4 111/4 479/4 327/9132 1 وطای ا لی

 244/7244**  497/4*  311/7**  213/4**  497/4 271/943**  141/7**  421/7773722**  7 بیوچار

 471/93 447/4 41/4 231/4 41/4 111/2 449/4 17/23119 7 بیوچار× سال 

 19/27 449/4 441/4 111/4 49/4 419/14**  712/4**  124/11144*  2 بیوچار× نبیاری 

 211/771 447/4 491/4 911/4 412/4*  723/2 441/4 213/1971 2 بیوچار× نبیاری × سال 

 411/279 4447/4 449/4 71/4 4447/4 941/1 442/4 123/4 7 الگوی کاشت

 2/14 4447/4 497/4 471/4 449/4 742/4 442/4 22/717 7 الگوی کاشت× سال 

 311/134*  442/4 771/4 412/4 47/4 42/7 472/4 121/7121 2 الگوی کاشت× نبیاری 

 21/273 4447/4 779/4 271/4 477/4 271/4 442/4 723/7211 2 الگوی کاشت× نبیاری × سال 

 917/77 441/4 477/4 722/4 4447/4 711/93**  442/4 199/911 7 الگوی کاشت× وچار یب

 913/29 447/4 799/4 213/4 447/4 419/4 442/4 317/4 7 وی کاشتالگ× بیوچار × سال 

 419/997 4447/4 771/4 711/4 471/4 919/77**  417/4*  11/91119 2 الگوی کاشت× بیوچار × نبیاری 

 211/221 449/4 411/4 411/4 442/4 722/4 442/4 71/91117 2 الگوی کاشت× بیوچار × نبیاری × سال 

 131/727 442/4 741/4 119/4 472/4 171/7 471/4 21/72977 91 وطای فرعی

 37/72 11/79 41/71 91/21 29/71 39/1 11/1 31/1 - )%  ضروب تغییرات

 حی باشد. ی در سطح احومال وک و پصج در دحعصادار دهصدهسشان** و * به ترتیب 
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 درصد اسانس

× نبیاری و بیوچار × نبیاری نبیاری، بیوچار،  اثر د کهسشان داوارواس  حرکب سواوج حا ل از تجزوه 

، با توجه به سواوج حا ل از او  بررسی . 2)جدول  بود دارحعصی در د اساس   برالگوی کاشت × بیوچار 

-برهم تأثیری در د اساس  تتت هاحقاوسه حیاسگی  .شددر د اساس  نووش  دار حعصیافزاوش  سبب نبیکم

در د حوعلق  971/7تیمار بیوچار و تعداد ردوف کاشت سشان داد که بیشورو  در د اساس  با  ،نبیاری کصش

بود که از او  سظر  نووش ثابت + کاربرد بیوچار + کشت وک ردوفه  درحیانوک  ورتبه هابه نبیاری جووچه

ی داراحعصاوولاف  نووش + کاربرد بیوچار + کشت دو ردوفه  حوغیر درحیانوک  ورت به هابا نبیاری جووچه

در نبیاری تماحی  ،ی تیماری بیوچار و ردوف کاشتهاکمورو  در د اساس  سیز بدون توجه به ترکیب .سداشت

او   .دهدحیشراو  تصش تولید و سگهداری حواد ثاسووه در گیاه را افزاوش  . 1)جدول  به دست نحد هاجووچه

 نبیکم .وابصدحیافزاوش  وشکی در شراو  تصش ،کصصدحیجلوگیری  هاحواد چون از اکسیداسیون دروسی سلول

در او   .شودحیدچار اوولال  هاو نسزوم هااوصکه تولید پروتئی  ازجمله ،گ اردحیگیاه اثر روی حوابولیسم 

و  هااساس  ،تولید نلکالوئیدها ،و اسیدهای سوکلئیک هاپروتئی  ،هاشراو  در اثر افزاوش تجزوه کربوهیدرات

ر در د اساس  حلاوم ب نبیکمشراو  تصش در  . 2473)دوپاک و همکاران  وابدحیحواد حعطر گیاهان افزاوش 

 نبیکمحیزان تولید ترکیبات ثاسوی جهت افزاوش حقاوحت به  زورا ،شودحیی گیاهان دارووی افزوده هابوته

 ،که شراو  حاداحیتا  .ترکیبات حشورک اساس  و ترکیبات ثاسوی هسوصد،و  ترکیباتکه اچرا  ،وابدحیافزاوش 

رشد  نبیکمبا وقوع تصش  .شودحیهزوصه رشد  برایکرب   ،اجازه تقسیم و گسورش سلولی را بدهد

دهصد و گیاه کرب  را به تولید حواد ی ثاسووه را تشکیل حیهاو حخازن حوابولیت وافوه تماوزها سلول ،شدهحووقف

 اکسیددی درسویجهده و بسوه ش هاروزسه نبیکم تأثیرتتت  . 2473)ابوباتا  دهددارووی اووصا  حی حؤثره

کرب  به سمت  اکسید دیاحیای  جایبه کصصده احیاتتت او  شراو  عواحل  .تواسد وارد گیاه شودکرب  سمی

سیز گزارش   2473) همکاران ودوپاک  . 2479واچور )سلمار و کلاو  روسدحیی ثاسوی پیش هاتولید حوابولیت

همچصی   .شودحی  Melissa officinalis ه داروویدر د اساس  گیا دارحعصی افزاوش  سبب نبیکمکه دادسد 

نبیاری و نبیاری ساقص روشه بر روی گیاه دارووی سعصاع   با اعمال تیمارهای کم2473اکبرزاده و همکاران )

در د  11د گیاه تا حدو اسوفاده قابل رطوبت در د 11فلفلی گزارش دادسد که نبیاری ساقص روشه در سطح 

  سیز گزارش دادسد که اعمال 2473در تتقیق دوگری قیلاوی زاده و همکاران ) حتووای اساس  را افزاوش داد.

در د گلدهی سبب افزاوش در د و عملکرد اساس  گیاه دارووی  24بصدی و تصش وشکی در حرحله داسه

 سیاهداسه گردود.

 عملکرد اسانس

الگوی × بیوچار  ،بیوچار× نبیاری نبیاری، بیوچار،  اثر ،حرکبس  بر اساس سواوج حا ل از تجزوه واروا

در  . 2)جدول  بود دارحعصیدر د  7در سطح  اساس  عملکردبر الگوی کاشت × بیوچار × نبیاری و کاشت 

لوگرم در هکوار در نبیاری کی 1/77و  71/22او  بررسی بیشورو  و کمورو  عملکرد اساس  به ترتیب با 

  ورتبه هاو نبیاری جووچه نووش ثابت + کاربرد بیوچار + کشت دو ردوفه  درحیانوک  ورت به هاجووچه
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در او  حطالعه در ایلب  .به دست نحد نووش + عدم کاربرد بیوچار + کشت دو ردوفه  حوغیر درحیانوک

ثابت و نبیاری  درحیانوک  ورتبه هاتیمارهای نبیاری جووچه ،ی تیماری بیوچار و ردوف کاشتهاترکیب

تیمار  .باعث گردود نووش را در عملکرد اساس   داریحعصیافزاوش  حوغیر درحیانوک  ورتبه هاجووچه

در د در  27با   نووش ثابت بیشورو  افزاوش را در عملکرد اساس   درحیان وک  ورتبه هاجووچه نبیاری

سشان داده است  هابررسی . 1)جدول  باعث شد نووش  تیماری کاربرد بیوچار + کشت دو ردوفه هایترکیب

ابوباتا  حثالعصوانبه .تواسد بر عملکرد اساس  بیفزاودحی ،تولید ترکیبات ثاسوی حووس  با تتروک نبیکمکه 

عملکرد  داراحعصحووس  باعث افزاوش  نبیکمسشان دادسد که  Melissa officinalisدر گیاه دارووی   2473)

  در وصو  تأثیر نبیاری بر گیاه دارووی 2472حددی بصاب و همکاران ) .شودحیاساس  در او  گیاه دارووی 

حور تبخیر از تشوک، تأثیری بر عملکرد اساس  حیلی 794به  14داد که با کاهش حصرف نب از شوود گزارش 

-همچصی  شبکافی در شوود دست وافت. توان با کاهش حصرف نب به تولید اساس سداشوه است؛ بصابراو  حی

  با نزحاوش کود زوسوی حاوکوروزا روی نووش  دساوی در شراو  حخولف نبیاری 2427ویز و همکاران )

ظرفیت زراعی همراه با کاربرد کود زوسوی  %12گزارش داد که بیشورو  عملکرد اساس  در تیمار نبیاری

 داری سداشت.همان شراو  کود زوسوی تفاوت حعصی در د ظرفیت زراعی با 22بدست نحد که با تیمار 

تیمار بیوچار و آرایش  ،های درصد اسانس و عملکرد اسانس تحت تأثیر سطوح آبیاریمقایسه میانگین -4جدول 

 کاشت

  kg.ha-1) عملکرد اساس  در د اساس  الگوی کشت بیوچار رژوم نبیاری

 روهانبیاری تمام فا

 عدم کاربرد
 e1199/4  f72/79  وک ردوف

 e1219/4  f12/79  دو ردوف

 e3744/4  e37/72  وک ردوف کاربرد

 e3199/4  d92/71  دو ردوف

 درحیان ثابتنبیاری وک
 عدم کاربرد

 c772/7  b17/24  وک ردوف

 c771/7  c77/71  دو ردوف

 a971/7  b12/73  وک ردوف کاربرد

 b272/7  a71/22  دوفدو ر

 درحیان حوغیرنبیاری وک
 عدم کاربرد

 d427/7  g14/77  وک ردوف

 d417/7  g92/77  دو ردوف

 bc722/7  cd71/71  وک ردوف کاربرد
 ab227/7  b42/24  دو ردوف

 .است 42/4دار در سطح احومال احروف حوفاوت بیاسگر اوولاف حعص

 

 عناصر غذاییمحتوای 

سواوج حا ل از تجزوه وارواس   فات اثرهای ا لی تیمارهای نبیاری و بیوچار بر  فت  بر اساس

تیمارهای نبیاری و  تأثیرتتت  و سدوم به ترتیب  حتووای پواسیم .بود دارحعصی  و نه  حصیزوم، حتووای کلسیم

 داریحعصی طور بهرا  نووش حتووای کلسیم  نبیکمدر او  حطالعه  . 2)جدول  کاربرد بیوچار قرار گرفت

 به هاثابت و نبیاری جووچه درحیان وک  ورت به هادر تیمارهای نبیاری جووچه . 1)جدول  کاهش داد
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بود که در حقاوسه با نبیاری تماحی در د  124/7و  121/7حتووای کلسیم به ترتیب  حوغیر درحیان وک  ورت

ثابت و  درحیان وک  ورت به هاهر دو تیمار نبیاری جووچه .در د کمور بود 1/3و  9/3به ترتیب  هاجووچه

 نووش وای کلسیم نحاری کاهش حشابهی را در حتو ازسظر حوغیر درحیان وک  ورت به هانبیاری جووچه

 به هادر تیمارهای نبیاری جووچه .سواوج حشابهی در وصو  حتووای حصیزوم و نه  به دست نحد .باعث شدسد

ترتیب به حیزان حتووای حصیزوم به  حوغیر درحیان وک  ورت به هاثابت و نبیاری جووچه درحیان وک  ورت

حتووای  حعصادارباعث کاهش  نبیکمی حخولف سشان داده که هابررسی . 1)جدول   در د کمور بود 1/1و  71

تاترای و .  2472)اسلام و همکاران  شوسدحیحواد ی اوی همراه با نب ج ب گیاه  که چرا .شودحیکلسیم گیاهان 

 Thymus)ی هابرگ و حصیزوم حتووای کلسیم حعصادارباعث کاهش  نبیکمسشان دادسد که   2471همکاران )

citriodorus  شودحی . 

تیمار  کصش برهم تأثیرتتت  داریصیحع طوربهتجزوه وارواس   فات سشان داد که حتووای نه  نووش  

تیمار  تأثیری حتووای نه  تتت هاحقاوسه حیاسگی  . 2ی کاشت قرار گرفت )جدول هانبیاری و تعداد ردوف

 بهحتووای نه   ،لی کاشت سشان داد که تصها با کاربرد بیوچار در شراو  نبیاری کاحهانبیاری و تعداد ردوف

ثابت و نبیاری  درحیان وک  ورت به هادر تیمارهای نبیاری جووچه که درحالی ،افزاوش وافتدار حعصی  طور

 طوربهدر او  بررسی حتووای سدوم  . 1)جدول  سداشت تأثیریبیوچار  حوغیر درحیان وک  ورت به هاجووچه

بیشورو  حتووای سدوم  . 2تیمار نبیاری و بیوچار قرار گرفت )جدول  ،سال کصش برهم تأثیری تتت حعصادار

در سال  .+ عدم کاربرد بیوچار به دست نحد هادر تیمار سال دوم + نبیاری تماحی جووچهپی پی ام  11/4با 

بر حتووای سدوم نووش   داریحعصی تأثیری تیماری تیمارهای نبیاری و بیوچار هااز ترکیب وک هیچاول 

 ،در سال دوم تصها در  ورت عدم کاربرد بیوچار .در سال دوم سواوج حوفاوتی به دست نحد کهدرحالی ،سداشت

در دی را در حتووای سدوم باعث  1/94 حعصادارثابت کاهش  درحیانوک  ورتبه هاتیمار نبیاری جووچه

در شراو   .ی بر او   فت سداشتحعصادار تأثیر حوغیر درحیانوک  ورتبه هاولی تیمار نبیاری جووچه ،شد

از سوی  . 2ی وجود سداشت )جدول حعصادارحتووای سدوم اوولاف  ازسظرکاربرد بیوچار بی  تیمارهای نبیاری 

  ورتبه هاثابت و نبیاری جووچه درحیانوک  ورتهب هادوگر در او  بررسی در تیمارهای نبیاری جووچه

کاربرد  هابر حتووای سدوم سداشت و تصها در نبیاری تماحی جووچه تأثیریکاربرد بیوچار  حوغیر درحیانوک

ی را در حعصادارافزاوش  کاربرد بیوچارعلاوه بر نن  .ی را در حتووای سدوم باعث شدحعصاداربیوچار کاهش 

در د بود که در حقاوسه  3/7در شراو  کاربرد بیوچار حتووای کلسیم  .باعث گردود نووش حتووای کلسیم 

 1/94ان کاربرد بیوچار حتووای پواسیم را سیز به حیز .در د بیشور بود 1/71با عدم کاربرد بیوچار به حیزان 

کاربرد بیوچار حا لخیزی واک را در  . 1جدول ) در د افزاوش داد 1در د و حتووای حصیزوم را به حیزان 

کلسیم  ،پواسیم ،فسفر در دسورس ،ظرفیت تبادلی کاتیوسی واک ،کرب  نلی واک ووژهبه ،دهدحیواک افزاوش 

تواسد حقادور بیشوری از او  عصا ر را حیبصابراو  گیاه  . 2471)گلوشک و همکاران  و حصیزوم در دسورس واک

کاربرد بیوچار را بر حتووای عصا ر ی اوی روتان بررسی  ثیرتأ  2473) و همکاران عبدی پور .ج ب کصد

کارتیک و  .شودحیسموده و حشاهده سمودسد که کاربرد بیوچار باعث افزاوش حتووای کلسیم و پواسیم روتان 

 .گزارش سمودسد پصبهسیز سواوج حشابهی را در   2424همکاران )
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  سطوح آبیاری و تیمار بیوچار  تأثیرتحت  آویشندر  محتوای سدیمی هامقایسه میانگین -5جدول  

 بیوچار رژوم نبیاری سال
 حتووای سدوم

  %( 

 اول

 نبیاری تمام فاروها
 cd1444/4  عدم کاربرد
 bd1999/4  کاربرد

 bd1199/4  عدم کاربرد درحیان ثابتنبیاری وک
 bd1711/4  کاربرد

 bd1111/4  عدم کاربرد درحیان حوغیرنبیاری وک
 bd1711/4  کاربرد

 دوم

 نبیاری تمام فاروها
 a1111/4  عدم کاربرد
 bd1711/4  کاربرد

 cd1444/4  عدم کاربرد درحیان ثابتنبیاری وک
 d2111/4  کاربرد

 ab1244/4  عدم کاربرد درحیان حوغیرنبیاری وک
 ac1999/4  کاربرد

.است 42/4در سطح احومال  حعصادارحروف حوفاوت بیاسگر اوولاف   

 

 بیوچارغذایی روغن تحت تأثیر  عناصرهای میزان مقایسه میانگین  -6جدول 

  ppmحصیزوم )  ppmکلسیم )  ppmپواسیم )  ppm) نه  بیوچار

 b21/37  b14/2  a12/7  b24/4  عدم کاربرد

 a12/33  a44/9  b14/7  a21/4  اربردک

 .است 42/4در سطح احومال  حعصادارحروف حوفاوت بیاسگر اوولاف  

 

   سطوح آبیاری و آرایش کاشت تأثیرروغن تحت  آهنی میزان هامقایسه میانگین -7جدول  

  ppm) نه  نراوش کشت رژوم نبیاری

 نبیاری تمام فاروها
 b11/37  وک ردوف

 a1/741  ردوفدو 

 b21/32  وک ردوف درحیان ثابتنبیاری وک

 b14/37  دو ردوف

 b12/34  وک ردوف درحیان حوغیرنبیاری وک

 b11/39  دو ردوف

 .است 42/4در سطح احومال  حعصادارحروف حوفاوت بیاسگر اوولاف 

 

 

 سطوح آبیاری تأثیرغذایی روغن تحت  عناصری میزان هامقایسه میانگین -8جدول 

  ppmحصیزوم )  ppmکلسیم ) تیمار نبیاری
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 a391/7  a2111/4  هانبیاری تمام جووچه

 b121/7  b1112/4  درحیان ثابتوک

 b124/7  b2711/4   درحیان حوغیروک

 .است 42/4در سطح احومال  حعصادارحروف حوفاوت بیاسگر اوولاف 

 گیری نتیجه

بر عملکرد  ،از طروق افزاوش در د اساس  ارینبیکم تتقیق،بر اساس سواوج حا ل از او  طورکلی به

 ارینبیبیوچار در شراو  اسوفاده از  .را کاهش دادحتووای عصا ر ی اوی نبیاری، کم اگرچه ؛اساس  افزود

بصابراو   .شد اساس سبب افزاوش در د اساس  و عملکرد  هاتمام جووچهنبیاری  چصی و هم ان ثابتدرحیوک

 ،و همیصطور حتدودوت حصابع نبی در کشت گیاه دارووی نووش  اهمیت اقوصادی عملکرد اساس  با توجه به

به  جووی در نب حصرفیضم   رفه تواسدحی درحیان ثابت به  ورت وکا نبیاری فاروه) کاهش نب نبیاری

 .گرددعملکرد اساس   سبب افزاوشکشت دو ردوفه و اسوفاده از کاربرد بیوچار  همراه

 سپاسگزاری

 ،بصده بودسد گروارکه در اسجام او  پژوهش وجصاب نقای دکور حتس  ووسفی از  لهیوس وبداحورام  باکمال     

 سهاوت قدرداسی و سپاسگزاری را دارم و از وداوسد حوعال نرزوی سربلصدی و سلاحوی برای اوشان دارم.

 

 :حورد اسوفاده حصابع

Abobatta W. 2019. Drought adaptive mechanisms of plants–a review. Advances in 

Agriculture and Environmental Science, 2(1): 62-65. 

Akbarzadeh A, Shahnazari A, Ahmadi M, Akbarzadeh M. 2019. Effect of Different 

İrrigation Regimes on Quantitative and Qualititative Characteristics of Peppermint 

Medicinal Plant, Journal of Irrigation Sciences and Engineering, 41(3): 107-118.  

 Aslam M, Maqbool M A, Cengiz R. 2015. Drought Stress in Maize (Zea mays L.) Effects, 

Resistance Mechanisms, Global Achievements and: Springer. 

Broumand reza Zadeh, Z., Rezvani Moghaddam, P., Rashed Mohasel, M.H. 2009. Effects 

of planting date and plant density on morphological characteristics and essential oil 

content of (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague). Iranian Journal of Field Crops 

Research 40(4): 80-88. (In Persian). 

Dauqan E M, Abdullah A. 2017. Medicinal and functional values of thyme (Thymus 

vulgaris L.) herb. Journal of Applied Biology & Biotechnology, 5(2): 17-22.  

Deepak S B, Thakur A, Singh S, Bakshi M, Bansal S. 2019. Changes in crop physiology 

under drought stress: A review. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 8: 

1251-1253.  

Egashira C, Hashiguchi Y, Kurauchi E, Tatsumi Y, Nakagawa A, Hamaoka N, Yuasa T, 

Iwaya-Inoue M, Ishibashi Y. 2020. A rapid translocation of photoassimilates from 

source organs maintains grain yield in cowpea subjected to drought stress during 

grain filling. Biologia plantarum, 64: 529-534.  



 
 

14 

 

Ghilavizadeh A, Hadidi Masouleh E, Zakerin HR, Valadabadi SAR, Sayfzadeh S, Yousefi 

M. 2019. Influence of Salicylic Acid on Growth, Yield and Macro-elements 

Absorption of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under Water Stress. Journal of 

Medicinal plants and By-product, 8(1): 67-75. 

Głuszek S, Sas-Paszt L, Sumorok B, Kozera . 2017. Biochar-rhizosphere interactions–a 

review. Polish journal of Microbiology, 66(2): 151-161. 

Fakhrabadi H, Khoshsimaie chenar. 2021. The Effect of Deficit Irrigation and Biochar on 

Quantitative and Qualitative Characteristics of Basil. Iranian journal of Irrigation 

and Drainage, 15(4): 941-954.  

Igaz D, Šimanský V, Horák J, Kondrlová E, Domanová J, Rodný M, Buchkina N P. 2018. 

Can a single dose of biochar affect selected soil physical and chemical 

characteristics? Journal of hydrology and hydromechanics, 66(4): 421-428. 

 Kameyama K, Miyamoto T, Shiono T. 2014. Influence of biochar incorporation on TDR 

based soil water content measurements. European Journal of Soil Science, 65(1): 

105-112.  

Karthik A, Hussainy S A H, Rajasekar M. 2020. Effect of biochar on the growth and yield 

of cotton and maize: A review. IJCS, 8(3), 572-578.  

Khashei A, Shahidi A, Yaghoobzadeh M, Dastourani M. 2019. Effect of biochar 

application and water tensin levels on yield and yield components of medicinal 

plant (Trachyspermum ammi). Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 13(2): 

319-328. 

Madadi Bonab S, Zehtab Salmasi S, Ghassemi Golezani, K. 2012. The Effect of Irrigation 

and Nitrogen Fertilizer on Morphological Characteristics and Essential Oil 

Percentage and ield of Dill (Anethum graveolens L.). Journal of Agricultural 

Science And Sustainable Production, 22(2): 91-100 .(In Persian). 

Malińska K. 2015. Legal and Quality Aspects of Requirements for Biochar. Inżynieria i 

Ochrona Środowiska, 18(3), 359-371. 

Naghdi Abadi H, Yazdani D, Nazari F, Mohammad Ali S. 2002. Seasonal variations in 

yield and composition of essential oil of (Thymus vulgaris L.) at different planting 

densities. Journal of Medicinal Plant, 5: 51-57. (In Persian). 

 Perkin E. 1982. Analytical methods for atomic absorption spectrophotometry. Perkin 

Elmer Corporation, Norwalk, Connecticut, USA.  

Romitti M V, Dornelles E F, da Silva J A G, Marolli A, Mantai R D, Scremin O B, 

Arenhardt E G, Brezolin A P, Reginatto D C, Scremin A H, de Lima, A R C, da 

Silva D R. 2017. The sowing density on oat productivity indicators. African Journal 

of Agricultural Research, 12(11), 905-915.  

Saali O R,  Zeidali E, Ardakani M R, Tahmasebi Z,  Dorr H R, Barary M. 2021.  

Investigation of biochar and mycorrhizal symbiosis in reduction water stress in 

corn (Zea mays L.). Environmental Stresses in Crop Sciences, 13(4): 1231-1243. 

(In Persian). 

Shabkhiz H, Javanmard A, Ostadi A, Morshedloo M R. 2021. Improving quantity and 

quality of Thymus daenensis Celak. essential oil with application of Myco-Root 

https://escs.birjand.ac.ir/?_action=article&au=18721&_au=Omid+Reza++Saali&lang=en
https://escs.birjand.ac.ir/?_action=article&au=16297&_au=Hamid+Reza++Dorri&lang=en


 
 

15 

 

biofertilizer under different irrigation levels. Iranian Journal of Medicinal and 

Aromatic Plants Research, 37(3): 434-456. (In Persian). 

 Selmar D, Kleinwächter M. 2013. Stress enhances the synthesis of secondary plant 

products: the impact of stress-related over-reduction on the accumulation of natural 

products. Plant and Cell Physiology, 54(6): 817-826.  

Shekari F, Javanmard A, Abbasi A. 2015. Effects of super-absorbent polymer application 

on yield and yield components of rapeseed (Brassica napus L.). Notulae Scientia 

Biologicae, 7(3): 361-366.  

Tátrai Z A, Sanoubar R, Pluhár Z, Mancarella S, Orsini F, Gianquinto G. 2016. 

Morphological and physiological plant responses to drought stress in Thymus 

citriodorus. International Journal of Agronomy. 

Van Zwieten L, Kimber S, Morris S, Chan K Y, Downie A, Rust J, Cowie A. 2010. Effects 

of biochar from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance soil 

fertility. Journal of Plant and Soil, 327: 235-246.  

Waling I, Van Vark W, Houba V, Van der Lee J. 1989. Soil and plant analysis, a series of 

syllabi: Part 7. Plant Analysis ProceduresWageningen Agriculture University.  

Wilczewski E, Harasimowicz-Hermann G, Lemańczyk G. 2020. Effect of sowing method 

and density on the physical properties of the seed bed and oilseed rape yield. 

Agronomy Research, 18(2), 628-639.  

Yadav A N, Yadav N. 2018. Stress-adaptive microbes for plant growth promotion and 

alleviation of drought stress in plants. Acta Scientific Agriculture, 2.  

Zaefarian F, Akbarpour V,  Kaveh M. 2021. The effect of nanobiochar application with 

organic and biological fertilizers on the quantity and quality of peppermint (Mentha 

piperita L.) essential oil in organic conditions. Journal of Agroecology.  [Available 

Online from 06 November]. 

 


