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  1چکیده
  گیاهد اسانس، درصد و عملکر ظاهريمنظور بررسی سطوح مختلف تنش آبی بر خصوصیات به

 4 تیمار و 6هاي کامل تصادفی با   آزمایشی در قالب طرح بلوكشده رقم کشکنی لولو، ریحان اصالح
 18متر و ارتفاع   سانتی20هایی با قطر دهانه  براي اجراي این آزمایش، از گلدان. تکرار انجام شد

 24هر  (B، ) آبلیتر میلی 125 ساعت، 12هر  (A: تیمارهاي تنش آبی شامل. متر، استفاده گردید سانتی
هر  (E، )لیتر میلی 500 ساعت، 72هر (D ، )لیتر میلی 250 ساعت، 48هر  (C، )لیتر میلی 250ساعت، 

گیري شده شامل  هاي اندازهرمتغی. بودند )لیتر میلی 125 ساعت، 48هر ( F ،)لیتر میلی 250 ساعت، 72
هاي  آذین، تعداد شاخه شک ریشه، ارتفاع گلارتفاع گیاه، وزن تر، وزن خشک، تعداد برگ، وزن خ

هاي  برروي متغیر01/0 در سطح ا نشان داد که تیماره نتایج.ند و عملکرد اسانس بود، درصدجانبی
ترین عملکرد را  بهترین نتیجه و بیش B تیمار مواردر بیشت در .ندي داشتدار ثیر معنیأت گیري شده اندازه

ر صفات بیشتدر  B نیز همانند تیمارA تیمار . برخوردار بودترین مقدار  از کم E داشت و تیمار
بین . داشت Eبه تیمار ااي مش صفات نتیجهاز نیز در بسیاري D  ، نتیجه خوبی داشت و تیمارمطلوب
  یا یعنی با زیاد شدن دور آبیاري و،داري وجود نداشت فات اختالف معنیر صبیشتدر  B و Aتیمار 

میزان آب در آن  که Cتیمار   همچنینشان نداد خصوصیات رشدي نثیري برأ تنکم شدن میزان آ
                                                

 ak_farzane@yahoo.com :مسئول مکاتبه* 

 گزارش کوتاه علمی
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 ولی ، داشته باشدB و A نتوانست عملکردي مانند تیمار ،تر شد  و دور آبیاري نیز طوالنیافزایش
) D و C( نتایج کلی نشان داد که در تیمار تنش متوسط .تیمارها عملکرد باالتري داشتسایر نسبت به 

  .دست آمد هرد اسانس بباالترین درصد و عملک
  

   اسانس، ریحان عملکرد، تنش آبی،: کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
ــان  ــره ن ی) .Ocimum basilicum L(ریحـ ــه تیـ ــق بـ ــم متعلـ ــان مهـ ــی از گیاهـ ــاع کـ عنـ

)Lamiaceae (  صـورت سـبزي تـازه مـورد         اي و همچنـین بـه      ، ادویـه   دارویـی  عنوان گیاه  است که به
کـشور مـا در بخـشی از کـره     . )2005، ؛ ازکـان و همکـاران  2005 بیگی،امیـد (گیـرد   استفاده قرار مـی   

ـ زمین قرار گرفتـه کـه در بـسیاري از نقـاط آن               زوالت جـوي نیـاز آبـی گیاهـان زراعـی و بـاغی را       ن
از طـرف دیگـر، رونـد دقیـق سـاخت           ). 2003،  ؛ حـسنی  2006بیگی،  حـسنی و امیـد    (کند   تامین نمی 

ـ هـا     ولـی اسـانس    ،خوبی مـشخص نـشده اسـت       اسانس در گیاهان هنوز به     هـاي   کلی بازمانـده طـور  هب
ــ  ــسم گیاهــان، ب ــنش وارد شــده  هناشــی از فرآینــدهاي اصــلی متابولی ــه ت ــژه در پاســخ ب ــاه وی ــه گی  ب

هـاي ثانویـه در گیاهـان دارویـی      تولیـد متابولیـت  . )2006بیگی، حـسنی و امیـد   (شـوند    محسوب مـی  
اي در کمیـت     زا، نقـش عمـده      شـرایط تـنش    ویـژه   ولی عوامل محیطـی بـه      ،نتیکی است تحت کنترل ژ  

روي عی در رابطـه بـا اثـر تـنش خـشکی بـر       وسـی هـاي  پـژوهش .  این مواد بـه عهـده دارنـد   و کیفیت 
 ولـی در  ،)1994، الخیـر و همکـاران  ؛  1999و لـوات،    فـرات   (محصوالت زراعی انجام گرفتـه اسـت        

ورت گرفتـه  تـري صـ    کـم هـاي   شرایط تـنش آبـی بررسـی   و معطر در رابطه با واکنش گیاهان دارویی      
بررســی را روي گیـاه ریحـان    بـر هـاي مختلـف آبــی   اثــر رژیـم ) 1992(یمون و همکـاران  سـ . اسـت 

 -12/1بـه  ) شـاهد (مگاپاسـکال   -3/0 نموده و گزارش کردنـد کـه بـا کـاهش پتانـسیل آب بـرگ از            
 میکرولیتــر در گــرم وزن 2/6 بــه 1/3هــا از  مقــدار اســانس بــرگ) تــنش آبــی متوســط(مگاپاســکال 

اثـر دور  . فـزایش و وزن خـشک بـرگ و سـاقه بـا تـشدید کمبـود آب کـاهش یافتنـد         خشک بـرگ ا  
ــر)  روز28 و 14، 7 در فواصــل(آبیــاري  ــشان داد ب ــاه ریحــان ن ــا طــوالنی شــدن دور روي گی کــه ب

 درصـد اسـانس افـزایش    ولـی یافـت،  کـه رشـد گیـاه و عملکـرد اسـانس کـاهش              رغم این  آبیاري، به 
گـزارش کردنــد کــه در گیــاه نعنــاع  ) 1990(یمون ارلز و ســچــ). 1997رفعــت و صــالح،  (نـشان داد 
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آلکـایر و همکـاران   . یابـد  تـر افـزایش مـی    جام آبیـاري بـیش   میزان ماده خشک و عملکرد اسانس با ان       
همچنـین  . را در گیـاه نعنـاع بررسـی نمودنـد    ) شـاهد (اثر آبیاري زیـاد، کـم و عـدم آبیـاري           ) 1993(

ن مـورد بررسـی    تـنش و کمبـود آب توسـط سـایر محققـا        طواکنش برخی از گیاهان دارویی به شرای      
ــت    ــه اس ــرار گرفت ــاکر(ق ــلین،  ؛2000 ،ف ــامو و گوس ــا، 1996 لتچ ــولیناس و دیان ؛ رام و 1996 ؛ س

  .)2000 ؛ میسرا و سریکاستاوا،1995 ،؛ جانسون1995 همکاران،
ـ     با توجه به اهمیت آبیـاري بـر رشـد، درصـد و        ت ود اطالعـا عملکـرد اسـانس گیـاه ریحـان و نب

 ه بـا هـدف بررسـی و مطالعـ    ل آن بـه شـرایط تـنش آبـی، ایـن پـژوهش          العم کافی در رابطه با عکس    
  . و میزان اسانس گیاه ریحان انجام شدهاي مورفولوژیک اثر تنش آبی بر برخی ویژگی

  
  ها مواد و روش

روي گیـاه ریحـان، آزمایـشی در طـی بهـار      تـنش آبـی بـر   مختلـف  ثیر سـطوح  أمنظور مقایسه ت  به
 تیمـار  6هـاي کامـل تـصادفی بـا      صـورت گلـدانی و در قالـب طـرح بلـوك             به 1386ستان سال   و تاب 

تیمارهـاي آبیـاري مـورد اسـتفاده جهـت اعمـال تـنش آبـی عبـارت بودنـد                .  تکرار اجرا گردیـد    4و  
ــر: A: از ــاعت، 12 ه ــی 125 س ــر میل ــر: B  آب،لیت ــاعت، 24 ه ــی 250 س ــر میل ــر : C آب، لیت  48ه

ــاعت،  ــی 250س ــر میل ــر : Dب،  آلیت ــاعت، 72ه ــی 500 س ــر میل ــر : E  آب،لیت ــاعت، 72ه  250 س
ــی ــر میل ــر: F  آب،لیت ــاعت، 48 ه ــی 125 س ــر میل ــژوهش  . آبلیت ــن پ ــزان آب در ای ــاس می  ،براس

  .صورت زیر تعیین گردید سطوح تنش به
  

  میزان تنش   ساعت144میزان آب در   تیمار
A : 1500  آب لیتر  میلی125،  ساعت12هر  
B : 1500  آب لیتر میلی 250،  ساعت24هر  

  ترین تنش کم

C : 750  آب لیتر میلی 250،  ساعت48هر  
D : 1000  آب لیتر میلی 500،  ساعت72هر  

  تنش متوسط

E : 500  آب لیتر میلی 250،  ساعت72هر  
F :375  آب لیتر میلی 125،  ساعت48 هر  

  تنش شدید
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هـاي مـورد    گلـدان . لولـو اسـتفاده شـد   شـده رقـم کـشکنی     در این آزمایش از بذر ریحان اصـالح    
سـازي   پـس از آمـاده  . متـر بودنـد      سـانتی  20 و عـرض دهانـه       18استفاده از نوع پالستیکی به ارتفـاع        

 طـی چنـد مرحلـه    هـا در  شـدن، بوتـه  داخل هـر گلـدان کاشـته و پـس از سبز          عدد بذر    20ها،   گلدان
ـ . اري شـد  بوتـه نگهـد  8 در داخـل هـر گلـدان    تنک شدند و در نهایـت    ا یـک مـاه پـس از کاشـت     ت

هـا بـه مقـدار مـساوي آبیـاري شـدند و از ایـن مرحلـه بـه بعـد،                 گلـدان ) هـا  برگی شدن بوتـه    8-6(
هـا در هـواي آزاد نگهـداري شـدند و           در طـول دوره رشـد، گلـدان       . تیمارهاي آبیاري اعمـال گردیـد     

هـا بـه    صـد بوتـه   در80اي کـه   در مرحلـه . نظر جلـوگیري شـد  جز تیمارهـاي مـورد      هها ب  از آبیاري آن  
هـاي   صـفات رویـشی شـامل وزن تـر انـدام          )  هفته پس از شـروع تیمـار آبیـاري         8حدود  (گل رفتند   

ــوایی و زی ــرگ ره ــداد ب ــه، تع ــاع بوت ــی، ارتف ــلزمین ــاع گ ــن، ، ارتف ــاخه آذی ــداد ش ــانبی  تع ــاي ج ه
گـراد    درجـه سـانتی  25±2هـاي برداشـت شـده در تـاریکی و در دمـاي               سپس بوتـه  . گیري شد  اندازه
ــد خــش ــبه ش ــشک محاس ــس از آن وزن خ ــدند و پ ــشی  . ک ش ــار آزمای ــر تیم ــر 10از ه ــرم پیک  گ

ــو(رویــشی خــشک شــده  ــهF و Eد تیمارهــاي ردر م ــی   ب ــنش آب ــر ت ــایین در اث ، علــت عملکــرد پ
 خـرده شـده و بـه روش تقطیـر بـا آب توسـط       و کـامالً )  گرم پیکر رویـشی خـشک شـده        5میزان   به

 و در نهایـت   ) 2004 بیگی،؛ امیـد  2006،  حـسنی (م شـد    گیـري انجـا     عمـل اسـانس    1دستگاه کلـونجر  
  .درصد اسانس و عملکرد اسانس در هر تیمار محاسبه شد

  
  نتایج و بحث

گیـري شـده     بـر تمـامی صـفات انـدازه    هـاي مختلـف   تجزیه واریانس نشان داد کـه آبیـاري       یج  انت
ده رتـایج آو ن(داشـت  ) >1/0P(داري  جـز نـسبت وزن بـرگ بـه سـاقه بـر گیـاه ریحـان اثـر معنـی                 به

ــشده اســت ــدازه ). ن ــانگین صــفات ان ــسه می ــري شــده  مقای ــ)1 جــدول(گی ــیأ ت دار ســطوح  ثیر معن
  .دهد را نشان میگیري  روي هر یک از صفات مورد اندازه برمختلف تنش آبی

 تعلـق  F  و C،Eهـاي  بـه تیمار ارتفـاع  تـرین    و کـم B  وA  بـه تیمارهـاي  ن ارتفاع گیـاه تری بیش
د رشـ ) F و  Eافـزایش تـنش آبـی در تیمـار    (د که بـا کـاهش رطوبـت خـاك     ان داش و نتایج نداشت

هــا  مقایــسه میــانگین. تفــاع گیــاه همــراه شــده اســت کــاهش ارگیــاه محــدود شــده و در نهایــت بــا
تـرین میـزان     و کـم Bبـه تیمـار   )  گـرم 46/10( وزن تـر گیـاه   تـرین  بـیش نـشان داد کـه   ) 1 جـدول (
نیـز نـشان داد کـه    ) 2006( حـسنی و امیـدبیگی       هـاي   شپـژوه . مربـوط بـود    E به تیمار )  گرم 62/0(
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 بــه تـرین میــزان وزن خـشک   بـیش . یابــد آب وزن تــر گیـاه ریحـان، کــاهش مـی   کمبـود  در شـرایط  
 E بـه تیمارهـاي   ) گـرم 36/0(تـرین میـزان    و کـم )  گـرم 15/2 و   31/2ترتیـب    بـه  (B  و Aتیمارهاي  

ــود F و ــوط ب ــدول (مرب ــرگ  ). 1 ج ــداد ب ــانگین تع ــدول(می ــشان داد ،)1 ج ــار ن ــه تیم  داراي B ک
ــیش ــرین  ب ــار ) 130(ت ــه (F  وEو تیم ــب  ب ــم) 38/27 و 38/29ترتی ــرگ   داراي ک ــداد ب ــرین تع ت

 B، Aترتیــب در تیمارهــاي  هبــ) 25/4  و35/4 ،62/4(اخه جــانبی تــرین تعــداد شــ بــیش. باشــند مــی
در . اهده شـد   مـش  F  و E در تیمارهـاي  ) فاقـد شـاخه جـانبی     ( شـاخه جـانبی      دترین تعـدا    و کم  D و

تیمارهــا مــشاهده داري بــین  گونــه اخــتالف معنــی مــورد صــفت نــسبت وزن بــرگ بــه ســاقه، هــیچ
هـاي     جـانبی و میـزان عملکـرد بـا گـزارش           هـاي  هـا، تعـداد شـاخه      ارتفـاع بوتـه، تعـداد بـرگ        .نشد

ــالح   ــت و ص ــ)1997(رفع ــاران ، س ــاران  )1992(یمون و همک ــایر و همک ــارل)1993(، آلک ز و ، چ
، فـــرات و لـــوات ییدر آویــشن اســـپانیا ) 1995(در گیـــاه نعنـــاع، جانـــسون ) 1990(همکــاران  

  .طابقت داردمدر سویا ) 1994(الخیر و همکاران   ودر لوبیا) 1999(
ارتفـاع  (تـرین میـزان     کـم ، وB  و A بـه تیمارهـاي      )84/3 و   01/4(آذیـن    تـرین ارتفـاع گـل      بیش

ـ   . شـد  مـی مربـوط   F و E بـه تیمارهـاي     )صفر آذیـن   تـر باشـد، ارتفـاع گـل     ی مالیـم هرچـه تـنش آب
آذیـن   افتـد، بنـابراین بـا تـشدید تـنش آبـی، تـشکیل گـل         دهی آن نیز به تعویق مـی  و گلشده  تر   بیش

 گیـاه   F و Eعلـت شـدت زیـاد تـنش در تیمارهـاي             یابـد کـه بـه      تسریع شده و ارتفاع آن کاهش می      
. م رسـیده اسـت    یـ ردگـی دا  بـه نقطـه پژم     دهـی،  گـل و  آذیـن    قبل از رسیدن بـه مرحلـه تـشکیل گـل          

تـرین   کـه بـیش   طـوري   بـه  وزن خـشک ریـشه کـاهش یافـت،    ، با تشدید تنش آبـی   نتایج نشان داد که   
ــشه  ــرم80/1 و 08/2(وزن خــشک ری ــه)  گ ــب در  ب ــاي ترتی ــهA  وBتیماره ــد  ب ــت آم ــه دس  و بقی
ایط  شـر رسـد کـه در     نظـر مـی     چنـین بـه    .)1 جـدول (نـد   ر یک گروه قـرار گرفت     تیمارها از این نظر د    

شـود و در   هـا تخـصیص داده مـی    هـا نـسبت شـاخه    تـري بـه ریـشه       بیش يهاي فتوسنتز  هوردتنش فرا 
هـا، باعـث کـاهش رشـد پیکـر رویـشی و        بـا بـسته شـدن روزنـه    صورتی که تنش آبـی زیـاد شـود،         

از طریـق افـزایش نـسبت وزن     بـا تـنش آبـی،      گیـاه بـراي رویـارویی     . شـود  ها می  افزایش رشد ریشه  
تـشدید  (کنـد ولـی در نهایـت بـا کـاهش آب              ا حـدودي بـا کمبـود آب مقابلـه مـی           ریشه به شاخه ت   

 ،بیگیحـسنی و امیـد  (یابـد   کـاهش مـی  ) هـا  انـدام هـوایی و ریـشه    (رشـد رویـشی گیـاه       ) تنش آبـی  
ــانس  .)2006 ــد اس ــاالترین درص ــد82/0( ب ــار)  درص ــمD در تیم ــزان    و ک ــرین می  2/0 و 22/0(ت

همچنــین از نظــر عملکــرد اســانس نیــز، ). 1 جــدول (دســت آمــد  بــهF و Eتیمارهــاي در ) درصــد
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 بـه تیمارهـاي   )03/0(تـرین میـزان     و کـم D بـه تیمـار   )37/0(تـرین میـزان    بیشدرصد اسانس  مانند  
E و Fــت ــق داش ــالح .  تعل ــت و ص ــ) 1997(رفع ــاران و س ــان، رام و  )1992(یمون و همک در ریح

ــاران  ــا) 1995(همک ــاران رو چ ــاع، و) 1990(لز و همک ــاکر در نعن ــشان  ) 2000( ف ــز ن ــرزه نی در م
  .یابد دادند که درصد اسانس این گیاهان در اثر تنش آبی تا حدي افزایش می

هـاي مترشـحه اسـانس در      کـه بـاال بـودن تـراکم غـده     گیاه ریحان و نعنـاع گـزارش شـده      در دو   
 ،لز و همکـاران رچـا (شـود    تـر اسـانس مـی      اثر کاهش سطح برگ ناشی از تنش، باعـث تجمـع بـیش            

تیمـار  (ي اسـانس را در تیمـار تـنش متوسـط            در این آزمایش نیـز شـاید بتـوان درصـد بـاال            . )1990
C و D(  ــراکم غــده ــزایش ت ــرگ و متعاقــب آن اف ــا کــاهش ســطح ب ــده اســانس  هــاي ترشــح ، ب کنن

تـوان چنـین    را مـی ) F و E(علـت کـاهش درصـد اسـانس در تیمـار تـنش آبـی شـدید              . ه کرد یتوج
خـالف   هـاي تحـت ایـن تیمـار از رشـد ضـعیفی برخـوردار بـوده و بـر                    ر بوتـه  ه کرد که بیـشت    یتوج

بـا  . نـد ا  هدهـی شـد    هـاي تحـت تیمـار تـنش شـدید وارد گـل             سایر تیمارها، فقط تعداد کمی از بوتـه       
امیـدبیگی،  ( اسـانس اسـت   تـرین  بـیش   دارايکه گیـاه ریحـان در مرحلـه گلـدهی کامـل      توجه به این  

دهـی   هـا بـه مرحلـه گـل      اي به گل رفتـه و عـدم رسـیدن بوتـه           ه   بنابراین کم بودن تعداد بوته     ،)2005
هـاي تحـت تیمـار تـنش آبـی        تواند توضـیحی بـراي پـایین بـودن درصـد اسـانس در بوتـه                 کامل می 

عبـارتی اثـرات مـساعد       اثرات نامناسب تنش آبـی در کـاهش عملکـرد اسـانس و یـا بـه                . شدید باشد 
در آویــشن و ) 1997(عــت و صــالح رطــوبتی بــاالي خــاك در افــزایش عملکــرد اســانس توســط رف

 در مجمـوع رشـد رویـشی مناسـب          .در رزمـاري گـزارش گردیـده اسـت        ) 1996(نـا   اسولیناس و دی  
  .تواند دلیل مناسبی براي باال بودن میزان اسانس در تنش متوسط باشد به همراه تنش کافی می

ــژوهش  ــن پ ــایج ای ــه نت ــا توجــه ب ــرورب ــی شــدید ، کــشت و پ ــنش آب  ش ریحــان در شــرایط ت
ن بـودن عملکـرد پیکـر رویـشی و درصـد اسـانس، اقتـصادي نبـوده                  دلیل پـایی    هب) F و Eتیمارهاي  (

ر کـشور مـا جـزو منـاطق خـشک بـوده و بیـشت           کـه    از طرفی با توجـه بـه ایـن        . و قابل توصیه نیست   
ــزان آب آ ــی در  ، هــستندبیــاري دچــار کمبــودنقــاط آن از لحــاظ می ــدون تــنش آب  ایجــاد شــرایط ب

 کمبـود آب  بنـابراین بـا در نظـر گـرفتن شـرایط     .  نیـست  پـذیر   ه ریحـان امکـان    ت و پرورش گیـا    کش
 72 و هـر  لیتـر  میلـی  250 سـاعت    48هـر   (در کشور، کشت ریحـان در شـرایط تـنش آبـی متوسـط               

  .واند توجیه اقتصادي داشته باشدت عملی بوده و می)  آبلیتر میلی 500ساعت 
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 .)Fعدد ( گیري شده ریحان اندازه صفات بی بر مقایسه میانگین اثر میزان مختلف تنش آ-1 دولج

  تیمار
  ارتفاع

  )متر سانتی(
  وزن تر

  )گرم(

وزن 
  خشک

  )گرم(

 تعداد

  برگ

تعداد 
شاخه 
  جانبی

ارتفاع 
آذین  گل

  )متر سانتی(

وزن خشک 
  )گرم(ریشه 

درصد 
اسانس 

  )درصد(

عمکرد 
اسانس 

  )لیتر میلی(
A  a34/20  ab44/7  a31/2  b93  a35/4  a84/3  a8/1  c29/0 b27/0  
B  a91/20  a46/10  a15/2  a3/130  a62/4  a01/4  a08/2  cd25/0 b22/0 

C  c81/13  cd67/2  b84/0  c31/56  b2  bc56/0  b9/0  b7/0 b27/0 

D  b17  bc22/5  b13/1  bc65/81  a25/4  b59/1  b76/0  b82/0 a37/0 

E  c97/11  d62/0  c36/0  d38/27  c0  c0  b45/0  d22/0 c03/0 

F 
c19/13  d69/0  c36/0  d38/29  c0  c0  b53/0  d2/0 c03/0 

LSD 07/3 61/3 37/0 43/26 66/1 24/1 46/0 05/0  05/0  
  درصـد 5اساس آزمـون دانکـن در سـطح احتمـال     داري بر   ود اختالف معنی  دهنده نب   در هر ستون حروف مشترك نشان      *
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Abstract1 

A pot experiment in Randomized Complete Blocks Design (RCBD) with six 
treatments in four replications was conducted to study the effect of water stress on 
morphological characteristics and essential oil content of improved basil (Ocimum 
basilicum c.v. Keshkeni luvelou). The irrigation treatments for induction of water stress 
were: A: (125 ml/ 12 h), B: (250 ml/ 24 h), C: (250 ml/ 48 h), D: (500 ml/ 72 h),  
E: (250 ml/ 72 h), F: (125 ml/ 48 h). According to the results of statistical analysis, 
different levels of water stress had significant effect (P<0.01) on measured factors 
(herb fresh and dry weight, plant height, leaf number, root dry weight and essential oil 
content). The results showed that the highest fresh and dry herb produced in treatment 
B (250 ml/ 48 h) and the lowest one produced in treatment E (250 ml/72 h). There was 
not significant difference between treatment A and B as growth factor as concerned 
that is with increasing of irrigation time and decreasing of water content (250 ml to 125 
ml), there was no significant effect on growth factors, in the other hand, with increasing 
of irrigation time and water content in treatment D, yield was higher than of the 
treatments except treatments A, B. These results showed that water stress influenced 
the yield and essential oil content of the plants and the best irrigation regime was 
determined as 500 ml/ 72 h. In conclusion, the highest essential oil content and yield 
produced in moderate water stress treatments (C and D). 
 
Keywords: Ocimum basilicum, Water stress, Essential oil, Yield 

                                                
* Corresponding Author; Email: ak_farzane@yahoo.com 



 1389) 1( شماره ،)17( هاي تولید گیاهی پژوهشمجله  
 

 112

 


