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 ییدارو اهیبر عملکرد، اجزا عملکرد و اسانس گ یرو یزمغذیمصرف ر ریتاث یبررس

 (.Chamomilla recutita L) بابونه
 مهران محمودی1*، یوسف نیک نژاد1، ، هرمز فالح1، محمد حسین انصاری2

 ،آمل،ایراناستادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت اهلل آملی -1

 ،ایرانرشت ،رشتزراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد  استادیار گروه -2

Email: mehran.mahmoodi2222@gmail.com* 

 

 

 چکیده

 آلمانی با استفادهبر عملکرد بابونه تحت شرایط تنش خشکی روی  سولفاته منظور بررسی اثر این آزمایش ب

مزرعه در  39-3۳زراعی  سال تکرار در ۳از طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در

کیلوگرم سولفات روی در  62،  ۳2تیمارها شامل سه سطح روی )صفر، . اجرا شد چالوس شهرتحقیقاتی در 

که استفاده  نشان دادتجزیه واریانس نتایج بود.  ظرفیت زراعی( %02و  %02، %32و سه سطح خشکی) هکتار(

 روی داشتند. مقایسه میانگین تاثیر متقابل سولفاتیر تاثبر روی همه صفات مورد نظر ، و تنش از رویمتقابل 

( 922/۳(، وزن خشک گیاه)61/12بر روی صفات مورد نظر نشان داد که بیشترین تعداد شاخه فرعی)، و تنش

( و 05/۳5بیشترین میزان وزن تر گل). کیلوگرم سولفات روی بدست آمد ۳2( با تیمار 632/۳۳و وزن تر گیاه)

. همچنین بیشترین میزان کیلوگرم سولفات روی بدست آمد 62، با تیمار (23/190وزن خشک گل)

ظرفیت زراعی و قطر  %02کیلوگرم سولفات روی و  62( با تیمار 31/90(و ارتفاع گیاه)20/6عصاره)

ظرفیت زراعی  بدست آمد. همچنین بیشترین تعداد  %02کیلوگرم سولفات روی و  ۳2( با تیمار 53/6گل)

مار شاهد بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، مصرف سولفات روی تاثیر معنی داری بر ( با تی02/20گل)

 روی تعداد شاخه فرعی، عصاره و وزن خشک گیاه بابونه نداشت. 

 ، عملکردسولفات روی،تنش خشکیبابونه، : کلمات کلیدی
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 مقدمه

 از استفاده و اندبوده استفاده مورد میکروب ضد عنوان به سنتی طب در میالد، از قبل هامدت از دارویی گیاهان

 عنوانبه بابونه .(2225)لوپز و همکاران،است بوده همزمان بشر زندگی با تاریخ هابیماری درمان منظور به هاآن

 این .است شده دارویی شناخته مواد تهیه در همچنین و ترکیبی گیاهی تهیه داروهای در دارویی گیاهان از یکی

مانند  فعال ترکیبات بودن دارا علت به بابونهباشد. می (Asteraceae) آستراسه خانواده از و هیکسال گیاه

گیاه  یک عنوان به جهان معتبر هایفارماکوپه تمام در استیلنپلی و کومارین فالونوئیدها، ها،ترپسزکوئی

 آرایشی صنایع و پزشکی در ن،آ از شده استخراج مواد و بابونه هایگل همچنین است شده معرفی مهم دارویی

 زراعی ریزیبرنامه در مهم نیازهای از یکی(. 1۳56)افضلی و همکاران،  .دارد گوناگونی مصارف بهداشتی و

 هایسیستم ارزیابی دارویی، گیاهان مورد در مطلوب مخصوصا کیفیت با و باال عملکرد حصول منظوربه

 زیست، محیط حفظ ضمن توانمی گیاه تغذیه و خاك صحیح حاصلخیزی روش است. با گیاه تغذیه مختلف

همکاران،  و داد )عبادی افزایش را ها نهاده کارایی زیستی، تنوع و حفظ فرسایش کاهش آب، کیفیت افزایش

 عوامل و ژنوتیپ تأثیر تحت دارویی گیاهان مؤثره مواد ساخت که داده نشان شده انجام هایبررسی (.1۳56

درصد از زمین های  20خشکی و تنش های ناشی از آن در حدود  (.2222اران،)فیلیپ و همکاست محیطی

 عوامل مهمترین از یکیخشکی   تنش(. 2216کشاورزی جهان را تحت تاثیر قرار می دهد)فتحی و براری،

با افزایش شدت خشکی،  (.2216)فتحی و براری، باشدجهان می در کشاورزی محصول تولید محدودکننده

وانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه در گیاه ارزن کاهش یافت. خشکی بر جنبه های درصد و سرعت ج

مختلف رشد گیاه تاًثیر گذاشته و عالوه بر به تاًخیر انداختن جوانه زنی، سبب کاهش رشد اندام های هوایی 

گیاه ( کاهش تعداد اندام های زایشی 1۳56رحمانی ) (.2220و کاهش تولید ماده خشک می گردد )لیال، 

( با بررسی اثر 2223بهنام نیا و همکاران ) دارویی همیشه بهار  با کاهش شدت تنش خشکی را گزارش کرد.

متقابل تنش خشکی را بر وزن تر و خشک گیاهان اسپرس نشان دادند که کمبود آب، باعث کاهش وزن تازه 

شاخه فرعی، ارتفاع گیاه،  و خشک ساقه می گردد. وزن خشک اندام هوایی همبستگی معنی داری با تعداد

تعداد و سطح برگها و نیز دوام سطح برگ دارد. از این رو به اثرات خشکی بر برگ می توان اشاره کرد که 

رشد و توسعه برگ حتی با کاهش خیلی کم رطوبت، قبل از اینکه فتوسنتر کاهش یابد تحت تاثیر قرار می 

به کمبود رطوبت، کاهش قابل توجه در رشد برگ و در  گیرد. در واقع مهم ترین نتیجه حساسیت رشد سلول

یابد نتیجه مساحت برگ است، با کاهش سطح برگ و کاهش فنتوسنتز، عملکرد بیولوژیک گیاه کاهش می
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زودتر از بقیه به وقوع  مرزه های تنش یافتهگلدهی در نمونهبیان کردند که ( 1۳5۳میرزا )(. 1۳59)میری، 

کاهش وزن تر و خشک ریشه، ساقه و نیز ارتفاع ساقه در نمونه های تنش یافته می پیوندد و تنش باعث می

برگ و تنه درختان  شه،یر قیاست که معموالً از طر اهیگ هیدر تغذ یازعناصر ضرور یکی یعنصر رو گردد.

است که با کمک  نیبه پروتئ نهیآم یدهایاس لیتبد اهیدر گ یرو فیازوظا یکیشود.  یم اهیجذب گ

(. تهامی و 1۳50)ملکوتی و طهرانی،فعل و انفعاالت مهم قابل انجام است نیچون فسفراز ا ییمهایآنز

( گزارش کردند که محلول پاشی روی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی و میزان اسانس را 1۳53همکاران)

محمدخانی و  ( در تحقیقی در گیاه عدس،2226در گیاهان دارویی افزایش می دهد. پندی و همکاران)

، تاثیر مصرف حانیر اهیدر گ( 2229مصری در لوبیا و باقال  و رافت و همکاران)-حیدری در گیاه ذرت، ال

کود روی را بر بخش سبزینه ای گیاه و درنتیجه افزایش رشد، گلدهی و عملکرد گزارش کردند.  با توجه به 

 مصرف تاثیر بررسی مطالعه طرح، نای اجرای از هدفاهمیت تنش خشکی و استفاده از ریز مغذی ها 

تحت  .(Chamomilla recutita L) بابونه دارویی گیاه اسانس و عملکرد اجزا عملکرد، بر روی ریزمغذی

 .بود تنش خشکی

 مواد و روش ها

اجرا شد. منطقه مورد مطالعه از  چالوس در شهرای مزرعه در 1۳3۳-1۳39سال زراعی  دراین آزمایش      

 ۳9درجه  و  02و  یعرض شمال قهیدق ۳0درجه و  ۳6تا  قهیدق 90درجه و  ۳0 نیب  ،ییایغرافج تینظر موقع

قبل از اجرای آزمایش نمونه  .داردقرار  چینویاز نصف النهار گر یطول شرق قهیدق 12درجه و  09تا  قهیدق

 ت.آمده اس 1متری انجام شد که نتایج در جدول سانتی ۳2-2برداری از خاك مزرعه ار عمق 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك مورد آزمایش -1جدول   

 ازت )%(
فسفر 

(ppm) 

پتاسیم 

(ppm) 

 روی قابل

 جذب

(ppm) 

 هدایت 

 الکتریکی
(کربن آلی )%  سیلت )%( شن )%( رس )%( 

12/2 1/0 202 06/1 56/2 22/1 20 ۳2 90 

 .تکرار اجرا گردید ۳ بامل تصادفی، های کاخرد شده در قالب طرح بلوك هایاین آزمایش بصورت کرت     

 ۳ باتنش خشکی و  یدر هکتار سولفات رو لوگرمیک(  62و  ۳2سه سطح کود )صفر،  آزمایش فاکتورهای

در خزانه پخش  1۳3۳ ماهدر اسفند  کنواختیبصورت  ی. بذر مصرفبودند.  (شدیدو  متوسط، شاهدسطح )

ماه سال بعد انجام گرفت.  بهشتیمتر در ارد یسانت 92* ۳2با فاصله  یاصل نیدر زم اهیشد. سپس کاشت گ

ها  یبردار ادداشتی ج،یرا یفصل رشد و با توجه به استانداردها انیدر پاکشت بصورت دستی انجام گردید. 
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تک بوته ، عملکرد گل در متر مربع، تعداد گل در بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه  خشک)قطر گل، وزن تر و 

 ،یمتر مربع از وسط هر کرت انتخاب و پس از برداشت بصورت دست 1اسانس(از و درصد  یفرع یها

 بین فاصله و متر نیم هاکرت بین فاصله متر، 2×۳ کرت هر اندازه. دیگرد یریصفات مورد نظر اندازه گ

با خاك مزرعه مخلوط  NPKقبل از کاشت بذور مقدار توصیه شده کود  شد. گرفته در نظر متر 2 هابلوك

در پایان برای آنالیز آماری  گردید. لحاظ سانتیمتر 22 ردیف روی هابوتهسانتیمتر و  02فاصله دو ردیف  شد.

 %0در سطح احتمال  دانکنها از آزمون به منظور مقایسه میانگین و استفاده گردید SASها از نرم افزار داده

 استفاده شد.

 

 و بحث نتایج

بابونه داری بر شان داد که اثر اصلی تیمارهای آزمایش تأثیر معنینتایج بدست آمده از این بررسی ن     

 (.2دار بود )جدول معنی هیچکدامداشتند، همچنین اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر 

 تجزیه واریانس اثرسطوح مختلف سولفات روی و تنش بر عملکرد،اجزای عملکرد و میزان اسانس گیاه -2جدول

 
 ارتفاع گیاه 

ر تعداد گل د

 بوته

تعداد شاخه 

 فرعی
 وزن تر بوته

وزن خشک 

 بوته
 منابع تغییرات درجه آزادی

 

 ۳36۳0ns 23350** 1۳360** 53619** 23362** 2 تکرار 

 

 19312ns 2۳331** 13151ns 63215** 23205ns 2 تنش 

 

 سولفات روی 2 **23690 **۳93۳99 **103۳۳ **19325 *90303 

  0۳22 ns 99۳9 ns 99012 ns 0۳2 ns 090 ns 9 تنش*سولفات روی 

 

 خطا 12 231۳9 23011 239330951 23599 113209 

 

 03۳6 633۳ 339 ۳320 10310 

 

 ضریب تغییرات

 .دهدیرا نشان م داریمعن یعدم وجود تفاوت آمار nsدرصد و  1درصد و  0دار در سطح احتمال  یمعن بی*و** به ترت

 

 ریانس اثرسطوح مختلف سولفات روی و تنش برعملکرد،اجزای عملکرد و میزان اسانس گیاه تجزیه وا -2ادامه جدول          

 
 

عملکرد 

 گل تازه
 منابع تغییرات درجه آزادی درصد اسانس قطر گل عملکرد گل خشک

 

 تکرار 2 **63632 **5361۳ **0۳132 **2۳96 

 

 6965** ۳0302** 93063** 23202ns 2 تنش 

 

 سولفات روی 2 **6300 **1.۳9۳ **2۳316 **30363 

  0139 ns 12۳320 ns 63291 ns 03000 ns 9 تنش*سولفات روی 

 

 خطا 12 2399۳ 23206 236۳5120 113993 

 

 ضریب تغییرات  1931۳ 3301 0309 ۳311 



 321-331. دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس.صفحه 9314 زمستان-4،شماره7مجله علمی پژوهشی اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی،دوره

 

 

333 

 

 .دهدیرا نشان م داریمعن یعدم وجود تفاوت آمار nsدرصد و  1درصد و  0دار در سطح احتمال  یمعن بی*و** به ترت         

 

 برعملکرد،اجزای عملکرد و میزان اسانس گیاه و تنش  اثرسطوح مختلف سولفات روی مقایسه میانگین -۳جدول

عملکرد 

گل 

 )گرم(تازه

 

عملکرد 

 گل خشک

 (گرم)

 قطر گل

میلی )

 (متر

درصد 

 اسانس

 ارتفاع گیاه

سانتی )

 (متر

تعداد گل 

 در بوته

تعداد شاخه 

 فرعی

وزن تر 

 )گرم(بوته

وزن خشک 

 بوته)گرم(

 تیمار

3۳36۳e ۳931۳a 63۳۳a 2395d 993۳1ab 20302a 3390ab 203292bc 2363۳b شاهد 

1۳033b ۳9322a 0312b 9320c 96300ab 29300bc 12361a ۳۳3632a ۳3922a ۳2کیلو روی 

19033a ۳0305a 6350a 9366bc 90350ab 2639۳ab 6302de 29300۳e 23296bc 62کیلو گرم روی 

06.69f ۳03۳6a 6323a 036۳ab 90350ab 293۳3bc 9392g 20300۳b 2301۳bc تنش متوسط 

1103۳d 23366b 0312b 0300ab 91399b 26323ab 0360cd 26320۳cd 13396c 
تنش 

 متوسط*کیلوروی۳2

12032c ۳۳3۳6a 6353a ۳365c 90350ab 21320d 5301bc 203356b 23۳36bc 
تنش 

 متوسط*کیلوروی62

66310g 10390d ۳392c 6320a 9۳3۳0ab 22369cd 536۳bc 263006bc 23262c تنش شدید 

39320e 15369d 9309b ۳300c 99359ab 20361ab 03۳3fg 203226de 23196bc 
تنش 

 شدید*کیلوروی۳2

12130c 20392c 0322b 6320a 90331a 13331d 6329ef 203696bc 23۳12bc 
تنش 

 شدید*کیلوروی62

 ترك تفاوت معنی داری ندارند میانگین های با حروف مش 

 ارتفاع بوته

کیلوگرم سولفات روی بدست  ۳2با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، بیشترین میزان ارتفاع در تیمار 

سانتی متر( و تیمار شاهد  ۳2/95کیلوگرم در هکتار) 62سانتی متر( که تفاوت معنی داری با تیمار  01/95آمد)

متر(. نتایج حاصله در مجموع نشان دهنده عدم تاثیر مصرف سولفات روی در افزایش ارتفاع سانتی  91/96نداشت)

برخی تحقیقات دانشمندان حاکی از آنست که افزایش ارتفاع بوته ناشی از رشد  بوته گیاه دارویی بابونه می باشد.

نظر می رسد مصرف ریزمغذی روی منجر رویشی بهتر، استفاده مثبت از نهاده ها و نهایتا بهبود عملکرد می باشد و به 

 (.2220و بوپیندر و همکاران، 2225)راوی و همکاران،به افزایش رشد رویشی نمی گردد

 تعداد شاخه های فرعی 
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کیلوگرم سولفات روی بدست  ۳2با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، بیشترین تعداد شاخه فرعی در تیمار 

( نداشت و تیمار شاهد کمترین تعداد شاخه 00/3کیلوگرم در هکتار) 62داری با تیمار ( که تفاوت معنی 51/3آمد)

(. نتایج حاصله در مجموع نشان دهنده تاثیر مثبت مصرف سولفات روی در افزایش تعداد شاخه 61/0فرعی را داشت)

وجب افزایش تعداد برگ های فرعی گیاه دارویی بابونه می باشد. طبق نظر محققان، افزایش تعداد شاخه فرعی بوته، م

 . (2229اتیا، و1۳52فتوسنتز کننده، تولید ماده خشک بیشتر و درنهایت بهبود عملکرد می گردد )حسنی و همکاران، 

 تعداد گل

کیلوگرم سولفات روی بدست  ۳2با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، بیشترین تعداد گل در تیمار 

عدد(. نتایج حاصله در مجموع نشان  11/21هد کمترین تعداد گل را در هر بوته داشت)عدد( و تیمار شا۳2/20آمد)

دهنده تاثیر مثبت مصرف سولفات روی در افزایش تعداد گل در بوته گیاه دارویی بابونه می باشد. افزایش تعداد گل 

ردد. از آنجایی که بابونه از نظر در بوته نهایتا بهبود عملکرد و میزان اسانس و ماده موثره استحصالی را موجب می گ

اد شاخه های فرعی گل دهنده از اجزای عملکرد گیاه محسوب شده و رشد زایشی، گیاهی رشد نامحدود است، تعد

نقش مهمی در تولید و عملکرد گل دارند و کاهش تولید آنها و برگ ها موجب کاهش سطح فتوسنتز کننده شده و در 

 (.1۳52و دژنابادی، 2229)الوارز و همکاران،نهایت منجر به کاهش تولید اندام زایشی گیاه می گردند

 قطر گل

با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، مصرف سولفات روی تاثیر معنی داری بر روی قطر گل نداشت. نتایج 

 حاصله در مجموع نشان دهنده عدم تاثیر مصرف سولفات روی در افزایش قطر گل در گیاه دارویی بابونه می باشد.

زایش طول دوره رویشی در بسیاری از گیاهان که گل ها طبق نظر محققین در مورد افزایش قطر گل، به نظر می رسد اف

در آنها به عنوان بخش اصلی عملکرد محسوب می شوند، منجر به افزایش زمان گل دهی و در نهایت بزرگتر شدن 

 . (1۳52و حاج سید هادی،   1۳53 ی مقدم،و رضوان  نژاد دیسعابعاد گل و قطر آن می گردد )

 گلوزن تر و خشک 

کیلوگرم سولفات روی بدست  ۳2نتایج بدست آمده از این آزمایش، بیشترین وزن تر گل مربوط به تیمار با توجه به 

 62گرم در متر مربع( و تیمار  00/192گرم در متر مربع( که تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت ) 95/102آمد)

مربع(. همچنین طبق نتایج بدست آمده از این گرم در متر  ۳۳/1۳5کیلوگرم در هکتار، کمترین وزن تر گل را داشت )

گرم در متر مربع( که  06/۳5کیلوگرم سولفات روی بدست آمد) ۳2آزمایش، بیشترین وزن خشک گل نیز با تیمار 

کیلوگرم در هکتار، کمترین وزن  62گرم در متر مربع( و تیمار  53/۳9تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت )
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گرم در متر مربع(. نتایج حاصله در مجموع نشان دهنده عدم تاثیر مصرف سولفات روی  20/۳1خشک گل را داشت )

در افزایش وزن تر و وزن خشک گل گیاه دارویی بابونه می باشد. با افزایش وزن تر و وزن خشک گل در هر بوته 

و درزی و 1۳52ان، همراه با افزایش تعداد گل،  عملکرد گل تر و گل خشک بهبود می یابد ) حسنی و همکار

گزارشات دیگر موید آنست که با افزایش دما در طول دوره رشد، وزن خشک گل و عملکرد گل  .(1۳50همکاران، 

 (.1۳56و همکاران،  پور یسعلو عبا 1۳56کاهش می یابد)افضلی و همکاران، 

 بوتهوزن تر و خشک 

کیلوگرم سولفات روی  ۳2ک بوته مربوط به تیمار با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، بیشترین وزن تر ت

گرم( و تیمار شاهد،  60/۳0کیلوگرم در هکتار نداشت) 62گرم( که تفاوت معنی داری با تیمار  52/۳6بدست آمد)

همچنین طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، مصرف سولفات  گرم(.  05/20کمترین وزن تر تک بوته را داشت )

داری بر روی وزن خشک تک بوته نداشت. نتایج حاصله در مجموع نشان دهنده عدم تاثیر مصرف روی تاثیر معنی 

سولفات روی در افزایش وزن تر و وزن خشک بوته در گیاه دارویی بابونه می باشد. طبق نظر پژوهشگران، کاشت 

ا فصل گرمای شدید مواجه شود و بهاره گیاه دارویی بابونه موجب می گردد تا زمان اصلی گل دادن این گونه گیاهان ب

، 1۳55گرمای شدید تابستان بر روی عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه تاثیر منفی دارد ) حسینی و همکاران، 

 .(1۳50و زینلی و همکاران،  1۳5۳یزدانی و همکاران،

 درصد اسانس

معنی داری بر میزان اسانس گیاه دارویی با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، مصرف سولفات روی تاثیر 

به نظر می رسد مصرف ریزمغذی روی موجب افزایش سطح سبز گیاه، تعداد و سطح برگ شده و اندام  بابونه نداشت.

های سبزینه ای گیاه را افزایش می دهد که در نهایت موجب افزایش فتوسنتز و در نتیجه ماده خشک گیاهی و اسانس 

وفانگ و  2222و الساوی و محمدی، 2211)احمدیان و همکاران،ارویی بابونه می گردداستحصالی از گیاه د

 . (1۳32 ،اصغرزاده و 2225همکاران،
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 نتیجه گیری نهایی

طبق نتایج حاصله از این پژوهش، مصرف سولفات روی بر روی بیشتر صفات مورد نظر تاثیر مثبت داشته است ولی 

نند وزن خشک بوته، قطر گل و درصد اسانس تاثیر معنی داری نداشت. بر روی برخی از صفات مورد آزمایش ما

کیلو گرم در  62کیلو گرم در هکتار نسبت به شاهد و  نیز نسبت به سطح مصرف  ۳2همچنین سولفات روی در سطح 

هکتار تاثیر افزایشی بیشتری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد داشته است. در مجموع به نظر می رسد مصرف 

کیلوگرم در هکتار( تاثیر مثبت بر روی رشد و عملکرد دارد و مصرف بیشتر از آن  ۳2لفات روی تا حد مشخصی)سو

 بی تاثیر است.

 منابع

اسانس و عملکرد اسانس  زانیکمپوست بر م یو ورم یکروبیم حیتلق هیما ت،یکاربرد زئول ری(. تأث 1۳32اصغرزاده ا.) 

 ران،یو معطر ا ییدارو اهانیگ قاتیتحق یپژوهش-ی، فصلنامة علم یآلمان بابونه ییدارو اهیگ کیدر کشت ارگان

20(2 :)221 -155. 

 عملکرد بر خشکی و شوری تنشهای . تأثیر1۳56عباسی، م.ع.، و معطر، ف.، افضلی، س.ف.، شریعتمداری، ح.، حاج

 پژوهشی-علمی فصلنامة(. Matricaria chamomillaبابونه ) در گیاه گلیکوزیدها -2-فالونول  میزان و گل

 .۳52-۳32(: ۳)2۳ایران،  معطر و دارویی گیاهان تحقیقات

بر عملکرد و درصد  ییایمیو ش یآل یکودها ریتاث سهی. مقا(1۳53 .)پ و جهان م ی مقدمم ك، رضوان ی زرندیتهام

 .02 -52(: 1)2 ،یکشاورز یبوم شناس هی. نشرحانیر ییدارو اهیاسانس گ

رشد و نمو، عملکرد و مقدار ماده موثره  یبر رو اهیکاشت و تراکم گ خیاثرات تار ی(.  بررس1۳52م.) ،یدهادیحاج س

 ) پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه تهران. بابونه اهیگ

سطوح مختلف رطوبت خاك بر رشد، عملکرد و  ری. تاث( 1۳52 .)آباد ح فیشر یدریر  و ح یگیدبیع، ام یحسن

 .211- 213(: 2)10. مجله علوم آب و خاك، حانیر اهیدر گ یزگارسا های تیانباشت متابول

بر  یستیکمپوست و کود فسفات ز یورم زا،یکوریاثر کاربرد م ی(. بررس 1۳50ف.)  یم ت، قالوند ا و رجال یدرز

  .112– 123(: 1)12 ران،یا ی. مجله علوم زراعانهیراز ییدارو اهیدرگ شه،یر یستیو همز کیولوژیعملکرد ب یگلده

 آب خاك های شور را جذب می کند. نشریه تازه های کشاورزی. که یاهی(. بابونه گ1۳52ن. ) ،یدژناباد

مختلف کود  ریکاشت و مقاد خی(. اثر تار 1۳50ا ح.)  رادیرانیم، گلپرور م، جعفرپور م و ش یخولنجان یح، باقر ینلیز

 .222-2۳2(: ۳)12 ران،یا یزراع . علومیآن در بابونه آلمان یبر عملکرد گل و اجزا تروژنین
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 یرو یدام یو کودها ی کمپوستاثر مصرف کمپوست، ورم یابی. ارز( 1۳53 .)پ ی مقدما ح  و رضوان نژاد دیسع

 195(: 2)29، ی (کشاورز عی)علوم و صنا یعلوم باغبان هی،نشر، سبز رهیعملکرد و درصد اسانس ز یعملکرد، اجزا

- 192 . 

 فاکتورهای آلی بر کودهای از استفاده تاثیر بررسی .1۳56پ.،  مقدم، رضوانی و م.، عزیزی، ،.ج فالحی، ،.م.ت عبادی،

 مدیریت ملی همایش . اولین(Matricaria chamomilla)آلمانی بابونه شده اصالح رقم دو عملکرد میزان و رشد

 .123-1۳0اهواز،  ماه، دی ۳-0ایران،  در پایدار کشاورزی توسعه و

 کیصفات مورفولوژ یبر برخ یاثرات تنش خشک ی(.  بررس1۳56.) ینلیع و ح ز نی، هوشمند س، تدپور ح یسعلعبا

 .35 – 3۳(: 1)29 ران،یو معطر ا ییدارو اهانیگ قاتیبابونه تحق

 ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت . غذیم نقش ریز(.   1۳59.) م. طهرانی و . جملکوتی، م

(در Satureja hortensis L. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه )1۳5۳یک.، ب،عباس زاده. میرزا، م.، ز، باهر ن

 .55-06. 21طی تنش خشکی در مزرعه. تحقیقات گیاهان دارویی ایران موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع .جلد 
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Abstract 

A field experiment was conducted under controlled conditions in completely 

randomized factorial design with three soil application doses of zn sulphate and drought 

stress with three replications in Chalus, Mazandaran province, Iran on 1th March, 5112. 

The treatments were included three amounts of Zinc sulphate (1, 01 and 01 kg.ha-1) and 

three amounts of stress (01, 01 and 215 of field capacity). Analysis of variance showed 

that the interaction between zinc sulphate and stress on all the mentioned traits were 

significant. The comparison of means of interaction between stress and Zinc sulphate 

levels for the mentioned traits showed that the most number of branch (11.01), dry 

weight (0.451) and fresh weight of plant (00.001) by the treatment of s1z1 obtained. 

The most amounts of dry and fresh weight of flower by the treatment of s1z5 

(respectively 02.23 and 142.10) obtained. Also the most measurements of essential oil 

(0.50) and plant height (40.01) by the treatment of s5z5 and diameter of flower by the 

treatment of s1z5 (0.30). And also the most amounts of flower (50.01) by the treatment 

of control obtained.  Based on the results of this experiment the usage of zn had no 

meaning effects on plant height, number of branch, plant dry weight and essential oils of 

German chamomile. And also stress had no meaning effects on plant height.  
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