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چکيده

تاريخ دريافت مقاله0931/2/9 :

مقدمه و هدف :بابونه اروپايي زرد يا بابونه اورآ )  ) Matricaria aureaيكي از گياهان دارويي متعلق

تاريخ پذيرش مقاله0931/4/91 :

به خانواده ستاره آسا يا كاسني است كه به طور وحشي در برخي مناط كشور رشد مي كند .ماده مؤثره
حاصل از گل هاي بابونه كاربرد وسيعي در صنايع داروسازي ،غذايي ،آرايشي و بهداشقتي دارد .شقراي
اكولوژيكي نقش عمده اي در رشد ،نمو ،عملكرد و كيفيت مواد مؤثره گياها ن دارويي دارند .هدف از اين
تحقي  ،بررسي اثر سطوح مختلف آب و نيتروژن بر رشد و نمو ،عملكرد پيكر رويشقي و ميقزان اسقان
گياه بابونه اورآ بود.

 بابونه اورآ

روش تحقيق :تحقي حاضر از فررودين ماه  0931تا شهريور ماه  0931در گل خانه مركز پژوهش هاي

نوع مقاله :پژوهشي
موضوع :به نژادي

كليد واژگان:

 نيتروژن
 آب
 اسان

گياهان دارويي ،دانشگاه آزاد اس المي واحد شهركرد انجام گرفت .در اين تحقي از آزمايش فاكتوريل در
قالب طرح كامالً تصادفي با سه تكرار استفاده شد .سه سطح رطوبتي ( 22 ،1و  21درصد تخليه رطوبتي
خاك) و  2سطح كود نيتروژن ( 0211 ،0111 ،211 ،1و  2111ميلي گرم در هر گلدان) مورد مطالعه
قرار گرفت.
نتايج و بحث :براساس نتايج به دست آمده در اين تحقي  ،تأثير سطوح مختلف آب بر همه متغيرهاي
مورد نظر معني دار بود و سطوح مختلف نيتروژن تأثير معني داري بر تعداد شاخه و تعداد گل و وزن تر
گل نداشت ،درحالي كه اثر آن بر ارتفاع بوته و وزن خشك اندام هوايي معني دار بود.
توصيه كاربردي/صنعتي :نتايج اين مطالعه نشان داد كه تغذيه مناسب نيتروژن ( تيمار 2111ميلي
گرم در هر گلدان) و عدم دريافت تنش خشكي سبب افزايش توليد اسان

در گياه بابونه اورا مي شود.

داروسازي در اكثر نقاط جهان مانند چين ،يونان ،هندوستان ،ايران

 .1مقدمه

و مصر بوده اند .البته مردم اروپا ،آمريكاي شمالي و استراليا استفاده

گياهان دارويي ميراث هاي بومي هستند كه از اهميت فراگير و

هاي زيادي از گياهان در زمينههاي مختلف پزشكي به عمل آورده

جهاني برخوردار مي باشند .گياهان هميشه منبع اصلي پزشكي و

اند .تنوع و تعداد زياد گياهان با خواص دارويي حيرت انگيز است؛
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به طوري كه نتايج بررسيها نشان داده است در حدود  11هزار

عوامل اكولوژيكي بر روي رشد و نمو گياهان نيز مؤثر مي باشند

گونه گياهي از گلسنگ ها گرفته تا درختان سر به فلك كشيده

(كوچكي و نصيري محالتي  .)0912 ،تاكنون تحقيقات بيشماري

حداقل يكبار در جهت اهداف پزشكي و درمان انسان ها به كار

در خصوص بررسي اثر عوامل اكولوژيكي مانند مواد غذايي و تنش

گرفته شده اند (.)Prajapati et al., 2004

خشكي بر روي رشد ،نمو و عملكرد گياهان زراعي و باغي انجام

امروزه در اغلب كشورها باالخص در هند و چين ،گياهان

شده است .اما مطالعات در زمينه بررسي اثرات عوامل اكولوژيكي بر

دارويي مشاركت خوبي در پيشرفت علم پزشكي داشته است .ولي

روي رشد و نمو ،عملكرد كمي و كيفي گياهان غير زراعي يا

عليرغم تمامي مطالب ياد شده تا اواخر قرن  03توجه چنداني به

وحشي كه داراي استفاده هاي دارويي مي باشند ،به ندرت صورت

مسائل به زراعي و به نژادي يا به عبارتي ديگر به شناسايي آنها و

گرفته است .بنابراين تحقي حاضر به منظور بررسي و مطالعه اثر

روشهاي كشت و كار اين گونههاي ارزشمند در مقايسه با گياهان

سطوح مختلف آب و نيتروژن بر رشد و نمو ،عملكرد پيكر رويشي و
ميزان اسان

زراعي و باغي اهلي شده صورت نگرفته بود .در طول يك قرن
گذشته باالخص اواخر دهههاي  0311-31پيشرفتهاي

گياه بابونه اورآ انجام گرفت.

 .2مواد و روشها

چشمگيري در مورد شناخت و توسعه نظامهاي دارويي با منشأ

 .1-2محل انجام آزمايش

گياهي شكل گرفت .همچنين كوششهاي وسيعي به منظور معرفي
و شناخت بسياري از اين گياهان دارويي به داروسازان ،پزشكان،

اين تحقي در شراي گلخانه و كنترل شده ،در طي يك دوره

توليدكنندگان گياهان دارويي و عموم مردم انجام شده است

 6ماهه از فروردين ماه  0931تا شهريور ماه  0931در مركز

(.)Prajapati et al., 2004

تحقيقات گياهان دارويي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهركرد انجام

يكي از روشهاي مهم حفاظت از گياهان دارويي كاشت و

شد .جهت تأمين نور مورد نياز براي فرآيند فتوسنتز و رشد گياهان

پرورش آن ها در خارج از زيستگاههاي طبيعي مي باشد (اميد

از المپ هاي فلورساني با نسبت روشنايي به تاريكي  04به 01

بيگي .)0912 ،در چند سال اخير عدم برداشت پايدار گياهان

ساعت استفاده شد .همچنين جهت اندازه گيري و ثبت دو پارامتر

داروئي نظير بابونه اورآ از مراتع استانهاي چهارمحال و بختياري،

مهم هواشناسي يعني درجه حرارت و رطوبت از دستگاه

اصفهان و استانهاي همجوار منجر به خطر انقراض گونه هاي

ترموهايكرومتر مدل اپوس  01ساخت كشور آلمان با ثبت هر 02

مذكور شده است .بنابراين شناخت شراي بهينه براي رشد گياهان

دقيقه استفاده شد .طب برآوردهاي به عمل آمده متوس

درجه

وحشي مذكور جهت حفاظت آنها و توليد داروهاي گياهي امري

حرارت شبانه روزي اتاقك رشد در طي دوره آزمايش 21 ± 2

ضروري به نظر مي رسد .خصوصياتي نظير رشد ،نمو و عملكرد در

رطوبت نسبي هوا  22 ±2درصد

گياهان هميشه تحت تأثير عوامل ژنتيكي ،شراي

درجه سانتي گراد و متوس

بودند .قبل از شروع تحقي نمونه خاك مورد استفاده در آزمايش

محيطي

(اكولوژيكي) و اثرات متقابل آنها مي باشند .دور شدن از شراي

كه از مزارع جنوب شرق اراضي شهركرد (شهركيان) از خاك

اكولوژيكي بهينه براي گياهان منجر به وقوع تنش هاي محيطي

سطحي (عم صفر تا  91سانتيمتر) تهيه شده بود ،جهت تجزيه

نظير خشكي ،سرما ،گرما ،كمبود مواد غذايي و غيره مي شود

خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك به آزمايشگاه خاك شناسي

آب و

سبز آزماي اصفهان انتقال داده شد .نتايج تجزيه شيميايي و

(اردكاني .)0939 ،در بين اكولوژيكي عواملي نظير شراي
هوايي (اقليمي) مانند رطوبت ،دما ،نور و شراي

فيزيكي خاك در جدول  0آمده است.

خاكي (ادافيكي)

به خصوص مواد غذايي مانند ميزان دسترسي به نيتروژن در

 .2-2نحوه تهيه بذر

مقايسه با ساير عوامل اكولوژيكي از اهميت بيشتري برخوردارند.
البته طب

بذر گياه دارويي بابونه اورآ از شركت پاكان بذر اصفهان كه

اصول اكولوژيكي مانند قانون حداقل (ليبيك) ساير

توس
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بذرهاي تهيه شده به منظور القاي سرمايي جهت افزايش احتمال

است كه قبل از سرمادهي ،بذرها به مدت  02ساعت در آب مقطر

(شكستن خواب فيزيولوژيكي) و درصد جوانه زني به مدت  02روز

خيسانده شدند.

در دماهاي بين  0تا  2درجه سانتيگراد قرار گرفت .شايان ذكر

جدول  .1نتايج تجزيه شيميايي و فيزيكي خاك
غلظت

غلظت

گچ

خصوصيات فيزيکي

پتاسيم

فسفر

بافت

رس%

سيلت%

شن%

%

ppm

ppm

SLCL

92

50

18

0

4/97

13/2

نيتروژن

T.N.V

كربن آلي

شوري
%

1/31

%

1/32

dS/m

%

40

براي انجام هر دو آزمايش به طور مجزا از گلدان هاي

( :)F.Cيا عدم دريافت تنش خشكي؛

پالستيكي (واحد هاي آزمايشي) به حجم  0كيلوگرم استفاده شد.

 22 :W1درصد تخليه رطوبتي خاك؛

جهت اطمينان از عدم آلودگي ،گلدان ها با آب شسته شدند

 21 :W2درصد تخليه رطوبتي خاك؛

سپ

اسيديته

8/00

 :W0صفر درصد تخليه رطوبتي خاك در شراي

 .3-2نحوه بذركاري

و توس قارچ كش بنوميل  2در هزار ضد عفوني شدند .سپ

درجه

1/5

ظرفيت زراعي

 :N0گروه شاهد (عدم دريافت نيتروژن)؛

شن

 :N1ميزان  211ميليگرم نيتروژن خالص در هر گلدان؛

شسته شده كف رودخانه با نسبت  22درصد و خاك مزرعه با
از ضد عفوني كردن گلدان ها

 :N2ميزان  0111ميليگرم نيتروژن خالص در هر گلدان؛

و ريختن خاك مخلوط شده در آن ها عمل بذركاري به روش نم

 :N3ميزان  0211ميليگرم نيتروژن خالص در هر گلدان؛

كاري و به عم  0تا  0/2سانتي متر (به تعداد  21عدد بذر در هر

 :N4ميزان  2111ميليگرم نيتروژن خالص در هر گلدان؛

نسبت  12درصد مخلوط گرديد .پ

گلدان) انجام شد.

به منظور بررسي اثر رطوبت خاك بر رشد ،نمو ،عملكرد و

شايان ذكر است كه بذرها قبل از عمل بذركاري به منظور

برخي خصوصيات گياهان بابونه اورآ ابتدا درصد تخليه رطوبت

پيشگيري از بيماريهاي قارچي به خصوص پوسيدگي ريشه و

اندازه گيري شد .در همين راستا آبياري چند گلدان بدون گياه

ساقه با قارچ كش بنوميل  2در هزار ضد عفوني شدند .اولين

كاشته شده در حد اشباع رطوبتي ( )SPانجام شد .سپ

آبياري دو روز بعد از عمل بذركاري انجام شد .بعد از سبز شدن

جهت تعيين ظرفيت زراعي در شراي اتاقك رشد نگهداري شدند و

گياهان در گلدان ها در مرحله  2تا  4برگي عمل تنك كردن جهت

هر  02ساعت نمونههاي از خاك آنها برداشته و پ

كاهش رقابت در درون گونه اي انجام شد .فواصل بوته ها در هر

از توزين در

داخل آون مدل ريز پرداز ساخت كشور ايران در دماي  12درجه

گلدان با فاصله  2تا  1سانتي متر از يكديگر تنظيم شدند.

سانتي گراد به مدت  12ساعت قرار داده شد .پ

 .4-2تيمارهاي مورد بررسي
در تحقي

گلدانها

از خشك شدن

خاك و اندازه گيري وزن آن ها در ظرفيت زراعي و تيمارهاي

حاضر از آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كامالً

تخليه رطوبتي براساس فواصل آبياري و ميزان آب مصرفي براي هر

تصادفي با  9سطح رطوبت و  2سطح كود نيتروژن در سه تكرار

تيمار مشخص شدند.

استفاده شد.
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آن توس قيف بورت جداسازي و ميزان اسان

جهت بررسي عامل نيتروژن بر رشد عملكرد و برخي صفات
گياه دارويي بابونه از كود اوره حاوي  46درصد نيتروژن استفاده

آن بر حسب ميلي

متر اندازه گيري شد.

شد .به همين منظور مصرف كود نيتروژن بر اساس تيمارهاي

 .6-2تجزيه آماري اطالعات

آزمايش در دو مرحله رشد رويشي و اوايل ساقه دهي انجام شد.

به منظور تجزيه آماري اطالعات عمل تجزيه و تحليل داده ها

جهت كاهش اثرات سميت كود نيتروژن بر رشد گياه ميزان كود

با استفاده از تجزيه واريان

معرفي مورد نظر در دو مرحله از رشد گياه طي سه مرحله به

به كمك نرم افزار  Mstat-Cانجام شد.

به منظور مقايسه ميانگين از روش دانكن در سطح احتمال 2

فواصل هر آبياري صورت گرفت.

درصد به كمك نرم افزار  Mstat-Cاستفاده شد .جهت رسم

 .5-2صفات مورد ارزيابي

نمودارها از نرم افزار اكسل ( )Excel office 2007استفاده گرديد.

از مهمترين صفات موفولوژيكي مورد بررسي در اين آزمايش

 .3نتايج و بحث

مي توان ارتفاع بوته ها ،تعداد شاخه هاي جانبي ،تعداد گل ،تعداد
شاخه ها ،وزن تر و خشك گل ،وزن تر و خشك اندام هوايي و غيره

در اين تحقي اثر رطوبت و نيتروژن بر رشد و نمو ،عملكرد

را نام برد .به منظور برآورد وزن تر و خشك گل ها و ماده خشك

آن در بابونه اورآ ارزيابي شد .متغيرهايي از

اندام هوايي پ

رويشي و ميزان اسان

قبيل ارتفاع ،تعداد شاخه ،تعداد گل ،محتوي كلروفيل ،وزن گل تر،

از گلدهي هر واحد آزمايشي اقدام به چيدن و

ميزان اسان

توزين آنها گرديد .گل به مدت  12ساعت در دماي  21درجه در
دستگاه آون خشك شدند .براي خشك كردن اندام هوايي از

 .1-3اثر سطوح مختلف آب بر صفات مختلف بابونه

نمونه ها در داخل آون به مدت  12ساعت در دماي  12درجه

نتايج اين تحقي

سانتي گراد قرار داده شد .به منظور توزين گل هاي تازه و خشك

مقايسهي ميانگين ها گوياي آن است كه عدم تنش رطوبتي با

شد.

 9223سانتيمتر در باالترين مقدار و در كالس  aو سطوح رطوبتي

محتوي كلروفيل برگ و تجمع ماده خشك از مهمترين صفات

 W2و  W3به ترتيب با ارتفاعهاي  91/32و  29/12سانتيمتر در

حاضر بودند .به منظور تعيين محتوي

گروه هاي ديگر قرار گرفتند (نمودار .)0به عبارتي ديگر كاهش

كلروفيل بعد از تنش خشكي و اعمال تيمارهاي كود نيتروژن از
دستگاه كلروفيل متر مدل هانستچ 0ساخت كشور انگلي

رطوبت مورد نياز يا افزايش تنش خشكي منجر به كاهش ارتفاع

استفاده

گياه مي گردد .تنش خشكي منجر به كاهش آماس سلولي شده به

شد.
به منظور تعيين اسان

طوري كه پالسموليز سلولها به خصوص بافت ساقه و ميانگرهها

و عملكرد آن از دستگاه كلوينجر

موجب كاهش رشد و تقسيم سلولي و نهايتاً كاهش طول ساقه مي

ساخت كشور ايران (شركت اشك شيشه) استفاده شد .به همين
منظور پ

از چيدن گل هاي بابونه اقدام به اسان

شود (تايز و زايگر.)0913 ،

گيري گرديد.

نتايج تجزيه واريان

در همين راستا گل هاي برداشت شده به همراه آب مقطر به نسبت
عمل اسان

آزمايش تأثير سطوح مختلف آب بر تعداد

شاخه بسيار معني دار ( )p< 0.01است .مقايسه ميانگين ها گوياي

 0به  01در داخل بالن  221ميلي متري ريخته و به مدت  2ساعت
گيري انجام شد .در ادامه ميزان اسان

نشان مي دهد كه سطوح مختلف آب اثر

معني داري در سطح احتمال  0درصد بر ارتفاع بوته ها دارد.

شده و اندامهاي هوايي از ترازوي ديجيتالي با دقت  1/110استفاده

فيزيولوژيكي در تحقي

و وزن خشك مورد بررسي قرار گرفت.

آن است كه سطح رطوبت بدون تنش توانست نسبت به ساير

از آب همراه

تيمارها بيشترين تعداد شاخه در بوته ( )4/16را توليد كند .به
مراتب با افزايش سطح تنش يا كاهش رطوبت تعداد شاخه ها در
گياه بابونه كاهش يافت (نمودار.)2

Hansatech
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مربوط بقه تقأثير آب بقر

تنش رطوبتي با محتواي كلروفيل  0/96كلروفيل در هر برگ،

نتايج حاصل از جدول تجزيه واريان

تعداد گل اثر سطوح مختلف آبياري را بر تعداد گل نشان مي دهقد،

داراي بيشترين مقدار كلروفيل و تيمار  21درصد تخليه رطوبتي

اين اثر بر اين خصوصيت داراي اثر معني داري در سطح يك درصد

داراي كمترين محتواي كلروفيل در حدود  1/1در هر برگ بود

مي باشد .مقايسه ميانگين هاي به دست آمده با آزمون دانكن نشان

(نمودار  .)4همانطور كه در نمودار  4مشاهده مي شود افزايش

مي دهد كه سطح عدم تقنش رطقوبتي بقا تعقداد  4/46گقل داراي

تنش خشكي منجر به كاهش محتوي كلروفيل شد.

بيشترين تعداد گل در رتبقه اول و بعقد تيمقار تخليقه  22درصقد

a

رطوبقت بقا  9/41گقل در رتبقه بعقدي و تيمقار  21درصقد تخليقه

b

3.5
3

رطوبتي با  0/21تعداد گل در بوته در رتبه آخر گرفقت (نمقودار.)9

2.5
2

نتايج سحر خيز ( )0932نشان داد كه دوره هاي آبياري اثقر معنقي

c

Series1

تعداد گل

1.5
1

داري در افزايش تعداد گل در بوته ندارد.

0.5
0
W 3
a

b

4.5
4

W 2

W 1

درصد تخليه رطوبتي در شرايط ظرفيت زراع ي

35
30

c

25
20

نمودار .3اثر سطوح مختلف رطوبت بر تعداد گل در گياه بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

ارتفاع

15

Series1

10
5
0
W3

W1

W2

درصد تخليه رطوبتي در شرايط ظرفيت زراع ي

نمودار  .1اثر سطوح مختلف رطوبت بر ارتفاع بوته بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)
4.5
4
3.5
3
2.5
تعدادشاخه
2
1.5
1
0.5
0

Series1

W3

W2

نمودار  .4اثر سطوح مختلف رطوبت بر محتوي كلروفيل در گياه بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

مطاب

اثر معني داري در سطح  0درصد بر وزن گل تر دارد .نتيجهي

W1

درصد تخليه رطوبتي درشرايط ظرفيت
زراع ي

مقايسه ميانگينها گوياي اين مطلب است كه با كاهش رطوبت
قابل دسترس براي گياه ،وزن گل همانند ساير صفات رشدي بابونه

نمودار .2اثر سطوح مختلف رطوبت بر تعداد شاخه بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

نتايج حاصل از تجزيه واريان

نتايج حاصل از تجزيه واريان

سطوح مختلف آبياري

افت چشمگيري مشاهده شد (نمودار  .)2نتيجه اخير ممكن است
به دليل محدوديت منبع فتوسنتزي (برگ) و كاهش تخصيص مواد

در مورد اثر سطوح مختلف

فتوسنتزي (اسيميلت) به اندام زايشي گل باشد (گاردنر.)0919 ،

آبياري بر محتوي كلروفيل نشان مي دهد كه سطوح مختلف

نتايج آزمايش حاكي از اثر بسيار معني دار سطوح مختلف آب

آبياري بر اين خصوصيت اثر معني داري در سطح احتمال  0درصد

بر درصد اسان

دارد .مقايسه ميانگين نشان مي دهد گوياي آن است كه تيمار عدم
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با افزايش تخليه

ريحان مي شود .همچنين زهتاب سلماسي و همكاران

مؤيد اين مطلب است كه ميزان كمي اسان

رطوبتي از خاك و تأخير در آبياري به شدت كاهش مي يابد

( )Zehtab Salmasi et al., 2001گزارش كردند كه تنش آبي
سبب افزايش درصد اسان

(نمودار.)6

هاي مترشحهي اسان
a

10

c

وزن گل تر

به هر حال با توجه به نتايج تحقيقات گذشته كه در مورد

4

Series1

گونه هاي معطر انجام شده است چنين نتيجه گيري مي شود كه

2

تغييرات ميزان اسان

0
W2

W3

در گياهان

ريحان و نعناع ذكر شده است.

8
6

در اثر كاهش سطح برگ در شراي تنش

خشكي به عنوان دليلي براي تجمع بيشتر اسان

12

b

در گياه انيسون ميگردد .تراكم غده

W1

در شراي

تنش خشكي بسيار متفاوت و

كامالً به نوع گونه مورد تنش بستگي دارد ،لذا چنين استنباط مي-

در صد تخليه رطوبتي درشرايط ظرفيت
زراع ي

شود كه ژنوتيپ گياه مورد تنش نقش بسيار مهمي را در عك
العمل گياه به شراي

نمودار . 5اثر سطوح مختلف رطوبت بر وزن گل تر (گرم) در گياه بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)
a

ذكر شده در شراي تنش خشكي ميزان اسان
يابد .نتايج اين پژوهش بيشتر مطاب

3
2.5
2

c
Series1

ميزان اسانس

1.5

مي شود .همچنين نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش حسني

0.5

در گياه

( )0939كه گزارش نمود با كاهش عرضه آب درصد اسان

0
W3

با پژوهشهايي است كه

گزارش نمودند كاهش عرضه آب سبب كاهش نسبي ميزان اسان

1

W2

در برخي از گياهان

معطر افزوده شده و در برخي بدون تغيير و در برخي كاهش مي-

3.5

b

تنش دارد بهطوريكه براساس گزارش هاي

ريحان افزايش مي يابد مغايرت دارد.

W1

درصد تخليه رطوبتي در شرايط ظرفيت
زراع ي

نتايج حاصل از تجزيه واريان

در مورد تأثير سطوح مختلف

آب بر عملكرد وزن خشك اندام هوايي نشان مي دهد كه سطوح بر
نمودار .6اثر سطوح مختلف رطوبت بر درصد اسان
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

بابونه اورآ

اين خصوصيت اثر معني داري در سطح احتمال يك درصد دارد.
نتيجهي مقايسه ميانگين هاي بهدست آمده مشخص مي كند كه

بنابر نظر پنكا (  )Panka, 1978عموماً تشكيل و تجمع اسان
در گياهان در شراي

بيشترين وزن خشك اندام هوايي در تيمار بدون تنش برابر 94/29

محيطي خشكتر تمايل به افزايش دارد .به

گرم و پايينترين وزن خشك اندام هوايي مربوط به سطح تنش

طوركلي گزارش هاي موجود در زمينه اثر تنش آبي (خشكي) بر

رطوبتي با وزن  22/01گرم به دست آمد (نمودار .)1

ميزان اسان  ،در گونه هاي گياهي مختلف تا حدودي متفاوت

نتايج اين پژوهش مطاب

است .بر اساس گزارش سالناس و همكاران ( Solinas et al.,

همكاران ( )Zehtab- Salmasi et al., 2001است كه گزارش

 )1996در گونه هاي وحشي و زراعي اكليل كوهي درصد اسان
تحت شراي

كردند كاهش عرضه ي آب قابل استفاده در گياه انيسون سبب

تنش آبي كاهش يافت .با اين حال اكثر مطالعات

انجام گرفته داللت بر افزايش درصد اسان

كاهش معني دار عملكرد وزن خشك مي شود .همچنين رفعت و

تحت شراي خشكي

صالح ( )Refaat & Saleh, 1997بيان داشتند كه بيشترين عملكرد

دارند .براي مثال رفعت و صالح ()Refaat & Saleh, 1997

گزارش نمودند كه تنش خشكي سبب افزايش ميزان اسان

با نتايج پژوهش زهتاب سلماسي و

وزن خشك ريحان از تيمار فواصل كوتاه آبياري هر  1روز يكبار به

در

دست آمد.
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a

a

35
30
25

c

 20وزن خشك
 15اندام هوايي
Series1

10
5
0
W3

W2

W1

درصد تخليه رطوبتي در شرايط ظرفيت
زراع ي

نمودار .8اثر سطوح مختلف نيتروژن بر ارتفاع بوته بابونه اورآ

نمودار .7اثر سطوح مختلف رطوبت بر وزن خشك اندام هوايي در بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

نتايج تجزيه واريان

تعداد شاخه هاي اصلي در بوته بابونه اورآ

حاكي از عدم اثر معني دار سطوح مختلف نيتروژن بر صفت مذكور

 .2-3اثر سطوح مختلف نيتروژن بر صفات مختلف بابونه
نتايج تجزيه واريان

بود .اين در حالي است كه نتيجهي مقايسه ميانگينها بيانگر اين

آزمايش در مورد تأثير تغذيه با نيتروژن بقر

مطلب است كه تيمار  N5باالترين تعداد شاخه اصلي در بوته

ارتفاع گياه نشان مي دهد كه سطوح مختلف نيتقروژن بقراين صقفت

( 9/44شاخه در بوته) را توليد كرده است .پ

از آن تيمار  N4با

تأثير بسيار معني داري ( )p< 0.01داشت .نتايج مقايسه ميانگينها

تعداد  2/33شاخه در بوته در گروه  abقرار گرفت .در ادامه ساير

به روش آزمون دانكن در سطح احتمال  2درصد حقاكي از آن اسقت

تيمارها تعداد شاخه در بوته يكساني را توليد كردند (نمودار.)3

كه تيمار  2111( N2ميليگرم) داراي بيشترين ارتفاع بوتقه (90/26
سانتيمتر) بودند و پ

a
ab

از آن ساير تيمارهقا در گقروه ديگقر آمقاري

3.5
b

b

b

3
2.5

قرارگرفتند .نتايج رابطه رگرسيوني بين سقطوح مختلقف نيتقروژن و

2

ارتفاع بوته بابونه اورآ نشان داد كه با افزايش مصرف نيتروژن ،ارتفقاع

1.5

بوتققه افققزايش قابققل مالحظققه اي ( )R2=0.7يافققت (نمققودار  .)3در

1

تعدادشاخه

0.5

مطالعه ي حاضر نتايج بررسي اثر ساده نيتروژن بر ارتفاع بوتقه بابونقه

0
N4

N5

N3

N2

N1

مقدار نيتروژن (ميلي گرم در هر گلدان)

اورا با نتيجه وهاب ) (Vahab, 2002در خصقوص اثقر نيتقروژن بقر
ارتفاع گياهان دارويي نظير باديان رومي ،ريحان و شنبليله و بررسقي

نمودار .9اثر سطوح مختلف نيتروژن برتعداد شاخه
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

سينگ ( )Singh, 1994در زمينهي اثر معني دار نيتروژن بر ارتفقاع

نتايج حاصل از تجزيه واريان

گلرنگ مشابه است.

آزمايش نشان مي دهد كقه بقين

تيمارهاي مختلف نيتروژن از نظر تعداد گل اختالف معنقي داري بقه

نيتروژن كافي در گياه سبب افزايش رشد رويشي گياه به ويقژه

دست نيامد .با اين حال اگرچه نتايج مقايسه ميانگين ها نيز حاكي از

رشد و تكثير سلول هاي گياهي در اندامي ماننقد سقاقه شقده و بقا

آن است كه همه تيمارها در يك گروه آماري قرار گرفتند ولي تيمقار

افزايش فاصله ميانگره منجر به افزايش طول گياه مي شود (تايز و

مصرف  2111ميليگرم نيتروژن توانست بيشترين تعداد گقل (9/44

زايگر.)0913 ،

گل) را توليد كند.
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a
a

a

3.5

a
a

3
2.5
2

تعداد گل

1.5

Series1

1
0.5
0
N4

N5

N3

N2

N1

مقدار نيتروژن(ميلي گرم در هر گلدان)

نمودار .11اثر سطوح مختلف نيتروژن برتعداد گل بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

نمودار  .11اثر سطوح مختلف نيتروژن برمحتوي كلروفيل

نتايج مطالعقات مختلقف نشقان داده اسقت كقه عنصقر غقذايي
a

نيتروژن بر روي رشد رويشي گياه موثر است و كمتر نتايج مطالعات

ab

9

ab
ab

نشان داده است كه اثر معني داري بر خصوصيات زايشي گياه مانند

8

b

7
6

تعداد گل داشته باشد .بنابراين نتايج مطالعه ي حاضر نيز فق اثقر

 5وزن گل
 4تر(گرم)

معني دار نيتروژن را بر صفات رويشي مثقل ارتفقاع ،تعقداد بقرگ و

3
2

محتوي كلروفيل تأييد مي كند 0/21 .كلروفيل در هر برگ بود كقه
در كالس  aقرار گرفت .پ

1
0

از آن به ترتيب با كقاهش اثقر سقطوح

N5

N4

N3

N2

N1

مقدار نيتروژن (ميلي گرم در هر گلدان)

مختلف نيتروژن بر محتقوي كلروفيقل بابونقه اورآ نتقايج حاصقل از
جدول تجزيه واريان

در مورد تأثير نيتروژن بر محتقوي كلروفيقل

نمودار .12اثر سطوح مختلف نيتروژن بروزن گل تر بابونه اورآ
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

نشان مي دهد كه سطوح مختلف نيتروژن اثقر بسقيار معنقي داري
( )p< 0.01بر صفت مذكور داشته است.

نتيجه ي مقايسه ميانگين هقاي آزمقايش نشقان مقي دهقد كقه

نتايج مقايسه ميانگين هاي به دست آمده نشان مقي دهقد كقه

تيمارهاي مصرف  2111و  0211ميلي گرم نيتقروژن بقه ترتيقب بقا

بيشققترين محتققواي كلروفيققل مربققوط بققه تيمققار  N5مققي باشققد

ميزان  2/63و 2/20درصد باالترين ميزان اسان

(نمودار .)00البته ساير تيمارها با گروه شاهد (عدم مصرف نيتروژن)

حالي كه گروه شاهد با  2/19درصد در كالس  bداراي پقايين تقرين

در يك گروه آماري از نظر محتواي كلروفيل قرار گرفتند.
نتايج حاصل از جدول تجزيه واريان

ميزان اسان

در مورد تأثير نيتروژن بر

بود (نمودار .)09

نتايج حاصل از تجزيه واريان

وزن گل تر نشان مي دهد كه مقادير نيتروژن بر اين خصوصيت اثر

در مقورد اثقر نيتقروژن بقر وزن

خشك اندام هوايي نشان مي دهد كه مقادير مختلقف نيتقروژن بقر

معني داري ندارد .در حالي كه نتايج مقايسه ميانگين ها بقا آزمقون

اين خصوصيت اثقر بسقيار معنقي داري ( )p< 0.01دارد .مقايسقه

دانكن نشان مي دهد كه بيشترين عملكرد وزن گل تقر مربقوط بقه

ميانگين هاي آزمايش مشقخص مقي كنقد كقه تيمارهقاي  2111و

تيمار  2111ميليگرم نيتروژن ( 3/91گرم) و در كالس  aقرار مي
گيرد و پ

را توليد كردنقد .در

 0211ميلي گرم نيتروژن داراي بيشترين ماده خشك اندام هقوايي

از آن تيمارهاي  N2 , N3 ,N4به ترتيب با وزن هقاي

و تيمار شاهد داراي كمترين ميزان وزن خشقك انقدام هقوايي بقود

 1/29 ،1/24و  6/30گرم در كالس  bقرار مي گيرند .در آخر تيمار

(نمودار .)04

عدم مصرف نيتروژن با وزن  6/23گرم داراي كمترين وزن گل بقود
(نمودار .)02
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a

نيتروژن تأثير معني داري بر تعداد شاخه و تعداد گل و وزن تر گل

3

a
ab

b

نداشت ،درحالي كه اثر آن بر ارتفاع بوته و وزن خشك اندام هوايي

2.5

b

N1

2

N2

 1.5ميزان اسانس

N3

1

N4

معني دار بود .نتايج اين مطالعه نشان داد كه تيمار  2111ميلي
گرم در هر گلدان و عدم دريافت تنش خشكي سبب افزايش توليد
اسان

0.5

N5

در گياه بابونه اورا مي شود.

0
N5

N3

N4

N2

N1

 .5منابع

مقدار نيتروژن (ميليگرم درهرگلدان)

اردكاني ،م .0939 .اكولوژي عمومي .انتشارات دانشگاه تهران.
اميدبيگي ،ر .0934 .رهيافت هاي توليد و فرآوري گياهان داروئقي،

نمودار  .13اثر سطوح مختلف نيتروژن بر درصد اسان
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

جلداول با بازنگري كامل ،چاپ دوم ،انتشارات به نشقر ،تهقران،
 239ص.

a

ab

35

bc
bc

c

تايز ،ل .و زايگر ،ل .0913 .فيزيولوژي گياهي .ترجمه ي كقافي ،م.

30

انتشارات جهاددانشگاهي ،مشهد ،جلد اول و دوم.

25
 20وزن خشك
اندام
 15هواي ي(گرم)

حسني ،س .0939 .تاثير نيتروژن و تراكم بر بقاروري (رشقد ،نمقو،
عملكرد پيكر رويشي و ماده مقوثره) گيقاه دارويقي بابونقه گقاو

10
5

چشققم ( parthenium

0
N4

N5

N3

N2

N1

 .)Tanacetumپايققان نامققه

كارشناسي ارشد ،دانشكده كشاورزي تربيت مدرس  .صقفحات

مقدار نيتروژن (ميلي گرم در هر گلدان)

.2-1
سققحرخيز ،م .ج .0932 .تققأثير برخققي از عوامققل اقليمققي وسققطح

نمودار .14اثرسطوح مختلف نيتروژن بر وزن خشك
(حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار)

پلوئيدي برخصوصيات مورفولوژيكي وفيزيولوژيكي گياه دارويي

 .3-3اثر متقابل سطوح آب و نيتروژن بر صفات بابونه
نتايج تجزيه واريان

زينتي بابونه كبير .رساله دروه دكتري تحقيقي علقوم باغبقاني،
دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس .صفحات .1-09

آزمايش در مورد اثرات متقابل سطوح

كوچكي ،ع و نصيري محالتي ،م .0912 .اكولوژي گياهقان زراعقي.

مختلف آب و نيتروژن بر ارتفاع گياه بر همه صفات معني دار نبود،

انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

اما نتايج مقايسه ميانگين برخي صفات به روش دانكن حاكي از

گاردنر ،ف .پي ،آر .پي پرس و ال .ميشل .0916 .فيزيولوژي گياهان

اختالف معني دار بين تيمارهاي مورد بررسي مي باشد(جدول .)2

زراعي .ترجمه سقرمدنيا  .ح .و كقوچكي ،ع .انتشقارات جهقاد

در اغلب صفات مورد ارزيابي تيمار  2111ميلي گرم نيتروژن * عدم
تنش خشكي سبب بهبود رشد ،عملكرد و اسان

دانشگاهي مشهد 461 .صفحه.

گياه بابونه زرد

Penka, M. 1978. Influence of irrigation on the
contents of effective substances in officinal
plants. Acta Horticulture., 73:181-198.
Prajapati N. D., Purohit, S. S., Sharma, A. K. and
Kumar, T. 2004. A hand book of medicinal
plants. Published by Agrobios India. 554 Pages.
Refaat, A. M. and Saleh, M.M. 1997. The
combined effect of irrigation intervals and foliar
nutrition on sweet basil plants. Bulletin of Faculty
of Agriculture University of Cairo., 48: 515-527.

شده است .در حالي كه تيمار عدم مصرف نيتروژن * تنش خشكي
شديد منجر به نتيجه عك

يعني كاهش رشد ،عملكرد و اسان

شده است.

 .4نتيجه گيري
نتايج تحقي

حاضر نشان مي دهد كه تأثير سطوح مختلف

رطوبت بر همه صفات مورد ارزيابي معني دار بود و سطوح مختلف
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) اثرات متقابل تيمارهاي سطوح مختلف نيتروژن و آب بر برخي صفات گياه بابونه اورآp<0.05(  مقايسه ميانگين به روش آزمون دانكن.2جدول

ارتفاع
تيمار

تعداد شاخه

تعداد گل

)(سانتيمتر

محتوي
كلروفيل
0/21 bcd

وزن گل تر

ميزان اسانس

)(گرم

)(در صد

01/19abc

2/ 31 bc

23/19bcd

01/ 11ab

9/ 21 ab

91/61bcd

وزن خشک اندام
)هوايي(گرم

N1 W1

90/21 a*

4 ab

9/66 a

N2 W1

92/11 a

4 ab

4/66 a

N3 W1

99/21 a

9/66abc

4/66 a

0/96 abc

01/39 ab

9/29 ab

92/41bc

N4 W1

92/61 a

4 ab

4/66 a

0/96 abc

00/ 21 a

9/21 a

96/99 ab

N5 W1

99/19 a

4/66 a

4/66 a

0/61 a

02/21 a

9/ 16 a

42/19 a

N1W2

91/99 ab

9 bcd

9

ab

0/19 de

6/32 de

2/01def

23/49bcde

N2 W2

90/11 a

9 bcd

9 ab

0/16 cde

1/06 de

2/ 19ef

23/01 bcd

N3 W2

21/99 b

2/66 cde

9 ab

0/0 bcde

6/36 de

2/49 cde

90/41 bcd

N4 W2

90/31 a

9/99 bc

9/66 a

0/ 29bcd

1/11 cd

2/66 bcd

99/31 bc

N5 W2

99/41 a

9/66 abc

4/99 a

0/ 93 ab

3/01bcd

2/66 bcd

96/99 ab

N1 W3

20/91 c

0

f

1/66 c

1/66 f

0/36 f

0/21 g

03/ 41 f

N2 W3

21/ 31 c

0

f

0/99 bc

1/11 f

2/26 f

0/21 g

21/21 ef

N3 W3

20/31 c

0/66 ef

0/99 bc

1/10 f

9/31 f

0/41 g

22/61 def

N4 W3

29/61 c

0/99 f

0/ 99bc

1/14 f

2/29 f

0/91 g

22/31 def

N5 W3

21/41 b

2

def

0/99bc

1/ 39 ef

4/29 ef

0/ 69 fg

22/11cdef

0/26bcd

*حروف مشابه بيانگر عدم اختالف معني دار
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