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  کیدهچ
شناسایی  راستامهم در موفقیت کشت گیاهان دارویی بوده و در این  از عواملکود بهینه مصرف آب و منابع مدیریت سابقه و هدف: 
بابونه یکی از  .کمی و کیفی گیاه داشته باشد هاي ویژگی تواند اثرات مطلوبی بر ر با طبیعت و مناسب براي گیاه میکودهاي سازگا

 کودهاي برخی اثر بررسی منظور به حاضر پژوهش .گرددباز میگیاهان دارویی است که سابقه استفاده از آن به تمدن روم قدیم 
  .شد انجام رطوبتی تنش شرایط در آلمانی بابونه گیاه فیزیولوژیک هاي	ویژگی دامی بر  و زیستی شیمیایی،

   

 دانشـکده  تحقیقـاتی  مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورت به آزمایش ها:مواد و روش
 عنـوان  بـه ) I(سطوح مختلف آبیاري  شامل آزمایشی تیمارهايگردید.  اجرا 1397-98در سال زراعی  ارومیه دانشگاه کشاورزي

 تبخیر تشتک از تبخیر متر میلی  80 از پس ، آبیاري)I1(تبخیر تبخیر از تشتک متر میلی 40 از پس آبیاري: سطح سه در اول فاکتور
)I2( تبخیر تشتک از تبخیرمتر میلی 120 از پس آبیاري و )I3( خاك هاي خیزکننده حاصل و )F ( پـنج  در دوم فـاکتور  عنـوان  بـه 

 کود مرغی و )F3( ، کود دامی)F2( کود زیستی ،)F1( )تریپل فسفات سوپر و اوره( شیمیایی کود )،F0کود ( مصرف عدم: سطح
)F4( هاي محلـول قندرطوبت نسبی،  يمحتواي رنگیزه فتوسنتزي، محتواگیري شده شامل هاي فیزیولوژیک اندازهویژگی .بودند ،

کسیدانی، درصد و عملکرد اسانس و عملکرد گل خشک بودند که هر یک  ر و پتاسیم، محتواي ترکیبات آنتیدرصد نیتروژن، فسف
  گیري شد. به روش استاندارد اندازه

  

 باعـث  آبـی کـم  تـنش  در حالی که اعمال. نشان داد کاهشفسفر  و نیتروژندرصد آبیاري تاخیر در با  که داد نشان نتایج ها:یافته
تـنش  شرایط  در) هکتار در گرم 24/1217( اسانس عملکرد و) درصد 63/0( اسانس میزان بیشترین و شد اسانس میزان افزایش

کـاربرد کـود مرغـی    در  اسـانس  عملکرد و اسانس و میزاننیتروژن، فسفر  درصدین میزان تر بیش ،همچنین شد. متوسط مشاهده
، محتواي فتوسنتزي هاي رنگیزه محتوايداري در افزایش  در مقایسه با شاهد تاثیر معنیاي  تغذیهمختلف منابع کاربرد  .آمد دست به

 درصـد  فالونوئیـد،  کل، فنل محتواي آبیاري نشان داد. شرایطدر هر یک از هاي محلول و جذب پتاسیم  قندرطوبت نسبی برگ، 
 متـر  میلـی  40 شـرایط  در يدرصد 24 و 35 ،25 ،36 افزایش ترتیب به آلمانی بابونه گل خشک عملکرد و DPPH رادیکال مهار

 17 و 17 ،11 ،20 وتبخیـر  تبخیر آب از تشتک  متر میلی 80 شرایط در درصدي 20 و 30 ،19 ،30 وتبخیر تبخیر آب از تشتک 
   .داشت شاهد تیمار به نسبت مرغی کود با شده تیمار گیاهان درتبخیر تبخیر آب از تشتک متر میلی 120 شرایط در درصدي
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 تري  بیش کـارایی از آلی کـود از اسـتفاده آبیکم تـنش سـطوح در که کرد بیان توان می پژوهش این نتایج براساس گیري:نتیجه
 بهتر است براي افزایش راندمان محصوالت کشاورزي از و است برخودارآلمانی  بابونه هاي کمی و کیفی گیاه در بهبود ویژگی

   شود. استفاده پایدار نیل به کشاورزي راستاي در آلودگی شیمیایی با هدف کاهش کودهاي به جاي آلی و زیستی هاي نهاده
  

  .عناصر غذاییزیستی،  کودکشاورزي پایدار، تنش کم آبی، : کلیدي هايواژه
  

  مقدمه
ــه تنــوع ــاهی هــاي گون ــه در گی  و هـــا دشــت پهن

 نظـران صاحب از برخی تا شده سبب کوهسـاران ایران
 گیاهـــان از مخزنـــی به صـــورت ایـران را جهـان،

 ابونـه آلمـانی  بکننـد.   معطــــر معرفـی   و دارویـــی
)Matricaria chamomilla L. ( ــی ــان داروی از گیاه

صنایع داروسازي، ارزشمند خانواده کاسنی است که در 
میـزان  . غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد زیادي دارد

تیک و شـرایط  اسانس در گیاهان دارویی با توجه به ژن
به عنوان گیاهی  آلمانی بابونه. )5( کند محیطی تغییر می
هایی از خاورمیانه و اروپا بـه شـکل    دارویی در بخش

 آسیاي را گیاه این منشاء ).7شود ( نوش استفاده می دم
 صـورت  به جهان نقاط تمام در ولی ،انـد دانسته صغیر

 در آلمــانی  بابونـه  نیـز  در ایـران  و رویـد می خودرو
 و همدان گلستان، (اصفهان، کشور هاي از استان برخـی

 بـا  محــدود صــورت بــه بویراحمــد) کهکیلویـه و
). 21( شــود مــی کشــت هکتار یک زیرکشت سطح
 گیاهان فیتوشیمیایی ترکیبات مختلفی محیطی هاي	تنش

 قـرار  تـأثیر  تحـت  را آلمـانی  بابونـه  جمله از دارویی
  .دهند	می

 کـه  اسـت  محیطـی  عوامـل  ترین مهم از یکی آب
 مـؤثره  مـواد  ،همچنـین  و نمو رشد، بر اي ر عمدهـتأثی

ــی ــان داروی ــم از یکــی خشــکی. دارد گیاه ــرین مه  ت
 هـاي  خسـارت  ساله هر که باشد غیرزنده می هاي تنش

 و جهـان  در بـاغی  و محصـوالت زراعـی   بـه  هنگفتی
نیمـه   و خشـک  بـه عنـوان کشـوري    کـه  ایران ویژه به

 آنجـایی  از. نمایـد  وارد می گردد، می محسوب خشک
 بـودن  بـاز  گـازي  تبـادالت  و فتوسـنتز  انجام براي که

 و آب کمبـود  اثر در ،بنابراین .است ضروري ها روزنه
 یافتـه،  کـاهش  گـازي  تبـادالت  هـا  روزنـه  شدن بسته
ــر کــم اکســیدکربن دي ــرار دســترس در يت  گیاهــان ق
 کاهش. )38( یابد می کاهش فتوسنتز شدت و گیرد می

 تولیـدي  عملکـرد  و رشـد  کـاهش  بـا  همراه فتوسنتز
 از فـرار  بـا  تواننـد  مـی  گیاهـان  .بود خواهد درگیاهان
 بـه  پسـابیدگی  تحمل و از پسابیدگی اجتناب خشکی،

دهنـد   نشـان  سـازگاري  العمـل و  عکس خشکی تنش
)30.(  

 تـر 	پیش معطر و دارویی گیاهان بر آبی کم تنش اثر
 هـاي  وهشژپ نتایجاست.  گرفته قرار بررسی مورد نیز

 کـه  داد نشـان  دارویـی  گیاهان از برخی بر شده انجام
 از پـــیش( رویشــی  رشـــد مراحــل  در آب کمبــود 

 بـا  گیاهـانی  جادــــ ای وجبـــ م) گلدهی هــرحلــم
 پهنـک  سطح شدن کوچک ،همچنین و وتاهــک ارتفاع
 ).Menthax piperita L( نعنـاع  گیـاه  در الًـــثم برگ
ــی ــود م ــک). 2( ش ــی اهشــ ــه دسترس ــ آب ب  اعثـب

ـــک ــدازه در شـاه ــ  ان ــه اهگی  Foeniculum( رازیان

vulgare Mill.( ــده ــات ). 7اســت ( ش ــایج تحقیق نت
 بـر کـاهش   آبـی  کم رژیم گران حاکی از تأثیر پژوهش
ــزان  ــاه  می ــک در گی ــاده خش ــنم  Thymus( آویش

vulgaris L.( می) 1باشد(.  
 خــاك اروريــــب حفــظ و بهبــود کشــاورزي، در
 غـذایی  مـواد  نیـاز  تـامین  براي اي اهمیت ویژه داراي

ــت ــه رو جمعیـ ــد بـ ــدیریت .دارد رشـ ــحیح مـ  صـ
 نیـاز  غذایی مورد مواد تامین سبب خاك خیزي حاصل

 گیاهان ریشه .شود می عملکرد افزایش نتیجه در و گیاه
 خود در اختیار فتوسنتزي مواد از درصد 17 حدود در
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اختیــار  در مــواد ایــن تــر بــیش کــه کننــد مــی آزاد را
 ترکیبـات  گیـرد. ایـن   مـی  قـرار  خاك زنده موجودات

 و نمـوده  فـراهم  را میکروبـی  جمعیت موجبات رشد
 همچنینو  شود، می ها آن تراکم جمعیت افزایش سبب

   .)17( است تاثیرگذار ها فعالیت آن تنوع و سطح بر
 بابونـه آلمـانی  انجام شـده روي گیـاه  پژوهشدر 

تواننـد  مـی کودهاي آلی و زیستیمشـخص گردید که 
باشند کـه در  کودهاي شیمیایی جایگزین خوبی براي 

 یابد این صـورت آلودگی محیط زیست نیز کاهش می
بــر   )2018(بیستگانی و همکاران در بررسـی  .)31(

افـزایش عملکـرد    دار کودهاي شـیمیایی بـر   معنی اثـر
اثر بـودن   و بی)  CelakThymus daenensis(آویشـن 

 میزان تیمول تاکید شـده اسـت  آن بر درصد اسانس و 
ــاکتري .)6( ــاي ب ــت ه ــده تثبی ــروژن کنن ــنس از نیت  ج

 سودموناس جنس از فسفات هاي کننده حل ازتوباکتر و
آمینه  اسیدهاي و رشد هاي هورمون ها، تولید ویتامین با

گـردد. در   می گیاه رشد سرعت افزایش سبب ضروري
گزارش کردنـد کـه اجـزاي     آلمانی بابونهگیاه دارویی 

عملکرد، عملکرد و اسانس ایـن گیـاه تحـت شـرایط     
ــود آب در شــرا یط مصــرف کودهــاي زیســتی و کمب

). 3گیري افزایش داشـته اسـت (   طور چشم بهشیمیایی 
 خــاك  سـاختمان بهبـود مرغی و دامـی بـا کودهـاي

نگهـداري رطوبـت نقـش قابـل     ظرفیــت   افـزایش و
ــه ــدت  مالحظ ــاهش ش ــنش  اي در ک ــی ت ــرات منف اث

نشـان داده   گـران  پژوهش). نتایج 41خشـکی دارنـد (
تن در هکتار کود دامـی ضــمن   20است که مصرف 

کاهش اثرات منفی تنش خشکی، باعث افزایش میزان 
مـاده مـوثره و بهبود خصوصیات کیفی اسـانس زیـره   

گردیـــد و جـــایگزین ) Cuminum cyminum(ســبز 
  ).4د (وش میتر در مرحله پرشدن دانه  آبیـاري بیش

 عـالوه بـر   دارویـی  گیاهان مورد در که مسائلی از
 اسـت،  توجـه  مـورد  جـدي  طـور  بـه  کمـی  عملکرد

 استفاده با که است ها آن موثره ماده و کیفیت تـسالم
 کودهـا  این و کند می پیدا بیولوژیک تحقق کودهاي از

 البتـه شود.  می ها آن و کیفی کمی عملکرد بهبود سبب
 علمـی  و دقیـق  طور به تحقیقات الزم انجام با بایستی

 ،پژوهش حاضر راستا در این در. نمود مشخص را آن
 گیـاه  کیفـی  خصوصیات بر منابع مختلف کودي تاثیر

 ارزیـابی  مورددر شرایط کم آبی  آلمانی بابونه دارویی
  گرفت. قرار

  
  ها روش و مواد

محـرك رشـد    باکترهـاي  تـأثیر  بررسـی  منظـور  به
کـود آلـی    ، کود مرغی ،)باکتر ازتو و 2 بارور فسفاته(
 خصوصـیات  بـر و شـاهد   شیمیاییکود  ،)گاوي کود(

 سطوح مختلف آبیـاري در  بابونه آلمانی فیزیولوژیکی
 ،)تبخیـر  تبخیر آب از تشتک متر میلی 120و  80، 40(

فاکتوریـل در قالـب طـرح پایـه     به صـورت   آزمایشی
 در تیمـار  12 و تکـرار  سه باهاي کامل تصادفی  بلوك

ــه ــاتی مزرع ــکده تحقیق ــاورزي دانش ـــدانشگ کش  اهـ
میزان تبخیـر   .شد انجام 1398در سال زراعی  هـارومی

طـور روزانـه در ایسـتگاه     به A از تشتک تبخیر کالس
ــه     ــگاه ارومی ــاورزي دانش ــکدة کش ــی دانش هواشناس

گیري شده و آبیاري هـر تیمـار پـس از رسـیدن      اندازه
میزان تبخیر به مقدار مورد نظر انجـام گرفـت. جهـت    
اعمال دقیـق تیمارهـاي آبیـاري از تأسیسـات آبیـاري      

کشی شده و کنتور آب استفاده گردید. میـزان آب   لوله
طول فصل رشد براي تیمارهاي آبیاري پس  آبیاري در

تبخیــر از تشــتک تبخیــر  متــر میلــی 120و  80، 40از 
 متر 5200و  5600، 6300، به ترتیب برابر با Aکالس 

 در بارنـدگی  و دمـا  متوسـط  .مکعب در هر هکتار بود
 داده نشان) 1( جدول در 1397-98 یزراع سال طول
  .است شده
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  .1397-98متوسط درجه حرارت ماهیانه و بارندگی سال زراعی  -1شکل 

Fig 1- Total rainfall and average monthly air temperature for the 2018 growing seasons. 
  

 خاك نمونۀ آزمایش اجراي محل از کاشت، از قبل
 رح،ـطـ  نقشـه  براساس کودي تیمارهاي سپس و تهیه
 مخلـوط  خـاك  بـا  و اعمـال  نظـر  مورد هاي کرت در

 آزمایشی مزرعه خاك مشخصات 1 جدول در .گردید
ــر ــده ذک ــت ش ــه( اس ــرداري نمون ــق از ب  0-30 عم
  ).گرفت انجام خاك متري سانتی

  
  ي.کود یمارت يقبل از اجرا مطالعه شدهبرخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه خاك  -1جدول 

Table 1- Selected physiochemical characteristics of the studied soil. 

 اسیدیته
pH 

 هدایت الکتریکی
زیمنس بر  (دسی

 متر)
EC (dS m-1) 

 (درصد) ماده آلی
Organic 

Matter (%) 

 نیتروژن کل
 (درصد)

Total N (%) 

 فسفر قابل جذب
(میلی گرم در 

 کیلوگرم)
Available P 
(mg kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب
(میلی گرم در 

 کیلوگرم)
Available K 

(mg kg-1) 

  
 خاك بافت

Soil Texture 
 
 

7.9 0.83 0.98 0.14 10.5 147 
Silty clay  
 شنی رسی

  
 گیاه ازـنی براساس شیمیایی، کود تیمارهاي اعمال 

 15 مقـادیر  از کـه  گرفـت،  انجام خاك تجزیۀ نتایج و
 موقـع  پتـاس در  فسـفر و  نیتروژن، در هکتار کیلوگرم

 40 مقـدار  به ،). همچنین23( شد ها استفاده کرت تهیۀ
 بـه  آبیـاري  تیمارهاي اعمال از قبل اوره کود کیلوگرم
شـد.   اسـتفاده  کاشت هاي بین ردیف و سرك صورت
 در تریپـل  فسـفات  سـوپر  کـود  کیلـوگرم  150مقدار 
 استفاده .)24( گردید اعمال کاشت از قبل تماماً هکتار

تن در  30و گاوي ( تن در هکتار) 10( مرغـی کود از
ــار) ــامالً هکت ــز پوســیده ک ــان هــم نی ــا زم ــات ب  عملی

 کامالً و اضافه نظر مورد هاي ت کر به زمین سازي آماده

 آلی کودهاي هاي ویژگی. )13( گردید مخلوط خاك با
  .است داده شده نـشان 2 جـدول در شده استفاده

 گیـاه  هـاي بـذر  زیستی کود داراي تیمارهاي براي
 فسـفاته  زیستی کود با کشت از قبل ساعت بابونه یک

 رـوباکتـــازت و) فسفات کننده حل هاي باکتري( 2بارور
  راساســــب) روژنـنیت کننده تثبیت هاي باکتري حاوي(

 از کـه  شـدند (زمـانی   شده تیمـار  توصیه دستورالعمل
 چـــهی د،ــردیــگ ادهــاستف رشد محرك هاي	باکتري

 ورتــــ ص ایـن  هــــب. نگردید) استفاده دیگري کود
ــه ــواي ک ــته محت ــا بس ــوط آب ب ــذرها روي و مخل  ب
 روي یکنواخـت  کـامال  پوشش یک تا شدند ريــاسپ
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 سـایه  در بـذرها  سـپس  و شـود  تشـکیل  هـا  آن سطح
 رايب. رفتـگ صورت کاشت عملیات و شدند خشک
ــایر ــاي س ــودي، تیماره ــذرها ک ــدون ب ــتفاده ب  از اس
 اندازه. رفتندـــگ رارـق استفاده مورد زیستی ايـکوده

 نــیم  هــا  کـرت بـین فاصـله متر، 1/2×2 کرت رــه
 گرفتــه  نظــر  در متـر  دو هـا  بلوك بین و فاصله متـر

ـ  بابونه بذرهاي اسفند ماه دهه اول. در شـد صـورت   هب
هایی به فاصـلۀ   در ردیف متر میلی 2-3در عمق  دستی

متـر کشــت   سـانتی  10متـر و روي ردیـف    سـانتی  30
 آبیـاري،  شـامل  داشـت  عملیات کاشت از بعد گردید.

  شد. انجام هرز هاي علف و وجین کردن تنک

  
  .آزمایشهاي کودهاي مرغی و دامی استفاده شده در  برخی ویژگی -2جدول 

Table 2 - Some characteristics of poultry and livestock manure used in the experiment.  
  پتاسیم 

  کیلوگرم)در  گرم (میلی
K (mg kg-1) 

  فسفر 
  کیلوگرم)در  گرم (میلی

P (mg kg-1) 

  )درصدنیتروژن (
N (%)  

  )درصدکربن (
C (%)  

  هاي کودي ویژگی
Characteristics of fertilizer  

  Chicken manure کود مرغی  342  27.9  18.7  6.2
  Animal manure کود دامی  224  16  4.5 4.8

  

 انجـام  زمـانی  کرت هر هاي بوته هاي گل برداشت
 بـراي . بودنـد  شـده  بـاز  کـامالً  هـا  گل تر بیش که شد

 دو از کـرت  هـر  در خشـک،  گل عملکرد گیري اندازه
 مسـاحت  اي، حاشیه اثرات حذف از پس میانی ردیف

 بـر  گل خشـک  عملکرد و شد برداشت مربع متر یک
 از صـفاتی  گردیـد.  تعیـین  هکتـار  در کیلوگرم حسب

در  کاروتنوئیـدها  و کل کلروفیل ،b و a کلروفیل قبیل
از بـرگ  هـاي اسـتاندارد   با روش مرحله گلدهی کامل

 نسـبی  محتواي ،همچنین). 26( شدند گیري اندازهگیاه 
 شـد  گیـري  انـدازه  اسـتاندارد  روش براساس برگ آب

پس از اتمـام دوره رشـد گیـاه و برداشـت آن،     ). 40(
 بابونــه، هــاي فســفر و پتاســیم بــرگ نیتــروژن، میـزان 

 مـوج  طـول  در سنجی رنگکجلدال،  روش با ترتیب به
با استفاده از دسـتگاه فلـیم فتـومتر بـه     و  نانومتر 410

 .)46، 36، 31( ندشـد  گیري اندازه اي شعلهروش نشر 
ــدهاي ــول قن ــل محل ــرگ ک ــاس ب ــل روش براس  فن

ــین اســید ســولفوریک ــی کــه ،)10( شــد تعی ــر مبن  ب
 ترکیـب  ایجـاد  و محلـول  قنـدهاي  اسـیدي  هیدرولیز
 گیـــرن کســــکمپل تولید فنل با که است فورفورال

 و نـــفولی رفـمع وسیله به کل فنلی محتواي. کند می
 شــد تعیــین) 1984هــورویتز ( اســتاندارد روش طبــق

 طبـق  هـا  هعصـار  در موجـود  فالونوئید محتواي. )15(
 گیـري  انـدازه ) 2005هو و همکاران، ( استاندارد روش

 اکسـیدانی  آنتـی  فعالیـت  گیـري  انـدازه  براي. )16( شد
 مهـار  درصـد  بـه  ها نمونه جذب از آمده دست به اعداد

ــال ــدیل DPPH آزاد رادیک ــد تب ــتخراج ).11( ش  اس
 دسـتگاه  از با اسـتفاده  و آب با تقطیر روش به اسانس
 از گرمــی  50نمونـــه   یــک از (کلونجر) گیر اسانس

شــده بودنــد    پــودر  کــامال  کـه خشـک هـاي گـل
ــت انجــام ــراي .گرف ــع ب ـــیر آوري جم  اســـانس، ش

سـپس  و شـده خـارج آب تـا کـرده بـاز را دسـتگاه
 بـا  قبـل  از کـه  کوچـک  هـاي  بطـري  داخل را اسانس

 بودنـــد  شـــده  وزن 0001/0 دقـــت  ترازوي بـــا 
 تـرازوي بـا هـا بطـري این سپس .شــد آوري جمــع

 وزن و شـده تـوزین 0001/0دقـت  بـا آزمایشـگاهی
 در آن عملکـرد  و گـل خشک گـرم صـد در اسـانس

  .)25( شد محاسبه هکتار
(بـا   بـودن  نرمـال  از اطمینان از پس ها داده تجزیه

  افـزار  نـرم  از اسـتفاده  بـا  آزمون آندرسـون دارلینـگ)  
SAS 9.1 هاي مقایسـه میانگین ،همچنین .گرفت انجام 

 دار معنــی  تفــاوت  حـداقل  آزمـون  روش بـه  صفات
)LSD( شد. انجامدرصد  5و  1 احتمال سطح در  
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  ثنتایج و بح
 ها نشـان داد کـه   نتایج جدول تجزیه واریانس داده

فتوســنتزي، محتـواي رطوبــت   هـاي  رنگیــزه محتـواي 
 محلـول، محتـواي پتاسـیم، محتـواي     هـاي  قندنسبی، 

اکسیدانی و عملکرد گـل خشـک بابونـه     آنتی ترکیبات
متقابل سطوح آبیاري و  ات سادهآلمانی تحت تاثیر اثر

داري  داراي اخـتالف معنـی   اي تغذیـه بع مختلف و منا
بود. در حالی که محتـواي نیتـروژن، فسـفر و درصـد     

تحت تاثیر اثرات سـاده  تنها اسانس و عملکرد اسانس 
ــف ســطوح ـــاري مختل ــاي سیســتم و آبی ــف ه  مختل

  ).3(جدول  نددار بود معنی اي تغذیه
بـا توجـه بـه نتـایج     فتوسـنتزي:   هاي محتواي رنگیزه

مختلف حاصل از پژوهش، پاسخ گیاه به کاربرد منابع 
اي بسـته بـه سـطوح رطـوبتی از نظـر محتـواي        تغذیه

هاي فتوسنتزي متفاوت بود. هـر چنـد، هـر دو     رنگیزه
متــر تبخیــر آب از  میلــی 120و  80شــرایط رطــوبتی 

متـر   میلـی  40تشتک تبخیر نسبت به شرایط رطـوبتی  
ــزه  ــواي رنگی ــر محت ــر آب از تشــتک تبخی ــاي  تبخی ه

اسـت. بـا ایـن     داري پیدا کردهفتوسنتزي کاهش معنی
هاي فتوسنتزي در تیمار کـاربرد   حال، محتواي رنگیزه

تـر بـود.    کود مرغـی در کلیـه سـطوح رطـوبتی بـیش     
در هر یـک از   اي منابع مختلف تغذیه کاربرد همچنین،

شاهد (بـدون کـاربرد    تیمار به نسبت شرایط رطوبتی،
هـاي فتوسـنتزي    محتواي رنگیـزه  تاثیر موثري بر کود)

برد کـود دامـی، زیسـتی و شـیمیایی در     کار. نشان داد
متر تبخیر آب از تشتک،  میلی 120و  80شرایط آبیاري 

و  b، کلروفیــل aتــاثیري یکســانی در میــزان کلرفیــل 
 ). گزارش4کلروفیل کل از نظر آماري داشتند (جدول 

 کلروفیـل  میزان کاهش باعث خشکی تنش است شده
ــاه ــی گی ــت  م ــاال عل ــردد. احتم ــاهش گ ــواي ک  محت

 از معدنی مواد جذب عدم اثر بر فتوسنتزي هاي رنگیزه
 کــه شــود مــی مربــوط خشــکی تــنش طــی در خـاك 

 عمـدتاً  .شـوند  مـی  کلروفیـل  بـین رفـتن   از وجبــم

 نتیجـه  در خشـکی،  تنش تحت ل برگـکلروفی کاهش
فعال،  اکسیژن هاي گونه وسیله به به کلروپالست آسیب

تخریـب   یـا  رنگیـزه،  ایـن  سـنتز  از جلوگیري به دلیل
باشـد   مـی  ها کلروپالست به آسیب همچنین، و رنگیزه

کـاهش   باعـث  خشـکی  عالوه بر اینکـه تـنش  . )19(
 کـاربرد منـابع مختلـف کـودي     امـا  شود، می کلروفیل

 در برگ کلروفیل کند. افزایش تعدیل می را تنش اثرات
 مختلف منابع کاربرد تحت تأثیر خشـکی، شرایط تنش

 بـه  تحمل جهت گیاه ناییتوا افزایش گر نمایان کودي
 بـه  حاضـر،  تحقیـق  باشد. در می خشکی شرایط تنش

 جلوگیري با زیستی و آلی کود کاربرد که رسد می نظر
 مـواد  تولیـد  آن تـر  بیش تامین و نیتروژن شویی آب از

 و خــاك میکروبــی جمعیــت افــزایش رشــد، محـرك 
 عناصـر  کـاراتر  جـذب  و دسترسـی  افزایش همچنین،

 لـــ کلروفی غلظـت  و سـنتز  افـزایش  به منجر غذایی،
 شـد  مشخص ). در پژوهشی37، 47است (  شده برگ

افزایش تعداد  که استفاده از منابع مختلف کودي باعث
 افـزایش  با طوري که شود به می و میزان کلروفیل برگ
 بـراي  کـافی  نور تواند آن، گیاه می سطح و برگ تعداد
  ).16کند ( دریافت فتوسنتز فرآیند و غذایی مواد تولید

 طبق نتایج حاصـل، محتـواي  محتواي رطوبت نسبی: 
مرغـی و دامـی    کـود  کـاربرد  تیمـار  در نسبی رطوبت

 و 40 رطـوبتی  نسبت به سایر تیمار کودي در شـرایط 
ــی 120 ــر میل ــر مت ــر داراي   از آب تبخی ــتک تبخی تش

مرغـی   کـود  داري بود. همچنین، کاربرد اختالف معنی
تشـتک   از آب تبخیـر  متـر  میلی 80 رطوبتی در شرایط

ترین تـاثیر بـر    تبخیر، نسبت به سایر تیمار کودي بیش
 رطوبـت  نسـبی نشـان داد. محتـواي    رطوبت محتواي

نسبی تحت کاربرد منـابع مختلـف کـودي نسـبت بـه      
 120 و 80، 40رطـوبتی (  از شـرایط  یک شاهد در هر

تشـتک تبخیـر) افزایشـی بـود      از آب تبخیـر  متر میلی
  ).4(جدول 
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 قـرار  کـم آبـی   تنش تحت که گیاهانی رسد می نظر به
 پیکـره  در آب میـزان  و سـلولی  بـین  فضاي گیرند، می

ــود ــق را از خ ــزایش طری ــواد اف ــمزي م  درون در اس
 بـا  خـاك  بافت از آب تا رسانند می حداقل به ها بافت

 موجـب  امـر  ایـن  شود که ها آن وارد يتر بیش نیروي
 خشــکی تــنش شــرایط در نســبی آب میــزان کــاهش

 اثـر  در برگ نسبی آب ). کاهش محتواي12( گردد می
ــا مســتقیمی رابطــه داراي خشــکی، تــنش  محتــواي ب

 و ریشه فعالیت و رشد باشد. کاهش می خاك رطوبتی
 عوامل از گیاهی جامعه از تعرق و تبخیر میزان افزایش

انـد   شـده  شـناخته  آب محتواي نسـبی  کاهش در مؤثر
ــی ).31( ــایج بررس ــن نت ــه ای ــان مطالع ــه داد نش  ک
محـرك رشـد    هـاي  باکتري و کودهاي آلی ردـاربـــک

 خشـکی  تنش اثرات از تر بیش نسبت به کود شیمیایی
 برگ آب نسبی محتواي بین مثبت همبستگی کاهد. می

 آلـی  کودهـاي  کـاربرد  بـه  توان می را خاك رطوبت و
 خاك کننده خیز حاصل کاربرد که چرا ،داد نسبت خاك

 یــــ زیکــفی واصـــ خ بهبـود  اــــ ب طـرف  یک از
 بـا  آب نفـوذ  بـراي  تـر  بـیش  ايـفض ادــجــای خاك،
 برقراري با ،دیگر طرف از و خاك بندي دانه و اصالح

 آب، تبخیـر  از ممانعت براي آب هاي مولکول با پیوند
 تنش شرایط در برگ آب نسبی محتواي افزایش سبب

  ). 31، 18( گردد می خشکی
منـابع   تیمارهـاي  میـانگین  مقایسـه محلـول:   هاي قند

 آبیاري مختلف سطوح اي در هر یک از تغذیه مختلف
 دلیـل  بـه  اي، منابع  مختلف تغذیـه  کاربرد که داد نشان

 میـزان  ترین بیش آب کمبود تنش مدت طوالنی تحمل
 شـرایط در هـر یـک از    .داشـت  را محلـول  هـاي  قنـد 

تشتک  از آب تبخیر متر میلی 120 و 80، 40رطوبتی (
اي نسبت به شـاهد   کاربرد منابع مختلف تغذیه تبخیر)

داري قندهاي محلول شده است. منجر به افزایش معنی

 متـر  میلـی  120 و 80 رطـوبتی  شرایط دو چند، هر هر
 رطـوبتی  شـرایط  به نسبتتبخیر  تشتک از آب تبخیر

 هـاي  قند تبخیر میزان تشتک از آب تبخیر متر میلی 40
 تـرین  بـیش  .است کرده پیدا داري معنی کاهش محلول
و  80، 40محلـول در شـرایط رطـوبتی     هاي قند مقدار
 تشـتک تبخیـر بـه ترتیـب     از آب تبخیر متر میلی 120
 از تـر  وزن گـرم  میکرومول 61/17و  74/20، 23/24

 تـرین  کـم  دسـت آمـد. امـا،    به مرغی کود کاربرد تیمار
و  18/13، 08/14 مقـدار  بـا  محلـول  هـاي  قنـد  میزان

 شرایط به ترتیب در تر وزن درگرم میکرومول 90/11
 تشـتک  از آب تبخیـر  متر میلی 120و  80، 40 آبیاري

مشـاهده  اي  منابع مختلف تغذیه کاربرد بدون تبخیر و
 شـرایط  تحت محلول هاي قند کاهش ).4 جدول( شد

 گـزارش  رانـــــ پژوهشگ سـایر  توسـط  خشکی تنش
 بـه  پاسـخ  در محلول هاي قند کاهش). 20( است شده

 بـه  وجهیــــ ت قابـل  میـزان  بـه  است ممکن خشکی
 مربوط فتوسنتز کاهش اثر در ها قند به دسترسی کاهش

 دنبـال  بـه  سلولی غشاي به آسیب چه اگر ).36( باشد
 کند، می محدود را اسمزي تنظیم احتماال آبی کم تنش

 ممکـن  آبـی  کـم  تنش تحت باالتر برگ آب محتواي
محلـول   هـاي  قنـد  ماننـد  هـا  اسمولیت از تجمع است

 اثـر  کـه  داشـتند  گـران اظهـار   پژوهش. کند جلوگیري
 عناصـر  فراهمـی  طریـق  از آلی کود کـاربرد افـزایش
ــذایی ــروري غ ـــر ض ـــزایش ب ـــت اف ـــرات فعالی  نیت

 کارآمـــد  گیـــري شـــکل بـــه منجـــر ردوکتـــاز
ــول ــاي مولک ــروژن ه ــئول دار نیت ــراي مس ــاخت ب  س

 فتوســنتز،  در کــه  شــود  می هـا آنـزیم و هـا پروتئین
 ايـه قسمت دیگـر بـه آبکـش آونـد از قنـدها انتقـال

 بــین  در مصـرفی  ATP ذخیـره  و مصـرف  براي گیاه
 بــا  گیــاه  رو، و از ایـن  هسـتند  الزم فرآینـدها  دیگـر
).17، 14( شـود  مـی  مواجـه  تري کم تنش سوء اثرات
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 ســبب بــه زیســتی و آلـی  کــود کــاربرد ،بنـابراین 
 مــورد  غذایی عناصـر تـر سـریع و آسـان رهاسـازي

 تولیــد توانـد در   مـی  گیـاه  رشـد  دوره طـول  در نیـاز
 هــداشت ريـــموث نقش محلول کربوهیدرات و قنـدها

  .باشد
 در آمـده  دسـت  بـه  نتـایج  براسـاس : درصد نیتـروژن 

 تشتک از آب تبخیر متر میلی 40رطوبتی  انجام شرایط
 تـر  بـیش  داري معنی طور به نیتروژن برگ درصدتبخیر 
 زراعـی،  گیـاه  رشـد  خشـکی،  تـنش ). 5 جدول(بود 

 تحت را گیاه فیزیولوژیک هاي واکنش و برگ فتوسنتز
 مطلـوب  شـرایط  آبیـاري  انجـام  بـا  دهد. می قرار تأثیر

ــوبتی ــاه رط ــت گی ــاخت جه ــت و س ــروژن تثبی  نیت
در تیمــار منـابع مختلــف   .)28( شـود  مــی مـــــ فراه

 درصـد  اي تغذیـه با کـاربرد منـابع مختلـف    اي،  تغذیه
ین تـر  بـیش  کـه  طـوري  به است، یافته افزایش نیتروژن

درصد) میزان آن بـه   34/2ین (تر کمدرصد) و  33/4(
 کود مرغی و شاهد مشـاهده شـد  ترتیب تحت کاربرد 

 مورد غذایی عناصر و رطوبت تامین با لذا ).6(جدول 
 بـراي  مناسبی زمینه ،مرغیکودهاي  تیمار در گیاه نیاز

 مــــ فراه گیـاه  بـراي  غـذایی  عناصـر  جذب و رشد
 شده درصد نیتروژن افزایش سبب امر همین که دهــش

 داراي زیســـتی، کودهـــاي چـــرا کـــه .)34( اســـت
 ي کننـده  تثبیـت  هـاي  بـاکتري  موثرترین از اي مجموعه
 .اسـت  ازتوباکتر و آزوسپریلیوم هاي جنس از نیتروژن

 کـود  در موجـود  هاي باکتري به تواند می امر این دلیل

ــک ــبت بیولوژی ــود داده نس ــه ش ــب ک ــت موج  تثبی
 غـذایی  عناصـر  جـذب  در تعـادل  ایجاد و تروژنــنی
، 9( اسـت  شده گیاه در نیتروژن جمله از رمصرفـــپ

 عناصـر  تدریجی آزادسازي دلیل به آلی کودهاي). 27
 کـه زیـستی کـود در  گیاه رشد دوره ولـط در غذایی

 رهـاکردن  بــا  موجـود  رشـد  محـرك  هــاي  بــاکتري 
 گیـاه  نیتـروژن  درصـد  افزایش سبب تواند می هورمون

  ).33( باشد شده
 شـرایط  در آمده دست به نتایج اساس بر: درصد فسفر

 ،تبخیـر  تشـتک  از آب تبخیـر  متـر  میلـی  120رطوبتی 
 جـدول ( یافـت  کاهش داري معنی طور به فسفر درصد

 ایـن  دهنـده  نشـان  گـران  پژوهش هاي مطالعه نتایج). 5
 در هـا  آن تجمـع  و عناصـر  جـذب  کـه  است واقعیت

 کاهش محسوسی طور به آبی کم تنش شرایط در یاهــگ
 شـده  ارایه مختلفی دالیل امر این توجیه براي. یابد می

 آن جـذب  مقدار خاك در آب دسترسی کاهش. است
 رطوبـت  کـاهش  با ،این بر عالوه. سازد می محدود را

. یابد می کاهش نیز غذایی عناصر حاللیت امکان خاك
 منجر فیزیولوژیکی نظر از آب جذب کاهش ،همچنین

 شرایطی چنین در. گردد می تعرق و فتوسنتز کاهش به
 در جـویی  صـرفه  دلیـل  بـه  نیز فعال انتقال هاي سیستم
ـ  اخـتالل  با زیستی انرژي مصرف . شـوند  مـی  رو هروب

 روي دار معنـی  کـاهش  بـه  منجر شرایط این مجموعه
 عناصـر  جذب کاهش نتیجه در و ریشه کنندگی جذب
  . )35، 29( گردد می غذایی

  

  
  
  

 .بابونه آلمانی در شرایط سطوح مختلف آبیاريمقایسه میانگین صفات کیفی  -5جدول 
Table 5- Comparison of quality traits of Matricaria chamomilla L. as affected by different levels of irrigation.  

 )گرم در هکتار( عملکرد اسانس
Essential oil yield (g ha-1)  

 (درصد)اسانس
Essential oil (%)  

 (درصد) فسفر
Phosphorus (%)  

  (درصد) نیتروژن
Nitrogen (%)  

 سطوح آبیاري
Irrigation levels  

1065.05b  0.52 c 0.39a 3.77a 40 
1217.24a  0.63 a 0.33b 3.51b 80 
1023.33c  0.57 b 0.27c 3.26c 120 

 .درصد ندارند 5داري در سطح احتمال  حداقل یک حرف مشترك اختالف معنی هاي داراي میانگین
Means with at least one common letter do not differ significantly at the 5% probability level.  
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 تیمارهاي از آمده دست به هاي داده میانگین قایسهم
کاربرد منـابع مختلـف    که داشت آن از حکایتي کود

 منجـر  شاهد تیمار با مقایسه در مطالعه مورد اي تغذیه
). 6 جـدول ( گردیـد  فسـفر  درصد دار معنی افزایش به

کود مرغـی، دامـی، زیسـتی، شـیمیایی و      فسفر درصد
ــاهد ــه ش ــب ب  21/0و  27/0 ،32/0 ،40/0 47/0 ترتی
 روشنی به نتایج این به توجه با). 5 جدول( بود درصد

باکترهاي محرك رشد موجود   که داشت بیان توان می
 فسـفاتاز  اسید فعالیت افزایش واسطه به در کود زیستی

 بهبـود  بـه  منجـر  ها ریشه اطراف در فسفاتاز الکالین و
 مـواد  جـذب  و فتوسـنتز  افـزایش  گیاه، رشد دار معنی

 طریـق  از دامـی  کـود  ). کاربرد19( است شده غذایی
 نمــودن فـراهم  خـاك،  تهویــه خـاك،  اسـیدیته  بهبـود 

 یـــ شوی آب از جلوگیري غذایی، عناصر اکثر ادلـمتع
 و تسـریع  باعـث  غـذایی  عناصـر  حاللیـت  افزایش و

 بـه . )49( شـود  می ها ریشه توسط فسفر جذب ودـبهب
 ثبـات  و تشـکیل  در دامی کود کاربرد که رسد می نظر

 نتیجـه  در و داشـته  را مهمی نقش خاك هاي دانه خاك
ــدایت ــدرولیکی ه ــاك هی ــود خ ــه بهب ــث و یافت  باع

ـــتوسع ــود و اي ریشــه سیســتم هــ  و آب جــذب بهب
  .است شده غذایی عناصر

  
 اي. تغذیه منابع مختلفتحت تاثیر  بابونه آلمانی کیفی صفات میانگین مقایسه -6 جدول

Table 6- Comparison of average quality traits of Matricaria chamomilla L. as affected by different fertilizer types.  
 عملکرد اسانس

)گرم در هکتار(  
Essential oil 
yield (g ha-1) 

 (درصد) اسانس
Essential oil (%)  

 (درصد) فسفر
Phosphorus 

(%)  

  (درصد) نیتروژن
Nitrogen (%) 

  نوع کود
Fertilizer type 

825.39e  0.50d 0.21e 2.34e کنترل (Control) 

  
963.57d  0.54c 0.27 d 3.35d  کود شیمیایی (Chemical fertilizer) 

 
1133.13c  0.58b 0.32c 3.59c کود زیستی (Biofertilizer) 

 
1186.63b  0.59b 0.40b 3.96b کود دامی (Manure)  

1400.66a  0.67 a 0.47a 4.33a کود مرغی  (Chicken manure) 
  .ندارند درصد 5هاي داراي حداقل یک حرف مشترك اختالف معنی داري در سطح احتمال  میانگین

Means with at least one common letter do not differ significantly at the 5% probability level.  
  

 بـه  مربـوط  هـاي  داده میـانگین  مقایسه: درصد پتاسیم
 در پتاسـیم  درصد که داشت آن از حاکی آبیاري عامل

تبخیر  تشتک از آب تبخیر متر میلی 40 رطوبتی شرایط
 آب تبخیر متر میلی 12و  80 رطوبتی شرایط به نسبت

 جـدول ( بـود  تر بیش دار معنی طور بهتبخیر  تشتک از
 لفـــمخت منابع ینــمیانگ مقایسه از حاصل نتایج). 4

مختلـف  منابع  کاربردکه  داد نشان حووض به اي تغذیه
 دار معنـی  افزایش به منجر شاهد با مقایسه دراي  تغذیه
 آبیاري سطوح از یک هر در استحصالی پتاسیم درصد

کاربرد کود مرغی و دامی در شرایط  ،همچنین د.یگرد
تـاثیر  تبخیر تشتک  از آب تبخیر متر میلی 120 رطوبتی

درصـد   ینتـر  بـیش  .داشـتند یکسانی در میزان پتاسیم 
 متـر  میلـی  120 و 80 ،40 رطـوبتی  شـرایط  در پتاسیم
 و 39/1 ،48/1 ترتیـب  بـه تبخیـر   تشتک از آب تبخیر

. آمـد  دست به مرغی کود کاربرد تیمار از درصد 21/1
 و 08/1 ،19/1 مقـدار  بـا  پتاسـیم  درصـد  ینتر کم اما،
 و 80 ،40 رطـوبتی  شـرایط  در ترتیب به درصد 01/1

 بـدون  وتبخیـر   تشـتک  از آب تبخیـر  متـر  میلـی  120
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 ).4 جدول( آمد دست به اي تغذیه مختلف منابع کاربرد
 کـردن  بسـته  و بـاز  در غذایی، پتاسـیم  عناصر بین در

 ریشه هاي سلول در تنظیم اسمزي نیز و ها روزنه دهانه
 جـذب  در گیاهـان  قابلیت ی دارد،یسزا  به نقش گیاهان

 محیطـی  نامساعد شرایط در محیط ریشه از عنصر این
 گیاه تولید میزان در تواند می و شوري خشکی جمله از

 در را کــاهش علـت ایـن  محققـان   ).16( باشـد  مـؤثر 
 کاهش به منجر دانند که می خاك آب کاهش با ارتباط
). گـزارش  8شـود (  گیاه می به خاك از عناصر جریان

نیـز   هاي محرك رشد باکتري از شده است که استفاده
دارویـی   گیـاه  در پتاسـیم  غلظـت  بـر  داري معنی تأثیر

در  بر عالوه زیستی ). کودهاي22( است داشته رازیانه
از  گیـاه،  نیاز مورد فسفر و نیتروژن دادن قرار دسترس
 آن دنبــال بــه و گیــاه رویشــی رشــد افــزایش طریــق

 فراهمـی  افزایش و جذب بهبود باعث ه ریشهــتوسع
). 50( شــوند مــی ریزمغــذي عناصــر و ســایر پتاســیم
 حضـور  در پتاسیم تثبیت عدم و اسیدیته خاك افزایش

 افـزایش  دالیـل  از توانـد  مـی آلـی و زیسـتی    کودهاي
 جـذب  آن تبـع  بـه  خـاك و  در عنصـر  ایـن  دسترسی

  .)10( باشد گیاه توسط آن تر بیش
 حاصل ها داده نتایج: اکسیدانی آنتی ترکیبات محتواي

 مختلـف  منـابع  کـاربرد  بـه  گیـاه  پاسـخ  کـه  داد نشان
 محتـواي  نظـر  از رطـوبتی  سـطوح  بـه  بسـته  اي تغذیه

ـ  .بود متفاوت اکسیدانی آنتی ترکیبات  در طـوري کـه   هب
 ،تبخیـر  تبخیر آب از تشتک متر میلی 40آبیاري شرایط

 گـرم  در گرم میلی 84/37( کل فنل محتواي ینتر بیش
 وزن رمـــ گ در گـرم  میلـی  23/8( فالونوئید ،)تر وزن

بـا  ) درصد 91/90(  DPPHرادیکال مهار درصد و) تر
 دسـت  بـه  مرغی کود کاربردداري در اثر  اختالف معنی

 در اي تغذیـه  مختلـف  منـابع  تیمـار  کـه  طوري هب. آمد
 اکسیدانی آنتی ترکیبات محتواي شاهد، تیمار با مقایسه

 در .داد نشـان  افـزایش  آبیـاري  شـرایط  سـه  هر در را
تبخیـر از   متـر  میلـی  120آبیاري  شرایط در که یـحال

 81/21( کـل  فنـل  محتـواي  ینتـر  کـم  ،تبخیـر  تشتک
 گـرم  میلی 83/5( فالونوئید ،)تر وزن گرم در گرم میلی

ــر وزن گــرم در   DPPHرادیکــال مهــار درصــد و) ت
اي  تغذیـه  مختلف منابع عدم در تیمار) درصد 24/57(

 توانـد  می کاهش این). 4 جدول( شد مشاهده (شاهد)
 بــا واکــنش اثــر در ترکیبــات ایــن تخریــب از ناشــی

 .تـنش کـم آبـی باشـد     در شـرایط  اکسیداتیو ترکیبات
 علت به تواند می فنلی ترکیبات مقدار کاهش ،همچنین

 ).42( باشـد  آن تولیـد  مسیر هاي آنزیم فعالیت کاهش
 روي منفـی  اثـر  تواند می آبی کم شدیدتر تنش احتماالً
 کـاهش  باعـث  و داشته گیاه اکسیدانی آنتی هاي ویژگی

ــات ــی ترکیب ــود. فنل ــرف از ش ــر ط ــزایش ،دیگ  اف
 در هـا  کربوهیـدرات  میزان افزایش با فنلی رکیباتـــت

 شـــــ افزای کـه  طـوري  بـه  دارد مسـتقیم  ارتباط گیاه
 ودهايـکـ  با شده تیمار خاك در غذایی عناصر جذب

 خـالص  فتوسـنتز  میزان افزایش به منجر زیستی و آلی
 درگیـر  هاي آنزیم فعالیت افزایش نتیجه در و اهـگی در
 ثانویـه  ترکیبـات  سنتز در پروتئین و نشاسته بیوسنتز با

  ). 32( گردد می
 میـانگین  مقایسـه  نتـایج : اسـانس و عملکـرد  درصد 

ین تـر  بـیش  آبیـاري  در تـاخیر  بـا  کـه  داد نشان ها داده
 24/1217و عملکـرد اسـانس (  درصد)  63/0( درصد

 تبخیـر  متر میلی 80رطوبتی در شرایط گرم در هکتار) 
 کـاهش  ).5جـدول  آمد ( دست بهتبخیر  تشتک از آب

ــرد ــانس عملک ــر در اس ــاهش اث ــت ک ــاك رطوب  خ
 بر خشکی تنش آور زیان اثر از ناشی است کنــــمم

 اثرات. اشــدـــب اهــگی رویشی پیکر عملکرد و رشد
 اسـانس  ردعملکـ  کـاهش  در خشـکی  تنش نامناسب

 گـــزارش  گـران  پژوهشسایر  طتوسگباهان مختلف 
 در بایـد  کـه  اي نکته. )45، 39، 24، 14( اســت دهش

 شــه ـهمی کــه  اســت  ایــن  کـرد  اشـاره  آن به اینجا
 اســانس  میــزان  تــنش،  شـدت افـزایش بـا همـراه
 گیــاه  شــدیدتر،  هـاي  تنش در زیرا یابد، نمی افزایش
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ــیش ــر ب ــواد ت ــنتزي م ــود فتوس ــرف را خ ــد ص  تولی
 پـرولین،  جملـه  از اسـمزي  کننده تنظـیم هـاي ترکیب
 ســاکاروز،  مانند ديقن هاي ترکیـب و بتـائین-گلسین

 بــراي  الزم شـرایط  تـا  کنـد  می ها فروکتان و فروکتوز
   ).33( شود فراهم آن حیـات ادامـه

 عملکـرد  و) درصد 67/0(اسانس  درصد ینبیشتر
 کـاربرد  تیمـار  از) هکتـار  در گـرم  66/1400( اسانس

 میـزان ین تر کم که حالی در آمد، دست بهمرغی  ودــک
 هکتار در گرم 39/825درصد و  50/0ها به ترتیب  آن
جدول ( شد مشاهده) شاهد(کود  کاربرد عدم تیمار از
 علـت بـه شیمیایی کود که ندکرد گزارشمحققان  ).6

 افـزایش  در تـر  بـیش  نیتـروژن  قــرار دادن  اختیـار در
. )24، 23( دارد زیادي بابونـه تاثیر در اسانس عملکرد

 نقــش  مربـوط بــه   اسـانس  عملکرد بر نیتروژن ثیرأت
ـ  و توســعه  در نیتــروژن  کــه  اسـت فعـالی م ـتقسـی
 ،همچنــین . دارد اســانس  حـاوي  جدیـد  هـاي  سلول

 افـزایش  باعـث  نیتــــروژن  هاینک دلیل بـــه احتمـاالً
ــدرات  ــبت کربوهی ــا نس ــه ه ــرلین ب ـــین و جیب  اکس

ـــود عملکـــرد اســـانس شـــود، مـــی ــی بهب ـــد م . یاب
ــین ـــود ،همچن ــی هايک ــت  آل ــامین ممکــن اس ــا ت ب

ـــات ـــذایی احتیاج ـــان غ ــودو  گیاه ـــاختمان بهب  س
فیزیکــی و  بخــــش در تعـــادل  و خـــاك فیزیکــی 

سبب بهبود عملکرد اسـانس شـده    خــاك شــیمیایی
  .)18( باشد

 منـابع  کاربردطبق نتایج حاصل، : عملکرد گل خشک
 شرایط از یک هر در شاهد، به نسبت اي تغذیه مختلف
 تشتک از آب تبخیر متر میلی 120 و 80 ،40( رطوبتی

 خشک گل عملکرد داري معنی افزایش به منجر) تبخیر
 شـرایط  دو خشـک در هـر   گـل  عملکـرد . است شده

تبخیر  تشتک از آب تبخیر متر میلی 120 و 80رطوبتی 
 از آب تبخیـر  متـر  میلـی  40 رطوبتی شرایط به نسبت

هـر چنـد   است.  داشته داري معنی کاهشتبخیر تشتک 
 داري با کود مرغی بـر  معنیاختالف  کود گاوي کاربرد

 متـر  میلـی  40 آبیـاري  شـرایط  در خشک گل عملکرد
بـه طـوري کـه     .نشان ندادتبخیر  تشتک از آب تبخیر
 ،40 رطـوبتی  شرایط درخشک  گل عملکرد ینتر بیش
 بـه تبخیـر   تشـتک  از آب تبخیـر  متـر  میلی 120 و 80

ــب ــوگرم 53/192 و 55/208 ،66/222 ترتیـ  در کیلـ
 امـا، . آمـد  دسـت  بـه  مرغی کود کاربرد تیمار ازهکتار 

 25/158 و 82/164 ،10/171 بــا مقــدار آن ینتــر کــم
 80 ،40 آبیاري شرایط در ترتیب بههکتار  در کیلوگرم

 بـدون  وتبخیـر   تشـتک  از آب تبخیر متر میلی 120 و
 .)4 جدول( آمد دست به اي تغذیه مختلف منابع کاربرد

رشــد   بــه  نیــاز  گیــاه  گــل،  آمـدن  وجوده ب براي
 آن دهنــده  تشـکیل هـاي اندام تولید و مناسب رویشی

 تـاثیر . دارد زایشـی  و رویشی رشد مختلف در مراحل
 گـل  دهنـده  تشـکیل  اجـزاي  از یـک  هـر  خشکی بـر 

 تولیــدي  گــل  میــزان  بــه تغییــر در   منجر تواند می
آب  بـودـکم کـه کردنـد گـزارش گران پژوهش .شـود

 ،همچنـــین و هـــــدانـ عملکـــرد کــاهش باعــث
 و گـره  میــان  طـول  سـاقه،  و قطـر  تعــداد  شــکـاه

 افـزایش  .)44( شـود مـی بابونه گیـاه در بـرگ انـدازه
 آلمــانی  بابونـه در دامـی کود تیمار گـل در عملکـرد

 مربــوط  توانــد  مـی خشـکی بـاالي تنش سـطوح در
 آب نگهــــداري  در افـــزایش دامـی کـود تـاثیر بـه
 کـود کـاربرد   ،ایـــن شرایط در. باشـــد خـــاك در

 گیاه الزم براي غـذایی عناصـر تـامین بـر عـالوه آلی
 نیتـروژن و  تعـادل  خـاك،  فـرج  و خلـل  بهبود باعث

ـــزایش ـــارایی افـ ـــذب کـ ـــفردر جـ ـــاه فسـ  گیـ
 کـه  نشـان داده اسـت   هـا  پـژوهش نتایج  شــود. مــی

 و آلـی  کودهاي کاربرد شرایط در آویشن توده زیست
 را امـر  این دلیل ها آن. )48، 43( یافت افزایش زیستی

ــزایش ــدمان اف ــرف ران ــود و آب مص ــذب بهب  و ج
ــه دسترســی ــراي غــذایی عناصــر ب ــاه ب  تـــــتح گی

 کردنـد  ذکـر  زیسـتی  و آلی کودهاي با تیمار طــشرای
 کـاربرد  کـه  دهـد  مـی  نشان مطالعات نتایج .)48، 43(
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 بـا  آبـی کـم  تـنش  دوره طی در زیستی و آلی کودهاي
 مصـرف  سـرعت  افـزایش  بـرگ،  آب پتانسیل افزایش

 افـزایش  نیـز  و تعـرق  میزان افزایش و اکسیدکربن دي
 طـول  واحـد  در و زمـان  واحـد  در آب جـذب  میزان

 در خشـکی  تنش اثرات است قادر میزبان، گیاه شهـری
  .)40، 28( دهند کاهش را گیاه

  
  کلی گیري نتیجه

کـاربرد کـود   کـه   داد نشـان  حاضر پژوهش نتایج
گـل   عملکـرد  افـزایش  در را تـأثیر  ینتـر  بـیش مرغی 
گیـاه بابونـه    فیزیولوژیک خصوصیات بهبود و خشک
 طـرف  از. داشـت  یک از سطوح آبیاري در هر آلمانی
جذب عناصر غذایی (نیتروژن، فسفر و  افزایش دیگر،

 نتیجــه  در و درصد اسانس و عملکرد اسانس پتاسیم)
نسبت به سـایر   را مقادیر ینتر بیش مرغی کود کاربرد

 منابع کاربرد که طوري هب داد، نشــانتیمارهاي کودي 

 بهبـود  موجـب  شـاهد  بـا  مقایسه در اي تغذیهمختلف 
 هايقندفتوسنتزي، محتواي رطوبت نسبی،  هاي رنگیزه

 سـطوح  از یک هر اکسیدانی در آنتی فعالیت ومحلول 
مرغـی،   کـود  بـا  شـده  تیمـار  گیاهان در .شد رطوبتی
 رادیکـال  مهـار  درصـد  فالونوئیـد،  کـل،  فنل محتواي
DPPH بـه  نسبت آلمانی بابونه گل خشک عملکرد و 

 و 35 ، 25 ،36 افزایش به منجر ترتیب به شاهد تیمار
تبخیر آب از تشتک  متر میلی 40 شرایط در درصد 24

ــر ــد 20 و  30، 19 ،30 و تبخی ــرایط در درص  80 ش
 و 17 ،11 ،20 وتبخیـر   تبخیر آب از تشـتک  متر میلی

ــی 120 شــرایط در درصــد 17 ــر میل ــر آب از  مت تبخی
 افزایش طریق از مرغی کود مصرف .شدتبخیر  تشتک
بهبود  ،غذایی و همچنین ها، عناصر کربوهیدرات میزان

ــوژیکی  ــیات فیزیول ــیم و خصوص ــتم تنظ ــاي سیس  ه
 تحمـل  و اسـانس  عملکرد افزایش اکسیدان باعث آنتی
  .شود  میدر گیاه بابونه  خشکی تنش
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