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چکیده
اسانسعملکردوعملکرداجزايمورفولوژیک،هاي ویژگیبرهیومیکاسیدکودمتفاوتمقادیرمصرفاثراتیبررسمنظوربه
Matricaria chamomilla(آلمانیبابونه L. (دانشکدهتحقیقاتیمزرعهدر1394-95زراعیسالدرپژوهشی،آبیاريکمتنشتحت

آزمایشیفاکتورهايشد.اجراتکرارسهباتصادفیکامليهابلوكطرحقالبدرپالتاسپلیتصورت بهلرستاندانشگاهکشاورزي
مصرفواصلی)فاکتورعنوانبهAکالستبخیرتشتکازتبخیرمترمیلی90و30،60ازپس(آبیاريسطحسهدرآبیاريشامل

آبیاري؛فاصلهافزایشباکهدادنشاننتایجبود.فرعی)فاکتورعنوانبههکتاردرکیلوگرم10و5(صفر،سطحسهدراسیدهیومیک
درهیومیکاسیدمقادیرافزایشباهمچنین داشت.يدارمعنیکاهشساقهقطروساقهارتفاعنهنج،قطرگل،خشکوزنگل،تروزن
کلروفیل غلظتکامازولن،عملکرداسانس،عملکردبیولوژیک،عملکردریشه،خشکوزنگل،برداشتشاخص،آبیاريسطوحهمه

a،bتفاوتتبخیر،مترمیلی90ازپسآبیاريتیماردرگل،برداشتشاخصمورددریافت.افزایشيدارطور معنیبهکلو
بردنبکارباوتبخیرمترمیلی60ازپسآبیاريتیماردربذرعملکردبیشتریننشد.مشاهدههیومیکاسیدتیمارهايبینيدارمعنی

وتبخیرمترمیلی60ازپسآبیاريتیماردرکامازولنواسانسعملکردبیشترینآمد.بدستهیومیکاسیدهکتاردرکیلوگرم5
ازپسآبیاريتوانمیآمدهدستبنتایجبهتوجهباآمد.دستبهکتاردرکیلوگرم10میزانبههیومیکاسیدکودازاستفاده

را آبیاريسطحهمینوکامازولنواسانسحداکثرتولیدبرايراهکتاردرهیومیکاسیدکیلوگرم10باهمراهتبخیر،مترمیلی60
داد.پیشنهادبذرحداکثرتولیدبرايهیومیکاسیدهکتاردرکیلوگرم5همراهبه

Matricaria chamomilla(آلمانیبابونهکلیدي:يهاواژه L.(،اسانسکلروفیل،غلظت،آبیاريکمتنشهیومیک،اسید.
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مقدمه
محدودوداروییگیاهانمصرفتقاضايافزایشبا
وتولیداستفاده،وبرداريبهرهبراي طبیعیمنابعبودن

موردتجاريوعمدهصورت بهداروییگیاهانپرورش
گیاهانزراعتوکشتفایدهمهمترینگرفت.قرارتوجه

باشد میآنهانابوديوانقراضازجلوگیريدارویی،
)Jafarnia et al., ازسالهیکعلفیگیاهیبابونه.)2009

آنأ منش.باشد) میAsteraceae(مرکبیانگلخانواده
جنوبوشمالدرولی،استشدهگزارشصغیرآسیاي
عرضدربابونهروید.میاسترالیادرهمچنینوآمریکا

ویدهیرووسیعیسطحدرشمالیدرجه64تا63جغرافیایی
وسیعمیزانبهبابونهگیاه.کندمیتحملرازمستانسرماي

مصرفمختلفيهابیماريدرمانبراي ایراننقاطاغلبدر
,Omidbeigei(شودمی Jaimand؛ 2000 & Rezaee,

ک،یاتیسنقرس،خوابی،بیدرمانبرايبابونه).2001
درايویژهگاهیجاوشودمیبردهبکاراسهالوهاضمهسوء

ودندانيدردهانفخ،مانندکودکانيهابیماريمعالجه
کاربردبهتوجهبادارد.یکودکدورانبهمربوطتشنج

،يداروسازعیصنادربابونه،گیاهان داروییروزافزون
ازییغذايهایچاشنهیتهويعطرساز،یبهداشتویشیآرا
,Omidbeigei(استبرخوردارزیادياریبستیاهم 2008.(

درگیاهانرشدمحدودکنندهعواملمهمترینازیکیخشکی
Abedi(استمحیطیتنششایعترینوجهانسراسر &

Pakniyat, تنشمهمترینعنوانبهخشکیتنش).2010
داروییگیاهانعملکردکاهشدرمهمینقشغیرزیستی

Jafarzadeh(دارد et al., کهدادهنشانهابررسی).2010
وبارندگیيالگوهاتغییرهمراهبهآبتنشوخشکی
عملکردکاهشدرفاکتورهامهمترینازیکیحرارتی

Jafarzadeh(آیدمیشماربه et al., مورددر).2010
کاملرشدبه،مؤثرموادترکیبيبراکهداروییگیاهان
کاهشموجبخشکیتنشدارند،نیاززایشیورویشی

Lebaschi(گرددمیآنهاکیفیتومؤثرمواد et al., 2003(.
اسانسدرصدافزایشوجودباکهشدگزارشپژوهشیدر
اسانسعملکردخشکیتنششرایطتحتآلمانی،بابونهدر

Pirzad(یافتکاهشتوجهیقابلصورتبه et al., 2006(.
وهاچینتعدادکاهشباعثاستممکنخشکیهاي دوره

وخاكساختاربهتوجهباشود.بابونهيبعدهاي برداشت
گیاهانآب،کمبودصورتدرآن،درموجودآبذخیره
Franke(بروندبینازاولبرداشتازبعداستممکن &

Schilcher, صورتبهیهوموسهايبیترک).2005
وپرمصرفیمعدنعناصرآوردنفراهمقیطرازمیرمستقیغ

شیافزاخاك،ساختاربهبودشه،یريبرامصرفکم
یکروبیمتیجمعشیافزاهوا،وآببهبستريرینفوذپذ
ایبستراسیدیتهشیافزاد،یمفهاي سمیکروارگانیموخاك

،ییغذاکردنبافرییتواناویونیکاتتبادلتیظرفمحلول،
ماننداهیگشهیريبراخاصموادیبعضکردنفراهم
وکیومیهآوردنفراهمودهایاستامدها،یاسکینوکلئ
ریساومصرفکمعناصرناقالنعنوانبهدهایاسکیفولو

دهندیمشیافزاراخاكي زیحاصلخرشد،ي فاکتورها
)Chen & Aviad, Sharif؛ 1990 et al., اسیدتأثیر.)2002

نخود،درپرمصرفعناصرجذبوعملکردرويهیومیک
وکلسیمپتاسیم،فسفر،پرمصرفعناصرجذبکهدادنشان

شده عملکردافزایش%29ثباعویافتهافزایشمنیزیم
Saki(است Nejad et al., اسیدتأثیرنتایج.)2011

کهدادنشانگندمدرهاپنجهوریشهرشدرويهیومیک
Tahir(استیافتهافزایشبرگسطحبهریشهنسبت et al.,

2011(.Aziziهمکارانو)شیافزاکهدادندنشان)2009
بوته،ارتفاعصفاتدارمعنیبهبودباعثیآلي کودهامصرف

با.دیگردبابونهگلعملکردونهنجقطروطول،یگلدهزود
برانجام شدههاي پژوهشبیشترتمرکزاینکهبهتوجه

محصوالتبهوباشد میحبوباتوغالتمانند محصوالتی
بابونهبهتحقیقاین درروایناز،شودمیتوجهکمتردارویی

بهتوجهبااست.شدهپرداختهداروییگیاهیکعنوان به
اهدافازیکیتواندمیداروییگیاهانبهتمایلاینکه

اسیداثربنابراین باشد،کشورامروزکشاورزيدربلندمدت
وعملکرداجزايمورفولوژیک،هاي ویژگیبرهیومیک
اینهدفعنوان بهآبیاريکمتنشتحتآلمانیبابونهاسانس

شد.گرفتهنظردرپژوهش
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هاروشومواد
مزرعهدر1394- 95زراعیسالدرپژوهشاین

اسپلیتصورت بهلرستاندانشگاهکشاورزيدانشکدهتحقیقاتی
اجراتکرار3درتصادفیکامليهابلوكطرحقالبدرپالت
شامل:آبیاريسطوحازاندعبارتآزمایشیفاکتورهايشد.

تبخیرتشتکازتبخیرمترمیلی90و30،60ازپسآبیاري
کودکاربردمختلفسطوحواصلیفاکتورعنوانبهAکالس

عنوانبههکتاردرکیلوگرم10و0،5شامل:اسیدهیومیک
کردنپیادهوورزيخاكعملیاتانجامازپسفرعی.فاکتور
80/1عرضومتر4طولبههاییکرتدربذرهاطرح،نقشه
هافیردبینفاصلهشدند.کشتبودند،ردیف6شاملکهمتر
بود.مترسانتی10هاردیفرويبوتهفاصلهومتریسانت30

واورهمنبعازهکتار)درکیلوگرم50(نیتروژنهاي کودتوزیع
تریپلسوپرفسفاتمنبعازهکتار)درکیلوگرم25(فسفر

انجامآزمایشمحلخاكتجزیهازمنتجکوديتوصیهبراساس
تیمارهايروزت)(مرحلهخاكدرهابوتهاستقرارازپسشد.

Aکالسریتبختشتکازتبخیرزانیمشدند.اعمالآبیاري

دنیرسازپسماریتهرياریآبويریگاندازهروزانهطورهب
استفادهتیمارشد.انجامنظرموردمقداربهتجمعیریتبخزانیم
تراکمبهرسیدنبرايشد.اعمالکشتازقبلهیومیکاسیداز

کردنتنکعملیاتمتر)سانتی10ردیفروي(فاصلهمناسب
محلخاكمشخصاتشد.انجامبرگی3- 4مرحلهدر

است.شدهارائه1جدولدرآزمایش

آزمایشخصوصیات خاك محلبرخی از -1جدول 
عمق
خاك
(cm)

درصد
ازت

درصد
کربن
آلی

فسفر
جذبقابل

)ppm(

پتاسیم
جذبقابل

)ppm(
Fe

)ppm(
Mn

)ppm(
Zn

)ppm(
Cu

)ppm( pH
EC

)mmos/cm( خاكبافت

30-0 08/0 79/0 8 230 6/7 6/6 8/0 68/0 7/7 61/0 S.C.L
شنیرسیلوم

ارتفاعشاملگیاهمورفولوژیکصفاتگیرياندازهبراي
خشکوزنتوده،زیستعملکردساقه،قطرنهنج،قطر،ساقه

خشکوزنگل،تروزنهوایی،اندامبهریشهنسبتریشه،
بوته10کرتهرازگلدربذرعملکردوگل

بهتوجهباشد.انتخابتصادفیصورت بهمترمربع)3/0(
برداشتهفته5تا3زمانیبازهطولدربابونههاي گلاینکه

زماندرچین3قالبدرگلهابرداشترو از اینشوند،می
هاي گل،اسانستهیهمنظوربهشد.انجامگلهاکاملشدنباز
شدنخشکازپسوبرداشتجداگانهصورت بهکرتهر

هرشدهآسیابهاي گلازگرم100مقدارگردید.آسیاب
کلونجرتقطیردستگاهبالندرراآزمایشیکرت

)Clevenger(میزانوریختهcc1000آنبهمقطرآب
دردادنحرارتگرفت.قرارهیتررويبعدوشداضافه
ادامهساعت3مدتبهگرادسانتیدرجه60-70دماي

اسانسوکردهخاموشراهیتردادنحرارتازپسداشت.
آلومینیومیفویلازاستفادهباايشیشهظروفدرحاصل
Omidbeigei(شدنگهداريیخچالدروشدهپیچیده &

Hasani Malayeri, کامازولن،زانیمنییتعي برا.)2007
آبباریتقطقیطرازشدهاستخراجاسانسگرم3/0مقدار

منتقلي تریلیلیم10ژوژهبالنکیبهکلرومتانيدحاللبا
شدههیتهمحلولجذبعددادامهدرشد.رساندهحجمبهو

قرائتاسپکتروفتومتردستگاهبانانومتر603موجطولدر
ریغدرباشد،8/0تا1/0نیبدیباعددنی(اگردید

ایظیغل10به1نسبتبهشدههیتهمحلولباید صورتنیا
الزم به شود).قرائتجذبعدددوباره وشده قیرق
برهیکالخالصکلرومتانيدبادستگاهنخستاستي ادآوری

اسانسدرکامازولندرصدجذب،قرائتازپسآنگاه شد.
شد:محاسبهریزرابطهبا



61063، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

کامازولندرصد = [ (100×10× موجطولدرجذبمیزان
نانومتر603 × 3/184 ) / (420×1000) ] × 100

ي براخشکگلوزن،100عددفرمولنیادر
عدداسانس،وحاللمحلولحجم،10عدد،يریگاسانس

جذبثابت،420عددکامازولن،ی مولکولوزن،3/184
لیتبدي براثابتبیضر،1000عددکامازولن،موالر

Committee(باشندمیواحدها IHP, 2002(.
تازهبرگگرم25/0برگ،کلروفیلمقدارتعیینيبرا

وخـرد گلدهی،%80زماندرویافتهتوسعهکامالًبابونه
در،%80اسـتون لیترمیلی5همراهبهچینیهاونیکدر

ـ تـا شدخواهدیدهسایخنکوتاریکمحیط صـورت هب
آمـده، دسـت بمخلـوط جذبمیزان.درآیدهمگنیتوده
اسـپکتروفتومتر دسـتگاه ازاستفادهباکردنصافازپس
غلظت.شدقرائتنانومتر663و646هاي موجطولدر

محاسـبه زیرروابطازاستفادهباکلوa،bهاي کلروفیل
,Lichtenthaler(شد 1987(.

تر)وزنگرمدرگرممیلی(کلکلروفیل=aکلروفیل+bکلروفیل
)79/2×OD646( -)25/12×OD663( =کلروفیلa)تر)وزنگرمدرگرممیلی
)1/5×OD663(-)21/21×OD646( =کلروفیلb)تر)وزنگرمدرگرممیلی

جذبمیزانترتیبهبOD663وOD645باالروابطدر
.باشندمینانومتر663و645هاي موجطولدر

بکارSASآماريافزارنرمهادادهوتحلیلتجزیهبراي
%5سطحدردانکنآزمونازهانیمیانگمقایسهبرايرفت.

شد.استفادهExcelافزارنرمازنمودارهارسمبرايو

نتایج
نهنجقطروگلخشکوتروزن

آبیاريزمانتیمارکهدادنشانواریانستجزیهنتایج
همچنینوگلخشکوتروزنصفاتبريدارمعنیاثر

).2(جدولاستداشته%5احتمالسطحدرنهنجقطر
دادنشان3جدولدرآبیاريتیمارهايمیانگینمقایسه

هکتار)،درکیلوگرم1479(گلتروزنمیزانبیشترینکه
قطروهکتار)درکیلوگرم78/394(گلخشکوزن
ازپسآبیاريتیماربهمربوط)مترمیلی04/6(نهنج
تروزنمقدارکمترینوتبخیرتشتازتبخیرمترمیلی30
گلخشکوزنهکتار)،درکیلوگرم33/579(گل

نهنجقطرطورهمینوهکتار)درکیلوگرم33/160(
ازپسآبیاريتیماربهمربوط)مترمیلی22/5(

بود.تبخیرتشتازتبخیرمترمیلی90

آبیاريکماسید هیومیک و تنش تأثیرتجزیه واریانس میانگین مربعات تعدادي از صفات مورفولوژیک بابونه تحت -2جدول 
ساقهقطر ساقهارتفاع نهنجقطر گلخشکوزن گلتروزن آزاديدرجه تغییراتمنابع

77/0 82/41 05/0 96/3800 74/32090 2 )R(تکرار
*88/1 **21/162 *53/1 *52/247614 *30/3648170 2 )I(آبیاري

91/2 94/79 21/0 56/64565 48/970689 4 اصلیخطاي
ns52/0 ns25/20 ns64/0 ns41/359 ns52/30590 2 )H(هیومیکاسید
ns68/1 ns84/27 ns62/0 ns04/18255 ns37/158106 4 H×I

47/0 57/8 10/0 15/40794 11/702875 12 فرعیخطاي
29/15 62/8 23/8 64/26 28/23 تغییراتضریب

ns، *باشند.می%5و%1سطحدردارمعنیتفاوتوداريغیرمعنیدهندهنشانترتیببه:**و
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آبیاريکمتنش تأثیرمقایسه میانگین تعدادي از صفات مورفولوژیک بابونه تحت -3جدول 

گلتروزنآبیاريسطوح
)kg/h(

گلخشکوزن
)kg/h(

نهنجقطر
)mm(

ساقهارتفاع
)cm(

ساقهقطر
)mm(

a00/1479a78/394a04/6a85/32a59/3تبخیرمترمیلی30ازپسآبیاري
b44/1060b78/270b52/5b04/30b07/3تبخیرمترمیلی60ازپسآبیاري
c33/579c33/160c22/5c85/26b00/3تبخیرمترمیلی90ازپسآبیاري

.هستند%5دار براساس آزمون دانکن در سطح هاي با حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماري معنیمیانگین

ساقهارتفاع
کهدادنشانواریانستجزیهنتایج2جدولبهتوجهبا
صفتبريدارمعنیاثر%1احتمالسطحدرآبیاريزمانتیمار

تیمارهايمیانگینمقایسهبراساساست.داشتهساقهارتفاع
مربوطمتر)سانتی85/32(ساقهارتفاعمیزانبیشترینآبیاري

وتبخیرتشتازتبخیرمترمیلی30ازپسآبیاريتیماربه
پسآبیاريتیماردرمتر)سانتی85/26(ساقهارتفاعکمترین

).3(جدولشدمشاهدهتبخیرتشتازتبخیرمترمیلی90از

ساقهقطر
زمانتیمارکهدادنشان2جدولدرواریانستجزیهنتایج

ساقهقطرصفتبريدارمعنیاثر%5احتمالسطحدرآبیاري
کهدادنشانآبیاريتیمارهايمیانگینمقایسهاست.داشته

تیماربهمربوط)مترمیلی59/3(ساقهقطرمیزانبیشترین

قطرکمترینوتبخیرتشتازتبخیرمترمیلی30ازپسآبیاري
ازپسآبیاريتیماربهمربوط)مترمیلی3(نیزساقه
).3(جدولبودتبخیرتشتازتبخیرمترمیلی90

گلبرداشتشاخص
وآبیاريزمانمتقابلاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج

اثر%5احتمالسطحدرهیومیکاسیدمتفاوتمقادیر
(جدولاستداشتهگلبرداشتشاخصصفتبريدارمعنی

مقادیروآبیاريزمانمتقابلاثرمیانگینمقایسهبهتوجهبا).4
آبیاريدرگلبرداشتشاخصمیزانهیومیکاسیدمتفاوت

هیومیکاسیدمقدارافزایشباتبخیرمترمیلی60و30ازپس
تبخیرمترمیلی90ازپسآبیاريتیماردرولییافتافزایش
مشاهدههیومیکاسیدمختلفسطوحبینيدارمعنیتفاوت

).5(جدولنشد

آبیاريکماسید هیومیک و تنش تأثیرتجزیه واریانس صفات مورفولوژیک و عملکرد بابونه تحت -4جدول 
اندامبرریشه

هوایی
عملکرد

بیولوژیک ریشهخشکنوز گلدربذر برداشتشاخص
گل

درجه
آزادي تغییراتمنابع

007/0 74/213698 67/4284 0000002/0 43/39 2 )R(تکرار
120/0 * 52/3568782 * 67/4820 * 001619/0 ** 68/1282 2 )I(آبیاري
020/0 59/798996 00/9232 000096/0 53/935 4 اصلیخطاي

029/0 ** 30/73682 67/10016 * 000156/0 ** 21/90 2 )H(هیومیکاسید
061/0 ** 04/3913821 ** 33/68591 ** 001785/0 ** 45/1132 * 4 H×I

020/0 33/600371 33/757 000042/0 33/643 12 فرعیخطاي
14/17 89/18 57/11 72/5 32/34 تغییراتضریب

ns** باشند.می%5و %1دار در سطح داري و تفاوت معنیدهنده غیر معنیترتیب نشانبه:، * و
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آبیاريکماسید هیومیک و تنش تأثیرمیانگین صفات مورفولوژیک و عملکرد بابونه تحت مقایسه-5جدول 

آبیاريسطح
هیومیکاسیدمقدار

)kg/h(
شاخص

گلبرداشت
گلدربذر
)gr(

ریشهخشکوزن
)kg/h(

بیولوژیکعملکرد
)kg/h(

برریشه
هواییاندام

تبخیرمترمیلی30ازپس
0b09/24c042/0b183c67/1041a18/0
5b19/19b054/0b193b33/1723b11/0
10a26/35a065/0a290a33/2327b12/0

تبخیرمترمیلی60ازپس
0c32/21c046/0c144b600b24/0
5b15/37a071/0b283b657a43/0
10a33/43b052/0a308a1438c21/0

تبخیرمترمیلی90ازپس
0a95/16c034/0b205c67/778b26/0
5a77/19a044/0a283b67/957a30/0
10a48/14b038/0a273a33/1135b24/0

.هستند%1و %5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح هاي با حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماري معنیمیانگین

گلدربذرمیزان
تجزیهنتایج،شودمیمشاهده4جدولدرکهطورهمان
متفاوتمقادیروآبیاريزمانمتقابلاثرکهدادنشانواریانس

صفتبريدارمعنیاثر%1احتمالسطحدرهیومیکاسید
مقایسه5جدولبهتوجهبااست.داشتهگلدربذرمیزان

هیومیکاسیدمتفاوتمقادیروآبیاريزمانمتقابلاثرمیانگین
بیشترینتبخیرمترمیلی30ازپسآبیاريسطحدرکهدادنشان
اسیدهکتاردرکیلوگرم10کاربردتیماردرگلدربذرمیزان

درگلدربذرمیزانبیشترینهمچنین شد.مشاهدههیومیک
تیماردرتبخیرمترمیلی90و60ازپسآبیاريسطوح

شد.مشاهدههیومیکاسیدکاربردهکتاردرکیلوگرم5

بهریشهنسبتوبیولوژیکعملکردریشه،خشکوزن
هواییاندام

آبیاريزمانمتقابلاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایج
اثر%1احتمالسطحدرهیومیکاسیدمتفاوتمقادیرو

وبیولوژیکعملکردریشه،خشکوزنصفاتبريدارمعنی
مقایسه).4(جدولاستداشتههواییاندامبهریشهنسبت

اسیدمتفاوتمقادیروآبیاريزمانمتقابلاثرمیانگین
درریشهخشکوزنمیزانبیشترینکهدادنشانهیومیک

هیومیکاسیدکیلوگرم10کاربردتیماردرآبیاريسطوحهمه
کاربردبینيدارمعنیتفاوتالبتهشد،مشاهدههکتاردر
بعدآبیاريسطحدرهیومیکاسیدمصرفعدموکیلوگرم10
جدولبراساس).5(جدولنشدمشاهدهتبخیرمترمیلی90از
متفاوتمقادیروآبیاريزمانمتقابلاثرمیانگینمقایسه5

بیولوژیکعملکردمیزانبیشترینکهدادنشانهیومیکاسید
اسیدکیلوگرم10ازاستفادهباآبیاريهاي تیمارهمهدر

بیشترین5جدولبهتوجهباآمد.بدستهکتاردرهیومیک
ازپسآبیاريدرهواییاندامبهریشهنسبتمیزان

دروهیومیکاسیدکاربردعدمتیماردرتبخیرمترمیلی30
تیماردرتبخیرمترمیلی90و60ازپسآبیاريسطوح
.شدمشاهدههیومیکاسیدهکتاردرکیلوگرم5کاربرد

bکلروفیلوaکلروفیل کل،کلروفیلغلظت

کهدادنشانواریانستجزیهنتایج6جدولبهتوجهبا
درهیومیکاسیدمتفاوتمقادیروآبیاريزمانمتقابلاثر
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وکلکلروفیلغلظتبريدارمعنیاثر%5احتمالسطح
زمانمتقابلاثرمیانگینمقایسهاست.داشتهbوaکلروفیل 

کهدادنشانهیومیکاسیدمتفاوتمقادیروآبیاري
آبیاريسطوحهمهدرbوaکل،کلروفیلمحتوايبیشترین

هکتاردرهیومیکاسیدکیلوگرم10کاربردتیماردر
کلروفیلمحتوايمیزانبیشترین).7(جدولشدمشاهده

گرممیلی53/1(aکلروفیلوگرم)درگرممیلی46/3(کل
دروهیومیکاسیدکیلوگرم10کاربردتیماردرگرم)در

البتهشد،حاصلتبخیرمترمیلی30ازپسآبیاريسطح
تبخیرمترمیلی60ازپسآبیاريسطحدرaکلروفیل میزان
نیزهکتاردرهیومیکاسیدکیلوگرم10ازاستفادهباهمراه

براساس).7(جدولآمدبدستگرم)درگرممیلی53/1(
درگرممیلیb)93/1کلروفیلغلظتحداکثر7جدول
وهیومیکاسیدهکتاردرکیلوگرم10ازاستفادهباگرم)

شد.مشاهدهتبخیرمترمیلی30ازپسآبیاريسطحدر

آبیاريکمتجزیه واریانس میانگین مربعات غلظت کلروفیل و اسانس بابونه تحت تأثیر اسید هیومیک و تنش -6جدول 
عملکرد

کامازولن
عملکرد
اسانس

غلظت
کلکلروفیل

غلظت
aکلروفیل

غلطت
bکلروفیل

درجه
آزادي تغییراتمنابع

47/6 85/3213 00000097/0 00000017/0 00000033/0 2 )R(تکرار
74/2251 ** 85/522993 ** 00000029/0 00000009/0 00000060/0 ** 2 )I(آبیاري
18/68 89/196 00000096/0 00000022/0 00000030/0 4 اصلیخطاي
14/191 ** 19/145835 ** 00000226/0 ** 00000004/0 00000186/0 ** 2 )H(هیومیکاسید
94/293 ** 26/78771 ** 00001125/0 ** 0000024/0 ** 00000353/0 ** 4 H×I

71/16 93/127 00000021/0 00000005/0 00000006/0 12 فرعیخطاي
63/10 33/0 14/14 19/12 86/17 تغییراتضریب

ns، *باشندمی%5و%1سطحدردارمعنیتفاوتوداريمعنیغیردهندهنشانترتیببه:**و.

عملکرد اسانس 
اثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 6طبق جدول 

در متقابل زمان آبیاري و مقادیر متفاوت اسید هیومیک
عملکرد اسانسداري بر % اثر معنی5سطح احتمال 

اثر متقابل زمان آبیاري و داشته است. مقایسه میانگین 
نشان داد که بیشترین مقادیر متفاوت اسید هیومیک

در هر سه سطح آبیاري با استفاده عملکرد اسانس میزان 
کیلوگرم اسید هیومیک در هکتار بدست آمد 10از 

بیشترین عملکرد 7به جدول ). با توجه7(جدول 
گرم در هکتار) در سطح آبیاري پس 67/1547اسانس (

متر تبخیر و با استفاده از اسید هیومیک به میلی60از 
کیلوگرم در هکتار بدست آمد.10میزان 

عملکرد کامازولن
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد کامـازولن  

متقابل مقـادیر متفـاوت   داري تحت تأثیر اثر طور معنیبه
% قـرار  5اسید هیومیک و زمان آبیاري در سطح احتمـال  

). مقایسه میانگین اثر متقابل زمان آبیاري 6گرفت (جدول 
و مقادیر متفاوت اسید هیومیـک نشـان داد کـه بیشـترین     
میزان عملکرد کامازولن در همه سطوح آبیاري در تیمـار  

ار مشاهده شد. کیلوگرم اسید هیومیک در هکت10کاربرد 
متـر تبخیـر   میلـی 90و 30البته در سطح آبیاري پس از 

داري در میزان عملکرد کامازولن بـین تیمـار   تفاوت معنی
کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک 10کیلوگرم و 5کاربرد 

). 7(جدول مشاهده نشد 



آبیاريکممیانگین غلظت کلروفیل و اسانس بابونه تحت تأثیر اسید هیومیک و تنش مقایسه-7جدول 

آبیاريسطح
هیومیکاسیدمقدار

)kg/h(
bکلروفیلغلظت

)µgr/gr(
aکلروفیل غلظت

)µgr/gr(
کلکلروفیلغلظت
)µgr/gr(

اسانسعملکرد
)gr/h(

کامازولنعملکرد
)gr/h(

تبخیرمترمیلی30ازپس
0c30/0c61/0c91/0b1107b14/8
5b03/1b99/0b03/2c33/1094a21/18
10a93/1a53/1a46/3a33/1341a01/18

تبخیرمترمیلی60ازپس
0a92/0b16/1b1/2c67/1298b44/33
5b67/0c85/0c5/1b33/1337b77/32
10a82/0a53/1a4/2a67/1547a56/39

تبخیرمترمیلی90ازپس
0c41/0b11/1b52/1c1048b51/10
5b57/0c91/0b42/1b67/1054a36/20
10a3/1a36/1a64/2a33/1070a78/20

.هستند%1و%5سطحدردانکنآزمونبراساسدارمعنیآماريتفاوتفاقدستونهردرمشابهحروفباهايمیانگین
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گرم در هکتار) با 56/39(امازولنبیشترین عملکرد ک
کیلوگرم در هکتار در 10استفاده از اسید هیومیک به میزان 

متر تبخیر بدست آمد (جدول میلی60سطح آبیاري پس از 
7.(

حثب
رشدوکاهشسلولتورژسانسزانیمتنشاثردر
در،شدهکمترزیپالسمولدهیپداثروتنشاثربرزینهاسلول

کاهشنهنجازجملهگیاهمختلفهاياندامرشدزانیمجهینت
همکارانوAhmadianنتایجباپژوهشایننتایج. یابدمی

گزارشکه)2009(همکارانوAziziطورهمینو)2011(
یابد،میکاهشنهنجقطرخشکی،تنشافزایشباکردند
کاهشآب،کمبودهاي نشانهنیاولازیکی.داشتتمطابق

ویژهبههاسلولتوسعهورشدکاهشجهینتدروتورژسانس
سلول،رشدکاهشباکه طوريبه.هاستبرگوساقهدر

اثرنیاولکهاستلیدلنیهمبهوشودمیمحدودانداماندازه
اندازهيروازتوانیمرااهانیگبریآبکممحسوس
Ashraf(دادصیتشخاهانیگارتفاعایبرگهاکوچکتر &

Foolad, یسلولآماسکاهشبهمنجریخشکتنش).2007
وساقهبافتویژهبهسلولهازیپالسمولکهطوريبه،شده

در نهایتویسلولمیتقسورشدکاهشموجبهاانگرهیم
Taiz(شودمیساقهطولکاهش & Zeiger, فراهمی).2002

شده،گیاهکانوپیتوسعهافزایشسببدسترسقابلرطوبت
کهشودمیگیاهجذببیشتريتشعشعیانرژينتیجهدر

طورهمانگردد.میگیاهدرعملکرداجزايافزایشبهمنجر
ازپسآبیاريتیماردرگلعملکردکمترینشدمشاهدهکه

باپژوهشایننتایجالبته آمد.دستبتبخیرمترمیلی90
تنشبهگلعملکردپاسخدرباره)Pirzad)2012نتایج

.دادنشانتمطابقخشکی
گلبرداشتشاخصبیشترینشدمشاهدهکهطورهمان

کهآمدبدستتبخیرمترمیلی60ازپسآبیاريسطحدر
ازپسآبیاريتیماربهنسبتبیشترگلعملکردآندلیل
نسبتکمتربیولوژیکعملکردهمچنینوتبخیرمترمیلی90
بهتوجهبابود.تبخیرمترمیلی30ازپسآبیاريسطحبه

افزایشباهیومیکاسیدپژوهشایندرآمدهبدستنتایج
ویژههبآب،جذببرايگیاهقدرتافزایشباعثریشهرشد

برطریقاینازوشودمیخشکیتنششرایطدر
عملکردگل،برداشتشاخصازجملهگیاههاي ویژگی

کلروفیل،aکلروفیل غلظتریشه،خشکوزنبیولوژیک،
b،گذارد.میمطلوباثرکامازولنواسانسعملکرد

فراهمقیطرازمیرمستقیغصورتبهیهوموسهايبیترک
شه،یريبرامصرفکموپرمصرفیمعدنعناصرآوردن
هوا،وآببهبستريرینفوذپذشیافزاخاك،ساختاربهبود

د،یمفهاي سمیکروارگانیموخاكیکروبیمتیجمعشیافزا
ویونیکاتتبادلتیظرفمحلول،ایبستراسیدیتهشیافزا

خاصموادیبعضکردنفراهم،ییغذاکردنبافرییتوانا
فراهمودهایاستامدها،یاسکینوکلئماننداهیگشهیريبرا

عناصرناقالنعنوانبهدهایاسکیفولووکیومیهآوردن
راخاكي زیحاصلخرشد،ي فاکتورهاریساومصرفکم
Chen(دهندیمشیافزا & Aviad, Sharif؛ 1990 et al.,

محلولکمکبهفلفلايگلخانهکشتدریقیتحقدر.)2002
توسعهبیشتر%56تاهاریشههیومیک،اسیددارايغذایی
Karakurt(یافتند et al., اسیدتأثیربررسی).2009

کهدادنشانگندم،عملکرداجزاءوعملکرددرهیومیک
جذبوکلروفیلمیزاننیتروژن،میزانوساقهریشه،رشد
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Abstract
In order to study the effects of different amounts of humic acid fertilizer on morphological

characteristics, yield components and essential oil yield of German chamomile (Matricaria
chamomilla L.) under low irrigation stress, a research was carried out in the Agricultural
Research Farm of Lorestan University during 2016-2017. The experiment was conducted in a
split plot based on randomized complete block design with three replications. The experimental
factors included irrigation at three levels (irrigation after 30, 60 and 90 mm evaporation from
class A evaporation pan as the main factor) and consumption of humic acid at three levels (0, 5
and 10 kg /ha as sub factor). The results showed that with increasing irrigation interval, the
flower fresh weight, flower dry weight, receptacle diameter, stem height and stem diameter
were significantly decreased. With increasing levels of humic acid, flower harvest index, root
dry weight, biological yield, essential oil yield, chamazulene yield, chlorophyll content (a, b and
total) showed significant increase at all irrigation levels. In the case of flower harvest index,
there was no significant difference in irrigation after 90 mm evaporation in humic acid
treatments. The highest seed yield was obtained in irrigation after 60 mm evaporation and using
5 kg/ha humic acid. The highest yield of essential oil and chamazulene was obtained in
irrigation after 60 mm evaporation and using humic acid at a rate of 10 kg/ha. According to the
results, irrigation after 60 mm evaporation with 10 kg of humic acid per hectare is suggested for
the production of maximum essential oil and chamazulene. As well, the same irrigation level
with 5 kg/ha humic acid could be recommended to produce maximum seed yield.

Keywords: Matricaria chamomilla L., humic acid, water deficit stress, chlorophyll content,
essential oil.


