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 دهيكچ
 Matricaria (يآلمان بابونه شدهمار يت شي پيبذرها از حاصل اناهيگ برگ نيپروتئ عملكرد يرو تروژنين اثر يبررس يبرا

recutita L.( شيآزما يمارهايت. شد اجرا ارركت 3 با يتصادف املك يها بلوك طرح هيپا بر ليتوركفا شيآزما كي گاما، پرتو با 
 مصرف و )يگر 20و 16 ،12 ،8 ،4 صفر،( Bodegold رقم يبابونه آلمان يهابذر يرو 60-بالتك منبع با گاما تابش شامل

 پرتو نيب متقابل اثر هك داد نشان جينتا. بودند )تروژنين در هكتار لوگرميك150 و 100 ،50 صفر،( اوره كود صورت به تروژنين
 برگ ديتول در تروژنين مصرف ييارآك ،نيپروتئ برداشت شاخص ن،يپروتئ و وماسيب برگ، ردكعمل يرو تروژنين ودك و گاما
 تروژنين و گاما پرتوتأثير   تحت اسانس درصد و نيپروتئ درصد يول. بود دار يمعن اسانس ردكعمل و گل ردكعمل ن،يپروتئ و

 و يگر 8 تابش در )هكتار در لوگرميك 19996( وماسيب و )تاركه در لوگرميك 4194( برگ ردكعمل نيشتريب. ندنگرفت قرار
در  لوگرميك 571( نيپروتئ ردكعمل نيباالتر ني همچن.ندآمد بدست تروژنين در هكتار لوگرميك 150 و 100 اربردك با بيترت به

 پرتو بدون ماريت در )در هكتار رملوگيك 151( نيپروتئ ردكعمل نيتر نييپا و تروژنين افزودن بدون و يگر 20 تابش در )هكتار
 يازا به برگ لوگرميك 39/67( برگ يبرا تروژنين مصرف ييكارآ نيشتريب. شد مشاهده در هكتار تروژنين لوگرميك 50 و گاما

 آنها يبذرها كه ياهانيگ از )تروژنين لوگرميك هر مصرف با نيپروتئ لوگرميك 30/9( نيپروتئ و )تروژنين لوگرميك هر مصرف
 نيكمتر. شد حاصل ،)تروژنين در هكتار لوگرميك 50 مصرف با و( بودند كرده افتيدر گاما پرتو يگر 16 كاشت از قبل
  نيپروتئ و )تروژنين لوگرميك هر مصرف يازا به برگ لوگرميك 94/13( برگ ديتول يبرا تروژنين مصرف ييكارآ

در  تروژنين لوگرميك 150 كاربرد با و گاما پرتو يگر 16 تابش در )تروژنين لوگرميك هر مصرف با نيپروتئ لوگرميك 42/1(
 با بيترت به گاما تابش يگر 20 و 16 ،12 ،8 ،4 صفر، سطوح در تولياپك ردكعمل نيشتريبكه  طوري به. آمد دستب هكتار
 توانسته يگر 12 از باالتر يها تابش يلك طور به. آمد دستب تروژنين لوگرميك 100 و 100 ،150 صفر، ،100 ،150 مصرف
 .دهد اهشك نيپروتئ ديتول يبرا يبابونه آلمان در را تروژنين به ازين است

 
 .نيپروتئ برداشت شاخص گاما، پرتو وماس،يب ،).Matricaria recutita L (يآلمان بابونه :يديلك يها واژه

 

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2013.2857



297 2، شماره 29، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

 مقدمه
 و .Matricaria recutita L يعلم نام با يآلمان بابونه

 از .Matricaria chamomilla L مترادف يعلم نام
  استانسان توسط شده شناخته ييدارو اهانيگ نيتريميقد
 ؛ گياهيست)1380 همكاران، و منديجا ؛1385 ،يگيدبيام(

 از. رسد يم متر يسانت 10-80 به آن ارتفاع كه يعلف
 و يبهداشت -يشيآرا ،يداروساز عيصنا در بابونه يها گل
 بابونه ساقه. شود يم يفراوان استفاده ييغذا عيصنا
 گرد و پوشش بدون شاخه، شاخه ،بوده يعمود صورت به
 آن يپهنا كه ،يا پنجه سه تا دو متناوب، ها برگ. باشد يم
 وارونه صورت به ها برگ. رسد يم متر يليم 5/0 به

 هيحاش يدارا و بوده سبز و زيت نوك تا شكل يمرغ تخم
 & Franke( هستند يا قهوه به ليما كيبار ييغشا

Schilcher, 2005( .و شرق يبابونه آلمان ياصل خاستگاه 
 رانيا در. )Mansfields, 1986( باشد يم اروپا جنوب
 كشور مختلف نقاط در بابونه جنس مختلف يها گونه
 لرستان، يها استان در يبابونه آلمان يول ،كنند يم رشد

 كه شود يم افتي تهران اطراف و فارس خوزستان،
 يسطح در استان چند در و ردهك رشد خودرو صورت به

 .)1385 ،يگيدبيام( شود يم كشت محدود
 يها دارونامه تمام در ،ييدارو اهانيگ نيتريميقد از بابونه

 يها تيلفعا. است شده يمعرف ييدارو اهيگ كي عنوان به معتبر
 يبابونه آلمان استفاده موارد از يكش يباكتر و يقارچضد
 ،يخواب يب درمان يبرا نيهمچن را بابونه. باشند يم

 و پوست ترك ،)1385 همكاران، و يمدن( هاضمه ءسو
 ديتول يبرا يبهداشت و يشيآرا عيصنا در نيهمچن و سميرمات

 كنند يم استفاده ها هيشو دهان و ها ژل ها، كرم گندزدا، يپمادها
)Avallone et al., 2000 ؛Smolinski & Pestka, 2003( .

 آن، يها گل از يريگ اسانس از پس بابونه ياهيگ يها بافت

 ي تازه اهيگ رانيا در. باشد يم احشام يبرا يمناسب يغذا
 را آن و شده عرضه بازار در ييصحرا يسبز از يجزئ بابونه

 كنند يم مصرف غذاها يبعض در ها يسبز ريسا با مخلوط
 بر  عالوه. )1373 در،يرحيم ؛1380 همكاران، و منديجا(

 در موجود ارنزولف و زابولوليب-آلفا ،ييدارو يكاربردها
 ريسا ي خوشبوكننده اي عطر عنوان هب بابونه ساسان

 شود يم استفاده ها نوشابه در دهنده طعم و يشيآرا محصوالت
)Mann & Staba, 1992(. 

 توان يم كم يانرژ نهيهز صرف با كه ييروشها از يكي
 از استفاده شد موارد ريسا و محصول زانيم شيافزا باعث
 ينوع از ييغذا مواد يپرتوده در. باشد يم يرتودهپ روش
. شود يم استفاده كننده زهيوني يانرژ و كيالكترومگنت يانرژ

 يروشها نيمؤثرتر از يكي بذر كاشت از شيپ يپرتوده
 ييايميش يها بيترك و عملكرد ياجزا عملكرد، شيافزا

 ,Selenia & Stepanenko( است شده گزارش يبابونه آلمان

 يلوگريك 10/0 تا 01/0 نيب نييپا يليخ يزهاود. )1979
 يمتعدد مطالعات .كند يم كيتحر را جو يزن جوانه قدرت

 ييدارو اهانيگ يبرخ يرو گاما يپرتوده اثر انيب يبرا
؛ Selenia & Stepanenko, 1979( يبابونه آلمان رينظ

Youssef & Moussa, 1998(، مويل علف از يا گونه 
Cymbopogon citratus )Deaf, 2000(، Mathiola 

incana يا انگشتانه گل ينوع و Delphinium ajacis 
)Mahmoud, 2002( يفلفل نعناع و )Zheljazkov et al., 

 گاما اشعه نييپا يزهاود نيهمچن. است شده انجام )1996
 كيتحر را روغن ديتول و اهيگ رشد ،بذرها يزن جوانه

 . )Nassar et al., 2004( كند يم
 از اه،يگ رشد يبرا يضرور عناصر از يكي ،تروژنين
 در اهيگ هك يهنگام. باشد يم ها نيپروتئ ياصل ياجزا
 ديتول د،ينما رشد تروژنين كود حد از شيب مصرف طيشرا
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 در ينيرپروتئيغ لكش به تروژنين و افتهي اهشك نيپروتئ
 ينيرپروتئيغ يها لكش از يكي تراتين. ابدي يم تجمع اهيگ

 باعث ييغذا رهيج در آن حد از شيب وجود هك است
 مصرف. )Hernandes, 2000( شود يم تيسم جاديا
 يحت هك شود يم موجب يتروژنين يودهاك هيرو يب
 خود يها اندام در را تراتين يعاد طيشرا در هك ياهانيگ

 ندينماذخيره  اديز مقدار به را ماده نيا ،كنند يمن رهيذخ
)Dmitrieva & Tsadko, 1990( .تروژنين مصرف نيابنابر 
 شيافزا زانيم هك است صرفه به مقرون يهنگام تا

 ,Berry( دينما نيتأم را شتريب ودك مصرف نهيهز رد،كعمل

 از يالتكمش تواند يم تروژنين حد از شيب مصرف. )1984
 و ينيرزميز يآبها يآلودگ ،)ورس( ساقه يدگيخواب ليقب
 تروژنين تلفمخ الكاش. باشد داشته دنبال به را اديز نهيهز
 قيطر از سرعت به و بوده كمتحر و محلول اريبس

 خارج شهير دسترس از ونياسكيفيترين و ريتبخ ،ييآبشو
 اي و دارند ييباال ديتول توان كه ييها طيمح در. شود يم

 تروژنين مصرف با است نييپا خاك تروژنين يايبقا
 & Fredrick( شود يم مشاهده عملكرد شيافزا

Comberato, 1995( .يصفار و يشهسوار )با )1384 
 هكتار، در لوگرميك 100 به 50 از تروژنين مصرف شيافزا
. كردند گزارش را گندم بوته خشك وزن در شيافزا 31%
 خشك وزن هكتار، در لوگرميك 150 از باالتر سطوح يول

 تروژنين سطوح نيا احتماالً. داد كاهش را ييهوا يها اندام
 يرو بر ها برگ يانداز هيسا سبب و بوده اهيگ ازين بر اضافه

 ساقه يدگيخواب نيهمچن و فتوسنتز كاهش و گريكدي
 مقدار شيافزا با يدرصد 20 شيافزا آنها. است شده

 گزارش را هكتار در لوگرميك 100 به 50 از تروژنين
 و فعل بر دار تروژنين كود مصرف كه ييآنجا از. اند ردهك

 تجمع و شيرو دوره لطو فتوسنتز، ،ييايميوشيب انفعاالت

 دانه عملكرد ياجزا و ييهوا يها اندام شتريب خشك ماده
 هيتوج عملكرد بر آن ريتأث رسد يم نظر به است، مؤثر

 كاهش. )Pilbeam et al., 1997( باشد داشته كيولوژيب
 مصرف مقدار شيافزا با دمگن دانه برداشت شاخص

 نسبت كيولوژيب عملكرد شتريب شيافزا ليدل به ،تروژنين
 تروژنين مصرف شيافزا. است شده گزارش دانه عملكرد به
 درصد شيافزا سبب هكتار، در لوگرميك 100 به 50 از

 و يشهسوار( است شده %6 زانيم به گندم دانه نيپروتئ
 . )1384 ،يصفار

 آوردن بدست ،ييدارو اهانيگ يتجار ديتول از هدف
 يمحتو هك است سطح واحد در وماسيب يشتريب مقدار
 از يودك يازهاين. باشد زين مؤثره مواد از يباالتر ريمقاد

. هستند ييدارو اهانيگ ديتول بر رگذاريتأث عوامل نيمهمتر
 اي و مثبت طور به است نكمم ييدارو اهانيگ مؤثره مواد
 موضوع نيا افتنيدر هك بدهند پاسخ ودهاك به يمنف

 كي رد. باشد يم يا هيتغذ متعدد مطالعات انجام مستلزم
 لوگرميك 440 به لوگرميك 220 از تروژنين شيافزا مطالعه

 Tanacetum parthenium (گاوچشم بابونه در تاركه در

(L.) Schultz Bip.(، كخش و تر وزن شيافزا باعث 
 قيتحق در. )Dufault et al., 2003( است هشد ها بوته
 لوگرميك 100 از استفاده گاوچشم، بابونه يرو بر يگريد
 تروژنين ودك از استفاده عدم به نسبت تاركه رد تروژنين

 شد اهيگ كخش ماده يدرصد 6 تا 3 شيافزا باعث
)Bullock, 1999( .Bernath )2000( افزودن هك داد نشان 

 كسر صورت به تاركه هر در تروژنين لوگرميك 50 تا 40
 يشيرو ركيپ ردكعمل شيافزا سبب برداشت نياول در
 مناسب طيشرا در هك شتدا هارظا نيهمچن يو. شود يم

 1000 تا 700 شيرو اول سال در محصول ردكعمل
 تاركه در تن 3 تا 2 بعد يها سال در و تاركه در لوگرميك



299 2، شماره 29، جلد فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

 كي )1386( يريمال يحسن و يگيدبيام. بود خواهد
 بوته كخش وزن و تر وزن ريمقاد در دار يمعن شيافزا

 نتروژين تاركه در لوگرميك 150 و 75 در گاوچشم بابونه
 .ردندك گزارش شاهد با سهيمقا در را

 ,Varny( بوده دوست تروژنين ياهيگ يبابونه آلمان

 ديتول موجب تروژنين به اهيگ نيا اديز يدسترس و )1968
 و شده نامحدود يگلده همراه به يبرگ آبدار يها تيجمع

 طيشرا به توجه با. ابدي يم شيافزا  آنساقه و برگ درصد
 يبرا خشك گل مناسب مقدار ديتول يبرا شت،ك متفاوت
 تا 20 تروژن،ين تاركه در لوگرميك 80 تا 20 ،يريگ اسانس

 در لوگرميك 150 تا 60 و P2O5 تاركه در لوگرميك 60
 نسبت بابونه گر،يد يطرف از. است شده هيتوص K2O تاركه
. باشد يم حساس زين P2O5 ي اندازه از شيب ريمقاد به

. باشد 2:1 ديبا بابونه رد ميدپتاسياكس به تروژنين نسبت
 ي مرحله طول در تروژنين ازين صورت در و ميپتاس كود
. )Franke & Schilcher, 2005( شود انجام ديبا يزن پنجه

 نيپروتئ زانيم يرو تروژنين ريثأتاز  يگزارش ،نياوجودبا
 .ستين دست در بابونه در يبرگ

 مناسب تيريمد رامونيپ يبررس كه رسد يم نظر به
 بهبود امكان كه ينحو به ،يبابونه آلمان در تروژنين مصرف
 سازد، فراهم را )يبرگ نيپروتئ نازيم( آن يفيك خواص
 اثر و يسادگ به توجه با نيبنابرا. باشد يم تياهم حائز

 بدون ،يزراع اهانيگبذرهاي  يرو گاما تشعشعات اديز
 عنوان به يبابونه آلمان تياهم و آن يكيژنت ساختار بر ريتأث
 بدون و يشيرو يها اندام از استفاده و ييدارو اهيگ كي

 ماريت گونه هر ،ها گل از يريگ اسانس از پس آن استفاده
 نندهكديتول نفع به اهيگ رشد رييتغ يبرا اشتك از قبل

 زانيم ،يكيرژنتيغ رييتغ نيا در نيهمچن. ضروريست
 نيمؤثرتر و نيتر پرمصرف عنوان به تروژنين نهيبه مصرف

 پژوهش نيا ياصل اهداف از اهانيگ رشد بر ييغذا عنصر
 و بذر ماريت شيپ ياهاثر همزمان يبررس نيبنابرا. باشد يم
 نيپروتئ ديتول مقدار يرو تروژنين مختلف ريمقاد اربردك

 نيا ياصل دافاه از يآلمان بابونه ياهيگ يايبقا يبرگ
 .باشد ي مپژوهش

 
 روشها و مواد
 يشاورزك رستانهن يقاتيتحق مزرعه در قيتحق نيا
 ه،ياروم جنوب يلومتريك 15 در واقع ه،ياروم يبهشت ديشه

 طول و يشمال 38° و 51' ييايجغراف عرض با سنتو جاده
 ايدر سطح از متر 1313 ارتفاع با و 41° و 44' ييايجغراف
 انهيسال يبارندگ نيانگيم ساله، 35 آمار استناد به. شد انجام
  با برابر انهيسال يدما نيانگيم و متر يليم 340 با برابر
 و يكيزيف مشخصات. باشد يم گراد يسانت ي هدرج 11
 در متر يسانت 30 عمق تا شيآزما محل كخا ييايميش

 .است شده هئارا 1 جدول
 طرح قالب در ليفاكتور صورت به شيآزما نيا
 يبذرها يپرتوده فاكتور 2 با يتصادف كامل يها بلوك

 مصرف و )يگر 20 و 16 ،12 ،8 ،4 صفر،( يبابونه آلمان
 و 100 ،50 صفر،( اوره كود صورت به تروژنين

 اجرا تكرار 3 در )خالص تروژنين هكتار در لوگرميك150
 در زه،ييپا سكيد و شخم كي از پس و كاشت از قبل. شد
 320 ابعاد در ييها كرت 1387 سال ماه بهشتيارد
 زا بعد. ديگرد هيته عرض متر يسانت 220 و طول متر يسانت
 پس بودگلد رقم يبابونه آلمانبذرهاي  ن،يزم يساز آماده

 -يپزشك يا هسته قاتيتحق مركز در يپرتوده از
 از بعد ها كرت سطح در C60 كبالت منبع با كرج يكشاورز
 هم از متر يسانت 30 فاصله به ييها فيرد در گندم برداشت

 و رزاديپ( فيرد يرو در بوته دو فاصله متر يسانت 10 و
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رزاد و يپ؛ Pirzad et al., 2011 ؛الف1387 ان،اركهم
 به سبك غلطك كي با و شده كشت )ب1387همكاران، 

 از پس بذرها كه يطور هب. دنديچسب خاك سطح ذرات
 كاشت هنگام. بودند آفتاب نور افتيدر به قادر آب جذب
؛ شد اضافه خاك به شيآزما مورد تروژنين ريمقاد نصف
 به يده ساقه روعش زمان در تروژنين گريد نصف

 هرز، يها علف با مبارزه. شدند اضافه يشيآزما يواحدها
 از ممانعت و بابونه با آنها رقابت از يريجلوگبراي 
 مداوم و يدست صورت به ها، كش علف تداخل هرگونه
 شاخص عملكرد، درصد، شيآزما نيا در. شد  انجام

ه بابون نيپروتئ ديتول در تروژنين مصرف ييكارآ و برداشت
 . گرديد محاسبه يآلمان

 يدما در ها نمونه كردن خشك از پس ن،يپروتئ درصد
 يريگ اندازه كجلدال دستگاه قيطر از ،گراد يسانت درجه 75
 هضم -ريتقط دستگاه شامل تروژنين يريگ اندازه. شد

. باشد يم )دياس بخارات نندهك يخنث( روبراكاس -نيپروتئ
 برگ از استفاده كهنيا ليدل به نيپروتئ عملكرد و درصد
 به است، مطرح مناطق يبرخ در يسبز عنوان به بابونه
 :)1375 ،يامام( ندگرفت قرار محاسبه مورد ريز شرح

 
 برگ نيپروتئ درصد =برگ تروژنين درصد × 25/6
 برگ نيپروتئ عملكرد= برگ نيپروتئ درصد × برگ عملكرد

 
 را ياقتصاد عملكرد كه يكيولوژيب عملكرد از ينسبت
 اي ييكارآ بيضر اي برداشت بيضر نام به دهد يم نشان
 نيب نسبت گريد عبارت به. شود يم دهينام ييجابجا بيضر
 خشك وزن كل و )ياقتصاد بخش( فروش قابل ءجز

 شود يم محسوب اهيگ برداشت شاخص )كيولوژيب عملكرد(
 نجايا در ياقتصاد عملكرد كه )1368 ،يكوچك و ايسرمدن(

 شاخص صورت نيا در كه ،باشد يم نيپروتئ عملكرد
 .بود خواهد نيپروتئ برداشت شاخص ،آمده بدست برداشت
و  ياقتصاد عملكردبه  نسبت تروژن،ين مصرف ييكارآ

 نيپروتئ عملكرد. دش محاسبه زين يمصرف تروژنين زانيم
 نيبنابرا شد، گرفته نظر در ياقتصاد عملكرد عنوان به

 بازده. آمد دستب نيپروتئ ديتول در آب مصرف ييكارآ
 بر شده ديتول خشك ماده وزن صورت به تروژنين مصرف
 و ايسرمدن( شود يم انيب شده مصرف تروژنين مقدار
 .)1368 ،يكوچك

 از )توليكاپ( خشك گل عملكرد آوردن بدست يبرا
ها  هيحاش نظرگرفتن در با مترمربع 1 يشيآزما واحد هر

 به ساسان استخراج جهتها  توليكاپ و يگذار عالمت
 برداشت دست با و دمگل متر يسانت 2 تا 1 همراه
 كاهش سبب تر ليطو دمگل همراه به برداشت. ديگرد
 كه يزمانها  توليكاپ برداشت. شود يم اسانس تيفيك

 درنگيسف يها گلچه و شده باز كامالً يكنار يها گل
. شد انجام بودند، گرفته قرار يافق صورت به يا زبانه
 در ساعت 72 مدت به هيسا در هبالفاصلها  توليكاپ
. شدند خشك )گراد يسانت درجه 25 حدود( اتاق يدما

 از استفاده با و آب با ريتقط روش به اسانس استخراج
 انجام ))Clevenger (كلونجر( ريگ اسانس دستگاه
 قبالً كه ييها توليكاپ از اسانس استخراج يبرا. گرديد

 مقدار به بودند، شده خشك هيسا در و شده برداشت
 موجود رطوبت زانيم احتساب با كخش ماده گرم 25
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 بالن درون مقطر آب يكاف مقدار با همراه ها، گل در
 ساعته 4 استاندارد با و شده ختهير دستگاه مخصوص
 ،يشيآزما واحد هر يبرا. شد انجام اسانس استخراج

 در آنها نيانگيم و انجام دوبار يريگ اسانس عمل
 . شد منظور محاسبات

 يها طرح يآمار مدل براساس ها داده يآمار هيتجز
 SAS و MSTATC يافزارها نرم توسط استفاده مورد
 از استفاده با صفت هر يها نيانگيم سهيمقا. شد انجام
 نيهمچن. گرديد انجام%5 احتمال سطح در SNK روش

 . ديگرد استفاده Excel افزار نرم از ها شكل رسم يبرا
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 كيولوژيب عملكرد و برگ عملكرد
 اثر دار يمعنتأثير   تحت يآلمان بابونه برگ عملكرد

. داشت قرار تروژنين ودك و گاما تابش نيب متقابل
 نداشت آن يرو يدار يمعن اثر گاما تابش كه يدرحال

 نيشتريب كه داد نشان ها داده نيانگيم سهيمقا. )2 جدول(
 )تاركه در لوگرميك 4194( سطح واحد در برگ ردكعمل
 ديتول تاركه در تروژنين لوگرميك 100 و يگر 8 تابش در
 1595( سطح واحد در برگ ردكعمل نيمترك و شد
 لوگرميك 50 و يگر 8 تابش در )تاركه در لوگرميك
 ،8 ،4 صفر، يها تابش در. شد مشاهده تاركه در تروژنين

 واحد در برگ ردكعمل نيشتريب ،يگر 20 و 16 ،12
 و 50 ،150 ،100 ،150 ،100 ريمقاد در بيترت به سطح
 در برگ وزن ريمقاد نيمترك و تروژنين لوگرميك صفر

 50 و 150 ،50 ،50 ،100 ،50 اربردك با سطح واحد
 يمارهايت يهمپوشان. آمد بدست تاركه در لوگرميك
 باالتر ريمقاد هك داد نشان برگ وزن نظر از تروژنين
 سطح واحد در برگ يباال وزن به منجر تروژنين

 . )3 جدول( است شده
 نشان كيولوژيب ردكعمل يها داده انسيوار هيتجز جينتا

 و گاما تابش دار يمعن ريتأث  تحت وماسيب عملكرد كه داد
 و اگام نيب متقابل اثر. رددا قرار %5 احتمال سطح در تروژنين
% 1 احتمال سطح در كيولوژيب عملكرد يرو تروژنين

 كيولوژيب عملكرد نيشتريب. )2 جدول( شد دار يمعن
 لوگرميك 150 و يگر 8 تابش از )هكتار در لوگرميك 19996(
 كيولوژيب عملكرد نيكمتر و آمد بدست هكتار در تروژنين
 50 و يگر 8 تابش به مربوط )هكتار در لوگرميك 7820(
 مختلف ريمقاد يبررس با. بود هكتار در تروژنين لوگرميك
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 طور به گاما تابش سطوح از كدام هر در كيولوژيب عملكرد
 سطوح در كيولوژيب عملكرد نيشتريب كه داد نشان جداگانه
 كاربرد با بيترت به گاما تابش يگر 20 و 16 ،12 ،8 ،4 صفر،
 و تروژنين لوگرميك 100 و صفر ،100 ،150 صفر، ،100

 در بيترت به گاما سطوح نيا در وماسيب ريمقاد نيرمتك
 تروژنين لوگرميك 150 و 100 صفر، ،50 ،100 ،150 ريمقاد
 .)3 جدول( شدند مشاهده تاركه در

 
 نيپروتئ عملكرد و درصد

 سطوح گاما، تابش دار يمعن ريتأث تحت نيپروتئ درصد
 نينگايم. نداشت قرار تروژنين و گاما نيبمتقابل  اثر و تروژنين
 42/12 شيآزما نيا در يبابونه آلمان برگ نيپروتئ درصد لك

 احتمال سطح در تروژنين سطوح ريتأث كه يدرحال. بود درصد
 %1 احتمال سطح در تروژنين و گاما نيب متقابل اثر و 5%
 .)3 جدول( شد دار يمعن نيپروتئ عملكرد يرو

 ردكعمل نيباالتر يماريت يها بيكتر نيانگيم سهيمقا
 و يگر 20 تابش در را )هكتار در لوگرميك 571( نيتئپرو

  نيپروتئ ردكعمل نيتر نييپا و تروژنين افزودن بدون
  و گاما بدون ماريت در را )هكتار در لوگرميك 151(

كه  طوري به. داد نشان هكتار در تروژنين لوگرميك 50
 و 16 ،12 ،8 ،4 صفر، سطوح در نيپروتئ ردكعمل نيشتريب

 ،150 ،150 ،100 مصرف با بيترت به گاما تابش يگر 20
 ردكعمل نيمترك و تروژنين لوگرميك صفر و 50 ،150
 50 و 150 ،100 ،50 ،50 ،50 اربردك با بيترت به نيپروتئ

 .)4 جدول( شد مشاهده تاركه در تروژنين لوگرميك
 

 نيپروتئ برداشت شاخص
 ياقتصاد عملكرد نسبت از نيپروتئ برداشت شاخص

 محاسبه كيولوژيب عملكرد به )يبابونه آلمان رگب نيپروتئ(

 سطوح و گاما تابش ريتأث تحت نسبت نيا و ديگرد
 تروژنين و گاما نيب متقابل اثر يول. نگرفت قرار تروژنين

 %1 احتمال سطح در نيپروتئ برداشت شاخص يرو
 برداشت شاخص نيباالتر. )3 جدول( شد دار يمعن

 تروژنين لوگرميك150 با يگر 4 تابش در )%85/3( نيپروتئ
 بدون ماريت در )%92/0( آن مقدار نيتر نييپا و هكتار در

 نيشتريب. آمد بدست هكتار در تروژنين لوگرميك 50 و گاما
 16 ،12 ،8 ،4 صفر، سطوح در نيپروتئ برداشت شاخص

 ،150 ،100 مصرف با بيترت به گاما تابش يگر 20 و
 زانيم نيمترك و تروژنين لوگرميك صفر و 50 ،150 ،150

 صفر، صفر، ،50 اربردك با بيترت به برداشت شاخص نيا
 شدند مشاهده تاركه در تروژنين لوگرميك 50 و 150 ،100

 .)4 جدول(
 
 تروژنين مصرف ييكارآ

 مصرف ييكارآ يرو بر يريتأث چيه گاما تشعشعات
 عملكرد نسبت( نيپروتئ و برگ ديتول يبرا تروژنين

 ييكارآ صورت به ،يمصرف ژنتروين زانيم به ياقتصاد
 يول. نداشت )نيپروتئ و برگ ديتول يبرا تروژنين مصرف

 تحت نيپروتئ و برگ ديتول يبرا تروژنين مصرف ييكارآ
 اثر. گرفت قرار%1 احتمال سطح در تروژنين دار يمعن ريتأث

 تروژنين مصرف ييكارآ يرو تروژنين و گاما نيب متقابل
 سطح در نيپروتئ و %5 احتمال سطح در برگ ديتول يبرا

 . )3 جدول( بود دار يمعن %1 احتمال
 ييكارآ نيباالتر كه داد نشان ها داده نيانگيم سهيمقا
 يازا به برگ لوگرميك 39/67( برگ يبرا تروژنين مصرف
 آنها يبذرها كه ياهانيگ از )تروژنين لوگرميك هر مصرف

 بودند، كرده افتيدر گاما تابش يگر 16 كاشت از قبل
 ديتول يبرا تروژنين مصرف ييكارآ نيكمتر. شد صلحا
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 لوگرميك هر مصرف يازا به برگ لوگرميك 94/13( برگ
 لوگرميك 150 كاربرد با گاما يگر 16 تابش در )تروژنين
 مصرف ييكارآ نيشتريب. آمد بدست هكتار در تروژنين
  و 16 ،12 ،8 ،4 سطوح در برگ ديتول در تروژنين

 در و تروژنين لوگرميك 50 صرفم با گاما تابش يگر 20
 كاربرد با گاما افتيدر بدون يبذرها از حاصل اهانيگ

 كه يدرحال. آمد بدست هكتار هر در تروژنين لوگرميك 100
 در برگ ديتول يبرا تروژنين مصرف ييكارآ نيمترك

 و تروژنين لوگرميك 100 كاربرد با يگر 12 و 4 يها تابش
  اربردك با گاما يگر 20 و 16 ،8 صفر، يها تابش در

 .)4 جدول( بود تاركه در تروژنين لوگرميك 150
 ديتول يبرا تروژنين مصرف ييكارآ راتييتغ روند

 نيا برگ از يبابونه آلمان در نيپروتئ كه نيا ليدل به نيپروتئ
. بود برگ يبرا تروژنين ييكارآ مشابه د،يآ يم بدست اهيگ

 نيپروتئ ديتول رد تروژنين مصرف ييكارآ نيباالتر نيبنابرا
 از )تروژنين لوگرميك هر مصرف با نيپروتئ لوگرميك 30/9(
 گاما تابش يگر 16 كاشت از قبل آنها يبذرها كه ياهانيگ
 مصرف ييكارآ نيكمتر. شد حاصل بودند، كرده افتيدر
 با نيپروتئ لوگرميك 42/1( نيپروتئ ديتول يبرا تروژنين

 با و گاما يگر 16 تابش در )تروژنين لوگرميك هر مصرف
 در. آمد بدست هكتار در تروژنين لوگرميك 150 كاربرد
 ديتول در تروژنين مصرف ييكارآ نيشتريبكه  صورتي
 تابش يگر 20 و 16 ،12 ،8 ،4 سطوح هيكل در نيپروتئ
 از حاصل اهانيگ در و تروژنين لوگرميك 50 مصرف با گاما

 لوگرميك 100 كاربرد با گاما افتيدر بدون يبذرها
 نيمترك كه يدرحال. آمد بدست هكتار هر در تروژنين

 يها تابش در نيپروتئ ديتول يبرا تروژنين مصرف ييكارآ
 در و تروژنين لوگرميك 100 كاربرد با يگر 12 و 4

  اربردك با گاما يگر 20 و 16 ،8 صفر، يها تابش
 .)4 جدول( آمد بدست تاركه در تروژنين لوگرميك 150

 
 تولياپك ردكعمل

 در تولياپك ردكعمل يرو تروژنين و گاما نيب متقابل اثر
 سهيمقا. )2 جدول( شد دار يمعن% 1 احتمال سطح

 نيشتريب هك داد نشان تولياپك ردكعمل يها نيانگيم
 اهانيگ از )تاركه در لوگرميك 3/533( تولياپك لك ردكعمل

 در تروژنين لوگرميك 150 مصرف و گاما تابش بدون
  با )تاركه در لوگرميك 3/145( دركعمل نيمترك و تاركه
 در تروژنين لوگرميك 150 مصرف و گاما تابش يگر 4
 در تولياپك لك ردكعمل نيشتريب. ديگرد حاصل تاركه

 بيترت به گاما تابش يگر 20 و 16 ،12 ،8 ،4 صفر، سطوح
 لوگرميك 100 و 100 ،150 صفر، ،100 ،150 مصرف با
 اربردك با بيرتت به كخش گل ردكعمل نيمترك و تروژنين

 تاركه در تروژنين لوگرميك 50 و صفر ،50 ،50 ،150 ،100
 .)3 جدول( آمد بدست
 
 اسانس ردكعمل و درصد

 مختلف سطوح ريتأث تحت اسانس عملكرد و درصد
 درصد لك نيانگيم. نگرفتند قرار تروژنين و گاما تابش

 اثر يول. بود يوزن% 56/0 يشيآزما يواحدها در اسانس
 سطح در اسانس عملكرد يرو تروژنين و گاما نيب متقابل
 به شيآزما نيا در. )2 جدول( شد دار يمعن %5 احتمال

 اسانس عملكرد بر تروژنين و گاما اشعه ريتأث رسد ي منظر
 اسانس درصد زيرا. باشد ي متوليكاپ عملكرد قيطر از

 متقابل اثر وجود با. ندارد قرار تروژنين و گاما ريتأث تحت
 ه سيمقا اسانس، ردكعمل يرو تروژنين و گاما نيب
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 يماريت يها بيكتر نيب  رايدار يمعن اختالفها  نيانگيم
 يها بيكتر در اسانس ردكعمل لك نيانگيم و نداد نشان

 .بود تاركه در لوگرميك 22/1 با برابر يماريت
 بــا بــرگ عملكــرد نيبــ دار يمعنــ و مثبــت يهمبســتگ

 برداشـت  اخصشـ  و نيپـروتئ  عملكـرد  وماس،يب عملكرد

 بــا نيپــروتئ عملكــرد يهمبســتگ. شــد مشــاهده نيپــروتئ
 بـه  نيپـروتئ  عملكـرد  نسـبت ( نيپـروتئ  برداشت شاخص
 مطالعـه  نيـ ا در. بود دار  يمعن و مثبت )كيولوژيب عملكرد

 و مثبـت  يهمبسـتگ  تولياپكـ  ردكـ عمل بـا  اسانس ردكعمل
 .)5 جدول( داد نشان ي رادار يمعن

 
 
 

  عملكرد ياجزا و عملكرد يرو تروژنين سطوح و گاما اشعه اثر انسيوار هيتجز -2 جدول
 يآلمان بابونه توليكاپ

 مربعات نيانگيم  

 عملكرد
 كارآيي مصرف

 نيتروژن
 منابع تغيير

درجه

آزادي

درصد

پروتئين
 پروتئينبيولوژيك برگ

شاخص 

 برداشت

 پروتئين
 در توليد

 برگ

 در توليد

 پروتئين

 عملكرد

 كاپيتول

 درصد

 اسانس

 عملكرد

 اسانس

31/3 ** 21/3 * 63/0 87/0 99/0 83/0 78/0 37/0 28/1 03/0 2 راركت

 13/1 82/122/1 ** 28/0 28/0 91/0 66/153/0 ** 75/0 62/0 5 گاما

 62/1 99/165/0 ** 77/6 **75/10 ** 12/1 32/2 *09/2 **14/3 ** 23/1 3 تروژنين

 49/1 * 31/298/0 ** 69/1 ** 29/1 * 95/1 **84/1 **06/2 **63/1 ** 22/1 15تروژنين × گاما

 64/0 85/0 39/0 52/0 38/0 65/0 66/0 50/0 63/0 94/0 46يشيآزما اشتباه

  .باشد ي م%1 و %5 احتمال سطح در يدار يمعن دهنده نشان بيترت به ،** و *
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 و نيپروتئ و وماسيب برگ، عملكرد يرو تروژنين مختلف سطوح و گاما اشعه يماريت يها بيترك نيانگيم سهيمقا -3 جدول
 يآلمان بابونه در نيپروتئ برداشت شاخص

اما 
گ

 )يگر(
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( 0 h 11/3201 c 09/19331 j 95/387 abc 01/2 i 45/214 

50 v 55/1740 h 70/16529 v 97/150 c 92/0 h 89/218 

100 b 22/4172 b 09/19546 c 48/542 abc 61/2 r 67/151 
0 

150 j 00/2845 p 87/14933 m 13/296 abc 06/2 a 33/533 

0 n 72/2459 n 37/15186 q 27/248 abc 56/1 o 17/179 

50 p 00/2180 t 98/14189 r 19/234 abc 69/1 m 50/187 

100 q 61/2128 u 54/13390 n 52/286 abc 08/2 g 78/227 
4 

150 d 83/3650 s 15/14299 b 79/549 a 85/3 s 28/145 

0 t 94/2001 v 82/13200 o 55/269 abc 06/2 h 44/219 

50 w 00/1595 x 71/7819 u 73/189 abc 47/2 p 83/170 

100 a 44/4194 d 37/18986 h 74/416 abc 19/2 i 11/216 
8 

150 e 44/3524 a 15/19995 d 20/529 abc 59/2 l 83/195 

0 o 89/2338 o 21/14977 k 46/314 abc 11/2 k 95/201 

50 u 89/1818 k 43/15494 r 70/236 abc 55/1 q 78/167 

100 t 33/2003 f 65/17281 t 13/208 bc 20/1 j 34/208 
12 

150 i 88/2888 l 09/15321 g 16/423 abc 74/2 d 11/256 

0 k 28/2655 e 59/17568 i 94/395 abc 26/2 r 50/152 

50 f 44/3369 q 59/14413 e 88/464 abc 27/3 n 33/183 

100 l 83/2645 r 49/14392 l 93/298 abc 18/2 e 78/242 
16 

150 r 39/2091 i 43/16219 s 58/212 abc 33/1 f 33/233 

0 c 44/3744 j 82/15580 a 28/571 ab 67/3 c 45/264 

50 s 22/2022 m 65/15241 p 95/260 abc 74/1 l 00/195 

100 g 89/3263 g 37/16861 f 52/438 abc 59/2 b 39/306 
20 

150 m 05/2483 w 04/12653 n 77/286 abc 23/2 i 39/216 

 .باشد يم %5 احتمال سطح در دار يمعن اختالف انگريب ستون هر در رمشابهيغ حروف
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  تروژنين مصرف ييكارآ يرو تروژنين و گاما سطوح يماريت ياه بيترك نيانگيم سهيمقا -4 جدول
 يآلمان بابونه در

 گاما
 )يگر(

 تروژنين
 )لوگرم در هكتاريك(

 تروژنيف ن مصرييكارا
 د برگيدر تول

 تروژني مصرف نييكارآ
 نيد پروتئيدر تول

50 d 81/34 cde 02/3 
100 bc 72/41 b 42/5 0 
150 i 97/18 efg 97/1 
50 b 60/43 bcd 68/4 
100 h 29/21 efg 86/2 4 
150 g 34/24 efg 67/3 
50 e 90/31 def 79/3 
100 bc 94/41 cde 17/4 8 
150 g 50/23 efg 53/3 
50 d 38/36 bcd 73/4 
100 hi 03/20 efg 08/2 12 
150 i 26/19 efg 82/2 
50 a 39/67 a 30/9 
100 f 46/26 efg 99/2 16 
150 k 94/13 g 42/1 
50 c 44/40 bc 22/5 
100 e 64/32 bcd 38/4 20 
150 j 55/16 fg 91/1 

 .باشد ي م%5 احتمال سطح در دار يمعن اختالف انگريب ستون هر در رمشابهيغ حروف
 

 تروژنين و گاما اشعه مختلف سطوح تحت يآلمان بابونه مطالعه مورد يها صفت نيب يهمبستگ -5 جدول

 
 عملكرد
 برگ

 عملكرد
 كيولوژيب

 درصد
 نيپروتئ

 عملكرد
 نيپروتئ

 ردكعمل
 تولياپك

 درصد
 اسانس

      56/0 كيولوژيب عملكرد
     03/0 36/0 نيپروتئ درصد
    -23/0 44/0 91/0 نيپروتئ عملكرد

   69/0 00/1 -09/0 68/0 نيپروتئ برداشت شاخص
   -06/0 21/0 -02/0 05/0 تولياپك ردكعمل

  -35/0 -11/0 20/0 -24/0 -27/0 اسانس درصد
 001/0 93/0 -12/0 -16/0 -10/0 -05/0 اسانس ردكعمل

 .باشد ي م4/0 ،%5 احتمال سطح در يدار يمعن مقدار حداقل
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 بحث
 ريمقاد و بذر يرو گاما تابش يزهاود نيب متقابل اثر

 دهنده نشان نيپروتئ و برگ ديتول يبرا يمصرف تروژنين
 يريگ اندازه يرهايمتغ نظر از ي بابونه آلمانمتفاوت پاسخ
 تابش يها  شدتدر تروژنين مختلف ريمقاد كاربرد به شده
 اشعه نيب ي بابونه آلماندر دار ي معنمتقابل اثر. باشد ي مگاما
 نيهمچن. است شده گزارش قبالً زين فسفر سطوح و گاما
 يرو گاما تابش نييپا يزهاود در اهيگ رشد كيتحر

 است شده مشاهده كاشت از قبل ي بابونه آلمانيبذرها
)Nassar et al., 2004( .شيافزا زين گريد مطالعات 

 ي آلمان بابونهدر عملكرد ياجزا قيطر از را عملكرد
)Selenia & Stepanenko, 1979( بر گاما تابش با 

 تفاوت عدم. اند كرده گزارش كاشت از قبل آن يبذرها
 بابونه در يفرع شاخه تعداد و بوته ارتفاع دردار  يمعن

 با يول. است شده مشاهده كمتر زود با يها  تابشتحت
 كيمورفولوژ يها صفت يبرخ تابش زانيم شتريب شيافزا
 در يثابت روند. )Nassar et al., 2004( است داشته شيافزا
بذرهاي  از حاصل خروس تاج اهيگ كيمورفولوژ راتييتغ

 تابش سطوح يبرخ زيرا، است نشده مشاهده دهيد اشعه
 شاهد به نسبت اهيگ جثه شدن كوچكتر به منجر يحت

 تشعشعات يلوگري ك50 تا 5/12 اربردنك هب يول، است شده
 خروس تاج برگ تعداد دردار  يعن مشيافزا باعث گاما

گزارشها  يبرخ وجود. )Mollah et al., 2009(شود  يم
 يرو گاما تابش و ييغذا عناصر نيب متقابل اثر ازحكايت 

. )Nassar et al., 2004(  دارديآلمان بابونه وماسيب ديتول
 ييدارو اهانيگ يبرخ رشد بر گاما تابش ريتأث نيهمچن

)Deaf, 2000 ؛Zheljazkov et al., 1996( يها افتهي زين 
 در و بوته ارتفاع حال نيا با. كنند ي مدييتأ را پژوهش نيا
 تابش مختلف سطوح در بابونه يديتول وماسيب جهينت

 ,.Nassar et al( ندارند فسفر سطح هر در را يثابت روند

 جو و )Khan, 1999( نخود يرو قاتيتحق جينتا. )2004
)Subhan et al., 2004( باعث اديز يزهاود ه كداد اننش 

 باعث نييپا يزهاود يول ك،يولوژيب عملكرد كاهش
 )گاما پرتو افتيدر بدون( شاهد با سهيمقا در آن شيافزا
 . اند شده

  كاربرد )گاما تابش بدون( معمول طيشرا در
 برگ عملكرد نيشتريب هكتار هر در تروژنين لوگرميك 100

 تروژنين مصرف ييكارآ نيباالتر نيهمچن و نيپروتئ و
 شتريب ريمقاد ودهد  ي منشان را نيپروتئ و برگ ديتول يبرا
دار  ي معنكاهش به منجر تروژنين مقدار نيا از كمتر و
 تروژنين لوگرميك 100 برگ ديتول در يول. است شده ديتول
 در تروژنين لوگرميك 150 وماسيب ديتول در و هكتار در

  با شده ماريت شي پيبذرها در را ريمقاد نيشتريب هكتار
 مناسب يگر 8 تابشرسد  ي منظر به. داشتند گاما يگر 8
 از شتريب ريمقاد يول. باشد كل وماسيب و برگ ديتول يبرا

 ليدل هب وماس،يب شيافزا وجود با تروژنين لوگرميك 100
 كاهش به منجر يربرگيغ يها  بخشبه يآل مواد اختصاص
 نشان يبرگ نيوتئپر عملكرد جينتا. است شده برگ عملكرد

 تروژنين به ازين گاما تابش زود شيافزا با كهدهد  يم
 در نيپروتئ عملكرد نيشتريب كه يطور به. ابدي ي مكاهش
 به مربوطب يترت  بهيگر 20 و 16 ،12 ،8 ،4 يها تابش
 در تروژنين لوگرميك صفر و 50 ،150 ،150 ،150 ريمقاد

 عملكرد و نيپروتئ عملكرد راتييتغ روند. بود هكتار
 در كيولوژيب عملكرد يباال ريمقاد نيهمچن و ك،يولوژيب

 كه است شده باعث يديتول نيپروتئ مقدار با سهيمقا
 يماريت يها بيترك شتريب در نيپروتئ برداشت شاخص
 نيب فقط تفاوت نيا. باشند نداشته هم بادار  ي معنتفاوت

 كاربرد و يگر 4 تابش( برداشت شاخص زانيم نيشتريب
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 آن زانيم نيكمتر و )هكتار در تروژنين لوگرميك 150
 )تروژنين لوگرميك 50 دكاربر و گاما تابش بدون يبذرها(

 با برداشت، شاخص راتييتغبنابراين . است شدهدار  يمعن
 ريتأث تحت وماسيب و نيپروتئ عملكرد راتييتغ به توجه

 .)4 جدول( است هيتوج قابل شيآزما يفاكتورها
 در تروژنين مصرف شيافزا با اههمر عملكرد شيافزا

 ,.Waddell et al( است شده گزارش يمتعدد مطالعات

 )1387( يديسع شاتيآزما. )Olivier et al., 2006؛ 1999
 ه كاست داده نشان )2000( و همكارن Belanger و

 اهيگ در خشك ماده و وماسيب ديتول تروژنين نهيبه مصرف
 شيافزا ه كدادند نشان مطالعات يبرخ .دهد ي مشيافزا را
 در تاركه در لوگرمي ك440 به لوگرمي ك220 از تروژنين

ها  بوتهك خش و تر وزن شيافزا باعث گاوچشم، بابونه
 زانيم نيشتريب نيهمچن. )Dufault et al., 2003(شود  يم
 و گاما تابش لوراديك 6 در فسفر سطوح يبرخ در تروژنين

 لوراديك 10 و 2 در فسفر سطوح از گريد يبرخ در
 كه ،)Nassar et al., 2004( است شده گزارش يپرتوده
بذرها  يافتيدر تابش و ييغذا عناصر متقابل اثر دهنده نشان
 هيتوج نيبنابرا. باشد ي متروژنين جذب يرو كاشت از قبل
 از يثابت بيضر نيپروتئ درصد( نيپروتئ درصد راتييتغ
. بود خواهد تروژنين مشابه زين )است تروژنين زانيم

 درصد يرو تروژنين و گامادار  يمعنريغ ريتأثباوجود 
 نيپروتئ عملكرددار  ي معنراتييتغ ،)3 جدول( نيپروتئ
 يريرپذيتأث دهنده نشان شيآزما يفاكتورها ريتأث تحت

 و 3 يها جدول(باشد  ي مبرگ عملكرد از نيپروتئ عملكرد
 تيفعال شيافزا ليدل بهتواند  ي منيپروتئ زانيم شيافزا. )4

 رقم دو يرو مطالعهك ي در. باشد دازيپراكس و پروتئازها
 كي در كيپروتئولت شتريب تيفعال كه شد گزارش نخود
. ابدي يم كاهش يگر 400 و 100 از بعد نخود از رقم

 اثر در يرعاديغ وك خطرنا بالقوه يها نيپروتئ بيتخر
 سنتز يبرا ازين مورد نهيآم يدهاياس ،يپروتئاز تيفعال
 ,.Hameed et al(كنند  ي مفراهم را ديجد ياه نيپروتئ

 و ها يچرب زيدروليه شيافزا باعث گاما تشعشعات. )2008
 ,Tipples & Norris(شود  ي مگندم در آنها زانيم كاهش

 دازهايپراكس تيفعال شيافزا باعث نيهمچن و )1965
، 80، 60، 40، 20( يزهاود با اشعه بردن بكاربا . شود يم

 نيا به شاهد با سهيمقا در بابونه ربذ يرو )يگر 100
 روغن زانيم اشعه دز شيافزا با كه دنديرس جهينت

 ,.Nassar et al( ابدي يم اهش كيگر 60 در مخصوصاً

 روغن زانيم كاهش باعث گاما اشعه ه كنظر نيا. )2004
 گزارش يمتعدد مطالعات در ،شود ي مييدارو اهانيگ در

 ,.Zheljazkov et al؛ Francis et al., 1983( است شده

1996(. 
 )هكتار در لوگرميك 150( باالتر سطوح در تروژنين
 ،يصفار و يشهسوار(دهد  ي مكاهش را گندم در نيپروتئ

 در كه باشد ليدل نيا بهتواند  ي مكاهش نيا. )1384
 يمحتو كل از يتوجه قابل بخش تروژن،ين باالتر ريمقاد

صورت  ها به نيپروتئ اي نهيآم يدهاياس يجا به تروژنين
. )1372 نژاد، كين  و امام( بود خواهد تراتين يها وني
 و 100 ،50 ريمقاد كاربرد با )1386( همكاران و يدريح

 دردار  ي معنشيافزا كي تروژنين هكتار در لوگرميك 150
 در ميزيمن و ميكلس م،يپتاس تروژن،ين تجمع و جذب زانيم

 .كردند مشاهده گندم ساقه
 با گاما يها  تابشهيكل در روژنتين مصرف ييكارآ

 كاهش ،ينزول بازده قانون مطابق تروژن،ين مقدار شيافزا
 يالتكمشتواند  ي متروژنين حد از شيب مصرف. است افتهي
 نهيهز و ينيرزميز يآبها يآلودگ، ساقه يدگيخواب ليقب از
 اريبس تروژنين مختلف الكاش. باشد داشته دنبال به را اديز
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 ،ييآبشو قيطر از سرعت به و ودهبك متحر و محلول
. شود ي مخارج شهير دسترس از ونياسكيفيترين و ريتبخ

 يجهان متوسط از باالتر رانيا در ود كمصرف هكنياباوجود 
 افتهي توسعه يشورها كدر ود كمصرف متوسط معادل و

 ليدل به عمدتاً سطح واحد در ديتول زانيم؛ بنابراين است
 نيب تعادل عدم و ازين زمان ،اهيگ يواقع ازين شناخت عدم

 نشان يهمبستگ جينتا. باشد يتر م نيي پا،ييغذا عناصر
 عملكرد از ينوع به مطالعه مورد يها يژگيو هدهد ك يم

 محاسبه در گريد عبارت به. رنديپذ يم ريتأث يديتول برگ
. دارد ميمستق اثر برگ عملكرد مذكور يها صفت هيكل

 نشان نيپروتئ عملكرد با وماسيب عملكرد مثبت يهمبستگ
 بخش عملكرد ليتشك در يا عمده سهم برگ كهدهد  يم

 درصد مثبت يهمبستگرو،  ازاين. دارد بابونه ييهوا
 دهنده نشان نيپروتئ برداشت شاخص و عملكرد با نيپروتئ
 . باشد ي منيپروتئ عملكرد و درصد راتييتغ كساني روند

Nassar را ساسان درصد شيافزا )2004( همكاران و 
 برخالف لوراد،يك 10 تا 0 اعمال با گاما تابش ريتأث تحت

 محدوده آنها البته. اند كرده گزارش حاضر پژوهش جينتا
 شيآزما بابونه يبذرها يرو را گاما تابش از يعيوس

. باشد مسئله نيا از يناشتواند  ي متفاوت نيا كه اند كرده
 شاهد اب سهيمقا در زود زانيم شيافزا با عملكرد شيافزا
 يها ژن از يتعداد گاهيجا اي محل كي جاديا ليدل به ديشا

 سبب كه باشند گاما يپرتوها توسط ناهمگن و فعال
 )Abou-Defi et al., 2001( شوند يم عملكرد در شيافزا
 سبب و ها هورمون يرو پرتوها اثر است ممكن اي و
 ,.El-Saedy et al( باشند شده آنها در يهورمون راتييتغ

1995(. 
 ينولوژكت با بذر يرو ماريت هر اعمال يلكطور به
 بتواند ه كويتكوايراد اشعه تابش مانند متيق ارزان و مدرن

ك ي ه كيبرگ نيپروتئ ديتول در را تروژنين مصرف ييارآك
 دام و انسان هيتغذ در مهم يليخ يجنب و اضافه محصول

 تروژنين توسطك خا يآلودگ از حفاظت ضمن ،باشد يم
 شيافزا را انسان هيتغذ استاندارد سطحتواند  ي مياضاف
 يگر 20 و 16 يها تابش پژوهش نيا در ه ك،دهد

 ديتول يبرا يآلمان بابونه در را تروژنين به ازين است توانسته
 نيپروتئ ريمقاد نيباالتر هك يطور به. دهد اهش كنيپروتئ

 ،يگر20 تابش در تروژنين تاركه در لوگرمي كصفر به ازين
  ،يگر 16 تابش در در هكتار تروژنين وگرمليك 50

 و يگر 12 و 8 ،4 يها  تابشدر تاركه در لوگرمي ك150
 گاما تابش بدون يبذرها در تاركه در لوگرمي ك100
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Abstract 

To evaluate the effect of seed treatment with gamma rays and nitrogen application on yield 
and nitrogen use efficiency for protein production in Chamomilla recutita L. leaves, a factorial 
experiment was conducted based on randomized complete blocks design with three replications. 
Treatments were gamma rays from Cobalt-60 source on chamomile seeds cv. Bodegold (0, 4, 8, 
12, 16, and 20 Gray) and different levels of nitrogen (0, 50, 100, and 150 kg/ha). Results 
showed the significant interaction effect of gamma and nitrogen on the leaf yield, biomass and 
protein, harvest index of protein, and nitrogen use efficiency for leaf and protein production, the 
yield of dried flower and essential oil. But gamma irradiation and nitrogen had no significant 
effect on leaf protein and essential oil percentage. The highest yield of leaf (4194 kg/ha) and 
biomass (19996 kg/ha) were obtained at 8 GRAY of gamma rays with 100 and 150kg/ha of 
nitrogen application, respectively. However, the highest yield of protein (571kg/ha) was 
obtained from 20 GRAY of gamma rays and 0 kg/ha of nitrogen and the lowest yield 
(151kg/ha) was obtained from 0 GRAY and 50kg/ha of nitrogen. The highest value of nitrogen 
use efficiency for leaf (67.39) and protein (9.30) production was related to the plants grown 
from seeds and treated by 16 GRAY of gamma and 50kg/ha nitrogen. The lowest nitrogen use 
efficiency for leaf (13.94) and protein (1.42) production were observed at 16 GRAY and 
150kg/ha nitrogen. The highest yield of dried flower in 0, 4, 8, 12, 16 and 20 GRAY were 
obtained at 150, 100, 0, 150, 100 and 100 kg/ha of nitrogen application, respectively. Generally, 
irradiations over the 12 GRAY resulted in reducing the nitrogen application for protein 
production. 

 
Key words: Matricaria recutita L., biomass, gamma ray, protein harvest index. 

 


