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تأثیر پرتو گاما پیش از جوانهزنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملكرد
بابونۀ آلمانی
4

علیرضا پیرزاد ،*1منوچهر علیزاده ،2عبداله حسنزاده قورتتپه 3و رضا درویشزاده

 .1دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .2کارشناس ارشد ،گروه زراعت ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3استادیار ،بخش بانک ژن گیاهی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی ،ارومیه ،ایران
 .4دانشیار ،گروه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/9/23 :

تاریخ وصول مقاله1392/6/24 :

چكيده
بهمنظور ارزیابی اثر تاب

سطوح گاما پی

از جوانیهزنیی بیرر و مقیادیر نیتیروژن بیر راید و ملکیرد گییاه داروییی بابونی لمیانی

( ،)Chamomilla recutita synonym Matricaria chamomillaیک زمای
در مزر

فاکتوریل بر پای طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
ایامل تیاب

تحقیقاتی هنرستان کگاورزی اهید بهگتی ارومیه در سال  1389اجرا اد .تیمارهای زمیای

گامیا حاصیل از

ک الت  60روی بررهای بابون لمانی (صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گری) و مقادیر نیتروژن (صیفر 100 ،50 ،و  150کیلیوگرم در هکتیار
بهصورت اوره و پد از چهاربرگه ادن گیاه) بود .بیگترین وزن خگک برگ در بوته ( 12/5گرم) و در واحد سط ( 4194کیلوگرم در
 8گری و بهترتیب مقادیر ،100

هکتار) ،وزن خگک ساقه در بوته ( 49گرم) و ملکرد بیولوژیک ( 19995کیلوگرم در هکتار) از تاب

 100و  150کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست مد .بیگترین ملکرد کاپیتول در برداات دوم ( 104کیلوگرم در هکتیار) از تیاب
گری و  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن ،ملکرد گل در برداات سوم ( 122کیلوگرم در هکتار) از تاب

 20گیری و ملکیرد گیل در

برداات اول ( 419کیلوگرم در هکتار) و مجمو سه برداات ( 533کیلوگرم در هکتار) و در نتیجیه بیگیترین ایاخ
خگک ( 3/57درصد) از بررهای بدون دریافت تاب
تیمارهای زمای

20

برداایت گیل

و مصرف  150کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست مد .درصد اساند تحت تأثیر

قرار نهرفت ،ولی لیرغم اثر متقابل بین گاما و نیتروژن بر ملکرد اساند ،مقایس میانهینها اختالف معناداری بین

ترکی ات تیماری نگان نداد .ملکرد گل در برداات اول ،بیگترین تأثیر را بر ااخ

برداات داات.

كلیدواژهها :اوره ،اساند ،بیوماس ،ملکرد ،ک الت .60

* نویسنده مسئول

Email: a.pirzad@urmia.ac.ir

علیرضا پیرزاد و همکاران

 .1مقدمه
ایران با بی

لفلیمو  ،]11اب بو و زباندرقفیا  ]20و نعنیا فلفلیی
از  6000گونه از گیاهان ،بهلحاظ تنو گیاهان

 ]38انجام گرفته است .دوزهای کم پرتو گاما جوانیه زنیی

دارویی ،از جملیه کگیورهای مهیم جهیان و بیا توجیه بیه

برور ،راد گیاه و تولید روغن را تحریک میکند  .]27در

وهوایی ،از مناطق مناسب بیرای تولیید

بررسی تأثیر دوزهای مختلف پرتیو گامیا ( 16 ،12 ،8 ،4و

این گیاهان اسیت .بابونی لمیانی از قیدیمیتیرین گیاهیان

 20گری) بر برر ذرت سینهلکراس  ،704بیگیترین طیول

دارویی اناختهاده ،در تمام دارونامههای معت ر ،ییک گییاه

ریگهچه و ساقهچه و کمترین درصد جوانههیای غیرنرمیال

دارویی معرفی اده اسیت .از گیلهیای بابونیه در صینایع

در تاب

 12گری نس ت به ااهد بیهدسیت مید ،هرچنید

داروسازی ،رایگیی -بهداایتی و صینایع غیرایی اسیتفادۀ

برخی دوزهای تاب  ،طول گیاهچه را نس ت به تیمار ااهد

وضعیت مناسب

فراوانی میاود  .]16 ،6 ،1گلها و اسیاند بابونیه دارای

(بدون تاب

خواص ضدالتها  ،ضداسکاسم ،ضد فونیکننده ،ضدنفخ و
ترمیم کننده اند  .]21در ایران بابون

گاما) کاه

دادند .]4

نیتروژن نصری ضروری در سیاختار اسییدهای مینیه،

لمانی در اسیتانهیای

پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک محسو

مییایود .بابونی

لرستان ،خوزستان ،فارس و اطراف تهران بهصورت خودرو

لمییانی گیییاهی نیتییروژندوسییت اسییت و در مقییادیر زیییاد

راد میکنید و در چنید اسیتان در سیط محیدود کگیت

نیتروژن ،گیاهیان بیا ایاخوبیرگ زییاد بیههمیراه گلیدهی

میاود  .]1اساند گلهای بابونه اغلیب ایامل مگیتقات

نامحدود راد می کنند .با توجه به ارایط متفیاوت کگیت،

سزکو ی ترپن ( 75-90درصد) و مونوترپن است .بهغییر از

برای تولید مقدار مناسب محصیول  20تیا  80کیلیوگرم در

اسیییاند و فالونو ییییدها ،موسیییینهیییا ،کومیییارینهیییا،

هکتار نیتروژن 20 ،تا  60کیلوگرم در هکتار  P2O5و  60تیا

اسیدکربوکسیلیک ،فنولها ،اسیدهای مینه ،فیتوسیترولهیا،

 150کیلوگرم در هکتار  K2Oتوصیه ایده اسیت  .]16در

کولین و مواد معدنی دیهر نیز در بابونه کگف و اناسیایی

صورت راد گیاه در ارایط غیر یادی (از جملیه مصیرف

ادهاند .]26 ، 28 ،29 ،32

بی

از حد کود نیتروژن) ،تولید پیروتئین کیم مییایود و

یکی از روش هیایی کیه بیا صیرف هزینی انیرژی کیم

نیتروژن به اکل غیرپروتئینی در گیاه تجمع مییابد .نیترات

محصییول و سییایر مییوارد اییود،

از حد

میییتوانیید سی ب افییزای

یکی از اکلهای غیرپروتئینی است که مصرف بی

پرتودهی است .در پرتودهی مواد غیرایی از نیو ی انیرژی

ن در جیرۀ غیرایی مسیمومیتزاسیت  .]17بیا توجیه بیه

الکترومهنتیک و انرژی یونیزهکننده استفاده میاود .تیاب

اهمیت بابون لمانی بیه نیوان ییک گییاه داروییی و تیأثیر

ژنتیکی در گیاهان

نیتروژن بر راد و ملکرد گیاهان زرا یی و وجیود منیابع

پرتوهای گاما با دوز بیگتر ،س ب جه

میاود و در اصالح ن اتات کیاربرد فراوانیی دارد کیه ایین

لمی اندک در بررسی تأثیر این نصر بیر بابونیه ،بررسیی

روش ایجاد موتانت (گیاهان جه یافتیه) از ارزانتیرین و

سییطوح مختلییف نیتییروژن در اییین گیییاه ضییرورت دارد.

سییریعتییرین روشهاسییت  .]10ال تییه در دوزهییای کمتییر،

همچنین با توجه بیه اینکیه پرتیودهی یکیی از روشهیای

پرتودهی پی

از کاات برر ،از مؤثرترین روشهای به ود

بهزرا ی افزای

ملکرد ،اجزای ملکرد و ترکی یات اییمیایی در گیاهیان

ملکرد در گیاهان است ،هیدف پی وه

حاضر ،تعیین مقادیر میؤثر پرتیودهی در ملکیرد بابونیه و

است  .]18، 33مطالعات متعددی برای بیان اثیر پرتیودهی

همچنین حد کارایی مصرف نیتروژن در این ارایط بود.

گاما بر برخی گیاهان دارویی نظیر بابون لمیانی ،]33، 37
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 .2مواد و روشها
این پ وه

در مزر

زمایگییی ،پیینج بوتییه بییا درنظییر گییرفتن تییأثیرات حاایییه
تحقیقاتی هنرستان کگاورزی ایهید

به صورت تصادفی انتخا

و در این بوتهها تعداد بیرگ در

بهگتی ارومیه ،با رض جغرافیایی  51دقیقیه و  38درجی

بوته ،تعداد پنجه (ااخههای فر یی کیه از سیط خیاک و

امالی و طول جغرافیایی  44دقیقه و  41درجه و با ارتفیا

بهصورت روزت از گرههای نزدیک به هم روی بوته ایجاد

 1313متر از سط دریا ،در سال  1389انجیام گرفیت .بیه

میاوند) در بوته ،تعداد ااخههای فر ی (ااخههیایی کیه

اسیتناد میار 35سیاله ،مییانهین بارنیدگی و دمیای سیالیانه

روی ساق اصلی گیاه تگیکیل مییایود) در بوتیه ،ارتفیا

به ترتیب  340میلیمتر و  11درج سانتیگراد است .خیاک

بوته ،تعداد گل در هر بوته ،وزن خگک گل در بوتیه ،وزن

تییا مییق  30سییانتیمتییری ،دارای بافییت

خگک بیرگ در هیر بوتیه ،وزن خگیک سیاقه در بوتیه و

رسییی -لییومی بییا اسیییدیت  8/2و هییدایت الکتریکییی 0/8

هیوایی در بوتیه) انیدازهگییری اید.

محییل زمییای

بیوماس (وزن بخی

دسیزیمند بر متر ،وزن مخصوص ظاهری  1/5و نیتروژن
کل  0/12درصد بود .زمای

ااخ

بهصورت فاکتوریل در قالیب

برداات ،نس ت بین جزء قابل فروش (کاپیتول ییا

گل خگک) و کل وزن خگک (بیوماس) محاس ه اد.

طرح بلوکهیای کامیل تصیادفی بیا دو فیاکتور پرتیودهی

برای بهدست وردن ملکرد گل خگیک (کیاپیتول) از

بررهای بابون لمانی رقم تتراپلو ید ’بودگلید ‘1در دزهیای

هر واحد زمایگی یک متر مربع با در نظرگرفتن حاایههیا

(صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گری) و نیتروژن بهصورت کود

المتگراری و کاپیتولها برای استخراج اساند به همیراه

اوره (صفر 100 ،50 ،و  150کیلوگرم در هکتیار نیتیروژن)

 1تا  2سانتیمتر دمهل و با دست برداایت اید .برداایت

در سه تکرار اجرا اید .هیر واحید زمایگیی دارای چهیار

گل در سه نوبت انجام گرفیت؛ بنیابراین ملکیرد گیل در

ردیف کگت بهفاصل  30سیانتیمتیر بیین ردییفهیا و 10

واحد سط بهصورت سه برداات و ملکرد کل یک سال

سانتیمتر روی ردیفها بود .ایین سیطوح پیایین پرتوتیابی

(مجمو سه برداات) بررسیی اید .برداایت کیاپیتولهیا

قادر به ایجاد تغییرات ژنتیکی (جه ) نیستند .برور پد از

زمانیکه گلهای کناری کامالً باز اده و گلچههیای سیفید

پرتودهی در مرکز تحقیقات کگاورزی و پزاکی هسیتهای

زبانهای بهصورت افقی قرار گرفتیه بودنید ،انجیام گرفیت.

کرج با من ع ک الت  Co60در سط کرتها کگیت ایدند و

کاپیتولها بالفاصله در سایه و دمای اتاق (حدود  25درج

بییا یییک غلتییک سی ک بییه ذرات سییط خییاک چسی یدند،

سانتیگراد) خگک ایدند و پید از تیوزین بیا دقیت 0/1

قادر به دریافیت نیور

میلیگرم ،در پاکتهای کاغری سربسته تا زمیان اسیتخراج

به طوری که بررها پد از جر
فتا

بودند .نیمی از مقادیر نیتیروژن در هنهیام کاایت و

اساند نههداری ایدند  .]1بیرای تعییین زمیان مطلیو

نیییم دیهییر ن در زمییان ایرو سییاقهدهییی بییه واحییدهای

برداات فارغ از نو ارقام زرا ی ،فرمول ااخ

زمایگی اضافه اد .بیاری براسیاس نییاز گییاه طیی دورۀ

زیر پیگنهاد اد :]14

راد ،بهطوری که تحت تن

کم ود

قرار نهیرد ،انجیام

()1

گرفت .م ارزه با لفهای هرز ،بهصورت دسیتی و میداوم

𝐧𝐊𝐕−
𝐕𝐊𝐧+𝐞𝐁+

= ااخ

گلیدهی
گلدهی

در این رابطه Kn ،جوانیههیای گیل کیه هنیوز ایکفته

انجام پریرفت.

نگییدهانیید eB ،گییلهییای مییادۀ بردااییت و  Vگییلهییای

برای اندازهگیری وی گیهای مورفولوژیک از هر واحد

پ مردهاند .براساس این فرمول اولین برداات زمیانی اسیت
که ااخ

1 . Bodegold
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استخراج اساند به روش تقطیر با

در هکتییار نیتییروژن و کمتییرین تعییداد بییرگ مربییوط بییه 50

و بیا اسیتفاده از

دستهاه اساند گیر (کلونجر )1انجام گرفت .درصد اسیاند

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود (جدول .)1

بهصورت وزنی – وزنی و ملکرد اساند از حاصلضر

بیگترین تعداد پنجه در هر بوته ( 48پنجه) مربوط به تیمار
 20گری گاما بود و کمتیرین تعیداد

درصد اساند و ملکرد گیل بیهدسیت مید .تجزییههیای

بدون نیتروژن و تاب

ماری دادهها براساس مدل ماری طرح مورد اسیتفاده و بیا

پنجه ( 6/7پنجه) از تیمار بدون تاب

استفاده از نرمافزارهیای میاری  MSTATCو  SASانجیام

کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل اد .بررسی تعداد پنجیه

گرفت .مقایس میانهین های هر صفت بیا اسیتفاده از روش

در هر سط تاب

گامیا نگیان داد کیه بیگیترین تعیداد در

 SNKدر سط احتمال  5درصد انجام گرفت.

تاب های صفر 8 ،و  20گری از تیمار بدون نیتیروژن و در

گاما و مصیرف 100

تاب های  12 ،4و  16گری بهترتیب در مقیادیر 100 ،150
 .3نتایج و بحث

و  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدسیت مید .کمتیرین

 .1. 3اثررر تيمارهررای پرتررودهی و نيترررو ن بررر

تعداد پنجه در تاب های صیفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گیری

ویژگیهای مورفولو یک

بییهترتیییب از مقییادیر  ،50 ،100 ،100صییفر ،صییفر و 150

اثر متقابل بین تاب

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست مد (جدول .)1

گاما و نیتروژن بیر تعیداد بیرگ ،تعیداد

پنجه و تعداد ااخ فر ی در بوته ،ارتفا بوته ،وزن خگیک

بیگترین تعداد ااخ فر ی ( 118دد) مربوط به تاب

برگ هر بوته و در واحد سط و همچنین وزن خگک سیاقه

 20گییری و  150کیلییوگرم در هکتییار نیتییروژن و کمتییرین

در بوته در سیط احتمیال  1درصید معنیادار اید .مقایسی

تعداد ن ( 8دد) مربوط به تیاب

میانهین داده ها نگان داد که بیگترین تعداد برگ در هر بوتیه

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود .بیگترین تعداد ااخ فر ی

( 166برگ) مربوط به تیمار  50کیلوگرم در هکتار نیتروژن و

گامییا

بدون تاب

در سییطوح صییفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گییری تییاب

بیییهترتییییب از مقیییادیر  100 ،150 ،150 ،100 ،50و 50

گاما بود و کمترین تعداد برگ (نه برگ) از تاب

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کمترین مقیادیر ایین سیطوح

 8گری گاما بدون مصرف نیتروژن حاصل اد .بررسی تعداد
برگ در هر سط تاب

گاما نگیان داد کیه بیگیترین تعیداد

برگ در بوته در تاب

صفر و  20گری از تیمار  50کیلیوگرم

گاما بهترتیب از مقیادیر  ،50 ،50 ،150صیفر ،صیفر و 150
کیلوگرم در هکتار نیتروژن حاصل اد (جدول .)1
بلندترین گیاهان ( 139سانتیمتر) از تاب

در هکتار نیتروژن و کمترین تعداد برگ در تاب های صفر و

 20گیری و

مصرف  50کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کوتاهترین گیاهان

 20گری از تیمار  100کیلوگرم در هکتار نیتیروژن بیهدسیت

( 37سانتیمتر) از تاب

مد .در تاب های  12 ،8و  16گری ،بیگیترین تعیداد بیرگ

 8گری و مصرف  100کیلوگرم در

هکتار نیتروژن به دست مد .در سطوح صفر16 ،12 ،8 ،4 ،

بییهترتیییب در مقییادیر  100 ،50و  150کیلییوگرم در هکتییار

و  20گری تاب

نیتروژن و کمترین تعداد از مقیادیر نیتیروژن صیفر ،صیفر و

گاما بلندترین گیاهان بهترتیب مربوط بیه

مصیییرف  ،100صیییفر 100 ،50 ،150 ،و  50کیلیییوگرم در

 150کیلوگرم در هکتار بهدست مد ،درحیالی کیه بیگیترین
تعداد برگ در تاب

 8گیری و مصیرف 50

هکتار نیتروژن و کوتاهترین گیاهیان بیهترتییب مربیوط بیه

 4گری مربوط به مصرف  100کیلوگرم

مصرف صیفر ،150 ،100 ،100 ،صیفر و  150کیلیوگرم در
هکتار نیتروژن بود (جدول .)1

1. Clevenger
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جدول  .1مقایسۀ میانگین تركیبات تیماری پرتو گاما و سطوح نیتروژن بر برخی ویژگیهای مورفولوژیک بابونۀ آلمانی
گاما

نیتروژن

تعداد برگ

تعداد پنجه

تعداد ااخه

ارتفا بوته

()Gray

()kg/ha

در بوته

در بوته

در بوته

()cm

0

110/33e

18/67h

50/33j

75/00g

50

166/33a

11/00nm

107/33b

94/00e

100

78/00h

6/67o

45/00k

110/00b

150

85/00f

16/33i

29/67m

107/67c

0

40/33p

19/67gh

14/67r

62/33k

50

18/33t

20/00gh

9/00s

50/00n

100

64/00k

9/33m

44/67k

38/00p

150

47/67m

29/33e

27/67o

61/33k

0

9/33u

20/33gh

17/33q

58/67l

50

40/33p

13/00kl

8/00t

37/33p

100

28/67r

15/00ij

17/33q

36/67p

150

83/00g

16/00i

49/67j

97/67d

0

38/33q

13/33jkl

35/33n

58/00l

50

55/00n

31/33d

50/00j

65/00j

100

75/00i

38/00c

58/67g

50/00n

150

59/33l

31/67d

68/00e

47/67m

0

71/33j

11/67ln

20/33p

50/33n

50

85/67f

12/67ln

41/00l

72/67h

100

24/33s

30/33de

118/33a

79/67f

150

124/00d

22/67f

56/00h

62/00k

0

74/67i

47/67a

74/67d

68/67i

50

155/00b

40/67b

82/33c

138/67a

100

42/00o

21/33fg

64/00f

72/33h

150

126/00c

14/67jk

52/33i

43/67o

0

4

8

12

16

20

حروف غیرمگابه در هر ستون بیانهر اختالف معنادار در سط احتمال  5درصد است.
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ادامۀ جدول 1
گاما

نیتروژن

وزن خگک برگ در بوته

ملکرد برگ

وزن خگک ساقه در بوته

ملکرد بیولوژیک

()Gray

()kg/ha

()g

()kg/ha

()g

()kg/ha

0

9/61b-e

3201/11h

47/75eb

19331c

a

b

bc

b

0

4

50

5/22ij

100

12/52

0

7/38e-i

2459/72m

50

6/54f-j

p

100

6/39

10/95abc
g-j

6/01

2128/61

3650/83d
t

37/64ghi

15186m

ijk

t

35/47

kln

33/10

31/51nm
ln

14190

u

13391

14299s

v

50

4/78j

1595/00w

18/18o

7820x

100

12/58a

4194/44a

43/73cd

18986d

o

hi

o

10/57abc
f-j

7/02

2001/94

34/67jkl

14934p

32/94

0

20

f-j

q

2180/00

45/67

19546

13201

150

16

2845/00j

150

0

12

4172/22

8/54c-g

150

8

1740/55v

43/71cd

16530h

3524/44e
2338/89

50

5/46hij

1818/89u

100

6/01g-j

t

150

8/67b-f

2888/88i

2003/33

48/83a

37/31

40/53ef
c

36/53ij

0
50

10/11a-d

3369/44

32/58

100

7/94

2645/83

f

15321l

7/97d-h
d-h

15494k

45/21

2655/28k
l

14977

17282

44/28c

f

19995a

ln

jkl

17569e

q
r

14414

34/51

14393

150

6/27f-j

2091/39r

41/68de

16219i

0

11/23ab

3744/44c

34/72jkl

15581j

50

6/07g-j

s

fgh

n

100

9/79b-e

g

150

7/5e-i

2022/22

39/07

fge

15242

g

3263/89

39/88

16861

2483/05n

29/86m

12653w

حروف غیرمگابه در هر ستون بیانهر اختالف معنادار در سط احتمال  5درصد است.

بیگترین وزن خگیک بیرگ تیک بوتیه ( 12/6گیرم) و

و کمترین وزن برگ تکبوته ( 4/8گرم) و ملکرد برگ در

ملکرد برگ در واحد سط ( 4194کیلوگرم در هکتار) در

 8گری با

تاب

واحد سط ( 1595کیلوگرم در هکتار) در تاب

 50کیلوگرم در هکتار نیتروژن مگاهده اد .در تیاب هیای

 8گری با  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن تولید اید

دوره   17شماره   2تابستان 1394
302

تأثیر پرتو گاما پیش از جوانهزنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونۀ آلمانی

صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گری ،بیگترین وزن برگ تکبوتیه

افزای

و ملکرد برگ در واحد سیط بیهترتییب در مقیادیر ،100

مطالعات متعددی گزارش اده است  .]22 ، 36روندی

 50 ،150 ،100 ،150و صفر کیلیوگرم در هکتیار نیتیروژن و

افزایگی بین مصرف نیتروژن و زمان الزم برای اکوفایی

کمترین مقادیر وزن برگ در بوته و در واحد سط با کیاربرد

اولین گل در بابون

گاوچگم گزارش اده است،

 150 ،50 ،50 ،100 ،50و  50کیلییوگرم در هکتییار بییهدسییت

بهطوریکه طوالنیترین زمان الزم برای اکوفایی اولین

مد .همکواانی تیمارهای نیتروژن از نظر وزن برگ نگان داد

غنچه ،زمان اکوفایی اولین گل ،بلندترین ارتفا گیاه،

که مقادیر بیگتر نیتروژن ،بیه وزن زییاد بیرگ در بوتیه و در

بیگترین تعداد گل و ااخ فر ی در بوته از تیمار نیتروژن

واحد سط منجر اده است (جدول  .)1بیگترین وزن سیاقه

 150کیلوگرم در هکتار در مقایسه با صفر و  75کیلوگرم

در بوته ( 48/8گرم) مربوط به تاب

 8گری و مصیرف 150

مصرف نیتروژن در

ملکرد همراه با افزای

در هکتار نیتروژن بهدست مد .]2

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کمترین وزن ساقه ( 18/2گرم)
مربوط به تاب

 .2. 3اثر تيمارهای پرتودهی و نيترو ن بر عملكررد

 8گیری و مصیرف  50کیلیوگرم در هکتیار

بيولو یک

نیتروژن بود .بیگترین تعداد ااخ فر ی در سطوح صیفر،4 ،
گاما بهترتیب در مقیادیر صیفر،

اثر متقابل بین پرتو گاما و نیتروژن بر ملکیرد بیولوژییک در

صفر ،100 ،150 ،صفر و  100کیلوگرم در هکتار نیتیروژن و

سییط احتمییال  1درصیید معنییادار ایید .بیگییترین ملکییرد

کمترین مقادیر این سطوح گامیا بیهترتییب در مقیادیر ،150

بیولوژیک ( 19996کیلوگرم در هکتیار) از تیاب

 8گیری بیا

 50 ،150 ،50 ،150و  150کیلیییوگرم در هکتیییار نیتیییروژن

 150کیلوگرم در هکتیار نیتیروژن بیهدسیت مید و کمتیرین

مگاهده ادند (جدول  .)1در یک مطالعه ،اثر متقابل معنیادار

ملکرد بیولوژیک ( 7820کیلوگرم در هکتار) مربوط به تاب

بین پرتو گاما و سطوح فسفر در بابون لمانی گزارش اده و

 8گری با  50کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود .بررسیی مقیادیر

گاما بر بررهای ایین

گامیا

 16 ،12 ،8و  20گری تاب

تحریک راد گیاه در دوزهای کم تاب

مختلف ملکرد بیولوژیک در هر کدام از سطوح تیاب

گیاه ق ل از کاات مگیاهده اید  .]27مطالعیات دیهیر نییز

بهطور جداگانه نگان داد که بیگترین ملکیرد بیولوژییک در

ملکرد گیاهان دارویی را از طریق تیأثیر بیر اجیزای

گاما بهترتیب بیا

افزای

سطوح صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گری تاب

گاما بیر

کاربرد  ،100صفر ،100 ،150 ،صفر و  100کیلوگرم در هکتار

بررهای این گیاهان ق ل از کاایت گیزارش کیردهانید .ن یود

نیتروژن و کمترین مقادیر بیوماس در این سطوح گاما بهترتیب

تفاوت معنادار در ارتفا بوته و تعداد ااخ فر ی در بابونیه

در مقییادیر  ،50 ،100 ،150صییفر 100 ،و  150کیلییوگرم در

تحت تاب های با دوز کمتر مگاهده ایده ،امیا بیا افیزای

هکتار نیتروژن مگاهده اد (جدول .)1

ملکرد در بابون لمانی  ]33و نخود  ]19با تاب

داایته

وجود برخی گزارشها م نی بر اثر متقابل بیین ناصیر

است .بهطور کلی ،روند ثابتی در تغییرات مورفولوژیک گییاه

گاما بر تولید بیوماس بابون لمیانی  ]27و

بیگتر تاب

برخی صفت های مورفولوژییک افیزای

مگاهده نگید ،زییرا برخیی سیطوح تیاب

غرایی و تاب

همچنین تأثیر تاب

حتیی منجیر بیه

 ]11 ،38نیز یافتههای این پ وه

کوچکتر ادن جث گیاه اده اسیت  .]27کیاربرد  12/5تیا
 50کیلوگری پرتو گاما موجب افزای

گاما بر راید برخیی گیاهیان داروییی
را تأییید مییکننید .بیا

اینحال ،ارتفا بوته و در نتیجه بیوماس تولیدی بابونیه در

معنیادار تعیداد بیرگ

سطوح مختلف تاب

تاجخروس میاود .]25
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ندارند .نتایج تحقیقات بر روی نخود و جیو نگیان داد کیه

بیگترین ملکرد گل خگک در واحد سط از برداات

دوزهای زیاد س ب کاه

ملکرد بیولیوژیکی مییایوند،

ولی دوزهای کم ،افزای

ملکرد بیولوژیکی در مقایسه بیا

گاما) و مصرف  150کیلوگرم در هکتار نیتیروژن بیهدسیت

تیمار ااهد (بدون دریافت پرتو گاما) را در پیی داایتهانید

مد و کمترین ملکیرد گیل خگیک برداایت اول (13/3

 .]19، 35تحقیقات در سیبزمینی نگیان داد کیه مصیرف

گامیا و

بهین نیتروژن ،س ب افزای

اول ( 419کیلوگرم در هکتار) از تیمار ااهد (بدون تیاب

کیلوگرم در هکتار) مربوط به تیمار  8گیری تیاب

تولید بیوماس و میادۀ خگیک

مصرف  100کیلیوگرم در هکتیار نیتیروژن بیود .بیگیترین

نیتروژن از  220به

ملکرد کاپیتول در برداایت اول در سیطوح صیفر،8 ،4 ،

وزن تر

گاما بهترتیب با مصرف ،50 ،150

در گیاه میاود  ،]7درحالی که افزای

 440کیلوگرم در هکتار در بابون گاوچگم ،افزای

 16 ،12و  20گری تاب

و خگک بوتهها را در پی دارد .]13

صییفر 100 ،150 ،و صییفر کیلییوگرم در هکتییار نیتییروژن و
کمترین ملکرد بهترتیب با کاربرد  ،100 ،150 ،100صیفر،

 . 3.3اثر تيمارهای پرتودهی و نيترو ن بر عملكررد

 50و  150کیلییوگرم در هکتییار نیتییروژن مگییاهده ایید.

و اجزای عملكرد کاپيتول (گل خشک)
نتایج تجزی واریاند نگان داد که تیأثیر پرتیودهی گامیا و

بیگترین ملکرد گل خگک در واحید سیط از برداایت
دوم ( 104کیلوگرم در هکتیار) از  20گیری تیاب

مقادیر نیتروژن بر ملکرد گل در برداات سیوم در سیط
احتمال  1درصد معنادار بود .اثر متقابل بیین تیاب

مصرف  100کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کمترین ملکرد

گامیا و

( 14کیلوگرم در هکتار) با  20گری تاب

نیتروژن بر تعداد گل در بوته ،قطیر کیاپیتول ،وزن گیل در

ملکرد کاپیتول در برداایت دوم در سیطوح صیفر،8 ،4 ،

بردااییت دوم در سییط احتمییال  1درصیید معنییادار ایید.

 16 ،12و  20گری تاب

بیگترین تعداد گل در هر بوته ( 142دد) از گیاهان بیدون

کمترین ملکرد در برداات دوم بهترتیب بیا کیاربرد ،100

کمتییرین تعییداد گییل در بوتییه ( 29ییدد) از گیاهییانی کییه

 ،50صفر ،100 ،صیفر و  50کیلیوگرم در هکتیار نیتیروژن

دریافت کردنید بیا مصیرف 50

تولید اد (جدول .)2

کیلوگرم در هکتار نیتروژن ،بهدست مد .بیگترین تعداد گل

در برداات سوم ،بیگترین ملکیرد ( 122کیلیوگرم در

در هییر بوتییه در سییطوح صییفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گییری
تاب

هکتار) با تاب

گاما بهترتیب در مقیادیر 100 ،100 ،150 ،150 ،150

 20گری گاما تولید اد که از نظیر میاری

تفاوت معناداری با ملکرد حاصل از تیاب هیای  12 ،8و

و  50کیلیوگرم در هکتییار نیتیروژن و کمتییرین تعیداد گییل

 16گری نداات .حیداکثر ملکیرد تولییدی در تیاب

بییهترتیییب در مقییادیر صییفر ،صییفر 150 ،50 ،50 ،و 150

20

گری حدود  39درصد بیگتر از تیمار ااهد (بدون تیاب )

کیلوگرم در هکتار نیتیروژن مگیاهده اید (جیدول  .)2بیا
وجود اثر متقابل معنادار بین تاب

گاما بهترتیب با مصرف ،150 ،50

 100 ،150 ،100و  100کیلیییوگرم در هکتیییار نیتیییروژن و

گاما و مصیرف  150کیلیوگرم در هکتیار نیتیروژن و

بررهایگان  12گری تاب

گامیا و مصیرف

 50کیلییوگرم در هکتییار نیتییروژن حاصییل ایید .بیگییترین

بوتییه ،ملکییرد گییل در بردااییت اول و ملکییرد گییل در

تاب

گامیا و

بییود .کمتییرین ملکییرد کییاپیتول در بردااییت سییوم (56

گاما و نیتیروژن بیر وزن

کیلوگرم در هکتار) با تاب

گل در هر بوته ،مقایس میانهین ترکی یات تیمیاری تفیاوت

 4گری گاما حاصل اد که این

مقدار  36درصد کمتر از تیمار ااهد بود (ایکل -1الیف).

معناداری را نگان نداد .میانهین کل وزن گیل در هیر بوتیه

بیگییترین ملکییرد گییل خگییک در بردااییت سییوم (123

 0/66گرم بود.
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کیلوگرم در هکتار) متعلق به تیمار  100کیلوگرم در هکتیار

ااهد (بدون نیتروژن) اد ،بهطوری کیه کمتیرین ملکیرد

نیتروژن بود .مصرف نیتروژن بیگتر و کمتیر از ایین مقیدار

( 87کیلوگرم در هکتار) از مصرف  50کیلیوگرم در هکتیار

موجب کاه

نیتروژن بهدست مد (اکل-1

معنادار ملکرد گل خگک تا سیط تیمیار

).

جدول  .2مقایسۀ میانگین تركیبات تیماری پرتو گاما و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد كاپیتول بابونۀ آلمانی
گاما

نیتروژن

تعداد گل

ملکرد گل ()kg/ha

ملکرد گل ()kg/ha

ملکرد گل ()kg/ha

()Gray

()kg/ha

در هر بوته

برداات اول

برداات دوم

مجمو  3برداات

کاپیتول ()%

0

31/0pq

76/1c

48/9k

214/5i

1/11b

b

l

q

r

0

50

92/3c

100

108/0

150
0
4

50
100
150
0

8

53/0

jk

56/3

58/7i

h

61/0

b

l

n

62/00f

124/5

g

39/7j

de

100

50
100
0

33/3o
q

29/3

65/7g

100
150

79/5

62/0h

kl

55/0

de
n

78/3

48/0

39/0m

g

h

h

m

45/3

22/5p

41/9i

m

r

23/6o
g

55/3i

c

54/2

46/1h
d

de
f

44/2h

256/1d
r

152/5

183/3m
e

242/8

1/09

1/28b
1/68ab
b

0/87

1/28b
ab

1/71

75/6

264/5

1/71ab

13/6

104/2

60/8h

حروف غیرمگابه در هر ستون بیانهر اختالف معنادار در سط احتمال  5درصد است.
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208/3j

b

62/2h

a

62/2

167/8

1/37b

233/3f

s

67/2

202/0k

0/98b

1/36b

c

67/5

75/6

1/66

216/1

q

33/3

ab

1/13b

i

30/0n
40/3ij

1/02b

170/8p

41/4n
55/8i

1/72

2/32ab

195/8l

78/0

100

50

b

27/2

80/3

227/8

ab

27/0

19/2

d

187/5

1/36b

219/4

57/7ij
e

179/2o

72/0e

28/3o

3/57a
1/23b

145/3s

65/3e

50

0

51/4

68/3f

68/3f

150

p

46/9

o

65/6

54/7

65/0g

j

55/6

13/3

kl

151/7

0/78b

418/9a

50

150

20

l

218/9h

42/8n
64/5g

ااخ

1/35b

533/3a

31/7op

0

16

38/7m

33/9

20/8

36/1k

150

12

141/7a

55/3g

73/6d

برداات

c
l

195/0

b

306/4

216/4i

1/29b
ab

1/82

1/71ab

علیرضا پیرزاد و همکاران

الف

c

50

برداشت سوم

16

12

8

b

100

عملکرد گل خشک ()kg/ha

a

a

a

a

150

0
20

0

4

گاما ()Gray

a
b

b

b

120
80
60
40
20

برداشت سوم

100

عملکرد گل خشک ()kg/ha

140

0
150

0

50

100
نیتروژن ()kg/ha

شکل  .1مقایسۀ میانگینهای عملکرد گل خشک در برداشت سوم بابونۀ آلمانی تحت سطوح مختلف تابش گاما (الف) و نیتروژن (ب).
حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنادار در سطح احتمال  5درصد است.

ملکیرد در

 ،100صفر 100 ،150 ،و  100کیلوگرم در هکتار و کمترین

بیگترین ملکرد کل کاپیتول یعنی مجمو

سه برداات ( 533/3کیلوگرم در هکتار) از گیاهیان بیدون

ملکرد کل بیهترتییب بیا  ،50 ،50 ،150 ،100صیفر و 50

تاب

کیلوگرم در هکتار نیتروژن بهدست مد (جدول .)2

گاما و مصیرف  150کیلیوگرم در هکتیار نیتیروژن و

کمترین ملکرد ( 145/3کیلیوگرم در هکتیار) بیا  4گیری

مقایس ترکی ات تیماری سطوح گاما در مقادیر مختلف

و مصرف  150کیلوگرم در هکتیار نیتیروژن حاصیل

برداات گل خگک

تاب

نیتروژن نگان داد که بیگترین ااخ

اد .بیگترین ملکرد کل کاپیتول در سیطوح صیفر،8 ،4 ،
 16 ،12و  20گری تاب

( 3/57درصد) در بررهای بدون دریافت تاب
کیلوگرم نیتروژن در هکتار و پایین ترین ااخ

گاما بیهترتییب بیا مصیرف ،150
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( 0/78درصد) در تیمار بدون گاما و  100کیلوگرم نیتروژن

 .]3در تحقیق دیهری بر روی بابونی گاوچگیم ،اسیتفاده از

برداایت کیاپیتول

 100کیلوگرم در هکتار نیتروژن نسی ت بیه یدم اسیتفاده از

گامیا بیه-

 3تا  6درصدی مادۀ خگک گییاه

در هکتار بهدست مد .بیگترین ااخ

در سطوح صفر 16 ،12 ،8 ،4 ،و  20گری تاب

کود نیتروژن س ب افزای

ترتییییب بیییا مصیییرف  100 ،150 ،50 ،100 ،150و 100

اد  .]9در بیگتر گیاهان دارویی افزودن  40تا  50کیلیوگرم

برداات گیل خگیک

نیتروژن در هر هکتار بهصیورت سیرک در اولیین برداایت

بییهترتیییب بییا کییاربرد  ،50 ،150 ،150 ،100صییفر و 50

س ب افزای

ملکرد پیکر رویگیی مییایود .همچنیین در

کیلوگرم نیتروژن در هکتار مگاهده اد (جدول .)2

ارایط مناسب ملکرد محصول در سال اول روی

کیلوگرم نیتروژن و کمترین ااخ

 700تیا

با وجود مطالعات اندک در مورد تأثیر همزمیان ناصیر

 1000کیلوگرم در هکتار و در سالهای بعید  2تیا  3تین در

غرایی و پرتو گامیا بیر گیاهیان داروییی ،برخیی محققیان

معنادار مقادیر وزن تیر و وزن

پرتییودهی پییی

هکتار خواهد بود  .]8افزای

خگک بوته بابون گاوچگم در  75و  150کیلوگرم در هکتار

از کااییت بییرر را یکییی از مییؤثرترین

نیتروژن در مقایسه با تیمار ااهد گزارش اده است .]2

روشهای گسترش ملکرد ،اجیزای ملکیرد و ترکی یات
ایمیایی گیاهان میدانند  .]18 ، 33در بابون لمانی ، 37
 ،]33اببو و زباندرقفیا  ]20و نعنیا فلفلیی  ]38تیأثیر

 .4. 3اثر تيمارهای پرتودهی و نيترو ن بر درصرد و

مث ت گاما بر ملکرد اقتصیادی ایین گیاهیان میورد تأییید

عملكرد اسانس

است .ط ق نتایج یک مطالعیه  ،]15بیا افیزای

درصد اساند تحت تیأثیر سیطوح مختلیف تیاب

دوز پرتیو،

گامیا و

میییابید ،امیا در گنیدم سییاه ]23

نیتروژن قرار نهرفت ،اما اثر متقابل بین گاما و نیتیروژن بیر

ملکرد تکبوتیه در هیر

ملکرد اساند در سط احتمیال  5درصید معنیادار اید.

بوته میاود .نتایج مطالعیات در گنیدم  ،]34نخیود ،]19

میانهین کل درصید اسیاند در واحیدهای زمایگیی 0/56

فتابهردان  ،]15ماش  ]30و جو  ]35نگان داد که پرتیو

درصد وزنی  -وزنی بود .بهنظر میرسد تأثیر پرتیو گامیا و

وزن هزاردانه میاود و

نیتروژن بر ملکرد اساند از طریق ملکرد کاپیتول است،

طول بالل ذرت کاه
تاب

 5تا  20گری س ب افزای

گاما در دوزهای کم ،س ب افزای
با افزای

دوز تاب

زیرا درصد اساند تحت تأثیر گاما و نیتروژن قیرار نیدارد.

از مقدار ن کاسته میاود.

در بررسی دیهری افزای

افزای

نیتروژن بیهصیورت نیتیرات

مونیم ،ملکیرد کیدوی تخیمکاغیری را افیزای

درصد اساند بابون لمانی تحت تأثیر تاب

ا مال صفر تا  10کیلوراد ،برخالف نتایج پی وه

داد ،ولیی

گاما با
حاضیر

ملکیرد مییوه اید .]12

گزارش اده است .ال ته این نتیجه زمانی بهدسیت مید کیه

کییاربرد مقییادیر صییفر 100 ،50 ،و  200کیلییوگرم در هکتییار

گامییا را روی بییررهای بابونییه

مقادیر بسیار بیگتر ،س ب کیاه

محییدودۀ وسیییعی از تییاب

نیتروژن ،بیگترین تعداد مییوه را در کیدوی تخیمکاغیری در

زمای

 100کیلوگرم در هکتار نیتروژن تولید کرد ،ولیی بیا افیزای

مسئله بااد  .]27با وجود اثر متقابل بین گامیا و نیتیروژن

این مقیدار بیه  200کیلیوگرم در هکتیار تغیییر معنیاداری در

بر ملکرد اساند ،مقایس میانهینهیا اخیتالف معنیاداری

سیط نیتیروژن از

بین ترکی ات تیماری نگان نداد و میانهین ملکرد اسیاند

صفر تا  200کیلوگرم در هکتار متوسیط وزن تیر مییوه ،وزن

در هم ترکی ات تیمیاری 1/22 ،کیلیوگرم در هکتیار بیود.

یافیت

دوز در مقایسه با گیاهان ایاهد

ملکرد مگاهده نگد .همچنین با افزای

هزاردانه ،ملکرد میوه و دانه در واحد سط افیزای

افزای

کردند که این تفاوت ممکین اسیت ناایی از ایین

ملکرد با افزای
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درصد و ملکر د اساند تفاوت معناداری مگاهده نگد.

ااید به دلیل ایجاد یک محل ییا ییک جایهیاه تعیدادی از
ژن های فعال و ناهمهن توسط پرتوهیای گامیا بااید کیه

ملکرد گل و اساند با تعداد گل در بوتیه و ملکیرد

ملکرد میاوند  ] 5 ،31یا ممکن است اثر

گل در برداات اول هم ستهی مث ت و معناداری نگان داد،

پرتوها بر هورمون ها ،سی ب تغیییرات هورمیونی در نهیا

درحالی کیه ملکیرد بیومیاس بیا ملکیرد بیرگ و سیاقه

اده بااد  .] 15 ،24بیا ا میال مقیادیر صیفر 75 ،و 150

برداات (بنیا

س ب افزای

کی لوگرم در هکتار نیتروژن خال

هم ستهی مث ت و معنادار نگان داد .ااخ

 ،بیگترین مقدار کامفور

به تعریف نس ت ملکرد گل به بیوماس) با ملکیرد گیل

و کریزانتنیل استات از اساند بابونی گاوچگیم در تیمیار

(برداات اول و مجمو سه برداایت) و ملکیرد اسیاند

 75کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست مد ،درحیالی کیه

هم سییتهی مث ییت و بییا وزن سییاقه در بوتییه و ملکییرد

بیگییترین ملکییرد اسییاند از  150کیلییوگرم در هکتییار

بیولوژیک (بیوماس) هم ستهی منفیی و معنیادار نگیان داد

نیتروژن حاصل اد  .] 2بین تیمارهیای زمیای

(جدول .)3

از نظیر

جدول  .3ضرایب همبستگی صفات بررسیشده
X1

*

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X2

0/02

X3

0/49

0/41

X4

0/51

0/14

X5

0/28

0/23 -0/12

X6

0/15 -0/06 -0/05 -0/14

0/19

X7

0/15 -0/06 -0/05 -0/14

0/19

1/00

X8

0/30

0/24 -0/01

0/35

0/20

0/30

X9

0/05

0/33 -0/11 -0/01

0/59

-0/12 -0/05 -0/05

X9

X10

X11

X12

X13

X14

X15

0/44
0/61

0/30
-0/06 -0/07

X10

0/06 -0/13

0/30

0/34 -0/20 -0/23

0/34

X11

0/15

0/13

0/37

0/01 -0/05 -0/05

0/01

0/17

X12

0/07

0/06

0/13

0/25

0/53

0/05

0/05

0/87 -0/07

X13

0/22

0/02

0/20

0/36

0/24

0/56

0/56

X14

0/00 -0/21 -0/15

0/96

0/001 -0/32
0/24

0/05 -0/10

0/09
-0/02 0/16

-0/24 -0/35 0/24 -0/16 -0/39 -0/17 -0/27 -0/27 -0/18 -0/04

X15

0/19 0/001 0/001

0/19

0/44

0/73 -0/13 -0/05 -0/05

0/28

0/93 0/25

0/001 -0/10

X16

0/04 -0/03 0/001 -0/05

0/34

0/79 -0/54 -0/22 -0/22

0/11

0/85 0/03

0/83 -0/16 -0/51

ضرایب بی
X1

از  0/40در سط احتمال  5درصد معنادارند.

* :تعداد برگ در بوته :X2 ،تعداد پنجه در بوته :X3 ،تعداد ااخه در بوتیه :X4 ،ارتفیا بوتیه ( :X5 ،)cmتعیداد گیل در بوتیه :X6 ،ملکیرد بیرگ

( :X7 ،)kg/haوزن برگ در بوته ( :X8 ،)gوزن ساقه در بوته ( :X9 ،)gملکرد گل ( )kg/haبرداایت اول :X10 ،ملکیرد گیل ( )kg/haبرداایت دوم،
 :X11ملکرد گل ( )kg/haبرداات سوم :X12 ،ملکرد گل ( :X13 ،)kg/haملکرد بیولوژیک ( :X14 ،)kg/haدرصد اسیاند :X15 ،ملکیرد اسیاند
( )kg/haو  :X16ااخ

برداات گل (.)%
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نتيجهگيری

محمدی س ا و بیات ه ( )1385تأثیر کیود نیتیروژن و
گاما بر برر ق ل از کاایت

هرس ساقه بر روی ملکرد و اجزای ملکرد کیدوی

بهطور کلی ،اثر متقابل بین تاب

و مصرف مقادیر مختلف نیتروژن نگان میدهید کیه پاسیخ

تخمکاغری ( .)Cucurbita pepo L.لوم کگاورزی و

گیاه (وی گیهای رویگی ،ملکرد و اجیزای ملکیرد) بیه

منابع ط یعی( 13 .وی هنامه زرا ت و اصیالح ن اتیات):

نیتروژن ،با تغییر دوز تاب

گاما متفاوت است ،بهطوری که

.32-41

برخی صفات نظیر تعداد برگ با دریافت پرتو گاما در هم
سطوح کاه

 .4مومن زاده ی ،تاجبخ

یافت ،ولی تعیداد پنجیه و ارتفیا بوتیه در

سطوح باالتر تاب

پی تیمار دزهای مختلف ااع گاما بر جوانهزنی بیرر

و فقدان نیتروژن به بیگترین حد رسید.

ذرت سینهل کراس ( .)704چهارمین همای
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