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 چکیده

گیاه دارویی بابونه در  های مورفولوژیک و عملکرد گل و اسانس به منظور بررسی تأثیر کودهای فسفره شیمیایی و زیستی بر ویژگی
در سال زراعی های کامل تصادفی با سه تکرار،  های خرد شده و در قالب طرح بلوک تشرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت کر

درصد  50و  70، 90در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل انجام شد. عامل اصلی، تنش خشکی شامل: آبیاری بر اساس ، 95-1394
درصد کود  50صد کود فسفره شیمیایی، در100ظرفیت زراعی و عامل فرعی، انواع کود فسفره شامل: شاهد )عدم مصرف کود(، 

فسفره شیمیایی + کود زیستی فسفات بارور دو و کود زیستی فسفات بارور دو در نظر بودند. بر اساس نتایج، ارتفاع بوته، قطر ساقه 
رتفاع بوته، درصد ظرفیت زراعی، از میزان ا 50تا  90و طبق، تحت تأثیر تنش خشکی و کود قرار گرفتند. با افزایش شدت تنش از 

های فوق داشت. برهمکنش تنش خشکی و کود، بر  نیز بیشترین تأثیر را بر ویژگی قطر ساقه و طبق کاسته شد و کاربرد تلفیقی کودها
دار شد. بیشترین تعداد گل در بوته، تعداد ساقه  تعداد گل در بوته، تعداد ساقه اصلی، وزن خشک بوته، عملکرد گل و اسانس معنی

بر اساس نتایج، برای بهبود  دست آمد. خشک بوته، عملکرد گل و اسانس، از تیمار عدم تنش با کاربرد تلفیقی کودها به  اصلی، وزن
های مورفولوژیک و عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه، کاربرد تلفیقی کودهای فسفره و آبیاری متداول مناسب خواهد  ویژگی

 بود.
 

 .تلفیق کود زیستی و شیمیایی، سوپرفسفات، فسفات بارور دو، عملکرد اسانس تعداد گل،  :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
To evaluate the effect of drought stress, chemical and biological phosphorus fertilizers on chamomile 

morphological traits, flower and essential oil yields , an experiment was conducted in Zabol University Research 

Field, 2016. The experiment was a split plot based on randomized complete block design with three replications. 

Main plots were drought stress including; irrigation after 90, 70 and 50 % of field capacity (FC) depletions and the 

sub plots were phosphorus fertilizers including; no fertilizer, 100 % chemical phosphorus, combined of 50 % of 

phosphate fertilizer + biofertilizers (Phosphate B-2), and biological fertilizer (Phosphate B-2). Results showed that 

plant height, stem and head diameter were affected by drought stress and fertilizer. Increasing stress intensity from 

90 (control) to 50% of FC plant height reduced stem and head diameter and application of 50 % from chemical 

and biological fertilizers showed the most influence. Effect of interaction between drought stress and fertilizer on 

number of main stem, number of flower per plant, dry weight of plant, flower and essential oil yield were 

significantly different. The highest number of main stem, number of flower per plant, dry weight of plant, and 

flower and essential oil yield were obtained from non-stressed with chemical and biological phosphorus 

combination. Based on the results, to improve the morphological traits, flower and essential oil yield of 

chamomile, the combined application of chemical and biological phosphorus fertilizers with conventional 

irrigation will be appropriate. 
 

 

Key words: Chemical and biological phosphorus combination, Essential oil yield, Number of flower, Phosphate 

barvare-2, Super phosphate. 
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 مقدمه

بار  با پیشرفت علم و توجه جهانیان به تأثیر زیان

استفاده از ترکیبات شیمیایی و مواد مصنوعی، جهان 

های گیاهی روی آورده  دوباره به استفاده از فراورده

شود قرن بیست و یکم،  است، به طوری که گفته می

 ,.Amanzadeh et alقرن گیاهان دارویی است )

 Matricaria chamomillaونه )(. گیاه دارویی باب2011

L. یکی از گیاهان دارویی متعلق به تیره کاسنی ،)

(Asteraceaeاست. کاپیتول )  های این گیاه، دارای

اسانسی است که در طب گیاهی، در تولید داروهای 

گیاهی تقویت کننده سیستم گوارشی، رفع زخم معده، 

آور، هضم کننده غذا، ضد تشنج و ضد اسهال،  اشتها

ها، مورد استفاده  فع کم خوابی و التیام دهنده زخمر

گیرد. ماده مؤثره اصلی اسانس، کامازولن نام  قرار می

دارد که دارای اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی است 

(Libster, 2008 .) 

های  گیاهان در طی دوران رشد خود، با تنش

شوند که هر یک از آن ها  متعدد محیطی مواجه می

با توجه به میزان حساسیت و مرحله نموی  توانند می

گیاه، اثرات متفاوتی بر رشد و عملکرد داشته باشند. 

ترین عوامل محیطی کاهش رشد و  کمبود آب، از مهم

خصوص  عملکرد بسیاری از گیاهان زراعی و دارویی، به

 Heidari et) در مناطق خشک و نیمه خشک دنیاست

al., 2007توای آب (. تنش خشکی، ضمن کاهش مح

های گیاهان، باعث محدود شدن رشد  در بافت

مورفولوژیک، برخی تغییرات فیزیولوژیکی و عملکرد در 

(. در بررسی تاثیر French et al., 2008شود ) ها می آن

تنش خشکی روی گیاه دارویی سیاهدانه مشخص شد 

که زیست توده گیاهی، ارتفاع بوته و عملکرد اسانس 

ید شدت تنش، درصد اسانس کاهش یافت اما با تشد

 Baher Nik et(. Rezapor et al., 2011افزایش یافت )

al. (2004 با بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد بوته ،)

به این نتیجه  (.Satureja hortensis Lگیاه مزه )

رسیدند که در شرایط تنش، وزن تر و خشک کلکاهش 

یافت. الزم به ذکر است که کودهای زیستی، سبب 

 etشود ) زایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش نیز میاف

al., 2011 Saravanakumar.)  سالمت محصوالت تولید

های مختلف، از نظر وجود بقایای  شده در سیستم

ها بر سالمت انسان و  سموم و مواد شیمیایی و تأثیر آن

های تولید و  ای را به روش محیط زیست، توجه ویژه

امر تولید، معطوف داشته است. ها به کار رفته در  نهاده

های  های اخیر و در پی بروز بحران آلودگی در سال

ای به منظور یافتن  های گسترده زیست محیطی، تالش

های مناسب،برای بهبود کیفیت خاک و  راهکار

ها و حفظ پایداری  محصوالت کشاورزی، حذف آالیند

 ,.Verma et alهای طبیعی آغاز شده است ) اکوسیستم

امروزه به دلیل هزینه باالی کودهای شیمیایی  (.2014

ها روی محیط، تحقیقات متعددی  و اثرات منفی آن

های بهبود دهنده حاصلخیزی  روی میکروارگانیزم

در جریان است  خاک )کودهای زیستی(،

(Adesemoye et al., 2009 یکی از ارکان اصلی در .)

های زیستی در  کشاورزی پایدار، استفاده از کود

های زراعی، با هدف حذف یا کاهش قابل مالحظه   نظام

(. Patel et al., 2010های شیمیایی است ) نهاده

های  کودهای زیستی، متشکل از میکروارگانیسم

مفیدی هستند که هر یک به منظوری خاص، از جمله 

های فسفات،  تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، رهاسازی یون

میکرو و غیره پتاسیم، آهن، جذب عناصر ماکرو و 

ها، در اطراف ریشه  شوند. این میکروارگانیسم تولید می

شوند و با افزایش حاصلخیزی خاک، افزایش  مستقر می

 Singhبخشند ) جذب عناصر توسط گیاه را بهبود می

et al., 2011 .) نتایج تحقیقی حاکی از آن بود که تاثیر

کودهای بیولوژیک بر تعداد شاخه اصلی، گل آذین در 

وته، قطر گل، عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس ب

 Matricaria chamomillaگیاه دارویی بابونه المانی )

L.مثبت و معنی ،) ( دار بودFallahi et al., 2009 .)

تحقیقی دیگر نشان داد که در شرایط تامین نیاز آبی 

گیاه، کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی، 

ه و عملکرد اسانس سبب بهبود عملکرد خشک گیا

شود و در شرایط تنش خشکی، کاربرد کودهای  می

 Zand etزیستی، بهتر از سایر کودها عمل می کنند )

al., 2017.) 

های کشارزی پایدار، کاربرد کودهای  در نظام

ای در افزایش تولید محصول،  زیستی، از اهمیت ویژه
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خیزی خاک و کاهش اثرات تنش خشکی  بهبود حاصل

است. بنابراین این تحقیق، به منظور بررسی  برخوردار

های  تأثیر کودهای فسفره زیستی و شیمیایی بر ویژگی

مرفولوژیک و عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس 

گیاه دارویی بابونه، در شرایط تنش خشکی و شرایط 

 آب و هوایی زابل انجام شد.

 

 هامواد و روش

ه ، در مزرع1394-95این تحقیق در سال زراعی 

آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل، 

واقع در شهرستان زهک )چاه نیمه( اجرا شد. شهر 

دقیقه  29درجه و  61زابل در موقعیت جغرافیایی 

دقیقه  13درجه و  31طول شرقی و عرض جغرافیایی 

متر از سطح دریا قرار دارد.  2/498شمالی و در ارتفاع 

های  رستان دارای زمستاناز نظر آب و هوا، این شه

های گرم و خشک است.  سرد و خشک و تابستان

میلی متر در سال  9/58میزان متوسط بارندگی در آن 

گراد است.  درجه سانتی 22و متوسط دمای ساالنه آن، 

نتایج حاصل از تجزیه شیمیایی خاک محل آزمایش، 

 آورده شده است. 1در جدول 

 یمیایی خاک محل آزمایشهای فیزیکی و ش ویژگی -1جدول 
Table 1. Physiochemical charactertics of the soil 

EC 
pH 

Organic matter Total N  K P 
Texture 

dS.m-1 %  ppm 

1.32 7.8 0.59 0.05  137 11 
 

Sandy loam 

 

های خرد شده و در قالب  آزمایش به صورت کرت 

را شد. های کامل تصادفی با سه تکرار اج طرح بلوک

عامل اصلی، تنش خشکی در سه سطح شامل: آبیاری 

درصد ظرفیت زراعی و عامل  90و 70، 50پس از 

فرعی، انواع کود فسفره در چهار سطح شامل: شاهد 

درصد کود شیمیایی فسفره  100 )عدم مصرف کود(،

کیلوگرم در هکتار )سوپر فسفات ترپیل(،  50به میزان 

کود زیستی درصد کود شیمیایی فسفری +  50

فسفات بارور دو و کود زیستی فسفات بارور دو به 

گرم در هکتار بودند. هر کرت آزمایشی،  100میزان 

دارای چهار ردیف کاشت به طول چهار متر، با فاصله 

متر بود  سانتی 20متر و روی ردیف  سانتی 50

(Arazmjo et al., 2010 .) 

کاری و در اواخر  صورت خشکه کاشت بذرها به

انجام گرفت. کود فسفره شیمیایی،  1394ند ماه اسف

هم زمان با کشت به خاک اضافه شد و کود زیستی 

فسفات بارور دو، قبل از کشت با بذر بابونه تلقیح داده 

 ها خیس شدند و مقدار شد. برای این کار، ابتدا بذر

ها مخلوط شد. سپس بذرها به  کود مورد نیاز، با آن

شدند و کشت صورت  مدت دو ساعت در سایه خشک

گرفت. بذرهای بابونه آلمانی از موسسه پاکان بذر 

اصفهان تهیه شد. جهت اعمال تیمار خشکی، بعد از 

استقرار کامل گیاه )چهار تا شش برگی( در خاک، با 

TDR(Time Domain Reflecto ) استفاده از دستگاه 

، میزان رطوبت خاک تعیین TRASE SYSTEمدل 

اس تیمارهای آزمایش در کل دوره شد و آبیاری بر اس

هرز به صورت دستی و در  های علف رشد، انجام شد.

ها در مرحله  طول دوره رشد وجین  شدند و تنک بوته

استقرار کامل گیاه )چهار تا شش برگی(، با دست 

انجام شد. برای تعیین ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته، 

شک بوته ساقه اصلی، قطر طبق و ساقه، وزن خ تعداد

در مرحله گلدهی، پنج بوته به طور تصادفی از هر 

های مورد نظر بر  گیری کرت انتخاب شدند و اندازه

 ها صورت گرفت.  روی آن

تدریج باز  های گیاه دارویی بابونه به جا که گل از آن

ای  از دو ردیف   ها با رعایت اثر حاشیه شوند، گل می

رحله وسط و از مساحت دو متر مربع، طی سه م

برداشت شدند و پس از خشک شدن در سایه خشک، 

ها تعیین شد. محاسبات  عملکرد گل و اسانس آن

انجام شد و  SAS9.2آماری طرح با استفاده از نرم افزار 

ای دانکن  ها، از آزمون چند دامنه برای مقایسه میانگین

 و در سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.
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 نتایج و بحث

 تهارتفاع بو

نتایج نشان داد که تأثیر تنش خشکی و کود بر ارتفاع 

دار  ها معنی دار بود ولی برهمکنش آن بوته بسیار معنی

ها نشان داد که  (. مقایسه میانگین2نشد )جدول 

بیشترین ارتفاع بوته، در تیمار آبیاری عدم تنش 

 50)شاهد( و کمترین آن، در تیمار آبیاری پس از 

دست آمد  تنش شدید( بهدرصد ظرفیت زراعی )

(. در رابطه با کاهش ارتفاع بوته در اثر تنش 3 )جدول

توان گفت که محدودیت آبی، موجب کاهش  آبی می

های  شود و از این طریق، رشد اندام ها می تقسیم سلول

دهد. بنابراین، از  هوایی و ارتفاع بوته را کاهش می

ر جمله اثرات منفی تنش خشکی، کاهش ارتفاع بوته ب

اثر کاهش رطوبت در دسترس و قابلیت جذب عناصر و 

 etکاهش رشد است. این نتایج، مشابه نتایج تحقیق 

al.  (2008 ) .روی گیاه دارویی بابونه استBaghalian 

et al. (2008 نیز مشاهده کردند که تنش خشکی، با )

تأثیر منفی بر رشد گیاه دارویی بابونه، سبب کاهش 

ها نشان  مقایسه میانگین  آن شد.ارتفاع و عملکرد گل 

های کودی، بیشترین ارتفاع  داد که تحت تأثیر تیمار

درصدی کودهای شیمیایی و  50بوته، از تلفیق 

زیستی و کمترین آن، از تیمار شاهد )عدم مصرف 

(. تلفیق کودهای زیستی و 3دست آمد )جدول  کود( به

 Karamiشود.  شیمیایی، سبب افزایش ارتفاع بوته می

et al.  (2011 با تحقیقی روی گیاه دارویی ،)

نتایج مشابهی با  ،(.Borago officinalis L)گاوزبان  گل

اند. از دالیل مهمی که  این تحقیق را گزارش کرده

توان برای تأثیر کود بیولوژیک بر افزایش ارتفاع  می

های موجود در این  بوته برشمرد این است که باکتری

ر تثبیت نیتروژن اتمسفری، با حل کودها، عالوه ب

کردن مواد معدنی مانند فسفات و تولید سیدروفورها، 

های گیاهی از قبیل اکسین و جیبرلین  تولید هورمون

دهند و از این طریق، موجب افزایش  را افزایش می

شوند که در  های دخیل در رشد گیاه می ساخت آنزیم

شوند  ها می افزایش طول میانگره به نهایت، منجر

(Hassanpour et al., 2010 .)Yadav et al. (2002) ،

افزایش ارتفاع بوته اسفرزه با مصرف کودهای زیستی را 

گزارش دادند و دلیل این امر را بهبود خصوصیات 

خاک و قابل دسترس شدن عناصر غذایی، در نتیجه 

استفاده تلفیقی از کودهای شیمیایی و زیستی عنوان 

 نمودند. 
 

 د ساقه اصلیتعدا

تعداد ساقه اصلی، تحت تأثیر برهمکنش تنش خشکی 

دار شد  و کود، در سطح احتمال یک درصد معنی

(. با افزایش شدت تنش، تعداد ساقه اصلی 2)جدول

های برهمکنش تنش  کاهش یافت. مقایسه میانگین

خشکی و کود نشان داد که بیشترین تعداد ساقه 

درصد ظرفیت زراعی  90اصلی، از تیمار آبیاری پس از

)عدم تنش( و با کود تلفیقی و کمترین آن، از تیمار 

درصد ظرفیت زراعی )تنش شدید(  50آبیاری پس از 

دهی  (. شاخه4دست آمد )جدول  و عدم کاربرد کود به

زیاد در شرایط شرایط خشکی، یک صفت نامطلوب 

شود زیرا باعث مصرف بیهوده رطوبت  محسوب می

 .Ogbonnaya et alگردد.  خاک و اتالف آن می

دهی در شرایط خشکی در  ، محدود شدن شاخه(1998)

( را به عنوان یک .Hibiscus cannabinus Lکنف )

مکانیسم سازگاری در نظر گرفتند که به وسیله آن، 

تر نمو  کند تا آب را برای مراحل بحرانی گیاه تالش می

نظیر گلدهی حفظ نماید. بنابراین شاید بتوان کاهش 

عداد ساقه در شرایط کم آبی را به عنوان یک ت

مکانیسم سازگاری در گیاه دارویی بابونه در نظر 

، با بررسی تأثیر کودهای Moradi et al. (2008)گرفت. 

 Foeniculumبیولوژیک بر گیاه دارویی رازیانه )

vulgare ) ،دریافتند که تعداد شاخه اصلی در بوته

 Aghaر شد. نتایج دا تحت تأثیر کودهای زیستی معنی

Baba Dastjerdi et al. (2015 ) بر روی گیاه دارویی

رازیانه نشان داد که تلفیق کودهای زیستی و 

در بوته   شیمیایی، بیشترین تاثیر را بر تعداد شاخه

داشت. در شرایط تامین نیاز آبی گیاه، کاربرد تلفیقی 

های  کودهای زیستی و شیمیایی، باعث بهبود ویژگی

شود  می  (.Mentha spicata L)وژیکی نعناع فیزیول

(Zand et al., 2017 .) 

 
 



 179  1397زمستان ، 4 ة، شمار49 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران   

 

های مرفولوژیک و عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه تحت تاثیر تنش  تجزیه واریانس )میانگین مربعات( ویژگی -2جدول 
 خشکی و کود فسفره

Table 2. Variance analysis )mean squares( of the effects of  drought stress and phosphorus fertilizer on 

chamomile morphological traits, and flower and essential oil yields  
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df SOV 

300.07 88337.9 0.29 1.51 0.02 0.01 0.20 4.97 2 Rep 

2847.09** 8188837.3** 3.92** 1026.66** 51.14** 0.66** 3.27** 103.55* 2 
Drought 

stress (D) 

387.93 22606.2 0.26 0.39 0.24 0.03 0.15 2.53 4 Ea 

10545.08** 4769554.5** 1.81** 196.43** 14.29** 0.39** 4.80** 22.37** 3 
Phosphorus 

fertilizer (B) 
364.76** 390478.5** 0.13ns 21.54** 0.78** 0.01ns 0.46** 0.99ns 6 D × B 

56.79 93954.7 0.21 0.32 0.20 0.01 0.09 0.54 18 Eb 

8.67 10.36 8.95 1.81 7.52 5.04 6.75 2.36 - Cv (%) 

** و*   داری در سطح پنج و یک درصد به ترتیب معنی  
* and ** significant at 5 and 1% probability levels , respectively 

 

 قطر ساقه

تأثیر تنش خشکی و کود بر قطر ساقه، در سطح 

دار شد اما برهمکنش این دو  احتمال یک درصد معنی

(. بر این 2دار نشد )جدول  عامل بر قطر ساقه معنی

ساقه کاهش یافت، اساس، با افزایش شدت تنش، قطر 

به طوری که کمترین قطر ساقه، از تیمار تنش شدید و 

دست آمد  بیشترین آن، از تیمار آبیاری کامل به

تر شدن ساقه،  (. گیاه با کوتاه شدن و نازک3)جدول 

دهد. تنش خشکی در  به کمبود آب واکنش نشان می

 Sangtarashکلزا نیز منجر به کاهش قطر ساقه شد )

et al., 2009 کاهش قطر ساقه در شرایط کم آبی در .)

بهار و  گلی، گل همیشه گیاهان اسفرزه، بومادران، مریم

 ,Lebaschym and Sharifi Ashoorabadiبابونه )

( نیز Akbari Nia et al., 2005دانه ) ( و سیاه2004

تأثیر کود فسفره بر قطر ساقه،   گزارش شده است.

رین و کمترین آن، به افزایشی بود، به طوری که بیشت

ترتیب مربوط به تیمارهای تلفیقی و شاهد کودی بود 

(. در بررسی تأثیر سطوح مختلف کود فسفر 3)جدول 

در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور دو بر گیاه 

دارویی بابونه آلمانی مشاهده شد که تاثیر کود بر 

 ,.Alijani et alدار بود ) ارتفاع و قطر ساقه معنی

2011 .) 

 وزن خشک بوته

تاثیر برهمکنش تنش خشکی و کود بر وزن خشک 

دار شد )جدول  بوته، در سطح احتمال یک درصد معنی

ها نشان داد که  های برهمکنش آن (. مقایسه میانگین2

درصد کود  50بیشترین وزن خشک بوته، از کاربرد 

شیمیایی+ کود زیستی در شرایط بدون تنش خشکی 

، از اعمال تنش شدید و بدون کاربرد و کمترین آن

(. در مورد اثر تنش 4دست آمد )جدول  کود )شاهد( به

توان اظهار داشت که کاهش میزان آب در  خشکی، می

محیط جذب، باعث اختالل در انتقال مواد غذایی الزم 

شود و  برای رشد و عدم تولید ماده خشک جدید می

خشکی، کاهش رشد را به دنبال دارد. در طی تنش 

شود  ها محدود می فتوسنتز به دلیل بسته شدن روزنه

(Yordano and Tsonev, 2003 با افزایش شدت .)

تنش خشکی، وزن خشک گیاه نعناع کاهش یافت 

(Zand et al., 2017  .)Karami et al. (2011 کاهش ،)

وزن خشک گیاه دارویی گل گاوزبان در شرایط تنش 

ن تحقیق مطابقت دارد. را گزارش کردند که با نتایج ای

های هوایی گیاه در شرایط تنش  کاهش وزن اندام

تواند در نتیجه عدم دسترسی کافی به آب،  آبی، می کم

ها باشد. کاهش سطح رویشی سبب  برای آماس سلول

شود که توانایی گیاه برای جذب نور و در نهایت،  می
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تولید مواد فتوسنتزی کاهش یابد که خود دلیلی بر 

(. Hassani et al., 2004باشد ) ها می زن اندامکاهش و

نتایج تحقیقی نشان داد که بیشترین عملکرد زیستی 

 Salehiبابونه المانی، با تلقیح کود زیستی حاصل شد )

et al., 2016 ازتوباکتر(. کاربرد کودهای زیستی ،

، موجب افزایش رشد رویشی باسیلوسو  آزوسپریلیوم

زن خشک گیاه دارویی و در نتیجه، باعث افزایش و

(. Mahfouz and Sharaf-Eldin, 2007رازیانه شد )

کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی در شرایط 

تامین رطوبت خاک، سبب افزایش عملکرد ماده 

 (. Zand et al., 2017شود ) گیاه نعناع می خشک

 

 تعداد گل در بوته

داری  یبرهمکنش تنش خشکی و کود، تأثیر بسیار معن

(. با افزایش 2 بر تعداد گل در بوته داشت )جدول

سطح تنش خشکی، تعداد گل در بوته کاهش یافت، 

های برهمکنش تنش  به طوری که مقایسه میانگین

خشکی و کود نشان داد که کمترین تعداد گل در بوته، 

به تیمار عدم مصرف کود، توام با تنش شدید )آبیاری 

ی( و بیشترین آن، به درصد ظرفیت زراع 50پس از 

کاربرد کود تلفیقی با آبیاری کامل تعلق داشت )جدول 

(.با افزایش شدت تنش خشکی، تعداد گل در بوته 4

 کاهش یافت. 

رسد که تنش خشکی، سبب کاهش  به نظر می

است و در نتیجه، رشد و توسعه  رشد گیاه شده 

های هوایی محدود شده است. در بررسی تاثیر  اندام

روی گیاه دارویی بابونه آلمانی مشخص  تنش خشکی

شد که با افزایش سطح تنش، تعداد گل کاهش 

نتایج  (.Soltani Gerdfaramarzi et al., 2011یابد ) می

مشابهی در گل همیشه بهار نیز گزارش شده است 

(Shubhra et al., 2004 نتایج تحقیق .)Alijani et al. 

اد که بیشترین روی گیاه دارویی بابونه نشان د (2010)

تعداد گل، عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس، از 

کاربرد تلفیق کود زیستی بارور دو و کود شیمیایی 

نتایج آزمایش دیگری نیز حاکی از  فسفر حاصل شد.

افزایش تعداد گل بابونه آلمانی در بوته، در اثر تلقیح با 

 (.Salehi et al., 2016باشد ) کود زیستی می

 قطر طبق

دار بود  تأثیر تنش خشکی و کود، بر قطر طبق معنی

 دار نشد ها بر قطر طبق، معنی اما اثر برهمکنش آن

( نشان داد که 3ها )جدول  (. مقایسه میانگین2)جدول 

بیشترین و کمترین قطر طبق، به ترتیب به تیمارهای 

طوری  آبیاری کامل و تنش شدید اختصاص داشت، به

و  50مارهای آبیاری پس از که کاهش قطر طبق در تی

 90درصد ظرفیت زراعی، در مقایسه با تیمار  70

 07/15و  32/18درصد ظرفیت زراعی، به ترتیب 

در تحقیقی روی گیاه  Azizi et al. (2008)درصد بود. 

دارویی بابونه مشاهده کردند که بیشترین قطر طبق، 

در تیمار آبیاری هر هفته و کمترین آن، در تیمار 

ی هر دو هفته مشاهده شد و با افزایش میزان آب آبیار

آبیاری در دور آبیاری ثابت، قطر طبق افزایش 

ها حاکی از آن است  مقایسه میانگینداری یافت.  معنی

که بیشترین قطر طبق، از کاربرد تلفیقی کودها و 

دست آمد )جدول  کمترین آن، از تیمار عدم مصرف به

ودها نسبت به عدم طوری که کاربرد تلفیقی ک ( به3

درصد افزایش داد.  30/22مصرف کود، قطر طبق را 

نتایج بررسی تاثیر کودهای زیستی و آلی در کشت 

ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی نشان داد که قطر 

 ,.Salehi et alگل، تحت تاثیر کودها افزایش یافت )

بیانگر  Tohidinia et al. (2014)(. نتایج تحقیق 2016

است که بیشترین قطر بالل، با مصرف همزمان آن 

دست  کودهای زیستی بارور دو و شیمیایی فسفر، به

آمد که با تیمار تلقیح بذر با کود زیستی و تیمار 

داری داشت. از نتایج چنین  شاهد، تفاوت معنی

استنباط شد که کود زیستی فسفر، با افزایش حاللیت 

سایر فسفر خاک و همچنین قابل دسترس نمودن 

عنصر معدنی، سبب بهبود عملکرد گیاه، در استفاده 

ها، برای سوخت و ساز گیاهی شده است و  مؤثر از آن

 قطر بالل را افزایش داده است. 
 

 عملکرد گل خشک

تأثیر برهمکنش تنش خشکی و کود بر عملکرد گل 

دار شد  خشک، در سطح احتمال یک درصد معنی

(. اثر برهمکنش تنش خشکی و کود نشان 2)جدول 
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داد که بیشترین عملکرد گل خشک، به تیمار آبیاری 

کامل با کود تلفیقی و کمترین آن، به تیمار تنش 

(. 4عدم کاربرد کود تعلق داشت )جدول شدید توام با 

 50نتایج تحقیقی نشان داد که تنش خشکی در حد 

درصد ظرفیت زراعی، عملکرد گل بابونه را نسبت به 

درصد کاهش داد  1/18تیمار شاهد، به میزان 

(Arazmjo et al., 2010 بروز تنش خشکی، موجب .)

شود؛ در نتیجه، جذب نور و  ها می کاهش سطح برگ

یابد. بنابراین، با  ت فتوسنتزی گیاه کاهش میظرفی

های فتوسنتزی در شرایط کمبود  محدود شدن فرآورده

آب، تولید ماده خشک گیاه دارویی بادرشبو 

(Dracocephlum moldavica L.)   کاهش یافت

(Ramroudi et al., 2017،مصرف کودهای بیولوژیک .) 

شود  سبب افزایش عملکرد گل گیاه دارویی بابونه می

(Fallahi et al., 2009; Sanchez Govin et al., 

 50(. کاربرد کودهای زیستی همراه با کاهش 2005

درصدی مصرف مقادیر پیشنهاد شده کودهای 

شود.  شیمیایی در ذرت، موجب افزایش عملکرد می

عث ها در خاک، با تجمع مواد آلی توسط باکتری

ریشه و دسترسی بیشتر به عناصر   افزایش توسعه

که این شرایط، موجب  غذایی شده است، به طوری

 .(Fallah et al., 2007شود ) افزایش عملکرد می

 مقایسه میانگین اثر ساده تنش خشکی و کودهای فسفره بر ارتفاع بوته، قطر ساقه و طبق گیاه دارویی بابونه -3جدول

Table 3. Means comparisons of the effects of drought stress and phosphorus fertilizers on chamomile 
stem height and head diameter  

Head diameter 
(mm) 

Stem diameter 
(mm) 

Plant height 
(cm) Treatments 

   Drought stress (%F.C)  
5.84a 2.77a 34.42a 90 
4.96b 2.49b 30.81b 70 
4.77b 2.30b 28.60c 50 

   Phosphorus fertilizer 
4.62c 2.31c 29.45c Control 

5.42ab 2.55b 31.47b 100% chemical phosphorus 
5.65a 2.80a 33.27a 50% phosphate barvare-2 and 50% chemical 

phosphorus  
5.07bc 2.42c 30.92b 100% Phosphate barvare-2 

 5های که در هر ستون، حداقل در یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح میانگین*
 باشند.درصد می

*Means in each column with at least a common letter(s) are not significantly different based on Duncan 
test at 5 % probability level. 
 

 عملکرد اسانس

عملکرد اسانس، تحت تأثیر برهمکنش تنش خشکی و 

دار شد )جدول  رصد معنیکود، در سطح احتمال یک د

(. بیشترین عملکرد اسانس، از تیمار آبیاری پس از 2

درصد ظرفیت زراعی )آبیاری کامل(، با کاربرد  90

درصد کودهای شیمیایی و زیستی و  50تلفیقی 

درصد ظرفیت  50کمترین آن، از تیمار آبیاری پس از 

دست آمد،  زراعی )تنش شدید( با عدم مصرف کود به

ه کاهش عملکرد اسانس در تیمارهای طوری ک به

درصد ظرفیت زراعی نسبت  70و  50آبیاری پس از 

و  14/25درصد ظرفیت زراعی، به ترتیب  90به تیمار 

(. کاهش عملکرد اسانس 4درصد بود )جدول  53/10

در اثر کاهش رطوبت خاک، ممکن است ناشی از اثر 

آور تنش خشکی بر رشد و عملکرد پیکره رویشی  زیان

یاه باشد. اثرات نامناسب تنش خشکی در کاهش گ

( روی 2004) .Hassani et alعملکرد اسانس، توسط 

( گزارش شده Ociumum basilicumگیاه ریحان )

های  است. نتایج ارزیابی اثر کودهای زیستی بر ویژگی

 Hyssopus) رشد و کیفی گیاه دارویی زوفا

officinalis سال ( حکایت از آن دارد که در طی دو

آزمایش، کاربرد کودهای زیستی، منجر به افزایش 

 Koocheki etعملکرد اسانس نسبت به شاهد شد )

al., 2008.)  کاربرد کود زیستی در مقایسه با مصرف

تری را جهت بهبود  یایی، شرایط مناسبکودهای شیم

های میکروبی مفید در خاک مهیا کرده است و  فعالیت

ی پرمصرف و کم ضمن فراهمی بهینه عناصر معدن

مصرف برای گیاه، از طریق ایجاد اثرات هم افزایی و 

کننده بین خود قادرند میزان اسانس را افزایش  تشدید

(. در تحقیقی دیگر Kumar and Singh, 2001دهند )

مشخص شد که بیشترین تولید اسانس گیاه دارویی 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=de&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://jstnar.iut.ac.ir/search.php%3Fsid%3D1%26slc_lang%3Dfa%26auth%3D%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2581%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%2B%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AD&usg=ALkJrhjph3XnLhL8atNS_-CyjNfjC8Xgow
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بابونه، از کاربرد کودهای شیمیایی فسفر و فسفات 

(. در این Alijani et al., 2010صل شد )بارور دو حا

دلیل  تحقیق، محققان به این نتیجه رسیدند که به 

های ثانویه، از تولیدات جانبی فتوسنتز  که متابولیت این

های رویشی  که حجم اندام باشند و با توجه به این می

در اثر کاربرد کود فسفره، همراه با تلقیح، دارای 

های  راین مقدار تولید متابولیتباالترین مقدار بود، بناب

ثانویه در این گیاهان باال رفته است و باالترین حجم 

 اند. تولیدی اسانس را به خود اختصاص داده

 

های مرفولوژیک و عملکرد گل و اسانس گیاه  مکنش تنش خشکی و کودهای فسفره بر ویژگیبره  مقایسه میانگین -4جدول 
 دارویی بابونه

Table 4. Means comparisons of the effect of interaction between drought stress and phosphorus fertilizers 
on chamomile morphological traits and flower and oil yield  
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Phosphorus fertilizer 

 

Drought stress 
(%F.C) 

58.3e 216.5de 34.63e 5.84d 4.12ef Control 

90 
99.1b 342.6b 38.44b 7.35c 5.68b 

100% chemical  
phosphorus 

153.6a 420.2a 49.16a 9.94a 6.37a 
50% phosphate barvare-2 and 50% 

chemical phosphorus  
113.1b 396.6a 36.33d 9.13b 4.60de 100% Phosphate barvare-2 
42.8f 133.6fg 26.25g 4.72e 3.81fg Control 

70 
92.6c 274.0c 35.44de 5.66d 5.17bc 

100% chemical  
phosphorus 

141.8a 346.7b 37.30c 6.78c 5.34bc 
50% phosphate barvare-2 and 50% 

chemical phosphorus  
102.3bc 305.9bc 32.22f 7.08c 4.46de 100% Phosphate barvare-2 

39.2f 125.5g 16.02j 2.92f 3.40g Control 

50 
73.4d 172.5ef 21.95i 3.45f 4.90cd 

100% chemical  
phosphorus 

97.3c 213.8de 24.49h 4.86e 4.17ef 
50% phosphate barvare-2 and 50% 

chemical phosphorus  
89.6c 225.4d 22.89i 4.51e 4.11ef 100% Phosphate barvare-2 

 5اس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح هایی که در هر ستون، حداقل در یک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت آماری بر اسمیانگین
 .باشنددرصد می

*Means with at least a common letter(s) are not significantly different based on Duncan test at 5 % probability level. 

 

 گیری نتیجه

بر اساس نتایج، تاثیر تنش خشکی بر ارتفاع بوته، 

تعداد ساقه اصلی، قطر ساقه، وزن خشک بوته، تعداد 

گل و اسانس بابونه  گل در بوته، قطر طبق، عملکرد

دار بود و سبب کاهش آنها شد. کاربرد تلفیقی  معنی

کودهای فسفره زیستی و شیمیایی، بیشترین تأثیر را 

های مورد بررسی داشت. بنابراین، کاربرد  بر ویژگی

درصد کودهای فسفره شیمیایی و زیستی  50تلفیقی 

تواند سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی شود و  می

راهکاری برای افزایش عملکرد و جایگزینی  به عنوان

برای کود شیمیایی، در جهت توسعه کشاورزی پایدار 

باشد. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت تلفیق کودهای 

فسفره  شیمیایی و زیستی در شرایط محدودیت آبی، 

های مرفولوژیک و عملکرد گل و اسانس گیاه  بر ویژگی

 باشد. دارویی بابونه می
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