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  چکیده
 اجزاي از آن اسانس که است ارد اسانس دارویی گیاهان مهمترین از یکی  Matricaria recutitaعلمی نام با آلمانی بابونه      

 بهداشتی آرایشی و داروسازي مختلف صنایع در آن از و شده تشکیل) BوAاکسید بیسابولول-آلفا و ولبیسابول-آلفا کامازولن،(متفاوت
عملکرد و  بر )تن در هکتار 18، 16، 14، 0( مپوستک ورمیسطوح مختلف  حاضر به منظور بررسی اثر تحقیق .ودش می فراوانی استفاده

وزن تر  گل، قطر ، بوته ارتفاعدر بوته،   تعداد گل شامل صفات مورفولوژیک کامل گلدهی مرحله در. شد اجرااین گیاه  اجزاي عملکرد
 گل خشکوزن و  گل نشان داد که صفات ارتفاع بوته، تعداد گل در بوته، قطر گل، وزن تر نتایج. شد گیري اندازه گلخشک  وزن،  گل

نتایج نشان همچنین  .شاهد بودتیمار ن عملکرد مربوط به و کمتری دار بود از نظر آماري معنیکمپوست  تن در هکتار ورمی 18 در تیمار
 .از نظر صفات مختلف مورفولوژیک مورد بررسی در این تحقیق بوددر ردیف بعدي کمپوست  تن در هکتار ورمی 16داد که، مقدار

  
 قطر گل، کشت ارگانیکبابونه آلمانی،  ارتفاع بوته، :ها واژه کلید

 
  مقدمه
گیرد، بابونه آلمانی یا مجاري با نام علمی  دارویی که در طب سنتی و جدید مورد استفاده قرار میترین گیاهان  یکی از مهم       

Matricaria recutita L.  خانواده از یکساله است علفی و  گیاهی بابونه .است Asteraceae و تیره Anthemideae  ارتفاعبا 
 اي تشکیل شده اي و لوله هاي زبانه تیپ گلچه 2و از بوده فتابگردانآ گل شبیه آن گل طبق ،بریده سبز هاي برگ با متر، یک حدود

عدد متفاوت است که از نظر جنسی ماده هستند،  18تا 12اي به رنگ سفید در حاشیه قرار دارند و تعداد آنها بین هاي زبانه گلچه. است 
 در آن بذر زنی جوانه .)3( باشند می) دو جنسی( دهباشند و از لحاظ جنسی نر ما می به رنگ زرد مرکز طبق و اي در هاي لوله گلچه
 بذر شدن سبز باشد که می سلسیوس درجه 25 تا 20 بابونه زنی جوانه براي بهینه دماي اما گردد می آغاز سلسیوس درجه 7 تا 6دماي
س، فالونوئیدها و کومارین اسان: هاي بابونه عبارتند از ترین ترکیبات موجود در گل مهم .گیرد می صورت کاشت از پس روز 7-10طی
  .)1( باشد هاي بابونه داراي خواص ضدعفونی کننده، آرامبخش، ضد اسپاسم، ضد نفخ، ضد آلرژي می اسانس حاصل از گل .باشند می
 اهمیت دوم درجه در محصول کمیت و شود می داده تولید پایداري و محصول کیفیت به واقعی ارزش دارویی گیاهان تولید بحث در

 نظام از استفاده که است آن گویاي زراعی و طبیعی هاي اکوسیستم در دارویی گیاهان درباره شده انجام مطالعات .دگیر می قرار
 و آورد می فراهم گیاهان این تولید براي را شرایط بهترین محصول، کیفیت اصالت و طبیعی شرایط با تطابق دلیل به پایدار کشاورزي

 هاي سیستم سمت به دارویی گیاهان تولید در جهانی رویکرد دلیل همین به .)5( گردد می تولید شرایطی چنین در مؤثره ماده حداکثر
 به را اي ویژه جایگاه اسانس داراي و معطر دارویی گیاهان میان این در. باشد می آنها مدیریتی روشهاي بکارگیري و پایدار کشاورزي

 آن اسانس اهمیت به توجه با که کرد اشاره آلمانی بابونه دارویی گیاه به توان می یاهانگ این مهمترین جمله از .اند داده اختصاص خود
 گیاه، در آنها غلظت بهبود و معدنی مناسب عناصر جذب و ارگانیک تغذیه بهداشتی، و آرایشی غذایی، داروسازي، مختلف صنایع در

کمپوست بر  د آلی ورمیاثر سطوح مختلف کو حاضر تحقیقدر  .)4( داشت خواهد اسانس کیفیت و عملکرد افزایش در مهمی نقش
مصرف  ،با شناسایی سطح مناسب کود بتوان همگام با افزایش عملکرد دارویی تاد سی شی گیاه دارویی بابونه آلمانی بررخصوصیات کم
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و تولید محصول ارگانیک گام  و کشاورزي پایدارو در راستاي حفظ محیط زیست داد هاي مصرفی را کاهش  هاي شیمیایی و هزینه نهاده
 .برداشت

 
  ها مواد و روش

تیمارها  .انجام گرفتکشاورزي دانشگاه گیالن  علوم دانشکده منطقه رشت،تکرار در  سهدر  تصادفی این آزمایش در قالب طرح کامال
که قبل از کشت تا  دندبوتن در هکتار  18و 16و 14و 0هاي  حاصل از کود دامی با نسبت کمپوست ورمیشامل چهار سطح مختلف 

هاي ریز بابونه، بذور با بذر شت مستقیماک به منظور سهولت در از آماده سازي بستر،  پس .ندمتري به خاك افزوده شد سانتی 30عمق
 متر مربع 2×2متر از یکدیگر در کرتهایی به ابعاد  سانتی 15هایی به فاصله در طول ردیف و ماسه بادي مخلوط گردیدبا  5به 1نسبت
آبیاري به بر اساس نیاز و در زمان گلدهی هر هفته تا زمان گلدهی  و سپس روزانه انجام شدزنی بذور آبیاري  تا زمان جوانه .شد کشت

گونه علف کش، آفت کش و یا قارچ  مایش هیچدر طول اجراي آز .انجام شد دست با هرز هاي علف وجین و فتگرصورت غرقاب انجام 
اقدام به  بار یک روز 4شوند هر هاي گل آن به صورت روزانه باز می که بابونه داراي رشد نامحدود است و غنچهاز آنجا  .کشی مصرف نشد

 برداشت نوبت هر در ،انتخاب شدند جامعه نمونه عنوان به تصادفی بصورت بوته 10کرت هر وسط خطوط ازبدین منظور  .ها شد برداشت گل
 عمل صورت همین به آخر چین تا و شد گرفته نظر در اول چین در گل تعداد عنوان به آنها ینمیانگ و شمارش بوته 10 هر گل تعداد ،گل

ها پس از برداشت بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و با   گل .رسید ثبت به بوته در گل تعداد عنوان به چین پنج در گل تعداد مجموع و گردید
بلوك کامل  در پایان آنالیز آماري مربوط به طرح. گردیدندو در دماي اتاق خشک شدند و پس از آن در سایه  وزن 001/0ترازوي با دقت

 درصد 5احتمال در سطح LSDآزمون  ازها  مقایسه میانگینبراي انجام گرفت،  Excelو  SASافزارهاي  با استفاده از نرم تصادفی
  .استفاده شد

  
  نتایج و بحث

   فاع گیاه در مرحله تمام گلترا
بر  درصد 5احتمال معنی داري در سطح کمپوست تأثیر که سطوح مختلف ورمی دهد مینشان  ها داده قایسه میانگیننتایج حاصل از م

 4/90با میانگین ارتفاع تن در هکتار18ها نشان داد که تیمار  مقایسه میانگین. ) 1جدول( استتمام گل داشته ارتفاع گیاه در مرحله 
قرار دارد در حالیکه کمترین میزان آن مربوط به تیمار شاهد با میانگین  Aه و این تیمار در کالسمتر بلندترین بوته را تولید کرد سانتی
و  367/76هاي تن در هکتار با میانگین 14تن در هکتار و 16تیمارهاي  .قرار میگیرد Dمتر بوده که در کالس  سانتی 433/47ارتفاع
 اثر  بر 2002آتیه و همکاران در سال نتایج تحقیقات . قرار گرفتند Cو B هاي در کالسمتر  سانتی 233/63
 گردد کمپوست باعث افزایش ارتفاع بوته و قطر گل می که کاربرد ورمی نشان دادکمپوست بر خصوصیات ظاهري گیاه گل جعفري  ورمی

  .)2( زیره سبز شد اهکمپوست موجب افزایش ارتفاع در گی بیان کردند که استفاده از ورمی مقدم سعید نژاد و رضوانی. )6(
  .با نتایج این محققین مطابقت دارد نتایج تحقیق حاضر در خصوص ارتفاع گیاه در مرحله تمام گل

  
  

   تعداد گل در بوته
هر درصد بر تعداد گل در  5احتمال کمپوست تأثیر معنی داري در سطح که میزان مصرف ورمی دهد میها نشان  مقایسه میانگیننتایج 

قرار دارد و پس  Aرا تولید کرده و در کالس تن در هکتار بیشترین تعداد گل در هر بوته 18با اعمال تیمار .) 1جدول (بوته داشته است
(  و تیمار شاهد در آخرین کالس قرار گرفتند Cو Bهاي  به ترتیب در کالس وبودند تن در هکتار  14تن در هکتار و 16تیمارهاي از آن

توان  می گردید داري مشاهده معنی کمپوست اثر با افزایش ورمیباشد و  اندام اقتصادي این گیاه گل میاز آنجا که . قرار گرفت )Dکالس
لیوك و پانک در  .گردد وري می کمپوست باعث افزایش بهره نتیجه گرفت که در تولید اقتصادي بابونه، استفاده از مقادیر مناسب ورمی

باعث افزایش  کمپوست بررسی کردند و بیان کردند مصرف کود ورمیویی بابونه رومی کمپوست را بر روي گیاه دار اثر ورمی 2009سال 
  .)7( تحقیقات آنها با تحقیق حاضر مطابقت دارد نتایج. شود میهاي رشدي از جمله تعداد گل در بوته  شاخص
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   قطر گل

متربیشترین قطر  سانتی 340/3میانگین قطر گل تن در هکتار با 18که اعمال تیمار  دهد می نشان ) 1جدول( ها داده  مقایسه میانگین
 070/1شاهد با میانگین قطر گل تیمار قرار دارد در حالیکه کمترین میزان آن مربوط به Aو این تیمار در کالس گل را تولید کرده

 997/1و 484/2هاي  تن در هکتار به ترتیب با میانگین 14و تن در هکتار 16تیمارهاي. گرفتقرار  Dکه در کالس  متر بوده سانتی
 مناسب از آنجا که قطر گل رابطه مستقیم با وزن گل به عنوان اندام اقتصادي دارد، کاربرد. قرار گرفتند Cو Bهاي  سانتی متر در کالس

اران نتایج تحقیق حاضر با گزارشات آتیه و همک .بر عملکرد نهایی محصول اقتصادي مؤثر خواهد بودکمپوست با تأثیر بر قطر گل  ورمی
  .)6( دارد هماهنگیکمپوست حاصل از کود دامی  گیاه جعفري با کاربرد کود ورمی مبنی بر افزایش قطر گل 2002در سال

   هاي تازه گل وزن
درصد داشته  5احتمال هاي تازه تأثیر معنی داري در سطح بر وزن گلکمپوست  که سطوح مختلف ورمی دده مینشان  1جدول نتایج
قرار  Aدر کالسدر هکتار  کیلوگرمکیلو 45/186با میانگین  تن در هکتار 18ها نشان داد که اعمال تیمار نمقایسه میانگی .است
تن در 16تیمارهاي  .گرفتندقرار  Cدر کالس کیلوگرم 19/106میانگین  شاهد با تیمار در حالیکه کمترین میزان آن مربوط به. گیرد می

یکی از فاکتورهاي مهم در  .ندگرفتقرار  Bدر کالس  کیلوگرم 37/143و 61/148هاي ینتن در هکتار به ترتیب با میانگ 14هکتار و 
هاي برداشت شده است، چرا که افزایش  تولید اقتصادي گیاهان دارویی از جمله بابونه افزایش وزن تر و به دنبال آن وزن خشک گل

گزارشات لیوك و پانک در  .گردد ده در واحد هکتار میهاي برداشتی در نهایت موجب افزایش میزان اسانس استخراج ش عملکرد گل
ها با نتایج تحقیق حاضر  هاي بابونه رومی و به دنبال آن وزن خشک گل کمپوست بر وزن تر گل مبنی بر اثر افزایشی ورمی 2009سال

   .)7( دارد همخوانی
   هاي خشک وزن گل

درصد  5احتمال تأثیر معنی داري در سطح خشک بابونههاي  ن گلکمپوست بر وز که سطوح مختلف ورمی دهد مینشان  1جدولنتایج 
 8/19 تن در هکتار با میانگین 18اعمال تیمار درصد 95با احتمال که دهد مینشان  ها داده  مقایسه میانگینهمچنین . داشته است

در  کیلوگرم 81/11د با میانگین شاه تیمار در حالیکه کمترین میزان آن مربوط به. گیرد قرار می Aدر کالس در هکتار کیلوگرم
قرار  Bدر کالس  کیلوگرم 24/16و 95/16هاي  تن در هکتار به ترتیب با میانگین 14تن در هکتار و 16تیمارهاي  .ددارقرار  Cکالس

 هاي برداشت شده نشان دهنده آن است که اثر افزایشی ورمی کمپوست بر وزن خشک گلهمانگونه که قبال اشاره شد  .گیرند می
فزایش عملکرد اسانس نیز هاي خشک در ا بر افزایش عملکرد گل  کمپوست به دلیل حاصلخیز نمودن خاك عالوه مصرف صحیح ورمی

  .خواهد بودمؤثر 
  مورد بررسی در بابونه آلمانی کمپوست بر صفات نتایج مقایسه میانگین اثر ورمی -1جدول

  ارتفاع گیاه  کمپوست ورمی
  )متر سانتی(

  قطر گل  وتهتعداد گل در ب
  )متر سانتی(

  وزن تر گل
در  کیلوگرم(

  )هکتار

  وزن خشک
  )در هکتار کیلوگرم(

 A  93/307A 340/3A 45/186A 8/19A 400/90  تن در هکتار18

  367/76B 80/244B  484/2B  61/148B  95/16B  تن در هکتار 16
  233/66C  20/150C  997/1C  37/143B  24/16B  تن در هکتار 14

  433/47D  67/104D  070/1D  19/106C  81/11C  شاهد
  .نیستند دار معنی اختالف داراي آماري نظر از مشترك حروف داراي هاي میانگین ستون، هر در
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