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در  1397- 1396اي در سال مزرعه ، آزمایشیبابونهبر خصوصیات زراعی گیاه دارویی  بررسی و تعیین بهترین ترکیب تیماري

بوته در متر مربع و  110و  80، 50هاي کامل تصادفی اجرا گردید. از سه تراکم به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوك اردبیل

% کود شیمیایی + کود  25 % کود شیمیایی + کود بیولوژیک نیتروکسین ، 50 % کود شیمیایی به عنوان شاهد، 100سطوح کودي 

زیستی نیتروکسین استفاده شد. برهمکنش تیمارهاي تراکم و کود بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کارآیی مصرف 

 110دار شد. بیشترین کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه در تراکم ر بود و در صفت شاخص برداشت اثرات ساده معنیداآب معنی

کمترین مقدار  کارآیی مصرف آب و عملکرد دانه  % کود شیمیایی + کود زیستی به دست آمد و 50بوته در متر مربع توأم با مصرف 

  % کود شیمیایی + زیستی حاصل شد. 25رف بوته در متر مربع به همراه مص 50در تراکم 

  

 نیتروکسین.ترکیب تیماري،تراکم بوته، ،بابونه: کلمات کلیدي
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 استان اردبیل 

  مقدمه

ها از نظر ایجاد  هاي کشاورزي سنتی ایران بوده و این نظام اي در نظام باز داراي جایگاه ویژه کشت گیاهان دارویی و معطر از دیر      

از طرفی امروزه به دلیل عوارض جانبی داروهاي شیمیایی تمایل به  د.ان ها ایفا نموده اکوسیستمتنوع و پایداري نقش مهمی در 

 بابونه). 2002استفاده از گیاهان دارویی و در نتیجه تقاضا براي محصوالت طبیعی رو به افزایش است (کاروبا و همکاران،

)Matricaria recutita(  نعناعاز خانواده )Compositae ( هاي مختلف شیمیایی آن براي تولید ترکیب گلیل استفاده از بذر و به دل

یابی به عملکرد باال،  هاي الزم براي دست یکی از پیش شرطشود. در داروسازي، از گیاهان دارویی ارزشمند جهان محسوب می

باالترین حد کارایی آن است (بهشتی و تأمین شرایط مطلوب جهت استفاده از تابش خورشیدي به منظور تولید مواد فتوسنتزي در 

 ).1379باشد (گنجعلی و همکاران،  ). دست یابی به این هدف با تغییر تراکم بوته در واحد سطح زمین میسر می1381همکاران، 

گود و باشد.  می بابونهگذار بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی از جمله  تراکم بوته از جمله فاکتورهاي مهم زراعی تأثیر

) بر شنبلیله نشان دادند که بیشترین عملکرد 30×30و 30×15، 15×15ي اثر سه آرایش کاشت ( ) در مقایسه2006همکاران (

   رویه در حال حاضر با توجه به مشکالتی که به دنبال مصرف بی .) بود15×15دانه و بیوماس مربوط به بیشترین تراکم (آرایش 

). با 1385مورد توجه بیشتري قرار گرفته است (حمیدي و همکاران،  زیستیکاربرد کودهاي کودهاي شیمیایی به وجود آمده، 

هاي  ها بدون کاربرد نهاده توجه به اهمیت گیاهان دارویی در صنایع مختلف، نکته مهم در تولید این گیاهان، افزایش عملکرد آن

در بهبود عملکرد  زیستیهاي  دارویی تحت عنوان کود گیاهان هاي میکروبی همیار با شیمیایی است، به طوري که استفاده از گونه

) گزارش نمودند کاربرد آزوسپیریلوم همراه با 2009). کومار و همکاران (2008 ،کارتیکان و همکارانها مؤثر خواهد بود ( آن

شد.   د ماده مؤثرهاه و عملکري تر و خشک گی کیلوگرم در هکتار نیتروژن و فسفر در گیاه دارویی درمنه سبب افزایش توده 75/93

) در ارزیابی تأثیر کودهاي شیمیایی و زیستی نیتروژن بر عملکرد شبت به این نتیجه رسیدند 1390مکی زاده تفتی و همکاران (

دار شاخص برداشت نسبت به شاهد گردید و باالترین شاخص برداشت که کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی سبب افزایش معنی

درصد کود شیمیایی اوره بود. نظر به اینکه در مورد تراکم مناسب گیاه  50تلفیق کود زیستی آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر و مربوط به

که استفاده از نظام کشاورزي پایدار به دلیل تطابق با شرایط طبیعی و  اطالعات زیادي در دسترس نیست و با توجه به این بایونه

)، 1381ن شرایط را براي تولید این گیاهان فراهم می آورد (شریفی عاشورآبادي و همکاران،اصل اصالت کیفیت محصول، بهتری

و بررسی تأثیرکاربرد تلفیقی کودهاي شیمیایی و زیستی بر خصوصیات  بابونهتحقیق حاضر با هدف تعیین بهترین تراکم کاشت 

  انجام گرفت. بابونهگیاه دارویی  زراعی و کارآیی مصرف آب

  

  هاشمواد و رو

به  استان اردبیلدر  1396-97هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكیش آزما      

شامل  بوته در متر مربع و تیمارهاي کودي 110بوته در متر مربع،  80بوته در متر مربع،  50هاي تراکم شامل  آمد. تیمار اجرا در

درصد کود شیمیایی + کود  25  نیتروکسین ، زیستیدرصد کود شیمیایی+ کود  50  درصد کود شیمیایی به عنوان شاهد، 100

عملیات آماده سازي زمین شامل شخم عمیق، دو مرحله  متر بود. 5×5/2نیتروکسین بودند. هر کرت آزمایشی داراي ابعاد  زیستی

ه نیتروژن براساس توصیه کودي و آزمایش خاك در تیمارهاي کودي و کاشت در اردیبهشت دیسک عمود بر هم و توزیع کود پای

، متر مربع برداشت و صفات ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک 2به منظور تعیین پارامترهاي مورد بررسی از هر کرت  ماه انجام گرفت.

ها در هر بار آبیاري توسط کنتور حجمی ورودي به کرتآب  .گیري شد عملکرد دانه، شاخص برداشت و کارآیی مصرف آب اندازه
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ها با  ي میانگین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقایسه SPSSهاي حاصل با استفاده از نرم افزار آماري  محاسبه گردید. داده

   درصد صورت پذیرفت. 5اي دانکن در سطح احتمال  استفاده از آزمون چند دامنه

  

  نتایج و وبحث

  فاع بوتهارت

رسد که با افزایش  ). چنین به نظر می1دار بودن اثر تراکم و کود بر ارتفاع بوته بود (جدول  ها بیانگر معنی تجزیه واریانس داده       

ن و ها بر سر دریافت نور منجر به افزایش ارتفاع بوته شده که این امر با نتایج به دست آمده توسط سلیما تراکم بوته، رقابت بین بوته

خوانی دارد. همچنین کاربرد تلفیقی کود  ) هم2005) در گیاه گشنیز و سینگ و همکاران در گیاه شنبلیله (2010همکاران (

در  )2011شیمیایی به همراه کود زیستی به طور معنی داري سبب افزایش ارتفاع بوته شد که با نتایج تحقیق یاداو و همکاران (

توان بهبود خصوصیات  ) در گیاه دارویی مریم گلی مطابقت دارد و دلیل این امر را می2015اران (و یوسف و همک بابونهمورد گیاه 

  خاك و قابل دسترس شدن عناصر غذایی در نتیجه استفاده تلفیقی از کودهاي شیمیایی و زیستی عنوان کرد.

  

  عملکرد بیولوژیک

) و اثر متقابل تراکم و کود بر عملکرد بیولوژیک 1ار تراکم، کود (جدول ها بیانگر وجود اثر معنی د نتایج حاصل از تجزیه داده       

ي میانگین عملکرد بیولوژیک حکایت از آن دارد که افزایش تراکم بوته عملکرد بیولوژیک را افزایش  ). مقایسه2می باشد (جدول 

شود اما تعداد بیشتر گیاه جبران کاهش وزن  میچه تا حدي از وزن تک بوته کاسته  داد، این بدان معناست که در تراکم حداکثر گر

گردد. گلوي و  هاي بیشتر به دلیل جذب مؤثرتر نور و فتوسنتز بیشتر، بیوماس بیشتري تولید می تک بوته را نموده و در تراکم

بیولوژیک را با ) در سیاهدانه نیز افزایش عملکرد 1390زاده ( و موسی بابونه) در 1388جو و همکاران ( )، رزم1385همکاران (

درصد کود شیمیایی و زیستی بیشترین تولید بیوماس را به خود  50افزایش تراکم بوته در واحد سطح گزارش کردند.کاربرد تلفیقی 

) در گیاه دارویی علف لیمو منطبق است. بیشترین مقدار عملکرد 2001اختصاص داد که با  نتایج تحقیق راتی و همکاران (

  .)2به دست آمد (جدول  زیستی% کود شیمیایی +  50بوته  و مصرف 120تراکم بیولوژیک در تیمار 

  

  بذرعملکرد 

% 1قرار گرفت و در سطح احتمال  و مصرف کود تحت تاثیر نسبت هاي کاشت بذر گلبراساس نتایج به دست آمده عملکرد       

 به دست آمد بوته 110مار تراکم در تی گلها باالترین عملکرد  ). بر اساس مقایسه میانگین1اختالف معنی داري نشان داد (جدول 

ه با شود ک . افزایش عملکرد اقتصادي همگام با افزایش تراکم به زیادتر بودن تعداد بوته در واحد سطح نسبت داده می)2(جدول 

) مطابقت دارد. در بین تیمارهاي کودي نیز 2006) و راندهاوا و همکاران (2002نتایج به دست آمده توسط نجفی و مقدم (

درصد  1. بنا بر نتایج آزمایش اثر متقابل تیمارها در سطح )2(جدول  حاصل شد+ زیستی  % شیمیایی50باالترین عملکرد در تیمار 

حاصل  زیستی% کود شیمیایی+ 50بوته و با استفاده از  110یکه باالترین عملکرد دانه در تراکمبطور ).1(جدول  معنی دار بود

). نتایج حاکی از این 3مشاهده شد (جدول  زیستی% شیمیایی+25بوته و مصرف  50کمترین عملکرد دانه نیز در تراکم  .گردید

) و 1995موجب بهبود عملکرد گردید. گیلک ( زیستیودهاي بوته در متر مربع به همراه مصرف ک 110است که استفاده از تراکم 

) افزایش رشد اندام هاي هوایی گیاه در حضور باکتري هاي موثر رشد را گزارش و دلیل این مسئله را به 2004کاپور و همکاران (

   توانایی این گروه از میکروارگانیسم ها در تأمین نیاز غذایی گیاه نسبت دادند.
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  شاخص برداشت 

 مختلف تراکم بوتههاي باشد، در تیماردهنده میزان تخصیص مواد فتوسنتزي به دانه میپذیري شاخص برداشت که نشانتأثیر      

بوته بیشترین شاخص برداشت را در بین تیمارهاي تراکم دارا بود  50). تراکم 1دار بود (جدول ، از نظر آماري معنیو مصرف کود

 110چنین در تراکم باشد. همبوته به دلیل تولید کمترین مقدار بیوماس می 60). حداکثر مقدار این شاخص در تراکم 2(جدول 

بوته با وجود تولید بیشترین عملکرد دانه نسبت به سایر تیمارهاي تراکم، به دلیل تولید بیشترین مقدار بیوماس شاخص برداشت 

) در 1387، ثقه االسالمی و موسوي (بابونه) در 1383پور و رضوانی مقدم () در سیاهدانه، اصغري1378حداقل بوده است. مودي (

) در انیسون کاهش شاخص برداشت را با افزایش تراکم بوته گزارش کردند. بیشترین شاخص 1386( همیشه بهار، رسام و همکاران

به دست آمد که با تیمار شاهد در یک گروه آماري مشابه قرار گرفت. با  زیستی% کود شیمیایی +  50برداشت با مصرف تلفیقی 

اي هاي شیمیایی باعث توسعه سیستم ریشهیک در تلفیق با کودهاي بیولوژتوان نتیجه گرفت که کاربرد کودتوجه به این امر می

گیاه شده و به طور طبیعی امکان دسترسی و جذب بهتر عناصر غذایی مختلف را براي گیاه فراهم کرده و در نهایت شاخص 

زمایش قرار گرفته و برداشت را بهبود بخشیده است. شاخص برداشت به احتمال زیاد تحت تأثیر شرایط محیطی و مدیریتی اجراي آ

تلفیقی  مناسب بودن شرایط محیطی و مدیریت مزرعه در باالتر بودن شاخص برداشت آن مؤثر و این افزایش در سیستم تغذیه

)  شاخص برداشت کلزا نسبت به مصرف ازتوباکتر در مقایسه با تیمار شاهد 2001( ،طبق گزارش گائورتر بوده است. گیرچشم

) و کاربرد تلفیقی 1دار نبود (جدول اثر متقابل تراکم و کود بر شاخص برداشت معنی صد افزایش یافت.در 4(بدون تلقیح)، 

  به همراه سطوح مختلف تراکم بوته نتوانست شاخص برداشت را از حد خاصی زیادتر کند.  زیستیکودهاي بیولوژیک و 

  

  کارآیی مصرف آب

واریانس تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته ومصرف کود  جه تجزیهنتی  - 1 -3جدول 

بر صفات  ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت و کارآیی 

  بابونهمصرف آب 

  میانگین مربعات

شاخص  کارآیی مصرف آب

 برداشت

درجه  ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک  بذرعملکرد 

  آزادي

منابع 

  تغییرات

ns0024/0  ns697/0 ns  73/368 ns96/3325 ns563/0 2 تکرار 

0312/0 ** **225/16 **12/

111464 

**58/32465 155/23 *

* 

 تراکم 2

0071/0  ** *154/3  **32 /24285 **32/831054 856/6  کود 2 **

002/0 * ns216/0  *34/1126 **39/143569  325/0 تراکم *  4 **

 کود

0006/0  682/0  03/458 15/21563 032/0  خطا 16 

89/5 32/8  69/7  68/9 36/7 4 C.V. ( %) 

** ، * ،ns   درصد و غیر معنی دار 5درصد،  1به ترتیب معنی دار در سطح  
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  آبخیزدارياداره کل منابع طبیعی و 

 استان اردبیل 

و کود تیمارهاي تراکم  اصلی و متقابل ) نشان داد که اثرات1(جدول بذرعملکرد  نتایج تجزیه واریانس کارآیی مصرف آب براي      

مربوط به تیمار  گل). بیشترین میانگین کارآیی مصرف آب براي عملکرد 1(جدول دار استصفت در سطح یک درصد معنیاین بر 

در تمامی سطوح تراکم بیشترین کارآیی مصرف  زیستیدرصد کود شیمیایی +  50کاربرد تلفیقی  .)2جدول( بود بوته 110 تراکم

بوته باالترین کارآیی مصرف  110در تراکم  زیستی% کود شیمیایی +  50آب را به خود اختصاص داد به طوري که کاربرد تلفیقی 

 50تراکم در  زیستی% کود شیمیایی +  25آب در میان کل تیمارهاي آزمایش، دارا بود. کمترین مقدار این صفت نیز با مصرف 

). این نتایج بیانگر این واقعیت است که تراکم مطلوب گیاه در واحد سطح به علت استفاده بهینه از 3بوته مشاهده گردید (جدول 

دهد. در شرایط این مطالعه اگرچه افزایش تعداد بوته در واحد سطح، احتماالً تمامی فضاي موجود، کارآیی مصرف آب را افزایش می

عبارت را به همراه داشته، اما به دلیل تولید عملکرد دانه بیشتر، در نهایت کارآیی مصرف آب بیشتر شده است. به  افزایش در تعرق

دیگر در جریان افزایش تراکم بوته، افزایش در عملکرد دانه بسیار بیشتر از افزایش در تبخیر و تعرق از جامعه گیاهی بوده است. 

هاي محرك باکتر زایش کارآیی مصرف آب را با افزایش تراکم در گیاه سویا گزارش نمودند.) اف1384خواجویی نژاد و همکاران (

رشد با افزایش رشد ریشه و افزایش سطح جذب گیاه، باعث افزایش جذب آب توسط گیاه شده، مشکالت رطوبتی گیاه مانند جذب 

 زیستیزایش کارآیی مصرف آب بر اثر کاربرد کودهاي آورند. افآب و تعرق را کاهش داده و از هدر رفت آب جلوگیري به عمل می

) 1996). رولیزانو و همکاران (1993همچنین در سایر گیاهان مانند گندم و کاهو نیز گزارش شده است (یسنستات و همکاران، 

رق کاهش پیدا هاي محرك رشد، افزایش و میزان تبخیر و تعزیست با باکترينشان دادند کارآیی مصرف آب در گیاهان علفی هم

  کند.می

مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهاي تراکم بوته و ومصرف کود بر  - 2جدول

، شاخص برداشت و کارآیی بذرصفات ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک، عملکرد 

  باونهمصرف آب 

کارآیی 

مصرف آب 

)kg/m3(  

شاخص 

 برداشت (%)

 عملکرد دانه

Kg/h)(  

  

عملکرد 

بیولوژیک 

Kg/h)(  

  ارتفاع بوته

(cm) 

  تیمار

c 10/0  a15/27  54/598  c 32/2165 c84/14  50 بوته 

18/0  b 65/25  b 64/658  b b 25/2789 36/15  b 80 بوته  

26/0  a 55/21  c 65/854  a a 98/3584 25/16  a 110 بوته  

b11/0  

b21/0  

16/0  c 

ab  45/22 

a 87/23 

b88/21 

a99/599 
a98/458  

58/359  b 

c46/2598 
a 68/2569 

25/2165  b 

b98/18 

59/26 a 

32/14  c 

  % شیمیایی100

  %شیمیایی+ زیستی50

ستیی%شیمیایی+ ز 25  

دار در سطح هاي داراي حروف مشترك در هر ستون و براي هر تیمار فاقد اختالف معنیمیانگین

  باشند.درصد و بر اساس آزمون دانکن می 5احتمال 

  

  

  

  گیري نهایینتیجه

، جهت حصول عملکرد کمی و کیفی باال، بهبود خواص فیزیکی و بابونهتوان چنین استنباط کرد که در کشت میدر مجموع       

تواند نقش مکمل و به مراتب بیشتري نسبت به مصرف کودهاي شیمیایی داشته باشد. خاك، مصرف کودهاي بیولوژیک می زیستی

ضمن بهبود خصوصیات رشدي گیاه و  زیستیینی آن با کودهاي توان با کاهش مصرف کودهاي شیمیایی و جایگزبنابراین می
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  آبخیزدارياداره کل منابع طبیعی و 

 استان اردبیل 

شرایط عدم وجود محدودیت همچنین در . ، در کاهش آلودگی ناشی از مصرف کودهاي شیمیایی نیزگام برداشتعملکردافزایش 

سطح خاك،  هاي هرز در اوایل فصل رشد و افزایش کارآیی آب مصرفی از طریق کاهش تبخیر ازرطوبتی به منظور کنترل علف

  ها است.مناسب تر از سایر تراکم اردبیلدر شرایط آب و هوایی  بابونهبوته در متر مربع براي  110تراکم 
  منابع

  

اثر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته  " ) 1385لک، شهرام، نادري، احمد، سیادت، سید عطااله، آینه بند، امیر و نور محمدي، قربان  (      

مجله علوم زراعی  "در خوزستان. 704اي سینگل کراس در شرایط مختلف رطوبتی بر عملکرد، اجزاي عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت دانه

  .170- 153). 2:( 8ایران. 
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  .51- 62: 4شماره  21نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار. جلد "نیتروژن بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس شوید.
  
  

      Aisheath OP, Ram C, (2008)." Response of blond psyllium (Plantago ovata) to  split application of nitrogen on 
yeild and quality." Indian Journal Agriculture Science, 78: 323 – 327. 
 

      Kinchi, M.p., Gupta, M.K., Bhandari, A., Agarwal, D., Sharma, N. (2011) "Studies on the disintegrant 
prpoerties seed powder, husk powder and mucilage of Plantago ovata by formulation of orally disintegrating table." 
International Journal Pharmacology Science Research. 2. 159–166. 


