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چکیده

Marticaria recutita(آلمانی بابونهدهیرشد رویشی و گلبه منظور بررسی اثر نیتروژن و روي بر  L.(صورت بهآزمایشی
فاکتورهاي این آزمایش شامل  . شداجرا در یاسوجتکرار3تیمار و 12هاي کامل تصادفی با فاکتوریل در قالب طرح بلوك

کیلوگرم سولفات40و20(صفر، سطح 3درخالص در هکتار) و رويازتکیلوگرم 150و100، 50سطح (صفر، 4در نیتروژن
. بیشترین تعداد ساقه و را افزایش دادندبوته در واحد سطح و ارتفاع بوتههمه تیمارها تعدادروي در هکتار) بود. نتایج نشان داد که 

کیلوگرم روي مشاهده شد.20کیلوگرم نیتروژن به همراه  150تعداد گل در بوته در تیمار 
بابونه، روي، نیتروژنکلمات کلیدي:

قدمهم
Marticaria recutitaبابونه آلماتی یا مجاري ( L.يکه متعلق به تیرهترین گیاهان دارویی بودهترین و مهم) یکی از قدیمی

هاي زیادي با گل انشعاباتی دیهیم مانند است که به کاپیتولدارايباالرونده و،با ساقه راستساله کاسنی است. بابونه گیاهی یک
یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و صحیح يتغذیه.)Salamon, 1992شود (اي زرد رنگ منتهی میهاي لولهاي سفید و گلزبانه

بلکه ایجاد ،کافی در اختیار گیاه قرار گیرديصحیح نه تنها باید هر عنصري به اندازهيآید. در تغذیهکمی محصول به شمار می
اي با افزودن تعدادي از زیرا در حالت عدم تعادل تغذیه.تعادل و رعایت نسبت میان عناصر مصرفی از اهمیت ویژه برخوردار است

شودمنجر میکاهش رشد به دهد بلکه اختالالتی در رشد گیاه ایجاد کرده و نهایتاً زایش عملکرد رخ نمیعناصر غذایی نه تنها اف
ها یا به عنوان فعال باشد که به عنوان بخش فلزي آنزیمترین عناصر ریز مغذي میعنصر روي یکی از مهم.)1384(تدین و رستگار، 

نقش روي در يتوان آن را بر پایهکند. با وجود این برخی از تغییرات آشکار نیستند و میعمل میهاشماري از آنزیميکننده
حددرنیتروژنکاربرد.)Marschner, 1995اي از یک مسیر معین  متابولیسم توجیه کرد (هاي آنزیمی و یا در مرحلهبرخی واکنش

افزایشاثردرهمچنین.شودمیهابرگسبزرنگشدتدرافزایشگیاه،متعادلوتوسعهرشداي،سبزینهرشدافزایشباعثبهینه
هدف از اجراي این ).1380حسینی، مجنونگردد (مظاهري ومیزیادترمحصولبازدهوبیشتر،فتوسنتزيمواد،برگتولید

یابی به حداکثر رشد و عملکرد گل بود. کودهاي نیتروژن و روي جهت دستيپژوهش تعیین سطوح بهینه

هامواد و روش
هاي کامل به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكآلمانیيدر شهر یاسوج بر روي بابونه1386-87آزمایش درسال 

کیلوگرم 150و100، 50سطح (صفر، 4در نیتروژنتکرار اجرا گردید. فاکتورهاي این آزمایش شامل 3تیمار و 12تصادفی با 
روي روي در هکتار) از منبع سولفاتکیلوگرم سولفات40، 20سطح روي (صفر، 3% و 46ازت خالص در هکتار) از منبع اوره 

متر تهیه شد 3متر و عرض5هایی به طول ي زمین جهت کشت، کرتساز% می باشند. به منظور اجراي این پژوهش بعد از آماده35
صورت 1386شهریور 20در تاریخ عملیات کشتو مقادیر مورد نظر از کود روي و نیمی از کود نیتروژن به خاك اضافه گردید. 
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Effect of nitrogen and zinc fertilization on vegetative growth and flowering German
Chamomile (Marticaria recutita L.)
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Abstract
In order to study the effect of nitrogen and zinc on vegetative growth and flowering German

Chamomile, a experiment was performed based of factorial in randomized complete block design with
12 treatment and 3 replication in Yasuj. The factors of this experiment were including 4 levals of
nitrogen (0, 50, 100 and 150 kg/ha nitrogen) and 3 levels of zinc (0, 20 and 40 kg/ha zinc sulfate).
Results showed that all treatments were increased number of plant per m2 and stem height. The most
number of stem and flowere per plant were observed at 150 kg nitrogen with 20 kg zinc treatment.
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