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  بررسی تاثیر تیمارهاي مختلف کودي بر عملکردکمی و کیفی بابونه 
)Matricaria chamomilla(  

  2، حسن فیضی .*1مجیداکبري 
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  چکیده 

  و کمـی دامـی و تلفیقـی بـر روي عملکرد   ،ودهـاي شـمیایی   کرمی کمپوست) وبه منظور بررسی تاثیر کودهاي زیستی آلی( 
این بررسی در قالب دو آزمایش جداگانه که آزمایش اول  بـه صـورت    عملکرد گل بابونه آلمانی این مطالعه صورت پذیرفت .و کیفی

 وتـن در هکتـار   5/1کود شیمیایی و دامـی بـه مقـدار     ربلوك هاي کامل  تصادفی در سه تکرار و چهار تیما در قالب طرح لتوریکفا
بـاکتري   ،توریل دو عاملی شامل کـود زیسـتی  کاز کودهاي شیمیایی و دامی و شاهد (بدون کود) و آزمایش دوم به صورت فا تلفیقی

) تن در  هکتار در 10و5و0در سه سطح( کمپوستمی ور وعدم تلقیح و تلقیح بابذر)سفري محرك رشد گیاه در دو سطح (وهاي ریز
معنـی   تـاثیر  یفـی کو  کمـی  بر عملکرد کودنتایج نشان داد که  .مورد بررسی قرار گرفتتصادفی در سه تکرار  كقالب طرح پایه بلو

درصـد گلـدهی ، عملکـرد بیولوژیـک و      100درصـد گلـدهی و    50به طوري که کود تلفیقی بر عملکـرد گـل در    است داري داشته
بررسـی   داشت همچنین نتایجدر بر هاي کودي رشاخص برداشت بیشترین تاثیر و عدم استفاده از کود کمترین مقدار را در بین تیما

دار بـود همچنـین بیشـترین    درصـد معنـی   1در سـطح  سوست و باکتري بر عملکرد گل ، درصد اسانپرمی کمونشان داد که اثر  ها
  رمی کمپوست به دست آمد .وتن  10برد کار س باعملکرد اساندرصد اسانس و،  ملکرد گلع

  تلفیقی ، عملکرد گل -تی آلی، کود شیمیایی ، کود دامی بابونه آلمانی ، کود زیس کلمات کلیدي:
  
  مقدمه -1

اي صغیر است و متعلق به بومی مناطق معتدل مدیترانه و آسی Matricaria chemmomilla بابونه آلمانی با نام علمی 
حالت خزیده و  شود. این گیاه بهمریکاي شمالی و استرالیا یافت میآامروزه این گیاه در کل اروپا،  .باشدمیAstraceae  خانواده

-گیرند و گلمیهاي آن منشا خاکستري این گیاه از ساقه هاي سبزرسد. برگروید و ارتفاع آن به یک پا میچسبیده به زمین می
آلمانی  هد. بابونهدهاي این گیاه بوي سیب میها را در برگرفته است. گلگلبرگ هاي سفید آن هاي آن مراکز زرد رنگی دارند که

ه رنگ سبز مایل به سفید روید. ساقه آن بگیاهی است دائمی و کوچک داراي بوئی معطر که در چمن زار ها و اراضی شنی می
هاي آن مجتمع در یک طبق و نامنظم و پوشیده از کرك است.گلهاي باریک بریدگی ب و دارايهاي آن کوچک و متناواست. برگ

هاي زرد در در اطراف و گل هاي سفیدطور منفرد در انتهاي ساقه گل دهنده در تابستان ظاهر می شود. در هر طبق گل که به
  .قسمت میانی قرار دارد

 
  سابقه درمانی  بابونه -2

نـه  بابو چـون  کردند،و آن را به الهه خورشید تقدیم میرومیان باستان یک گیاه شناخته شده بود  براي مصریان وبابونه آلمانی 
کردند. بابونه آلمانی از قرن پـانزدهم  دهنده استفاده می دانستند و از آن به عنوان آرام بخش،تسکینآلمانی را داروي همه دردها می

در مـورد   ویـژه به منظور حصول عملکرد باال و کیفیت مطلـوب بـه   ).1388(جعفرنیا، استفاده شددارویی  در اروپا به عنوان یک گیاه
توان ضمن یح حاصلخیري خاك و تغذیه گیاه میش صحوگیاهان دارویی ارزیابی سیستم هاي مختلف تغذیه گیاه ضروري است با ر
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ها را افزایش داد همچنین بـا اجتنـاب از   هیی نهادکارا ی،زیست تنوعحفظ  و کاهش فرسایش ب،افزایش کیفیت آ،حفظ محیط زیست
توانـد راهـی بـه سـوي     کاربرد غیر ضروري و بی رویه مصرف عناصر غذایی هزینه تولید را به حداقل کاهش داده کـه ایـن امـر مـی    

  ).1378(صالحی، پایدار باشدکشاورزي 
  

  هاروش مواد و -3
هاي ریزوسفري محـرك رشـد گیاه(ازتوبـاکتر،ازتوپیر    یستی :باکتريدو عاملی شامل کود زآزمایش اول به صورت فاکتوریل  

تن در هکتاردر قالـب طـرح پایـه    0،5،10سیلیوم وپزیدومو ناس)در دو سطح(عدم تلقیح وتلقیح با بذر)،ورمی کمپوست در سه سطح
شد کاشت بابونه واعمـال   فتهخط کاشت در نظر گر6هر کرت آزمایشی شامل  و هاي کامل تصادفی با شش تیمار در سه تکراربلوك
هـا و خشـک کـردن آسـیاب شـدن بـه       .بعد از برداشت گـل در نیمه دوم اسفند انجام شد هاي آزمایشی بعد از مساعدشدن هواتیمار

صد اسانس نیز پـس از رطوبـت زدایـی آب آن توسـط     گیري شد درتقطیر با آب اسانسوبه وسیله دستگاه clevengerوسیله دستگاه
م بـه صـورت   آزمـایش دو  .بازده اسانس محاسبه شـد  و عملکرد آن نیزبه کمک حاصلضرب گل و حاسبه شدسولفات سدیم خشک م
که سیستم تغذیه کودي شامل کود اجرا شد به طوري سه اکوتیپ بابونه  هاي کامل تصادفی در سه تکرار بافاکتوریل در قالب بلوك

کیلـوگرم در   50تن در هکتار)،تلفیقی(15سفات آمونیوم)،کود دامی (کیلوگرم درهکتار ف 100کیلو گرم در هکتار اوره،100(شیمیاي
  تن کود دامی)وشاهد(بدون کود)اجراگردید.5/7کیلو گرم در هکتارفسفات آمونیوم و50هکتار اوره،

  
  بررسی منابع -4
  کودهاي زیستی 4-1

قابلیت جذب عناصر غـذایی بـه ویـژه تولیـد      ملکولی موجود در اتمسفر از طریق افزایش تحرك و باکتر عالوه بر تثبیت نیتروژنازتو
در تحقیقی که بر  )Marko,2001.(Melero )2008(شودود شرایط رشد و تغذیه گیاه میگیاهی موجب بهبهاي رشد توهورمون فی

ی و داري در عملکـرد کمـ  جمله ازتوباکتر سـبب افـزایش معنـی    کاربرد کودهاي زیستی ازانجام دادند نشان دادند  هروي گیاه اسفرز
ورمـی کمپوسـت یـک    هاي زراعی کشور استفاده از کودهاي آلی از قبیل براي افزایش مقدار مواد آلی خاك راه حله یک کیفی شد

از این رو استفاده از آن در کشـاورزي  است  رشد گیاه هاي محركها و هورمونها ، آنزیماز عناصر ماکرو، میکرو ، ویتامینمنبع غنی 
هـان دارویـی   هاي مفید خاك سبب رشد زیاد و سریع گیاهان از جملـه گیا ش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسمبر افزای پایدار عالوه

  ).Mallang, 1995(گرددمی
  
  کودهاي شیمیایی ، دامی و تلفیقی 4-2

و کمـی   هایی که تاثیر کود دامی را به صورت جداگانه و یا مخلوط با کودهاي شیمیاي بـر عملکـرد  به طور کلی تعداد آزمایش
هـاي  و ترکیبـی از نسـبت   مایش مقادیر مختلف کود هاي شیمیایی دامـی  زاند اندك است نتایج آکیفی گیاهان دارویی بررسی کرده

  ).1388(آبادیان، ها افزایش چشمگیري داشت روش دیگرمختلف کودهاي دامی و شیمیایی نشان داد که عملکرد نسبت به 
Mallang)1995(  تلفیـق کودهـاي شـیمیایی     رگشنیز در تیمادانه نشان داد که عملکردNPK  دامی بیشـتر از کـابرد   بـا کـود

در بهبود خواص فیزیکی خاك و افزایش جذب عناصـر غـذایی    را به نقش کود دامی او دلیل این افزایش .نها بودآجداگانه هر یک از 
تلفیقـی   یر کودهاي شیمیایی و دامی به صـورت  تحت تاث توسط گیاه ذکر کرد. نتایج یافته ها حاکی از بهبود کمی وکیفی محصول

ایـن  اهمیـت کشـت و تولیـد     در سطح جهان مخصوصـا گیاهـان داروي معطـر    گیاهان داروییباشد. رویکرد روز افزون استفاده ازمی
  .سازدگیاهان را روشن تر می

  
  و بحث نتایج -5
  زیستی آلی هايودک5-1
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و باکتري هاي ریزوسفري اثر افزاینـده بـر روي    ی کمپوستمروریافتند که ددر طی یک بررسی بر روي بابونه  )1378(صالحی 
در سـطح  بر روي عملکـرد گـل خشـک    می کمپوست و باکتري ورهمچنین اثر متقابل  رشد گیاه وتمامی صفات مورد بررسی داشت

   .دار گردیدیک درصد معنی
تن ورمـی کمپوسـت    10اسانس با کاربرد وعملکردنس درصد اسا،گل ها نشان داد که بیشترین عملکردبررسی مقایسه میانیگن

داري بر روي عملکرد گل در اثر معنی وهمچنین اثر متقابل مثبت  .داري مشاهده نشدافزایش یافت ولی اختالف معنیدرصداسانس 
  رمی کمپوست به دست آمد .وکاربرد کود زیستی 

رمی کمپوست به خـاك نـه   وبه نظر می رسد با افزایش میزان در رابطه با افزایش عملکرد گل ، درصد اسانس و عملکرداسانس 
ورمی کمپوست با بهبود شرایط فیزیکی و فرآینـدهاي حیـاتی خـاك     بلکه یابدافزایش میعناصر غذایی مورد نیاز گیاه  یتنها فراهم

عملکرد گل و درصد اسـانس گردیـد کـه در نهایـت      ،ضمن ایجاد یک بستر مناسب براي رشد ریشه باعث افزایش تولید ماده خشک
 ،داري درعملکـرد گـل  افزایش معنـی سبب تلقیح با کودهاي زیستی  ).Mellero, 2008(آورد ود عملکرد اسانس را نیز فراهم میبهب

هاي و واحد ات ترپنوئدي بودهها ترکیبی صورت گرفته نشان داده که اسانسبررس). 1378(صالحی، گردد اسانس میدرصد عملکرد 
هاي افزاینده رشده گیـاه بـا تـاثیر بـر روي جـذب      ژن و فسفر دارد از این رو باکتريي نظیر نیتروسازنده آنها نیاز ضروري به عناصر

صـالحی و همکـاران دریافتنـد کـه اثـر       ).Rezaeene Zhad, 2001(گـردد اعث افزایش درصد عملکرد اسانس مینیتروژن و فسفر ب
هـاي  اثـر هـم افزایـی وتشـدید کننـده کود      تواند ناشـی از دار بود که میگل معنی و باکتري بر روي عملکردمتقابل ورمی کمپوست 

هـاي زیسـتی از جملـه ازتوباکتروآزوسـپریلیوم وسـودوموناس بـا ورمـی        رسد مصرف همزمـان بـاکتري  زیستی وآلی باشد.به نظر می
نیتـروژن و همچنـین بهبـود فراینـد معـدنی شـدن نیتـروژن         نندههاي تثبیت کتريکمپوست میتواند سبب افزبیش فعالیت این باک

وافزایش قابلیت دسترسی نیتروژن توسط گیاه و افزایش عملکرد گل گردیده اسـت.کودهاي آلـی ازجملـه ورمـی کمپوسـت محـیط       
فـزایش عملکـرد گیـاه    باعث ا ها فراهم می کندکه در نتیجه این اثرات تشدید کننده ومثبت در نهایتبراي تکثیر باکتري مناسبی را

  ).Anwar, 2005(گرددمی
  
  

  
   
   

  
  ،دامی وتلفیقیکودهاي شیمیاي5-2 

دهـی  درصد گـل 100درصد و برداشت50بادیان وهمکاران در طی ازمایشی نشان دادند که اثر کود بر عملکرد گل در برداشت آ
ود.مقایسه آماري میانگین نتایج به دست آمـده  دهی معنی دار بدرصد گل50کوددر برداشت ×دار شد همچنین اثر متقابل سالمعنی

طح یک بیشترین عملکرد گل را داشتند. اثر کود بر عملکرد بیولوژیک در س2و1نشان داد که تلفیق کود دامی وشیمیایی در برداشت
بودنـد.همچنین  رخـوردار  دار بودوتمامی تیمارهاي کودي در مقایسه با شاهد بدون کود ازعملکـرد بیولوژیـک بـاالتري ب   درصد معنی
دهی تلفیقی بیشترین عملکرد بیولوژیـک  اما در سیستم کود داري در کاربرد جداگانه کود دامی وشیمیاي مشاهده نشدتفاوت معنی

تولید شد.طبق تحقیقات انجام شده تمامی تیمارهاي سیستم تغذیه تلفیقی عملکرد دانه باالتري نسبت به تیمارهاي سیستم تغذیـه  
دار گردیـد  درصد معنی5/0سطح درآبادیان وهمکاران گزارش کردند که شاخص برداشت تحت تاثیر کود ک داشتند.متداول یا ارگانی

-درصد معنـی 1درصد اسانس در سطح بر.همچنین تیمارهاي کودي دار گردیددرصد معنی1کود در سطح×همچنین اثر متقابل سال
هـا در کـود   وجود مـواد آلـی وریـز مغـذي     .رصد اسانس نشان دادند داري را بر دعنیدار گردید.همچنین تیمارهاي کودي اختالف م

ی و حاصلخیزي خاك ودر نتیجه افزایش عملکرد بابونه موثر بود و کاربرد کود دامـی عـالوه بـر    یدامی در بهبود خواص فیزیکوشیمیا
ار داشـت افـزایش عملکـرد    هـ ظا )Sharma)2002 سبت به کود شیمیاي برخـوردار بـود.  بهبود کمی از درصد اسانس قابل توجهی ن
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توان با تلفیق میزان صحیح کودهاي شـیمیاي و آلـی بـا    می سیستم تلفیقی  شاید به دلیل افزایش فتوسنتز باشد بنابرایناسانس در
  حفظ درصداسانس باال عملکردگل وعملکرداسانس بیشتري به دست آورد

  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  نتیجه گیري کلی -6

داري بر عملکرد کمـی و  عنیمتاثیر  دامی گیري تلفیق کود شیمیایی ومده مشخص گردید با به کاربا توجه به نتایج به دست آ
درصـد گلـدهی عملکـرد بیلوژیـک و شـاخص برداشـت        100درصـد گلـدهی و    50یکـه در  کیفی بابونه آلمانی داشته است به طور

کمترین مقدار را از این تیمارهاي کودي داشـته اسـت . درصـد اسـانس در تلفیقـی        بیشترین تاثیر در عدم استفاده از کود ( شاهد)
و باکتري ها بـر عملکـرد   ورمی کمپوست  هاي آلیهمچنین کوددرصد افزایش نشان داده است  19و  16نسبت به شیمیایی و دامی 
تـن   10درصد معنی دار بود . همچنین بیشترین عملکرد گل درصد اسانس عملکرد اسانس با کـاربرد   1گل درصد اسانس در سطح 
  .وردها فراهم می آبراي تکثیر باکتري که محیط مناسبی راورمی کمپوست بدست آمد .
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 عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت درصد اسانس عملکرد اسانس
شک گل در وزن خ
 % گلدهی100

وزن خشک گل در 
 % گلدهی50

df منابع تغییرات 

  )Yسال( 1 03/2373** 55/195** 5/5422** 55/477* 41/94** 6/5165433*
*2/2439424 **45/187 **55/519 **22/633 **57/63 *91/37 4 Y(r) 
  )Fکود( 3 15/763** 96/283** 46/1981** 14/250* 52/339** 8/144457285**

  )Eاکوتیپ( 2 25/14 21/19 01/80 4/297* 54/36* 09/2413065
8/114778 08/13 55/58 03/10 68/2 703/2 6 E*F 
05/827104 37/1 **11/456 24/36 61/23 15/91 3 Y*F 
09/625945 07/0 **03/359 03/32 42/18 14/9 2 Y*E 
02/543041 27/0 93/53 91/2 39/1 60/2 6 Y*F*E 
  خطاي آزمایش 44 16/13 33/9 24/40 96/81 08/9 5/950775

 شاخص برداشت درصد اسانس عملکرد اسانس
عملکرد 
 بیولوژیک

وزن خشک گل 
 % گلدهی100در 

وزن خشک گل 
 % گلدهی50در 

 تیمار

 کود  
31/8a  47/22a  15/75a  30/10a  14/3a  74/3a  تلفیقی 
28/5b  95/18b  46/75a  85/7b  93/2b  91/2b  دامی 
31/4c  95/15c  93/67b  57/7b  72/2b  42/2b  شیمیایی 
43/1d  26/12b  17/70ab  94/3c  52/1c  05/1c  شاهد 
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