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چکیده
Matricaria(یآلمانبابونهیفیکویکمعملکردبرییایمیشویستیزمنابعازتروژنینی تأثیر بررسمنظوربه chamomilla L.(،

درتروژنهینکودشاملفاکتور2بایتصادفکاملهاي بلوكهیپاطرحقالبدرلیفاکتورشیآزماصورتبهقیتحقنیا1391سالدر
،0(سطح5درکمپوست ورمیواوره)پاشی محلولوفورتهنولیآمنهیآمدیاسمنبعازتروژنینیپاشمحلول،یپاشمحلول(عدمسطح3
نیبدرکهدادنشانشیآزمانیاانسیوارهیتجزجینتاشد.انجامروزکوهیفمنطقهدرتکرار3دروهکتار)درتن12و3،6،9

خشکگلعملکردوعدد)75/181(بوتهدرگلتعداد،)مترسانتی27/35(اهیگارتفاعبیشترین،پاشیمحلولماریتسطوح
درصدبرراتأثیر بیشترینفورته)(آمینولآمینهاسیدپاشی محلولشد.حاصلاورهپاشی محلولازهکتار)درکیلوگرم7/2053(

درگرم17/854(کامازولنعملکردوهکتار)درکیلوگرم98/11(اسانسعملکرد)،%13/7(کامازولندرصد)،%59/0(اسانس
باعثرامیزاننیشتریبصفاتتماميبراکمپوست ورمیهکتاردرتن12سطح،کمپوستورمیماریتسطوحنیبدر.داشتهکتار)

وکمپوست ورمیهکتاردرتن12همزمانبیترککهدادنشانپاشی محلولوکمپوست ورمیمتقابلاثراتنیانگیمسهیمقا.شد
کهدادنشانتحقیقایننتایجداشت.هکتاردرکامازولنعملکردوخشکگلعملکردبرراتأثیر بیشترینآمینهاسیدپاشی محلول
داشت.يدارمعنیومثبتتأثیر بابونهکیفیعملکردوکامازولنواسانسافزایشدراسیدآمینهوکمپوستورمیکاربرد

Matricaria chamomilla(بابونهکلیدي:هايواژه L.(،کامازولناسانس،،آمینهاسید،کمپوستورمی.

مقدمه
عمدتاًيکشاورزمحصوالتدیتولر،یاخهاي دههدر

بهمنجرامرنیاکهبودهییایمیشهاي نهادهمصرفبریمتک
رفعهاي راهازیکیاست.شدهیطیمحستیزمشکالتبروز

اصولازاستفادهبریمبتنییراهکارهااعمالمشکل،نیا
.باشدمییزراعهاي نظامبومدرکیاکولوژيکشاورز
مصرفدرریچشمگکاهشهدفباداریپايکشاورز

حلراهکی،کیاکولوژاصولتیرعاباوییایمیشهاي نهاده
شماربهمتداوليکشاورزمشکالتبرغلبهيبرامناسب

Darzi(دیآمی et al., ک،یولوژیبيکودهاکاربرد.)2008
يکشاورزاهدافبهلینيبرااهیگهیتغذيراهبردهاازجمله

Kapoor(استداریپا et al., ,Shaalan؛ 2004 2005.(
یکدرکمپوست ورمینظیربیولوژیککودهايکاربرد

مادهکیفیتویتکمبهبودموجبپایدار،کشاورزينظام
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Ratti(گرددمیداروییگیاهاندرمؤثره et al., ؛ 2001
Sharma, Kapoor؛ 2002 et al., بابونه.)2004

)Matricaria chamomilla L.(داروییگیاهیک
يکاربردهادلیلبهریاخهاي دههیطوبودهداراسانس
اهانیگجزءیبهداشتویشیآراعیصنادرآناسانسمتعدد

توجهموردوبودهیجهانتجارتعرصهدریاصل
,Foster(استگرفتهقرارپژوهشگران ,Omidbeigi؛ 1991

,Jamshidi؛ 2000 2000.(Aziziهمکارانو)با)2008
برياریآبوکمپوستیورممختلفسطوحتأثیر یبررس

گزارشبابونهدراسانسزانیموکیمورفولوژاتیخصوص
داریمعنبهبودباعثکمپوستیورمسطحشیافزاکهکردند

قطروطولگل،عملکرد،یگلدهزودبوته،ارتفاعصفات
ریمقادازاستفادهباکهگریدیپژوهشدر.گرددیمنهنج

Ocimum(حانیرییدارواهیگدرکمپوستیورممختلف

basilicum L.(مصرفکهدادنشانجینتا،انجام شد
اسانس،تیفیکوتیکمشیافزاباعثکمپوستیورم

شاهدماریتبهنسبتکیولوژیبعملکردواسانسعملکرد
Anwar(شد et al., کهيگریدمطالعهدرنیهمچن).2005
Artemisia(درمنهايگونهيروبر pallens(شدانجام،
بهبودموجبکمپوستیورممصرفکهدادنشانجینتا

کهدیگردشاهدباسهیمقادراسانسعملکردمالحظهقابل
مادهشیافزاازیناشاهیگنیادراسانسعملکردبهبود

,Pandey(بودکمپوستیورممصرفازحاصلخشک

نیز)2006(همکارانوArguelloپژوهشنتیجه).2005
Allium(سیرداروییگیاهکیفیتبهبودمبین sativum(در

همکارانوChandهاي یافتهبود.کمپوست ورمیمصرفاثر
درصفاتکیفیویکمعملکردبهبودبیانگرنیز)2007(

Pelargonium(معطریشمعدانینوع graveolens(اثردر
نیز)2008(همکارانوDarziبود.کمپوست ورمیمصرف

افزایشسببکمپوست ورمیتن10کاربردکهدادندنشان
رازیانهداروییگیاهدرموجودآنتولواسانسمیزان

)Foeniculum vulgare(شد.
ویشیرورشدبرتأثیر باتروژنینازجملهییغذاعناصر

عنصر.شوندمیواقعمؤثرعملکردشیافزادراه،یگیشیزا

برگسطحشیافزاوفتوسنتزندایفردرمیمستقتأثیر تروژنین
وبرگدیتولسرعترییتغونموقیطرازمیمستقریغاثرو

Ameri(داشتخواهدیزنپنجه et al., 2007(.Zeinaliو
ریمقادوکاشتخیتاراثریبررسیط)2008(همکاران
یآلمانبابونهدرآناجزاءوگلعملکردبرتروژنینمختلف

گلعملکردوگلتعدادتروژنینشیافزاباکهدادندنشان
Ghaziنیهمچن.ابدیمیشیافزاخشک Manasهمکارانو

درگلتعدادبرتروژنیندارمعنیومثبتتأثیر بازین)2013(
اشارهاسانسدرصدنیهمچنوخشکگلعملکردوبوته
هدفشیمیایی،هاي کودمشکالتبهتوجهباالبتهاند.کرده

ومحصولسالمتحفظدارویی،گیاهانتولیددراصلی
باشدمیآلیوزیستیمنابعازغذاییعناصرتأمین 

)Sharma, Haj؛ 2002 Seyed Hadi et al., تأثیر .)2011
هاي دیاسيحاوهايبیترکعنوانبههامحركستیزمثبت

راهازباالجذبتیقابلبایستیزفعالهاي دیگوپپتیالونهیآم
واهانیگينموورشدمختلفيندهایفرادرشهیروبرگ

ازجملهیطیمحنامناسبطیشراوها تنشبرابردرمقاومت
نیاودهیسراثباتبهيشورویخشک،دیشديگرماوسرما

يبراجهانشرفتهیپهاي کشوردرریاخانیسالیطهابیترک
اندقرار گرفتهاستفادهموردیباغویزراعمحصوالتيارتقا

)Thomas et al., شیافزابرتأثیر بانهیآميدهایسا).2009
درولیکلروفغلظتشیافزا،یطیمحهاي تنشبهمقاومت

مؤثریزراعاهانیگعملکردورشدبرفتوسنتز،برتأثیر جهینت
,Anonymous(شدندواقع کهانددادهنشانمطالعات).2009

هاي تیفعالبرمیمستقریغومیمستقصورتبهنهیآميدهایاس
Faten(شوندمیواقعمؤثراهیگنموورشدوکیولوژیزیف et

al., 2010.(
گیاهانرويبرآمینههاي اسیدتأثیر خصوصدر
دادندنشان)2011(همکارانوGolzadehبابونه،دارویی

عملکردوخشکگلعملکرد،فورتهنولیآمپاشی محلولکه
نشانمطالعاتجینتااست.دادهشیافزارابابونهاسانس

تواندمیآمینهاسیدهايپاشی محلولکهاستداده
عملکردوییایمیوشیبهايبیترک،کیولوژیزیفهاي شاخص

Thomas(بخشدبهبودياگستردهنحوبهرايچابوته et
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al., کاربرداثردرعملکردافزایشهمچنین.)2009
El-Shabasi(سیرگیاهدرآمینههاي اسید et al., 2005(،
Awad(زمینیسیب et al., Karuppaiah(خیار،)2007 et

al., Al-Said(شیرینفلفل،)2000 & Kamal, و)2008
Haj(بابونه Seyed Hadi et al., است.شدهگزارش)2011

وکمپوست تأثیر ورمیمطالعهپژوهش،اینانجامازدفه
هاي ویژگیبرخیبراورهوآمینههاي اسیدپاشی محلول

باشد.میبابونهداروییگیاهکیفیویکم

روشهاومواد
یقاتیتحقمزرعهدر1391سالبهاردرشیآزمانیا

مستضعفانادیبنبهوابستهرانيدامپرورويکشاورزشرکت
ییایجغرافطولباروزکوهیفشهرستانيلومتریک10درواقع
درجه35ییایجغرافعرضویشرققهیدق44ودرجه52

اجراایدرسطحازمتر1930ارتفاعویشمالقهیدق45و
مجموعوگرادیسانتدرجه8انهیساليدمانیانگیمشد.

نقاطازشیآزمانیادر.استمتریلیم296انهیسالیبارندگ
يمترسانتی0- 30عمقدرمزرعهخاكمختلف

برايها،نمونهکردنمخلوطازبعدوانجام شديبردارنمونه
یشناسخاكشگاهیآزمابهییایمیشویکیزیفخواصنییتع

کهشدمنتقلورامینشهردرواقعشاهنگیپآزمونخاك
بابونهبذر.استشدهارائه1جدولدرخاكشیآزماجینتا

مرکزداروییگیاهانبخشازتحقیق،ایندراستفادهمورد
پژوهشاین گردید.تهیهاصفهاناستانکشاورزيتحقیقات

عاملشاملعاملیدولیفاکتورشیآزماازاستفادهبا
درتن12و6،9و0،3(سطحپنجدرکمپوست ورمی

(عدمسطحسهدرنیتروژنپاشی محلولعاملوهکتار)

)اورهپاشی محلولوآمینهاسیدپاشی محلول،پاشیمحلول
وماریت15بای تصادفکاملهاي بلوكهیپاطرحقالبدر
شیآزمادررفتهبکارکمپوست ورمی.شدانجامتکرارسه
Eiseniaنامهبی خاککرمي اگونهوی دامکودازاستفادهبا

fetidaتأمین برايد.یگردهیتهکرجآبوخاكستگاهیادر
فورتهمینولآازتحقیقایندراستفادهموردآمینهاسید

ارائه2جدولدرآنهايترکیبمشخصاتکهشداستفاده
يحاوکه استیعیمامحركستیزفورتهنولیآماست.شده
جذبتیقابلبایستیزيدهایپپتگویالونهیآمدیاس19
ستیاهیگسمیمتابولکنندهمیتنظوکنندهفعالیبرگعیسر

)Golzadeh et al., 2011.(
منظور اجراي آزمایش، انـدازه هـر کـرت بـه ابعـاد     به

متري سانتی30ردیف کاشت با فاصله 7متر با 3× 1/2
هـا نـیم متـر و بـین     در نظر گرفته شد. فاصله بین کـرت 

تکرارها دو متر لحاظ شد. کاشـت بـذر بابونـه و اعمـال     
مساعد شدن هوا در بهار انجام تیمارهاي آزمایشی بعد از 

شد. به همین منظور براي اعمال تیمارها، در کنار هر خط 
متر ایجاد سانتی5کاشت، شیاري در سراسر پشته به عمق 

وسیله کمپوست را در داخل شیار ریخته و بهکرده و ورمی
منظـور کاشـت بابونـه    کش روي آن خاك داده شد. بهشن

ره مخلـوط شـده و بعـد    بـا خـاك ا  5:1بذرها به نسـبت  
Ghazi Manasصورت سطحی کشـت شـدند (  به et al.,

). با توجه به فتوبالست بودن بـذرها و نیـاز نـوري    2013
منظـور  زنی، کشت سطحی انجام شد و بـه آنها براي جوانه

عدم انتقال بذرها توسـط بـاد، بالفاصـله پـس از کشـت      
آبیاري سبک انجام گردید.

كتجزیه شیمیایی خا-1جدول 

TexturepH
EC

ds/m

Total NPKFeZnCu

mg/kg

6/755/1127/04872081/12/1لومی رسی
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فورتههاي آمینه موجود در آمینولوضعیت اسید-2جدول 
AminogramDistribution (%)

Glycine80/1
Valine10/5
Proline40/8
Alanine21/13

Aspartic Acid50/4
Argenine40/8

Glutamic Acid90/0
Lysine10/5
Lectine51/16

Isolectine50/4
Phenilalanine10/5
Methionine20/4

Serine90/3
Thereonine00/3
Histidine00/3
Glycocoll60/9
Tyrosine50/1

Glutamine90/0
Cystine30/0
Other80/0

(متوسطهکتاردرکیلوگرم5معادلمصرفیبذرمیزان
بهتوجهباوتعیینکشور)دربابونهبذرمصرفمیزان

کاشتهايردیفرويبرمناسبمقدارها،کرتمساحت
سهدرمزرعههرزهاي علفبامبارزهاتیعملگرفت.قرار

اتیعمل.انجام شددستلهیوسبهوی کیمکانروشبهنوبت
بهبارکیروز5تا4هررشد،دورهطولدرزیني اریآب

ایندرد.یگردانجامايقطرهروشبهوtapeهاي لولهکمک
گلعملکردبوته،درگلتعدادبوته،ارتفاعصفاتتحقیق

درصد،هاگلدراسانسدرصد،هکتار)در(کیلوگرمخشک
وهکتار)در(کیلوگرماسانسعملکرد،اسانسدرکامازولن
قراری بررسموردهکتار)در(کیلوگرمکامازولنعملکرد
سردوازمترنیموکناريخطدوگیرينمونهازقبلگرفتند.

تعیینبرايشدند.گرفتهنظردرحاشیهعنوانبهکرتهر
وانتخابتصادفیطورهببوته10گلدهی،زماندرارتفاع

شد گیرياندازهمتربارویشینقطهبلندترینتاکفاز
)Azizi et al., بوته،درگلتعدادتعیینمنظوربه).2008

وشدندگذاريعالمتوانتخابتصادفیطورهببوته10
جمعوشمارشمتوالیچینسهدرها بوتهاینهايگل

برايگردید.ثبتبوتهدرگلتعدادعنوانبهآنهانهایی
ازمترمربعنیمهکتار،درخشکگلعملکردمحاسبه

خطدووکرتهرسردوازمترنیماحتساب(باهاکرت
وطبیعیروشبههاگلوبرداشتحاشیه)عنوانبهکناري

خشکساعت120مدتبهگرادسانتیدرجه25دمايدر
Azizi(شدند et al., گلعملکردها واحدتبدیلبا.)2009

دراسانسيریگاندازهآمد.بدستهکتاردرخشک
بهتهراندانشگاهیمیوشیبوکیزیوفیببخششگاهیآزما

)Rotavapor(يروتاردستگاهلهیوسهبوآبباریتقطروش
بهوبودهندهبچسبابونهاهیگاسانسکهییآنجاازشد.انجام

بهنیبنابراچسبد،میيروتاردستگاهمحفظهیداخلسطوح
بابعدوشدهجداسطوحنیاازاسانسهگزان،حاللکمک

وانجام شداسانسازهگزانيجداساز،يروتاردستگاه
Fallahi(دیگردنییتعاسانسدرصد et al., Ghazi؛ 2009

Manas et al., گلگرم10ازحاصلاسانس.)2013
جذبسپس،کردهمخلوطهگزانیسیس50باراخشک

دستگاهدرنانومتر610موجطولدرمحلولنیا
درصدریزرابطهکمکبهوشداسبهمحاسپکتروفوتومتر

Ebadi(آمدبدستکامازولن et al., Ghazi؛ 2009 Manas

et al., 2013:(

Aن)ل=(درصد کامازوEنانومتر)610(جذب در طول موج ×b(مقدار هگزان)×81/5وزن اسانس ×100
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درخشکگلعملکردضربازاسانسعملکردمحاسبه
ضربازکامازولنعملکردواسانسدرصددرسایه

منظوربهآمد.بدستکامازولندرصددراسانسعملکرد
هاي برنامهازمربوطهنمودارهايرسموآماريآنالیزهاي

SAS،MSTATCوEXCELمقایسهبرايگردید.استفاده
شد.بردهبکاردانکنايچنددامنهآزموننیزتیمارهامیانگین

نتایج
بوتهارتفاع
اثر،)3(جدولانسیوارهیتجزجدولجینتابهتوجهبا

بودداریمعناهیگارتفاعبرکمپوستیورمویپاشمحلولیاصل
دودرتیمارهامیانگینمقایساتنتایجبهتوجهبا).3(جدول
اهیگارتفاعاورهپاشی محلولونهیآمدیاسیپاشمحلولحالت
سهیمقاداد.نشانرايداریمعنشیافزاشاهدحالتبهنسبت

دادنشاننیهمچنصفتنیايبرایپاشمحلولنوعاثرنیانگیم
بهمربوط)مترسانتی21/29(اهیگارتفاعزانیمنیکمترکه
)مترسانتی27/35(آننیشتریبویپاشمحلولعدمماریت

یپاشمحلولماریتباکهبوداورهپاشی محلولماریتبهمربوط
سهیمقا).4(جدولنداشتيداریمعناختالفنهیآمدیاس
نشانصفتنیايبراکمپوستیورممختلفسطوحاثرنیانگیم

ماریتبهمربوط)مترسانتی08/31(اهیگارتفاعنیکمترکهداد
61/34(اهیگارتفاعنیشتریبوکمپوست ورمیکاربردعدم

بدستهکتاردرکمپوست ورمیتن12ماریتدر)مترسانتی
12و9کاربردنیبيداریمعنالفاختيآمارنظرازاماآمد،
نشد.مشاهدههکتاردرتن

بوتهدرگلتعداد
مختلفي مارهایتنیبانسیوارلیتحلوهیتجزجینتا
برپاشی محلولومپوستکیورمی اصلاثراتهکدادنشان
جدول(بوددارمعنی%1سطحدربوتهدرگلتعدادصفت

درگلتعدادبرپاشی محلولنوعاثرنیانگیمسهیمقا).3
مربوط)81/155(گلتعدادزانیمنیمترکهکدادنشانبوته

)75/181(زانیمنیشتریبوپاشی محلولعدمماریتبه
).4(جدولباشدیماورهپاشی محلولماریتبهمربوط

شیافزاباهکشدمشخص1شکلبهتوجهبا
جینتاافت.یشیافزابوتهدرگلتعدادمپوست،کیورم

صفرماریتبهمربوطگلتعدادنیمترکهکدادنشاننیهمچن
نیشتریبنیهمچن،بودمپوستکیورمتارکهدرلوگرمیک

بدستمپوستکیورمتارکهدرتن12ماریتازگلتعداد
لحاظازکمپوستورمیتارکهدرتن9ماریتباهکآمد
).4(جدولندادنشانراي داریمعناختالفي آمار

خشکگلعملکرد
یاصلاثراتکهدادنشانانسیوارهیتجزجینتا
درپاشی محلولمتقابلاثروکمپوست ورمی،پاشیمحلول
(جدولبوددارمعنیخشکگلعملکردبرکمپوست ورمی

کهدادنشانپاشی محلولسطوحيبرانیانگیمسهیمقا).3
اختالفپاشی محلولعدمبااورهونهیآمدیاسپاشی محلول

زانیم2شکلبهتوجهبا).4(جدولدادنشاندارمعنی
شیافزاکمپوست ورمیدرصدشیافزاباخشکگلعملکرد

02/2108(آنمقدارنیشتریبکهيطورهباست،افتهی
هکتاردرتن12کاربردباهکتار)درکیلوگرم

هکتاردرتن9و6زانیمباکهآمدبدستکمپوست ورمی
مارهایتمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا.ندارديدارمعنیتفاوت
تن12ربرداکازخشکگلعملکردنیشتریبکهدادنشان
حاصلآمینهاسیدپاشی محلولوهکتاردرکمپوست ورمی

.)5(شکلدیگرد

گلدراسانسمیزان
ــق ــاطب ــدولجینت ــتجزج ــوارهی ــرانسی ــلاث یاص

اسـانس درصـد صـفت بـر پاشـی  محلـول ومپوستکیورم
متقابــلاثــرکــهدادنشــاننیهمچنــجینتــاشــد.داریمعنــ
نبـود داریمعناسانسدرصدبرپاشی محلول×مپوستکیورم

ـ بـا یپاشـ محلولالتحدراسانسدرصد).3(جدول دیاس
نیکمتـر شـاهد حالـت درو)%59/0(مقدارنیشتریبنهیآم

ـ تغرونـد البتـه  داد.نشـان را)%41/0(مقدار درصـد راتیی
ـ تـابع ازکمپوست ورمیمصرفاثردراسانس ـ تبعیخط تی

ـ مکمپوسـت  ورمـی شیافـزا بـا وکردمی ـ ناسـانس زانی زی
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هـا گـل اسانسمیزانکمترین.افتیشیافزایخطصورتهب
تیمـار بـا ترتیـب بـه )%6/0(آنمیزانبیشترینو)45/0%(

آمــدبدســتهکتــاردرکمپوســت ورمــیتــن12وشــاهد
).4(جدول

اسانسعملکرد
ــق ــاطب ــدولجینت ــتجزج ــوارهی ــرانسی ــلاث یاص

داریمعناسانسعملکردبرپاشی محلولوکمپوستورمی
ـ جینتــا شــد. متقابــل اثــر کــه دادنشــاننیهمچنـ
ـ اسانسعملکردبرپاشی محلول×کمپوستورمی داریمعن
دراسانسعملکرد،4جدولبهتوجهبا).4(جدولنبود

98/11(مقـدار نیشـتر یبآمینـه اسیدیپاشمحلولحالت
رامقـدار نیکمتـر شـاهد حالتدروهکتار)درکیلوگرم
ــاداد،نشــان ــمام ــردزانی ــانسعملک ــتدودراس حال
ـ محلـول واورهیپاشمحلول اخـتالف نـه یآمدیاسـ یپاش

نداشتند.همبايداریمعن
مصرفاثردراسانسعملکردراتییتغروند

شیافزاباوکردمیتیتبعیخطتابعازکمپوست ورمی
یخطصورتهبزیناسانسعملکردزانیمکمپوست ورمی

).3(شکلافتیشیافزا

کامازولندرصد
ی اصلاثراتهکدادنشانانسیوارهیتجزجدولجینتا
کامـازولن درصـد صفتبرپاشی محلولوکمپوستورمی

4جدولبهتوجهبا).4(جدولشددارمعنی%1سطحدر
پاشی محلولعدمحالتبهنسبتنهیآمدیاسپاشی محلول

میـزان درراي دارمعنـی شیافـزا اورهبـا پاشی محلولو
اثــرنیانگیــمســهیمقاداد.نشــاناســانسدرکامــازولن

زانیــمنیمتـر کهکــبـود آندهنــدهنشـان پاشــی محلـول 
نیشـتر یبوپاشـی  محلـول عدمماریتبهمربوطکامازولن

ـ پاشی محلولماریتبهمربوطکامازولنزانیم نـه یآمدیاس
پاشـی  محلولباي دارمعنیاختالفي آمارنظرازهکبوده

.)4(جدولاستنداشتهاوره
ـ نکمپوستورمیزانیمشیافزابا ـ مزی کامـازولن زانی

ـ مسـه یمقاافـت. یشیافـزا ي دارمعنیطورهب اثـر نیانگی
کامازولندرصدصفتي براکمپوستورمیمختلفسطوح
زانیمنیشتریبوشاهدي برانیانگیمنیمترکهکدادنشان

ردتـن 12ماریتبهمربوطاولنیچدرکامازولندرصد
رونـد البتـه  ).4(جـدول استبودهکمپوستورمیتارکه

کـرد میتیتبعیخطتابعکیازکامازولندرصدشیافزا
).4(شکل

کامازولنعملکرد
ـ وارهیتجزجدولجینتابهتوجهبا یاصـل اثـر انس،ی

ـ ویپاشـ محلول ـ وکمپوسـت یورم متقابـل اثـر نیهمچن
داریمعنکامازولنعملکردبریپاشمحلول×کمپوستیورم
باهمگاماورهیپاشمحلولعدمحالتدر).3(جدولبود
یتفـاوت ،هکتاردرتن6تاکمپوستیورمزانیمشیافزا
تان آازبعدامانشد.مشاهدهکامازولنعملکردزانیمدر
.افـت یشیافزاکامازولنعملکردزانیمهکتاردرتن12
زانیــمشیافــزابــااوره،یپاشــمحلــولحالــتدر

کامازولنعملکردزانیمهکتاردرتن6تاکمپوست ورمی
ــافــتیشیافــزا ــاآنازبعــدیول ــاردرتــن12ت هکت

کامــازولنعملکــردزانیــمدريرییــتغکمپوســتیرمــو
نـه یآمدیاسـ یپاشـ محلـول حالـت درولی.نشدمشاهده
رونـد هموارهکمپوستیورمشیافزاباکامازولنعملکرد

مختلـف ریمقـاد تأثیر کرد.دایپشیافزاوداشتيصعود
ـ نکامـازولن عملکردبرکمپوستیورم ـ زی بـود. داریمعن

ـ مشیافـزا باکهيطورهب ـ زانی عملکـرد کمپوسـت یورم
ـ ازشیافـزا نیاوافتیشیافزازینکامازولن رابطـه کی

مارهـا یتمتقابـل اثرنیانگیمسهیمقا.کردیمتیتبعیخط
تن12ربرداکازکامازولنعملکردنیشتریبکهدادنشان
ـ پاشـی  محلـول وهکتـار درکمپوسـت  ورمی نـه یآمدیاس

.)6(شکلدیگردحاصل
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بابونههمؤثرمادهورشدبرآمینهاسیدواورهپاشی محلولوکمپوست تأثیر ورمیانسیوارهیتجز-3جدول

راتییتغمنابع
)S. O. V.(

درجه
يآزاد

)df(

)MS(مربعاتنیانگیم

گلتعدادارتفاع
بوتهدر

گلعملکرد
خشک

هکتار)در(کیلوگرم

درصد
اسانس

درصد
کامازولن

عملکرد
اسانس
در(کیلوگرم
هکتار)

عملکرد
کامازولن

هکتار)در(گرم

12/1746**79/4**51/17556/1**265/116/1083/49862تکرار
34/6955**07/19**02/38**95/4**6/178866**58/1180**8/20**4کمپوستورمی

23/10745**05/9**02/18**58/0*1/176766**41/2661**48/165**2پاشیمحلول
×کمپوستورمی

1/1222**2/18028101/018/189/0**807/24/43پاشیمحلول

2892/32148/2710015/094/045/037/250شیآزماي خطا
تغییراتضریب
)%(-99/569/231/808/1989/1162/1232/11

ns،*احتمال%1و%5سطوحدرداریمعنوداریمعنریغبیترتبه:**و

بررسیموردصفاتبرآمینهاسیدواورهپاشی محلولوکمپوست ورمیمختلفسطوحنیانگیمسهیمقا-4جدول
صفات

کامازولنعملکردتیمار
هکتار)در(گرم

اسانسعملکرد
هکتار)در(کیلوگرم

کامازولن
(%)

اسانس
(%)

خشکگلعملکرد
هکتار)در(کیلوگرم

گلتعداد
بوتهدر

بوتهارتفاع
)مترسانتی(

هکتار)در(تنکمپوست ورمیسطوح
384/95 d97/7 c83/4 c45/0 c6/1771 d97/154 b08/31 0
56/487 c34/9 c22/5 bc49/0 bc41/1907 c94/162 b14/32 3
21/546 b71/10 c1/5 b53/0 ab6/2021 b96/172 ab8/32 6
78/958 a51/11 b23/8 ab55/0 a59/2092 a63/179 a48/34 9
25/1180 a65/12 a33/9 a6/0 a02/2108 a2/182 a61/34 12

پاشیمحلول
b83/385 b61/7 b07/5 c41/0 b56/1855 c81/155 b21/29 پاشیعدم محلول

a17/854 a98/11 a13/7 a59/0 a48/2031 b06/174 a59/34 پاشی اسید محلول
آمینه

a76/718 a68/10 a73/6 b52/0 a70/2053 a75/181 a27/35 اورهپاشی محلول
.باشنددار میمعنیآمارياختالففاقدستون،هردرمشتركحرفکیحداقلدارايهاي نیانگیم
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بوتهدرگلتعدادبرکمپوستورمیمقادیرتأثیر -1شکل خشکگلعملکردبرکمپوستورمیمقادیرتأثیر -2کلش

کامازولندرصدبرکمپوستورمیمقادیرتأثیر -4شکل اسانسعملکردبرکمپوستورمیمقادیرتأثیر -3شکل

بابونهخشکگلعملکردمیزانبرآمینهاسیدواورهپاشی محلولوکمپوست ورمیمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا-5شکل
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کامازولنعملکردبرنهیآمدیاسواورهپاشی محلولوکمپوست ورمیمتقابلاثرنیانگیمسهیمقا-6شکل

بحث
کمپوستورمیکاربردکهدادنشانآزمایشنتایج

ازکمپوست ورمیشود.بابونهارتفاعافزایشباعثتواندمی
ییغذاعناصرمطلوبیفراهموآبجذبادیازدقیطر

دیتولوفتوسنتززانیميروبرمصرفکموپرمصرف
هابوتهارتفاعشیافزاباعثوشدهواقعمؤثروماسیب
Gardezi(شودیم et al., Hameeda؛ 2000 et al., 2006.(

ازاستفادهکهدیگردصمشخریساهیگيرويامطالعهدر
وهشدبوتهارتفاعدرریچشمگبهبودموجبکمپوست ورمی

يهاکروبیمتیفعالیکنندگکیرحتتیقابلبرتأثیر نیا
شیافزادرآنییتواناوکمپوست ورمیتوسطخاكدیمف

Arguello(شددادهنسبتییغذاموادجذب et al.,

2006.(Aziziهمکارانو)و)2008Haj Seyed Hadiو
مثبتتأثیر بهخودقیتحقدرزین)2011(همکاران

ند.اهکرداشارهبابونهبوتهارتفاعبرکمپوست ورمی
اثراتازیناشتوان را میبابونهدرگلتعدادشیافزا
ییایمیش،یکیزیفطیشرارییتغلیدلبهکمپوست ورمیمطلوب

نیهمچنوکشتطیمحیکیولوژیبویکروبیماتیخصوصو
طیمحدرآبينگهدارتیظرفدارمعنیشیافزاوpHمیتنظ

استداشتهگلتعدادشیافزابریمثبتتأثیر کهدانستکشت

)Atiyeh et al., 2000(.Aziziهمکارانو)در)2008
کهکردندگزارشبابونهيروبرکمپوست تأثیر ورمییبررس

%15تاصفرازکمپوست ورمیکاربرددرصدشیافزابا
.افتیشیافزابابونهدرخشکگلعملکرد

کاربرددرکنندهدیتشدوییافزاهماثرالبته 
چشمبهبابونهدراسانسزانیميروبرکمپوست ورمی

،کمپوستورمیحضورکهرسدمینظربهبنابراین خورد.می
ها سمیکروارگانیموها يباکترتیفعالبهبودسببتواندمی

وکندفراهمفسفرتیحالليبرارا الزمطیشراوشود
ازودهدشیافزارافسفربهبابونهاهیگیدسترسآنمتعاقب

نیبنابرااست،مؤثراسانستشکیلدرفسفرکهآنجا
شوداسانسزانیمافزایشباعثتواندمیکمپوستورمی

)Ghazi Manas et al., 2013(.Fallahiهمکارانو
باعثکمپوستیورمماریتکهکردندگزارشزین)2009(

نیهمدر.شودیمبابونهدراسانسعملکردزانیمشیافزا
مختلفریمقادازاستفادهباکهیپژوهشدر،رابطه
،انجام شدحانیرییدارواهیگيروبرکمپوست ورمی

Anwarتن5مصرفکهدادندنشان)2005(همکارانو
زانیمبهNPK(ییایمیشکودباهمراهکمپوست ورمی

نظرازیمحسوسيبرترهکتار)درلوگرمیک25و50،25
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کهداشتنداظهارانآنداشت.کنترلبهنسبتاسانسمیزان
ییغذاعناصریفراهمتنهانهخاكبهکمپوست ورمیافزودن

طیشرابهبودبابلکهاستدادهشیافزارااهیگازینمورد
بسترکیجادیاضمنخاك،یاتیحيندهاایفرویکیزیف

بهدسترسیشیافزاموجباتشه،یررشديبرامناسب
فراهمزینرااسانسمیزانبهبودتینهادرومعدنیعناصر

رويبر)2008(همکارانوDarziپژوهشنتیجه.کندمی
باریحانرويبر)2005(همکارانوAziziورازیانه
همکارانوSalehiهاي یافتهدارد.هماهنگیحاضرتحقیق

بابونهداروییگیاهاسانسمیزانافزایشمبیننیز)2010(
بود.کمپوست ورمیتن10مصرفاثردر

اثردرکامازولنزانیمبهبودازحاصلجهینتریتفسدر
کهییآنجاازداشت،اظهارتوانمیکمپوست،یورممصرف

آنسازندهيواحدهاوبودهيدیترپنوئیبترکیکامازولن
لیمتيدو)IPP(روفسفاتیپلیزوپنتیامانند)دهایزوپرنوئای(
وNADPHهبمبرمازین)DMAPP(روفسفاتیپلیآل

ATP،يبرافسفروتروژنینرینظيعناصرحضورودارند
شیافزارونیاازباشد،میيضرورریاخهاي بیترکلیتشک

وفسفرشتریبجذبیفراهمقیطرازکمپوست ورمی
شودگلکامازولنزانیمشیافزاموجبتواندمیتروژنین
)Ghazi Manas et al., توسطکهیپژوهشدر.)2013

Aziziسطوحتأثیر خصوصدر)2008(همکارانو
اتیخصوصبرياریآبوکمپوست ورمیمختلف

Goralرقمیآلمانبابونهکامازولنزانیموکیمورفولوژ

سطوحشیافزاکهدادنشانحاصلجینتاشد،انجام
.دادشیافزارا کامازولنعملکردکمپوست ورمی
نامهبداروییگیاهیکرويبرکهنیزدیگرايمطالعهدر

Chlorophytum borivallianumگردیدمالحظهشد،انجام
مادهمیزانافزایشموجبکمپوست ورمیتن5کاربردکه

استشده کنترلبامقایسهدراستروئیدبنامايمؤثره
)Paturde et al., برکهدیگرپژوهشیدرهمچنین،).2002

Aloe(وراآلوئهداروییگیاهروي vera(مالحظه،شدانجام
مادهمیزانافزایشموجب،کمپوستورمیکاربردکهگردید
استشده گیاهایندر)Aloin(آلوینمقداریعنیمؤثره

)Saha et al., همکارانوArguelloهمچنین).2005
سیرداروییگیاهرويبرکهخودهشپژودرنیز)2006(
)Allium sativum(کهدادندنشان،ندبودداده انجام

میزانتوجهقابلبهبودسببکمپوست ورمیبکارگیري
مقایسهدرسیرمحصولدرغیرساختمانیهاي کربوئیدرات

.استهدششاهدتیماربا
دیتولدر،تروژنینتأمین منابععنوانبهنهیآمدیاسواوره

اهیگفتوسنتزشیافزاجهینتدرولیکلروفویاهیگنیپروتئ
Ameri(دارنديمؤثرنقش et al., Ghazi؛ 2007 Manas

et al., کاربردازعملکردورشدافزایشرو از این.)2013
کهطورهمانولیاست.انتظارقابلآمینهاسیدهايواوره

رویشیرشدافزایشدربیشتريتأثیر اورهدادنشاننتایج
(اسانس،بابونهکیفیاجزاءبرفورتهآمینولواستداشته

واقعمؤثرکامازولن)واسانسعملکردوکامازولن
)2011(همکارانوGolzadehقیتحقدراست.شده

تریل5/1مقداربهفورتهنولیآمپاشی محلولکهشدمشخص
،(فستوترنگریدیستیزهاي محركبهنسبتهکتاردر
ارتفاعدريشتریبشیافزاباعث)میکادوستوفورتهیومیه

يدهایاسپاشی محلولگر،یدگزارشدراست.شدهبابونه
عناصرومیپتاسوفسفرتروژن،ینبجذشیافزاباعثنهیآم
Faten(شدکدوعملکردورشدشیافزاباعثومصرفکم

et al., 2010(.Saburiهمکارانو)یبررسبازین)2014
سبزحانیراسانسویکمعملکردبرنهیآميدهایاستأثیر 
وفورتهنولیآمنهیآميدهایاسپاشی محلولکه نددادنشان

ویشیروکرهیپعملکردرشد،شیافزادرفورتهیومیه
است.داشتهيدارمعنیومثبتتأثیر حانیراسانسدرصد

Minaeeمثبتاثراتبهنیز)2013(همکارانو
اند.کردهاشارهماشعملکردبرآمینهاسیدهايپاشی محلول

تلفیقکهاستآنگویاينیزتیمارهامتقابلاثراتنتایج
يدارمعنیتأثیر فورتهآمینولپاشی محلولوکمپوست ورمی

درکامازولنردعملکوخشکگلعملکردافزایشبر
وکمپوست ورمیتن12تیمارواستداشتههکتار
بهدستیابیبرايگزینهبهترینآمینهاسیدپاشی محلول

اورهکهچندهرباشد.میبابونهدرکیفیویکمعملکرد
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صفاتیبرخبرمثبتیتأثیر نیتروژنشیمیاییمنبععنوانبه
تولیددرجهانیرویکردبهتوجهباولیداشت،گیاهرویشی
گیاهانتولیدهاي سیستمجایگزینیوداروییگیاهان
Haj(پایداربهرایجازدارویی Seyed Hadi et al., ؛ 2011

Sharma, بهترینآلیوزیستیکودهايبکارگیري،)2002
سالمتوداروییگیاهانکیفیویکمارتقاءدرگزینه
باشد.میجامعه

سپاسگزاري
استاد(ریاضیغالمحسیندکترآقايجنابزحماتاز

بدلیل)تهراندانشگاهبیوفیزیکوبیوشیمیتحقیقاتسسهؤم
شود.میقدردانیوتشکرکامازولنواسانساستخراج
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Abstract
To study the effects of vermicompost and foliar application of amino acids and urea on

quantity and quality of chamomile (Matricaria chamomilla L.), an experiment was conducted at
RAN Field Research Station in Firouzkuh, Iran in 2012. The factors were vermicompost (0, 3,
6, 9 and 12t/ha) and foliar spraying (non-spraying or control, amino acid and urea spraying).
The experimental design was factorial based on a randomized complete blocks design with 15
treatments and three replications. Results showed that the highest plant height (35.27cm), flower
number per plant (181.75), and dry flower yield (2053.7kg/ha) were obtained by urea foliar
application. While, the highest essential oil (0.59%), and chamazulene (7.13%), essential oil
yield (11.98kg/ha) and chamazulen yield (854.17g/ha) were obtained by amino acid spraying on
the plants. The application of vermicompost at a rate of 12 t ha-1 could increase all measured
traits significantly. The results of interaction effects showed that the application of
vermicompost at a rate of 12 t ha-1 and foliar application of amino acid had positive and
significant effects on dry flower yield and chamazulen yield.

Keywords: Chamomile (Matricaria chamomilla L.), vermicompost, amino acid, essential oil,
chamazulen.


