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بررسي تاثير تاريخ كاشت و ميزان بذر مصرفي بر عملكرد، درصد اسانس و كامازولن بابونه آلماني 

  )Presov(اصالح شده رقم پرسو 

  

  )4(، محمد حسن زاده خياط )3(، رضا اميد بيگي )2(، مجيد عزيزي )1(ادي محمدتقي عب

دانشيار گروه علوم باغباني، -2 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم باغباني گرايش گياهان دارويي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، -1

 -4گياهان دارويي، گروه علوم باغباني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران،  استاد توليد و فرآوري -3دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد، 

 استاد شيمي دارويي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 
به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت و ميزان بذر مصرفي بر عملكرد، درصد اسانس و درصد كامازولن بابونه آلماني اصالح شده 

زمايشي بصورت كرت هاي خرد شده و در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام  آ(Presov)رقم پرسو
و فاكتور فرعي شامل سه ميزان بذر مصرفي )  فروردين ماه15 اسفند و 15 آبان، 15(فاكتور اصلي شامل سه تاريخ كاشت . پذيرفت

معني دار تاريخ كاشت بر تمام صفات مورد اندازه گيري بود ولي ميزان بذر نتايج بيانگر اثر . بود)  گرم در متر مربع8/0 و 4/0، 2/0(
اثر متقابل اين دو فاكتور نيز بر تمامي صفات مورد اندازه گيري . مصرفي بر هيچ يك از صفات مورد مطالعه اثر معني داري نداشت

و عملكرد گل )  گرم1/749(ين عملكرد گل تر  آبان داراي بيشتر15نتايج نشان داد كه تاريخ كاشت . تاثير معني داري گذاشت
 اسفندماه 15به تاريخ كاشت )  درصد62/5 و 59/0به ترتيب (بود ولي بيشترين ميزان اسانس و كامازولن )  گرم1/175(خشك 

 2/198 و 810به ترتيب (در بررسي اثر متقابل تاريخ كاشت و ميزان بذر مصرفي، بيشترين عملكرد گل تر و خشك . تعلق داشت
به ( گرم بذر در متر مربع تعلق داشت ولي بيشترين ميزان اسانس و كامازولن 8/0 آبان ماه و استفاده از 15به تيمار كاشت ) گرم

با توجه به نتايج .  گرم بذر در متر مربع بود4/0 اسفندماه و استفاده از 15مربوط به تيمار تاريخ كاشت )  درصد9/5 و 63/0ترتيب 
 گرم بذر در متر مربع بهترين ميزان بذر مصرفي جهت كاشت بابونه 4/0 اسفندماه بهترين تاريخ كاشت و 15سد حاصل به نظر مي ر

  .آلماني اصالح شده رقم پرسو در محل مورد تحقيق مي باشد
  

  مقدمه
 مي باشد و از Asteraceae يكي از مهمترين گياهان دارويي است كه از خانوادة  Matricaria recutitaبابونة آلماني با نام علمي

 عزيزي، ;1378اميدبيگي، ( بهداشتي و صنايع غذايي استفاده ي فراواني مي شود -گل هاي آن در صنايع داروسازي، آرايشي
اين تحقيق به منظور تعيين بهترين زمان كاشت و بهترين ميزان بذر مصرفي بابونه اصالح شده در ايران و درك تاثير متقابل ). 1385

  .تور بر روي يكديگر و نتيجه آن بر عملكرد، درصد اسانس و درصد كامازولن آن اجرا گرديداين دو فاك
  

  مواد و روش ها
به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت و ميزان بذر مصرفي بر فاكتورهاي رشد، عملكرد، درصد اسانس و درصد كامازولن بابونه 

قيقاتي گروه علوم باغباني دانشگاه فردوسي مشهد در طي سال هاي آلماني اصالح شده رقم پرسو آزمايشي در محل مزرعه تح
اين تحقيق بصورت كرت هاي خرد شده و در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار .  انجام پذيرفت1387 و 1386

تور فرعي شامل سه ميزان بذر و فاك)  فروردين ماه15 اسفند و 15 آبان، 15(انجام گرفت كه فاكتور اصلي شامل سه تاريخ كاشت 
در پايان، عملكرد گل تر و خشك، درصد اسانس و درصد كامازولن مورد اندازه . بود)  گرم در متر مربع8/0 و 4/0، 2/0(مصرفي 

ها با آزمون مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و ميانگين داده Mstat-cنتايج حاصل به كمك نرم افزار . گيري قرار گرفت
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داده هايي كه بصورت درصد بودند قبل از تجزيه و تحليل آماري نرمال سازي . نكن در سطح آماري پنج درصد مقايسه شددا
)arcsin (شدند.  

  
  نتايج

نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان دهنده اثر معني دار تاريخ كاشت و اثر متقابل تاريخ كاشت و ميزان : عملكرد گل تر و خشك
در بررسي اثر مستقيم تاريخ كاشت مشاهده . اين صفات بود ولي اثر مستقيم ميزان بذر مصرفي معني دار نگرديدبذر مصرفي بر 

 آبان 15در تاريخ كاشت )  گرم در متر مربع1/175(و گل خشك )  گرم در متر مربع1/749(گرديد كه بيشترين عملكرد گل تر 
در بررسي اثر .  فروردين بدست آمد15در تاريخ كاشت ) گرم در متر مربع 77/92 و 8/373به ترتيب (بدست آمد و كمترين ميزان 

به تيمار )  گرم در متر مربع2/198 و 810به ترتيب (متقابل تاريخ كاشت و ميزان بذر مصرفي، بيشترين عملكرد گل تر و خشك 
)  گرم در متر مربع9/48 و 9/214به ترتيب ( گرم بذر در متر مربع تعلق داشت و كمترين ميزان 8/0 آبان ماه و استفاده از 15كاشت 

  . گرم بذر در متر مربع مشاهده شد2/0 فروردين ماه و استفاده از 15در تيمار كاشت 
نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان داد كه تاريخ كاشت و اثر متقابل تاريخ كاشت و ميزان بذر مصرفي بر اين : درصد اسانس

در تاريخ كاشت )  درصد59/0(بيشترين ميزان اسانس . اثر مستقيم ميزان بذر مصرفي معني دار نبودصفت اثر معني دار داشت ولي 
در بررسي اثر متقابل تاريخ كاشت و .  آبان ماه مشاهده گرديد15در تاريخ كاشت )  درصد43/0( اسفندماه و كمترين ميزان 15

 گرم بذر در متر 4/0 اسفندماه و استفاده از 15ه تاريخ كاشت مربوط ب)  درصد63/0(ميزان بذر مصرفي، بيشترين ميزان اسانس 
  . گرم بذر در متر مربع بود8/0 آبان ماه و استفاده از 15مربوط به تاريخ كاشت )  درصد39/0(مربع و كمترين ميزان 

اريخ كاشت و ميزان بذر نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان دهنده اثر معني دار تاريخ كاشت و اثر متقابل ت: درصد كامازولن
در تاريخ )  درصد62/5(بيشترين ميزان كامازولن . مصرفي بر اين صفت بود ولي اثر مستقيم ميزان بذر مصرفي معني دار نگرديد

در بررسي اثر متقابل تاريخ كاشت .  آبان ماه مشاهده گرديد15در تاريخ كاشت )  درصد69/3( اسفندماه و كمترين ميزان 15كاشت 
 گرم بذر در متر 4/0 اسفندماه و استفاده از 15مربوط به تاريخ كاشت )  درصد9/5(ن بذر مصرفي، بيشترين ميزان كامازولن و ميزا

  . گرم بذر در متر مربع بود2/0 فروردين ماه و استفاده از 15مربوط به تاريخ كاشت )  درصد6/2(مربع و كمترين ميزان 
  

  بحث
پاييزه بابونه آلماني اصالح شده رقم پرسو داراي عملكرد گل تر و خشك باالتر و كشت بهاره نتايج اين تحقيق نشان داد كه كشت 

 اسفندماه بهترين تاريخ كاشت و 15با توجه به نتايج حاصل به نظر مي رسد . ي آن داراي درصد اسانس و كامازولن بيشتري است
ونه آلماني اصالح شده رقم پرسو در محل مورد تحقيق مي  گرم بذر در متر مربع بهترين ميزان بذر مصرفي جهت كاشت باب4/0

گزارش نموده است كه كشت پائيزه داراي عملكرد گل خشك باالتر و كشت بهاره داراي درصد اسانس ) 1378(اميدبيگي . باشد
  . باالتري بوده است

  
  :منابع

مجله علوم . و مقايسة آن با نوع اصالح شدهبررسي تيپ هاي شيميايي بابونه هاي خودروي ايران . 1378.  اميدبيگي، رضا-1
  .1كشاورزي تربيت مدرس، شماره

.  اصالح شده در شرايط آب و هوايي ايرانMatricaria chamomilla (L.) مطالعه چهار رقم بابونه. 1385.  عزيزي، مجيد-2
  .396-386): 4 (22.  پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران- فصلنامه علمي
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Effect of sowing date and seeding levels on yield, essential oil and chamazulene content of 
German chamomile (Matricaria recutita) CV. Presov 

 

M., Ebadi, Azizi, M., Omidbaigi, R., Hasanzadeh khayyat, M 
 

Abstract 
In order to study the effect of sowing date and seeding level on yield, essential oil and chamazulene 
content of German chamomile CV. Presov, an experiment was conducted. The experimental design was 
split-plot in the basic of randomized complete block design (RCBD) with three replications. Main plots 
consisted three sowing dates (6 Nov, 5 Mar, and 4 Apr) and sub-plots included three seeding levels (0.2, 
0.4 and 0.8 g/m2). The results showed that sowing date had significant effect but seeding levels did not 
have significant effect on measured traits. There are significant effects between sowing date and seeding 
level interaction as measured traits. Based on results, the most yield of wet and dry flower (749.1 and 
175.1 g/m2) was obtained from the plants sown on 6 of Nov but the most percentage of essential oil and 
chamazulene (0.59 and 5.62 percent respectively) was obtained from the plants sown on 5 of Mar. Based 
on the results of their interaction, the most yield of wet and dry flower yield (810 and 198.2 g/m2) was 
obtained from the plots were sown on 6 of Nov with 0.8 gr/m2 but the most percentage of essential oil and 
chamazulene (0.63 and 5,9 percent respectively) was obtained from the plots sown on 5 of Mar with 0.4 
gr/m2. According to the results, the most suitable sowing date and seeding level is 5 Mar with 0.4 gr/m2 
seeds. 

Key Words: German chamomile, sowing date, seeding level, essential oil, chamazulene  
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