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، عملکرد، میزان اسانس و یظاهر یهایاثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ويژگ

 (رقم جرمانیا)اصالح شده  (.Matricaria recutita L) درصد کامازولن بابونه
 

The Effects of Different Levels of Nitrogen Fertilizer and Plant Density on the Agro 

Morphological Characters, Yield, Essential Oil and Chamazolene Content of 

Improved Chamomile (Matricaria chamomilla L.) Cultivar "Germania" 

 
 4و حسین نعمتی  خیاطزاده، محمدحسن * ، مجید عزيزی میترا رحمتی

 

 چکیده

-خشک، ميزان اسانس و درصد کامازولن گلل رد گل عملک، يظاهر يهاير نيتروژن و تراکم کاشت بر ويژگيمنظور بررسي تاثبه

هلاي کاملل تدلاددي در سله تکلرار در مزرعله تي ي لاتي        ، آزمايشي در قالب طرح بلوک(جرمانيا رقم ديپلوئيد)هاي بابونه اصالح شده 

بوتله در   12و  02، 01، 02تيمارهلاي تلراکم شلامل    . انجام شلد  1861-68 زراعي دانشکده کشاورزي دانشگاه دردوسي مشهد در سال

-در مترمربع در کرت( خالص نيتروژن درصد 08کود اوره، )گرم  02و  12، صفرهاي اصلي و تيمارهاي نيتروژن شامل مترمربع در کرت

هلا، درصلد و   وزن خشلک گلل  . گيري شدندها اندازهدر زمان گلدهي کامل، قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوته. هاي درعي قرار داده شدند

داد که ادزايش تراکم بوته تا سلط   نتايج حاصله نشان. سانس و درصد کامازولن در تيمارهاي مختلف مورد م ايسه قرار گردتندعملکرد ا

تلرين درصلد   که بليش حالي در. درصد کامازولن شدش ين ادزايچنهماسانس و و بوته در مترمربع باعث ادزايش عملکرد گل خشک  12

درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن با ادزايش کود اوره تلا  . دست آمدبوته در مترمربع به 02م در تراک( درصد وزني 77/2)اسانس 

. داشلت  يادزايشل  روند گرم 02يعني اوره  کود عملکرد گل خشک تا باالترين سط زان ياما مگرم در مترمربع ادزايش يادتند،  12سط  

دار بود، اما بر عملکرد گل خشک، درصلد  د اسانس در سط  احتمال پنج درصد معنياثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد و عملکر

ط آب و يدر شلرا ايلن رقلم    يعملکرد گل خشک و عملکرد اسانس بلرا  نيباالتر. نداشت يدارتاثير معنيهاي ظاهري ويژگيکامازولن و 

 . دست آمدبه گرم اوره در مترمربع 12 ماريت بوته در مترمربع و 02تراکم  در مشهد ييهوا
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 مقدمه

 اريلللللاني يا مجلللللللللله آلملللللللللللللبابون

(Chamomilla recutita L. Rauschert )ترين يکي از مهم

 يرهااث. (1993، 1لچامو) گياهان دارويي در سراسر دنيا است

ضدالتهاب، ضدعفوني : گياه عبارتند از شفابخش مستند اين

عنوان يک هاي بابونه بهگل. کننده، داروي مسکن و ضد تشنج

مانند ترکيب شيميايي  102ماده خام حاوي نزديک به 

(. 2005، 0يلچرشو  درانک) باشددالونوئيدها مي ترپنوئيدها و

درد اسانس بابونه آلماني و عامل منشا رنگ آبي منيدر به

يک هيدروکربن (  8،2002آندره)نده قيمت اسانس آن تعيين کن

تا  1اي، جامد و آبي رنگ به نام کامازولن است که بين دوحل ه

، چيلچرو  درانک)دهد اسانس را تشکيل مي يدرصد وزن 11

خاصيت ضد التهاب و ترميم کنندگي زخم اسانس (. 2005

، کاولو  0آمن)شود بابونه به کامازولن آن نسبت داده مي

و  1کامازولن يک پرودن طبيعي شبيه به ايبوپرودن(. 1992

 .(2005، چيلچرو  درانک) است 8ناپروکسن

اثر مت ابل تراکم بوته و کود روي رشد، عملکرد و مواد 

بررسي  پژوهشگرانموثره گياهان دارويي توسط بسياري از 

براي مثال تاثير سطوح مختلف تراکم بوته و . شده است

( 2006)و همکاران  7نيهوستوسط  يادرشباه بيکمپوست بر گ

شه ياه هميو تاثير سطوح مختلف تراکم بوته و کود اوره بر گ

 . مطالعه شده است( 2007)و همکاران  6پاپبهار توسط 

گزارش کرد که ( 70 1)  زالکي ؛اه بابونهيدر مورد گ

 و دست آمدهمتر بسانتي 02داصله بوته  گل دربهترين عملکرد 

متر سانتي 12و  02، 82تر مثال با دواصل بيشگياهاني که 

تري پايينداري عملکرد گل رشد کردند، به صورت معني

 يتفاوت هاي مختلفم دار اسانس و کامازولن در تراکم. داشتند

گزارش کردند که بهترين ( 1996) 12هااليمو  پاون. نداشت

متر سانتي 11 ها براي پرورش بابونهداصله کاشت بين رديف

متر سانتي 82گزارش کرد که دواصل ( 1970) 11سينگ. تاس

متر بين گياهان بهترين عملکرد گل و سانتي 82ها و بين رديف

منظور به( 1876)جمشيدي . دنبال داردعملکرد اسانس را به

هاي بررسي تاثير داصله خطوط کاشت و تراکم بوته بر جنبه
                                                 
1. Letchamo  

2. Frank and Schilcher 

3. D'Andrea 

4. Amon and Kaule 

5. Ibuprofen 

6. Naproxen 

7. Hussein et al. 

8. Pop et al. 

9. Zalecki 

10. Paun and  Mihalea 

11. Singh 

متر و انتيس 12و  02، 82کمي بابونه، سه داصله رديف کاشت 

بنا بر . متر را بررسي کردسانتي 02و  11، 12سه داصله بوته 

گزارش وي، کاهش داصله رديف کاشت و داصله بوته در رديف 

 . ادزايش عملکرد گل شدموجب 

اي و در آزمايش مزرعه( 1999)و همکاران  10نيکولوا

گلداني اثر کودهاي نيتروژن، دسفر، پتاسيم، گوگرد، کلسيم و 

مورد  18هاي کمي و کيفي بابونه رقم الزوررا بر ويژگي منيزيم

هاي ها نتيجه گردتند که در آزمايشآن. بررسي قرار دادند

دست آوردن منظور بهگلداني بهترين نسبت کودهاي ميلول به

به  NPKباالترين کميت ميدول، شامل مخلوط کود کامل 

 ها نتيجه گردتند کهآن. درصد بود 02:06:80هاي نسبت

شود، در نيتروژن و پتاسيم باعث ادزايش عملکرد گل مي

 يدر ادامه. دهدکه دسفر ميزان اسانس را ادزايش ميصورتي

اي مشخص شد که جهت هاي مزرعهاين پژوهش در آزمايش

دستيابي به بهترين عملکرد کمي و کيفي با استفاده از کود 

ار از کيلوگرم در هکت 102، ميزان 1:1:1به نسبت  NPKکامل 

 .هر کدام از عناصر الزم است
( NH4NO3)اثرات کود نيترات آمونيوم ( 1992) لچامو

هايي که هر يک گرم در گلدان 0/1و  08/2را در دو سط  

نشا بودند، بر خواص کمي و کيفي بابونه آلماني مورد  0حاوي 

در اين پژوهش مشخص شد که ارتفاع گياه، . بررسي قرار داد

صلي و درعي، ميزان گلدهي، ميزان اسانس و هاي اتعداد شاخه

گرم در هر گلدان به  0/1درصد دالونوئيدها در سط  کودي 

چنين تاثير کود ، هم(1993) لچامو. حداکثر م دار خود رسيد

، 6/2، 0/2، صفررا در چهار سط  ( NH4NO3)نيترات آمونيوم 

ه گياه را بر عملکرد و ميزان ماد 0گرم در هر گلدان حاوي  0/1

در . مؤثره دو ژنوتيپ ديپلوئيد و تتراپلوئيد بابونه بررسي کرد

، شاخسارهاستفاده از کود ازته، عملکرد  يهاين پژوهش در نتيج

صورت هاي توليد شده، تعداد شاخه و تعداد گل بهتعداد جوانه

در يک ( 1992) 10چوياو  امونگر. داري ادزايش يادتندمعني

 11که کاربرد نيتروژن به ميزان آزمايش گلداني نتيجه گردتند 

داري باعث ادزايش عملکرد طور معنيگرم در هر گلدان بهميلي

( 1999)و همکاران  11باالک. گل خشک و ميزان اسانس شد

نشان دادند که باالترين شاخص رشد و عملکرد بابونه با کاربرد 

 12کيلوگرم دسفر خالص و  12کيلوگرم نيتروژن خالص،  102

 . دست آمدهاسيم خالص بکيلوگرم پت

                                                 
12. Nikolova et al. 

13. Lazur 

14. Emongor and Chweya 

15. Balak et al. 
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اثر داکتورهاي مييطي مختلف بر رشد، کميت و 

اي نيز بررسي شده است کيفيت ارقام بابونه در شرايط مزرعه

اغلب اين مطالعات در (. 1990، وملو  لچامو و 1986، 1درانز)

مناطق معتدله کشورهاي اروپاي مرکزي انجام شده است اما 

، عملکرد و تغييرات کمي و اطالعات موجود در رابطه با رشد

بنابراين، با توجه . ثره بابونه در ايران ميدود استوکيفي ماده م

به نياز صنايع داروسازي و آرايشي و بهداشتي به اين گياه و با 

در نظر گردتن شرايط مساعد آب و هوايي کشت و کار آن در 

کم ترين ترامنظور تعيين مناسب، به(ويژه شدت نور باالبه)ايران 

رقم اصالح شده  يکاشت با توجه به مدرف کود نيتروژنه برا

سازي شرايط براي توليد بابونه با ميزان بابونه و با هدف بهينه

 . به اجرا درآمد پژوهشماده موثره قابل قبول، اين 

 

 هامواد و روش

هاي کامل تداددي با اين آزمايش در قالب طرح بلوک

 ي اتي دانشکده کشاورزي تکرار در مزرعه تي 8تيمار و  10

. انجام گردت 1861-68 زراعي دانشگاه دردوسي مشهد در سال

و  1D ،01=0D ،02=8D=02تيمارهاي تراکم در چهار سط  

12=0D  داصله ×عبارت ديگر داصله بوتهبه)بوته در مترمربع

( مترسانتي 02×12 و 82×12، 02×02، 82×02شامل  ؛رديف

درصد 08 اوره،)اي کود نيتروژن عنوان عامل اصلي و تيمارهبه

و  2N ،12=1N=صفر :نيز در سه سط ( خالص نيتروژن

02=0N  022و  122، صفرعبارت ديگر به)گرم در مترمربع 

بذرهاي رقم . عنوان عامل درعي بودندبه( کيلوگرم در هکتار

خريداري که از کشور مجارستان  0اياصالح شده ديپلوئيد جرمان

ماسه بادي مخلوط شده بود،  با 12به  1و به نسبت خريداري 

ها سطيي روي پشته طور کامالنيمه اول آبان، در خزانه و به در

ظهر اول دروردين به  نشاها در هواي خنک بعد از. کاشته شدند

و  تياستلتاپ)زمين اصلي با بستر خاک لومي منت ل شده 

متر، بر اساس  1×1هايي به ابعاد و در کرت( 2007، 8ساالمون

و اطالعات مشخدات خاک )نظر کاشته شدند  دتراکم مور

مبارزه (. آورده شده است 0و  1 يهادر جدولب يترتبه يمياقل

يکسان در  طور کامالطور دستي و آبياري بههاي هرز بهبا علف

گلدهي يعني  اوج در زمان. ها صورت گردتمورد تمام کرت

بوته،  درصد گياهان مزرعه داراي گل بودند، ارتفاع 62وقتي که 

 . برداري شدقطر گل و قطر نهنج يادداشت

                                                 
1. Franz 

2. Germania 

3. Stltapit and Salamon 

ها در زمان اوج گلدهي در نيمه چنين برداشت گلهم

( 1987، 1يلچرش) 0دوم ارديبهشت و با يک شانه برداشت دستي

آوري شده در سايه و دماي هاي جمعگل. صورت گردت( 1987

C°01  خشک شده و عملکرد گل خشک در تيمارهاي مختلف

گرم گل خشک  1سپس از هر کرت . گردتمورد م ايسه قرار

طور دقيق وزن شد و استخراج اسانس به روش ت طير با آب به

مدت سه ساعت و در شرايط به 8و با استفاده از دستگاه کلونجر

درصد کامازولن موجود در اسانس . يکسان صورت گردت کامال

با استفاده از روش اسپکترودتومتري و بر اساس دارماکوپه 

 (. 1876, اميدبيگي)ن مياسبه شد مجارستا

مورد تجزيه و  Mstat-Cادزار هاي حاصل با نرمداده

ها با آزمون دانکن تيليل آماري قرار گردته و ميانگين داده

 . رسم گرديد Excelادزار نمودارها با استفاده از نرم و ؛م ايسه

 

 نتايج و بحث

 (قطر نهنج، قطر گل و ارتفاع بوته)های ظاهری ويژگی

نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر کود نيتروژن و تراکم 

نشان داده  8بوته بر ارتفاع بوته، قطر گل و قطر نهنج در جدول 

گونه که مشخص است، اگرچه ادزايش تراکم همان. شده است

بوته و ادزايش ميزان کود اوره منجر به ادزايش ارتفاع بوته، قطر 

دار نبود از نظر آماري معنيگل و نهنج گرديد اما اين ادزايش 

(21/2<p.) 

 

 عملکرد گل خشک

نتايج تجزيه واريانس تاثير تراکم بوته و کود اوره بر 

داد که سطوح  عملکرد گل خشک بابونه اصالح شده نشان

داري بر عملکرد گل مختلف تراکم بوته و کود اوره اثر معني

اکم از ، با ادزايش تر0با توجه به جدول (. p<21/2)خشک دارد 

بوته در مترمربع، عملکرد گل خشک ادزايش يادت و  12به  02

در ( گرم در مترمربع 1 /86)ترين عملکرد گل خشک بيش

 .دست آمدبوته در مترمربع به 12تراکم 

در مورد ( 2007)و همکاران  پاپهاي اين نتايج با يادته

. عملکرد گل خشک گياه دارويي هميشه بهار مطاب ت داشت

 ترين عملکرد گل خشک شاملهميشه بهار، بيش در گياه

کيلوگرم در هکتار در باالترين تراکم کاشت،  1120و  1112

ترين عملکرد بوته در مترمربع و کم 82و  72ترتيب، معادلبه

ترين تراکم کيلوگرم در هکتار در پايين 1  گل خشک شامل 

 .بوته در مترمربع حاصل شد 82کاشت معادل

                                                 
4. picking comb 

5. Schilcher 

6. Clevenger 
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خاک مزرعه تيت آزمايش مشخدات: 1جدول   
Table1: Soil properties of experimental field 

Clay Silt Sand K (%) P (%) N (%) Organic 

matter (%) EC (ds/m) pH 

20% 30% 50% 285 53 0.093 1.305 0.79 7.92 

 

 1861 -68 زراعي اطالعات اقليمي منط ه کاشت در مشهد در سال: 0جدول 
Table 2: Climatic condition of experimental region (Mashhad) 

Longitude Latitude Altitude 
(M) 

Mean 

Relative 

Humidity 
(%) 

Year Evapo-

transpiration 
(mm) 

Year 

Precipitation 
(mm) 

Max 

Temperature 
(C˚) 

Min 

Temperature 
(C˚) 

Mean 

Temperature 
(C˚) 

'35˚59 '17˚36 985 54 180.6 270 22 10 16 
 
 

هاي ارتفاع بوته، قطر گل و قطر نهنج بابونه اصالح شده رقم جرمانيا براي سطوح مختلف نتايج م ايسه ميانگين: 8جدول

 کود اوره و تراکم بوته
Table 3: Mean comparison of plant height, flower diameter and anthodia diameter of improved 

chamomile cultivar "Germania" at different urea fertilizer application and plant density 

Treatments 
Plant Height 

(cm) 
Flower Diameter 

(mm) 
Anthodia Diameter 

(mm) 

Plant density (Plant/ m
2
)    

20 (D1) 57.31 a 16.54 a 6.453 a 
25 (D2) 59.00 a 17.29 a 6.457 a 
40 (D3) 60.25 a 17.26 a 6.552 a 
50 (D4) 60.89 a 17.73 a 6.737 a 

Urea Fertilizer (g/m
2
)    

0 (N0) 57.54 a 16.76 a 6.426 a 
10 (N1) 59.84 a 17.38 a 6.605 a 
20 (N2) 60.71 a 17.63 a 6.617 a 

اي دانکن در دار بر اساس آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون مربوط به هر يک از عوامل آزمايشي بيانگر عدم وجود اختالف معني

 .باشددرصد مي 1سط  احتمال 

 

ي هاي عملکرد گل خشک، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه اصالح شده رقم جرمانيا برانتايج م ايسه ميانگين: 0جدول

 سطوح مختلف کود اوره و تراکم بوته
Table 4: Mean comparison of anthodia dry yield, essential oil percent, essential oil yield and chamazolene 

content of improved chamomile cCultivar "Germania" at different urea fertilizer application and plant density 

Treatments 
Anthodia Dry 

yield  
(g/m

2
) 

Essential oil 

percent(w/w%) 
Essential oil 

yield(g/m
2
) 

Chamazolene 
(w/w%) 

Plant density (Plant/ m
2
)     

20 66.02 c 0.63 b 42.64 b 2.60 c 
25 70.95 bc 0.66 b 53.39 a 3.20 b 
40 74.79 b 0.75 a 48.60 a 3.94 a 
50 95.68 a 0.55 c 48.76 a 4.33 a 

Urea Fertilizer (g/m
2
)     

0 66.33 a 0.53 a 35.53 b 3.01 c 
10 79.57 a 0.77 a 60.08 a 4.02 a 
20 84.68 a 0.66 b 55.14 a 3.60 b 

اي دانکن در سط  احتمال دار بر اساس آزمون چند دامنهحروف مشابه در هر ستون مربوط به هر يک از عوامل آزمايشي بيانگر عدم وجود اختالف معني

 .باشددرصد مي 1
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گزارش کردند که ادزايش ( 1886)سرمدنيا و کوچکي 

عملکرد گل خشک در تراکم کاشت باال، نتيجه ادزايش 

هاي استفاده بهينه گياهان از نور در تراکمپوشش گياهي و 

در مورد بابونه گزارش کرد که ( 1876)جمشيدي . زياد است

هاي درعي در هر بوته در تراکم کاشت باال، اگرچه تعداد ساقه

تر بودن تعداد بوته در واحد دليل بيشيابد، اما بهکاهش مي

گل عملکرد ( 1984) 1آپنو. رودسط  عملکرد گل باالتر مي

هاي مختلف را بررسي کرد و خشک بابونه در تراکم کاشت

بوته در  02دريادت که بهترين عملکرد گل خشک در تراکم 

 . مترمربع به دست آمد

با . کود اوره نيز عملکرد گل خشک را ادزايش داد

( بدون دريادت کود اوره)، بين گياهان شاهد 0توجه به جدول 

ده بودند، از نظر عملکرد و گياهاني که کود اوره دريادت کر

از اما (. p<21/2) داري مشاهده شدگل خشک اختالف معني

گرم اوره  02و  12که عملکرد گل خشک در سطوح  جاآن

رسد که حداکثر ميزان نظر ميداري نداشت، بهتفاوت معني

تر از يا کم 12کود اوره موثر در ادزودن عملکرد گل خشک، 

 . گرم در مترمربع باشد 12

. هماهنگي دارد( 1983) درانزهاي تايج حاضر با يادتهن

بنابر گزارش وي، تاثير کود نيتروژنه از طريق ادزايش ميزان 

ترتيب براي کاهش دتوسنتز و ذخيره کربوهيدرات که به

اند، بر عملکرد گل نيترات و غير سمي شدن آمونيوم ضروري

 گزارش( 1984)و همکاران  0داميو. گرددخشک اعمال مي

کردند که کود نيتروژنه، نه تنها، به تنهايي بر عملکرد گل 

-هاي پايين هورمونبابونه موثر بود، بلکه در ترکيب با غلظت

هاي گياهي، عملکرد گل و اسانس و درصد کامازولن را 

هاي ها ن ش نيتروژن را رشد و توسعه سلولآن. ادزايش داد

. يان کردندجديد در گياهان و نهايتا ادزايش عملکرد گل ب

ديگر اثر مثبت تغذيه گياه بر عملکرد  پژوهشگرانچنين هم

و  1983، درانز، 1977، سينگ)اند گل بابونه را گزارش کرده

 (.1992، لچامو

اثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر عملکرد گل 

، بررسي 1با توجه به شکل (. p>21/2)دار نبود خشک معني

هر سط  تراکم بوته نشان تغييرات عملکرد گل خشک در 

دهد که با ادزايش ميزان کود اوره، عملکرد گل خشک مي

بوته در  12تر از هاي کمادزايش يادته است و تنها در تراکم

مترمربع بين گياهان شاهد و گياهاني که کود اوره دريادت 

 12اما در تراکم . دار وجود داشتکرده بودند، تفاوت معني

                                                 
1. Peneva  

2. Meawad et al. 

اوره از نظر عملکرد گل خشک  بوته بين سطوح مختلف

 . اختالدي وجود نداشت

 0زبني گاالمبوسيو  گاالمبوسيو ( 1979) 8سواب

طور گزارش کردند که عملکرد گل خشک بابونه به( 1992)

زني، قطعي بستگي به شرايط آب و هوايي در دوران جوانه

دهنده هاي اوليه، تيلردهي و توسعه ساقه گلتشکيل برگ

کيلوگرم  122هاني عملکرد گل خشک بابونه متوسط ج. دارد

که با توجه به ( 2004و همکاران،  1راموس)در هکتار است 

نتايج اين پژوهش در مورد عملکرد گل خشک رقم جرمانيا 

بوته  02کيلوگرم در هکتار در تراکم  118براي مثال برابر با )

توان گفت که حداقل مي 1با توجه به شکل ( و تيمار شاهد

وليد تجاري اين رقم، شرايط آب و هوايي مشهد براي ت

 .رسدنظر ميمناسب به

 

 درصد اسانس

اثرات ساده تراکم بوته و کود اوره بر درصد اسانس در 

هاي اثرات ساده م ايسه ميانگين. دار بوددرصد معني 1سط  

. آمده است 0تراکم و کود اوره بر درصد اسانس در جدول 

بوته در  02اکم بوته تا سط  درصد اسانس با باالردتن تر

که درصد اسانس از طوريبه. داري يادتمترمربع ادزايش معني

درصد وزني در  77/2بوته به  02درصد وزني در تراکم  88/2

داري بوته، کاهش معني 12بوته رسيد و در تراکم  02تراکم 

 (. 0 جدول)در درصد اسانس مشاهده شد 

د اسانس برابر با ، باالترين درص0با توجه به جدول 

گرم در مترمربع کود اوره  12درصد وزني در تيمار  78/2

گرم کود اوره، درصد اسانس تا  02حاصل شد و در تيمار 

معت د است که ( 1983) درانز. درصد وزني کاهش يادت 81/2

کاربرد کود نيتروژنه، گياهان بابونه را در مرحله ديزيولوژيکي 

اسانس و بيسابلول را ادزايش داشته و ميزان  تري نگهجوان

طور غير چنين اظهار نمود که تغذيه بهوي هم. دهدمي

گذارد و ميزان اسانس تا  ثره اثر ميومست يم بر ساخت مواد م

حد مشخدي با ادزايش کود نيتروژنه و يا دسفره ادزايش و با 

 .يابدکاربرد کود پتاسه کاهش مي

                                                 
3. Svab 

4. Galambosi Szebeni-Galambosi 

5. Ramos et al. 
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 شده رقم جرمانيا  خشک بابونه اصالح اوره بر عملکرد گلاثر مت ابل تراکم بوته و کود : 1شکل

Fig 1: Interaction of plant density and urea fertilizer on dry anthodia yield of improved chamomile cultivar "Germania" 
 

داد که نيتروژن بيش از نشان( 1987) يلچرشگزارش 

غير مست يم بر توليد طور حد باعث تاخير در گلدهي شده و به

ها مؤيد ادزايش درصد تر پژوهشاما بيش. گذارداسانس اثر مي

هاي بابونه با ادزايش ميزان کود نيتروژنه هستند اسانس گل

، 1971، 0کاپورو  چاندرا، 1965و همکاران،  1حميديال)

، جوهري، 1986، 0آندراسيکو  دوجاک، 1973، 8مادونوبوکس

 (. 1999و همکاران،  1ديلهو دنيو  1992، چوياو  امونگر، 1991

اثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد اسانس بابونه 

، 02هاي ، در تراکم0با توجه به شکل (. p<21/2)دار بود معني

ادت يکه کود اوره در ياهانيبوته، درصد اسانس گ 02و  01

 اهان شاهد بود ويباالتر از گ يداريصورت معنکردند به

-رم اوره در مترمربع بهگ 12مار ين درصد اسانس در تيترشيب

بوته درصد اسانس در سطوح مختلف  12در تراکم . دست آمد

باالترين درصد  يطور کلبه. نداشت يداريکود اوره تفاوت معن

گرم کود اوره در  12در تيمار ( درصد وزني 8/2 )اسانس 

 (.0شکل )دست آمد بوته در مترمربع به 02تراکم 

هاي بسياري ادزايش درصد اسانس بابونه هدف پژوهش

ميزان استاندارد درصد اسانس در (. 1992، لچامو)بوده است 

درصد هم  1باشد که در ارقام تتراپلوئيد تا درصد مي 7/2جهان 

 (. 2005، چيلچرو  درانک)گزارش شده است 

                                                 
1. Ell-Hamidi et al. 

2. Chandra and Kappor 

3. Madueno Box 

4. Dovjak and Andrascik 

5. Doni filho et al. 

هاي بومي اثبات کرد که بابونه( 1876)اميد بيگي 

درصد و ميزان کامازولن  0/2تر از صد اسانس کمايران داراي در

درصد بودند و در نتيجه داقد ارزش دارويي مورد نظر  0تر از کم

دست آمده در اين پژوهش در رقم درصد اسانس به. هستند

درصد  12/2بين حداقل  0ديپلوئيد جرمانيا با توجه به شکل 

 . درصد وزني بود 8/2 وزني تا حداکثر 

 

 عملکرد اسانس

اثرات ساده تراکم بوته و کود اوره بر عملکرد اسانس 

، عملکرد اسانس 0با توجه به جدول (. p<21/2)دار بود معني

بوته در مترمربع ادزايش  12با باالردتن تراکم کاشت تا سط  

 0678/2برابر با )بوته  12که ميزان آن در تراکم طوريبه. يادت

بوته بود، اما  02ز تراکم درصد باالتر ا 0/10، (گرم در مترمربع

-بوته اختالف معني 02و  01، 02هاي از اين نظر بين تراکم

 . داري مشاهده نشد

داد که ميزان بذر کشت شده در نشان( 2003) درازيک

کاشت مست يم بابونه که تعيين کننده تراکم بوته است، تاثير 

 بنا بر گزارش وي باالترين. داري بر عملکرد اسانس داردمعني

در کاشت رديفي ( کيلوگرم در هکتار 7/0 )عملکرد اسانس 

کيلوگرم بذر  0و پاييزه و تراکم ( مترسانتي 82ها داصله رديف)

نشان دادند که ( 2007)و همکاران  پاپ. دست آمددر هکتار به

ها درگياه هميشه بهار در باالترين ترين ميزان پلي دنولبيش

-ترين ميزان آن در کمو کم( بوته در مترمربع 72)سط  تراکم 

. حاصل شد( بوته در مترمربع 82)ترين سط  تراکم 
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 اثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد اسانس بابونه اصالح شده رقم جرمانيا: 0شکل 

Fig 2: Interaction of plant density and urea fertilizer on essential oil content of improved chamomile cultivar 

"Germania"  

 

عملکرد اسانس گياهان شاهد  0با توجه به جدول 

تر از گياهان داري کمصورت معنيبه( بدون دريادت اوره)

 02و  12گرم اوره بود، اما بين سطوح  02و  12تيت تيمار 

با . داري وجود نداشتگرم اوره از اين نظر اختالف معني

گرم در  02هد تا سط  ادزايش ميزان اوره از تيمار شا

 .درصد ادزايش يادت 11مترمربع، عملکرد اسانس 

( 1974) 1ناگآو ( 1984)و همکاران  ميود هايگزارش

که مبتني بر ادزايش عملکرد اسانس و درصد کامازولن بابونه 

اند، ن ش اصلي نيتروژن را رشد و با کاربرد کود نيتروژنه

 . کنندهاي جديد معردي ميتوسعه سلول

ثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر عملکرد اسانس ا

اثر مت ابل تراکم بوته و  8شکل (. p<21/2)دار بود  معني

گونه که دهد، هماناوره را بر عملکرد اسانس نشان ميکود 

بوته، عملکرد اسانس  12از  کمتر هايمشخص است در تراکم

ر از باالت يدار يصورت معنمار کود اوره بهياهان تيت تيگ

بوته عملکرد  12در تراکم که درحالياهان شاهد بود، يگ

. نداشت يدارياسانس سطوح مختلف کود اوره اختالف معن

 02و  12مار يبوته عملکرد اسانس در ت 01و  02در تراکم 

بوته در  02نداشت اما در تراکم  يدار يگرم اوره تفاوت معن

ترتيب،  بدين. ادتي يدار يگرم اوره کاهش معن 02مار يت

در تيمار ( گرم در مترمربع 7177/2)باالترين عملکرد اسانس 

دست آمد بوته در مترمربع به 02گرم کود اوره در تراکم  12

                                                 
1. Agena  

ترين عملکرد اسانس مربوط به تيمار شاهد در هرسه و کم

 .بوته بود 02و  01، 02تراکم 

 

 درصد کامازولن

ازولن اثرات ساده تراکم بوته و کود اوره بر درصد کام

، درصد 0با توجه به جدول . دار بوددرصد معني 1در سط  

بوته در  12کامازولن با باالردتن تراکم کاشت تا سط  

 12که ميزان آن در تراکم طوريبه. مترمربع ادزايش يادت

بوته  02درصد باالتر از تراکم  02، (درصد 88/0برابر با )بوته 

 . بود

هاي بابونه لن گل، درصد کامازو0با توجه به جدول 

داري باالتر از گياهان صورت معنيتيت تيمار کود اوره به

در تيمار ( درصد 20/0)ترين درصد کامازولن بيش. شاهد بود

دست آمد و درصد کامازولن گرم کود اوره در مترمربع به 12

 12تر از تيمار داري کمصورت معنيگرم اوره به 02در تيمار 

( 1974) آگنا هايپژوهش حاضر با گزارشنتايج . گرم اوره بود

مبني بر ادزايش درصد کامازولن با ادزايش ( 1993) لچاموو 

 . کود نيتروژنه منطبق است

اثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد کامازولن 

، با ادزايش تراکم 0با توجه به شکل (. p>21/2)دار نبود معني

رم در مترمربع، درصد گ 12بوته و ميزان کود اوره تا سط  

بوته باالترين درصد  01، 02هاي در تراکم. کامازولن باال ردت

که در در حالي. دست آمدگرم اوره به 12کامازولن در تيمار 

بوته در مترمربع بين سطوح مختلف کود اوره  12و  02تراکم 

 . داري از نظر درصد کامازولن وجود نداشتاختالف معني
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 ابل تراکم بوته و کود اوره بر عملکرد اسانس بابونه اصالح شده رقم جرمانيااثر مت : 8شکل 

Fig 3: Interaction of plant density and urea fertilizer on essential oil yield of improved chamomile cultivar "Germania"  

 

رسد که در نظر ميبه پژوهشهاي اين بر اساس يادته

بوته در  12و 02)هاي زياد بوته جرمانيا، تراکمرقم ديپلوئيد 

ادزايش عملکرد گل تري در بيش توانند کاراييمي( مترمربع

از . و درصد کامازولن داشته باشندس خشک، عملکرد اسان

که درصد و عملکرد اسانس و کامازولن با ادزايش کود جائيآن

تيمار  گرم در مترمربع ادزايش يادتند، اما در 12اوره تا سط  

ن يرسد موثرترينظر مبه گرم کاهش نشان دادند، بنابراين 02

گرم  12زان اسانس و کامازولن، يمش يزان کود اوره در ادزايم

با توجه به اهداف . گرم در مترمربع باشد 12تر از ا کميو 

د بابونه جهت حدول باالترين درصد و نظر در توليمورد

بوته در  02تراکم  گرم کود اوره در 12اسانس، عملکرد 

گر متوسط درصد اسانس يد ياز سو .شودمترمربع توصيه مي

درصد اسانس  دست آمده براي رقم اصالح شده جرمانيا ازبه

هاي بومي ايران بسيار باالتر است و هم درصد اسانس و بابونه

هم عملکرد گل خشک آن با متوسط جهاني درصد اسانس و 

 .يسه استعملکرد گل خشک بابونه قابل م ا

 
 اثر مت ابل تراکم بوته و کود اوره بر درصد کامازولن بابونه اصالح شده رقم جرمانيا: 0شکل 

Fig 4: Interaction of plant density and urea fertilizer on chamazolen content of improved chamomile cultivar 

"Germania"  
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The Effects of Different Levels of Nitrogen Fertilizer and Plant Density on the Agro 

Morphological Characters, Yield, Essential Oil and Chamazolene Content of 

Improved Chamomile (Matricaria chamomilla L.) Cultivar "Germania" 
 

Rahmati
1
, M., Azizi

2*
,
 
M., Hasanzadeh khayyat

3
, M. and Neamati

2
, H. 

 

Abstract 

To evaluate the effects of different plant densities and different levels of nitrogen fertilization on morphological 

characters, dry flower yield, essential oil and chamazolene content of an improved chamomile cultivar (Germania 

(diploid)), the experiment was conducted on the base of two factor factorial completely randomized block design with 

three replications at the research field and experimental laboratory of Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran, 

during, 2007-2008. The main plot was plant density at four levels, including D1=20 pl/m
2
, D2=25 pl/m

2
, D3=40 pl/m

2
 

and D4=50 pl/m
2 

and the sub plot was nitrogen in the form of urea (46% nitrogen) at three levels, including N0=control 

(absence of fertilization), N1=10 g/m
2
 and N2= 20 g/m

2
. During the flowering period, growth indices such as plant 

height, anthodia diameter, dry flower yield, essential oil and chamazolene content were measured. The results showed 

that the increasing of plant density up to 50 pl/m
2
 increased flower and essential oil yield and chamazolene content, 

whereas the highest content of essential oil was obtained at 40 pl/m
2
. Urea (10 g/m

2
)

 
produced maximum percent and 

yield of essential oil (0.77 w/w), but dry flower yield increased with highest level of urea (20 g/m
2
). Interaction effects 

of urea and plant density was significant just on the percent and yield of essential oil (p<0.05). Under the climatic 

conditions of Mashhah, the maximum yield of dry flower and essential oil for this cultivar were observed at 40 pl/m
2
 

with 10 g/m
2
 urea fertilization. 

 

Keywords: Chamomile, Chamazolene, Essential oil, Plant density, Urea 
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