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 چکیده
اسید هیومیک و دفعات برداشت بر خصوصیات مورفولوژیک  ،منظور بررسی تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک هب

 باهای کامل تصادفی بلوک پایه به صورت فاکتوریل در قالب طرح 2374 زراعی و اسانس بابونه آلمانی، آزمایشی در سال
چهار  ،آزمایش عواملاجرا در آمد.  ، در مزرعه آزمایشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بهسه تکرار

 ،عدم کاربردشامل سالیسیلیک و چهار سطح اسید گرم در لیترمیلی 011و 411، 111، عدم کاربردشامل هیومیک سطح اسید
دفعات برداشت گل، شامل یک بار برداشت و دهی و رشد رویشی و اوایل گل یمیکرومولار در مرحله  011و 411، 111

عدد(  0/79)ترین تعداد گل روز( بود. نتایج نشان داد بیش 21فواصل زمانی  دهی بهدرصد گل 11)بعد از سه بار برداشت 
 دارای در تیمارهایهمچنین . داشتدرصد افزایش  45 یکبار برداشتنسبت به که دست آمدهیمار سه بار برداشت بدر ت

. نشان داددرصد  91 حدودافزایشی  گل عملکرد  در مقایسه با یکبار برداشت، سه بار برداشتاسید هیومیک در شرایط 
درصدی  37و  27میلی گرم در لیتر( موجب افزایش  011)هیومیک و اسیدمیکرومولار(  411)سالیسیلیک استفاده از اسید

ن عملکرد گل، محتوا و یبهترین تیمار جهت حصول بالاتر. در مجموع شد آنها تیمار عدم کاربرددر تعداد گل نسبت به 
گرم در لیتر میلی 011 یا 411سطوح  سالیسیلیک همراه بامیکرومولار اسید 411 یتیمارترکیب عملکرد اسانس مربوط به 

 .نشان دادصفات مورد اشاره  به شاهد دررا نسبت  و قابل توجهی دارمعنی افزایشبود که طی سه برداشت هیومیک اسید
 

 عملکرد گلشاخص برداشت، رشد رویشی، اسانس، تعداد گل، ، کلیدی:  واژه های
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Abstract 

In order to investigate the effect of salicylic acid, humic acid and harvesting numbers on 

morphological characteristics and essential oil of German chamomile, a factorial experiment was 

conducted in a randomized complete block design with three replications in agricultural sciences and 

natural resources university of Khuzestan in 2015. The treatments consisted of four levels of humic 

acid (control, 200, 400 and 600 mg.L-1) and four levels of salicylic acid (control, 200, 400 and 600 

μM) as foliar application in vegetative growth stage flowering and the flower harvest times including 

one and  three harvest (after 20% flowering at intervals of 10 days). The results showed that the 

highest number of flowers (87.6) was obtained in three times harvesting and increased by 45% 

compared to one time harvest. Also, in treatments with humic acid in terms of three harvest, compared 

to one harvest, the yield increased by 70%. The use of salicylic acid (400 μM) and humic acid (600 

mg.L-1) resulted in an increase of 18% and 38% in the number of flowers compared to control 

treatment. In addition, the best treatment for the highest flower yield, essential oil content and yield 

was related to 400 mg salicylic acid with 400 or 600 mg.L-1 humic acid in three times harvesting, 

which showed significant and considerable increase compared to control in these traits. 
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 مقدمه

گیاهان دارویی به دلایل مختلف از جمله کمتر امروزه 
بودن عوارض جانبی و اثرات درمانی متعدد، بیشتر از 

. اندگذشته مورد توجه مردم و متخصصان قرار گرفته
 ی( گیاه.Matricaria chamomilla Lبابونه آلمانی )

های فعال زیستی است. سرشار از ترکیبو داروئی 
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ضد  ،یضد التهابیل اثرات به دل بیشتر یپزشکدر  بابونه
آن مورد استفاده قرار  ضد اسپاسمی کنندگی و عفون

ساله یکاین گیاه (. 1129گرفته است )مولنار و همکاران 
صورت تجاری هاست که ب آستراسه خانوادهمتعلق به و 

و  یشمال یا، آمریکایآس یقا،اروپا، آفرنقاطی از در 
 (.1129شود )ربیع و همکاران یوزیلند کشت میو ن یجنوب

اسید سیالیسیلیک یا اسید اورتو هیدروکسی 
بنزوئیک، ترکیبی فنلی است که در بسیاری از گیاهان 

شود و نقشی شبه های ریشه تولید میی سلولوسیلههب
کند )خان و هورمونی در رشد و نمو گیاهان ایفا می

(. اسید سالیسیلیک نقشی محوری در 1125همکاران 
نی، زهای فیزیولوژیک گیاهان مانند جوانهتنظیم فعالیت

فتوسنتز، میزان تنفس، رسیدگی، ایند فررشد و نمو، 
ها داشته و موجب و انتقال یون های دفاعی و جذبپاسخ

ردد گتغییرات در مورفولوژی برگ و ساختار کلروفیل می
 تاثیر (.1124و میورا و تادا  1113)پوپووا و همکاران 

ی تاثیر بر وسیلههفتوسنتز ببر فرایند اسید سالیسیلیک 
های ساختار کلروپلاست و آنزیم ،هاها، رنگیزهروزنه

(. 1111)قای  گردداعمال مییل در مراحل فتوسنتز دخ
اسید سالیسیلیک در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک و 
کاهش عوارض تنش نیز موثر است )یاواس و یونای 

های مختلف ها نشان داده که غلظت(. بررسی1120
اسیدسالیسیلیک و نیز زمان استفاده از آن، موجب بروز 

 و در گیاهان گرددهای مختلفی در گیاهان میواکنش
عنوان یک الیسیتور )محرک تولید تواند بهدارویی می

های ثانویه( نقش ایفا نماید )پاستیروا و همکاران متابولیت
یرانی ی مظاهری ت(. مطالعه1119و علی و همکاران  1114

-میلییک  پاشیمحلولکه   داد( نشان 1121و همکاران )

 4ی های کلزا در مرحلهاسید سالیسیلیک بر برگ مولار
 های ناشی از تنش خشکی بربرگی موجب کاهش آسیب

ی صفات قابل اندازه گیری شده بود. کواسیک و همه
اسید ( نشان دادند استفاده از b1117همکاران )

میکرومولار با اثرات منفی تنش  51سالیسیلیک در غلظت 
 کند.شوری با قدرت بالایی مقابله می

 یعیطب یومیکمواد ه از یابخش عمده یومیکه یداس
 یمیاییش یهااز گروه یاریکه شامل بس است

با  افتهیاتصال  یدروکسیله یل،فنول، کربون ینیل،کربوکس

 ب،یترک ین. اباشدیم یکآرومات یا یفاتیکآل یهاکربن
 مواد یدگیپوس ییجهاست که در نت یعیطب یمریپل

و سایر منابع طبیعی  یگنینل یت وپ مانند خاک یهوموس
 یکومیمواد ه (.1111)ناردی و همکاران  آیدیدست مبه

با و کنند  یمثبت را جذب م یهایون( یکهوم ید)اس
که مورد  یزماندر دهند و یم یلها کلات تشکیزمغذیر
سازند یآزاد م یبه آرامرا ها  نهستند آ یاهانگ یازن

های زیادی در همچنین گزارش (.1129)اشوار و همکاران 
هیومیک بر روی گیاهان اسیدارتباط با اثرات مختلف 

ومیک در جو، اثر یهوجود دارد. در آزمایشی کاربرد اسید
سدیم را از طریق کاهش جذب تنش شوری ناشی از کلرید

(. در 1120سدیم کاهش داد )جاروساوا و همکاران 
همراه کود اوره هیومیک بهآزمایشی دیگر کاربرد اسید

نسبت به  درصد 0/17زمینی شیرین را  عملکرد سیب
(. 1129کاربرد کود اوره افزایش داد )چن و همکاران 

نتایج یک بررسی نشان داد کاربرد غلظت مناسب 
های کنجد زنی و رشد دانهالهیومیک درصد جوانهاسید

 (. 1129را افزایش داده است )سوگویر و هاناچی 
دهی تدریجی و مداوم دارند افزایش در گیاهانی که گل

تواند عملکرد نهایی را افزایش دهد. می دفعات برداشت گل
ها علت این امر شاید آن باشد که با برداشت مداوم گل

ا ها رشود تا فتواسیمیلاتها داده نمیفرصت لازم به گل
ها جذب و دریافت کنند. لذا برای پُر کردن و رسیدگی دانه

ها )به جای انتقال به دانههها بها اسمیلاتبا برداشت گل
های ترین مقصد فیزیولوژیک( صرف تولید گلمهم عنوان

جدید گردیده و به این ترتیب عملکرد گل و تعداد گل در 
دار و همکاران یابد. گلدوست جلوواحد سطح افزایش می

های سیب زمینی آذین( در آزمایشی با حذف گل2372)
افزایش در تعداد غده در بوته، وزن غده و عملکرد را 

اندازی ها، سایهمچنین با برداشت گلمشاهده کردند. ه
کاهش یافته و امکان نفوذ نور به درون کانوپی بیشتر 
فراهم گشته و باعث افزایش فرآیند فتوسنتز و عرضه 

( گزارش 1125گردد. ژائو و همکاران )بیشتر اسمیلات می
 Panicumنمودند که حذف تاسل در سویچ گراس )

virgatum L.) ارتفاع گیاه، تعداد  دارباعث افزایش معنی
 پنجه و ماده خشک گردید.
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ونه باب یاهگ روز افزون استفاده ازبا توجه به گسترش 

و  یشیآرا یی،غذا ی،مختلف داروساز یعصنادر  یآلمان
 هاییژگیوموثر بر یهابهبود روش و اهمیت یبهداشت
استفاده از تاثیر  یقتحق یندر ا ،آن تیفیکو  عملکرد

 تدفعا و یومیکهیداس ،یسیلیکسالیداس یمحلول پاش
بر صفات مورفولوژیک و اسانس  گل مختلف برداشت

 .گردید یابیارزبابونه آلمانی 

 
 هامواد و روش

پاشی اسید سالیسیلیک و منظور بررسی اثر محلولبه
اسید هیومیک و دفعات برداشت بر گیاه بابونه آلمانی 

(Matricaria chamomilla L. ،)آبان ماه  در یآزمایش
علوم دانشگاه مزرعه تحقیقاتی در  2374-75اعی سال زر

ابتدا زمین  .شداجرا  کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آیش بود( و مراحل  سال قبلمورد نظر شخم )زمین در 

سطح خاک برداری از نمونهسازی زمین انجام شد. آماده

به مشخصات . متری خاک انجام شدسانتی 01 عمق تا
منظور اجرای اشاره شده است. به 2جدول  خاک در

متر آماده شد بین هر  3در  1هایی به ابعاد آزمایش کرت
کرت یک متر فاصله و بین هر تکرار دو متر فاصله در 

 31هایی به فاصله نظر گرفته شد و گیاهان روی ردیف
 ابتدا ،ماه جهت کشت بذوردر آبان. متر کشت شدسانتی

رهایی سطحی ایجاد و سپس ادر وسط خطوط کاشت شی
طور یکنواخت درون شیارها قرار داده شده و با بذور به

سپس  مزرعه آبیاری  .ده شدانلایه نازکی از خاک پوش
مراحل بعدی آبیاری نیز بر اساس اطلاعات  شد.

در طول دوره رشد  ( انجام شد.1هواشناسی )جدول 
انجام و  دستی صورتبه هرزهایعملیات وجین علف

بوته در متر مربع در نظر گرفته شد و در  91تراکم نهایی 
های زمان برداشت با رعایت حاشیه لازم از هر کرت، گل

 یک مترمربع برداشت شد.

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای آزمایش  -1جدول  

 عمق
(cm) 

 سیلیت رس شن مواد آلی

 EC بافت

)1-mS.(d 

درصد مواد 
 آلی خاک

N 
% 

P K B  Fe Mn Zn Cu 

 kg.gM-1 درصد
 

 
ppm 

1-31 2/2 20 51 34 
رسی 
 سیلتی

31/9 2/2 110/1 3/27 214 30/1  21 7/9 94/2 17/2 

31-01 77/1 11 44 30 
رسی 
 سیلتی

77/7 77/1 124/1 1/20 241 01/1  1/27 4/7 27/3 4/2 

 
 1354-55سال زراعی  در اهواز ایستگاه هواشناسی آمار -2جدول 
Cحداکثر دما ) (°Cحداقل دما ) ماه

 (mmتبخیر ) (mmبارندگی ) (0
 5/01 4/51 7/11 5/7 آذر

 4/04 7/94 0/27 7/7 دی

 0/74 4/4 0/11 0/7 بهمن

 2/233 4/19 0/19 3/24 اسفند

 1/114 7/41 5/17 20 فروردین

 
در قالب طرح سه عاملی صورت فاکتوریل آزمایش به

های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. بلوک
هیومیک )عدم تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح اسید

( از محصول گرم در لیترمیلی 011 ، 411، 111، کاربرد

 ،سالیسیلیک )عدم کاربردو چهار سطح اسید 71هیومکس 
پاشی در صورت محلولمیکرومولار( به 011، 411، 111

دهی و تیمار سوم دفعات مراحل رشد رویشی و اوایل گل
برداشت گل، شامل یک بار برداشت و سه بار برداشت 
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روز( بود.  21دهی به فواصل زمانی درصد گل 11)بعد از 
برای ارزیابی واکنش بابونه آلمانی به تیمارهای آزمایش، 

)کاپیتول و  عملکرد خشک گلصفات تعداد گل در بوته، 
تعداد شاخه در بوته، ارتفاع گیاه، قطر کاپیتول، ، ها(گلبرگ

عملکرد بیولوژیک، وزن خشک برگ، کاپیتول،  ضخامت
و عملکرد اسانس مورد  محتوا و شاخص برداشت

گیری صفت ارتفاع گیاه . برای اندازهقرار گرفت سنجش
کاپیتول از هر گیاه و برای قطر و ارتفاع  3از هر تکرار 

ها در شرایط سایه و گیری شدند. گلگیاه اندازه 5تکرار 
روز خشک شدند. استخراج  9با تهویه مناسب طی مدت 

اسانس با استفاده از روش تقطیر با آب توسط دستگاه 
گرم گل خشک انجام شد و  51کلونجر با استفاده از 

درصد اسانس بصورت وزنی محاسبه گردید )صفایی 
 (.1117مکاران قمی و ه

جهت انجام تجزیه آماری، ابتدا آزمون نرمال بودن 
ها، نها انجام و پس از اطمینان از نرمال بودن آداده

از  استفاده اتجزیه واریانس انجام شد. مقایسه میانگین ب
درصد انجام  5فیشر در سطح احتمال خطای  LSDروش 
های آماری با استفاده از نرم افزار تمامی تجزیه. گرفت

SAS 9.0  وMinitab 17 .صورت گرفت 
 

 نتایج
 تعداد گل در بوته

تجزیه واریانس تیمارهای مختلف نشان داد اثر تعداد 
اد هیومیک بر صفت تعدسالیسیلیک و اسیدبرداشت، اسید

(. مقایسه میانگین نشان 3دار شد )جدول گل در بوته معنی
گل در بوته(   0/79صورت سه برداشت )هبرداشت ب داد

داری بر تعداد گل در بوته نسبت به روش طور معنیهب
گل در بوته( برتری داشت.   2/01یک برداشت )

ت داری بر تعداد گل گذاشسالیسیلیک نیز تاثیر معنیاسید

به  نسبتسالیسیلیک تعداد گل و با افزایش سطح اسید
روند گل در بوته(  00)سالیسیلیک داسیتیمار عدم کاربرد 

میکرو لیتر بالاترین  011و  411افزایشی داشت و غلظت 
تعداد گل  در بوته را نشان داد. افزایش غلظت 

هیومیک باعث افزایش در تعداد گل در بوته شد و اسید
گرم در لیتر میلی 011بالاترین تعداد گل در بوته در تیمار 

اد گل در تیمار فاقد ترین تعدعدد( و پایین 73)
 (.4عدد( مشاهده شد )جدول  01سالیسیلیک )اسید

 
 در بوته فرعی شاخهتعداد 

 تدار اثراانس حاکی از تاثیر معنینتایج تجزیه واری
هیومیک بود و سایر عوامل بر سالیسیلیک و اسیداسید

(. مقایسه 3داری نداشتند )جدول این صفت تاثیر معنی
-سالیسیلیک نشان داد بیشاسیدمیانگین سطوح مختلف 

 011( مربوط به تیمار 7/20ترین تعداد شاخه در بوته )
( مربوط به 5/24سالیسیلیک و کمترین )میکرومولار اسید
 011سالیسیلیک بود. همچنین غلظت تیمار فاقد اسید

رعی فهیومیک بالاترین تعداد شاخه گرم در لیتر اسیدمیلی
 (.4( را نشان داد )جدول 3/20)
 

 ارتفاع
ک سالیسیلینتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر اسید     

دار )در سطح یک و اسیدهیومیک بر این صفت معنی
بالاترین و کمترین ارتفاع گیاه به  (.3درصد( است )جدول 

سالیسیلیک اسیدمیکرومولار  411ترتیب در تیمارهای 
 سالیسیلیکو تیمار عدم کاربرد اسیدمتر( سانتی 5/71)
 411و  011 های. غلظتمشاهده شدمتر( سانتی 7/71)

 گیاه ارتفاعموجب افزایش  گرم در لیتر اسید هیومیکمیلی
 (.4)جدول شد 

 
 مقایسه میانگین اثرات اصلی سطوح مختلف تیمارهای اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و تعداد برداشت  -4جدول 

 سطح تیمار
تعداد 
گل در 

 بوته

تعداد 
شاخه 
 فرعی

 ارتفاع
 متر()سانتی

ضخامت 
 کاپیتول

 متر()میلی

عملکرد گل 
 خشک

)گرم در 
 متر مربع(

شاخص 
 برداشت
 )درصد(

محتوای 
 اسانس
 )درصد(

عملکرد 
 اسانس

)گرم در 
 متر مربع(
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 تعداد
 برداشت

3 
 برداشت

a 
0/79 a 7/25 a 7/79 a 01/5 a 2/204 

a 13/1 a 07/1 a 23/2 

2 
 برداشت

b 
2/01 a 9/25 a 9/79 a 02/5 b 3/71 

b 24/1 b 91/1 b 09/1 

اسید 
 سالیسیلیک

 )میکرومولار(

عدم 
 کاربرد

c 00 c 5/24 c 7/71 b 2/5 b 227 
b 270/1 d 01/1 d 95/1 

111 b 94 bc 4/25 b 5/79 a 0/5 b 215 ab 277/1 c 9/1 c 79/1 

411 a 97 ab 4/20 a 5/71 a 7/5 a 230 a 279/1 a 99/1 a 14/2 

011 ab 90 a 7/20 b 1/77 a 7/5 a 231 a 275/1 b 93/1 b 70/1 

 اسید هیومیک
گرم در )میلی

 لیتر(

عدم 
 کاربرد

c 01 b 25 b 75 c 3/5 c 211 
c 861/0 c 66/0 d 66/0 

111 b 93 c 23 b 5/75 bc 5/5 b 215 b 898/0 b 61/0 c 16/0 

411 b 99 a 20 a 77 ab 9/5 a 242 a 302/0 a 32/0 b 03/8 

011 a 73 a 29 a 72 a 7/5 a 240 a 306/0 a 37/0 a 01/8 

 داری ندارند.اختلاف معنی 0.05αLSD -F=های دارای حداقل یک حرف مشترک با استفاده از آزمون در هر ستون میانگین -

 
 

 کاپیتولضخامت و قطر 
یلیک و سالیساسید اثر متقابلقطر کاپیتول تحت تاثیر      

اثر (. مقایسه میانگین 3)جدول  قرار گرفت  هیومیکاسید
الاترین بنشان داد هیومیک اسید×سالیسیلیکمتقابل اسید

 411مربوط به تیمار متر( میلی 11/0)قطر کاپیتول 
میلی گرم در لیتر  011سالیسیلیک و ولار اسیدممیکرو

با توجه به نتایج مقایسه   . هرچنداسید هیومیک بود
 411سالسیلیک  اسید ها در بر هم کنشمیانگین داده

-میلی 111و  411میکرومولار در  اسید هیومیک  با غلظت 

ترین پایین دیده نشد. داری اختلاف معنیگرم در لیتر نیز  
متر( در تیمار عدم کاربرد دو میلی 4/4قطر کاپیتول )

 ترین ضخامتبیش .(0ترکیب مشاهده شد )جدول 
میلی  011 و 411 متر( مربوط به تیمارمیلی 7/5تول )یکاپ

همچنین ضخامت کاپیتول هیومیک بود گرم در لیتر اسید

 آلمانیتجزیه واریانس تاثیر اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و دفعات برداشت بر برخی صفات بابونه نتایج   -3جدول 

 منبع تغییر
درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات

تعداد گل 
 در بوته

تعداد 
شاخه 
 فرعی

 ارتفاع
قطر 

 کاپیتول
ضخامت 
 کاپیتول

وزن خشک 
 برگ

عملکرد 
 بیولوژیک

عملکرد گل 
 خشک

شاخص 
 برداشت

 محتوای
 اسانس

عملکرد 
 اسانس

 15/1 1119/1 112/1 2212 1311 5/40 4/2 4/0 3/4 52 5/150 1 تکرار

 2 تعداد برداشت
 **

27227 
ns 77/1 ns 19/1 ns 

111/1 
ns 
119/1 ns 7/29 **227232 

 **
213970 

 **274/1  **14/1  **17/1 

 112/1**  2177**  21140**  2071**  4/1**  1/1**  307**  15**  919**  3 اسید سالیسیلیک
 **
179/1 

 **39/1 

 3 اسید هیومیک
 **
1171 

 **50  **111  **5/1  **0/2  **1793  **53407  **21307  **119/1 
 **
141/1 

 **77/1 

 × تعداد برداشت 
 اسیدسالیسیلیک

3 ns 40 ns 1/1 ns 17/1 ns 
115/1 

ns 
110/1 ns 1/25 ns 297 ns 205 ns 111/1 ns 

111/1 ns110/1 

 × تعداد برداشت 
 اسید هیومیک

3 ns 03 ns 3/1 ns 13/1 ns 13/1 ns 
112/1 ns 7/20  **4340  **3417  **113/1 ns 

111/1  **11/1 

 ×اسیدسالیسیلیک 
 اسید هیومیک 

7 ns 11 ns 21 ns 14  *47/1 ns 13/1  **377  *2474 ns 40 ns 111/1 ns 
111/1 ns117/1 

 × تعداد برداشت 
 هیومیک× سالیسیلیک 

7 ns 51 ns 17/1 ns 24/1 ns 12/1 ns 
110/1 ns 7/20 ns 257 ns 40 ns 111/1 ns 

111/1 ns111/1 

 117/1 111/1 1111/1 213 7/551 0/71 279/1 11/1 7/31 2/5 510/53 01 خطا
 0/21 7/0 3/9 7/9 0/3 7/5 7/9 0/0 5/0 4/24 7/7 - ضریب تغییرات )%(

- nsدرصد می باشد. 2و  5دار در سطح احتمال دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 
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در تیمار اسید سالیسیلیک نیز با افزایش غلظت اسید 
 011و  411د و بین روند افزایشی نشان داسالیسیلیک 

نحوی . بهداری مشاهده نگردیدمیکرومولار تفاوت معنی
متر( ضخامت کاپیتول مربوط به میلی 2/5که کمترین )

تفاوت  وم کاربرد اسید سالیسیلیک بود تیمار عد
میکرومولار  011و  411 ،111های غلظتداری با معنی

 (. 4)جدول . لیتر( داشتمیلی 7/5و  7/5، 0/5)
 

 وزن خشک برگ
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، این صفت تحت        

ر سالیسیلیک قرااسید ×هیومیکتاثیر اثر متقابل اسید
مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح (. 3گرفت )جدول 

سطوح مختلف از استفاده مختلف این دو عامل نشان داد 
سالیسیلیک موجب افزایش وزن و اسیدهیومیک اسید

گرم بر  200رین مقدار )تخشک برگ گردید هرچند بیش
میکرومولار  411متر مربع( در ترکیب سطح 

هیومیک گرم در لیتر اسیدمیلی 011 در سالیسیلیکاسید
هرچند در اغلب تیمارهای حاوی اسید مشاهده گردید. 

داری در این سالیسیلیک و اسید هیومیک تفاوت معنی
گرم بر متر  223کمترین مقدار ) صفت مشاهده نشد.
 عدم کاربرد این دو ترکیب بود. تیمارمربع( نیز مربوط به 

همچنین در تیمارهای عدم کاربرد اسید هیومیک، افزایش 
ین بر اداری معنی یافزایش اثر ید سالیسیلیک،سطح اس

 (.0صفت داشت )جدول 
 

 عملکرد بیولوژیک
نتایج تجزیه واریانس نشان داد سطوح مختلف عوامل 
تعداد برداشت، اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک در 

داری در صفت سطح یک درصد باعث تفاوت معنی
د اسیاند. همچنین اثرات متقابل عملکرد بیولوژیک شده

اسید ×برداشت و اسیدهیومیک تعداد ×هیومیک
 داری داشتسالیسیلیک نیز بر این صفت تاثیر معنی

 × هیومیکاثر متقابل اسید (. مقایسه میانگین3)جدول 
تعداد برداشت نشان داد که با افزایش غلظت اسید 

-هیومیک، عملکرد بیولوژیک افزایش یافته است و بیش

تیمار سه  درگرم بر متر مربع(  942و  910ترین مقدار )
میلی گرم در لیتر  011 و 411های غلظت وبرداشت 

( در گرم بر متر مربع 019هیومیک و کمترین مقدار )اسید
ده هیومیک مشاهتیمار یک برداشت و عدم کاربرد اسید

متقابل اسید اثر (. مقایسه میانگین 5شد )جدول 
در  یش این صفتاسید سالیسیلیک حاکی از افزا×هیومیک

طور همزمان نسبت به کاربرد این دو ترکیب به ینتیجه
گرم در  914رین مقدار )تتیمار عدم کاربرد بود و بیش

سالیسیلیک و میکرومولار اسید 411( در تیمار متر مربع
 هرچند. هیومیک مشاهده شدگرم در لیتر اسیدمیلی 011

 011میکرومولار اسید سالیسیلیک و  011با تیمار 
  ت.داری نداشاسید هیومیک تفاوت معنی گرم در لیترمیلی

( گرم در متر مربع 531) عملکرد بیولوژیک کمترین مقدار
هیومیک و مربوط به تیمار عدم کاربرد اسید

 (.0سالیسیلیک بود )جدول اسید
 
 

 دفعات برداشت و اسید هیومیک مقایسه میانگین صفات تحت تاثیر تیمارهای  -5جدول 

 برداشت تعداد
 اسید هیومیک

 گرم در لیتر()میلی
عملکرد گل خشک 
 )گرم در متر مربع(

عملکرد بیولوژیک 
 گرم در متر مربع()

 شاخص برداشت 
 )درصد(

 عملکرد اسانس
 )گرم در متر مربع(

3 

 b 3/250 d 019 c 27/1 c 90/1 عدم کاربرد
111 ab 1/204 b 071 b 13/1 b 17/2 
411 a 7/291 a 910 a 15/1 a 31/2 
011 a 2/205 a 942 a 15/1 a 37/2 

 23/2 13/1 077 2/204  میانگین

2 
 d 0/71 e 595 e 24/1 e 55/1 عدم کاربرد

111 d 3/70 d 021 e 24/1 d 03/1 
411 c 4/212 c 030 d 25/1 c 91/1 
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011 c 1/77 c 054 d 25/1 c 97/1 

 09/1 245/1 9/027 3/71  میانگین

 داری ندارند.اختلاف معنی F-LSD α=0.05های دارای حداقل یک حرف مشترک با استفاده از آزمون در هر ستون میانگین -
 

 
 عملکرد گل خشک

اثر  و سالیسیلیکاسیدسطوح تحت تاثیر عملکرد گل 
 )جدول قرار گرفتهیومیک اسید ×برداشتتعداد متقابل 

(. مقایسه میانگین تیمارهای مختلف بر عملکرد گل 3
 تیمار هک نشان داد (شامل گلبرگ و کاپیتول) خشک
 تاثیرمیکرومولار  011و  411ح وسالیسیلیک در سطاسید
گرم در  231و  230به ترتیب  گل ) بر عملکرد داری معنی

 دفعاتمقایسه میانگین اثر متقابل  . داشتمتر مربع( 
برداشت و غلظت اسید هیومیک بر عملکرد گل نشان داد 

گرم بر لیتر میلی 411ترین عملکرد مربوط به تیمار بیش
گرم بر  7/291اسید هیومیک و سه برداشت با عملکرد 

گرم در میلی 011و  111هرچند دو تیمار  متر مربع بود.
ا داری بهیومیک در سه برداشت اختلاف معنیلیتر اسید

گرم اسید هیومیک نشان نداند )به ترتیب میلی 411تیمار 
ترین عملکرد در پایین گرم بر متر مربع(. 2/205و  1/204

 0/71تیمار عدم کاربرد اسید هیومیک و یک برداشت )

گرم میلی 111تیمار  باکه  بدست آمد گرم بر متر مربع(
گرم بر متر  3/70هیومیک و یک برداشت )بر لیتر اسید

 (. 5و  4ول ا)جد داری نداشتاختلاف معنیمربع( 
 

 شاخص برداشت
سطوح مختلف مستقل  شاخص برداشت تحت تاثیر

 اسید×اثر متقابل تعداد برداشت وسید سالیسیلیک ا
ترین نحوی که بیش( به 3)جدول  قرار گرفتهیومیک 

 411 هایتیمار( مربوط به 15/1و  15/1)این صفت مقدار 
سه برداشت طی گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 011و 

 011و   411 ،111 هایتیماردر همچنین  .(5)جدول  بود
ده داری مشاهتفاوت معنیمیکرومولار اسید سالیسیلیک 

به  ) میکرومولار 011و  411و دو سطح  نشد
در مقایسه با تیمار عدم  (درصد 275/1و 279/1ترتیب

داری بر ( تاثیر معنی270/1)اسید سالیسیلیک  کاربرد
 (.4)جدول  شاخص برداشت نشان دادند

 
 
 
 

 مقایسه میانگین صفات تحت تاثیر تیمارهای اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک -6جدول 
 اسید سالیسیلیک
 )میکرو مولار(

 اسید هیومیک 
 گرم در لیتر()میلی

 قطر کاپیتول
 متر()میلی

 وزن خشک برگ
 )گرم(

 عملکرد بیولوژیک
 )گرم(

 عدم کاربرد

 f 4/4 g 223 h 531 عدم کاربرد
111 e 2/5 ef 242 f 019 
411 cde 4/5 abc 257 cd 000 
011 a-e 0/5 abc 257 bcd 071 

111 

 de3/5 f 234 g 572  عدم کاربرد
111 cde 4/5 de 245 ef 039 
411 a-d 7/5 abc 202 bcd 071 
011 a-d 7/5 abc 202 bc 077 

411 
 a-e 0/5 bcd 255 f 015 عدم کاربرد

111 a-d 9/5 abc 202 cd 004 
411 abc 77/5 ab 204 b 075 
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011 a 11/0 a 200 a 914 

011 

 a-d 9/5 cde 252 f 014 عدم کاربرد
111 a-d 7/5 abc 257 de 059 
411 ab 73/5 abc 202 bcd 073 
011 a 77/5 ab 257 ab 079 

 داری ندارند.اختلاف معنی αLSD -F=0.05های دارای حداقل یک حرف مشترک با استفاده از آزمون در هر ستون میانگین -

 
 اسانس محتوای

نتایج تجزیه واریانس نشان داد سطوح مختلف عوامل 
تعداد برداشت، اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک در 

داری بر صفت سطح یک درصد باعث تفاوت معنی
مقایسه تاثیر تعداد  .(3)جدول  انداسانس شده محتوای

اسانس نشان داد تیمار سه برداشت  محتوایبرداشت بر 
دار اسانس تفاوت معنیدرصد( به لحاظ درصد  07/1)

ترین بیش.  درصد( داشت 91/1نسبت به یک برداشت )
 محتوای اسانسدرصد(  01/1درصد( و کمترین ) 99/1)

میکرومولار اسید سالیسیلیک و  411 تیمار به ترتیب در
سطوح مختلف . (4مشاهده شد )جدول آن  عدم کاربرد

صفت تاثیر افزایشی داشت به  این بر اسید هیومیک نیز
مقدار محتوای اسانس در تیمارهای ترین بیشنحوی که 

 94/1و  93/1)میلی گرم در لیتر اسید هیومیک  011و  411
عدم  در تیماردرصد(  05/1)مقدار درصد( و کمترین 

 . (4)جدول  شدمشاهده اسید هیومیک کاربرد 
 

 عملکرد اسانس
متقابل تعداد  اثرنتایج تجزیه واریانس نشان داد 

 سطوح مختلف اسیداثر مستقل و  اسید هیومیک× برداشت
د در سطح یک درصبر صفت عملکرد اسانس  سالیسیلیک
ترین عملکرد بیش(. 3ت )جدول شداری داتاثیر معنی

 411گرم در متر مربع( در سطح  14/2اسانس )
 تیمار گرم در متر مربع( در 95/1میکرومولار و کمترین )

(. 4)جدول  مشاهده شد اسیدسالسیلیک کاربردعدم 
ی هامقایسه میانگین اثر متقابل تعداد برداشت و غلظت

-مختلف اسید هیومیک بر عملکرد اسانس نشان داد بیش

-تغلظترین عملکرد اسانس در تیمار سه برداشت توأم با 
 .اسید هیومیک تولید شدبر لیتر گرم میلی 011 و 411های

در تیمار گرم بر متر مربع(  55/1) اسانسعملکرد کمترین 

 عدم کاربرد اسید هیومیک و یک بار برداشت مشاهده شد
دهد استفاده از اسید هیومیک و که این نتایج نشان می

افزایش دفعات برداشت در مقایسه با یک برداشت و عدم 
استفاده از اسید هیومیک، عملکرد اسانس را بیش از دو 

  (.5 جدول) تبرابر افزایش داده اس
 

 بحث
از آنجایی که در شرایط اقلیمی دشت خوزستان 

دهی بابونه در فصل بهار مصادف با بخشی از دوران گل
های گرمایی و رطوبتی دمای بالا و در معرض بروز تنش

و این عوامل تاثیر منفی بر کمیت و کیفیت  دهدرخ می
هایی که بتواند عملکرد کمی محصول دارند، بررسی روش

 و کیفی گیاه دارویی را بهبود بخشد ضروری است. 
های مختلف غلظتدر بررسی حاضر کاربرد 

 گلدهیسالیسیلیک موجب بهبود صفات رشدی و اسید
یک سالیسیلگردید. به نحوی که اسید آلمانی گیاه بابونه

ی خصوصیات رشدی، عملکردی و تاثیر مثبتی بر کلیه
میکرو مولار  411غلظت  .اسانس بابونه آلمانی نشان داد

درصد افزایش در  27ترین تاثیر را داشت و موجب بیش
محتوای اسانس نسبت به تیمار عدم کاربرد 

درصد  01/1اسانس از  محتوایشد و سالیسیلیک اسید
میکرومولار رسید. در  411تیمار درصد در  99/1به 

صفت عملکرد اسانس نیز همین وضعیت مشاهده شد و 
درصد نسبت به تیمار  17 در این تیمار عملکرد اسانس

افزایش نشان داد. این تغییرات مثبت در  عدم کاربرد
عملکرد کمی و کیفی بابونه در شرایط تیمار با 

ر الیسیلیک دستوانایی اسیدتوان بهسالیسیلیک را میاسید
یندهای فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه تحت آتنظیم فر

از جمله تنش گرمایی که در زمان رشد تاثیر انواع تنش 
رویشی پیش از گلدهی و همچنین زمان گلدهی بابونه 

 یربط داد که بواسطهآلمانی  در این مطالعه وجود داشت 
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های ضد تنشی همچون تجمع پرولین، ی واکنشتوسعه

را افزایش داده و موجب  مذکورمل گیاه به شرایط تح
در شرایط وجود تنش گرمایی و تسریع در بهبود رشد 
و  )شیبلی گردیده است گرمایی  پس از رفع شرایط تنش

( نیز 2371ی فاضلیان و اسرار )(. مطالعه1119همکاران 
استفاده از محلول پاشی اسید  ه استنشان داد

میکرو مولار تاثیر  511و  211های سالیسیلیک با غلظت
داری بر صفات رشدی و فیزیولوژیکی بابونه از معنی

جمله وزن تر بخش هوایی، مقدار کلروفیل کل، مقدار 
کاروتنوئید و مقدار آنتوسیانین داشته و در شرایطی که 

اده ند، استفاهگیاهان تحت تاثیر تنش آرسنیک قرار داشت
گیاه به تنش از اسید سالیسیلیک موجب بهبود تحمل 

 آرسنیک شده بود.
نشان داد با نیز ( 2375ی کهن مو و همکاران )مطالعه

گرم در میلی 15افزایش غلظت اسیدسالیسیلیک تا غلظت 
لیتر، صفات وزن تر، وزن خشک و ارتفاع گیاه بابونه 

این محققان مشاهده در مقابل  داد. روند افزایشی نشان
 51اسانس در غلظت  محتوایصفات قطر گل و نمودند 

ان را ترین میزگرم در لیتر اسید سالیسیلیک بیشمیلی
ی حاضر نیز روند کاهشی در نشان داد که در مطالعه

 411میکرومولار در مقایسه با غلظت  011غلظت 
میکرومولار اسید سالیسیلیک مشاهده شد. در این رابطه 

 تسالیسیلیک مولکولی موثر در ایجاد مقاومهر چند اسید
ها در گیاهان است، اما تاثیر آن به غلظت، به انواع تنش

ی نموی گیاه وابسته است و در نوع گیاه و مرحله
دهد و حتی های بالا اثرات سمیت نیز نشان میغلظت

ممکن است به مرگ گیاه منجر شود )کواسیک و همکاران 
a1117( نشان داده 1120ی قاسمی و همکاران )(. مطالعه

صورت محلول هاده از اسید سالیسیلیک بکه استفاست 
اسانس در ارقام بابونه  محتوایپاشی موجب بهبود 

آلمانی در شرایط تنش گرمایی شده است. هر چند در 
داری بر ارتفاع و قطر آزمایش مذکور تفاوت معنی

ولی در شرایط بدون تنش ه کاپیتول مشاهده نشد
ک و خشتر اسید سالیسیلیک موجب افزایش وزن ،گرمایی

محلول پاشی ای استفاده از گل شد. همچنین در مطالعه
میکرومولار در برگ بابونه  51غلظتاسید سالیسیلیک با 

رشد  ی دردارآلمانی در مراحل اولیه رشد، افزایش معنی

 151ها و ریشه مشاهده گردید و در مقابل غلظت برگ
)کواسیک و  میکرومولار باعث توقف رشد گیاه شد

 (.1117همکاران 
که کاربرد  مطالعات انجام شده در گیاه ذرت نشان داد

شود سالیسیلیک سبب تحریک رشد در این گیاه میاسید
های غیر زیستی، این تیمار و در صورت بروز انواع تنش

ها را در ارقام ذرت ی رشد توسط این تنشاثر مهار کننده
 تریندر کتان بیش .(1117)حیات و همکاران کند.خنثی می

گرم در لیتر اسید میلی 511تعداد گل در غلظت 
گرم در لیتر اسید هیومیک میلی 511و  211سالیسیلیک و 

-( که تقریبا با بیش1121بلخادی و همکاران ) مشاهده شد

ترین تعداد گل به دست آمده  در این آزمایش همخوانی 
 داشت. 

اثر بهبود دهندگی اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهان 
ناشی از نقش آن در جذب مواد غذایی، روابط  تواندمی

ای، نرخ فتوسنتز، مقدار کلروفیل و آبی، تنظیم روزنه
 1115طیب  -های سلولی باشد )اِلنافزایش آنتی اکسیدا
(، به نحوی که در گیاه رازیانه 1117و نورین و اشرف 

در  میلی مولار یکاستفاده از اسید سالیسیلیک با غلظت 
های فنلی، موجب افزایش ترکیب شرایط تنش خشکی

غلظت پروتئین و کاهش مقدار پراکسید هیدروژن و مالون 
آلدئید در مقایسه با تیمار شاهد گردید و عملکرد و دی

 داری با شاهد نشان دادارتفاع گیاه نیز تفاوت معنی
(. از طرفی با توجه به 2373سالارپور غربا و فرحبخش )

های خاص القای سنتز پروتئینتاثیر اسید سالیسیلیک بر 
از جمله پروتئین کیناز که تنظیم تقسیم، تمایز و 

یندهای آکند، در فرزایی سلولی را هدایت میریخت
فیزیولوژیک مختلف همچون رشد و تکامل گیاه نقش 
داشته و بر افزایش ارتفاع گیاه تاثیر بسزایی دارد. در این 

ر یلیک با تاثیسالیسرابطه نشان داده شده است که اسید
بر افزایش مقدار نیترات و افزایش آنزیم نیترات رداکتاز 
و اعمال نقش حفاظتی از این آنزیم در برابر فرایند غیر 

پروتئین در گیاهان موجب افزایش محتوای فعال سازی، 
است )حیات و شده تیمار شده با اسید سالیسیلیک 

 عامل عنوانسالیسیلیک به(. همچنین اسید1119همکاران 
های دریافت تنش، موجب فعال ی سیگنالانتقال دهنده

شدن سیستم دفاعی گیاه شده و با توجه به اینکه عوامل 
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فت توان گگردند، میزا سبب تحریک تولید اسانس میتنش
سالیسیلیک شاید با ایجاد تنش کاذب، تولید اسانس اسید

کاربرد گیاه ریحان، در همچنین دهد. را افزایش می
میکرو مولار موجب  211سالیسیلیک در غلظت داسی

 (. 1110)قریب  شد آن اسانس بهبود کیفیو  افزایش کمی
در  هیومیکسالیسیلک و اسیداثر سطوح مختلف اسید

دار تمام صفات مورد بررسی معنی بررسی حاضر بر 
، وزن خشک ها فقط بر قطر کاپیتول، اما اثر متقابل آنبود

حقیق تتایج نبابونه موثر بود.  بیولوژیکبرگ و عملکرد 
در  ،(2374چمنی و همکاران )ی مطالعهحاضر با نتایج 

ک در هیومیسالیسیلیک و اسیداسیدخصوص تاثیر مثبت 
 Catharanthusافزایش رشد گیاه دارویی پروانش )

roseus L.ی گوهری و همکاران خوانی دارد. مطالعه( هم
سطوح شوری مختلف نشان ( روی گیاه ریحان در 2370)

تر و هیومیک موجب افزایش وزنداد استفاده از اسید
نسبت به   ریحان خشک اندام هوایی و عملکرد اسانس

. همچنین تعداد زیادی از گزارشات تاثیر گردید شاهد
مواد هیومیکی روی افزایش رشد ساقه در ارقام مختلف 

ار د قرهای گیاهی تحت شرایط گوناگون را مورد تاییگونه
اند. این اثر افزاینده مواد هیومیکی روی رشد ساقه داده

 H+-ATPaseدر درجه اول به تاثیر آنها روی فعالیت 
ود شریشه و توزیع نیترات ریشه در ساقه نسبت داده می

که به نوبه خود منجر به تغییرات در توزیع مشخص پلی
شود. بنابراین روی می ATPها و ها، سایتوکنینآمین

البته  (.1117گذارد )روبیو و همکاران شد ساقه تاثیر میر
در گیاه چای ترش مشاهده شده است که محلول پاشی 

هیومیک علاوه بر تاثیر روی رشد اندام هوایی، سبب اسید
اصر بهبود رشد ریشه شده و در نتیجه جذب مواد و عن

)گوونس و همکاران  افتغذایی توسط ریشه افزایش ی
( که این موضوع علاوه بر تامین نیاز غذایی گیاه، 2777

در بهبود جذب آب و افزایش رشد موثر است. از طرف 
تواند با محدود ساختن درجه باز هیومیک میدیگر اسید

ها، موجب کاهش تبخیر و تعرق گیاه شده و بودن روزنه
رات در شرایط تنش برای گیاه مفید باشد. البته اث

هیومیک نیز در بهبود عملکرد گیاه موثر هورمونی اسید
 (.1117است )سبزواری و همکاران 

 یرتأث یبررس( در 2377عبادی و همکاران ) یجنتا
کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و تاریخ 

 داریاثر معن ینشان دهنده یاسانس بابونه آلمان یاجزا
ور دو فاکت ینمتقابل اکاشت، نوبت برداشت و اثر  یختار

 و اسانس محتوایاز جمله  یریگبر صفات مورد اندازه
همچنین عملکرد گل در هر سه . عملکرد اسانس بود

برداشت تقریبا برابر بود که نشان دهنده مزیت برداشت 
ای بود که ای در مقایسه با برداشت یک مرحلهچند مرحله

حاضر نیز با مطالعه مذکور انطباق داشت  ینتایج مطالعه
و برداشت طی سه مرحله موجب افزایش قابل توجهی در 

های با توجه به اینکه گلدر این رابطه عملکرد گل شد. 
ای از زمان ظهور به ی حدودا سه هفتهبابونه در فاصله

رسند و پس از آن با کاهش وزن و ی رسیدگی میمرحله
شوند، بنابراین تاخیر ایجاد همچنین ریزش مواجه می

ای موجب افت صورت یک مرحلهشده در برداشت به
در شدید در عملکرد گل خواهد شد، در صورتی که 

شود که ای این امکان فراهم میبرداشت سه مرحله
برداشت به موقع انجام شود و و از اُفت عملکرد گل به 

در برداشت محصول گل جلوگیری گردد.  تاخیر یواسطه
با احتمالا  ،ایز سوی دیگر در برداشت چند مرحلها

ها هایی که در حال دریافت و تبدیل اسیملاتبرداشت گل
ها در مسیر جهت تولید دانه هستند امکان هدایت اسیمیلات

 و شودمیهای جدید بر روی بوته بیشتر فراهم تولید گل
 گیرد. تسهیم مواد بیشتر در جهت تولید گل صورت می

 
 کلی گیرینتیجه 

با توجه به اهمیت بهبود عملکرد اقتصادی و کیفی 
کارهای زراعی در جهت ارتقای کمی بابونه، شناسایی راه

ای است. بر اساس و کیفی محصول دارای جایگاه ویژه
، صفات مورفولوژیک و اسانس حاضر نتایج مطالعه

بابونه آلمانی تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت و 
صورت سه چین تاثیر بسیار زیادی بر هبرداشت ب

. تداشافزایش عملکرد گل بابونه در مقایسه با یک چین 
 ن عملکرد گل،یهمچنین بهترین تیمار جهت حصول بالاتر

میکرومولار  411محتوا و عملکرد اسانس مربوط به تیمار 
گرم در لیتر اسید میلی 011اسید سالیسیلیک همراه با 

توان از این ترکیب در که میبود سه برداشت و هیومیک 
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جهت افزایش عملکرد و ارتقای محتوا و عملکرد اسانس 

  بابونه آلمانی بهره برد.
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