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چکیده
بهتوجهبا.دهدمیقرارتأثیرتحتراگیاهنموورشدوشدهگیاهاندربیوشیمیاییوفیزیولوژیکظاهري،تغییراتباعثگرماتنش

رويبراسیدجاسمونیکواسیدسالیسیلیکپاشی محلولاثرتحقیقایندرگیاهی؛هايهورمونتوسطگرماتنشکنندگیتعدیلنقش
Matricaria chamomilla(بابونهگیاهبیوشیمیاییوریختیخصوصیات L.(گرفتهقراربررسیموردطبیعیگرماییتنششرایطدر

چهارشاملآزمایشتیمارهاي.شداجراتکرارسهدرتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرفاکتوریلصورتبهآزمایشایناست.
.بود)لیتربرگرممیلی2و0،1،5/1(اسیدجاسمونیکغلظتچهارو)لیتربرگرممیلی50و0،5/12،25(اسیدسالیسیلیکغلظت
ریختیصفاتگیرد.قرارگرماییتنشبامواجهدرگلدهیکاملدورهوگیاهرشدمراحلبیشترکهبودشدهتنظیمنحويبهکاشتتاریخ
موردکامازولنمؤثرهمادهدرصدواسانسدرصدشاملبیوشیمیاییصفاتوگیاهارتفاعوگلقطرگل،تروزنگل،خشکوزنشامل

درصدوگلتروزنبراسیدجاسمونیکواسیدسالیسیلیکهورمونمتقابلاثرکهدادنشانواریانستجزیهنتایجگرفت.قراربررسی
درصدبهترینداشت.دارمعنیاثرنیزکامازولندرصدبراسیدجاسمونیکهورمونکهحالیستدراین.استبودهدارمعنیکامازولن
.شدمشاهدهگرماییتنششرایطدرسیداجاسمونیکلیتربرگرممیلی2تیماردرکامازولن

Matricaria chamomilla(آلمانیبابونه،اسانسکلیدي:هايواژه L.(،،گیاهیهايهورمونکامازولن.

مقدمه
است)Asteraceae(کاسنیخانوادهازمهمگیاهیبابونه

Pirkhezri(شودمیکشتداروییمصارفمنظوربهاغلبو

et al., کهاستاروپاوایرانبومی،علفیگیاهاین).2010
ايتغذیهی،یداروصنایعدروکندمیرشدخودروصورتبه
Solouki(گرددمیمصرفبهداشتیو et al., تنش).2008

گرمسیريمناطقدرغیرزندهشتناصلیعاملیکگرمایی
Ayeneh(است et al., میزان،گرمابهتحملآستانه).2002
محسوسرشدکاهشآندرکهاستروزانهمیانگیندماي
است،مشکلباالآستانهدمايدقیقتعیین.شودمیآغاز
Wahid(داردمحیطیشرایطبهبستگیگیاهرفتارچون et

al., چنیندربتواندکههاییروشروایناز.)2007
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گیاهاندرثانویههايترکیبافزایشوتولید،شرایطی
ازیکی.استگسترشحالدربخشدبهبودرادارویی

کاربرد،داروییگیاهاندرثانویههايترکیبافزایشهايراه
Eshrafi(ستگیاهیهايهورمون et al., بیندر.)2012
گرماتنشتحتنیزاسیدسالیسیلیکگیاهیيهاهورمون

داردتنشهايپیامانتقالردمهمینقشوشودمیتولید
)Kafi & Stivart, یابنزوئیکروکسیدهیارتو.)1998

داردتعلقفنلیهايترکیبازگروهیبهاسیدسالیسیلیک
)Popova et al., فیزیولوژیکمختلفمراحلدرکه)1997

هايتنشبهپاسخدروهاروزنهشدنبستهگلدهی،ازجمله
Wang(داردنقشگرماقبیلاززندهغیر et al., ؛ 2010

Larkindal & Knight, گذشتهسالچندطولدر).2002
نقش،محیطیهايتنشبهگیاهپاسخمورد درتحقیقات

نشانپیامدهندهانتقالمولکولعنوانبهرااسیدجاسمونیک
Popova(استداده et al., یکجاسموناتمتیل.)2003

درسلولیهايکنندهتنظیمعنوانبهکهاستمعطرارفرّترکیب
Cheong(است دخیلنموورشدفرایندهاي & Choi,

جاسمونیکواسیدسالیسیلیکنقشهایافتهاین.)2003
غیرزندهوزندههايتنشمقابلدرگیاهواکنشدررااسید

بیشترتولیدورسانیپیامافزایشوگرماتنشازجمله
باپژوهشاین .کندمیتبیینراگیاهیثانویههايمتابولیک

واسیدسالیسیلیکهورموندونقشبررسیهدف
اجزايثباتوگرمابهتحملبهبوددراسیدجاسمونیک

اقلیمیشرایطدربابونهگیاهثرهؤمموادویژههبعملکرد
.شداجرابوشهراستان

هاروشومواد
پژوهشیمزرعهدر92-93زراعیسالدرپژوهشاین 
فارسخلیجدانشگاهطبیعیمنابعوکشاورزيدانشکده

وبرازجانشهرشرقیجنوبکیلومتري12فاصلهدربوشهر
جغرافیاییمختصاتدربوشهربندرشرقکیلومتري70
درجه51وشمالیعرضثانیه21ودقیقه12ودرجه29

سطحازمتر110ارتفاعباشرقیثانیه22ودقیقه15و
واقلیمیتقسیماتبراساسمنطقهیناشد.اجرادریا

بیابانیخشکنیمهوگرماقلیمجزءایراناقلیمیزیست
درجهحداقلوحداکثرمیانگینراستاهمیندر.استبوده

و1جدولدر1393و1391،1392هايسالدرحرارت
دادهنشان2جدولدرآزمایشمحلخاكتجزیهنتایج
منشأ(بابونارقمازبابونهگیاهزمین،تهیهازپساست.شده

منابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزازهشدتهیهمجارستان
هکتاردربذرکیلوگرم3مبنايبراصفهان)استانطبیعی

هايکرتدرمترسانتی30خطوطفاصلهباخطیصورتبه
تجزیهبراساسشد.کشتمتر)1×1ابعاد(بهمترمربعییک

سوپرکودگرم20مترمربعهرازايبهکاشتازقبل؛خاك
شامل(مصرفکمکودگرم10اوره،کودگرم10فسفات،

میزانه ب(دامیکودومنیزیم)روي،مس،منگنز،بر،آهن،
دودرآنازپسوشددادههاکرتخاكبهکیلوگرم)3

میزانبهیک هرگلدهی)ازقبلوروزترشد(مرحلهنوبت
بهبنا.شددادهسركصورتهبخالصنیتروژنکودگرم5

Modhej(نامحققپیشنهاد et al., Ghasemi؛2008 et al.,

تغییرازمزرعه،درگرماتنششرایطاعمالمنظوربه)2013
تاریخدربابونهگیاهمنظوربدین.شداستفادهکاشتتاریخ
ورویشیرشددورهاعظمقسمتکهنحويبهتأخیريکشت

کشت)ماهبهمن21(شودمواجهگرماتنشباآنزایشی
ایندرکهرفتگلبهیبهشتداراوایلدربابونهگیاه.گردید
درجه1/33روزانهيدمامیانگین1جدولطبقتاریخ
ازترکیبیشاملآزمایشیتیمارهاياست.بودهگرادسانتی
50و0،5/12،25(اسیدسالیسیلیکغلظتچهار
,Merck(لیتر)برگرممیلی 99.5%, Germany(چهارو

)لیتربرگرممیلی2و0،1،5/1(اسیدجاسمونیکغلظت
)Sigma, 99.9%, Italy(بود)Ghasemi et al., ؛ 2013

Moosavi, ،روزتمرحلهبهگیاهرسیدنازبعدکه)2011
گیاهکلويربرمرحله3درباریکروز10هر

طرحقالبدرفاکتوریلصورتبهآزمایششد.پاشی محلول
تنششرایطدرتکرارسهباتصادفیکاملهايبلوكپایه

انجام)گرادسانتیدرجه25بااليمايدبا(مواجههگرما
وبررسیموردکرت48باآزمایشترتیباینبهشد.

دربابونهگیاهواکنشارزیابیبراي.گرفتقرارتجزیه
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اسیدجاسمونیکو)SA(اسیدسالیسیلیکمختلفسطوح
)JA(نظیرمورفولوژیکصفاتگرما؛تنششرایطتحت

صفاتوگلخشکوزن،گلتروزن،گلقطرگیاه،ارتفاع
کامازولندرصدواسانسدرصدشاملبیوشیمیایی

هايدادهثبتوبردارينمونهمنظوربهشد.گیرياندازه
برايوگیاه3تکرارهراز،ارتفاعصفاتبهمربوط
شد.بردارينمونهگیاه5تکرارهرازگلقطرگیرياندازه

سایهدرروز10مدتبهمناسبتهویهشرایطباهاگل
توسطآبباتقطیرروشازاستفادهباسپسشدند.خشک
گیرياسانسعملایران)فارماکوپهطبق(کلونجردستگاه

دستگاهکمکبهاسانسکامازولنمیزانشد.انجام

,Unico(اسپکتروفتومتر UV/Vis 2100 plus(گیرياندازه
بالنیکبهرااسانسدرموجودکامازولنمنظوراینبهشد.

حجمبهکلرومتانديباوکردهمنتقللیتريمیلی10ژوژه
تهیهمحلولجذبمیزانپایاندرورساندهلیترمیلی10

یککوتیکتوسطنانومتر603موجطولدرراشده
Iranian(ایرانگیاهیدارونامهروشبراساسمتريسانتی

Herbal Pharmacopeia, وتجزیهشد.گیرياندازه)2002
ازاستفادهبامتقابلاثراتمقایسهوهادادهآماريتحلیل

SASآماريافزارنرم شد.انجامMSTATCو(9.1.3)
سطحدردانکنآزمونازاستفادهباتیمارهامیانگینمقایسه
.نجام گردیدا%1و%5احتمال

1393و 1392، 1391هايسالدرحرارتدرجهحداقلوحداکثرمیانگین-1جدول
حداقلحرارتدرجهمیانگینحداکثرحرارتدرجهمیانگین

سال
139113921393139113921393ماه

-4/128/10-5/249/22بهمن
-6/149/14-4/285/28اسفند

8/388/331/331/189/185/18فروردین
6/406/353/397/253/2324اردیبهشت

1/444/421/441/289/256/27خرداد
هاي ایستگاه سینوپتیک هواشناسی برازجانبراساس داده

آزمایشاجرايمحلخاكفیزیکیوشیمیاییخصوصیاتبرخی-2جدول
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نتایج
کهدادنشانهادادهواریانستجزیهازحاصلنتایج

ارتفاع،گلخشکوتروزنبراسیدسالیسیلیکرمونوه

اختالفکامازولندرصدواسانسبازده،گلقطر،بوته
جاسمونیکهورموناثرکهحالیدر.ندادنشانداريمعنی
مقداربرو%5سطحدربوتهارتفاعواسانسبازدهبراسید
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همچنین.دادنشاندارمعنیاختالف%1سطحدرکامازولن
مقداربرنیزاسیدجاسمونیکواسیدسالیسیلیکمتقابلاثر

دارمعنی%5سطحدرگلتروزنبرو%1سطحدرکامازولن
.)3جدول(بود 

بابونهزایشیورویشیصفاتبراسیدسمونیکاجوسالیسیلیکهورموناثرواریانستجزیه-3جدول

درجهتغییراتمنابع
کامازولناسانسبازدهگلقطرگیاهارتفاعخشکوزنگلتروزنآزادي

0416/0ns84/0*48/3**72/52**24/35861*44/703694**2بلوك
Aعامل

3ns02/147383ns85/7636ns89/24ns49/0ns011/0ns02/3سالیسیلیک)مون(هور

Bعامل

3ns66/94509ns51/9652 *83/38ns34/0*032/0**66/25جاسمونیک)(هورمون

A×B9*79/273267ns53/16909ns61/20ns2/0ns019/0**92/9
30513/11017567/852732/922/00088/066/1خطا

56/2253/2181/738/178/2146/21-)%(تغییراتضریب
دارغیرمعنی:nsو%1و%5احتمالسطحدردارمعنیترتیببه**:و*

لیتربرگرممیلی5/1سطح،گیاهارتفاعنظراز
بیشترینداد.نشانراداريمعنیتفاوتاسیدجاسمونیک

ومتر)سانتی16/40(لیتربرگرممیلی1درگیاهارتفاع
16/36(لیتربرگرممیلی5/1سطحدرارتفاعکمترین
اسیدجاسمونیکاثرمیانگینمقایسهشد.مشاهدهمتر)سانتی

دراسانسبازدهبیشترینکهدهدمینشاناسانسبازدهبر
درآنمقدارکمترینو)%48/0(لیتربرگرممیلی5/1سطح

شاهدتیمارکهتسحالیدراین.است)%36/0(شاهدتیمار
،داشتدارمعنیتفاوتلیتربرگرممیلی2و5/1سطوحبا

.ندادنشانداريمعنیتفاوتلیتربرگرممیلی1سطحبااما
گرممیلی2سطحدرمیزانبیشترینکامازولندرصدنظراز
تیماردرآنکمترینو)31/7(اسیدجاسمونیکلیتربر

طوحسباشاهدتیمارهمچنینشد.مشاهده)95/3(شاهد
.)4جدول(داشتدارمعنیتفاوتدیگر

بابونهزایشیورویشیصفاتبراسیدجاسمونیکهورموناثرمیانگینمقایسه-4جدول
اسیدجاسمونیکغلظت

)mg.L-1(
گلتروزن

)kg/ha(
گلخشکوزن
)kg/ha(

یاهگارتفاع
)cm(

گلقطر
)mm(

اسانس
)(%

کامازولن
)(%

0a4/1440a27/410a08/40a61/5b36/0c95/3
1a1489a08/437a16/40a75/5ab43/0ab69/6
5/1a5/1371a63/402b16/36a84/5a48/0b11/6

2a7/1582a08/465a72/39a45/5a44/0a31/7
.باشندمیدانکنآزموندر%5احتمالسطحدردارمعنیآمارياختالففاقدمشتركحروفدارايهايمیانگینستونهردر
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سالیسیلیکاثرمیانگینمقایسهنتایجکهطورهمان
درخشکوزنبیشتریندهدمینشانخشکوزنبراسید
و)هکتاربرکیلوگرم73/459(لیتربرگرممیلی25سطح

برکیلوگرم24/395(شاهدتیماردرآنمقدارکمترین
درگیاهارتفاعبیشترینگیاه،ارتفاعنظراز.است)هکتار
کمترینومتر)سانتی61/40(لیتربرگرممیلی25سطح

بود. متر)سانتی38/37(شاهدتیماردرگیاهارتفاع

اختالفشاهدولیتربرگرممیلی25سطحبینهمچنین
سطحکهحالیستدراینشد.مشاهدهداريمعنی

اختالفشاهدتیمارباسالیسیلیکلیتربرگرممیلی25
میزانبیشترینکامازولن،درصدنظراز.داشتدارمعنی

و)%54/6(لیتربرگرممیلی5/12سطحدرکامازولن
)%34/5(لیتربرگرممیلی25سطحدرآنمقدارکمترین

.)5جدول(مشاهده شد 

بابونهزایشیورویشیصفاتبراسیدسالیسیلیکهورموناثرمیانگینمقایسه-5جدول
اسیدسالیسیلیکغلظت

)mg.L-1(
گلتروزن

)kg/ha(
گلخشکوزن
)kg/ha(

یاهگارتفاع
)cm(

گلقطر
)mm(

اسانس
(%)

کامازولن
(%)

0a3/1357a24/395b38/37a86/5a40/0ab04/6
5/12a92/1442a58/431ab88/39a82/5a44/0a54/6

25a28/1622a73/459a61/40a46/5a41/0b34/5
50a64/1460a51/425ab49/38a52/5a46/0ab14/6

.باشندمیدانکنآزموندر%5احتمالسطحدردارمعنیآمارياختالففاقدمشتركحروفدارايهايمیانگینستونهردر

)2mg/lو0،1،5/1سطحچهاردر:ja(اسیدجاسمونیکمتقابلاثر-1شکل
کامازولندرصدبر)50mg/lو0،5/12،25سطحچهاردرsa:(اسیدسالیسیلیکو
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جاسمونیکواسیدسالیسیلیکمتقابلاثرنتایجبررسی
اثرکه دادنشانآزمایشایندرکامازولندرصدبراسید

باشاهدواسیدجاسمونیکلیتربرگرممیلی2سطحمتقابل
باکهداشتراکامازولندرصدمقداربیشترین% 75/9مقدار
اثرآنازبعداست.داشتهدارمعنیاختالفتیمارهااغلب

واسیدسالیسیلیکلیتربرگرممیلی50سطحبینمتقابل
% 38/8مقداربااسیدجاسمونیکلیتربرگرممیلی1سطح

بانیزشاهدتیمارداد.نشانراکامازولندرصدبیشترین
استداشتهراکامازولنمقدارکمترین% 37/2مقدار

).1شکل(

حثب
کاسنیخانوادهمهمهايگونهازیکیبابونهگیاه

بهدستیابیهايروشرويبرمطالعه.شودمیمحسوب
اقتصادينظرازارزشمندگونهایناسانسکیفیتویتکم

بروزباگیاهاینگلدهیدورههمزمانیبهتوجهبااست.مهم
گیاهمؤثرهموادکیفیتبرآنکهنقشیوگرماییتنش

وزراعیمهمهايمدیریتبابایدروایناز،گذاردمی
به)غیرهوگیرياسانس،کردنخشکهايروش(وريآفر

روایناز.یافتدستکیفیتافزایشیعنیمهمهدفاین
گیاهتواناییبهبستگیتنش،شرایطدرگیاهانماندنزنده

تغییراتایجادوهاسیگنالانتقالوتولیدمحرك،دركبه
،ایجادشدهبیوشیمیاییتغییراتاینکهداردبیوشیمیایی

مختلفیعوامل.دهدمیتغییرنیزرامتابولیکیندهايافر
اسیدسالیسیلیکواسیدیکنجاسموهايهورمونمانند

ايوسیلهکهاندشدهمعرفیهاسیگنالاینازايدستهعنوانبه
شودمیگرفتهنظردرپیچیدهگرماییتنشبهپاسخبراي

)Keshavarz et al., 2011(.Eshrafiهمکارانو)2012(
جاسمونیکمختلفهايغلظتکهکردنداعالمیگزارشدر

اثراتدناییآویشناصلیهايترکیبمیزانبراسید
رفتهبکارمختلفهايغلظتکهطوريبهدارد؛داريمعنی
شدند.ثانویههايترکیبازتعداديافزایشیاکاهشسبب

کاربردباکارواکرولوتیمولمقداربینداريمعنیاختالف
همچنینشد.مشاهدهجاسمونیکمیکرومول100غلظت

Moosavi)2011(تیمارهايبینکهکردگزارش
میزانوکارتنوئیدنظرازاسیدجاسمونیکباپاشیمحلول

سطحدرکلفالونوئیدمیزانبرايو%1سطحدرفنلپلی
کهکردپیشنهادایشانشد.مشاهدهدارمعنیاختالف5%

اثراتجاسمونیکمیکرولیتر100غلظتباپاشیمحلول
خاصیتهمچنینومؤثرههايترکیبمیزانبرمطلوبی

پیکریلفنیلديرادیکالهايروشبهاکسیدانیآنتی
داشتهبهارهمیشهگلعصارهدررا)DPPH(هیدروزیل

کهکردندگزارش)2009(همکارانوTaheri.ستا
شرقیسوسنگلدرجاسموناتمتیلپاشیمحلول

)Nymphaea micrantha(رنگیزهسنتزبرسوربنرقم
اثراتگلماندگاريوکیفیتباآنارتباطوآنتوسیانین

است.داشتهمطلوبی
ندکردگزارش)2004(همکارانوPastirovaهمچنین

براسیدسالیسیلیکپاشیمحلولاثربرکومارینتغییراتکه
افزایشايهفته8مرحلهدربابونهايریشهسیستمروي
Mazaheriمطالعهیکنتایج.دادنشانراکومارینمیزان

Tiraniاثرکهداشت آنازحکایت )2012(همکارانو
مرحلهدرکلزاهايبرگبراسیدسالیسیلیکپاشیمحلول

کهحالیستدرایناست.داشتهمطلوبیاثراتبرگی4
کردنکمموجباسیدسالیسیلیکموالرمیلی1غلظت
صفاتهمهبرخشکیتنشازناشیهايآسیب

همکارانوKovacikگزارشیدربود.شدهگیرياندازهقابل
در)SA(اسیدسالیسیلیکاثرکهاند کردهبیان)2009(

ازروزه7دورهیکدرلیتربرگرممیلی250و50دوزهاي
اثراتبابونهگیاهدرها،فنولمتابولیسموفیزیولوژیکجنبه

صفاتگرچهنتایجاینمطابق.استداشتهمطلوبی
نگرفتقرارهورموندواینپاششتأثیرتحتمرفولوژیک

مقدارواسانسبازدههاهورمونغلظتافزایشباولی
روندهورمون)پاشش(بدونشاهدبهنسبتکامازولن
واسیدسالیسیلیکهورمونکلیطوربهداد.نشانافزایشی

برگرممیلی2و5/12غلظتباترتیببهاسیدجاسمونیک
گرممیلی2غلظت(باهورموندواینکنشبرهمنیزولیتر

سالیسیالتبر لیتر گرممیلیصفردراسیدجاسموناتبر لیتر 
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گیاهدرکامازولنمقدارواسانسبازدهافزایشسبب)اسید
،استشدهبوشهراستانطبیعیگرمايشرایطدربابونه

(اندامخشکگلمیزانرويداريمعنیأثیرتهرچند
.نداشتگیاهایندارویی)
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Abstract
Heat stress causes morphological, physiological and biochemical changes in plants and

affects plant growth. Given the mediator role of plant hormones in heat stress, this research was
aimed to study the effect of spraying salicylic acid and jasmonic acid on the morphological and
biochemical characters of Chamomile (Matricaria chamomilla L. cv: Bona) under natural heat
stress conditions. This experiment was carried out as completely randomized blocks design with
3 replications. Four levels of salicylic acid (0, 12.5, 25, 50 mg.l-1) and four levels of jasmonic
acid (0, 1, 1.5, 2 mg.l-1) were applied as treatments. The planting date was set in a way that
more stages of plant growth and flowering period faced with heat stress. The morphological
traits including plant height, capitol diameter, flower fresh weight, flower dry weight, and
biochemical traits including essential oil and chamazulen percentage were studied. The analysis
of variance showed that interaction effect of hormone salicylic acid and jasmonic acid on the
flower fresh weight and chamazulen percentage was significant. In addition, the effect of
jasmonic acid on chamazulen percentage was statistically significant. The best chamazulene
percentage was observed in 2 mg.l-1 jasmonic acid treatment under heat stress.

Keywords: Essential oil, German Chamomile (Matricaria chamomilla L.), chamazulen, plant
hormones.


