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چکیده
صورتبهیآزمایش،خشکیشرایطدرآلمانیبابونهکیفیویکمعملکردبرهااسمولیتبرگیکاربردتأثیربررسیمنظوربه
تکرارسهباشاهددانشگاهداروییگیاهانتحقیقاتمرکزمزرعهدرتصادفیکاملهايبلوكطرحقالبدرشدهخردهايکرت
ومتوسط)(تنش100،تنش)(بدون50ازپس(آبیاري[سطحسهدراصلیعاملعنوان بهآبیاريشاملتیمارهاشد.اجرا
)،NS(پاشیمحلول(عدم[سطحهفتدرفرعیعاملعنوان بهپاشیمحلولو]شدید)(تنشتبخیرتشتکازتبخیرمتر میلی150

اسیدهیومیک،)SAموالر=میلی2(اسیدسالیسیلیک،)MJمیکروموالر=75(جاسموناتمتیل)،W(مقطرآبباپاشیمحلول
.بود])GABAموالر=میلی50(اسیدگاماآمینوبوتیریکو)GBموالر=میلی5(بتائینگالیسین،)HAهزار=درلیتر5/2(

بیشترینشدیدتنشبامأتوGABAکهدادنشانهامیانگینمقایسهبود.متربرزیمنس دسی8/4آبیاريآبالکتریکیهدایت
شاخصشدیدتنشدرGABAباشدهتیمارگیاهاندرداد.اختصاصخودبهراهکتار)درکیلوگرم07/3(اسانسعملکرد
شاخصکمترینوبیشترینداد.نشانNSوWباشدهتیمارگیاهانبهنسبتدرصدي58و60افزایشترتیب بهاسانسبرداشت
آمد.بدستشدیدتنشباهمراهWوتنشبدونوGBتیماريترکیبازترتیب به%23/28و%81/70باکاپیتولبرداشت

SA،GBوGABAافزایشباعثشدیدتنش.شدندمتوسطتنشبامقایسهدرشدیدتنشدرکاپیتولعملکردافزایشباعث
دار معنیکاهشوشاهدتیماربهنسبتبذربرداشتشاخصدرصدي35کاهش،%13/1به%66/0ازاسانسمحتوايدار معنی

.نددادافزایشمتوسطتنشدررابذرعملکرد،NSبامقایسهدرSAوMJشد.متوسطتنشبهنسبتبیوماسعملکرد

.جاسموناتمتیلاسانس،محتوايآبیاري،هايرژیمی،کمعملکردکلیدي:هايواژه

مقدمه
Chamomilla(آلمــانیبابونــه recutita L.(،ازیکــی

کاسنیخانوادهبهمتعلقکهاستمعطرومهمداروییگیاهان

)Asteraceae(علفـی رایحـه دارايآنگلهـاي وباشـد می
گیاهیآلمانیبابونهدارویی،خواصازغیربه.استخوشبو

وغـذا دردهندهطعمعنوان بهايگستردهطوربهواستمعطر
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,Das(شودمیاستفادهعطرسازيدر آلمـانی بابونـه .)2014
وگستردهایرانجنوبوغربشمالغرب،درطبیعیطوربه

ایرانـی سـنتی طـب درطـوالنی تاریخچهدارايآنمصرف
شناساییآلمانیبابونهاسانسدرترکیب120ازبیش.است
،BوAاکسـید بیسـابولول کامازولن،کهيطوربه،ستاشده

ــارنزن ــابولون-وف ــیدبیس ــریناکس ــامهمت ــتندآنه هس
)Farhoudi, ضــدالتهــاب،ضــدعنــوانبــهبابونــه.)2010

اسـت شـده شـناخته بـاکتري ضدواسپاسمضدحساسیت،
)Wu et al., 2011.(

ــنش ــکیت ــرخش ــدهاي رويب ــوژیکیفراین وفیزیول
ورشـد کـاهش بـه منجـر کهگذاردمیتأثیرگیاهبیوشیمیایی

درسـازگاري سـازوکارهاي  .شودمینهاییمحصولعملکرد
مورفوآنـاتومیکی، تغییراتازناشیگیاهیهايگونهازبرخی

اسـمزي تنظـیم اسـت. مولکـولی وبیوشیمیاییفیزیولوژیکی،
)Osmoregulation(ســـازگاريتـــرینشـــایععنـــوان بـــه

وجـود بـه سـلولی آبقابلیت کاهشباکهاستفیزیولوژیکی
ینیپـا آبقابلیـت  بامحیطیکازآبجذبباعثوآیدمی
رشـد برايرا الزمطبیعیفیزیولوژیکیهايپروسهتاشودمی

Ashraf(کنـد حفظتوسعهو et al., هـاي اسـمولیت ).2011
کمـک اسـمزي تنظیمبهتنهانهسازگارهايمحلولیاسازگار

وزیسـتی هـاي مولکولساختارازاستممکنبلکه،کنندمی
Murata(کنندمحافظتنیزغشاء et al., هـاي روش).1992

وجـود گیاهاندرخشکیتنشاثراتازاجتناببرايزیادي
خشـکی تحمـل القاءبرايجایگزینوسریعترراهبردکهدارد
هـاي محلـول شـامل مختلفهايترکیبخارجیکاربردگیاه
گالیسینمانند)رشدهايکنندهتنظیموآلیهاياسمولیت(آلی

اسـید، سالیسـیلیک ،(گابـا) اسـید آمینوبوتیریـک ماگابتائین،
,Sparks(استجاسموناتمتیلواسیدهیومیک 2004.(

کـه استچهارگانهآمونیومیترکیبیکبتائینگالیسین
خشـکی برابـر درقـوي اسمزيکنندهمحافظتیکعنوان به

Ashraf(شـود مـی محسوب & Foolad, گالیسـین ).2007
اپیـدرم طریـق ازتواندمیراحتیبه،برگیکاربرددربتائین
طـور بـه تـا کندحرکتدیگرهاياندامبهوردهکنفوذبرگ
Makela(کنـد کمکاسترستحملبهمؤثر et al., 1998(.

هـاي گونهدرکربنیچهارپروتئینیغیرآمینهاسیدیکگابا
خشـکی بـه پاسـخ درگیاهـان درسرعتبهواستگیاهی
Fait(یابـد مـی تجمع et al., کـاربرد درگابـا البتـه  .)2005
ـ هـاي پاسخبراستممکنیخارج اهـان یگیدانیاکسـ یآنت
Krishnan(بگذاردتأثیر et al., اسـید سالیسـیلیک ).2013
درکـه اسـت گیاهـان درگستردهتوزیعبافنلیترکیبیک

طـور بـه .کندمیءایفامهمینقشخشکیتنشبهگیاهپاسخ
افـزایش طریـق ازاسیدسالیسیلیکخارجیکاربردخاص،
تـنش برابـر درگیاهـان مقاومـت ایجـاد درداخلـی پرولین

Pedranzani(اسـت مـؤثر خشـکی  & Viglioco, 2017.(
بـراي رشـد کنندهتنظیمیکعنوان بهتواندمیاسیدهیومیک

تحمـل افـزایش وگیـاه رشـد بهبـود هورمون،سطحتنظیم
دلیـل بهبرگیکاربرددراسیدهیومیکشود.استفادهاسترس
هـا کربوهیـدرات وفتوسنتزورابیسکوآنزیمفعالیتافزایش
Hu(دهـد مـی افزایشراتنششرایطبهگیاهتحمل et al.,

گیـاهی هورمـون یـک عنـوان  بـه جاسمونات،متیل).2006
وجاســموناتمتیــلاصــلیکــارکرد.شــودمــیمحســوب
خشـکی تنشبهگیاهواکنشتنظیمآنمختلفهايمتابولیت

متیـل کـه هنگـامی اسـت. گیـاه تکامـل ورشدهمچنینو
اتـیلن، سـنتز شـود میاعمالخارجیصورتبهجاسمونات

تحریکراگردهزنیجوانهوکلروفیلتولیدریشه،رشدمهار
Pedranzani(کندمی & Viglioco, 2017.(

دارویـی گیاهانرويراتأثیربیشترینجهاندرخشکی
Khorasaninejad(گـذارد مـی  et al., هـاي یافتـه ).2011

Farhoudi)2010(باعثمتوسطخشکیتنشکهدادنشان
امـا شـد بابونـه دراسانسعملکردواسانسدرصدافزایش

عملکـرد وفتوسـنتز رشد،کاهشباعثشدیدخشکیتنش
پـس ياریآبيمارهایتتأثیرمطالعهشد.گیاهایندراسانس

بـر تبخیـر تشـتک ازتبخیرمتر میلی100و25،50،75از
وبوتـه درکاپیتولعملکردنیشتریبکهدادنشانبابونهيرو

آبیاريتیمارازگیاهدرکاپیتولتعدادنیشتریبوسطحواحد
ـ آمـد. دسـت بتجمعـی تبخیـر متر میلی50ازپس نیهمچن
بابونـه کـاپیتول وبـذر برداشتشاخصدردار معنیشیافزا

اسـت شـده گـزارش آبکمبـود تـنش شیافـزا بـا آلمانی
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)Pirzad, خشکوتربیوماسدريدارمعنیکاهش.)2007
Jatropha(جاتروفاگیاه curcas(تـنش سـطح افـزایش با
Tiwari(شدمشاهدهآبی et al., 2013.(

ايفزاینـده طـور بهایرانکشاورزيدرآببودکمسفانهأمت
کـه حـالی در،استجديمشکلیکبهشدنتبدیلحالدر

است.متر میلی250ازکمترکشوردرساالنهبارندگیمتوسط
اسـت ضـرورت یـک خشکسالیمدیریتوضعیتی،چنیندر
)Salami et al., یـک عنـوان  بـه اسـت ممکـن بابونه).2009

گونـه ایـن زیراشود،گرفتهنظردرماکشوردرمناسبگزینه
Das(دارداقلیمازوسیعیطیفبهايمالحظهقابلسازگاري

et al., درگیـاه ایـن معقـول عملکـرد ایـن، برعالوه.)1998
ــاك ــايخ ــدیکه Balak(س & Misra, ــورو)2004 ش

)Baghalian et al., ــینو)2008 ــتهمچن ــنشتح آبت
Razmjoo(اسـت شدهگزارش et al., بـه توجـه بـا ).2008
درمـدام بابونـه جهـانی بازاردارویی،صنایعبهعالقهافزایش

اهمیـت وکشـت ایـران، درترتیـب همینبهاست.رشدحال
دارویـی محصـوالت واسـت افزایشحالدرنیزآندارویی

شــوندمــیتولیــدبهداشــتوزارتنظــارتتحــتمختلفــی
)Baghalian et al., خشکیهکنیابهتوجهبابنابراین).2008

دريشـاورز کمحصوالتعملکردمحدودکنندهعواملازیکی

یـک عنـوان بـه نیآلمابابونهمصرفنیهمچنوباشدمیایران
ـ ااسـت، شیاافـز حـال درروزبـه روزمهـم ییدارویاهگ نی

عنوان بههااسمولیتبرگیکاربردتأثیریبررسمنظوربهتحقیق
تنشکنشبرهمهمچنینوخشکیخسارتدهندهکاهشمواد

اجـزاء وعملکـرد بـر هـا اسـمولیت برگـی کاربردوخشکی
شد.انجاماسانس)ودانه(کاپیتول،عملکرد

هاروشومواد
ــن ــقای ــالدرتحقی ــیس ــفند25(1394زراع ــااس ت

دانشگاهداروییگیاهانتحقیقاتمرکزمزرعهدرخرداد)25
شـمالی، دقیقه8ودرجه51ییجغرافیاطولباتهرانشاهد
ارتفـاع وشـرقی دقیقـه 34ودرجـه 35جغرافیاییعرض
سـالیانه بارندگیمتوسطشد.انجامدریاسطحازمتر1190

ســالیانهدمــايمتوســط،متــرمیلــی220ایســتگاهایــندر
منـاطق جـزء اقلیمـی لحـاظ ازوگـراد سانتیدرجه6/17

دمـا متوسـط وبارندگیپراکنش.رودمیشماربهخشکنیمه
شـده ارائه1شکلدرمنطقهدرمحصولرشدفصلطولدر

شیآزمـا محـل كخاییایمیشهیتجزازحاصلجینتااست.
.استشدهآورده1جدولدراشتکازقبل

رشدفصلطولدرآزمایشمحلدرماهیانهبارندگیمجموعودمامتوسطتغییرات-1شکل

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

دي من
به

فند
اس

دین
رور

ف

شت
دیبه

ار

رداد
خ تیر رداد
م

یور
شهر مهر بان

آ آذر

یانه
ماه

اي 
ط دم

توس
م

)
راد

ی گ
سانت

جه 
در

(

انه 
ماهی

ش 
 بار

موع
مج

)
متر

لی 
می

(

مجموع بارندگی متوسط دما



3495، شماره 34دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 

طـرح قالـب درشـده خردهايکرتصورتبهآزمایش
شـد. انجـام تکـرار سـه درتصـادفی کامـل هايبلوكپایه

ــاي ــیتیماره ــاملآزمایش ــاريش ــدآبی و50،100ازبع
عاملعنوانبهAکالستبخیرتشتکازتبخیرمترمیلی150
پاشـی محلول،پاشیمحلولعدم[شاملپاشیمحلولواصلی

سالیسیلیک،میکروموالر)75(جاسموناتمتیلمقطر،آببا
،هـزار) درلیتـر 5/2(اسـید هیومیـک ،موالر)میلی2(اسید

اسـید آمینوبوتیریـک گاماوموالر)میلی5(بتائینگالیسین
ـ مطلـوب شدهتوصیهمقادیردر]موالر)میلی50( عنـوان هب

اصلیزمیندراسفند25تاریخدرکشتند.بودفرعیعامل
واحـد (هـر انجـام شـد   هکتـار دربوتههزار330تراکمبا

بینمترسانتی30فاصلهبهکشتردیفپنجدارايآزمایشی
کـرت هراندازهبود).هاردیفرويمترسانتی10وهاردیف
180150فاصـله ومتـر نیمهاکرتبینفاصلهمتر،سانتی
رقـم ازتحقیقایندرشد.گرفتهنظردرمتردوهابلوكبین

"Bodegold"شد.استفادهتتراپلوئیدرقمیکآلمانی،هبابون
طبیعـت اکسـیر شـرکت ازکشتبراياستفادهموردبذرهاي
شدند.تهیهاراكکوهسار

يمترسانتی30تاصفرعمقدرآزمایشمحلخاكشیمیاییوفیزیکیخصوصیاتازبرخی-1جدول
رس سیلت شن ماده آلی نیتروژن فسفر پتاسیم آهن هدایت الکتریکی

pH بافت خاك
% )mg/kg-1( )dS/m(

20 6 74 7/0 04/0 2/10 2/234 7/4 2/4 8/7 شنی-لومی

ـ آزمایشـی واحدهايهمهخشکیتنشاعمالازقبل هب
بذرها شدنسبزتاآبیاري.شدندآبیاريیکبارروز6فاصله

قبلتاگیاهاند.شانجامآبپاشباهااهچهیگشدنبرگهدوو
کنترلگردیدند.تنکشدنبرگهچهاردروروزتهمرحلاز

وبابونـه بـا آنهـا رقابـت ازجلوگیريبراي هرز،يهاعلف
ودسـتی صـورت به،هاکشعلفتداخلگونههرازممانعت

هرزيهاعلفازعاريمزرعهکهطوريهبشد،انجاممداوم
يهـا یبارنـدگ اتمـام ازبعـد خشکیتیماراعمالبرايبود.

میـزان ،کاشـت) ازپسروز50(محصولرسیدگیتابهاره
مزرعـه درروزانـه طـور بهAکالستبخیرتشتکازتبخیر
گیـري انـدازه شـاهد دانشگاهداروییگیاهانتتحقیقامرکز
مقداربهتبخیرمیزانرسیدنازپستیمارهرآبیاريوشده
میـزان رسیدنازپسکهترتیببدین.گردیدانجامنظرمورد

واحـدهاي نظـر، مـورد مقـدار بـه تشـتک ازتبخیرتجمعی
آبیـاري تیمارهايدقیقاعمالبراي شدند.آبیاريآزمایشی

اسـتفاده آبکنتـور وشـده یکشـ لولـه آبیاريتأسیساتاز
وردآبـر متـر ECدسـتگاه توسطآبیاريآبشوريگردید.
منظـور بـه بود.متربرزیمنسدسی8/4آنمقدارکهگردید،

ـ آبازبعـد ساعت48مار،یتهردرياریآبزماننییتع ،ياری
درصـد نیـی تعبـراي  كخاازوستهیپوروزانهيبردارنمونه

Kramer(شدانجامكخارطوبت & Boyer, حجم).1995
حسـب بـر آبیـاري مرتبههردروکرتهردرمصرفیآب
Kramer(گردیدمحاسبه1هرابطازلیتر & Boyer, 1995(:

=1رابطه  ( − ) × ( × × )
درصد:FC(لیتر)،مصرفیآبحجم:Virrigرابطهایندر

وزنیدرصد:m،يامزرعهظرفیتحددررطوبتوزنی
وزن:b(متر)،یشهه رتوسععمق:Drootخاك،رطوبت

ومترمکعب)بر(کیلوگرمخاكظاهريمخصوص
A:باشدیم(مترمربع)کرتهرمساحت.

سالیسیلیکبتائین،گالیسینباپاشیمحلولمرحلهاولین
ازپـس روز60اسـید هیومیـک وجاسـمونات متیلاسید،

پـس روز75مرحلـه دومینورویشی)رشد(مرحلهکاشت
دسـتی اسـپري یـک ازاستفادهباگلدهی)(مرحلهکاشتاز
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فقـط گیاهـان .شدانجامگیاهیهايبرگکاملپوششبراي
آبباشاهدتیمارهايشدند.تیمارگاباباگلدهیمرحلهدر

بـا آزمایشـی واحـد سـه تکـرار هردرشدند.اسپريمقطر
بـا پاشـی محلـول نشـدند. پاشـی محلـول ايمـاده گونههیچ

Korkmaz(مـوالر میلی5غلظتبهبتایینگالیسین et al.,

ــیلیک)،2012 ــیدسالیس ــهاس ــتب ــی2غلظ ــوالرمیل م
)Ramroodi & Khamar, میـزان بههیومیکاسید)،2013
Sanjari(هـزار درلیتـر 5/2 et al., Behrouz؛ 2015 &

Samsampoor, ــل)،2015 ــموناتمتی ــهجاس ــتب غلظ
Salimi(میکروموالر75 et al., غلظـت بـه گابـا و)2016
Barbosa(موالرمیلی50 et al., مقـادیر بهتوجهبا)2010

عملکـرد آزمـایش ایـن در.شـد انجاممطلوبشدهتوصیه
شـاخص واسـانس عملکردودرصد،دانهعملکردکاپیتول،
گرفتند.قرارارزیابیموردکاپیتولواسانسدانه،برداشت

)کاپیتول(خشکگلعملکرد
ــراي ــاپیتولعملکــردآوردنبدســتب ــرازک واحــده
ــکآزمایشــی ــعی ــامترمرب ــرفتننظــردرب ــیهگ ــاحاش ه

همـراه بـه اسانساستخراجبراي هاکاپیتولوگذاريعالمت
گلهـا گردیـد. برداشـت دسـت باودمگلمترسانتی2تا1
شدند.برداشتکاشتازپسروز85و80فاصلهدربار2

دمـاي درسـاعت 72مـدت بهسایهدربالفاصلههاکاپیتول
تـوزین ازپـس وخشک)گرادسانتیهدرج25(حدوداتاق

زمانتاسربستهکاغذيهايپاکتدرگرم،0001/0دقتبا
Pirzad(شدندنگهدارياسانساستخراج et al., 2011.(

اسانسعملکرد
ساعت3مدتبهآبباتقطیرروشبهاسانساستخراج

منظـور ایـن بـراي .شدانجامکلونجردستگاهازاستفادهباو
تـا 1همـراه بهها(کاپیتولخشکهايگلازگرم25مقدار

درونمقطـر آبکـافی مقـدار باهمراه،دمگل)مترسانتی2
بـا گیـري اسانسعملوشدهریختهدستگاهمخصوصبالن

اســانسعملکــردشــد.شــروعمزبــوربــالندادنحــرارت

تعیـین هـا نمونـه اسـانس درصدوکاپیتولعملکردبراساس
Pirzad(گردید et al., 2011.(

بذرعملکرد
ازايزبانـه هـاي گلچـه کـه هنگامیبذربرايبرداشت

طـرف (بـه عمـودي صـورت بـه وشدهخارجافقیحالت
بـذرها برداشـت، ازپـس .انجام شـد بودند،درآمدهپایین)

دقـت باوشدهخشکاتاقدمايدربالفاصلهوشدهتمیز
Pirzad(شدندوزنگرم0001/0 et al., 2011.(

برداشتشاخص
وزنکلواقتصادي)(بخشفروشقابلجزءبیننسبت

محسـوب گیاهبرداشتشاخصبیولوژیک)(عملکردخشک
:گرددمیمحاسبه2هرابطازکه،شودمی

HI=اقتصاديبیولوژیک/عملکردعملکرد2رابطه 

کاپیتولعملکردتواندمیاقتصاديعملکردرابطه،ایندر
درکهباشد،بذرعملکردیاواسانسعملکردخشک)،(گل
برداشـت شـاخص حاصـل، برداشـت شـاخص صورتاین

Pirzad(بـود خواهـد بـذر یـا واسـانس کـاپیتول،  et al.,

2011.(

استفادهموردافزارهاينرموهادادهآماريهتجزی
مـورد هـاي طرحآماريمدلبراساسآماريهايتجزیه

SASهـاي افزارنرمتوسطاستفاده انجـام MSTATCو9.2
اخـتالف حـداقل آزمونازاستفادهباهامیانگینهمقایسشد.

رسـم بـراي .شدانجام%5احتمالسطحدر)LSD(دار معنی
گردید.استفادهExcelافزارنرمازنمودارها

نتایج
اسانسعملکرد

اسـانس عملکـرد کـه دادنشـان واریـانس تجزیهنتایج
هايرژیممتقابلاثرتأثیرتحت)P≤0.01(يدارمعنیطوربه
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ولــیگرفـت قــرارهـا اســمولیتپاشـی محلــولدرآبیـاري 
تـأثیر تحـت رااسـانس عملکردتنهاییبهآبیاريهايرژیم
اسـانس عملکـرد هايمیانگینمقایسه).2(جدولندادقرار

اسـانس عملکـرد خشکیتنشسطحافزایشباکهدادنشان
ایـن ولـی یافـت افـزایش پاشـی محلولتیمارهايبیشتر در

باشدهپاشیمحلولگیاهان).3(جدولنبوددار معنیافزایش
گیاهـان بـا مقایسـه دربیشترياسانسعملکردهااسمولیت

آببـا شـده تیمارگیاهانو)پاشیمحلول(عدمنشدهتیمار
درگابـا بـا پاشـی محلـول دادند.نشانشدیدتنشسطحدر

تـنش بـدون وهکتار)درکیلوگرم07/3(شدیدتنشسطح
سـطح درجاسـمونات متیـل وهکتـار) درکیلوگرم24/2(

بـه منجـر ترتیب بههکتار)درکیلوگرم18/2(متوسطتنش
).3(جدولندشداسانسعملکردبیشترینحصول

اسانسبرداشتشاخص
دار معنـی اختالفوجودعدمدهندهنشان2جدولنتایج

شـاخص بـر آبیـاري هـاي رژیـم اثـر لحاظازتیمارهابین
درآبیاريهايرژیممتقابلاثرولیباشدمیاسانسبرداشت
تحـت % 5سطحدررااسانسبرداشتشاخص،پاشیمحلول

درپاشیمحلولمتقابلاثراتمیانگینمقایسهداد.قرارتأثیر
شـاخص بـر هـا اسـمولیت پاشیمحلولکه دادنشانآبیاري

دادنشـان نتایج).3جدول(داردمثبتتأثیراسانسبرداشت
سـطح درگابـا کـه تیمـاري دراسانسبرداشتشاخصکه

شدهتیمارگیاهانباقایسهمدرشدهپاشیمحلولشدیدتنش
افـزایش %58و%60ترتیـب  بـه نشدهپاشیمحلولوآببا

شـده تیمارگیاهاندراسانسبرداشتشاخص.استداشته
تـنش سـطوح همـه دراسیدهیومیکوجاسموناتمتیلبا

).3جدول(دادنشانافزایشخشکی

کاپیتولبرداشتشاخص
تنهاییبهکاپیتولعملکردمانندکاپیتولبرداشتشاخص

مأتوخشکیتنشولینگرفتقرارپاشیمحلولتأثیرتحت
تحـت %5سـطح درراصفتاینهااسمولیتپاشیمحلولبا

شـاخص هـاي میـانگین مقایسـه ).2(جـدول دادقرارتأثیر
شاخصکمترینوبیشترینکهدهدمینشانکاپیتولبرداشت
تیمـاري ترکیبازترتیب به%23/28و%81/70بابرداشت
پاشـی محلولوتنشبدونوبتائینگالیسینباپاشیمحلول

بـا پاشیمحلول).3جدول(آمدبدستشدیدتنشوآببا
گابـا وبتـائین گالیسیناسید،سالیسیلیکجاسمونات،متیل
ــه ــب ب ــثترتی ــزایشباع ــدي،10اف ــدي،22درص درص

سطحدرکاپیتولبرداشتشاخصدرصدي27ودرصدي9
تیمارهايکلیهدرگردید.متوسطتنشبهنسبتشدیدتنش

بیشـترین دارايتـنش بـدون یـا شـاهد تیمـار پاشیمحلول
).3جدول(بودکاپیتولبرداشتشاخص

کاپیتولعملکرد
پاشـی محلـول درخشـکی تـنش متقابـل اثـر لحاظاز

آمـاري اخـتالف تیمارهابینکاپیتولعملکردبرهااسمولیت
پاشـی محلـول ولـی داشـت وجـود %1سطحدريدارمعنی

نـداد قـرار تـأثیر تحـت راصفتاینتنهاییبههااسمولیت
سـطح دوهـر درکهدادنشانهامیانگینمقایسه).2(جدول

شـاهد بـا مقایسهدرکاپیتولعملکردمتوسطوشدیدتنش
ــد ــیرون ــتهنزول ــتداش ــدول(اس ــین).3ج ــايب تیماره
درکـاپیتول عملکـرد نظرازيدارمعنیاختالفپاشیمحلول
سالیسـیلیک باپاشیمحلولنشد.مشاهدهتنشبدونشرایط
کـاپیتول عملکردافزایشباعثگاباوبتائینگالیسیناسید،

کـه گردیـد متوسـط تنشبامقایسهدرشدیدتنشسطحدر
).3جدول(بوددار معنیگابامورددرافزایشاین

اسانسمحتواي
تحـت شـدت بهرااسانسمحتوايآبیاريهايرژیم

اثـر وپاشیمحلولکهحالیدر)،P≤0.01(دادقرارتأثیر
اثــراســانسمحتــوايبــرخشــکیتــنشبــاآنمتقابــل

فاصـله افـزایش بـا ).2(جـدول نکـرد  اعماليدارمعنی
،تبخیـر تشـتک ازتبخیـر متر میلی150تا50ازآبیاري

تـنش اعمال.کردپیدايدارمعنیافزایشاسانسمحتواي
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%66/0ازاسـانس محتوايدار معنیافزایشباعثشدید
تـنش بـدون شرایطبهنسبتافزایشاینشد.%13/1به

).الـف - 2(شکلبود%14متوسطتنشبهنسبتو42%

بذربرداشتشاخص
%1احتمـال سـطح دريدارمعنیتفاوتآزمایشایندر

شـاخص بـر آبیـاري هـاي رژیـم اثـر لحاظازتیمارهابین
وپاشـی محلـول ولیشدمشاهدهآلمانیبابونهبذربرداشت

رابـذر برداشـت شاخصپاشیمحلولبامأتوخشکیتنش
شـاخص ماننـد بـذر برداشتشاخص).2(جدولندادتغییر

نشـان آبیاريهايرژیمتحتمشابهیروندکاپیتولبرداشت
مشـابهی مربوطـه عملکردبرداشتشاخصدوهرزیراداد،

ــتند ــکل(داش ــترین).ب-2ش ــرینو)%53/72(بیش کمت
بـدون تیمـار ازترتیـب  بـه بذربرداشتشاخص)41/47%(

دادنشـان هامیانگینمقایسه.شدحاصلشدیدتنشوتنش
اخـتالف خشـکی تـنش سـطوح سایرباشاهدتیماربینکه 

شدیدتنشبامتوسطتنشبینولیداشتوجوديدارمعنی
کـاهش باعـث شـدید تنشنشد.مشاهدهيدارمعنیتفاوت

شـاهد تیمـار بـه نسـبت بذربرداشتشاخصدرصدي35
).ب-2شکل(گردید

تودهزیستعملکرد
عملکـرد بـر )P≤0.05(يدارمعنیاثرآبیاريهايرژیم

اثـر وپاشـی محلـول تیمارهـاي بینولیداشتندتودهزیست
عملکـرد بـر تـأثیر نظـر ازبیـاري آهايرژیمباآنهامتقابل

بـه ).2(جـدول نشـد مشاهدهيدارمعنیتفاوتتودهزیست
درراگیـاه خشـک وزنکـل خشـکی تنشکهرسدمینظر

متوسـط تـنش بهنسبتيدارمعنیطوربهشدیدتنشتیمار
تـنش درتولیـدي تـوده زیسـت بیشترین.استدادهکاهش
فاصـله درافـزایش وکـاهش گونههروآمدبدستمتوسط
درتـوده زیسـت عملکـرد دار معنـی کاهشبهمنجرآبیاري

).ج-2(شکلگردیدشدیدتنشوتنشبدونتیمارهاي

بذرعملکرد
(جـدول شیآزمانیادرانسیوارهیتجزازحاصلجینتا

يدارمعنـی شـدت بـه تـأثیر کیخشـ تنشهکدادنشان)2
)P≤0.01(اثـر .داشـت یآلمانبابونهاهیگدربذرعملکردبر

عملکردهااسمولیتپاشیمحلولدرآبیاريهايرژیممتقابل
).2(جـدول دادقرارتأثیرتحت%5احتمالسطحدررابذر

کـه زمـانی شـاهد تیمارهـاي بینکهدادنشانماهايیافته
آب،بـا پاشـی محلـول ،پاشـی محلـول عدمتیمارهايتحت

نظرازيدارمعنیاختالفگرفتند،قرارگاباواسیدهیومیک
مقایسـه همچنـین ).3جـدول (نشـد مشـاهده بـذر عملکرد
تیمـار گیاهـان کـه دادنشـان متوسطتنشبرايهامیانگین

گالیسـین اسـید، هیومیـک آب،بـا شدهپاشیمحلولنشده،
نشـان بـذر عملکـرد نظرازيدارمعنیاختالفگاباوبتائین
متیـل بـا پاشـی محلـول اثـر دربـذر عملکـرد البته .ندادند

متوســطتـنش ســطحدراسـید سالیســیلیکوجاسـمونات 
نشـان پاشـی محلـول عدمتیماربهنسبتيدارمعنیافزایش

).3جدول(داد



آلمانیبابونهبر عملکرد و شاخص برداشت (کاپیتول، اسانس و بذر)آبیاريپاشی ومحلولاثرات واریانستجزیه-2جدول 

منابع تغییر
درجه
آزادي

میانگین مربعات
عملکرد
اسانس

شاخص
برداشت کاپیتول

شاخص
برداشت اسانس

عملکرد
کاپیتول

محتواي
اسانس

شاخص
برداشت بذر

عملکرد
زیست توده

عملکرد
بذر

09/0ns76/29ns6/1844**8/1554*01/12945**064/0*8/861**15/1**2بلوك
2ns38/0**8/3418ns034/0**8/49525**2/1**6/666*9/5803**4/13447آبیاري

445/01/70024/06/1746013/097/39/7713/185اصلیخطاي
66/0ns7/68*037/0ns4/1215ns045/0ns61/17ns4/408ns8/270**6پاشیمحلول

6/2821ns029/0ns14/17ns5/1966*9/481**034/0*5/168*56/0**12پاشیمحلول×آبیاري
3618/02/69013/04/814027/091/146/20515/206فرعیخطاي

9/2216/1684/2558/1309/1833/1398/1028/12(%)تغییراتضریب
ns،*1و%5احتمالسطحدردارمعنیودارمعنیغیرترتیببه:**و%
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برداشتشاخصوعملکردنظرازپاشیمحلولوآبیاريهايرژیمتیماريهايترکیبهايمیانگینمقایسه-3جدول
هاشاخص تیمار

بذرعملکرد
هکتار)در(کیلوگرم

کاپیتولعملکرد
هکتار)در(کیلوگرم

برداشتشاخص
)%(کاپیتول

برداشتشاخص
)%(اسانس

اسانسعملکرد
هکتار)در(کیلوگرم

پاشیمحلول آبیاريرژیم

53/148 ab 6/262 ab 61/33 a 35/0 c 53/1 b NS

50
مترمیلی

8/151 ab 6/281 ab 86/66 a 41/0 abc 73/1 ab W

6/121 d 7/256 ab 94/65 a 43/0 abc 68/1 ab MJ

3/128 cd 4/262 ab 65/68 a 42/0 abc 61/1 ab SA

2/140 abc 1/241 b 21/60 a 36/0 bc 45/1 b HA

7/133 cd 6/264 ab 81/70 a 55/0 a 06/2 ab GB

1/156 a 5/290 a 6/69 a 53/0 ab 24/2 a GABA

6/117 cd 3/183 ab 45/48 a 44/0 abc 73/1 abc NS

100
مترمیلی

9/114 cd 3/213 a 74/51 a 51/0 a 13/2 ab W

6/130 ab 7/212 a 42/47 ab 48/0 ab 18/2 a MJ

134 a 5/163 b 08/35 b 31/0 bc 47/1 c SA

5/105 d 6/207 a 76/46 ab 44/0 abc 97/1 abc HA

3/116 cd 7/173 ab 63/40 ab 37/0 bc 57/1 c GB

7/127 abc 7/165 b 23/40 ab 4/0 abc 67/1 c GABA

6/90 a 141 bc 41/36 bc 32/0 b 24/1 b NS

150
مترمیلی

6/72 a 2/107 c 23/28 c 3/0 b 15/1 b W

4/99 a 6/203 ab 45/52 ab 53/0 ab 09/2 ab MJ

4/77 a 5/182 ab 7/44 abc 5/0 ab 04/2 ab SA

07/86 a 8/183 ab 57/45 ab 54/0 ab 15/2 ab HA

5/105 a 6/191 ab 42/44 abc 54/0 ab 37/2 a GB

8/97 a 222 a 36/55 a 76/0 a 07/3 a GABA

.باشندیمLSDآزمونبا%5احتمالسطحدردار معنیتفاوتبیانگرفاکتور،وستونهردرمشابهغیرحروف
NS:پاشیمحلولعدم،W:مقطر،آبباپاشیمحلولMJ:جاسمونات،متیلSA:اسید،سالیسیلیکHA:اسید،هیومیکGB:بتائین،گالیسین

GABA:اسیدگاماآمینوبوتیریک
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اسانسمحتوايهايمیانگینمقایسه-2شکل
آبیاريهايرژیمتأثیرتحتج)،تودهزیستعملکردب)،بذربرداشتشاخصالف)

.باشندیمLSDآزمونبا%5احتمالسطحدردار معنیتفاوتبیانگرمشابهغیرحروف
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بحث
درهکتـار درکیلـوگرم 15/1حـداقل ازاسـانس عملکرد

حـداکثر تـا آببـا پاشـی محلولوشدیدتنشتیماريترکیب
وشـدید تـنش تیمـاري ترکیـب درهکتـار درکیلوگرم05/3

دراسانسعملکردتحقیقایندر.کردتغییرگاباباپاشیمحلول
تحقیقـات نتایجباکهدادنشانجزئیافزایششدیدتنشسطح
وبادگولـد پرسـو، ارقـام اسانسعملکرددارد.تطابقنیزدیگر
متوســطخشــکیتــنشتحــتشــیرازيبابونــهمحلــیتــوده

نیافـت کاهشتنهانهشاهدبامقایسهدرزراعی)ظرفیت75%(
Farhoudi(یافـت افزایشنیزکامازولنمؤثرهمادهدرصدبلکه

& Makkizadeh Tafti, باعـث کیخشـ تنشاگرچه).2013
ردکـ عملامـا شود،یمداروییگیاهاندراسانسدرصدشیافزا

Charles(نعناعدريداریمعناهشکاسانسلک et al., 1990(
Refaat(حانیرو & Saleh, رونـد البتـه  .اسـت هداشت)1997

ـ تحقاین جینتامشابه ـ نشـن یآودرقی اسـت. شـده گـزارش زی
طیشـرا درشـن، یآودراسـانس ردکعملثرکحداهکبیترتنیبد

ـ اازانحرافباوآمدبدستيامزرعهتیظرف70% رطوبـت نی
ـ ظرف%50و%90تا کـاهش اسـانس ردکـ عمل،يامزرعـه تی

Letchamo(یافت يداریمعن & Gosselin, گیاهاندر).1996
سـرعت بـه تواندمیزندهغیروزندههايتنشبهپاسخدرگابا

شـود هـا تـنش ایـن برابـر درگیاهمقاومتباعثویابدتجمع
)Wang et al., ــا).2014 ــقازگاب ــزایشطری ــتاف فعالی

پیـروات فعالیـت کـردن سـرکوب وکربوکسـیالت - 5- پرولین
کـه آنجااز.شودمیگیاهدرپرولینتجمعبهمنجردهیدروژناز،

بـه تحمـل افـزایش هـاي اسمولیتترینحساسازیکیپرولین
ساختارحفظباعثتنشهنگامدرپرولینتجمع،باشدمیتنش

ــلولی ــوگیريوس ــیبازجل ــايآس ــلولیه ــدس ــدخواه ش
)Wang et al., هلـو هـاي میوهدرگاباخارجیکاربرد).2014

پـرولین بیشترتجمعودرونیگاباتجمعافزایشباعثشدهانبار
درســرماصــدماتازناشــیخســارتکــاهشســببوشــد

Shang(شدهلومدتطوالنیانبارداري et al., کاربرد).2011
سالیسـیلیک گابـا، ماننـد رشدهايکنندهتنظیموآبیتنشتوأم 
راثانویـه هايمتابولیتسنتزپوترسکینواسیدآبسیسیکاسید،

ــاهدر Simaroubaگی glaucaــا ــرد.ءالق ــاربردک ــینک چن
وآبـی تـنش اثـرات کاهشباعثتنششرایطدرهاییترکیب

گیـاه دارویـی قابلیت وشدهفعالزیستهايترکیبسنتزالقاء
Awate(بخشـید بهبـود رامـذکور  & Gaikwad, در).2014
مرزنجـوش وریحـان گیـاه دوبراسیدسالیسیلیکاثربررسی
مـوالر 10- 4غلظـت درریحاناسانسکیفیتویتکمافزایش

ــزارش ــدهگ ــتش ,Gharib(اس ــایج).2006 ــاتنت تحقیق
Alavi-Samaniمتقابلاثراتکهدادنشان)2015(همکارانو

وگونـه وجاسـمونات متیـل جاسمونات،متیلوآبیاريرژیم
تلــخکــدواســانسعملکــردرويبــرگونــهوآبیــاريرژیــم

)Momordica charantia(متقابــلاثــرولــینبــوددار معنــی
بـود. دار معنـی گونـه وجاسـمونات متیلآبیاري،رژیمگانهسه

متیــلخــارجیکــاربردبــااســانسعملکــردبهبــوداحتمــاالً
عناصـر جـذب رشـد، دوره طـول افزایشدلیلبهجاسمونات

سـنتز وهـا بـرگ چربـی غـدد فراوانـی درتغییـرات یاغذایی
Ghasemi(باشدهامونوترپن Pirbalouti et al., 2014.(

بود.تنشبدونتیماربهمربوطتولیاپکردکعملنیشتریب
ـ آبفواصـل شیافـزا با ـ ردکـ عملاز،ياری طـور بـه تولیاپک

.دیرسحداقلبهشدیدتنشسطحدروشداستهکيداریمعن
ازخشـکی، تنششدتافزایشباکهدهدمینشانتحقیقات

Pirzad(شودکاسته میبوتههردرکاپیتولعملکردمیزان et

al., ـ آبدرردکعملنیباالترحصول).2009 ومناسـب ياری
ـ میکازانحرافباردکعملاهشک (معمـوالً مشـخص زانی

ـ درمحققانریساتوسطم)یمالیلیختنش ویآلمـان ه بابون
,Omidbaigi(سونینا ,Omidbaigi(انهیراز،)2001 1993(
Baricevic(بالدونو et al., است.شدهگزارشنیز )1999

شـدن بستهبرگ،سطحاهشکقیطرازآبمبودکتنش
ـ هـا، روزنـه تیهداتیقابلاهشکها،روزنه ـ آبگاهشک يری

ـ پروتوپالسـم، يهـا بخشریساولروپالستک سـنتز اهشک
ـ فتوسنتزکاهشسببلیلروفکونیپروتئ انتقـال گـردد. یم
ـ یآبمکتنشتأثیرتحتزینيفتوسنتزمواد وافتـه یاهشک

ـ اازهابرگاشباعوتجمعموجب ـ مـواد نی ـ گـردد، یم هک
اهیگرشدفتوسنتز،شدنمحدود.دینمایممحدودرافتوسنتز
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,Pirzad(دهدیماهشکراردکعملو پاشـی محلول).2004
ـ اسـید سالیسیلیکوبتائینگالیسینبا باعـث گابـا ویـژه هب

مقایسـه درشدیدتنشدرکاپیتولعملکرددار معنیافزایش
برگـی کـاربرد مثبـت اثـرات .گردیـد تـنش سطوحسایربا

در کـرده رشـد آلمـانی بابونـه عملکـرد بـر بتائینگالیسین
قبیـل ازگیاهـان سـایر درتحقیقایندرآبکمبودشرایط
Makela(فرنگیگوجه et al., Agboma(ذرت)،1998 et

al., Gorham(پنبه)،1997 et al., -Diaz(گنـدم و)2000

Zarita et al., وGorhamاسـت. شـده مشاهدهنیز)2001
ـ راپنبهردکعملشیافزا)2000(همکاران شیافـزا ازیناش

ـ تحقدرهکيطوربه.دانستندهابوتهرشد مشـخص نـان آقی
دیگردماالتونیآنشیافزاباعثنییبتانیسیگالهکدیگرد

ـ نقـش مادهنیاهک سـاخت ويفتوسـنتز چرخـه دریمهم
ـ گیشـ یزاویشـ یرورشديداریپابرايالتیمیاس دارداهی
)Gharib, ــاهدر).2006 مرزنجــــوشوریحــــانگیــ

Benavides-Mendozaفلفــــلدر)2002(همکــــارانو
اسـید سالیسـیلیک کاربرداثردرراعملکردورشدافزایش
بـر گابـا خـارجی کاربردمورددرتحقیقاتنمودند.گزارش

.باشـد مـی محدودبسیارآلمانیبابونهکاپیتولعملکردروي
تعـداد گابـا مختلـف هـاي غلظـت کـاربرد باتحقیقیکدر
افزایشيدارمعنیطوربهتلخکدوگیاهدرمادهونرهايگل

ترتیب بهگیاههردرمادهونرهايگلتعدادبیشترینویافت
آمـد بدسـت گابـا لیتردرگرممیلی2و5/1هايغلظتدر
)Ashrafuzzaman et al., 2010.(

آبیـاري هـاي رژیـم تأثیرتحتاسانسبرداشتشاخص
)2011(همکـاران وPirzadتحقیـق این مانندنگرفت.قرار
رويبـر آبیـاري هايرژیمسطوحبینيدارمعنیتفاوتنیز

مشـاهده آلمـانی بابونـه گیـاه دراسـانس برداشتشاخص
ـ برداشـت، شـاخص فیتعربهتوجهبانکردند. عوامـل هکلی

ـ نیـز واسـانس) اینجا(درياقتصادبخشيروبرمؤثر لک
قـرار تـأثیر تحترابرداشتشاخصشدتبه،کخشوزن

ـ آبتـأثیر تحتآمدهبدستجینتانیبنابرا. دندهیم ردياری
,Pirzad(اندشدهدییتأنیزاهانیگریسا ماهايیافته).2004

سالیسیلیکجاسمونات،متیلگابا،برگیکاربردکهدادنشان

افـزایش بهمنجرشدیدتنشسطحدراسیدهیومیکواسید
بیشـترین کـه گردیـد آلمانیبابونهاسانسبرداشتشاخص

دلیـل . بـود گابـا بهمربوطاسانسبرداشتشاخصبرتأثیر
گیاهـان دراسـانس برداشتشاخصبیشترینحصولاصلی
اثـر .باشـد مـی اسـانس عملکردبودنباالگاباباشدهتیمار

بـود، دار معنیکاپیتولبرداشتشاخصبرآبیاريتیمارهاي
بـر پاشـی محلـول درآبیـاري تیمارهايمتقابلاثرهمچنین
درتحقیقـات نتـایج .بـود دار معنیکاپیتولبرداشتشاخص

شاخصمقداربیشترینکهاستایندهندهشاننآلمانیبابونه
ــاپیتولبرداشــت ــهک ــارتیمــارب ــسيآبی و50،100ازپ

ازپـس يآبیـار تیمـار بهآنمقدارکمترینومترمیلی150
.شودمیمربوطAکالستبخیرتشتکازتبخیرمترمیلی25

ازپــسيآبیــارتیمــاردربرداشــتشــاخصکــممقــادیر
مقـادیر وکـاپیتول پایینعملکرددلیلبهتبخیرمترمیلی25
تشـتک ازتبخیـر مترمیلی75و50يتیمارهادرآنيباال

شـده گـزارش خشکگلعملکرديباالمقادیربدلیلتبخیر
تیمـار دربرداشـت شـاخص زیـاد مقـدار کهحالیدراست،
بـا تبخیـر، تشـتک ازتبخیـر متـر میلی100ازپسيآبیار

بـودن پـایین دلیـل هبخشک،گلعملکردبودنپایینوجود
Pirzad(باشـد میبیولوژیکیعملکرد et al., نتـایج ).2009

ترکیـب درکاپیتولبرداشتشاخصبیشترینکه دادنشانما
بدسـت بتائینگالیسینباپاشیمحلولوتنشبدونتیماري

درآببـا شـده اسـپري گیاهانبهمربوطآنکمترینوآمد
شـاخص کـاهش شیبدرتفاوتاین.بودشدیدتنشسطح

بیشـتر يفتوسنتزموادتخصیصدلیلبهاستممکنبرداشت
Pirzad(باشدتنشسطحشدیدتریندرکاپیتولتولیدبه et

al., کاربرداثردرعملکرداجزاءوعملکرددربهبود).2012
سـودمند اثـر ازناشـی استممکنبتائینگالیسینخارجی
عنـوان  بـه آننقـش ومتابولیسـم ورشدبربتائینگالیسین
خـارجی کـاربرد اثـر البتـه  .باشـد اسـمزي کننـده محافظت
دروآبکمبـود شـروع زماندرکهموقعیبتائینگالیسین

اسـت آشکارترشودبردهبکارزایشیورویشیرشدمرحله
)Aldesuquy et al., 2012.(Iqbalهمکــارانو)2005(

ثريمـؤ نقشبتائینگالیسینخارجیردکاربکهکردندثابت
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دوعملکـرد وتـورگر پتانسیلبرآبیتنشاثراتتعدیلدر
داشت.آفتابگردانالین

تـنش شـدت افزایشباکاپیتولبرداشتشاخصهمانند
بـه شـدید تـنش درویافتـه کـاهش بـذر برداشتشاخص
بسـتگی برداشتشاخصدرتغییر.رسیدخودمقدارکمترین

وسـیله یـک برداشتشاخصدارد.گلعملکرددرتغییربه
كمـال بـاال برداشـت شـاخص فقـط ونیستهدفواست
نتیجـه دربـاال برداشـت شاخصاستممکنزیرا.باشدنمی

شـود حاصـل تـوده زیسـت عملکردوگلعملکردکاهش
)Shiranirad, قابـل زمـانی بـاال برداشـت شاخص).2006

تولیـد خشـک مـاده کلافزایشازحاصلکهباشدمیقبول
دوهریاوياقتصادعملکردسهمافزایشیامزرعهدرشده
Koocheki(باشـد آنهـا  & Sarmadnia, رواز ایـن ).2007
وتـوده زیسـت عملکـرد بـا همراهرابرداشتشاخصباید

.دادقراربررسیموردگلعملکرد
رااسانسدرصدنیترنییپاونیباالترهانیانگیمهسیمقا

در.دادنشـان تـنش بـدون وشدیدتنشسطحدرترتیب به
اسـانس درصدنیباالترمجموعدر)Pirzad)2004مطالعه

ـ تبخکتشـت ازریتبخمترمیلی50ازپسياریآبماریتاز ری
ـ منیاازانحرافباهکآمدبدست وشیافـزا بـا یعنـی زان،ی

قابــلاهشکــاســانسدرصــدياریــآبآبزانیــماهشکــ
ـ داد.نشانيامالحظه بـا اسـانس درصـد شیافـزا نیهمچن

Simon(حـان یردرآبـی کمبودتنششدندتریشد et al.,

ـ لکا،)1992 ـ لی Solinas(یوهک et al., آویشـن و)1996
)Letchamo & Gosselin, .اسـت شـده گزارشنیز )1996

و Farahaniو)2007(و همکاران Safikhaniکهحالیدر
ژنوتیـپ وگونـه بـه با توجـه  کهندمعتقد)2009(همکاران 

یـا وکـاهش افـزایش، باعثتواندمیخشکیتنشگیاهی،
درکـاهش البتـه  شـود. هـا متابولیـت سـطوح برتأثیرعدم

وفتوسـنتز دراخـتالل دلیلبهاستممکناسانسمحتواي
گیـاه رشـد توقـف وتـنش شرایطتحتکربوهیدراتولیدت

Flexas(باشد & Medrano, 2002.(
تـنش شدتافزایشباشدانیبجینتادرهکيطورهمان

شـاهد تیمـار بـا سـه یمقادريدارمعنیطوربهبذرردکعمل

ــ ــت.یاهشک ــهاف ــورب ــهيط ــرینک ــردکمت ــذرعملک ب
وشــدیدتــنشتیمــارازهکتــار)درکیلــوگرم6/72(

اثـر پاشـی محلولتیمارهاي.شدحاصلآبباپاشیمحلول
آنمتقابلاثرکهحالیدرنداشتند،بذرعملکردبريدارمعنی

داد.قـرار تـأثیر تحـت رابـذر عملکردآبیاريهايرژیمبا
دارویـی گیاهرويبر) Pouryousef)2013تحقیقاتنتایج

ـ طرازکیخشـ تنشاعمالکهدادنشانرازیانه ـ قی اهشک
عناصـر انتقـال وجـذب رونـد دراخـتالل وهابرگسطح
موجـب ودادهاهشکراپروردهموادعرضهودیتول،ییغذا

تعـداد بوتـه، درچترتعدادازجملهردکعملياجزادررییتغ
ـ نهادروشـده كچتـر دردانـه تعـداد وچتردركچتر تی
ـ اجینتـا .یابدمیاهشکدانهردکعمل جینتـا بـا شیآزمـا نی
)،2012(همکـاران وHeidariجملـه ازمحققانازياریبس

Zehtab-Salmasiــی)2006(همکــارانو ــرمبن ــاهشب ک
دارد.مطابقـت آبیـاري کموتنششرایطتحتدانهعملکرد

متیـل واسـید سالیسـیلیک بـا پاشـی محلولتحقیقایندر
تـنش تحـت بذرعملکرددار معنیافزایشباعثجاسمونات

ـ نتیجـه درعملکردافزایشگردید.متوسط بـا برگـی هتغذی
سالیسیلیکيگذارتأثیردلیلبهاستممکناسیدسالیسیلیک

ـ خصوصـیات افزایشسببکهباشدفتوسنتزبراسید ویکم
Shakirova(شـود مـی محصـوالت کیفـی  et al., 2003.(

وتقسـیم افزایشبااسیدسالیسیلیکرسدمینظربهبنابراین 
دیگـر سـوي از.دهـد مـی افزایشراعملکردهاسلولرشد
عملکـرد ورشـد افـزایش دراسـید سالیسیلیکمثبتتأثیر

.باشـد گیـاه يهـا هورمـون فعالیتبرتأثیردلیلبهتواندمی
اکسـین، يهـا هورمـون تعـادل تغییـر بـا اسـید سالیسیلیک

عملکـرد ورشـد افـزایش سببآبسیزیکاسیدوسیتوکنین
Hayat(شودمی et al., اثـر دربذرعملکردافزایش).2005

هايپژوهشدرجاسموناتمتیلواسیدسالیسیلیکمصرف
ــیاري ــزارشبس ــدهگ ــتش Anjum(اس et al., ؛ 2011

Yun-Xia et al., بهبـود سببرشدهايکنندهتنظیم).2010
خشـکی تـنش وتنشوجودعدمشرایطتحتدانهعملکرد

دنـد کرگزارش)2017(همکارانوVahabiشدند.گندمدر
تـنش وتـنش وجودعدمشرایطدر وايگلخانهشرایطدر
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وسایکوسـل اسـید، سالیسـیلیک رشدهايکنندهتنظیمآبی،
گنـدم دانـه عملکردافزایشسببترتیببهاسیدجاسمونیک

شدند.%24/7و%7/20،%76/13میزانبه
بیـان توانمیآزمایشایندرآمدهبدستنتایجبراساس

بـروز آنتبـع بهوآبیاريفواصلافزایشباچندهرکهکرد
کــاپیتول،برداشــتشــاخصوعملکــردازخشــکیتــنش

کاسـته آلمانیبابونهگیاهدربذربرداشتشاخصوعملکرد
خشـکی تـنش کننـده تعـدیل مـواد مصـرف بـا اماشودمی

تـنش سـوء اثـرات بـروز ازحديتاتوانمیها)(اسمولیت
عملکـرد کاهشبنابراین کاست.گیاهاینعملکردبرخشکی

خشکیتنشسطحدوهردرخشکیتنشبروزطیدرگل
تبخیر)تشتکازتبخیرمتر میلی150و100ازپس(آبیاري

.بوداسانسمحتوايافزایشباهمراه
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Abstract
In order to evaluate the effects of foliar application of osmolytes on the quantitative and

qualitative yield of German chamomile (Chamomilla recutita L.) in drought stress conditions, a
split-plot experiment was conducted based on randomized complete block design with three
replications at Research Center of Medicinal Plants, Shahed University. The treatments included
irrigation as the main factor in three levels [(irrigation after 50 (without stress), 100 (moderate
stress) and 150 mm evaporation from the class A pan (severe stress)] and foliar application of
osmolytes as sub-plots in seven levels [(without Spraying (NS), distilled water (W), methyl
jasmonate (MJ= 75M), salicylic acid (SA= 2mM), humic acid (HA= 2.5lit/1000), glycine
betaine (GB= 5mM), and - aminobutyric acid (GABA= 50mM). The electrical conductivity of
the irrigation water was 4.8 dS/m. Mean comparisons showed that GABA combined with severe
stress had the highest essential oil yield (3.7 kg ha-1). In plants treated with GABA under severe
stress, essential oil harvest index was increased by 60 and 58%, respectively, compared to W
and NS treatments. The highest and lowest capitol harvest index with 70.81% and 23.28% were
respectively obtained from GB combined without stress and W with severe stress. SA, GB, and
GABA increased the capitol yield in severe stress compared with the moderate stress. Severe
stress caused a significant increase in essential oil content from 0.66 to 1.13%, a 35% reduction
in seed harvest index compared to control treatment, and a significant reduction in biomass
yield rather than moderate stress. MJ and SA increased seed yield compared with NS in
moderate stress.
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