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 چکیده

آبیاری آزمایشی در شرایط نامناسب محیطی با ایجاد میکروکلیما امکان افزایش عملکرد وجود دارد؛ در این راستا در شرایط خاک شور و سدیمی و کم
تیمارهدا شدامل    های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدد  صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکدر شمال شرقی اهواز به 1395-96در سال زراعی 

جندو  غربدی،    -شمال شدرقی  ،غربی -جنوبی، شرقی -های شمالیجهت جغرافیایی کاشت )شاهد )کاشت مسطح غیر خطی( وکاشت در جوی در جهت
م در متدر  گدر  126( و عملکرد گل خشک )5/78اصفهان و شیراز( بود  باالترین تعداد گل در بوته ) ،های بابونه )اهوازجنو  شرقی( و توده -شمال غربی

جنو  شرقی در تیمار تدوده   -گرم در متر مربع( در جهت کاشت شمال غربی 417ترین عملکرد بیولوژیک )جنو  و بیش -مربع( در جهت کاشت شمال
ر( و کیلدوگرم در هکتدا   14/3تدرین ) غر  مشاهده شد  کم -درصد( در توده اصفهان در جهت شرق 06/1دست آمد  باالترین درصد اسانس )اصفهان به
 221غر  مشاهده شد کده   -کیلوگرم در هکتار( عملکرد اسانس در توده اصفهان و به ترتیب در کاشت مسطح غیر خطی و جهت  شرق 1/10باالترین )

-آلفدا شدمال شدرقی( و    -فارنسن در توده شدیراز )جندو  غربدی   جنو (، بی -درصد افزایش را نشان داد  باالترین درصد کامازولن در توده اهواز )شمال
طدور کلدی   ( در کشت مسطح مشاهده شدد  بده  50/0ترین ضریب استهالک نوری )دست آمد  کمجنو ( به -بیسابولون اکساید آ در توده اصفهان )شمال

 تواند یک روش بسیار کم هزینه برای افزایش محصول باشد  کاشت ردیفی در جوی و در جهت جغرافیایی مناسب می
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   1 مقدمه

 (.Matricaria chamomilla Lدارویددی بابوندده آلمددانی ) گیدداه
کدده  اسددت( Asteraceae) کاسددنی خددانواده از سددالهیددک گیدداهی

اندد کده   های پیشین نشدان داده کاربردهای دارویی بسیار دارد  بررسی
-αابولون اکسدددداید آ )بیسدددد-(، آلفدددداChamazuleneکامددددازولن )

Bisabolone oxide A و بی فارنسدن ) (b-Farnesene  از اجدزای )
واسدطه وجدود   اصلی اسانس بابونه آلمانی هسدتند  اسدانس بابونده بده    

کامازولن آبی رنگ است که به آهستگی اکسیده شده و به رنگ سدزز  
(  کامدازولن خدوا    22گدردد ) ای رندگ مدی  درآمده و در نهایت قهوه

گلیسرید متعدد دارد از جمله باعث کاهش کلسترول کل و تریدرمانی 
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 شدددده و در کدددل خاصدددیت ضدددد غلپدددت بددداالی لی دددوپروتئین  
(Hyperlipidemia( در خون دارد )فارنسن به مانند یک فرمون 27  )

(  15شدود ) ها تولیدد مدی  های زیادی از شتههشدار دهنده توسط گونه
عمده اسانس بابونه است و بده   بیسابولون اکساید آ یکی از اجزای-آلفا

عنوان یدک  همراه سایر اجزای اسانس بابونه پتانسیل آن را دارد که به
(  24اکسیدان و ضد سرطان طزیعدی مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد )     آنتی

های محیطی قرار دارند  در درون طور مداوم در معرض تنشگیاهان به
 اقلیم خُرد ایجاد با نتوایک منطقه با شرایط نامناسب آ  و هوایی می

 با انسان تر ساخت تر و قابل تحملبرای گیاه مناسب را زیستی شرایط
 هدای آسدیب  از را خدود  آشدیانه  ایجداد  بدا  حیواندات  ساختمان و ایجاد

 حفد   آفتدا   تدابش شددید   نیز و شدید سرمای و گرما مانند محیطی
 ایجاد هاییاقلیم خرد هایی،وکارساز ایجاد با نیز کشاورزی در  کنندمی
 در مثدال  بدرای   بخشدد مدی  بهزود را گیاهان رشد شرایط که گرددمی

 نامسداعد  شدرایط  از گیاهدان  گلخانده،  یدا  و اندازسایه ایجاد با باغزانی،
 آگروتکنیک، عملیات توان بانیز می زراعت در  شوندمی حف  محیطی
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 مثدال در بدرای    بدرای گیداه نمدود    مناسدب  اقلدیم  خُرد ایجاد به اقدام
 پشدته  روی بدر  نمدک  تجمع است شوری باال دارای خاک که مناطقی
جوی کمتر است  در مناطق بسیار گرم  در شوری میزان و شده متمرکز

 واسدطه بده  جندو ، -شدمال  جهدت  و خشک کشت گیاه در جوی و در
بده   بعدد از ههدر   و صدزح  هنگام در جوی روی بر هاپشته اندازیسایه

 لدذا  شدده  جذ  کمتری ی و رشد مقدماتی، نورزنویژه در مرحله جوانه
-شدرق  کاشت جهت از ترکم کانوپی حرارت خاک کف جوی و درجه
 بابونده  گیداه  کدم  ارتفدا   بده  توجده  بدا  موضدو   این  خواهد بود غر 
 باعدث  رشد مراحل ابتدای در آن یآهسته و بطئی کُند، رشد واسطهبه
در  باشدد  پشدته  تر ازکم طوالنی زمان برای مدت گیاه ارتفا  گرددمی

در   بود خواهد تربیش کاشت ردیف جغرافیای جهت نتیجه تاثیرگذاری
-ترین عملکرد ماده خشک سدورگوم در جهدت شدمالی   آزمایشی بیش

 روزانده  ندور  جذ  کاشت بر ردیف جهت (  اثر17دست آمد )جنوبی به
در خدط اسدتوا     گیردصورت می جغرافیایی عرض درجه 25 در تربیش

  ندور را دارد  جدذ   ترینبیش جنو -شمال تر ایام سال جهتدر بیش
 -شدمال  جهت تر نور دربیش جذ  درجه، 55 تا باالتر، هایعرض در

 بقیده  بدرای  غربی -شرقی جهت در و تابستان هایماه طول در جنو 
اما با افزایش عرض جغرافیایی از اثر بخشی جهت  افتد،اتفاق می سال

درجه بده   65گردد  از عرض جغرافیایی یکاشت بر جذ  نور کاسته م
گیدرد هدر   غربی صورت می -ترین جذ  نور در جهت شرقیباال بیش

های جغرافیایی اثر جهت چند که تفاوت آن جزئی است  در این عرض
تر است زیرا در این مناطق کاشت بر جذ  نور از اثر روزهای ابری کم

(  در برخدی مدوارد   16) تعداد روزهای ابری زیادتر از سایر مناطق است
های گیاهی در مناطقی غیر از خواستگاه اصلی باعث ایجاد کاشت توده

گدردد  در هدر   تغییرات در رشد و نمو، کمیدت و کیفیدت عملکدرد مدی    
 کاشدت،  جهدت  تدرین مناسدب  همدراه  به رقم بهترین ای تعیینمنطقه
 کمیت و کیفیت محصول را بهزود بخشد  در آزمایشی بر روی تواندمی

در شدرایط آ  و   (.Silybum marianum Lگیاه دارویی خار مریم )
هوایی اهواز مشخص شد که توده اصفهان نسزت به توده محلی گدل  

برابدر سدلیمارین    09/2و  81/2سفید و گل بدنفش اهدواز بده ترتیدب     
(  در 1تدر بدود )  روز طدوالنی  26ی رشدد آن  تری داشدت و دوره بیش

واریتده اروپدایی    همراه پدن  در ایران به نیآلما بابونه توده 20 آزمایشی
عملکدرد   عملکرد بیولوژیک، دریی تنو  باالگرفت و قرار  بررسیمورد 

(  با توجه 13مشاهده شد )اقتصادی، تعداد گل در بوته و درصد اسانس 
های مختلدف  به موارد ذکر شده، در این آزمایش هدف ارزیابی اثر توده

واسددطه یی خطددوک کشددت )بدده هددای جغرافیددابابوندده و نیددز جهددت 
کند( بر عملکرد کمی و کیفی گیداه بابونده   میکروکلیمایی که ایجاد می

 آلمانی بود 
 

 هامواد و روش

 پژوهشددی مزرعدده در 1395-96 زراعددی سددال در آزمددایش ایددن
 کیلدومتری  36 در خوزسدتان  طزیعدی  منابع و علوم کشاورزی دانشگاه
 و شمالی دقیقه 36 و جهدر 31 جغرافیایی عرض با اهواز شرقی شمال
 سطح از متر 22 ارتفا  با شرقی، دقیقه 53 و درجه 48 جغرافیایی طول
 در فاکتوریل صورتبه آزمایش اینطرح آماری و اجرای  شد  اجرا دریا
 عوامدل آزمدایش    بود تکرار 3 در تصادفی کامل طرح پایه بلوک قالب
کشدت )کشدت    جهدت  و شیراز( اصفهان، )اهواز، بابونه توده سه شامل

 –غدر    ،جنو  -های شمالمسطح )شاهد(، کشت در جوی در جهت
شمال غربی( بود   -شمال شرقی و جنو  شرقی -جنو  غربی ،شرق

 270 حدود سالیانه بارندگی متوسط بلندمدت، هواشناسی آمار براساس
 درجده  36 حداکثر و 23 متوسط ،5/9 حداقل دمایی میانگین متر،میلی

 قدرار  خشدک نیمه و خشک مناطق گروه در اقلیمی لحاظ از سلسیوس،
 دوره طی منطقه هواشناسی پارامترهای از برخی ماهیانه میانگین  دارد
 خداک  خصوصدیات  بررسی منپوربه  است شده ارائه 1 جدول در رشد
 خاک از قسمت چهار از آزمایش شرو  و کاشت از قزل آزمایش، محل
 جداگانده  طدور به مترسانتی 60تا  30 و 30 تا صفر عمق دو در مزرعه
 از هدا نمونده  هدا، کلوخده  کردن خرد از پس و آمد عملبه بردارینمونه
 نمونه یک عمق هر برای نهایت در  شد داده عزور متریمیلی دو الک

 خداک  هدای نمونده  هدای ویژگدی  برخی آزمایشگاه در  شد تهیه مرکب
 (  2 جدول) شد گیریاندازه

 
 (1395-96ی در طی مدت اجراي آزمایش )سال زراعی آمار هواشناس -1جدول    

Table 1- Meorological statistics during the experiment 

 ماه
Month 

 میانگین دما
Temperature 

average  

(ºC) 

 حداقل دما
Temperature min.  

(ºC) 

 حداکثر دما
Temperature 

max.  

(ºC) 

 بارندگی
Rainfall  

)mm) 

 سرعت باد میانگین
Average wind speed  

)1-(km.h 

 رطوبت نسبی
Relative humidity  

(%) 

November 19.4 11.7 27.7 0.0 7.0 37.4 

December 14.2 8.5 19.8 41.14 8.5 59.1 

January 13.7 8.0 20.0 1.27 7.9 53.9 

February 13.5 6.5 20.4 10.15 7.5 44.8 

March 20.4 13.7 26.9 42.42 8.3 46.4 
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 هاي نمونه خاک محل اجراي آزمایشویژگی -2جدول 
Table 2- Physical and chemical soil characteristics of soil in research station 

 عمق خاک
Soil depth (Cm) 

 هدایت الکتریکی
EC  

 

( dS.m-1) 

pH 
 بافت خاک

Soil texture 

 مواد آلی
Organic matter 

 (%) 

 نیتروژن
N  

(%) 

 فسفر
P  

(mg.Kg-1) 

 پتاسیم
K  

(mg.Kg-1) 

 SiCL    1.0 0.03 16.9 130 رسی سیلتی  7.7 7.7 0-30
 SiCL  0.8 0.02 15.1 144رسی سیلتی 7.6 9.4 30-60

 
 شد با توجه به نتای  خاک محل آزمایش شور و سدیمی محسو  

 مطلددو  مهددار و زنددیجواندده تحریددک منپددوربدده کاشددت، از قزددل
 زراعدی  هرفیدت  محددوده  در خداک  رطوبت تامین زنی و هرزهایعلف
 از پدس   گرفدت  صدورت  اولیه آبیاری زمین، تهیه عملیات انجام برای

 و هاکلوخه کامل کردنخرد جهت دار،گاوآهن برگدان با شخم عملیات
 پس  شد انجام هم عمود بر جهت  در دیسک مرحله دو زمین، تسطیح

 کیلوگرم 60 میزان به فسفر کود خاک آزمون به توجه با مرحله این از
 سدطح  در یکنواخدت  طوربه تری ل، فسفات سوپر منزع از خالص فسفر
 100میدزان  کود نیتروژن با توجه به آزمون خاک به  شد توزیع مزرعه

درصد  50درصد در زمان کاشت و  50کیلوگرم در هکتار به فرم اوره )
 آزمدایش  نقشه ( 14کار رفت  )روی( بهصورت سرک در مرحله ساقهبه
 مرزبندد  وتوسدط  ساختمانی بر روی زمدین مشدخص   گچ از استفاده با

 ایجداد  نهدرکن  از اسدتفاده  با نهرها و گردید ایجاد نپر مورد هایکرت
 جغرافیدایی  جهدت  و ایجاد بیل با دستی صورتبه هاپشته و جوی  شد

 کاشت از قزل  گردید مشخص نماقطب از استفاده با کاشت هایردیف
 مطلدو   تدراکم  دسدتیابی بده   جهدت  خلو  درصد و زنیجوانه درصد
 منپدور بده  و بذور بودن ریز به توجه با  شد تعیین کاشت خط هر برای

هدزار بوتده در هکتدار     333مطلدو    تدراکم  بده  دسدتیابی  از اطمینان
 خط هر برای شده محاسزه میزان برابر 5/1 (،11متر( )سانتی 30×10)

 مخلدوک  ماسده  و شدن  مقداری با را وربذ کاشت، جهت  گردید توزین
شدیارهایی بسدیار    پشته دو میان وسط جوی در بیلچه کمک با و کرده

 در دو کدرت  هدر  ابعداد   شد انجام کاشت عمل گردید و ایجاد سطحی
 گرفتده  نپر در بابونه کاشت خط 6 آزمایشی واحد هر در بود و متر سه
 از( هدا پشدته ) هدا ردیدف  بدین  فاصله و متر دو هابلوک بین فاصله  شد

انجدام   ماه آذر چهارم تاریخ در آبیاری اولین بود  مترسانتی 30 یکدیگر
بعد از سدزز شددن،     شد گرفته نپر در کاشت تاریخ عنوانبه که گردید
 مشداهده  آفتی آزمایشی مزرعه سطح های اضافی تنک گردید  دربوته
 ن دستیوجی صورتبه مداوم طوربه هرز هایعلف مهار همچنین نشد
 کده  هنگدامی  مداه  فدروردین  14 تداریخ  از برداشت عملیات  شد انجام
 بودندد  افقدی  طدور کامدل  بده  گدل  سدطح  بده  نسزت هاگلزرگ تربیش
 نپر در با کرت هر میانی خط دو از ابتدا در  شد صورت مداوم انجامبه

 جهدت  تصدادفی  طدور بده  بوته پن  طرف هر از حاشیه متر نیم گرفتن
 و شدند انتخا  عملکرد اجزای و مورفولوژیک صیاتخصو گیریاندازه

 بدرای ( مربدع  متدر  یدک  حدود) باقیمانده سطح هاحاشیه حذف از پس
 سدایه  در برداشت از پس بالفاصله هاگل  شدند انتخا  عملکرد تعیین

سداعت خشدک    72 مددت  و بده  سلسدیوس  درجه 38 تا 35در دمای 
فد  رطوبدت در ایدن    که اثر میکروکلیما در خصو  حشدند  برای این

صورت کم آبیاری انجام گردید و آزمایش بهتر مشخص شود آبیاری به
ی زمان کاشدت )چهدارم آذر(، میانده دوره    دفعات آبیاری به سه مرحله

دهی )ششم فروردین( محدود شدد   بهمن( و آغاز گل 14زندگی گیاه )
کدش  صورت تصادفی انتخدا  و بدا خدط   برای ارتفا  گیاه پن  بوته به

گیری گردید  بدرای محاسدزه قطدر سداقه اصدلی و قطدر طزدق        ندازها
صورت تصادفی پن  نمونه انتخا  و با استفاده از کدولیس دیجیتدال   به

 فرعدی  هایساقه ها در نپر گرفته شد  تعدادگیری و میانگین آناندازه
 میانگین و شمارش شده بودند، صورت تصادفی انتخا بوته که به پن 
 تعدداد  گیریاندازه شد  برای ثزت به بوته در ساقه تعداد عنوانبه هاآن
 تصدادفی  صدورت به بوته ده کرت هر وسط خطوک از بوته در آذینگل

 گذاری شد  س س طی سه مرحله و با نخ رنگی عالمت انتخا 
گرفدت و   صدورت تجمعدی انجدام   بده  آذیدن شمارش گل برداشت

آذیدن  وزن خشدک گدل   گیریبرای اندازه  میانگین ده بوته ثزت گردید
 سداعت  72 مددت بده  سد س  و جدا آذین به طور تصادفیگل ده تعداد
  شدد  یادداشدت  هدا آن خشدک  وزن و کدرده  خشدک  سایه در را هاآن

سدن    PARدهی بدا اسدتفاده از   نوری در مرحله گل استهالک ضریب
 Accu( مددل PAR/LAI Ceptometerفتوسدنتزی( )  )تشعشع فعال

PAR E-240- LP-80 Ceptometer کدرت،  هدر  انجام پذیرفت  در 
 صورتبه و اندازسایه پایین در بار سه نورسن  مترمربع، دو مساحت به

 عندوان به قرائت بار سه میانگین و شد داده قرار کشت خطوک بر عمود
 ورودی نور  گرفت قرار نپر مد اندازسایه پایین در کرده عزور نور مقدار
 بدا   شد گیریاندازه انداز نیزسایه باالی متری 5/1 ارتفا  در کانوپی به

 ندور  مقددار  و بدرگ  سدطح  شاخص مقدار داشتن و( 1) رابطه به توجه
 بدا  ندوری  ضریب استهالک انداز،سایه پایین و باال در شده گیریاندازه

 در( Ii/ I0) کدرده  عزدور  ندور  مقددار  طزیعی لگاریتم از گیریرگرسیون
  آمد  دستبه برگ سطح شاخص مقابل

(1)                                               Ii/ I0= e-k.LAI 
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 هاي کاشت هاي جغرافیایی ردیفهاي آزمایشی و جهتتصاویر برخی از کرت -1شکل 

Figure 1- Images of some of plots and the geographical orientations of sowing rows 
 

 انددداز سددایه پددایین قسددمت در دخورشددی نددور Iiدر رابطدده یددک، 
 بداالی  قسدمت  در خورشدید  ندور  I0، (ثانیه در مترمربع بر میکرومول)

 برابر طزیعی لگاریتم پایه e، (ثانیه در مترمربع بر میکرومول) انداز سایه
71828/2 ،k ندوری و   استهالک ضریبLAI  بدرگ   سدطح  شداخص

 سدایه  هایگل از گرمی 20 نمونه گیری اسانس یکاست  برای اندازه
 بدا  همدراه  هدا(، آذیدن خشک )با احتسا  میزان رطوبت موجود در گدل 

 مددت  به و داده قرار کلونجر دستگاه درون مقطر آ  لیتر میلی 1000
دست آمدده  اسانس آبی رنگ به س س  شدند داده حرارت ساعت چهار
 کوچک هروف داخل در را گیری کامل آن توسط سولفات سدیمبا آ 
 وزن و داده قدرار  شددند  وزن 001/0 دقدت  بدا  رازویتد  بدا  قزل از که

ماده × عملکرد اسانس )درصد اسانس و خشک گل گرم درصد اسانس
گیری درصد کامدازون،  (  جهت اندازه6شد ) محاسزه خشک در هکتار(

از هدر ترکیدب تیمداری در هدر تکدرار       اکساید فارنسن و بیسابولولبی
های مربوک به هر ترکیب آذین صورت گرفت و نمونهبرداری گلنمونه

خدوبی مخلدوک گردیدد و بعدد از     تیماری در هر سه تکرار با یکدیگر به
های اسانس از دسدتگاه  گیری، جهت شناسایی و تجزیه ترکیباسانس

مددل   (GC/MSگاز کرومداتوگراف متصدل بده طیدف سدن  جرمدی )      
Agilent (MS 5875 C GC7890)    هدای  و مقایسده آن بدا ترکیدب

 قطر و متر 30 طول به HP-5MS (  ستون3فاده گردید )استاندارد است
 الکتدرون  70 یونیزاسدیون  انرژی و EI یونیزاسیون مد متر،میلی 25/0
 س س سلسیوس، یدرجه 50 در دقیقه 5 آون حرارتی برنامه  بود ولت
 240 و دقیقه بر سلسیوس درجه 3 شیب با سلسیوس درجه 240 تا 50
 محدل  دمای  بود سلسیوس درجه 15 شیب با سلسیوس درجه 300 تا

 و هلیدوم  اسدتفاده  مدورد  گداز   شد تنپیم سلسیوس درجه 290 تزریق
 تاییدد  و شناسدایی  جهدت   بدود  دقیقه بر لیترمیلی 8/0 حرکت سرعت
 از اسدتفاده  بدا  هاآن( RI) بازداری شاخص محاسزه اساس بر ها،طیف
 از و( 14) شدد  اسدتفاده  نرمدال  هایآلکان مخلوک از جرمی، هایطیف

 در موجددود اطالعددات و( 5) مرجددع کتددب در موجددود هددایشدداخص

 بدا  نیدز  ترکیزات از یک هر درصد  گردید استفاده Weilly یکتابخانه
 دسدتگاه  از آمده دستبه کروماتوگرام طیف منحنی زیر سطح به توجه

GC/MS افزار تجزیه آماری با نرم  شد محاسزهSAS 9.3   و مقایسده
 انجام شد  LSDون میانگین بوسیله آزم

 

 نتایج و بحث

کنش تیمارهای آزمایشی بر ارتفا  ارتفا  گیاه: اثرات اصلی و برهم
تواند تحت تأثیر شرایط (  ارتفا  گیاه می3دار گردید )جدول گیاه معنی

هدای  میکروکلیمای ایجاد شده در کف جوی )میان دو پشته( در ردیف
رایط رطدوبتی و شدوری   ویژه از نپر شد های مختلف بهکاشت با جهت

( قدرار  2 زیمنس بر متر( )جدولدسی 7/7خاک باال )هدایت الکتریکی 
بگیرد  برای مثال در پژوهشدی بدر روی ذرت، ارتفدا  بوتده و کدارایی      
مصرف آ ، در روش کاشت بذر در جوی نسزت به کاشت بذر بر روی 

چندین در آزمایشدی   (  هدم 19داری افدزایش یافدت )  طور معنیپشته به
ترتیب در ندوک پشدته و کدف    ترین هدایت الکتریکی بهاالترین و کمب

افدزایش سدطوح شدوری از     (  در پژوهشدی بدا  7دست آمد  )جوی به
(  ارتفا  بوتده نیدز تحدت تدأثیر     8ارتفا  گیاه بابونه آلمانی کاسته شد )

توده ایرانی و پن   20گیرد  در بررسی که بر روی ژنوتیپ گیاه قرار می
تدا   2/54ایی بابونه آلمانی صورت پدذیرفت ارتفدا  گیداه از    واریته اروپ

 توده متقابل اثرات میانگین (  مقایسه13متر متغییر بود )سانتی 4/157
 هدای تدوده  که داد ( نشان5بوته )جدول  ارتفا  روی بر کشت جهت و

 تدوده  باالترین و جنو  -غربی شمال کشت جهت و اصفهان در اهواز
داشدتند    را بوته ارتفا  ترینکم( شاهد) سطحم کشت در شرایط شیراز

های متفاوتی نسزت به جهت خطوک کشدت  ارقام ممکن است واکنش
ترین ارتفا  در (  در یک نگاه کلی، در هر سه توده، کم18نشان دهند )

دسدت آمدد  پدیش از اجدرای     غدر  بده  -کشت مسطح و جهت شدرق 
و  جند -رفدت جهدت شدمال   آزمایش بر اساس فرضدیات انتپدار مدی   
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جنو  شدرقی   -باالترین ارتفا  را داشته باشد ولی جهت شمال غربی
ترین ارتفا  را نشان داد  شاید علت ایدن اتفداق آن باشدد کده در     بیش

زمان رشد رویشی گیاه در پاییز و زمستان، در نیمکدره شدمالی محدور    
حرکت وضعی کره زمین )محور گردش کره زمین به دور خود( نسدزت  

درجده( را دارد و ندور خورشدید     4/23ین انحدراف ) تربه خورشید بیش
جنو  شرقی شرایط بهتری  -تابد لذا در جهت شمال غربیتر میمایل

تدر فدراهم گردیدده    یابی به ارتفا  بدیش نسزت سایر جهات برای دست
تدری  با نزدیک شدن بده اول بهدار )اعتددال بهداری( از ایدن      باشد  به

بهاری )شرو  فداز زایشدی در گیداه(    زاویه کاسته شده و بعد از اعتدال 
کند تر به سمت خورشید پیدا میجهت محور گردش زمین تمایل بیش

تواندد بدر   تابد  شدت و کیفیت ندور در محدیط مدی   تر میو نور عمودی
های رشد گیاهی تدأثیر گذاشدته و باعدث    کمیت و نسزت تنپیم کننده

(  در 28د )بددروز تغییددرات مورفولوژیددک ماننددد تغییددر در ارتفددا  شددون
جندو  بیشدتر از    -آزمایشی ارتفا  گیاه ماش در خطوک کشت شدمال 

(  شاید جهت جغرافیایی کاشت به تنهایی 26غربی بود ) -جهت شرقی
تأثیر زیادی بر ارتفا  و سایر صفات مورفولوژیک نداشدته باشدد بلکده    

توانند اثدر بخشدی آن را   عوامل دیگری وجود دارند که در کنار آن می
جندو ، شدمال    -های کشت شدمال کنند  برای مثال در جهت تربیش
جنوبی غربی امکدان سدایه    -جنو  شرقی و نیز شمال شرقی -غربی

ها در صزح و بعد از بدر کدف جدوی )محدل کاشدت بدذر(       اندازی پشته
غربی )که هم مسیر حرکت خورشید در  -نسزت به جهت کشت شرقی

تر آبیاری بیشکم تر است و حف  رطوبت در شرایطآسمان است( بیش
شود  در آزمایشی در کشت مسطح بدرن  جهدت جغرافیدایی    فراهم می

داری بدر ارتفدا    اثر معنی (غر -شرق و جنو -شمال)خطوک کاشت 
واسطه نزودن عوامدل تکمیلدی و تشددید    ( که شاید به18گیاه نداشت )

 ها باشد  کننده اثر جهت خطوک کاشت مانند جوی و پشته
داری تحدت تدأثیر   طور معنیاصلی به ساقه قطر قطر ساقه اصلی: 

ترین قطر ساقه اصدلی در  (  بیش3اثر جهت کشت قرار گرفت )جدول 
دسدت آمدد در حدالی کده     جنو  شرقی به -جهت کشت شمال غربی

دار غربی و کشت مسطح بدا اخدتالف معندی    -های کشت شرقیجهت
دندد  تدرین قطدر سداقه را دارا بو   های کشدت کدم  نسزت به سایر جهت

تدر باشدد رقابدت بدرای     (  هر چه میزان نور در کدانوپی کدم  4 )جدول
تر و از قطدر سداقه اصدلی    دریافت نور افزایش و رشد طولی بوته بیش

های کاشتی که قطر گردد، بنابراین احتمال دارد که در جهتکاسته می
تر و رقابت بدرای  دست آمد میزان نور بیشها بهتری در آنساقه بیش
ر بوده باشد  در آزمایشی بر روی ماش، میدزان تشعشدع فعدال    نور کمت

تدر از جهدت   جنو  بیش -( در خطوک کشت شمالPARفتوسنتزی )
 (  26غربی بود ) -شرقی

 
 بابونه آلمانی گیاه تجزیه واریانس صفات -3جدول 

Table 3- ANOVA for traits of German chamomile plant 

 منبع تغییر
Source of 

Variation 

درجه 

 آزادي
df 

 Mean of squares میانگین مربعات

ارتفاع 

 گیاه
Plant 

height 

 قطر ساقه

 اصلی
Diameter 

of main 

stem 

 ضریب

استهالک 

 نوري
Optical 

depreciation 

coefficient 

قطر 

 طبق
Capitul

e 

diamete

r 

 خشک وزن

 آذینگل 10
Dry weight of 

10 

inflorescences 

 

 تعداد گل

 هدر بوت
Number of 

flowers per 

plant 

تعداد 

 ساقه

 در بوته
Number 

of stems 

per plant 

عملکرد 

 آذین خشکگل
Dried 

inflorescence 

yield 

درصد 

 اسانس
Essential 

oil 

percentag

e 

عملکرد 

 اسانس
Essential 

oil yield 

 عملکرد

 بیولوژیک
Biological 

yield  

 

 بلوک
Block 

2 6.31* 0.22ns 0.011 ns 0.074 ns 0.0080** 17.8* 1.17ns 44.3 ns 0.00006ns 0.54ns 550ns 

 توده
Landrace (L) 

2 29.3** 0.25 ns 0.012 ns 0.056 ns 0.0008 ns 187** 0.86ns 406** 0.008ns 1.21ns 973ns 

 جهت کاشت
Geographical 

orientations (GO) 
4 57.9** 1.63** 0.024* 0.106 ns 0.0012 ns 383** 27.4** 2214** 0.17** 28.3** 29605** 

 جهت کاشت× توده 
L × GO 

8 29.2** 0.19 ns 0.005 ns 0.116 ns 0.0006 ns 87.0** 2.16** 350** 0.083** 8.67** 4589** 

 خطا
Error 

28 1.62 0.27 0.007 0.077 0.0011 4.88 0.70 18.5 4.88 1.16 34.2 

 ضریب تغییرات 
C.V (%) 

- 2.2 10.3 15.0 3.5 11.2 3.3 6.5 4.2 13.5 11.2 5.4 

ns ،* باشند می درصد و یک پن دار در سطح احتمال دار و معنیبه ترتیب غیر معنی ** و 
ns, * and ** Non-significant and significant at 5 and 1 % of probability levels, respectively. 
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 آلمانی بابونه فاتمختلف کشت بر ص هايجهت اثر -4 جدول
Table 4-The effect of geographical orientations on German chamomile traits 

 جهت کاشت
Geographical orientations 

 قطر ساقه اصلی 
Diameter of main stem 

(mm) 

 ضریب استهالک نوري
Optical depreciation 

coefficient 

 آذین گل 10وزن خشک 
Dry weight of 10 inflorescences 

 (g) 

 قطر طبق 
Capitule diameter 

(mm) 

 جنو  -شمال
North- South 

5.18ab 0.63a 0.30a 8.80a 

 غر  -شرق
East-West 

5.04b 0.61a 0.32a 8.09a 

 جنو  غربی -شمال شرقی
North East -South West 

5.11ab 0.61a 0.28a 7.87a 

 جنو  شرقی -شمال غربی
North West -South East 

5.56a 0.57ab 0.30a 7.87a 

 مسطح
Flat (nonlinear sowing) 

4.37c 0.50b 0.29a 7.92a 

 ندارند   LSDدرصد با استفاده از آزمون  5در سطح احتمال  داریمعنی اختالف با یکدیگر هستند مشترک حروف دارای که هاییمیانگین تیمار هر برای و ستون هر در
In each column means followed by at least one same letter are not significantly different at 5% of probability level based on LSD test. 

 
ضریب استهالک نوری: اثر جهت کاشدت بدر ضدریب اسدتهالک     

تدرین ضدریب اسدتهالک ندوری در     (  کم3دار شد )جدول نوری معنی
هدای  داری بدا سدایر جهدت   طور معنیکشت مسطح مشاهده شد که به

که میان چهار جهدت کشدت   داری داشت در حالیکشت اختالف معنی
(  افدزایش تولیدد   4داری مشاهده نگردیدد )جددول   دیگر اختالف معنی

کاهدد و باعدث   برگ و ساقه از میزان نفوذ نور بده درون کدانوپی مدی   
گددردد  لددذا احتمددال دارد کدده افدزایش ضددریب اسددتهالک نددوری مدی  

تری نسزت به کشت مسطح تولید شت، شاخ و برگ بیشهای کجهت
نموده و همین امر باعث افزایش ضریب استهالک ندوری نسدزت بده    
کشت مسطح باشد  در تایید این مطلب در مقایسه میانگین اثر متقابل 

ترین شود که کم( مشاهده می5های بابونه )جدول توده× جهت کشت 
بابونه مربوک بده کشدت مسدطح     یتعداد ساقه در بوته در هر سه توده

ترین تعدداد سداقه در بوتده در    است  در دو توده اصفهان و شیراز بیش
 -جنو  شرقی و در توده اهدواز در جهدت شدمال    -جهت شمال غربی

ها مربوک های ژنوتی ی این تودهجنو  مشاهده شد که شاید به ویژگی
 باشد  

خشدک   آذین:  قطر طزدق و وزن گل 10خشک  قطر طزق و وزن
(، 3آذین تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قدرار نگرفدت )جددول    گل 10
رسد این صفات نیز به شدت تحت کنترل ژنتیک گیاه قدرار  نپر میبه

 خشددک داری در قطددر طزددق و وزندارد  در آزمایشددی تفدداوت معنددی
 و اروپدایی ایراندی   آلمدانی  بابونده و رقدم   تدوده  25 آذین در میدان گل

 (  13مشاهده نشد )
عداد گل در بوته: اثرات اصلی و متقابل صفت تعداد گل در بوتده  ت
هدای  (  مقایسه میانگین اثر متقابل توده و جهت3دار شد )جدول معنی

تدرین تعدداد گدل بده بوتده در تدوده       ( نشان داد بیش5کاشت )جدول 
جنو  غربی و شدمال جندو     -های شمال شرقیاصفهان و در جهت

ترین تعداد گل در بوته در توده شدیراز و در  که کمدست آمد در حالیبه

کشت مسطح مشاهده گردید  در روندی کلی مشاهده گردید که در هر 
ترین تعداد گل غر  کم -سه توده کاشت مسطح و جهت کاشت شرق

دار بدا  های کشدت عمدود و زاویده   که جهتدر بوته را دارا بود در حالی
زایش تعدداد واحددهای   عرض جغرافیایی عملکرد باالتری داشدتند  افد  

ها( مستلزم آن است کده گیداه از قزدل رشدد رویشدی      آذینزایشی )گل
هدای عمدود و   مطلوبی داشته باشد  احتمال دارد کشت گیاه در جهدت 

تری )برای مثدال از  دار با عرض جغرافیایی میکروکلیمای مناسبزاویه
لحاظ کمیت و کیفیت نور دریافتی، دسترسی بده رطوبدت( نسدزت بده     

غدر  در دوره رشدد رویشدی و     -شت مسطح جهت کشدت مشدرق  کا
زایشی ایجاد کرده باشد  عالوه بر کمیت و کیفیت نور، کشدت بدذر در   

تدر بدا تدنش شدوری مواجده      جوی نسزت به کشت مسدطح گیداه کدم   
 گردد می

عملکرد گل خشک: اثرات اصلی و متقابل بر عملکرد گل خشدک  
نگین اثرات متقابدل )جددول   (  مقایسه میا3دار داشت )جدول اثر معنی

( نشددان داد بدداالترین عملکددرد گددل خشددک در تددوده اصددفهان در  5
جندو  غربدی و شدمال     -جندو ، شدمال شدرقی    -های شدمال جهت
ترین عملکرد گل خشک در توده جنو  شرقی وجود دارد و کم -غربی

کده میدان حدداکثر و    طدوری دست آمد بده شیراز و در کشت مسطح به
درصد اخدتالف مشداهده    93دست آمده، شک بهحداقل عملکرد گل خ

چنین در توده اصدفهان میدان حدداکثر عملکدرد گدل خشدک       شد  هم
جندو  و حدداقل عملکدرد در کشدت      -دست آمده در جهت شدمال به

عزدارت دیگدر فقدط بدا     درصد اختالف مشاهده گردید  بده  68مسطح، 
درصدد   68تدوان  جنو  مدی  -کشت در درون جوی و در جهت شمال

ش درآمد داشت  عملکرد گل خشک تدا حددود زیدادی از صدفت     افزای
که کدم و بدیش همدان    طوریتعداد گل در بوته تأثیر پذیرفته است به

ترین تعداد گل در بوتده را داشدتند   ترکیزات تیماری که باالترین و کم
 ( 5ترین عملکرد گل خشک را نیز دارا بودند )جدول باالترین و کم
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 بابونه آلمانی کشت بر برخی از صفات مختلف هايجهت ×توده  اثر متقابل -5جدول  

Table 5- Interaction effect between populations ×geographical orientations on German chamomile traits 

 توده
Population 

 جهت کاشت
Geographical 

Orientations 

 ارتفاع گیاه
Plant 

height 

(cm) 

 ساقه تعداد

 تهدر بو
Number of 

stemes per 

plant 

 تعداد گل

 در بوته
Number of 

flowers per 

plant 

  بیولوژیک عملکرد
Biological yield  

)2-(g.m 

آذین عملکرد گل

 خشک
Dried inflorescence 

)2-(g.m Yield 

 درصد اسانس
Essential oil 

percentage 

عملکرد اسانس 
Essential oil yield 

)1-(kg.ha  

 زاهوا
Ahvaz 

 جنو  -شمال
North- South 

de57.6 abc14.4 c65.2 abc395 cd108 h0.39 fgh4.31 

 غر  -شرق
East-West 

bc61.0 de12.4 cd61.8 f306 g88.4 efg0.54 fgh4.82 

 جنو  غربی -شمال شرقی
North East -South 

West 

def57.8 ef12.2 d60.2 ef320 fg95.4 cd0.69 de6.65 

 جنو  شرقی -شمال غربی
North West -South 

East 

a63.3 cde13.0 b74.1 cd378 c110 b0.84 a9.38 

 مسطح
Flat (nonlinear 

sowing) 

fgh56.0 g10.3 cd61.6 f302 g88.9 def0.57 efg5.13 

 اصفهان
Isfahan 

 جنو  -شمال
North- South 

efg57.1 bcd13.7 a78.5 cd377 a126 fgh0.45 def5.67 

 غر  -شرق
East-West 

h53.9 ef12.2 b63.7 f312 fg95.5 a1.06 a10.1 

 جنو  غربی -شمال شرقی
North East -South 

West 

de59.7 de12.8 ab75.4 f312 ab121 h-e0.49 def5.98 

 جنو  شرقی -شمال غربی
North West -South 

East 

ab62.5 ab14.5 b74.4 a417 ab120 def0.58 bcd7.00 

 مسطح
Flat (nonlinear 

sowing) 

de58.4 fg10.8 e56.4 g243 h74.9 gh0.42 h3.14 

 شیراز
Shiraz 

 جنو  -شمال
North- South 

bc60.6 ab14.4 b72.0 bc380 bc115 de0.60 cde6.90 

 غر  -شرق
East-West 

de57.6 de12.5 c64.8 cd371 cd110 bc0.77 abc8.53 

 جنو  غربی -شمال شرقی
North East -South 

West 

gh55.6 e-b13.6 cd63.6 de348 ef100 efg0.54 def5.42 

 جنو  شرقی -شمال غربی
North West -South 

East 

cde59.0 a15.2 c64.6 cd378 de103 bc0.77 ab8.70 

 مسطح
Flat (nonlinear 

sowing) 

i49.1 h8.7 f49.5 h204 i65.4 efg0.54 gh3.57 

 ندارند  هم با داریمعنی اختالف هستند مشترک حروف دارای که یهایمیانگین تیمار هر برای و ستون هر در
In each column means followed by at least one letter not significantly different. 

 
عملکرد بیولوژیک: اثر متقابل توده و جهدت کاشدت بدر عملکدرد     

توده  (  باالترین عملکرد بیولوژیک در3دار شد )جدول بیولوژیک معنی
جنو  شرقی و توده اهدواز در جهدت    -اصفهان در جهت شمال غربی

ترین عملکرد بیولوژیک نیدز در  دست آمد  کمجنو  به -کاشت شمال

درصدد بدا    104توده شیراز و در کشت مسطح حاصل شدد کده حددود    
هدای  دست آمده اخدتالف داشدت  برآیندد ویژگدی    باالترین عملکرد به

واسدطه جهدت   کلیمدای ایجداد شدده بده    هدا و نیدز میکرو  ژنتیک توده
تواند بر عملکرد بیولوژیک اثر بگدذارد  در  جغرافیایی خطوک کاشت می
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دار مثزدت بدا   آزمایشی تعداد ساقه و تعداد گل در بوته همزستگی معنی
(  در آزمایشی بر روی گندم 5عملکرد بیولوژیک در گیاه بابونه داشت )

رد بیولوژیک )عملکرد دانه در طی دو سال و در سه تاریخ کاشت عملک
 -جنو  بیشتر از جهدت شدرق   -+ کاه گندم( در جهت کاشت شمال 

تدری  جنو  تشعشع فعال فتوسدنتزی بدیش   -غر  بود و جهت شمال
 (  9دریافت نمود )

کنش جهت کاشت و توده بدر صدفت درصدد    درصد اسانس: برهم
(  بر خدالف اغلدب صدفات مدورد     3دار داشت )جدول اسانس اثر معنی
تدرین  ها خطوک عمدود بدر عدرض جغرافیدایی بدیش     بررسی که در آن

غر   -مقادیر را داشتند در صفت درصد اسانس در جهت کاشت شرق
ترین درصدد اسدانس را دارا بدود  از آنجدایی در     در توده اصفهان بیش

های ثانویه تحت تأثیر تدنش افدزایش   بسیاری از موارد مقدار متابولیت
ویدژه  تری بهاین جهت کاشت گیاه با تنش بیشیابد امکان دارد در می

از لحاظ رطوبتی مواجه گردیده و درصد اسانس افدزایش یافتده باشدد     
جنو  حاصل  -ترین درصد اسانس در توده اهواز و در جهت شمالکم

ی جغرافیایی جدید بدا آ  و  (  کاشت یک توده در منطقه5شد )جدول 
محصول آن اثر بگدذارد  در  تواند بر کمیت و کیفیت هوای متفاوت می

توده بابونه از نقاک مختلف ایران و اروپدا و از   23آزمایشی در اصفهان، 
جمله پن  توده اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند کده درصدد اسدانس    

که  ( در حالی4درصد متغییر بود )  49/0تا  44/0های اصفهانی از توده
درصد گزارش  06/1تا  42/0ی اصفهان در اهواز از درصد اسانس توده
تدر بدر اثدر    ( هرچند این افزایش ممکن است بدیش 5شده بود )جدول 

 ارقام روی بر آزمایشی اعمال تیمارهای آزمایش باشد  در صربستان در
درصد گزارش شدد   43/0-48/0 اسانس درصد آلمانی بابونه تتراپلوئید

بابونده   هدای تدوده  از اسدانس  درصد در آزمایشی در کرج باالترین ( 3)
 ( 16)آمد  دست به( درصد 86/0 تا 82/0) خوزستان استان

در صفت عملکدرد   توده و جهت کاشتعملکرد اسانس: اثرمتقابل 
(  باالترین عملکرد اسانس توده اصفهان 3دار شد )جدول اسانس معنی

های اهواز و شدیراز در جهدت شدمال    غر  و در توده -در جهت شرق
(  عملکرد اسانس برآیند و 5)جدول  جنو  شرقی مشاهده شد -غربی

تلفیقی از صفات درصد اسانس و عملکرد گل خشک اسدت  از سدوی   
دیگر در بسیاری از موارد میان کمیت و کیفیدت محصدوالت زراعدی،    

تدوان  باغی و گیاهان دارویی رابطه عکدس وجدود دارد بندابراین نمدی    
نس و انتپار داشت ترکیزات تیمداری کده دارای بداالترین درصدد اسدا     

عملکرد گل خشک هستند لزوما دارای باالترین عملکرد اسدانس نیدز   
باشند  در آزمایشی با افزایش سطوح نیتروژن هدر چندد عملکدرد دانده     
افزایش یافت ولی درصد سدیلیمارین در بدذر گیداه دارویدی خدارمریم      

هدای اصدفهان و   ترین عملکرد اسانس در تدوده (  کم21کاهش یافت )
های شمال جنو  و ی اهواز در جهتو در توده شیراز در کشت مسطح

 (  5دست آمد )جدول غر  به -شرق

ترتیب در توده اهواز کامازولن: باالترین درصد کامازولن اسانس به
که (  در حالی2جنو  مشاهده شد )شکل  -و اصفهان در جهت شمال

در توده شدیراز بداالترین درصدد کامدازولن اسدانس در جهدت جندو         
های توده اهواز و اصفهان ل غربی حاصل گردید  در تودهشما -شرقی
شمال  -ترین درصد کامازولن اسانس در همین جهت جنو  شرقیکم

هدا بده   دست آمد کده نشدان دهندده واکدنش متفداوت تدوده      غربی به
های کاشت است  در پژوهشی نزدیدک بده محدل اجدرای ایدن      جهت

رصد گدزارش شدد   د 0/14تا  6/13آزمایش درصد کامازولن در محدوه 
که در این آزمایش دامنه تغییرات کامدازولن بسدیار بیشدتر    ( در حالی2)

علت شوری خاک، اثدر  درصد( که این امر شاید به 4/13تا  2/4بود )از 
های بابونه باشد  در آزمایشی در حومه تهران درصد سال و تفاوت توده
در تحقیقدی  (  20درصدد متغیدر بدود )    0/10تا  9/7کامازولن بابونه از 

 بابونده  زابلدی  و تهراندی  ایتالیدایی،  اکوتیدپ  سه کامازولن دیگر درصد
  (12) شددد گددزارش درصددد 41/1 و 81/1 ،11/2ترتیددب آلمددانی بدده 

 مختلدف  هدای گزاراش در کامازولن محتوای در که باالیی هایتفاوت
باالی این جزء از اسدانس   تأثیرپذیری یدهنده نشان شودمی مشاهده

( Cokaزیسددتی و غیرزیسددتی اسددت  در منطددق سددوکا )  از عوامددل 
شدد   گدزارش  درصد 1/5-13/7 های آلمانیصربستان، کامازولن بابونه

و  آلمدانی  تجداری  رقدم  دو و ایدران  بومی توده شش آزمایشی در ( 3)
 بداالترین   گردید بررسی کرج شهرستان در بابونه آلمانی و مجارستانی
 در شدده  مشاهده( درصد 3/14) مجارستانی رقم در کامازولن محتوای
 تددوده در ایرانددی هددایتددوده در کامدازولن  درصددد بدداالترین کددهحدالی 

 ( 16)آمد  دست به( درصد 9/7) اندیمشک
فارنسدن در تدوده شدیراز و در    -فارنسن: باالترین درصد بدی -بی 

(  در تدوده  3شمال شرقی مشداهده شدد )شدکل     -جهت جنو  غربی
 شدمال  -رنسن در جهت جنو  غربدی فا-اهواز نیز باالترین درصد بی

 مسدطح  کشدت  در درصد باالترین اصفهان توده در کهحالی در شرقی
اهواز و اصدفهان   هایدر توده فارنسن-بی درصد ترینکم  دست آمدبه

شمال  -غر  و در توده شیراز در جهت جنو  شرقی -در جهت شرق
ر ارتفدا   غربی مشاهده شد  در آزمایشی در حاشیه دریای مازندران و د

های ایتالیایی، فارنسن در اکوتیپ-چهار متری زیر سطح دریا درصد بی
درصدد   02/1و  56/1، 80/1تهرانی و زابلی بابونده آلمدانی بده ترتیدب    

دست آمدده در ایدن آزمدایش    تر از نتای  به( که کم12گزارش گردید )
دلیدل شدرایط اقلیمدی متفداوت شدمال      بود  احتمال دارد این تفاوت به

ر مانند روزهای ابرنداکی و رطوبدت نسدزی بداالتر هدوا باشدد  در       کشو
در  ( 3)درصدد گدزارش شدد     8/17-39 بابونه  فارنسن-صربستان بی

 رامهرمدز  تدوده  در فارنسدن -بدی  محتدوای  پژوهشی در کرج، باالترین
 ( 16) گردید مشاهده( درصد 3/6)بابونه 
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 در اسانس بابونه آلمانی )%( کامازولن هاي مختلف کشت بر محتويجهت×تودهاثر متقابل  -2شکل 

Figure 2- Interaction effect of landrace×geografical orientation on Chamazulene content (%) in essential oil of German 

chamomile (LSD, p≤0.05) 

 

 
 

 آلمانی بابونه اسانس در )%( A فارنسن -بی  هاي مختلف کشت بر محتويجهت×ابل تودهاثر متق -3شکل 
Figure 3- Interaction effect of landrace×geografical orientation on b-Farnesene A content (%) in essential oil of German 

chamomile (LSD, p≤0.05) 
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 آلمانی بابونه اسانس در)درصد(  Aبیسابولون اکساید -آلفا هاي مختلف کشت بر محتويجهت×اثر متقابل توده -4 شکل

Figure 3- Interaction effect of landrace×geografical orientation on of α-Bisabolone oxide A content (%) in essential oil of 

German chamomile (LSD, p≤0.05) 

 
اکسداید آ در   -اکساید آ: بداالترین درصدد بیسدابولون    -بیسابولون

هدای  درصدد( و در تدوده   2/36جنو  ) -توده اصفهان در جهت شمال
 -درصد( در جهدت جندو  غربدی    8/28درصد( و شیراز ) 5/32اهواز )

اکسداید آ در تدوده    -تدرین بیسدابولون  شمال شرقی به دست آمد  کدم 
جنو  و در  -ده اهواز در جهت شماغر ، در تو -شیراز در جهت شرق

دست آمد )شکل شمال غربی به -توده اصفهان در جهت جنو  شرقی
(  باالترین درصد آلفا بیسابولون اکسداید آ در تدوده شدیراز در جهدت     4

های اصفهان که در توده( در حالی4غر  مشاهده گردید )شکل -شرق
 -ر جهدت شدمال  و اهواز باالترین درصدد آلفدا بیسدابولون اکسداید آ د    

دست آمد  در آزمایشی در خوزسدتان درصدد آلفدا بیسدابولون     جنو  به
اکسایدآ در شهرهای مالثانی، مسجد سدلیمان، رامهرمدز، اندیمشدک،    

 0/75و  2/70، 1/42، 9/58، 1/45، 9/63ترتیددب بهزهددان و ایددذه بدده
توده بابونده   12(  در پژوهشی دیگر نیز 25درصد اسانس گزارش شد )

ورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و درصد آلفا بیسابولون اکسداید آ  آلمانی م
( کدده 23درصددد متغییددر بددود )  4/65تددا  3/11هددا از در اسددانس آن

دهنده تأثیر باالی ژنوتیدپ بدر محتدوای ایدن ترکیدب اسدت  در       نشان
آزمایشی اثر تنش گرما و اسید سالیسیلیک بر ارقام بابونه بررسی شد و 

درصد متغییر بود  3/7تا  3/55بیسابولون اکساید آ از دامنه تغییرات آلفا 
 5/1-10در بابونه آلمدانی    آ اکساید بیسابولون (  در صربستان آلفا10)

 آلفدا  محتدوای  در آزمایشدی در کدرج بداالترین    ( 3)درصد گزارش شد 
( درصد 3/58) بابونه آلمانی دشتستان هایتوده در آ اکساید بیسابولون

 ( 16)شد  مشاهده( رصدد 5/63) اندیمشک و
توان گفت که با توجه بده  گیری کلی از آزمایش میدر یک نتیجه

شور بوده و نیز بدا کمزدود آ    که سطح وسیعی از اراضی کشور لباین
آبیاری و شدوری خداک،   دچار هستند در این آزمایش تحت شرایط کم

جهت جغرافیایی خطوک کاشت توانست اثر مثزت بدر اجدزای عملکدرد    
صورتی که در هر سه توده، عملکدرد کمدی و کیفدی در    ه باشد بهداشت

های کشت نسزت به شاهد )کشت مسدطح و غیدر خطدی(    همه جهت
عندوان  تدرین عملکدرد اسدانس بده    برتری نشان داد  باالترین و پدائین 

که کاشت طوریترین صفت، در توده اصفهان مشاهده شد بهاقتصادی
ر هکتدار( نسدزت بده شداهد     کیلوگرم د 09/10غر  ) -در جهت شرق

درصد افزایش نشان داد  با توجه  221کیلوگرم در هکتار( حدود  14/3)
چنددانی بدر کشداورز تحمیدل      که انتخا  جهت کاشدت هزینده  به این
عنوان یدک  توان این روش را بههای بعدی میکند لذا در آزمایشنمی
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بی الگوی مناسب برای افزایش کمیت و کیفیت محصدول مدورد ارزیدا   
 مجدد قرار داد و در صورت تایید آن را تروی  نمود  
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Introduction: The German chamomile (Matricaria chamomilla L.) is an annual herb from the Asteraceae 

family. This plant has many medicinal uses. Chamazulene, α-bisabolone oxide A and b-farnesene are part of 
essential oil components of German chamomile. Chamomile causes the chamomile essential oil to turn blue 
color. Chamazulene is the most important part of chamomile essential oil. Chamazulene has many therapeutic 
properties, including lowering total cholesterol and triglycerides and generally having a high anti-concentration 
effect of lipoprotein (Hyperlipidemia) in the blood. Most plants are more vulnerable in the early stages of 
growth. Within a region with adverse climatic conditions, microclimate can make more survival possible for the 
plants. In very warm and dry areas, in furrow sowing condition, seeds sowing in the bed of furrow in the 
different geographical orientations causes the formation of microclimates, especially in short plants and at the 
germination and seedling stages. For example, salt accumulation on the ridge and reducing soil salt in the bed of 
furrow improve growth conditions and on the other hand, shading the ridge on the furrow, by reducing the time 
of sunlight shining on the furrow bed reduces soil temperature and evapotranspiration in early stages of seedling 
growth. The geographical orientations of the sowing can affect the shading period time of the ridge on bed 
furrow. 

Materials and Methods: Under low irrigation and saline-sodic soil condition (At a depth of 0 to 30 cm, with 
an average electrical conductivity of 7.7 dS.m-1, pH 7.7, silty clay soil texture, 1% organic matter and with an 
altitude of 22 meters above sea level), a field experiment conducted in a factorial based on a randomized 
complete block design with three replications in Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources 
University (North East of Ahvaz, 2016-2017). The experimental treatments were included the geographical 
orientations of sowing rows (control (nonlinear flat sowing) and orientations of sowing rows in the North-South, 
East-West, North East-South West, North West-South East) and chamomile landraces (Ahvaz, Isfahan, and 
Shiraz). The traits that were studied included: plant height, diameter of main stem, light extinction coefficient, 
capitule diameter, dry weight of 10 inflorescences, number of flowers per plant, number of stems per plant, dry 
inflorescence yield, essential oil percentage, essential oil yield, biological yield, percentage of chamazulene, α-

Bisabolone oxide A and b-Farnesene in essential oil    

Results and Discussion: Experimental factors had no significant effect on dry weight of 10 inflorescences 
and capitule diameter. The lowest light extinction coefficient was observed in nonlinear flat sowing. The 
landraces had no significant effect on main stem diameter but the effect of geographical orientations of sowing 
rows were significant. The lowest and highest diameter of main stem were obtained from nonlinear flat sowing, 
respectively. The main effect of geographical orientations of sowing rows and interaction of populations and 
geographical orientations of sowing rows on number of stems per plant were significant. The highest number of 
stems per plant (15.2) was obtained from Shiraz landrace and northwest-southeast geographical orientation but 
the lowest number of stems per plant was in Shiraz landrace and nonlinear flat sowing (8.7). In both the highest 
and the lowest number of stems per plant, the landrace of Shiraz was common, this indicates a high effect of 
geographical orientations of sowing rows on this trait. The highest and the lowest of number of flowers per plant 
was observed in Isfahan landrace in north-south orientation (78.5) and Shiraz landrace and nonlinear flat sowing 
(49.5), respectively. The highest number of flowers per plant, dry inflorescence yield, and the highest biological 
yield were obtained from Isfahan landrace in the north-south, north-south and north west-south east orientations, 
respectively. The highest essential oil percentage was obtained from the Isfahan landrace (East-West 
orientation). The lowest and highest yield of essential oil was observed in Isfahan landrace and in nonlinear flat 
sowing and east-west direction, respectively, which increased by 221%. Isfahan landrace received different 
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signals due to different climatic conditions (Ahwaz) compared to the main region (Isfahan) and this increased the 
percentage and yield of essential oil even more than native landrace (Ahwaz population). The highest percentage 
of chamazulene, b-Farnesene, and α-bisabolone oxide were shown in the Ahwaz (north-south), Shiraz (south 
west-north east) and Isfahan (north to south) landraces, respectively. 

Conclusion: Isfahan non-native landrace had higher biological yield (northwest-southeast orientation) and 
essential oil percentage (east-west orientation) and essential oil yield (east-west orientation) than Shiraz and 
Ahwaz native landraces. Generally, row sowing in the furrow and in a suitable geographical orientation can be a 
low-cost method to increase crop productivity. 
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