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  چکیده
زنی و رشد گیاهچه بابونه آلمانی آزمایشی به  جوانه، آبی بر ترکیب شیمیاییمحدودیتارزیابی اثر به منظور 

 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه 1388 تکرار در سال ششهاي کامل تصادفی با صورت طرح پایه بلوك
 میلیمتر تبخیر از 120 و 90، 60، 30پس از آبیاري (نتایج بررسی تحت سطوح مختلف آبیاري . ارومیه به اجرا در آمد

زنی و همچنین درصد نیتروژن و فسفر، نشان داد که تأثیر آبیاري روي درصد، سرعت و شاخص جوانه) تشتک تبخیر
چه، طول گیاهچه، چه، طول ساقهزنی، طول ریشه درصد جوانه50دار و روي زمان تا درصد و عملکرد پروتئین بذر معنی

، سرعت )درصد 90(باالترین درصد . دار شدچه و میزان پتاسیم و عملکرد دانه غیرمعنیچه به ساقهشهنسبت طول ری
 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر و کمترین 60زنی مربوط به آبیاري پس از جوانه) 5/8(و شاخص )  در روز درصد 2/8(

 میلیمتر 120نی مربوط به آبیاري پس از زجوانه) 8/4(و شاخص ) در روز درصد 4/4(، سرعت ) درصد 48(درصد 
میزان نیتروژن و پروتئین دانه مربوط ) درصد 74/18و  3(و کمترین ) درصد 44/21و  43/3(بترتیب بیشترین . تبخیر بود

بودن تأثیر ندار تغییرات عملکرد پروتئین دانه به دلیل معنی.  میلیمتر تبخیر بود30 و 120به تیمارهاي آبیاري پس از 
بنابراین از نظر مقدار کمی تولید بذر می توان . یاري روي عملکرد دانه مشابه درصد پروتئین دانه به دست آمدآب

 08/8(محتواي فسفر دانه ) درصد 56/6(و کمترین ) درصد 08/8(بیشترین . شدیدترین تنش کمبود آب را توصیه نمود
روابط درجه دوم بین . دست آمده یلیمتر تبخیر از تشتک ب م120 و 60بترتیب با اعمال تیمارهاي آبیاري پس از ) درصد

زنی بذرهاي بدست آمده و درصد نیتروژن، فسفر و پروتئین دانه نتایج زمان آبیاري و درصد، سرعت و شاخص جوانه
 بذر و زنیدار بین مقادیر فسفر و پتاسیم بذر با کلیه ویژگیهاي جوانههمبستگی غیرمعنی. تجزیه واریانس را تأیید کرد

زنی و رشد گیاهچه از ذخایر بین خصوصیات رشد گیاهچه و ذخایر نیتروژن، فسفر و پتاسیم نشان دهنده استقالل جوانه
  .دار بودزنی منفی و معنیهمچنین همبستگی بین میزان نیتروژن بذر و جوانه. باشداین عناصر می

  
  نیتروژنآبیاري، بابونه، پتاسیم، عملکرد، فسفر، : واژه هاي کلیدي
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Abstract 

In order to evaluate germination, seedling growth and seed composition of German 
chamomile produced at different irrigation regimes (Irrigation at 30, 60, 90, and 120mm 
evaporation from pan class A) a randomized complete block design with six replications was 
conducted in 2009-2010 at the Research Station of Faculty of Agriculture, Urmia University, 
Urmia-Iran. Results showed that the significant effect of irrigation on percentage, rate and index of 
germination, and however nitrogen and phosphorus content,  and percent and yield of seed protein, 
but non significant effect of irrigation on time to 50% germination, root length, shoot length, 
seedling length, root/shoot length ratio, potassium content and seed yield. The highest germination 
percent (90%), rate (8.2% d-1) and index (8.5) belonged to irrigation after 60 mm evaporation from 
pan and the lowest germination percent (48%), rate (4.4% d-1) and index (4.8) belonged to irrigation 
after 120 mm evaporation. However the highest (3.43 and 21.44%) and lowest (3 and 18.74%) 
nitrogen and protein content were obtained from irrigation after 120 and 30 mm evaporation, 
respectively. The changes in protein yield were the same with protein percentage because of non 
significant effect of irrigation on seed yield. Thus the strongest water stress was the optimum 
regime for producing seed yield because of minimum water use. Concerning with phosphorus, the 
highest (8.08%) and lowest (6.56%) amounts were occurred at irrigation after 60 and 120 mm 
evaporation from pan. The binomial regression between irrigation and germination percent, rate, 
and index, nitrogen, phosphorus and protein percentage emphasized to results of ANOVA. Non 
significant correlations between content of phosphorus and germination, and potassium and 
germination, and however between seedling growth and nitrogen, phosphorus and potassium 
reserve of seed emphasized to independence of germination and seedling growth from these 
reserves. However, correlation between nitrogen content of seeds and germination was significant 
and negative. 
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  مقدمه
کاربرد صنعتی گیاهان دارویی و معطـر و تولیـدات       

ها در دهه اخیر، تولیـد انبـوه مـواد          مرتبط با ترکیبات آن   
این امر در عین حـال برداشـت        . طلبدطبیعی گیاهی را می   

دهــد هــا را هــم کــاهش مــیهــاي وحــشی آناز جمعیــت
- یکـی از مهـم   1آلمـانی ونهباب). 2002شیپمن و همکاران    (

تــرین گیاهــان دارویــی اســت کــه از تــرین و پرمــصرف
طـور   میالدي تـا قـرن حاضـر، از آن بـه           15اواسط قرن   

اسانس . آیدعمل می استفاده به  هادقیق در درمان بیماري   
ــشی و      ــنایع آرای ــازي و ص ــنایع داروس ــه در ص بابون

امیـدبیگی  (شـود   بهداشتی بـه مقـدار زیـاد اسـتفاده مـی          
-بـذر بابونـه   ). 1982 و سینگ    1992، من و استابا     1374

گـراد جوانـه     درجه سـانتی   هفت تا   ششآلمانی در دماي    
 تـا  20زنی آن بین    زند، ولی دماي مطلوب براي جوانه     می
ه در کشت مستقیم بذرها را ب  . راد است گ درجه سانتی  25

صورت سطحی و به    دلیل اینکه فتوبالست هستند، باید به     
امیـدبیگی  ( کیلوگرم در هکتار کشت کـرد        5/4 تا   3میزان  
  ).   1992 و هرنوك 1379

عوامل محیطـی محـل رویـش گیاهـان دارویـی بـر             
مقدار کل ماده مؤثره و عناصر تشکیل دهنده آن و تولید           

تـرین  آب یکـی از مهـم     . گـذارد وزن خشک گیاه تأثیر می    
اي بر رشـد و نمـو، و     عوامل محیطی است که تأثیر عمده     

ــؤثر  ــواد م ــی دارد م ــان داروی ــود آب  . ه گیاه ــنش کمب ت
فرآیندهاي گیـاهی را مختـل کـرده و بـا افـزایش شـدت               
تنش، این اثرات تشدید شده و برخـی دیگـر از فرآینـدها             

هاشـمی   و   1374امیدبیگی  (گیرند  هم تحت تأثیر قرار می    
بذر بـه عنـوان عمـده تـرین          ). 1374دزفولی و همکاران    

تنهـا عامـل تکثیربابونـه      عامل تکثیر در گیاهان زراعی و       
بایـد  ،  )2005 فرانکی و شیلچر      و 1379امیدبیگی   (آلمانی

داراي کیفیت باالیی از نظـر قـوه زیـست و قـدرت سـبز               
شـرایط  .  ایجاد پوشش یکنواخت باشد     و شدن در مزرعه  

اکولوژیکی احاطه کننده گیـاه مـادر مـی توانـد در رنـگ،        
 ضــخامت پوســته، ترکیبــات بیوشــیمیایی و واکنــشهاي 

تـاجبخش و   (فیزیولوژیک بذر به طور جدي تأثیر بگذارد        
  ). 1387 قیاسی

                                                 
1 Matricaria chamomilla L. 

آلمـانی تحـت    رفتار گیاهان دارویی ازجملـه بابونـه      
قـدر کـافی مطالعـه      مقادیر مختلف آب قابل دسـترس بـه       

است و اطالعات موجود در این زمینه بسیار انـدك          نشده
بـا ایـن وجـود، کیفیـت        ). 2006پیرزاد و همکـاران     (است  
آبـی فقـط در تعـداد       کـم    تولیدي تحت شرایط تنش      بذور

فوگروکس و همکاران   (کمی از گیاهان مطالعه شده است       
-زدن و سبزشدن یکنواخـت بـذور از مهـم        جوانه). 1997

تــرین مراحــل زنــدگی یــک گیــاه اســت و مطالعــه روي  
هاي بذر به جهـت فـراهم کـردن یـک ارزیـابی از              ویژگی

نه و همچنین تولید   قدرت بذر ، در حفظ و مدیریت یک گو        
هـه یانـگ و     -کـی  (و تکثیر جمعیت گیاهی مهم می باشـد       

در نخود کیفیت فیزیولوژیک بذر شامل      ). 2008همکاران  
زنی، ضریب هدایت الکتریکی و تست سرما       درصد جوانه 

 سال نشان داد که کمترین عملکرد و کیفیـت          سهدر طول   
مـل  بذور در تیمار بدون آبیاري در مقایسه با آبیـاري کا     

آبیاري در طول دوره پرشـدن دانـه و   (هاي مالیم   و تنش 
آبیاري در طول دوره شروع گلـدهی تـا شـروع پرشـدن          

در حالیکه آبیاري کامل بهتـرین بـذور را       . می باشد ) دانه
علیـرغم کـاهش    . کنـد  از نظر عملکرد و کیفیت تولیـد مـی        

هاي مالیم نسبت به آبیاري کامل، تفاوت       عملکرد در تنش  
وزن دانـه  .  از نظر کیفیت بذور مـشاهده نـشد   داريمعنی

-نوسان نسبت به سایر ویژگـی     عنوان یک شاخص کم   به
هاي فیزیولوژیک، بیشترین مقدار را در تیمار آبیاري در         

بنـابراین  . طول دوره پرشدن دانه به خود اختصاص داد        
هاي آبیـاري بایـد بـر اسـاس توسـعه کیفیـت             استراتژي

عملکـرد اصـالح گـردد      فیزیولوژیک بذور بـدون کـاهش       
ــاران ( ــاالترین ).1997فـــوگروکس و همکـ  در نخـــود بـ

عملکرد کمی و کیفی بذر در آبیاري کامل گـزارش شـده            
و با افزایش تنش کمبود آب از عملکرد در واحد سـطح و           

بـا ایـن وجـود بـا افـزایش       . کیفیت بذر کاسته مـی شـود      
شدت تنش خشکی کیفیت بذر دیرتر از عملکـرد کمـی آن    

     ).   1997فوگروکس و همکاران (یر قرار می گیرد تحت تأث
با وجود گزارشـات متعـدد تـأثیر انـدازه بـذر روي             

مـشتطی و    ( بذر و رشد گیاهچـه     ویژگی هاي جوانه زنی   
 ،)2003 و خـــان 2004؛ جـــورج و راي 1388همکـــاران 

ــاره تولیــد بــذر و اکوفیزیولــوژي   اطالعــات انــدکی در ب
وجـود  ت شرایط تـنش     بذرهاي تولید شده تح   زنی  جوانه



 1390سال / 4 شماره 21جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار....                                                 پیرزاد، تاجبخش و                 142
 

 

دارد، بنابراین اثر شـرایط محـیط، بـویژه تـنش آبـی بـر              
روي کیفیت بذر تولیـدي آن از طریـق تـأثیر بـر رشـد و        

ــاه   ــو گی ــاران  (نم ــولی و همک ــم )1374هاشــمی دزف  مه
ــابی مــی ــن مطالعــه   ارزی شــود کــه از اهــداف اصــلی ای

در  بنابراین ، عالوه بـر عملکـرد بـاال        . محسوب می شود  
 ویژگیهاي کیفی بذر نیز قابل قبول براي کـشت       تولید بذر 

توانـد  زراعـی مـی   از آنجایی که شناخت عوامل بـه      . باشد
گامی اساسی در افزایش تولید گیاهـان دارویـی باشـد و       
کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محدودکننـده عملکـرد          

باشـد،  آنها در بسیاري از مناطق جهان از جمله ایران می  
 بررسـی اثـرات میـزان آب آبیـاري و           بنابراین مطالعه و  

تـرین  عوامل مرتبط با مـصرف بهینـه آب یکـی از عمـده            
در ایـن   . مسایلی است که بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد            

پژوهش ذخایر نیتروژن، فسفر و پتاسیم بذر و همچنـین          
شاخص هاي جوانه زنی و رشد گیاهچه هاي حاصـل از           

ورد بذرهاي تولیدشده تحت شـرایط مختلـف آبیـاري مـ          
  . مطالعه قرار گرفتند

  
  هامواد و روش

بخش اول .  بخش انجام شددواین پژوهش در 
شامل کاشت بابونه آلمانی در یک آزمایش مزرعه اي 

 آبی و برداشت بذر  و بخش دوم  کمتحت شرایط تنش
مطالعه شامل بررسی کیفیت بذر تولید شده در آزمایش 

  .اول بود
 در 1388اي در بهار سال آزمایش مزرعه

مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدة کشاورزي دانشگاه ارومیه بر 
 تکرار ششهاي کامل تصادفی با مبناي طرح پایۀ بلوك

، 30تیمارهاي آبیاري شامل آبیاري پس از . اجرا شد
 A میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس 120 و 90، 60

بدین ترتیب که پس از رسیدن میزان تجمعی . بودند
ک به مقدار مورد نظر، واحدهاي آزمایشی تبخیر از تشت

براي تهیه زمین، . تا حد ظرفیت مزرعه اي آبیاري شدند
- پس ازیک شخم و دیسک پائیزه، در فروردین ماه، کرت

 سانتی متر به فاصلۀ 240 و عرض 200هایی به طول 
تهیۀ زمین طوري صورت . متر از هم تهیه گردیددو 

زنی بذور ي جوانهالزم برا گرفت که رطوبت خاك و نور

 بذور در ).1992 و ساالمون 1972صالح  (فراهم شود
متر و در  سانتی30هایی به فاصلۀ هر کرت در ردیف

.  اردیبهشت ماه کاشته شدند10 ردیف در تاریخ هشت
ها با آبیاري تا سبزشدن بذور و دو برگه شدن گیاهچه

گیاهان تا قبل از مرحلۀ روزت و . آبپاش انجام گردید
هاي مورد موالً چهار برگه شدن براي ایجاد تراکممع

تیمارهاي آبیاري ازمرحلۀ روزت و . نظر تنک گردیدند
-مبارزه با علف. ها اعمال گردیداستقرار کامل گیاهچه

صورت دستی و ه هاي هرز، جهت جلوگیري از رقابت، ب
کوددهی براساس نیاز گیاه و نتایج . مداوم انجام شد

 کیلوگرم در 15فت، که از مقادیر تجزیۀ خاك انجام گر
ها  در موقع تهیۀ کرتK2O و  P2O5هکتار نیتروژن، 

هرنوك  و 1373یزدي صمدي و پوستینی  (استفاده شد
 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 40همچنین میزان ). 1992

صورت سرك و بین ه قبل از اعمال تیمارهاي آبیاري ب
و من و  1993لچامو  (هاي کاشت استفاده شد ردیف

ه  بAمیزان تبخیر از تشتک تبخیر کالس ). 1992استابا 
طور روزانه در ایستگاه هواشناسی دانشکدة کشاورزي 

گیري شده و آبیاري هر تیمار پس دانشگاه ارومیه اندازه
. از رسیدن میزان تبخیر به مقدار مورد نظر انجام گرفت

جهت اعمال دقیق تیمارهاي آبیاري از تأسیسات آبیاري 
میزان آب . کشی شده و کنتور آب استفاده گردیدلوله

آبیاري در طول فصل رشد براي تیمارهاي آبیاري پس 
 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر 120 و 90، 60، 30از 

 5500 و 5600، 6000، 6300، به ترتیب برابر با Aکالس 
برداشت براي بذر هنگامی . مترمکعب در هر هکتار بود

ه اي از حالت افقی خارج شده و بنههاي زباکه گلچه
درآمده بودند، صورت ) به طرف پایین(صورت عمودي 

آوري زودتر قدرت رویش بذرها را به شدت جمع. گرفت
دهد و تأخیر در برداشت، عملکرد دانه را کاهش می

ها و پس از برداشت دانه. دهدبدلیل ریزش کاهش می
شک شده و با تمیز کردن آنها بالفاصله در دماي اتاق خ

  ). 1992هرنوك  ( گرم وزن شدند0001/0دقت  
در آزمایش دوم براي ارزیابی کیفیت بذر ابتدا به 
منظور مقایسه درصد و سرعت جوانه زنی؛ و همچنین 
رشد گیاهچه در مرحله هتروتروف در بابونه آلمانی، 
بذرهاي برداشت شده از آزمایش مزرعه اي، در محلول 
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 دقیقه پنجدیم تجاري به مدت  هیپوکلرید سدرصد  5
ضدعفونی گردیده و سپس با آب مقطر استریل 

آزمایش (از هر واحد آزمایشی . شستشو داده شدند
 تایی بذر در ظروف پتري بر 100تکرار چهار ) ايمزرعه

ظروف . روي کاغذهاي صافی استریل کشت گردید
 درجه سانتی گراد در اتاقک کشت به 25پتري در دماي 

وز قرار داده شدند و تعداد بذور جوانه زده  ر11مدت 
عدد از بذرهاي جوانه 15تعداد . هر روز شمارش گردید

زده در هر تکرار به یک ظرف بزرگ منتقل شده و در 
پایان جوانه زنی طول ریشه چه، طول ساقه چه و وزن 

 24گراد به مدت  درجه سانتی70(تر و وزن خشک 
زنی درصد جوانه. دگیري شدنها اندازهگیاهچه) ساعت

زده به تعداد کل بذور و از نسبت تعداد بذور جوانه
-زنی از تقسیم تعداد بذور جوانهمتوسط سرعت جوانه

 ، شمار روزهاي مورد نظر پس از nام بر n زده تا روز 
 و 1981الیس و روبرتز (دست آمدند  شروع آزمایش به

  ).1962ماگوئیر 
 عناصر ،بذرکیفیت تکمیلی براي ارزیابی سپس 

غذایی بذر بابونه آلمانی تولید شده در شرایط مختلف 
بدین ترتیب که بذور جمع . تنش آبی اندازه گیري شدند

آوري شده بالفاصله خشک و به آزمایشگاه بذر گروه 
هاي بذر  پس نمونه. زراعت و اصالح نباتات منتقل شدند

گراد به مدت  درجۀ سانتی70(از خشک کردن در آون 
- ، به وسیلۀ آسیاب پودر شده و براي اندازه) اعت س48

   ).  1375امامی  (گیري عناصر غذایی نگهداري گردیدند
- گیري نیتروژن و پروتئین دانه نمونهبراي اندازه

ها به روش هضم توسط اسید سولفوریک، اسید 
امامی (سالیسیلیک، آب اکسیژنه و سلنیم تهیه گردید 

ري عناصر کلسیم، گیهمچنین براي اندازه). 1375
ها توسط هضم به منیزیم، فسفر و پتاسیم عصارة نمونه

تهیه  اسیدکلریدریک  و ترکیب با1روش سوزاندن خشک
). 1989 و والینگ و همکاران 1961چپمن و پرات (گردید 

مقدار نیتروژن موجود در عصارة تهیه شده با استفاده 
ی امام( تعیین گردید 2از دستگاه کجل تک اتوآنالیزر

                                                 
1 Dry ashing 
2 Kjeltec auto analyzer 

 3 میزان فسفر با استفاده از روش رنگ سنجی).1375

و با کمک دستگاه ) رنگ زرد مولیبدات وانادات(
گیري  نانومتر اندازه470اسپکتروفتومتر در طول موج 

گیري مقدار پتاسیم اندازه). 1961چپمن و پرات (شد 
 و 4موجود در عصارة تهیه شده به روش نشر شعله اي

 1982پرکین  ( انجام گرفت5متربا کمک دستگاه فلیم فتو
    .)1989والینگ و همکاران و 

هاي آزمایش براساس امید ریاضی طرح پایه داده
 مورد تجزیه و تحلیل SASو با استفاده از نرم افزار

آماري قرار گرفتند و مقایسات میانگین ها با آزمون 
SNKانجام گرفت .  

  
  نتایج و بحث

  جوانه زنی و رشد گیاهچه
یه واریانس ویژگی هاي جوانه زنی و نتایج تجز

رشد گیاهچه نشان داد که رژیم آبیاري اعمال شده بر 
هاي بابونه آلمانی روي درصد جوانه زنی، سرعت بوته

-زنی بذرهاي  حاصل معنی شاخص جوانه وجوانه زنی
 درصد 50و روي زمان الزم تا بوده ) >01/0P(دار 

طول گیاهچه طول ساقه چه، زنی، طول ریشه چه، جوانه
 جدول(شد ندار چه معنیچه به ساقهو نسبت طول ریشه

1.(  
مقایسه میانگین ها نشان داد که باالترین درصد 

مربوط به تیمار آبیاري پس از ) درصد 90(زنی جوانه
 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر بود، که این میزان با 60

 30زنی بذرهاي حاصل از آبیاري پس از درصد جوانه
داري تفاوت معنی) درصد 83(لی متر تبخیر از تشتک  می

ولی با شدیدتر شدن تنش خشکی درصد . نداشت
زنی بذر با کاهش معنی داري مواجه گردید و در جوانه

 48( میلی متر تبخیر به حداقل 120آبیاري پس از 
درون یابی در محدوده ). I- 1 شکل(رسید ) درصد

انه زنی بذرهاي رابطه بین درصد جو تیمارهاي آبیاري
 ازرا به دست آمده و میزان آب آبیاري پایه هاي مادري 

ابتدا با طوري که. دوم نشان داد نوع تابع درجه
                                                 

3 Colorimetric   
4 AES (Atomic Emission Spectoscopy ) 
5 Flame Photometer 
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   نتایج حاصل از تجزیه واریانس جوانه زنی بذور و رشد گیاهچه بابونه آلمانی حاصل از گیاهان تحت رژیم هاي مختلف آبیاري-1جدول 
  درجه  منابع تغییر

  آزادي
  ددرص

  جوانه زنی
سرعت 
  زنیجوانه

شاخص 
  زنیجوانه

زمان 
درصد 50

  جوانه زنی

  طول
  ریشه چه

طول ساقه 
  چه

طول 
  گیاهچه

نسبت طول 
  ریشه چه به
   ساقه چه

  ns76/179  ns49/1  ns60/1  ** 021/0  ns006/0  ** 04/1  ns17/2  ns0002/0  5  تکرار
  ns002/0  ns002/0  ** 69/0  ns21/1  ns0002/0  90/16**  13/16**  32/1952**  3  رژیم آبیاري

  00003/0  75/0  34/0  003/0  004/0  98/0  57/0  61/68  15  اشتباه آزمایشی
  34/13  85/10  19/9  81/12  09/4  20/14  29/11  29/11  (%)ضریب تغییرات 

  ns ، * درصد1 و 5به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال ** و   
  

- میلی30 آبیاري پس از افزایش فاصله آبیاري از تیمار
متر تبخیر، درصد جوانه زنی با یک شیب مالیم شروع 

 میلیمتر تبخیر 52به افزایش کرده و در آبیاري پس از 
. رسید) درصد 88(از تشتک تبخیر به باالترین حد خود 

ولی با افزایش بیشتر فاصله آبیاري از این نقطه به بعد، 
رصد شدیدتر شدن تنش کمبود آب باعث کاهش د

 120آبیاري پس از (زنی تا شدیدترین نقطه تنش جوانه
ترین شده و پایین) متر تبخیر از تشتک تبخیرمیلی

  .)I- 1شکل (درصد جوانه زنی را در این تیمار نشان داد
در ) 5/8(حداکثر مقدار شاخص جوانه زنی 

 تبخیر از تشتک به دست آمد  میلی متر60آبیاري پس از 
با شاخص جوانه زنی حاصل از داري که تفاوت معنی

داري تفاوت معنی) 0/8( میلی متر تبخیر از تشتک 30
ولی با شدیدتر شدن تنش خشکی در آبیاري . نداشت
 میلی متر تبخیر کاهش معنی داري نشان داد 90پس از 

شدیدترین ( میلی متر تبخیر 120و در آبیاري پس از 
ن رابطه بین زما. رسید) 8/4(به حداقل ) سطح تنش

آبیاري و شاخص جوانه زنی نیز از نوع تابع درجه دوم 
درون یابی توسط این تابع، باالترین مقدار . به دست آمد

 میلی متر 85/44در آبیاري پس از ) 3/8(این شاخص را 
  ).II- 1شکل(تبخیر نشان داد 

روند تغییرات سرعت جوانه زنی، مشابه درصد 
 در درصد  2/8(به طوري که باالترین . جوانه زنی بود

سرعت جوانه )  در روزدرصد  4/4(و پایین ترین ) روز
 120 و 60زنی به ترتیب از تیمارهاي آبیاري پس از 

همچنین رابطه . میلی متر تبخیر از تشتک به دست آمد
بین زمان آبیاري و سرعت جوانه زنی، مشابه درصد 

جوانه زنی از نوع درجه دوم بود و مطابق این رابطه 
 درصد  32/4(و حداقل ) در روزدرصد  98/7 (حداکثر
 سرعت جوانه زنی به ترتیب از نقاط آبیاري در )در روز

    ). III- 1 شکل( حاصل شد  میلی متر تبخیر120 و 52
میزان آب (به طور کلی یک تنش کمبود آب مالیم 

. براي تولید بذر در بابونه آلمانی ضرورت دارد) مناسب
نی در سطح دوم ویژگی هاي جوانه زبه طوریکه 

 میلی متر تبخیر از تشتک 60آبیاري، آبیاري پس از 
آبیاري بیشتر از این مقدار، . تبخیر به دست آمده است

 میلی متر تبخیر از تشتک با اینکه 30آبیاري پس از 
کاهشی در شاخص هاي جوانه زنی بذر نشان نداده 

 میلی 60است ولی هیچ برتري هم نسبت به آبیاري در 
این امر نشان دهنده مصرف . یر نداشته استمتر تبخ

آب زیاد بدون هیچ سودمندي نسبی در آبیاري زودتر 
.  میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر می باشد60از وقوع 

 میلی متر تبخیر نوعی آب 30بنابراین آبیاري پس از 
بیش از حد و یا تنش زیادبود آب در تولید بذر بابونه 

 تنش هاي شدیدتر خشکی، اما. آلمانی محسوب می شود
 میلی متر تبخیر از تشتک 100 و 90ري پس از اآبی

کاهش معنی داري را درویژگی هاي جوانه زنی  بذرهاي 
بنابراین آبیاري . تولید شده تحت تنش باعث شده است

 میلی متر می تواند تنش 60در مقادیر تبخیر باالتر از 
نظر کمبود آب مؤثر در کاهش کیفیت بذر تولیدي از 

  .هاي جوانه زنی محسوب گرددشاخص
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y = -7/8333x2 + 27/133x + 64/333 R        2 = 0/987
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y = -0/7121x2 + 2/4667x + 5/8485 R          2 = 0/987
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) III(و سرعت جوانه زنی     ) II(، شاخص جوانه زنی     )I( مقایسه میانگین هاي درصد جوانه زنی        -1شکل  

حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنی دار . بذرهاي بابونه آلمانی تولید شده تحت رژیم هاي مختلف آبیاري
  .اشد درصد می ب5در سطح احتمال 



 1390سال / 4 شماره 21جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار....                                                 پیرزاد، تاجبخش و                 146
 

 

کاهش معنی دار ) 1997(فوگروکس و همکاران 
درصد جوانه زنی را در بذرهاي نخود تولید شده تحت 

  . تنش شدید خشکی گزارش کردند
تأثیر رژیم هاي ) 1385(امین پور و موسوي  

آبیاري را روي درصد و سرعت جوانه زنی به عنوان 
به طوریکه .  پیاز معنی دار گزارش کردندکیفیت بذر

 میلی متر 90آبیاري پس از (یدترین تنش خشکی شد
 50در مقایسه با آبیاري پس از ) تبخیر از تشتک تبخیر

 میلی متر تبخیر موجب کاهش معنی دار درصد و 70و 
  . سرعت جوانه زنی شد

با اعمال تنش خشکی در ) 1386(ابهري و گالشی 
زمان هاي قبل از گرده افشانی تا مرحله برداشت و بعد 

ه افشانی تا مرحله برداشت روي چهار رقم گندم، از گرد
کاهش درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه و افزایش 

 درصد 10زمان تا شروع جوانه زنی و رسیدن به 
حداکثر جوانه زنی را در تیمارهاي تنش خشکی نسبت 

  . گزارش کردند) بدون اعمال تنش خشکی(به شاهد 
ت گزارشات متفاوتی از تغییرات بنیه بذر تح

هاي خشکی وجود دارد، به طوریکه قاسمی گلعذانی تنش

تأثیر محدودیت آب را روي بنیه بذر ) 1997(و همکاران 
سورگوم و ذرت غیرمعنی دار و وییرا و همکاران 

اثر تنش کمبود آب را روي بنیه بذر سویا معنی ) 1992(
کاهش جوانه زنی و وزن همچنین . دار گزارش کردند

) 1989درنبوس و همکاران (ویا خشک گیاهچه نرمال س
 کاهش بنیه بذور برداشت شده از گیاه مادري سویا و

که در مرحله گلدهی تحت تنش خشکی قرار گرفتند، پس 
نیز گزارش ) 1376جلیلیان خدابنده و (از تسریع پیري 

  . شده است
  

  عملکرد کمی و کیفی بذر
و ) عملکرد(نتایج تجزیه واریانس عملکرد کمی  

بذر نشان داد که رژیم آبیاري ) یبات شیمیاییترک(کیفی 
اعمال شده بر بوته هاي بابونه آلمانی روي درصد 

، درصد )>05/0P(، درصد فسفر )>01/0P(نیتروژن 
معنی ) >01/0P(و عملکرد پروتئین ) >01/0P(پروتئین 

عملکرد دانه حاصله میزان پتاسیم و دار و روي 
  ). 2 جدول(غیرمعنی دار شد 

  
   نتایج حاصل از تجزیه واریانس کیفیت بذر بابونه آلمانی حاصل از گیاهان تحت تیمارهاي مختلف آبیاري-2جدول 

  درصد  درجه آزادي  منابع تغییر
  نیتروژن

  درصد
  فسفر

  میزان  درصد پتاسیم
  پروتئین

  عملکرد
  دانه

  عملکرد
  پروتئین

  ns033/0  ns557/0  ns338/3  ns281/1  ns029/0  ns032/0  5  تکرار
  ns727/1  **058/8  ns046/0  **073/0  425/2 *  206/0 **  3  رژیم آبیاري
  013/0  015/0  214/1  854/2  655/0  031/0  15  اشتباه آزمایشی

  90/9  50/6  42/5  53/11  90/10  42/5  (%)ضریب تغییرات 
ns ، * درصد1 و 5به ترتیب غیرمعنی دار و معنی دار در سطح احتمال ** و   
  

دانه  کمترین میزان نیتروژن مقایسه میانگین ها
 میلی متر تبخیر از 30را در آبیاري پس از ) درصد3(

درصد نیتروژن با افزایش . تشتک تبخیر نشان داد
فاصله آبیاري در سطوح باالتر تفاوت معنی داري با هم 

 43/3(دانه نداشتند، طوري که بیشترین درصد نیتروژن 
 120از آبیاري پس (از شدیدترین تنش خشکی ) درصد

). I- 2شکل( شد لحاص) تشتک تبخیر میلی متر تبخیر از
 رابطه درجه دوم بین زمان آبیاري و درصد نیتروژن

 42/3(و بیشترین ) درصد 01/3( نیز کمترین دانه
هاي آبیاري پس میزان آن را به ترتیب در نقطه) درصد

. )I- 2شکل(متر تبخیر برآورد نمود میلی120  و 30از 
درصد پروتئین دانه مشابه درصد روند تغییرات 

مقایسه ). II- 2 و I- 2شکل هاي ( بود نیتروژن دانه
هاي درصد پروتئین دانه بیشترین میزان آن را میانگین

در شدیدترین تنش خشکی نشان داد که ) درصد 44/21(
 میلی متر تبخیر 90 و 60با تیمارهاي آبیاري پس از 
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روتئین دانه تفاوت معنی دار نداشت و کمترین میزان پ
 میلی 30مربوط به تیمار آبیاري پس از ) درصد 74/18(

و ) درصد 79/18(برآورد کمترین . بودمتر تبخیر 
میزان پروتئین دانه در روابط ) درصد 40/21(بیشترین 

      و 30هاي آبیاري پس از رگرسیونی به ترتیب در نقطه
متر تبخیر نشان داد که رابطه بین زمان میلی 120
اري و درصد پروتئین دانه از نوع درجه دوم می آبی

  ).II- 2شکل(باشد 
تغییرات عملکرد پروتئین دانه، حاصل ضرب 
درصد پروتئین و عملکرد دانه به دلیل غیرمعنی دار 
بودن تأثیر آبیاري روي عملکرد دانه مشابه درصد 

ولی یک سري تفاوت هاي جزئی . پروتئین دانه می باشد
د پروتئین به دلیل تأثیر هر چند با روند تغییرات درص

تفاوت هاي غیرمعنی دار عملکرد دانه روي عملکرد 
به ). 2 و جدولIII- 2 و II- 2شکل هاي (پروتئین دارد 

گرم در  23/11(طوریکه کمترین عملکرد پروتئین دانه 
 میلی متر 30مربوط به تیمار آبیاري پس از ) مترمربع

، 60بیاري پس از  تیمارهاي آ. تبخیر از تشتک تبخیر بود
 میلی متر تبخیر عملکرد پروتئین یکسانی از 120 و 90

نظر آماري تولید کردند و در بین این سه تیمار بیشترین 
مربوط به تیمار ) گرم در مترمربع 09/18(عملکرد 

این تغییر در .  میلی متر تبخیر بود90آبیاري پس از 
دانه میزان حداکثر عملکرد مربوط به تغییرات عملکرد 

 .دار در بین تیمارهاي آبیاري می شودهرچند غیرمعنی
این تغییرات باعث کاهش عملکرد پروتئین در انتهاي 
منحنی درجه دوم که رابطه بین زمان آبیاري و عملکرد 

به طوریکه . نماید شده استپروتئین را برازش می
 03/11(و کمترین ) گرم در مترمربع 54/17(ین بیشتر

برآورد عملکرد پروتئین دانه به ترتیب ) گرم در مترمربع
 میلی متر تبخیر از 96 و 30در نقاط آبیاري پس از 

  ).III- 2 شکل(تشتک به دست آمدند 
) درصد 08/8(بیشترین محتواي فسفر دانه 

 میلی متر تبخیر از 60مربوط به تیمار آبیاري پس از 
داري با تیمارهاي آبیاري پس تشتک بود که تفاوت معنی

میزان فسفر دانه تنها در .  میلی متر نداشت90 و 30از 
) درصد 62/6( میلی متر تبخیر 120تیمار آبیاري پس از 

روابط ). IV- 2شکل(دار مواجه گردید با کاهش معنی

و تیمارهاي آبیاري از نوع تغییرات درصد فسفر دانه 
و ) درصد 91/7(این تابع بیشترین . درجه دوم بود

یزان فسفر دانه را به ترتیب در م) درصد 6,56(کمترین 
 میلی متر تبخیر از تشتک 120 و 49نقاط آبیاري پس از 
  .)IV- 2شکل(تبخیر برآورد نمود 

یکی از علل کاهش بنیه بذر در شرایط تنش 
ها به کمبود آب، کاهش انتقال مواد جذب شده از برگ

این امر همراه با گرماي تابستان . باشدها میطرف دانه
نورمحمدي (باشد ها می چروکیده شدن دانهعامل اصلی
آبیاري باعث افزایش درصد جذب  ).1380و همکاران 

نسبت به شرایط تنش در ) بجز نیتروژن(مواد معدنی 
کاهش مواد معدنی . بذرهاي گندم، جو و یوالف می شود

کاپلند (باشد در بذر با رشد ضعیف در مزرعه همراه می
ها تغییرات نیتروژن و این یافته ). 1995و مکدونالد 

-شکل(فسفر دانه را در تحقیق حاضر تایید می نمایند 
 در همین راستا یانگ و همکاران ).IV-2 وI- 2هاي 

از خشکی خاك در ) 1994(و پالتا و همکاران ) 2000(
مرحله پرشدن دانه به عنوان عاملی سودمند یاد کرده ان 

ریع که از طریق تحریک پیري زودهنگام گیاه، پرشدن س
و در نتیجه افزایش ذخایر نیتروژن و پروتئین دانه را 

   .  سبب می شود
به طور کلی تفاوت معنی داري در عملکرد بذر 

بنابراین از . تحت تیمارهاي آبیاري مشاهده نشده است
دیدگاه مقدار کمی تولید بذر می توان شدیدترین تنش 

 میلی متر تبخیر را 120کمبود آب، آبیاري پس از 
عملکرد علیرغم مصرف آب کمتر، چرا که . ه نمودتوصی

بذر این تیمار برابر با مقدار بذر تولید شده در سایر 
اگر میزان نیتروژن و  .باشدمیهاي آبیاري رژیم

دلیل رابطه منفی و ه پروتئین ذخیره شده در بذر را ب
دار با ویژگی هاي جوانه زنی، به عنوان یک ویژگی معنی

در این صورت . ه در نظر بگیریمکیفی براي بذر زند
درصد کمتر نیتروژن حاصله در تیمار آبیاري پس از 

به دیگر  متر تبخیر نشان دهنده برتري نسبی آن میلی30
-سطوح آن که داراي مقادیر باالتر نیتروژن هستند، می

درصد باالتر نیتروژن با افزایش شدت خشکی می . باشد
که با  اشد چراتواند ناشی از کاهش کل تولید بذر ب

  وجود روند افزایشی در میزان پروتئین، عملکرد



 1390سال / 4 شماره 21جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار....                                                 پیرزاد، تاجبخش و                 148
 

 

y = -0/0375x2 + 0/326x + 2/7184  

R 2 = 0/9877

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

30 60 90 120
زمان آبیاري 

(A میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس)

صد)
در

ه (
دان

ن 
وژ

تر
 نی

ان
یز
م

b

a a a

I

  

y = -0/2342x2 + 2/0383x  + 16/989     

R 2 = 0/9877

17

18

19

20

21

22

30 60 90 120
زمان آبیاري 

(A میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس)

صد)
در

ه (
دان

ین 
تئ
رو

ن پ
یزا

م

b

a a a

I I

  
y = -1/3475x2 + 8/617x + 3/7597          

R   2 = 0/9679

0

5

10

15

20

30 60 90 120
زمان آبیاري 

(A میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس)

ع)
رب
رم
مت

در 
رم 

 (گ
نه
 دا
ین

تئ
رو

د پ
کر
عمل

b

a
a a

I I I

  

y = -0/2458x2 + 0/8108x + 7/2375      

R       2 = 0/9211

0

2

4

6

8

10

30 60 90 120
زمان آبیاري 

(A میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کالس)

صد)
در

ه (
دان

فر 
س
ن ف

یزا
م

ab a ab

b

IV

  
بذرهاي ) IV(و درصد فسفر ) III(، عملکرد پروتئین )II(، درصد پروتئین )I( مقایسه میانگین هاي درصد نیتروژن -2شکل 

 درصد 5معنی دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر اختالف . بابونه آلمانی تولید شده تحت رژیم هاي مختلف آبیاري 
  .باشدمی
  

آن در شدیدترین تنش خشکی رو به کاهش بوده است 
تولیدي،  و این امر نشان دهنده کاهش نسبی در عملکرد

مقدار این کاهش اندك . هرچند غیرمعنی دار بوده است
به حدي بوده که در نتیجه حاصل از ضرب آن در 

د کاهشی در عملکرد میزان پروتئین منجر به ایجاد رون
این توجیه کاهش درصد فسفر بذر . پروتئین شده است

 میلی متر تبخیر توجیه می نماید 90را تا آبیاري پس از 

ولی کاهش عملکرد در شدیدترین تنش خشکی باعث 
افزایش ظاهري درصد فسفر بذر تولیدي تحت این تنش 

  . شده است
عدم تفاوت معنی دار بین ) 1386(اد رزپی  

رهاي آبیاري را از نظر عملکرد بذر بابونه آلمانی تیما
   . گزارش کرده است
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در نخود، ) 1997(فوگروکس و همکاران   
هاي مالیم نسبت به کاهش عملکرد در تنشعلیرغم 

داري از نظر کیفیت بذور آبیاري کامل، تفاوت معنی
عنوان یک در این مطالعه وزن دانه به. مشاهده نکردند
هاي سبت به سایر ویژگینوسان نشاخص کم

فیزیولوژیک، بیشترین مقدار را در تیمار آبیاري در 
   .طول دوره پرشدن دانه به خود اختصاص داد

همبستگی بین ویژگی هاي مطالعه شده نشان می 
دهد که بین درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی 

، درصد نیتروژن )95/0(، شاخص جوانه زنی )00/1(
، همچنین بین سرعت )44/0(ئین و درصد پروت) 44/0(

، درصد )95/0(زنی و شاخص جوانه زنی جوانه
، بین شاخص ) 44/0(و درصد پروتئین ) 44/0(نیتروژن 

) 47/0(و پروتئین ) 47/0(جوانه زنی و درصد نیتروژن 
همبستگی . همبستگی مثبت و معنی داري مشاهده شد

، طول )80/0(بین طول ریشه چه و طول ساقه چه 
و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه ) 91/0(ه گیاهچ

و همچنین بین طول ساقه چه و طول گیاهچه ) 86/0(
این در حالی است که طول . معنی دار بود) 98/0(

) 58/0(گیاهچه فقط با نسبت طول ریشه چه به ساقه چه 
درصد فسفر رابطه منفی و . داشتمعنی دار همبستگی 

 عملکرد پروتئین و) -55/0(دار با عملکرد دانه معنی
به دلیل اینکه درصد پروتئین از روي . داشت) -57/0(

میزان نیتروژن دانه محاسبه می شود، رابطه بین آنها 
همچنین عملکرد . به دست آمد) 00/1(مثبت و معنی دار 

با ) حاصلضرب عملکرد دانه و درصد پروتئین(پروتئین 
داشت ) 98/0( داربت و معنیثعملکرد دانه رابطه م

   ). 3جدول(
عدم همبستگی معنی دار بین مقادیر فسفر و 
پتاسیم بذر با کلیه ویژگی هاي جوانه زنی بذر نشان می 
دهد که جوانه زنی و استقرار اولیه بذر مستقل از ذخایر 

همچنین همبستگی منفی . این دو عنصر در بذر می باشد
هاي و معنی دار بین میزان نیتروژن بذر و و یژگی

 نشان می دهد که ذخیره نیتروژن در بذر جوانه زنی
-باعث کاهش جوانه زنی و ویگور ضعیف در بذر می

همچنین همبستگی غیرمعنی دار بین خصوصیات . شود
وجود رشد گیاهچه و ذخایر نیتروژن، فسفر و پتاسیم 

استقالل رشد گیاهچه از ذخایر این عناصر را ثابت می 
ید بر اساس هاي آبیاري با بنابراین استراتژي.کند

توسعه کیفیت فیزیولوژیک بذور بدون کاهش عملکرد 
  .  اصالح گردد

مصرف ) 1386(گزارش امین پور و همکاران 
نیتروژن را روي درصد و سرعت جوانه زنی بذرهاي 

با ) 1992(همچنین آیلین . پیاز غیرمعنی دار نشان داد
 کیلوگرم 140 و 120، 100، 80کاربرد مقادیر صفر، 

یتروژن، تفاوت معنی داري را بین مقادیر درهکتار ن
بذرهاي پیاز وانه زنی جمختلف نیتروژن از نظر درصد 

باالترین ) 1996(ولی آیاال و همکاران . مشاهده نکرد
کیفیت بذر را از نظر قوه نامیه و دوام انبارداري با 

  .  کیلوگرم در هکتار نیتروژن مشاهده نمود153مصرف 
و ) 2004جورج و راي  (Parthenium argentatumدر 

Artocarpos heterophyllus L. همبستگی مثبت و 
دار بین اندازه بذر و درصد جوانه زنی گزارش معنی

جوانه زدن و ظهور گیاهچه نیازمند انرژي . شده است
فراوان است که از طریق آزادسازي انرژي موجود در 

اي بذر شامل پیوندهاي شیمیایی مواد ذخیره
ها طی فرآیند تنفس ها و پروتئینها، چربیکربوهیدرات

لذا باال بودن ). 1379کوچکی و سرمدنیا (گردد تامین می
این ذخایر موجب جوانه زنی سریع و یکنواخت بذر و 

لوپز و همکاران (شود تولید گیاهچه هاي قوي تر می
با اعمال ) 1389(برادران فیروزآبادي و همکاران ). 1995

به (تنش مالیم و تنش شدید سطوح آبیاري مناسب، 
، در ) درصد ظرفیت زراعی خاك45 و 65، 85ترتیب با 

هر سه سطح نیتروژن کم، متوسط و زیاد، نشان دادند 
که درصد نیتروژن و پروتئین دانه همزمان با شدیدتر 

آنها همچنین . شدن تنش کم آبی افزایش یافته است
تولید مالیم کمبود آب، بذوري را گزارش کردند که تنش 

می کند که سریع تر جوانه زده و گیاهچه هایی با طول 
کولئوپتیل و وزن ساقه چه بیشتر تولید کردند و به طور 

مطلوب تري داشتند که دلیل آن وجود سطح  کلی شرایط
ذخیره اي مناسب در این بذور و دسترسی کامل 
. گیاهچه به این ذخایر در مرحله هتروتروفی می باشد

گزارش کردند که کم ) 1387(ران سلیمانی و همکا
وزن (آبیاري به شدت بنیه بذر و خصوصیات کمی 

درصد روغن، عملکرد (و کیفی ) هزار دانه و عملکرد دانه
روغن، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و وزن خشک 

  .  بذر را در گیاه کوشیا کاهش داد) گیاهچه
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  همنابع مورد استفاد

، مجله علوم )Triticum aestivum(اثر تنش خشکی انتهایی بر بنیه بذر ژنوتیپ هاي گندم . 1386ابهري ع و گالشی س، 
  . 11-20 صفحات : 4 شماره  و منابع طبیعی،يکشاورز

 . ك و آب، مؤسسۀ تحقیقات خا928روشهاي تجزیۀ گیاه، نشریۀ شمارة . 1375امامی ع، 

  .تهران، انتشارات فکرروز ،جلد اول ،فرآوري گیاهان دارویی ي تولید و رهیافتها.1374 ،امیدبیگی ر

  .  انتشارات آستان قدس رضوي، جلد سوم، تولید و فرآوري گیاهان دارویی.1379، امیدبیگی ر

رقم (اثر رژیم هاي آبیاري و اندازه پیاز مادري بر خصوصیات کمی و کیفی بذر پیاز . 1385پور ر و موسوي ف، امین
  .1-9، صفحات 13شماره  مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی، ). 502س ارلی گرانو تگزا

بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد، . 1386پور ر، یحیی آبادي م و جعفري ا، امین
  ، صفحات 74پژوهش و سازندگی، شماره . 502درصد و سرعت جوانه زنی بذر پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 

192-185.  

تاثیر مدیریت تغذیه نیتروژن و تنش خشکی بر ذخایر . 1389برادران فیروزآبادي م، حمزهئئ ج و اسفندیاري ع، 
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