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   ي رشدهاي  و شاخصي بر جذب روییایمی و شی آلي کودهای برخریثأت
  ).Matricaria chamomilla L(ی بابونه آلمان
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  28/11/96: ؛ تاریخ پذیرش25/10/96: تاریخ دریافت
  

  1چکیده
 یکیولوژیزی فهاي تی براي انجام فعالاهانی ضروري است که گیی عناصر غذانیتر  از مهمیکی روي :سابقه و هدف

  ند،  مواجه هستاهی گيجذب برا  قابلي با مشکل کمبود رورانی اآهکی هايخاك.  دارندازی عنصر ننیخود به ا
 ی آلهاي  کودانی منیاز ا.  استتی اهميدارا و ضروري ها خاكنی عنصر در انی ای فراهمشی مطالعه افزانیبنابرا

 نیا.  هستنداهانی استفاده گي مختلف برایی منابع غذاي داراییایمی شهاي با کودسهی در مقای دامهاي  کودژهیو به
 ی بابونه آلماناهی گي عملکردهاي و شاخصي بر جذب روییایمی و شی آلي کودهاریثأ تیپژوهش با هدف بررس

)Matricaria chamomilla L.( انجام شده است .  
 هاي فاکتور.  در سه تکرار صورت گرفتی تصادف و طرح کامالًیصورت کشت گلدان  پژوهش بهنای :ها  و روشمواد
 سولفات ییایمیو کود ش) در هکتار تن 5 و 10هر کدام در دو سطح ( و کمپوست باگاس ي شامل کود گاوشیآزما
 دوره یط. باشندیم)  تیمار آلی و شیمیاییونهبدون افزودن هر گ( شاهد ماری در هکتار و تلوگرمی ک40 به مقدار يرو

 کامل، یدر مرحله گلده.  شديرگی  اندازهی در بابونه آلماندی کل و کاروتنویلی، کلروفa ،b  کلروفیلزانی مشیآزما
 يرگی  ساقه، برگ و گل پس از خاکسترشه،ی در ري و مقدار رویی برداشت و وزن خشک اندام هوااهی گییبخش هوا
دسترس خاك با استفاده از   قابلي مقدار رونیهمچن.  شديرگی  اندازهی به کمک دستگاه جذب اتماه،یاز اندام گ

  .  شديرگی اندازه DTPA رگی عصاره
 نیباالتر.  بودی بر عملکرد، غلظت و جذب روي در گیاه بابونه آلمانيد گاودهنده تأثیر مثبت کو  نشانجی نتا:ها افتهی

نسبت به شاهد مشاهده  6/31%  و1/73%  شی با افزابیترت  بهي تن در هکتار کود گاو10 ماریعملکرد برگ و گل در ت
 جذب نیتر شیب. بود ي تن در هکتار کود گاو10 ماری در تبابونه و ساقه شهیترین غلظت روي در ر  بیشنیهمچن. شد
 ی آلهاي استفاده از کودیکل طور به.  مشاهده شدي تن در هکتار کود گاو10 ماری ساقه، برگ و گل در تشه،ی در ريرو

  .  شدی بابونه آلماناهی و عملکرد گي غلظت و جذب روشیموجب افزا
 و مؤثري در دی نقش مفتوانندی مي کود گاوژهیو  بهی آلهاي نشان داد که کاربرد کودی بررسنی اجی نتا:يرگی جهینت

 عنوان کرد که توانی مش،ی آزمانی اجیبا توجه به نتا.  داشته باشندی بابونه آلمانیی دارواهی در گيبهبود جذب رو
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خاك و در  pH به واسطه کاهش  قابل دسترس خاكي مقدار روشی از افزای بابونه ناشاهی در گي مقدار روشیافزا
 از مصرف کودهاي ی ناشیطیمح ستی مشکالت زلیدل به.  عملکرد بوده استي بر رويگذارریثأ جذب بهتر و تجهینت
  .دسترس مانند کمپوست و کود گاوي استفاده کرد  قابلیتوان از کودهاي آل ی م،ییایمیش
  

   کمپوست،ي کود گاو،ي سولفات رو،ی بابونه آلمان:يدی کلهاي واژه
  

  مقدمه
ضروري در  یغذای عناصر ترین مهم از یکی روي

هاي  فعالیت انجام براي گیاهان که خاك است
). 13( دارند نیاز آن به به خود زایشی و فیزیولوژیکی

ها یکی از مشکالت جهانی بوده  کمبود روي در خاك
 ایران در). 31(که در ایران نیز گزارش شده است 

 در روي کمبود در ارتباط با علل وسیعی هاي پژوهش
 و زراعی ت محصوالتکش تحت آهکی هاي خاك
 روي کمبود دالیل عمده از که است شده انجام باغی

بودن،  آهکی به خاصیت توانمی ایران هايخاك در
زیاد  غلظت فسفاته، کودهاي حد از بیش استفاده

 خاك کم در آلی ماده و آبیاري هايآب در کربنات بی
 کمبود روي مشکل رفع براي). 35 (نمود اشاره

 مانند روي حاوي اي شیمیاییکوده از توان می
حال استفاده از   با این).4 (روي استفاده کرد سولفات

که عناصر مورد نیاز گیاه را در  هاي شیمیایی با این کود
دهد، اما  مدت زمان سریع در اختیار گیاه قرار می

محیطی زیادي را به وجود  مشکالت بهداشتی و زیست
 باعث شیمیایی کودهاي رویهبی استفاده). 9(آورد  می
 توسط غذایی عناصر از زیادي بخش که شود می

 گیاه دسترس از آبشویی طریق از یا و تثبیت خاك،
 خاك حاصلخیزي کاهش به تواند می این و شود خارج
 هزینه افزایش دلیل به اخیر هاي سال در). 52( شود منجر

 کودهاي محیطی، زیست مشکالت و شیمیایی کودهاي
 گیاهان اي تغذیه نیاز رفع براي میدا کود جمله از آلی

). 44(است  گرفته قرار توجه مورد خاك اصالح و

ذخیره  عنوان به تواندمی در خاك آلی همچنین مواد
کند  عمل براي جذب گیاهان غذایی بزرگی از عناصر

کننده مواد آلی خاك،  ترین منابع تامین عمده). 20(
ت که ها اسفضوالت دامی، بقایاي گیاهی و کمپوست

امروز با توجه به اهمیت کشاورزي ارگانیک، استفاده 
ها تا حد زیادي مورد توجه قرار گرفته است  از آن

 واحد عملکرد در افزایش منظور به بنابراین،). 39(
 دراصالح زیادي مزایاي که آلی کودهاي اهمیت سطح،
 باال براي). 2(شود  گرفته نادیده نباید دارند خاك
 از توانمی آهکی هايخاك یآل مواد سطح بردن

 بر عالوه کودها این نمود، استفاده دامی کودهاي
توانند  می هستند غذایی عناصر از خوبی منبع که این

 را خاك بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، هاي ویژگی
 ترکیباتی از یکی  کمپوست.)64(بخشند  بهبود نیز

 ).36(بخشد  بهبود را خاك شرایط تواند می که است
 در منابع آلی ترینفراوان از نیشکر مپوست باگاسک

 عملکرد افزایش ثیر کمپوست برأت). 40(است  کشور
  ). 28(گیاهان گزارش شده است  عملکرد و اجزاي
بخش  در توجه مورد مسائل ترین مهم از یکی

 جهانی توجه تجارت حتی و پزشکی علوم و کشاورزي
 باشد رویی میدا گیاهان از استفاده و فرآوري تولید، به
 .Matricaria chamomilla L آلمانی بابونه گیاه). 50(
و  ترین مهم از ، یکی)Asteraceae (کاسنی خانواده از

 جهانی تجارت بازار در دارویی گیاهان ترین قدیمی
و  دارویی صنایع در زیادي کاربرد که باشد می

 گیاهان این زمینه در ها  پژوهش).22 (دارد بهداشتی
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 جهت افزایش آلی کاربرد کودهاي که هداد نشان
در  معطر و دارویی گیاهان ویژه به محصوالت، کیفیت

 ).23(بوده است  بهتر شیمیایی کودهاي مقایسه با
 کودهاي که داده نشان گیاهان این زمینه در ها پژوهش
 عناصر کردن فراهم با دارویی گیاهان کشت آلی در
 هاي ترکیب و دهتو زیست تولید ها، نیاز آن مورد غذایی

). 61(دهند می را افزایش گیاهان این از شده استخراج
در بررسی سطوح مختلف ) 37(مشایخی و همکاران 

کود گاوي بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی 
نشان دادند که ) Calendula offcinalis (همیشه بهار

ه صفات مورفولوژیکی گیاه همیشه بهار با افزایش هم
داري   تن در هکتار افزایش معنی50ي تا سطوح کود

مصرف  دلیل وجود عناصر پر  بهاحتماالًرا نشان داد که 
 آهن، مانندمصرف  مانند نیتروژن، فسفر و عناصر کم

 سطوح اثربررسی . باشدروي و منگنز در کود گاوي می
 کیفی و کمی خصوصیات بر اوره و گاوي کود مختلف

 ).Plantago ovata Forssk (اسفرزه دارویی گیاه
اسفرزه،  زراعت در گاوي کود از نشان داد که استفاده

 با تواند می باالتر موسیالژ درصد با بذرهاي تولید با
 در شیمیایی کودهاي مصرف از ناشی آلودگی کاهش

 ).43(باشد  مؤثر نیز کشاورزي در ایجاد پایداري
 و) Tanacetum parthenium(بابونه گاوي  عملکرد

تغذیه  هاي ثیر سیستمأت  تحت)پارتنولید(ه مؤثر ماده
 و با بودند تر پایین بیش کودي شیمیایی با سطوح

 و پارتنولید بیوماس شیمیایی، کود مقدار افزایش
 در که در حالی یافت،  درصد کاهش18 و 23ترتیب  به

 کاربرد پارتنولید با و بیوماس عملکرد ارگانیک، سیستم
 ها پژوهش). 59 (یافت افزایش% 15 حدود آلی کود

 تواند می کمپوست یا حیوانی کود کاربرد داد که نشان
 افزایش و خاك سالمت آلی، مواد افزایش باعث

  کاربرد).7 (شود گیاه براي غذایی عناصر فراهمی
 درصد و سبب افزایش عملکرد بابونه آلی کودهاي

که  توجه به این  با).42(شاهد شد  به نسبت کامازولن
 غلظت بر آلی کودهاي ثیرأت زمینه در مطالعات اندکی

بابونه آلمانی صورت گرفته،  گیاه در روي جذب و
 کودهاي ثیرأبررسی ت هدف با این پژوهش بنابراین

 هاي شاخص و روي جذب بر شیمیایی و آلی
آلمانی تحت شرایط کشت در  بابونه گیاه عملکردي

  .گلدن انجام شد
  

  ها و روش مواد
رعه پژوهشی دانشگاه شهید برداري خاك از مز نمونه

تهیه  )متري  سانتی0- 30(صورت مرکب  چمران اهواز به
هاي آن شامل و بعد از هوا خشک شدن برخی ویژگی

، قابلیت هدایت )21(بافت خاك به روش هیدرومتري 
آب،   خاك به1 :5/2 خاك در عصاره pHالکتریکی و 

مواد آلی به روش والکلی و بلک، آهک به روش 
دسترس به روش اولسن، پتاسیم  ، فسفر قابلتیتراسیون

دسترس با استفاده از استات آمونیوم، نیتروژن به  قابل
دسترس خاك با  روش کجلدال و مقدار روي قابل

، )47( تعیین گردیدند DTPAگیر استفاده از عصاره
تحت شرایط کشت در گلدن  مطالعه این). 1 جدول(
. شد رار اجرابا سه تک تصادفی کامالً طرح قالب در و

 گاوي و کمپوست شامل کود هاي آزمایش فاکتور
 و)  تن در هکتار5 و 10هر کدام در دو سطح (باگاس 

 کیلوگرم در 40به مقدار  روي سولفات شیمیایی کود
 تیمار آلی گونه هر افزودن بدون(شاهد  تیمار و هکتار

 آزمون اساس بر کودي  مدیریت.باشندمی )شیمیایی و
 کمپوست و گاوي کود نمونه). 34 (شد انجام خاك

منتقل  آزمایشگاه به شدن پس از هوا خشک باگاس
  وpH مانند هاي آلیهاي کودویژگی و برخی شدند

 آلی ماده 10 به 1 عصاره در الکتریکی هدایت قابلیت
 به کل روي  غلظت،)60( آلی ، کربن)56( آب به

 اسید و ترکیب با گیري خشک خاکستر روش
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 روش به کل و نیتروژن )32 (نرمال 2 کلریدریک
براي تعیین . )2 جدول(شد  گیري اندازه)10 (کجلدال

 در مرحله گلدهی کامل، وزن خشک اندام هوایی گیاه
 48 مدت به و جدا خاك سطح از بابونه هوایی اندام

 آون، خشک در سلسیوس  درجه70 دماي در ساعت
و سپس توسط ترازو با دقت دو رقم اعشار توزین 

 هوایی و اندام روي ،در انتهاي مرحله رسیدگی. شد
توسط دستگاه ها خشک نمونه هضم از ریشه بعد

: سازنده کشور (3030 مدل المر پرکین جذب اتمی
 a کلروفیل مقادیر.  گردید قرائت)1982 سال -آمریکا

 و )6(آرنون  به روش و کاروتنویید کل کلروفیل ،bو 
 تجزیه .شد تعیین تراسپکتروفتوم دستگاه از استفاده با

 از استفاده با آمده دست هب هاي و تحلیل آماري داده
 آزمون از ها با استفادهمیانگین مقایسه و SAS افزار نرم

 توسط نمودارها ترسیم درصد و پنج سطح توکی در
  .شد  انجامExcel افزار نرم

  
  .خاك شیمیایی و فیزیکی هايبرخی ویژگی -1 جدول

Table 1. Some chemical and physical properties of soil. 

  بافت
Soil Texture  

pH  
EC (dS/m)  
Electrical 

conductivity
(dS/m)  

نیتروژن 
  (%) کل

Total 
Nitrogen 

(%) 

  تبادل پتاسیم قابل
)mg/kg( 

Exchangeable 
potassium 

(mg/kg) 

فسفر 
  دسترس قابل

)mg/kg( 
Available 

phosphorus 
(mg/kg) 

   آلیکربن
(%) 

Organic 
carbon 

(%) 

 (%) آهک
Calcium 

carbonate 
(%) 

 روي
 دسترس قابل

(mg/kg) 
Available 

Zinc  
(mg/kg) 

Clay Loamy 7.8 1.6 0.06 273 11.10 0.22 47.7 0.53 

  
 .شده استفاده آلی کودهاي شیمیایی خصوصیات برخی -2 جدول

Table 2. Some chemical properties of organic fertilizers. 

  نوع کود
Fertilizer type 

pH  EC (dS/m) 
Electrical conductivity (dS/m) 

 (%) کل نیتروژن
Total Nitrogen (%) 

 (%) آلی ماده
Organic carbon (%) 

 )mg/kg (روي
Zinc (mg/kg)  

  کمپوست
Compost 

7.4 2.1 0.2 3 17.8 

  کود گاوي
Cow manure 

7.3 16 1.1 14 34.7 

  
  نتایج و بحث

، کربن آلی و روي pHها بر مقدار  ر تیمارثیأت
ها  تجزیه واریانس داده نتایج :جذب در خاك قابل

 کربن ،pHتیمارها بر مقدار  دار ثیر معنیأدهنده ت نشان
خاك در سطح احتمال یک  دسترس قابل روي و آلی

 ). 3جدول (درصد است 
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 .اكهاي خ ثیر تیمارها بر برخی ویژگیأواریانس ت  تجزیه-3 جدول
Table 3. Analysis of variance of treatment effects on some characteristics of soil. 

  میانگین مربعات
Mean square منبع تغییرات 

Treatments 
 درجه آزادي

df 
pH  آلی کربن  

Organic carbon  
  جذب روي قابل

Available zinc 
 تیمار

Treatments 
5 0.068** 0.046**  0.054** 

 خطا
Error 

12 0.0001 0.0002 0.0001 

 (%) راتیضریب تغی
Coefficient of variation (%) 

- 0.17 3.91 1.83 

  01/0داري در سطح احتمال  معنی **
** is significant at 1% 

  
 pHها بر مقدار ثیر تیمارأنتایج مقایسه میانگین ت

 خاك در مقایسه pHدهنده کاهش مقدار  خاك نشان
 در pHترین مقدار  کم). 1شکل ( شاهد بود با تیمار

ترین  و بیش) 34/7( تن در هکتار 10تیمار کود گاوي 
شکل (مشاهده شد ) 7/7( در تیمار شاهد pHمقدار 

ترین مقدار کربن آلی  ترین و بیش همچنین کم). 1
ترتیب در   درصد به56/0 و 24/0خاك با مقادیر 

اهد  تن در هکتار و ش10هاي کود گاوي  تیمار
  ). 2شکل (مشاهده شد 

  

  
  

   . خاكpHها بر  ثیر تیمارأ مقایسه میانگین ت-1شکل 
Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتار کیلو40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست

   .) در هکتار تن10(کود گاوي : CM10 ،)کتار تن در ه5(کود گاوي : CM5، ) تن در هکتار10(
  

Figute 1. Mean comparison effect of treatments on soil pH. 
Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost 
(10 ton/ha), CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 
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  . تیمارها بر میزان کربن آلی آزمون میانگین-2شکل 
Ctrl : ،شاهدZnSO4 :کیلوگرم در هکتار40(روي  سولفات شیمیایی کود ( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست

  .) تن در هکتار10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(کود گاوي : CM5، ) تن در هکتار10(
  

Figute 2. Mean comparison effect of treatments on amount organic carbon. 
Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost 
(10 ton/ha), CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 

  
 و خاك pH ودهاي آلی برک تأثیر پژوهشگران

 برخی و منیزیم و کلسیم مانند هایی کاتیون فراهمی
 از را گیاه تغذیه بهبود و مصرف و کم مصرف پر عناصر
 کودهاي به نسبت آلی کودهاي مصرف مزایاي

 نیز طی) 16(اقبال و همکاران . )41(دانند  می شیمیایی
کود  مصرف ماندگی باقی اثر که دریافتند پژوهشی

موجب کاهش  داريمعنی طور به کمپوست یا ودامی 
pH خاك آلی کربن افزایش. خاك گردیده است 

 اسید اکسیدکربن شده و موجب افزایش مقدار دي
کاهش  باعث که شود،می تري حاصلبیش کربنیک

pHکربن دار میانمعنی و منفی گردد و همبستگی می 
  از سوي دیگر با).58 (دهد را نشان میpHو  آلی
 هاي آهکی،خاك بافري ظرفیت بودن زیاد به هتوج

 طوالنی بسیار زمان مدت و آلی کود از زیادي مقادیر
  خاكpHدر  ايمالحظه قابل کاهش تا الزم است

 یا حیوانی کود کاربرد همچنین). 8(شود  ایجاد
 شود خاك آلی مواد باعث افزایش تواندمی کمپوست

درصد افزایش ) 27(کانچی کریمس وسیانگ، ). 7(
کربن آلی خاك را در اثر مصرف کود دامی نسبت به 

  .تیمار شیمیایی گزارش کردند
ها بر مقدار روي  ثیر تیمارأنتایج مقایسه میانگین ت

هاي  ثیر مثبت تیمارأدهنده ت جذب در خاك نشان قابل
ترین مقدار  مورد استفاده نسبت به شاهد بوده و بیش

د کود گاوي جذب در خاك در تیمار کاربر روي قابل
 درصدي نسبت به 72 تن در هکتار با افزایش 10

  ).3شکل (تیمار شاهد مشاهده شد 
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  . میانگین تیمارها بر مقدار روي قابل دسترس خاك آزمون-3شکل 
Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتار کیلو40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست

  .) تن در هکتار10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(کود گاوي : CM5، ) تن در هکتار10(
  

Figute 3. Mean comparison effect of treatments on amount available zinc of soil. 
Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost 
(10 ton/ha), CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 

  
  ) ذرت، گندم و برنج(افزودن بقایاي گیاهی 

خوکی، گاوي و (و کودهاي آلی مختلف 
در خاك آهکی تحت کشت برنج، ) کمپوست ورمی

جذب در  موجب افزایش میزان روي و آهن قابل
 همچنین افزایش). 15(ود مقایسه با شاهد ب

 در آهن و روي جذب قابل غلظت مالحظه قابل
 از پس آهن و روي شدید کمبود داراي هايخاك

 تواند به می گیاهی بقایاي و دامی کودهاي از استفاده
 با آهن و روي محلول هايکمپلکس تشکیل واسطه

 فراهمی بر آلی کودهاي تأثیر. )4 (باشد آلی مواد

 به توان را می عناصر دیگر و آهن مس، روي، عناصر
 عنصر یک غلظت افزایش مانند مستقیم دو صورت

 و کود در عنصر آن زیاد علت مقدار به خاك در
 و میکروبی فعالیت ، pHبر تأثیر مانند مستقیم غیر

  ).49(عنوان کرد  خاك در ریشه رشد

 نتایج: ها بر عملکرد و اجزاي عملکرد ثیر تیمارأت
ثیر أدهد که ت می  نشان4ر جدول د واریانس تجزیه
هاي کودي بر عملکرد ریشه، ساقه، برگ و  تیمار

دار بود   معنییک درصدگل در سطح احتمال 
  ).4جدول (
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 .عملکرد بابونه آلمانیبر  ثیر تیمارهاأت واریانس تجزیه -4 جدول
Table 4. Analysis of variance of treatment effects on some characteristics of German chamomile. 

  میانگین مربعات
Mean square  تغییرات منبع 

Source of variation  

درجه 
  آزادي

df  ریشهعملکرد  
Root yield 

 عملکرد ساقه
Shoot yield 

  عملکرد برگ
Leaf yield 

 )گرم در گلدان(عملکرد گل 
Flower yield  

 تیمار
Treatments 

5 0.334** 5.189** 3.623** 1.608** 

 خطا

Error 
12 0.002 0.041 0.017 0.13 

 (%) راتیضریب تغی
Coefficient of variation (%) 

- 5.81 2.123 2.307 4.62 

 01/0داري در سطح احتمال معنی **
** is significant at 1% 

  
نشان داد که تمامی تیمارها  میانگین مقایسه نتایج

ر هکتار  تن د5استثناي کمپوست باگاس در سطح  به
)  درصد156 تا 3/12(سبب افزایش عملکرد ریشه 

  همچنین نتایج).5 جدول(نسبت به شاهد شدند 
 نشان داد که کودهاي آلی و شیمیایی میانگین مقایسه

 درصد و عملکرد 6/43 تا 16/11عملکرد ساقه را 
 درصد نسبت به شاهد 15/73 تا 18/21برگ را 

 عملکرد گل با این وجود). 5جدول (افزایش دادند 
 تن در 10ثیر کود گاوي در سطح أت بابونه تنها تحت

 بر روي مثبت ثیرأت). 5جدول (هکتار قرار گرفت 
 گیاهان ریشه و اندام هوایی خشک افزایش وزن

 شده گزارش از پژوهشگران برخی توسط مختلف
 رشد براي ايادویه و دارویی گیاهان اغلب). 38(است 

 زهکشی با حاصلخیز يهاخاك به آلایده عمکرد و
 خاك حاصلخیزي بهبود براي که دارند، نیاز خوب

 افزایش بر عالوه که ،برد بهره آلی کودهاي از توان می
 خاك در رطوبت تر بیش نگهداري به خاك، باروري

سبب  آلی، کودهاي مصرف). 18 (نمایدمی کمک نیز

و فراهمی  میکروبی آلی، فعالیت مواد افزایش مقدار
 و کاهش گیاه نیاز مورد مصرفکم صرف وپرم عناصر
رد باالترین عملک). 63(شود خاك می از عناصر تلفات

 کود  وار کمپوستاه و کلش و بذر اسفرزه، در تیمک
 .)30(دست آمد  هبار  تن در هکت8به مقدار اوي گ

در آزمایش خود ) 53 (و همکارانپوریوسف  همچنین
 تیمار  در اسفرزهاالترین عملکردگزارش کردند که ب

مد که برتري آن دست آ ه تن کود گاوي در هکتار ب20
و  %8/26ترتیب  یمیایی بهنسبت به شاهد و کود ش

استفاده از کمپوست نیز موجب افزایش . بود 6/10%
  ).5(عملکرد گل در گیاه دارویی بابونه شد 

  عنوان کردند که مواد ) 42(همکاران  و مصلح
  بابونه  و عملکرد رشد ثیر را در أت ترین آلی بیش

 افزودن که نمودند گزارش پژوهشگران .دارد آلمانی
عملکرد و  در بهبود باعث خاك به مختلف آلی ترکیبات

 Mentha (فلفلی نعناع و معطر دارویی رشد گیاهان

piperita L.(، رزماري) Rosmarinus officinalis L.( 
 . )17(گردیدند ) Sideritis montana( و سیدریتیس
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 .عملکرد بابونه آلمانی مقایسه میانگین تیمارها بر -5 دولج
Table 5. Comparison of mean of treatments on some characteristics of German chamomile. 

 ویژگی               
Properties 
 

 تیمار      
Treatments 

 )گلدان /گرم( ریشهعملکرد 
Root yield (gr/pot) 

 )گلدان /گرم( عملکرد ساقه
Shoot yield (gr/pot) 

 )گلدان /گرم( عملکرد برگ
Leaf yield (gr/pot) 

 )گرم در گلدان(عملکرد گل 
Flower yield (gr/pot) 

Ctrl 0.57e 7.70d 4.06e 6.87c 

ZnSO4 1.06b 10.93a 6.46b 7.61cb 

COM5 0.64de 8.56c 4.92d 7.48cb 

COM10 0.8c 9.66b 6.20b 7/71cb 

CM5 0.72cd 9.27b 5.34c 8.17ab 

CM10 1.46a 11.06a 7.03a 9.04a 

 .استداري تیمارها  دهنده عدم معنی نشانحروف یکسان در هر ستون 
Same letters mean no statistical difference between treatments at Tukey’s test (P ≤ 0.05). 

Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتارلو کی40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست)تن در 10 
 .) تن در هکتار10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(کود گاوي : CM5، )هکتار

Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost (10 ton/ha), 
CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 

  
 هاي آزمایش برتیمار ثیرأت واریانس نتایج تجزیه

 یک درصددر سطح احتمال  تعداد پنجه بوته و ارتفاع
 دار و بر تعداد گل در سطح احتمال پنج درصد معنی

با این وجود تیمارهاي کودي بر ). 6جدول (بود 
طر ساقه، قطر گل و قطر نهنج تفاوت صفات ق

کود گاوي و ). 6جدول (داري را نشان نداد  معنی
 تن در هکتار و کود 10کمپوست باگاس در سطح 

دار ارتفاع  شیمیایی سولفات روي سبب افزایش معنی
استفاده از ). 7جدول (بوته در مقایسه با شاهد شد 

کود دامی موجب افزایش ارتفاع، ماده خشک و 
 استفاده). 45(ي کلروفیل در گیاه جو بهاره شد محتوا

 هکتار باعث در تن 30 تا 10 از دامی کودهاي از
و  پاپ). 25 (شد سبز لوبیا گیاه ارتفاع افزایش

 به بوته ارتفاع افزایش عنوان کردند که) 51 (همکاران
 را جعفري گل گیاه در دانه عملکرد اجزاي همراه

 غذایی براي گیاه توان به افزایش دسترسی عناصر می
 و پانده پریتی .واسطه استفاده از کود مرتبط دانست به

 گرم میلی 25 و 10 ،5 ،0هاي  غلظت) 54(همکاران 
 بر گرممیلی 15 و 5 ،5/2 ،0 و آهن گرم کیلو بر

 و بررسی نعناع گیاه ارتفاع را بر روي کیلوگرم
 افزایش با دارویی گیاه این ارتفاع که کردند گزارش

کودهاي . یابد می افزایش تدریجی طور به اصرعن این
را )  درصد84 تا 52(آلی و شیمیایی تعداد پنجه 

نان،  بري). 7جدول (نسبت به شاهد افزایش دادند 
 کفایت اثر در گیاه رشدي توان  بیان کرد افزایش)11(

تعداد . شود می زنی پنجه سبب افزایش گیاه در روي
مپوست باگاس و ثیر کأت داري تحت طور معنی گل به

 تن در هکتار قرار گرفت 10کود گاوي در سطح 
موجب  کمپوست همچنین استفاده از). 7جدول (

 در گل تعداد جمله از رشدي هاي شاخص افزایش
 بابونه دارویی درگیاه خشک و تازه گل و عملکرد گیاه
هاي کود آلی و کمپوست   استفاده از تیمار.)33( شد

مکلرد گل بابونه آلمانی موجب افزایش تعداد گل و ع
). 3(هاي کود شمیایی و شاهد شد  نسبت به تیمار

نیز گزارش نمودند که ) 26(ابراهیم و همکاران 
و کمپوست  دامی کود استفاده از سطوح مختلف

را  عناصرغذایی، تعداد پنجه فراهمی واسطه افزایش هب
  .داد افزایش تیمار شاهد به نسبت در گندم
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 .هاي بابونه آلمانی بر برخی ویژگی تیمارها ثیرأیانس توار تجزیه -6 جدول
Table 6. Analysis of variance of treatment effects on some characteristics of German chamomile. 

  میانگین مربعات
Mean square  تغییرات منبع  

Source of variation 

درجه 
 آزادي

df 
 ارتفاع
Plant 
height 

پنجه تعداد  
Tiller 

number 

  تعداد گل
Flower 
number  

  قطر ساقه
Stem 

diameter  

 قطر گل
Flower 

diameter  

  قطر نهنج
Receptacle 
diameter  

 تیمار
Treatments 5 18.373** 20.988** 5085.78* 0.065ns 2.066ns 0.053ns 

 خطا
Error 12 1.073 0.777 1026.22 0.044 4.157 0.048 

 ضریب تغییرات

Coefficient of variation - 3.944 6.586 6.052 7.661 8.259 2.555 

 .دار معنی  غیرns، 05/0داري در سطح احتمال  معنی *، 01/0داري در سطح احتمال  معنی **
** is significant at 1%, * is significant at 5%, ns is nonsignificant.  

  
 .هاي بابونه آلمانی  مقایسه میانگین تیمارها بر برخی ویژگی-7جدول 

Table 7. Comparison of mean of treatments on some characteristics of German chamomile. 
 ویژگی                                  

Properties 
 تیمار      

Treatments 

 )متر سانتی( ارتفاع
Plant height (cm) 

پنجه تعداد  

Tiller number 
گل تعداد  

Flower number 

Ctrl 23.36c 8.33c 472.33b 

ZnSO4 28.88a 15.33a 545ab 

COM5 25.26bc 14.33ab 522ab 

COM10 26.60ab 15ab 579.33a 

CM5 24.12bc 12.66b 493.67ab 

CM10 29.37a 14.66ab 563.33a 

 .استداري تیمارها  دهنده عدم معنی نشانحروف یکسان در هر ستون 
Same letters mean no statistical difference between treatments at Tukey’s test (P ≤ 0.05). 

Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتار کیلو40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست)تن در 10 
 .)هکتار تن در 10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(کود گاوي : CM5، )هکتار

Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost (10 ton/ha), 
CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 

  
نتایج تجزیه : هاي فتوسنتزي ها بر رنگدانه ثیر تیمارأت

 و کلروفیل کل aا بر کلروفیل واریانس تیماره
دار در سطح احتمال پنج درصد  ثیر معنیأدهنده ت نشان

داري را  ثیر معنیأ و کاروتنویید تbبود، اما بر کلروفیل 
  ). 8جدول (نشان نداد 
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 .بابونه آلمانی هاي بر ویژگی تیمارها پیامد واریانس تجزیه -8 جدول
Table 8. Analysis of variance of treatment effects on some characteristics of German chamomile. 

  میانگین مربعات 
Mean square تغییرات منبع 

Source of variation 
 درجه آزادي

df کلروفیل a 
Chlorophyll a 

 bکلروفیل 
Chlorophyll b 

 کلروفیل کل
Total Chlorophyll 

  کاروتنویید
Carotenoid 

  تیمار
Treatments 5 0.022* 0.002ns  0.037*  0.326ns 

 خطا
Error 12 0.004 0.002 0.01 0.208 

 (%) ضریب تغییرات
Coefficient of variation (%) - 5.117 10.309 5.760 10.191 

 .دار معنی  غیرns، 05/0داري در سطح احتمال  معنی *
* is significant at 5%, ns is nonsignificant.  

  
دهد که  ها نشان می نگین دادهنتایج مقایسه میا

 تن در هکتار و 5استثناي کمپوست باگاس در سطح  به
کود شیمیایی سولفات روي، سایر تیمارها سبب 

 نسبت aمیزان کلروفیل )  درصد8/19 تا 5/9(افزایش 

مقدار کلروفیل کل ). 9جدول (به تیمار شاهد شدند 
 تن در هکتار 5 کود گاوي در سطح ثیرأت تنها تحت

  ).9جدول (ار گرفت قر

  
 .هاي بابونه آلمانی  مقایسه میانگین تیمارها بر ویژگی-9 جدول

Table 9. Comparison of mean of treatments on some characteristics of German chamomile. 
 ویژگی                                                            

Properties 
 تیمار      

Treatments 

 )گرم /گرم میلی( aکلروفیل 
Chlorophyll a (mg/g) 

 )گرم /گرم میلی( کلروفیل کل
Total Chlorophyll (mg/g) 

Ctrl 1.16b 1.58b 

ZnSO4 1.27ab 1.73ab 

COM5 1.31ab 1.79ab 

COM10 1.37a 1.85ab 

CM5 1.39a 1.87a 

CM10 1.36a 1.85ab 

 .استداري تیمارها  ه عدم معنیدهند نشانحروف یکسان در هر ستون 
Same letters mean no statistical difference between treatments at Tukey’s test (P ≤ 0.05). 

Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتار کیلو40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست)تن در 10 
 .) تن در هکتار10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(اوي کود گ: CM5، )هکتار

Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost (10 ton/ha), 
CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 
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 ریشه، سبب رشد خاك در دامی کود استفاده از
 افزایش و کیفیت بهبود رشد سبزینگی، افزایش
ثیر أمنظور بررسی ت به. )46(شود می گیاهان عملکرد

هاي گیاه کود آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص
ترین میزان  بیش) .Plantago ovata Forsk(اسفرزه 
ترتیب مربوط به تیمارهاي  بهb  کلروفیل و a کلروفیل
 مفید اثرات ).55(کمپوست بود  می و ورمیکود دا

در گیاه  فتوسنتزي هاي رنگدانه تجمع بر کمپوست
جعفري گل درشت و گیاه نعنا توسط برخی 

 pHبر اساس نتایج .  گزارش شده استپژوهشگران
، )3 شکل(دسترس خاك  و روي قابل) 1 شکل(

 خاك، موجب pHواسطه کاهش  کودهاي آلی به
خاك شدند که این امر جذب  افزایش روي قابل

جذب  ثیر مقدار روي قابلأدهنده ت تواند نشان می
. هاي آلی بر کلروفیل باشدواسطه استفاده از تیمار به

 شدن فراهم بیان کردند با) 48(پاندي و همکاران 
 ریشه در عنصر این رشد، جذب محیط در روي عنصر

 دهنده نقش یابد که نشانمی افزایش هوایی اندام و
 .باشد می) 57 (کلروفیلمیزان  در افزایش روي مثبت

هایی مانند روي و آهن با متابولیسم فتوسنتز  مغذي ریز
 عنصر). 19(و ساخت پروتین در گیاه مرتبط هستند 

 عناصر (منگنز و آهن عناصر غلظت بر ثیرأت با روي
 غیرمستقیم طور به تواند می) کلروفیل ساخت در درگیر
  ).29(شود  فیلکلرو محتواي افزایش باعث

تیمارها بر غلظت و جذب روي در ریشه و  ثیرأت
تجزیه واریانس  نتایج: اندام هوایی بابونه آلمانی

تیمارها بر غلظت روي در  اثر که داد ها نشان داده
ریشه، ساقه، برگ و گل در سطح احتمال یک درصد 

کودهاي آلی و ). 10 جدول(دار بوده است  معنی
 تا 3/14(ظت روي در ریشه شیمیایی سبب افزایش غل

در مقایسه )  درصد31 تا 85/6(و ساقه )  درصد7/67
همچنین تمامی ). 11جدول (با تیمار شاهد شدند 
د شیمیایی سولفات استثناي کو تیمارهاي آزمایش به

و گل )  درصد2/42 تا 3(روي، غلظت روي در برگ 
بابونه را نسبت به تیمار شاهد )  درصد32 تا 5/1(

ترین غلظت روي در  بیش). 11جدول (افزایش دادند 
ریشه، ساقه، برگ و گل در تیمار کود گاوي در سطح 

  ).11جدول ( تن در هکتار مشاهده شد 10
 اثر که داد نشان هاهتجزیه واریانس داد نتایج

تیمارها بر جذب روي در ریشه، ساقه، برگ و گل در 
). 12 جدول (دار بودسطح احتمال یک درصد معنی

کودهاي آلی و شیمیایی سبب افزایش جذب روي در 
 25/88 تا 7/19(، ساقه ) درصد342 تا 6/28(ریشه 
در مقایسه با )  درصد146 تا 7/28(و برگ ) درصد

 همچنین تمامی تیمارها). 13جدول (د تیمار شاهد شدن
استثناي کود شیمیایی سولفات روي سبب افزایش  به

نسبت )  درصد20/73 تا 41/12(جذب روي در گل 
ترین جذب  بیش). 13جدول (به تیمار شاهد شدند 

روي در ریشه، ساقه، برگ و گل در تیمار کود گاوي 
 نظر در با.  تن در هکتار مشاهده شد10در سطح 

 گاوي، کمپوست کود تیمارهاي در روي غلظت نگرفت
 متفاوتی مقادیر روي، سولفات شیمیایی کود و باگاس

که  شده اضافه خاك به کودي مختلف منابع از روي
گندم در  در روي افزایش جذب سبب این موضوع

 .تیمارهاي کودي در مقایسه با شاهد شده است
 pHگذاري بر کاهش أثیرهاي آلی با ت همچنین کود

سبب افزایش روي قابل دسترس ) 1شکل (خاك 
شده است که این امر موجب افزایش ) 3 شکل(خاك 

تر  دنبال آن جذب بیش هعملکرد و غلظت روي و ب
واسطه استفاده از   بههاي مختلفی بابونهروي در اندام

کود  تیمار عالوه، هب). 13جدول (کودهاي آلی شد 
 غلظت ترین بیش هکتار در تن 10 سطح گاوي در

 داد اختصاص خود به در بابونه را روي جذب روي و
دسترس خاك و  دار روي قابل معنی افزایش با که

 یکی. است بوده همراه تیمار این  خاك درpHکاهش 
 تیمارهاي در روي حاللیت افزایش احتمالی دالیل از
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 از حاصل ترکیبات از ناشی  خاكpH کاهش کودي،
 ترکیبات که رسدیم نظر  به.باشد می ها آن تجزیه
 از و مستقیم غیر طور کود گاوي به تجزیه از حاصل
 خاك آلی کربن و )1شکل ( خاك pH بر تأثیر طریق

غلظت و جذب روي در  ، سبب افزایش)2شکل (
 فعالیت کودي تیمارهاي عالوه، ه ب.است بابونه گردیده

 افزایش با و کنندمی تحریک خاك در را میکروبی
 گاز فشار افزایش سبب ك،خا میکروبی فعالیت

 و آچیبا. گرددمی  خاكpH کاهش اکسیدکربن و دي
 کاربرد اثر در  خاكpH کاهش نیز) 1 (همکاران
 شاهد به نسبت را شهري جامد ضایعات کمپوست

 استفاده از کمپوست موجب افزایش. نمودند گزارش
 کانچی). 12(در خاك شد  آهن و مس روي، غلظت

خاك  آلی کربن درصد یشافزا) 27 (وسینگ، کریمس
 دامی کود مصرف اثر در را و عناصر غذایی مورد نیاز

 آهن،  غلظت.کردند گزارش شیمیایی به کود نسبت
 در شده کاشته ذرت گیاهی بافت در مس روي، منگنز،
 به فاضالب لجن و تیمار کمپوست تحت هاي خاك
 هاي  گزارش.)62(پیدا کرد  افزایش داريمعنی مقدار

 که دهدمی نشان دارویی گیاهان زمینه در موجود
 باعث گیاهان این پرورش در آلی کاربرد کودهاي

 قابلیت که شودمی خاك در آلی مواد دارمعنی افزایش
 و پتاسیم فسفر، منگنز، مس، آهن، روي، جذب

 و اقبال). 24( بردمی براي گیاهان باال را نیتروژن
 یا امید کاربرد کود که عنوان کردند) 16( همکاران
 خاك و آلی ماده افزایش سبب تواندمی آن کمپوست

 بر آن مانده باقی اثرات و شده غذایی عناصر غلظت
 چندین تواندمی محصول و عملکرد خاك هاي ویژگی

بماند  باقی کمپوست یا کود دامی کاربرد از پس سال
 شدن فراهم با که کردند گزارش مطالعات برخی). 14(

 ریشه در عنصر این ، جذبرشد محیط در روي عنصر
 و  دهالیوال).48(یابد می افزایش هوایی اندام و

 و گندم ذرت، (گیاهی بقایاي افزودن با) 15(همکاران 
و  خوکی، گاوي (مختلف آلی کودهاي و) برنج

 کشت تحت آهکی خاك یک به) کمپوست ورمی
 طور را به و آهن روي و جذب غلظت افزایش برنج،
 آلی تیمارهاي در همه یمار شاهدت به نسبت داري معنی

 . کردند گزارش کاربردي

  
 .بر غلظت روي در بابونه آلمانی تیمارها ثیرأت واریانس تجزیه - 10 جدول

Table 10. Analysis of the variance of the effects of treatments on the concentration of zinc in German chamomile. 
  میانگین مربعات
Mean square منبع تغییرات 

Treatments 

درجه 
 آزادي

df 
ریشهغلظت روي   

Zn concentration  
in root 

  ساقهغلظت روي

Zn concentration  
in shoot 

  برگغلظت روي

Zn concentration  
in leaf 

  گلغلظت روي

Zn concentration  
in flower 

 تیمار
Treatments 5 28.02** 29.50** 27.53** 23.47** 

 خطا

Error 12 0.35 0.39 0.15 0.18 

(%) راتیضریب تغی  

Coefficient of variation (%) 
 3.64 1.97 1.83 1.68 

 01/0داري در سطح احتمال  معنی **
** is significant at 1% 
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  . مقایسه میانگین تیمارها بر غلظت روي در بابونه آلمانی- 11 جدول
Table 11. Comparison of mean treatments on zinc concentration in German chamomile. 

  ویژگی                                 
Properties 
 

 تیمار      
Treatments 

  ریشهغلظت روي
Zn concentration  

in root 
(mg/kg) 

  ساقهغلظت روي
Zn concentration  

in shoot 
(mg/kg) 

  برگغلظت روي
Zn concentration  

in leaf 
(mg/kg) 

  گلغلظت روي
Zn concentration  

in flower 
(mg/kg) 

Ctrl 12.6e 27.7d 18e 22.26d 

ZnSO4 14.4d 29.6c 18.7de 22.6d 

COM5 15cd 29.8c 19.1d 25.4c 

COM10 16.5bc 32.4b 22.1c 26.33c 

CM5 17.6b 33.6b 23.4b 27.6b 

CM10 21.4a 36.3a 25.6a 29.4a 

 .استداري تیمارها  دهنده عدم معنی نشانن در هر ستون حروف یکسا
Same letters mean no statistical difference between treatments at Tukey’s test (P ≤ 0.05). 

Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتار کیلو40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست)در  تن10 
 .) تن در هکتار10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(کود گاوي : CM5، )هکتار

Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost (10 ton/ha), 
CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 

  
 .بر جذب روي در بابونه آلمانی تیمارها ثیرأت واریانس تجزیه - 12 جدول

Table 12. Analysis of variance of treatment effects on zinc uptake in German chamomile. 
  میانگین مربعات 
Mean square 

 منبع تغییرات
Source of variation  

  درجه 
 آزادي

df 
ریشهروي جذب   

Zn uptake  
in root 

  ساقهرويجذب 
Zn uptake  
in shoot 

  برگ رويجذب
Zn uptake  

in leaf 

  گلرويجذب 

Zn uptake  
in flower 

 تیمار
Treatments 

5 0.0002** 0.012** 0.004** 0.004** 

 خطا

Error 
12 0.00000062 0.000065 0.00000807 0.00008 

(%) راتیضریب تغی  

Coefficient of variation (%) 
 5.28 2.66 2.33 4.59 

 01/0داري در سطح احتمال معنی **
** is significant at 1% 
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 . مقایسه میانگین تیمارها بر جذب روي در بابونه آلمانی- 13 جدول
Table 13. Comparison of mean treatments on zinc uptake in German chamomile. 

 ویژگی                                       
Properties 
 

  تیمار      
Treatments 

ریشهروي جذب   

Zn uptake  
in root 

(mg/pot) 

  ساقهرويجذب 

Zn uptake  
in shoot 
(mg/pot) 

  برگ رويجذب

Zn uptake  
in leaf 

(mg/pot) 

  گلرويجذب 

Zn uptake  
in flower 
(mg/pot) 

Ctrl 0.007e 0.213d 0.073e 0.153e 

ZnSO4 0.015b 0.323b 0.12c 0.172de 

COM5 0.009d 0.255c 0.094d 0.190 cd 

COM10 0.013c 0.313b 0.137b 0.203bc 

CM5 0.012c 0.311b 0.124c 0.225 b 

CM10 0.031a 0.401a 0.18a 0.265a 

 .استداري تیمارها  دهنده عدم معنی نشانحروف یکسان در هر ستون 
Same letters mean no statistical difference between treatments at Tukey’s test (P ≤ 0.05). 

Ctrl : ،شاهدZnSO4 :گرم در هکتار کیلو40(روي  سولفات شیمیایی کود( ،COM5: کپوست )تن در هکتار5 ( ،COM10 : کمپوست)تن در 10 
 .) تن در هکتار10(کود گاوي : CM10 ،) تن در هکتار5(کود گاوي : CM5، )هکتار

Ctrl: control, ZnSO4: Zinc sulfate chemical fertilizer (40 kg/ha), COM5: Compost (5 ton/ ha), COM10: Compost (10 ton/ha), 
CM5: Cow manure (5 ton/ha), CM10: Cow manure (10 ton/ha). 

  
  گیري نتیجه

مثبت کودهاي  تأثیر دهنده نشان کلی نتایج طور به
 ، غلظت و جذب رويآلی بر عملکرد، اجزاي عملکرد

 عنوان  ها بهکود این کاربرد .بابونه آلمانی بود گیاه در
. است مناسب بابونه غذایی گیاه آلی براي رفع نیاز کود

 شکل تواندمی خاك به آلی کودهاي کردن اضافه
 هاي کمپلکس تشکیل همچنین و غذایی عناصر جذب قابل
 به هبا توج. دهد افزایش را گیاه توسط جذب قابل آلی

 لحاظ به دارویی گیاهانخاص ايتغذیه هاي سیستم
 تولید براي غذایی عناصر به نیاز و مؤثره مواد تولید

 با آلی کود عنوان به گاوي کود از استفاده مواد، این
 تأمین در تواندمی آلی، مواد باالي درصد به توجه

 کارآیی آلمانی بابونه نیاز مورد مصرف عناصر کم

 با مقایسه در گاوي کود  تیمار.اشدداشته ب باالیی
 از و کرده مهیا خاك را در تري مناسب شرایط شاهد،
 موجب آلمانی، بابونه ریشه توسط روي جذب طریق

خوزستان با  استان  در.شد گیاه نمو و رشد افزایش
 توجه به پتانسیل موجود در زمینه دامداري و همچنین

ی دسترس بزرگ، هايصنعت و کشت وجود دلیل به
 آن بودن به صرفه همچنین و نیشکر باگاس راحت به

 استفاده سطوح وسیعی منابع آلی در این از توان می
 آلی کودهاي که گرفت توان نتیجهکلی می طور به. کرد
 بابونه دارویی گیاه عملکرد بهبود باعث توانند می

 کودهاي براي مناسبی جایگزین و شوند آلمانی
  .باشند می پایدار رزيکشاو به رسیدن جهت شیمیایی
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Abstract2 
Background and Objectives: Zinc (Zn) is one of the most important essential nutrients that 
plants require it for their physiological functions. Calcareous soils of Iran are facing the problem 
of the available Zn for the plant. Therefore, studying the increase in the amount of this element 
in these soils is essential and important. Among them organic fertilizers in comparison with 
chemical fertilizer, especially livestock manure has different food sources for use by plants. 
This research was done to investigate the effect of organic and chemical fertilizers on zinc 
uptake and functional indices of German chamomile (Matricaria chamomilla L.).  
Materials and Methods: For this purpose, in the form of potted cultivar and completely 
randomized design was carried out in three replications. The experiment factors consisted  
of cow manure and bagasse compost (each with 10 and 5 ton/ha) and chemical fertilizer of  
40 kg/ha zinc sulfate and control (without adding any organic and chemical treatments). During 
the experiment, chlorophylla, b, total chlorophyll and carotenoid were measured. At full 
flowering stage, aerial part dry weight and also its zinc concentration was determined. Also, 
available zinc was measured using DTPA.  
Results: The results showed a positive effect of cow manure on yield, zinc concentration and 
uptake in German chamomile breed. The Maximum yield of leaves and flowers was observed in 
treatment of 10 ton/ha of cow manure with 73.15% and 31.6%, respectively. Also, the 
Maximum zinc concentration in root and stem of chamomile was in treatment of 10 ton/ha  
of cow manure. The Maximum zinc uptake was observed in root, stem, leaf and flower in  
10 ton/ha cow manure. Generally, the use of organic fertilizers increased zinc concentration and 
uptake and yield of German chamomile plants.  
Conclusions: The results showed that using of organic fertilizers can have useful role in 
improving the uptake of nutrients and morphological parameters in German chamomile. Based 
on these experimental results, it could be concluded that Zinc optimal situation in chamomile 
was due to increasing the amount of elements such as zinc in the soil due to soil pH reduction 
and resulting in better uptake and impact on yield. Among the treatments used cow manure was 
found to be more suitable. Due to environmental issues of chemical fertilizers, available organic 
manures including compost and cow manure can be applied.  
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