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 چکیذُ

ِ در خصَصییات رضیذ ریطیِ    بر فسفر اسیذّیَهیک ٍ بِ هٌظَر بررسی احر       آلویاًی، آزهایطیی بصیَرت     بابًَی

در هسرعِ تحقیقاتی داًطکذُ کطاٍرزی داًطیگاُ آزاد اسیالهی ٍا یذ     فاکتَریل در قالب طرح بلَک کاهل تصادفی

  300،200،100صیفر،  )غلظت  4اسیذّیَهیک در ضاهل  عَاهل آزهایص .ذاجرا گردی 1333-30هطْذ در سال زراعی 

طَل ریطِ، صفات هَرد بررسی ضاهل . کیلَگرم در ّکتار بَد(  30، 00، 30) سطح  3هیلی گرم در لیتر ٍ فسفر در ( 

ٍلی فسیفر   َُداحر اسیذ ّیَهیک بر ایي صفات هعٌی دار بطاى داد ًتایج ً. بَدًذآلواًی  بابًَِخطک ریطِ ٍزى تر ٍ 

ِ    هعٌی داری ًذاضتتأحیر بر طَل ریطِ   39/11 )ٍ ّوچٌیي هقایسِ هیاًگیي صفات ًطاى داد کِ بیطیتریي طیَل ریطی

هیلی گیرم در لیتیر    300 غلظتدر  (کیلَگرم در ّکتار 4/230ٍ  1003 بِ ترتیب)، ٍزى تر ٍ خطک ریطِ(ساًتی هتر

 .اسیذّیَهیک بذست آهذ

 .فسفر -ریطِ -بابًَِ آلواًی -اسیذّیَهیک :کلوات کلیذی

 

      .......................................................................................................................................................................................هقذهِ

اص  هیی ثبشیذ   Asteraceaeگیبّی ػلفی ٍ یک ػبلِ اص تیشُ  Matricaria chamomillaثبثًَِ آلوبًی ثب ًبم ػلوی      

ٍ اص جولیِ  اػتفبدُ اص اًَاع کَد ّبی طجیؼیی   .اػتفبدُ هیشَد ثْذاشتی ٍ غزایی ٍیشی گل ّبی آى دس صٌبیغ داسٍػبصی،آسا

کیِ هایبدیش ثؼییبس کین      طیَسی ِ ث، هی ثبشذهفیذ ػولکشد اػیذ ّیَهیک ثذٍى اثشات هخشة صیؼت هحیطی جْت ثبالثشدى 

کشیبٍسصی  ثِ دلیل ٍجَد تشکیجبت َّسهًَی اثشات هفییذی دس ازیضایت تَلییذ ٍ ثْجیَد کیفییت هح یَالت        اػیذّبی آلی

 . (Samavat & Malakuti, 2005)داسًذ

هیی شیَد ٍ   ثیشتش تَػط سیشِ جزة  14دسیبزتٌذ کِ اػیذ ّیَهیک ًشبًذاس ثب اػیذ ّیَهیک ( 2004)ٍاگبى ٍ لیٌِ ّبى      

ًشبى دادًذ کیِ هیَاد ّییَهیکی دس ازیضایت     ًیض   (1979) هبلکَم ٍ ٍاگبى .اًتابل هی یبثذثِ ػبقِ % 5ثِ هاذاس کن دس حذٍد 

فش ثشای گیبُ ثؼییبس هیَثش   دس زشاّوی هیضاى زؼ ثٌبثشایي. زؼبلیت چٌذیي آًضین ثِ ٍیظُ آًضین زؼفبتبص ًات هَثش ایفب  هی کٌٌذ

ثِ ّوییي دلییل اػییذّیَهیک دس ازیضایت     . دّذازضایت هی  سا ًیتشٍطى دس حضَس اػیذّیَهیک ّوچٌیي جزةهی ثبشذ ٍ 

ثْتیش   دس دػتشػیی  سیشِ تحایابت ًشبى دادُ اػت کِ ّش گًَِ ازضایت سشذ. هَثش اػتثؼیبس  طَل سیشِ ٍ ٍصى خشک آى

 ِّذف اص اجشای ایي تحایی  هطبلؼی   ثٌبثشایي. ػٌبصش غزایی خبک ٍ ثبال ثشدى حبصلخیضی ٍ ثبسٍسی خبک هَثش خَاّذ ثَد

 .اثشات اػیذّیَهیک ٍ زؼفش ثش سشذ سیشِ دس ثبثًَِ آلوبًی ثَد
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 هَاد ٍرٍش ّا

دس هضسػِ تحایابتی داًشکذُ کشبٍسصی داًشیگبُ آصاد اػیالهی ٍاحیذ هشیْذ      1389-90پظٍّت دس ػبل صساػی ایي        

        ػَاهیل آصهیبیت شیبهل اػییذّیَهیک دس     .تکیشاس اجیشا گشدییذ    3ث َست زبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَک کبهل ت بدزی ثب 

 جْیت  .س ثیَد کیلیَگشم دس ّکتیب  (  90، 60، 30)ػیط     3هیلی گشم دس لیتش ٍ زؼفش دس (   300،200،100صفش، )غلظت  4

     بلهی  صیَست ثیزس  ِ ثی  ( اػیذ زَلَیک% 20اػیذّیَهیک ٍ  %80)اػوبل تیوبسّبی اػیذ ّیَهیک ٍ زؼفش اص پَدس ّیَهکغ

 60سدیی  کبشیت ثیِ زبصیلِ سدیی        4هتیش ٍ حیبٍی    5/2×5ّش کشت ثِ اثؼبد .اػتفبدُ گشدیذ% 46ػَپشزؼفبت تشیپل ٍ 

ثشاػیبع ًاشیِ   تیوبس زؼفش قجیل اص کشیت    .هتش دس ًظش گشزتِ شذ 2هتش ٍ ثیي تکشاسّب  1ثیي کشت ّب زبصلِ . ثَدوتش ػبًتی

ػیبًتیوتش تٌیک    10ثَتِ ّب ثش اػبع زبصلِ سٍی سدیی    ٍ دس اٍایل ثْبس کشت دس اٍاخش هْش هبُ اًجبم .طشح اػوبل گشدیذ

طیَل   دس ّش حشکت اًتخبة ٍ صفبتی اص قجیل ثَتِ ثِ طَس ت بدزی 5جْت اًذاصُ گیشی صفبت هشزَلَطیک تؼذاد  .گشدیذ

ضیِ ٍ تحلیل آهیبسی  هَسد تجMstat-c دادُ ّبی حبصل ثب ًشم ازضاس  .اًذاصُ گیشی شذ سیشِ، ٍصى تش ٍ خشک سیشِ ثبثًَِ

 Excelهابیؼِ ٍ ػپغ ًوَداسّب ثب اػتفبدُ اص ًشم ازیضاس   %5دس ػط  احتوبل  ٍ هیبًگیي دادُ ّب ثب آصهَى داًکي قشاس گشزت

 .سػن گشدیذ

 

 ًتایج ٍبحج 

ش ٍ خشک سیشِ، اثش اػیذ ّیَهیک ثش طیَل سیشیِ ٍ ٍصى تی   ٍ تجضیِ ٍاسیبًغ صفبت ًشبى داد کِ اثش زؼفش ثش ٍصى تش      

      کیِ ازیضایت اػییذّیَهیک    ;(1جیذٍل )هؼٌی داس ثیَد  % 5ى تش سیشِ دس ػط  اثش هتابثل دٍ ػبهل تٌْب ثش ٍصٍخشک سیشِ 

 .(2جذٍل)ٍ زؼفش ثبػث ازضایت صفبت هَسد ثشسػی شذُ اػت

ای گٌذم دس حضیَس   ش هؤثش دس تَػؼِ ػیؼتن سیشِ ٌهیضاى جزة زؼفش سا ثِ ػٌَاى یک ػ (1979)ٍاگبى ٍ ّوکبساى       

هیلی گیشم اػییذ ّیَهییک ػیجت ازیضایت هؼٌیی داسی دس        50تب  5اػیذ ّیَهیک ثشسػی کشدًذ ٍ دسیبزتٌذ کِ غلظت ّبی 

تحایایبت ًشیبى داد کیِ دس گییبُ ثٌیت       .هیلی گشم دس لیتش کبّت یبزت 500جزة زؼفش شذ کِ الجتِ هیضاى جزة زؼفش دس 

ػیشػت  . هیلی گیشم دس لیتیش اػییذ ّیَهییک تیویبس شیذ       400تب  0ظت ّبی گشاع کشت شذُ دس هحلَل َّگلٌذ کِ ثب غل

دییذُ   دیگیش  ّوچٌیي طی آصهیبیت زتَػٌتض ٍ ثیَهغ سیشِ ثطَس هؼٌی داسی ثب ازضایت غلظت اػیذ ّیَهیک ازضایت یبزت 

 ,shariff)گشم دس کیلَگشم خبک ازضایت یبزیت  هیلی 150شذ کِ ٍصى خشک ػبقِ ٍ سیشِ گیبُ رست ثطَس هؼٌی داسی دس 

2002.)  

 تجسیِ ٍاریاًس احر اسیذّیَهیک ٍ فسفر بر هیاًگیي صفات هَرد هطالعِ در بابًَِ آلواًی: 1جذٍل

 هیبًگیي هشثؼبت
 هٌبثغ تغییشات دسجِ آصادی

 طَل سیشِ ٍصى تشسیشِ ٍصى خشک سیشِ

 7862/24 
*
  7815/42 

*
 2/14 

*
 تکشاس 2 

 7754/03 
*
  7842/97 

*
   0/24  

ns
 ؼفشز 2 

 20725/15 
**

     289673/80
**

      9/58 
**

 اػیذّیَهیک 3 

 470/645 
ns

 3573/52
 *
      0/59  

ns
 اػیذّیَهیک×زؼفش 6 

 خطب 22 0/57     1384/26              1379/25            

%1هؼٌی داسی دسػط **، %5هؼٌی داسی دس ػط  *غیشهؼٌی داس،  ns 
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 ًتیجِ گیری کلی
هیلی گشم دس لیتش ثَد، لیزا   300 ثبثًَِ آلوبًیسیشِ لظت اػیذ ّیَهیک ثش سشذ غتشیي ایي تحای  هؤثش ثِ طَس کلی دس      

 .هی تَاًذ ثؼیبس هفیذ ثبشذ ی دس تَػؼِ ػیؼتن سیشِ ثبثًَِ آلوبًی اػتفبدُ اص ایي اػیذ آل
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 لف اسیذّیَهیک بر خصَصیات ریطِاحر غلظت ّای هخت: 2جذٍل

 اسیذ ّیَهیک طَل ریطِ ٍزى ترریطِ ٍزى خطک ریطِ

Kg/ha Kg/ha cm mg/Lit 

114/4 c 1198 d 9/618 b 0 

157/7 b 1252 c 10/31 b 100 

174/3 b 1335 b 11/24 a 200 

230/4 a 1603 a 11/97 a 300 
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Abastract 
In oder to investigate the effect of humic acid and phosphorus on Matricaria chamomila 

flower yield, an experiment was conducted in a factorial based on Randomized Completely 

Block Designe with 3 replications in Islamic Azad University Reasearch Field in 2011-12. 

Factors were included: Humic acid (0, 100, 200, 300 mg/lit) and phosphorus (30, 60, 90 

kg/ha). The results showed that phosphorus had no significant effect on length root but the 

effects of acid humic were significant.… …  ……………………………………………… 

The highest of lenght, fresh and dry weight of root obtained in (300 mg/lit) humic acid..     

…….. ……………..  
Key words: Root Characteristic, Humic acid, Matricaria chamomile, Phosphorus. 

 

 


