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 چکیذٌ

    بابًوٍ آلماوی، آزمایطیی بویًرت فاکتًرییل درقالیح  یر       درفسفر بر عملکرد گل اسیذَیًمیک ي بٍ مىظًر بررسی احر      

  1389  -90در مسرعٍ تحقیقاتی داوطکذٌ کطايرزی داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحیذ مطیُذ در سیار زراعیی      بلًک کامل توادفی

      سیط   3ي فسیفر در   (میلی گیر  در لیتیر   300، 200، 100صفر، )غلظت  4اسیذَیًمیک در ضامل ایص آزم عًامل .اجرا گردیذ

وتایج وطان   .تازٌ يخطک بابًوٍ بًدوذ عملکرد گل صفات مًرد بررسی ضامل تعذاد گل،. بًد (در َکتار کیلًگر  90، 60، 30)

حیر معىی داری داضت ي َمچىیه مقایسٍ میاوگیه صفات وطان داد تأبر تعذاد گل  فسفر يصفات  تمامیداد احر اسیذ َیًمیک بر 

در ( کیلیًگر  در َکتیار     1/779ي  2851بٍ ترتییح )خطک  عملکرد گل تازٌ ي، ( گل در َکتار 2678)تعذاد گل کٍ بیطتریه 

 .میلی گر  در لیتر اسیذَیًمیک بذست آمذ 300غلظت 

 .فسفر -د گلعملکر -بابًوٍ آلماوی -اسیذَیًمیک :کلمات کلیذی

 

     .......................................................................................................................................................................................مقذمٍ

هْوتشیي تشکیجاب    کِگیبّی علفی ٍ یک ػبلِ اص تیشُ کبػٌی  Matricaria chamomillaثبثًَِ آلوبًی ثب ًبم علوی      

اػبًغ حبصل اص گل ّابی ثبثًَاِ  داسای    .هی ثبشٌذ اػبًغ، فالًٍَئیذ ٍ کَهبسیي ّب: عجبستٌذ اصهَجَد دس گل ّبی ثبثًَِ 

 (.1385،اهیذثیگی(خَاص ضذ عفًَی کٌٌذُ، آسام ثخش، ضذ اػپبػن، ضذ آلشطی ٍ ضذ ًفخ هی ثبشذ

اػتفبدُ اص اػیذّبی آلی ثشای ثْجَد کوی ٍ کیفای    ثب تَجِ ثِ هالحظب  صیؼت هحیطی  کَد ّبی شیویبیی، اخیشاً اخیشاً     

ک ثب کال  کاشدى عٌبصاش ضاشٍسی ػاجت     اػیذ ّیَهیک ٍ اػیذ فَلَی .اػتهحصَال  صساعی ٍ ثبغی سٍاج فشاٍاى یبفتِ 

ثٌابثشایي   (.1384ػاوبٍاتی ٍ ّواابساى   )افضایش هی دّاذ  سا بىٍ تَلیذ دس گیبّ افضایش جزة عٌبصش شذُ ٍ ثبسٍسی خبک

 .گیبُ ثبثًَِ آلوبًی ثَدیذ ّیَهیک ٍ فؼفش ثش عولاشد گل ّذف اص اجشای ایي تحقیق هطبلعِ اثشا  اػ

 

 مًاد يريش َا

         شاْذ  دس هضسعِ تحقیقبتی داًشااذُ کشابٍسصی داًشاگبُ آصاد اػاالهی ٍاحاذ ه      1389-90پظٍّش دس ػبل صساعی ایي      

       عَاهال آصهابیش شابهل اػایذّیَهیک     . تااشاس اجاشا گشدیاذ    3هل تصابدفی ثاب   صَس  فبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَک کبِ ث

جْت اعوابل   .کیلَگشم دس ّاتبس ثَد 90، 60، 30 ػطح 3دس  هیلی گشم دس لیتش ٍ فؼفش 300، 200، 100صفش، غلظت  4دس 

             هبل صااَس  ثاازسِ ثاا( اػاایذ فَلَیااک% 20اػاایذّیَهیک ٍ  %80)دس ّیااَهاغاص پااَ تیوبسّاابی اػاایذ ّیَهیااک ٍ فؼاافش
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 60کبشات ثاِ فبصالِ سدیا      سدیا    4 هتاش ٍ حابٍی   5/2×5ّش کش  ثِ اثعبد .اػتفبدُ گشدیذ% 46ػَپش فؼفب  تشیپل  ٍ

  .هتش دس ًظش گشفتِ شذ 2هتش ٍ ثیي تاشاسّب  1ثیي کش  ّب فبصلِ . ثَدوتش ػبًتی

ٍ عولیب  تٌک کشدى ثَتاِ ّاب دس   کشت دس اٍاخش هْش هبُ  .ثشاػبع ًقشِ طشح اعوبل گشدیذفؼفش قجل اص کشت  عبهل     

ثشداشت گل ّب اص اٍاػط اسدیجْشت هبُ طی چٌذ چایي   .گشدیذ صَس ػبًتی هتش 10اٍایل ثْبس ثشاػبع فبصلِ سٍی سدی  

  .شک دس ّاتبس هحبػجِ شذگل تبصُ ٍ خ عولاشد ٍ ػپغ صفبتی چَى تعذاد گل دس ثَتِ، اًجبم

   هَسد تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی قشاس گشفت ٍ هیابًگیي دادُ ّاب ثاب آصهاَى داًااي      Mstat-c دادُ ّبی حبصل ثب ًشم افضاس      

 .سػن گشدیذ Excelهقبیؼِ ٍ ػپغ ًوَداسّب ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس  %5دس ػطح احتوبل 

 

 وتایج يبحج 

  ثب افضایش غلظت اػیذّیَهیک ٍ کَدفؼافش افاضایش یبفتٌاذ   ٍصى تش ٍ خشک گل ، ِ تعذاد گلًتبیج ًشبى داد کِ اگش چ     

     هیلای گاشم    300اص طشف دیگش افاضایش اػایذّیَهیک تاب غلظات      (.1جذٍل)اهب ایي افضایش اص لحبظ آهبسی هعٌی داس ًجَد

  .(2جذٍل) دس لیتش ػجت افضایش صفب  هَسد ثشسػی گشدیذ

  (2002),Sharif  یاک سا ثاش ٍصى خشاک    اًجبم یک آصهبیش دس شاشایط کٌتاشل شاذُ افاضایش هعٌای داس اػایذ ّیَه       ثب         

کیلَگشم دس ّاتبس اػیذّیَهیک  1تب  5/0ٍ  ًیض ثیبى داشت کِ ثب افضٍدى  یَالف ثیبى داشت ٍ عولاشد رس  ٍ گیبّچِ ّبی

    کاِ حتای غلظات ّابی پابییي اػایذّیَهیک        ثِ تشتیت داًِ ٍ عولاشد هبدُ خشک گٌذم ٍ رس  سا افضایش هعٌی داسی داد

 .اثش هطلَة تشی ثش عولاشد داشت  NPKػبیش کَدّب اص جولِ  دس کٌبس

پٌجاِ   ٍ اثش هَاد ّیَهیای اػتخشاج شذُ اص لیٌگٌیت اکؼیذ شذُ سا ثش عولاشد گَجِ فشًگای ای  دس یک آصهبیش هضسعِ     

دسصاذ   11ٍ  10ثاِ هیاضاى   ثشسػی کشدًذ ٍ دسیبفتٌذ کِ اػیذ ّیَهیک هتَػط عولاشد گَجِ فشًگی ٍ پٌجاِ سا ثاِ تشتیات    

  .(Brawnel et al, 1987)ًؼجت ثِ شبّذ افضایش داد

 

 اثش اػیذّیَهیک ٍ فؼفش ثش هیبًگیي صفب  هَسد هطبلعِ دس ثبثًَِ آلوبًی تجضیِ ٍاسیبًغ: 1جذٍل

 هیبًگیي هشثعب 
 هٌبثع تغییشا  دسجِ آصادی

 تعذاد گل  ٍصى تش گل  ٍصى خشک گل

46799/26 
ns

 1995719/23 
*
 2938225/19 

*
 تاشاس 2 

31805/17 
ns

 158311/15  
ns

 2680268/69 
*
 فؼفش 2 

172598/69 
*
 3037681/12 

**
 2594713/73 

*
 اػیذّیَهیک 3 

19628/79 
ns

 276212/6 
ns

 587366/40 
ns

 اػیذّیَهیک×فؼفش 6 

 خطب 22 538946/47 387167/7 49385/15

ns ،1هعٌی داسی دسػطح**، %5هعٌی داسی دس ػطح *غیشهعٌی داس% 
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 احر غلظت َای مختلف اسیذَیًمیک بر عملکرد گل: 2جذير

 اسیذ َیًمیک تعذاد گل  ن تر گل يز يزن خطک گل

Dry weight of flower Fresh weight of flower No. Of flower Humic acid 

Kg/ha Kg/ha No/ha mg/Lit 

454/3 b 1516 c 1492 b 0 

552/6 ab 1806 bc 1595 b 100 

647/6 ab 2247 ab 1876 b 200 

779/1 a 2851 a 2678 a 300 

 .ًذاسًذ% 5ف هشتشک اختالف هعٌی داسی دس ػطحتیوبسّبی داسای حشٍ
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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 fresh and dry 

flower yield but the effects of acid humic were significant. The highest of number flower, 

fresh and dry flower yield obtained in (300 mg/lit) humic acid. ………………………….    
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