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Background and Objectives: Today, the production and processing of 

medicinal plants is increasing due to less side effects. The quality and 

quantity of medicinal plants are particularly affected by genetics, 

environmental factors and their interaction. Among natural limiting factors, 

water shortage is the most important factor that, especially in arid and 

semi-arid regions of the world, in various ways causes the restriction of 
planting and reduces the production of crops and medicinal plants. On the 

other hand, nutrients such as potassium can play an important role in plant 

resistance to environmental stresses. Therefore, this experiment was 

performed to investigate the effects of drought stress and potassium 

fertilizer on quantitative and qualitative characteristics and yield of German 

chamomile. 

 

Materials and Methods: In order to investigate the effect of drought stress 

and different levels of potassium fertilizer on quantitative and qualitative 

characteristics of chamomile, a split plot experiment was conducted in a 

randomized complete blocks design with three replications in the field of 

Zabol University. The treatments included drought stress in three levels, 
control (90% Field Capacity= FC), medium stress (70% FC), severe stress 

(50% FC) as the main factor and different levels of potassium sulfate 

fertilizer in four levels, non-consumption Potassium fertilizer (control),  

50, 100 and 150 kg of potassium sulfate per hectare were considered as a 

sub-factor. The studied traits were as follows: plant height, number of 

stems, plant dry weight, number of flowers per plant, yield of dried 

flowers, essential oil content, potassium percentage, carbohydrate content, 

total chlorophyll, carotenoids and proline. Data analysis of variance was 

performed using SAS software and version 9.1. The mean of treatments 

was compared using Duncan's multiple range test at 5% level of 

probability. 
 

Results: The results showed that the effect of drought stress and potassium 

fertilizer on stem number, plant dry weight, number of flowers, 

carbohydrate and carotenoid content was significant. With increasing 

drought stress intensity to 50% FC, the number of stems and number of 

flowers per plant decreased by 36.08% and 39.57%, respectively, but with 

increasing drought stress intensity, the amount of carotenoids was 1.6 times 
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that of non-stress treatment and the amount of carbohydrates 31.12% 

increase compared to non-stress treatment. The results showed that with 

increasing the amount of potassium fertilizer from 50 to 150 kg.ha-1, the 

number of stems and the concentration of carotenoids were 1.62 and 1.44 

times, respectively, and the number of chamomile flowers per plant and the 

amount of carbohydrates were increased 30.52 and 41.20 percentages.  

The results showed that plant height, dried flower yield, essential oil 

content, potassium percentage and proline were significantly affected by 

the interaction of drought stress and potassium fertilizer levels. With 
increasing stress intensity in all fertilizer treatments, a decrease in dried 

flower yield and an increase in proline content were observed. Application 

of potassium fertilizer had a significant positive effect on these traits under 

stress conditions so that by increasing the amount of potassium fertilizer 

from zero to 150 kg.ha-1 in severe drought stress plant height, dry flower 

yield, potassium and leaf proline, respectively. 2, 1.59, 2.64 and 1.95 times 

were control and the percentage of essential oil increased by 0.32%. 

 

Conclusions: In general, it seems application of potassium within increase 

flower yield, can improve quantitative and qualitative traits of plant under 

of drought stress, and decreased damages of drought stress. 
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 های کلیدی:  واژه

 پرولین، 

 درصد اسانس، 

 ظرفیت زراعی، 

   گل خشک

 

تر، روز به روز در  دلیل عوارض جانبی کم تولید و فرآوری گیاهان دارویی بهسابقه و هدف: 

ثیر ژنتیک، عوامل أت طور خاصی تحت حال افزایش است. کیفیت و کمیت گیاهان دارویی به

 ترین آب مهم کمبود طبیعی، محدودکننده عوامل میان گیرد. در ها قرار می آن محیطی و برهمکنش

 محدودیت باعث مختلف طرق به جهان خشک و نیمه خشک مناطق در ویژه به که است عاملی

شود. از طرفی عناصر غذایی از جمله پتاسیم  می تولید گیاهان زراعی و دارویی و کاهش کاشت

سزایی داشته باشند. بنابراین، این آزمایش  ههای محیطی نقش ب تنشتوانند در مقاومت گیاه به  می

های کمی و کیفی و عملکرد گیاه  منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کود پتاسیم بر ویژگی به

 ( به اجرا در آمد. Matricaria chamomilla Lدارویی بابونه آلمانی ).
 

های کمی و ح کود پتاسیم بر ویژگیبه منظور بررسی اثر تنش خشکی و سطوها:  مواد و روش

های کامل های خرد شده در قالب طرح بلوکصورت کرت کیفی گیاه بابونه، آزمایشی به

در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل )چاه نیمه( اجرا  1394-95تکرار در سال زراعی  3تصادفی با 

ظرفیت زراعی(، درصد  90گردید. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح، شاهد )

عنوان عامل  درصد ظرفیت زراعی( به 50درصد ظرفیت زراعی(، تنش شدید ) 70تنش متوسط )

اصلی و مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم در چهار سطح، عدم مصرف کود پتاسیم )شاهد(، 

های  عنوان عامل فرعی بودند. ویژگی کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار به 150و  100، 50

بررسی ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی، وزن خشک بوته، تعداد گل در بوته، عملکرد گل  مورد

خشک، میزان اسانس، درصد پتاسیم، میزان کربوهیدرات، کلروفیل کل، کاروتنوئید و پرولین 

تیمارها با و مقایسه میانگین  1/9نسخه  SASافزار ها با استفاده از نرم بودند. تجزیه واریانس داده

 ای دانکن در سطح پنج درصد انجام شد. دامنه  تفاده از آزمون چنداس
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ثیر تنش خشکی و کود پتاسیم بر تعداد ساقه اصلی، وزن خشک بوته، أ: نتایج نشان داد تها یافته

دار شد. با افزایش شدت تنش خشکی  تعداد گل در بوته، میزان کربوهیدرات و کاروتنوئید معنی

 57/39و  08/36ترتیب تعداد ساقه و تعداد گل در بوته به میزان  زراعی بهدرصد ظرفیت  50به 

برابر تیمار عدم  6/1درصد کاهش یافتند، اما با افزایش شدت تنش خشکی میزان کاروتنوئید 

درصد نسبت به تیمار عدم تنش افزایش یافتند. نتایج نشان  12/31ها  تنش و میزان کربوهیدرات

کیلوگرم به ترتیب تعداد ساقه و میزان  150کیلوگرم به  50ن کود پتاسیم از داد که با افزایش میزا

ها  برابر تیمار شاهد شدند و تعداد گل در بوته و میزان کربوهیدرات 44/1و  62/1کاروتنوئید 

درصد افزایش یافتند. نتایج نشان داد ارتفاع بوته، عملکرد گل خشک، میزان  20/41و  52/30

ثیر برهمکنش تنش خشکی و کود أت داری تحت طور معنی م و پرولین بهاسانس، درصد پتاسی

پتاسیم قرار گرفتند. با افزایش شدت تنش در تیمارهای کودی کاهش در عملکرد گل خشک و 

داری بر این  افزایش در میزان پرولین مشاهده شد. استفاده از کود پتاسیم اثر مثبت معنی

 150ای که با افزایش میزان کود پتاسیم از صفر به  هگون ها تحت شرایط تنش داشت به ویژگی

کیلوگرم در هکتار در تنش شدید خشکی ارتفاع بوته، عملکرد گل خشک، میزان پتاسیم و 

برابر تیمار شاهد افزایش داشتند، درصد  95/1و  64/2، 59/1، 08/2ترتیب  پرولین برگ به

 درصد افزایش یافت.  32/0اسانس نیز به میزان 
 

رسد که کاربرد کود پتاسیم ضمن افزایش عملکرد گل،  نظر می طورکلی، به گیری: به نتیجه

های کمی و کیفی گیاه را در شرایط تنش خشکی بهبود بخشد و خسارات ناشی  تواند ویژگی می

 .آبی را به حداقل رساند از تنش خشکی و کم
 

 هيای   ارزیابی عملکرد گل و برخی ویژگيی (. 1400) الدین سعید، محدثه شمسرمرودی، محمود، جهانبانی، فاطمه، گلوی، محمد، : استناد

 . ( در پاسي  بيه کيود پياسيی  در شيرای  شيي  خ يکی       Matricaria chamomilla Lکمی و کیفی گیاه دارویی بابونيه ). 

 .159-176(، 4) 28، های شولید گیاهی ن ریه پژوه 

                     DOI: 10.22069/JOPP.2021.18199.2694 
 

                        نویسيدگان. ©       ناشر: دان گاه علوم ک اورزی و ميابع طبیعی گرگان                                 
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 مقدمه

دلیل عوارض  تولید و فرآوری گیاهان دارویی به

تر، هزینه باالی تولید بسیاری از مواد  جانبی کم

 دارویی، روز به روز در حال افزایش است. در حال

حاضر یک سوم داروهایی مورد استفاده بشر را 

دهند و این میزان  داروهایی با منشاء گیاهی تشکیل می

(. بابونه آلمانی 36به شدت رو به افزایش است )

.(Matricaria chamomilla L ) گیاهی علفی و

 ( است. بابونهAsteraceaeیکساله از خانواده کاسنی )

 گیاهان ترین  مصرفپر و ترین قدیمی از یکی آلمانی

 گیاهانی از معدود و جهان در شده شناخته دارویی

 -صنعتی از لحاظ و کرده پیدا صنعتی جنبه که است

باشد.  می مورد توجه آن دار گل هایسرشاخه دارویی،

 تمام در اند، ولیدانسته صغیر آسیای را گیاه این منشاء

 نیز در ایران. رویدمی خودرو صورت به جهان نقاط

 در (Matricariaماتریکاریا ) جنس مختلف هایگونه

 در آلمانی بابونه و کند می رشد کشور نقاط مختلف

 و همدان گلستان، )اصفهان، کشور های از استان برخی

 کشت محدودی صورت بویراحمد( به کهکیلویه و

ها است به عنوان دارویی  (. گیاه بابونه قرن25شود ) می

(. خواص دارویی 23شود ) شکل دمنوش استفاده می به

فعال موجود  و سالمت گیاه بابونه به ترکیبات زیست

شود که شامل روغن  های بابونه نسبت داده می در گل

های موجود در بابونه است  فنل معطر )اسانس( و پلی

(. بر اساس نتایج ترکیبات بیسابولول و کامازولن 12)

های بابونه  دهنده اسانس گل اجزای اصلی تشکیل

توان به  (. از جمله کاربردهای این گیاه می2هستند )

استفاده برای درمان تب، میگرن، درد معده و دندان، 

چنین  (. هم37گزش حشرات و ناباروری اشاره نمود )

اب، ضد اسپاسم، ضد نفغ، به عنوان داروی ضد الته

ضد باکتری، دهان شویه و رفع خشکی و ترک پا 

 (.14شود ) استفاده می

طور خاصی  کیفیت و کمیت گیاهان دارویی به

 ثیر ژنتیک، عوامل محیطی و برهمکنشأت تحت

 طبیعی، محدودکننده عوامل بین (. در1هاست ) آن

 مناطق در ویژه به که است عاملی ترین آب مهم کمبود

 باعث مختلف طرق به جهان خشک و نیمه شکخ

تولید گیاهان زراعی و  و کاهش کاشت محدودیت

چنین تنش خشکی از  (. هم53و  43شود ) می دارویی

زنده مسبب خسارت باال در  های غیر ترین تنش مهم

کننده رشد و تولید  ترین عامل محدود گیاهان و مهم

ترین  مهم(. یکی از 19محصول شناخته شده است )

غذایی  اثرات منفی تنش خشکی، کاهش جذب عناصر

شود کمبود باشد که سبب می مختلف برای گیاه می

غذایی در گیاه ایجاد گردد. شناخت بهتر نقش  عناصر

عناصر غذایی در مقاومت گیاهان به خشکی، با بهبود 

خشک و مناطقی  مدیریت کود در مناطق خشک و نیمه

در ارتباط است. بنابراین  برند،که از خشکی رنج می

بسته به میزان دسترسی به آب، اضافه کردن عناصر 

تواند موجب افزایش و یا کاهش مقاومت غذایی می

 (. 51ثیر باشد )أت به تنش گردد و یا حتی بی

پتاسیم یکی از عناصری است که باعث افزایش 

چنین  گردد، هم تولید و بهبود کیفیت محصوالت می

افزایش تحمل گیاهان به شوری و  عالوه بر آن سبب

شود و کارایی عناصر غذایی را افزایش  آبی می کم

که در ساختمان  (. پتاسیم با وجود این3دهد ) می

ها شرکت ندارد، نقش مهمی در فرآیندهای  بافت

فیزیولوژیک از جمله فتوسنتز، انتقال شیره پرورده به 

ظیم ای، تن مخازن گیاه، حفظ تورژسانس، هدایت روزنه

سازی  اسمزی، فعالیت آنزیمی، توسعه سلولی و خنثی

قابل انتشار و قطبی نمودن های دارای بار منفی غیر یون

(. پتاسیم تحمل گیاه را نسبت به 52کند ) غشا ایفا می

دهد. پتاسیم اثر مستقیم و  میهای محیطی افزایش  تنش

طور  مستقیم بر رشد گیاه دارد. مصرف پتاسیم بهغیر

عث کاهش تعرق، افزایش جذب آب یا مستقیم با

وجود آوردن شرایط داخلی جهت ایجاد تحمل به  به

شود. در این صورت، مقدار پتاسمی که خشکی می
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ر واحد ماده خشک الزم است، کم برای تولید ه

 (.44شود ) می

 های کاهش ویژگی بیانگرزیادی  های پژوهشنتایج 

ویی های کیفی در گیاهان دار کمی و افزایش ویژگی

زاده تفتی  شد. فرهودی و مکی با تحت تنش خشکی می

( در بررسی اثرات تنش خشکی بر بابونه 2013)

یراز گزارش آلمانی ارقام بودگلد و توده محلی ش

داری بر فتوسنتز،  ثیر معنیأنمودند که تنش خشکی ت

های سازگار، عملکرد  ارتفاع بوته، غلظت اسمولیت

دگلد و پرسو در گل خشک و اسانس داشت. ارقام بو

ترین عملکرد گل  باالترین سطح تنش خشکی، بیش

مترمربع(، عملکرد گرم در  121و  4/123خشک )

گرم در مترمربع( را داشتند  163/0 و 159/0اسانس )

(18 .) 

در شرایط تنش خشکی در سطح سلول، گیاهان 

های سازگار مانند انواع  قادرند با تجمع اسمولیت

های چهارتایی،  اسیدهای آمینه، آمینترکیبات قندی، 

ها، فشار تورژسانس سلول را  اسیدهای آلی و یون

تنظیم کرده و از خسارت به سلول و توسعه سطح 

ترین  (. از عمده49برگ تا حدودی جلوگیری نمایند )

های  توان به کربوهیدرات های سازگار می اسمولیت

در محلول، گالیسین بتائین و پرولین اشاره کرد که 

دسترس  بر افزایش آب قابل نش خشکی عالوهشرایط ت

سلول سبب کاهش اثرات منفی تنش بر پایداری 

 (2010) شود. آرزمجو و همکاران غشای سلولی می

نش خشکی تا گزارش نمودند که با باال رفتن سطح ت

اه بابونه، بر درصد ظرفیت زراعی مزرعه در گی 50

ها و  )کربوهیدارتمزی کننده اس یممیزان تجمع دو تنظ

(. تجمع قندهای محلول با 6د )پرولین( افزوده ش

مقاومت در برابر تنش خشکی در گیاهان ارتباط بسیار 

نزدیکی دارد. افزایش غلظت این ترکیبات در شرایط 

تنش با کاهش پتانسیل اسمزی سلول امکان جذب آب 

کند.  و ادامه فرایندهای فیزیولوژیک گیاه را فراهم می

ن قندهای محلول از طریق تشکیل پیوندهای چنی هم

های  پپتیدها و گروه های قطبی پلی هیدورژنی با دنباله

ها و غشای سلولی  فسفات فسفولیپید از پروتئین

 (.24کند ) محافظت می

ورت با توجه به محدودیت منابع آبی کشور و ضر

سزایی که عنصر پتاسیم  هثیر بأبهینه از آب و ت  استفاده

های محیطی داشته  در ایجاد مقاومت گیاه به تنشتواند  می

باشد، این پژوهش با هدف بررسی اثرات تنش خشکی و 

های کمی و کیفی و عملکرد گل گیاه  کود پتاسیم بر ویژگی

( Matricaria chamomilla Lدارویی بابونه آلمانی ).

 انجام شد.

 

 ها مواد و روش

در مزرعه  1394-95این آزمایش در سال زراعی 

 آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل واقع 

 نیمه( که دارای موقعیت جغرافیایی  در زهک )چاه

دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی  29درجه و  61

متر از  2/498دقیقه شمالی و ارتفاع  13درجه و  31

بستان گرم سطح دریا که با زمستان سرد و خشک با تا

و خشک بود، اجرا گردید. متوسط بارندگی در آن 

 22متر در سال، متوسط دمای ساالنه آن میلی 9/58

 4865گراد و متوسط تبخیر ساالنه آن درجه سانتی

متر است. محل آزمایش سال قبل از اجرای میلی

صورت آیش بود. خصوصیات فیزیکی و  آزمایش به

 ارائه شده است. 1شیمیایی خاک آزمایش در جدول 
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 .مورد آزمایش (0-30 خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک )عمق -1جدول 
Table 1. Soil Physical and chemical analysis (0-30 cm) of studied field. 

 الکتریکی هدایت

EC (dS.m-1) 
pH 

 ماده آلی

Organic matter (%) 
 نیتروژن

N (%) 

 فسفر

(ppm)P  

 پتاسیم

(ppm )K 
 بافت خاک

Soil texture 

1.89 7.7 0.81 0.05 12 187 
 لومی شنی

Sandy lom 

 
های خرد شده در قالب  آزمایش به صورت کرت

های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا  طرح بلوک

گردید. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه 

درصد ظرفیت زراعی(، تنش متوسط  90سطح، شاهد )

درصد  50درصد ظرفیت زراعی(، تنش شدید ) 70)

عنوان عامل اصلی و مقادیر مختلف  ظرفیت زراعی( به

کود سولفات پتاسیم در چهار سطح، عدم مصرف کود 

کیلوگرم سولفات  150و  100، 50پتاسیم )شاهد(، 

 دندعنوان عامل فرعی بو پتاسیم در هکتار به

زمین محل آزمایش ابتدا شخم عمیق زده شد و 

زنی و تسطیح صورت گرفت.  سپس عملیات دیسک

( به روش 6) 1394کاشت در اواسط اسفند 

ردیف  4کاری انجام شد. هر کرت دارای  خشکه

 30ها متر و فاصله بین ردیف 4کاشت به طول 

متر در نظر  سانتی 20متر و فاصله روی ردیف  سانتی

 بذر مورد استفاده، بابونه آلمانیگرفته شد. 

.(Matricaria chamomilla L رقم بودگولد )

)دیپلوئید( بود که از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه 

برگی  4-6شد. بعد از استقرار کامل گیاه در مرحله 

های هرز  علف تنک صورت گرفت و عملیات وجین

با دست در طول دوره رشد انجام شد. جهت اعمال 

تیمارهای تنش خشکی، پس از استقرار کامل گیاه 

 TDRبرگی( با استفاده از دستگاه  4-6)مرحله 

(Time Domain Reflecto میزان رطوبت خاک )

زیر بر اساس  رابطهیین و آبیاری با استفاده از تع

 د انجام گرفت.تیمارهای آزمایش در کل دوره رش
 

Vw= {(FC – θ) (Bd×D×A)} 

یم وزنی ظرفیت زراعی )تقس درصد FCآن، در که 

 θرطوبت حجمی بر جرم مخصوص ظاهری خاک(، 

عمق توسعه ریشه  Dد وزنی رطوبت خاک، درص

جرم مخصوص ظاهری خاک )کیلوگرم بـر  Bd ر(،)مت

 .باشد مربع( میمساحت هر کرت )متر A ب( ومترمکع

قبل از گلدهی میزان کلروفیل کل و در مرحله 

توسعه یافته با  های جوان کامالً کاروتنوئید از برگ

(، میزان پرولین با روش 1967استفاده از روش آرنون )

ها با  (، میزان کربوهیدرات1973بیتس و همکاران )

و براساس روش اسید  95/0استفاده از اتانول 

(. 9و  5گیری شدند ) سولفوریک استخراج و اندازه

گیری غلظت عنصر پتاسیم، از روش  برای اندازه

خاکسترگیری برگ خشک گیاه محاسبه گردید. برای 

گیری  گیری درصد اسانس، از دستگاه اسانس اندازه

( و از روش استخراج اسانس Clevengerکلونجر )

بر پایه آب استفاده شد. برای این منظور، از هر تکرار 

های خشک که  ی از گلگرم 50در هر تیمار یک نمونه 

لیتر آب مقطر درون  میلی 600آسیاب شده به همراه 

لیتری دستگاه کلونجر قرار داده و  میلی 1000بالن 

(. برای آبگیری 6چهار ساعت حرارت داده شدند )

اسانس از سولفات سدیم انیدرید استفاده گردید. در 

انتهای کار با دانستن وزن ماده خشک گیاه و وزن 

صورت درصد  هطریق تناسب بازده اسانس ب اسانس، از

)وزنی/وزنی( مشخص گردید. این عمل برای هر سه 

 ه تیمارها انجام گردید. همتکرار 



 1400، 4، شماره 28 دوره هاي تولید گیاهي، نشريه پژوهش
 

166 

بوته از هر کرت  5قبل از اتمام دوره رشد، تعداد 

طور تصادفی انتخاب و از محل طوقه قطع شده و  به

ها از محل طوقه تا متوسط باالترین ساقه  ارتفاع آن

متر  کش با دقت یک دهم سانتی توسط خطاصلی 

ها برای تعیین وزن خشک بوته، گیری شد. نمونه اندازه

 در جه سلسیوس و به مدت  70در آون با دمای 

س برای تعیین وزن ساعت خشک شدند. سپ 48

توسط ترازوی دیجیتال با دقت ها  خشک، نمونه

گیری شدند. برای  بر اساس واحد گرم اندازه 001/0

تعداد ساقه اصلی و تعداد گل در بوته نیز شمارش 

طور تصادفی از هر کرت برداشت  هبوته ب 5تعداد 

طور دستی انجام گرفت. برای  هها ب شدند و شمارش

تعیین میزان عملکرد گل خشک از هر کرت پس از 

مربع ای به میزان یک متر های حاشیه حذف ردیف

 70ای ها در آون در دم ها انجام شد و گل برداشت بوته

ساعت خشک شدند و  48جه سلسیوس و به مدت در

بر اساس  001/0سپس توسط ترازوی دیجیتال با دقت 

گیری شدند و با تناسب به کیلوگرم  واحد گرم اندازه

 در هکتار تبدیل شدند. 

 SASافزار ها با استفاده از نرمتجزیه واریانس داده

از و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده  1/9نسخه 

ای دانکن در سطح پنج درصد انجام آزمون چند دامنه

 شد. 

 

 نتايج و بحث

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  ارتفاع بوته:

برهمکنش تنش خشکی و کود پتاسیم در سطح یک 

(. مقایسه 2دار بود )جدول درصد بر ارتفاع بوته معنی

میانگین برهمکنش تنش خشکی و کود پتاسیم نشان 

ایش شدت تنش خشکی )کاهش ظرفیت داد با افز

درصد ظرفیت زراعی( در  50به  90زراعی از 

ترین  تیمارهای کودی ارتفاع بوته کاهش یافت. کم

ارتفاع بوته متعلق به تیمار شاهد کودی در ظرفیت 

 150ترین آن متعلق به تیمار  درصد و بیش 50زراعی 

درصد بود   90کیلوگرم کود پتاسیم در ظرفیت زراعی 

(. افزایش میزان کود پتاسیم در تیمار شدید 5)جدول 

تنش خشکی اثرات منفی تنش را به شدت کاهش داد، 

 که با افزایش میزان کود پتاسیم از صفر  طوری به

 کیلوگرم در هکتار در تنش شدید خشکی  150به 

، 37/1ترتیب  درصد ظرفیت زراعی( ارتفاع بوته به 50)

 35/28برابر تیمار شاهد که ارتفاع  08/2و  87/1

 متری داشت، شد. در تیمار تنش متوسط  سانتی

درصد ظرفیت زراعی( نیز اثر مثبت افزایش کود  70)

پتاسیم مشاهده شد و با افزایش کود پتاسیم از صفر به 

، 22/1یب ارتفاع ساقه ترت کیلوگرم در هکتار به 150

 (. به عبارتی در 5برابر شد )جدول  47/1و  42/1

تر  تنش شدید خشکی اثرات مثبت پتاسیم محسوس

ای از میزان رشد رویشی باشد. ارتفاع بوته نشانه می

توجهی در اثر تنش خشکی در  طور قابل است که به

(. کمبود آب 22یابد )مراحل طویل شدن کاهش می

ژسانس سلولی شده و در نهایت موجب کاهش تور

خصوص در ساقه و  کاهش رشد و نمو سلول به

دنبال خواهد داشت. با کاهش رشد سلول،  هها را ب برگ

شود و به همین دلیل است که  اندازه اندام محدود می

توان  اولین اثر محسوس تنش خشکی روی گیاه را می

های  از روی کاهش ارتفاع بوته، کاهش تعداد ساقه

، 11، 4ها تشخیص داد ) تر برگ ی یا اندازه کوچکجانب

(. از طرفی طویل شدن ساقه به میزان مصرف 34و  26

پتاسیم بستگی دارد. پتاسیم از طریق تنظیم اسمزی، 

پتانسیل آب الزم را برای رشد و به تبع آن برای 

کند و تقسیم سلولی حتی در شرایط خشکی فراهم می

رتفاع ساقه جلوگیری با این کار نه تنها از کاهش ا

کند، بلکه در برخی مواقع منجر به افزایش ارتفاع  می

زاده تفتی  (. فرهودی و مکی32شود )ساقه نیز می

عواملی مانند اختالل در عمل  بیان نمودند( 2013)

ویژه در بافت  ها، تخریب غشاهای سلولی به روزنه
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های فتوسنتزی  فتوسنتزی و اختالل در عمل آنزیم

های فتوسنتزی و در نتیجه  فرآورده سبب کاهش

کاهش تولید ماده خشک و ارتفاع گیاهان در شرایط 

ها کاهش ارتفاع و فتوسنتز را  شود. آن تنش خشکی می

ه اصالح شده مشاهده ویژه بابون در ارقام بابونه به

( نیز عنوان 2007پور و همکاران ) نبی(. 18کردند )

ثیر أت لرنگ تحتفاع بوته و تعداد شاخه گکردند که ارت

یابند  داری کاهش می طور معنی آبیاری به های کم رژیم

(35.) 

نتایج تعداد ساقه در  بر اساستعداد ساقه در بوته: 

ثیر أت داری در سطح یک درصد تحت طور معنی بوته به

(. 2تنش خشکی و کود پتاسیم قرار گرفت )جدول 

ها نشان داد به شدت تعداد ساقه در  مقایسه میانگین

ای که با افزایش شدت تنش  بوته را کاهش داد به گونه

)تنش شدید خشکی(، تعداد ساقه اصلی در بوته 

درصد نسبت به عدم تنش خشکی کاهش  08/36

یافت. بر اساس نتایج حاصل کود پتاسیم اثر مثبت و 

داری بر افزایش تعداد ساقه در بوته گذاشت و  معنی

کیلوگرم  150 و 100با افزایش میزان کود پتاسیم به 

درصد تعداد ساقه  09/62و  78/37ترتیب  در هکتار به

 (.  4را افزایش داد )جدول 

 
 . ثیر تنش خشکی و کود پتاسیمأت های کمی گیاه دارویی بابونه تحت تجزیه واریانس برخی از ویژگی -2جدول 

Table 2. Analysis of variance for on some quantitative traits of chamomile under the influence of drought 

stress and potassium fertilizer.  

 میانگین مربعات
Mean Squares  درجه

 آزادی
df 

 منابع تغییرات
S.O.V عملکرد گل خشک 

Dry flower 

yield 

 در بوته تعداد گل
Number of flower 

per plant 

 وزن خشک بوته

Weight day of 

plant 

 تعداد ساقه اصلی
Number of main 

stem 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

17431.03 12.35 0.49 9.70 15.41 2 
 تکرار

Replication 

124714.80
** 436.91

** 27.22
** 61.17

** 494.44
** 2 

 تنش خشکی
Drought stress 

1585.71 9.72 0.71 3.66 6.89 4 
 a خطای
Ea 

53091.57
** 68.45

** 15.47
** 45.65

** 457.64
** 3 

 پتاسیم

K 

4058.62
* 4.68

ns 0.37
ns 1.73

ns 20.08
** 6

 
 پتاسیم× تنش خشکی 

 Drought stress ×K 

1278.62 7.43 0.71 1.25 1.99 18 
 b خطای
Eb 

 )درصد(ضریب تغییرات  - 5.29 10.85 13.44 10.85 13.44
CV (%) 

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنیبه ترتیب غیر **و. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively. 
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نتایج نشان داد تعداد گل در بوته  تعداد گل در بوته:

طور  بهثیر تنش خشکی و کود پتاسیم أت تحت

داری در سطح یک درصد قرار گرفت )جدول  معنی

ترین تعداد گل  ها نشان داد که بیش (. مقایسه میانگین2

( به تیمار عدم تنش خشکی و 07/30در بوته )

( به تیمار تنش شدید خشکی 17/18ترین آن ) کم

که با افزایش شدت تنش  طوری تعلق داشت، به

گل در بوته درصد ظرفیت زراعی تعداد  50خشکی به 

درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش  57/39به میزان 

گرد فرامرزی و همکاران  (. سلطانی4یافت )جدول 

( در بررسی روی گیاه دارویی بابونه آلمانی 2011)

تحت تنش خشکی نتیجه گرفتند که با افزایش سطح 

(. 46یابد )تنش، تعداد گل در بوته کاهش می

بررسی اثر تنش ( در 2010دانشمندی و عزیزی )

خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی 

ریحان به این نتیجه رسیدند که تنش خشکی باعث 

چنین مرادی و  (. هم15کاهش گل در بوته شده است )

ی در گیاه دارویی همیشه پژوهش( طی 2012گلدانی )

بهار در شرایط تنش خشکی گزارش نمودند که تعداد 

 ه به شدت کاهش یافت.گل و عملکرد دانه این گیا

یکی از اثرات تنش در رابطه با  بیان نمودندها  آن

گیاهان، زودرسی در مرحله گلدهی و تسریع مراحل 

فنولوژیک گیاه است که در حقیقت نوعی مکانیسم 

 (.33گریز از خشکی می باشد )

های کود پتاسیم نشان داد که با  مقایسه میانگین

 150و  100، 50افزایش مصرف پتاسیم از صفر به 

، 74/14ترتیب  کیلوگرم در هکتار تعداد گل در بوته به

( که 4درصد افزایش یافت )جدول  52/30و  77/20

ثیر مثبت کود پتاسیم بر تعداد گل گیاه دارویی أت بیانگر

 باشد.  بابونه می

نتایج تجزیه واریانس نشان داد  عملکرد گل خشک:

شکی و ثیر برهمکنش تنش خأت که عملکرد گل تحت

دار شد )جدول  کود پتاسیم در سطح پنج درصد معنی

(. نتایج مربوط به برهمکنش تنش خشکی و کود 2

ترین عملکرد گل خشک  پتاسیم نشان داد که بیش

کیلوگرم  100کیلوگرم در هکتار( از مصرف  26/493)

در هکتار کود پتاسیم در شرایط بدون تنش حاصل 

کیلوگرم  150 داری با کاربرد شد که اختالف معنی

پتاسیم در هکتار در شرایط بدون تنش نداشت و 

از عدم  کیلوگرم در هکتار( 70/113ین آن )تر کم

مصرف کود )شاهد( در شرایط تنش شدید حاصل 

شد. در تیمارهای کود پتاسیم با افزایش شدت تنش 

داری کاهش  طور معنی خشکی عملکرد گل خشک به

کیلوگرم  100به میزان یافت، اما استفاده از کود پتاسیم 

طور چشمگیری کاهش  در هکتار این اثرات منفی را به

که در تیمار تنش شدید خشکی با استفاده  طوری داد، به

کیلوگرم در  150و  100، 50از کود پتاسیم به میزان 

، 92/168ترتیب  ها به هکتار که عملکرد گل خشک آن

 کیلوگرم در هکتار بود نسبت به 87/180و  41/212

تیمار عدم مصرف کود در تیمار تنش شدید خشکی 

ترتیب عملکرد گل  کیلوگرم در هکتار( به 70/113)

(. 5برابر شد )جدول  59/1و  68/1، 24/1خشک 

متعدد نیز نشان داد که تنش خشکی  های پژوهشنتایج 

سبب کاهش عملکرد گل خشک گیاه دارویی بابونه 

 (. تنش خشکی از طریق کاهش سطح16و  8شد )

ابلیت هدایت ها، کاهش در ق برگ، بسته شدن روزنه

پروتئین و کلروفیل برگ سبب  تولیدها و کاهش  روزنه

گردد. کاهش فتوسنتز، کاهش  تقلیل فرایند فتوسنتز می

ای برگ  غلظت کلروفیل برگ و کاهش هدایت روزنه

ثیر تنش خشکی موجب أت گیاه دارویی بابونه تحت

شود  یی بابونه میکاهش وزن خشک گل و اندام هوا

( که با نتایج این آزمایش همخوانی 41 و 39، 16)

 دارد. 

و کود  ثیر برهمکنش تنش خشکیأتکلروفیل کل: 

پتاسیم بر میزان کلروفیل کل در سطح یک درصد 

ها  (. مقایسه میانگین برهمکنش3دار شد )جدول  معنی
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نشان داد با افزایش شدت تنش در تیمارهای کودی 

کلروفیل کل برگ مشاهده گردید و  کاهش در غلظت

کیلوگرم در هکتار  150در سطوح تنش خشکی میزان 

ترین تاثیر مثبت را بر میزان کلروفیل  کود پتاسیم بیش

کل ترین میزان کلروفیل  که بیش طوری کل داشت، به

گرم سولفات پتاسیم کیلو 150مربوط به تیمار مصرف 

ترین  در هکتار و در شرایط بدون تنش خشکی و کم

 50آن مربوط به عدم مصرف کود و شرایط تنش 

(. با افزایش کود 5درصد ظرفیت زراعی بود )جدول 

کیلوگرم در هکتار در تنش شدید  150پتاسیم به 

برابری در غلظت کلروفیل برگ  1/2خشکی، افزایش 

)تنش شدید بدون مصرف کود  نسبت به تیمار شاهد

( 2008) پتاسیم( مشاهده گردید. کومار و کومار

گزارش کردند با افزایش مصرف سولفات پتاسیم، 

موز دیده شد  افزایش در محتوی نسبی کلروفیل برگ

های فتوسنتزی  باال رفتن فعالیتو گزارش نمودند که 

ها  محتوی نسبی کلروفیل در برگناشی از افزایش 

های  ماده رنگیزه واسطه نقش پتاسیم در سنتز پیش به

و افزایش محتوی نسبی  تواند باشد کلروفیل می

ها انتقال انرژی تابشی را به داخل  کلروفیل در برگ

در  NADPHو  ATPانرژی شیمیایی اولیه به شکل 

 (. 29بخشد ) کلروپالست بهبود می

داری  طور معنی میزان کربوهیدرات به کربوهیدرات:

ثیر تنش خشکی و کود پتاسیم در سطح یک أت تحت

ا افزایش شدت تنش (. ب3درصد قرار گرفت )جدول 

ها در تنش متوسط و شدید  یدراتمیزان کربوه

درصد نسبت به تیمار عدم  12/31و  67/15ترتیب  به

(. قندهای محلول 4تنش افزایش یافتند )جدول 

هایی هستند که از طریق افزایش فشار  اسمولیت

اسمزی و حفظ فشار تورژسانش در تحمل تنش خشکی 

 ندها تحت شرایط (. ق20کنند ) به گیاه کمک می

 پیوند هیدوژنی ی بزرگها تنش خشکی با مولکول

کنند و از ایجاد پیوندهای هیدروژنی درون  برقرار می

های غیرقابل  تواند سبب آسیب مولکولی که می

ها شود، جلوگیری  بعدی پروتئین بازگشت ساختار سه

های قندهای محلول  (. افزایش در غلظت21کند ) می

( یا افزایش فعالیت آنزیم 30سته )ناشی از تجزیه نشا

باشد.  ( در هنگام تنش می40ساکارز فسفات سنتتاز )

ی روی گیاه پژوهش( در 2010آرزمجو و همکاران )

دارویی بابونه بیان کردند با افزایش سطح تنش خشکی 

درصد ظرفیت زراعی بر مقدار  50از شاهد به 

کربوهیدرات برگ افزوده شد که این خود بیانگر فعال 

تنظیم اسمزی در گیاه طی مواجه شدن   سازوکارشدن 

(. افزایش میزان مصرف کود 6با تنش خشکی است )

داری بر میزان کربوهیدرات معنیپتاسیم نیز اثر مثبت 

و با مصرف کود پتاسیم  بابونه داشتدر گیاه دارویی 

کیلوگرم در هکتار میزان  150و  100، 50به میزان 

 20/41و  38/50، 57/21ترتیب  ها به کربوهیدرات

درصد نسبت به تیمار عدم مصرف کود پتاسیم افزایش 

د پتاسیم رسد استفاده از کو نظر می (. به4یافت )جدول 

قبولی بر  کیلوگرم در هکتار اثر مثبت قابل 100تا میزان 

ها داشته باشد. افزایش میزان  میزان کربوهیدرات

های محلول با مصرف کود پتاسیم  کربوهیدرات

خاطر نقش مثبت پتاسیم در بهبود فتوسنتز  تواند به می

ای باشد  از طریق بهبود فشار تورگر و هدایت روزنه

 (. 48و  43)

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برهمکنش  پرولین:

تنش خشکی و کود پتاسیم در سطح پنج درصد بر 

 (. میزان پرولین برگ 3دار بود )جدول  پرولین معنی

 در گیاه دارویی بابونه با تغییر شرایط از عدم تنش 

درصد ظرفیت زراعی( به تنش متوسط )ظرفیت  90)

 50رفیت زراعی درصد( و تنش شدید )ظ 70زراعی 

ترین  درصد( در تیمارهای کودی افزایش یافت. بیش

کیلوگرم در هکتار  150میزان پرولین برگ در تیمار 

کود پتاسیم تحت شرایط تنش شدید مشاهده شد که 

نسبت به تیمار شاهد در شرایط عدم تنش، تنش 
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و  00/2، 16/2ترتیب افزایش  متوسط و تنش شدید به

(. فرهودی و 5)جدول  برابری نشان داد 95/1

ثیر أت ( گزارش نمودند تحت2013زاده تفتی ) مکی

های  تنش خشکی مقدار پرولین برگ و کربوهیدرات

(. آرزمجو و همکاران 18ارقام بابونه افزایش یافت )

( گزارش نمودند که با باال رفتن سطح تنش 2010)

درصد ظرفیت زراعی در گیاه بابونه، بر  50خشکی تا 

کننده اسمزی )کربوهیدرات و  دو تنظیم میزان تجمع

ای است که  پرولین اسید آمینه(. 6وده شد )پرولین( افز

ترین پاسخی  ترین و عموی افزایش غلظت آن متداول

(. 47شود ) است که به محض ایجاد تنش مشاهده می

پرولین عالوه بر تنظیم اسمزی مانند محافظی در برابر 

مستقیم تقیم و یا غیرطور مس کند و به میتنش نیز عمل 

دهد و به حفظ شکل  واکنش می ی بزرگها مولکولبا 

ها تحت شرایط تنش کمک  و ساختار طبیعی آن

(. پرولین از طریق واکنش با فسفولیپیدها 27کند ) می

عنوان  شود و به ها می موجب پایداری غشای سلول

های هیدروکسیل و  رفتگری )اسکاونجر( رادیکال

 شود وژن و ذخیره انرژی استفاده میچنین منبع نیتر هم

( طی بررسی در کلزا 1995(. مانیول و همکاران )50)

اعالم نمودند گیاهانی که پتاسیم دریافت کردند توزیع 

های  و حرکت مواد فتوسنتزی تسریع و ذخیره هیدرات

ها حفظ گردید و تجمع پرولین و اثر  کربن در ریشه

 ترین کمسیم در های تیمار شده با پتا تنش بر برگ

  (. 31مقدار بود )

 
 . ثیر تنش خشکی و کود پتاسیمأت های کیفی گیاه دارویی بابونه تحت تجزیه واریانس برخی از ویژگی -3جدول 

Table 3. Analysis of variance for on some qualitative traits of chamomile under the influence of drought stress 

and potassium fertilizer.  

 میانگین مربعات
Mean Squares  درجه

 آزادی
Df 

 منابع تغییرات
S.O.V پتاسیم 

Potassium 

 اسانس

Essential oil 

 کاروتنوئید

Carotenoid 

 پرولین

Proline 

 کربوهیدرات

Carbohydrate 

 کلروفیل کل

Total chlorophyll 

4.49 0.01 0.44 0.12 1.59 1.26 2 
 تکرار

Replication 

1416.81
** 0.04

** 2.40
** 0.99

** 87.02
** 37.53

** 2 
 تنش خشکی

Drought stress 

9.55 0.01 0.41 0.33 4.89 0.54 4 
 aخطای 
Ea 

95.50
** 0.07

** 0.87
** 1.66

** 109.39
** 22.70

** 3 
 پتاسیم

K 

16.29
* 0.02

** 0.06
ns 0.46

* 0.59
ns 1.81

** 6
 

 پتاسیم× تنش خشکی 

Drought stress ×K 

5.10 0.0001 0.44 0.12 4.26 0.51 18 
 bخطای 
Eb 

5.84 9.37 18.29 16.07 10.32 7.20 - 
 )درصد(ضریب تغییرات 
CV (%) 

ns ،*  درصد 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معنی معنیبه ترتیب غیر **و. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 0.05 and 0.01, respectively. 
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 . های کمی و کیفی گیاه بابونه مقایسه میانگین اثر تنش خشکی و کود پتاسیم بر برخی ویژگی -4جدول 

Table 4. Mean comparison for on some qualitative and quantitative traits of chamomile under the influence of 

drought stress and potassium fertilizer.  

 کاروتنوئید

 )میکروگرم در گرم وزن تر(

Carotenoid 
(µg g

-1
FW) 

 کربوهیدرات

 گرم بر گرم وزن تر( )میلی

Carbohydrate 
(µg g

-1
 FW) 

 تعداد گل در بوته
Number of flower 

per plant 

 اصلی ساقه تعداد
Number of 

main stem 

 تیمارها

Treatments 

 تنش خشکی )درصد ظرفیت زراعی(
Drought stress (% FC) 

1.48
b 17.29

c 30.07
a 12.50

a 90 

2.03
ab 20.00

b 25.95
b 10.17

b 70 

2.36
a 22.67

a 18.17
c 7.99

c 50 

 کود پتاسیم )کیلوگرم در هکتار(

K-fertilizer (kg.ha
-1

) 

1.61c 15.58
c 21.56

c 8.02
c 0 

1.82
bc 18.94

b 24.74
b 8.81

c 50 

2.08
ab 23.43

a 26.04
ab 11.05

b 100 

2.32
a 22.00

a 28.14
a 13.00

a 150 

 دار نیست. ای دانکن در سطح پنج درصد معنی دامنه حرف مشترک در هر ستون بر اساس آزمون چند
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at p=5%, Duncan Multiple Range test. 

 

ثیر تنش خشکی أت میزان کاروتنوئید تحت کاروتنوئید:

و کود پتاسیم در سطح یک درصد قرار گرفت )جدول 

تنش خشکی اثر مثبتی بر میزان کاروتنوئیدها  (.3

گذاشت و با افزایش شدت تنش میزان کاروتنوئیدها 

برابر  6/1و  37/1ترتیب  متوسط و شدید بهدر تنش 

درصد( بود  90تیمار عدم تنش )ظرفیت زراعی 

(. گیاهان قادرند با تولید ترکیبات 4)جدول 

ترکیبات فنلی و کاروتنوئیدها از  ماننداکسیدانی  آنتی

های فعال تولید  ساختارهای سلولی در برابر رادیکال

(. 37، 42شده تحت شرایط تنش محافظت کنند )

بر بهبود کیفیت فتوسنتز،  افزایش کاروتنوئیدها، عالوه

اکسیدانی سلول کمک  به ارتقای توان مقاومت آنتی

های ناشی از تنش  کند و موجب کاهش صدمه می

ها مسئول خنثی کردن  شود. این رنگیزه اکسیداتیو می

اکسیژن فعال و جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدها در 

(. مصرف کود 28هستند )هنگام تنش اکسیداتیو 

پتاسیم نیز اثر مثبت بر میزان کاروتنوئید داشت، 

 که با افزایش میزان مصرف کود پتاسیم از  طوری به

کیلوگرم در هکتار میزان کاروتنوئید  150به  50

برابر تیمار عدم مصرف  44/1و  29/1، 13/1ترتیب  به

 (.4کود پتاسیم شد )جدول 

ن است که برهمکنش آ بیانگرنتایج  درصد اسانس:

تنش خشکی و کود پتاسیم در سطح یک درصد بر 

(. نتایج نشان داد 3دار شد )جدول  درصد اسانس معنی

در تیمارهای تنش با افزایش میزان مصرف کود پتاسیم 

درصد اسانس افزایش یافت و با افزایش شدت تنش 

ای که  گونه نیز بر میزان افزایش اسانس افزوده شد به

گرم در کیلو 150درصد اسانس از مصرف رین ت بیش

 هکتار کود پتاسیم در شرایط تنش خشکی شدید 

ترین آن از عدم  درصد ظرفیت زراعی( و کم 50)

درصد ظرفیت زراعی  90مصرف کود و در شرایط 

درصد افزایش داشت )جدول  32/0دست آمد که  به
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(. تنش خشکی سبب افزایش درصد اسانس گیاهان 5

ثیر تنش خشکی أت شود، زیرا تحت دارویی مختلف می

دهنده  ها و فالونوئیدها که از اجزای تشکیل مقدار فنل

یابد  های گیاهان دارویی هستند، افزایش می اسانس

(. در این آزمایش نیز درصد اسانس گل 41و  38، 26)

ثیر خشکی افزایش یافت که أت بابونه آلمانی تحت

های ثانویه  تواند ناشی از افزایش مقدار متابولیت می

( در اسانس گل 2017باشد. بر اساس نتایج فرهودی )

بابونه درصد ترکیباتی مانند کامازولن، بتاپینن، آلفا 

ترین ترکیبات  عنوان عمده بیسالول و آلفا پنین به

ثیر تنش أت دهنده اسانس گل بابونه، تحت تشکیل

زاده  (. نتایج فرهودی و مکی17ش یافت )خشکی افزای

ثیر تنش خشکی درصد أت ( نشان داد تحت2013تفتی )

ثیر تنش أت اسانس در ارقام بابونه مورد بررسی تحت

ترین میزان اسانس در  خشکی افزایش یافت و بیش

ارقام در باالترین سطح تنش خشکی مشاهده شد 

(. در بررسی گیاه دارویی آویشن تحت شرایط 18)

ثره ؤتنش خشکی گزارش شده است درصد ماده م

 (.7زایش یافت )تیمول اف

ثیر أایج تجزیه واریانس نشان داد که ت: نتپتاسیم

برهمکنش تنش خشکی و کود پتاسیم در سطح پنج 

(. 3دار بود )جدول  درصد بر میزان پتاسیم معنی

ترین  ها نشان داد که بیشمقایسه میانگین برهمکنش آن

درصد ظرفیت زراعی با مصرف  90میزان پتاسیم از 

دست  هکتار کود سولفات پتاسیم بهکیلوگرم در  150

(. با افزایش شدت تنش در تیمارهای 5آمد )جدول 

کودی کاهش در میزان پتاسیم جذب شده در گیاه 

مشاهده شد، اما افزایش میزان مصرف کود پتاسیم 

سبب افزایش غلظت پتاسیم در برگ با وجود تنش 

 خشکی شدید گردید.

 
 .های کمی و کیفی گیاه بابونه برهمکنش اثر تنش خشکی و کود پتاسیم بر ویژگی -5جدول 

Table 5. Interaction effect of drought stress and potassium fertilizer on some qualitative and quantitative traits 

under the influence of drought stress and potassium fertilizer of chamomile.  

 پتاسیم
K 

(ppm) 

 اسانس

 )درصد(

Essential 

oil (%) 

 پرولین )میکرومول

 در گرم وزن تر(

proline 

(µm g
-1

FW) 

 کلروفیل کل

Total 

chlorophyll 

(µg g
-1

FW) 

 عملکرد گل 

 گرم در هکتار()کیلو

Flower yield 

(kg.ha
-1

) 

 ارتفاع بوته

 متر( )سانتی
Plant height 

(cm) 

پتاسیم کود 

 )کیلوگرم در هکتار(

K-fertilizer 

(kg.ha
-1

) 

)درصد  تنش خشکی

 ظرفیت زراعی(
Drought stress 

(% FC) 

45.30
bc 0.13

f 1.64
d 7.47

c 274.16
b 39.04

de 0 

90 
48.11

a 0.18
e 1.96

cd 8.56
b 325.98

b 42.57
bcd 50 

52.15
a 0.25

d 2.15
cd 9.44

ab 493.26
a 46.03

b 100 

53.25
a 0.28

d 1.81
cd 10.04

a 434.72
a 50.33

a 150 

32.02
e 0.15

e 1.77
cd 4.20

e 173.10
c 28.35

g 0 

70 
37.01

d 0.25
d 2.03

cd 5.84
d 201.30

c 34.48
f 50 

41.78
c 0.27

d 2.36
bc 8.69

b 241.78
bc 40.46

de 100 

42.27
c 0.37

b 2.91
b 8.90

b 204.87
c 41.79

bc 150 

24.81
g 0.18

e 1.81
cd 3.34

e 113.70
d 20.06

h 0 

50 
27.42

fg 0.32
c 2.11

cd 5.61
d 168.92

cd 27.65
g 50 

29.04
ef 0.38

b 2.37
bc 5.42

d 212.41
c 37.48

ef 100 

30.61
ef 0.45

a 3.54
a 7.03

c 180.87
c 41.79

cd 150 

 دار نیست. ای دانکن در سطح پنج درصد معنی دامنهاساس آزمون چند حرف مشترک در هر ستون بر
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at p=5%, Duncan Multiple Range test.  
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ای که در تیمار تنش شدید خشکی با  به گونه

کیلوگرم در هکتار غلظت پتاسیم برگ  150استفاده از 

 نسبت به تیمار عدم مصرف کود پتاسیم به میزان 

درصد افزایش نشان داد. پتاسیم نقش اساسی در  23

سازی آنزیمی، سنتز پروتئین، تنظیم اسمزی،  فعال

(. 32رد )آنیونی و تحمل تنش دا-تعادل کاتیونی

های  چنین وجود پتاسیم در نگهداری آب بافت هم

گیاهی اهمیت خاصی دارد و گزارشی در باب تجمع 

(. کاکمک 45آن در هنگام تنش اسمزی وجود دارد )

( گزارش کردند کاهش پتاسیم یکی از عالئم 2005)

(. کاهش میزان پتاسیم در گیاه 13تنش خشکی است )

با کاهش آب خاک در شرایط تنش شدید در ارتباط 

است که منجر به کاهش جریان عناصر از خاک به گیاه 

های تحت تنش کاهش  شده و جذب آن توسط ریشه

های گیاه نیز  و در نهایت قابلیت جابجایی آن در اندام

 (. 10) یابدکاهش می

 

 گیري نتیجه
با توجه به نتایج پژوهش، تنش خشکی سبب 

دار تعداد ساقه اصلی، وزن خشک بوته،  کاهش معنی

تعداد گل در بوته و عملکرد گل و موجب افزایش 

 ها از جمله میزان کربوهیدرات یهای فیزیولوژیک ویژگی

و رنگیزه کاروتنوئید که در افزایش تحمل به خشکی 

پتاسیم برتری ثری دارند، گردید. کاربرد کود ؤنقش م

توجهی را نسبت به عدم مصرف کود داشت.  قابل

نتایج نیز نشان داد که کاربرد کود پتاسیم در مقایسه با 

عدم مصرف آن سبب بهبود ارتفاع ساقه، عملکرد گل 

خشک، درصد اسانس، میزان پتاسیم، کلروفیل کل و 

پرولین تحت شرایط تنش خشکی گردید. بر اساس 

ابونه )عملکرد گل ول اقتصادی بترین محص نتایج، بیش

کیلوگرم پتاسیم در هکتار در  100 خشک( از کاربرد

توان  رو می شرایط تنش خشکی حاصل شد. از این

ر کرد که در مناطق با محدودیت آب یا بروز ظاظهار ن

ویژه کود پتاسیم  تنش خشکی با استفاده از کودها به

 عملکرد اقتصادی و با کیفیت مطلوب تولید نمود.
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