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  هاي رشد و کیفیت اسانس بابونه شیرازيبررسی اثر شوري آب و خاك بر مؤلفه

 )Matricaria recutita L.(  

 کریم نوري
 ، حشمت امیدي*1

 ، حسنعلی نقدي بادي2
 ، حسین ترابی3

 ، محمدحسین فتوکیان2
 ، لیال پیراحمدي2

4
  

استادیارگروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه  -2. دانشجوي سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شاهد -1
دانشجوي کارشناس ارشد زراعت، دانشکده  -4. دانشیار پژوهش کشاورزي، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، تهران -3. شاهد

  .کشاورزي، دانشگاه مراغه

 

  چکیده

اهمیت این مسئله . است  مبارزه با آن یکی از مسائلی است که بشر از هزاران سال پیش تا کنون با آن دست به گریبان بوده شوري و
هاي زراعی بیشتر  مصادف با زمانی که بشر به زمین به خصوص در اواخر نیمه اول قرن بیستم به طور جدي آشکار شد، یعنی درست

ي ونهکیفیت اسانس بابهاي رشد و هدف از اجراي این تحقیق بررسی و تعیین اثر شوري بر مؤلفه .براي تامین غذا نیاز مبرم پیدا کرد
در قالب طرح کامالً  1388-89 هاياین مطالعه در گلخانه پژوهشی گروه زیست دانشگاه شاهد تهران در سال .شیرازي بوده است

نتایج نشان داد که  .، اجرا شد)دسی زیمنس بر متر 5/12و  5/9، 5/6، 5/3غیر شور، (تیمار شوري، شامل  5تکرار و  3تصادفی در 
داري کاهش هاي رشد از قبیل وزن خشک ساقه و ریشه، طول ساقه و ریشه بطور معنیزنی و مؤلفه، درصد جوانهشوريبا افزایش 

زیمنس بر دسی 5/9افزایش نشان داد که باالترین میزان آن در تیمار شوري ) کامازولن(، اما میزان ماده موثره اسانس بابونه یافت
  .در تیمار شاهد مشاهده گردید) درصد 24/7(درصد و کمترین میزان آن  67/9متر، 

   .شوري، کامازولنبابونه، : کلمات کلیدي

 

  مقدمه

) هاي چندین کشور اروپاییحدود دو برابر گونه(ها و کوهساران ایران ي دشتهاي گیاهی در پهنهگونهانگیز تنوع و تفرق شگفت

در حال حاضر بابونه به ). 2(نظران جهان، ایران را به صورت مخزنی از گیاهان دارویی و معطر بدانند سبب شده تا برخی صاحب
و فارماکوپه انگلیس ) 2004(ان از قبیل فارماکوپه ایالت متحده کشور جه 26عنوان یک داروي گیاهی رسمی در فارماکوپه 

آید خشک جهان به شمار میشوري یکی از مهمترین موانع در تولیدات محصوالت زراعی در نواحی خشک و نیمه. است) 2002(
درصد  30است که نزدیک به میلیون هکتار  32در ایران مساحت خاك هایی که به نوعی تحت تأثیر شوري قرار دارند بالغ بر). 1(

هاي العمل گیاه به تنش شوري در دههبیولوژي وعکس). 10(درصد اراضی قابل کشت را شامل می شود  55از سطح کل کشور و 
 در نمک تحمل و است گیاه زندگی چرخه بحرانی در مرحله یک بذر زنیجوانه. )16و  13، 12، 11( گذشته بررسی شده است

اولین مرحله از مطالعات  ،از این رو). 14( است حیاتی کنندمی رشد شور هايخاك در که گیاهانی استقرار براي زنیجوانه طی
زنی احتماالً به دلیل کاهش سرعت جوانه .استزنی ارقام نسبت به شوري امري ضروري تنش شوري بررسی عکس العمل جوانه

آزمایشات نشان داد که وزن تر گل در  .)3( محیط رشد بذر می باشد ها و باال رفتن پتانسیل اسمزيمسمومیت ناشی از سمیت یون
صفرنژاد و ). 9(دار نبود داري کاهش یافت اما این کاهش در مورد وزن خشک گل معنیبابونه با افزایش شوري بطور معنی

ریشه، بیوماس کل در گیاه  هاي رشد از قبیل طول ساقه و ریشه، وزن تر و خشک ساقه وبیان کردند که مؤلفه) 1386(همکاران 
میلی  200گزارش کردند که غلظت ) 1386(سارانی و همکاران  . )8( داري کاهش یافتندسیاهدانه با افزایش شوري به طور معنی

در آزمایشی که بر روي گیاه . )7( دهدجوانه زنی و رشد گیاه دارویی کنگرفرنگی را تحت تاثیر قرار می ) (NaClنمک طعام موالر
  که شوري بر روي صفات سرعت جواته زنی، درصد جوانه زنی و همچنین طول  مشخص شدفرنگی انجام گرفت ه کنگرگیا

دار نبود ولی کاهش صفات معنی ، اینمیلی موالر 100تا  0به طوري که با افزایش شوري از . داشتچه تاثیر منفی چه و ساقهریشه
  ). 5( کاسته شد هااز میزان آن داريبه طور معنی از آن پس
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  هامواد و روش

در گلخانه  1388-89تکرار در سال زراعی  3تیمار شوري و  5اي در قالب طرح کامالً تصادفی با این آزمایش بصورت گلخانه
بذر گیاه بابونه شیرازي از بانک بذر پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد . گروه زیست دانشگاه شاهد تهران به اجرا درآمدپژوهشی 

زیمنس بر متر بودند که جهت تهیه دسی 5/12و  5/9، 5/6، 5/3تیمارهاي شوري شامل غیر شور، . نشگاهی تهران تهیه گردیددا
کیلومتري بزرگراه  40زیمنس بر متر واقع در دسی 690تیمارهاي شوري از آب شور طبیعی دریاچه حوض سلطان با شوري معادل 

گرم پتاسیم،  7/218، 8/48، 086/0، 5/19، 128، 23/1آب آبیاري به ترتیب  ری هر لیتدر تجزیه شیمیای. تهران استفاده شد -قم
. براي تهیه آب شور در تیمارهاي مذکور استفاده شد Winlabمتر مدل  ECاز دستگاه .سدیم، کلسیم، سولفات و کلر وجود داشت

گیري طول اندام هوایی و اندازه .ستفاده گردیدا) 1جدول شماره(جهت تهیه خاك شور در هر تیمار از خاك طبیعی شهرستان قم 
و با  Sartoriusگیري وزن خشک اندام هوایی و زیرزمینی با ترازوي مدل اندازه. کش صورت گرفتزیرزمینی گیاه توسط خط

ار گرفت و مورد تجزیه و تحلیل آماري قر SASافزار هاي حاصل از سطوح آزمایش به وسیله نرمداده .گرم انجام شد 0001/0دقت 
 . انجام شد) LSD(دار ها به روش حداقل اختالف معنیمقایسه میانگین داده

  

  نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاك – 1جدول 

  گیريمقدار اندازه  گیريواحد اندازه  صفت

  27/1  گرم در متر مکعب  وزن مخصوص ظاهري

  63/2  گرم در متر مکعب  وزن مخصوص حقیقی

pH   3/7  

 ٍ◌EC 4/20  یمنس بر مترزدسی  

  3/0  درصد  کربن آلی

  025/0  درصد  ازت آلی

  8  گرم در کیلوگرممیلی  فسفر

  257  گرم در کیلوگرممیلی  پتاسیم

  63  گرم در کیلوگرممیلی  کلسیم

  27  گرم در کیلوگرممیلی  منیزیم
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  ي واریانس صفات گیاه بابونهتجزیه - 2جدول 

 S.O.V      منابع تغییرات

  (MS)مربعات  انگینمی

          درجه 

 آزادي

درصد 
 زنیجوانه

 وزن خشک ریشه
وزن خشک 

 ساقه
 طول ریشه طول ساقه

درصد 
 کامازولن

 ns76/3998 **814/13 **37/3698 * 3/9678 * 65/212 **57/3 4 شوري

 035/0 854/0 27/211 352/66     203/0 86/18 10 خطا

(%)     یراتغیت ضریب

(CV) 
 22/13 304/4      023/11 683/16 991/1 13/2 

,  ns  * درصد 1و  5معنی دار در سطح احتمال  و   به ترتیب غیر معنی دار **و.  

 

  نتایج 

) زیمنس بر متردسی( 5/12که با تیمار شوري ) زیمنس بر متردسی( 5/12هاي حاوي خاك شور هاي کاشته شده در گلدانبابونه

  .  زنی در اثر شوري از بین رفتند و به مرحله گلدهی نرسیدندرحله جوانهآبیاري شدند بعد از م

جدول (وجود داشت ) >p 01/0(داري زنی بابونه اختالف معنینتایج نشان داد که بین سطوح مختلف شوري از نظر درصد جوانه
  یمار شاهد و کمترین میزان درصد در ت) 93(زنی باالترین درصد جوانه. درصد جوانه زنی با افزایش شوري کاهش یافت). 2

تفاوت ) 2جدول (مطابق با جدول تجزیه واریانس  ).1شکل (مشاهده شد ) زیمنس  بر متردسی( 5/12در تیمار ) 66/8(زنی جوانه
با افزایش شوري وزن خشک ریشه . درصد در بین تیمارها از نظر وزن خشک ریشه مشاهده گردید 1داري در سطح احتمال معنی
بیشترین . )3جدول ( مشاهده نشد 5/9و  5/6داري بین تیمارهاي ها کاهش معنیمقایسه میانگین جدولش یافت اما با توجه به کاه

  .گرم دیده شدمیلی 933/8و  533/13به ترتیب به مقادیر  5/9مقدار وزن خشک ریشه در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن در تیمار 

 جدول. شوددر وزن خشک ساقه در بین تیمارها دیده می )>01/0p(داري تفاوت معنی) 2جدول (س با توجه به جدول تجزیه واریان

ي تیمارها داري در وزن خشک ساقه در همهدهد که با افزایش سطح شوري، کاهش معنینشان می )3جدول ( هامقایسه میانگین
گرم میلی 33/120تیمار شاهد با . باشددار نمیمعنی 5/9و  5/6نسبت به تیمار شاهد وجود دارد ولی این کاهش در بین تیمارهاي 

-نتایج حاصله از تجزیه واریانس اختالف معنی .گرم کمترین مقدار وزن خشک ساقه را داشتندمیلی 567/40با  5/9بیشترین و تیمار 

ختلف شوري موجب کاهش طول افزایش سطوح م). 2جدول (درصد را بین تیمارها از نظر طول ساقه نشان دادند  5دار در سطح 
دار اما در بین حاکی از آن بود که این کاهش در بین تیمارها نسبت به تیمار شاهد معنی) 3جدول ( هامقایسه میانگین. ساقه گردید

 67/42متر در تیمار شاهد و کمترین مقدار آن با میلی 5/169بیشترین مقدار طول ساقه با . دار نبودمعنی 5/9و  5/6، 5/3تیمارهاي 

درصد بین  1داري در سطح احتمال تفاوت معنی) 2جدول (ه واریانس مطابق با جدول تجزی .مشاهده گردید 5/9متر در تیمار میلی
 5/9و  5/6طول ریشه با افزایش شوري کاهش پیدا کرد ولی در بین تیمارهاي . گرددتیمارها در مورد صفت طول ریشه مشاهده می

 5/9به ترتیب مربوط به تیمارهاي شاهد و متر میلی 7/39متر و کمترین آن با میلی 7/57باالترین میزان این صفت با . دار نشدمعنی

افزایش شوري ). 2جدول (درصد وجود داشت  1دار در سطح احتمال از نظر درصد کامازولن نیز در بین تیمارها اختالف معنی .بود
 . باعث زیاد شدن درصد کامازولن گردید
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  مقایسه میانگین تیمارها – 3جدول 

گرم در  وزن خشک ریشه  شوري
  گلدان

گرم در  زن خشک ساقهو
  گلدان

  طول ساقه

 میلیمتر

   طول ریشه

 میلیمتر

درصد 
  کامازولن

  a 53/13  a 33/120  a 5/169  a 7/57  c 24/7  )غیر شور(شاهد 

  ds/m(  b 4/10  b 46/80   b1/78  b 96/47  b 77/8( 5/3شوري 

  ds/m(  c 03/9  c 2/54  bc 23/58  c 26/40  a 43/9( 5/6شوري 

  ds/m(  c 93/8  c 56/40  c 67/42  c 7/39  a 67/9( 5/9شوري 

حداقل اختالف معنی 
  دار

9009/0  274/16  04/29  84/1  375/0  

دار دار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیهاي داراي حروف مشترکدر هر ستون مطابق آزمون حداقل اختالف معنیمیانگین
  .ندارند

 

  بحث

هایی را که جوانه می زنند کاهش داده وشروع فرایندهاي جوانه زنی را به داد کل بذردر گیاهان هالوفیت وغیر هالوفیت شوري تع
شوري جوانه زنی بذر را در ابتدا با پایین آوردن پتانسیل اسمزي محلول خاك و نیز با ایجاد سمیت در رویان . تعویق می اندازد

ي شیرازي در سطوح ر و خشک ریشه و اندام هوایی گیاه بابونهطول ریشه، ارتفاع اندام هوایی، وزن ت). 9(دهد تحت تاثیر قرار می
هاي فتوسنتزي به تواند در اثر تغییر در انتقال فراوردهکاهش رشد و عملکرد گیاه در اثر شوري می. مختلف شوري کاهش نشان داد

ها یا به علت اثر مستقیم نمک بر روي ها و یا به دلیل بسته شدن جزئی یا کلی روزنهها، کاهش رشد بخش هوایی به ویژه برگریشه
، همچنین کاهش مقدار پتاسیم با افزایش تنش شوري وسمیت یونی سدیم با )4(سیستم فتوسنتزي و یا تاثیر بر توازن یونی باشد 

اال کاهش رشد در شرایط کمبود پتاسیم احتم. محتواي بافت نیز می تواند یکی از دالیل کاهش رشد باشد Na/Kاختالل در نسبت 
دهد در تحقیقات نشان می. مربوط باشد +Naدر پایداري آنزیم ها وپرو تئین ها وکاهش اثرات سمیت +K می تواند به نقش مثبت

یابد زیرا تجمع ماده خشک، حاصل تر از سایر پارامترهاي فنولوژي کاهش میاثر تنش شوري ارتفاع گیاه و سطح برگ خیلی سریع
در آزمایشی که بر روي گیاه کاهو در شرایط تنش شوري انجام . )6(باشد فتوسنتز کننده گیاهی می از میزان فتوسنتز خالص و سطح

بنابراین هرگونه مطالعه و . )15( شودداري بر روي رشد و اجزاي عملکرد دیده میکه با افزایش شوري، کاهش معنی شد، نشان داد
  .بسیار ارزشمند است مناطق شور اقتصادي درو تولید  اقدام در راستاي شناخت گیاهان مقاوم به شوري
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Abstract 

Salt and fighting with it, one of the problems, that human have been grappling since thousands of years ago. This 
is especially important at the end of the first half of the twentieth century, it became evident seriously, which just 

coincides with the human food supply need to find more arable land. The purpose of this study was to determine 

the effect of salinity on growth factors and quality of essential oil of chamomile. This study was performed in 

investigational greenhouse in group of biology of Shahed university in ٢٠١٠-٢٠٠٩ with a completely 

randomized design in ٣ replication and ٥ treatments of salinity, including (non-saline, ٩.٥ ,٦.٥ ,٣.٥ and ١٢.٥ 

ds/m). the results showed that with increasing salinity, percent of germination and growth factors such as stem 

and root dry weight, shoot and root length decreased significantly, but showed an increase in amount of active 

ingredient essential oil of chamomile (Kamazulen), that it is highest amount in salinity levels (٧.٢٤ percent) in 

control treatment was observed. 

Keywords: chamomile, kamazulen, salinity.   

 

 

 

 

 


