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  مقدمه  

نیز مانند سایر گیاهان زراعی متاثر از عوامل محیطی و ژنتیکی بوده و حداکثر عملکرد  نمو گیاهان دارویی رشد و
از جمله این عوامل مهم، . راهم باشدشود که ترکیب مناسبی از این عوامل براي گیاه فتنها زمانی حاصل می

از طرفی  .تواند مقدار محصول را از صفر تا حداکثر پتانسیل تولید کنترل نمایدخاك است که ویژگی هاي آن می
روند رو به رشد مصرف گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید گیاهان دارویی، بدون مدیریت صحیح تخریب 

روز در بهگیاهان دارویی در سراسر جهان روزمیزان مصرف داروهاي گیاهی و  .تطبیعت را در پی خواهد داش
گیرد، حال افزایش است و یکی از گیاهان دارویی که به طور گسترده به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می

است که  )Asteraceae(از خانواده  Matricaria chamomilla)(با نام علمی  آلمانی بابونه است گیاه بابونه
 30سطح زیر کشت بابونه حدود  .گیرندمورد استفاده قرار می گلهاي آن داراي ارزش دارویی هستند و به فراوانی

هدف از این تحقیق لذا  .)1387 ،سفیدکن(باشد هکتار و یکی از مهمترین گیاهان دارویی صادراتی ایران می
  .باشده بابونه آلمانی میگیابراي ) pH(واکنش محیط و  )Ec(حد آستانه شوري تعیین 

  
  هامواد و روش

 matricaria)بابونه آلمانیگیاه دارویی  در pHحد مطلوب تعیین حد آستانه تحمل شوري و به منظور 
chamomilla) مختلف شوري و  سطوحبا  آزمایشیpH با سه تکرار تصادفی هاي کامالً در قالب طرح پایه بلوك

 و بودههاي کنترل دما و نور گلخانه مجهز به سیستم. نشگاه شاهد انجام گردیددر گلخانه دانشکده کشاورزي دا
گراد بر اساس نیاز گیاه تنظیم درجه سانتی 22الی  16ساعت و دماي  10ساعت، تاریکی  14ول دوره روشنایی ط

از رشد اولیه به  هوگلند کشت و پس 50%ماس و با محلول غذایی در محیط پیت بابونه در ابتدا، بذور گیاه. گردید
متر به ترتیب ارتفاع، طول و عرض سانتی15و  20، 20ها با ابعاد پالت. هاي مستقل هیدروپونیک منتقل شدپالت

با دیواره مات انتخاب  هايبه منظور جلوگیري از ورود نور، پالت. لیتر محلول غذایی بوده است 5داراي گنجایش 
ان با استفاده از یک الیه ابر گیاه. یمار، در داخل یک پالت قرار گرفتتکرار یک ت 3دلیل کاهش خطا به. گردید

درون محلول منظور تسهیل هوادهی بهبه. ي تعبیه شده، قرار داده شدندهاعنوان نگهدارنده بر روي سوراخبه
دوره  در طول. هوگلند استفاده گردید 50% جهت تهیه محلول غذایی از فرمول. غذایی از پمپ هوا استفاده شد

در هر بار تعویض محلول غذایی، تمامی ظروف، سنگ . هاي غذایی هر دو هفته یکبار تعویض شدرشد محلول
. گرفتهوا، لوله رابط پمپ هوا تعویض و پس از شستشو با الکل و هوا خشک شدن، مجدداً مورد استفاده قرار می

 2لند داراي هدایت الکتریکی حدود شاهد، چون محلول غذایی هوگ( 2هدایت الکتریکی سطوح شوري شامل 
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نیز در   pH.زیمنس بر متر و با استفاده از نمک کلرور سدیم در سه تکرار انجام شددسی 16و  12، 8، 4، )است
از اسید  pHو تنظیم براي کنترل . و در سه تکرار انجام شد 9، و 8 ،)محلول اصلی هوگلند( 4/6، 5، 4سطوح 

 از آنجایی. بار انجام گرفتساعت یک 24هر  ECو  pHکنترل و تنظیم  .شداده استیک و سدیم هیدروکسید استف
یابد، در صورت افزایش هدایت الکتریکی که با مصرف آب توسط گیاه، شوري محلول غذایی اغلب افزایش می

روز  120تیمارهاي شوري پس از . شداستفاده جهت تنظیم آن مقطر از آب  محلول غذایی در طی انجام آزمایش
ریشه، وزن تر و  طولخصوصیاتی از قبیل ارتفاع بخش هوایی، . روز برداشت گردید 110پس از  pHو تیمارهاي 

حجم ریشه و قطر ساقه وزن تر و خشک گل، تعداد گل در بوته، خشک بخش هوایی، وزن تر و خشک ریشه، 
جهت توزین از ترازوي با  .گردید هواخشک در سایههاي مختلف گیاه جداگانه برداشت و بخش. گیري شداندازه

 و SASافزارهاي آماري هاي حاصل از آزمایش از نرمجهت تجزیه و تحلیل داده .دقت دو رقم اعشار استفاده شد
EXCEL 2007 درصد  5اي دانکن در سطح احتمال ها نیز به کمک آزمون چند دامنهمقایسه میانگین و استفاده

  .دشانجام 
  

  نتایج و بحث

  ي اثر شور
 (P≤0.01)داري با افزایش سطح شوري به طور معنی تیمار شاهد باالترین سطح را دارد و ارتفاع بخش هوایی در

قابل توجهی بر عملکرد  شوري داراي تاثیرات جانبی .مطابقت دارد) Heidari )2012 که با نتایج یافتکاهش 
سطوح گیاه، مرگ گیاه یا کاهش کل توان در یهاي باال بر روي گیاهان را ماثرات مضر شوري. باشدگیاهان می

داري با افزایش شوري کاهش معنی ریشه طول. )2011 ،و همکاران Said-Al Ahl ( عملکرد مشاهده کرد
(P≤0.01)  اما  ،ددارا نشان Heidari )2012( وزن . یابدزایش شوري وزن تر ریشه افزایش میاعالم کرد که با اف

ش شوري به طور بیشترین مقدار را دارد و با افزای زیمنس بر متردسی 4بخش هوایی در تیمار شوري  تر و خشک
بیوماس تر ساقه و  یان نمودند کهنیز ب )2010( همکاران و Bernstein که .کاهش یافت (P≤0.01)داري معنی

اصلی  محلول(شاهد  وزن خشک ریشه در تیمار .کرد برگ در ریحان شیرین تحت شرایط شوري کاهش پیدا
  . یافتکاهش  (P≤0.01)داري بیشترین مقدار را دارد و با افزایش شوري به طور معنی )هوگلند

Bernstein تیمار شاهد باالترین در وزن تر گل و  تعداد گل .روند را گزارش نمودندیز همین ن )2010( و همکاران
 ،شوري )2010( همکارانو   Navarroق یافته هايطب .(P≤0.01)یافت مقدار را دارد و با افزایش شوري کاهش 

وزن عملکرد  .هاي تازه و در نهایت تعداد میوه در بوته را کاهش دادوزن متوسط میوهعملکرد کل میوه فلفل، 
 .)1شکل ( یافتکاهش  (P≤0.01)خشک گل در تیمار شاهد باالترین مقدار را دارد و با افزایش شوري 

Ghanavati ویابد اهش میعملکرد بابونه ک کلرور سدیم غلظتگزارش دادند که با افزایش  )2010( و همکاران 
زیره  ر رازیانه ود بیان نمودند که (2011) و همکاران  Said-Al Ahl .باشدمی تایید کننده نتایج روند این مطالعه

همچنین  ،شوددانه می هزار و وزنسبز افزایش غلظت نمک باعث کاهش قابل توجه در تعداد چتر، عملکرد میوه 
بر فرایند فتوسنتز  کلرور سدیمر یاثت .کاهش مشابه در عملکرد دانه و اجزاي عملکرد در گیاه خاکشیر به دست آمد

هاي مزوفیل و یا از طریق تغییر در و انتشار از روزنه به سلول  CO2تواند مستقیم و از طریق کاهش جذبمی
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ست که باعث اختالل در دستگاه هاییقیم از طریق اکسیداتیو تنشستمکانیزم فتوسنتز و یا به صورت غیر م
  .)2012، و همکاران Tarchoune( شودفتوسنتز می

  

  
  گیاه بابونه آلمانی تاثیر شوري بر عملکرد - 1کل ش

  
   pHاثر 

م حجریشه،  وزن تر و خشک بخش هوایی و ،ریشه طولارتفاع بخش هوایی،  که دها نشان دامقایسه میانگین 
باشد و با ه تیمار شاهد در باالترین سطح مینسبت ب =8pHدر تیمار تعداد گل، وزن تر و خشک گل  ریشه،

 دهقانی مشکانی و همکاران  .)2شکل ( کندکاهش پیدا می (P≤0.01) داريبه طور معنی pHافزایش و کاهش 
  

  
  گیاه بابونه آلمانی بر عملکرد pHتاثیر  - 2شکل 
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در بهینه سازي تغذیه گیاه بابونه و در نتیجه  9/7خاك به  pHن نتیجه رسیدند که کاهش نیز به ای )1389(
ریزوسفر بارهاي منفی دیواره سلولی زیاد شده  pHبا افزایش  .افزایش رشد گیاه نقش مثبت و موثري داشته است

   .)1389کاران نجفی و هم(د یابافزایش میNa+1  و Ca+2، Mg+2 و در نتیجه جذب کاتیونهایی از قبیل
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