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 چكيده
بر به منظور ابداع  هاي زراعي كم آب محدوديت منابع آب و بازده اقتصادي كم محصوالت زراعي، ما را به سمت استفاده از سيستم

منابع  و دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار و استفاده از گياهاني كه عالوه بر مقاومت به شرايط برداري از  هاي نوين مديريت بهره شيوه

دهد. گياهان دارويي از ارزش و اهميت خاصي در تأمين بهداشت و  آبي بتوانند از پتانسيل اقتصادي بااليي برخوردار باشند، سوق مي  كم

هاي مقاوم اين  ها برخوردار بوده و هستند. شناسايي و مطالعه گونه شر در طول نسلسالمتي جوامع و تأمين منابع غذايي و دارويي ب

لذا هدف اين  هاي زراعي كم نهاده است. هاي كم بهره در برنامه الگوي كشت در زمين براي جايگزيني با ساير كشت گياهان، گام مهمي 

تصادي بابونه، به منظور توسعه كشت، مخصوصاً در مناطق محروم هاي توليد اق تحقيق ارزيابي سطوح مختلف آبياري، جهت كاهش هزينه

و كم حاصلخيز در كشور بود. نتايج اين تحقيق نشان دهنده سازگاري گياه به شرايط خشكي و يا تيپ خشكي دوست بودن گياه از لحاظ 

داد. با توجه به حساس بودن بابونه به كمبود  وري آب را افزايش توان با اعمال كم آبياري در كشت اين محصول، بهره ژنتيكي است. لذا مي

توان، كم آبياري  زني، ساقه رفتن و گلدهي، در اين مراحل به مقدار آب مناسبي نياز دارد و در ساير مراحل مي آب در سه مرحله جوانه

و يا كاهش مقدار آبياري، اعمال نمود.  ها توان با استفاده از كاهش مدت زمان آبياري، افزايش فاصله آبياري اعمال نمود. كم آبياري را مي

توان بيان نمود كه بابونه آلماني، هنگامي كه در شرايط تنش خشكي رشد نمايد، از عملكرد دارويي و زراعي قابل قبول و  به طور كلي، مي

 باشد.   هاي خشک و شرايط تنش خشكي مي هاي مناسب براي كشت در اقليم اقتصادي برخوردار بوده و يكي از جايگزين

 

 آبياري، تنش خشكي، بابونه آلماني، گياهان دارويي کلمات کليدی:

 

 بيان مسئله

شود كه بدانيم عامل محدود كننده گسترش كشاورزي  اهميت و جايگاه آب در كشاورزي كشور ما زماني دو چندان مي

(. محدوديت منابع آب و بازده اقتصادي 9ندارد )در بيشتر مناطق كشور، آب بوده و از لحاظ اراضي زراعي، محدوديتي وجود 

هاي نوين مديريت  بر به منظور ابداع شيوه هاي زراعي كم آب كم محصوالت زراعي، ما را به سمت استفاده از سيستم

آبي بتوانند   برداري از منابع  و دستيابي به اهداف كشاورزي پايدار و استفاده از گياهاني كه عالوه بر مقاومت به شرايط كم بهره
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ياهان دارويي از ارزش و اهميت خاصي در تأمين بهداشت و گ دهد. از پتانسيل اقتصادي بااليي برخوردار باشند، سوق مي

ها برخوردار بوده و هستند، و از آنجا كه كاربرد گياهان  سالمتي جوامع و تأمين منابع غذايي و دارويي بشر در طول نسل

هاي  و بهداشتي و غذايي در جهان، رو به توسعه و افزايش است، لذا شناسايي و مطالعه گونه دارويي در توليد مواد آرايشي

توانند زمينه مناسبي براي  برداري خواهد بود و اين گياهان مي زايي و بهره در جهت اشتغال مقاوم اين گياهان، گام مهمي 

 (.4ي زراعي كم نهاده مورد استفاده قرار گيرند )ها هاي كم بهره در برنامه الگوي كشت در زمين جايگزيني ساير كشت

شده و  شناخته دارويي گياهان ترين قديمي از گياهي علفي و يكساله و( .Matricaria recutita L) آلماني بابونه

ترين  ترين و پرمصرف قديمي. بابونه آلماني، يكي از (3) است و منقطه مديترانه صغير آسياي اروپا، كاسني، بومي تيره به متعلق

كه جنبه صنعتي پيدا كرده و از لحاظ بهداشتي و داروئي  استگياهان داروئي شناخته شده در جهان و از معدود گياهاني 

 آنتي بيوتيک، داروهاي در توليد داروسازي، صنايع در بابونه (. اسانس8باشد ) دار آن مورد توجه مي هاي گل سرشاخه

 و آرايشي لوازم ساخت در و همچنين ها، شويه دهان ، آور اشتها ،داروهاي اگزما ضد پوست، ضد ترک نفخ، ضد ضدالتهاب،

باشد. از جمله تنش ماليم  آور نبوده و گاهي سودمند مي تنش خشكي هميشه زيان (.11شود ) مي استفاده مقدار زياد به بهداشتي

در مراحل بعدي رشد گياه، موجب افزايش تحمل آن نسبت  هاي قويتر شده كه خشكي در مرحله گياهچه موجب توليد ريشه

هاي مختلف نشان داده كه تأمين ميزان كود فسفره مناسب در عملكرد بابونه  (. نتايج آزمايش7گردد ) هاي محيطي مي به تنش

داراي اثر  آلماني بسيار حائز اهميت بوده و در تداوم گلدهي، ميزان وزن تر گل، ميزان وزن خشک گل و عملكرد اسانس

. در بين (8)توان با كاربرد نسبت مناسب اين عنصر كليدي براي گياه بدست آورد  مستقيم بوده و باالترين ميزان عملكرد را مي

مهمترين عامل كاهش توليد بخصوص در مناطق "خشكی"عوامل بازدارنده رشد و عملكرد گياهان زراعي، باغي و داروئي؛ 

 ترين منطقي عنوان به كشاورزي، آب وري بهره افزايش زمينه نمودن . فراهم(8)د گرد خشک و نيمه خشک محسوب مي

باشد. كشت گياهان مقاوم به خشكي و شناخت مراحل  مي مطرح خشک نيمه و مناطق خشک در آب منابع مديريتي رويكرد

 كيفي و كمي بهبود براي را شرايط تنها نه كه بوده مهم اين به دستيابي حساس رشد گياهان به تنش خشكي،يكي از راهكارهاي

هاي  شود. از آنجا كه از ويژگي مي نيز آب در كشاورزي كارآيي توجه قابل افزايش بلكه باعث آورد، مي فراهم عملكرد

فيزيولوژيكي گياه دارويي بابونه آلماني پتانسيل نسبتاً باالي آن براي مقاومت به خشكي و كم آبي است، لذا هدف اين تحقيق 

بي واكنش گياه بابونه آلماني نسبت به سطوح مختلف آبياري و تنش خشكي، به منظور توسعه و ترويج كشت اين گياه ارزيا

 مخصوصاً در مناطق محروم و كم حاصلخيز در كشور بود.

 

 معرفی دستاورد

دقيقه عرض شمالي  49درجه و  42مركز تحقيقات گياهان دارويي اراک با مختصات جغرافيايي  بدين منظور آزمايشي در

هاي كامل  در قالب طرح بلوک 97-98متر از سطح دريا، در سال زراعي  1713دقيقه طول شرقي با ارتفاع  11درجه و  34و 

خشک و سرد  بندي آمبرژه، نيمه و بر پايه طبقه خشک بندي دمارتن، نيمه منطقه بر پايه طبقه تكرار انجام شد. اقليم 3تصادفي در 

 9/7متر برآورد شده است. خاک محل مورد آزمايش داراي بافت لوم شني با اسيديته  ميلي 7/341سط بارندگي آن حدود و متو

 دسي زيمنس بر متر بود.   93/1و شوري 
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 گيری رطوبت خاک های آزمایشی و دستگاه اندازه نمایی از کرت -1شكل 

 

كيلوگرم در  111متر تهيه گرديد. بعد از آماده سازي بستر و اعمال  5/1له متر به فاص 2×2هاي آزمايشي به ابعاد  كرت

 33خرداد ماه نشاءهايي كه در اوايل فصل در گلخانه كاشت شده بودند با تراكم  21هكتار فسفر به عنوان كود پايه، در تاريخ 

مرتبه تا  3هاي هرز  و وجين دستي علف . نشاءها هر روز آبياري شده(1)شكل  بوته در مترمربع به زمين اصلي منتقل شدند

% از اين 51ها داده شد. به اين گونه كه   كيلوگرم در هكتار كود اوره به كرت 01انتهاي فصل زراعي بابونه انجام شد. مقدار  

. اعمال تنش % باقيمانده يک ماه پس از اعمال كود اول به نشاءها داده شد51مقدار يک ماه پس از انتقال نشاء به زمين اصلي و 

هاي مختلف  خشكي پس از استقرار كامل گياه در مرحله شش الي هشت برگي آغاز و تا پايان گلدهي ادامه يافت. حالت

تخليه رطوبت قابل دسترس خاک بود كه به ترتيب با عالمت  % 91و  % 71%، 51%، 31آبياري شامل چهار سطح آبياري 

( 47/1، نوع A5910هاي گچي )مدل  شوند. رطوبت واحدهاي آزمايشي توسط بلوک نشان داده مي I4و  I1 ،I2 ،I3اختصاري 

شد.   متري عمق خاک در اواسط ارديبهشت ماه قرار داده سانتي 25هاي گچي با توجه به عمق ريشه گياه در  كنترل شد. بلوک

ها،  كل سرشاخه و ريشه و ارتفاع بوته در طول فصل و انتهاي فصل رشد صفات مختلف شامل وزن تر و خشک گل، وزن

 گيري شد.  درصد و عملكرد اسانس موجود در گل و آبيژنين، اندازه

داري بر صفات مورفولوژيک، بجز ارتفاع گياه، نداشته  نتايج تحقيق حاضر، نشان داد كه سطوح مختلف آبياري، اثر معني

% تخليه رطوبتي( بلندترين بوته با ميانگين ارتفاع 31) I1(، نشان داد كه با اعمال مقدار آبياري 2ها )شكل  است. مقايسه ميانگين

% I2 (51متر ناشي از اعمال مقدار آبياري  سانتي 57متر توليد گرديد و با اين حال ارتفاع مذكور با ميانگين ارتفاع  سانتي 58

% تخليه I4 (91ترين ميزان ارتفاع مربوط به مقدار آبياري  يكه، كمداري نشان نداد. در حال تخليه رطوبتي( اختالف معني

هاي كمبود آب و تنش خشكي، كاهش ارتفاع گياه نسبت به  نشانه اولين از متر بود. يكي سانتي  27/30رطوبتي( با ميانگين 

شد كه كشاورزان بايستي به با شرايط نرمال است، لذا به عنوان يک شاخص كاربردي در تعيين مواجهه گياه با تنش خشكي مي

 اين نكته توجه نمايند. 



 

 

44 

  44-04/ ص 1399 و زمستان پاییز/ 2/ شماره 1جلد ،مجله ترویجي حفظ و بهره وری آب

 

 
 اثر سطوح مختلف آبياری بر ارتفاع گياه بابونه آلمانی -2شكل 

 

تخليه رطوبتي( با % 31) I1  در مورد نسبت وزن تر گل به خشک گل نيز نتايج نشان داد كه با اعمال مقادير آبياري

دارد. درحاليكه كمترين ن داري گرم اختالف معني 0233/4تخليه رطوبتي( با ميانگين % 51) I2گرم با آبياري  8907/4ميانگين 

نتايج تحقيق حاضر نشان همچنين، گرم بود.  9533/3تخليه رطوبتي( با ميانگين  % 91) I4ميزان آن مربوط به مقدار آبياري 

داري بر درصد، عملكرد و  تأثير معني تيتخليه رطوب % 51و  تخليه رطوبتي % 31داد كه سطوح مختلف آبياري با 

 (.3تركيبات اسانس بابونه نداشته است )شكل 

 

 اثرات سطوح مختلف آبياری بر درصد آبيژنين بابونه -3شكل 
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نتايج مطالعه روي گياه بابونه آلماني، نشان داد كه كميت و كيفيت اسانس در سطوح مختلف آبياري تغييري ندارد. از اين 

توان  رو با توجه به پتانسيل نسبتاً باالي اين گياه براي مقاومت به خشكي و كم آبي و عدم تغيير درصد و تركيبات اسانس، مي

هاي حاصل از تحقيقات قائدي جشني و  توصيه نمود. اين نتايج با يافته كم آب در مناطق مخصوصاًجهت  كشت اين گياه را 

( در مورد تركيبات 1387اثر بودن تنش خشكي بر اسانس بابونه آلماني، پيرزاد و همكاران ) ( در مورد بي1394موسوي نيک )

( در 1388ي بر عملكرد كمي بابونه آلماني و آرزمجو )( در خصوص اثر تنش خشك1395نژاد ) اسانس بابونه آلماني، شهبازي

هاي انجام شده روي  مورد اثرات تنش خشكي و كودهاي مختلف بر عملكرد كمي و كيفي بابونه آلماني و همچنين بررسي

 (. 1دار آبياري بر مقدار اسانس ميوه، مطابقت دارد ) رازيانه، مبني بر عدم تأثير معني

تايج اين تحقيق نشان داد كه تنش خشكي ماليم بر روي گياه بابونه، اثرات منفي قابل توجهي ندارد و به طور كلي ن

هاي  آبياري را به روش كموري آب را در اين محصول افزايش داد.  توان با اعمال تنش خشكي و كم آبياري به گياه، بهره مي

براي گياه  .(9) نمود  توان اعمال و مديريت آبياري پايدار مي و كم خشكي موضعي ريشه، شده آبياري تنظيم مختلف شامل كم

مقدار  ،شده آبياري تنظيم در كمباشد.  آبياري تنظيم شده مي آبياري، استفاده از روش كم بابونه آلماني، بهترين روش اعمال كم

كمتر از مقدار مورد نياز  گيرد، يم ثير قرارأهاي خاصي از رشد گياه كه عملكرد و كيفيت محصول كمتر تحت ت آبياري در دوره

مقدار آبياري به اندازه مورد نياز گياه اعمال  ،خصوص در مراحل حساس هب ،ها شود و در ساير دوره مي  گياه در نظر گرفته

شود. با  در نظر گرفته مي ،هاي فيزيولوژيكي گياه در واكنش به تنش خشكي جنبه ،آبياري د. در واقع در اين نوع كمشو مي

با  ،هاي غيرحساس از تنش آبي در مراحل حساس و بحراني رشد و نمو گياه اجتناب شده و در زمان ،تفاده از اين روشاس

آبياري، سه مرحله بسيار حساس وجود دارد  در اين روش كم شود. مي كاهش دادهآبياري كمتر از نياز گياه، مقادير آب مصرفي 

دهي و  زني، ساقه شود كه شامل مرحله جوانه توجه عملكرد محصول مي كه در اين مراحل، تنش خشكي باعث كاهش قابل

روز پس از آبياري اول  4(. لذا، در مورد گياه بابونه اولين آبياري بالفاصه پس از كاشت و آبياري دوم 4باشد )شكل  گلدهي مي

عد از آن در دوره رويش، گياه حساسيتي زني گياه به خوبي انجام شود. ب است كه بايستي به ميزان مناسب آبياري شده تا جوانه

بر اين در دوره گلدهي نيز  روز يكبار آبياري انجام داد. عالوه 21تا  15توان هر  به تنش خشكي ندارد و با توجه به شرايط مي

مود. زمان ها را كم ن شود و بايستي آبياري را به صورت كامل انجام داد و فاصله آبياري حساسيت گياه به تنش خشكي، زياد مي

شروع گلدهي به واريته و مكان رشد بستگي دارد. اما معموالً گلدهي در ارقام زراعي اواخر ارديبهشت آغاز شده و مدت زمان 

ها را كم كرد.  روزه بايستي آبياري كامل اعمال نمود و فاصله آبياري 21روز است. بنابراين، در يک دوره حدوداً  11-10آن نيز 

دهي گياه بابونه، در فروردين و  توان به گياه تنش خشكي اعمال نمود. با توجه به اينكه مرحله ساقه مجدداً ميبعد از اين مرحله 

ها معموالً رطوبت كافي در خاک وجود دارد و نياز به آبياري كمتر است و حساسيت كمتري  باشد و در اين ماه ارديبهشت مي

اي باشد كه رطوبت خاک در اين دوره كم باشد،  آب و هوايي به گونهبه تنش خشكي وجود دارد. اما درصورتي كه شرايط 

آبياري تنطيم شده به گياه  ها را كمتر نمود تا تنش خشكي به گياه آسيب وارد نكند. بنابراين، با اعمال كم بايستي فاصله آبياري

 قابل توجهي افزايش داد. وري آب را به ميزان توان بدون كاهش كميت و كيفيت محصول، بهره بابونه آلماني، مي
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 مراحل حساس به تنش خشكی در گياه بابونه آلمانی -4شكل  

 
 

 توصيه ترویجی

تري  هاي رشد محصول، سير متعادل نتايج تحقيق نشان داد كه در شرايط تنش خشكي آهنگ افزايش و كاهش شاخص

دارد كه نشان دهنده سازگاري گياه به شرايط خشكي و يا تيپ خشكي دوست بودن گياه از لحاظ  ژنتيكي است و در نتيجه 

هاي خود را بهتر از شرايط  برگ كمتري توليد كرده ولي در عين حال برگ اند تعداد و سطح گياهان تحت اين شرايط توانسته

فاقد تنش حفظ كنند. همچنين، نتايج نشان داد كه درصد اسانس، عملكرد اسانس و همچنين تركيبات آن، تحت تأثير سطوح 

دارويي خود را تحت شرايط  گيرد. اين نتايج بدين معني است كه اين گياه قادر است همه خصوصيات مختلف آبياري قرار نمي

اي به وجود نيايد. به طور كلي، بعد از استقرار كامل گياه، تنش  كم آبي حفظ كرده و در ميزان آنها نيز تغيير قابل مالحظه

توان با اعمال كم آبياري در كشت اين محصول،  خشكي اثر نامطلوبي بر عملكرد زراعي و دارويي گياه بابونه ندارد. لذا مي

زني، ساقه رفتن و  ري مصرف آب را افزايش داد. با توجه به حساس بودن بابونه به كمبود آب در سه مرحله جوانهو بهره

توان  توان كم آبياري اعمال نمود. كم آبياري را مي گلدهي، در اين مراحل به مقدار آب مناسبي نياز دارد و در ساير مراحل مي

ها و يا كاهش مقدار آبياري در مراحلي كه نسبت به تنش خشكي  ايش فاصله آبياريبا استفاده از كاهش مدت زمان آبياري، افز

حساسيتي وجود ندارد اعمال نمود. در مجموع نتايج نشان داد كه زراعت بابونه با عملكرد زراعي و دارويي قابل قبول، 

ن چنين اراضي را به كشت محصوالتي توا گيرد و ميقرار  آبهاي زراعي كم  كشت در زمين  تواند جايگزين مناسبي براي مي

گياه بابونه  توانايي وري آب نيز افزايش يابد. با توجه به از اين دست اختصاص داد تا ضمن ايجاد اشتغال و سودآوري، بهره

وه ابل توصيه در بسياري از اراضي مورد توجه باشد. اين مهم عالقن به عنوان گياهي اتواند در اير مي ،در تحمل خشكيآلماني 

 وري آب در كشاورزي نيز كمک نمايد. در بهبود بهرهتواند  مي ،مدزاييآبر ايجاد در
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