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چکیده
بررسیمنظوربه.گیردمیقراراستفادهموردداروسازيوغذاییصنایعدرايگستردهطوربهکهاستمتداولداروییگیاهیکگلیمریم
Salvia(گلیمریمداروییگیاهاسانسمیزانوعملکردفیزیولوژیکی،خصوصیاتبربیولوژیکوآلیکودهاي officinalis L.( شرایطدر
در1391سالدرتکرارسهوتیمار15باتصادفیکامليهابلوكطرحقالبدرپالتاسپلیتصورتهبآزمایشی،یرطوبتمختلف

رطوبت%40مصرفازپسآبیاريسطح:سهدر)I(آبیاريشاملآزمایشیتیمارهاي.شدانجاممدرستربیتدانشگاهکشاورزيدانشکده
مصرفازپسآبیاري،)I2(ریشهتوسعهعمقدراستفادهقابلرطوبت%60مصرفازپسآبیاري،)I1(ریشهتوسعهعمقدراستفادهقابل
اورهشیمیایی کود)،F0(کودمصرفعدم:سطحپنجدرخاكحاصلخیزييهاسامانهو)I3(ریشهتوسعهعمقدراستفادهقابلرطوبت80%

)Ur(،نیتروژنکنندهتثبیتآزادزييهاباکتري)NFB(،کمپوستمیور)V(نیتروژنکنندهتثبیتآزادزييهاباکتري+کمپوستورمیو
)V+NFB(آزمایشنتایج.شدنددادهقرارفرعیيهاکرتدرخاكحاصلخیزييهاسامانهواصلیهاي کرتدرآبیاريتیمارکهبودند

خاكحاصلخیزييهاسامانهوآبیاريمختلفهاي رژیمتأثیرتحت)01/0P(يدارمعنیطوربهبررسیموردصفاتتمامکهدادنشان
یافت.افزایشاسانسمقداروپرولینقند،مقدارامایافت،کاهشخشکعملکردوکل،a،bکلروفیلخشکیتنشافزایشباگرفت.قرار

بود.نیتروژنکنندهتثبیتيهاباکتري+کمپوستورمیتیماربهوطمربشدهگیرياندازهصفاتکلیهمقادیرباالترینکهدادنشاننتایجبررسی
l(اسانسعملکردو)%10/1(اسانسمقدارباالترینکه دادنشانآزمایشنتایجهمچنین ha-150/20(يهاباکتري+کمپوستورمیتیماراز

آمد.بدست)I2(متوسطتنشتحتنیتروژنکنندهتثبیت

Salvia(گلیمریمکلیدي:هايواژه officinalis L.(،خاكرطوبتنیتروژن،زیستی،کود،کمپوستورمی.

مقدمه
Salviaعلمینامباگلیمریم officinalis L.بهمتعلق
دوربسیارگذشتهازگونهایناست.Lamiaceaeخانواده

دروگرفتهمیقراراستفادهموردفراوانداروییخواصدلیلبه
،بخشآرامشقابض،ضداسپاسم،وانعنبهسنتیطب

استفادهتعریقدهندهکاهشوضدالتهابخون،قنددهندهکاهش
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Piccaglia(استشدهمی et al., بعملتحقیقاتدر.)1997
گلیمریماسانسدرموجودهايترکیببرخیوجودآمده
خواصمسئولراکامفوروسینئولتوجون،نظیر

دانندمیضدسرطاناحتماالًواکسیدانیآنتی،ضدمیکروبی
)Piccaglia et al., دادهنشاناخیرتحقیقاتدر.)1997

حافظهبهبودموجبتواندمیگلیمریماسانسکهاستشده
وجودبهآلزایمربیماريدرماندرراامیدينتایجاینکهشود

Perry(استآورده et al., عنوانبهگیاهاینکاربرد.)2005
برخوردارايویژهجایگاهازغذاییصنایعدرنیزچاشنی

هايدهندهطعممهمترینازیکیگلیمریماسانسامروزهاست.
شدتکهاستگیاهانیدمعدوازوشودمیمحسوبغذایی

ساخت.یابدمیافزایششدنخشکباآنيهابرگدرطعم
،گیاهایناسانسازاستفادهبامصنوعیهاياسانسازانواعی

موارددیگرازبهداشتیوآرایشیصنایعدرکاربردمنظورهب
,Ortiz(باشدمیآنمصرف 1996(.
کنندهنییتعیاصلعواملازیکیخاكيزیحاصلختیریمد

شودیممحسوبییدارواهانیگیفیکویکمعملکردورشد
)Omidbaygi, مادهوجود،ییدارواهانیگتیاهم).1995

ییغذاموادوعناصرمناسبوحیصحکاربردآنهاست.درمؤثر
نه،ییدارواهانیگبرداشتوداشتکاشت،مراحلطولدر

وتیکمدربلکهداردعملکردشیافزادرياعمدهنقشتنها
Vildova(استمؤثراریبسزینآنهامؤثرهموادتیفیک et al.,

کشتدریاصلعاملکیمناسبکودکاربرد).2006
Carrubba(باشدمیییدارواهانیگزیمآتیموفق et al.,

افزایشبرپایدارکشاورزيکهتأکیديبهتوجهبا.)2002
کهداروییگیاهاندردارد،عملکردپایداريوکیفیت

برايمناسبیگزینهکمپوستورمیباشند،میکیفیمحصوالت
چنیندرکهرسدمینظربهوشودمیمحسوبسیستماین

Mahboub(شودحاصلآنهاازعملکردورشدبهبودشرایطی،

Khomami, جذبيباالقدرتيداراکمپوستیورم.)2008
اد،یزتخلخلجهینتدرو،ییغذاعناصروآبينگهدارو

يکشاورزدرآنازاستفادهوباشدیممناسبیزهکشوهیتهو
يهاسمیکروارگانیمتیفعالوتیجمعشیافزابرعالوهدار،یپا
عملاهیگازینموردییغذاعناصریفراهمجهتدر،خاكدیمف

شده استاهانیگعملکردورشدبهبودسببوکرده
)Arancon et al., 2004b.(

یاگیاهرشدمحركریزوسفرييهاباکترياستفاده
PGPR)Plantاصطالحاً Growth Promoting

Rhizobacteria(یزيحاصلختأمینيهاراهازدیگریکی
,Sharma(باشدمیپایدارکشاورزييهانظامدرخاك 2002(.
يندهایفراازشتریباستفادهيبراالزمطیشرايسازفراهم

دیتوليراهکارهاازیکیتروژنینیستیزتیتثبمانندیعیطب
استستیزطیمحسالمتحفظآنازمهمترومحصولنهیبه
از.شودیمدنباليجدطوربهمختلفيکشورهادرامروزهکه
دار،یپايکشاورزستمیسکیاستقرارمنظوربهرو،نیا

استبرخوردارییبسزاتیاهمازیستیزيکودهايریبکارگ
)Shaharoona et al., (ازتوباکتر،هاباکتريازاستفاده.)2006

شیافزاباعثیستیزکودعنوانبهسودوموناس)وومیلیآزوسپر
نیچندرشدبهبودجهینتدروفسفروتروژنینيکودهاییکارا

Roesty(استشدهیزراعاهیگ et al., Shaharoona؛ 2006

et al., 2006(.
مختلفریمقادازاستفادهباکهیپژوهشدر

Ocimum(حانیرییدارواهیگدرکمپوستیورم

basilicum L.(مصرفکهدادنشانجینتا،انجام شد
اسانس،تیفیکوتیکمشیافزاباعثکمپوستیورم

شاهدماریتبهنسبتکیولوژیبعملکردواسانسعملکرد
Anwar(شد et al., اهیگيروبریقیتحقجینتا.)2005

Anthemis(یرومبابونهییدارو nobilis(کهدادنشان
تیفیکواسانسزانیمشیافزاسببکمپوستیورمکاربرد

Luic(شد آن & Pank, گیاهرويقیتحقینتیجه).2005
Pimpinella(آنیسوندارویی anisum L.(کهدادنشان
،Azotobacterيهاباکتريوکمپوستورمیکاربرد

AzospirillumوPseudomonasودرصدبهبودسبب
Khalesro(شداسانسعملکرد et al., یشیآزمادر.)2012

اهیگدويروراکیولوژیبيکودهااثرکوباکشوردر
جینتادادند.قراریبررسموردبهارشهیهموبابونهییدارو
بهارشهیهمدرکودهانیاکاربردکهداشتآنازتیحکا

آنییداروتیفیکبهبودواسانسعملکردشیافزاباعث
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اماشدگلعملکردشیافزاباعثبابونهدرکهیحالدرشد،
Sanches(نداشتياثراسانستیفیکبر Govin et al.,

2005(.
وخشکمناطقدردیتولهاي تیمحدودنیمهمترازیکی

Reddy(باشدیمآبکمبودخشک،مهین et al., تنش.)2004
باعثاهان،یگيهابافتدرآبيمحتواکاهشضمنیخشک

یکیمتابولویکیولوژیزیفراتییتغیبرخورشدشدنمحدود
French(گرددیمآنهادر & Turner, رداهانیگ.)1991

دارندیخشکبامقابلهيبراییراهکارهایخشکتنشطیشرا
مقابلهيبراعیشايهاواکنشازنیپروليهاتیآسمولتجمعکه
Trovato(باشدمییخشکبا et al., ونیپرولتجمع.)2008
یطدراهیگییهواهاي اندامتمامدرمحلولکربنيهادراتیه

ازشیبهابرگدرنآزانیمنیاوجودبادارد،وجودتنش
سازدیمقادررااهیگنیپروليباالسطح.باشدیمهااندامگرید

تواندیمنیپرولنیهمچنکند،حفظرانییپایآبلیپتانسکه
Manivannan(کندرفعراآزاديهاکالیرادتیمسموم et al.,

2008.(
است،اهیگیکیولوژیزیفمهميندهایفراازیکیکهفتوسنتز

حفظوفتوسنتزدوامابد.ییمکاهشآبکمبوددرآنشدت
يهاشاخصازجملهتنشطیشرادربرگلیکلروف

دیتولباعثیخشکتنشاست.تنشبهمقاومتیکیولوژیزیف
یطشود.یملیکلروفهیتجزوکاهشباهمراهفعالژنیاکس

دیالکوئیتيساختارهاوهیتجزکلروپالستدرلیکلروفتنش،
Tarahomi(شوندیمدیناپد et al., رويتحقیقینتیجه.)2010
Dracocephalum(بادرشبوداروییگیاه moldavica L.(

،aلیکلروفکل،لیکلروفغلظتریمقادنیباالترکهدادنشان
تیظرف%90ماریتبهمربوطاسانسعملکردوbکلروفیل

ومحلوليقندهان،یپرولریمقادنیشتریبیولبود،مزرعه
داشتاختصاصمزرعهتیظرف%30ماریتبهاسانسدرصد

)Karimzadeh et al., 2014(.
تنشطیشرادرژهیوبهاهیگازینموردییغذاموادتیریمد
یابیارزوباشدیممطرحزینآبمصرفتیریمدکهیخشک

یی دارواهیگتیفیکوتیکمبرهاتیریمدگونهنیاریتأث
مرتبطقاتیتحقوبودهبرخوردارياهژیوگاهیجاازگلیمریم

تیریمدباتوانیمگریدعبارتبه.رسدیمنظربهيضرور
ياگونهبهراطیشرا،ياهیتغذمختلفيهاستمیسوآبمصرف
خودبالقوهلیپتانسبهط،یشراآنتحتاهیگکهکردفراهم

از .کنددیتولرایفیکویکمعملکردحداکثروشدهترکینزد
مختلفيهاسیستمبررسیشیآزمانیاانجامازهدفرواین

وعملکردفیزیولوژیکی،صفاتبرخیبرخاكحاصلخیزي
.بودرطوبتیمختلفشرایطدر گلیمریماسانسمیزان

هاروشومواد
حاصلخیزيمختلفيهاسیستمبررسیمنظوربهتحقیقاین

اسانسانمیزوعملکردفیزیولوژیکی،صفاتبرخیبرخاك
Salvia(گلیمریم officinalis L.( رطوبتیمختلفشرایطدر

دانشگاهکشاورزيدانشکدهپژوهشیمزرعهدر1391سالدر
رمتمیلی248منطقهبارندگیمتوسطد.شانجاممدرستربیت

1جدولاست.بودهگرادسانتیدرجه69/17متوسطدمايو
سالدرراماهیانهحرارتدرجهمیانگینوبارندگیمیزان

خاكتجزیهنتایجبراساسدهد.مینشانآزمایشزراعی
Sandy(شنیلومیمزرعهخاكبافت،)2(جدول loam(

درپالتاسپلیتصورتبهآزمایشاست.شدهدادهتشخیص
شد.اجراتکرارسهدرتصادفیکامليهابلوكطرحقالب

آبیاريطح:سسهدر)I(آبیاريشاملآزمایشیتیمارهاي
ریشهتوسعهعمقدراستفادهقابلرطوبت%40مصرفازپس

)I1(،عمقدراستفادهقابلرطوبت%60مصرفازپسآبیاري
قابلرطوبت%80مصرفازپسآبیاري،)I2(ریشهتوسعه
حاصلخیزييهاسامانهو)I3(ریشهتوسعهعمقدراستفاده
اورهییشیمیاودک)،F0(کودمصرفعدمسطح:پنجدرخاك

کنندهتثبیتآزادزييهاباکتري)،Ur(هکتار)درکیلوگرم150(
)،NFB()سودوموناس(ازتوباکتر+آزوسپریلیوم+نیتروژن

+کمپوستورمی)،V(هکتار)درتن8(کمپوستورمی
.باشدمی)V+NFB(نیتروژنکنندهتثبیتآزادزييهاباکتري

يهاباکتريازمخلوطیشاملشدهمصرفزیستیکود
33:33:33نسبتبهدوموناسوسوآزوسپریلیومازتوباکتر،

نشاهايشد.تهیهآبوخاكتحقیقاتسسهؤمازکهبود
گیاهانپژوهشکدهازنیزبرگی)4- 5مرحله(درگلیمریم
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هر،زمینسازيآمادهازپسشد.تهیهدانشگاهیجهاددارویی
ومترسانتی60فاصلهبهکاشتخط6شاملآزمایشیکرت

شد.گرفتهنظردرمترسانتی30خطرويبوتههرفاصله
هاکرتبینفاصلهومتر2یکدیگرازهابلوكکرتبینفاصله

سه)3(جدولکمپوستورمیکودبود.متر2بلوكیکدر
بیلتوسطوشداضافهمربوطهيهاکرتبهکاشتازقبلروز

بابایدکهنشاهاییکاشت،ازبلقشد.مخلوطخاكبادستی
ازتوباکتر،يهاباکتريمخلوطباشوندتیمارهاباکتري

يهاریشهتلقیح،برايشدند.تلقیحسودوموناسوآزوسپریلیوم
قرارهاباکتريمحلولدردقیقه45مدتبهگلیمریمنشاهاي

وجويصورتبهاردیبهشت15تاریخدرنشاهاشد.داده
تغییراتروشبراساسآبیاريتیمارهايدند.شکشتپشته

شد.انجامریشهتوسعهعمقدرخاكرطوبتحجمیدرصد
%40کهانجام شدزمانیآبیاري،)I1(آبیارياولتیماردر

خاكمتريسانتی60تاصفرعمقدراستفادهقابلرطوبت
درودیگردتخلیهخاكسطحازتبخیراثردریاوگیاهتوسط
رطوبت%60کهانجام شدزمانیآبیاري)،I2(آبیاريدومتیمار
تخلیهخاكيمترسانتی60تاصفرعمقدراستفادهقابل

انجام گردیدزمانیآبیاري)،I3(آبیاريسومتیماردرودیگرد
يمترسانتی60تاصفرعمقدراستفادهقابلرطوبت%80که

توسعهقعمدرخاكرطوبتکنترلبراي.شدتخلیهخاك
T.D.R)Time-Domainدستگاههايلولهازریشه

Reflectometry, Model TRIME-FM, England(عمقدر
منظوربهاولماهدرشد.استفادههاکرتيمترسانتی60تاصفر

عملیاتشدند.آبیاريشاهدبراساستیمارهانشاها،استقرار
انجامدستیصورتهبومرحلهسهدرهرزهايعلفوجین

وقندکلروفیل،سنجشبراي بردارينمونهبرداشت،ازقبلشد.
,Lichtenthaler(کلروفیلگیرياندازهشد.انجامپرولین

Irigoyen(کلقندوپرولین،)1987 et al., از)1992
گیاه،رویشیپیکرهبرداشتازپسشد.انجامتازهيهابرگ
وآبباتقطیرروشبابعد وشدندخشکسایهدرهانمونه

ازحاصلهايدادهشدند.گیرياسانسکلونجردستگاهتوسط
تجزیهموردSASآماريافزارنرمازاستفادهباهابردارينمونه

روشبهصفاتهايمیانگینمقایسهوگرفتهقرارواریانس
LSDشد.انجام

1391در سال هاي اجراي آزمایشمیانگین دما و بارندگی در طی ماه-1جدول 
مهر*شهریور*مرداد*تیرخرداد

C(8/126/171/183/123/8°(کمینهدمايمتوسط
C(1/279/314/329/265/22°(بیشینهدمايمتوسط

mm(9/147/02/46/1(بارندگی
خشکیتنشتیماراجرايهايماه: *

هاي خاك محل اجراي آزمایشویژگی-2جدول 
pHبافت

Ec
(ds m-1)

Organic
carbon (%)

Total N
(%)

P(ava)
p.p.m

K(ava)
p.p.m

Fe
p.p.m

Zn
p.p.m

Cu
p.p.m

Mn
p.p.m

29/7087/182/1165/01601049034/1579/3284/1304/6شنیلومی

کمپوست مورد استفادهمشخصات ورمی-3جدول 

pH
Ec

(ds m-1)

Organic

carbon (%)

Total N

(%)

P

(%)

K

(%)

Fe

(mg kg-1)

Zn

(mg kg-1)

Cu

(mg kg-1)

Mn

(mg kg-1)

70/737/41812/185/157/048005/885/114200
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هاي مختلف آبیاري و تیمارهاي کوديجدول تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه تحت رژیم-4جدول 
عملکرد
اسانس

مقدار
اسانس

وزن
خشک

کربوهیدرات پرولین کلروفیل کل bکلروفیل aکلروفیل 
درجه
آزادي

منابع تغییرات

ns1810/0 **0015/0 ns0009/0 ns781/0 ns0087/0 ns0020/0 ns00003/0 ns0004/0 2 تکرار
**046/295 **8775/0 **393/11 **289/222 **20/161 **31/16 **760/0  **17/10 2 آبیاري

0429/0 0003/0 0036/0 143/0 0103/0 0031/0 00006/0 0005/0 4 aخطاي 

**706/110 **0375/0 **234/1 **770/4 **223/4 **539/0 **096/0  **176/0 4 تغذیه
**467/8 **0021/0 **112/0 **197/1 **197/1 **0041/0 **0014/0  **003/0 8 تغذیه× آبیاري

2913/0 0002/0 0029/0 1874/0 1176/0 0019/0 00003/0 0003/0 24 bخطاي 

47/5 90/1 78/3 84/2 95/4 70/2 23/1 58/1 - ضریب تغییرات
دارغیرمعنی:n.sو% 1و% 5سطوحدردارمعنیترتیببه:**و* 
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نتایج
هاي فتوسنتزيمحتوي رنگیزه

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد 
تلف حاصلخیزي خاك و هاي مخکنش سیستماثر برهم

هاي فتوسنتزي در تنش خشکی بر محتوي رنگیزه
). براساس جدول 4دار است (جدول % معنی1سطح 

و کلروفیل a ،bها بیشترین مقدار کلروفیل مقایسه میانگین
هاي کمپوست + باکتريکل در تیمار مصرف ورمی

ترتیب با مقادیر کننده نیتروژن و بدون تنش بهتثبیت
)mg.g FW-1110/2) ،(mg.g FW-187/0 و (
)mg.g FW-198/2 و کمترین مقدار کلروفیل (a ،b و

کلروفیل کل در تیمار عدم مصرف کود (شاهد) و تنش 
)، mg.g FW-1149/0ترتیب با مقادیر (شدید به

)mg.g FW-111/0) و (mg.g FW-126/0 جدول) 5) بود.(

پرولینوقندمحتوي
کنشبرهماثردادشاننواریانستجزیهنتایج

برخشکیتنشوخاكحاصلخیزيمختلفهايسیستم
(جدولاستدارمعنی%1سطحدرپروتئینوقندصفات

کهدادنشانهاتیمارکنشبرهماثراتمیانگینمقایسه).4
mg/g(قندمیزانبیشترین FW80/20(پرولینو

)µm/g FW67/11(ازاستفادهباوشدیدتنشدر
حاصلنیتروژنکنندهتثبیتهايباکتري+کمپوستورمی

mg/g(قندمیزانکمترینوشد FW60/11(پرولینو
)µm/g FW10/4(دهیکودعدموتنشبدونتیماردر

).5(جدولآمدبدستشاهد)(تیمار

خشکعملکرد
کنشرهمباثرکهدادنشانتیمارهاواریانستجزیه

)P≥01/0(يدارمعنیرتأثیخشکعملکردبرتیمارها
دادنشانکنشبرهماثرمیانگینمقایسه).4(جدولداشت 

مطلوبآبیاريشرایطدرخشکعملکردبیشترینکه
+کمپوستورمیتیمارازاستفادهباوتنش)(بدون

Kg(نیتروژنکنندهتثبیتيهاباکتري ha-12872(و
عدموشدیدتنششرایطدرخشکعملکردکمترین

Kg(شاهد)(تیماردهیکود ha-1344(جدولآمدبدست)
5(.

میزان اسانس
نتایج تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که اثر 

داري تأثیر معنیمیزان اسانسکنش تیمارها بر برهم
)01/0≤P همچنین مقایسه میانگین 4) داشت (جدول .(

در تنش میزان اسانسکنش نشان داد که بیشترین اثر برهم
هايکمپوست + باکتريسط و با استفاده از تیمار ورمیمتو

) و کمترین میزان L ha-110/1کننده نیتروژن (تثبیت
دهی و عدم کودبدون تنش اسانس در شرایط

)L ha-137/0 5) بدست آمد (جدول.(

عملکرد اسانس
کنش تجزیه واریانس تیمارها نشان داد که اثر برهم

) P≥01/0داري (ثیر معنیتأعملکرد اسانستیمارها بر 
کنش ). همچنین مقایسه میانگین اثر برهم4داشت (جدول 

در شرایط تنش عملکرد اسانسنشان داد که بیشترین 
هايکمپوست + باکتريمتوسط و با استفاده از تیمار ورمی

) و کمترین عملکرد L ha-150/20کننده نیتروژن (تثبیت
دهی و عدم کودبدون تنش اسانس در شرایط

)L ha-137/0 5) بدست آمد (جدول.(
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کوديتیمارهايوآبیاريمختلفهايرژیمتحتمطالعهموردصفاتمیانگینمقایسه-5جدول
عملکرد
اسانس
(l ha-1)

مقدار
اسانس

(%)

عملکرد
خشک

(Kg ha-1)

پرولین
(µm/g FW)

قند
(mg/g FW)

کلکلروفیل
(mg.g FW-1)

bکلروفیل

(mg.g FW-1)

aکلروفیل

(mg.g FW-1)
تیمار

آبیاريرژیم
b59/11 c49/0 a2336 c12/4 c70/11 a66/2 a70/0 a956/1 I1

a18/13 a97/0 b1335 b15/6 b65/14 b65/1 b40/0 b226/1 I2

c83/4 b78/0 c600 a53/10 a33/19 c57/0 c26/0 c312/0 I3

کوديتیمارهاي
e59/5 d66/0 e945 d99/5 c08/14 d26/1 d31/0 d953/0 F0

c30/9 c73/0 c1477 bc92/6 b21/15 b71/1 b47/0 b212/1 Ur

b33/11 b77/0 b1528 b21/7 a63/15 b67/1 b47/0 b203/1 V

d19/8 c74/0 d1219 c69/6 b19/15 c55/1 c43/0 c223/1 NFB

a93/14 a84/0 a1925 a86/7 a02/16 a93/1 a60/0 a331/1 V+NFB

کوديتیمار×آبیاريرژیم
h29/6 j37/0 f1583 i10/4 i60/11 c60/2 e52/0 d737/1 I1×F0

c35/13 i49/0 b2686 i20/4 i67/11 b74/2 b72/0 b026/2 I1×Ur

c63/12 i51/0 c2461 i10/4 i80/11 b70/2 c70/0 b000/2 I1×V

de

46/10 i50/0 d2087 i00/4 i63/11 d59/2 d68/0 c910/1 I1×NFB

b22/15 h55/0 a2872 i20/4 i80/11 a98/2 a87/0 a110/2 I1×V+NFB

g07/8 d89/0 i907 h23/4 h00/13 i26/1 i29/0 h972/0 I2×F0

d11/11 c93/0 g1208 g27/6 ef10/15 f79/1 f42/0 f281/1 I2×Ur

b27/15 b00/1 f1527 f63/6 efg07/15 g68/1 f41/0 f274/1 I2×V

de

95/10 c93/0 g1173 g90/5 fg60/14 h56/1 h38/0 g185/1 I2×NFB

a50/20 a10/1 e1857 e70/7 e47/15 e94/1 e53/0 e416/1 I2×V+NFB

j41/2 g70/0 l344 d63/9 d63/17 m26/0 k11/0 l149/0 I3×F0

i44/3 f78/0 k449 c30/10 c67/18 k61/0 i28/0 j330/0 I3×Ur

h08/6 e80/0 j757 b90/10 b03/20 k63/0 i29/0 j338/0 I3×V

j15/3 f78/0 kl405 cd16/10 bc33/19 l49/0 j22/0 k278/0 I3×NFB

f06/9 d87/0 h1046 a67/11 a80/20 j86/0 g39/0 i466/0 I3×V+NFB

باشد.می%5دار بین تیمارها در سطح حروف یکسان در هر ستون بیانگر عدم تفاوت معنی
I1 ؛رطوبت قابل استفاده%40: آبیاري پس از تخلیهI2 ؛رطوبت قابل استفاده%60: آبیاري پس از تخلیهI3 استفاده؛ رطوبت قابل %80: آبیاري پس از تخلیه
F0؛: عدم مصرف کودUr؛: اورهV؛ ري: باکتNFB؛کمپوست: ورمیV+NFBباکتريکمپوست + : ورمی
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بحث
تنشبدونتیمارکهدادنشانآزمایشازحاصلنتایج
درراکلکلروفیلوbکلروفیل،aکلروفیلمقادیرباالترین

باکهحالیدر،داشتخاكرطوبتمختلفسطوحبین
همچنینشد.افزودهپرولینوقندمیزانبرتنشافزایش

متوسطتنشدراسانسعملکردواسانسمقداراالترینب
گیاهفیزیولوژیکیمهمیندهايافرازیکیآمد.بدست

یابدمیکاهشآبیکمدرآنشدتکهاستفتوسنتز
)Gusegnova et al., حفظوفتوسنتزيدوام).2006

تنششرایطدربرگفتوسنتزيهايرنگریزهيامحتو
استتنشبهمقاومتیکیفیزیولوژهايشاخصازجمله

)Tarahomi et al., مهمفاکتورهايازکلروفیل.)2010
Jiang(استفتوسنتزيرفیتظحفظ & Huang, 2001(.

میزانکاهش)Fangmeir)2001وSchutzنظربراساس
تولیدافزایشبهمربوطخشکیتنشاثردرaکلروفیل
هايیکالراداین.باشدمیسلولدراکسیژنهايرادیکال

رنگریزهاینتجزیهنتیجهدروپراکسیداسیونسببآزاد
شوند.می

نسبی،آبمحتويکاهشبارطوبتی،تنششرایطدر
هاي اندامتمامدرمحلولکربنهايهیدراتوپرولینتجمع
ییدهایاسنویآمازیکینیپرولیابد.میافزایشگیاههوایی
شود.یمظاهرهاشتنبهپاسخدرمعمولطوربهکهاست

کنند.یمسنتزشانیهابرگدرنیگلوتامازرانیپرولاهان،یگ
وگذاردیماثرمختلفيهانیپروتئتیحالليرونیپرول
ويانرژمنبعکیعنوانبهنیهمچن.گرددیمآنهاهیتجزمانع

تنشگریدطرفازبود.خواهداستفادهقابلنهیآمدیاسکی
گردد.یممیآمونونیازجملهیسمادموتجمعسببیرطوبت

الزمبیترکيرویسممادهنیایبیتخراثرمانعنیپرول
Lotfi(شود میاهیگيبرا et al., پرولینبااليسطح.)2014

کند.حفظراپایینآبیپتانسیلکهسازدمیقادرراگیاه
ناشیآزادهايرادیکالمسمومیتتواندمیپرولینهمچنین

ازتیحکاقاتیتحقجینتاعمدهکند.رفعراخشکیتنشاز
مختلفگیاهاندری خشکتنشاثردرپرولینشیافزا

Ahmadian(بابونهازجمله et al., بهارهمیشه)،2010

)Jafarzadeh et al., Karimzadeh(بادرشبوو)2013 et

al., داشت.)2014
نشاستههیدرولیزخشکیتنششرایطدرطرفیاز
اهمیتشود.میقندهاازباالییهاي غلظتبهمنجرودتشدی
فشارتنظیمسببمواداینکهاستدلیلاینبهقندهاتجمع

نگهداريوسلولآبدادندستازکاهشواسمزي
بایالکليهاقندلیدروکسیهگروهشوند.میتورژسانس

یدوستآبيهاواکنشماندنباقیبرايآبOHگروه
نیانیبنابراشوند.یمضیتعوءغشاهاي نیتئپروويدیپیل

کمکءغشايساختارهاماندنیباقبیعیببههامولکول
گیاهاندررطوبتیتنششرایطدرقندافزایشکنند.یم

Hendawy(گلیمریمازجملهمختلف & Khalid, 2005(،
Arazmjo(آلمانیبابونه et al., Lotfi(ترخون،)2010 et

al., Kabiri(دانهسیاهو)2014 et al., گزارش)2014
است.شده

رای آبکمتنشاعمالطیشرادرعملکرددیشدکاهش
ياجزاژهیوبهویشیرورشدبرتنشیمنفریتأثبهتوانیم

کاهشوهاروزنهشدنبستهرایزدانست،مربوطعملکرد
آب،کمبودطیشرادریاهیگيهاسلولتورژسانسفشار

راعملکردنهایتدرويفتوسنتز،يرشدتیقابلتواندمی
شیافزاکهداشتآنازتیحکاقاتیتحقجینتادهد.کاهش

برگ،طولکاهشموجبمختلفاهانیگدریخشکتنش
خشکمادهعملکردویجانبيهاساقهطولبرگ،عرض

,Hassani(بادرشبیگیاهدر.شد کلیهخشکیتنش)2006
تنشاثردرگلیمریمگیاهداد.هشکاراهواییهاياندام

Bettaieb(دادکاهشرا برگعرضوطولخشکی et al.,

سطحدرتولیدياسانسعملکردودرصدباالترین.)2009
I2باالباهمراهشهیهمکهاستنیامهمنکتهشد.مشاهده

زیرا ،ابدیشیافزاتواندینماسانسدرصدتنش،زانیمرفتن
صرفراخوديفتوسنتزموادشتریباهیگبااليهاتنشدر
ن،یپرولازجملهياسمزيهاکنندهمیتنظهايبیترکدیتول
وفروکتوزساکارز،هماننديقندهايبیترکونیبتائنیسیگل

دهد.کاهشرایسلولآبلیپتانسبتواندکهکندیمفروکتان
ازارنهیهزنیااهیگوبودهبرنهیهزاهیگيبراهابیترکنیا
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,Munns(کندیمجبراندانهایکلعملکردکاهش 1993(.
عملکردازتنششیافزاباکهشدمشاهدهشیآزمانیادر

مواردهمهدرکاهشنیااماشود؛یمکاستهزینخشک
اینI2سطحتاتنهاونبوداسانسدرصدشیافزاباهمراه

کاهشاسانسدرصدI3سطحدروبودچشمگیرافزایش
Babaee(آویشنگیاهدرالبته فت.یا et al., و)2010

Lotfi(ترخون et al., تحقیقاینبامشابهینتایج)2014
شد.گزارش

خشکعملکردحاصلضرباسانسعملکردکهآنجااز
دراسانسعملکرددارمعنیکاهشباشدمیاسانسدرصدو

.باشدمیعملکردشدیدکاهشبهمربوطشدیدتنشتیمار
شرایطبهنسبتمتوسطتنشتیماردرباالاسانسملکردع

بهتوانمیراخشکعملکردکاهشوجودباتنشبدون
متوسطتنشتیماردراسانسدرصدتأملقابلافزایش

Rezaeiتحقیقگزارش.نسبت داد Nejad)2011(زیرهدر
وآلمانیبابونهدر)2010(همکارانوArazmjoوسبز

Ahmadianوآلمانیبابونهروي)2010(مکارانهو
بیانگررازیانهدر)2014(همکارانوMoosaviهمچنین
آبیکمتنششرایطدراسانسعملکرددارمعنیکاهش

دارد.بهتمشاماتحقیقنتیجهباکهباشدمی
شاملشدهگیرياندازهصفاتتماممقادیرباالترین

ومیزانلین،پروقند،فتوسنتزي،هايرنگریزهمحتوي
حاصلخیزيمختلفهايسیستمبیندراسانسعملکرد

کنندهتثبیتيهاباکتري+کمپوستورمیتیماربهخاك
داشت.اختصاصنیتروژن

باکتريوکمپوستورمیبینافزاییهمومثبتاثرات
گرددمیخاكدرموجوديهاباکتريفعالیتافزایشباعث

مانندهاییمکانیسمطریقازرریزوسفناحیهدرهاباکتريو
ریشهرشدافزایشسببرشدمحركهايهورمونتولید

,Chen(شوند می آنهامثبتاثردلیلبهاینبرعالوه.)2006
عناصربیشترجذبوریشهسطحافزایشرشد،بستربر

ورشدفتوسنتزي،هايفعالیتافزایشموجبغذایی،
Abdelaziz(گردندمیگیاهعملکرد et al., ایندر.)2007
+کمپوستورمیویژهبهکودهاازاستفادهآزمایش

ترپیشکهمثبتیاثراتبانیتروژنکنندهتثبیتيهاباکتري
فیزیولوژیکفاکتورهايبرمثبتیودارمعنیتأثیرشدذکر

مقادیرافزایشسببوداشتپرولین)وقند،a،b(کلروفیل
اینعمده)Marschner)1995نظربراساسشد.آنها

ازاستفادهرواینازهستند،نیتروژنیساختاردارايهاترکیب
درآنهامقدارافزایشسببزیاديحدتاتواندمینیتروژن

شود.گیاه
اثردراسانسمیزانبهبودازحاصلنتیجهتفسیردر
نیتروژنکنندهتثبیتيهاباکتري+کمپوستورمیمصرف

غذاییعناصرتأمینبامزبورکودکهبیان کردچنینتوانمی
انجامتسریعوسهولتسببنیتروژنبیولوژیکیتثبیتو

اسانسترپنیهايترکیبتولیدبراي شیمیاییهايواکنش
وبودهترپنوئیديهايترکیبهااسانسکهآنجاییاز.شودمی

ایزوپنتنیلمانند(ایزوپرنوئیدها)آنهاسازندهواحدهاي
)DMAPP(پیروفسفاتآلیلمتیلديو)IPP(یروفسفاتپ

حضوربنابراین دارند،ATPوNADPHبهمبرمنیاز
اخیرهايترکیبتشکیلبراينیتروژننظیرعناصري
.باشدمیضروري

+کمپوستورمیتیماراسانسعملکردمورددر
برمثبتاثرداشتندلیلبهنیتروژنکنندهتثبیتيهاباکتري

عملکردافزایشسببخشکعملکردواسانسددرص
همکارانوAbdelazizتحقیقاتبراساسگردد.میاسانس

رزماريگیاهدرباکتريوکمپوستکاربردنیز)2007(
تحقیقگزارشگردید.اسانسعملکردافزایشموجب

Khalesroدادنشانآنیسونگیاهروي)2012(همکارانو
کنندهتثبیتيهاباکتريوکمپوستورمیبکارگیريبا

نتیجهباکهیافتافزایشاسانسعملکردومیزاننیتروژن
دارد.مشابهتماتحقیق

بیانتوانمیآزمایش،اینازآمدهبدستنتایجبراساس
خشکعملکردازمصرفیآبکاهشباچندهرکهکرد
بااماشدافزودهآناسانسدرصدبروکاستهگلیمریمگیاه
يهاباکتريهمراهبهکمپوستورمیکودرگیريبکا

سوءاثراتبروزازحديتاتوانمینیتروژنکنندهتثبیت
اینکاست.گیاهاینتولیديخشکعملکردبرخشکیتنش
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پارامترهايبرکوداینمصرفمثبتتأثیربامرتبطکاهش
قندتجمعمیزان،bکلروفیلوaکلروفیلمانندفیزیولوژیک

احتماالًکهگرفتجهینتتوانیمبنابراین است.لینپروو
درموجوددیاسکیومیهیکیزیفوییایمیشخواص

عناصرينگهدارتیظرفشیافزاقیطرازکمپوست،یورم
رشدکنندهمیتنظيهاهورمونشیافزاوییغذا

)Arancon et al., تیفعالشیافزانیهمچنو)2005
Arancon(هاسمیکروارگانیم et al., 2004a(شیافزاباعث

هايترکیبکهآنجاییازوشودمیاهیگتوسطازتتجمع
همچنینوشدهگیرياندازهفیزیولوژیکصفاتعمده

اینبهبودموجبباشندمینیتروژنیساختاردارايهااسانس
وaکلروفیلمقدارازخشکیتنشاثردراست.شدهصفات

شد.افزودهپرولینوقندتجمعمیزانبروکاستهbکلروفیل
+کمپوستورمی)I3(خشکیتنشسطحباالتریندراما

تجمعمیزانبرمثبتتأثیربانیتروژنکنندهتثبیتيهاباکتري
گلیمریمگیاهبرتنشاثرهايبروزازحديتاتوانستآنها

شود.عملکردافزایشسببوکاسته
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Abstract
Sage, a popular medicinal plant, is widely used in food and pharmaceutical industries. This

research was aimed to study the effects of organic and biological fertilizers on physiological
characteristics, yield, and essential oil content of sage (Salvia officinalis L.) under different
moisture conditions. The study was conducted in a field experiment in split-plot design with 15
treatments and three replications at Tarbiat Modares University in 2012. Treatments included
three irrigation levels (irrigation after depletion of 40% available water, irrigation after
depletion of 60% available water, and irrigation after depletion of 80% available water) and five
different soil fertility systems (control (no fertilizer) (F0), chemical fertilizer (urea) (Ur),
nitrogen fixing bacteria (NFB), vermicompost (V), vermicompost + nitrogen fixing bacteria
(V+MFB), allocated to main plots and subplots, respectively. Results indicated that the
irrigation regimes had significant effect (p 0.01) on all measured traits. Chlorophyll a, b, and
dry matter declined with increasing of water stress, but sugar, proline and essential oil content
increased. Results showed that the highest values of all measured traits were related to the
vermicompost + nitrogen fixing bacteria treatment. In addition, results showed that the highest
essential oil percentage (1.10%) and essential oil yield (20.50 l ha-1) were obtained in
vermicompost + nitrogen fixing bacteria treatment under moderate drought stress (I2).

Keywords: Sage (Salvia officinalis L.), vermocompost, biofertilizer, nitrogen, soil moisture.


