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چکیده

) یکی از گیاهان معطر مهمی است که بهعلت ارزش باالی اسانس آن در صنایع غذاییSalvia sclarea L.( مریمگلی کبیر
 در استان سمنان انجام شد1388  تا1384  در آزمایشی که در سالهای. در سطح جهانی کشت میشود،و عطرسازی
 در دو منطقه خشک و نیمهخشک کشت،یک اکوتیپ بومی مریمگلی کبیر با هدف بررسی سازگاری آن در شرایط زراعی
 بذرهای مریمگلی کبیر از رویشگاه طبیعی آن در شمال سمنان جمعآوری شده و در فصل بهار بهصورت.و ارزیابی شد
 گیاهان از نظر ویژگیهای، در سال دوم پس از کشت و در مرحل ه گلدهی کامل.مستقیم در هر دو مزرعه کشت شدند
 مقایسه صفات در دو مزرعه و رویشگاه طبیعی نشان داد که گیاهان.رشدی و میزان اسانس سرشاخه گلدار بررسی شدند
8/25(  عملکرد تر گل در هکتار، سطح برگ، تعداد شاخه گلدهنده، بیشترین ارتفاع گیاه،کشت شده در مزرعه نیمهخشک
 افزایش، کیلوگرم در هکتار) را دارا بودند که نسبت به اکوسیستمهای دیگر10( تن در هکتار) و بیشترین عملکرد اسانس
 کشت و تولید اکوتیپ بومی مریمگلی کبیر با ارزش اقتصادی قابل توجهی که دارد بهعنوان گیاهی نو در.معنیداری داشت
.الگوی کشت مناطق نیمهخشک پیشنهاد میشود
 عملکرد، اسانس، اکوسیستم زراعی، رویشگاه طبیعی، مریمگلی کبیر:واژههاي كليدي
Cultivation and production of endemic clary sage (Salvia sclarea L.) in
different agro ecosystems: Potentials and opportunities
F. Bahadori *1, A. Maddah2 and M. Amirjan2

Abstract
Clary sage (Salvia sclarea L.) is one of the most important aromatic plants, cultivated worldwide, and is used
in flavor and fragrance industries due to its valuable essential oils. In this experiment, carried out in Semnan
province during 2005 to 2009, a native Salvia sclarea L. was evaluated for its suitability to be cultivated
in arid and semi-arid areas. The seeds of S. sclarea were collected from its natural habitat in the north of
Semnan. The seeds (6 kg/h) were sown directly in the fields during the spring. At full flowering stage (in the
second year of cultivation), the plants were evaluated for growth parameters and the essential oil yield of
inflorescences. The comparison between the natural and agro ecosystems showed that plants in the semiarid agro ecosystem had the highest plant height, flowering branches, leaf area, total fresh flower yield (8.25
ton/h) and essential oil yield (10 kg/h). The yield of clary sage ecotype cultivated in semi-arid area of Semnan
was extremely higher than that of natural habitat. As a whole, the native ecotype of S. sclarea could be an
alternative crop with significant economic value to be cultivated in semi-arid conditions.
Keywords: Salvia sclarea, natural habitat, agro ecosystem, essential oil, yield
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مقدمه

مریمگلی کبیر ()Salvia. sclarea

طعـمدار کردن نوشـیدنیها اسـتفاده میشـد (Guenther,
 .)1949گسـترش کاربـرد اسـانس مریمگلـی کبیر در

کشـت ،تولید و فراوری آن در سـطوح تجاری
منتشـر نشـده است .در استان سـمنان این گیاه
بهصـورت تکبوتههایـی در حاشـیه جادههـا
و مـزارع مناطـق کوهسـتانی و نیمهخشـک
و در ابتـدای جنگلهـای شـمال اسـتان در
خاکهای دسـتخورده بهعنوان گونه پیشگام
دیـده میشـود .ایـن گونـه حسـاس بـا دامنه
اکولوژیکـی محـدود و بـا ارزش دارویی زیاد
بهعلـت عملیـات راهسـازی و چـرای بیرویه
گاوهای منطقه با شرایط نامناسب مواجه است
( .)Bahadori et al, 1390بـا هـدف ارائـه
روشهایـی که بتـوان گیـاه مریمگلـی کبیر را
بـا کیفیت مناسـب و بـدون تخریب رویشـگاه
تولیـد و بـه کشـاورزان و همچنیـن صاحبـان
صنایع کشـور معرفی کـرد ،مطالعه ویژگیهای
این گیاه بومی در رویشـگاه طبیعـی و ارزیابی
کشـت و تولیـد آن در شـرایط زراعـی مناطق
خشک و نیمهخشک اسـتان سمنان انجام شد.

یکی از گونههای مهم جنس سـالویا و صنایـع غذایـی و عطرسـازی سـبب شـد تـا بهطور
از تیره نعناعیان است .این گونه در مناطق مرتب سـطح زیر کشـت آن در فرانسه افزایش یابد
مختلفی از ایران شامل نواحی اطراف تهران .)Lawrence, 1985( ،اکنـون مریمگلـی کبیـر
دماوند ،فیروزکوه ،گچسر ،گرگان ،کالردشت ،در سـطوح تجـاری در کشـورهای اکرایـن،
دیلمان ،رودبار ،شمال سمنان ،دامغان ،اصفهان ،روسـیه ،گرجسـتان ،ازبکسـتان ،مجارسـتان،
خوانسـار ،خرمآبـاد ،آذربایجان ،دشـت مغان ،بلغارسـتان ،چین ،هند و فرانسه کشت میشود
کلیبر ،اهر ،اشـنویه ،کرمان و خراسـان پراکنش ( .)Leffingwell et al, 1974در آمریـکا
دارد ( .)Ghahraman, 1983ایـن گونـه نیـز بهدنبـال پژوهشهـای کاربـردی در دهه
دوسـاله و خشکیدوسـت بـوده و بـا توجـه  ،1940کشـت مریمگلـی کبیـر در سـطوح
بـه کاربردهـای فـراوان در صنایـع دارویـی ،تجـاری بـا ایجـاد صنایـع فـراوری مناسـب،
غذایـی ،بهداشـتی و آرایشـی بهطور وسـیعی گسترش یافت (.)Leffingwell et al, 1974
در اقصـی نقـاط دنیـا کشـت و تولید میشـود اثرات قوی ضدتوموری و ضدمیکروبی عصاره
( .)Guenther, 1949ترکیبات اصلی مریمگلی گلهـای ایـن گیـاه نیـز گزارش شـده اسـت
کبیر ،لینالول ،لینالیل استات و آلفا ترپینول است ( .)Hayet et al, 2007نتایـج یـک پژوهش
( .)Tepe et al, 2004در منابـع اولیـه از نشـان داد کـه لکتیـن اختصاصی موجـود در
 S. sclareaبهعنـوان چشـ م پـاک یا چشـم بـذر  S. sclareaبهعنـوان نشـانگر بـرای
درخشـان یادشـده ،زیرا عصاره گیاه تازه برای تشخیص بافتهای سـرطانی در انسان کاربرد
درمـان بیماریهـای چشـمی بـهکار میرفتـه دارد ( .)Piller et al, 1986البتـه اکنـون گیاه
اقدامات و یافتهها
اسـت ( Leung,1980و  .)Grieve,1970در ارزشـمند مریمگلـی کبیر ،جایگاه مناسـبی را نخسـت بررسـی رویشـگا هها (جـدول1
کشور آلمان در اوایل قرن  19از این گیاه برای در کشـور ایـران احراز نکـرده و گزارشـی از و شـکلهای  1و  ،)2همچنیـن ارزیابـی
جدول -1مشخصات رویشگاههای بررسیشده  S. sclareaدر استان سمنان

ارتفاع

عرض
جغرافیایی

طول
جغرافیایی

بافت خاک

جهت
شیب
شرقی

382

نام رویشگاه

()m

شمال فوالدمحله

1581

˝  53˚ 44 ́ 181 ˝ 36˚ 13 ́ 175لومی شنی

پشتکوه

1613

˝ 53˚ 43 ́ 341 ˝ 36˚ 12 ́ 713

لومی شنی

جنوبی

روستای رودبارک

1550

˝ 53˚ 33 ́ 38

لومی شنی

شرقی

˝ 36˚ 03 ́ 07

شکل  -1رویشگاه طبیعی مریمگلی کبیر در ولویه

میانگین
بارندگی
ساالنه ()mm

میانگین دمای میانگین دمای
حداقل
حداکثر
)(0C

()0C

3/4

16/2

380

2/5

15/3

410

2/14

14/04

شکل  -2رویشگاه طبیعی مریمگلی کبیر در رودبارک
طبیعت ایران /جلد  ،2شماره  ،5آذر -دی 1396
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جوانهزنـی بذرهـای جمـعآوری
شـده این گونه انجام شـد (شکل .)3
درصد جوانهزنی و همچنین سـرعت
جوانهزنـی بذرهای جمعآوری شـده
از رویشـگاههای طبیعـی اختلاف
معنـیدار نشـان نـداده و درصـد
جوانهزنـی در محـدوده  68-73درصـد و
سرعت جوانهزنی در محدوده 4/9– 5/8عدد
جوانـه در روز قرار داشـت .وزن هزار دانه نیز
 4/8تـا  5/3گـرم بـود.
بـرای تهیـه بـذر جهـت کشـت در

مزرعههـای مورد نظر ،در شـهریور ماه سـال
 1384از رویشـگاه طبیعـی مریمگلـی کبیـر
در شـمال دهسـتان فوالدمحلـه از شهرسـتان
مهدیشـهر (اسـتان سـمنان) ،بذرگیـری شـد
(شـکل  .)4بذرهای بوجاری شده برای کشت
در دو اکوسیستم زراعی مختلف (جدول  )2در
دهسـتان فوالدمحله (اکوسیسـتم نیمهخشک)
و شهرسـتان سـمنان (اکوسیسـتم خشـک)
اسـتفاده شد.
در هـر دو مزرعـه پس از آزمـون خاک،
در پاییـز سـال  1384پیـش از کشـت ،ده تن

در هکتـار کود دامی پوسـیده بـه خاک مزارع
اضافـه شـد .تاریـخ کشـت مسـتقیم بـذر در
مزرعـه سـمنان در نیمـه دوم فروردیـن و در
مزرعه فوالدمحله در نیمه اول اردیبهشت سال
 1385بـود (شـکل  .)5فاصله خطوط کشـت
 80سـانتیمتر و کشـت بهصـورت ردیفی در
داخـل کرتها انجام شـد .میـزان بذر مصرفی
 6کیلوگـرم در هکتار بود .پس از سـبز شـدن
گیاهـان فاصلـ ه بیـن بوتهها با تنـک کردن به
 50سـانتیمتر رسـید .در هر دو مزرعه تراکم
 25هزار گیـاه در هکتار مدنظر بود .بیدرنگ

جدول -2مشخصات مزرعههای آزمایشی

ارتفاع

طول
جغرافیایی

عرض
جغرافیایی

بافت خاک

مزرعه

()m

فوالدمحله

1580

˝ 53˚ 44 ́ 181˝ 36˚ 13 ́ 175لومی شنی

سمنان

1190

لومی شنی

˝35˚ 36 ́ 16

˝53˚ 28́ 65

میانگین
بارندگی
ساالنه
()mm

بوهوایی
طبقه آ 
میانگین
میانگین دمای
(روش دو
دمای حداکثر
حداقل
مارتون اصالح
()0C
()0C
شده)

280

3/2

17

نیمهخشک سرد

149/2

12/9

23/7

خشک سرد

شکل  -3بررسی وضعیت جوانهزنی بذرهای رویشگاههای طبیعی
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شکل -4جمعآوری بذر از رویشگاه طبیعی

شکل -5کشت مستقیم بذر در مزرعه

تقطیـر بـا بخـار آب بـه مـدت  3سـاعت
اسـانسگیری شـدند (شـکل  .)12بیشـترین
عملکـرد سرشـاخه تـر گلدار و اسـانس در
مزرعـه فوالدمحلـه بـا  8/25تـن در هکتار
سرشـاخه تـر گلدار و  10کیلوگرم در هکتار
اسـانس حاصـل شـد درحالیکـه در مزرعـه
سـمنان ،عملکرد سرشـاخه تـر گلدار 2/12
تـن در هکتـار و عملکرد اسـانس  2کیلوگرم
در هکتـار بود .همچنین در رویشـگاه طبیعی
عملکـرد سرشـاخه تـر گلدار و اسـانس بـه
ترتیـب  1/97تن و  1/4کیلوگـرم در هکتار
بود .افزایش تعداد شاخههای گلدهنده اصلی
و فرعـی و افزایش طول شـاخه گلدهنده در
ل  )11از عوامـل
مزرعـه فوالدمحلـه (شـک 
اصلـی افزایش عملکـرد محصول و اسـانس
بود (شـکلهای  13و .)14

پس از کشـت مسـتقیم بذر در بهار ،نسبت به
آبیـاری کرتی اقدام شـد .مبـارزه با علفهای
هرز مزرعه نیز فقط در سال اول ،در دو نوبت
بهصـورت مکانیکـی انجـام شـد .بـا افزایش
رشـد گیـاه بهعلـت ایجـاد پوشـش کامل در
سـطح خاک و همچنین خاصیـت آللوپاتیک
(دگرآسـیبی) آن ،نیـازی بـه مبـارزه مجدد با
علفهـای هـرز وجـود نداشـت .در مزرعـه
فوالدمحلـه (منطقه نیمهخشـک) آبیـاری در
اردیبهشـت تا مرداد هـر  14روز یکبار و در
مزرعـه سـمنان (منطقه خشـک) از فروردین
تـا شـهریور هـر  7روز یکبـار بهصـورت
غرقابی انجام شـد .مراحل فنولـوژی گیاه در
هر دو مزرعه در جدول  3آمده اسـت .پس از
گذشـت  17تا  23روز از کاشت بذر ،گیاهان
دو تـا چهـار برگی نمایـان شـدند .در مزرعه
فوالدمحلـه بهراحتی تراکـم مورد نظر حاصل
در
شـد ،درحالیکـه در مزرعـه سـمنان باوجود
مزرعهمنطقهنیمهخشک،
واکاری بهعلت بدسـبزی ،تراکم نهایی کمتر از
تعداد مورد انتظار بود (شـکل  .)7در سـال شباهت اقلیمی به رویشگاه طبیعی
اول برگهای طوقهای بزرگ با سـطحی مریمگلی کبیر ،به همراه عملیات زراعی
ناصاف تشـکیل شد (شکلهای  6و  .)7و تبخیر کمتر سطح خاک ،شرایط بهتری در
سـطح برگها و وضعیت ریشـه گیاهان اختیار گیاه قرار داد و به علت ساختمان و بافت
در سـال اول ارزیابی شـد .در سال دوم بهتر خاک و مواد غذایی بیشتر در شرایط زراعی
پس از سـرما در اواسـط بهار ساقههای نسبت به رویشگاه طبیعی ،رشد رویشی و
گلدهنده ظاهر شدند (شکلهای  8و .)9
متعاقب آن رشد زایشی بهتری در گیاهان
در زمان گلدهی کامل (شـکل  )10برداشت
مزرعه فوالدمحله (اکوسیستم زراعی
سرشاخه گلدار از مزارع آزمایشی و همچنین
نیمهخشک) مشاهده شد.
از رویشگاه طبیعی (شـمال فوالدمحله) انجام
شد .سـپس سرشـاخههای گلدار جمعآوری
شـده از دیـدگاه ویژگیهای مختلف رویشـی نتیجهگیری نهایی و پیشنهادها
و عملکـردی مـورد بررسـی و مقایسـه قرار در مزرعه فوالدمحله (منطقه نیمهخشک) افزایش
گرفتنـد .سرشـاخههای گلدار تـر بـا روش عملکرد سرشاخه گلدار در حدود  4برابر و

شکل-6مزرعهفوالدمحله،مرحلهرشدرویشی

عملکرد اسانس در هکتار در حدود  5برابر نسبت
به همین صفات در مزرعه سمنان (منطقه خشک)
و رویشگاه طبیعی مشاهده شد .در مزرعه منطقه
نیمهخشک ،شباهت اقلیمی به رویشگاه طبیعی
مریمگلی کبیر ،به همراه عملیات زراعی و تبخیر
کمتر سطح خاک ،شرایط بهتری در اختیار گیاه قرار
داد و به علت ساختمان و بافت بهتر خاک و مواد
غذایی بیشتر در شرایط زراعی نسبت به رویشگاه
طبیعی ،رشد رویشی و متعاقب آن رشد زایشی
بهتری در گیاهان مزرعه فوالدمحله (اکوسیستم
زراعی نیمهخشک) مشاهده شد .بازده اسانس
بهدست آمده از سرشاخه گلدار در این پژوهش
بهطور متوسط بین  0/21تا  0/37درصد بود .این
در حالی است که بازده اسانس سرشاخه گلدار
مریمگلی کبیر کشت شده در اسلوواکی 0/11درصد
( )Farkas et al, 2005و بازده اسانس
سرشاخه گلدار مریمگلی کبیر کشت شده
در آمریکای شمالی در حدود 0/11تا 0/51
درصد با توجه به اقلیم مورد کشت ،گزارش شده
است (.)Lawrence & Rjr-Verlet, 1994
در منطقه سیسیل ایتالیا در شرایط اکوسیستم
زراعی نیمهخشک ،میانگین بازده اسانس
سرشاخه گلدار مریمگلی کبیر  0/52درصد
اعالم شد ( . )Carrubba et al, 2002
در پژوهش دیگری از ایتالیا متوسط عملکرد
سرشاخه گلدار مریمگلی کبیر  25تن در هکتار
گزارش شد ( .)Tibaldi et al, 2010نتایج
منتشر شده ،مربوط به عملکرد اسانس مریمگلی
کبیر در شرایط زراعی ،گویای اثرپذیری میزان
بوهوایی ،خاک و
اسانس تولیدی از شرایط آ 
همچنین میزان رسیدگی گلآذین است (Lattoo
.)et al, 2006
یافتههـای ایـن پژوهـش بـا نتایـج منتشـر
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