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دهیچک
شود. در ایران هاي مختلف از آن در سراسر جهان یافت میگونهوبودهLamiaceaeخانوادهبهمتعلقSaturejaجنس

گونه انحصاري کشـور مـا   9میان آنها رویش دارند که از یه صورت خودرو هاي یکساله و چندساله این گیاه دارویی گونه
1388- 1392هاي هاي چندساله ایران در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد در سالدر این تحقیق، مرزههستند.

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح بلوكSaturejaهاي جنس هاي برخی گونهاکسشن.مورد ارزیابی قرار گرفتند
هوایی و عملکرد تر و خشک اندامارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش،استقرار گیاه، درصددید. از صفات مختلف شامل کشت گر

ها براي صفات وزن ) میان اکسشنp<0.01داري (ها، اختالف معنیتجزیه واریانس دادهبعمل آمد.گیرياندازهمیزان اسانس 
براسـاس مقایسـه میـانگین    .نشان دادهوایی، وزن خشک برگ، بازده اسانس، ارتقاع و قطر تاج پوشش تر و خشک اندام

) از ایـالم، S. rechingeri(15) از گـیالن،  S. spicigera(107یـزد،  از) SKM)S. bachtiaricaصفات به روش دانکن، 
.S(123- 2و 123- 1 muticaهـوایی و  ) از خراسان به لحاظ صفات زراعی ارزشمند مانند درصد استقرار، عملکرد اندام

هاي برتر بودند.اکسشن،میزان اسانس

.زدیرد،کعملاجزارد،کعملسازگاري،،)Satureja(مرزه:ديیکلهايواژه

مقدمه
ودائمی،سالهیکگونه235حدودSaturejaجنس

مکـره ینسرتاسـر درخـودرو صورتبهکهداردي ابوته

ــمالی ــاطقدرش ــکمن ــابیوخش ــبوآفت روياغل
.Sگونـه دودارنـد. پـراکنش هاسنگتخته montanaو

S. hortensisمرزهجنسشوند.میمصرفآشپزخانهدر
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چندسـاله وسـاله یـک علفیاهانیگگونه14رانیادر
هـاي اسـتان ماننـد کشـور مختلـف منـاطق درکهدارد

ـ اخوزستان،لرستان، نـواحی اصـفهان، ه،نشـا کرماالم،ی
نـد یرومـی گریدنقاطبعضیوزدیالن،یگشرقی،شمال

)Mozaffarian, .S(زراعـی مـرزه ).1995 hortensis(
ـ دننقـاط تمامدر ـ قابلکـه ای نظـر ازراآنپـرورش تی

بـر عـالوه وشـود مـی کشـت ،داردییوهـوا آبطیشرا
پـودر ازخـوراکی جاتیسـبز در،آنهايبرگمصرف

فراوانیبهییدارووییغذاعیصنادرآناسانسوبرگ
ـ اشـود. میاستفاده ـ ابـومی گونـه نی دروسـت ینرانی

عنـوان بـه مـرزه ازسیانگلازجملهشورهاکازي اریبس
ي تعداددرشود.میاستفادهي اهیادومهماهانیگازیکی 

ـ گعنـوان بـه مـرزه ،هاوپهکفارمااز ـ دارواهی ـ ی ی ی معرف
ـ سـاله همـه اسـت. شده ـ هـاي  نیزم دری عیوسـ ی زراع

ــورهاک ــالوي یش ــه،،يوگس ــپانفرانس ــامرا،یاس وایک
ــتان ــهمجارس ــتکب ــرزهش ــاصم ــیاختص ــدیم اب

)Omidbaigi, 2004.(
تابسـتانه مـرزه اسـانس عمـده ییایمیشهايبیترک

)S. montana(،منیس- پاراونالولیلمول،یتکارواکرول
ــت ــهاس ــک ــدباکترتیخاص ــییایض ــواریبس داردي ق

)Zarezadeh, وگرمعتیطبسنتیطبدرمرزه.)2005
برايواشتهاآوروضدنفختیخاصدارايوداردخشک

بـراي اینکـه  عالوههبباشد.میمؤثر جنسیقوايتیتقو
بـراي مـرزه شـود. مـی استفادهآنازدرددنداننیتسک

تـون یزروغـن باآنضماداست.دیمفزیناسهالدرمان
ــراي ــواعب ــايان ــدرده ــکمچشیپ ــبش ــتمناس اس

)Mirhydar, فـراوان نـوش دارايکهمرزهگل).1993
ردیــگمــیقــرارزنبورعســلاســتفادهمــوردباشــدمــی

)Zargari, ــور).1993 ــرزه،ازمنظ ــرزهم ــیم زراع
)S. hortensis(.است

Ahmadiســرابســتگاهیادر)2009(ارانکــهمو
اقـدام آبادخرمغربیجنوبلومتريیکچهاردرچنگالی

.S(ي اریبختمرزهکاشتبه bachtiarica(جینتا.کردند
ـ گاسـانس درکـه ن دادنشاآنان  ازقبـل مرحلـه دراهی

،%6/28منیســ- پــاراهــابیــترکنیتــرعمــدهگلــدهی
منیسـ - پاراکاملگلدهیمرحلهدرو%76/4کاراکرول

اهیگاسانسبازدهوبودند%3/62کارواکرولو2/21%
گلدهیوگلدهیازقبلمراحلدرخودرووشدهکشت

بود.%1/1و%8/1،%1/2،%1/1بیترتبه
Zarezadah)2008(اهـان یگقـات یتحقستگاهیادر

.Sکاشتبهاقدامیزداستانییدارو bachiarica کـرد.
وشـده کشـت مـرزه اسانسبازدهکهن دادنشااو جینتا

ــودرو ــهخ ــترتب ــود.%2/3و%2/5بی ــدهب ــرعم نیت
ترتیـب بـه شدهکشتوخودرومرزهاسانسهايبیترک

ــارا ــا)،36/16،9/10(منیســ- پ ــرپ- گام ،6/11(ننیت
و)36/0،86/0(مولیت)،99/3،4/3(نالولیل)،23/9

اريیبختمرزهاسانسبازدهبود.)%65،%58(کارواکرول
گلدهیوگلدهیازقبلمرحلهدرشدهکشتوخودرو
ــهکامــل )%2/5،%96/2(و)%64/2،%15/2(ترتیــبب

ـ بختمـرزه کشـت خالصـه طوربهبود. صـورت بـه اريی
مرحلـه دراسـانس ي درصد196شیافزاباعثزراعی
.شد%7حدوددر کارواکرولنیهمچنوگلدهی
Alizadehتوسطهشدانجامپژوهشدر Sahzabiو

ــأثیر )2007(ارانکــهم ــادت مختلــفروشــهايوریمق
ـ هايیژگیوازتعداديبرنیتروژن مصرف فـی یکویکم

.S(زراعیمرزهییدارواهیگ hortensis(  مورد بررسـی
اورهکـاربرد شـامل بررسیموردمارهايیت.قرار گرفت

و0،50،100سطحچهاردرخاك،درجامدصورتبه
نیهمچنــوهکتــاردرخــالصنیتــروژن لــوگرمکی150

5/7و0،5/4،6سطحچهاردرپاشیمحلولصورتبه
ننشـا آنـان  جینتابودند.تروژنینخالصمحلولدرصد

ارتفاعک،یولوژیبعملکردبرمارهایتسادهاثراتکهداد
وگلدارهاي سرشاخهعملکرداسانس،درصدبازدهاه،یگ

شـاخص بـر و%1سـطح درفرعـی هـاي  شـاخه تعداد
ـ ادر.بـود دارمعنـی %5سطحدربرداشت شیآزمـا نی
خـالص تـروژن ینلـوگرم یک100کاربردکهشد مشخص

صورتبهخالصتروژنین%5/4همراهبهجامدصورتبه
ــول ــیمحل ــتریبپاش ــردنیش ــولوژیبعملک ــذرک،ی وب
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ـ مباترتیببهگلدارهاي شاخه و4424،3/875نیانگی
حالیستدرنیا.کرددیتولهکتارهردرلوگرمیک1855

کـاهش اسـانس درصـد تـروژن ینمصـرف شیافزاباکه
افت.ی

ــییتحقدر ــهق ــطک ــهموZarezadehتوس ارانک
رويشوريتنشکهدیگردمشخصانجام شد، )2010(

وچـه هسـاق طولوزنیجوانهسرعتزنی،جوانهدرصد
%1سـطح دريدارمعنـی تـأثیر مرزه بختیاريچهشهیر

ــاوددار ــزاب ــطحشیاف ــوريس ــدش ــرعتودرص س
وابـد یمیکاهشچهساقهوچهشهیرطولوزنیجوانه

ــا ــهتوجــهب ــذرشــوريتحمــلآســتانهب ــگب 75(اهی
شوريبهحساساهانیگازاريیبختمرزه،موالر)لییم

شود.میمحسوبزنیجوانههنگامدر
وی وحشـ نمونـه 20اسـانس مورددرقیتحقجینتا

.Sشدهشتک hortensis ـ دادننشـا ـ هک بـا رولکارواک
رااسـانس ی اصلي اجزا%29- 43بامولیتو42%- 63
Baser(دادنـد مـی لکیتش et al., 2004(.Javidniaو
ــهم ــتر)2005(ارانک ــاي بکی ــوده ــانسدرموج اس

S. macranthaهاي بکیترودادندقراری بررسموردرا
و%)6/6(اودسمول- بتا،%)19(اسپاتولنولراآنعمده

.کردندگزارش%)6/5(ننیترپ
Faker Baherــهمو ــهدر)2001(ارانک ي امطالع

.Sاسانسهکدادندننشا hortensisرشدازمانعبشدت
ــتاف ــوسوسکوکلویاسـ ــنواروئـ ــیاشرزیـ وی لکایشـ

شود.مینوزایآئروژسودوموناس
ارانکـ هموAkbariniaتوسـط شـده انجاممطالعه

یکی ژنتهاي تودهاسانسمعطرهاي بکیتري رو)2009(
.S(ي سهندمرزه sahendica(وشـده شتکطیشرادر

ـ دادننشانیقزواستاندری عیطبهاي عرصه بـازده هک
ـ منیباالتر%3/3باننیشعتیطبعرصهدراسانس زانی
%21/2بـا آروچانو%3باآبگرمآنازپسواسانس

ـ ممزرعـه درالبتـه  رنـد. یگمیقراري بعدمرتبهدر زانی
رونـد مختلـف هـاي  نیچـ دریکی ژنتهاي تودهاسانس

،هاتودهنیبمولیتزانیملحاظازندادند.ننشای سانیک

تا%35دامنهدرعتیطبازشدهآوريجمعهاي نمونهدر
مولیتزانیمنیشتریبشدهشتکطیشرادرامابود،36%

ـ بعـد و%)6/49(آبگـرم سومنیچبهمربوط دومنیچ
بود.%)1/38(ننیشاولنیچو%)3/38(آروچان

دادننشا)Ahmadi)b2000وSefidkonهاي افتهی
.Sهاي سرشاخهاسانسو ترکیب بازدههک bachtiarica

از سه رویشگاه مختلف، بـا هـم   املی کگلدهمرحلهدر
ی خوزســتانمــرزهگلــدارهــاي سرشــاخه.تفــاوت دارد

)S. khuzistanica(اسانسبازدهي دارالرستاناستاناز
ــزاو3% ــلي اجـ ــاراآنی اصـ ــ- پـ و%)6/39(منیسـ
Farsam(بودند%)6/29(رولکارواک et al., 2004(.

روشهاومواد
ـ ونیـی تعمنظوربهقیتحقنیا نیتـر مناسـب ی معرف

درSaturejaجــنسهــاي گونــهی برخــهــاي سشــنکا
د.شاجرازدیاستانیی دارواهانیگقاتیتحقستگاهیا

این ایستگاه تحقیقاتی با مختصات عرض جغرافیایی 
شمالی به ارتفـاع  493155شرقی و طول 541527

متر از سـطح دریـا در منطقـه گردفرامـرز شـهر      1209
اسـت. متوسـط بارنـدگی منطقـه     شاهدیه یزد واقع شـده 

درجه 8/18ت متر، میانگین درجه حرارمیلی70حدود 
باشـد. حـداکثر   گراد که حداکثر آن در تیرماه مـی سانتی

گـراد و  درجه سـانتی 5/45مطلق درجه حرارت منطقه 
باشـد. براسـاس   گـراد مـی  درجه سانتی- 15حداقل آن 

باشـد.  بندي دومـارتن اقلـیم فراخشـک گـرم مـی     طبقه
وضعیت خاك ایستگاه از نظر بافت خـاك داراي بافـت   

باشـد.  خاك قلیـایی مـی  pHلومی است. - متوسط شنی
خاك از لحاظ حاصلخیزي با توجه به مصرف کودهـاي  

بجز عنصر پتاسیم دارد، آلی و شیمیایی وضعیت مناسبی 
فسفر در حد که در حد متوسط و از لحاظ میزان ازت و

باشد.حداقل می
سسـه ؤماز(اکسشـن) تـوده 15بذردریافتازپس

دراسـتانی نمونـه دووکشور مراتعوجنگلهاقاتیتحق
مرکـز گلخانهدربذرکاشتاتیعمل29/11/88مورخ
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ــاتیتحق ــابعوکشــاورزيق ــعــییطبمن داخــلدرزدی
تـوده هـر بـراي ،انجـام شـد  گلخانـه دروپاتفیجی
بذرعددکیکدامهرداخلدرومنظورپاتفیجی25

.شدکشت
ـ ومـاه یـک  حدود )16/1/89(کاشـت ازبعـد مین

کییپالستهايگلدانبههانشاشدن،برگی8- 10هنگام
ماهبهشتیارددوممهیندر.شدندمنتقلآزادفضايبهو
ی گلـدان يهانشاهمراهبهی گلداني هانهال)18/2/89(
قالبدری اصلنیزمدرسسهؤمتوسطی ارسالسشنکا6

در.شـد شـت کرارکتسهدری تصادفاملك کبلوطرح
بـه گـر یدسشـن کا11ی گلدانيهانشا1390سالبهار

اضافهوورزيخاكاتیعملدند.یگردمنتقلی اصلنیزم
دربنـدي کـرت ح،یتسطن،یزمبهدامیکودتن30کردن
بهارلیاوادرايقطرهآبستمیسنصبوزمستاناواخر
ـ گردنیـی تع5×5هـا کـرت عرضوطولشد.انجام د.ی
انجـام  18/2/89مورخدراصلینیزمبههانهالانتقال
ـ هافیردرويونیبکاشتفاصله.گردید درمتـر کی

بـار دوايهفتـه مزرعـه کاشـت، ازپسشد.گرفتهنظر
شد.اريیآب

،ارتفاع گیاهها، قطر تاج پوشش، میزان استقرار بوته
بـازده  هاي هوایی،خشک انداممیزان عملکرد وزن تر و

اسانس و میزان تولید اسانس در هکتار ثبت گردید.

جینتا
ـ مانسیوارهیتجزجینتا ـ تولزانی وزنوتـر وزندی
ــدامک خشــ ــاي ان ــواه ــرگ،ک خشــوزن،ییه وزنب
تـار، کهدراسـانس دیتولزانیماسانس،بازدهها،شاخه
سـطح در)1390(اولمرحلهپوششتاجقطروارتقاع

نکدانآزمونتوسطهانیانگیمسهیمقابود.دارمعنی1%
شد.انجام%5احتمالسطحدر

بـه مربـوط تـار کهدرتـر وزندیتولزانیمنیشتریب
Kg/ha7030،123 -2دیتولنیانگیمبا107هاي سشنکا

بـا Kg/ha12180،SKMبـا Kg/ha4260،123 -1با
Kg/ha8700،131 -2باKg/ha6485سشنکاوSDM

سشنکابهمربوطدیتولزانیمنیمترکوKg/ha6420با
ـ تولنیشتریببود.Kg/ha480با24 درک خشـ وزندی

ـ مبـا 107هـاي  سشنکابهمربوطتارکه ـ تولنیانگی دی
Kg/ha7315،1237 -2ــا ــاKg/ha6064،123 -1ب ب
Kg/ha5480،SKM بـــاKg/ha3115،131 -2 بـــا
Kg/ha2671وSDMباKg/ha2603زانیمنیمترکو

بود.Kg/ha314باEKسشنکابهمربوطتروزندیتول
هـاي  سشـن کابهمربوطاسانسبازدهزانیمنیشتریب

HKP55/4با24%،81/4نیانگیمبا،%XR5/4با،%
ARنیمترکو%14/4با16،%26/4با25و%47/4با

بـود. %13/0با5- 131سشنکابهمربوطاسانسبازده
بـه مربـوط رتـا کههـر دراسانسدیتولزانیمنیشتریب
بــــاKg/ha80،123 -1بــــا107هــــاي سشــــنکا

Kg/ha4/62،24ــا ــا2- 123وKg/ha47/61بــ بــ
Kg/ha9/52،SKMبـــــاKg/ha63/48بـــــا25و
Kg/ha8/34بهمربوطتارکهدردیتولزانیمنیمترکو

بود.Kg/ha9/0باNiسشنکا
يهـا سشـن کابهمربوطبوتهاستقراردرصدنیشتریب
FSوXR96نیانگیــمبــا%،VM92بــا%،ARبــا
67/90%،TSوEK8استقرارزانیمنیمترکو%88با %

بود.1- 112و25سشنکابهمربوط
نیانگیمبا2- 123هاي سشنکابوتهارتفاعنیشتریب
cm18/76،SKMــا ــاcm5/73،107ب ،cm54/62ب

بـا 7- 131وcm61باcm11/61،131 -4با5- 131
بــاNiسشــنکابــهمربــوطارتفــاعنیمتــرکو49/56
cm4/9.بود
ــتریب ــطحنیش ــرس ــاجقط ــشت ــوطپوش ــهمرب ب

بـا cm212922،SKMنیانگیمبا2- 123هاي سشنکا
cm212646،107ــا ــاcm212357،15ب ،cm27981ب
آننیمتـر کوcm27417بـا SDMوcm27811با34

و1جـدولهاي  (بـود cm2412باNIسشنکابهمربوط
2.(

ـ تجزجینتا ـ وارهی ـ مانسی ـ تولزانی وزنتـر، وزندی
ـ ماسانس،بازده،هاشاخهوزنبرگ،ک خش ـ تولزانی دی
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دوممرحلهپوششتاجقطروارتفاع تار،کهدراسانس
ـ مسهیمقابود.دارمعنی%1سطحدر)1391( هـا نیانگی

شد.انجام% 5احتمالسطحدرنکدانآزمونتوسط
بـه مربـوط تـار کهدرتروزندیتولزانیمنیشتریب

ـ مبـا SKMهاي سشنکا ـ تولنیانگی ،Kg/ha13750دی
بـا Kg/ha8917،123 -1باKg/ha9367،34با107

Kg/ha8300،123 -2باKg/ha7833با15سشنکاو
Kg/ha6900سشـن کابـه مربوطدیتولزانیمنیمترکو

ـ تولوزننیشـتر یببـود. Kg/ha337با4- 112 وزندی
بـا SKMهـاي  سشـن کابـه مربـوط تـار کهدرک خش

ــم ــتولنیانگی ــاKg/ha5081،107دی ،Kg/ha4379ب
Kg/ha3707،34باKg/ha4246،123 -2با1- 123

ـ منیمترکوKg/ha2740با15وKg/ha3415با زانی
Kg/ha136بـا 4- 112سشنکابهمربوطتروزندیتول

بود.
هـاي  سشـن کابهمربوطاسانسبازدهزانیمنیشتریب
،%04/5باHKP،%14/6با22،%07/8نیانگیمبا15
Brو%3/4با16،%69/4باEkنیمتـر کو%92/3با

بـود. %17/0با4- 131سشنکابهمربوطاسانسبازده
بـه مربـوط تـار کههـر دراسانسدیتولزانیمنیشتریب

ــنکا ــاي سشــ ــا15هــ ــاKg/ha172،SKMبــ بــ
Kg/ha61/73،107بـــــاKg/ha81/56بـــــا25و
Kg/ha7/48،16بـــــاKg/ha59/42وSDMبـــــا
Kg/ha91/38مربـوط تارکهدردیتولزانیمنیمترکو

بود.Kg/ha14/1باNiسشنکابه
باXRسشنکابهمربوطبوتهاستقراردرصدنیشتریب

،Fs%33/85بـا یک هرTSوVM،EK،%92نیانگیم
ـ منیمترکوAR67/78%و67/82% %4اسـتقرار زانی

بود.22سشنکابهمربوط
4- 131هـاي  سشنکابهمربوطبوتهارتفاعنیشتریب

،cm60بـا cm61،TSبـا cm66/67،107نیانگیمبا
SKMبــاcm78/58،SDMبــاcm17/56نیمتــرکو
بود.cm72/14باNiسشنکابهمربوطارتفاع

ــتریب ــطحنیش ــرس ــاجقط ــشت ــوطپوش ــهمرب ب
ـ مبـا SKMهـاي  سشنکا بـا cm210883،107نیانگی

cm210572،Kmبـــــاcm210127،131 -4بـــــا
cm29515،SDMباcm28184،123 -1باcm28073

بـود cm2350بـا 22سشـن کابـه مربوط آننیمترکو
.)4و3جدولهاي (
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)1390(زدیاستانمرزهیکی ژنتتنوعمطالعهموردصفاتانسیوارهیتجز-1جدول

منابع

تغییرات

درجه

آزادي

)MS(میانگین مربعات 

هايوزن تر اندام

)kg/hهوایی (

هايوزن خشک اندام

)kg/hهوایی (

برگ وزن خشک

)kg/h(

وزن خشک

)kg/hها (سرشاخه

اسانس بازده

)%(

میزان تولید

)kg/hاسانس (

درصد

استقرار

ارتفاع

)cm(

تاجسطح

)cm2پوشش (

214841188/10241628/1262887/334204695/062/793/3573323781294بلوك

7/3077668**448**9/1619**648**8/2**1694190**3/793157**4786650**9/26369921**29تیمار

580001/00004/0005/00001/00015/003/00002/00001/00004/0خطا

%1% و5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه:**و*
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)1390(زدیاستانمرزهیکی ژنتتنوعمطالعهموردصفاتهاي نیانگیمسهیمقا-2جدول
دک

يهااندامتروزنیعلماسمسشنکا
)kg/h(یی هوا

يهامانداک خشوزن
)kg/h(یی هوا

کخشوزن
)kg/h(برگ

کخشوزن
)kg/h(هاسرشاخه

بازده
(%)اسانس

دیتولزانیم
)kg/h(اسانس

ارتفاع
)cm(

تاجسطح
)cm2(پوشش

درصد
استقرار

131-4S. atropatanade4040c2366bcde1035bc1330ghi58/0cd6abc61abcde7200bcde40
131-5S. atropatanade3427c1686cde679bc5/1006i13/0d95/0abc11/61bcde5811bcde40

SDMS. bachtiaricacde6420c2603bcde7/1448bc1160bcdefghi15/2bcd18/31bcde72/47abc7417de33/21
SKMS. bachtiaricabcd8700bc3115abcd7/1831b7/2059abcdefghi66/2abcd63/48a52/73a12646de33/21
34S. boissieride4465c2201bcde1025bc1167abcdefgh69/2bcd11/26bcdefg27/46ab7811bcde67/38

SATS. hortensisde3343c1043de547c3/496i12/0d95/0abc11/61bcde5811bcde40
SAT-SS. hortensisde3256c1016cde640c376abcdefg03/3bcd39/13ab92

NIS. isophyllae1393c440de395c45hi23/0d9/0i43/9e412abc80
EKS. khuzestanicae795c314e251c62abcdef23/3cd99/7ghi57/23cde854abc88

HKPS. khuzestanicae900c338e287c99a81/4bcd8/13fghi04/24cde32/10abc88
131-2S. macranthacde6485c2671bcde5/1438bc5/1211fghi85/0cd88/10bcd95/50abcde6905abcde48

VMS. macranthae1796c708de417c7/282fghi43/1cd89/5bcdefg65/46bcde4565ab92
123-1S. muticaabc12180a5480a2080a3400abcdefg3ab4/62de24
123-2S. muticaab14260a6064ab2320c376abcdefghi28/2abc9/52a18/76a12922abcde44

GMS. muticade4370c1350bcde7/980c3/368ghi58/0cd6abc61abcde7200bcde40
KMS. muticade2816c972de5/600c370abcdefghi47/2bcd74/23bcde93/47bcde5420abc88
15S. rechingeride3840c1550bcde1120c428defghi85/1bcd72/20ab55/62a12357abcd63
16S. rechingerie1219c408e5/329c77abcd14/4bcd42/15fghi32/24de703abcd70
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...- 2جدول ادامه 
کد

هايوزن تر انداماسم علمیاکسشن
)kg/hهوایی (

هايموزن خشک اندا
)kg/hهوایی (

وزن خشک
)kg/hبرگ (

وزن خشک
)kg/hها (سرشاخه

بازده
اسانس (%)

میزان تولید
)kg/hاسانس (

ارتفاع
)cm(

سطح تاج
)cm2پوشش (

درصد
استقرار

24S. rechingerie480c2118bcde5/1293c545ab55/447/61ab22/35bcde2902abcde42
25S. rechingeride2733c1045cde818c227abcd26/4abcd8/34bcdefg45bcde4516e8
ARS. rechingerie1193c395e325c7/69abc47/4bcd33/15efghi4/26cde966abc9067
XRS. rechingerie1857c664de534c3/129abc51/4bcd55/25defgh29/37bcde1990a96
112-1S. sahendicae963c370e242c128abcdefgh73/2cd6/6bcdefgh40bcde2449e8
112-2S. sahendicae1540c703e333c370bcdefghi16/2cd19/7defgh5/37bcde1313cde36
112-3S. sahendicade2840c1338cde5/759c5/578abcdefg84/2bcd19/22bcdefg91/45bcde2904abcde42
131-6S. sahendicade3210c1453cde709bc744bcdefghi01/2bcd21/14abcd56bcde3740abcde54
131-7S. sahendicade2715c1070de5/525c534abcde99/3bcd83/20abcd39/56bcde4127abc86

TSS. sahendicae2170c702de4/360c7/343cdefghi96/1cd57/7bcdefg71/46bcde5025abc88
107S. spicigeraa17030a7315a2946a4353abcdefgh72/2a07/80ab55/62a12357abcd63
FSS. spicigerade2768c982de7/576c3/351abcdefghi62/2bcd79/16cdefgh37/38bcde3967a96
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)1391تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه تنوع ژنتیکی مرزه استان یزد ( -3جدول 

منابع 

یراتیتغ

درجه

آزادي

)MS(میانگین مربعات 

وزن تر اندامهاي

)kg/hهوایی (

هايخشک انداموزن 

)kg/hهوایی (

وزن خشک

)kg/hبرگ (

وزن خشک

)kg/hها (سرشاخه

بازده

)%(اسانس 

میزان تولید

)kg/hاسانس (

درصد

استقرار

ارتفاع

)cm(

سطح تاج

)cm2پوشش (

22252952149135613606557432614/05/9610015/841864673بلوك

23688358**390**1566**9/1371**11/5**1624158**991241**4037262**23351294**34تیمار

680035/00068/00067/00007/00001/00001/00001/00001/00001/0خطا

%1% و5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه:**و*
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)1391(زدیاستانمرزهیکی ژنتتنوعمطالعهموردصفاتهاي نیانگیمسهیمقا-4جدول
دک

يهااندامتروزنیعلماسمسشنکا
)kg/h(ییهوا

يهامانداک خشوزن
)kg/h(یی هوا

کخشوزن
)kg/h(برگ

کخشوزن
)kg/h(هاسرشاخه

بازده
(%)اسانس

دیتولزانیم
)kg/h(اسانس

درصد
استقرار

ارتفاع
)cm(

پوششتاجسطح
)cm2(

4-131S. atropatanabcde5200abcde2422bcd1066abcd1356o17/0e18/1abcdefg40a66/67abcd9516
5-131S. atropatanabcde3700bcde1214bcd651cd563no46/0e3defg28abcd25/26cdefghi4402

SkmS. bachtiaricaa13750a5081a3/3094a2887efghijklmn36/2efg61/73efg33/21abc77/58a10883
SDMS. bachtiaricabcde6000abcde2688bcd7/1522abcd3/1168efghijklm59/2bcde91/38efg33/17abcd16/56abcde8184
HBS. bachtiaricabcde2800bcde1282bcd690cd592mno71/0e9/4g8bcdefghij43abcdef7695
34S. boissieriabc8917abcde3415bcd3/1575abcd7/1839efghijklmn3/2bcde59/35bcdefg67/38bcdefghij88/43abcdefgh6765

SATS. hortensisbcde4234bcde1336bcd727cd3/594defghijkl81/2cde32/20cdefg67/30bcdefg47efghi2612
NIS. isophyllacde1553de627bcd529d1/111o2/0e14/1abcdefg33/53m72/14hi776
EKS. khuzestanicabcde2200cde1005bcd7/719d285cdef92/3cde48/20ab33/85klm75/21hi847

HKPS. khuzestanicabcde1728de700bcd3/542d158bc04/5cde95/30abcdefg56jklm26/25ghi1395
2-131S. macranthabcde4933abcde2411bcd7/1432bcd978klmno03/1cde76/15abcdefg67/42bcdefghi27/44bcdefghi4543
3-131S. macranthabcde2725bcde1239bcd700d5/478ghijklmno69/1de77/10abcdefg50cdefghij41/40abcdefghi5019

VMS. macranthabcde2323bcde1087bcd7/598d7/488lmno88/0e44/4ab33/85abcde87/49defghi3809
1-123S. muticaabcd8300abc4246bcd1546ab2700ijklmno47/1cde47/24efg24bcdef56/48abcde8073
2-123S. muticaabcde7833abcd3707bcd7/1346abc2360hijklmno67/1cde25cdefg30bcdef45/49abcdefghi6559

GMS. muticabcde4039bcde1439bcd7/1105d3/333jklmno26/1cde7/14bcdefg33/33lm62/17abcdefg7255
KMS. muticabcde2894bcde1321bcd7/681cd639cdefgh68/3cde33/24abcde68efghijkl46/35abc10127
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...- 4جدول ادامه 
کد 

هايوزن تر انداماسم علمیاکسشن
)kg/hهوایی (

هايوزن خشک اندام
)kg/hهوایی (

وزن خشک
)kg/hبرگ (

وزن خشک
)kg/h(هاسرشاخه

بازده
اسانس (%)

میزان تولید
)kg/hاسانس (

درصد
استقرار

ارتفاع
)cm(

پوشش تاجسطح 
)cm2(

15S. rechingeriabcde6900abcde2840ab2132cd708a07/8a172abcdefg42bcdef92/47abcdefghi4968
24S. rechingeriabcde6850bcde1330bcd1019d311defghijk04/3cde21/31abcdefg56bcdefgh37/45cdefghi4095
25S. rechingeribcde3900abcde1891bcd1467d424cdefghi32/3bcd7/48g8defghijk5/37defghi3803
16S. rechingeribcde3325bcde1266bcd5/976d5/289cde3/4bcde59/42abcdef63cdefghij35/41defghi3399
ARS. rechingeribcde2853bcde1065bcd7/834d7/230defghijk3cde5/18abcd67/68fghijklm59/30fghi1866
XRS. rechingeribcde2600cde1027bcd7/830d196cdef87/3cde18/32a92cdefghijk97/39efghi2742
22S. rechingeribcde1750de685cd405d280b14/6cde86/24g4hijklm27i350
BRS. rechingeribcde1744de706cd7/465d240bcd69/4cde13/24bcdefg36ijklm21/26ghi1146

7-131S. sahendicabcde2444bcde1215cd453cd3/736jklmno19/1de5/6bcdefg32abcde34/51defghi3684
TSS. sahendicabcde1967de669cd7/367d7/285jklmno13/1e01/2ab33/85ab18/60abcdefghi5223

3-112S. sahendicabcde1706de723cd379d5/286cdefghij14/3de11/14abcdefg40efghijk28/36fghi1524
2-112S. sahendicabcde1589de722cd3/374d346fghijklmno01/2de88/6cdefg33/29efghijkl72/34ghi1415

PSS. sahendicacde1127de470cd3/242d9/222cdefg71/3de93/8abcdef67/62defghijk18/39efghi2165
1-112S. sahendicade1090de520cd288d7/221efghijklm64/2de48/8fg67/10cdefghij16/41hi873
6-131S. sahendicade783e340cd3/160d3/147fghijklmno2e98/2efg67/22bcdefg06/47efghi3270
4-112S. sahendicae337e123d90d52cdefghi36/3e02/3efg16ghijklm29hi945

107S. spicigeraab9367ab4379abc7/1820ab3/2558defghijk96/2bc81/56abcdefg33/45ab61ab10572
FSS. spicigerabcde4300bcde1728bcd1068cd660efghijklmn29/2cde87/23abc67/82defghijk46/37cdefghi4286

.دارندندارمعنیتفاوت%5سطحدرك مشترحروفي داراهاي نیانگیمستونهردر
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بحث
، S. bachtiaricaهاي برتر مربوط به گونه اکسشن

S. spicigera ،S. rechingeriوS. muticaباشند. گونه می
S. bachtiaricaصورت خودرو در رویشگاه گیاهیست که به

هاي کند. گونهکوه مهریز رشد میگاهان و کنجدام
S. spicigera ،S. rechingeriوS. muticaترتیب در به

،800-1650هاي ارتفاعی شرایط رویشگاهی در دامنه
,Jamzad(کنند رشد می1900- 2000و 950-375

متر از 1200ها (. با توجه به ارتفاع محل کشت گونه)2009
هاي فوق قرار سطح دریا) که در محدوده دامنه ارتفاعی گونه

هاي برتر نسبت تواند یکی از دالیل سازگاري گونهمی،دارد
ها باشد. افزایش میزان اسانس، عملکرد به سایر گونه

بیشترارتفاع در هاي رویشی گیاه، قطر تاج پوشش واندام
تغذیه مطلوب در شراط دلیل آبیاري منظم وها بهاکسشن

تنوع باشد.زراعی نسبت به شرایط رویشگاهی گیاهان می
در میزان عملکرد، بازده اسانس، میزان تولید اسانس، میزان 

زه هاي مختلف یک گونه مربین اکسشن…درصد استقرار و 
یک گونه در يهادلیل وجود تنوع ژنتیکی در اکسشنبه

باشد.هاي مختلف میرویشگاه
هاي ) با یافته3و2جدولهاي ج این تحقیق (نتای

Zarezadehکه بازده اسانس 2010(همکارانو (
) کشت شده در ایستگاه bachiarica.Sمرزه بختیاري (

تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد را در مرحله گلدهی 
با میانگین بازده اسانس سالهاي اند کرده% اعالم 2/5کامل 

و%)SKM)51/2(%،SDM)37/2هاي توده91و90
HB)71/0 (%توان برداشت دلیل آن را میمطابقت ندارد و

گلدهی دانست که باعث %50هاي گلدار در مرحله هخسرشا
و همکارانAhmadiکاهش بازده اسانس شده است.

.Sبازده اسانس مرزه بختیاري ()2009( bachiarica (
لرستان را در مرحله گلدهی کامل آبادکشت شده در خرم

هاياند که با میانگین بازده اسانس توده% گزارش کرده1/1
SKM)51/2(% ،SDM)37/2 (%وHB)71/0 (% این

تحقیق مغایرت دارد که دلیل آن تفاوت محل رویشگاهی 
و Akbariniaمطالعه انجام شده توسط باشد. ها میتوده

) بازده اسانس مرزه سهندي 2009(همکاران
)S. sahendica ( هاي طبیعی استان قزویندر عرصهرا
گزارش کرده ) %21/2% و آروچان 3%، آبگرم 3/3شینن (

،%)3(112-3هايبازده اسانس تودهکه با میانگین است 
این تحقیق مشابهت و با%) 2(136-6و%) 08/2(112- 2

)2004و همکاران (Farsamوانی ندارد. خها همبقیه توده
هاي گلدار مرزه خوزستانی بازده اسانس سرشاخه

)S. khuzistanicaاند گزارش کرده% 3را) از استان لرستان
HKP%) وEK)62/3يهااسانس تودهکه با میانگین بازده 

از نظر توان گفت میطور کلی بهوانی ندارد.خهم) 04/5(
میزان عملکرد، بازده اسانس، میزان تولید اسانس و درصد 

SKMهاي اکسشن1390ها در سال استقرار بوته

)S. bachtiarica ،(107)S. spicigera (15و
)S. rechingeri(107اکسشن 1391و در سال
)S. spicigera،(123 -2)S. mutica،(123 -1
)S. mutica و (SKM)S. bachtiarica (عنوان اکسشن به

.شوندمیبرتر معرفی 

مورد استفادهمنابع
- Ahmadi, Sh., Sefidkon, F., Babakhanlo, P., Asgari, F.,

Khademi, K. and Karimifar, M.A., 2009. Comparing
essential oil composition of Satureja bachtiarica
before and full flowering stages in field and
provenance. Iranian Journal of Medicinal and
Aromatic Plants, 25(2): 159-169.

- Akbarinia, A., Sefidkon, F. and Razaz Hashemi, S.R.,
2009. Essential oil components of cultivated and
wild accessions of Satureja sahendica Bornm.
Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants,
25(3): 376-385.

- Alizadeh Sahzabi, A., Sharifi Ashorabad, E.,
Shiranirad, A.H. and Abaszadeh, B., 2007. The
effects of different methods and levels of using
nitrogen on some quality and quantity characteristics
of Satureja hortensis. Iranian Journal of Medicinal
and Aromatic Plants, 23(3): 416-431.

- Baser, K.H.C., Ozek, T., Kirimer, N. and Tumen, G.,
2004. A comparative study of the essential oil of
wild and cultivated Satureja hortensis. Journal of
Essential Oil Resrarch, 16(5): 422-424.

- Faker Baher, Z., Rezaei, M.B. and Abbasizadeh, B.,
2001. Quantitative and qualitative evaluation of the



6943، شماره31معطر ایران، جلد تحقیقات گیاهان دارویی ودوماهنامه

essential oil of savory (S. hortensis). Iranian Journal
of Medicinal and Aromatic Plants, 11: 37-51.

- Farsam, H., Amanlou, M., Radpour, M.R., Salehinia,
A.N. and Shafiee, A., 2004. Composition of the
essential oils of wild and cultivated Satureja
khuzistanica Jamzad from Iran. Journal of Flavour
and Frageance, 19(4): 308-310.

- Jamzad, Z., 2009. Thymus and Satureja Species of
Iran. Publication of Research Institute of Forests and
Rangelands, Tehran, 171p.

- Javidnia, K., Miri, R., Edraki, N. and Nasiri, A.,
2005. Chemical constituents of the volatile oil of
Satureja macrantha from Iran. First Conference of
Medicinal & Natural Products Chemistry, Shiraz,
Iran, 10-11 may.

- Mirhydar, H., 1993. Plant Sciences (Vol 1).
Publications of Islamic Farhang Office, 577p.

- Mozaffarian, V., 1995. A Dictionary of Iranian Plant
Names. Publication of Farhang Moaser, 671p.

- Omidbaigi, R., 2004. Processing Plants (Volume 3).
Publisher of Astan Quds Razavi, Mashhad, 424p.

- Sefidkon, F. and Ahmadi, Sh., 2000b. Essential oil of
Satureja bachtiarica Bunge. Journal of Essential Oil
Research, 12(5): 545-546.

- Zarezadeh, A., 2005. Encyclopedia of Medicinal
Plants (Volume 3). Publication of Vesale, Tehran,
392p.

- Zarezadah, A., 2008. Final report of project of
collection of medical plants in Yazd province.
Natural Resources and Agricaltural Research Center
of Yazd Province, 253p.

- Zarezadah, A., Sefidkon, F., Tabaei aghdaei, S.R.,
Arabzadeh, M.R. and Mirhosseini, A., 2010. Effect
of salinity on germination and seedling growth
Satureja bachtiarica. Mazandaran International
Conference on Medicinal Plants, Rice and Citrus
Research Institute of Agricultural Sciences and
Natural Resources, Sari, 11-12 March.

- Zargari, A., 1993. Medicinal Plants (Vol 2). Amir
Kabir Publications, 976p.



Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 31, No. 6, 2016 944

Variation in yield and yield components and adaptability of
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Abstract
Satureja belongs to lamiaceae with different species throughout the world. Annual and

perennial species of this medicinal plant grow naturally in Iran, of which nine species are
endemic. In this research, perennial species of Iranian savory were evaluated during 2009-2013,
Yazd, Iran. Accessions of different species were cultivated at Research Station of Medicinal
Plants using a randomized complete block design. Different traits including percentage of plant
establishment (%), plant height, plant canopy diameter, shoot fresh yield, shoot dry yield and oil
content were measured. Variance analysis showed significant differences (P<0.01) among
accessions for plant establishment (%), plant canopy diameter, plant height, essential oil
percentage, shoot dry yield and leaf dry yield . Based on mean comparisons, SKM (Satureja
bachtiarica) from Yazd, 107 (S. spicigera) from Gilan, 15 (S. rechingeri) from Ilam , 123-1&2
(S. mutica) from Khorasan province were superior accessions for valuable agronomic traits such
as percentage of establishment, shoot yield and oil content.

Keywords: Satureja, adaptation, yield, yield components, Yazd.
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مختلفگونهسازگاريوردکعملاجزاوعملکرددرتنوعبررسی
Satureja(مرزه spp (زدیاستاندر

5یرجانیمالیلو 4زادهعربمحمدرضا،3ینیرحسیمی عل،2ییعقدایی طبادرضایس،*1زادهزارععباس

،رانی، ایزد،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحق،زدیاستانی عیطبمنابعوي شاورزکقاتیتحقزکمر،یپژوهشی مربمسئول،سندهینو-*1
azrshafie@yahoo.com:یکترونکالپست

رانیتهران، ا،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحق، شورکمراتعوجنگلهاقاتیتحقسسهؤم،استاد-2
رانی، ایزد،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحق،زدیاستانی عیطبمنابعوي شاورزکقاتیتحقزکمر،یپژوهشی مرب-3
رانی، ایزد،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحق،زدیاستانی عیطبمنابعوي شاورزکقاتیتحقزکمر،یپژوهشارشناسک-4
رانیتهران، ا،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یسازمان تحق، شورکمراتعوجنگلهاقاتیتحقسسهؤم،ارشدارشناسک-5

1393آبان: پذیرشتاریخ1393مهر: نهاییاصالحتاریخ1392آبان: دریافتتاریخ

دهیچک
شود. در ایران هاي مختلف از آن در سراسر جهان یافت میگونهوبودهLamiaceaeخانوادهبهمتعلقSaturejaجنس

گونه انحصاري کشـور مـا   9میان آنها رویش دارند که از یه صورت خودرو هاي یکساله و چندساله این گیاه دارویی گونه
1388- 1392هاي هاي چندساله ایران در ایستگاه تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد در سالدر این تحقیق، مرزههستند.

هاي کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح بلوكSaturejaهاي جنس هاي برخی گونهاکسشن.مورد ارزیابی قرار گرفتند
هوایی و عملکرد تر و خشک اندامارتفاع گیاه، قطر تاج پوشش،استقرار گیاه، درصددید. از صفات مختلف شامل کشت گر

ها براي صفات وزن ) میان اکسشنp<0.01داري (ها، اختالف معنیتجزیه واریانس دادهبعمل آمد.گیرياندازهمیزان اسانس 
براسـاس مقایسـه میـانگین    .نشان دادهوایی، وزن خشک برگ، بازده اسانس، ارتقاع و قطر تاج پوشش تر و خشک اندام

) از ایـالم، S. rechingeri(15) از گـیالن،  S. spicigera(107یـزد،  از) SKM)S. bachtiaricaصفات به روش دانکن، 
.S(2- 123و 1- 123 muticaهـوایی و  ) از خراسان به لحاظ صفات زراعی ارزشمند مانند درصد استقرار، عملکرد اندام

هاي برتر بودند.اکسشن،میزان اسانس

.زدیرد،کعملاجزارد،کعملسازگاري،،)Satureja(مرزه:ديیکلهايواژه

مقدمه
ودائمی،سالهیکگونه235حدودSaturejaجنس

مکـره ینسرتاسـر درخـودرو صورتبهکهداردي ابوته

ــمالی ــاطقدرش ــکمن ــابیوخش ــبوآفت روياغل
.Sگونـه دودارنـد. پـراکنش هاسنگتخته montanaو

S. hortensisمرزهجنسشوند.میمصرفآشپزخانهدر



بررسی تنوع در عملکرد و ...932

چندسـاله وسـاله یـک علفیاهانیگگونه14رانیادر
هـاي اسـتان ماننـد کشـور مختلـف منـاطق درکهدارد

ـ اخوزستان،لرستان، نـواحی اصـفهان، ه،نشـا کرماالم،ی
نـد یرومـی گریدنقاطبعضیوزدیالن،یگشرقی،شمال

)Mozaffarian, .S(زراعـی مـرزه ).1995 hortensis(
ـ دننقـاط تمامدر ـ قابلکـه ای نظـر ازراآنپـرورش تی

بـر عـالوه وشـود مـی کشـت ،داردییوهـوا آبطیشرا
پـودر ازخـوراکی جاتیسـبز در،آنهايبرگمصرف

فراوانیبهییدارووییغذاعیصنادرآناسانسوبرگ
ـ اشـود. میاستفاده ـ ابـومی گونـه نی دروسـت ینرانی

عنـوان بـه مـرزه ازسیانگلازجملهشورهاکازي اریبس
ي تعداددرشود.میاستفادهي اهیادومهماهانیگازیکی 

ـ گعنـوان بـه مـرزه ،هاوپهکفارمااز ـ دارواهی ـ ی ی ی معرف
ـ سـاله همـه اسـت. شده ـ هـاي  نیزم دری عیوسـ ی زراع

ــورهاک ــالوي یش ــه،،يوگس ــپانفرانس ــامرا،یاس وایک
ــتان ــهمجارس ــتکب ــرزهش ــاصم ــیاختص ــدیم اب

)Omidbaigi, 2004.(
تابسـتانه مـرزه اسـانس عمـده ییایمیشهايبیترک

)S. montana(،منیس- پاراونالولیلمول،یتکارواکرول
ــت ــهاس ــک ــدباکترتیخاص ــییایض ــواریبس داردي ق

)Zarezadeh, وگرمعتیطبسنتیطبدرمرزه.)2005
برايواشتهاآوروضدنفختیخاصدارايوداردخشک

بـراي اینکـه  عالوههبباشد.میمؤثر جنسیقوايتیتقو
بـراي مـرزه شـود. مـی استفادهآنازدرددنداننیتسک

تـون یزروغـن باآنضماداست.دیمفزیناسهالدرمان
ــراي ــواعب ــايان ــدرده ــکمچشیپ ــبش ــتمناس اس

)Mirhydar, فـراوان نـوش دارايکهمرزهگل).1993
ردیــگمــیقــرارزنبورعســلاســتفادهمــوردباشــدمــی

)Zargari, ــور).1993 ــرزه،ازمنظ ــرزهم ــیم زراع
)S. hortensis(.است

Ahmadiســرابســتگاهیادر)2009(ارانکــهمو
اقـدام آبادخرمغربیجنوبلومتريیکچهاردرچنگالی

.S(ي اریبختمرزهکاشتبه bachtiarica(جینتا.کردند
ـ گاسـانس درکـه ن دادنشاآنان  ازقبـل مرحلـه دراهی

،%6/28منیســ- پــاراهــابیــترکنیتــرعمــدهگلــدهی
منیسـ - پاراکاملگلدهیمرحلهدرو%76/4کاراکرول

اهیگاسانسبازدهوبودند%3/62کارواکرولو2/21%
گلدهیوگلدهیازقبلمراحلدرخودرووشدهکشت

بود.%1/1و%8/1،%1/2،%1/1بیترتبه
Zarezadah)2008(اهـان یگقـات یتحقستگاهیادر

.Sکاشتبهاقدامیزداستانییدارو bachiarica کـرد.
وشـده کشـت مـرزه اسانسبازدهکهن دادنشااو جینتا

ــودرو ــهخ ــترتب ــود.%2/3و%2/5بی ــدهب ــرعم نیت
ترتیـب بـه شدهکشتوخودرومرزهاسانسهايبیترک

ــارا ــا)،36/16،9/10(منیســ- پ ــرپ- گام ،6/11(ننیت
و)36/0،86/0(مولیت)،99/3،4/3(نالولیل)،23/9

اريیبختمرزهاسانسبازدهبود.)%65،%58(کارواکرول
گلدهیوگلدهیازقبلمرحلهدرشدهکشتوخودرو
ــهکامــل )%2/5،%96/2(و)%64/2،%15/2(ترتیــبب

ـ بختمـرزه کشـت خالصـه طوربهبود. صـورت بـه اريی
مرحلـه دراسـانس ي درصد196شیافزاباعثزراعی
.شد%7حدوددر کارواکرولنیهمچنوگلدهی
Alizadehتوسطهشدانجامپژوهشدر Sahzabiو

ــأثیر )2007(ارانکــهم ــادت مختلــفروشــهايوریمق
ـ هايیژگیوازتعداديبرنیتروژن مصرف فـی یکویکم

.S(زراعیمرزهییدارواهیگ hortensis(  مورد بررسـی
اورهکـاربرد شـامل بررسیموردمارهايیت.قرار گرفت

و0،50،100سطحچهاردرخاك،درجامدصورتبه
نیهمچنــوهکتــاردرخــالصنیتــروژن لــوگرمکی150

5/7و0،5/4،6سطحچهاردرپاشیمحلولصورتبه
ننشـا آنـان  جینتابودند.تروژنینخالصمحلولدرصد

ارتفاعک،یولوژیبعملکردبرمارهایتسادهاثراتکهداد
وگلدارهاي سرشاخهعملکرداسانس،درصدبازدهاه،یگ

شـاخص بـر و%1سـطح درفرعـی هـاي  شـاخه تعداد
ـ ادر.بـود دارمعنـی %5سطحدربرداشت شیآزمـا نی
خـالص تـروژن ینلـوگرم یک100کاربردکهشد مشخص

صورتبهخالصتروژنین%5/4همراهبهجامدصورتبه
ــول ــیمحل ــتریبپاش ــردنیش ــولوژیبعملک ــذرک،ی وب
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ـ مباترتیببهگلدارهاي شاخه و4424،3/875نیانگی
حالیستدرنیا.کرددیتولهکتارهردرلوگرمیک1855

کـاهش اسـانس درصـد تـروژن ینمصـرف شیافزاباکه
افت.ی

ــییتحقدر ــهق ــطک ــهموZarezadehتوس ارانک
رويشوريتنشکهدیگردمشخصانجام شد، )2010(

وچـه هسـاق طولوزنیجوانهسرعتزنی،جوانهدرصد
%1سـطح دريدارمعنـی تـأثیر مرزه بختیاريچهشهیر

ــاوددار ــزاب ــطحشیاف ــوريس ــدش ــرعتودرص س
وابـد یمیکاهشچهساقهوچهشهیرطولوزنیجوانه

ــا ــهتوجــهب ــذرشــوريتحمــلآســتانهب ــگب 75(اهی
شوريبهحساساهانیگازاريیبختمرزه،موالر)لییم

شود.میمحسوبزنیجوانههنگامدر
وی وحشـ نمونـه 20اسـانس مورددرقیتحقجینتا

.Sشدهشتک hortensis ـ دادننشـا ـ هک بـا رولکارواک
رااسـانس ی اصلي اجزا%29- 43بامولیتو42%- 63
Baser(دادنـد مـی لکیتش et al., 2004(.Javidniaو
ــهم ــتر)2005(ارانک ــاي بکی ــوده ــانسدرموج اس

S. macranthaهاي بکیترودادندقراری بررسموردرا
و%)6/6(اودسمول- بتا،%)19(اسپاتولنولراآنعمده

.کردندگزارش%)6/5(ننیترپ
Faker Baherــهمو ــهدر)2001(ارانک ي امطالع

.Sاسانسهکدادندننشا hortensisرشدازمانعبشدت
ــتاف ــوسوسکوکلویاسـ ــنواروئـ ــیاشرزیـ وی لکایشـ

شود.مینوزایآئروژسودوموناس
ارانکـ هموAkbariniaتوسـط شـده انجاممطالعه

یکی ژنتهاي تودهاسانسمعطرهاي بکیتري رو)2009(
.S(ي سهندمرزه sahendica(وشـده شتکطیشرادر

ـ دادننشانیقزواستاندری عیطبهاي عرصه بـازده هک
ـ منیباالتر%3/3باننیشعتیطبعرصهدراسانس زانی
%21/2بـا آروچانو%3باآبگرمآنازپسواسانس

ـ ممزرعـه درالبتـه  رنـد. یگمیقراري بعدمرتبهدر زانی
رونـد مختلـف هـاي  نیچـ دریکی ژنتهاي تودهاسانس

،هاتودهنیبمولیتزانیملحاظازندادند.ننشای سانیک

تا%35دامنهدرعتیطبازشدهآوريجمعهاي نمونهدر
مولیتزانیمنیشتریبشدهشتکطیشرادرامابود،36%

ـ بعـد و%)6/49(آبگـرم سومنیچبهمربوط دومنیچ
بود.%)1/38(ننیشاولنیچو%)3/38(آروچان

دادننشا)Ahmadi)b2000وSefidkonهاي افتهی
.Sهاي سرشاخهاسانسو ترکیب بازدههک bachtiarica

از سه رویشگاه مختلف، بـا هـم   املی کگلدهمرحلهدر
ی خوزســتانمــرزهگلــدارهــاي سرشــاخه.تفــاوت دارد

)S. khuzistanica(اسانسبازدهي دارالرستاناستاناز
ــزاو3% ــلي اجـ ــاراآنی اصـ ــ- پـ و%)6/39(منیسـ
Farsam(بودند%)6/29(رولکارواک et al., 2004(.

روشهاومواد
ـ ونیـی تعمنظوربهقیتحقنیا نیتـر مناسـب ی معرف

درSaturejaجــنسهــاي گونــهی برخــهــاي سشــنکا
د.شاجرازدیاستانیی دارواهانیگقاتیتحقستگاهیا

این ایستگاه تحقیقاتی با مختصات عرض جغرافیایی 
شمالی به ارتفـاع  493155شرقی و طول 541527

متر از سـطح دریـا در منطقـه گردفرامـرز شـهر      1209
اسـت. متوسـط بارنـدگی منطقـه     شاهدیه یزد واقع شـده 

درجه 8/18ت متر، میانگین درجه حرارمیلی70حدود 
باشـد. حـداکثر   گراد که حداکثر آن در تیرماه مـی سانتی

گـراد و  درجه سـانتی 5/45مطلق درجه حرارت منطقه 
باشـد. براسـاس   گـراد مـی  درجه سانتی- 15حداقل آن 

باشـد.  بندي دومـارتن اقلـیم فراخشـک گـرم مـی     طبقه
وضعیت خاك ایستگاه از نظر بافت خـاك داراي بافـت   

باشـد.  خاك قلیـایی مـی  pHلومی است. - متوسط شنی
خاك از لحاظ حاصلخیزي با توجه به مصرف کودهـاي  

بجز عنصر پتاسیم دارد، آلی و شیمیایی وضعیت مناسبی 
فسفر در حد که در حد متوسط و از لحاظ میزان ازت و

باشد.حداقل می
سسـه ؤماز(اکسشـن) تـوده 15بذردریافتازپس

دراسـتانی نمونـه دووکشور مراتعوجنگلهاقاتیتحق
مرکـز گلخانهدربذرکاشتاتیعمل29/11/88مورخ
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ــاتیتحق ــابعوکشــاورزيق ــعــییطبمن داخــلدرزدی
تـوده هـر بـراي ،انجـام شـد  گلخانـه دروپاتفیجی
بذرعددکیکدامهرداخلدرومنظورپاتفیجی25

.شدکشت
ـ ومـاه یـک  حدود )16/1/89(کاشـت ازبعـد مین

کییپالستهايگلدانبههانشاشدن،برگی8- 10هنگام
ماهبهشتیارددوممهیندر.شدندمنتقلآزادفضايبهو
ی گلـدان يهانشاهمراهبهی گلداني هانهال)18/2/89(
قالبدری اصلنیزمدرسسهؤمتوسطی ارسالسشنکا6

در.شـد شـت کرارکتسهدری تصادفاملك کبلوطرح
بـه گـر یدسشـن کا11ی گلدانيهانشا1390سالبهار

اضافهوورزيخاكاتیعملدند.یگردمنتقلی اصلنیزم
دربنـدي کـرت ح،یتسطن،یزمبهدامیکودتن30کردن
بهارلیاوادرايقطرهآبستمیسنصبوزمستاناواخر
ـ گردنیـی تع5×5هـا کـرت عرضوطولشد.انجام د.ی
انجـام  18/2/89مورخدراصلینیزمبههانهالانتقال
ـ هافیردرويونیبکاشتفاصله.گردید درمتـر کی

بـار دوايهفتـه مزرعـه کاشـت، ازپسشد.گرفتهنظر
شد.اريیآب

،ارتفاع گیاهها، قطر تاج پوشش، میزان استقرار بوته
بـازده  هاي هوایی،خشک انداممیزان عملکرد وزن تر و

اسانس و میزان تولید اسانس در هکتار ثبت گردید.

جینتا
ـ مانسیوارهیتجزجینتا ـ تولزانی وزنوتـر وزندی
ــدامک خشــ ــاي ان ــواه ــرگ،ک خشــوزن،ییه وزنب
تـار، کهدراسـانس دیتولزانیماسانس،بازدهها،شاخه
سـطح در)1390(اولمرحلهپوششتاجقطروارتقاع

نکدانآزمونتوسطهانیانگیمسهیمقابود.دارمعنی1%
شد.انجام%5احتمالسطحدر

بـه مربـوط تـار کهدرتـر وزندیتولزانیمنیشتریب
Kg/ha7030،123 -2دیتولنیانگیمبا107هاي سشنکا

بـا Kg/ha12180،SKMبـا Kg/ha4260،123 -1با
Kg/ha8700،131 -2باKg/ha6485سشنکاوSDM

سشنکابهمربوطدیتولزانیمنیمترکوKg/ha6420با
ـ تولنیشتریببود.Kg/ha480با24 درک خشـ وزندی

ـ مبـا 107هـاي  سشنکابهمربوطتارکه ـ تولنیانگی دی
Kg/ha7315،1237 -2ــا ــاKg/ha6064،123 -1ب ب
Kg/ha5480،SKM بـــاKg/ha3115،131 -2 بـــا
Kg/ha2671وSDMباKg/ha2603زانیمنیمترکو

بود.Kg/ha314باEKسشنکابهمربوطتروزندیتول
هـاي  سشـن کابهمربوطاسانسبازدهزانیمنیشتریب

HKP55/4با24%،81/4نیانگیمبا،%XR5/4با،%
ARنیمترکو%14/4با16،%26/4با25و%47/4با

بـود. %13/0با5- 131سشنکابهمربوطاسانسبازده
بـه مربـوط رتـا کههـر دراسانسدیتولزانیمنیشتریب
بــــاKg/ha80،123 -1بــــا107هــــاي سشــــنکا

Kg/ha4/62،24ــا ــا2- 123وKg/ha47/61بــ بــ
Kg/ha9/52،SKMبـــــاKg/ha63/48بـــــا25و
Kg/ha8/34بهمربوطتارکهدردیتولزانیمنیمترکو

بود.Kg/ha9/0باNiسشنکا
يهـا سشـن کابهمربوطبوتهاستقراردرصدنیشتریب
FSوXR96نیانگیــمبــا%،VM92بــا%،ARبــا
67/90%،TSوEK8استقرارزانیمنیمترکو%88با %

بود.1- 112و25سشنکابهمربوط
نیانگیمبا2- 123هاي سشنکابوتهارتفاعنیشتریب
cm18/76،SKMــا ــاcm5/73،107ب ،cm54/62ب

بـا 7- 131وcm61باcm11/61،131 -4با5- 131
بــاNiسشــنکابــهمربــوطارتفــاعنیمتــرکو49/56
cm4/9.بود
ــتریب ــطحنیش ــرس ــاجقط ــشت ــوطپوش ــهمرب ب

بـا cm212922،SKMنیانگیمبا2- 123هاي سشنکا
cm212646،107ــا ــاcm212357،15ب ،cm27981ب
آننیمتـر کوcm27417بـا SDMوcm27811با34

و1جـدولهاي  (بـود cm2412باNIسشنکابهمربوط
2.(

ـ تجزجینتا ـ وارهی ـ مانسی ـ تولزانی وزنتـر، وزندی
ـ ماسانس،بازده،هاشاخهوزنبرگ،ک خش ـ تولزانی دی
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دوممرحلهپوششتاجقطروارتفاع تار،کهدراسانس
ـ مسهیمقابود.دارمعنی%1سطحدر)1391( هـا نیانگی

شد.انجام% 5احتمالسطحدرنکدانآزمونتوسط
بـه مربـوط تـار کهدرتروزندیتولزانیمنیشتریب

ـ مبـا SKMهاي سشنکا ـ تولنیانگی ،Kg/ha13750دی
بـا Kg/ha8917،123 -1باKg/ha9367،34با107

Kg/ha8300،123 -2باKg/ha7833با15سشنکاو
Kg/ha6900سشـن کابـه مربوطدیتولزانیمنیمترکو

ـ تولوزننیشـتر یببـود. Kg/ha337با4- 112 وزندی
بـا SKMهـاي  سشـن کابـه مربـوط تـار کهدرک خش

ــم ــتولنیانگی ــاKg/ha5081،107دی ،Kg/ha4379ب
Kg/ha3707،34باKg/ha4246،123 -2با1- 123

ـ منیمترکوKg/ha2740با15وKg/ha3415با زانی
Kg/ha136بـا 4- 112سشنکابهمربوطتروزندیتول

بود.
هـاي  سشـن کابهمربوطاسانسبازدهزانیمنیشتریب
،%04/5باHKP،%14/6با22،%07/8نیانگیمبا15
Brو%3/4با16،%69/4باEkنیمتـر کو%92/3با

بـود. %17/0با4- 131سشنکابهمربوطاسانسبازده
بـه مربـوط تـار کههـر دراسانسدیتولزانیمنیشتریب

ــنکا ــاي سشــ ــا15هــ ــاKg/ha172،SKMبــ بــ
Kg/ha61/73،107بـــــاKg/ha81/56بـــــا25و
Kg/ha7/48،16بـــــاKg/ha59/42وSDMبـــــا
Kg/ha91/38مربـوط تارکهدردیتولزانیمنیمترکو

بود.Kg/ha14/1باNiسشنکابه
باXRسشنکابهمربوطبوتهاستقراردرصدنیشتریب

،Fs%33/85بـا یک هرTSوVM،EK،%92نیانگیم
ـ منیمترکوAR67/78%و67/82% %4اسـتقرار زانی

بود.22سشنکابهمربوط
4- 131هـاي  سشنکابهمربوطبوتهارتفاعنیشتریب

،cm60بـا cm61،TSبـا cm66/67،107نیانگیمبا
SKMبــاcm78/58،SDMبــاcm17/56نیمتــرکو
بود.cm72/14باNiسشنکابهمربوطارتفاع

ــتریب ــطحنیش ــرس ــاجقط ــشت ــوطپوش ــهمرب ب
ـ مبـا SKMهـاي  سشنکا بـا cm210883،107نیانگی

cm210572،Kmبـــــاcm210127،131 -4بـــــا
cm29515،SDMباcm28184،123 -1باcm28073

بـود cm2350بـا 22سشـن کابـه مربوط آننیمترکو
.)4و3جدولهاي (
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)1390(زدیاستانمرزهیکی ژنتتنوعمطالعهموردصفاتانسیوارهیتجز-1جدول

منابع

تغییرات

درجه

آزادي

)MS(میانگین مربعات 

هايوزن تر اندام

)kg/hهوایی (

هايوزن خشک اندام

)kg/hهوایی (

برگ وزن خشک

)kg/h(

وزن خشک

)kg/hها (سرشاخه

اسانس بازده

)%(

میزان تولید

)kg/hاسانس (

درصد

استقرار

ارتفاع

)cm(

تاجسطح

)cm2پوشش (

214841188/10241628/1262887/334204695/062/793/3573323781294بلوك

7/3077668**448**9/1619**648**8/2**1694190**3/793157**4786650**9/26369921**29تیمار

580001/00004/0005/00001/00015/003/00002/00001/00004/0خطا

%1% و5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه:**و*
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)1390(زدیاستانمرزهیکی ژنتتنوعمطالعهموردصفاتهاي نیانگیمسهیمقا-2جدول
دک

يهااندامتروزنیعلماسمسشنکا
)kg/h(یی هوا

يهامانداک خشوزن
)kg/h(یی هوا

کخشوزن
)kg/h(برگ

کخشوزن
)kg/h(هاسرشاخه

بازده
(%)اسانس

دیتولزانیم
)kg/h(اسانس

ارتفاع
)cm(

تاجسطح
)cm2(پوشش

درصد
استقرار

131-4S. atropatanade4040c2366bcde1035bc1330ghi58/0cd6abc61abcde7200bcde40
131-5S. atropatanade3427c1686cde679bc5/1006i13/0d95/0abc11/61bcde5811bcde40

SDMS. bachtiaricacde6420c2603bcde7/1448bc1160bcdefghi15/2bcd18/31bcde72/47abc7417de33/21
SKMS. bachtiaricabcd8700bc3115abcd7/1831b7/2059abcdefghi66/2abcd63/48a52/73a12646de33/21
34S. boissieride4465c2201bcde1025bc1167abcdefgh69/2bcd11/26bcdefg27/46ab7811bcde67/38

SATS. hortensisde3343c1043de547c3/496i12/0d95/0abc11/61bcde5811bcde40
SAT-SS. hortensisde3256c1016cde640c376abcdefg03/3bcd39/13ab92

NIS. isophyllae1393c440de395c45hi23/0d9/0i43/9e412abc80
EKS. khuzestanicae795c314e251c62abcdef23/3cd99/7ghi57/23cde854abc88

HKPS. khuzestanicae900c338e287c99a81/4bcd8/13fghi04/24cde32/10abc88
131-2S. macranthacde6485c2671bcde5/1438bc5/1211fghi85/0cd88/10bcd95/50abcde6905abcde48

VMS. macranthae1796c708de417c7/282fghi43/1cd89/5bcdefg65/46bcde4565ab92
123-1S. muticaabc12180a5480a2080a3400abcdefg3ab4/62de24
123-2S. muticaab14260a6064ab2320c376abcdefghi28/2abc9/52a18/76a12922abcde44

GMS. muticade4370c1350bcde7/980c3/368ghi58/0cd6abc61abcde7200bcde40
KMS. muticade2816c972de5/600c370abcdefghi47/2bcd74/23bcde93/47bcde5420abc88
15S. rechingeride3840c1550bcde1120c428defghi85/1bcd72/20ab55/62a12357abcd63
16S. rechingerie1219c408e5/329c77abcd14/4bcd42/15fghi32/24de703abcd70
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...- 2جدول ادامه 
کد

هايوزن تر انداماسم علمیاکسشن
)kg/hهوایی (

هايموزن خشک اندا
)kg/hهوایی (

وزن خشک
)kg/hبرگ (

وزن خشک
)kg/hها (سرشاخه

بازده
اسانس (%)

میزان تولید
)kg/hاسانس (

ارتفاع
)cm(

سطح تاج
)cm2پوشش (

درصد
استقرار

24S. rechingerie480c2118bcde5/1293c545ab55/447/61ab22/35bcde2902abcde42
25S. rechingeride2733c1045cde818c227abcd26/4abcd8/34bcdefg45bcde4516e8
ARS. rechingerie1193c395e325c7/69abc47/4bcd33/15efghi4/26cde966abc9067
XRS. rechingerie1857c664de534c3/129abc51/4bcd55/25defgh29/37bcde1990a96
112-1S. sahendicae963c370e242c128abcdefgh73/2cd6/6bcdefgh40bcde2449e8
112-2S. sahendicae1540c703e333c370bcdefghi16/2cd19/7defgh5/37bcde1313cde36
112-3S. sahendicade2840c1338cde5/759c5/578abcdefg84/2bcd19/22bcdefg91/45bcde2904abcde42
131-6S. sahendicade3210c1453cde709bc744bcdefghi01/2bcd21/14abcd56bcde3740abcde54
131-7S. sahendicade2715c1070de5/525c534abcde99/3bcd83/20abcd39/56bcde4127abc86

TSS. sahendicae2170c702de4/360c7/343cdefghi96/1cd57/7bcdefg71/46bcde5025abc88
107S. spicigeraa17030a7315a2946a4353abcdefgh72/2a07/80ab55/62a12357abcd63
FSS. spicigerade2768c982de7/576c3/351abcdefghi62/2bcd79/16cdefgh37/38bcde3967a96
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)1391تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه تنوع ژنتیکی مرزه استان یزد ( -3جدول 

منابع 

یراتیتغ

درجه

آزادي

)MS(میانگین مربعات 

وزن تر اندامهاي

)kg/hهوایی (

هايخشک انداموزن 

)kg/hهوایی (

وزن خشک

)kg/hبرگ (

وزن خشک

)kg/hها (سرشاخه

بازده

)%(اسانس 

میزان تولید

)kg/hاسانس (

درصد

استقرار

ارتفاع

)cm(

سطح تاج

)cm2پوشش (

22252952149135613606557432614/05/9610015/841864673بلوك

23688358**390**1566**9/1371**11/5**1624158**991241**4037262**23351294**34تیمار

680035/00068/00067/00007/00001/00001/00001/00001/00001/0خطا

%1% و5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه:**و*
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)1391(زدیاستانمرزهیکی ژنتتنوعمطالعهموردصفاتهاي نیانگیمسهیمقا-4جدول
دک

يهااندامتروزنیعلماسمسشنکا
)kg/h(ییهوا

يهامانداک خشوزن
)kg/h(یی هوا

کخشوزن
)kg/h(برگ

کخشوزن
)kg/h(هاسرشاخه

بازده
(%)اسانس

دیتولزانیم
)kg/h(اسانس

درصد
استقرار

ارتفاع
)cm(

پوششتاجسطح
)cm2(

4-131S. atropatanabcde5200abcde2422bcd1066abcd1356o17/0e18/1abcdefg40a66/67abcd9516
5-131S. atropatanabcde3700bcde1214bcd651cd563no46/0e3defg28abcd25/26cdefghi4402

SkmS. bachtiaricaa13750a5081a3/3094a2887efghijklmn36/2efg61/73efg33/21abc77/58a10883
SDMS. bachtiaricabcde6000abcde2688bcd7/1522abcd3/1168efghijklm59/2bcde91/38efg33/17abcd16/56abcde8184
HBS. bachtiaricabcde2800bcde1282bcd690cd592mno71/0e9/4g8bcdefghij43abcdef7695
34S. boissieriabc8917abcde3415bcd3/1575abcd7/1839efghijklmn3/2bcde59/35bcdefg67/38bcdefghij88/43abcdefgh6765

SATS. hortensisbcde4234bcde1336bcd727cd3/594defghijkl81/2cde32/20cdefg67/30bcdefg47efghi2612
NIS. isophyllacde1553de627bcd529d1/111o2/0e14/1abcdefg33/53m72/14hi776
EKS. khuzestanicabcde2200cde1005bcd7/719d285cdef92/3cde48/20ab33/85klm75/21hi847

HKPS. khuzestanicabcde1728de700bcd3/542d158bc04/5cde95/30abcdefg56jklm26/25ghi1395
2-131S. macranthabcde4933abcde2411bcd7/1432bcd978klmno03/1cde76/15abcdefg67/42bcdefghi27/44bcdefghi4543
3-131S. macranthabcde2725bcde1239bcd700d5/478ghijklmno69/1de77/10abcdefg50cdefghij41/40abcdefghi5019

VMS. macranthabcde2323bcde1087bcd7/598d7/488lmno88/0e44/4ab33/85abcde87/49defghi3809
1-123S. muticaabcd8300abc4246bcd1546ab2700ijklmno47/1cde47/24efg24bcdef56/48abcde8073
2-123S. muticaabcde7833abcd3707bcd7/1346abc2360hijklmno67/1cde25cdefg30bcdef45/49abcdefghi6559

GMS. muticabcde4039bcde1439bcd7/1105d3/333jklmno26/1cde7/14bcdefg33/33lm62/17abcdefg7255
KMS. muticabcde2894bcde1321bcd7/681cd639cdefgh68/3cde33/24abcde68efghijkl46/35abc10127
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...- 4جدول ادامه 
کد 

هايوزن تر انداماسم علمیاکسشن
)kg/hهوایی (

هايوزن خشک اندام
)kg/hهوایی (

وزن خشک
)kg/hبرگ (

وزن خشک
)kg/h(هاسرشاخه

بازده
اسانس (%)

میزان تولید
)kg/hاسانس (

درصد
استقرار

ارتفاع
)cm(

پوشش تاجسطح 
)cm2(

15S. rechingeriabcde6900abcde2840ab2132cd708a07/8a172abcdefg42bcdef92/47abcdefghi4968
24S. rechingeriabcde6850bcde1330bcd1019d311defghijk04/3cde21/31abcdefg56bcdefgh37/45cdefghi4095
25S. rechingeribcde3900abcde1891bcd1467d424cdefghi32/3bcd7/48g8defghijk5/37defghi3803
16S. rechingeribcde3325bcde1266bcd5/976d5/289cde3/4bcde59/42abcdef63cdefghij35/41defghi3399
ARS. rechingeribcde2853bcde1065bcd7/834d7/230defghijk3cde5/18abcd67/68fghijklm59/30fghi1866
XRS. rechingeribcde2600cde1027bcd7/830d196cdef87/3cde18/32a92cdefghijk97/39efghi2742
22S. rechingeribcde1750de685cd405d280b14/6cde86/24g4hijklm27i350
BRS. rechingeribcde1744de706cd7/465d240bcd69/4cde13/24bcdefg36ijklm21/26ghi1146

7-131S. sahendicabcde2444bcde1215cd453cd3/736jklmno19/1de5/6bcdefg32abcde34/51defghi3684
TSS. sahendicabcde1967de669cd7/367d7/285jklmno13/1e01/2ab33/85ab18/60abcdefghi5223

3-112S. sahendicabcde1706de723cd379d5/286cdefghij14/3de11/14abcdefg40efghijk28/36fghi1524
2-112S. sahendicabcde1589de722cd3/374d346fghijklmno01/2de88/6cdefg33/29efghijkl72/34ghi1415

PSS. sahendicacde1127de470cd3/242d9/222cdefg71/3de93/8abcdef67/62defghijk18/39efghi2165
1-112S. sahendicade1090de520cd288d7/221efghijklm64/2de48/8fg67/10cdefghij16/41hi873
6-131S. sahendicade783e340cd3/160d3/147fghijklmno2e98/2efg67/22bcdefg06/47efghi3270
4-112S. sahendicae337e123d90d52cdefghi36/3e02/3efg16ghijklm29hi945

107S. spicigeraab9367ab4379abc7/1820ab3/2558defghijk96/2bc81/56abcdefg33/45ab61ab10572
FSS. spicigerabcde4300bcde1728bcd1068cd660efghijklmn29/2cde87/23abc67/82defghijk46/37cdefghi4286

.دارندندارمعنیتفاوت%5سطحدرك مشترحروفي داراهاي نیانگیمستونهردر
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بحث
، S. bachtiaricaهاي برتر مربوط به گونه اکسشن

S. spicigera ،S. rechingeriوS. muticaباشند. گونه می
S. bachtiaricaصورت خودرو در رویشگاه گیاهیست که به

هاي کند. گونهکوه مهریز رشد میگاهان و کنجدام
S. spicigera ،S. rechingeriوS. muticaترتیب در به

،800-1650هاي ارتفاعی شرایط رویشگاهی در دامنه
,Jamzad(کنند رشد می1900- 2000و 950-375

متر از 1200ها (. با توجه به ارتفاع محل کشت گونه)2009
هاي فوق قرار سطح دریا) که در محدوده دامنه ارتفاعی گونه

هاي برتر نسبت تواند یکی از دالیل سازگاري گونهمی،دارد
ها باشد. افزایش میزان اسانس، عملکرد به سایر گونه

بیشترارتفاع در هاي رویشی گیاه، قطر تاج پوشش واندام
تغذیه مطلوب در شراط دلیل آبیاري منظم وها بهاکسشن

تنوع باشد.زراعی نسبت به شرایط رویشگاهی گیاهان می
در میزان عملکرد، بازده اسانس، میزان تولید اسانس، میزان 

زه هاي مختلف یک گونه مربین اکسشن…درصد استقرار و 
یک گونه در يهادلیل وجود تنوع ژنتیکی در اکسشنبه

باشد.هاي مختلف میرویشگاه
هاي ) با یافته3و2جدولهاي ج این تحقیق (نتای

Zarezadehکه بازده اسانس 2010(همکارانو (
) کشت شده در ایستگاه bachiarica.Sمرزه بختیاري (

تحقیقات گیاهان دارویی استان یزد را در مرحله گلدهی 
با میانگین بازده اسانس سالهاي اند کرده% اعالم 2/5کامل 

و%)SKM)51/2(%،SDM)37/2هاي توده91و90
HB)71/0 (%توان برداشت دلیل آن را میمطابقت ندارد و

گلدهی دانست که باعث %50هاي گلدار در مرحله هخسرشا
و همکارانAhmadiکاهش بازده اسانس شده است.

.Sبازده اسانس مرزه بختیاري ()2009( bachiarica (
لرستان را در مرحله گلدهی کامل آبادکشت شده در خرم

هاياند که با میانگین بازده اسانس توده% گزارش کرده1/1
SKM)51/2(% ،SDM)37/2 (%وHB)71/0 (% این

تحقیق مغایرت دارد که دلیل آن تفاوت محل رویشگاهی 
و Akbariniaمطالعه انجام شده توسط باشد. ها میتوده

) بازده اسانس مرزه سهندي 2009(همکاران
)S. sahendica ( هاي طبیعی استان قزویندر عرصهرا
گزارش کرده ) %21/2% و آروچان 3%، آبگرم 3/3شینن (

،%)3(112-3هايبازده اسانس تودهکه با میانگین است 
این تحقیق مشابهت و با%) 2(136-6و%) 08/2(112- 2

)2004و همکاران (Farsamوانی ندارد. خها همبقیه توده
هاي گلدار مرزه خوزستانی بازده اسانس سرشاخه

)S. khuzistanicaاند گزارش کرده% 3را) از استان لرستان
HKP%) وEK)62/3يهااسانس تودهکه با میانگین بازده 

از نظر توان گفت میطور کلی بهوانی ندارد.خهم) 04/5(
میزان عملکرد، بازده اسانس، میزان تولید اسانس و درصد 

SKMهاي اکسشن1390ها در سال استقرار بوته

)S. bachtiarica ،(107)S. spicigera (15و
)S. rechingeri(107اکسشن 1391و در سال
)S. spicigera،(123 -2)S. mutica،(123 -1
)S. mutica و (SKM)S. bachtiarica (عنوان اکسشن به
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Abstract
Satureja belongs to lamiaceae with different species throughout the world. Annual and

perennial species of this medicinal plant grow naturally in Iran, of which nine species are
endemic. In this research, perennial species of Iranian savory were evaluated during 2009-2013,
Yazd, Iran. Accessions of different species were cultivated at Research Station of Medicinal
Plants using a randomized complete block design. Different traits including percentage of plant
establishment, plant height, plant canopy diameter, shoot fresh yield, shoot dry yield and oil
content were measured. Variance analysis showed significant differences (p<0.01) among
accessions for plant establishment, plant canopy diameter, plant height, essential oil percentage,
shoot dry yield and leaf dry yield . Based on mean comparisons, SKM (Satureja bachtiarica)
from Yazd, 107 (S. spicigera) from Gilan, 15 (S. rechingeri) from Ilam , 123-1 and 123-2
(S. mutica) from Khorasan province were superior accessions for valuable agronomic traits such
as percentage of establishment, shoot yield and oil content.

Keywords: Satureja, adaptation, yield, yield components, Yazd.


