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چکیده
Satureja(سهنديمرزه sahendica Bornm.(ارگانیکونهادهکمهاينظامدرآنکشتکهاستتهدیدمعرضدروایرانیبوم

،مزرعهوطبیعیرویشگاهدرآني هاترکیبومرزهاسانسدرصدمقایسهبرايدارد.مهمینقشژنتیکیذخیرهاینازحفاظتدر
18و6،12صفر،تراکمچهاردرزیگزاگ)و(مستطیلکاشتآرایشدودرايتغذیهتیمارهايتأثیرآنطیکهشدانجامیآزمایش

Amaranthus(وحشیخروستاجهرزعلفمترمربعدربوته retroflexux L.(طرحپایهبرفاکتوریلصورتبهآزمایش.دشیبررس
طبیعیمنابعوکشاورزيتحقیقاتمرکزآباداسماعیلایستگاهدر1389-1391هايسالدرتکرارسهباتصادفیکامليهابلوك
وهکتاردرتنچهارزانیمبهمپوستکیورم،هاریزمغذيپاشیمحلولهمراهبهNPK:شاملايتغذیهيمارهایت.شداجراقزوین
درصدواسانسمیزانمرزهگلدهیمرحلهدربود.هکتاردرلیتر40زانیمبهتیورمی+هکتاردرتندوزانیمبهکمپوستورمی
تأثیراسانسيهاترکیبومیزانبرکاشتآرایش.شدگیرياندازهطبیعیرویشگاهوشدهکشتيهانمونهدرآنيهاترکیب
دومچیندرو%38/28بااولچیندرلیتر40تیورمیتن+دوکمپوستورمیکوديسطحاسانستولیدنظراز.نداشتيدارمعنی
هرزعلفحضوردرکردهرشدمرزهاسانسمیزانداشتند.برتريطبیعیرویشگاهبامقایسهدر%04/46باتنچهارکمپوستورمی

بهمربوط%80/51دومچیندرو%41/30اولچیندرمیزانبیشترینوداشتبرتريطبیعیرویشگاهبهنسبتسطوحتمامدر
وداشتبرتري)%49/38(طبیعیرویشگاهبهنسبتتیمولمیزانوديکتیمارهايتمامدر.بودمترمربعدرخروس تاجبوته18تراکم

باهرزعلفحضورعدمشرایطدرسهنديمرزهشد.حاصلکمپوستورمیتنچهارکاربردتیماراثردر%)95/42(میزانبیشترین
.کردتولیدطبیعیرویشگاهدرکردهرشدمرزهبهنسبتراتیمولمیزانبیشترین18/45%

.هرزعلفکاشت،آرایش،یآلودکاسانس،يهاترکیبدارویی،گیاه:يدیلکهايواژه

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2017.109702
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مقدمه
Satureja(مرزه sp.(نعناعیانخانوادهازمعطرگیاهی

)Lamiaceae(وسالهیکگونه15رانیادرمرزهجنس.است
هستندایرانبومیآنهاازگونه9هکداردچندساله

)Rechinger, مرزهبهموسومهاگونهاینازیکی.)1982
Satureja(سهندي sahendica Bornm.(وغربدرکهاست
استانطبیعیهايعرصهدراست.پراکندهایرانغربشمال
.Sشاملمرزهگونهسهقزوین sahendica ،S. isophylaو

S. macranthaداردپراکنش)Akbarinia & Babakhanlou,

مرزهگیاهعفونتضدودردضداثربهیسنتطبدر).2001
يهایناراحتدرمانبرايآنهاي وردهآفرازواستشدهاشاره

یعصبویسمیرماتيدردهاخون،چربی،يالغرسرفه،نه،یس
Deans(شودمیاستفاده & Savoboda, گیاهاین).1989
معطريهاترکیبومختلفقندهايچرب،موادتانن،داراي

نیایربیکضدمویضدالتهابخواصبهمحققاناست.(اسانس)
Tabatabaei(اندردهکاشارهاهیگ raisi et al., Suarez؛ 2007

et al., وغذاییصنایعدرگیاهاینهواییهايبخش.)2003
یکعنوانبهتواندمیوداردفراوانیکاربرددارویی

شودمصنوعینگهدارندهموادجایگزینطبیعیاکسیدانآنتی
)Hajhashemi et al., 2002(.

سهنديمرزههاي سرشاخهرويشدهانجاممطالعه
بازدهکهدادنشانطبیعیهايرویشگاهازشدهآوريجمع

وسیمن-پاراتیمول،وبود%2ازبیشآناسانس
بودنداسانسدهندهتشکیلاصلیيهاترکیبترپینن-گاما

)Sefidkon et al., مختلفیعواملمزرعهشرایطدر.)2004
واسانسدرصدعملکرد،وبودهمؤثرمرزهگیاهنموورشدبر

بامواجههدرگیاهواکنشبرآیندازثرأتمتولیديهايترکیب
برگاسانسییایمیشيهاترکیبسهیمقادربود.خواهدآنها

Hyssopus(زوفااهیگ officinalis L.(وزراعیطیشرادر
شدهشتکنمونهدربرگاسانسبازده،یعیطبشگاهیرو
استهشدگزارش%7/0شگاهیرونمونهدرو6/0%
)Najafpour Navaei & Mirza, یادشدهتحقیقدر.)2002

برگاسانسدروبکیتر30شدهاشتهکاهیگبرگاسانسدر
. دشییشناسابکیتر16عتیطبازشدهيآورجمعاهانیگ

Cymbopogon(کیماهکاهیگاسانسیفکیویمکراتییتغ

olivieri(بازدهویبررسیزراعویشگاهیرونمونهدودر
ترتیببهیزراعویشگاهیرونمونهيبراگونهنیااسانس

نساسادر.دشمحاسبهیوزنبهیحجمدرصد2/1و9/0
بکیتر33و40تعدادترتیببهیزراعویشگاهیرونمونهدو

يهاترکیبهکداشتآنازحکایتجینتا.گردیدییشناسا
ازیشگاهیرونمونهبهنسبتیزراعنمونهاسانسدرغالب

هاترکیبازیبرخهکیحالدر،استافتهیشیافزایمکنظر
دانشدهحذفایافتهیاهشکیزراعنمونهاسانسدر
)Mirjalili et al., 2005(.

ذخایر ازحفاظت،مرزهارزشمندمزایايوخصوصیات
.ازدسمیضروريرازراعیبهمطالعاتانجاموآنطبیعی

مصرف،مکپرمصرف،عناصرازیغنمنبعمپوستکیورم
از.استاهیگرشدكمحريهاهورمونوهامیآنزها،نیتامیو
شیافزابرعالوهداریپايشاورزکدرآنازاستفادهرونیا

افزایشسبب،كخادیمفيهاسمیروارگانیکمتیفعالوتیجمع
Padmavathiamma(گرددیماهانیگرشد et al., 2008.(

Tagetes(یکیمکزيجعفرمطالعهدر minuta L. (نشان
اجزايوتیکمبرتروژنینکودمختلفمقادیرکهدشهداد

Dadman(استداشتهيدارمعنیتأثیراسانسدهندهلیتشک

et al., Cuminum(سبزرهیزییدارواهیگمطالعه.)2007

cyminum L.(کهدادنشانیدامکودمصرفتحت
رشدشیافزاباعثیدامکودمصرفوخاكيزیحاصلخ

درشد،اسانسدرصدودانهعملکردعملکرد،ياجزایبرخ
نداشتدانهتیفیکوعناصرغلظتبرتأثیريکهیحال

)Ahmadian et al., اسفرزهاهیگنشکوابررسی.)2006
)Plantago ovata Forsk(نشانییایمیشویآليودهاکبه

ودکيمارهایتدراهیگاینردکعملياجزاوردکعملهکداد
بودشتریبمراتببهییایمیشودکبهنسبتیآل
)Khandan et al., اهیگدردانهردکعملنظراز).2005

Carum(زنیان copticum(يودهاکادیزریمقاديریارگکب
یحالدرنداشت.یدامودکاربردکبریچندانتیمزییایمیش
آمددستبیقیتلفهیتغذستمیسدردانهردکعملنیشتریبهک
)Akbarinia et al., 2004.(
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15(صفر،کمپوستورمیمقادیراثربررسیآزمایشدر
یبادرشبییدارواهیگدرگلدان)حجم%30و
)Dracocephalum moldavica L.(اسانسمقدارنیشتریب

استاتژرانیلمیزانبیشترینو%)74/0(یشیروریکپدر
کمپوستورمیمقداربیشترینمصرفبا)%1/61(اسانسدر

Mafakheri(شدحاصل et al., کاربرد).2012
Ocimum(حانیرییدارواهیگدرکمپوستورمی

basilicum L.(واسانس،تیفکیوعملکردشیافزاباعث
Anwar(شدشاهدماریتبهنسبتیکولوژیبردکعمل et

al., )2006(همکارانوDarziگزارشبهبنا.)2005
انهیرازیفکیویمکردکعملشیافزاباعثکمپوستورمی

)Foeniculum vulgare Mill.(ییدارواهیگدرگردد.می
Artemisia(درمنه pallens(ضمنکمپوستورمیکاربرد

دراسانسردکعملافزایشموجبکخشمادهشیافزا
,Pandey(شدشاهدباسهیمقا تنپنجکاربردالبته .)2005
را یمحسوسيبرترحانیراهیگدرکمپوستورمیهکتاردر
شیمیایی)(کودشاهدتیماربهنسبتاسانسزانیمنظراز

Anwar(داشت et al., 2005.(
آرایشوبوتهتراکمتأثیرتحتگیاهدرنورجذبمیزان

گیاهانیپایینهايبرگتوسطنورجذبگیرد.میقرارگیاه
یابدمیافزایشکاشتهايردیففاصلهافزایشاثردر
)Amarjit et al., نوردریافتتغییراتکه طوريبه.)1990

موادتسهیمباوگذاشتهتأثیرگیاههاياندامتولیدبرتواندمی
ودادهقرارتأثیرتحتراگلوساقهبرگ،تولیدفتوسنتزي

واسانستولیدمیزانشرایطایندرکهاستپرواضح
بود.خواهدمتغیرنیزآنهايترکیب

گیاهبارقابتدلیلبههرزيهاعلفمکمتراحضور
محصولکیفیتفتاُوعملکردکاهشبرايعاملیزراعی

سهنديمرزهتحقیق،ایندرمطالعهموردداروییگیاه.است
باشدیديرقابتخودطبیعیهايرویشگاهدراست که

وشدناهلیمسئلهکههنگامیاما،نداردهرزيهاعلف
بارقابتشرایطدرد بایشودمیمطرحآنايمزرعهکشت
ایندرراخودتوانوگرفتهقرارقدرتمنديهرزيهاعلف

وحضورتأثیرزمینهدرکهاینوجود با.دهدبروزرقابت

مطالعاتزراعیگیاهانعملکردبرهرزيهاعلفرقابت
داروییگیاهاندرموضوعایناما استشدهانجامزیادي

Shehzadگزارشبنابراست.گرفتهقراربررسیموردکمتر

ترتیزكگیاهعملکردحداکثر)2011(همکارانو
)Lepidium sativum L.(هرزيهاعلفکاملحذفاثردر

ارتفاعاثردرعملکردافزایشاما شد.حاصلرشدفصلطی
شرایطدرگیاههردردانهتعدادوشاخهتعدادگیاه،بیشتر
اینکمترینالبته آمد.بدستهرزعلفرقابتعدم

شد.ایجادهرزيهاعلففصلتمامرقابتاثردرهاشاخص
مکتراشیافزا)AghaAlikhani)2001گزارشبهبنا

کاهشراذرتدانهردکعمليدارمعنیطورهبخروس تاج
Mousavi Sarvineh BaghiوBeheshtiمطالعات.داد

کاهشبرخروستاجمکتراافزایشدارمعنیاثرنیز)2009(
کرد.ییدأتراسورگومياقتصادردکعملووماسیب

تولیداهمیتبهنظروتحقیقاتمتنوعنتایجبهتوجهبا
کودتأثیرمطالعههدفباتحقیقاین ارگانیکمحصوالت

تاجهرزعلفرقابتوکاشتآرایش،کمپوستورمی
تأثیرتاشدانجامسهنديمرزهداروییگیاهدرخروس
درآنهايترکیبوتولیدياسانسدرصدبرمذکورعوامل
گردد.ارزیابیمرزهطبیعیرویشگاهبامقایسه

هاروشومواد
صورت به)1391و1390(سالدودرتحقیقاین

باتصادفیکامليهابلوكطرحپایهبرفاکتوریلآزمایش
کشاورزيتحقیقاتمرکزآباداسماعیلایستگاهدرتکرارسه

ایندربررسیموردعواملشد.انجامقزوینطبیعیمنابعو
نسخهسهدرسهنديمرزهتغذیهنحوه:شاملتحقیق

هکتاردرکیلوگرم100-50-25نسبتبهNPKشاهد- 1(
درتکرارواولسالدرهاریزمغذيپاشیمحلولباهمراه
درهکتاردرتنچهارانمیزبهکمپوستورمی-2،دومسال
درهکتاردرتندوانمیزبهکمپوستورمی-3،اولسال
هردرهکتاردرلیتر40میزانبهتیورمیعالوههباولسال

ومستطیلیحالتدودرمرزهکاشتآرایش،سال)دو
قرمزریشهخروس تاجهرزعلفحضوروزیگزاگ
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)Amaranthus retroflexus L.(صفر،تراکمچهاردر)6،
تجزیهازحاصلنتایجبود.مترمربع)دربوته18و12

نشان2و1هاي جدولدرتیورمیوکمپوستورمیخاك،
ست.اشدهداده

آزمایشمحلخاكهايویژگی-1جدول
عمق

pHبردارينمونه
EC

)ds/m(
O.C

(%)
N

(%)
P

)mg/kg(
K

)mg/kg(خاكبافت

لوم30-07/75/635/003/05260

مصرفی تیورمیوکمپوستورمیهايویژگی-2جدول 

pH
EC

)ds/m(
O.C

(%)
N

(%)
PKCaMgFeMnZnCu

mg/kg(lit)

ورمی 
803/1145/2015/126002150990065008072878640کمپوست

88ناچیز33/025010501807/73412213-87/4تیورمی

هايرویشگاهاز1388ماهاسفنددرمرزهبالغهايبوته
استانتوابعازآبادضیاءوآبگرممنطقهدرواقعطبیعی
خزانهدروتکثیربوتهتقسیمطریقازوبرداشتقزوین
موردايتغذیهتیمارهاي1389فروردیناوایلشدند.کشت

کودهايکهترتیباینبه،گردیداعمالاصلیزمیندرنظر
هاکرتدرخاكبامخلوطوپاشدستصورت بهجامد
دررشدآغازورویشازپسمرزههايءنشاشد.بردهبکار

کودگردیدند.منتقلاصلیزمینبهماهفروردیندرخزانه
اولیهرشدواستقرارازپسپاشیمحلولروشبهنیزمایع
صورت بهاصلیزمیندرمرزهکشتشد.بردهبکارمرزه

کاشتآرایشبامترسانتی35×50کاشتفواصلباردیفی
چهاردارايکرتهر.گردیدانجامزیگزاگومستطیل

مرزهکاريءنشاباهمزمانبود.مترسهطولبهکاشتردیف
درمتراکمودستیصورت خروس بهتاجبذراصلی،زمیندر

تراکمبامتناسببرگیدوحلهمردروکشتهاردیفطرفین
هرزيهاعلفکلیهد.شدنتنکتیمارهربراينظرمورد

دستیصورتهبوحشیخروس تاجبجزخاكازروییده
همهبرايروز8-10فواصلبهآبیاريشدند.وجین

سالعنوانبهاولسال.شدانجامنشتیصورتبهوتیمارها
مرحلهدربعدسالدودرودر نظر گرفته شدگیاهاستقرار
ازوگردیديبردارنمونهیاصلاهیگازمرزهگلدهی

مرزهبرداشتگردید.استخراجالزماسانسمرزهشاخساره
براي.شدانجامشهریور)اواخروتیر(اواخرچیندودر

برداشتباهمزمانآنهايترکیبواسانسدرصدمقایسه
برداشتمرزهگیاهنیزطبیعیرویشگاهازايمزرعهچیندو
اندامازگرم25تا20مقداراسانس،استخراجمنظوربهد.ش

روشبهساعتسهمدتبهمرزهگیاهشدهخشکهوایی
يهاترکیبشد.گیرياسانسکلونجردستگاهباآبباتقطیر

گازيکروماتوگرافیدستگاهبااسانسدهندهتشکیل
)Shimadzu GC-9A(بهمتصلگازيکروماتوگرافو

د.ششناسایی)VarianمدلGC/MS(جرمیسنجطیف
متر30طولبهDB-5دستگاهدوهردراستفادهموردستون

میکرومتر25/0ساکنفازضخامتومتریمیل25/0قطرو
وجرمیهاي طیفمطالعهبااسانساجزايشناساییبود.

هايداده.انجام شدهاترکیببازداريشاخصمحاسبه
GenوMSTATCافزارنرمازاستفادهباآزمایش stat
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آزمونازاستفادهباهامیانگینمقایسهوشدندآماريتجزیه
شد.انجام%5احتمالسطحدرودانکنايدامنهچند

نتایج
اسانسدرصد

اثراتازیک هیچدراولچیندرمرزهاسانسمیزان
دراما.ندادنشانيدارمعنیاختالفهاکنشبرهمواصلی
سالکنشبرهموکاشتآرایشدرسالکنشبرهمدومچین

.)3جدول(بوددارمعنی%5سطحدرهرزعلفدر
وسـال تأثیر تحتاسانسمیزانهايمیانگینمقایسه

اساساینبراست.شدهارائه4جدولدرآزمایشعوامل

حالاینبانبود.دارمعنیمرزهاسانسدرصدبرسالاثر
وبـود بیشـتر دومسالدراسانسدرصدعدديلحاظبه
درضـمناً داشـت. برترياولچینبهنسبتدومچیندر
بهنسبتايمالحظهقابلبرتريچیندوهروسالدوهر

کاشتآرایشتأثیردرالبته شد.مشاهدهطبیعیرویشگاه
ایـن بـا .نشـد دارمعنیهااختالفمرزه،اسانسدرصدبر

)92/1(مسـتطیل کاشـت آرایـش دراسانسدرصدحال
نسبتکاشتآرایشدوهردردومچیندروبودهبیشتر

توجهیقابلبرتريهمچنینداد.نشانبرترياولچینبه
).4(جدولداشتوجودطبیعیرویشگاهبهنسبتنیز

آرایش کاشت و ،تجزیه واریانس مرکب (میانگین مربعات) میزان اسانس مرزه تحت تأثیر کود-3جدول 
1391و 1390تراکم علف هرز در دو سال 

مربعاتمیانگین درجه
آزادي اسانسدرصدتغییرمنبع

دومچین اولچین
ns4201/1 ns0084/0 1 سال

4783/0 0592/0 4 سالداخلتکرار
ns0615/0 ns0839/0 2 کود
ns2288/0 ns4853/0 1 کاشتآرایش
ns2189/0 ns1681/0 3 هرزعلف
ns1685/0 ns1975/0 2 کود×سال
*7084/0 ns1863/0 1 کاشتآرایش×سال
ns3928/0 ns1048/0 2 کاشتآرایش×کود
*5614/0 ns1475/0 3 هرزعلف×سال
ns162/0 ns2238/0 6 هرزعلف×کود
ns104/0 ns1731/0 3 هرزعلف×کاشتآرایش
ns0868/0 ns0381/0 2 کاشتآرایش×کود×سال

ns029/0 ns0328/0 6 هرزعلف×کود×سال
ns1069/0 ns039/0 3 هرزعلف×کاشتآرایش×سال
ns2853/0 ns2149/0 6 هرزعلف×کاشتآرایش×کود
ns1076/0 ns0642/0 6 هرزعلف×کاشتآرایش×کود×سال

149/0 1247/0 92 خطا
2/19 8/18 CV (%)

دارعدم وجود اختالف معنیns:% و 5دار در سطح نشانگر وجود اختالف معنی:%، *1دار در سطح نشانگر وجود اختالف معنی:**
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سانس مرزه در رویشگاه طبیعی و مزرعه تحت تأثیر آرایش کاشت، کود و تراکم علف هرزامقایسه -4جدول 
چین دوم

رویشگاه طبیعینسبت به درصد افزایش
چین اول

رویشگاه طبیعینسبت بهدرصد افزایش متغیر

97/35+ a89/1 68/25+ a86/1 1390 سال
36/50+ a09/2 35/26+ a87/1 1391
76/46+ a04/2 73/29+ a92/1 مستطیل آرایش کاشت
57/39+ a94/1 30/22+ a81/1 زیگزاگ
29/40+ a95/1 65/23+ a83/1 CF

+04/46کود a03/2 35/26+ a87/1 V4

17/43+ a99/1 38/28+ a90/1 V2T

69/36+ a90/1 60/19+ a77/1 W0

+45/42علف هرز a98/1 70/27+ a89/1 W6

73/41+ a97/1 35/26+ a87/1 W12

80/51+ a11/2 41/30+ a93/1 W18

- 39/1 - 48/1 رویشگاه طبیعی
باشند.دار میهاي داراي حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماري معنیمیانگین

CF شاهد :NPKدوم،سالدرتکرارواولسالدرهاریزمغذيپاشیمحلولباهمراهV4اول، سالدرهکتاردرتنچهارکمپوست: ورمیV2Tتندوکمپوست: ورمی
خروس بوته تاج18و12، 6ترتیب معرف تراکم بهW18و W6 ،W12؛: عاري از علف هرزW0،سالدوهردرهکتارلیتر در40تیورمی+اولسالدرهکتاردر

مترمربعدر 

نبود.دارمعنینیزمرزهاسانسدرصدبرکودتیماراثر
بهکوديسطوحبیندراسانسدرصدنسبیبرتري
تیورمی+اولسالدرهکتاردرتندوکمپوستورمی

آنازبرتريهاچینبیندرداشت.تعلق)%90/1(لیتر40
شرایطرسدمینظربه).4(جدولبود)%99/1(دومچین

درصدافزایشموجبذاییغمواددریافتنظرازنامساعدتر
رویشگاهبهنسبتکودسطوحتمامیاست.شده اسانس
داشتند.توجهقابلبرتريطبیعی
چیندوهردرمرزهاسانسدرصدبرهرزعلفتیماراثر

هرزعلفهايتراکمهمهحالاینبا.نداشتدارمعنیاختالف
).4(جدولاندبودهبرترطبیعیرویشگاهمیانگینبهنسبت

آرایشوکودتیمارهايکنشبرهمدرمشابهینتیجههمچنین
کود،نیزوهرزعلفوکاشتآرایشهرز،علفوکودکاشت،
است.شدهمشاهدههرزعلفوکاشتآرایش

،کاشتآرایشوکودتیمارهايجانبهدوکنشبرهمدر
متقابلاثرنیزوهرزعلفوکاشتآرایشهرز،علفوکود
اسانسدرصدبرهرزعلفوکاشتآرایشکود،جانبهسه

.شتنداوجوددارمعنیاختالفچیندودرمرزه

مرزهاسانسهايترکیبمقادیر
درموجـود عمـده هـاي ترکیبمقادیرواریانستجزیه

اصـلی اثراتبرايفقط،تکرارنداشتندلیلبهمرزهاسانس
دراسـت. شده انجامدانیلنرمالمیننمودارازاستفادهباو

اسانسدرموجودعمدههايترکیبمقادیرواریانستجزیه
وسـال اثردرتیمولوسیمن- پارامیزانسالدودرمرزه
%1سـطح درهـرز علـف اثردرترپینن- گاماوهرزعلف
.)5جدول(شددارمعنی
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dدر دو سالعمده موجود در اسانس مرزه هايترکیبتجزیه واریانس (میانگین مربعات) مقادیر -5جدول 

مربعاتمیانگین درجه
آزادي تغییرمنبع

E-caryophyllene carvacrol thymol -terpinene p-cymene α-terpinene

ns14/2 ns51/3 **27/199 ns53/15 **35/201 ns033/0 سال
ns013/0 ns55/0 ns62/13 ns03/2 ns32/9 ns029/0 2 کود
ns037/0 ns69/1 ns20/95 ns55/4 ns56/36 ns003/0 1 کاشتآرایش

ns09/2 ns80/2 **59/1844 **51/36 **29/2040 ns039/0 3 هرزعلف
12/1 21/4 75/25 75/4 07/20 092/0 17 خطا

داریعدم وجود اختالف معن:ns،%5در سطح دارینشانگر وجود اختالف معن:*،%1در سطح دارینشانگر وجود اختالف معن:**
dتکرار انجام شده است.کیباشیآزماجینتايبرالینرمال دانمیبا استفاده از نمودار نیاثرات اصليفقط براانسیوارهی: تجز

اسانس مرزه سهندي در رویشگاه طبیعی و شرایط زراعی هايترکیبهاي درصد مقایسه میانگین-6جدول 
تحت تأثیر آرایش کاشت، کود و تراکم علف هرز

α-terpinene carvacrol E-caryophyllene -terpinene p-cymene thymol متغیر
a11/1 a25/3 a08/2 a04/12 b73/24 a26/52 1390 سال
a05/1 a94/2 a58/2 a15/9 a25/47 b83/30 1391
a10/1 a89/2 a37/2 a81/10 a92/35 a50/41 مستطیل آرایش کاشت
a06/1 a30/3 a29/2 a38/10 a06/36 a58/41 زیگزاگ
a15/1 a72/2 a45/2 a6/10 a58/36 a47/41 CF

a96/0کود a90/2 a48/2 a91/9 a30/35 a95/42 V4

a13/1 a66/3 a06/2 a28/11 a09/36 a20/40 V2T

a93/0 a36/3 a68/2 b99/8 c04/33 a18/45 W0

a13/1علف هرز a86/2 a19/2 a47/10 a74/37 b55/40 W6

a18/1 a36/3 a40/2 a07/11 c84/34 b98/41 W12

a09/1 a78/2 a04/2 a86/11 a33/38 c46/38 W18

66/0 52/5 96/1 60/5 71/40 62/38 90سال 
85/0رویشگاه طبیعی 18/4 85/2 56/9 57/36 35/38 91سال 

76/0 85/4 40/2 58/7 64/38 49/38 میانگین
(تجزیه واریانس به روش دانیل انجام شده است).باشنددار میهاي داراي حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماري معنیمیانگین

CF شاهد :NPKدوم،سالدرتکرارواولسالدرهاریزمغذيپاشیمحلولباهمراهV4اول، سالدرهکتاردرتنچهارکمپوست: ورمیV2Tتندوکمپوست: ورمی
خروس بوته تاج18و 12، 6ترتیب معرف تراکم بهW18و W6 ،W12: عاري از علف هرز؛ W0،سالدوهردرهکتارلیتر در40تیورمی+اولسالدرهکتاردر

در مترمربع

مقادیردرکهدهدمینشان)6(جدولهامیانگینمقایسه
وسیمن- پارابجزهاترکیبهمهاسانس،هايترکیب

برتريدومسالبهنسبتاولسالدرکاریوفیلن -ترانس
استمشهودفاحشیطورهبتیمولدربرترياینودارند
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تیمول،اولسالدر).%83/30مقابلدر26/52(
رویشگاهمیانگینبهنسبتترپینن-آلفاوترپینن-گاما

سیمن،-پارادومسالدروداشتندبرتريطبیعی
شاهدازبرترترپینن-آلفاوکاریوفیلن-ترانسترپینن،-گاما
اسانسهايترکیبمقادیربرکاشتآرایشاثردر.ندبود

بودهنزدیکهمبهکاشتآرایشسطوحدرهاترکیبمقادیر
ترپینن- گاماتیمول،مقادیرباشد.نمیتوجهقابلاختالفاتو
بقیهوداشتبرتريطبیعیرویشگاهبهنسبتترپینن-آلفاو

).6(جدولداشتندکمتريمقادیرشاهدبهنسبت
ازحکایت اسانسهايترکیبمقادیربرکوداثربررسی

تنچهارکمپوستورمیتأثیرتحتتیمولمقدارکهداشت آن
سطحدووداشتهرا)%95/42(مقداربیشترینهکتاردر

ترپینن-گامابودند.تريپایینرتبهدرنظراینازکوديدیگر
سالدرهکتاردرتندوکمپوستورمیاثردرکارواکرولو

سایراختالفوبودهبیشترهکتاردرلیتر40تیورمی+اول
که طوريبهباشد.نمیتوجهقابلکودتیماراثردرهاترکیب
وکوديسطوحتمامدرترپینن-آلفاوترپینن- گاما،تیمول
طبیعیرویشگاهبهنسبتاولسطحدودرکاریوفیلن- ترانس
وکوديسطوحتمامدرکارواکرولوسیمن- پاراالبته برترند.
طبیعیرویشگاهبهنسبتسومسطحدرکاریوفیلن- ترانس
.)6(جدولندبودکمترشاهد

علفوجودعدمشرایطدرمرزهاسانسدرتیمولمقدار
تراکمبیشترینبارقابتتحتومقدار)%18/45(بیشترینهرز

اینعکسهبدقیقاًداشت.را)%6/38(میزانکمترینهرزعلف
بوته18تراکمدر)%33/38(سیمن- پارامیزانبیشترینروند
مقدار)%04/33(کمترینوشدحاصلمترمربعدرخروستاج
همهدر.شدحاصلهرزعلفوجودعدمشرایطدرآن

طبیعیرویشگاهبهنسبتتیمولمیزانهرزعلفهاي تراکم
.)6(جدولبودکمترشاهدازسیمن- پارامیزانوداشتهبرتري

بحث
اسانسدرصد
دارمعنیمرزهاسانسدرصدبرسالاثرآنکهوجودبا
دراسانسدرصدعدديلحاظبهحالاینبا،استهنبود

اولچینبهنسبتدومچیندروهبودبیشتردومسال
چیندوهروسالدوهردراینکهضمنداد.نشانبرتري
مشاهدهطبیعیرویشگاهبهنسبتايمالحظهقابلبرتري

گزارشنیز)2013(همکارانوKassahunتحقیقدرشد.
سنافزایشبااسانسعملکردوبرگعملکردکهاستشده

Aloysia(لیموبهداروییدرختچه triphylla L.(اولسالاز
.کردکاهشبهشروعآنازپسویافتافزایشدومسالبه

مرزهاسانسمیزاندردارمعنیاختالفعدمبا وجود
کاشتالگويدراسانسدرصد،کاشتآرایشتأثیرتحت

کاشتالگويدوهردردومچینوبودهبیشترمستطیل
چههرکهدهدمینشانامراین.بودبرتراولچینبهنسبت
درصدباشدمساعدترمرزهگیاهبراينوردریافتشرایط
Bakhshkandiنظربربناگردد.میتولیدنیزبیشترياسانس

هرزعلفرقابتزیگزاگکاشتالگوي)2013(همکارانو
افزایشخشکنیمهمناطقدرراعملکردودادهکاهشرا

دهد.می
بودهندارمعنینیزمرزهاسانسدرصدبرکودتیماراثر

بهکوديسطوحبیندراسانسدرصدنسبیبرترياما
تیورمی+اولسالدرهکتاردرتندوکمپوستورمی

برتريدومچیننیزهاچینبیندریافت.اختصاصلیتر40
نظرازنامساعدترشرایطرسدمینظربهبنابراین داد.نشان

است.شده اسانسدرصدافزایشموجبموادغذاییدریافت
نسبتيکودتیمارهايتمامیدرومزرعهدرمرزهاسانس

قیتحقدرداشت.توجهقابلبرتريطبیعیرویشگاهبه
Makkizadeh Taftiيودهاکاربردک)2012(همکارانو

بهبوددرییایمیشودکبابکیتردرایوییتنهابهیستیز
Satureja(مرزهییدارواهیگیفکیویمکصفات hortensis

L.(مطالعهدر.داشتیمثبتتأثیرGhazi Manasو
یآلمانبابونهییدارواهیگدر)2013(همکاران

)Matricaria chamomilla L.(وزنبرمپوستکیورماثر
گلردکعملبرو%1سطحدراسانسدرصدوگلخشک

Darziپژوهشدر.بوددارمعنی%5سطحدرتازهوکخش

Pimpinella(یسونانییدارویاهگدر)2013(همکارانو

anisum L.(دانهدراسانسیزانمیشترینب)با)%21/4
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البته .شدحاصلهکتاردرکمپوستورمیتن10مصرف
چیندوهردرمرزهاسانسدرصدبرهرزعلفتیمار

همهحالعیندرامااستندادهنشاندارمعنیاختالف
يبرترطبیعیرویشگاهمیانگینبهنسبتهرزعلفسطوح
شرایطدر تولیدياسانسدرصدتغییراتاند.دادهنشان

اعمالتراکماینباحداقلکهدهدمینشانهرزعلفرقابتی
اسانسدرصدافزایشیاکاهشدرنقشیهرزعلفشده

وکودکنشبرهمدرمشابهینتیجههمچنیناست.نداشته
آرایشکود،نیزوهرزعلفوکاشتآرایشهرز،علف

تحقیقاست.شدهمشاهدههرزعلفوکاشت
Bakhshkandiافزایشباکهدادنشان)2013(همکارانو

قندچغندرقندمیزاناز%15/0میزانهبخروستاجبوتههر
وHosseiniگزارشبراساسهمچنین.شودکاسته می

بربیشترياثرفصل،اوایلدروجین)2006(همکاران
Cuminum(سبززیرهعملکردياجزاوعملکرد

cyminum(.داشت

مرزهاسانسهايترکیبمقادیر
همهاسانس،هايترکیبمقادیريهامیانگینمقایسهدر
اولسالدرکاریوفیلن-ترانسوسیمن-پارابجزهاترکیب
مورددرامراینوانددادهنشانبرتريدومسالبهنسبت
ترپینن- گاماتیمول،اولسالدر.شتدابیشترينمودتیمول

برتريطبیعیرویشگاهمیانگینبهنسبتترپینن- آلفاو
ترپینن،- گاماسیمن،- پارادومسالدروداشتند
امراینبود.شاهدازبرترترپینن-آلفاوکاریوفیلن-ترانس

باشد.دومسالدرهواییوآبشرایطدلیلبهتواندمی
Aloysia(لیموبهدرشدهانجامهاي بررسی triphylla L.(

اولسالازگیاهسنافزایشباکهداشت آنازحکایت نیز
آنازپسویافتافزایشاسانسعملکرددومسالبه

Kassahun(کرد کاهشبهشروع et al., 2013.(
بهکاشتالگويدودرمرزهاسانسهايترکیبمقادیر

ترپینن-آلفاوترپینن- گاماتیمول،مقادیر.بودنزدیکهم
شاهدبهنسبتبقیهوهداشتبرتريطبیعیرویشگاهبهنسبت
.داشتندکمتريمقادیر

تـأثیر حتتمرزهاسانسدرتیمولمقدارتوجهقابلبرتري
برتـري نیـز و)%95/42(هکتـار درتـن چهارکمپوستورمی
تندوکمپوستورمیکوديتیماردرکارواکرولوترپینن- گاما
تـوان میراهکتاردرلیتر40تیورمی+اولسالدرهکتاردر
واجـد تیمـار درغـذایی عناصـر بلندمـدت وبیشترراهمیفبه

کمپوسـت ورمـی تـن چهـار کـاربرد . دادنسبتکمپوستورمی
تولیـد برايشرایطاینواستدهشبیشتريتیمولتولیدموجب

درکـه  گفـت تـوان میطرفیازاست.بودهنامساعدسیمن- پارا
تیمـول تولیـد مادهپیشکهسیمن- پاراتیمول،تولیدبهینهشرایط

ازحاصـل نتـایج گـردد. میتبدیلتیمولبهسهولتبهباشدمی
کمپوستورمیتأثیربارهدر)2005(و همکاران Anwarمطالعه

کـه دادنشـان ریحانداروییگیاهمؤثرهمادهتیفکیوتیمکبر
ـ بهبـود سببکمپوستورمیمصرف واسـانس مقـدار داریمعن

ـ ينحوبهشد،اهیگایندرآنتیفکی ـ مهک ـ متونـالول یلزانی لی
دربـود. شـاهد مـار یتازشـتر یباسـانس درموجـود ولیکاوک

یسـون انیـی دارویـاه گدر)2013(همکارانوDarziپژوهش
)Pimpinella anisum L.(اسـانس درآنتـول یـزان میشترینب
ــرو)14/94%( ــزانمینکمت ــای ــالنه- گام و%)47/2(یماچ

کمپوستورمیتنپنجمصرفبااسانسدر%)10/1(استراگول
Pogostemon(هنـدى نعنـاع مطالعـه درد.شحاصل cablin(
جـذب افـزایش وجودباNPKوکمپوستورمییتلفیقکاربرد

کودهـاي تـأثیر تحتاسانسمحتواي،پتاسیموفسفرنیتروژن،
,Singh(نگرفتقرارمعدنیوآلی کـود ازاسـتفاده در).2011

وپرمصـرف عناصـر برخـی هـاي ترکیـب باSangralمخلوط
Datura(تـاتوره دارویـی گیـاه درمصرفکم innoxia Mill.(

ــترین ــزانبیشــ ــدهامیــ ــوادوآلکالوئیــ ــیمــ دارویــ
ــیامین( ــکوپوالمین+هیوس ــا)اس ــزایشب ــطوحاف ــودس ــاک ت

کیلوگرم800سطحدرولیآمدبدستهکتاردرکیلوگرم600
,AL-Humaid(یافتندکاهش 2003.(

بهمرزهاسانسدرموجودسیمن- پاراوتیمولمقدارپاسخ
بیشترینکهطوريبه،بودیکدیگرعکسهرزعلفتراکمتیمار
میزانبیشترینوهرزعلفوجودعدمشرایطدرتیمولمقدار

حاصلمترمربعدرخروستاجبوته18تراکمدرسیمن- پارا
نسبتزراعیمرزهتیمولمیزانهرزعلفسطوحهمهدر.شد



...مقایسه اسانس مرزه سهندي10

میزانوداشتهبرتريطبیعیرویشگاهدرکرده رشدمرزه
علفوجودعدمالبته است.کرده عملآنعکسسیمن- پارا
وجودونمودفراهمتیمولتولیدبرايرا ايبهینهشرایطهرز

از.کردنامساعدتیمولبهرا سیمن- پاراتبدیلشرایطرقابت،
از باشد،نمیپذیرامکانتولیديسیمن- پاراتبدیلکهآنجا
یافت.خواهدافزایشآنمقداررو این

کلیطوربهتوان گفت که مینهاییگیرينتیجهعنوان به
میزاندريدارمعنیاختالفمرزهکاشتآرایشتأثیرتحت

هرزعلفوجودعدمد.شنمشاهدهاسانسهايترکیبو
مرزهدررا تیمولبیشتردرصد)ايگونهبینرقابتفقدان(

و6تعدادحضوردرمرزهبعديهايرتبهدروداشتبدنبال
افزایش.کردتولیدبیشتريتیمولمیزان،هرزفعلبوته12

عکسرابطهمرزهاسانسدرتیمولمیزانباهرزعلفتراکم
مجموعدرداشت.مستقیمرابطهسیمن-پارادرصدباو

زراعیشرایطدرسهنديمرزهداروییگیاهتولیدياسانس
قابلبرتريطبیعیرویشگاهیشرایطبهنسبتقزوین

دارد.ايمالحظه
بررایجشیمیاییکودوکمپوستورمیتأثیرمقایسهدر

باآنرقابتیتوانوسهنديمرزهعملکردونموورشد
تنچهارمیزانهبکمپوستورمیکهشدمشخصهرزعلف

برخیدریاوکردهبرابريرایجشیمیاییکودبایاهکتاردر
علفرقابتیتوانبارابطهدر.داردبرتريآنبهنسبتموارد
رشددرحدوديتاشیمیاییکودمصرفکهشدمعلومهرز

کند.میءایفاافزایشینقشهرزعلفرقابتو
بروحشیخروستاجمانند قدرتمنديهرزعلفرقابت

مؤثرسهنديمرزهاسانسهايترکیبنیزواسانسدرصد
میزانافزایشموجباماداشتکاهشیاثرآنهابروبود 

باسیمن-پارادرصدالبته د.شسیمن-پارامانندهاییترکیب
توان بنابراین میاست.داشتهعکسرابطهمرزهیمولتیزانم

وتولیدطریقازتیمولتولیدمسیرکهکرد استنباطچنین
درگیاهاستالزمرواینازگذرد.میسیمن-پاراتبدیل
ومحیطیشرایطبعد وشودهدایتسیمن- پاراتولیدجهت
امکانکهشوندفراهمطوريگیاهرشددرمؤثرهاينهاده

گردد.میسرتیمولبهآنبیشترهرچهتبدیل

وغذاییموادجذبباهرزعلفرسدمینظربهرو از این
خروستاجرقابتازناشیتنشوشده تنشایجادباعثآب

ازوگردیدهسیمن- پارامانندترکیباتیتولیدافزایشسبب
کند.میممانعتتیمولمانند اهمیتیباترکیبتولید
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Abstract
The Sahandi savory (Satureja sahendica Bornm.) is a native medicinal species of Iran, which

is exposed to extinction. Organic farming of this species in low input systems has an important
role to protect this valuable genetic reserve. To evaluate the essential oil content and
components of the savory in natural habitat and field conditions, an experiment was conducted
to investigate the plant growth responses to different fertilizer and redroot pigweed (Amaranthus
retroflexus L.) density (0, 6, 12 and 18 plants/m2) in two planting patterns (rectangles, zigzag).
The experiment was carried out in factorial based on RCBD with three replications at the
Qazvin Agriculture and Natural Resources Research Center during 2010 to 2012. The nutrient
treatments included NPK plus foliar application of micronutrients, four tons/ha vermicompost,
two tons/ha vermicompost plus 40 liters/ha vermi-tea (liquid formulation of vermicompost). At
the flowering stage, the essential oil content and compounds were measured in both samples of
field and natural habitats. The effect of planting pattern was not significant. The highest content
of essential oils in first harvest (28.38%) and in second harvest (46.04%) were obtained from
organic fertilizer treatments, two tons vermicompost + 40 liters vermin-tea and four tons
vermicompost, respectively. These treatments were superior to the savory harvested from
natural habitats. The essential oil content of savory under competition of redroot pigweed at all
densities were higher than the natural habitats and the highest content in first and second harvest
(30.41% and 51.80%) was obtained at 18 plants/m2 pigweed density. In all fertilizer treatments,
the content of thymol in comparison to natural habitats (38.49%) was superior and the highest
content (42.95%) was obtained with application of four tons vermicompost. In the absence of
weed, the Sahandi savory produced the greatest content of thymol (45.18%) compared to the
savory grown in natural habitats.

Keywords: Medicinal plants, essential oil compounds, organic fertilizer, planting pattern,
weed.


