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چکیده
Saturejaداروییهايگونههاياکسشناسانسبازدهوگلدارسرشاخهتولیدارزیابیهدفبا spicigera (C. Koch) Boiss.

)Spic1, Spic2, Spic3(وS. sahendica Bornm.)Sah1, Sah2, Sah3, Sah4, Sah5, Sah6(کاملهايبلوكطرحپایهبرشیآزمای
دوبینرا )P<0.01(يدارمعنیاختالفواریانسجزیهت.شداجرا1393سالدردماوندمنطقهدیمشرایطدرتکرار3باتصادفی

.Sگونهدربوتهخشکمادهمیزانها،میانگینمقایسهاساسبرداد.نشانبررسیموردصفاتنظرازگونه spicigera)50/108گرم(
.Sبهنسبت sahendica)82/25(اکسشندرخشکسرشاخهتولیدبیشترینهمچنین،.بودبیشترSpic2)5/183ازبوته)درگرم
.Sگونه spicigeraاکسشنوSah2)51/45گونهازبوته)درگرمS. sahendicaگونه.آمددستبS. spicigera65/2میانگیناب%

.Sگونهبامقایسهدر sahendica)34/1%(،وداشتبیشترياسانسبازدهSpic2بازدهبیشترینا ب)عملکردو)%90/2
.Sگونهاکسشنترینمناسباسانس،هکتار)درکیلوگرم10/36( spicigeraبهتوجهبا.بودخواهددماونددیمشرایطدرکشتبراي

.Sدرمتر)سانتیcm19/32(کمترپوششتاجقطرمیانگین sahendicaبهنسبتS. spicigera)90/54تراکمازاستفاده،متر)سانتی
.Sزودرسیطرفی،از.باشدمیپذیرامکانسهنديمرزهدراسانسوسرشاخهعملکردافزایشوبیشتر sahendicaرا الزمزمینه
بیشترپوششتاجقطروارتفاع،گلدارسرشاخهیزانمبرايايگونهدرونمقایسهباهمچنین،نماید.میفراهمبیشترچینتعدادبراي
برايسهنديمرزهبرترژنوتیپعنوانبهراSah2اکسشنتوانمیانتخاب،هايشاخصعنوانبه)زودرسی(کمترگلدهیتاوزروگیاه
.دکرپیشنهادمشابههاياقلیمیاودماونددیمشرایطدربرداريبهره

Satureja sahendicaهاي کلیدي:واژه Bornm.،S. spicigera (C. Koch) Boiss..اکسشن، دیم، عملکرد، اسانس ،
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مقدمه
Saturejaعلمینامبامرزهوییرداگیاه spp.نامو
.باشدمی)Lamiaceae(یاننعناعتیرهازSavoryانگلیسی

ازجملهدنیامختلفمناطقدرمرزهجنسمختلفهايگونه
Saturejaشاملآنهاازتعداديکهدارندرویشایران

bachtiarica،S. khuzistanica،S. intermedia،
S. sahendica،S. isophylla،S. rechingeri،S. edmondi،
S. kallaricaوS. atropatanaهستندماکشورانحصاري

)Mozaffarian, ,Mozaffarian؛ 2008 Emami؛ 2013 &

Aghazari, ,Jamzad؛ 2011 دیگرمناطقدربقیهو)2009
.کنندرشد میعراقوقفقازترکیه،نستان،ترکمازجملهجهان
کوهستانیهايدامنهدرویژهبهایرانمختلفنواحیدرمرزه

غربیجنوبومرکزيشرقی،شمالغربی،شمالشمال،مناطق
ایالم،لرستان،کرمانشاه،کردستان،،آذربایجانحوالیازجمله
گیالنوارسبارانخراسان،یزد،کهگیلویه،چهارمحال،اصفهان،

,Jamzad(رویدمی 2009(.
سهنديمرزهگلدارهايسرشاخهازرویشگاهیاتطالعمدر

)S. sahendica(تیمول،واستشدهاستخراجاسانس
اصلیهايترکیبعنوانهبکارواکرولوسیمن- پاراترپینن،- گاما

Sefidkon(باشدمیآناسانس et al., Akbarinia؛ 2004 et

al., Sefidkon؛ 2009 & Akbarinia, درهمچنین،).2009
هايبررسیموردگونهاینعملکردنیزايمزرعههايارزیابی

استگرفتهقرارکیفیویکم)Zarezade et al., اسانس.)2016
.Sمرزه spicigeraطبیعیهايرویشگاهدرنیز)Sefidkon &

Jamzad, بهتوجهبا.استگرفتهقرارمطالعهمورد)2004
درویژهبهدیمکشتبهاستالزم،کشوردرآبیمنابعمحدودیت

گلی،مریماسطوخودوس،بومادران،مانند داروییگیاهانمورد
Kheiri(آویشنومرزهزیره،اسفرزه،ماریتیغال، & Toori,

بایاوخشکیبهلمتحمهايجمعیتوهاگونهویژهبه،)2016
گیاهیارقامانتخابباالبته شود.بیشتريتوجهکمترآبینیاز

مطلوبیعملکردبهتوانمیمحیطیشرایطباسازگارومناسب
دیمکشتمناسبمدیریتوریزيبرنامهباهمچنین،یافت.دست

درصدافزایشظرفیتازاستفادهباتوانمیییدارواهانیگ
Aliabadi(داروییگیاهانزابسیارياسانس et al., ؛ 2009

Abbaszade et al., Baher؛ 2008 et al., ازجملهو)2002
Nooshkam(مرزههايگونهبرخی et al., شرایطدر)2014
نیزمرزهنمود.ایجادبیشتريافزودهارزشوفراوانتولید،تنش

ايرهصخاراضیدرخودرووچندسالهداروییگیاهیکعنوانهب
)Jamzad, ارزشباگیاهیپوششیکعنوانبهتواندمی)2009

،خاكوآبمنابعحفظجهتدرنیزواقتصادينظراز
وبازدهکمهايزاردیمدرسالهیکنامناسبهايکشتجایگزین

,Lebaschi(گرددمستعد Nooshkam؛ 2009 et al., 2014(.
شرایطدر تکشامکانبررسی، هژوپراینانجامازهدف

هاياکسشنعملکردمقایسهودماوندمنطقهدرآبیاريبدون
داروییگیاهاینهايقابلیتبنابراین،بود.مرزهگونهدومختلف

ابیارزیمورددماونداقلیمیشرایطدردیمکشتبرايارزشمند
.گرفتقرار

هاروشومواد
اونددمآبسردهمندتحقیقاتیایستگاهدرآزمایشیمزرعه

درکشورمراتعوجنگلهاتحقیقاتمؤسسه بهمتعلق
40º35'90"جغرافیاییموقعیتباتهرانشرقکیلومتري65

ارتفاعمتر1960وشرقیطول05º52'35"شمالی،عرض
بدوندشتدرایستگاهایناست.گرفتهقراردریاسطحاز

،آبرفتیخاكدارايواستشدهواقع%4شیبباعارضه،
بافتباروییالیهوزیرینالیهدرآهکیطبقاتباايقهوه

سرداستپینیمهمنطقهاقلیماست.)7/7(قلیاییpHبالومی،
شدهشروعآذراولتامهراواسطازبارندگیکهطوريهب،بوده

ساالنهبارندگیساله42میانگیندارد.ادامهماهخردادتاو
و8/49،7/38میزاننایازکهاستمترمیلی333

خردادواردیبهشتفروردین،بهمتعلقترتیببهمترمیلی5/13
درجه- 24بهمنوديهايماهدرحرارتدرجهحداقلاست.
درجه+37مردادوتیرهايماهدردماحداکثروگرادسانتی
گرادسانتیدرجه+5/10سالیانهدمايمیانگینوگرادسانتی
ساعاتمیانگینومترمیلی1226سالیانهبخیرتمتوسط،است

زیرزمینیهايآبسطحاست.ساعت8روزانهسالدرآفتابی
دارد.قرارمتر150تا110عمقدر
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sahendica.Sخودرويهايمرزهبذرهاي بررسی،ایندر
ازشدهآوريجمعSah5وSah1،Sah2هاياکسشنشامل

ازsah6وکردستاناستانازSah4وSah3شرقی،آذربایجان
.Sگونهوزنجاناستان spicigeraهاياکسشنشاملSpc1،
Spc2وSpc3وکشتنشاءهايسینیدرگیالناستاناز

شدند.نقلنمتحقیقاتیمزرعهبهحاصلهايگیاهچه
،بوتهخشکوزنوتازهوزن،استقراردرصدصفات

اسانسعملکرد،نساسابازدهخشک،وتازهسرشاخهعملکرد
تعدادبوته،پوششتاجقطربوته،ارتفاعشاملدیگرصفاتو

اوجمرحلهدرگلدهیتاروزتعدادوفرعیواصلیشاخه
بازدهتعیینمنظوربهگرفتند.قراربرداريیادداشتموردگلدهی
دهارتفاعازاکسشنهرگلدارهايسرشاخهاسانس،
شد.خشکسایهدراگانهجدوبرداشتطوقهمتريسانتی
باتقطیرروشبهو خشکگلوساقهبرگ،ازگرم80حدود
ازپسوگیرياسانسکلونجردستگاهوسیلهبهوآببخار
آمد.بدستاسانسدرصدار،فرّهايروغنسازيجدا

ايآشیانهطرحیکازاستفادهباحاصلهايداده
)Nested(کمکبهجداگانهطوربهگونههرهاياکسشنبعد و

.ندگرفتقراروتحلیلتجزیهموردتصادفیکاملهايبلوكطرح
Excelافزارنرمدرهادادهآماري،تجزیهانجامبراي ثبت2007
باهادادهبودننرمالآزمونانجامازپس.شدند

MINITAB16واریانستجزیهآنها،بودننرمالازاطمینانو
.آمدبعملدانکنايچنددامنهروشبهصفاتمیانگینمقایسهو

نتایج
مرزهگونهدوهاياکسشندرصفاتواریانستجزیه

)S. spicigeraوS. sahendica(داريمعنیاختالف
)P<0.01(بینوبررسیموردصفاتتمامنظرازهاگونهبینرا

دادنشاناسانسبازدهجزبختلفمصفاتبرايهااکسشن
توجهقابلبرتري،گونهدوصفاتمیانگینسهیاقم).1(جدول

S. spicigeraبهبوتهدرسرشاخهخشکوزننظرازویژهبه
و%7/245ترتیببهفرعیواصلیشاخهتعداد،%320میزان

بهنسبترا %8/97میزانبهاسانسبازدهو8/143%
S. sahendica2(جدولدادنشان(.

.Sهاي مختلف گونه مرزه اکسشن spicigera اختالف
داري در صفات وزن تر و خشک سرشاخه بوته در سطح معنی

% داشتند و براي صفات ارتفاع بوته، قطر بزرگ تاج پوشش، 1
قطر کوچک تاج پوشش و تعداد شاخه اصلی و فرعی نیز در 

).3دار بود (جدول % تفاوت معنی5سطح 
S. spicigeraهاي گونهمقایسه میانگین صفات در اکسشن

) از نظر وزن تر 4در شرایط دیم دماوند نشان داد (جدول 
گرم 1/418با میانگین Spic2سرشاخه گلدار بوته، اکسشن 

ترتیب با بهSpic1وSpic3هايبیشترین مقدار و اکسشن
گرم در رتبه بعدي قرار گرفتند. وزن 6/158و 1/241میانگین 

بیشترین مقدار Spic2خشک بوته نیز در اکسشن 
و گرم)9/132(Spic3گرم) و بعد از آن در اکسشن 5/183(

مشاهده گرم)Spic1)9/90کمترین میزان نیز در اکسشن 
نسبت به Spic2کننده، گردید. از نظر این صفت تعیین

% برتري 102% و 38ترتیب بهSpic1و Spic3هاي اکسشن
فاع داراي بیشترین ارت)Spic2نشان داد. همچنین، این اکسشن (

با میانگینSpic3متر) بود و اکسشن سانتی4/50(
کمترین ارتفاع متر در رتبه بعد قرار گرفت وسانتی3/44
مشاهده شد. بنابراین، Spic1متر) در اکسشن سانتی33(

Spic3% نسبت به اکسشن 8/13از نظر ارتفاع Spic2اکسشن 

برتري داشت.Spic1% نسبت به اکسشن 7/52و 
طر تاج پوشش، بیشترین قطر بزرگ تاج پوشش از نظر ق

و کمترین آن Spic3متر) در اکسشن سانتی1/62گیاه (
مشاهده شد. این ویژگی در Spic1متر) در اکسشن سانتی48(

Spic3 اکسشن در مقایسه باSpic2 و نسبت به 33/3برتري %
Spic1 درصدي نشان داد. اکسشن 38/29افزایشSpic2 با

کمترین Spic1اکسشن متر بیشترین وتینسا4/58میانگین 
متر) قطر کوچک تاج پوشش را داشتند. از نظر تعداد سانتی47(

حداکثر تعداد را 2/119با میانگینSpic2اصلی اکسشن شاخه
% و 13/44عدد) 7/82(با Spic1داشت که نسبت به اکسشن 

% برتري78/70عدد) 8/69(با Spic3در مقایسه با اکسشن 
). بیشترین تعداد شاخه فرعی در اکسشن 4داشت (جدول 

Spic2 بیشتر 95/94عدد مشاهده شد که 9/551با میانگین %
بود.Spic3% برتر از 44/230و Spic1از اکسشن 



.Sمرزهگونهدوهاياکسشندربررسیموردصفاتمربعات)(میانگینواریانستجزیه-1جدول spicigeraوS. sahendicaدماونددیمشرایطدر

منابع
تغییرات

درجه
آزادي

ارتفاع
گیاه

قطر
کوچک

پوششتاج

قطر
بزرگ

پوششتاج

تعداد
شاخه
اصلی

تعداد
شاخه
فرعی

تروزن
سرشاخه

بوته

خشکوزن
سرشاخه

بوته

عملکرد
خشک

سرشاخه

ترعملکرد
سرشاخه

بازده
اسانس

عملکرد
اسانس

روز
گلدهیتا

215/30تکرار ns15 ns64/20 ns2742 ns4/84 ns1101 ns4/452 ns26505 ns72708 ns078/0 ns58/23 ns9/71 ns

17/502گونه **2500 ns0/3095 **293150**19780**163461**2/41017 **4069653**13681607**41/10 **5/3197 **3/948 **

76/293گونهداخلاکسشن **150 ns8/216 **11783**6/855 **5875**9/1112 **115426**370314**333/0 ns52/68 **4/189 **

165/363643/4614965/1729385,1571690258061202/095/109/30خطا
CV%(3/202701/3141/156/1578/277/27/1014,747/2212,727/2(تغییراتضریب

دارمعنیتفاوتبدونو%1حسطدردارمعنیترتیببه:nsو**

.Sمرزهگونهدودربررسیموردصفات)%5دانکن(روشمیانگینمقایسه-2لجدو spicigeraوS. sahendicaدماونددیمشرایطدر

گونه
ارتفاع
گیاه

)cm(

بزرگقطر
پوششتاج

)cm(گیاه

کوچکقطر
پوششجتا

)cm(گیاه

قطرمیانگین
پوششتاج

)cm(گیاه

عدادت
شاخه
اصلی

تعداد
شاخه
فرعی

تروزن
سرشاخه

)g(بوته

خشکوزن
سرشاخه

)g(بوته

عملکرد
سرشاخهتر
)Kg/ha(

خشکعملکرد
سرشاخه

)Kg/ha(

بازده
اسانس

)%(

عملکرد
اسانس

)Kg/ha(

تاروز
گلدهی

S. spicigeraa33/41a73/56a7/53a90/54a00/311a36/97a96/220a50/108a9/2406a4/1243a65/2a83/28a2/265

S. sahendicab18/32b37/32b67/30b19/32b96/89b94/39b91/55b82/25b9/545b9/252b34/1b69/3b5/225
دارند.دارمعنیختالفا،متفاوتحروفباستونهردرهامیانگین



.Sمرزههاياکسشندرشدهبررسیصفاتواریانستجزیه-3جدول spicigeraدماونددیمشرایطدر

منبع
تغییرات

درجه
آزادي

میانگین مربعات

ارتفاع
گیاه

بزرگقطر 
پوششج تا

کوچکقطر
تاج پوشش

شاخهتعداد
اصلی

شاخهتعداد 
فرعی

وزن تر
بوتهسرشاخه 

وزن خشک
سرشاخه

بوته

عملکرد تر
سرشاخه

عملکرد
خشک

سرشاخه

بازده
اسانس

عملکرد
اسانس

تاروز
گلدهی

2ns43/6ns03/26ns90/19ns00/398ns00/148ns00/4933ns80/336ns6325356ns185302ns07/0ns18/21ns10/39لوكب
577848ns01/0*16/161ns80/85*1681426*00/6452**00/52721**115837*20/1973*70/173*23/106*21/235*2اکسشن

405/4569/5700/6610/199623700/124230/9721660412810129/036/4960/604خطا
تغییراتضریب

)CV%(77/1514/1432/1458/1559/2393/1227/713/1426/845/2045/1608/9

دارمعنیتفاوتبدونو%5و%1سطحدردارمعنیترتیببه:nsو***،

.Sمرزهمطالعهموردهاياکسشنصفات)%5دانکنروش(بهیانگینممقایسه-4جدول spicigeraدماونددیمشرایطدر

تاروز
گلدهی

عملکرد
اسانس

)kg/ha(

اسانسبازده
)%(

خشکعملکرد
سرشاخه

)kg/ha(

ترعملکرد
سرشاخه

)kg/ha(

خشکوزن
بوتهسرشاخه

)g(

تروزن
سرشاخه

)g(بوته

تعداد
شاخه
فرعی

دادتع
شاخه
اصلی

کوچکقطر
پوششجتا

)cm(

بزرگقطر
پوششتاج
)cm(

ارتفاع
گیاه

)cm(
اکسشن

41/266 a b80/18 ab53/2 1/815 bc bc8/1537 c90/90 b60/158 b10/283 70/82 ab b00/47 b00/48 b00/33 Spic1

37/265 a a10/36 a90/2 2/1375 a a0/2520 a50/183 a10/418 a90/551 20/119 a a40/58 a10/60 a40/50 Spic2

07/264 a b75/25 ab52/2 2/1047 ab ab0/2074 b90/132 b10/241 b20/169 80/69 b a70/55 a10/62 ab30/44 Spic3

.ندارنددارمعنیاختالفمشتركحرفیکحداقلباهايمیانگین،ستونهردر



.Sمرزهمطالعهموردهاياکسشنصفاتواریانستجزیه-5جدول sahendicaدماونددیمشرایطدر

منبع
تغییرات

درجه
آزادي

میانگین مربعات
ارتفاع
گیاه

بزرگقطر
وششپتاج

کوچکقطر 
پوششتاج

شاخهتعداد 
اصلی

شاخهتعداد 
فرعی

وزن تر
در بوتهسرشاخه

وزن خشک
در بوتهسرشاخه

عملکرد تر
سرشاخه

عملکرد خشک
سرشاخه

بازده
اسانس

عملکرد
اسانس

تاوز ر
گلدهی

2ns07/9ns55/54ns42/17ns00/39ns30/924ns90/346ns84/92ns11482ns2360ns01/0ns584/1ns46/32لوكب
00/1111ns70/776*30/2180**31/554215894****52739*38/0*283/3**48/263**07/248*62/235*73/279**5اکسشن

1081/365/56.46/378/1132/2729/24324/5619743266515/0047/147/15خطا
تغییراتضریب

)CV%(77/1884/2342/1956/1382/3831/3097/2913/2771/2676/2861/2577/1

دارمعنیتفاوتبدونو%5و%1سطحدردارمعنیترتیببه:nsو*،**

.Sمرزهمطالعهموردهاياکسشنصفاتدانکن)روش(بهمیانگینمقایسه-6جدول sahendicaدماونددیمکشتشرایطدر

تاروز
گلدهی

عملکرد
اسانس

)kg/ha(

بازده
اسانس

(%)

خشکعملکرد
سرشاخه

)kg/ha(

ترعملکرد
سرشاخه

)kg/ha(

خشکوزن
سرشاخه

)g(بوتهدر

تروزن
سرشاخه

)g(بوتهدر

تعداد
شاخه
فرعی

تعداد
شاخه
اصلی

کوچکقطر
پوششجتا

)cm(

بزرگقطر
پوششتاج
)cm(

گیاهارتفاع
)cm( اکسشن

c00/217 bc28/3 b88/0 de7/122 d0/290 b61/12 bc00/29 cd37/31 b17/58 ab99/26 b11/28 4bc04/26 Sah1

bc00/223 a48/5 b12/1 a3/495 a9/936 a51/45 a69/93 a29/64 b71/80 a06/44 a61/46 a70/45 Sah2

a84/240 cd05/2 ab32/1 e6/116 d7/220 b67/11 c08/22 de61/28 b93/67 b76/19 b27/20 c68/18 Sah3

ab33/232 b85/4 a88/1 c7/266 bc1/655 b13/27 abc41/54 b89/46 a77/111 ab90/33 ab56/34 abc81/34 Sah4

c00/217 bc25/4 b27/1 b1/356 b7/700 b61/35 ab96/69 bc5/42 ab85/86 ab96/33 ab98/37 ab22/39 Sah5

bc00/223 c87/2 a61/1 cd2/176 cd0/400 b62/17 bc00/40 e83/25 b44/66 ab33/25 b67/26 abc50/29 Sah6

.ندارنددارمعنیاختالفمشتركحرفیکحداقلباهايمیانگینستونهردر
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مرزهدرصفاتواریانستجزیهنتایجبراساس
S. sahendicaصفاتبرايمختلفهاياکسشن،)5(جدول

روزتعدادبوته،درسرشاخهخشکوتروزنگیاه،ارتفاع
صفاتبرايو% 1سطحدراصلیشاخهتعدادوگلدهیتا

دراسانسبازدهوپوششتاجکوچکقطروبزرگقطر
دادند.نشاندارمعنیتفاوت% 5سطح

بین)%1سطحدردانکنروش(بهصفاتمیانگینمقایسه
.Sگونهمختلفهاياکسشن sahendicaنشان)6(جدول

ومتر)سانتی7/45(ارتفاعبیشترینSah2اکسشنکه داد
ارتفاعکمترینباSah3اکسشنازبیشتر% 144برافزون

تاجکوچکقطروبزرگقطرنظرازداشت.را)68/18(
اکسشننیزبوتهدرسرشاخهخشکوتروزنوپوشش
Sah2وبیشترینSah3اختصاصخودبهرامقدارکمترین
نظرازاکسشنبرترینعنوان بهSah2یب،تتربدیندادند.
برتري% Sah3299بهنسبتبوتهسرشاخهخشکوزن
درروز)84/240(گلدهیتاروزتعدادبیشترینداد.نشان

باSah5وSah1هاياکسشنگردید.مشاهدهSah3اکسشن
Sah4هاياکسشنو% 10حدودروز)217(میزاننکمتری

ازدادند.نشانکمترگلدهیتاروز5/3میزانبهSah6و
%)88/1(مقداربیشترینباSah4اکسشناسانس،بازدهنظر

بیشتراسانس% 1%)،88/0(میزانکمترینباSah1بهنسبت
داشت.برتري% 6/113و

بحث
چندسالههمرزهاياکسشنبررسیایندر

S. spicigeraوطبیعیهايرویشگاهازشدهآوريجمع
دیمشرایطدردماوندهمندآبسردایستگاهدرشدهکشت

درگلدهیتاروزتعدادگرچهدادند.نشانخوبیسازگاري
گلدارسرشاخهتولیدمیزاناما نداشت،تفاوتیهااکسشن

اینازSpic2اکسشنوداشتداريمعنیاختالفآنهادر
مانند صفاتیبراياکسشناینهمچنین،بود.برترنظر

تعدادواصلیشاخهتعدادپوشش،تاجقطرگیاه،ارتفاع
نشانرامقداربیشترینعملکرداجزاءعنوانبهفرعیشاخه

داد.

.Sداروییگیاه sahendicaازکهسهنديمرزهیا
ازپسنیزاستایرانانحصاريوچندسالههايگونه
،دماوندمنطقهدرکشتوکشورمختلفمناطقازآوريجمع

محصولتولیدوگلدهیرشد،وبودهسازگاردیمشرایطبه
برخوردارايویژهاهمیتازنآمختلفهاياکسشندر
خشکوتروزندرهااکسشنتفاوتهمچنین،باشد.می

گزینشدرزراعیصفاتمهمترینازیکیعنوانبهسرشاخه
باشدمیبررسیایندرارزشمندنتایجازبرترنوتیپ(هاي)ژ

عملکردبامرتبطصفاتونظراینازSah2اکسشنکه
بهرامیزانباالترینپوششتاجقطروگیاهارتفاعمانند 

ایندرسرشاخهخشکزنومیانگینداد.اختصاصخود
دربود.بوتهدرگرم51/45برداشتچینیکبااکسشن
قابلمحصولبهینه،تراکماعمالنیزومتعددبرداشتصورت
یاورویشگاهدرسرشاخهعملکردابمقایسهدربرداشت

دربرداشتچین3تا2ازآمدهبدستآبیکشتصولحم
همکارانوAkbariniaتوسطشدهگزارشآبیکشت

.بودخواهدمالحظهقابل)2009(
توزیعومقدارهویژبهکشور،اقلیمیشرایطبهتوجهبا

درمترمیلی300تا250ساالنهجويهايریزشبارندگی،
شرایطحداقلعنوانبهتواندمیبهارویژه هبوزمستانپاییز،

باشد.آبیاريبدونداروییگیاهانبرخیکشتبرايمناسب
درمترمیلی700تا300ازبیشبارندگیبامناطقدرالبته 
گردد.میفراهمدیمکشترايبتريمناسبوضعیتسال،

گیاهانکشتدارویی،گیاهانتولیدوکاشتوسعهتدر
Lebaschi(آویشنمانند چندسالهدارویی & Sharifi

Ashoorabadi, منطقههردیمشرایطباسازگار)2016
توسطسالهیکگیاهانجایگزینکشتعنوانبه

KalaichelviوSwaminathan)2009(شدهپیشنهاد
ایجادضمنسالهچندداروییگیاهاناستقرارزیرا.است

ازناشیفرسایشازتواندمیمی،ئداگیاهیپوشش
,Lebaschi(نمایدگیريجلوساالنهمکررهايشخم 2009.(
بسیارياسانسدرصدافزایشحتیوتغییر،توجهقابلنکته

Aliabadi(باشدمیخشکیتنشتحتداروییگیاهاناز et

al., Abbaszade؛ 2009 et al., Baher؛ 2008 et al.,
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.Sگونهنیزبررسیاین در).2002 spicigeraدرشدهکشت
Spic2اکسشنو%65/2میانگینباآبیاريبدونشرایط

کیلوگرم10/36عملکردواسانس%90/2بازدهباگونهاین
دیمشرایطدرکشتبرايراخوبیقابلیتهکتاردراسانس

Baherگزارشباکهدادنشانددماون Nikهمکارانو
مرزهاسانسمطلوبکیفیویکمتغییراتمورددر)2004(

باشد.میهمسو،مزرعهدرخشکیتنشتحت
شرایطدرمرزهدیمکشت،ارزیابیایننتایجبراساس

سالدرمترمیلی300حدودبارندگیبادماوندهواییوآب
بهتوجهباباشد.میپذیرامکانبهمشاهاياقلیموزراعی

.Sهايگونهدرخشکسرشاخهتولیدمیانگین spicigera

.Sوبوته)درگرم50/108( sahendica)82/25درگرم
Spic2اکسشندرخشکسرشاخهتولیدبیشترینوبوته)

.Sگونهازبوته)هردرگرم5/183( spicigeraاکسشنو
Sah2)51/45گونهازبوته)هردرگرمS. sahendicaو

.Sدر%65/2اسانسبازدهمیانگیننیز spicigeraو
.Sگونهدر34/1% sahendicaاکسشنتوانمیSpic2از

.Sگونه spicigeraدانست.دماونددیمشرایطمناسبرا
مرزههايگونهواکنشبرمبنیبررسیاینازحاصلنتایج

همکارانوNooshkamگزارشباآبیتنششرایطبه
مرزهوخوزستانیزهمرمتفاوتواکنشمورددر)2014(

هايیافتهوعملکردمیزاندردیمشرایطبهرشینگري
Hadianنیزومرزهايهگونبینتنوعاز)2010(همکارانو

،نعناعتیرهگیاهانسایربررسیدر)Rey)1992دستاوردبا
سوي ازدهد.میشاننهمخوانیتنشتحتآویشنمانند 
کمترپوششتاجقطرمیانگینداشتننظردربادیگر،

.Sدرمتر)سانتی19/32( sahendicaبهنسبت
S. spicigera)90/54تراکمازاستفادهامکانمتر)سانتی

دراسانسوسرشاخهعملکردفزایشانتیجهدروبیشتر
براينظرموردظرفیتدارد.وجودسهنديمرزهبرايهکتار
برتراکموگونهمتقابلاثرباسهنديمرزهدربیشترتولید

.Tهايآویشنسرشاخهعملکرد vulgaris و
T. transcaspicusتوسطشدهگزارشGarivaniو

.Sزودرسیدارد.مطابقت)2012(همکاران sahendicaنیز

ین،ابرعالوه.کندمیفراهمرابیشترهايچینبرداشتامکان
،گلدارسرشاخهمیزانگونه،اینهاياکسشنمقایسهبا

ازتواندمیاکسشناین،گیاهپوششتاجقطروارتفاع
توجهباهمچنین،باشد.Sah2اکسشنگزینشهايشاخص

اهمیتبرمبنی)2015(همکارانوNazariپیشنهادبه
دورهویژهبهگیاهرشدحساسمراحلانیهمزمازاجتناب

روزتعدادبا)Sah2(اکسشناینرطوبتی،تنشبایگلده
ژنوتیپعنوانبهتواندمی،نسبیزودرسیوکمتردهیگلتا

دماوندمنطقهدردیمکشتبرايمناسبوسهنديمرزهبرتر
باشد.مشابههاياقلیمیاو

سپاسگزاري
مراتعوجنگلهاتحقیقاتمؤسسهمحترمهمکاراناز
اجرايدرهمکاريبرايدارویییاهانگبخشویژهبهرکشو
داریم.راتشکرکمالپژوهشاین
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Abstract
To evaluate biomass and oil percentage at flowering stage in different accessions of

medicinal plants Satureja spicigera (C. Koch) Boiss. (Spic1, Spic2, Spic3) and S. sahendica
Bornm. (Sah1, Sah2, Sah3, Sah4, Sah5, Sah6) under dry farming condition, an experiment was
carried out based on three-replicated randomized complete block design in Damavand, Iran in
2014. Variance analysis showed significant differences (P<0.01) between two species for all the
traits with the higher values for S. spicigera. Based on means comparison, higher dry shoot
weight per plant (108.5 g) was detected in S. spicigera compared to S. sahendica with 25.82g.
The highest amount of dry shoot weight per plant was obtained from Spic2 accession (183.5g)
in S. spicigera and from sah2 (45.51 g) in S. sahendica. Also, S. spicigera showed higher oil
content (2.65%) compared to S. sahendica with 1.34%. Spic2 with the highest amount of oil
(2.90%, 36.10 kg/ha) could be the best accession for cultivation under dry farming condition of
Damavand. Considering lower plant canopy diameter in S. sahendica (32.19 cm) compared to
S. spicigera (54.90cm), biomass and oil yield increase is possible with higher plant density.
Furthermore, considering dry shoot weigh, plant height, plant canopy and day to flowering as
selection indices, Sah2 could be proposed as superior genotype of S. sahendica for dry land
farming in Damavand or similar climates.

Keywords: Satureja sahendica Bornm., S. spicigera (C. Koch) Boiss., accession, dry farming,
performance, essential oil.


