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 چکیده
 برداشت زمان و (هزار در 2 و صفر) (PLANTFEED) کامل کود ،(فروردین 70 و اسفند 22) کشت تاریختأثير  بررسی منظور به      

 خشک وزن)( Satureja rechingeri Jamzad) رشينگری مرزه دارویی گياه کيفی و یکمّ عملکرد بر (عصر 02 و ظهر 02 صبح، 8)

 طرح قالب در لیفاکتور صورت به شییآزما (کارواکرول درصد و اسانس درصد و عملکرد برگ، به ساقه نسبت ساقه، و برگ

 برگ به ساقه نسبت استثناء به شده ذکر صفات تمامی نتایج، براساس .گردید انجام 0723 سال در تکرار سه بای تصادف کامل های بلوك

 صفات تمامی در افزایش باعث کامل کود کاربرد و فروردین 70 کاشت تاریخ .گرفتند قرار کامل کود و کاشت تاریخ تيمار تأثير تحت

 .داد افزایش را اسانس عملکرد و درصد ،صبح برداشت تيمار .شد و نسبت ساقه به برگ کارواکرول درصد استثناء به بررسی مورد

 زمان × هزار( در 2) کامل کود × اسفند( 22) کاشت تاریخ گانه سه متقابل اثرتأثير  تحت%( 73/22) کارواکرول درصدبيشترین 

 برداشت زمان × کامل کود مصرف عدم × اسفند 22 کاشت تاریخ متقابل اثرحت تأثير ت %(33/82آن )کمترین ميزان  و )عصر( برداشت

 ذکر صفات بيشتر در کامل کود مصرف ،فروردین 70 کاشت تاریخ در کهایج نشان داد نت رسد می نظر به نهایت، در .بدست آمد )صبح(

 را موجب شد.و درصد کارواکرول  سانسا عملکردو  درصد بيشترین عصر و صبح برداشت ،همچنين شد. بهتری نتایج بروز سبب شده

 

 .Satureja rechingeri Jamzad مرزه، کود، کارواکرول، اسانس، :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 گياهاان  به داروسازی صنایع مبرم نياز و جمعيت افزایش

 مصانوعی  تولياد  در ناتوانی دارو، اوليه مواد عنوان به دارویی
 و داروسااازی صاانایع توساا  حياااتی داروهااای از ای پاااره

 صاانایع در دارویای  گياهااان هماثثر  مااواد اهميات  همچناين 
 کاه  اسات  شاده  باعاث  بهداشتی و آرایشی غذایی، پزشکی،
 کاشات،  نظار  از گياهان از دسته این پيرامون تحقيق و توجه
-Akrami) باشد برخوردار خاصی اهميت از مصرف و توليد
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Nejad, 2013.) تمایال  و ییشيميا یداروها جانبی عوارض 
 منظاور  باه  طبيعای  محصوالت از بيشتر هرچه استفاده به بشر
 دارویای  سيسات   مشاکالت  همچناين  و دخاو  سالمت حفظ
 شاده  دارویی گياهان به بشر بيشتر هرچه توجه باعث مدرن،
 (.Rahimzadeh et al., 2012) است

 و زرد های گل با که است جدید ای گونه رشينگری مرزه
 اسات  تشاخي   قابال  متاراک   و زیااد  پرپشات  هاای  کرك

(Hassanvandi et al., 2018.) اناادام در اسااانس مقاادار  
 رویاش  محال  اقليمای  شرای  به و است متفاوت مرزه هوایی

 اساات %2 تااا %0 بااين آن اسااانس مقاادار .دارد بسااتگی
(Davoodi, 2016.) اساانس  شايميایی  های ترکيب مهمترین 

 تارپينن، -گاماا  پاراسيمن، کارواکرول، شامل رشينگری مرزه
 باشد می توژن-آلفا و ميرسن اورژنول، سينئول،-8،0 ليمونن،

(Mousavi, 2016.) يمياییشا  ياب ترک ینمهمتر ،لکارواکرو 
 اثار  ازجملاه  ،يولوژیکب یژگیو ینچندی دارا ،مرزه اسانس

 یایی،ضاادباکتر ضااددرد، ،ابضاادالته ه،کننااد یضاادعفون
 باشاد  یم تیيداناکس یآنت همچنين و یمخمرضد و یضدقارچ

(Nooshkam et al., 2015.) بيااترک کااهیی هااا گونااه 
 مثل دهد، یم ليتشک را آنها اسانس %51 از شيب کارواکرول

 نظار  ازی نگريرشا  مارزه  وی اريبخت مرزه ،یخوزستان مرزه
 و کاردن ی اهلا  و کشات ی برا و هستند تياهم حائزی تجار
  (.Totonchian, 2011) شوند یم هيتوص برداری هبهر

 عوامال تاأثير   تحت هیثانو های تيمتابول و کيفيت يتکمّ
 صاورت  به يطیمح عوامل کنترل .دارد قرار یطيمح و کيژنت

 های يوهش و ابزارها به توجه با توان یم یول نبوده سريم کامل
 اهيا گ کاه  نمود کنترل یا گونه به را آن هایاثر مدیریتی مثثر
 نیا ا در و کناد  ظااهر  را خود بالقوه قابليت  یشرا آن تحت

  یشارا  باه  یابيدسات  در یاساس نقش اهيگ کاشت خیتار نيب
 حاداکثر  حصاول  بارای  نماو  و رشاد  دوره طول در مناسب
  دیا نما یما  ءفاا یا یای دارو اهاان يگ در یفا يک و یکمّ عملکرد

(Haj seyed hadi et al., 2002.) باعث مناسب کاشت زمان 
 زماان  تطاابق  نيهمچنا  وی ما ياقل عوامل از نهيبهی رگي بهره
 و ديتول شیافزا آن جهينت که شود یم مناسبی دما بای گلده

 هر عملکرد (.Khajehpour, 2004) باشد یم محصول تيفيک

 شاده  افات یدری ديخورشا  تابش مقدار لهيوس بهی زراع اهيگ
ی واقعا  رشاد  فصال  در کااهش  هرگونه ،شود یمی ريگ اندازه

 شااد خواهااد بااالقوه عملکاارد رفااتن دساات از بااهمنجاار 
(Totonchian, 2011.) 08) کاشات  یختار چهار یبررس در، 

 ماارزه ياااهگ یرو (ماااه یبهشااتارد 8 و 0 و ینفاارورد 25
 کااه شااد داده نشااان (.Satureja hortensis L) تابسااتانه

 وردینفار  25 کاشت های یختار در خشک عملکرد يشترینب
 ,Ziombra & Frazczak) شاد  حاصال  مااه  اردیبهشت 0 و

  آبااان، 05) کاشاات تاااریخ سااه بررساای طاای در (.2008
 پرسو رق  آلمانی بابونه گياه در (ماه فروردین 05 و اسفند 05

 دوم برداشت نوبت و اسفندماه 05 کاشت تاریخ که داد نشان
 ميزان و بود تریباال لولوبيساب-آلفا و اسانس عملکرد دارای

 ساایر  باه  نسبت یباالتر کيفيت و بوده مطلوب آن کامازولن
 (.Ebadi et al., 2010) داشت ها برداشت

ی بارا  یاساسا  وی ضرور ییغذا عناصر فسفر و يتروژنن
ی هاا  يات متابول يفيات ک و يتکم و شوند یم محسوب ياهانگ

 ینمهمتار  از یکای  فسافر  .دهند یم قرارتأثير  تحت را یهثانو
 باه  و اسات  گيااه  نيااز  مورد زیاد مقدار به که ییغذا عناصر
 شاود،  مای  یافات  طبيعات  در معدنی و آلی های يبترک شکل
 بار  بلکاه  دارد زیاادی  تأثير گياه رشد بر تنها نه فسفر کمبود
 اسات.  گاذار تأثير ياز ن آن يفيات ک و بذر و ميوه گل، تشکيل
 محساوب  گياهاان  برای اساسی و ضروری عنصری نيتروژن

 ،يدروژنه و يژناکس کربن، مانند عناصری با همراه و شود می
 و نوکلئياک  اسيدهای  ،هآمين اسيدهای مانند ندیشمارز مواد

 نياز  کلروفيل وجود اینکه ضمن ،کند می توليد را آلکالوئيدها
 (.Davoodi, 2016) اساات عنصاار ایاان وجااود بااه وابسااته

Alizadeh شیافازا  باا  کاه  کردناد  انيب (2101) همکاران و 
 Satureja hortensis) مرزه اهيگ در کامل کود کاربرد زانيم

L.) آن اساانس  و اهيا گ یشا یرو کار يپ عملکرد بوته، ارتفاع 
 و 011 صافر،  يتروژنن سطوح ،یا مطالعه در .ابدی یم شیافزا
 یای دارو يااه گ بار  خاال   يتروژنن هکتار در يلوگرمک 711

 باا  کاه  داشات  یان ا از حکایات  یجنتا و شد یشآزما یحانر
 يااه، گ تاوده  یسات ز يلوگرم،ک 711 تا يتروژنن سطح یشافزا

 یافات  یشافازا  بارگ  سطح شاخ  و برگ اسانس عملکرد
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(Sifola & Barbieri, 2006.) Mumivand همکاااران و 
  تااا يتااروژنن کااود کاااربرد کااه کردنااد گاازارش (2100)

 خشاک،  وزن ارتفاع، یشافزا سبب هکتار، در يلوگرمک 051
 شاد  تابساتانه  مرزه اسانس عملکرد و برگ سطح ساقه، قطر
 قارار  يتاروژن ن کاود تاأثير   تحات  اساانس  های يبترک یول

  فساافری کودهااا مختلاا  سااطوح يقاایتحق در نگرفاات.
 و (یپال تر فسافات  ساوپر  هکتاار  در يلوگرمک 31 و 71 ،1)
 باار (اوره هکتااار در کيلااوگرم 211 و 011 ،1) يتااروژنن

 نشاان  یجنتا و شد یبررس یآلمان بابونه يفیک و یکمّ عملکرد
 تعاداد  بوتاه،  ارتفااع  يتروژن،ن کود مصرف یشافزا با که داد

 که یطور به .یافت یشافزا خشک گل عملکرد و یفرع ساقه
 از فساافر يلااوگرمک 31 و يتااروژنن يلااوگرمک 211 يمااارت
 ناد کرد عمال  بهتار  شاده،  ذکر صفات نظر از یگرد یيمارهات
(Copetta et al., 2006.) 

Court یرو را برداشات  خیتار آثار (0227) همکاران و 
 یبررسا  ماورد  ای گرباه  نعناع اسانس تيفيک و اهيگ عملکرد

 و اساانس  عملکارد  اه،يگ عملکرد که دادند نشان و داده قرار
 و نئومنتاول  منتول، ليقب از اسانس دهنده ليتشک یها بيترک
 افتاه ی شیافازا  اهيا گ رشد با همزمان اسانس در استات ليمت

 اهاان يگ در زومنتاون یا و منتاون  مقادار  بيشترین البته .است

 .شد مشاهده رشد حال در ای نابالغ
Aflatuni (2115)  ترکيااب و مقاادار کاه  نمااود گازارش 

 برداشات  زماان  و اهيا گ نمو مرحله به یادیز بستگی اسانس
 برداشات  کاه  کارد  انيا ب نيهمچن وی .دارد یفلفل نعناع اهيگ

 و هاا  بارگ  عملکارد  کاهش به منجر رهنگامید و زودهنگام
 مراحال  در اهيا گ برداشت زمان شد. خواهد اسانس عملکرد
 و یزراعا  صافات  یرو بار  یتاوجه  قابال  تأثير نمو مختل 

 و Maletic .دارد نعنااع  گيااه  اساانس  یمحتاوا  و ها بيترک
Jevaovic (0228) یهاا  بارگ  در یا مالحظه قابل تغييرات 
 دررا  نعنااع  گيااه  موننيل و استات ليمنت منتوفوران، خشک،
 خشاک،  یهاا  بارگ  و (رویشای  رشاد  زماان ) اول برداشت
 مشااهده  (گلادهی  زماان ) دوم برداشات  در منتون و اسانس
 .کردند

 یاران ا در یاد جد یای دارو يااه گ عنوان به رشينگری مرزه
 و شده انجام ياهگ ینای رو محدودی يقاتتحق و است مطرح

 یبررسا  قابال  آن یزراعا  باه  و یزراعا  مختلا   هاای  ينهزم
 خیتاار تاأثير   یبررس هدف با پژوهشاین  ینبنابرا .باشد یم

 و یکمّا  صفاتاز  یبرخ بر برداشت زمان و کامل کود کشت،
 .شد انجام رشينگری مرزه ییدارو ياهگ یفيک

 

 آباد( خرم هواشناسی )ایستگاه 1396-97 سال در طرح اجرای مدت طول در هواشناسی آمار -1 جدول

 سال های ماه

1397 

 تبخیر میزان

 متر( )میلی

 بارندگی

 متر( )میلی

 نسبی رطوبت میانگین

(%) 

 حرارت درجه میانگین

 (˚C) حداقل

 حداکثر حرارت درجه میانگین

(C˚) 

 3/08 8/4 5/53 3/32 11 1396 اسفند

 0/27 7/3 5/55 31 8/20 فروردین

 3/27 3/01 5/33 72 073 اردیبهشت

 8/77 7/05 47 0/02 2/237 خرداد

 0/40 3/21 08 1 2/784 تیر

 3/40 8/21 03 1 2/740 مرداد

 2/78 3/03 5/02 1 714 شهریور
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  متر( سانتی 6-66 )عمق آزمایش محل خاک شیمیایی و فیزیکی نتایج -2 جدول

 خاک بافت
 اسیدیته

 خاک

هدایت 

 الکتریکی

(DS/m) 

 آلی کربن

)%( 

 نیتروژن کل

)%( 

 قابل پتاسیم

 جذب

 قابل فسفر

 جذب
 مولیبدن سدیم مس منگنز روی آهن

(mg/kg soil) 

 35/1 125/433 38/2 4/7 207/1 8/2 8/44 2/281 00/1 23/1 25/1 15/3 سيلتی لوم

 

 ها روش و مواد

 مزرعه در 0723-23 یزراع سال در یشآزما این
 0 شماره یصنعت شهرك در واقع خُرمان داروسازی شرکت

دقيقه،  20درجه و  48با طول جغرافيایی  آباد خرم شهرستان
دقيقه و ارتفاع از سطح  73درجه و  72عرض جغرافيایی 

شد. اطالعات مربوط به هواشناسی در متر اجرا  0025دریا 
 بيان گردید. 0سال زراعی مربوطه در جدول 

 محل خاك شيميایی و فيزیکی خصوصيات تجزیه
 آزمایشگاه در (2 )جدول متر سانتی 1-31 عمق در آزمایش

 انجام شد. لرستان دانشگاه کشاورزی دانشکده
 یها بلوك طرح قالب در لیفاکتور صورت به آزمایش

 خیتار شامل مارهايت .دش اجرا تکرار سه در یتصادف کامل
 فروردین آخر و (اسفند 22) اسفند آخر سطح دو در تکاش
  (PLANTFEED) کامل کود کاربرد (،فروردین 70)

 در رویشی رشد زمان در پاشی محلول صورت به (7 )جدول
 سطح سه در برداشت زمان و هزار( در دو و صفر) سطح دو
  .بود (عصر 08 و ظهر 02 صبح، 8)

 

 آزمایش در استفاده مورد کامل کود های ویژگی -3 جدول

 با کالته منگنز محلول بور محلول مولیبدن

EDTA 

 با کالته مس

EDTA 

 با کالته روی

EDTA 

 با کالته آهن

EDTA 

 کل نیتروژن فسفر پتاسیم

1115/1 12/1 15/1 15/1 15/1 0/1 21 21 21 

 

 آباد( خرم هواشناسی )ایستگاه 1396-97 سال در برداشت و کاشت روز و ماه دمای میانگین -4 جدول

 سال های ماه

1397-1396 

 سال های ماه

1397-1396 

 حرارت درجه میانگین

(˚C) 

 4/02 0723 اسفند 22 1396 اسفند

 5/03 فروردین 70 1397 فروردین

 1397 شهریور

 4/28 صبح 8 ساعت

 3/73 ظهر 02 ساعت

 3/23 عصر 08 ساعت
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 در مرزه، ییدارو اهيگ کاشت بستر یساز آماده برای
 سکید دو و شخ  یزراع اتيعمل 0723 سال زمستان
 و یجو فاروئر از استفاده با .شد انجام ه  بر عمود
 نيب فاصله وایجاد  متر یسانت 21 عمق به ییها پشته
 در نظر گرفته شد. متر ینتسا 51 ها  یرد نيب و ها بوته
 فاصله که یطور به شد، جادیا متر 2×7 ابعاد با ییها کرت

 یاصل یها کرت نيب  فاصله متر، کی یفرع یها کرت نيب
 برای .گردید لحاظ کاشت خ  4 کرت هر در و متر 2

 سال گياهان خشبی قسمت از ماه آبان ده  در نشاء تهيه
 که هایی گلدان در ها قلمه وشد  انجام گيری قلمه قبل
 داخل در و گرفته قرار بودند شده آماده منظور همين به

 و قلمه تهيه مراحل تمامی )در شدند نگهداری گلخانه
 تيمار دو هر برای است(. بوده یکسان کامالً شرای  نشاء
 تيمار در که گردید استفاده نشاءها این از کشت تاریخ
 مزرعه به دیرتر ماه یک نشاءها فروردین 70 کشت تاریخ
  گردیدند. منتقل

  عمق در و کاشت یها  یرد یرو مرزه ینشاءها
 نياول .ندشد کشت یدست صورت به یمتر یسانت 05
 به یبعد یها یاريآب و کشت از بعد بالفاصله یاريآب

 .شد انجام رشد فصل آخر تا بار کی روز 3 هر فاصله
 چند در و یدست نيوج توس  هرز یها عل  با مبارزه
 .گردید انجام نوبت

 یماريب و آفت گونه چيه با اهيگ رشد  دوره طول در
 زمان .نشد استفاده کش آفت و کش عل  از و نشد روبرو

 ،بود شهریور 04 کاشت تاریخ تيمار دو هر برای برداشت
 صورت به مرزه، ياهگ يفیک و یکمّ صفات يریگ اندازه برای
 انتخاب یگلده یابتدا در بوته 01 کرت هر از یتصادف
 و برگ از ساقه، و برگ خشک وزن يينتع از پس شد.

 ،بودند شده خشک یهسا در که نمونه هر گلدار سرشاخه
 شد. فرستاده یشگاهآزما به گيری اسانس برای گرم 51

 HM6-500 مدل کلونجر دستگاه توس  اسانس درصد
 ني  و ساعت سه مدت در آب با يرتقط روش به

 ضرب حاصل از يزن اسانس عملکرد شد. یيرگ اندازه
 محاسبه یشیرو اندام خشک وزن در اسانس درصد
 در اسانس دهنده يلتشک های يبترک نوع و مقدار .گردید
ی ها دستگاه با آباد خرم خرمان داروسازی مجتمع

 GC 2010 مدل Shimadzu مدل گازی کروماتوگراف

Plus ،مدل جرمی سنج طي  همراه هب ژاپن( )کيوتو 
Shimadzu Quadruple-MS مدل QP2010 SE 

 22/1 ×متر 71 ستون روی بر ها ترکيب شد. گيری هزاندا
 ذوب سيليسی مویرگی ستون شدند. جدا ه  از متر ميلی
 و BP-5 (Shimadzu) ميکرومتر 25/1 فيل  با شده

 قطر با ای شيشه آستر با تقسي  بدون / شده تقسي  انژکتور
  است. شده تشکيل متر ميلی 0 داخلی

 یسهمقا و SAS افزار نرم با ها داده يلوتحل یهتجز
 %5 احتمال سطح در LSD آزمون با يزن يمارهات يانگينم

 استفاده اکسل افزار نرم از نمودارها رس ی برا .شد انجام
 .یدگرد

 
 نتایج

 برگ خشک وزن

  (5 )جدول واریانس تجزیه از حاصل نتایج
  و کاشت تاریخ اصلی هایاثر تنها که داد نشان ها داده
  بيشترین .شد دار معنی% 0 احتمال سطح در کود
  کمترین و هکتار( در کيلوگرم 5/0437)
 براساس برگ خشک وزن هکتار( در کيلوگرم 5/0123)

 در ترتيب به کاشت تاریخ اصلی هایاثر ميانگين مقایسه
 جدول) آمد بدست اسفند آخر و فروردین آخر تيمارهای

 در کامل کود اصلی اثر ميانگين مقایسه همچنين (.3
 (هزار در 2) کامل کود مصرف تيمار که داد نشان 4 جدول
 را برگ خشک وزن کامل کود مصرف عدم تيمار به نسبت
  .داد افزایش 12/22%

  



 

 

 

 مرزه ییدارو یاهگ نگرییشر رقم برداشت زمان و کامل کود کشت، یختارتأثیر  تحت همؤثر مواد و یشیرو یاتخصوص یبرخ مربعات نیانگیم -5 جدول

 کارواکرول درصد اسانس عملکرد اسانس درصد برگ به ساقه نسبت ساقه خشک وزن برگ خشک وزن یآزاد درجه رییتغ منابع

 7282/1 3/278 1750/1 2 7/54482 7/28311 2 تکرار

 0/8 8/4222** 0/7* 3/251 3/870253** 3/0308380** 0 کاشت تاریخ

 5/72** 8/282** 1201/1 8 0/712201** 2/823434** 0 کامل کود

 5/75** 4/534* 7** 5/73 2/720 3/03242 2 برداشت زمان

 0/0 7/04 0470/1 2/32 4/2823 8/215 0 کود × کاشت تاریخ

 2/73** 4/83 4351/1 8/233 0/32422 0/847 2 برداشت زمان ×کاشت تاریخ

 3/73** 3/710 4530/1 0/3 7/72231 3/013812 2 برداشت زمان × کود

 4/02* 0/43 3555/1 5/53 3/02227 73330 2 برداشت زمان× کود × کاشت تاریخ

 3/7 7/013 5775/1 7/027 3/72024 4/23442 75 خطا

 07/2 55/20 25/08 85/21 31/23 24/24  (%) راتییتغ بیضر

  %0 و %5 احتمال سطح در دار یمعن بيترت به: ** و *

 

  



 

 

 

 برداشت زمان و کامل کود کشت، یختارتأثیر  تحت آزمایش مورد صفات نیانگیم سهیمقا -6 جدول

 ها تیمار 
 برگ خشک وزن

 هکتار( در یلوگرم)ک

 ساقه خشک وزن

 هکتار( در یلوگرم)ک

 ساقه نسبت

 برگ به
 اسانس درصد

  اسانس عملکرد

 هکتار( در یلوگرم)ک
 کارواکرول درصد

 کاشت تاریخ
 b5/0123 b0/502 a30/51 b55/7 b73 a33/21 اسفند آخر

 a5/0437 a827 a88/55 a05/4 a3/58 a3/20 فروردین آخر

LSD 5 %  3/204 2/027 33/3 515/1 0/3 74/0 

 کامل کود
 b2/0183 b4/538 a33/52 a82/7 b3/42 b2/21 صفر

 a8/0412 a3/337 a32/57 a83/7 a57 a0/22 هزار در 2

LSD 5 %  3/204 2/027 33/3 515/1 0/3 74/0 

 برداشت زمان

 a3/0284 a3/333 a50/3 a01/4 a2/57 b2/82 صبح

 a4/0240 a8/332 a87/52 b21/7 b7/41 a5/20 ظهر

 a0/0212 a3/333 a0/55 a01/4 a2/42 a3/22 عصر

LSD 5 %  2/232 3/050 4/2 3084/1 3/8 3/0 

 .باشد می دار معنی اختالف وجود بيانگر ستون هر در مشترك غير حروف

 
  



 

 

 زمان برداشت ×کود کامل  و زمان برداشت ×، تاریخ کاشت کود کامل × کشت یختارمتقابل دوگانه  هایاثرتحت تأثیر  صفات مورد آزمایشمقایسه میانگین  -7جدول 

 مربعات میانگین تیماری ترکیب

 کامل کود کاشت تاریخ

 خشک وزن

 برگ

 هکتار( در )کیلوگرم

 خشک وزن

 ساقه کل

 هکتار( در )کیلوگرم

 برگ تنسب

 ساقه به

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 کارواکرول

 اسفند آخر
 c0/830 c447 a5/50 b4/7 c0/70 b8/82 صفر

 b2/0080 bc7/525 a3/42 ab3/7 b8/42 ab4/20 هزاردر  2

 فروردین آخر
 b7/0717 b8/307 a54 a0/4 a1/54 b4/21 صفر

 a3/0327 a2/272 a3/53 ab0/4 a2/37 a3/22 هزاردر  2

 اسفند آخر

 bc  3/0135 bc528 a3/54 ab8/7 bc3/42 b8/83 صبح

 c7/0102 c3/437 a7/43 b0/7 c7/72 a5/20 ظهر

 c3/284 c483 a8/42 b3/7 c2/75 a3/27 عصر

 فروردین آخر

 a3/0427 ab7/375 a8/48 a5/4 a0/35 a3/20 صبح

 a5/0437 a2/833 a7/58 b7/7 b7/48 a4/20 ظهر

 ab3/0477 a3/833 a5/31 a5/4 a5/32 a3/20 عصر

  



 

 

 ... -7جدول 

 میانگین مربعات ترکیب تیماری

 کود کامل تاریخ کاشت

 وزن خشک

 برگ

 )کیلوگرم در هکتار(

 وزن خشک

 کل ساقه

 هکتار()کیلوگرم در 

 نسبت برگ

 به ساقه

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 کارواکرول

 صفر

 b0/0142 c3/518 a5/50 ab2/4 bc1/43 b7/83 صبح

 ab2/0085 abc308 a5/50 bc4/7 c2/41 a1/22 ظهر

 b4/0174 bc3/318 a7/55 abc8/7 c2/41 a0/22 عصر

 هزار در 2

 a2/0523 a3/824 a52 ab0/4 a8/30 a0/22 صبح

 ab3/0223 abc8/320 a0/54 c0/7 c3/72 a2/21 ظهر

 ab8/0787 ab2/344 a55 a7/4 ab3/53 a0/27 عصر

 .باشد می دار معنی اختالف وجود بيانگر ستون هر در مشترك غير حروف
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  برداشت زمان ×کامل کود ×کشت یختار گانه سه متقابل هایاثرتأثیر  تحت آزمایش مورد صفات نیانگیم سهیمقا -8 جدول

 تیماری های ترکیب
 برگ خشک وزن

 هکتار( در )کیلوگرم

 ساقه کل خشک وزن

 هکتار( در )کیلوگرم

 برگ تنسب

 ساقه به

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 کارواکرول

a1b1c1 c4/332 de7/443 a7/58 abcd8/7 cd8/77 c8/82 

a1b1c2 bc4/0120 cde435 a43 cd1/7 d5/71 a7/27 

a1b1c3 c5/802 e3/413 a7/51 bcd5/7 d0/22 a5/27 

a1b2c1 ab0732 abcd3/342 a50 abcd8/7 b3/50 ab2/21 

a1b2c2 bc2/0103 cde0/432 a3/48 bcd7/7 cd0/74 b3/82 

a1b2c3 abc3/0053 bcde2/534 a7/42 bcd3/7 bcd8/42 a3/27 

a2b1c1 abc3/0714 bcde8/531 a 3/44 ab5/4 ab7/58 b1/21 

a2b1c2 ab0742 abc0/330 a53 abcd8/7 bc2/50 ab3/21 

a2b1c3 abc2/0253 ab3/812 a7/31 abc0/4 b3/52 ab3/21 

a2b2c1 a4/0382 a8/822 a57 ab5/4 a32 a7/27 

a2b2c2 a2/0533 a4/230 a 3/52 d8/2 bcd4/45 ab2/22 

a2b2c3 a2/0301 a3/223 a 3/31 a2/4 a4/32 ab3/22 

LSD 5% 8/525 5/717 8/08 2/0 4/03 2/7 

a1 و a2 کامل کود فروردین؛ آخر و اسفند آخر ترتيب به کاشت تاریخ b1 و b2 برداشت زمان ؛هزار در 2 و صفر ترتيب به c1، c2 و c3 عصر و ظهر صبح، ترتيب به 

 .باشد می دار معنی اختالف وجود بيانگر ستون هر در مشترك غير حروف
 

 برداشت زمان و کامل کود کشت، خیتارتأثیر  تحت همؤثر مواد و یشیرو یاتخصوص برخی (یرسون)پ ساده یهمبستگ یبضرا -9 جدول

 مرزه ییدارو یاهگ نگرییشر رقم بر

 یهمبستگ 
 خشک وزن

 برگ

 خشک وزن

 ساقه

 ساقه نسبت

 برگ به

 درصد

 اسانس

 عملکرد

 اسانس

 درصد

 کارواکرول

      X1 0 برگ خشک وزن

     X2 **27124/1 0 ساقه خشک وزن

 X3 77521/1 برگ به ساقه نسبت
*37102/1 0    

   X4 40321/1. 77132/1 08851/1 0 اسانس

 X5 اسانس عملکرد
**83172/1 **38132/1 72185/1 

**81312/1 0  

 X6 42301/1 71230/1 24177/1- 14442/1- 27007/1 0 کارواکرول درصد

        

 خشک وزن با برگ خشک وزن ،2 جدول نتایج به توجه با

 اسانس عملکرد و (=27124/1R**) ساقه

(**83172/1R=) داشت مثبت و دار معنی بسيار همبستگی 

 (.3 )جدول
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 ساقه خشک وزن

 کاشت تاریخ اصلی اثر ،آزمایش مورد تيمارهای بين از
 بودند (P<10/1) دار معنی ساقه خشک وزن بر کامل کود و

 کمترین و هکتار( در کيلوگرم 827) بيشترین (.4 )جدول
 براساس ساقه خشک وزن هکتار( در کيلوگرم 0/502)

 در ترتيب به کاشت تاریخ اصلی هایاثر ميانگين مقایسه
  آمد بدست اسفند آخر و فروردین آخر تيمارهای

 (.3 جدول)
  کمترین و هکتار( در کيلوگرم 3/337) بيشترین

 براساس ساقه خشک وزن هکتار( در کيلوگرم 4/538)
 در ترتيب به کامل کود مصرف اصلی رهایاث ميانگين مقایسه

 )شاهد( کود مصرف عدم و کامل کود مصرف تيمارهای
 (.3 جدول) آمد بدست

 با ساقه خشک وزن که داد نشان صفات همبستگی
 عملکرد و (=37102/1R*) برگ به ساقه نسبت صفات
 مثبت و دار معنی همبستگی (=38132/1R**) اسانس

 .(2 جدول) داشت
 

 برگ به ساقه نسبت

 صفت که شد مشخ  واریانس تجزیه نتایج بررسی در
 تيمارهای از یک هيچتأثير  تحت برگ به ساقه نسبت

 (.5 )جدول نگرفت قرار آزمایشی
 

 اسانس درصد

 تنها که شد مشخ  ها داده واریانس تجزیه جدول طبق
 برداشت زمان و (P<15/1) کاشت تاریخ اصلی اثر
(10/1>P) داشتند داری معنیتأثير  اسانس درصد صفت بر 

 (55/7) کمترین و (05/4) بيشترینکه  طوری به (.5 )جدول
 تاریخ اصلی هایاثر ميانگين مقایسه براساس اسانس درصد
 اسفند آخر و فروردین آخر تيمارهای در ترتيب به کاشت
 (.3 جدولو  0شکل ) آمد بدست

 

 
 باشد( می SE± ها میله روی بارهای) کاشت تاریخ تیمارتأثیر  تحت اسانس درصد میانگین مقایسه -1 شکل

 

 و (02/4) بيشترین گردد می مالحظه که طور همان
 ميانگين مقایسه براساس اسانس درصد (23/7) کمترین

 زمان تيمارهای در ترتيب به برداشت زمان اصلی هایاثر

و  2شکل ) آمد بدست ظهر برداشت زمان و صبح برداشت
 (.3 جدول
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 (.باشد می SE± ها میله روی بارهای) برداشت زمان تیمارتأثیر  تحت اسانس درصد میانگین مقایسه -2 شکل

 

 اسانس عملکرد

 کامل کود ،(P<10/1) کاشت تاریخ اصلی هایاثر
(10/1>P) برداشت زمان و (15/1>P) اسانس عملکرد بر 

 هکتار( در کيلوگرم 58) بيشترین (.5 )جدول بودند دار معنی
 براساس اسانس عملکرد هکتار( در کيلوگرم 73) کمترین و

 در ترتيب به کاشت تاریخ اصلی هایاثر ميانگين مقایسه
 بدست فروردین آخر و اسفند آخر کاشت تاریخ تيمارهای

 (.3 جدول) آمد
 در کيلوگرم 57) بيشترین گردید مالحظه که طور همان
 عملکرد هکتار( در کيلوگرم 3/42) کمترین و هکتار(

 کود مصرف اصلی هایاثر ميانگين مقایسه براساس اسانس
 مصرف عدم و کامل کود مصرف تيمارهای در ترتيب به کامل
  (.3 جدول) آمد بدست )شاهد( کود

  بيشترینکه  داد نشان ميانگين مقایسه نتایج
 در کيلوگرم 74/41) کمترین و هکتار( در کيلوگرم 23/57)

 هایاثر ميانگين مقایسه براساس اسانس عملکرد هکتار(
 برداشت زمان تيمارهای در ترتيب به برداشت زمان اصلی
 (.3 جدولو  7شکل ) آمد بدست ظهر برداشت زمان و صبح

 
 (.باشد می SE±ها  بارهای روی میلهمقایسه میانگین عملکرد اسانس تحت تأثیر تیمار زمان برداشت ) -3 شکل
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 درصد صفت که داد نشان 2 همبستگی جدول نتایج   
 (=38132/1R)** همبستگی اسانس عملکرد با اسانس
 دارد. داری معنی بسيار و مثبت

 

 کارواکرول درصد

 اثر ،(5 )جدول داد نشان ها داده واریانس یهتجز نتایج
 تاریخ دوگانه کنش بره  ،برداشت زمان و کاشت تاریخ اصلی
 کود و برداشت زمان × کاشت تاریخ کامل، کود × کاشت

 × کاشت تاریخ گانه سه کنش بره  و برداشت زمان × کامل
 صفت این بر داری معنیتأثير  برداشت زمان × کامل کود

 بيشترینشود  دیده می 4 شکل در که طور همان داشتند.
 براساس کارواکرول درصد (8/82) کمترین و (3/27)

 تيمارهای در ترتيب به گانه سه های کنش بره  ميانگين مقایسه
 زمان × کامل کود مصرف × اسفند آخر کاشت تاریخ

 کود مصرف عدم × اسفند آخر کاشت تاریخ و عصر برداشت
 (.3 جدول) آمد بدست صبح برداشت زمان × )شاهد(

 

 
 برداشت زمان و کامل کود کاشت، تاریخ متقابل هایاثرتأثیر  تحت کارواکرول درصد میانگین مقایسه -4 شکل

(a1 و a2 فروردین؛ آخر و اسفند آخر کاشت تاریخ ترتيب به b1 و b2 کامل(؛ کود هزار در 2 و صفر) کامل کود ترتيب به C1، C2 و C3 صبح، برداشت زمان ترتيب به( 

 عصر( و ظهر

 

 بحث
 يتکمّ و نمو و رشد که است شده اثبات خوبی به امروزه

 عوامل از دسته دو کنش بره تأثير  تحت همثثر مواد کيفيت و
 دارند. قرار (محيطی و بيرونی عوامل و ژنتيک عوامل)

  جایی یعنی ها ژن سطح در ویژه به گياه عمومی های ویژگی
 رشد مختل ، بيوشيميایی مسيرهای کننده کنترل های آنزی  که
 هند، می قرار خودتأثير  تحت را گياه کلی عملکرد و نمو و

 نقش گياهی، گونه هر ژنی ساختار رو، ازاین گردد. می تعيين

 تا که دارد عهده بر آن نمو و رشد در را مهمی و پررنگ
 Azadeh) باشد می گونه همان به منحصر زیادی بسيار حدود

et al., 2020.) که دهد می نشان تحقيقات مثال، عنوان به 
 محيطی، شرای  و جغرافيایی موقعيت از نظر  صرف

 مرزه گونه اسانس اصلی های ترکيب از یکی کارواکرول
 گياه یک عنوان به گونه این رو این از ،است رشينگری
 و غذایی دارویی، مختل  صنایع در ارزشمند، دارویی
 گيرد. می قرار استفاده موردفراوانی  به بهداشتی و آرایشی
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 دارویی گياهان در رشد کيفيت و يتکمّ دیگر، سوی از
 گياه بيرونی و محيطی عواملتأثير  تحت زیادی ميزان به

 گياهان رشد زمان در مدیریتی عوامل و کشت شرای  .است
 و تغذیه ميزان و نوع کشت، شيوه و زمان ازجمله زراعی
 کمّی عملکرد بر تنها نه برداشت زمان همچنين و گياه آبياری
 ميزان به نيز را رشد اجزای کيفيت بلکه هستند، مثثر گياه

 ,.Tavallali et al) ددهن می قرار خودتأثير  تحت زیادی

 ها اسانس شيمياییفيتو های ترکيب بيوسنتز (.2019
 طی گياه در آنها سنتز و هستند ناهمگن ذاتاً هایی ترکيب

 پيرامون محي  که شود انجام می متنوعی متابوليک مسيرهای
 قرارتأثير  تحت مختلفی های شکل به را مسيرها این گياه
 مرزه گياه کاشت در تعویق که داد نشان نتایج دهد. می

 بهبود فروردین( اواخر در نشاء )کاشت رشينگری
 طی و داشت پی در را مطالعه مورد صفات کلی های ویژگی

 تاریخ به نسبت ساقه( و )برگ بوته خشک ماده عملکرد آن
 تحقيق این از حاصل های یافته بود. بيشتر اسفند آخر کاشت

 مرزه روی بر شدهانجام  مطالعات از حاصل نتایج با
(Mohammadpour et al., 2013)، ترخون (Jadczak & 

Grzeszczuk, 2008) اسفرزه و (Moosavi et al., 2012) 
 & Seghatoleslami) هلشنبلي که حالی در داشت، مطابقت

Ahmadi Bonakdar, 2010) ترش چای و 
(Seghatoleslami et al., 2013) قیتعو به یمتفاوت پاسخ 

 تاریخ درتأخير  آن، بر عالوه .دادند نشان کاشت خیتار در
 پی در را اسانس توليد عملکرد و درصد افزایش کاشت
 که کرد برداشت چنين توان می نتایج این به توجه با .داشت
 گياه نوع وأ منش به توجه با مناسب کشت تاریخ احتماالً
 تعویق احتماالً رشينگری مرزه مورد در و باشد می متفاوت

 خشک ماده عملکرد نظر از را بهتری نتایج کاشت تاریخ در
 داشت. خواهد همراه به اسانس عملکرد و درصد و بوته

 برای را شرای  رشد محل خاك و هوا دمای افزایش احتماالً
 را آنها و نموده مساعد گياه فيزیولوژیک های فعاليت آغاز

 ها ریشه فعاليت خاك، مناسب دمای در نماید. می تسریع
 بهبود گياه در غذایی مواد و آب جذب قدرت و یافته بهبود
 ماده تجمع ميزان و رشد سرعت آن نتيجه در که یابد می

 گيرد. می قرارتأثير  تحت مطلوبی شکل به گياه در خشک
 منبع از استفاده که داد نشان تحقيقاین  از حاصل نتایج

 بررسی مورد های ویژگی بر مثبتیتأثير  کامل کود تغذیه
 درصد و اسانس عملکرد ساقه، برگ، خشک )وزن

 طریق از غذایی مواد وجود عدم یا وجود داشت. ارواکرول(ک
 و فتوسنتز مانند گياهی مه  ژیکوفيزیول یندهایافر برتأثير 

 های ترکيب سنتز بيوشيميایی مسيرهای برتأثير  همچنين
 خودتأثير  تحت را گياهان نمو و رشد فيتوشيميایی مختل 
 معدنی های ينرالم (.Tavallali et al., 2019) دهند می قرار

 ضروری های روغن رشد و سنتز در پتاسي  و فسفر نيتروژن،
 اسيدهای مانند آلی های ترکيب ساخت برای دارویی گياهان
 اهميت با و ضروری ها نوکلئيک و ها آنزی  ها، پروتئين آمينه،
 مهمترین از یکی نيتروژن (.Hafsi et al., 2014) است

 توليد و نمو و رشد در مهمی نقش که است غذایی عناصر
 کاهش باعث نيتروژن کمبود .کند می ایفا گياه خشک ماده

 برگ، سطح شاخ  گياه، خشک وزن فتوسنتز، کارایی
 گياه زایشی و رویشی رشد در تأخير و ها پروتئين ميزان
 اختيار در نيتروژن کافی اندازه به گياه که زمانی د.شو می

 قادر گياه و یافته افزایش آن فتوسنتز سرعت باشد، داشته
 کند. توليدی بيشتر توده زیست و نماید رشد سریعتر که است
 فسفر بهتر جذب به خاك در نيتروژن کود کاربرد براین عالوه

 گذارتأثير گياه رشد افزایش در که کند می کمک نيز پتاسي  و
 باالی های غلظت کاربرد (.Ashraf et al., 2005)باشد  می

 ,Minev) دارند گياهان رشد پارامترهای بر مثبتیتأثير  فسفر

 و عملکرد رشد، برای ضروری مغذی ماده یک فسفر (.2020
Abdou Ahl &, ) گياهيست محصوالت کيفيت افزایش

 که است گياه متابوليس  در مه  عنصر یک پتاسي  (.2009
 افزایش پروتئين، سنتز و چربی کربوهيدرات، تقویت باعث

 .گردد یم تازه محصوالت کيفيت بهبود و محصول عملکرد
 برابر در مقاومت برای را گياهان توانایی پتاسي  براین، عالوه
 عنوان به پتاسي  همچنين ،کند می فراه  ها بيماری و آفات

 روغن سنتز به مربوط های آنزی  ازجمله ها، آنزی  کوفاکتور
 .(Hafsi et al., 2014) کند می عمل ضروری
 خشک وزن دار معنی و مثبت همبستگی ازحکایت  نتایج
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 سوی ازدارد،  اسانس عملکرد و درصد با مرزه ساقه و برگ
 ماده عملکرد و اسانس درصد از تابعی اسانس عملکرد دیگر

 اسانس کننده ذخيره و توليد اندام عنوان به هوایی اندام خشک
 عملکرد افزایش ها ویژگی این در افزایش گونه هر و باشد می

 ,.Mumivand et al) داشت خواهد پی در را اسانس

 روی بر پژوهشگران سایرتحقيقات  از حاصل نتایج (.2011
 Makizadeh Tafti et) مرزه ازجمله مختلفی دارویی گياهان

al., 2012 ؛Mumivand et al., 2011 ؛Alizadeh et al., 

 ریحان (،Tabatabaie et al., 2011) بهار هميشه ،(2010
(Ajimoddin et al., 2005 ؛Dadvand-Sarab et al., 

 در (Moradi Marjaneh et al., 2017) رزماری و (2009
 از استفاده باشد. می پژوهشاین  از حاصل های یافتهتأیيد 
 به ضروری مرزه اهيگ در اسانس عملکرد بهبود در کامل کود
 کاربرد (.Ezz El-Din & Hendawy, 2010) رسد می نظر

 ترکيبات افزایش باعث گشنيز دارویی گياه در نيتروژن
 است شده ها ترپنين-آلفا و کامفور پينن،-آلفا مانند ضروری

(2020 ,Izgi.) باعث فسفر( و )نيتروژن کودهای افزایش با 
 گشنيز در کامفور و ليمونن لينول، همثثر مواد ميزان افزایش
 پتاسي  و نيتروژن کودهای کاربرد (.Khalid, 2015) گردید
 جعفری گياه در ضروری های روغن عملکرد افزایش باعث
 بر گرم ميلی 711 کاربرد .(al et Gendy El,. 2015) شد
 افزایش باعث اسطوخودوس دارویی گياه در پتاسي  کود ليتر

 و ترپينول-آلفا کامفور، برونوول، سينيول،-8،0 های ترکيب
 (.l.,a et Chrysargyris 2017) شد ميرتينال

 يتکمّ بر برداشت تاریخ تنها نه که است شده ثابت امروزه
 بلکه است، مثثر دارویی گياهان در همثثر مواد کيفيت و

 ها ویژگی این زیادی ميزان به نيز روز شبانه در برداشت زمان
 Bitu؛ Ramezani et al., 2009) دهد می قرارتأثير  تحت را

et al., 2015). (افزایش/کاهش) تغييرات مطالعه این در 
 برداشت زمان به با توجه روز ساعات طول در اسانس ميزان

 صبح برداشت در اسانس ميزان بيشترین و بود متفاوت
 ویژگی مهمترین دارویی، های ویژگی نظر از .آمد بدست
 باالترین به دستيابی ،رشينگری مرزه پرورشبرای  نظر مورد
 نتایج، براساس باشد. می کارواکرول همثثر ماده ممکن ميزان

 آخر کاشت تاریخ در اسانس کارواکرول ميزان بيشترین
 زمان در و کامل کود تيمار از استفاده شرای  در اسفند

 دو که رسد می نظر به ارتباط این در .بود عصر برداشت
 در برداشت زمان تنظي  و کامل کود با گياه تغذیه عامل
 روی بر بيشتریتأثير  کاشت تاریخ عامل به نسبت روز شبانه
 کارواکرول عملکرد است. داشته مرزه گياه کارواکرول ميزان

 گردد. می تعری  اسانس عملکرد × کارواکرول ميزان عنوان به
 زمانی نظر از توان می آمده بدست نتایجبه  توجه با بنابراین،
 عنوان به را عصر برداشت زمان و اسفند آخر کاشت تاریخ
 در گرفت. نظر در مرزه گياه برداشت و کاشت مناسب زمان

 توان می پژوهش این از حاصل نتایج به توجه با و مجموع
 گياه پرورش و آوردن بدست برای که کرد گيری نتيجه چنين

 با اسانس ميزان بيشترین حاوی رشينگری مرزه دارویی
 بهينه مدیریتی اقدامات از استفاده ،کارواکرول مقدار بيشترین

 نظر به ضروری برداشت و داشت کاشت، حوزه سه در
 )اواخر کاشت زمان تنظي  پژوهش، این حوزه در رسد. می

 گياه عصرگاهی برداشت و کامل کود با گياه تغذیه اسفند(،
 با اسانس توليد تضمين باعث تواند می رشينگری مرزه

 گردد. ممکن کيفيت و يتکمّ باالترین
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Abstract 
     To investigate the effects of planting date (March 20 and April 21), full fertilizer 

(PLANTFEED) (zero and two per thousand), and harvest time (8 am, 12 noon, and 19 pm) on 

the quantitative and qualitative yield (leaves and stems dry weight, stems to leaves ratio, yield 

and percentage of essential oil, and carvacrol percentage) of Satureja rechingeri Jamzad, a 

factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three 

replications in 2017. Based on the results, all the mentioned traits except the stems to leaves 

ratio were affected by planting date and full fertilizer treatment. The planting date of April 21 

and the application of full fertilizer increased all the studied traits except the carvacrol 

percentage and the stems to leaves ratio. The morning harvest time treatment increased the 

percentage and essential oil yield. The highest percentage of carvacrol (93.66%) was obtained in 

the triple interaction of planting date (March 20) × full fertilizer (two per thousand) × harvest 

time (evening) and the lowest one (82.77%) was obtained in the triple interaction of planting 

date (March 20) × no fertilizer application × harvest time (morning). The results showed that in 

the planting date of April 21 treatment, the application of full fertilizer caused better results in 

most of the mentioned traits. Also, the morning and evening harvest treatments caused the 

highest percentage and essential oil yield and carvacrol percentage. 
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