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 چكيده
به ستند كه در  جنوب غرب ايران ارزش و بومي ايران ه مرزه خوزستاني و رشينگري، دو گونه دارويي با

رشد مي كنند. اين گونه ها غني از تركيبات فنولي كارواكرول در اسانس بوده و به همين جهت از صورت وحشي 

اثر اقليم و منطقه كاشت بر عملكرد پيكر  بررسيبه منظور فعاليت بيولوژيكي قابل توجهي برخوردار مي باشند. 

آزمايشي در قالب طرح  پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در  مرزه،رويشي و عملكرد اسانس دو گونه 

انجام شد. صفات اندازه گيري  1391دو منطقه انديمشك(شمال خوزستان) و منطقه كشكان(غرب لرستان) در سال 

شان داد نتايج ناسانس، نسبت برگ به ساقه و ارتفاع بوته بودند. و عملكرد عملكرد تر و خشك، درصد شده شامل 

 19/3تن در هكتار) بيشتر از منطقه خوزستان( 68/1و  87/3كه عملكرد تر و خشك دو گونه مرزه در منطقه لرستان(

تن در هكتار) در هر دو منطقه بيشتر از  59/1و  8/3تن در هكتار) بود و عملكرد تر و خشك مرزه خوزستاني( 3/1و 

درصد) در هر دو  9/4الوه بر اين، درصد اسانس مرزه رشينگري(تن در هكتار) بود. ع 38/1و  24/3مرزه رشينگري(

درصد)  83/3درصد) بود. درصد اسانس دو گونه مرزه در منطقه خوزستان( 8/1منطقه باالتر از مرزه خوزستاني(

درصد) بود. همچنين گياهان در منطقه لرستان داراي ارتفاع و نسبت برگ به ساقه 95/2بيشتر از منطقه لرستان(

بودند. به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه دو گونه مرزه در منطقه خنك تر(كشكان) داراي  تريباال

به  د(انديمشك) داراي درصد اسانس بيشتري بودند كه اين مي توان عملكرد پيكر رويشي باالتر و در منطقه گرم تر

   دليل شرايط اقليمي و خاكي متفاوت مناطق كشت باشد.

  

 اقليم، درصد اسانس، عملكرد پيكر رويشي، مرزه خوزستاني، مرزه رشينگري : كليد واژه ها

  

  مقدمه
 و انحصاري هاي گونه بخصوص دارويي گياهان

 منابع وسيع گستره در ارزشمند بسيار منابع از بومي،

 كشت، علمي، شناخت صورت در كه هستند ايران طبيعي

 رد مهمي نقش توانند مي صحيح برداري بهره و توسعه

 داشته نفتي غير صادرات و اشتغالزايي جامعه، سالمت

با توجه به تاثير عوامل محيطي بر ). 1382 خدمت،( باشند

رشد و نمو و كميت و كيفيت مواد موثره گياهان 

يي، مطالعات دقيق و گسترده در مورد نقش عوامل رودا

 انلكرد و كيفيت گياهياد شده و ارتباط آنها با رشد، عم

رشــد و عملكرد گياهان دارويي در  ضروري است.

(ژنتيكي) و  اكوسيستم ها، تحت تأثير عوامل دروني
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(محيطي) قرار مي گيرد. از عوامل ژنتيكي  عوامل بيروني

 مي توان به ساختار ژنتيكي و گونه (جمعيت) اشاره كرد

. در همين زمينه هاديان و )2009، 1كاروبا و كاتاالنو(

مرزه خوزستاني را در  )، هشت جمعيت2011( 2همكاران

از نظر تركيبات مؤثره بررسي  زيستگاه هاي طبيعي

كردند. اين محققين گزارش كردند كه درصد ماده مؤثره 

در بين جمعيت ها، تغييرات زيادي داشت به طوري كه 

 8/2جمعيت هاي كاور و آبدانان به طور متوسط با 

درصد  8/0درصد و جمعيت تختشان به طور متوسط با 

مؤثره، به ترتيب داراي بيشترين و كمترين مقدار  ماده

ماده مؤثره بودند. از عوامل محيطي مؤثر بر رشد و توليد 

(نور،  متابوليت هاي ثانويه مي توان به شرايط اقليمي

درجه حرارت، بارش)، ارتفاع از سطح دريا، عرض 

(حاصل خيزي، بافت و ساختار  جغرافيايي، شرايط خاك

و   وري و اسيديته، توپوگرافي)خاك، شخاك، رطوبت 

مديريت زراعي اشاره كرد. در بين فاكتورهاي اقليمي، 

درجه حرارت نقش اساسي و مهمي در توليد متابوليت 

هاي ثانويه دارد زيرا همه تركيبات متابوليت ثانويه نتيجه 

مراحل بيوشيميايي خاصي هستند كه در شرايط درجه 

درجه حرارت الً معموحرارت مطلوبي توليد مي شوند. 

باال باعث افزايش توليد و تجمع اسانس در گياهان مي 

شود مثالً در بابونه، تركيبات آلفا بيسابول، پروكامازولن و 

 26به  16آپيگنين در گل ها با افزايش درجه حرارت از 

كاروبا و كاتاالنو، ( درجه سانتيگراد، افزايش يافتند

توان به اثر نور  از فاكتور هاي اقليمي ديگر مي. )2009

اشاره كرد. از آنجا كه متابوليت هاي ثانويه يك محصول 

فرعي از فعاليت هاي فتوسنتزي هستند بنابراين تغيير در 

يدات روشنايي، كيفيت و شدت نور روي تولمدت طول 

كلي گياهاني كه در شرايط گياهي اثر مي گذارد. به طور

رد و روشنايي(نور بيشتر) رشد مي كنند داراي عملك

محتواي اسانس بيشتري نسبت به همان گياهان رشد يافته 

كاروبا و كاتاالنو، (در شرايط روشنايي كمتر هستند

                                                           

1 - Carrubba & Catalano 
2 - Hadian et al. 

ز سطح دريا، اثر فاكتور هاي ديگر مثل ارتفاع ا. )2009

بر حاصل خيزي و نوع خاك، تراكم و تاريخ كاشت 

رشد و توليد متابوليت هاي ثانويه گياهان دارويي در 

ده است و نتايج بدست گوناگون بررسي شآزمايش هاي 

كاروبا و (آمده به اثر معني دار اين عوامل اشاره دارد 

آزمايشي در  در ارتباط با اثر ارتفاع،. )2009كاتاالنو، 

نتايج ، انجام گرفت بر روي گياه آويشن منطقه دماوند

با افزايش ارتفاع ميزان درصد اسانس، نشان داد كه 

كارواكرول كاهش مي يابد  مجموع تركيبات و درصد

جمشيدي و ( صد تيمول افزايش نشان داددرولي 

(مكان هاي مختلف  اثر منطقه ).1385همكاران، 

 در برزيل Cunila galioideجغرافيايي) بر روي گياه 

)، آويشن در جنوب 2003، 3اچيوريگاراي و همكارن(

)، مريم گلي 2008، 4هوروات و همكاران( شرقي اسپانيا

)، 2013، 5روزو و همكاران( ايتاليا در جنوب

)، 2007، 6مونوز و همكاران( اسطوخودوس در اسپانيا

، 7قاسمي و همكاران( آويشن در اصفهان و شهر كرد

) 2011، 8تلسي و همكاران( )، نعناع فلفلي در تركيه2013

بررسي شده است و نتايج حاكي از اثر معني دار منطقه 

اين گياهان بود  كشت بر روي كميت و كيفيت اسانس

كه اين مي تواند به دليل شرايط متفاوت اقليمي و خاكي 

، 9گياه مرزه متعلق به خانواده نعناعهر منطقه كشت باشد. 

گونه را  30بالغ بر  11و طايفه منتئا 10زير خانواده نپتوئيده

ها ها يكساله و اغلب آنشود كه برخي گونهشامل مي

-ايران يكي از مهم ).1388جم زاد، ( باشندچند ساله مي

گونه از اين  14ترين مخازن ژرم پالسم مرزه در دنياست. 

ها گونه از آن 9گياه در ايران شناسايي شده است كه 

                                                           

3- Echeverrigaray et al. 
4 - Horwath et al. 
5 - Russo et al. 
6 - Munoz 
7 - Ghasemi et al. 
8 - Telci et al. 
7- Lamiaceae 
10- Nepetoideae 
11- Mentheae 



79 

  94، تابستان 2شماره  38توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، جلد 

 

 مرزه). 1996، 2؛ جم زاد1982، 1(رشينگر باشندمي بومي

 به متعلق بومي، گياهاني ،4رشينگري و 3خوزستاني

 با گياهان جمله زا و بوده معطر و ساله چند، نعناع خانواده

 مناطق در كه باشد مي ايران فلور انحصاري و ارزش

 جنوب آهكي سنگالخي هاي خاك و آفتابي خشك،

 يكديگر به زيادي شباهت و كنند مي رشد ايران غرب

 جم ؛1386 همكاران، و كن سفيد ؛1996 زاد، جم( دارند

 ترين مهم). 2010؛ هاديان و همكاران، 1388 زاد،

 رشينگري و خوزستاني مرزه اسانس ييشيميا تركيبات

 گاما ، پاراسيمن درصد، 90 از بيش  كارواكرول شامل

، ميرسن ، اوژنول ، سينئول 8 و 1 ،ليمونن، ترپينن

 و كن سفيد؛ 1388 زاد، جم( باشد مي آلفاتوژن

از بين گونه هاي مختلف مرزه بومي ). 1386 همكاران،

نه مرزه گودو ايران، اسانس و عصاره هاي حاصل از 

غني از تركيبات فنلي كارواكرول  و رشينگري خوزستاني

در اسانس و اسيدهاي فنلي آزاد بويژه رزمارينيك اسيد 

در عصاره بوده و به همين جهت از فعاليت بيولوژيكي 

سرشاخه هاي گلدار و قابل توجهي برخوردار مي باشند. 

به طور كلي قسمت هاي هوايي گياه كه معموال در زمان 

هي چيده مي شوند بوي معطر و اثر نيرو دهنده، گلد

مقوي معده، مدر، بادشكن و به تسهيل كننده عمل هضم، 

حضور ). 1378طور خفيف اثر قابض دارد (قهرمان، 

تركيبات فنلي با غلظت بسيار باال و اثرات دارويي جالب 

رزش را به عنوان يك گونه كانديد با ا انتوجه، اين گياه

صنايع دارويي و غذايي مطرح مي نمايد. براي استفاده در 

كارواكرول همچنين در اسانس پونه كوهي، آويشن و 

مرزنگوش نيز يافت مي شود ولي از ويژه گي هاي متمايز 

درصد  90وجود  و رشينگري كنندة مرزه خوزستاني

كارواكرول در اسانس آن است. اين در حالي است كه 

 40حداكثر  ميزان كارواكرول در اسانس گياهان ديگر

درصد است. كارواكرول موجود در اسانس مرزه 

                                                           

1- Rechinger 
2- Jam Zad 
3- Satureja khuzistanica Jamzad 
4 - Satureja rechingeri Jamzad 

داراي چندين ويژگي  و رشينگري خوزستاني

بيولوژيكي، از جمله اثر ضدعفوني كننده، فعاليت هاي 

ضد التهابي، ضد درد، ضد باكتريايي، ضد قارچي و 

و  مرزه خوزستاني باشد. اسانسمخمر، آنتي اكسيدان مي

 بيماريهاي از مان بسياريدر در توان مي را رشينگري

 همچنين و مخمري) و ساپروفيت درماتوفيت،( قارچي

(سپهوند و  نمود استفاده كننده عفوني ضد يك عنوان به

در حال حاضر مواد گياهي مرزه ). 1384همكاران، 

رشينگري از زيستگاه هاي طبيعي براي  خوزستاني و

استفاده دارويي و تأمين نياز صنعت، جمع آوري مي 

ند بنابراين برداشت بي رويه از طبيعت ممكن است شو

اين گياهان با ارزش را با كاهش تنوع ژنتيكي و خطر 

انقراض اكوتيپ مواجه نمايد و اين يك چالش بزرگ 

است. براي حل اين مشكل، بايد روي اهلي سازي و 

زراعت آن ها تالش شود تا عالوه بر حفظ ژرم پالست، 

طريق زراعت در سطح وسيع نياز صنعت داروسازي نيز از 

 تأمين شود. در اهلي سازي هر گياه وحشي (خودرو)

چندين موضوع شامل اكولوژي زيستگاه طبيعي گياه، 

تنوع درون و بين جمعيتي، روش تكثير، اصالح ژنتيكي، 

و مديريت زراعي بايد مدنظر قرار گيرد.  يكي از مراحل 

ر سطح اوليه در فرايند اهلي سازي، تكثير و كشت آن د

مزرعه حتي المكان در چند مكان مي باشد تا نحوه 

استقرار، عملكرد كمي و كيفي گياه در شرايط جديد 

اكولوژيكي بررسي شود. بنابراين اين تحقيق با هدف 

مقايسه عملكرد پيكر رويشي و عملكرد اسانس بررسي و 

ارزش مرزه خوزستاني و  دو گونه دارويي بومي با

عه در دو شرايط اقليمي و رشينگري در شرايط مزر

  انجام شد. متفاوت خاكي 
 

 مواد و روش ها

اين آزمايش به صورت طرح پايه بلوك هاي كامل 

در دو منطقه شمال  1391تكرار در سال  3تصادفي در 

( شهرستان انديمشك، روستاي ادريسي سفلي)  خوزستان

دقيقه شمالي،  48درجه و 32واقع در عرض جغرافيايي 
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دقيقه شرقي و با ارتفاع  32درجه و 48يي طول جغرافيا

 288متر از سطح دريا با ميانگين بارندگي ساالنه  477

درجه  05/26ميليمتر و ميانگين درجه حرارت ساالنه 

سانتيگراد و منطقه غرب لرستان( پل كشكان) واقع در  

دقيقه شمالي، طول  35درجه و 33عرض جغرافيايي 

 1013رقي و با ارتفاع دقيقه ش 53درجه و 47جغرافيايي 

ميليمتر  320متر از سطح دريا با ميانگين بارندگي ساالنه 

درجه سانتيگراد  21/16و ميانگين درجه حرارت ساالنه 

انجام شد. از روش قلمه گيري براي تكثير گياه استفاده 

، قلمه مرزه 1390شد. به همين منظور در آذر ماه 

سازي خرمان خوزستاني از مزرعه آزمايشي مجتمع دارو

در كشكان(غرب خرم آباد)  و قلمه مرزه رشينگري از 

منطقه مهران ايالم تهيه شدند. قلمه گيري از بوته هاي 

سالم و قوي انجام شد. براي كاهش خطاي آزمايشي، 

قلمه ها از يك كلون مادري تهيه شد چون مرزه گياهي 

دگر گشن و وحشي است و تغييرات بين و درون جمعيتي 

جود دارد و تكثير از بذر و قلمه هاي متفاوت در آن و

مادري باعث تفرق صفات و تغيير در نتايج آزمايش مي 

شود. قلمه ها بالفاصله در بستر كشت(خزانه) براي ريشه 

ريشه  1390دار شدن كشت شدند. قلمه ها در اسفند ماه  

دار شده و انتقال قلمه و كاشت در اواسط ارديبهشت ماه 

كشت و انتقال قلمه به مزرعه در دو  انجام شد. 1391

منطقه تقريباً همزمان بود. قبل از آزمايش، از خاك مورد 

نظر جهت تعيين عناصر غذايي و خصوصيات فيزيكي 

سانتي متري نمونه برداري و نتايج  30خاك از عمق 

همچنين  .آمده است 1 حاصل از تجزيه خاك در جدول

يش نيز در شرايط اقليمي دو منطقه در طول فصل رو

آمده است. آماده سازي زمين در اوايل  2 جدول

انجام و با فاروئر جوي وپشته هايي به  1391ارديبهشت 

سانتي متر ايجاد شدند. كشت به صورت دستي  50فاصله 

رديف كاشت به طول  4انجام شد. در هر كرت آزمايشي 

با يك خط نكاشت از  متر در نظر گرفته  شد. كرت ها 4

 50× 50د. آرايش كاشت بوته ها به صورت هم جدا شدن

متر  2بوته در متر مربع). بين بلوك ها نيز  4سانتيمتر بود(

فاصله در نظر گرفته شد. براي كاشت مرزه ها در مزرعه، 

سانتي متري حفر شده و سپس  30-20 گودال هايابتدا 

انتقال يافت و  گودالبه درون آن  ريشه دار شده قلمه

براي استقرار سريع گياه انجام گرفت. بالفاصله آبياري 

آبياري هاي اوليه به فاصله يك هفته انجام شد و بعد از 

روز در طول  15استقرار كامل بوته، آبياري به فواصل 

فصل رشد انجام شد. براي كنترل علف هرز از روش 

به دليل تفاوت در بافت استفاده شد.  وجين دستي

توقع بودن  كم اطق كاشت،مندر وحاصل خيزي خاك 

از هيچ نوع  ،توليد ارگانيك گياهان داروييگونه ها و 

استفاده نشد. برداشت پيكر در دو منطقه كشت كودي 

 10-7در زمان گلدهي با دست در ارتفاع  گياهانرويشي 

برداشت مرزه  سانتيمتري از سطح زمين صورت گرفت.

خوزستان و  منطقهدو در خوزستاني و مرزه رشينگري 

اوايل مهر در اواخر  شهريور و  وهمزمان ريباً تقلرستان 

بوته  4براي اندازه گيري وزن تر، از انجام شد.  1391ماه 

 50(سطح يك متر مربع) با حذف خطوط كناري و 

سانتي متر از ابتدا و انتهاي هر خط به عنوان حاشيه، نمونه 

برداري شده و بالفاصله با ترازوي ديجيتال توزين شد. 

ه مدت زمان الزم در سايه خشك شده و سپس نمونه ب

براي اندازه گيري وزن خشك توزين شدند. براي اندازه 

بوته به طور تصادفي نمونه برداري  5گيري ارتفاع بوته از 

شد. براي اندازه گيري درصد اسانس، پس از تعيين وزن 

گرم به آزمايشگاه فرستاده  100خشك، از هر نمونه،  

كلونجر اندازه گيري شد. شد. درصد اسانس با روش 

روش اسانس گيري بدين صورت بود كه نمونه ها پس از 

خشك شدن كامل با دستگاه آسياب خرد شده و با 

استفاده از دستگاه كلونجر و به روش تقطير با آب و بخار 

ساعت مورد اسانس گيري قرار گرفتند.  سهبه مدت 

سپس برحسب وزن خشك گياه درصد ميزان اسانس و 

آن تعيين و اسانس ها در شيشه رنگي ريخته شد.  بازده

آنگاه با استفاده از سولفات سديم مورد آب گيري قرار 

گرفت. عملكرد اسانس نيز از حاصل ضرب درصد 

براي اسانس در وزن خشك پيكر رويشي محاسبه شد. 
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گرمي  200اندازه گيري نسبت برگ به ساقه، يك نمونه 

برداشت شد. سپس از هر كرت در هنگام شروع گلدهي 

برگ و ساقه آن ها را جدا كرده وبعد از خشك كردن 

در سايه، توزين شدند و نسبت آن ها محاسبه شد. داده 

هاي هواشناسي از نزديك ترين ايستگاه به محل انجام 

آزمايش تهيه شدند. تجزيه و تحليل داده ها و تجزيه 

نجام ا SAS(9.1)واريانس آزمايش  با استفاده از نرم افزار 

استفاده گرديد.  Excelشد. براي رسم منحني از نرم افزار 

 انجام شد. LSDمقايسه ميانگين تيمارها نيز با آزمون 

 
 نتايج و بحث

  وزن تر و خشك

ها نشان داد كه   نتايج حاصل از تجزيه واريانس داده

در سطوح بر وزن تر  اثر گونه و اثر متقابل گونه و منطقه

در سطح يك و  منطقهاثر  دار ومعني  يك و پنج درصد

بر وزن خشك مرزه معني  در سطح پنج درصد گونهاثر 

نتايج مقايسه ميانگين صفات نشان  ).3 (جدول دار شدند

تن  8/3داد كه گونه مرزه خوزستاني داراي عملكرد تر (

تن در هكتار) بوده كه با  59/1در هكتار) و خشك (

تن در  38/1تن در هكتار) و خشك (24/3عملكرد تر(

هكتار) گونه رشينگري تفاوت معني دار داشت. گونه 

خوزستاني در منطقه لرستان داراي باالترين عملكرد 

 تن در  86/1تن در هكتار) و عملكرد خشك ( 4/4تر(

 
 

  خصوصيات خاك در دو منطقه كشت -1جدول 

  منطقه لرستان  منطقه خوزستان  خصوصيات خاك

  03/0 07/0 نيتروژن كل (درصد)

  157 214 پتاسيم قابل جذب (ميلي گرم بر كيلوگرم)

  25/13 1/5 فسفر قابل جذب (ميلي گرم بر كيلوگرم)

  29/0 73/0 ماده آلي (درصد)

  pH ( 1/8 2/8اسيديته (

  95/0 24/4 ) (دسي زيمنس بر متر)ECهدايت الكتريكي(

  شني لومي  لومي رسي سيلتي  بافت خاك

 
  ام آزمايش هاشرايط اقليمي محل انج -2جدول 

  ميانگين دماي حداقل   ماه سال  منطقه

 (درجه سلسيوس)

  ميانگين دما

 (درجه سلسيوس)

  ميانگين دماي  حداكثر  

 (درجه سلسيوس)

 مجموع بارندگي

 (ميلي متر)

  

  

  خوزستان

  

  

  

  

  

  لرستان

  

 3/5 2/36   8/30  4/25   ارديبهشت

 0 1/42   7/36 4/31   خرداد

 0 7/44   5/39 3/34   تير

 0 2/46   8/40 5/35   مرداد

  0  6/42    3/36  1/30    شهريور

  8/1  1/37    4/31  6/25    مهر

  8/11  14/28    72/18  3/9    ارديبهشت

  0  9/34    8/24  7/14    خرداد

  0  8/37    98/27  16/18    تير

  0  75/39    3/29  85/18    مرداد

  0  13/36    05/25  98/13    شهريور

  6/2  72/30    41/20  10/10    مهر  
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 ميانگين مربعات صفات مورد مطالعه مرزه بر اساسگونه و منطقه بر  تجزيه واريانس اثر - 3جدول

درجه   منابع تغيير

  آزادي

  نسبت برگ به ساقه  ارتفاع بوته  عملكرد اسانس  درصد اسانس  وزن خشك  وزن تر

 L(  1 ns36/1 **44/0 *31/2  ns  72/1  ** 75/330  **85/0منطقه(

  R(L) 4 42/0  05/0 41/0 31/51  25/4  027/0بلوك در منطقه 

 S(  1 **98/0  *13/0 ** 49/30  **55/4861 *08/10 ns034/0گونه (

S ×L(  1 *71/0  07/0گونه(× منطقه   ns 2/0  *34/154 ns08/4 **65/0  

  E(  4 056/0  012/0 077/0  77/12  58/1  016/0اشتباه آزمايشي (

  CV %(  -  73/6  5/7  2/8  63/7  25/3  74/4ضريب تغييرات(
 دارو غير معني % 1و 5دار در سطح احتمال به ترتيب معني nsو  **، *

 
رشينگري در منطقه خوزستان داراي هكتار) و گونه 

تن در هكتار)  و خشك  15/3كمترين عملكرد تر(

تن در هكتار) بود. همچنين بين مناطق كشت از  27/1(

به  لحاظ وزن خشك نيز تفاوت معني دار مشاهده شد

طوريكه منطقه لرستان در مجموع داراي عملكرد خشك 

تن در هكتار) بيشتري نسبت به منطقه خوزستان  68/1(

 .)4(جدول تن در هكتار) بود 3/1(

همانطور كه نتايج نشان مي دهد در هر دو منطقه، 

عملكرد مرزه خوزستاني بيشتر از مرزه رشينگري بود كه 

ه است چون در هر اين به دليل تفاوت هاي ژنتيكي گيا

دو منطقه شرايط اكولوژيكي و خاكي براي هر دو گونه 

عملكرد دو گونه مرزه در منطقه لرستان  يكسان بود.

در هر دو منطقه كاشت، . باالتر از منطقه خوزستان بود

تاريخ كاشت، تراكم كاشت، آبياري و عمليات زراعي 

يكسان بود ولي شرايط اقليمي و خاكي مناطق متفاوت 

د و اين علل اصلي  تفاوت در عملكرد دو گياه در دو بو

منطقه مي باشد. ميانگين درجه حرارت ساالنه در دو 

درجه  26و   21/16منطقه لرستان و خوزستان به ترتيب 

درجه خنك تر  10سانتيگراد مي باشد يعني منطقه لرستان 

از خوزستان مي باشد. ميانگين دما در طول دوره رشد 

درجه  30منطقه خوزستان بيشتر از  رويشي مرزه در

درجه  30سانتيگراد و ولي در منطقه لرستان كمتر از 

. همچنين ارتفاع از سطح دريا و )2(جدول سانتيگراد بود

عرض جغرافيايي منطقه لرستان بيشتر از منطقه خوزستان 

بود. اين عوامل اقليمي باعث تفاوت در طول دروه رشد 

 .)5 د (جدولرويشي گياهان در دو منطقه ش

  
 مورد مطالعهمقايسه ميانگين اثر متقابل منطقه و گونه بر صفات  -4جدول

 وزن تر  گونه  منطقه

  (تن در هكتار)

  وزن خشك

  (تن در هكتار)

  عملكرد اسانس

  (كيلوگرم  در هكتار)

نسبت برگ به 

  ساقه

 
  خوزستان

  b 24/3  b 32/1  b 7/30  b 56/2  خوزستاني

  b 15/3   b27/1  a 7/63  c 2/2  رشينگري
 

  لرستان
  a 4/4 a 86/1 b 7/22  b 62/2  خوزستاني

  b 34/3  b 5/1  a 2/70  a 2/3  رشينگري

  
LSD  

 (حداقل تفاوت معني دار)

  06/8 24/0 52/0  (پنج درصد) 05/0
 

28/0  
 

  47/0  38/13 41/0  87/0  (يك درصد) 01/0

  مي باشند.  LSD*حروف مشترك نشان دهنده عدم اختالف معني دار در آزمون 
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  گلدهي) دو گونه مرزه در دو منطقه كاشتپايان طول دوره رويش(از كاشت تا  – 5جدول

  گلدهي(روز)پايان  مدت زمان از كاشت تا   گونه  منطقه

  

  لرستان

  160  خوزستاني

  175  رشينگري

  

  135  خوزستاني  خوزستان

  160  رشينگري

  

مرزه ه رشد رويشي هر دو گونه ربه طوريكه طول دو 

اين مي تواند ، بيشتر بود كه (لرستان)در منطقه خنك تر

عملكرد رويشي در منطقه خنك يكي از علل افزايش 

. البته تعدادي از محققين، افزايش عملكرد گياهان باشد

دارويي را در منطقه گرم تر گزارش كرده اند. به 

در تركيه، در مناطق داراي  1طوريكه گياه نعناع فلفلي

تلسي و همكاران، (تر، عملكرد بيشتري داشتاقليم گرم 

كه در دو منطقه مختلف اقليمي در  2. گياه گشنيز)2011

تركيه كاشته شده بود در مناطق با طول دوره رشد بيشتر، 

تلسي و داراي عملكرد بيوماس و بذر باالتري بود(

). همچنين آويشن هاي كاشته شده در 2006همكاران، 

تر)داراي عملكرد ماده خشك منطقه اصفهان (اقليم گرم 

بيشتري در مقايسه با شهركرد بودند و اين مي تواند به 

دليل تفاوت در شرايط آب وهوايي، تشعشع و شرايط 

. عالوه بر شرايط )2013قاسمي و همكاران، (خاك باشد 

اقليمي، ويژگي هاي خاك هم بر رشد و عملكرد گياه 

سيار مهم اثر گذار هستند. ويژگي خاك يكي از عوامل ب

هاي ثانوي و به خصوص  در رشد گياه و سنتز متابوليت

اسانس ها است. تمام خصوصيات فيزيكي، شيميايي و 

بيولوژيك خاك بر رشد و نمو گياه و توليد متابوليت 

، 3همكاران هاي ثانوي تأثيرگذار هستند (اورمنو و

 ). خصوصيات فيزيكي خاك و ساختار خاكدانه ها2008

كشي خاك و جذب در رشد ريشه، زه تاثير به سزايي

مواد غذايي دارد. ميزان عناصر غذايي موجود در خاك 

                                                           

1- Mentha piperita L. 
2 - Coriandrum sativum L. 
3 - Ormeno et al. 

به خصوص نيتروژن، فسفر، پتاسيم و كلسيم، عامل تعيين 

كننده اي در رشد و نمو گياه و توليد متابوليت هاي 

نيز با تأثيري كه بر جذب عناصر  ECو  pHثانوي است. 

ز تركيبات فرار غذايي مي گذارد عامل مهمي در سنت

مرزه به طور كلي  ).2008، 4است (فيگوئريدو و همكاران

و بافت سبك تر خاك با منطقه لرستان كه داراي ها در 

. ندبودبيشتري  رويشيعملكرد داراي بود شوري كمتر 

، خاك منطقه خوزستان داراي بافت سنگين تر

بافت سنگين و . )1(جدول و شوري بيشتربودحاصلخيزي 

احتماال يكي از علل كاهش ي بيشتر خاك رسي و شور

  باشد. مي در منطقه خوزستان  گياه  عملكرد

  درصد و عملكرد اسانس

و گونه   نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر منطقه 

به ترتيب در سطح پنج و يك بر درصد اسانس مرزه 

معني دار ولي اثر متقابل گونه و منطقه بر درصد درصد 

و اثر متقابل گونه  نشد. همچنين اثر گونهس معني دار اسان

به ترتيب در سطح يك و در منطقه بر عملكرد اسانس 

. مقايسه ميانگين )3(جدول معني دار شدپنج درصد 

صفات نشان داد كه منطقه خوزستان با درصد 

) تفاوت معني دار 95/2) با  منطقه لرستان (83/3اسانس(

اسانس  صدداشت. همچنين گونه مرزه رشينگري با در

، 8/1با گونه مرزه خوزستاني با درصد اسانس  98/4

تفاوت معني داري نشان داد. در مجموع گونه مرزه 

، 2/5رشينگري در منطقه خوزستان با درصد اسانس 

داراي بيشترين مقدار و گونه مرزه خوزستاني در منطقه 

، داراي كمترين مقدار 23/1لرستان با درصد اسانس 

                                                           

4 - Figueiredo et al. 
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انگين اثر متقابل گونه در منطقه بر بودند. مقايسه مي

عملكرد اسانس نشان داد كه عملكرد اسانس مرزه 

كيلوگرم در هكتار)  2/70رشينگري در منطقه لرستان (

داراي بيشترين مقدار و عملكرد اسانس مرزه خوزستاني 

كيلوگرم در هكتار) داري  7/22در منطقه لرستان (

ا هم داشتند. كمترين مقدار بود كه تفاوت معني داري ب

 99/66همچنين گونه مرزه رشينگري با عملكرد اسانس 

كيلوگرم در هكتار، تفاوت معني داري با عملكرد اسانس 

كيلوگرم در هكتار) نشان داد.  73/26مرزه خوزستاني (

 24/47در مجموع، منطقه خوزستان با عملكرد اسانس 

كيلوگرم در  8/46كيلوگرم در هكتار با منطقه لرستان (

همانطور . )4(جدول كتار) تفاوت معني داري نشان نداده

كه نتايج نشان مي دهند در هر دو منطقه، درصد اسانس 

مرزه رشينگري بيشتر از مرزه خوزستاني بود كه اين به 

دليل تغييرات و تفاوت هاي ژنتيكي گياه است چون در 

اكي براي هر دو هر دو منطقه شرايط اكولوژيكي و خ

درصد اسانس دو گونه مرزه در منطقه . گونه يكسان بود

خوزستان باالتر از منطقه لرستان بود. در گونه مرزه 

رشينگري با وجود كاهش درصد اسانس در منطقه 

لرستان، افزايش عملكرد خشك، كاهش درصد اسانس 

را جبران كرد ولي در مرزه خوزستاني، افزايش عملكرد، 

ان نكرد. كاهش درصد اسانس را در منطقه لرستان جبر

درصد اسانس باالتر دو گونه مرزه در منطقه خوزستان 

شايد به دليل شدت نور زياد و درنتيجه گرماي زياد هوا 

اغلب گياهان اسانس دار در طول فصل رشد گياه باشد. 

در هواي گرم از عملكرد اسانس بيشتري برخوردارند به 

طور مثال اسانس موجود در نعناع و شويد در فصل هاي 

حسيني و دوازده امامي،  بيشتر بوده است(مجنون گرم

كه در  1). در تحقيقي در يونان بر روي مرزنجوش1386

اي درصد مناطق مختلف انجام شد مناطق گرم تر دار

). در 1993وكو و همكاران، ( اسانس بيشتري بودند

تركيه، شرايط اقليمي گرم و خشك سبب افزايش درصد 

در ). 2011و همكاران، تلسي س در گياه گشنيز شد(اسان

                                                           

1- Origanum vulgar 

در مناطق  2اسپانيا، هفت جمعيت گياه اسطوخودوس

مختلف جغرافيايي با هم مقايسه شدند نتايج نشان داد كه 

عملكرد اسانس در بين جمعيت ها و مكان ها تفاوت 

داشت و مناطق گرم تر داراي درصد اسانس برگ بيشتر 

. به )2007مونوز و همكاران، (نسبت به مناطق ديگر بودند

طور كلي گياهان در شرايط گرم و خشك، اسانس 

بيشتري ترشح و توليد مي كنند كه آن ها را در مقابل 

 تنش آبي و آسيب هاي نور زياد حفاظت مي كند

ارتفاع از سطح دريا نيز  .)2008هوروات و همكاران، (

يكي از فاكتور هاي محيطي اثر گذار بر روي محتواي 

ارتفاعات كمتر منجر به اسانس مي باشد به طوريكه 

قاسمي ( افزايش محتواي اسانس در مرزنگوش شده است

) تاثير 1385حبيبي و همكاران ( .)2013و همكاران، 

ارتفاع محل رويش را بر اسانس، روغن و تركيبات 

آويشن وحشي  بررسي كردند. نتايج آن ها نشان داد كه 

درصد) مربوط به ارتفاع  56/2بيش ترين درصد اسانس (

درصد)  31/1متري و كم ترين درصد اسانس ( 1800

متري بود. همچنين با افزايش  2800مربوط به ارتفاع 

ارتفاع از ميزان اسانس كاسته شد. بررسي هاي آماري 

نشان داد كه بين درصد اسانس واختالف ارتفاع ازسطح 

دريا يك رابطه خطي منفي ومعني دار وجود داشت. البته 

د  و دماي پايين هوا نيز منجر به ممكن است ارتفاع زيا

افزايش تجمع اسانس شود كه اين در آويشن دنايي در 

 اقليم شهر كرد و نعناع فلفلي در تركيه گزارش شده است

). 2011، تلسي و همكاران، 2013قاسمي و همكاران، (

شدت نور نيز بر كميت و كيفيت اسانس اثر مي گذارد. 

ايي پايين تر، منطقه خوزستان به سبب عرض جغرافي

در عرض هاي  3داراي شدت نور بيشتري بود. ميوه عناب

جغرافيايي كم، ماده مؤثره بيشتري توليد مي كند. 

درصدي شدت  40عملكرد اسانس در نعناع با كاهش 

نور به حدود نصف كاهش يافت و كاهش نور در طول 

 دوره رشد گياه بابونه باعث كاهش مقدار اسانس شد

                                                           

2 - Lavandula latifolia 
3 - Zizyphus jujuba 
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). شرايط خاك 1386دوازده امامي، حسيني و  (مجنون

نيز بر درصد اسانس و  متابوليت هاي ثانويه گياهان تأثير 

گذار است. منطقه خوزستان از لحاظ نيتروژن، پتاسيم و 

ماده آلي غني تر از منطقه لرستان بود كه اين مي تواند 

يكي از داليل افزايش مقدار اسانس در منطقه خوزستان 

) درصد و اجزاي 2004( 1نباشد. فرزام و همكارا

تركيبات اسانس گونه وحشي و كشت شده مرزه 

خوزستاني را  در مرحله گلدهي مقايسه كردند كه نتايج 

آنها بدين شرح است (گونه وحشي و كشت شده در يك 

ارتفاع يكسان از سطح دريا ولي در شرايط خاك 

 6/0متفاوت نمونه گيري شدند) : گونه وحشي داراي 

درصد  2/1گونه كشت شده داراي  درصد اسانس،

اسانس بود. مهمترين تركيب تشكيل دهنده اسانس دو 

درصد و  9/93گونه، كارواكرول بود كه در گونه وحشي 

درصد اسانس را تشكيل داد.  6/80در گونه كشت شده 

محققين دليل تفاوت در تعداد و نوع تركيبات اسانس دو 

طالعه اي روي گونه را به نوع خاك ارتباط دادند. در م

گونه هاي مختلف بومادران در ايران، گزارش شد كه 

درصد و تركيبات اسانس در اقليم ها و خاك هاي 

مختلف، متفاوت بود و اقليم ها و خاك هاي مشابه داراي 

رحيم مالك و همكاران، ( تركيبات اسانس مشابهي بودند

). در مطالعه اثر منشأ جغرافيايي روي گونه اي نعناع 2009

در برزيل، مشاهده شد كه مناطق با مواد معدني و آلي 

بيشتر(خاك حاصلخيز تر) داراي عملكرد اسانس بيشتري 

  ).2013و همكاران،  2تلسبودند(

  ارتفاع بوته

بر و گونه  تجزيه واريانس نشان داد كه اثر منطقه

معني به ترتيب در سطح يك و پنج درصد ارتفاع بوته 

يانگين صفات نشان داد كه . مقايسه م)3(جدول دار است

سانتيمتر) بيشتر از منطقه  44ارتفاع بوته در منطقه لرستان (

سانتيمتر) بود. همچنين گونه مرزه  5/33خوزستان (

سانتيمتر، تفاوت معني  66/39خوزستاني با ارتفاع بوته 

                                                           

1-Farzam 
2- Teles 

داشت. در  83/37داري با گونه رشينگري با ارتفاع بوته 

منطقه لرستان داراي  مجموع گونه مرزه خوزستاني در

سانتيمتر) و گونه رشينگري در  3/43بيشترين ارتفاع (

سانتيمتر داراي كمترين  32منطقه خوزستان با ارتفاع بوته 

. ارتفاع بيشتر مرزه در منطقه )4(جدول ارتفاع بودند

لرستان مي تواند به دليل اقليم خنك تر و شدت نور كمتر 

  اه باشد.ه طول دوره رشد بيشتر گيو در نتيج

  نسبت برگ به ساقه 

از آنجا كه توليد و تجمع متابوليت هاي ثانوي در 

اندام هاي خاصي از گياه حداكثر است بنابراين تغيير در 

تناسب اندام هاي گياه، تأثير به سزايي در عملكرد 

متابوليكي گياه دارد. در گياه مرزه، بيشترين مقدار اسانس 

ه وجود دارد بنابراين در برگ و سرشاخه هاي گلدار گيا

باالتر بودن نسبت برگ به ساقه مي تواند يك صفت 

تعداد برگ  بيشتر تحت مناسب در توليد اسانس باشد. 

تأثير ژنوتيپ قرار دارد اما از عوامل محيطي دو عامل 

درجه حرارت و طول روز بيش از ديگر عوامل در 

تجزيه . تشكيل آغازه هاي برگ و ظهور برگ نقش دارد

يانس نشان داد كه اثر منطقه و اثر متقابل گونه در وار

در سطح يك درصد منطقه بر نسبت برگ به ساقه مرزه 

. مقايسه ميانگين نشان داد كه )3(جدول  معني دار بودند

) بيشتر از 91/2در منطقه لرستان، نسبت برگ به ساقه (

) بود. در مجموع مرزه رشينگري 38/2منطقه خوزستان (

) و مرزه 2/3تان داراي بيشترين نسبت (در منطقه لرس

رشينگري در منطقه خوزستان داراي كمترين نسبت 

. در منطقه لرستان به دليل رشد )4(جدول  ) بودند2/2(

  رويشي و عملكرد باالتر، نسبت برگ به ساقه بيشتر بود.  

  

  نتيجه گيري 

گياهان دارويي با ازمرزه رشينگري و خوزستاني، 

ومي كشور هستند و بايد در حفظ انحصاري و ب ،ارزش

ژرم پالسم طبيعي آنها  و تأمين مواد اوليه دارويي مورد 

نياز از اين گياهان تالش شود. براي نيل به اين اهداف، 

حتي االمكان بايد به زراعت آنها در شرايط اكولوژيكي 
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مشابه اكوسيستم طبيعي اقدام گردد تا تغييرات زيادي در 

و كيفيت متابوليت هاي ثانويه  نحوه رشد و نمو، كميت

نتايج اين تحقيق نشان داد كه زراعت مرزه ايجاد نشود. 

از اكوسيستم طبيعي آن، سبب  در مناطق خنك تر

و رويشي طوالني شدن دوره رشد، افزايش عملكرد 

با وجود كاهش  ولي شدكاهش درصد اسانس گياه 

افزايش انس هر دو گونه در منطقه خنك تر، درصد اس

شده و  رد رويشي منجر به افزايش عملكرد اسانس عملك

بنابراين كاهش درصد اسانس را جبران كرد. تقريباً 

زراعت هر دو گونه در اقليم هاي ديگر و مشابه 

لرستان(كشكان) امكان پذير و به لحاظ اقتصادي قابل 

امكان  اين تحقيق در موردگفتني است توصيه است. 

در مدت يكسال انجام  مرزه سنجي زراعت دو گونه بومي

شد و با وجود تفاوت در عملكرد رويشي و درصد 

 - 1، توصيه مي شود در مناطق كاشت اسانس گونه ها

آزمايش هاي مشابه و گسترده تر در مناطق و اقليم هاي 

 گياهان رشينگري و خوزستاني مرزه -2ديگر انجام شود. 

 رپيك عملكرد بعد، به دوم هاي سال در و هستند ساله چند

 اول سال به نسبت ها آن اسانس عملكرد تبع به و رويشي

 عملكرد لذا داشت خواهد چشمگيري افزايش

 گياه عمر مختلف هاي سال درطي اسانس و پيكررويشي

 با توان مي را گياهان اين -3. بود خواهد بررسي قابل

 بدين و نمود كشت) مربع متر در بوته 6-7( باالتر تراكم

 بررسي مورد را باالتر عملكرد به يدستياب امكان  ترتيب

 اين پايين آبي نياز و بودن توقع كم دليل به -4 .داد قرار

 و مراتع در كشت براي مناسبي گزينه توانند مي گياهان،

 با گياهان اين -5. باشند تخريب حال در هاي زمين

و  خوزستان منطقه درو حتي كشت ديم  آبياري حداقل

 توان مي و هستند زراعت بلقا مناطق با اقليم مشابه، 

 در و داد اختصاص گياهان اين كشت به را زيادي اراضي

 به صادرات حتي و داخل بازار نياز توليد جهت

   .نمود اقدام ديگر كشورهاي
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