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مرزه گل درشت



عملكرد

به اجرا در آمد .براي اين منظور بذر  3توده  Satureja macranthaاز استان آذربايجان شرقي در اواخر بهمن

اجزاء عملكرد

ماه در گلدان كاغذي و در گلخانه مركز كشت گرديد و هنگامي كه نشاءها به اندازه كافي رشد كردند در

یزد

قالب طرح بلوك كامل تصادفي در سه تكرار كشت گرديد .ميزان استقرار بوتهها ،ارتفاع گياه ،قطر تاج




 23 34شمالي و عرض  52 42 21به ارتفاع  4524متر از سطح دريا در منطقه گردفرامرز شهر شاهديه يزد

پوشش ،ميزان عملكرد اندامهاي هواييتر و خشك ،وزن خشك شاخهها و برگ ،بازده اسانس و ميزان توليد
اسانس در هكتار اندازهگيري و ثبت گرديدند.
نتايج و بحث :نتايج تجزيه واريانس ميزان استقرار بوتهها در سطح يك درصد و وزنتر و خشك اندامهاي
هوايي ،بازده اسانس ،ميزان توليد اسانس در هكتار ،ارتفاع بوتهها ،سطح تاج پوشش وزن خشك شاخهها
و برگ معنيدار نبودند .مقايسه ميانگينها توسط آزمون دانكن در سطح احتمال  %2انجام شد ..با توجه به
ميزان عملكرد ،بازده اسانس ،ميزان توليد اسانس و درصد استقرار بوته ،توده  SM1با ميانگين عملكرد وزن
خشك  5142كيلوگرم در هكتار ،بازده اسانس  ،%4/23ميزان توليد اسانس  42/8كيلوگرم در هكتار و ميزان
استقرار %15/2به عنوان توده برتر معرفي ميگردد.
توصيه كاربردي /صنعتي :با توجه به اينكه مرزه گل درشت داراي عملكرد و مواد موثره باال ميباشد.
جهت كشت در مناطق آب و هوايي مشابه توصيه ميگردد.
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(نوکول) ،موسم گل :ارديبهشت -خرداد ماه ،انتشار جغرافيايی:

 .1مقدمه

آذربايجان ،دره قاسملو نزديک اروميه ،مهاباد ،کردستان ،بيچار،
جنس  Saturejaحدود  532گونه يکساله ،دايمی ،و بوتهاي دارد که

سنندج (.)Jamzad, 2009

به صورت خودرو در سرتاسر نيمکره شمالی در مناطق خشک و آفتابی

عليرغم اهميت اقتصادي فراوان جنس  Saturejaدرداخل کشور

و اغلب روي تخته سنگها پراکنش دارند .دو گونه  S. montanaو

تحقيقات قابل توجهی در خصوص تنوع در عملکرد و اجزاء عملکرد و

 S. hortensisمصرف خوراکی دارد .جنس مرزه در ايران  41گونه

سازگاري گونههاي مختلف مرزه صورت نگرفته است به همين دليل

گياهان علفی يک ساله و چند ساله دارد که در مناطق مختلف کشور

هنوز براي توليد و بهره برداري از گونههاي  ،Saturejaبهره برداران

میرويند 44 .گونه مرزه انحصاري ايران و  5گونة S. boissieri

وابسته به رويشگاههاي طبيعی در مراتع و جنگلها هستند و بيشترين

و S.spicigeraعالوه بر ايران در تالش ،ترکمنستان ،آناتولی ،قفقاز و

پژوهشهاي انجام شده مربوط به بازده اسانس و مواد متشکله آن

عراق نيز میرويند ( .)Mozaffarian, 1995پيکر رويشی مرزه ،حاوي

میباشد .در خصوص عملکرد ،اجزاء عملکرد و سازگاري تودههاي

مواد مؤثره اي است که باعث افزايش فشار خون و مداواي سرفه

مختلف مرزه گل درشت(  )Satureja macranthaدر شرايط زراعی

میگردد .اين گياه ضد نفخ بوده و به هضم غذا کمک میکند و از

تاکنون تحقيقی گزارش نشده است.

اسانس مرزه در صنايع کنسرو سازي و نوشابه سازي استفاده میشود.

در پژوهشی ترکيبهاي موجود در اسانس  S. macranthaرا

اسانس اين گياه خاصيت ضد ميکروبی داشته و مانع رشد برخی از

مورد بررسی قرار داده و ترکيبهاي عمده را اسپاتولنول ( ،)%41بتا

باکتريها میشود .همه ساله زمينهاي زراعی وسيعی در کشورهاي

اويدسمول ( )%6/6و ترپينن ( )%2/6گزارش نمودند( Javidnia et

يوگسالوي ،فرانسه ،اسپانيا ،امريکا و مجارستان به کشت مرزه

.)al., 2005

اختصاص میيابد (.)Omidbaigi, 2004

بررسی ترکيبهاي موجود در اسانس سه گونه مرزه S. mutica

مرزه با توليد اسانس حاوي مواد موثره همچون تيمول و

 ,S. intermedia , S.macranthaنشان داد که اسانس S.

کارواکرول از جايگاه ويژهاي درميان گياهان دارويی برخوردار میباشد.

muticaبه طور عمده داراي کارواکرول ( )%35/1و تيمول ( )%56/2و

ترکيبات شيميايی عمده اسانس مرزه تابستانه ()S. montana

اسانس  S.macranthaداراي پاراسيمن ( )%52/8و ليمونن ()%46/3

کارواکرول ،تيمول ،لينالول و پارا-سيمن است که خاصيت ضد

و اسانس  S. intermediaداراي تيمول ( )%35/3و گاما ترپينن

باکتريايی بسيار قوي دارد ( .)Zarezadeh, 2005مرزه درطب سنتی

( )%51/3میباشد )(Sefidkoh and Jamzad, 2005

طبيعت گرم وخشک دارد .داراي خاصيت ضدنفخ و اشتهاآور و براي

مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندامهاي هوايی ،اسانس و

تسکين دندان درد از آن استفاده میشود .ضماد آن باروغن زيتون

ترکيبهاي اصلی اسانس آويشن دنايی نشان داد که بيشترين عملکرد

براي انواع دردهاي پيچش شکم مناسب است (.)Mirhydr, 1993

وزن خشک و عملکرد اسانس به ترتيب  3583و 68/64کيلوگرم در

ازمرزه میتوان مانند انواع داروهاي آويشن دررفع ضعف وحالت چنگ

هکتار بود .بيشترين درصد اسانس اندامهاي هوايی در طی دو سال

زدگی معده استفاده کرد .همچنين دررفع سوءهاضمه و نفخ معده

متعلق به مرحله %25گلدهی بود و سال تاثير معنیداري روي سال

بکارمیرود (.)Zargary, 1993

نداشت (.)Safahi et al., 2013

مرزه گل درشت ( )Satureja macranthaگياه پايا ،پرساقه ،در

بذور  61توده آويشن کشت شده در ايستگاه گياهان دارويی استان

قاعده چوبی افراشته ،به ارتفاع  35-25سانتیمتر .ساقه ،متعدد

يزد ،مراحل فنولوژي ،ميزان استقرار بوتهها ،ارتفاع گياه ،قطر تاج

پوشيده از کرکهاي خزي ،زير ،طويل ،برگها به ابعاد -(42 – 8*3

پوشش ،ميزان عملکرد اندامهاي هوايی تر و خشک ،بازده اسانس و

 )52ميلیمتر ،بدون دمبرگ ،گلها صورتی ،مجتمع در چرخههاي

ميزان توليد اسانس در هکتار اندازهگيري و ثبت گرديدند 8 .توده با

گرزنی ،کم گل دور از هم ،داراي  3-4گل ،کاسه گل به طول 6-2

شرايط اقليمی ايستگاه سازگار 58 ،توده نسبتا سازگار و  33توده

ميلیمتر ،لولهاي ،جام گل  3بار بلندتر از کاسه ،و به طول 42-45

کمترسازگار بودند (.)Zarezadeh et al., 2013

ميلیمتر ،پرچمها و خامه کمی خارج شده از جام ،ميوه چهار فندقهاي
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جدول  .1نتایج آزمایشات تجزیهي خاک محل اجراي طرح .
شماره نمونه

عمق محل

هدايت

واكنش

درصد

درصد

خاك

نمونهگيري

الکتريکي
EC*103

كل

مواد

كربن

اشباع

خنثي

()Cm

P
𝐠𝐦
𝐠𝐤⁄

K
𝐠𝐦
𝐠𝐤⁄

%Clay

% Silt

% Sand

بافت
خاك

آلي

شونده

نمونه 5

2-32

5/8

7/1

97

2/931

94/4

531/4

55

0

83

L.S

نمونه 9

2-32

3/18

7/79

32

2/991

57/9

531/4

7

4

81

S

نمونه 3

2-32

3/77

7/1

98/91

2/514

39/4

543

1

0

81

L.S

نمونه 4

2-32

9/00

177

32/91

2/954

58/9

507/9

7

9

15

S

نمونه 1

2-32

95/74

7/10

35/91

2/931

39/0

344

55

9

87

L.S

نمونه 0

2-32

50/31

7/79

98

2/553

3/0

515

51

0

85

S.L

نمونه 7

2-32

5/17

7/3

98/71

2/514

33/9

583/3

51

8

71

S.L

جدول  .2تجزیه واریانس تنوع صفات مورد مطالعه مرفولوژیك و عملكرد  Satureja macranthaدر شرایط زراعی.
ميانگين مربعاتMS
منابع

درجه

وزن تراندامهای

تغييرات

آزاد

هوايی

وزن خشك

وزن خشك

وزن خشك سر شاخه

بازده

ميزان

برگ

ها

اسانس

توليد

ی

درصد

ارتفاع

استقرار

سطح تاج
پوشش

اسانس

بلوک

5

4287411

116556/8

463114/2

751531/1

5/53

78

231

13/7

1822178

تيمار

5

2445851/7

4336788/2

251621

481825/8

5/1

433/2

**4153/1

31/8

4424523

21/1

67/1

61/8

66

12/6

77/3

446/2

42/3

52/6

ضريب

تغييرات
**  * ،و  nsبهترتیب معنیداری در سطح آماری  1درصد 5 ،درصد و نبود تفاوت معنیدار را نشان میدهد.

جدول  .3مقایسه میانگینهاي تنوع صفات مورد مطالعه مرفولوژیك و عملكرد  Satureja macranthaدر شرایط زراعی.
كد توده

وزن

وزن خشك

وزن خشك

وزن خشك سر

بازده

ميزان توليد

درصد

تراندامها

اندامهاي هوايي

برگ

شاخه ها

اسانس

اسانس

استقرار

ارتفاع

درصد
سطح تاج
پوشش

ي هوايي
SM1

4133a

9452/7a

5439/7a

187a

5/23a

51/8a

49/7b

44/3a

4133a

SM2

3209a

5915/7a

747/7a

124a

5/87a

53/4a

19b

49/1a

1814/3a

SM3

9393a

5287/3a

118/7a

488/7a

2/88a

4/4a

81/3a

41/8a

3828a

در هر ستون میانگینهای دارای حروف مشترك در سطح  %5تفاوت معنیدار در آزمون دانکن ندارند.
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اين تحقيق به منظور تعيين و معرفی مناسبترين توده Satureja

ثبت گرديد .عمليات خاک ورزي و اضافه کردن 35تن در هکتار کود

 macranthaدر ايستگاه تحقيقات گياهان دارويی استان يزد در

دامی به زمين ،تسطيح ،کرت بندي در اواخر زمستان و نصب سيستم

منطقه گردفرامرز شهر شاهديه يزد به اجرا در آمد .هدف از اجراي اين

آب قطره اي در اوايل بهار انجام شد .طول و عرض کرتها  2*2تعيين

پژوهش بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد تودههاي مختلف گونه مرزه

گرديد .فاصله کاشت بين و روي رديفها يک متر در نظر گرفته شد.

گل درشت و تاثير ژنوتيپ و محيط و اثرات متقابل آنها بر روي

پس از کاشت ،مزرعه هفتهاي دو بار آبياري میشد .پس از کاشت سال

خصوصيات مختلف اين گونه بود.

بعد از سر شاخههاي گياه هنگام  25درصد گلدهی برداشت انجام شد

پس از اخذ بذر  3توده از موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور

و نمونهها در سايه خشک گرديدند .تجزيه وتحليل داده ها توسط نرم

در اوايل اسفند ماه عمليات کاشت بذر در گلخانه مرکز تحقيقات

افزار  SASانجام شد ومقايسه ميانگينها توسط آزمون چند دامنهاي

کشاورزي و منابع طبيعی يزد در داخل گلدان کاغذي صورت گرفت،

دانکن در سطح احتمال  %2انجام شد.

براي هر توده  52گلدان کاغذي منظور و در داخل هر کدام يک عدد

 .3نتايج و بحث

بذر کشت گرديد .مراحل زير در کاشت بذر مورد رعايت و توجه قرار
گرفت.

نتايج تجزيه واريانس ميزان استقرار بوتهها در سطح يک درصد

-

آرايش گلدانهاي کاغذي در داخل سينی به تعداد  52عدد

-

نام گذاري سينیها بر اساس کد ارايه شده براي هر نمونه بذر

معنیدار و وزنتر و خشک اندامهاي هوايی ،بازده اسانس ،ميزان

-

خيساندن گلدانهاي کاغذي موجود در هر سينی

توليد اسانس در هکتار ،ارتفاع بوتهها  ،سطح تاج پوشش وزن

-

افزودن آب به اندازه کافی و مناسب به سينیها به طور روزانه

خشک شاخهها و برگ معنیدار نبودند(جدول  .)5مقايسه

-

ثبت وقايع اتفاقيه (تاريخ جوانهزنی ،زمان دوبرگی ،چهاربرگی،

ميانگينها توسط آزمون دانکن در سطح احتمال  %2انجام

شش برگی ،هشت برگی)...

شد(جدول  ..)3بيشترين ميزان توليد وزن تر در هکتار مربوط

اندازهگيري و ثبت درجه حرارت حداقل و حداکثر گلخانه

به توده  SM1با ميانگين توليد  1133 Kg/haو کمترين ميزان

حدود يک ماه ونيم بعد از کاشت بذرهنگام  8 -45برگی شدن ،نشاءها

توليد مربوط به توده  SM3با  5353 Kg/haبود .بيشترين توليد

به گلدانهاي پالستيکی و به فضاي آزاد منتقل گرديدند .در نيمه دوم

وزن خشک در هکتار مربوط به توده  SM1با ميانگين توليد

-

ارديبهشت ماه نهالهاي گلدانی درزمين اصلی در قالب طرح بلوک

 5145/7 Kg/haو کمترين ميزان توليد وزن خشک مربوط به

کامل تصادفی در سه تکرار کشت گرديد .ايستگاه تحقيقات دارويی با

توده  SM3با  4587/3 Kg/haبود .بيشترين ميزان بازده اسانس

مختصات عرض جغرافيايی  57 42 21شرقی و طول 22 34 11

مربوط به توده  SM2با ميانگين  %4/87و کمترين بازده اسانس

شمالی به ارتفاع  4551متر ازسطح دريا در منطقه گردفرامرز شهر

مربوط به توده  SM3با  %5/88بود .بيشترين ميزان توليد اسانس

شاهديه يزد واقع شده است .متوسط بارندگی منطقه حدود 75
ميليمتر ،ميانگين درجه حرارت  48/8درجه سانتيگراد که حداکثر آن

در هر هکتار مربوط به توده  SM1با  42/8 Kg/haو کمترين

در تيرماه میباشد .حداکثر مطلق درجه حرارت منطقه  12/2درجه

ميزان توليد در هکتار مربوط به توده SM3با  1/1 Kg/haبود.

سانتيگراد و حداقل آن  -42درجه سانتيگراد میباشد .براساس طبقه

بيشترين درصد استقرار بوته مربوط به توده  SM3با ميانگين

بندي دومارتن اقليم فرا خشک گرم میباشد .با برداشت  7نمونه خاک

 %82/3و کمترين ميزان استقرار  %15/7مربوط به توده

از عمق  5تا  35سانتيمتر در محل اجراي طرح ،وضعيت خاک ايستگاه

بود .بيشترين ارتفاع بوته تودههاي  SM3با ميانگين 11/8 Cm

از نظر پارامترهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت(جدول  .)4ميزان

و کمترين ارتفاع مربوط به توده SM2با  15/1 Cmبود .بيشترين

استقرار بوتهها ،قطر تاج پوشش ،ارتفاع گياه ميزان عملکرد وزن تر و

Cm2

سطح قطر تاج پوشش مربوط به توده  SM2با ميانگين

خشک اندامهاي هوايی ،بازده اسانس و ميزان توليد اسانس در هکتار
578
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3858 Cm2  باSM3 وکمترين آن مربوط به توده2811/3
.)3 بود(جدول

 ميزان توليد اسانس و، بازده اسانس،با توجه به ميزان عملکرد
 با ميانگين عملکرد وزن خشکSM1 درصد استقرار بوته تودههاي
 ميزان توليد اسانس،%4/53  بازده اسانس، کيلوگرم در هکتار5145
 و به عنوان توده برتر%15/7 کيلوگرم در هکتار و ميزان استقرار42/8
.معرفی میگردد
Satureja ( باالترين ميزان عملکرد اندامهاي هوايی مرزه تابستانه

و5 ، فروردين55() را تاريخ کاشت سوم و دوم از سه تاريخhortensis
 کيلوگرم در هر هکتار گزارش5611و3553 ارديبهشت ماه) به ميزان3
کردهاند که اين ميزان عملکرد از عملکرد هرسه توده مرزه گل درشت
 همچنين عدم اختالف آماري در وزن تر و خشک.بيشتر است
 ارتفاع، ميزان توليد اسانس در هکتار، بازده اسانس،اندامهاي هوايی
 وزن خشک شاخهها و برگ به دليل جمع، سطح تاج پوشش،بوتهها
آوري بذر تودهها در محدوه استان آذربايجان شرقی میتواند باشد
.)Javidnia et al., 2005(

 نتيجه گيری.4
با توجه به ميانگين صفات مورد مطالعه و اندازهگيري شده مانند
 ميزان توليد اسانس و درصد استقرار بوته، بازده اسانس،ميزان عملکرد
 با ميانگين عملکرد وزن خشکSM1  توده، توده کشت شده3 از بين
 ميزان توليد اسانس،%4/53  بازده اسانس، کيلوگرم در هکتار5145
 به عنوان توده برتر%15/75  کيلوگرم در هکتار و ميزان استقرار42/8
انتخاب و جهت کشت و ترويج به سازمان جهاد کشاورزي استان
.توصيه و معرفی گرديد
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Jamzad, Z. 2009. Savory Thymus and Satureja species
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