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  دو گونهعملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس  تأثیر شرایط فاریاب و دیم بر
  و) .Satureja khuzistanica Jamzad( خوزستانی دارویی مرزه

  خوزستانمالشدر ) S. rechingeri Jamzad(مرزه رشینگري 
  

 4 و کاظم خاوازي2، محمدرضا جهانسوز3، جواد هادیان2حسینی ، ناصر مجنون1کام احمد نوش*

  ،دانشجوي دکتري و استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزي و منابع طبیعی، دانشگاه تهران2و1
  ی تهران،شت گروه کشاورزي، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهیاراستاد 3

  مؤسسه تحقیقات آب و خاك کرج  گروه بیولوژي خاك،یاراستاد4
  18/2/93:  ؛ تاریخ پذیرش14/11/92: تاریخ دریافت

  1چکیده
رشینگري  خوزستانی و مرزه دارویی گونه دوی و کیفی خصوصیات رشدي و عملکرد کممنظور مقایسه  به

هاي کامل  پایه بلوك خرد شده در قالب طرح هاي تصورت کر آزمایشی به دیم، و فاریاب در واکنش به شرایط
 1391-92 سال زراعی در )شهرستان اندیمشک، روستاي ادریسی سفلی(  تکرار در شمال خوزستان3تصادفی در 

خوزستانی هاي اصلی و گونه مرزه  در کرت) و دیم بار یک  روز30، بار یک  روز15( هاي آبیاريتیمار. انجام شد
عملکرد برگ  خشک، و تر عملکرد شامل شده گیري اندازه صفات. اي فرعی قرار گرفتنده و رشینگري در کرت

نتایج تجزیه واریانس . بودند بوته ارتفاع شاخص سطح برگ و و عملکرد اسانس، ، درصدو سرشاخه گلدار
ع بوته جزء درصد اسانس و ارتفا گیري شده به هاي آبیاري بر همه صفات اندازهنشان داد که اثر تیمارصفات 

مقایسه میانگین صفات نشان داد که در هر دو گونه مرزه، با افزایش فواصل آبیاري و کشت . دار بود معنیمرزه 
 عملکرد اسانس و شاخص سطح برگ دیم، عملکرد تر، عملکرد خشک، عملکرد برگ و سرشاخه گلدار،

کاهش نشان دادند ولی به )  روز15ري آبیا( درصد در مقایسه با شاهد 37 و 53، 55، 44، 54میزان  ترتیب به به
 تن در 14/3( ها نیز گونه خوزستانی از نظر عملکرد تر در بین گونه. افزوده شد درصد 6میزان  محتواي اسانس به

و شاخص )  تن در هکتار08/1( ، عملکرد برگ و سرشاخه گلدار)تن در هکتار 82/1( ، عملکرد خشک)هکتار
 و ) درصد7/3(  درصد اسانسنظري برتري داشت ولی گونه رشینگري از بر گونه رشینگر) 43/0(سطح برگ 

  .بودبر گونه خوزستانی برتر ) کیلوگرم در هکتار 86/33( عملکرد اسانس
  

  خشکعملکرد اسانس، عملکرد ماده  شاخص سطح برگ، درصد اسانس، : کلیديهاي واژه
                                                

 nooshkama@ut.ac.ir: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 بیرونی و عوامل) ژنتیکی( ر عوامل درونیثیتأ ها، تحت تماکوسیس در عملکرد گیاهان دارویی و درش

 اشاره کرد) جمعیت(توان به ساختار ژنتیکی و گونه  میاز عوامل ژنتیکی . گیرد قرار می) محیطی(
توان به  یهاي ثانویه م متابولیتاز عوامل محیطی مؤثر بر رشد و تولید ). 2009کاروبا و کاتاالنو، (

 ، ارتفاع از سطح دریا، عرض جغرافیایی، شرایط خاكندگیارنور، درجه حرارت، ب  مانندشرایط اقلیمی
گرافی و مدیریت ویدیته، توپخیزي، بافت و ساختار خاك، رطوبت خاك، شوري و اس حاصلچون  هم

  ).2009کاروبا و کاتاالنو، ( زراعی اشاره کرد
اوم به مق( تر  استفاده از گیاهان با مصرف آب کم از جمله ایران،خشک در مناطق خشک و نیمه

 ؛2011بقلیان و همکاران، (  مدیریت آب است اصولی و الزم برايهاي برنامه یکی از ،)خشکی
 و ونم و درش در اي دهعم أثیرت کـه تاس یمحیط عوامل از یکی آب ).2005نیا و همکاران،  اکبري

ژیکی گیاه هاي فیزیولو فرایندتنش آب منجر به اختالل در . دارد دارویی گیاهان ؤثرهم وادم زانمی
شود و در گیاهان دارویی منجر به تغییر در عملکرد و ترکیبات محتوي  میمثل فتوسنتز و تعرق 

) .Mentha arvensis L(مثالً تنش آب در گیاه نعناع . )2009سعید و همکاران، ( شود میاسانس 
ي اري رود معنیتوده، ارتفاع گیاه و سطح برگ شد ولی اثر  زیستداري در  معنیمنجر به کاهش 

تنش آب روي گیاه جعفري در ). 2009کاروبا و کاتاالنو، ( عملکرد و ترکیبات اسانس نداشت
هوایی و افزایش عملکرد اسانس  هاي اندامشرایط آب و هوایی یونان باعث کاهش رشد ریشه و 

در تونس، تنش آبی منجر به افزایش عملکرد اسانس، کاهش ). 2008پتروپولوس و همکاران، ( شد
با افزایش ). 2009بتایب و همکاران، ( تفاع گیاه، کاهش وزن تر و خشک گیاه مریم گلی شدار

 روز در شرایط آب و هوایی مشهد، درصد اسانس گیاهان رزماري، 20 به 10فواصل آبیاري از 
 همچنین افزایش فواصل آبیاري منجر به کاهش عملکرد ،اسطوخدوس و زوفا افزایش نشان داد

در شرایط آب و هوایی ترکیه ). 2012، کوچکی و تیموري (شدعملکرد اسانس اندام هوایی و 
افزایش مقدار آب آبیاري سبب افزایش عملکرد تر و خشک، ارتفاع و افزایش عملکرد دارویی 

  ).2012اکرن و همکاران،  (گردیدگیاه ریحان 
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 Satureja rechingeri (و رشینگري )Satureja khuzistanica Jamzad( مرزه خوزستانی

Jamzad(، و از جمله گیاهان باارزش و بوده   و معطرسالهچند، 1 متعلق به خانواده نعناعبومی، انیگیاه
غرب  هاي سنگالخی آهکی جنوب خاكکه در مناطق خشک، آفتابی و  باشد میانحصاري فلور ایران 

 ؛2007 و همکاران، کنسفید ؛1996زاد،  جم( دنداریکدیگر شباهت زیادي به و کنند  میایران رشد 
و ترین ترکیبات شیمیایی اسانس مرزه خوزستانی  مهم ).2010؛ هادیان و همکاران، 2009زاد،  جم

، 6 سینئول8 و 1، 5، لیمونن4، گاما ترپینن3 درصد، پاراسیمن90 بیش از 2شامل کارواکرولرشینگري 
هاي  گونهاز بین ). 2007ان، کن و همکارسفید؛ 2009زاد،  جم( باشد می آلفاتوژن، 8، میرسن7اوژنول

هاي حاصل از دو گونه مرزه خوزستانی و رشینگري غنی از  عصارهمختلف مرزه بومی ایران، اسانس و 
ویژه رزمارینیک اسید در عصاره بوده و  هدر اسانس و اسیدهاي فنلی آزاد ب ترکیبات فنلی کارواکرول

کارواکرول موجود در اسانس . باشند میر توجهی برخوردا همین جهت از فعالیت بیولوژیکی قابل به
کننده،  مرزه خوزستانی و رشینگري داراي چندین ویژگی بیولوژیکی، از جمله اثر ضدعفونی

شرکت ( باشد اکسیدان می قارچی و مخمر، آنتیهاي ضدالتهابی، ضددرد، ضدباکتریایی، ضد فعالیت
 جزء ایران کشور از زیادي مساحت هک با توجه به این). 2005سپهوند و همکاران،  ؛2012خرمان، 

 محسوس کامالً آب مصرف در جویی صرفه ضرورت شود می محسوب خشک نیمه و خشک مناطق
 سطح در گیاهان کشت در مهم و اولیه اقدامات از گیاهان، آبیاري دوره و آبی نیاز تعیین و باشد می

 دست در اطالعاتی و رشینگري،خوزستانی  مرزه آبی نیاز و دیم کشت با رابطه  در.باشد می وسیع
گونه دارویی مرزه خوزستانی و رشینگري  دو العمل بررسی عکس با هدف پژوهشبنابراین این  .نیست

  .انجام شدشمال خوزستان  شرایط آب و هوایی منطقهدر در واکنش به شرایط فاریاب و دیم 
  

                                                
1- Lamiaceae 
2- Carvacrol 
3- P-Cymene 
4- ɤ-Terpinene 
5- Limonene 
6- 1-8-Cineole 
7- Eugenol 
8- Myrcene 
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 ها مواد و روش
هاي کامل  بلوكپایه در قالب طرح ) اسپلیت پالت( هاي خرد شده کرتصورت  این آزمایش به

شهرستان اندیمشک، روستاي ( در منطقه شمال خوزستان 1391-92 تکرار در سال 3تصادفی در 
  درجه و48 دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 48  درجه و32واقع در عرض جغرافیایی ) ادریسی سفلی

متر و میانگین   میلی288ارندگی ساالنه  متر از سطح دریا با میانگین ب477 دقیقه شرقی و با ارتفاع 32
عامل اصلی آزمایش شامل تیمارهاي آبیاري . گراد انجام شد  درجه سانتی05/26درجه حرارت ساالنه 

هاي مرزه  گونه وهاي اصلی قرار گرفتند   و دیم بوده که در کرتبار یک روز 30، بار یکروز  15
از . هاي فرعی قرار گرفتند کرت گرفته شده و در عنوان عامل فرعی در نظر خوزستانی و رشینگري به

، قلمه مرزه خوزستانی از 1390ماه  در آذر منظورهمین  به. گیري براي تکثیر گیاه استفاده شد قلمهروش 
 و قلمه مرزه رشینگري از منطقه )آباد غرب خرم( مزرعه آزمایشی مجتمع داروسازي خرمان در کشکان

 له در بستر کشتها بالفاص قلمه. هاي سالم و قوي انجام شد بوتهگیري از  قلمه. مهران ایالم تهیه شدند
دار شده و انتقال قلمه و   ریشه1390ماه ها در اسفند قلمه. دار شدن کشت شدند براي ریشه) خزانه(

قبل از آزمایش، از خاك موردنظر جهت تعیین عناصر . انجام شد 1391ماه  کاشت در اواسط اردیبهشت
برداري و نتایج حاصل از تجزیه  نمونهمتري   سانتی30صیات فیزیکی خاك از عمق غذایی و خصو
 2 همچنین شرایط اقلیمی منطقه در طول فصل رویش نیز در جدول. آمده است 1 خاك در جدول

  .آمده است
  

  .مزرعه خصوصیات خاك -1جدول 
  گیري شده مقدار اندازه  خصوصیات خاك

 07/0 )درصد(نیتروژن کل 

 214 )گرم بر کیلوگرم میلی(جذب  قابلپتاسیم 

 1/5 )گرم بر کیلوگرم میلی(جذب  فسفر قابل

 73/0 )درصد(ماده آلی 

 pH( 1/8(اسیدیته 

 24/4 )زیمنس بر متر دسی) (EC( هدایت الکتریکی

  لومی رسی سیلتی  بافت خاك
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  . شرایط اقلیمی محل انجام آزمایش-2جدول 
1391  1392  

  ین دمامیانگ  ي سالها ماه
  )گراد درجه سانتی(

  بارندگی
  )متر میلی(

  رطوبت نسبی
  )درصد(

  میانگین دما
  )گراد درجه سانتی(

  بارندگی
  )متر میلی(

  رطوبت نسبی
  )درصد(

 31 3/3 5/24 38 5/47 7/21 فروردین

 40 8/143 9/25 21 3/5 8/30 اردیبهشت

 18 0 2/35 12 0 7/36 خرداد

 15 0 6/39 12 0 5/39 تیر

 17 0 7/37 14 0 8/40 دمردا

 16 0 9/35 15 0 3/36  شهریور

 21 0 2/30 21 8/1 4/31  مهر

  - 0  - 43 4/67 7/23  آبان
  - 0  - 69 8/72 2/15  آذر
  - 0  - 56 6/137 1/13  دي

  - 0  - 57 2/82 5/15  بهمن
  - 0  - 44 9/15 4/18  اسفند

  57/22  -  71/32  33 - 9/26  میانگین
  -  1/147    - 5/430  -  مجموع

  
  هایی به فاصله  پشته  انجام و با فاروئر جوي و1391 ماه سازي زمین در اوایل اردیبهشت آماده

. شد متر در نظر گرفته 4کاشت به طول  ردیف 4در هر کرت آزمایشی . متر ایجاد شدند  سانتی50
   تر بودم  سانتی50×50صورت  ها به بوتهآرایش کاشت . با یک خط نکاشت از هم جدا شدند ها کرت

. صورت دستی انجام شد کشت به.  متر فاصله در نظر گرفته شد2ها نیز  بلوكبین ). مربع بوته در متر4(
متري حفر شده و سپس قلمه به درون آن  سانتی 20-30هاي  چالهها در مزرعه، ابتدا  مرزهبراي کاشت 

هاي اولیه به فاصله  آبیاري. رفتچاله انتقال یافت و بالفاصله آبیاري براي استقرار سریع گیاه انجام گ
 در سال  روز در طول فصل رشد15یک هفته انجام شد و بعد از استقرار کامل بوته، آبیاري به فواصل 

دلیل عدم وقوع بارندگی بعد از تاریخ کاشت و براي  به) 1391(  در سال اول آزمایش. انجام شد1391
 انجام شد و تیمارهاي آبیاري در سال دوم بار یکروز  15ر مزرعه، آبیاري به فواصل ها د بوتهاستقرار 
 30 و 15 مان آبیاري براي تیمارهاي آبیاريمقدار آب آبیاري و مدت ز. اعمال شد) 1392( آزمایش
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یمارهاي آبیاري از ت. براي آبیاري استفاده شد) اي پشتهجوي و (از روش نشتی . یکسان بود، بار یکروز 
هرز از روش    هاي علفبراي کنترل  .  خاتمه یافت1392در پایان مهرماه  شروع و 1392 پانزدهم خرداد

 رویشی در زمان گلدهی پیکربرداشت . از هیچ نوع کودي استفاده نشد. استفاده شد وجین دستی
. متري از سطح زمین صورت گرفت  سانتی7-10 با دست در ارتفاع )اواخر شهریور و اوایل مهرماه(

متر از   سانتی50با حذف خطوط کناري و ) عمربسطح یک متر( بوته 4تر، از ي وزن گیر اندازهبراي 
. برداري شده و بالفاصله با ترازوي دیجیتال توزین شد نمونهعنوان حاشیه،  ابتدا و انتهاي هر خط به

 سپس گیري وزن خشک توزین شدند م در سایه خشک شده و براي اندازهمدت زمان الز سپس نمونه به
طور   بوته به5ه از گیري ارتفاع بوت براي اندازه. هاي گلدار آن جدا و توزین شدند هسرشاخبرگ و 

از تعیین وزن خشک، از هر نمونه، گیري درصد اسانس، پس  اندازهبراي . برداري شد تصادفی نمونه
روش . گیري شد اندازهدرصد اسانس با روش کلونجر .  گرم به آزمایشگاه فرستاده شد100

شدن کامل با دستگاه آسیاب خرد شده و با  ها پس از خشک مونهصورت بود که ن دینگیري ب اسانس
گیري قرار  اسانس ساعت مورد 3مدت  استفاده از دستگاه کلونجر و به روش تقطیر با آب و بخار به

ها در شیشه   اسانس و بازده آن تعیین و اسانسحسب وزن خشک گیاه درصد میزان سپس بر. گرفتند
عملکرد اسانس نیز از . گیري قرار گرفت آبسدیم مورد  سولفاتگاه با استفاده از  آن.  شدرنگی ریخته

گیري شاخص  اندازهبراي .  محاسبه شدبرگ و سرشاخه گلدارضرب درصد اسانس در وزن خشک  حاصل
   )Leaf Area Meter( برداري شده و از دستگاه مخصوص نمونه) مربع متر1 ( بوته4 از سطح برگ،

ترین ایستگاه  نزدیکهاي هواشناسی از  داده. آباد دزفول استفاده شد ز تحقیقات کشاورزي صفیدر مرک
ز با استفاده اها و تجزیه واریانس آزمایش  دادهتجزیه و تحلیل . به محل انجام آزمایش تهیه شدند

یسه میانگین مقا.  استفاده گردیدExcelافزار  براي رسم منحنی از نرم. انجام شد SAS(9.1)افزار  نرم
  .انجام شد) LSD( دار معنی حداقل تفاوت تیمارها نیز با آزمون

  
  نتایج و بحث

ها نشان داد  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده: هاي گلدار عملکرد پیکر رویشی و برگ و سرشاخه
رشاخه ، خشک و وزن برگ و سبر وزن تر) >01/0P( آبیاريو اثر متقابل گونه و   گونه اثر آبیاري،که

گونه خوزستانی و رشینگري در  مقایسه میانگین صفات نشان داد که ).3 جدول( دار بود گلدار معنی
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 تن در 5/2 و 16/2(و خشک )  تن در هکتار4/4 و 03/4(ترتیب با وزن تر   روز به15دور آبیاري 
دار و گونه ، داراي باالترین مق) تن در هکتار45/1 و 35/1( و وزن برگ و سرشاخه گلدار) هکتار

و عملکرد ) تن در هکتار 27/1(و خشک ) تن در هکتار 86/1( رشینگري در شرایط دیم با وزن تر
 پژوهشنتایج این ). 4جدول ( ترین مقدار بودند داراي کم )تن در هکتار 59/0(برگ و سرشاخه گلدار 

 و درصد کاهش نشان داد که با کاهش مقدار آب آبیاري، بیوماس تولیدي گیاهان نیز کاهش یافت
بود هر چند که دو )  درصد41( تر از مرزه خوزستانی بیش)  درصد49( خشک در مرزه رشینگري ماده

گونه مرزه در کشت دیم با حداقل رطوبت مقاومت نموده و تا پایان فصل به رشد و نمو خود ادامه 
امل باعث بقاء و مین عباشد و ه دادند و این نشان از مقاومت به خشکی این دو گونه دارویی می

  .شود میهاي طبیعی  ها در اکوسیستم و زیستگاه سازگاري آن
 و رزماري در ، زوفا روز بر گیاه دارویی اسطوخدوس30 و 20، 10اثر دور آبیاري نتایج بررسی 

نشان داد که با افزایش فواصل آبیاري، از عملکرد اندام هوایی گیاهان کاسته مشهد شرایط آب و هوایی 
همچنین افزایش فواصل آبیاري منجر به کاهش ماده خشک نعناع شد ). 2012ی و تیموري، کوچک( شد

گلی باعث کاهش وزن تر و خشک شد که دلیل آن را  تنش آبی در مریم). 2006رام و همکاران، (
، همچنین تنش آبی )2009بتایب و همکاران، ( کاهش در محتواي کلروفیل و کاهش فتوسنتز دانستند

تنش ). 2011بقلیان و همکاران، ( بونه منجر به کاهش عملکرد گل و وزن شاخ و برگ شددر گیاه با
، کاهش جذب عناصر غذایی، کاهش کلروفیل و در نتیجه 2Co سبب کاهش تبادل ه نعناعآبی در گیا

 21 و 14، 7در قزوین و مشهد دور آبیاري ). 2000میسرا و اسریواستارا، ( کاهش تولید ماده خشک شد
دانه بررسی و نتایج نشان داد که باالترین عملکرد دانه و عملکرد   کشت دیم بر گیاه سیاهروز و

مقدم،  پور و رضوانی نوروز؛2005نیا و همکاران،  اکبري( دست آمد ه روز ب7خشک در تیمار آبیاري  ماده
وسعه نتیجه کاهش رشد و ت تورگر و در م کمبود آب در گیاهان، کاهش فشارییکی از عال). 2005

و ) رشد( رسد تنش آب از طریق تأثیر بر طویل شدن و حجیم شدن سلول نظر می سلولی است به
خشک تولیدي  کاهش کلروفیل و مواد فتوسنتزي ساخته شده در گیاه، منجر به کاهش بیوماس و ماده

 ).2005مقدم،  پور و رضوانینوروز (شود می
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  . بر صفات مورد مطالعهگونه×  اثر متقابل آبیاري مقایسه میانگین -4 جدول
  صفات مورد مطالعه  تیمار

  گونه  آبیاري
  وزن تر

تن بر (
  )هکتار

  وزن خشک
تن بر (

  )هکتار

  درصد
  اسانس

عملکرد 
 اسانس

کیلوگرم بر (
  )هکتار

وزن برگ و 
سرشاخه 

تن ( گلدار
  )بر هکتار

  ارتفاع بوته
  )متر سانتی(

  شاخص
  سطح
  برگ

  روز a03/4  b16/2  c03/2  b5/27  b35/1  ab36  b51/0  15  خوزستانی
  a4/4  a5/2  a94/3  a13/57  a45/1  bc31  a62/0  رشینگري
   روزb4/3 b03/2 c11/2 bc25/26 c24/1 ab36 b47/0 30  خوزستانی
  c14/2  c19/1  b32/3  d42/20  de61/0  c6/30  e21/0  رشینگري
  دیم  c2  c27/1  c26/2  e98/14  d66/0  abc6/32  d31/0  خوزستانی
 c86/1 c27/1 a07/4 c02/24 e59/0 a6/36 c39/0  رشینگري

)05/0(LSD   52/0  14/0  3/0  4/3  07/0  28/5  03/0  
در سطح  LSDدر آزمون  دار معنیو اختالف  دار معنیدهنده عدم اختالف  نشانترتیب  به مشترك  و غیرحروف مشترك *

  .باشند می  درصد5احتمال 
  

گونه  اثر متقابل آبیاري وو ) >01/0P( گونه داد که اثرتجزیه واریانس نشان : درصد و عملکرد اسانس
)01/0P< ( نشددار معنیدرصد اسانس بر  آبیاري دور ولی اثر  شوددار معنیبر درصد اسانس مرزه  .

  شددار معنی بر عملکرد اسانس) >01/0P(گونه آبیاري و و اثر متقابل ) >01/0P (آبیاريهمچنین اثر 
 روز 15و تیمار ) 07/4( که گونه رشینگري در تیمار دیمصفات نشان داد مقایسه میانگین . )3جدول (
گونه ). 4جدول ( داري نشان دادند ترین درصد اسانس بودند که با بقیه تفاوت معنی داراي بیش) 94/3(

ترین مقدار  داراي بیش)  کیلوگرم در هکتار13/57( روز با عملکرد اسانس 15رشینگري در دور آبیاري 
)  کیلوگرم در هکتار98/14( ترین عملکرد اسانس وزستانی در تیمار بدون آبیاري داراي کمو گونه خ

شوند دو  منظور استخراج اسانس از پیکر رویشی زراعت می درگیاهان دارویی که به). 4جدول ( بودند
ها  لفهمؤلفه درصد اسانس و عملکرد پیکر رویشی اهمیت زیادي دارند بنابراین تغییر در هر کدام از مؤ

 دارویی زمانی گیاه یک اقتصادي عملکردترتیب،  بدین. سبب تغییر در عملکرد اسانس خواهد شد
 حد نیز به آن هاي ثانویه متابولیت بر عملکرد پیکر رویشی مناسب، مقدار عالوه که است صرفه به مقرون

ري و کشت دیم  نشان داد افزایش فواصل آبیاطورکه نتایج این پژوهش همان. مطلوب رسیده باشد
اي در عملکرد پیکر رویشی هر دو گونه  مالحظه سبب افزایش جزئی در درصد اسانس و کاهش قابل

مرزه شد و این منجر به کاهش عملکرد اسانس شد و افزایش محتواي اسانس نتوانست کاهش عملکرد 
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 اسانس، لکردعم تغییرات روند طورکلی به. دلیل کاهش ماده خشک تولیدي جبران کند اسانس را به
 عملکرد تأثیر تر تحت بیش اسانس عملکرد دیگر، عبارت به بود، ییهوا اندام عملکرد مشابه تغییرات

 نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشگران .بود تغییرات درصد اسانس از متأثر تر کم و بوده خشک ماده
هاي  ل آبیاري، تولید متابولیتدیگر مطابقت داشت و در مواردي نیز تناقض داشت مثالً با افزایش فواص

ثانویه و درصد اسانس مرزه تابستانه و رزماري افزوده شد و از عملکرد اندام هوایی و اسانس کاسته 
 روز بر روي گیاه 30 و 20، 10 بررسی اثر فواصل آبیاري). 2012کوچکی و تیموري، ( شد

ترین عملکرد   روز و بیش30ي اسطوخدوس و رزماري نشان داد که باالترین درصد اسانس از آبیار
 مرتبه به 6کاهش دفعات آبیاري از ). 2012کوچکی و تیموري، (  روز حاصل شد10اسانس از آبیاري 

 روز در طول فصل رشد گیاه رازیانه، باعث افزایش درصد اسانس و کاهش 21 مرتبه به فاصله زمانی 3
فزایش مقدار آب آبیاري باعث افزایش ماده در گیاه نعناع، ا). 2004محمد و ابدو، ( عملکرد اسانس شد

 و نتایجی متناقض با نتایج این پژوهش). 2006رام و همکاران، ( خشک و عملکرد اسانس شد
ي اسانس در نعناع شد که گزارش شده است مثالً تنش آب باعث کاهش محتوا  دیگر نیزهاي پژوهش
میسرا و اسریواستارا، ( ندازه برگ باشددلیل کاهش فتوسنتز و کاهش ا  شاید به پژوهشگران به گفته
پتروپولوس و ( همچنین در گیاه جعفري تنش خشکی باعث افزایش عملکرد اسانس شد) 2000

دهنده اسانس تأثیر  در گیاه بابونه، تنش آب روي درصد اسانس و اجزاي تشکیل). 2008همکاران، 
حتی   آبی روي بیوسنتز اسانس ولی تنش کرطو به). 2011بقلیان و همکاران، ( داري نداشت معنی

هاي اولیه  دلیل تغییر در رفتار گیاه براي تولید متابولیت گذارد و ممکن است به ترکیبات اسانس تأثیر می
معموالً تشکیل و تجمع اسانس در گیاهان در شرایط محیطی گرم و خشک تمایل به . و ثانویه باشد

هوروات و ( کند هاي نور زیاد حفاظت می  آبی و آسیبها را در مقابل تنش که آندهد  افزایش نشان می
یابد چون محتواي کلروفیل و سطح برگ   از طرفی تسهیم کربن براي رشد کاهش می)2008همکاران، 

بتایب  (یابد و این یک توازن بین رشد و مکانیزم دفاعی است کاهش یافته در نتیجه فتوسنتز کاهش می
، ها تر پژوهش طورکلی با استناد به نتایج بیش به). 2011ان،  عندلیبی و همکار؛2009و همکاران، 

شود که با نتایج این  افزایش فواصل آبیاري باعث افزایش محتواي اسانس و کاهش عملکرد اسانس می
  . مطابقت داشتپژوهش

و اثر متقابل ) >05/0P(، گونه )>01/0P( آبیاري تجزیه واریانس نشان داد که اثر: شاخص سطح برگ
 مقایسه میانگین صفات .)3جدول (دار بود  معنی مرزه شاخص سطح برگبر ) >01/0P(گونه  ري وآبیا

بوده که با بقیه ) 62/0(  روز داراي باالترین سطح برگ15نشان داد که گونه رشینگري در تیمار آبیاري 
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مستقیم با طور  جا که رشد سطح برگ گیاه به از آن). 4جدول ( دار نشان داد تیمارها اختالف معنی
فتوسنتز و تولید ماده خشک مرتبط است، بنابراین هر عاملی که سبب کاهش تولید ماده فتوسنتزي شود 

در این آزمایش نیز افزایش ). 2006رام و همکاران، ( کند در افزایش سطح برگ نیز محدودیت ایجاد می
. اخص سطح برگ شدفواصل آبیاري سبب کاهش عملکرد برگ هر دو گونه مرزه و درنتیجه کاهش ش

اي، کشت دیم و تنش شدید آب باعث کاهش سطح برگ، کاهش سرعت رشد گیاه و کاهش  در مطالعه
شاخص سطح برگ در اثر ). 2009عاشورآبادي و همکاران،  شریفی( تولید ماده خشک بومادران شد

و همکاران،  پتروپولوس ؛2011بقلیان و همکاران، ( جعفري کاهش نشان داد تنش در گیاه بابونه و
از طرفی افزایش مقدار آب آبیاري منجر به افزایش تولید برگ و در نتیجه افزایش شاخص ). 2008

  ).2012 اکرن و همکاران، ؛2006رام و همکاران،  (سطح برگ در گیاه نعناع و ریحان شد
بر ) >01/0P( رياثر متقابل گونه و آبیاو  )>01/0P( گونهتجزیه واریانس نشان داد که اثر : ارتفاع بوته
که مقایسه میانگین صفات نشان داد . )3جدول ( دار نشد  ولی اثر آبیاري معنی استدار معنیارتفاع بوته 

و گونه رشینگري در ) متر  سانتی36(ترین ارتفاع   روز داراي بیش30گونه خوزستانی در دور آبیاري 
در این آزمایش، تغییرات ). 4جدول ( بودند) متر  سانتی6/30(ترین ارتفاع   روز داراي کم30دور آبیاري 

  دیگر متناقض بود هرهاي دار نبود که با نتایج پژوهش عنیمیاه مرزه در واکنش به آب آبیاري ارتفاع گ
 ولی به عقیده )4جدول ( چند که در گونه خوزستانی کاهش ارتفاع گیاه در تیمار دیم مشاهده شد

برداري و  دلیل خطاي نمونه ي آبیاري بر ارتفاع گیاه، احتماالً بهدار شدن اثر تیمارها معنیپژوهشگر، عدم 
که در مشاهدات عینی، کاهش ارتفاع بوته در تیمار دیم در مقایسه با  چون برداري باشد یاداشت

 دیگر، افزایش مقدار آبیاري در گیاهان هاي در پژوهش.  روز قابل لمس بود30 و 15تیمارهاي آبیاري 
سبب  )2004محمد و ابدو، (رازیانه ) 2012 اکرن و همکاران، ؛2006م و همکاران، را (نعناع و ریحان

) 2009بتایب و همکاران، ( گلی تنش آب منجر به کاهش ارتفاع در گیاه مریم. افزایش ارتفاع گیاه شد
 ، کاهشبه گفته پژوهشگران. رازیانه گردید) 2013وزین، ( زیره سبز) 2011بقلیان و همکاران، (بابونه 

نتیجه کاهش جذب آب و محتواي  دلیل کاهش فشار تورگر و در ارتفاع در اثر تنش خشکی شاید به
شود همچنین در شرایط تنش آب،  آب بافت باشد که منجر به عدم رشد طولی مناسب سلول و گیاه می

  ).2011بقلیان و همکاران، ( شود عناصر غذایی الزم و فتوسنتز کافی براي تقسیم سلولی انجام نمی
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  گیري کلی نتیجه
نوع (  ساختار ژنتیکیمانندثیر عوامل مختلفی أت ها، تحت تمرشد و عملکرد گیاهان در اکوسیس

، ، محیط خاك، ارتفاع از سطح دریا)درجه حرارت، بارندگی، کیمت و کیفیت نور( ، اقلیم منطقه)گونه
 زائی برس هثیر بأتواند ت مل مییک از این عوا هر. گیرد غرافیایی و مدیریت زراعی قرار میموقعیت ج

تواند به  ها می کتورها یا اثرات متقابل آنو یکی از این فاته باشد کیفیت محصول گیاهان داش کمیت و
ستناد به نتایج حاصل از با ا.  نقش ایفا کندکمیت و کیفیت تولیدات طبیعی گیاهعنوان فاکتور غالب در 

مالحظه ماده خشک تولیدي دو  و کاهش قابلصد اسانس جه به افزایش جزئی در در، با تواین پژوهش
برداري  گونه مرزه در واکنش به زراعت دیم و افزایش فواصل آبیاري، کشت دیم این گیاهان براي بهره

شدت کاهش پیدا  ملکرد اسانس بهشود چون ع  مناطق بدون محدویت آب توصیه نمیدارویی در
رد ماده خشک و عملکرد اسانس یاهان و تولید عملکدلیل مقاومت به خشکی این گ کند ولی به می

خشک با محدودیت آب، با  ها در مراتع، مناطق خشک و نیمه  دیم، کشت آنتوجه در شرایط قابل
  .پذیر و قابل توصیه است صورت دیم امکان داقل آبیاري و بهح
  

  سپاسگزاري
دلیل همکاري در کارهاي  هوسیله از مدیریت، کارکنان و کارگران شرکت داروسازي خرمان ب بدین

  .شود اي سپاسگزاري می ایشگاهی و مزرعهآزم
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Abstract1 

For comparison of the growth characteristics and quantitative and qualitative 
yield of two summer savory species (Satureja khuzestanica and S. rechingeri) in 
response to rainfed and irrigated conditions, an experiment was carried out based 
on completely randomized block design as split-plot arrangement in three 
replications in the north of Khuzestan during 2012-2013. Irrigation treatments  
(15 and 30 days interval and rainfed) were as main-plot and species in two levels 
(Satureja khuzestanica and satureja rechingeri) were as sub-plot. The measured 
characteristics were fresh and dry yield, leaf and flower yield, essential oil content, 
oil yield, leaf area index and plant height. Results of analysis of variance showed 
that the effect of irrigation treatments on all traits except essential oil content and 
plant height was significant. Mean comparison of traits showed that by increasing 
irrigation intervals in rainfed cultivation, fresh and dry yield, leaf and flower yield, 
oil yield and leaf area index of both summer savory species decreased 54, 44, 55, 
53 and 37%, respectively in comparison to control (Irrigation interval of 15 days), 
but the essential oil content was increased by 6 percent. Fresh yield (3.14 t ha-1), 
dry yield (1.82 t ha-1), leaf and flower yield (1.08 t ha-1) and leaf area index (0.43) 
of species of khuzestanica were higher than rechingeri species, but essential oil 
content (3.7%) and essential oil yield (33.86 kg ha-1) of Satureja rechingeri were 
more than Satureja khuzestanica. 
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