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 15/07/7139تاریخ پذیرش:  13/06/1397تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 ءگياهان دارویي دارد. در این پژوهش، نشابين ای در تيمول و کارواکرول، جایگاه ویژه همانندبا داشتن ترکيباتي  (.Satureja spp)مرزه    

های کامل تصادفي در سه تکرار کشت شدند. طرح بلوکقالب شرقي در داش آذربایجانشش گونه مرزه در ایستگاه تيکمه از اکسشن 18
از بين  بود. ایگونهدهنده تنوع باالی بين و درون نتایج نشان برداری شد.طي دو سال از صفات مورفولوژی و فيتوشيميایي یادداشت

)اکسشن زینجناب  S .sahendicaو  کيلوگرم در هکتار( 4/20) )اکسشن گنجه گيالن( با باالترین عملکرد اسانس S. spicigeraها، گونه
شدند. مقدار ها با بيشترین مقدار تيمول شناسایي دهي سازگارترین گونهترین دوره گلشرقي( با بيشترین درصد استقرار و کوتاهآذربایجان

ها به سه گروه تقسيم شدند، گونه ،ایخوشهیه زدر تج دار و سطح برگ همبستگي مثبت نشان داد.تيمول با صفات وزن سرشاخه گل
S.bachtiarica  یكاز یزد در گروه ،S. mutica  شرقيهای سازگار با آب و هوای آذربایجانو گونه دواز خراسان شمالي در گروه 

(S.spicigera ،S. sahendica، S. atropatana  وS. macrantha در گروه )اصلي گزینش بر اساس های لفهؤمدر تجزیه به  قرار گرفتند. سه
 هایي با کيفيت اسانس باالبه انتخاب گونهمنجر دوم لفه ؤمهایي با عملکرد اسانس باال و گزینش براساس به انتخاب گونه منجر اوللفه ؤم

و پراکنش جغرافيایي همخواني قابل توجهي  ایخوشهاول و دوم با نتایج لفه ؤمپالت بر اساس در نمودار بای هاگونهبندی گروه شود.مي
گل به ساقه و سطح برگ باال را  رس با نسبت برگ وهای زودرس یا متوسطتوان گونهمناطق سردسير ميبرای بر اساس نتایج  .داشت

 کاهش بازده اسانس نشود.وجب ی باال برد که مانتخاب کرد و اجزای عملکرد را تا حد
 

 ایخوشهدارویي، سازگاری، اسانس، تيمول،  های کليدی:واژه

 
 مقدمه

این  باشد.مي Saturejaو جنس  Lamiaceaeمرزه از تيره   
غرب آسيا بوده، جنوب گياه بومي مدیترانه شرقي و جنوب

های طبيعي آن بوده و در شمال اروپا نيز ازجمله رویشگاه

در نواحي  (. et alSimon.,1984) آمریکا نيز کشت شده است
 ،يهای کوهستاني مناطق شمالویژه در دامنهمختلف ایران به

غربي ازجمله حوالي شرقي، مرکزی و جنوبغربي، شمالشمال
روید و گيالن مي خراسان، ارسباران آذربایجان، کرمانشاه،
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(2000Baghaiyan, .) های مختلف مرزه در پراکنش گونه
های این مناطقي از کشور القا کننده این فرضيه است که گونه

های متفاوتي را نسبت به شرایط مختلف جغرافيایي گياه واکنش
ژنوتيپ ميزان اثر متقابل  دهند.و آب و هوایي ایران نشان مي

حيط و نقش آن در عملکرد کمي و کيفي گياه مرزه، مدر 
ها و پایداری عملکرد را در شرایط بررسي سازگاری گونه

ي از یتقال گياهان داروان سازد.مختلف اکولوژیك ضروری مي
به نظام کشاورزی فرایندی طوالني  هاهای طبيعي آنرویشگاه

نظر جدید بههای ورینافحتي با استفاده از که طوریبه است،
کردن سال برای حل مشکالت کشت و اهلي 10تا  پنجرسد مي

فرایند وارد کردن  وحشي مورد نياز باشد. دارویيیك گياه 
های دقيق مستلزم بررسي شده کشت،گياه به شرایط کنترل
 قابليتهای شيميایي و همچنين جنبه اکوفيزیولوژی، ژنتيك،

هي از تنوع باشد. آگاهای گياهي منتخب ميتوليد جمعيت
ي سرعت یهای داروفنوتيپي و یافتن خصوصيات شيميایي گونه

انتخاب را افزایش داده و کارایي آن را باال خواهد برد 
(2005Nemeth, ) . ،ای ثرهؤمحاوی مواد پيکر رویشي مرزه

 گردد.است که باعث افزایش فشار خون و مداوای سرفه مي
 کندز کمك مياین گياه ضد نفخ بوده و به هضم غذا ني

(2007aigi, bOmid.)  از اسانس مرزه در صنایع کنسروسازی
(2013., et alKamkar  )سازی و نوشابه(Akhtar 

2007mohagheghy,  )شود. اسانس این گياه استفاده مي
داشته و مانع  ( et alTeymuri ,.2016)ميکروبي خاصيت ضد

شود. مرزه مي(  et alCavar ,2008)ها رشد برخي از باکتری
.spp Satureja کارواکرول از  با توليد اسانس حاوی تيمول و

 استای در ميان گياهان دارویي برخوردار جایگاه ویژه
(2005Zarehzadeh, .) های اخير چندین دارو ازجمله در سال

دنتول، رگتول، زاگرول و غيره از گياه  داروهای ساتورکس،
به بازار عرضه شده مرزه رشينگری و خوزستاني فرموله و 

های مختلفي برای بررسي روش (.et al Hadian ,2010) است
مختلف گياهي وجود دارد که یکي از های تنوع بين نمونه

ها، بررسي تنوع مورفولوژیکي ترین روشترین و معمولارزان
نه تنها در مدیریت  يباشد. شناسایي تنوع مورفولوژیکمي
بلکه ایده خوبي را به  باشد،های گياهي مفيد ميپالسمژرم

 et alNaghavi. ,) دهدميه ئارااصالح گياهان  برایمحققان 

تنهایي و یا تاکنون از نشانگرهای مورفولوژیکي بهالبته (. 2010
های همراه سایر نشانگرها در ارزیابي بسياری از گونهبه

با    (. et alKeskitalo. ,2001دارویي استفاده شده است )
توجه به اهميت جایگاه گونه های مختلف مرزه از لحاظ 

بررسي  هدف از این پژوهش،ترکيبات تيمول و کارواکرول، 
های و فيتوشيميایي گونه روابط بين صفات مورفولوژیتنوع و 

مناطق سردسير سازگار با های معرفي گونه برایمختلف مرزه 
 شرقي است.آذربایجان

 

 هامواد و روش
مهرزه  گونهه مختلهف ششاین پژوهش ابتدا رویشگاه اصلي در    
(.spp Satureja)  شهرقي، شهامل: آذربایجهان استان کشور پنجدر

 ,Jamzad)شناسهایي  شهمالي خراسهان و کردستان، گيالن، یهزد

 )جدول آوری شدجمع های مختلف هر گونهو بذر اکسشن( 2009
های در سينيطور جداگانه هببذرها  ،نشابرای توليد  (.1شکل  و 1

-4 )بهه نسهبتپرليت و کوکوپيت  ،ماسپيت حاوی مخلوط ءنشا
( در شرایط گلخانه کشت شدند. مزرعه آزمایشي در ایستگاه 1-2

انتخهاب و بسهتر کشهت بها شرقي آذربایجانداش تحقيقاتي تيکمه
 18های ءنشها عمليات شخم، دیسهك و تسهطيح آمهاده گردیهد.

 8-10در مرحلهه و  92سهال در اوایل بهار گونه  ششاکسشن از 
های کامل تصهادفي برگي در قطعه آماده شده در قالب طرح بلوک

متهر  5در  5که ابعاد هر کهرت طوریهدر سه تکرار کشت شدند. ب
ها از هم یك متر، فاصله بوته از هر اکسشن، فاصله بوته 25شامل 
متهر در نظهر  2 متر و فاصله تکرارها نيز از هم 5/0ها از هم کرت

های ههرز بها ای و مبارزه با علفآبياری بصورت قطره گرفته شد.
نظهر  عنوان سال اسهتقرار درهسال اول ب .گردیدوجين دستي انجام 

ههای محيطهي از برای جبران خسهارت ناشهي از تنش گرفته شد.
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در سال دوم و سهوم از . گردیدقبيل سرما و خشکي واکاری انجام 
دهي، تعداد شاخه اصلي، ارتفاع بوته، سهطح دوره گل مانندي صفات

خشهك تاج پوشش، درصد استقرار، درصهد مهاده خشهك، وزن 
، سهطح بهرگ، بهازده به ساقه ، نسبت برگ و گلدارگلسرشاخه 

طهي دو  عمهل آمهد.هبرداری بعملکرد اسانس یادداشت و اسانس
دهي کامهل نيز در مرحله گهلهر کرت های سبز سال از سرشاخه

ها در سهایه، بها پس از خشك کردن نمونه برداری انجام شد.مونهن
بها  ،روش تقطير با آب )دستگاه کلونجر( اسهانس آنهها اسهتخراج

تجزیهه  گردیهد.تعيين بازده اسانس  وگيری سولفات سدیم رطوبت

 هر نمونه اسانس نيز در آزمایشگاه شهيميمؤثره مواد کيفي ي و مک
انجهام کشهور مراتهع  و هاجنگلتحقيقات مؤسسه  دارویيگياهان 

( GCکرومهاتوگراف ) ها به دستگاه گازتزریق اسانس پس از .شد
دستيابي بهه برای ریزی حرارتي ستون، ترین برنامهو یافتن مناسب

کلرومتان رقيهق شهده های حاصل با دیاسانس بهترین جداسازی،
سهنج جرمهي کروماتوگراف کوپل شده بها طيف و به دستگاه گاز

(GC/MSتزریق شده و طيف )ههای های جرمهي و کروماتوگرام
 هااسهانسمهؤثره مهواد و در نهایت مقادیر کمي و کيفي مربوطه 

  (. ,1987to, oShibam ,8919Adams) شناسایي شد
 

 استان ایران از پنجگونه مرزه  ششمورد مطالعه های اکسشنمنشاء و مختصات جغرافيایي  -1 جدول

 جغرافيایي عرض جغرافيایي طول منطقه استان گونه اکسشن کد

1-mut .mutica S 
 

 خراسان شمالي
 45°56'29" 26°37'29" روستای هاور

2-mut 45°56'12" 30°37'54" روستای چخماقلو 

1-mac 

macrantha S. شرقيآذربایجان 

 42°46'7/51" 55°38'8/36" ارسباران، بيگلو

2-mac 50°46'34" 2°39'9/15" ارسباران، وینق 

3-mac 3°47'5" 11°39'20" ارسباران، صفرلو 

4-mac 1°47'2/24" 51°38'6/46" ارسباران، قلعه بابك 

1-atr 
atropatana S. شرقيآذربایجان 

 27°46'2/40" 8°38'7/29" اهر، نهند

2-atr 18°46'2/29" 14°38'3/9" تبریز، اسپيران 

1-sah 

sahendica S. 

 شرقيآذربایجان

 19°46'1/7" 51°37'2/46" سهند، زینجناب

2-sah 10°46'2/2" 43°37'2/53" سهند، مجارشين 

3-sah 15°46'28" 50°37'12" سهند، عنصرود 

4-sah 

 کردستان

 2°47'3/40" 57°35'5/55" روستای وزمان

5-sah 30°47'8/45" 5°36'7/3" بالغ ميانکوهقره 

6-sah 7°47'2/59" 48°35'2/21" کوه کوناتته 

1-bach 
bachtiarica S. یزد 

 18°54'56" 31°31'2" دامگاهان مهریز

2-bach 21°54'45" 30°31'56" کوه مهریز 

1-spc 
spicigera S. گيالن 

 27°49'5/45" 50°36'8/56" کوه گنجه

2-spc 26°49'4/21" 51°36'8/26" رودبار 
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 مختلف مرزه در ایران هایمناطق پراکنش گونه -1 شکل

 

، SPSSو  SASافزارهای های آماری با استفاده از نرمدر تجزیه
با  و استفاده شدای از سه تکرار و دو سال گونهبرای مقایسه بين

انس های هر گونه تجزیه واریتوجه به متفاوت بودن تعداد اکسشن
بين  ميانگين صفاتصورت نامتعادل انجام شد. برای مقایسه به

های خرد ، تجزیه واریانس برای بصورت کرتاکسشن ها هر گونه
صفات  . در تعيين روابط بين(2)جدول شده در زمان انجام گردید

ها با روش بندی گونهنيز ضرایب همبستگي محاسبه و کالس
تجزیه  وليدسي( بر اساس فاصله اق wardای)روش تجزیه خوشه

 های اصلي محاسبه شد.به مؤلفه
 

 داشمشخصات ایستگاه تحقيقاتي تيکمه
کيلهههومتری  75در  (2)شهههکل داشایسهههتگاه تيکمهههه   

شرقي شهرسهتان تبریهز و در موقعيهت جغرافيهایي جنوب
درجه طول شهرقي  55/45درجه عرض شمالي و  45/37

از ایهن منطقهه النهار گرینویچ قهرار دارد. ارتفهاع از نصف
آبخيهز قهزل  هحوز ومتر و جز 2000تا  1800سطح دریا 

های گرم معتدل سرد با تابستان ،باشد. اقليم منطقهاوزن مي
و حهداقل  C6/35باشد. حداکثر مطلهق دمها و خشك مي

 386ساله آن متوسط بارندگي ده است. -C 23مطلق دما 
روز از سال را روزههای  120در حدود  باشد.متر ميميلي

 وبافت خهاک ایسهتگاه متوسهط  دهد.یخبندان تشکيل مي
 .(2018oormand, N)است  4/7خاک  اسيدیته
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 شرقيجانیدر استان آذرباداش کمهيستگاه تیات يموقع -2شکل 

 

 نتایج و بحث
( نشان داد که 2ای )جدول گونه بيننتایج تجزیه واریانس   

ها از لحاظ کليه صفات مورفولوژی و فيتوشيميایي بين گونه
 دهنده تنوع بهاالی بهينکه نشان دار وجود داردتفاوت معني

( 3ها )جهدول . در مقایسه ميانگين بهين گونههستا ایگونه
 67با  mutica .Sدهي مربوط به گونه ترین دوره گلطوالني
های دهي مربههوط بههه گونهههترین دوره گههلکوتههاهروز و 
ndicaesah .S و atropatana .S  در رابطه  روز بود. 20با

با صفات تعداد شاخه اصلي در بوته، ارتفهاع بوتهه و سهطح 
بيشهههترین و گونهههه  mutica .Sگونهههه  ،تهههاج پوشهههش

bachtiarica .S  باالترین درصهد  را داشتند. ميزانکمترین
 ههایمربوط به گونهه حجيم بودن بوته،دليل به ماده خشك

mutica .S  وmacrantha .S .در صهههفت عملکهههرد  بهههود
بها  bachtiarica .Sغير از گونه دار خشك بهسرشاخه گل

 ،قهرار گرفتنهد aها در کهالس کمترین عملکرد، بقيهه گونهه
بيشترین عملکرد سرشهاخه  spicigera .Sکه گونه طوریهب
بيشترین نسبت بهرگ  را داشت.( کيلوگرم در هکتار 1048)

 شهههرقي های آذربایجانو گهههل بهههه سهههاقه بهههه گونهههه
(S. sahendica،S. atropatana  وS. macrantha) 

و بومي  باال تواند سازگاریدليل آن مي که شتاختصاص دا
بيشهترین بهازده اسهانس بهه گونهه  ها باشد.این گونه بودن

spicigera .S .اسهانس بيشهترین عملکهرد  اختصاص دارد
 و spicigera .S،S. muticaهای ترتيب مربوط بهه گونههبه

S. sahendica کيلهوگرم  9/6و  7/31، 7/15) با عملکهرد
 های مههورد بررسههي گونهههاز بههين گونههه در هکتههار( بههود.

S. spicigera ( بهاالترین  40با دوره گلدهي متوسط ،)روز
 کيلههوگرم در هکتههار(، 7/15)بههازده و عملکههرد اسههانس 

حجم  ،باال سطح برگ ،دار خشكبيشترین وزن سرشاخه گل
عنهوان سهازگارترین هباال و درصد استقرار باال بنسبتاً بوته 
 .شناسایي شدبررسي  شده منطقه مورددر شرایط اهليگونه 
 4/85) با بيشترین درصد اسهتقرار زين S. sahendicaگونه 

گل بهه باال بودن نسبت برگ و ، حجم بوته متوسط، درصد(
و مهمتر از همه  ساقه که منجر به افزایش بازده اسانس شده

توان در طول فصل زراعهي ترین دوره گلدهي که ميبا کوتاه
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، قابل توصيه بهرای کشهت در منطقهه دو چين برداشت کرد
عنوان دومين گونه هب S. muticaگونه  باشد.مورد بررسي مي

حجم بهاالی تهك توان آنرا به با عملکرد اسانس باال که مي
دليهل دوره گلهدهي طهوالني و درصهد هبوته نسهبت داد، به

از لحاظ  باشد.درصد( قابل توصيه نمي 6/29استقرار پایين )
 های سازگار با مناطق سردسيرترکيبات اصلي اسانس، گونه

(S. spicigera و S. sahendica بيشترین مقدار تيمهول و )
بيشترین مقدار کارواکرول  واکرول را دارند.رکمترین مقدار کا

 3/22با کمترین درصد اسهتقرار ) S. bachtiaricaبه گونه 
بنهابراین دارد.  تعلقدرصد( که مختص مناطق معتدل است، 

های سردسههيری و بههرای اسههتخراج تيمههول بایههد از گونههه
های معتدل و گرمسيری استفاده استخراج کارواکرول از گونه

 شرقيهای آذربایجانبه گونهمقدار پاراسيمن باالترین  کرد.
(S. sahendica،S. atropatana  وS. macrantha)  و

 S. macranthaبههاالترین مقههدار گامههاترپينن بههه گونههه 
 اختصاص دارد.

طههرح روش ای بههگونههه نتهایج تجزیههه واریهانس درون
نشهان داد کهه بهين ( 2)جدول های خرد شده در زمانکرت

وت ات تفهاصهفبيشهتر های مختلهف ههر گونهه در اکسشن
مقایسههه  S. sahendicaدر گونههه  دار وجههود دارد.معنههي

های اکسشهن برتهریدهنده نشان( 3)جدول  صفات ميانگين
های دار آنهها بها اکسشهنو تفهاوت معنهيشرقي آذربایجان

گونه اکسشهن روسهتای زینجنهاب از این در  کردستان بود.
تهرین دوره گلهدهي کوتهاه بهاشرقي آذربایجانمنطقه سهند 

بهاالترین درصهد بيشترین تعداد شاخه اصلي، روز(،  8/17)
 5/12درصد( و بيشترین عملکرد اسهانس ) 6/98استقرار )

 6/39کيلوگرم در هکتار( و باالترین درصد توليهد تيمهول )
در  .شناسهایي شهدسازگارترین اکسشن ایهن گونهه  درصد(
ستان گيالن با اکسشن کوه گنجه از ا نيز S. spicigeraگونه 

و بيشترین عملکهرد  درصد( 4/78باالترین درصد استقرار )
سازگارترین اکسشن این  کيلوگرم در هکتار( 4/20اسانس )

 .گردیدشناسایي گونه 
هههای قابههل مالحظههه در صههفات عههالوه بههر اختالف

 یاز نظر درصد اجهزا ،های مختلف مرزهمورفولوژیکي گونه
Sefidkon & ) هسهتندمتفهاوت  تشکيل دهنده اسانس نيز

2006 Jamzad,.) ههههههای عمهههههده اسهههههانس ترکيب
S.khuzistanica پاراسيمن و کارواکرول بهوده ( Sefidkon

2000 Ahmadi, &،) که در اسانس استخراج شده در حالي
عنههوان تيمهول و کههارواکرول بههه S. bachtiaricaاز گونهه 

)Jamzad, & Sefidkon  اندهای اصلي گزارش شدهترکيب

داشتن تيمول، پاراسهيمن و  با S. sahendica. گونه 2000(
کيفيت اسانس باالیي  ،های عمدهعنوان ترکيبگاماترپينن به

عنهوان یهك تواند بهکه اسانس این گونه ميطوریهب داشته،
ههای مصهنوعي اکسهيداناکسيدان طبيعي جایگزین آنتيآنتي
طور به S. muticaاسانس  .( et alSefidkon,.2004) گردد

  .acranthamSعمده دارای کارواکرول و تيمول و اسهانس 
Jamzad, & Sefidkon ) باشددارای پاراسيمن و ليمونن مي

از استان گيالن حهاوی  .spicigera Sاسانس گونه  (.2005
) Sefidkon بودتيمول، پاراسيمن، گاماترپينن و کارواکرول 

)2004 ,.et al.  در یزد در آزمایشيZarehzadeh (2006 )
صهورت زراعهي باعهث نشان داد که کشت مرزه بختياری به

ميهزان کهارواکرول در مرحلهه  %7اسانس و  %196افزایش 
 دهي کامل گردید.گل

های مختلهف نتایج تجزیه همبستگي بهين صهفات گونهه
رس در های زودرس و متوسههطمههرزه نشههان داد کههه گونههه

های سردسير درصد اسهتقرار بهاالیي دارنهد و گونههمناطق 
دليل طوالني بودن دوره رشد رویشي، حجم بوته دیررس به

 دليل خشبي بهودن،و درصد ماده خشك بيشتری داشته و به
نسبت برگ و گل به ساقه کمتری دارنهد. اجهزای عملکهرد 
شامل تعداد شاخه اصلي، ارتفاع بوته و سطح تهاج پوشهش 

باعهث یهك ابطه مثبت داشهته و افهزایش هرهر بوته باهم ر
دار خشههك و در نهایههت افههزایش عملکههرد سرشههاخه گههل
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افزایش سطح تاج پوشش سویي از  شود.عملکرد اسانس مي
و ارتفاع بوته منجر به افزایش درصد ماده خشك و کهاهش 

گل به ساقه شده که در نهایت باعهث کهاهش  نسبت برگ و
دار خشك با سطح گلوزن سرشاخه  شود.بازده اسانس مي

بدین جههت  ،برگ و عملکرد اسانس همبستگي مثبت داشته
 شهود.افزایش سطح برگ باعث افزایش عملکرد اسانس مي

های بر اساس نتایج حاصل در مناطق سردسهير بایهد گونهه
رس را کشت کرد و بهرای افهزایش مرزه زودرس و متوسط

ه خشك هایي با درصد مادبازده اسانس باید گونه و اکسشن
گل به ساقه و سهطح بهرگ بهاال را  متوسط و نسبت برگ و

انتخاب نمود و اجزای عملکرد شامل تعهداد شهاخه اصهلي، 
ارتفاع بوته و سطح تاج پوشش هر بوته را تا حدی باال برد 

در بررسهي مهواد  که منجر به کاهش بازده اسهانس نشهود.
سيمن ترتيب مقدار تيمول، پاراهای سازگار بهدر گونهمؤثره 

و گاماترپينن افزایش و مقهدار کهارواکرول کهاهش یافتهه و 
مقدار تيمول با صفات وزن سرشاخه گلدار خشك و سهطح 
برگ همبستگي مثبت و مقدار پاراسيمن نيز با نسبت برگ و 

ای بهر روی . در مطالعههداشتگل به ساقه همبستگي مثبت 
مرزه رشينگری دریافتنهد کهه صهفات وزن تهر گيهاه، وزن 

گياه، ارتفاع بوته، سطح مقطع گياه، تعهداد شهاخه و خشك 
دار با صفت وزن خشهك تعداد گل همبستگي مثبت و معني

برگ و گل داشت. صفات وزن تر گياه، وزن خشهك گيهاه، 
وزن خشك برگ و گل، سهطح مقطهع بوتهه، تعهداد شهاخه 

دار با فرعي، قطر شاخه و تعداد گل همبستگي مثبت و معني
ای (. در مطالعه ,2014Karamiشان داد )صفت ارتفاع گياه ن

بازده اسهانس بها ارتفهاع  S .muticaبر روی مرزه جنگلي 
دار بوته، طول برگ و طول برگچه همبستگي مثبت و معنهي

منظور بررسهي عملکهرد مهاده (. به ,2012Karamiداشت )
خشك، خصوصيات مورفولوژیك و بهازده اسهانس، هشهت 
توده از سه گونه مرزه جنگلي، خوزستاني و رشينگری مورد 
بررسي قرار گرفهت. نتهایج نشهان داد کهه همبسهتگي بهين 

دهي و سهطح بهرگ منفهي و عملکرد و صفات تهاریخ گهل
د شهاخه دار بود. درصد اسانس با ارتفهاع بوتهه، تعهدامعني

اصلي و فرعي، عملکرد تر و خشك، قطر بزرگ و کوچهك 
دار داشهههت تهههاج پوشهههش همبسهههتگي مثبهههت و معنهههي

(2014, et alKhazanivandi  همبسههتگي مثبههت و .)
آذین، تعهداد بهرگ و داری بين صفات تعدادگل در گلمعني

طول کاسه گل با صفت بازده اسانس در آویشن آذربایجاني 
(Thymus migricus)  همچنههين ميههزان وزن خشههك و و

گهزارش ( S .hortensisدرصد اسانس در مهرزه تابسهتانه )
(. Hadian,  2008., et alYavari ;1020) شهههده

 



 

 

 

 

 

 

 های مختلف مرزهای صفات مختلف مورفولوژی و فيتوشيميایي گونهگونهای و درونگونهجزیه واریانس بينت -2 جدول
 ميانگين مربعات درجه منابع تغييرات

دوره  آزادی 

 گلدهي

 تعدادشاخه

 اصلي

سطح تاج  ارتفاع بوته

 پوشش

درصد 

 استقرار

درصد ماده 

 خشك

سرشاخه وزن

 خشك

برگ نسبت

 ساقهبه

سطح 

 برگ

بازده 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

 درصد

 پاراسيمن

درصد 

 گاماترپينن

درصد 

 تيمول

درصد 

 کارواکرول

 47/16** 9/407** 1/217 ** 2/156 * 87/87* 72/0* 694** 31/0* 45/149* 6/137** 54/8** 49/0** 4/592** 55/13** 5/752** 5 هابين گونه

 25/0 41/26 4/8 82/26 32/21 12/0 24/82 05/0 16/37 08/10 38/0 01/0 26/69 32/0 02/23 12 اشتباه آزمایشي

%CV  07/15 63/7 84/16 36/23 05/8 96/7 37/26 74/18 43/28 47/32 68/70 45/20 78/11 56/19 59/19 

                 هادرون گونه

S. mutica 1 *3/385 77/1 2/13 007/0 *3/187 *3/223 **5/325 33/0 *1/91 **27/2 **3/852 **2/194 *8/12 **83/11 **3/196 
S. macrantha 3 **4/314 **2/228 **7/167 **094/0 **6/242 **5/27 **5/118 **429/0 **7/78 **779/0 **8/19 **4/199 **1/27 **7/93 **3/7 
S.atropatana 1 *3/120 *17/5 9/6 001/0 *8/54 4/48 *4/160 001/0 *4/514 **025/0 **32/5 *0/77 **4/16 *1/94 195/0 
S. sahendica 5 **17/32 2/359 **5/888 **106/0 **7/664 **2/72 **5/284 **273/0 **926 **749/0 **55/71 **9/82 **1/49 **2/172 **8/2 
S.bachtiarica 1 1/14 4/64 88/5 001/0 **9/430 13/9 **7/35 12/0 48/0 **194/0 *52/1 86/1 **2/37 **7/11 *4/121 
S. spicigera  1 3/33 52/0 4/15 012/0 **95/7 667/0 *5/457 *12/0 **445 022/0 6/257 987/0 *9/9 37/7 **25/6 

  %1 و %5دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه **، *

 



 

 

 

 های مختلف مرزهشيميایي گونهصفات مختلف مورفولوژی و فيتو ایگونهای و درونگونهمقایسه ميانگين بين -3 جدول
 دوره هاها و درون گونهبين گونه

 گلدهي 

 تعداد شاخه

 اصلي

 )در بوته(

 ارتفاع 

 بوته

(cm) 

 سطح تاج

 پوشش 

(m²) 

 درصد 

 استقرار

 درصد 

 ماده 

 خشك

 وزن سرشاخه

 خشك 

(Kg/h) 

 نسبت برگ

 و گل به  

 ساقه

 سطح

 برگ 

(mm²) 

 بازده

اسانس  

 )درصد(

 عملکرد 

اسانس 

(Kg/h) 

 پاراسيمن

 )درصد(

 گاماترپينن

 )درصد(

 تيمول

 )درصد(

 کارواکرول

 )درصد(

S. mutica a2/67 a 4/100 a7/71 a4/1 c6/29 a6/50 a6/849 c48/0 bc 7/32 ab37/1 a7/13 b22/17 b 95/25 c95/20 b22/24 
S. macrantha bc2/35 c3/25 b8/53 bc49/0 b 6/55 a5/46 a553 ab19/1 cd9/19 bc66/0 b5/3 a96/28 a02/34 bc86/22 d 53/1 
S. atropatana d2/20 b 1/67 ab7/59 cd35/0 ab6/66 b9/39 a6/708 a53/1 ab6/44 c11/0 b0/1 a29/28 c05/11 bc79/26 c24/7 
S. sahendica d2/20 b2/66 b 7/43 de25/0 a4/85 b3/33 a5/545 ab31/1 bc 2/34 ab 36/1 ab9/6 a 08/31 b11/26 ab36/33 d 26/1 
S. bachtiarica cd6/28 c6/19 c3/22 e08/0 c 8/22 b9/37 b5/54 b99/0 c5/8 ab 16/1 65/0 b 61/15 c56/11 d84/1 a 42/56 
S. spicigera  b5/39 a9/90 b2/52 b65/0 ab4/65 b4/37 a2/1048 bc88/0 a7/58 a51/1 a7/15 b 54/15 b38/26 a11/41 c36/5 

S. mutica mut-1 b5/61 a2/108 a7/72 a43/1 a 6/33 b3/46 a1150 a63/0 a4/35 a8/1 a1/22 b29/12 b7/24 a2/22 a 2/29 
mut-2 a8/72 a6/92 a6/70 a38/1 b 7/25 a9/54 b3/549 a3/0 b9/29 b93/0 b22/5 a 15/22 a2/27 b7/19 b 3/19 

S.macrantha mac-1 b2/38 a4/31 b4/54 b437/0 b 6/55 c4/44 b9/558 a36/1 c2/16 b72/0 ab3/4 c3/26 b8/33 b8/24 a1/3 
mac-2 d8/24 a3/29 b6/53 a562/0 c9/48 b1/47 b6/482 a45/1 bc8/17 a14/1 a4/5 d 8/22 a3/37 a8/28 c72/0 
mac-3 a5/41 b2/18 a1/60 a622/0 a1/64 bc4/45 a5/839 c 867/0 ab2/21 c345/0 b2/3 b 6/27 b9/33 c19 b2/2 
mac-4 c3/36 b2/22 c2/47 b344/0 b 9/53 a3/49 c8/330 b083/1 a4/24 c429/0 c1/1 a 1/39 c9/30 d8/18 d 12/0 

S.atropatana atr-1 a3/23 a4/77 a9/58 a357/0 b5/64 a 8/41 a4/904 a53/1 b1/38 a16/0 a66/1 b 2/25 a5/12 b4/23 a 39/7 
atr-2 b17 b7/56 a5/60 a345/0 a8/68 a8/37 b8/512 a53/1 a2/51 b07/0 b34/0 a 4/31 b6/9 a2/30 a1/7 

S. sahendica sah-1 c8/17 a80 c2/43 c277/0 a 6/98 b3/34 b3/738 b3/1 b2/41 b65/1 a5/12 c6/28 c9/21 a6/39 ab96/1 
sah-2 a8/23 ab6/69 a1/63 a 44/0 b 7/81 a3/39 a3/940 c2/1 a9/52 f88/0 b4/8 b  1/32 a1/29 d3/30 d53/0 
sah-3 c8/17 ab5/62 b8/52 b368/0 a3/97 b7/33 ab3/771 d95/0 b3/38 e07/1 b2/8 d 1/26 a8/29 b7/35 c01/1 
sah-4 bc5/19 ab9/61 de1/35 d152/0 c9/79 bc3/32 c9/342 a52/1 c9/26 d27/1 c4/4 c 1/28 c6/21 a8/39 a 14/2 
sah-5 b21 ab9/64 d9/36 d153/0 b83 d3/29 c7/256 a52/1 d18 a8/1 c7/4 b 7/32 b9/26 c2/32 e1/0 
sah-6 b3/21 b3/58 e9/30 d115/0 d 6/71 cd8/30 c6/223 b 33/1 c9/27 c49/1 c3/3 a8/38 b2/27 e5/22 b8/1 

S.bachtiarica bach-1 a6/29 a4/17 a1/23 a09/0 a 8/28 a8/38 a2/80 a9/0 a7/8 b04/1 a01/1 a1/15 a7/13 a01/3 b 5/52 
bach-2 a5/27 a9/21 a6/21 a07/0 b 8/16 a1/37 b7/28 a1/1 a3/8 a29/1 b31/0 a 1/16 b4/9 b62/0 a 3/60 

S. spicigera  spc-1 a2/41 a3/83 a1/51 a62/0 a 4/78 a1/37 a1413 b78/0 b6/52 a46/1 a4/20 a 2/15 a5/27 a2/40 a 24/6 
spc-2 a8/37 b5/98 a4/53 a68/0 b 3/52 a6/37 b683 a98/0 a8/64 a55/1 a1/11 a 8/15 b3/25 a1/42 b 48/4 

 باشد.درصد مي 5ای دانکن در سطح دار توسط آزمون چند دامنهحروف متفاوت نشان دهنده اختالف معني

 



 

 

 های مختلف مرزهمورفولوژی و فيتوشيميایي گونه ضرایب همبستگي صفات مختلف -4 جدول

 دوره  صفات

 گلدهي

 تعدادشاخه

 اصلي

 ارتفاع 

 بوته

 سطح تاج 

 پوشش

 درصد 

 استقرار

 درصد ماده

 خشك 

 سرشاخهوزن

 خشك 

 برگ ونسبت

 گل به ساقه 

 سطح

 برگ 

 بازده 

 اسانس

 عملکرد

 اسانس 

 کارواکرول تيمول گاماترپينن پاراسيمن

               1 دوره گلدهي

              1 31/0 تعداد شاخه اصلي

             1 49/0* 53/0* ارتفاع بوته

            1 8/0** 56/0* 88/0** سطح تاج پوشش

           1 -36/0 03/0 21/0 -6/0** درصد استقرار

          1 -59/0** 69/0** 61/0** -08/0 74/0** درصد ماده خشك

         1 19/0 33/0 56/0* 71/0** 58/0* 31/0 وزن سرشاخه خشك

        1 -31/0 -53/0* 47/0 -72/0** -35/0 -26/0 -83/0** نسبت برگ و گل به ساقه

       1 -08/0 65/0** -14/0 43/0 28/0 51/0* 72/0** 01/0 سطح برگ

      1 02/0 -16/0 01/0 -53/0* 06/0 09/0 -3/0 43/0 07/0 بازده اسانس

     1 6/0** 51/0* -42/0 77/0** -01/0 18/0 57/0* 4/0 69/0** 38/0 عملکرد اسانس

    1 -48/0* -3/0 -04/0 52/0* -29/0 -19/0 53/0* -43/0 -07/0 -25/0 -45/0 پاراسيمن

   1 24/0 27/0 14/0 -03/0 -17/0 27/0 29/0 24/0 31/0 35/0 -05/0 25/0 گاماترپينن

  1 33/0 16/0 49/0* 26/0 7/0** 25/0 5/0* -35/0 76/0** 08/0 31/0 58/0* -23/0 تيمول

 1 -77/0** -6/0** -62/0** -11/0 13/0 -44/0 -37/0 -35/0 09/0 -76/0** 001/0 -39/0 -22/0 24/0 کارواکرول
  %1 و %5دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه **، *
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های استاندارد شده براساس ميانگين داده ایخوشه یهزتج
( 5)جدول  MEANS-K براساس روش کليه صفات انجام شد.

 اگرصفت و  5فقط  گروه تقسيم شوند، 4یا  2به  هاگونهاگر 
دار در صورت معنيهصفت ب 7گروه تقسيم شوند  3به  هاگونه

 3به  هاگونه ، ایخوشهتجزیه بنابراین در  گيرد.مدل قرار مي
از استان  S. bachtiarica. گونه (3 گروه تقسيم شدند )شکل

 2از استان خراسان در گروه  S. muticaو گونه  1یزد در گروه
از  S. atropatanaو  S. macranthaهای گونهقرار گرفتند. 

های کردستان و از استان S. sahendica شرقي، گونهآذربایجان
 شرقي)در دو کالس مجزا از هم( و گونهآذربایجان

S. spicigera  در واقع  قرار گرفتند. 3در گروه از استان گيالن
شرقي در های سازگار با شرایط آب و هوایي آذربایجانگونه

 .داشتندیك گروه قرار 
 براینيز ن امحققتوسط سایر  مورفولوژیکي صفات

شده  استفادهثر ؤمطور هبو آویشن های مرزه بندی جمعيتگروه
حاصل از آناليز  خوشه( در تجزیه 2012) Karami  .است

هفت جمعيت  ،(.mutica Sنگلي )صفات مورفولوژیکي مرزه ج
مورد مطالعه را در چهار گروه قرار داد که صفاتي مثل ارتفاع 

گره باعث آذین، طول برگ و طول ميانبوته، طول گل
در مطالعه هفت جمعيت  .ندها شدبندی این جمعيتگروه

در دو گروه آنها  ،آویشن کرماني از نظر صفات مورفولوژیکي
های آوری شده از استانهای جمعجمعيتمجزا قرار گرفتند که 

های استان سمنان در کرمان و اصفهان در یك گروه و جمعيت
 .( ,2012Bigdeloگروه دیگری قرار گرفته بودند )

 

 دار بودن صفاتهای مختلف مرزه بر اساس سطح احتمال معنيگونه ایخوشهبندی گروهیيد أتبرای  means-kروش  -5 جدول
دوره  گروه

 گلدهي

تعداد 

 اصليشاخه

ارتفاع 

 بوته

سطح تاج 

 پوشش

درصد 

 استقرار

اده درصدم

 خشك

رشاخه سوزن

 خشك

 برگ نسبت

 به ساقه

سطح 

 برگ

بازده 

 اسانس

عملکرد 

 اسانس

 کارواکرول تيمول گاماترپينن پاراسيمن

2 77/0 03/0 05/0 21/0 12/0 83/0 000/0 28/0 005/0 72/0 005/0 26/0 67/0 09/0 36/0 

3 13/0 05/0 000/0 006/0 71/0 31/0 000/0 18/0 04/0 12/0 000/0 05/0 6/0 23/0 26/0 

4 18/0 09/0 002/0 03/0 31/0 12/0 000/0 37/0 02/0 10/0 000/0 17/0 59/0 13/0 11/0 

 

 
 آمده است( 1مرزه در جدول هایهای مختلف مرزه بر اساس صفات مورفولوژی و فيتوشيميایي ) نام اکسشن/ گونهای گونهتجزیه خوشه -3شکل 
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شان اصلي براساس کليه صفات نهای لفهؤمتجزیه به  نتایج
ه درصد از واریانس کل را توجي 08اصلي لفه ؤمداد که سه 

توانند اصلي ميلفه ؤمبردارهای ویژه برای سه  مقادیر .نمودند
فت مورد صنفع یا برعليه یك یا چند  به هاگونهدر امر گزینش 

 دهي،از قبيل دوره گلصفات مورفولوژی  استفاده قرار گيرند.
وزن  سطح تاج پوشش، ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلي،

 لفهؤمدر تشکيل  خشك و عملکرد اسانسدار گلسرشاخه 
صفات  نيزلفه ؤمدر تکوین دومين  .داشتنداول بيشترین سهم را 

ا ربيشترین سهم  از قبيل تيمول و کارواکرول فيتوشيميایي
زینش اول منجر به گلفه ؤمبنابراین گزینش بر اساس  داشتند.

م دولفه ؤمهایي با عملکرد اسانس باال و گزینش براساس گونه
 در د.شباال خواهد  اسانسایي با کيفيت همنجر به گزینش گونه

تجزیه  مشابهم اول و دولفه ؤمپالت بر اساس نمودار بای
های مختلف مرزه به سه گروه ها و اکسشنگونه ،ایخوشه

های تجزیه هر گروه مشابه گروه اجزای. شدندمجزا تقسيم 
بل همخواني قاي نيز یجغرافيابا پراکنش بوده و  ایخوشه

  .داشتتوجهي 
گلي سهندی بررسي که بر روی هفت جمعيت مریم در

(Salvia sahendica) ،نشان  هاعامل هبنتایج تجزیه  انجام شد
های رویشي ها مربوط به قسمتداد که بيشترین تفاوت جمعيت

آذین، ابعاد گل، طول و عرض براکته، طول کاسه و زایشي )گل
توليد گل، طول و عرض برگ و قطر ساقه( که نقش اصلي در 

های آنها در عامل بيشترباشد که و ذخيره اسانس را دارند مي
قرار گرفتند  53/51اول، دوم و سوم با درصد واریانس 

(2014Hydayati, .) هفت جمعيت  درها در تجزیه به عامل

ها مربوط به ژنوتيپ بين بيشترین تفاوت آویشن کرماني،
و  بودثره ؤمهای توليد و ذخيره کننده مواد خصوصيات قسمت

درصد از واریانس  06/62فاکتورهای اول و دوم در مجموع 
ها تجزیه به عامل(. در  ,2012Bigdeloتوجيه نمودند )کل را 

بيشترین تفاوت  (Thymus daenensisبر روی آویشن دنایي )
براکته، ابعاد گل و کاسه گل که در  برگ،ها در صفات جمعيت

مشاهده شد و این دارند توليد و ذخيره اسانس نقش اساسي 
را توجيه درصد واریانس  2/28در عامل اصلي اول صفات 
 (. ,2013Shoryabi) کردند.

)اکسشن  S. spicigeraگونه، گيری شد که در مجموع نتيجه
کيلوگرم در  4/20گنجه گيالن( با باالترین عملکرد اسانس )

)اکسشن زینجناب( با  S .sahendica در گونه هکتار( و
با و دهي ترین دوره گلبيشترین درصد استقرار و کوتاه

معرفي شد.  سازگاربعنوان جمعيت بيشترین مقدار تيمول 
دار و سطح تيمول با صفات وزن سرشاخه گلهمبستگي بين 

ها به سه ، گونهایخوشهدر تجزیه و معني دار بود.  برگ مثبت
نش بر های اصلي گزیلفهؤدر تجزیه به مو  گروه تقسيم شدند

هایي با عملکرد اسانس به انتخاب گونه منجر لفه اولؤاساس م
هایي با به انتخاب گونهمنجر لفه دوم ؤباال و گزینش براساس م

مناطق سردسير برای بر اساس نتایج  د.ش کيفيت اسانس باال
های توان گونهميکشور مشابه استان آذربایجان شرقي 

به ساقه و سطح  گل نسبت برگ و بارس زودرس یا متوسط
برگ باال را انتخاب کرد و اجزای عملکرد را تا حدی باال برد 

  که منجر به کاهش بازده اسانس نشود.
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Abstract 

     Savory (Satureja spp.), due to its essential oil compounds such as thymol and carvacrol, has a 

special place among medicinal plants. In this study, transplants of 18 accessions of six species of 

savory originated from five provinces of Iran, cultivated in a randomized complete block design 

with three replications in Tikmehdash station of East Azerbaijan, Iran. Morphological and 

phytochemical traits were recorded over two years. Results showed high diversity between and 

within the species. Among the species, S. spicigera (Ganjeh accession from Guilan) with the 

highest essential oil yield (20.4 kg/h) and S. sahendica (Zinjanab accession from East Azerbaijan) 

with the highest establishment rate early flowering date coupled the highest amount of thymol were 

identified as the most compatible species. Thymol content had a positive correlation with aerial 

floral weight and leaf area. In cluster analysis, the species were divided into three groups: 

S.bachtiarica from Yazd in group 1, S. mutica from North Khorasan in group 2 and species adapted 

to East Azerbaijan climate: S. spicigera, S. sahendica, S. atropatana and S.macrantha in group 3. In 

the principle components analysis, selection based on the first and second components leads to the 

selection of species with high essential oil yield and oil quality, respectively. Distribution of the 

accession/species in the biplot diagram based on the first and second components was in agreement 

with the results of cluster analysis. According to the results, for cold regions, early or moderate 

maturity species with high proportion of leaf and flower to stem and high leaf area should be 

selected and the performance components should be raised to a degree that does not reduce essential 

oil efficiency. 
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