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چکیده
Saturejaهايگونهعملکرد muticaوS. isophylla از گونـه اکسشـن  پنجوS. muticaطـرح  قالـب  در دماونـد  منطقـه  شـرایط دیـم  در

قطـر تـاج پوشـش گیـاه،     وزن خشک بوته، درصد اسانس،براي داري اختالف معنیهاگونه. شدارزیابی تکرار سههاي کامل تصادفی با بلوك
همچنـین،  . بـود S. isophyllaگونـه ازبرتـر از نظـر ایـن صـفات    S.muticaگونـه وداشتندطول برگوهاي فرعیتعداد شاخهارتفاع بوته، 

ودادنـد نشـان دارتفاوت معنـی و تعداد شاخه اصلی و فرعیگیاهارتفاع،عرض برگو، طولبازده اسانسبرايS.muticaگونه هاياکسشن
بـرگ طـول وارتفـاع گیـاه  از نظـر از شمال کشور اکسشنیکوشاخهتعدادو براي بازده اسانسترتیب بهکشوریشرقشمالاز اکسشندو

تجزیه بـه  درنشان دادند. داريهمبستگی مثبت و معنیتعداد شاخه وپوششخشک بوته با قطر تاجوزن همچنین، داراي باالترین میزان بودند.
،اولمؤلفـه  . در نـد کردمتغیرها را تبیـین  تنوعدرصد از 95درصد و در مجموع بیش از 9و 20، 66ترتیب بابهاولمؤلفه 3اصلی، هاي مؤلفه

صـفات  مؤثرترین فرعی هاي اصلی وتعداد شاخه،سوممؤلفه در ابعاد برگ و ،دوممؤلفه در ،اسانسمیزانو بوتهخشکوزن،پوششقطرتاج
S. muticaگونـه  mu2Khو mu1Khهـاي  دریک گروه مجزا قرار داد. اکسشـن راS. isophyllaاي، گونه تجزیه خوشهبودند. در این تغییرات

mu1Khاین گونه در گروه دیگر قرار گرفتند. باتوجه به نتایج این مطالعـه، اکسشـن  mu1Mzو mu2Gl ،mu3Glهاي در یک گروه و اکسشن

باشد.برداري در شرایط دیم منطقه دماوند میقابل کشت و بهرهS.muticaمرزه 

.اسانسعملکرد،، دیم، ژنوتیپ، گونه،(Satureja)مرزهکلیدي:هاي واژه

مقدمه
ــرزه ــنسم ــانواده ،Saturejaاز ج وLamiaceaeاز خ

,Jamzad(باشـد گونه در دنیا مـی 30حدود اراي د 2009(.

هـاي  در دامنـه مـرزه  علفی یکساله و چنـد سـاله   هايگونه
منـاطق  دروسـنگی در ناحیـه ایرانـی تـورانی     -ايصخره

هاي کوهستانی مناطق شـمال،  ویژه در دامنهبهمختلف کشور

DOI: http://dx.doi.org/10.22092/ijrfpbgr.2017.109822
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غربـی ازجملـه   شرقی، مرکـزي و جنـوب  غربی، شمالشمال
ارسـباران و گـیالن و   ،خراسان،کرمانشاه، حوالی آذربایجان

هاي لرستان، چهارمحال، خوزسـتان، ایـالم، اصـفهان،    استان
فارس، کهکیلویه و بویر احمـد، یـزد و بعضـی نقـاط دیگـر      

,S. atropatana, S. bachtiaricaهايگونهو دنداررویش 

S. edmondi, S. intermedia S. isophylla, S. kallarica,

S. khuzistanica, S. sahendica ــاانحصــاري کشــور م
,boissieri, S. macratha, S. muticaهاي گونهاما.هستند

S. spicigeraS.     ،عـالوه بـر ایـران در تـالش، ترکمنســتان
ــاز و عــراق نیــز مــی  ــاتولی، قفقــاز، مــاوراي قفق ــآن دروین

)Mozaffarian , 2013; Mozaffarian, 2008.(
ــاهی S.isophyllaگونــه ــهاســت چندســاله، گی اي، بوت

رویشگاه آن جاده وي متعدد چهار گوشهابالشتکی با ساقه
در از سطح دریـا 2800-1600ارتفاع باکندوان، کالردشت

,Jamzad(باشدمیاستان مازندران  muticaگونـه  .)2009

زمـان  ؛ اي با قاعده نسـبتاً چـوبی  بوتهچندساله، استگیاهی
باشـد. از  رویشگاه اصلی فصل پاییز مینه در گلدهی این گو

در نواحی شمالی ایران مانند استان عموما نظر دامنه پراکنش 
متـري  1650تا 800در ارتفاع مازندران و خراسان شمالی 

عالوه بر ایران در کشور ترکمنسـتان  این گونهپراکنش دارد.
,Jamzad(پراکنش داردنیز  شـامل  عوامل محیطـی  ). 2009

خصوصـیات  درجـه حـرارت،   رطوبت، ،جغرافیاییموقعیت 
مصـرف کـم بسـیار  حتـی عناصـر   و، عناصـر غـذایی  خاك

)et al., 2015Hadian (    در رویش گیاهـان دارویـی نقـش
ایـن گیاهـان تـأثیر    عملکـرد  داشته و بـر کمیـت و کیفیـت    

د.گذارمی
وزن تازه و وارتفاع مانندخصوصیات مختلف گیاه مرزه 

، امـا میـزان   اسـت یافتـه کاهش بیآتنش تحتبوتهخشک 
نشـان  داري افـزایش  طور معنـی بهاسانس در مرحله گلدهی

,Baher Nikداده است ( هـاي تـنش کـه آنجاییاز.)2004
درویـژه بـه دنیـا نقاطازبسیاريدرآبیکمویژهبهمحیطی
تولیـد دراصـلی موانعازایرانخشکنیمهوخشکمناطق

ازاسـتفاده ،ندشـو مـی محسـوب باغیوزراعیمحصوالت
هـاي روشمهمترینازیکیآبیکمبهمقاومارقاموگیاهان

ـ عملکـرد افـزایش وبرداريهبهردرمؤثر آیـد شـمار مـی  هب
(Aliabadi Farahani et al., شناسـایی . بنـابراین،  (2008

سـوء تأثیرکاهشدرخشکی به هاي متحمل نمونهو هاگونه
گیاهـان عملکـرد اقتصاديهايآستانهحصولبرايهاتنش

.دباشمیضروريداروییوزراعی
در زمینه ترکیبات فیتوشـیمیایی اغلب سایر مطالعات نیز 

)Sefidkon & Akbarinia, 2009 ;Akbarinia et al.,

Azazضدمیکروبی (واصخ،)2009 et al., 2005 ;Oke et

al., 2009; Dadashpour,. ــواع بررســی یــاو).2013 ان
هاي طبیعی در شرایط رویشگاههاي وحشی این گیاه جمعیت

Sefidkon(اسـت انجام شـده  et al., بررسـی ایـن  . )2007
گیـاهی  هـاي جمعیـت وتنوع ژنتیکی گیاهارزیابیمنظور به

اجـرا  برتر هاياکسشنو انتخاب مختلفهاي متعلق به اقلیم
Saturejaهـاي مرزهاسانسوعملکردمیزانو شد mutica

مــوردمنطقــه دماونــددردیــمشــرایطدرS. isophyllaو
.گرفتقرارمقایسه

هامواد و روش
مشخصات محل اجراي طرح

دراین آزمایش در ایستگاه تحقیقات مراتع همند آبسـرد 
. این ایستگاه در شرق دماوند بـا طـول   شداجرا 1393سال

ثانیه شـرقی و عـرض   35دقیقه و 5درجه و 52جغرافیایی 
ثانیـه شـمالی قـرار    90دقیقـه و  40درجه و 35جغرافیایی 

ی بـدون  دشـت و درمتـر  1960دارد و ارتفاع از سطح دریـا  
اي بـا  آبرفتی، قهـوه آن . خاك قرار دارد%4با شیب عارضه

طبقات آهکی در الیه زیرین و الیه رویـی بـا بافـت لـومی     
Shakoi() اسـت 7/7قلیایی (نسبتا pH(سنگین) با  et al.,

دوره یخبنـدان  ،سـرد . آب و هواي منطقه نیمه استپی )2005
285متوسط بارندگی سـالیانه حـدود   باشد.ماه می5حدود 

ده و تـا  شروع شاز اواسط آبان تا اول آذر متر است که میلی
مــاه 4منطقــه،دوره خشــکی واواســط خــرداد ادامــه دارد

Mirhaji(باشدمی et al., حداقل درجه حرارت در ).2013
درجـه سـانتیگراد و حـداکثر    24منهايهاي دي و بهمن ماه

گراد و میانگین + درجه سانتی37هاي تیر و مرداد دما در ماه
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گراد است. متوسط + درجه سانتی5/10دماي سالیانه حدود 
متـر و میـانگین سـاعات    میلـی 1226تبخیر سالیانه حـدود  

Mirhaji(باشـد ساعت می8ی در سال روزانه آفتاب et al.,

2014.(
Saturejaمـرزه گونـه ازاکسشـن 5در این آزمـایش،  

mutica Fisch &C.A, Mey گونهوشرقی شمالمناطق از
S isophylla Rech, f.a در یـک  کشـور  یشـمال منـاطق  از

. ندشـد تکـرار بررسـی   3بـا  هاي کامل تصادفی طرح بلوك
ل مترمربـع بـا فواصـ   5×5بـا ابعـاد   صورت ردیفی بهکاشت

ـ عملانجام شـد. بوته در هر کرت)25(متر1×1 داشـت  اتی
در طی شکنیهاي هرز و سلهشامل مبارزه مکانیکی با علف

. شدمرحله رویشی گیاه انجام 
قطـر  مختلـف شـامل   صفات از دهی گل% 50در مرحله 

و عـرض بـرگ   طول،تاج پوشش گیاه (با متر)، ارتفاع بوته
) و کش) و وزن تر و خشک بوته (با ترازوي حساس(با خط

ـ  یادداشتتعداد شاخه اصلی و فرعی . عمـل آمـد  هبـرداري ب
بوته متوسط از هر واحـد  9، تعداد هاگیرياندازهانجام براي

به تفکیک اکسشـن و تکـرار   ها . نمونهشدبرداشت آزمایشی
و به آزمایشگاه منتقـل  هاي مشخصبا اتیکتیهایدر کیسه

الزم بر روي هر نمونه هايريگیپس از خشک شدن، اندازه
روش تقطیـر  بـه هاي سرشاخه گلداراسانس نمونه.شدانجام 

و با اتـر جداسـازي   شداستخراج با آب در دستگاه کلونجر
. بازده اسانس نیز بر اساس وزن خشـک نمونـه   گردیدانجام

.شدمحاسبه 

ــاداده ــهيه ــتب ــده دردس ــرمآم ــزارن Excel2007اف

هـا بـا   پس از انجـام آزمـون نرمـال بـودن داده    شدند. ثبت
MINITAB16  ــل ــا مراح ــودن آنه ــال ب ــان از نرم و اطمین

اسـتیودنت، tهـاي  ي آمـاري شـامل آزمـون   هاتجزیهبعدي 
ــانس   ــه واری ــهوتجزی ــانگینمقایس ــفاتمی ــهص روشب

نــرمنیــز بــانمودارهــا. آمـد عمــلهبــدانکــنايدامنـه چند
.رسم شدندMINITAB16افزار

نتایج
وS.muticaهـاي  گونـه نتایج تجزیه واریانس صـفات 

S.isophyllaایـن دو گونـه   .شـود مشاهده مـی 1در جدول
قطرتـاج  ارتفـاع گیـاه،   صـفات  بـراي  را يداراختالف معنی

وزن و ،%1در سـطح  بـازده اسـانس  ، طول بـرگ و پوشش
%5در سـطح  هاي اصـلی و فرعـی   خشک بوته، تعداد شاخه

نشان دادند. 
وS.muticaي هـا نتایج مقایسه میانگین صـفات گونـه  

S.isophyllaمقایسـه  انـد. نشـان داده شـده  1در جدولنیز
S.muticaگونـه  کـه  میانگین صفات این دو گونه نشـان داد 

بازده اسانس )،گرم53/109براي صفات وزن خشک بوته (
قطرتـاج  متـر)، سـانتی 72/50بوته (ارتفاع،)درصد59/2(

)32/357(تعداد شاخه فرعیو)مترسانتی57/48(پوشش
گونـه  کـه  ان داد نیز نشدو گونهطول برگ مقایسه برتر بود.

S.mutica بیشـتري  ، طول بـرگ مترمیلی21/10با میانگین
.داشت

.Sي هایسه میانگین صفات گونهامق-1جدول muticaوS. isophylla با استفاده از آزمونtاستیودنت
)1393در شرایط دیم دماوند (

گونه
ارتفاع

)cm(گیاه
قطر تاج

)cm(پوشش
بازده
)%(اسانس

طول
(mm)برگ

تعداد
فرعیشاخه

وزن خشک
)g(بوته

S.muticaa72/50a57/48a59/2a21/10a32/357a53/109
S.isophyllab44/9b88/14b91/0b00/8b60/157b81/33
t**99/7**17/4**30/3**53/3*82/2*03/3آزمون 

.دارنديداریختالف معنااستیودنتtاساس آزمون بر،حرف مشتركبدونهايیانگینهر ستون مدردارند.معنیدرصدیکدر سطح پنج و یبترتبه**:و* 
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ارتفـاع  ت اصفبراينیزS.muticaگونه هاياکسشنبین
بـرگ،  )، طـول P<0.05(و فرعـی تعداد شاخه اصـلی  بوته، 

داراخـتالف معنـی  ) P<0.01(عرض برگ و بـازده اسـانس  
هـاي ایـن   مقایسه میانگین اکسشـن ).2جدول(وجود داشت 

. ارائه شده است3جدولصفات مورد بررسی در برايگونه
و) 91/185(اصـلی تعداد شاخهبیشترینmu2Khاکسشن

.نـد نشـان داد را)62/81کمترین تعـداد ( mu1Mzاکسشن 
نیـز  طـول بـرگ   هاي این گونه برايمقایسه میانگین اکسشن

، متـر میلـی 12میـانگین  بـا  mu3Glاکسشـن کـه  نشان داد 
mu2Gl ،mu1Mzهاي اکسشنحداکثر طول برگ را داشت.

با کمترین طـول  mu2Khاکسشن در رتبه بعد وmu1Khو 
بـراي .در گـروه مجـزا قـرار گرفـت    )مترمیلی44/9(برگ 

، مترسانتی56با میانگین mu3Glاکسشن ،صفت ارتفاع گیاه
هـاي  اکسشـن ،پـس از آن را داشـت. بوتـه بیشترین ارتفاع 

mu1Mzوmu2Kh وmu1Khــه ــانگین   ب ــا می ــب ب ترتی
ــرینســانتی74/51و 05/53و 59/54 ــر و کمت ــدار مت مق

.مشــاهده شــدmu2Glاکسشــنمتــر) در ســانتی23/38(
و mu2Khاکسشن در )7/534(تعداد شاخه فرعیبیشترین 

mu2Glو mu3Gl،mu1Khي هــااکسشــندر پــس از آن 

58/285و 85/369و 22/406هـاي میـانگین ترتیب با به
ــدد  ــدادوع ــرین تع ــن )26/190( کمت mu1Mzدر اکسش

.مشاهده شد
mu3Glو mu2Glهــاي اکسشــنبــراي عــرض بــرگ

متر، حداکثر و پـس  میلی06/2و 10/2ترتیب با میانگین به
متـر در رتبـه   میلی66/1با میانگین mu1Mzاز آن اکسشن 

و 36/1ترتیب بـا  بهmu1Khوmu2Khهاي اکسشنبعد و
.مقدار را داشتندمتر کمترین میلی33/1

S.muticaهاي مرزه گونه تجزیه واریانس صفات اکسشن-2جدول

منابع 
ییراتتغ

درجه 
يآزاد

ارتفاع 
بوته

قطر
پوشش تاج

تعداد
یشاخه اصل

تعداد
یشاخه فرع

وزن خشک
بوته 

بازده 
اسانس

طول 
برگ

عرض
برگ

68/153ns40/331*4708*50305ns4067**96/1**29/3**42/0*4اکسشن
2ns28/60ns30/1*6561ns6956ns2870ns03/0ns11/0ns001/0تکرار
894/3720/120135111244131821/007/0001/0خطا

CV (%)14/1284/2270/2786/2986/3054/1759/286/1
)α=01/0دانکن(دارمعنیتفاوتعدمودرصد1و5سطحدردارمعنیترتیببهns:و*، ** 

دماونددیم طصفات مورد بررسی در شرایبراي میانگینS.muticaمرزهيهامقایسه اکسشن-3جدول

اکسشن
ارتفاع گیاه أمنش

)cm(
تعداد 

شاخه اصلی
تعداد 

فرعیشاخه
بازده اسانس

)(%
طول برگ

(mm)

عرض برگ
(mm)

mu1Khشرقیشمالab74/51ab33/116ab85/369a86/3bc66/9c33/1
mu2Khشرقیشمالab05/53a91/185a71/534b39/2c44/9c35/1
mu1Mzکشورشمالab59/54b62/81b26/190ab73/2bc66/9b66/1
mu2Glشمال کشورb23/38ab59/124ab58/285ab44/2b28/10a10/2
Mu3Glشمال کشورa56ab13/155ab22/406b64/1a12ab06/2

.ندارندبا هم يداریاساس آزمون دانکن اختالف معنبر،حرف مشتركیکبا حداقل هایانگینهر ستون مدر
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S. isophyllaو S.muticaهاي مرزه همبستگی صفات در گونهب یضرا-4جدول 

صفات
ارتفاع 

بوته
قطر

تاج پوشش 
تعداد

یشاخه اصل
تعداد

یشاخه فرع
خشکوزن

بوته
بازده 
اسانس

طول
برگ

41/0قطر تاج پوشش 
75/0**45/0تعداد شاخه اصلی
76/0**91/0**46/0تعداد شاخه فرعی
73/0**75/0**77/0**38/0وزن خشک بوته 

08/0-26/0-37/0-13/006/0بازده اسانس 
-66/0**-05/025/011/024/0**20/0طول برگ

73/0**-60/0*-37/0-30/0-08/0-32/034/0عرض برگ
درصدیکدر سطح پنج و داریمعنیبترتبه:*، و ** 

هـاي مـورد   مورد مطالعه گونهصفاتهمبستگیبیضرا
است. وزن تر بوته و نیـز  شدهدادهنشان4جدولدرمطالعه

وزن خشک بوته با صفات قطر تاج پوشـش، تعـداد شـاخه    
دار در اصلی و تعداد شاخه فرعی همبستگی مثبـت و معنـی  

نشان دادند.  %1سطح 
که ) نشان داد1اي (شکلحاصل از تجزیه خوشهنتایج 

گروه قرار گرفتند. گونه3هاي مورد بررسی در اکسشن
S.isophylla هاياکسشن، گروهدریکmu1Mz،mu2Gl

هايدر گروه دیگر و اکسشنS.muticaگونه mu3Glو
mu1Kh وmu2Kh مجزا در گروهدر یک گروه این گونه

.قرار گرفتند

العهابر اساس میانگین صفات مورد مطS. isophyllaو S.muticaمرزه هايهاي گونهاکسشنايتجزیه خوشه-1شکل

هاي حاصل از تجزیه صفات گروهمقایسه میانگین
)3و2، 1(ها گروهدهد که نشان می) 5جدول (اي خوشه

تعداد ،تاج پوشش، قطر ارتفاع بوته، اسانسبازده براي 
ند.داريدارمعنیتفاوت شاخه فرعیتعداد وشاخه اصلی
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S. isophyllaو S.muticaهاي مرزه هاي گونهاکسشناياز تجزیه خوشهمنتج هاي گروهمقایسه -5جدول 

در شرایط دیم دماوندمورد بررسی صفات براي میانگین
3گروه 2گروه 1گروه صفات
94/48 a 40/52 a 44/9 b بوتهارتفاع
56/42 b 58/57 a 88/14 c قطر تاج پوشش
45/120 ab 12/151 a 81/104 b شاخه اصلیتعداد 
02/294 ab 28/452 a 60/157 b شاخه فرعیتعداد 

27/2 a 97/2 a 91/0 b اسانسبازده 
65/10 a 48/9 a 00/8 a )mm(طول برگ
97/1 a 34/1 a 67/1 a )mm(عرض برگ

ندارند.ي با همداریختالف معنابر اساس آزمون دانکن ،حرف مشتركیکبا حداقل هايیانگینمردیف،هر در

نشان داد که ) 6جدول (اصلیهاي لفهؤمنتایج تجزیه به 
درصد و در 9و 20، 66مقادیرترتیب با بهاوللفه ؤم3

درصد از تغییرات کل واریانس متغیرها 95مجموع بیش از
وقطر تاج پوششاول صفاتلفه ؤم. در اندهکردرا تبیین 

بیشترین تأثیر را در این تغییرات تر بوته وخشکوزن
سوم تعداد لفه ؤمدوم ابعاد برگ و در لفه ؤمداشتند. در 

. را دربر داشتندها بیشترین واریانس شاخه

در شرایط دیم دماوندکشت شده S. isophyllaو S.muticaهايمرزهصفات هاي اصلی بر اساس میانگین لفهؤمتجزیه به -6جدول
3لفهؤم 2لفهؤم 1لفهؤم نام متغیرها

01/0- 11/0- 31/0 قطر تاج پوشش
07/0 10/0 31/0 بوتهوزن خشک
05/0 07/0 31/0 بوتهوزن تر
03/0- 49/0- 11/0- عرض برگ
18/0- 51/0- 11/0 طول برگ
59/0 14/0- 22/0 شاخه اصلیتعداد 
32/0 08/0- 29/0 شاخه فرعیتعداد 
32/0- 18/0- 25/0 گیاهارتفاع
59/0- 15/0 21/0 اسانسدرصد 

37/1 05/3 88/9 مقادیر ویژه
09/0 20/0 66/0 درصد واریانس نسبی
95/0 86/0 66/0 درصد واریانس تجمعی

.هستند3تا 1يهالفهؤمنقش مهم در باصفاتانتخاب معیارویژه،مقداربزرگترینمطلققدرسطر،هردر
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بر S.isophyllaوS.muticaي مرزههااکسشنپراکنش 
نتایج این شود.دیده می2در شکلاصلیلفه ؤماساس دو 

اي مبنی بر بندي حاصل از تجزیه خوشهپراکنش با گروه
دهد. ها در سه دسته همخوانی نشان میقرارگرفتن اکسشن

اول و دوملفه ؤمبر اساس دو S.isophyllaوS.muticaي دو گونه مرزه هانمودار پراکنش اکسشنن-2شکل

بحث
اخـتالف  دهنـده نشاناز انجام این آزمایش نتایج حاصل 

بـراي وزن خشـک   S.isophyllaوS.muticaهاي بین گونه
طـوري کـه   بـه .بـود عنوان مهمترین اجـزاء عملکـرد   بهبوته

گـرم  S.mutica53/109گونه دروزن خشک بوته میانگین
S.isophyllaگونـه در وزن خشک بوته و بیش از سه برابر

S.muticaبـازده اسـانس نیـز در گونـه     ) بود.گرم81/33(

بـا میـانگین  S.isophyllaگونـه نسـبت بـه   درصد) 59/2(
قطـر  از S.muticaگونـه . همچنـین،  باالتر بوددرصد 91/0

.Sبیشـتري نسـبت بـه گونـه     و تعـداد شـاخه   تاج پوشش 

isophylla نقـش  مشـخص شـدن  بهبا توجه.دبوبرخوردار
تجزیـه بـه   در نتایج گیاه تعداد شاخهو پوششقطرتاجثر ؤم
وزن خشـک  دار مثبـت و معنـی  رابطهنیز و هاي اصلی لفهؤم

گـزینش  امکـان ، در تجزیـه همبسـتگی  ین صـفات ابوته با 
عنوان گونـه بـا عملکـرد بیشـتر     بهmuticaگونهغیرمستقیم 

بـا مـرزه  هـاي و اکسشـن هـا گونهبندي گروه.شودمیمیسر

تا حدودي متناسب با توزیع جغرافیـایی  نیز اي خوشهتجزیه
هاي مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی که با نتایج بررسیبودآنها

همخـوانی  ) 2010و همکـاران ( Hadianتوسـط شدهانجام 
یکسان بودن شرایط اکولـوژیکی محـل   بهبا توجه.دادنشان 

S. isophyllaو S.muticaتفـاوت دو گونـه   انجام مطالعـه، 

اي نیـز  تنوع بین گونهتواند ناشی از عوامل ژنتیکی باشد.می
و Shariatمـرزه توسـط   گونـه 5در بررسی کـاریولوژیکی  

شده است.) گزارش2013همکاران (
در شـرایط  S. isophyllaو S.muticaارزیابی دو گونـه  

ي براي سـایر صـفات   ادهنده تنوع بین گونهدیم دماوند نشان
ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی و فرعـی، مانندمورد بررسی 

باشـد.  عملکرد، وزن تر بوته، طول برگ و عرض بـرگ مـی  
مـذکور،  هـاي قابـل مالحظـه در صـفات    عالوه بر اخـتالف 

دهنده اسـانس نیـز   هاي مرزه از نظر درصد اجزا تشکیلگونه
,Sefidkon & Jamzad)(متفـاوت هسـتند   باریـک  . 2006

هاي باریک، پـیچ  شاخهو نیز S.muticaگونه در بودن برگ
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آنهاي کوتاه خاکسـتري رنـگ  دار و پوشیده از کركو تاب
)Jamzad, با شرایط کشـت  يهاي سازگاراز ویژگی)2009

خشـکی و کـم آبـی    تحمـل کـاهش تبخیـر و   عامـل ودیم 
دلیـل  بـه هـاي کشـت  در برنامهنیز صفت زودرسی باشد.می

و نیاز آبی کمتر و مواجه نشـدن بـا   برداشت زودتر محصول
گونـه  واز اهمیت خاصـی برخـوردار اسـت   ، فصل خشکی

S.muticaبراي تواند دلیل برخوردار بودن از این صفت میبه
.باشـد برتـر S.isophyllaکشت در شرایط دیـم نسـبت بـه    

بـراي  بـا ارتفـاع بیشـتر    با توجه به اینکه گیاهـان  همچنین، 
بـا  S.muticaگونـه هسـتند،  تـر مناسـب برداشـت مکـانیزه   

برابـر ارتفـاع   5و متـر سـانتی 50میانگین ارتفـاع بـیش از   
S.isophyllaداد.نشان برتري قابل توجهی در شرایط دیم
S.muticaگونـه ،پژوهشبا توجه به نتایج این بنابراین، 

پیشـنهاد  زراعـی مـرزه  نژادي و بههاي بهبررسیانجام براي 
ایـن گونـه را   ،S.muticaبـه برتـري   رظهمچنین، ن. شودمی
و تولیدزراعت گیاهان دارویی وارد شدن به مناسبتوان می

مختلـف  هـاي اکسشـن بین امادانست.کشاورزي تجاري در
، در شرایط اکولـوژیکی یکسـان  شده کشت S.muticaگونه 

اي در توانمندي گونهوجود تنوع درون. شدمشاهده ناهمگنی 
S.muticaاز دیـم در دماونـد   شرایطدرتولید اسانس براي

ــا mu1Kh% درصــد در اکسشــن87/3 در درصــد 64/1ت
و هـا اکسشـن دهنده نـاهمگنی بـاالي   نشانmu3Glاکسشن 

تنـوع  باشـد. مـی آنهـا  عملکـرد  اهمیت توجه به کنترل کیفی 
این هاياکسشنتوشیمیاییو فیصفات زراعی، مورفولوژیکی

ارزیـابی گونه در شرایط اکولوژیکی و اقلیمی یکسان مـورد  
مهمتـرین صـفات شـامل عملکـرد     کـه  طوريبهقرار گرفت. 

بازده اسانس تنوع قابـل تـوجهی   وحاوي اسانسهاياندام
تواند طی اهلی کـردن در  ها میناهمگنی اکسشن.نشان دادند

ایجاد ارقام با صفات زراعی بهبود یافتـه مـورد توجـه قـرار     
هـاي پـروژه اجراي تواند در مینتایج حاصل گیرد. همچنین، 

قابـل اسـتفاده در   ارقـام مطلـوب  معرفـی منظور بهاصالحی
.گرفته شودویی بکار صنایع غذایی و دار

دستبهمنابع ژنتیکی، با توجه به نتایج از حفاظت براي
یـه پالسـم بایـد دربرگیرنـده کل   ژرمداري و ذخیرهنگه،آمده

از تنوع ژنتیکی نه تنها اطالع. شناخته شده باشدهاياکسشن
ریزي براي حفاظـت از ذخـایر ژنتیکـی حـائز     از نظر برنامه

ــت  ــت اس ــه  ،اهمی ــاهی از جنب ــه آگ ــف  بلک ــاي مختل ه
هــاي مورفولــوژیکی، شــیمیایی و ژنتیکــی تولیــد متابولیــت

، اصــالح و اهلــی ســازيي هــاراهبــرددارویــی در تعیــین 
گونـه  رو،از ایـن . کنـد مـی یرپـذ پایدار را امکانبرداري بهره

S.muticaویژه اکسشن بهmu1Khعملکـرد برتـري  دلیل به
کشـت  برايزراعینژادي و بهمطالعات بهادامهتواند براي می

آبیـاري در شرایط بدون آبیاري و یا کـم مرزه برداري و بهره
شود.استفاده

سپاسگزاري
مؤسسـه  بخـش گیاهـان دارویـی   از همکاران محترم در 

همکـاري در اجـراي   بـراي تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
.  را داریمتشکرکمال این تحقیق 
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Abstract
Evaluation of performance was carried out in Satureja mutica Fisch &C.A, Mey and

S.isophylla Rech, f. under dry farming using a 3 replicated randomized complete block design in
Damavand, Iran. Significant differences were observed between the species for studied traits
including plant dry weight, essence yield, canopy diameter, plant height, branch number and
leaf length, with higher amounts for S.mutica. Also, accessions of S.mutica showed significant
differences for essence yield, leaf width, leaf length, plant height and number of branches. Mean
comparison indicated the highest essence content (3.86%) for one of the studied accession
mu1Kh, the highest branch number for accession mu2Kh and the highest plant height and leaf
length for accession mu3Gl. Also, significant positive correlations were observed between the
traits, such as plant dry weight, with plant canopy diameter and branch number. Three
components were resulted from principal components analysis, showing 95% of the total
variation in which plant dry weight, essence content and plant canopy diameter were important,
while in the second component leaf dimensions and in the third component, number of branches
determined the most variation. According to cluster analysis, the accessions were classified into
three groups. S. isophylla was located in a separate group. Also, accessions mu1Kh and mu2Kh
of S .mutica were located in one group and accessions mu2Gl, mu3Gl and mu1Mz in another
group. As a conclusion, mu1Kh of S. mutica could be proposed for cultivation under dry
farming conditions in Damavand.
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