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 چكيده
طبیعی نواحی غرب و  هايرویشگاه در كه است ایران گیاهی انحصاري ةک گونی(.Satureja sahendica Bornm)  مرزۀ سهندي

آن در حالتت زرايتیآ آزمایشتی در     ۀمنظور كشت و اهلی كردن و بررسی كمیت و كیفیت مواد مؤثر ایران پراكنش دارد. به یغربشمال 

ابتتداآ بت ر هفتت تتوده از ایته گونته از        .در آمتد  اجترا  بته  99-1388هتاي   هاي كامل تصادفی با سه تکرار طی سالقالب طرح بلوک

ها و مراتع كشور كشتت   جنگل ةتحقیقاتی مؤسس ةآوري و در مزري شرقی و استان كردستان جمعهاي طبیعی استان آذربایجان رویشگاه

گیتري   گلدهی كامل بته رو  تقییتر بتا آب استانس     ةهاي گلدار آنهاآ طی سه سال متوالی پس از كشت در مرحلشد. سپس سرشاخه

شتاخ    ةو محاستب (GS-MS) سنج جرمتی    تصل به طیفو گاز كروماتوگراف م ها با استفاده از كروماتوگرافی گازي  . اسانسشدند

هاي  هاي مختلف از نظر بازده اسانس وجود داشت و توده بیه توده يدارا. براساس نتایجآ اختالف معنشدندزیه و شناسایی جبازداري ت

وده با منشأ كردستتانآ از گیاهتان   جز براي یک ت برخوردار بودند. بیشتریه بازده اسانس نیزآ به بیشتريبا منشأ كردستان از بازده اسانس 

هاي ژنتیکیآ تیمولآ پاراسیمه و گاماترپینه بودند. بیشتریه مقدار تیمتول  اسانس در تمامی توده ۀهاي يمددست آمد. تركیبیکساله به

رختوردار بودنتد.   اول و ستوم ب  هتاي  ها در سال دوم از كیفیت اسانس بهتري نسبت به سالدر سال دوم مشاهده شد و تقریباً تمام توده

در ستال ستوم افتزایش یافتت. مقتدار       دوبتاره هاي اسانس در سال دوم نسبت بته ستال اول كتاهش و    نمونه ةمقدار گاماترپینه در هم

تر و گیاهان دوستاله كیفیتت   یشكلیآ گیاهان یکساله بازده اسانس ب طورنداد. به نشان پاراسیمه در سه سال مورد بررسیآ روند یکسانی

 داشتند. يبهتراسانس 

 اسانسآ تودهآ تیمولآ گاماترپینهآ مرزۀ سهندي. ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

نعنايیانآ چندستالهآ بته    ۀگیاهی متعلق به تیر 1مرزۀ سهندي

هتاي متتراك آ پوشتیده از    متر با برگ سانتی 25تا  12ارتفاع 

هاي آن سفید یا صورتی مایتل   هاي ساده است كه گل كرک

هاي انحصاري کی از گونهییه گیاه كه . ا[1] استبه بنفش 

متتري از   1500تتا   1300ایران استآ اغلتب در ارتفايتا    

سیح دریا در نواحی شمال غربی و غترب ایتران پتراكنش    

دارد و فصل گلدهی آن بسته به شرایط اقلیمی منیقه اواخر 

. انتدام هتوایی مترزۀ    [19آ 1]تابستان یا اوایل پتاییز استت   

صور  زردرنت  و   كه به [19]ت سهندي حاوي اسانس اس

. [27]درصتد استت    88/2-5/1بازده اسانس آن در حتدود  

هتاي ایته گونته از     تركیب در استانس نمونته   39همچنیهآ 

آنهتا   ۀهاي مختلف شناسایی شده كه تركیب يمتد  رویشگاه

 9/54-5/32درصتتتدپآ پاراستتتیمه   7/41-6/19تیمتتتول  

. [27] درصتدپ بتوده استت    8/12-1درصدپ و گاماترپینه  

اسانس گل و محور گتل و همچنتیه بترگ و محتور      قدارم

 66/1ترتیب  شده از طبیعت به آوريمرزۀ سهندي جمع ةساق

درصد گزار  شد كه تیمولآ گاماترپینهآ پاراستیمه   5/1و 

اند كته  هاي اصلی اسانس بودند و نیز ايالم داشتهاز تركیب

اي هت   اكستیدن  توانتد جتایگزیه آنتتی   اسانس ایه گونته متی  

 .[4]مصنويی شود 

استانس و نتوع    قتدار هاي مختلف مترزه از نظتر م  گونه

تنتوع زیتادي دارنتد و يوامتل      هدهنتد هاي تشتکیل تركیب

استانس   ۀدهنتد هاي تشتکیل مختلفی بر میزان و نوع تركیب

تتوان بته ويتعیت    ایه گیاه مؤثر است كه از میان آنهتا متی  

آ اكولوژي محل رویش و زمتان برداشتت  قبتل از گلتدهی    

د كه بتر كمیتت و   كرزمان گلدهی و بعد از گلدهیپ اشاره 

 ۀهاي يمداست. تركیب گیاه م كور مؤثر ۀكیفیت مواد مؤثر

هاي هاي دارویی مرزهآ اغلب فنلدهندۀ اسانس گونهتشکیل

هاي پاراستیمه و  تیمول و كارواكرول و همچنیه مونوترپه

                                                           

1. Satureja sahendica Bornm. 

ایته  ه و برخی ترپنوئیدهاي دیگر هستند. درصتد  نگاماترپی

آ 11آ 3هاي مختلف مرزه متفاو  استت ] ها در گونهتركیب

 .[31 -29آ 26آ 20آ 15

هاي هتوایی مترزۀ   تحقیقا  در مورد بازده اسانس اندام

سهندي در مراحل ابتداي گلدهیآ گلتدهی كامتل و اواختر    

المو  قزویه نشان داد كه بیشتریه بازده  ةگلدهی در منیق

هی و كمتتریه مقتدار   درصدپ در اوایل گلتد  30/3اسانس  

دستت آمتد.    درصتدپ در اواختر گلتدهی بته     28/2اسانس  

درصتدپ در استانس نیتز در     6/34بیشتریه مقتدار تیمتول    

 . [23اوایل گلدهی مشاهده شد ]

كه اهلی كتردن و  است نتایج تحقیقا  قبلی نشان داده 

استانس و درصتد    قدارتغییراتی در م موجبكشت گیاهان 

توانتد بته بهبتود یتا      شود كه می میآن ۀ دهند اجزاي تشکیل

. در تحقیقتاتیآ  بینجامتد كاهش كمیتت و كیفیتت استانس    

مختلتف تركیته    ةمنیقت  20تابستتانه از   ۀمترز  ةاسانس گون

شتده در شترایط مزريته     هاي تهیه. تمام اسانسشدارزیابی 

درصتتتدپ بودنتتتد و  63تتتتا  42داراي كتتتارواكرول بتتتا   

كته در  آ درحتالی كارواكرول نیز تركیب غالب استانس بتود  

هاي طبیعی نواحی غربی تركیتهآ  اسانس حاصل از رویشگاه

تیمول تركیب غالب اسانس را تشکیل داده بود. البتته یتک   

شتده مشتاهده شتد كته درصتد       هاي كشتبیه نمونه استثنا

 .[10كارواكرول و تیمول در اسانس آن یکسان بودند ]

تانه تابست  ۀمترز  ۀشد هاي كاشته تحقیقا  در مورد نمونه

هتایی بتا   دهد كته در آنهتا نمونته    در ایران  كرجپ نشان می

هتایی بتا تیمتولآ     و نمونته  [3]كارواكرول و گاماترپینه با  

 متورد  وجتود دارنتد. در   [6]تترپینه بتا     كارواكرول و آلفا

 S. khuzistanica Jamzad ةتركیبا  استانس گونت   شناسایی

 آاستت هتاي انحصتاري مترزه در ایتران     كه یکتی از گونته  

و در  80هتاي زرايتی حتدود     مشخ  شتد كته در نمونته   

درصد كارواكرول وجتود دارد   93هاي رویشگاهی تا  نمونه

بختیتتاري در شتترایط زرايتتی و ۀ . بتتازده استتانس متترز[8]
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گلتدهی   ةهاي طبیعیآ در مرحلت  شده از رویشگاه آوري جمع

 قتدار درصتد بتود. همچنتیه م    1/1و  1/2ترتیتب  كاملآ بته 

 ترتیتب زرايی و رویشگاهی به ةاسانس نمونكارواكرول در 

وحشتی از شتهركرد    ةدرصد بود. البته نمونت  8/25و  3/62

آباد بوده  شده در اطراف خرم كشت ةآوري شده و نمونجمع

 .  [8]است كه شرایط اقلیمی متفاوتی با ه  دارند 

هتاي  توجه به اهمیتت كشتت و اهلتی كتردن گونته      با

بتا  و نتتایج    ۀ  افتزود دارویی بومی و انحصتاري بتا ارز  

هاي دارویی از جملته برختی   تحقیقا  قبلی در مورد گونه

هتاي  هاي مرزه كته بیتانگر تفتاو  در استانس نمونته     گونه

آ هتدف از پتهوهش   استت هاي رویشگاهی با نمونه زرايی

 ۀهتاي ژنتیکتی مختلتف مترز    حايرآ بررسی كشتت تتوده  

كیفی وهوایی تهران و مقایسة كمی و  سهندي در شرایط آب

 .ها در سه سال متوالی پس از كشت بوداسانس ایه توده

 

 ها مواد و روش. 2

 آوري بذر و كشت گياهان جمع. 1. 2

 ۀبررسی كمتی و كیفتی استانس مترز    ایه آزمایش با هدف 

هتاي كامتل   سهندي در حالت زرايیآ در قالب طرح بلتوک 

هاي بوته در هر تکرار طی سال 25تصادفی در سه تکرار و 

اجتراي آزمتایش    منظور بهبه اجرا درآمد.  91-1388زرايی 

هتاي مختلتف   از رویشتگاه  سهندي ۀب ر هفت توده از مرز

و  ae88آ ae77آنها شامل سه نمونه در آذربایجتان شترقی    

ae3993   پ و چهتتار نمونتته در كردستتتانkd99 آkd1001 آ

kd1111  وkd1221تحقیقتاتی در   ةآوري و در مزريپ جمع

 15واقتع در  هتا و مراتتع كشتور    گتل تحقیقا  جن ةمؤسس

 10درجته و   51كیلومتري غربی تهران با طول جغرافیتایی  

 ةدقیقتت 44درجتته و  35شتترقیآ يتترر جغرافیتتایی  ةدقیقتت

بتا ختاک لتومی    متر از سیح دریتاآ   1320شمالی و ارتفاع 

-دستی  29/1و هدایت الکتریکتی   8/7 ةشنیآ داراي اسیدیت

مشخصا  ختاک   1زیمنس بر متر كشت شدند. در جدول 

محتتل اجتتراي طتترح آورده شتتده استتت. خصوصتتیا      

تریه ایستتگاه هواشناستی   چیتگر  نزدیک ةوهوایی منیق آب

پ 84-1375ستاله    10 ۀبه محل اجراي پروژهپآ در یک دور

براساس ايالم سازمان هواشناسی ایران بته شترح میتانگیه    

 ةگتراد و میتانگیه ستالیان   درجتة ستانتی   6/18 ةدماي سا ن

 متر بوده است.میلی 43تا  16ی بیه بارندگ

 

 . خصوصیات خاک محل اجرای طرح1جدول 

 05/0 كل  %پ نیتروژن

 310 پppmپتاسی  قابل ج ب  

 4/6 پppmفسفر قابل ج ب  

 47/0 كربه آلی  %پ

 8/7 اسیدیته

 29/1 پds/mهدایت الکتریکی  

 شنی -لومی  بافت خاک

 60 شه  %پ

 16 رس  %پ

 24 سیلت  %پ

 6/7 پmg/Kgآهه  

 2/1 پmg/Kgروي  

 99/0 پmg/Kgمس  

 2/6 پmg/Kgمنگنز  

 

هتتاي بتت ري از نظتتر جتتنس و گونتته در   تأییتتد نمونتته

ها و مراتع كشور صور  تحقیقا  جنگل ةهرباریوم مؤسس

حتاوي پیتتآ پرلیتت و     یهاي نشای گرفت. ب رها در سینی

كوكوپیت در گلخانته كشتت شتدند. ستپس يمتل آبیتاري       

صور  مرتتب انجتام    هاي هرز به ها و وجیه يلف یاهچهگ

 پالستتیکی منتقتل   يها هاي سال  به گلدان گرفت و گیاهچه

هاي  دن با محیط بیرون گیاهچهكرمنظور سازگار  و به شدند

برگتتی بتته ختتارج از گلخانتته انتقتتال یافتنتتد. بعتتد از  8-10
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برگی به زمیه اصتلی انتقتال    شانزدههاي  سازگاريآ گیاهچه

متتر مربتع بتا     X 5 5هاي آزمایشی با ابعاد و در كر  ندیافت

متر  روي ردیف و بیه ردیفپ كشت شتدند.   X1 1فواصل 

در طتتول اجتتراي آزمتتایش  شتتکنیآبیتتاريآ وجتتیه و ستتله

  انجام گرفت.برحسب نیاز 

 

 گيريكردن و اسانس آوري، خشکجمع. 2. 2

 ةستهندي در مرحلت   ۀهتاي مترز  بترداري از سرشتاخه  نمونه

هتاي زرايتی   ی كاملآ در اوایل فصل تابستان در سالگلده

ذكر استت كته كشتت     شایان  گرفتانجام  1391تا  1389

شتد كته    موجتب وهوایی تهرانآ  ایه گیاهان در شرایط آب

زمان گلدهی آنها كه در طبیعت اواخر تابستان و اوایل پاییز 

استآ به اواخر بهار و اوایل تابستان منتقل شودپ. براي هتر  

صتتور  مجتتزاآ  شتتدهآ بتته از هتتر ستته تکتترار كشتتتتتتوده 

اوج گلدهی  در یک چیهپ انجتام   ةبرداريآ در مرحل نمونه

ها در محیط آزمایشتگاه و در ستایه در دمتاي    . نمونهگرفت

 80-50گراد خشتک شتدند. ستپس     درجة سانتی 25تا  20

گرم از گیاهان هر تکرار خرد شده و به رو  تقییر با آبآ 

گیري قرار گرفت. استانس  رد اسانسسايت مو 5/2مد   به

زدایی شد و بازده استانس ها توسط سولفا  سدی  رطوبت

هاي حاصتل از   د. اسانسشها نسبت به وزن خشک تعییه 

 به دستگاه سه تکرار هر توده مخلوط شده و تا زمان تزریق

در یخچتتال در دمتتاي چهتتار درجتتة  1كرومتتاتوگرافی گتتاز

عیتیه رطوبتت گیتاه در    ت بتراي گراد نگهداري شدند.  سانتی

 50گیري مقدار پنج گرم از گیاه در آونآ دماي زمان اسانس

سايت قرار گرفت و پتس از   24مد   گرادآ به درجة سانتی

و درصتد رطوبتت آن محاستبه     قداررسیدن به وزن ثابت م

 د.ش

 

                                                           

1  . GC 

ه  اي اس  انس و اساس  ايك تركي      ۀتجزي  . 3. 2

 دهسده تشكيل

دستتتتگاه هتتتاي استتتانس بتتته  پتتتس از تزریتتتق نمونتتته 

ریزي حرارتتی   تریه برنامهافته مناسبیگازكروماتوگراف و 

هتاي   ابی بته بهتتریه جداستازيآ استانس    یدست برايستونآ 

كلرومتتتان رقیتتق شتتده و بتته دستتتگاه     حاصتتل بتتا دي 

تزریق شتد و   2سنج جرمیگازكروماتوگراف متصل به طیف

دستت آمتد.   هاي مربوط بههاي جرمی و كروماتوگرام طیف

 ةفاده از زمان بازداريآ شاخ  بازداريآ میالعسپس با است

هتاي استتاندارد و   هاي جرمتی و مقایسته بتا تركیتب     طیف

تركیتب  ستاتورن  3افتزار استفاده از اطاليا  موجود در نرم

هاآ مورد شناسایی كمتی و كیفتی    دهندۀ اسانس هاي تشکیل

هتاي بتازداري از   اندیس ة. براي محاسب[28آ 7قرار گرفت ]

شترایط   كربنته در  23تتا   9هتاي نرمتال   ربهتزریق هیدروك

 د. شریزي حرارتی  مشابه با تزریق نمونهپ استفاده برنامه

كمتک  محاسبا  كمی  تعییه درصتد هتر تركیتبپ بته    

و  5رو  نرمال كردن سیح به– R3A  4كروماتپک پرداز داده

هتا انجتام   مربتوط بته طیتف    6ب پاست  ینادیده گرفته يرا

 .گرفت

 

 ( GC) اه گاز كروماتوگرافكمشخصات دستگ. 4. 2

مجهز به دتکتتور   9A -7شیمادزوكروماتوگراف گازي مدل 

F.I.D كروماتپکپرداز  هیدروژنپ و داده ة یونیزاسیون شعل 

متترآ قیتر    30بته طتول    DB–5استفاده شد. ستون دستگاه 

 25/0فاز ستاكه برابتر    ةمیکرون و يخامت  ی 25داخلی 

 7/22م ول هلیتتمیکتترون بتتود. ستتريت جریتتان گتتاز حامتت 

درجتة   265تزریتق   ةمتر بر ثانیه بتود. دمتاي محفظت    سانتی

                                                           
2. GS-MS 

3. SATURN 

4. Chromatepac 

5. Area normalization method 

6. Response factors 

7. Shimadzu  
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 50 ةریزي حرارتی ستون از دماي اولیت  برنامهو گرادآ  سانتی

 4كه در هر دقیقه بود گراد  سانتیدرجة  250تا دماي نهایی 

 270گراد به آن افزوده شد. دمتاي آشکارستاز   درجة سانتی

 گراد تنظی  شد.  درجة سانتی

 

مشخصات دستگاه گاز كروماتوگرافك متصل به . 5. 2

 (GC/MS) سسج جرمكطيف

شتتده بتتا   متصتتل 34001-واریتتان كرومتتاتوگراف گتتازي  

در  كاررفتته  بته سنج جرمتیآ ستتون مشتابه بتا ستتون       طیف

مآ ستتريت واز حامتتل هلیتت 2بتتود. آشکارستتاز GCدستتتگاه 

لیتر بر دقیقه و انرژي یونیزاسیون  میلی 50جریان گاز حامل 

 ةالکترون ولتت بتود. برنامت    70سنج جرمی معادل  طیفدر 

 4گراد با ستريت   درجة سانتی 220تا  40حرارتی ستون از 

تزریتق   ةگراد بر دقیقه تنظی  شد. دماي محفظت  درجة سانتی

 گراد بود. درجة سانتی 230

 

 آماري ۀتجزي. 6. 2

 افتزار  هاي حاصل از تحقیق حايرآ بتا استتفاده از نترم    داده

افزارهاي واریانس با استفاده از نرم ةو تجزی شدثبت  3اكسل

همچنتیهآ میتانگیه    .گرفتت  انجام 4تب مینیو  SASآماري 

ها به تفکیک سال و نیز میانگیه سه ستال  بازده اسانس توده

 .شدرو  دانکه مقایسه  به

 

 نتايج و بحث. 3

واریانس بازده اسانس به تفکیک سالآ ة براساس نتایج تجزی

داري را در هتر  امرزۀ سهندي اختالف معن هاي مختلف توده

 ةآزمایش نشان دادند. نتتایج تجزیت   اجرايهاي  یک از سال

هتاي   بتیه تتوده   واریانس مركب بازده اسانس نیز نشان داد

                                                           

1. Varian-3400. 
2. Ion Trap 

3. Excel 

4  . MINITAB 

دار وجتود  امختلف از نظر بازده اسانس اختالف بسیار معنت 

دار بود و تتوده و  اداشت. تأثیر سال نیز بر بازده اسانس معن

 داري نشان دادند.ار متقابل معنسال نیز اث

هاي مختلتف   بازده اسانس توده ةسالمیانگیه سه ةمقایس

و  kd1001آ kd99هتاي   استانس تتوده   قتدار نشان داد كه م

kd1111 هاست  جدول  دار با سایر تودهاداراي اختالف معن

ناشتی از تتأثیر درازمتد      مکته استت  پ. ایه مويتوع م 2

 د.ها باش شرایط اقلیمی بر ایه توده

-هاي مختلف نشان داد بته  بازده اسانس در سال ةمقایس

هتا   بیشتریه بازده اسانس براي سایر توده kd1001جز تودۀ 

دست آمد. در سال دوم بتازده استانس همتة     در سال اول به

ها مقداري كاهش یافت. در سال ستوم بتازده استانس     توده

 kd1111و  kd1001آ ae88آ ae77تودۀ  مانندها  برخی توده

 منشأ  kd1001فزایش نشان داد كه ایه افزایش براي تودۀ ا

ولی مقدار اسانس همچنتان از   آمالحظه بود كردستانپ قابل

در  ae3993و  kd1221آ kd99هاي  سال اول كمتر بود. توده

سال سوم بازده اسانس كمتري نسبت به ستال دوم داشتتند   

 پ.2 جدول 

مترزۀ   گلتدار  ةدر تحقیقا  قبلیآ بازده اسانس سرشاخ

هتاي   شتده از رویشتگاه   آوري هتاي جمتع   سهندي در نمونه

شتده در قتزویه    كشت ةو در نمون 88/2تا  5/1طبیعی بیه 

. [27 آ23آ 4]درصد گتزار  شتده استت     3/3تا  28/2بیه 

شده در  هاي مختلف مرزۀ سهندي كاشته بازده اسانس نمونه

ستتاله تتتودۀ درصتتد  بتتراي گیتتاه ستته 89/0ایتته تحقیتتق از 

kd1221 ستتاله تتتودۀ درصتتد  بتتراي گیتتاه ستته  44/2پ تتتا

kd1001  هتاي مختلتف   پ متغیر بود. بازده استانس در تتوده

مرزۀ ستهندي متفتاو  بتود و تغییترا  بتازده استانس در       

هتتاي ژنتیکتتی ایتته گونتته از رونتتد یکستتانی پیتتروي  تتتوده

در  kd1001یه بتازده استانس نیتز از تتودۀ     یشتركنند. ب نمی

 دست آمد.به بررسیژنتیکی مورد  هايمقایسه با سایر توده
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 ك سال و میانگین سه سال یتفک به( Satureja sahendicaمرزۀ سهندی )های  میانگین بازده اسانس در توده ۀ. مقايس2جدول 

*توده  
 )%( بازده اسانس

 میانگین
 سال سوم  سال دوم  سال اول

77ae 62/1 abc  90/0 c  51/1 bcd 34/1 b 

88ae  34/1 bc  87/0 c  17/1 cde 13/1 b 

99kd 48/2 a  91/1 a  68/1 bc 02/2 a 

1001kd  19/2 ab  30/1 bc  44/2 a 98/1 a 

1111kd  15/2 ab  54/1 ab  79/1 b 83/1 a 

1221kd  59/1 abc  15/1 bc  82/0 e 19/1 b 

3993ae  08/1 c  17/1 bc  02/1 ed 09/1 b 

78/1 میانگیه   26/1   49/1  51/1  

 .ندارند معناداري تفاو  درصد 5 سیح در دانکه اي چنددامنه آزمون از استفاده با ستون هر در شابهم حروف داراي هاي میانگیه
 

گیاهان دارویی تحت تأثیر يوامتل مختلفتی    ۀمواد مؤثر

هستند و با كشت آنهتا در محتیط یکستان و حت ف تنتوع      

مکته  هتا م  شده بیه تتوده  شرایط اقلیمیآ اختالفا  مشاهده

اي ژنتیکی باشد. همچنیه اختالفا  ه ناشی از تفاو  است

ستاله از  بیه مقدار اسانس گیاهتان یکستالهآ دوستاله و سته    

هاي مختلف مترزۀ ستهنديآ كته بتراي اولتیه بتار در         توده

شرایط اقلیمی متفاو  با رویشگاه كشت شده استآ نشتان  

 از روند سازگاري با محیط جدید دارد. 

 هتا در  نتایج حاصل از شناستایی اجتزاي استانس تتوده    

 3هتاي  هاي اول و دوم و سوم پس از كشت در جدول سال

نشان داده شده است. اجزاي اصتلی استانس در تمتام     9 تا

 ترپینه بود. -سیمه و گاما  -ها تیمولآ پارا توده

هتاي اولآ دوم و ستوم    در ستال  ae77در اسانس تتودۀ  

تركیب شناستایی شتد    12و  10آ 16ترتیب  پس از كشت به

درصد از اسانس را  6/96و  4/98درصدآ  8/98ترتیب  كه به

 پ.3دادند  جدول  تشکیل می

هتاي   يمه تغییر میزان اجزاي اصتلی استانس در ستال   

مختلف پس از كشتآ تغییراتتی در اجتزاي غیريمتده هت      

تتوجهآ كتامفه و   -شتود. تركیبتاتی نظیتر آلفتا     مشاهده متی 

میرسه فقط در اسانس حاصل از سال اول قابتل تشتخی    

. در اسانس همیه توده در سال ستوم اجزایتی مثتل    اند بوده

ترپینئتول وجتود   -اول و آلفتا -4-لیمونهآ بورنئولآ تترپینه 

-پارا قداراول و دوم مشاهده نشد. م هاي داشت كه در سال

 قتدار سیمه و تیمول در سال دوم پس از كشت افزایش و م

افتتتت. پاراستتتیمه و گامتتتاترپینه یگامتتتاترپینه كتتتاهش 

هاي فنلی تیمول و كارواكرولآ  نتز تركیبهاي بیوس ماده پیش

تترپینه  -رسد در سال دوم بخشی از گامتا  نظر می هستند. به

به تیمول تبدیل شده است. در ستال ستوم مجتدداً مقتادیر     

تیمول و پاراسیمه كاسته شده است. البته ایه كاهش بتراي  

درصتد بتوده    4و براي پاراسیمه حتدود   20تیمول حدود 

درصتدي مقتدار گامتاترپینه و     40 است. افتزایش بتیش از  

ستاله   كاهش مقدار تركیب فنلی تیمول در اسانس گیتاه سته  

 افت كیفیت اسانس نسبت به گیاه دوساله است.  ۀدهند نشان

هتاي اولآ دوم و ستوم    در ستال  ae88 ۀدر اسانس تتود 

تركیب یافت شتد كته    15و  13آ 14ترتیب  پس از كشت به

از استانس را تشتکیل    درصد 6/97و  4/98آ 8/95ترتیب  به

ژنتیکتی   ۀتریه اجزاي استانس در ایته تتود   دهند. يمدهمی

 پ.4تیمولآ پاراسیمه و گاماترپینه بودند  جدول 
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  (Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀاز گون ae77های اسانس تودۀ  . مقايسۀ مقدار تركیب3جدول 

 های مختلف پس از كشت در سال

 نام تركیب ردیف
 شاخ 

 ريبازدا

 درصد توده

1389 1390 1391 

1 
α-thujene 

926 5/1 - - 

2 
α-pinene 

937 1/1 1/0  - 

3 
camphene 

950 1/0 - - 

4 
β-pinene 

984 2/0 9/0  4/1  

5 
myrcene 

989 9/2 - - 

6 
α-phellandrene 

1002 4/0 3/0  - 

7 
α-terpinene 

1013 5/4 9/0  2/1  

8 
p-cymene 

1021 6/22 2/31  9/29  

9 
limonene 

1026 - - 5/0  

10 
E-β-ocimene 

1047 1/0 - - 

11 
-terpinene 

1058 2/24 3/13  5/19  

12 
p-mentha-3,8-diene 

1071 5/0 - 3/0  

13 
n-nonanal 

1099 1/0 2/0  - 

14 
borneol 

1165 - - 2/0  

15 
terpinene-4-ol 

1175 - - 7/0  

16 
α-terpineol 

1187 - - 4/0  

17 
thymol 

1290 3/39 7/46  5/37  

18 
carvacrol 

1295 5/0 0/4  8/4  

19 
Z-caryophyllene 

1408 7/0 3/0  - 

20 
E-caryophyllene 

1417 1/0 - 2/0  

 - مجموع 
8/98 4/98  6/96  

 

استانس در   ۀهتاي يمتد   يالوه بر تغییر در میتزان تركیتب  

نیتز در ستال اول    ae88 ۀهاي مختلتفآ در استانس تتود    سال

توجتون و میرسته یافتت شتد كته در      -ل آلفتا هایی مث تركیب

 هتاي  ساله وجود نداشت. تركیتب  اسانس گیاهان دوساله و سه

نونانال تنها در سال دوم و لیمونه فقط در استانس   مانند دیگر

 قتدار سال سوم مشاهده شتد. در ستال دوم پتس از كشتت م    

نیز  ae77افت. براي تودۀ یتیمول افزایش و گاماترپینه كاهش 

غییرا  براي ایه دو تركیب دیده شد. ولی افتزایش  ایه روند ت

 نتایجآ بتراي تتودۀ  براساس نیست.  چشمگیرمقدار پاراسیمه 

ae77 .نیز اسانس گیاه دوساله كیفیت بهتري داشت 
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 ( Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀگون ae88های اسانس در تودۀ  تركیب . مقايسۀ مقدار4جدول 

 های مختلف پس ازكشت در سال

 نام تركیب ردیف
 شاخ 

 بازداري

 توده درصد

1389 1390 1391 

1 
α-thujene 

926 4/1 - - 

2 
α-pinene 

937 8/0 3/0 5/0 

3 
camphene 

950 - - 2/0 

4 
β-pinene 

984 2/0 0/1 4/1 

5 
myrcene 

989 3/2 - - 

6 
α-phellandrene 

1002 3/0 3/0 - 

7 
α-terpinene 

1013 8/2 9/0 5/1 

8 
p-cymene 

1021 0/37 3/38 1/43 

9 
limonene 

1026 - - 7/0 

10 
-terpinene 

1058 9/19 9/11 4/21 

11 
p-mentha-3,8-diene 

1071 5/0 2/0 3/0 

12 
terpinolene 

1080 - 4/0 5/0 

13 
n-nonanal 

1100 - 2/0 - 

14 
terpinen-4-ol 

1175 - - 5/0 

15 
α-terpineol 

1187 - - 4/0 

16 
thymol 

1290 5/28 8/41 1/25 

17 
carvacrol 

1295 1/1 8/2 4/1 

18 
Z-caryophyllene 

1408 7/0 2/0 - 

19 
E-caryophyllene 

1417 - 1/0 2/0 

20 
spathulenol 

1575 2/0 - 4/0 

21 
caryophyllene oxide 

1580 1/0 - - 

 6/97 4/98 8/95 - مجموع

 

پتتس هتتاي اولآ دوم و ستتوم  در ستتال kd99در تتتودۀ 

كتته  تركیتتب یافتتت شتتد 14و  11آ 18ترتیتتب  ازكشتتت بتته

درصد از استانس را تشتکیل    9/96و  7/97آ 4/99ترتیب  هب

هتا شتامل تیمتولآ     اسانس ةدر هم اصلی هاي دادند. تركیب

 پ.5پاراسیمه و گاماترپینه بودند  جدول 
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 های مختلف پس از كشت در سال( Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀگون kd99های اسانس تودۀ  . مقايسۀ مقدار تركیب5جدول 

 شاخ  نام تركیب ردیف

 بازداري

 توده درصد

1389 1390 1391 

1 
α-thujene 926 1/1 - - 

2 
α-pinene 937 9/0 3/0 - 

3 
camphene 950 2/0 - - 

4 
β-pinene 984 2/0 1/1 5/1 

5 
myrcene 989 2/2 - - 

6 
α-phellandrene 1002 3/0 3/0 - 

7 
α-terpinene 1013 3/3 8/0 0/1 

8 
p-cymene 1021 1/33 6/38 8/29 

9 
limonene 1026 - - 6/0 

10 
E-β-ocimene 1047 0/1 - - 

11 
-terpinene 1058 8/26 7/9 5/16 

12 
p-mentha-3,8-diene 1071 5/0 - 3/0 

13 
terpinolen 1080 - 3/0 7/0 

14 
n-nonanal 1100 1/0 5/0 - 

15 
borneol 1165 - - 4/0 

16 
terpinen-4-ol 1175 - - 7/0 

17 
α-terpineol 1187 - - 4/0 

18 
thymol 1290 0/28 7/42 5/36 

19 
carvacrol 1295 4/0 1/3 9/7 

20 
Z-caryophyllene 1408 0/1 3/0 - 

21 
E-caryophyllene 1417 1/0 - 4/0 

22 
spathulenol 1575 1/0 - 2/0 

23 
caryophyllene oxide 1580 1/0 - - 

 9/96 7/97 4/99 - مجموع

 

هتاي قبلتی يتالوه     نیز مانند توده kd99در اسانس تودۀ 

هتاي جزئتی    هاي اصلی در تركیب بر تغییر در میزان تركیب

هایی در اسانس گیاهان در هر سه ستال زرايتی    ه  تفاو 

تیمول و پاراستیمه   قدارمشاهده شد. در سال دوم زرايی م

گاماترپینه كاهش یافت. روند تغییترا  در   قداریش و مافزا

بود. البته میزان تیمول  kd99نیز مشابه تودۀ  39و  8 آ7تودۀ 

طور متوستط  و پاراسیمه در سال دوم نسبت به سال اول به

درصد افزایش نشان داد. درصد در ستال ستوم    6/16و  52

مجدداً از مقتدار تیمتول و پاراستیمه كاستته شتده استتآ       

توجته   گاماترپینه افزایش یافته است. با قداركه مصورتیدر

درصتتد كتتارواكرول در استتانس گیتتاه  8بتته وجتتود حتتدود 

 5/44ساله  كته مجمتوع تركیبتا  فنلتی استانس را بته        سه
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درصتد كتارواكرول در    3درصد رسانده استپ و نیز حدود 

اسانس گیاه دوساله  كه مجموع تركیبا  فنلی اسانس را به 

توان گفتت كیفیتت استانس     سانده استپ میدرصد ر 8/45

در یک حتد و بهتتر    kd99ساله و گیاه دوساله تودۀ  گیاه سه

از گیاه یکساله بوده است. براي سه تودۀ قبلی اسانس گیتاه  

 دوساله كیفیت بهتري داشت.

هاي اولآ دوم و ستوم   در سال kd1001در اسانس تودۀ 

ترتیب  ه بهتركیب یافت شد ك 14و  12آ 16ترتیب  زرايی به

دادنتد.   درصد از استانس را تشتکیل متی    8/96و  6/97آ 99

هتتا تیمتتولآ پاراستتیمه و  اجتتزاي اصتتلی در همتتة استتانس

 پ.6گاماترپینه بودند  جدول 

 

 های مختلف پس از كشت در سال( Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀگون kd1001. مقايسۀ مقدار اجزای اسانس تودۀ 6جدول 

 بنام تركی ردیف
 شاخ 

 بازداري

 درصد توده

1389 1390 1391 

1 
α-thujene 926 9/0  - - 

2 
α-pinene 937 5/0  2/0  4/0  

3 
camphene 950 - - - 

4 
β-pinene 984 1/0  0/1  4/1  

5 
myrcene 989 8/1  - - 

6 
α-phellandrene 1002 2/0  3/0  - 

7 
α-terpinene 1013 2/2  8/0  1/1  

8 
p-cymene 1021 0/38  3/35  1/31  

9 
limonene 1026 - - 3/0  

10 
E-β-ocimene 1047 - - - 

11 
-terpinene 1058 2/16  9/9  1/14  

12 
p-mentha-3,8-diene 1071 3/0  - 4/0  

13 
terpinolen 1080 - 3/0  6/0  

14 
n-nonanal 1100 8/0  5/0  - 

15 
borneol 1165 - - 3/0  

16 
terpinen-4-ol 1175 - - 0/1  

17 
α-terpineol 1187 - - 5/0  

18 
thymol 1290 7/32  5/46  1/39  

19 
carvacrol 1295 0/3  2/2  7/5  

20 
Z-caryophyllene 

1408 9/1  5/0  - 

21 
E-caryophyllene 1417 1/0  1/0  8/0  

22 
spathulenol 1575 1/0  - - 

23 
caryophyllene oxide 1580 2/0  - - 

0/99 - مجموع  6/97  8/96  
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در ستال دوم پتس از كشتت     kd1001نس تودۀ در اسا
افتتزایش در مقتتدار تیمتتول استتانس و كتتاهش در مقتتدار   

هتاي قبلتی   شود. همة تتوده پاراسیمه و گاماترپینه دیده می
تیمتول و كتاهش مقتدار     قتدار ه  در ستال دوم افتزایش م  

گاماترپینه را در اسانس نشتان داده بودنتد. در ستال ستوم     
راستتتیمه كاستتتته شتتتدهآ مجتتتدداً از مقتتتدار تیمتتتول و پا

گاماترپینه افزایش یافته استت. باتوجته    قداركه م درصورتی
درصتد كتارواكرول در استانس گیتاه      6به حضتور حتدود   

 8/44ساله  كته مجمتوع تركیبتا  فنلتی استانس را بته        هس
درصد كتارواكرول   2درصد رسانده استپ و حضور حدود 

نس را در اسانس گیاه دوساله  كه مجموع تركیبا  فنلی اسا
توان گفت كیفیت اسانس درصد رسانده استپ می 7/48به 

تقریباً در یک اندازه  kd99 ساله و گیاه دوساله تودۀ  هگیاه س
هت    kd99و بهتر از گیاه یکساله بتوده استت. بتراي تتودۀ     

 ساله مشابه بود.كیفیت اسانس گیاه دوساله و گیاه سه

 

 های مختلف پس از كشتدر سال( Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀگون  kd1111. مقايسۀ مقدار اجزای اسانس تودۀ 7جدول 

 نام تركیب ردیف
 شاخ 

 بازداري

 درصد توده

1389 1390 1391 
1 

α-thujene 926 7/0 - - 

2 
α-pinene 937 4/0 2/0 5/0 

3 
camphene 950 - - 1/0 

4 
β-pinene 984 - 9/0 2/1 

5 
myrcene 989 3/1 - - 

6 
α-phellandrene 1002 2/0 2/0 - 

7 
α-terpinene 1013 9/1 8/0 3/1 

8 
p-cymene 1021 5/31 8/38 6/48 

9 
limonene 1026 - - 4/2 

10 
E-β-ocimene 1047 - - - 

11 
-terpinene 1058 8/17 2/9 5/13 

12 
p-mentha-3,8-diene 1071 - 2/0 4/0 

13 
terpinolen 1080 - 4/0 7/0 

14 
n-nonanal 1100 4/0 7/0 - 

15 
borneol 1165 - - - 

16 
terpinen-4-ol 1175 - - 4/0 

17 
α-terpineol 1187 - - 3/0 

18 
thymol 1290 0/42 6/42 0/25 

19 
carvacrol 1295 0/1 9/2 8/0 

20 
Z-caryophyllene 1408 - 7/0 - 

21 
E-caryophyllene 1417 - 1/0 0/1 

22 
spathulenol 1575 2/0 - 6/0 

23 
caryophyllene oxide 1580 - - 2/0 

 0/97 7/97 4/97 - مجموع
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هاي اولآ دوم و سوم پس در سال kd1111در اسانس تودۀ 

تركیتب یافتت شتد كته      16و  13آ 11ترتیب تعداد  از كشت به

درصتد از وزن استانس را تشتکیل     97و  7/97آ 4/97ترتیب  به

ه توده نیز تفتاو  در مقتادیر   پ. در اسانس ای7دادند  جدول  می

هتاي  برختی تركیتب   نبوداسانس و حضور و  ۀهاي يمدتركیب

 هاي مختلف پس از كشت وجود دارد.غیريمده در سال

در سال دوم پس از كشت مقدار تیمتول استانس ثابتت    

ماندهآ مقدار پاراسیمه افزایش و مقدار گامتاترپینه كتاهش   

ول در استانس  یافته است. ثابتت مانتدن نستبی مقتدار تیمت     

هاي قبلی دیده نشده بود. در سال سومآ  گیاهان دوساله توده

درصتد كتاهش یافتتهآ     40تیمول در اسانس بتیش از   قدارم

پاراسیمه و گاماترپینه افتزایش یافتته كته     قداركه مدرحالی

كیفیت  رو ازایهدهندۀ افت شدید كیفیت اسانس است. نشان

تقریباً در یتک   kd1221اسانس گیاه یکساله و دوساله تودۀ 

اي در ساله بوده استت. چنتیه نتیجته   حد و بهتر از گیاه سه

 دست نیامده بود.هاي قبلی بهیک از تودهمورد هیچ
 

 های مختلف پس از كشتدر سال( Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀگون kd1221. مقايسۀ مقدار اجزای اسانس تودۀ 8جدول 

 نام تركیب ردیف
 شاخ 

 يبازدار

 درصد توده

1389 1390 1391 
1 α-thujene 926 1/1 - - 

2 α-pinene 937 7/0 3/0 5/0 

3 camphene 950 1/0 - 1/0 

4 β-pinene 984 2/0 2/1 3/1 

5 myrcene 989 4/2 - - 

6 α-phellandrene 1002 2/0 2/0 - 

7 α-terpinene 1013 2/2 0/1 6/1 

8 p-cymene 1021 9/41 9/37 7/48 

9 limonene 1026 - - 5/0 

10 E-β-ocimene 1047 4/0 - - 

11 -terpinene 1058 1/22 7/13 4/16 

12 p-mentha-3,8-diene 1071 3/0 2/0 5/0 

13 
terpinolen 1080 - 3/0 5/0 

14 
n-nonanal 1100 9/0 8/0 - 

15 
borneol 1165 - - - 

16 
terpinen-4-ol 1175 - - 5/0 

17 
α-terpineol 1187 - - 4/0 

18 
thymol 1290 5/23 6/39 3/24 

19 
carvacrol 1295 8/0 8/1 5/0 

20 
Z-caryophyllene 1408 7/1 - - 

21 
E-caryophyllene 1417 1/0 2/0 0/1 

22 
spathulenol 1575 2/0 - 7/0 

23 
caryophyllene oxide 1580 4/0 - 1/0 

 6/97 2/97 2/99  مجموع
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هاي اولآ دوم و ستوم  در سال kd1221دۀ در اسانس تو

تركیب یافت شتد كته    17و  12آ 18ترتیب  پس از كشت به

درصد از استانس را تشتکیل    6/97و  2/97آ 2/99ترتیب  به

پ. در اسانس ایته تتوده نیتز تفتاو  در     8دادند  جدول می

برختی   نبتود استانس و وجتود و    ۀهاي يمدمقادیر تركیب

هاي مختلتف پتس از كشتت    هاي غیريمده در سالتركیب

 شود.دیده می

در سال دوم پس از كشت افزایش در  kd1221در تودۀ 

مقتتدار تیمتتول استتانس و كتتاهش در مقتتدار پاراستتیمه و  

هاي قبلی نیز در ستال دوم   توده بیشترشد. گاماترپینه دیده 

تیمتتول و كتتاهش مقتتدار گامتتاترپینه را در  قتتدارافتتزایش م

ال ستوم مجتدداً از مقتدار    اسانس نشان داده بودنتد. در ست  

پاراسیمه و گاماترپینه  قداركه م تیمول كاسته شدهآ درحالی

كیفیتت استانس گیتاه     رو ازایته . ه استت افزایش نشتان داد 

 ساله بوده است.  دوساله بهتر از گیاه یکساله و سه

 

های در سال (Satureja sahendicaمرزۀ سهندی ) ۀمرزۀ سهندی گون ae3993های اسانس تودۀ . مقايسۀ مقدار تركیب9جدول 

 مختلف پس از كشت

 نام تركیب ردیف
 شاخ 

 بازداري

 درصد توده

1389 1390 1391 

1 α-thujene 926 4/1 - - 

2 α-pinene 937 0/1 3/0 3/0 

3 camphene 950 2/0 - 1/0 

4 β-pinene 984 2/0 2/1 4/1 

5 myrcene 989 8/2 - - 

6 α-phellandrene 1002 4/0 3/0 - 

7 α-terpinene 1013 2/3 1/1 4/1 

8 p-cymene 1021 7/29 7/30 0/41 

9 limonene 1026 - - 7/0 

10 E-β-ocimene 1047 2/0 - - 

11 -terpinene 1058 7/19 1/16 6/19 

12 p-mentha-3,8-diene 1071 4/0 2/0 5/0 

13 terpinolen 1080 - 3/0 2/0 

14 n-nonanal 1100 7/1 2/0 - 

15 borneol 1165 - - - 

16 terpinen-4-ol 1175 - - 5/0 

17 α-terpineol 1187 - - 3/0 

18 thymol 1290 5/35 4/46 0/31 

19 carvacrol 1295 5/0 1/1 5/0 

20 Z-caryophyllene 1408 1/1 - - 

21 E-caryophyllene 1417 - - 3/0 

22 spathulenol 1575 - - 2/0 

23 caryophyllene oxide 1580 2/0 - - 

 0/98 9/97 2/98 - مجموع
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هاي اولآ دوم و ستوم  در سال ae3993در اسانس تودۀ 

تركیتب یافتت    15و  11آ 16ترتیب تعتداد   پس از كشت به

درصد از وزن اسانس را  98و  9/97آ 2/98ترتیب  شد كه به

پ. در اسانس ایه توده نیز تفاو  9دادند  جدول  تشکیل می

برخی  نبوداسانس و حضور و  ۀهاي يمد قادیر تركیبدر م

هاي مختلتف پتس از كشتت    هاي غیريمده در سالتركیب

 شود. دیده می

در سال دوم پس از كشتت افتزایش در مقتدار تیمتول     

شتود   اسانس و كاهش در مقتدار گامتاترپینه مشتاهده متی    

نیتز ایته رونتد     ae88و  ae77هتاي   پ. براي توده9 جدول 

ایه دو تركیتب وجتود داشتتآ ولتی مقتدار      تغییرا  براي 

رستد در ستال دوم    نظتر متی   پاراسیمه تقریباً ثابت است. به

بخشی از گاماترپینه به تیمول تبدیل شده است  مشتابه بتا   

از مقدار تیمتول   بار دیگرپ. در سال سوم ae88و  e77تودۀ 

پاراسیمه و گامتاترپینه   قداركه مكاسته شده استآ درحالی

است. ایته تغییترا  بته معنتی افتت كیفیتت        افزایش یافته

ساله نسبت به گیاه دوساله است. براي تودۀ  اسانس گیاه سه

e77  وae88 .نیز اسانس گیاه دوساله كیفیت بهتري داشت 

در تحقیقتتا  قبلتتیآ مقتتدار تیمتتول در استتانس متترزۀ  

درصد  7/41تا  6/19هاي مختلف بیه سهندي در رویشگاه

شتده  در   هاي كاشتته  اسانس نمونهكه در  آ درحالی[27]بود 

هتا   ایه تحقیقپ در سال دوم مقدار تیمول در همتة استانس  

دهندۀ برابري كیفیت اسانس درصد بود كه نشان 40بیش از 

شتده از   برداشتت  ةشده با بهتریه نمونت  هاي كاشته همة توده

هتاي دیگتر   رویشگاه است. در تحقیقا  قبلتی روي گونته  

كتارواكرول در استانس    رقتدا مرزه ه  مشخ  شده كته م 

 ةكه اسانس نمون درصد بودآ درحالی 3/62شده  كاشته ةنمون

درصد كارواكرول داشته است. در آن تحقیتق   8/25وحشی 

 . [8نیز محل كشت با رویشگاه طبیعی متفاو  بوده است ]

هتاي مختلتف مترزۀ     كلتیآ در خصتوت تتوده    طتور به

در  شتده در تهترانآ بیشتتریه بتازده استانس      سهندي كشت

شده در سال اول و نیز بازده استانس گیاهتان    گیاهان كاشته

هتا در   تتوده  عضیدر سال دوم كاهش یافت. بازده اسانس ب

سال سوم افزایش و برخی كاهش داشت. همچنیه بیشتریه 

ویهه تیمتول در ستال دوم    هاي فنلی اسانس به  مقدار تركیب

بتاً  يبتار  دیگترآ تقری   كشت  گیاهان دوسالهپ دیده شد. به

ها در سال دوم از كیفیت اسانس بهتري نسبت بته   همة توده

اول و سوم برخوردار بودند. مقدار گامتاترپینه در   هاي سال

ها در سال دوم نستبت بته ستال اول كتاهش و      همة اسانس

سپس مجدداً در سال سوم افتزایش یافتت. رونتد تغییترا      

ب در ایه تركی قداركه م طوري مقدار پاراسیمه ثابت نبودآ به

هتا در ستال دوم افتزایشآ در برختی      اسانس برخی نمونته 

هاي دیگر تقریباً ثابتت بتود. در    ها كاهش و در نمونه نمونه

سال سوم نیز تغییرا  متفاوتی در مقدار ایه تركیتب دیتده   

جزئی استانس هت  تغییراتتی از نظتر      اجزایشد. در مورد 

هتاي مختلتف دیتده     مقدارآ حضور یا يدم حضور در ستال 

 شد.

توجته بته اینکته تحقیتق حايترآ اولتیه میالعته در         با

نظر قیعی  خصوت كشت مرزۀ سهندي استآ براي اظهار

وهتوایی   در مورد توصیه به كشت ایه گونه در شترایط آب 

ها در سال  ر نمونهبیشتمشابهآ باتوجه به افت كیفیت اسانس 

هتاي   استانس در ستال   ةسوم نسبت به سال دوم بته میالعت  

. البته افزایش نستبی بتازده استانس در    ستابعدي ه  نیاز 

 ةيتمه يملکترد سرشتاخ    در سال سوم يامل مثبتی است.

نظتر   نظر گرفته شود. به ها نیز باید در گلدار هر یک از توده

هتاي   توجته بته شترایط رویشتگاهی بت ر تتوده       رسد با می

شده  كردستان و آذربایجان شرقیپ كته از اقلتی     آوري  جمع

كشت گیاه در شتراییی متفتاو  بتا     سردتري برخوردارندآ

تغییراتتی در كمیتت و كیفیتت     موجتب شرایط رویشتگاهآ  

رونتد آن ممکته استت میلتوب      ةكه ادامت  شود میاسانس 

هتا در   نظر قیعی به بررسی اسانس تتوده  نباشد. البته اظهار

هاي بعد بستتگی داردآ چته بستا تغییترا  در استانس       سال



 در شرايط زراعی (.Satureja sahendica Bornmمرزۀ سهندی ) هفت تودۀ بررسی تغییرات كمی و كیفی اسانس

 

 

 1393 انمستز  4شماره   16دوره 
793 

وهتوایی در   ییترا  آب ساله و دوساله ناشی از تغگیاهان سه

 ایه دو سال بوده است.

 

 مسابع

 ةها و مرزهاي ایترانآ مؤسست  پ آویشه1388جمزاد ز   .1

 ت. 123ها و مراتع كشورآ تهرانآ تحقیقا  جنگل

آ جلتد دومآ چتا    یپ گیاهان دارویت 1361زرگري ع   .2

 ت. 1001سومآ انتشارا  دانشگاه تهرانآ 

ستة  پ مقای1384مینتی ي   یيباسی خآ ستفیدكه ف و   .3

 .S هتتاي استتانس دو گونتته متترزۀ بتتازده و تركیتتب

khuzistanicaو  S. hortensis    بتتا استتتفاده از رو

بحرانتی. تحقیقتا     تقییر و استتخراج بتا ستیال فتو     

 .307-318پ: 3 21گیاهان دارویی و معیر ایران. 

يشري سآ  سی عآ خلیقی اآ كاشی عآ اثنییطباطبایی رئ .4

پ فعالیتتتتت 1386بامتتتتداد مقتتتتدم ت و دل آذر ع  
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