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 چكيده

 غذایي کاربرد زیادی دارد. هدف ازآن در صنایع دارویي و آرایشي و  گياهي است از خانواده نعناعيان که اسانس (.Satureja hortensis L)مرزه 

  خداکرر   -4کمپوسدت زبالده  د،ری    -3کدود دامدي   -2خدا  مررعده ا داهد       -1این تحقيق مطالعه اثرات چندد ندوب بردكر کشدت آلدي  دام         
سانس در سه اکوتيپ مرزه تابركانه اکردسكان   يراز و بر روی خصوصيات رویشي و زایشي و نير کميت و کيفيت ا به نررت مراوی بركرها مخلوط -5 

 و یکشداورز  علدو   دانشدااه  کی  ماره يقاتيتحق مررعه در های کام  تصادفي در چ،ار تکراربلو  طرح به صورت فاکكوری  بر پایهبود. آزمایش  یرد 
های مخكلف بود  ولي بين تيمارهای مخكلف و صد  در بين اکوتيپدر 2/1انجا  گرفت. اکوتيپ  يراز دارای بيشكرین درصد اسانس ا گرگان يعيطر منابع

دار بود. اسانس گياهان در اثر تيمارها بر روی اجرای اسانس  ام  کارواکرول  گاماترپينن و پاراسيمن معني پ ها تفاوت معني داری نشان نداد.بين اکوتي
هدا بيشدكرین ميدران کدارواکرول را نشدان داد. در ميدان       کوتيپ یرد در بدين اکوتيدپ  درصد  را دا ت. ا 69/74ا مخلوط بيشكرین ميران کارواکرول بركر

  را دا ت و همه بركرهای آلدي باعدک کداهش    76/1ا درصد  و بيشكرین درصد پاراسيمن48/5ا بركرهای کشت  تيمار  اهد بيشكرین درصد گاماترپينن
های مخكلف  اکوتيپ  يراز دارای بيشكرین ميران گاماترپينن و اکوتيدپ کردسدكان   يپدار این ترکيب ها در اسانس  دند. همچنين در مقایره اکوتمعني

 اسانس درصد و عملکرد یاجرا لحاظ از يآل یکودها انواب مصرف نيب ياخكالف  بودند. با توجه به نكایج حاصله و اینکه 69/1بيشكرین درصد پاراسيمن ا
 بده  مقدرون  یاقكصداد  لحداظ  از و بوده دسكرس در شیآزما نیا در اسكفاده مورد يلآ یکودها انواب از کی هر که يصورت در نیبنابرا  نشد مشاهده مرزه
 .با ديم مرزه یيدارو اهيگ دکنندگانيتول و کشاورزان یبرا هيتوص قاب  با د  ترصرفه
 

 اکوتيپ  کيفيت اسانس  کود دامي  کارواکرول هاي كليدي:واژه

 

  1  مقدمه

از خددانواده گيدداهي   .Satureja hortensis Lا مددرزه تابرددكانه
هدا  ای بوده و در اکثر فارماکوپهکه منشاء آن مناطق مدیكرانه نعناعيان

 گونه 30 نعناب حدود تيره . 8به عنوان گياه دارویي  ناخكه  ده است ا

 گونده  8 حددود  و دا كه درایران وجود جنس این از گونه 12 که دا كه

هدای  قردمت  . 28 7ا با دد  مدي  نکشدور ایدرا   به منحصر و بومي آن
عملکدرد    .38  4ابا دد هوایي گياه دارای اسانس و ترکيرات فنولي مي
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های هوایي دارد  اجرای بركاي به بيوماس اندا مرزه تابركانه اسانس 
عمده تشکي  دهنده اسانس آن کدارواکرول  پاراسديمن و گامداترپينن    

ایط محيطي محد   مقدار اسانس آن بركه به  ر  .34و  33ا با د مي
کارواکرول یکي از م،مكدرین   .با ددرصد مكغير مي 2تا  1رویش بين 

تا  35اجرا و و تعيين کننده کيفيت اسانس مرزه بوده و بركه به  رایط 
 . برای اسدكفاده در  36و  14  11دهد ادرصد اسانس را تشکي  مي 85

 ره وصنایع غذایي و دارویي  ارقا  همان با درصدد بدا ی مداده مدوث    

 زمه عرضه از طرفي    با د.يعملکرد با ی اندا  دارویي مورد نياز م
 .هدا از بقایدای مدواد  ديميایي اسدت     عاری بدودن آن   گياهان دارویي

های جایارین کودهای  يميایي  مانند انواب توان از گرینهميبنابراین  
  .23کودهای آلي از جمله کودهای حيواني و گيداهي اسدكفاده نمدود ا   

غذایي گياهي و توليدات دیاری که اغلدب   کودهای دامي  بقایای مواد
 وند در مرارب زیركي بده عندوان   به عنوان ضایعات در نظر گرفكه مي

کنندد و کشداورزان زیردكي بدا     آلي ارزش پيدا مي غذایي و مواد منابع
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  .24و  21دهندد ا بازیافت مدواد زایدد مقددار ضدایعات را کداهش مدي      
ارگانيک مخكلف به خا  باعک پيشرفت مشخصي در  افرودن ترکيرات

 مانندد عملکرد  ر د و ترکيردات  ديميایي گياهدان دارویدي و معطدر      
گردیدد.    30و مرزه ا  19ي و زینكي جعفری ای   گياه دارو18رزماری ا

  روی گوجده 25طي آزمایشي انجا   ده توسط ميشد  و همکداران ا  
ت ارگانيک حاوی فرناي مشخص  د که گياهان کشت  ده به صور

. اگليکدون بدود  سطوح با تری از فالونوئيدهای کریركين و کدامفرول 
ای کودهای آلي با کودهدای    در بررسي مقایره8ادریس و همکاران ا

  دددددديميایي بددددددر برخددددددي صددددددفات گيدددددداه دارویددددددي
 Origanum majorana     وزن تر  وزن خشدک  ارتفداب گيداه  قطدر  

تيمار کود آلي به که  شان دادندن ساقه  تعداد  اخراره و درصد اسانس
زاده و . در تحقيدق مکدي  داری با تر از کدود  ديميایي بدود   طور معني
  بر روی اثر کاربرد منابع مخكلف کود ازتده بدر عملکدرد    27همکاران ا

اسانس مربوط به تلفيق کود  عملکرد کمي و کيفي گياه مرزه  با ترین
  در هکكدار  بدود و   کيلدوگر  23/30درصد کود يميایي ا 50زیركي و 

اترکيردي از   ااوره  و کدود زیردكي   پس از آن به ترتيب کود  ديميایي 
های ازتوباکكر و آزوسپریليو   بيشكرین ميران اسدانس را توليدد   باکكری
 نمودند.

هدا و  عملکرد  ميران و کيفيت مواد ثانویه یک گيداه در رویشدااه  
هدای  عاليدت دليد  ایدن امدر نوسدان ف     .یابدد مناطق مخكلف تغيير مدي 
هدای  اکوتيپ .ثير عوام  مخكلف محيطي استأمكابوليکي گياه تحت ت

یک گونه گياهي ممکن است از لحاظ نحوه زادآوری  زمدان گلددهي    
 . 11امثال آن بدا یکددیار تفداوت دا دكه با دند ا      مقاومت به سرما و

هدای مخكلدف مدرزه تابردكانه را از     ای اکوتيپ  در مطالعه14هادیان ا
ت مورفولوژیکي و اجرای عملکرد مورد بررسدي قدرار داد و   لحاظ صفا

اصدف،ان و  ه تدود  مكعلدق بده  بيشكرین ميران وزن تدر  گرارش کرد که 
کمكدرین   بيشدكرین و  با دد  مدي  توده ارا  مكعلق بهکمكرین وزن تر 

ها مشاهده  د. بيشكرین عملکرد ميران وزن خشک نير در همين توده
گدر    41و  53ان و مراغه به ترتيب اسانس در توده اصف،ی اندا  حاو
هدا  بين تدوده  فيكو يميایيصفات بررسي نكایج  . همچنين د مشاهده

مياناين بدازده اسدانس   وجود دا كه و نشان داد که تنوب قاب  توج،ي 
ه در تدود  ترینکم. درصد مكنوب بود 9/2و  57/0های مخكلف بين توده

ارا    یهدا تدوده همچنين . اروميه و بيشكرین مكعلق به توده اهواز بود
  3/83  3/83ميدران کدارواکرول    نيشابور  مریوان و اهواز به ترتيب بدا 

 قدرار گرفكندد   های غني از کدارواکرول درصد در گروه توده 67و  9/76
های ژنكيکدي  آزمایشي دیار به منظور مقایره توده  . همچنين در15ا

سدایي  مرزه س،ندی در  رایط کشت  ده ج،ت تعيدين درصدد و  نا  
های بردا ت  ده طدي چدين  ترکيرات اسانس مشخص  د که نمونه

 ه وروندد یکرداني ندا دك    در بين اکوتيپ هدای مخكلدف   های مخكلف
 ها مكفاوت بودنددر ميان اکوتيپميران تيمول  پاراسيمن و گاماترپينن 

  .2ا

امروزه با توجده بده اهميدت کشداورزی ارگانيدک و نقدش آن در       
ی  زیرت محيطي مرترط با کداربرد بدي رویده    سالمكي بشر و نير مرا

کود های  يميایي و در راسكای توسدعه کداربردی روش هدای توليدد     
محصول سالم  تحقيق حاضر ج،ت مطالعده  اثدر بردكرهای مخكلدف     
کشت آلي بر روی عملکرد و اجرای آن و نير کميت و کيفيت اسدانس  

كان طراحدي و  در گياه مرزه تابركانه در  رایط آب و هوایي اسكان گلر
 اجرا گردید.

 

 هامواد و روش

به منظور بررسي اثر بركرهای آلدي کشدت بدر کميدت و کيفيدت      
 طدرح  فاکكورید  بدر پایده   در قالدب   يآزمایشهای مرزه  برخي اکوتيپ

های کام  تصادفي در چ،ار تکرار در مررعده تحقيقداتي  دماره    بلو 
جغرافيدایي   طدول یک دانشااه علو  کشاورزی و منابع طريعي گرگان ا

  دریدا  سدط   از مكدر  84 ارتفداب  و 49/36˚جغرافيایي    عرض19/54˚
 گردید. تيمار های مورد اسكفاده در این طدرح عردارت بودندد از     انجا  

  اسده سداله    کدامال پوسديده   کود دامدي  -2خا  مررعه ا اهد    -1
ابر  درخكان جنالي  دام     خاکرر  -4  کمپوست زباله  ،ری -3

کدود  امخلدوط   -5  و انجيلي با درجه پوسديدگي یکرداله    بلوط  ممرز
به عندوان     به نررت مراوی خاکرر  و کمپوست زباله  ،ری  دامي

کردسكان   هایو سه اکوتيپ مرزه تابركانه  ام  اکوتيپ صليفاکكور ا
سدازی  ند. آمداده در نظر گرفكه  د فرعي يراز و یرد به عنوان فاکكور 
زني ،ار و با انجا  عمليات  خم و دیرکزمين ج،ت اجرای طرح در ب
مكدر و   4×2 هاکرت ابعادبندی انجا   د. صورت گرفكه و سپس کرت

ی آلدي  کودها فرودنا پس از مكر از هم در نظر گرفكه  د. 1به فاصله 
یکرار دیار بده منظدور    خاکرر   و اکود دامي  کمپوست زباله  ،ری

ميدران کدود    زده  دد.  با خا   زمين با بي   خمها آنمخلوط  دن 
کيلدوگر    32تن در هکكار در نظر گرفكه  د و در هدر کدرت    40برابر 

شدویي سدپس بده    کمپوست زباله  د،ری ابكددا آب   کود مصرف گردید.
کودهای آلي مذکور قر  از کا ت نشداهای    د.مخلوط خاکي افروده 

گرگان بدر اسداس    در  رایط آب و هوایيمرزه در دهه آخر ب،من ماه 
 .ندفروده  دااری به خا  طرح آم

بذور سه اکوتيپ مرزه تابركانه  ام  اکوتيپ کردسدكان   ديراز و   
بذور پس  .های مذکور ت،يه  دیرد از مراکر تحقيقات کشاورزی اسكان

از مخلوط کردن با ماسه بادی ابه دلي  ریر بودن   به صدورت ردیفدي   
 دند و  کا كهدر اردیر،شت ماه مكر  سانكي 40ها از هم افاصله ردیف

بده    گياهان در مرحله چ،ار برگي تنک  ددند  .بالفاصله آبياری  دند
بيرت مكر بود. سانكي 25ها که فاصله گياهان از هم روی ردیفطوری

نوبت دو  وجين  .روز پس از کا ت  وجين دسكي نوبت اول انجا   د
مراحد  دیادر وجدين     .روز پس از نوبت اول انجا   دد  20دسكي نير 

های هرز صورت گرفت. دیار عمليات دا ت به ميران ر د علف بركه
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ابدا توجده بده  درایط مررعده و       کني و آبياری به موقع از جمله سله
ميران نرو ت جوی صورت گرفت  زیرا به عنوان تيمار نردوده اسدت    

کدش و قدار   انجا   د و در طول دوره انجا  آزمایش از مصرف آفت
وگيری از  ركه  دن بدذور در مراحد    . برای جلگردیدکش خودداری 

اوليه دوره آزمایش اتا یک ماه پس از کا ت  از آبياری باراني اسكفاده 
 د و پس از گذ ت یک ماه تا زمدان بردا دت گياهدان  آبيداری بده      

 صورت کرتي انجا   د.
 

 نتایج تجزیه خاک مزرعه مورد استفاده در آزمایش -1جدول 

Table 1- Farm soil analysis data 

pH  7.2 
 ds/m EC   1.02ا

 ازت ک 
  N %ا 

 
0.059 

 پكاسيم قاب  جذب
  mg/kg  Kا

 
276 

 فرفر قاب  جذب
  PPM  Pا

 
11.7 

 کلريم محلول
  meq/l Caا

 
3.7 

 مواد آلي

 Organic matter  %ا 

 
0.72 

 گيری خا عمق نمونه

 cm  depth ofا 

sampling  

 

0-30 

 بافت خا 

Soil texture 

 لو  رس سيلكي 

Loam-clay-silt 

 
درصدد گياهدان در    80بردا ت زماني صورت گرفدت کده حددود    

 . در منطقه گرگان بردا ت در اواخر تيرمداه  17مرحله تما  گ  بودند ا
ارتفاب گياه  طول ریشه  وزن تر و وزن خشک ساقه و ریشه انجا   د. 

بده ایدن    هدای مربدوط  گيری  د. بدرای ثردت داده  و تعداد بر  اندازه
بوته به طور تصادفي بردا ت  ده و مياناين  10فاکكورها  از هر تيمار 

ها به عنوان داده ن،ایي ثرت  د. به منظدور تعيدين وزن تدر و وزن    آن
اسكفاده  د و برای خشدک کدردن    001/0خشک از ترازوی دیجيكال 

درجه سدانكي  45ها از دمایگيری وزن خشک آنها ج،ت اندازهنمونه
از جملده   ظداهری ساعت اسكفاده  د. صفات  48ر آون به مدت دگراد 

تعداد گ  در بوته و قطر گ  در زمان اوج گلدهي و تعداد بذر در بوتده  
 .بدذرها تدوزین و ثردت  دد     سيدن کام رو وزن هرار دانه بذر پس از 

بدرای  و گيری  د اندازهدیجيكالي کوليس  با اسكفاده از فاکكور قطر گ 
 بوته به عنوان داده ن،دایي ثردت  دد.    10مياناين   صفاتهر کدا  از 

گيری بدا  اسانس. خرد  د آسياب برقيهای ت،يه  ده با دسكااه نمونه
مقددار سده ترکيدب    به منظور تعيدين   . 32ا دسكااه کلونجر انجا   د

اصددلي اسددانس اکددارواکرول  گامدداترپينن و پاراسدديمن  از دسددكااه    
اسكاندارد سه ترکيب مدذکور از  اسكفاده  د.  FID کروماتوگرافي گازی

هدای  های اسكاندارد و نمونهمر  آلمان ت،يه  د  سپس نمونه  رکت
ا   بده  پيپي 1000و  500  200  100های مخكلف ااسانس در غلظت

هدای اسدانس   ميران ترکيردات مدذکور در نمونده    .دسكااه ترریق  دند
انداردها و افرار دسكااه با اسدكفاده از سدط  زیدر پيدک اسدك     توسط نر 

های اصلي محاسره و برآورد  د. تجریه آماری داده ها به کمک نمونه
ای دانکدن در  و مقایره مياناين ها با آزمون چند دامنه SASنر  افرار 

 درصد انجا  گردید. 5سط  احكمال 

 

 نتایج تجزیه شيميایی كودهاي آلی -2جدول 
Table 2- Chemical analysis of fertilizers 

 نهنمو

Sample 
 

(ds/m)EC   فسفر قابل جذب 
)1-P (mg.kg 

 پتاسيم قابل جذب
)1-K (mg.kg 

 كل ازت
N (%)  

 کود دامي

cattle manure 

 
1.5 116 537 1.48 

 کمپوست زباله  ،ری

municipal solid waste 

 
11.6 327 352 O.44 

 خاکرر 

Organic matter 

 
0.64 83 165 1.07 

 
  

 ز آب مورد استفاده در مزرعه تحقيقاتینتایج آنالي -3جدول 

Table 3- Farm water analysis 

 pH نمونه
EC 

(ds.m-1) 
K 

)1-L.mg( 
Ca 

)1-L.mg( 
Mg 

(mg.L-1) 
 آب

Water 
6.6 0.6 1.4 1.5 1.5 
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 نتایج و بحث

  نشدان داد کده   4جدول اص  از تجریه واریانس داده ها انكایج ح
گيری  ده دا كهاندازه صفات ی بردارتيمارهای مورد بررسي اثر معني

هدای  اند  به طوری که تاثير نوب بركر بر وزن تر و وزن خشدک انددا   
هوایي و ریشه  تعداد بر  در بوته  تعداد گ  در بوته و تعدداد بدذر در   

دار گردید. طول ریشه و ارتفداب  بوته در سط  احكمال یک درصد معني

د. در مقاب  قطر گد  و وزن  دار بودرصد معني 1بوته در سط  احكمال 
هرار دانه بذر تحت تاثير تيمارهای اعمال  ده قرار نارفت. همچندين  

هدا از نظدر   داری بدين اکوتيدپ  نكایج نشان مي دهند که تفاوت معندي 
صفات مورد بررسي وجود ندارد و نير اثر مكقابد  بدين بردكر کشدت و     

 دار نرود. اکوتيپ بر اجرای عملکرد گياهان معني

 

 هاي مرزه تابستانهتجزیه واریانس اثر بستر كشت و اكوتيپ بر اجزاي عملكرد اكوتيپ -4ل جدو

Table 4- Variance analysis of medium and ecotype effect on yield component in Satureja hortensis L. 
طول 

 ریشه 

Root 

length 

(cm) 

وزن تر 

 ریشه 

Root fresh 

weight 

(g) 

وزن خشک 

 ه ریش

Root dry 

weight 

(g) 

 تعداد بذر در بوته

Number of 

Seed per bush 

وزن هزار دانه 

 بذر 

Seed weight 

(mg) 

 درجه آزادي

d.f. 
 منابع تغييرات

S.O.V 

40.29* **95.42 **5.59 
 

**85235400.7 
ns 0.00143 4 

 بركر

Medium 

ns 7.45 ns 6.13 ns 0.44 ns 3166672 ns 0.00004 2 
 اکوتيپ

Ecotype 

ns 3.17 ns 1.24 ns 0.027 ns 164747.9 ns 0.00084 8 
 اکوتيپ× بركر 

Medium×ecotype 

10.29 7.01 0.30 4185424.2 0.0012 42 
 خطا

Error 

10.33 12.47 12.68 14.58 5.49  
 ضریب تغييرات

C V (%) 
 .با دی ميداردرصد و عد  معني 5درصد   1 دار  دن در سط به ترتيب معنيns  و * ** 

*,** and ns are significant at 1 percent, 5 percent and non significant, respectively. 
  

 هاي مرزه تابستانهتجزیه واریانس تاثير بستر كشت بر اجزاي عملكرد اكوتيپ -4 ادامه جدول

Table 4 continue- Variance analysis of medium and ecotype effect on yield component in Satureja hortensis L. 

ه ارتفاع بوت
Height 

(cm) 

هاي وزن تر اندام

 هوایی 

Bush fresh 

weigtht 

(g) 

وزن خشک 

هاي اندام

 هوایی 

Bush dry 

weigtht 

(g) 

تعداد برگ در 

 بوته

Number of leaf 

 تعداد گل در بوته

Number of 

flower 

 قطر گل
Flower 

width 

(mm) 

 ديدرجه آزا

d.f. 
 منابع تغييرات

S.O.V 

**94 **40660.19 **1872.48 **5044444.86 **11725834.98 ns 0.067 4 
 بركر

Medium 

ns 1.32 ns 1818.45 ns 190.85 **945702.72 ns 693665.15 ns 0.11 2 
 اکوتيپ

Ecotype 

ns 0.90 ns 128.17 ns 9.48 ns 59061.57 ns 51523.02 ns 0.016 8 
 وتيپاک× بركر 

Medium×ecotype 

15.24 1406.95 159.56 299476.88 410434.2 0.046 42 
 خطا

Error 

 ضریب تغييرات  8.95 13.38 10.73 16.42 11.64 8.38

C V (%) 
 د.با داری ميدرصد و عد  معني 5درصد   1 دار  دن در سط به ترتيب معنيns  و ** *

d no significant, respectively.an%, 5%1 atare significant  ns*,** and  
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 تاثير بستر كشت و اكوتيپ بر اجزاي عملكرد مرزه تابستانه نيانگيممقایسه  -5جدول 

Table 5 - Mean comparison of media effect on yield component in Satureja hortensis L. 

 طول ریشه 

Root length(cm) 
 وزن تر ریشه 

Root fresh weight(g) 
 وزن خشک ریشه 

Root dry weight(g) 

 تعداد بذر در بوته

Number of seed per bush 

 وزن هزار دانه بذر 

Seed weight 
(mg) 

 تيمار

Treatment 

     
 بركر کشت
Medium 

b 27.8 b 16.23 b 3.16  b 9359.7 a 0.64 
  اهد

Control 

a 32.26 a 23.14 a 4.54 a 15159 a 0.61 
 کود دامي

 Cattle manure 

a 31.59 a 21.99 a 4.49 a 14597.7 a 0.63 
 کمپوست زباله  ،ری

 Municipal solid waste 

a 31.82 a 22.58 a 4.78 a 14948.9 a 0.63 
 خاکرر 

Organic matter 

a 31.79 a 22.13 a 4.79 a 16069.3 a 0.64 
 مخلوط

Complex 
 .با ديم دانکنای چند دامنه آزمون اساس بر درصد 5 سط  رد داريمعن اخكالف فاقد سكون هر در مشكر  حروف

The same character have no significant differences in 5%level by Duncan’s multiple range test. 
 

 

 تاثير بستر كشت و اكوتيپ بر اجزاي عملكرد مرزه تابستانه نيانگيممقایسه  -5ادامه جدول 

Table 5 continue- Mean comparison of media effect on yield component in Satureja hortensis L. 

ارتفاع بوته 

 متر()سانتی

Height (cm) 

هاي وزن تر اندام

 هوایی )گرم(

Bush fresh 

weigth (g) 

وزن خشک اندام

 هاي هوایی )گرم(

Bush dry weigth 

(g) 

تعداد برگ در 

 بوته

Number of 

leaf 

 تعداد گل در

 بوته

Number of 

flower 

 قطر گل

 متر()ميلی

Flower width 

(mm) 

 تيمار

Treatment 

 بركر کشت       
Medium 

 b 41.85 b 219.52 b 54.72 b 3978.3 b 3019.5 a 2.45 
  اهد

Control 

 a 49.04 a 357.7 a 83.4 a 5575.3 a 5200.8 a 2.38 
 کود دامي

 Cattle manure 

 a 46.31 a 333.46 a 79.97 a 5160.5 a 5167.4 a 2.33 
 کمپوست زباله  ،ری

 Municipal 

solid waste 

 a 47.45 a 356.51 a 82.95 a 5275.2 a 5224.7 
 a 

2.34 
 خاکرر 

Organic matter 

 a 48.05 a 343.33 a 83.51 a 5503.9 a 5313.4 a 2.5   
 مخلوط

Complex 
 .با ديم دانکن آزمون اساس بر درصد 5 سط  در داريمعن اخكالف فاقد سكون هر در مشكر  حروف

The same characters have no significant differences at 5 percent level by Duncan test. 
 

 صااا   یرو کشا   یآلا  یهاا  بستر ریثأت نیانگیم سهیمقا

 تابستانه مرزه یظاهر

دامدي و  نكایج نشان داد کده بدا ترین ارتفداب بوتده در تيمدارکود      
 . همده  5ا جدول  کمكرین ارتفاب مربوط به کمپوست زباله  ،ری بود

بركرهای آلي بر ارتفاب بوته گياه مرزه تابركانه نررت به تيمدار  داهد   
داری دا كند. به طوریکه در تيمار  اهد کمكرین ارتفداب بوتده   اثر معني

  در 15هدای هندداوی و همکداران ا   یافكده  مشاهده  د. این نكدایج بدا  

 ثير کدددود دامدددي بدددر گيددداه دارویدددي آویشدددن     أبررسدددي تددد 
مرني بر افرایش ارتفاب بوته توسدط ایدن کدود      Thymus vulgarisا 

آلي مطابقت دارد. نيكروژن دارای اثر تشدیدکنندگي بر ر د رویشدي و  
با دد و  های هوایي مياندا  به ویژههای گياهي تقريمات سلولي اندا 

با توجه به نكایج آندالير کودهدای    . ودباعک افرایش ر د سر اخه مي
آلي  ميران ازت موجود در کود دامي نررت به سایر کودهای آلي نرركاً 

توان تاثير آن را بر روی ر د رویشي و ارتفاب گياهان با تر بوده و مي
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قاب  توجه دانرت. همچنين در یک تحقيق گلداني روی اثر کود دامي 
ي با نكایج آزمایش حاضدر بدسدت   خاکرر  بر زیره سرر نكایج مشاب، و

داری روی ر دد طدولي   آمد. بدین صورت که خاکرر  اثر مثرت معني
ساقه هر دو گونه  د ولي در ترکيب با کود دامي با ترین ر د طولي 

 . طرق نكایج به دسدت آمدده از جددول تجریده     1ساقه حاص  گردید ا
ولدي گياهدان    دار نرودارتفاب بوته معني صفتواریانس  اثر اکوتيپ بر 

 اکوتيپ  يراز در مجموب دارای مياناين ارتفاب بيشكری بودند.
سدانكي  2/32بلندترین طول ریشه ا  هابر اساس نكایج تجریه داده

سدانكي  8/27ترین طول ریشه امكر  مربوط به تيمار کود دامي و کوتاه
مكر  در تيمار اهد ثرت  د. همه بركرهای آلي با تيمار  اهد اخكالف 

داری دا كند و کمكرین طول ریشه در بين بركرهای آلي مربدوط  نيمع
  . 5به کمپوست زباله  ،ری بود اجدول 

دهدد کده   نشدان مدي    4حاص  از تجریه واریدانس اجدداول   نكایج
داری بر وزن تر تيمارهای اسكفاده  ده در سط  یک درصد تاثير معني

گدر   از بردكر    14/23اند. بيشكرین ميران وزن تر ریشده ا ریشه دا كه
هرچند سایر بركرهای آلي با بردكر کدود     حاوی کود دامي بدست آمد

داری ندا كند ولي همه تيمارهای کود آلي با تيمار دامي اخكالف معني
داری دا كند و کمكرین ميدران وزن  گر   اخكالف معني 23/16 اهد ا

 تر ریشه در تيمار  اهد بود. کودهای آلي با اصدالح فيریکدي خدا  و   
ایجاد زمينه مناسب برای ر د ریشه باعک تقویت ر د و افرایش وزن 

يدر    ن15 وند. این نكيجه در آزمایشات هنداوی و همکاران اریشه مي
ثير بر وزن تدر ریشده اخدكالف    أاز نظر ت هاگردد. بين اکوتيپتایيد مي
 داری وجود ندا ت.معني

مارهدای  با توجه بده نكدایج بدسدت آمدده از مقایرده ميداناين تي      
مخكلف  بركر کود دامي بيشكر از سایر بركرها بر ميران وزن تر انددا  
های هوایي اثر مثرت دا ت که اخكالف تيمارهای مصدرف کودهدای   

دار نرود. تيمار  داهد دارای کمكدرین ميدران    آلي از لحاظ آماری معني
گر   بوده و همه بركرهای آلدي بدا    52/219های هوایي اوزن تر اندا 

ثير أ  به ترتيب در بررسدي تد  18داری دا كند. خلي  اكالف معنيآن اخ
  و Rosmarinus officinalisکودهدای آلدي بدر دو گيداه رزمداری ا     

  حدداکثر ر دد و اجدرای عملکدرد را در      .Jasminum sppیاسمين ا
تيمارهای حاوی کود آلي مشاهده نمدود. در آزمدایش حاضدر افدرایش     

رهای کود آلي عالوه بر افرایش ر دد  های هوایي در تيماوزن تر اندا 
تواند نا ي از اصالح فيریکي خدا  و نا،دداری   توسط این کودها مي

وری را از بيشكر آب خا  با د که در این حالت گيداه بيشدكرین ب،دره   
آب خا  نموده و گياهان با در دسكرس دا كن آب بيشدكر نردرت بده    

كر بوده و در نكيجه تر و دارای تورژسانس سلولي بيشتيمار  اهد  اداب
های مخكلف  وزن تر بيشكری خواهند دا ت. همچنين در بين اکوتيپ

های هوایي  مربوط بده اکوتيدپ  ديراز و    بيشكرین ميران وزن تر اندا 
ها بدا هدم   ولي هيچ یک از اکوتيپ  کمكرین مربوط به اکوتيپ یرد بود

تفكدي و  زاده داری ندا دكند. ایدن نكدایج بدا نكدایج مکدي      اخكالف معني

دار اجرای عملکدرد از جملده وزن تدر      که اخكالف معني26همکاران ا
های مخكلف آویشن کرماني گرارش کردند  مطابقت بوته را در اکوتيپ

 ندارد.
ها بيشكرین ميران وزن خشدک انددا   بنا به نكایج مقایره مياناين

هدر چندد سدایر      ثير تيمار مخلوط به دسدت آمدد  أهای هوایي تحت ت
داری نشان دادند. تيمار  اهد آلي با تيمار  اهد اخكالف معني کودهای

گر   را دارا بود. با توجه به نكدایج بده دسدت     721/54کمكرین ميران ا
گيری کرد که ازت موجود در کودهای آلدي باعدک   توان نكيجهآمده مي

تقویت ر د رویشي و افرایش بيوماس  ده و پكاسيم با ی این کودها 
ثير مركقيم در ر د رویشي به دلي  أع تقريم سلولي و تعالوه بر ترری

هدا و تغلديش  ديره    های کربن و پدروتئين نقشي که در ساخت هيدرات
گردد. کداهش نردرت   سلولي دارد  باعک افرایش وزن خشک بوته مي
له أتوان بده ایدن مرد   وزن خشک به وزن تر در تيمار کود دامي را مي

بركر  به دلي  دا كن ازت بيشكر  ثير اینأنررت داد که گياهان تحت ت
آن نررت به بقيه بركرها به دلي  جذب آب بيشكر  از  دادابي و ر دد   

 از .سلولي بيشكری به خاطر دارا بودن آب سلولي بيشكر برخوردار بودند
 ود که مواد هيدروکربنه کمكری در گياه ذخيدره  ازت باعک مي طرفي 
 ود و از طرفي دیادر  تر مييتر و آبکبنابراین  يره سلولي رقيق.  ود

هر چه ميدران    به خاطر اینکه ازت در ساخت دیواره سلولي نقش دارد
های گياهي بررگكدری سداخكه  دده    ازت جذبي گياه بيشكر با د سلول

 . نكایج تحقيدق حاضدر   35ترند اهای کوچک آبکيکه نررت به سلول
ش وزن خشدک    در رابطه با افرای1های احمدیان و همکاران ابا یافكه
ثير تيمارهدای کدود دامدي و خداکرر      أهای زیره سدرر تحدت تد   ساقه

  که گدرارش  37که با نكایج سينگ و همکاران ادر حالي .مطابقت دارد
دار ميدران بيومداس گيداه دارویدي     نمودند مالچ آلي باعک کاهش معني

هدای   ود سازگار نيرت. در مقایره مياناين اکوتيدپ نعناب هندی مي
هددای هددوایي  اخددكالف لحدداظ ميددران وزن خشددک اندددا مخكلددف از 

ولدي بيشدكرین ميدران وزن      ها مشداهده نشدد  داری بين اکوتيپمعني
های هوایي از اکوتيپ  ديراز و کمكدرین از اکوتيدپ یدرد     خشک اندا 
دار وزن نكایج بدست آمده مربوط به عدد  اخدكالف معندي    بدست آمد.
تفكدي و  زادهبا نكایج مکيهای مخكلف های هوایي اکوتيپخشک اندا 
های مخكلف آویشدن    که وزن خشک بوته را در اکوتيپ26همکاران ا

 دار گرارش کردند  مطابقت ندارد.کرماني معني
ثير تيمار بركر کشت قرار گرفدت و در  أتعداد بر  در بوته تحت ت

 اجدول هادار  د. با توجه به نكایج مقایره مياناينمعني <01/0سط  
رین تعداد بر  در بوته در تيمار کود دامدي و کمكدرین تعدداد       بيشك5

بر  در بوته مربوط به تيمار  اهد بود. بعد از تيمار کود دامدي  تيمدار   
مخلوط  خاکرر  و کمپوست زباله  ،ری به ترتيدب دارای بيشدكرین   

داری بدا  تعداد بر  در بوته بودند که از لحاظ آمداری اخدكالف معندي   
داری دا كند. ها با تيمار  اهد اخكالف معنيهمه آنیکدیار ندا كند و 

با توجه به نقش فيریولوژیکي ازت در ساخت مولکدول کلروفيد  مدي   
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تواندد مربدوط   توان گفت که افرایش تعداد بر  در بركر کود دامي مي
 . 35به ميران ازت با ی این بركر در مقایره با سایر بردكرها با دد ا  

هدا تفداوت   دهد بين اکوتيپ  نشان مي5 نكایج تجریه واریانس اجدول
رین تعداد بر  در داری وجود ندا كه و اکوتيپ  يراز دارای بيشكمعني
 با د.مي وتيپ یرد دارای کمكرین تعداد بر و اک بوته

  بركر مخلوط باعدک  5ها اجدول بر اساس نكایج مقایره مياناين
يدر تفداوت معندي   توليد بيشكرین تعداد گ  در بوته  د  سایر تيمارها ن

داری با تيمار  اهد دا كند. افرایش تعداد گ  در بركرهای آلي را مدي 
توان اینطور اسكنراط کرد که از یک طرف این کودها با افدرایش ر دد   
رویشي و افرایش تعداد  اخراره و از طرف دیار به خاطر غني بدودن  

باعک با د ها از فرفر که یکي از عناصر م،م برای تشکي  گ  ميآن
هدای مخكلدف بدين     وند. در مقایرده اکوتيدپ  تقویت ر د زایشي مي

 داری وجود ندارد.ها اخكالف معنياکوتيپ
ثير أبا توجه به نكایج حاص  از تجریه واریانس  قطر گ  تحدت تد  

هيچ یک از بركرهای آلي قرار نارفت. همچنين در مقایرده اکوتيدپ  
ی مشاهده نشد ولدي  دارهای مخكلف از لحاظ قطر گ   اخكالف معني

اکوتيپ کردسكان دارای بيشكرین و اکوتيپ یدرد دارای کمكدرین قطدر    
 گ  بود.

داری را بين بركرهای مخكلف نكایج تجریه واریانس اخكالف معني
ها  درصد نشان داد. بر طرق مقایره مياناين <01/0در سط  احكمال 

ردكرهای  ب . دد  ین تعداد بدذر در بوتده  بركر مخلوط باعک توليد بيشكر

کمپوست زباله  ،ری  خاکرر  و کود دامي به تن،ایي نيدر بدا تيمدار    
داری دا كند. بدا توجده بده اینکده تعدداد گد  در        اهد اخكالف معني

داری دا ت افدرایش  بركرهای آلي نررت به بركر  اهد اخكالف معني
ها با هدم  تعداد بذر در بوته در این بركرها نير مورد انكظار بود. اکوتيپ

داری ندا كند ولي اکوتيدپ  ديراز بده دليد  دارا بدودن      كالف معنياخ
بيشكرین تعداد گ   بيشكرین تعداد بذر در بوته را نير به خود اخكصاص 

 داد.
 

ثیر تیمار ها روی صاا  کیاای سااان    مقایسه میانگین تأ

 گیاه مرزه تابستانه

   تيمارهای مدورد  6بر اساس نكایج جدول تجریه واریانس اجدول
داری بر دو ترکيب گاماترپينن و پاراسديمن در سدط    رسي اثر معنيبر

کده درصدد اسدانس و ميدران     احكمال یدک درصدد دا دكند  در حدالي    
ثير تيمارهدای اعمدال  دده قدرار نارفدت.      أکارواکرول اسانس تحت ت

دهدد کده   نكایج تجریه واریانس مربوط به اثر اکوتيپ نيدر نشدان مدي   
ا از نظر ميران سه ترکيب مورد بررسي هداری بين اکوتيپتفاوت معني

هدای مخكلدف   در اسانس وجود دا كه ولي درصد اسانس بين اکوتيدپ 
با د. اثر مكقاب  بركر کشت و اکوتيپ نيدر بدرای ميدران   دار نميمعني

 دار بود. ترکيرات اسانس در سط  احكمال یک درصد معني

 

 هاي مرزه تابستانهيفيت اسانس اكوتيپثير بستر كشت بر كميت و كتجزیه واریانس تأ -6جدول 

Table 6- Variance analysis of media effect on quality and quantity of essentials oil in Satureja hortensis L. 

 اسانس 

Essential oil (g per 

100 g dry matter) 

كارواكرول 
Carvacrol 

)%( 

 گاماترپينن

γ- terpinen )%( 

 پاراسيمن

Paracymene 

)%( 

 درجه آزادي

d.f. 
 منابع تغييرات

ns 0.091 ns 64.89 **2.324 ** 0.933 4 
 بركر

Medium 

ns 0.055 * 137.57 **6.91 **2.229 2 
 اکوتيپ

Ecotype 

ns 0.006 **205.927 **10.768 **0.518 8 
 اکوتيپ× بركر 

Medium×ecotype 

0.036 30.38 0.274 0.038 28 
 خطا

Error 

 ضریب تغييرات  15.661 10.392 7.8 16.5

C V (%) 
 .با دداری ميدرصد و عد  معني 5درصد   1 دار  دن در سط ترتيب معني به ns و *  **

1 percent, 5 percent and no significant, respectively. atare significant  nsand  **,* 
 

 
طرق نكایج تجریه واریانس  درصد اسدانس مدرزه تابردكانه تحدت     
تاثيرنوب بردكر کشدت قدرار نارفدت. بدين تيمارهدای مخكلدف تيمدار         

درصد اسانس بيشكری دا ت. طي  کمپوست زباله نررت به بقيه بيشكر

های مخكلف در رابطه با تاثير سيركم کشت ارگانيک بدر بدازده   بررسي
ده است  به عنوان مثال در رابطده بدا   اسانس نكایج مكفاوتي گرارش  

  Cuminum cyminumا اثر کود دامي بدر گيداه دارویدي زیدره سدرر     
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  اعال  کردند کده ایدن کدود آلدي بدر صدفات       1احمدیان و همکاران ا
فيكو يميایي این گياه دارای تاثير مثرت بوده و درصد اسانس آن را به 

ابي اثر کمپوست بدر  دهد  به عالوه در ارزیداری افرایش ميطور معني
درصد اسدانس بده طدور       Origanum majoranaا گياه مرزنجوش

   در حاليکه با کاربرد کودهای آلي بر گياه 8داری افرایش یافت امعني
 . نكایج 5دارویي مرزنجوش  اسانس این گياه تحت تاثير قرار نارفت ا

سوکي د  و ال22پژوهش حاضر با نكایج سایر محققين از جمله لچامو ا
  Matricaria chamomillaا   روی سه ژنوتيپ بابونه9و همکاران ا

مردری و داهدب   ال   .Foeniculum vulgare Mا و رازیانه  ديرین 
روی   19ا خليد  و همکداران     Pelargoniumا   روی  معداني10ا

  روی بابونه مطابقت دارد. 31و تحقيق نقيب ا  Tagetesا گ  جعفری
ميایي موجود در گياهان تحت تاثير عوام  زیركي تغييرات آني مواد  ي

و غير زیركي اخا  و آب و هوا   امر مرلمي است. اصو ً مواد ثانویه 
هدای  ثير تدنش أهم به اقكضای ساخكار طريعي اوراثكي  و هم تحت تد 

گياهان دارویدي بدر خدالف همده      . وندطريعي در گياه ساخكه ميغير
از نظر مقدار توليد لطمه مي محصو ت کشاورزی که در اوضاب تنشي

بينند ممکن است در این اوضداب توليدد  ديميایي بيشدكر و در نكيجده      
  . 32و  1بازدهي اقكصادی ب،كری پيدا کنند ا

به تدنش  دوری نا دي از     Agetache foeniculum در واکنش
کلرور سدیم مشخص  د که نمک باعک افرایش درصد اسدانس ایدن   

  افدرایش درصدد   16حرين و همکداران ا  . همچنين 20 ود اگياه مي
 اسدددانس را تحدددت تددداثير کمپوسدددت در گيددداه دارویدددي بادر دددرو

گددرارش کردنددد و ایددن افددرایش   Dracocephalum moldavicaا
های مكابوليردمي و تحریدک   درصد اسانس را نا ي از افرایش واکنش

 های دخي  در چرخه توليد اسانس اعال  کردند.آنریم
کددا   ای مخكلف از لحاظ درصد اسانس  هيچهدر مقایره اکوتيپ

داری ندا دكند ولدي اکوتيدپ  ديراز     ها با هم اخكالف معندي از اکوتيپ
درصدد  بدود. اکوتيدپ  ديراز در      2/1دارای بيشكرین درصد اسدانس ا 

بندابراین بدا تر    .مقایره با دو اکوتيپ دیار دارای بر  بيشدكری بدود  
د مرترط بدا ایدن خصيصده    توانبودن درصد اسانس در این اکوتيپ مي

های ثانویه محصو ت جانري با د. به عالوه با توجه به اینکه مكابوليت
ثر ؤتواند در افرایش اسدانس مد  فكوسنكر هركند افرایش تعداد بر  مي

 واقع  ود.
   بدین صدورت بدود کده گياهدان     6نكایج تجریه واریانس اجدول 

هدم از لحداظ    داری بدا کشت  ده در بركرهای مخكلف اخكالف معني
ميران کارواکرول موجود در اسانس نشان ندادند. ولدي بردكر مخلدوط    
بيشددكرین اثددر مثرددت را روی ميددران کددارواکرول گياهددان دا ددت. در 

تدرین ترکيدب     کارواکرول غالدب 18  12  3تحقيقات دیار محققان ا
موجود در اسانس این گياه دارویدي معرفدي  دده اسدت و در تحقيدق      

کيب به عنوان ترکيدب غالدب  دناخكه  دد. در یدک      حاضر نير این تر
  بدا بررسدي کميدت و کيفيدت     15مطالعه مشابه هنداوی و همکاران ا

ثير کود دامي و کمپوست دریافكند کده ایدن دو   أاسانس آویشن تحت ت
کود آلي باعک افرایش ميران کارواکرول اسدانس  دده و ميدران ایدن     

رصد در تيمار کود دامدي  د 85/0درصد در تيمار  اهد به  18/0ماده از 
درصد در تيمدار کمپوسدت ارتقدا یافدت. همچندين حردين و        46/0و 

  در مطالعده اثدر کمپوسدت بده     5  و عطيه و همکداران ا 31همکاران ا
ترتيب روی بادر رو و آویشن باغي اظ،ار دا كند که کمپوست باعدک  

  ود.افرایش درصد کارواکرول اسانس مي
داری کارواکرول اسانس اخكالف معنيها از نظر ميران بين اکوتيپ

 . بيشدكرین ميدران ایدن مداده در اکوتيدپ یدرد       1وجود دا ت ا دک  
دهدد. در  داری نشان ميمشاهده  د که با اکوتيپ  يراز اخكالف معني

کدارواکرول در  درایط آب و    .دیاری به اثرات رسيده اسدت  تحقيقات
 . هادیدان و  6کندد ا هوایي گر  و خشک افرایش قاب  توج،ي پيدا مي

های بومي مرزه تابردكانه از منداطق     نير در مطالعه توده13همکاران ا
دار از مخكلف کشور روند مشاب،ي را در رابطه با وجدود اخدكالف معندي   

دخكدر و  هدای ارسدراران  پد    لحاظ ميران کارواکرول در بدين اکوتيدپ  
ر از سدوی دیاد   .رش کردندگرا های ارا  و نيشابورسپيدان با اکوتيپ

دخكر  ارسراران و سپيدان با یکدیار های پ در این تحقيق بين اکوتيپ
دار های مریوان  نيشابور و ارا  بدا یکددیار اخدكالف معندي    و اکوتيپ

 نشان ندادند.

 
 بر درصد كارواكرول مرزه تابستانهثير متقابل بستر كشت و اكوتيپ أت -1شكل 

Figure 1- Interaction effect of medium and ecotype on carvacrol percentage in Satureja hortensis L. 
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نكایج این تحقيق حاکي از آن است که همده بردكرهای آلدي بدر     
ميران این ماده اثر منفي دا كند بطوریکه کاهش این ترکيب اسدانس  

دار بدود. امدر و   در بركر مخلوط و بركر کمپوست زباله  د،ری معندي  
که مصرف کودهای آلدي هديچ تداثيری بدر        اعال  کردند8همکاران ا

ترکيرات اسانس گياه دارویي مرزنجوش نددارد  هندداوی و همکداران    
  در آزمایشي  عد  تاثير نا ي از کاربرد کمپوسدت و تداثير منفدي    15ا

نا ي از کاربرد کود دامدي بدر درصدد گامداترپينن اسدانس را گدرارش       
 کردند. 

کمپوسدت باعدک افدرایش     ای دیار  نكایج نشان داد کهدر مطالعه
 . همچندين در  8گاماترپينن در اسانس گياه دارویي مرزنجدوش  دد ا  

های مخكلف   اکوتيپ  يراز دارای با ترین ميران این مقایره اکوتيپ
ماده بود و با دو اکوتيپ کردسكان و یرد در سط  احكمال یدک درصدد   

ي دار بددود. در بررسددي تنددوب و تعيددين خصوصدديات فيكو دديميایمعنددي
تفكدي و همکداران   زادههای مخكلف آویشن کرماني توسط مکياکوتيپ

ها گرارش    تنوب زیادی از لحاظ درصد گاماترپينن در بين اکوتيپ26ا
  .2 ا ک   د

 

 
 ر درصد گاماترپينن مرزه تابستانهثير متقابل بستر كشت و اكوتيپ بأت -2شكل 

Figure 2- Interaction effect of medium and ecotype on γ - terpinen percentage in Satureja hortensis L. 
 

  مكعلدق بده   76/1نكایج نشان داد که بيشكرین درصد پاراسديمن ا 
دار ایدن  تيمار  اهد بود و همه بردكرهای آلدي باعدک کداهش معندي     

نردرت   منيپاراسترکيب اسانس  دند. در مطالعه حاضر ميران ترکيب 
 . 3ا دک   ده روی مرزه تابركانه کمكر بدود به سایر آزمایشات انجا   

   ميران کامازولن موجود در گد  17ج،ان و کوچکي اطرق گرار ات 
العم  مكفاوتي را نررت به سطوح کود دامدي نشدان   های بابونه عکس

که ميران این ماده در  رایط عد  مصرف کدود دامدي بده    داد  بطوری
ود و بدين سدطوح   داری بيشكر از تيمارهای مصدرف کدود بد   طور معني

مقایره  در مصرف کود  اخكالفي از نظر تجمع کامازولن مشاهده نشد.
 اثر سيركم تغذیه  يميایي  ارگانيک و تلفيقي بر گيداه دارویدي زنيدان   

مشخص  د که کدود دامدي باعدک    نير   Trachyspermum ammiا
که درصد پاراسيمن در حالي  دار درصد تيمول اسانس  دافرایش معني

  همچندين در تحقيقدي مشدابه     2ثير این تيمار قرار نارفدت ا أتحت ت
  ميران پاراسيمن اسانس آویشن تحت 15همکاران ا توسط هنداوی و

 ثير کود دامي و کمپوست قرار نارفت.أت
 

 

 
 بر درصد پاراسيمن مرزه تابستانه ثير متقابل بستر كشت و اكوتيپأت -3شكل 

Figure 3- Interaction effect of medium and ecotype on paracymene percentage in Satureja hortensis L. 
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ها نير اکوتيپ کردسكان بيشكرین درصد پاراسديمن  در بين اکوتيپ

ها در سدط  احكمدال     را به خود اخكصاص داد و با سایر اکوتيپ69/1ا
  در 13دار نشدان داد. هادیدان و همکداران ا   یک درصد اخكالف معندي 

های مخكلف مرزه تابركانه به این نكيجده رسديدند کده    تيپبررسي اکو
های اکوتيپي زیدادی از لحداظ درصدد پاراسديمن در بدين ایدن       تفاوت

 ها با نكایج حاضر مطابقت دارد.های آنگياهان وجود دارد که یافكه
 

 گيري  نتيجه
نكایج حاص  از این تحقيق نشان داد کده بردكرهای مخكلدف بدر     

داری دارد. های مدورد مطالعده اثدر معندي    يپبرخي صفات ر دی اکوت
همه بركرهای آلي به ویژه بركر مخلدوط اجدرای عملکدرد گياهدان را     
نررت به  اهد افرایش دادند. در مقایره بركرهای مخكلدف  در بردكر   
 اهد با ترین درصد گاماترپينن و پاراسيمن در اسانس مشداهده  دد.   

يرات اسانس  اکوتيپ یدرد  های مخكلف از لحاظ ترکدر مقایره اکوتيپ
دارای بيشكرین درصد کارواکرول  اکوتيپ  يراز دارای با ترین درصد 

گاماترپينن و اکوتيپ کردسكان دارای با ترین ميدران پاراسديمن بدود.    
کارواکرول به عنوان جرء ارز مند اسانس مدرزه تابردكانه در اکوتيدپ    

 63/79وليدد ا  يراز و در تيمار کمپوسدت زبالده  د،ری بده حدداکثر ت     
د دامدي    در بركر کو76/57درصد  رسيد و کمكرین درصد کارواکرول ا

هدا در بردكرهای   در مقایره کلي اکوتيپ و اکوتيپ  يراز مشاهده  د.
  مكعلق به اکوتيپ  ديراز و  01/8مخكلف بيشكرین درصد گاماترپينن ا

ثير أدرصدد  تحدت تد    38/2بركر  اهد بود  حداکثر درصد پاراسديمن ا 
بطور کلدي بردكر مخلدوط     . اهد و اکوتيپ کردسكان حاص   د بركر

هدای  بيشكرین اثر را روی اجرای عملکرد به ویدژه وزن خشدک انددا    
هوایي و درصد کارواکرول دا ت. با توجه بده نكدایج حاصدله و اینکده     

 و عملکدرد  یاجدرا  لحداظ  از يآلد  یکودها انواب مصرف نيب ياخكالف
 از کید  هدر  کده  يصورت در نینابراب  نشد مشاهده مرزه اسانس درصد
 از و بدوده  دسكرس در شیآزما نیا در اسكفاده مورد يال یکودها انواب
 کشداورزان  یبرا هيتوص قاب  با د  ترصرفه به مقرون یاقكصاد لحاظ

 . با ديم مرزه یيدارو اهيگ دکنندگانيتول و

 

 منابع

1- Ahmadiyan A., Ghanbari A. and Gelavi M. 2006. Effect of animal manure on quantitative and qualitative yield 
and chemical composition of essential oil in cumin (Cuminum cyminum). Journal of Field Crops Research 4(2): 
207-216. 

2- Akbarinia A., Sefidkon F. and Razaz Hashemi S.R. 2009. Essential oil components of cultivated and wild 
accessions of Satureja sahendica Bornm. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25(3): 375-386. 

3- Alizadeh A., Khoshkhoui M., Javadnia K., Firuzi O., Tafazoli E., and Khalighi A. 2009. Effect of fertilizer on 
yield, essential oil composition, total phenolic content and antioxidant activity in Satureja hortensis L. 
(Lamiaceae) cultivated in Iran. Jornal of Medicinal Plant Research 4(1): 33-40. 

4- Alizadeh Sahzabi A., Sharifi Ashorabadi E., Shiranirad A H., Bigdeli M. and Abaszadeh B. 2007. The effects of 
different methods and levels of using nitrogen on some quality and quantity characteristics of Satureja hortensis 
L.. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 23(3): 416-431. 

5- Ateia E.M., Osman Y.A.H., and Meawad A.E.A.H. 2009. Effect of organic fertilization on yield and active 
constituents of Thymus vulgaris L. under north Sinai condition. Research Journal of Agriculture and Biological 
Science P 555-565.  

6- Baghalian K., and Naghd abadi H. 1999. Aromatic Plants.Andarz Press. 75p. 
7- Cantino P.D., Harley R.M., and Wagstaff S.J. 1992. Genera of Labiatae status and classification. In: Harley, R.M., 

Reynolds, T. (Eds.), Advances in Labiatae Science. Royal Botanic Gardens, Kew.Press: 511–522. 
8- Edris A.E., Ahmad S., and Fadel H.M. 2003. Effect of organic agriculture practices on the volatile aroma 

components of some essential oil plant growing in Egypt II: sweet majoram (Origanum majorana) essential oil. 
Flavour Fragrance Journal 4: 345-351. 

9- El-Desuki M., Amer A.H., Sawan O.M., and Khattab M.E. 2001. Effect of irrigation and organic fertilization on 
the growth, bulb yield and quality of sweet fennel under shark El-owinat conditions. Journal of Agricultural 
Science 26: 4465–4481. 

10- El-Masry M.H., and Dahab A.A. 2001. Response of geranium plants (Pelargonium graveolens) grown in sandy 
soil to different sources of nitrogen Growth of 5th Arabian Horticultural Conference, 24–28 March Esmailia Suez 
Canal University, Faculty of Agriculture, Horticultural Department, and Ismailia, Egypt. 

11- Eskandari M. 2013. Changes in growth parameters and essential oil content of Satureja bachtiarica Bunge under 
the effects of 28-Homobrassinolid and drought stress. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 29(1): 
176-186. 

12- Ghannadi, A. 2002. Composition of the essential oil of Satureja hortensis L. seeds from Iran. Journal of Essential 
oil Research 14: 35–39. 

13- Hadian J., Nejad Ebrahimi S., and Salehi P. 2010. Variability of morphological and phytochemical characteristics 

http://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/newAdvancedResults/view?firstName=ahmad&lastName=ahmadiyan&id=2493
http://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/newAdvancedResults/view?firstName=ahmad&lastName=ghanbari&id=2494
http://jcesc.um.ac.ir/index.php/arable/article/newAdvancedResults/view?firstName=ahmad&lastName=ghanbari&id=2494
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T7K-4RV7Y69-1&_user=1400009&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1129193970&_rerunOrigin=google&_acct=C000052577&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1400009&md5=6da7e34ed8d6b2e149afbe178fb59e6b#bbib10#bbib10


 359     ...اجزاي عملكرد و كیفیت و كمیت اسانس در چند اكوتیپ مطالعه اثر بسترهاي آلي كشت بر

among Satureja hortensis L. accession of Iran. Industrial Crops and Products 32: 62-69.  
14- Hadian J., Tabatabaei S.M.F., Naghavi M.R., Jamzad Z., and Ramak Masoumi T. 2008. Genetic diversity of 

Iranian accessions of Satureja hortensis L. based on horticulture traits and RAPD markers. Scientia Horticulturae 
115: 196-202. 

15- Hendawy S.F., Azza A., Ezz El Din E., Aziz E., and Omer E.A. 2010. Productivity and oil quality of Thymus 
vulgaris L. under organic fertilization condition. Ozean Journal of Applied Science 203-215. 

16- Hussein M.S., El-Sherbeny S.E., Khalil M.Y., Naguib N.Y., and Aly S.M. 2006. Growth characters and chemical 
constituents of Dracocephalum moldavica L. plants in relation to compost fertilizer and planting distance. 
Cultivation and Production of Medicinal and Aromatic Plants, NRC, Cairo, Egypt. Scientia Horticulturae 108: 
322–331. 

17- Jahan M., and Koocheki A. 2002. Effect of organic production of German chamomile (Maricaria chamomilla L.) 
on it’s chemical composition. Pajouhesh & Sazandegi Journal 61: 87-95. 

18- Khalil M.Y. 2002. Biochemical studies on Rosmarinus officinalis L. plant tolerance to salinity under compost 
levels. Annals Agricultural Science 47: 893-909. 

19- Khalil, M.Y. Naguib, Y.N. and El-Sherbeny, S.E. 2002. Effect of Tagetes erecta L. to some foliar application 
under compost levels. Journal of Agricultural Science 10: 939–964. 

20- Khorsandi O., Hassani A., Sefidkon F., Shirzad H. and Khorsandi A. 2010. Effect of salinity (NaCl) on growth, 
yield, essential oil content and composition of Agastache foeniculum kuntz. Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants 26(3): 438-451. 

21- Kouchaki A.2004.Organic Field Crop Handbook. Mashhad University Press. 385 p. 
22- Letchamo, W. 1993. Nitrogen application affects yield and content of the active substances in chamomile 

genotypes, J. Janick, J.E. Simon, Editors , New Crops, Wiley, New York,  pp. 636–639.  
23- Mahmoodi Sh., and Hakymyan M. 1999. Fundamentals of Soil Science. University of Tehran Press. 701p. 
24- Malekian M., Hemmati Kh., Ghasemnezhad A., and Barzali M. 2014. Effect of salicylic acid on quantitative and 

qualitative traits of German chamomile (Matricaria chamomilla) ecotypes. Journal of Crop Improvement 16(1): 
185-196. 

25- Mitchell A.E., Hang Y.J., Koh E., Barrett D.M. Bryant D.E., Dension R.F., and Kaffka S. 2007. Ten-year 
comparison of the influence and conventional crop management practices on the content of flavonoid in tomato. 
Agricultural food Chemistry 55: 6154-6159. 

26- Makkizadeh M., Chaichi M., Nasrollahzadeh S., and Khavazi K. 2012. Effect of different types of nitrogen 
fertilizers on quantitative and qualitative characteristics of Satureja hortensis L. Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants 28(2): 330-341. 

27- Makkizadeh Tafti M., Naghdi Badi H., Rezazadeh S., Ajani Y., and Kadkhoda Z. 2010. Evaluation of Botanical 
Traits and Oil Content/Chemical Composition in Iranian Thymus carmanicus Jalas Ecotypes. Journal of Medicinal 
Plant 4(36): 57-65. 

28- Mohammadi R., Khayyam-Nekouei M., Mirlohi A.F., and Razmjoo Kh. 2008. Investigation of genetic variation in 
Dactylis glomerata L. populations. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic 
Research 16(1): 14-26. 

29- Mohtashami S., Rowshan V., Tabrizi L., Babalar M., and Ghani A. 2018. Summer savory (Satureja hortensis L.) 
essential oil constituent oscillation at different storage conditions. Indian Crop Production 111: 226–231. 

30- Mozaffarian V. 1998. Dictionary of Iranian plant name.Farhang-e-Moaser pub.740p. 
31- Naguib N.Y. 2003.  Impact of mineral nitrogen fertilizer and organic compost on growth, herb and chemical 

composition of German chamomile (Chamomilla recutita L.) Rausch. Egypt Journal Applied Science 18: 301–
323. 

32- Omid Beigi R. 2008.Production and Processing of Medicinal Plants (Vol. 2). Astan Quds Publication, Tehran. 
414p. 

33- Omid Beigi R. 2005.Production and Processing of Medicinal Plants (Vol. 1). Astan Quds Publication, Tehran. 
438p. 

34- Omid Beigi R. 1999.Study of chemo types of Iranian wild grown chamomile and compare to improved one. 
Tarbiat Modares Agriculture Journal (1): 45-53. 

35- 35-Salardini A., and Mojtahedi A. 1988. Principal of plant nutrition. University of Tehran Press. 489p. 
36- Sefidkon F. Abbasi Kh., and Bakhshi Khaniki GH. 2005. Influence of drying and extraction methods on yield and 

chemical composition of the essential oil of Satureja hortensis L.. Food Chemistry 99: 19-23. 
37- Singh M., Sharma S., and Ramesh S. 2002. Herbage, oil yield and oil quality of patchouli [Pogostemon cablin 

(Blanco) Benth.] influenced by irrigation, organic mulch and nitrogen application in semi-arid tropical climate. 
Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Field Station, Allalasandra, GKVK PO, Bangalore 560 065, 
India. Industrial Crops and Products 16: 101–107.  

38-  Taleghani D.F. 2007. Effects of different manuring levels on some quantity and quality factors of sugar beet in 
wheat-sugar beet rotation. Sugar Beet Seed Institute of Iran 22(2): 67-78. 

http://www.omidbaigi.com/sn/books/pt/full/catId/180/id/44/lang/en
http://www.omidbaigi.com/sn/books/pt/full/catId/180/id/44/lang/en
http://jsb.sbsi.ir/?_action=article&au=2438&_au=D.F.++Taleghani


 1398، پاییز 3، شماره 33)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد باغباني نشریه علوم     360

 

Study of Different Organic Media on Yield Components, Quality and Quantity 

of Essential Oil of some Savory (Satureja hortensis L.) ecotypes in Gorgan  
 

Kh. Hemmati1- B. Ardavanpour2- M. Ghazaeian3- V. Akbarpour4*  

Received: 14-06-2017 

Accepted: 14-09-2019 

 
Introduction: Essential oils make up a large part of aromatic substances in plants. Generally, essential oils are 

considered as remnants of main processes of plants metabolism, especially in stressful conditions. Summer savory 

(Satureja hortensis L.) is one of the most important plants in Lamiaceae family, which it’s more than 30 species grown 

in the East Mediterranean. It is one of the oldest plants that have been used as vegetables and medicinal and aromatic 

plants. Dried summer savory has been introduced as one of the most pleasant spices that are planting in large areas of 

farmland in many countries. Generally, the aerial parts of it, that is usually harvested at flowering stage, has therapeutic 

effects such as facilitating digestion, stomach tonic, diuretic, astringent, carminative, anti-diarrhea and anti-worm. 

Summer savory essential oil is used in food (conserves and beverages) and pharmaceutical industries. Various studies 

on S. hortensis essential oil has been showed that it contains high amounts of phenolic compounds such as Carvacrol, γ-

Terpinene, Thymol, p-Cymene, β-Caryophyllene, Linalool and other terpenoids.  

Organic fertilizers have been known to improve the biodiversity and may prove a large depository for excess 

carbon dioxide. These fertilizers increase the number of soil organisms by providing organic matter and micronutrients 

for organisms such as fungal mycorrhizae, (which aid plants in absorbing nutrients), and can drastically reduce external 

inputs of pesticides, energy and fertilizer, at the cost of decreased yield. Nevertheless they are as effective as chemical 

fertilizers over longer periods of use. 

The aim of this project was to study the effects of different organic matters on vegetative and reproductive growth 

and percentage and components of essential oil in three Satureja ecotypes in Gorgan, Golestan, Iran climate.  

 Materials and Methods: This study was designed as a factorial experiment based on Randomized Complete 

Block design with four replications and done in research farm of Agriculture and Natural Resource, University of 

Gorgan in 2010. Treatments were cattle manure, municipal solid waste, leaves compost, the mixture of them and 

control. Three ecotypes of summer savory studied in this experiment were Kordestan, Shiraz and Yazd. 

The plants were harvested at full flowering stage, when they have the highest essential oil and were dried in oven 

at 45 °C. The essential oils of dried samples were isolated by hydro distillation for 3 h, using a Clevenger-type 

apparatus. 

 Statistical analysis was performed by SAS software and the mean comparison were measures by using Duncan 

tests at 5% level of probability.  

Results and Discussion: The analysis of variance showed that media had significant effect on yield components 

in summer savory. There were no significant differences between ecotypes and media*ecotype effect on some 

parameters of yield components. The cattle manure showed positive effects on bush height in this experiment. Hendawy 

et al (2010) showed that the application of cattle manure and sheep manure had reached significantly the 5% level of 

plant height and essential oils percentages. They concluded that sheep manure have macro and micro nutrients which 

provide thyme plants with their requirements from these elements. Essential oil percentage also, tended to increase with 

application of organic fertilizers either cattle manure, sheep manure or compost. Khalil (2002) showed the effect of two 

kind of organic fertilizers on Rosmarinus officinalis and Jasminum spp growth parameters and yield components. In this 

experiment organic manure treatments showed increasing in plant fresh and dry weight. This could be related to 

positive effect of organic manure on soil texture and fertility. Ahmadian et al. (2006) showed that the animal manure 

significantly enhanced the number of umbers per plant, the number of seed per plant, the biological and seed yield in 

Cuminum cyminum. Animal manure significantly enhanced cumin aldehyde and -cymene and decreased -pinene, -

terpinene and -pinene in cumin oil.  
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Due to the results, treatments had no significant effects on essential oil percentages, but were effective on essential 

oil components. Hussein et al. (2006) showed that compost levels combined with different distances had a pronounced 

effect on the various essential oil constituents in Dracocephalum moldavica. In this experiment, Although Shiraz 

ecotype showed the maximum essential oil percentage (1.2 percent) but there was no significant differences between 

ecotypes. Among essential oil components, the maximum percentages of Carvacrol achieved in mixture media and 

Yazd ecotype. Control treatment showed the highest amount of γ- terpinen and paracymene in compare to other media. 

Shiraz and Kordestan showed also, the highest percentages of γ- terpinen and paracymene, respectively. Plants in 

mixture media had maximum levels of Carvacrol (74.69 percent). Between ecotypes, Yazd had maximum Carvacrol 

percentages. Between media, Control treatment was maximum contents of γ –terpinen (5.48) and paracymene (1.76) 

and other treatments had reduction effects on essential oil components. Between ecotypes, the highest γ-terpinen 

percentage (5/79) was in Shiraz ecotype and the highest p-cymene percentage (1/69) was in kordistan ecotype. 

Conclusion: Therefore, by considering the fertilization of savory plants with different organic manure fertilizers 

in the form of compost that are economic in each region is recommended. 
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