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 چکیده

منظور  يا نعنا است. در اين تحقيق به  Lamiaceaeهاي انحصاري تيره  يکی از گونه Satureja avromanica Maroofiگونۀ گياهی 
بررسی كميت و كيفيت اسانس سرشاخۀ گلدار گياه در حالت زراعی و مقايسه با نمونۀ خودرو،  بذر گياه از رويشگاه گردآوري و پاييز 

هی كامل از رويشگاه و هاي هوايی گياه در مرحلۀ گلد شاسی فضاي بازكشت شد سپس نشاها به مزرعه منتقل شد. اندام سال در همان
هاي  گيري شد. تركيب كردن در سايه به روش تقطير با آب اسانس پس از خشک درپی از مزرعه گردآوري و سال پی همچنين طی دو

 14و16 ترتيب بهدوم كشت  هاي اول و در اين اسانس در سال شناسايی شد. GC/MSو  GCهاي  دهندۀ اسانس به كمک دستگاه تشکيل
% بود. 4/1بازده اسانس نمونه رويشگاهی  دهند. درصد از اسانس را تشکيل می1/90و  4/9۳ترتيب درمجموع  ی شد كه بهتركيب شناساي
 ،%(۳/۳2) موليت اولدر سال  اسانس ۀعمد هاي تركيب% بود. 21/0%و 17/0ترتيب  دوم به درسال اول ونمونه كشت شده بازدۀ اسانس 

 منيسارا پ ،%(۳/48) كارواكرول ،%(7/12) موليت در سال دوم و%( 4/5) ننيترپ گاما،(%1/18) منيسارا پ ،%(6/2۳) كارواكرول
كه ميزان  %( كاهش يافت درحالی7/12بود. در سال دوم ميزان تيمول در اسانس به حدود نصف )%( 4/8) ننيترپ گاما ،%(9/9)

%( كمی 4/8كه گاماترپينن ) يک به نصف شد درحالی%( نيز نزد9/9%( افزايش يافت. پاراسيمن )۳/48كارواكرول حدود دو برابر )
درصد از اسانس را تشکيل دادند. بازدۀ اسانس  ۳/97تركيب شناسايی شد كه درمجموع  11افزايش يافت. در اسانس نمونۀ رويشگاهی 

زدۀ اسانس  و %( بود. كاهش با9/۳%( و پاراسيمن )2/5كارواكرول ) %(،9/8۳هاي عمدۀ آن شامل تيمول ) تركيب % بود و4/1
تواند ناشی از  هاي فنلی در سال دوم نسبت به سال اول می هاي فنلی در مزرعه نسبت به رويشگاه محرز است اما افزايش تركيب تركيب

  گونه به شرايط محيطی مزرعه باشد. سازگاري اين
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ABSTRACT 
Satureja avromanica Maroofi is an endemic aromatic species from Lamiaceae family in Iran. In this study, for 
investigation of chemical composition of wild and cultivated S. avromanica, seeds of this plant were collected from 
natural habitate at Avroman area in Kurdistan province and cultivated in research farm of Grize Research Station in 
2010. Aerial parts of wild and cultivated plants were harvested at full flowering stage for two years and after drying 
in shade, their essential oils were obtained by hydro-distillation. Chemical composition of the essential oils were 
identified using GC and GC/MS. In the oils of first and second years of cultivation, 16 and 14 compound were 
characterized, respectively. In natural site, essential oil yields was 1.4%. In cultivated plants at first and second years 
essential oil yields were 0.17 and 0.21% respectively.  The main components of the essential oils in cultivated 
samples were thymol (32.3, 12.7%), carvacrol (23.6-48.3%), γ-terpinene (5.4-8.4%) and p-cymene (18.1-9.9 %) at 
first and second years respectively, while thymol wild sample was 83.9%  ,carvacro l 5.2% and p-cymene (3.9%) in 
wild accession of Avroman plants. The yields (0.17-0.21%) and phenolic compounds (55.9-61.0%) in the oil samples 
taken from the farm compared to the yields (1.4%) and phenolic compounds (89.1 %) from oil samples habitat has 
decreased, but oil phenolic compounds in samples taken from the farm second year (61.0%) compare to the first 
year(55.9%) of planting, has increased, that it can be concluded that species is adapted to the environmental 
conditions of the farm. 
 
Keyword: Carvacrol, phenolic compounds, Satureja avromanica, thymol. 
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 مقدمه

یا نعنا   Lamiaceaeاز تيرة Satureja جنس مرزه یا

ویژه در مناطق شمال،  در نواحی مختلف ایران به است.

شمال غرب, غرب، مرکز، جنوب غرب، شمال شرق از 

تهران،  ،کرمانشاه جمله حوالی آذربایجان همدان،

بویراحمد، بختياری،  کردستان، اصفهان، کهگيلویه و

ان، لرستان، ایالم، گرگان، گيالن فارس، کرمان، مازندر

(. از ميان شانزده Jamzad, 2012روید  ) و خراسان می

  ،S. bachtiaricaهای   گونۀ موجود در ایران  گونه

S. isophylla، S. khuzistanica،S. kermanshahensis،  

S. sahendica، S. rechingeri، S. edmondi،  

S. kallarica و  S. atropatana اری کشور ما انحص

( و بقيه در مناطق دیگر جهان Jamzad, 2012هستند )

عراق و غيره نيز  ،قفقاز ،ترکيه ،از جمله  ترکمنستان

 رویش دارند. 

گياهی   S. avromanica Maroofi مرزه اورامانی یا

ها  متر، ساقه سانتی 80تا  35ای، به ارتفاع  است بوته

با انشعابات  متعدد، نازك، غير معطر، اغلب ساده و یا

آذین  ای. گل ها متقابل و یا دسته کم، با بن چوبی. برگ

و  3عمده  طور ها به های تنك ؛ چرخه انتهایی، در گرزن

گله. کاسه پوشيده از کرك. جام  2تا  1ندرت  به

ها  سوسنی. پرچم -ای، نازك، بنفش تا ارغوانی کرکينه

تر از  تا، محصور درون جام. خامه در آغاز کوتاه 4

زند؛  ها، سپس رشد کرده و از جام بيرون می پرچم

اندازه.  فندقه  اندازه یا تا حدودی هم انشعابات خامه هم

 .(Maroofi, 2010) تایی، در باال پوشيده از غده و مو 4

اند از مرزه  های مرزه عبارت ترین گونه معروف

ساله است و  ( که گياهی یكS.hortensisتابستانی )

که گياهی چندساله و  (S.montanaمرزة زمستانی )

شود. این دو  دائم سبز است و به ميزان وسيع کشت می

گونه بخش زیادی از تجارت جنس مرزه را به خود 

های اصلی موجود در مرزة  اند. ترکيب اختصاص داده

های فنلی تيمول  تابستانی و مرزة زمستانی ترکيب

های  وکارواکرول هستند. افزون بر دیگر ترکيب

ها وجود  رپنی و سسکویی ترپنی در اسانس آنمنوت

گلدار و  های سرشاخه .((Jamzad, 2006دارد 

ترین  از مهم هوایی گياه مرزه های قسمت طورکلی به

معمول در طور بهکه استفاده  این گياه است  بخش قابل

بوی  و ،شود میو در سایه خشك  برداشتگلدهی  هنگام

عمل هضم،  کنندة تسهيل، نيروبخشو داشته معطر 

، ضد نزله، خفيف مقوی معده، مدر، بادشکن، قابض

 (.Zargari, 1972) است اسهال و ضد کرم کنندة رفع
 S. avromanica های اسانس مرزه اورامانی ترکيب

Maroofi صورت وحشی در کردستان ایران  به که

های  تجزیه و ترکيب GC-MS وGC روید از روش  می

اما  ن گزارش شد.عمدة آن کارواکرول و کریوفيل

ها و درصد بازدة  ای به درصد ترکيب گونه اشاره هيچ

 (.Dastan et al., 2012اسانس نشد )

 و  S. edmondi Briquetاسانس دو گونه

S. isophylla Rech. f.  از راه تقطير با آب تهيه و به

کروماتوگرافی با استفاده از یونيزاسيون  روش گاز

سی ترکيب در شد.  سنجی جرمی تجزیه تابشی و طيف

سيمن -شناسایی شد که پارا S. edmondiاسانس 

-%( وآلفا0/5تيمول) %(،6/9) ترپينن-گاما،%(1/61)

های عمده شناسایی  عنوان ترکيب به %(8/4) ترپينول

شناسایی   S. isophyllaترکيب در اسانس 55 شد.

 لاودسمو-تاب ،%(3/11اودسمول )-شدند که آلفا

-اماگ( % 1/6) نبتاکاریوفيل و (%1/7) رامفوک ،%(6/9)

های  عنوان ترکيب به (%5/5) لرانيوژ %(،8/5) لاودسمو

 .(Sefidkon & Jamzad, 2006) عمده شناسایی شد

نتيکی مرزة سهندی ژهای  های اسانس توده ترکيب

 S. sahendica Bornm شده و در شرایط کشت 

های طبيعی در استان قزوین استخراج و  عرصه

و به این نتيجه رسيدند که ميزان اسانس شناسایی شد 

 3/3تا  2/2در هر سه عرصۀ طبيعی مورد بررسی 

در شرایط مزرعه ميزان اسانس  و بود درصد

وکارواکرول نسبت به عرصۀ طبيعی کاهش نشان داد 

تا  35های عرصۀ طبيعی از  توده اما ميزان تيمول در

درصد و در شرایط مزرعه ميزان تيمول در  36

درصد افزایش  6/49تا  1/38متفاوت به  های چين

 .(Akbarinia et al., 2009) یافت

 از S.sahendica گونه بذر توده هفت شمار

 و شرقی آذربایجان های استان طبيعی های رویشگاه

 یها سرشاخه سپس دش کشت و یآور گرد کردستان

 در کشت از پس یمتوال سال سه یط ،ها آن گلدار

 آب با ريتقط شرو به کامل یگلده ۀمرحل

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 151 ... در Satureja avromanica Maroofi اورامانی مرزة اسانس کيفی و کمی مقایسۀهوشيدری و همکاران:  

 

 با ها اسانس ةدهند ليتشک های ترکيبو  یريگ اسانس

 ییشناسا و یريگ اندازه GS-MS و GC از استفاده

 با های توده حاصل  نتایج پایۀ بر. شد یفيک و یکم

. دشتندا باالتری اسانس ةبازد کردستان منشأ

 ژنتيکی های توده همۀ در اسانس ةعمد های  ترکيب

 سيمن-پارا تيمول، کاشت، از سپ متوالی سال سه یط

 های توده اسانس در ها آن مقادیر که بود ترپينن-گاما و

 گفت توان می طورکلی به. بود متفاوت هم با مختلف

 دوساله گياهان و باالتر اسانس ةبازد ساله یك گياهان

   (.Sefidkon et al., 2014) داشت باالتری اسانس کيفيت

 جمعيتایی هشت های هو اسانس اندامدر پژوهشی 

S. sahendica Bornm.  به روش تقطير با آب بررسی و

ترکيب شناسایی  39 تجزیه و GC-MS و GC از روش 

 %(،7/41-6/19های اصلی تيمول ) شد و ترکيب

%( 8/12-0/1گاما ترپينن ) %( و9/54-5/32پاراسيمن )

  .(Sefidkon et al., 2004) گزارش شد

 15 از  .S. sahandica Bornmمرزة سهندی

ی جادة بيجار به تکاب واقع در کردستان لومتريک

گردآوری شد و به روش تقطير با آب اسانس گيری و 

ترکيب  21 تجزیه شد GC-MS و GC از روش

 منيپاراسهای عمده شامل  شناسایی شد که ترکيب

%( 41/3اما ترپينن )گ ،(%57/33تيمول ) ،%(8/47)

( w/w) سة اسانازدب. د%( بو18/3وکاریوفيلن اکسيد )

 .(Taherpour et al., 2005) درصد اعالم شد 55/1

 های اسانس مرزة خوزستانی  ترکيب

S. khuzistanica Jamzad  وحشی و زراعی به روش

 ترتيب بهتقطير با آب بررسی و مقایسه و بازدة اسانس 

درصد گزارش شد کارواکرول در هر دو 2/0درصد و 6/0

%( ترکيب اصلی 6/80)%( و زراعی 9/93نمونه وحشی )

 .(Farsam et al., 2004) بود

 شدة گونه  اسانس بيست نمونۀ وحشی و کشت

S. hortensis L.  باGC و  GC/MS بررسی شد. نتایج

مزرعه  در شرایطشده  تهيه های اسانس نشان داد، همۀ

ترکيب  کارواکرول %( داشت و42-63کارواکرول باال )

حاصل از  نسکه در اسا درحالی غالب اسانس بود

غربی ترکيه، تيمول  نواحی های طبيعی رویشگاه

%( 29-43)بود و دارای تيمول ترکيب غالب اسانس 

 البته یك مورد استثناء هم عنوان ترکيب اصلی بود. به

مشاهده شد که ميزان  شده، های کشت بين نمونه

هم  در اسانس آن همساندرصد کارواکرول و تيمول 

 (.Baser et al., 2004) بود

های  های اسانس بيوتيپ تغيير غلظت و ترکيب

 lamiaceaeوحشی چهار گونۀ غنی از کارواکرول تيره 

دو محل کشت ارزیابی شد.  از شرق دریای اژه در

 ها از جمله گونه گونه های وحشی این  بيوتيپ

S. thymbra با استفاده از افزایش  شده در شرایط کشت

ا گياهان وحشی رویشی از گياهان بومی در مقایسه ب

 ها و های اصلی در همۀ بيوتيپ ارزیابی شد. ترکيب

ها شامل کارواکرول، گاما ترپينن، پارا سيمن و  گونه

اسانس در سال  صورت دیم و کاریوفيلن بود.کشت به

  دوم کشت برداشت شد.درصد کارواکرول برای گونۀ

 S. thymbra (22/49-71/41 گزارش شد. نبود اثر )%

ی در غلظت اسانس نشان داد انتقال رویشگاهی کاف

کشت در دیگر نقاط  های بومی و ها از زیستگاه بيوتيپ

اندازة کافی صفت مهمی نيست بنابراین مشاهدة  به

های  توان به صفات بيوتيپ غلظت باالی اسانس را می

شده در مقایسه  های کشت محلی نسبت داد. در نمونه

فزایش ميزان های زیستگاه بومی گرایشی به ا با نمونه

گاما ترپينن  کاهش ميزان پاراسيمن و کارواکرول و

وجود داشت. اما تفاوتی در درصد کاریوفيلن گزارش 

 .(Economou et al., 2014) نشد

های موجود در اسانس مرزه  تغييرات ترکيب

 در مراحل پيش از گلدهی و S. bachtiarica بختياری

بازده  گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه بررسی شد

اسانس در مرحله گلدهی کامل در رویشگاه شهرکرد 

های  %( گزارش شد. ترکيب1/2در مزرعه ) %( و1/1)

ارواکرول کعمده در مرحله گلدهی کامل در رویشگاه 

 %(،5/18منتون ) ،%(2/23پارا سيمن ) ،%(8/25)

 اراپ ،%(3/62) کارواکرول%( و در مزرعه 3/1مول )تي

 (Ahmadi et al., 2009) اعالم شد %(2/21) منيس

بررسی  S. bachtiarica اندام هوایی مرزه بختياری 

های عمده  ترکيب شناسایی شد که ترکيب 26و شد 

ن و سيم، ر%(9/23%(، گاما ترپينن )5/44ل )آن تيمو

 %( بود. 2/4)ل %( وبورنيو 3/5)ن %(، بتا کاریوفيل 3/7)

(Sefidkon & Jamzad, 2000) های  برگ اسانس

های عمده  ترکيب و شد ییشناسانيز  مرزه گونه این
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 منيساراپ کارواکرول، یها مونوترپناسانس آن 

 نيهمچن. بود( %00/76) ننيترپ آلفا و( درصد 36/19)

( %15/2) لنيوفیکار بتا مانند ییها ترپن ییسسکو

 .داد ليتشک را اسانس یاصل های ترکيب از یکم ميزان
(Saberi et al., 1995.) 

 S. muticaهای هوایی دو گونه  اسانس قسمت

Fisch & C. A. Mey  وS. macrantha C. A. Mey  از

راه تقطير با آب تهيه شد و از روش گاز کروماتوگرافی 

سنجی جرمی تجزیه  با استفاده از تابش یونيزه و طيف

شناسایی شد که  S.muticaترکيب در اسانس  45شد. 

يمول ت ،درصد( 9/30کارواکرول )های عمده آن  ترکيب

 3/10%( وپارا سيمن )9/14) ناماترپينگ ،%(5/26)

  سترکيب در اسان 65درصد( بود. همچنين 

S. macrantha های عمده آن  شد که ترکيب ییشناسا

%( 1/8يمول )ت ،(%3/16%( ليمونن )8/25پارا سيمن )

 .(Sefidkon & Jamzad, 2005) بود

 S. muticaهای هوایی سه گونه  اسانس قسمت

Fisch & C. A. Mey  وS. macrantha C. A. Mey و 

S. intermedia C. A. Mey و عنوان  مقایسه شد

ترکيب  S. intermedia، 38اسانس گونه  کردند در

%(، 3/32عمده آن تيمول ) های شناسایی شد . ترکيب

 دو%( ب7/14%( وپارا سيمن )3/29گاما ترپينن )

(Sefidkon & Jamzad, 2005). 

 و S.atropatana Bonge هوایی های قسمت

S. mutica Fish. et C. A. Mey  از شمال ایران

 GC های شيميایی اسانس از روش گردآوری و ترکيب

( DB-1 و DB-5با استفاده از دو ستون ) GC/MS و

تيمول  S. atropatanaهای اصلی  مطالعه شد. ترکيب

 %( و2/5اسپاتولنول )و ،%(1/6سيمن ) اراپ ،%(1/62)

پارا  ،%(6/62تيمول ) S. muticaهای اصلی  يبترک

متيل تيمول  و ،%(6/6کارواکرول ) ،%(4/9سيمن )

 .(Gohari et al., 2005) %( گزارش شد4/5)

 S. mutica و S. atropatanaدو گونه مرزه 

استان  کيلومتری تبریز به اهر واقع در 35ترتيب از  به

ن آذربایجان و منجيل واقع در اطراف رشت، استا

به روش تقطير با آب اسانس گيری  گيالن گردآوری و

 37 .تجزیه شد GC/MSو  GCشد اسانس از روش 

 S. atropatanaر اسانس د( س% اسان3/99ترکيب )

 ،%(5/21) نهای عمده آن کاروو شناسایی شد ترکيب

تيل م ،%(1/13) لسينيو 8و1 %(،1/18) لنتوم

 .د%( گزارش ش5/10%( ومنتون )1/11) لچاویکو

 ر اسانس د( س% اسان1/95ترکيب ) 39مچنين ه

S. mutica لهای عمده آن منتو شناسایی شد. ترکيب 

. د%( بو3/9) لسينيو 8و1 %(،2/17) ننتوم ،%(4/37)

دار بودند تا  های اکسيژن ردو اسانس غنی از مونوترپنه

 .(Rustaiyan et al., 2004) ها ترپن سسکویی

 S.spicigera (C. Koch)های هوایی  اسانس اندام

Boiss. قاز طری به روش تقطير با آب بررسی شد و 

GC و GC-MS های  اندام تجزیه شد. بازده اسانس

 48 و% نسبت به وزن خشك بود w/w 82/3هوایی 

% اسانس را تشکيل 96ترکيب شناسایی شد که 

%(، پارا 1/35) های اصلی اسانس تيمول ترکيب. داد می

 و کارواکرول %(7/13) %(، گاما ترپينن1/22سيمن )

 .(Sefidkon & Jamzad, 2004)%( بود 0/4)

مورد بررسی قرار  S. isophyllaهای اسانس  ترکيب

های عمده اسانس را او دسمول  ترکيب گرفت و

اما ، گ%(4/9ر )امفو، ک%(1/12تا کریوفيلن )، ب%(2/24)

و  %(5/4%(، بتا بوربونن )7/4لمول )، ا%(8/6اودسمول )

 .(Habibi et al., 2007) %( بود4/4کامفن )

صورت  که به.S. montana L  های اسانس ترکيب

روش  هروید ب هرزگوین می وحشی در بوسنی و

GC/MS های عمده دو نقطه  ترکيب بررسی شد و

( %3/22)ل رانيوژو (%7/31تيمول ) ترتيب به گردآوری

 .(Ćavar et al., 2008) گزارش شد

نقطه ترکيه  19از  S. cuneifolia اسانس گونه

 تجزیه شد نتایج نشان داد ترکيب عمده گردآوری و

نقطه کارواکرول  11شده از  اسانس مرزه گردآوری

 (%22-58نقطه تيمول ) 8های  نمونه در %( و72-26)

 .(Tümen et al., 1998) بود

 

 ها روش مواد و

در  صفات بازده اسانس و کيفيت اسانستحقيق  این در

 .رفتقرار گمقایسه  ومورد ارزیابی مزرعه  رویشگاه و

گونه  عه به رویشگاه اینبا مراج برای انجام این تحقيق

 مشخصات همراه به منطقه در یومی بار هر نمونهمرزه، 

 برای( یجغرافيای عرض و طول ارتفاع،) جغرافيایی
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 موسسه باریوم هر نگهداری در و آن دقيق شناسایی

ها و مراتع گردآوری شد.همچنين نمونه  تحقيقات جنگل

متر تهيه شد.  سانتی 0-30خاك رویشگاه از عمق 

اخه گلدار این نمونه از روستای بلبر واقع در منطقه سرش

،  14/06/1389شهرستان مریوان در تاریخ ،اورامان

  طول جغرافيائی متر، 830ارتفاع از سطح دریا 

 35°  14'  8/22"عرض جغرافيائی  و °46 17'  2/31"

 .همچنين اقدامات ذیل انجام شد گردآوری شد.

 

 گردآوری بذر و كشت گياهان 

 از رویشگاه فوق گردآوری و در زمان مناسبگونه  اینبذر 

در شاسی در فضای زنی، بذرها  بعد از تعيين آزمون جوانه

خاك رس به  بادی و ماسه ،باز، خاك مخلوط کود دامی

 توليد افزایش و منظور در فصل پایيز به نسبت مساوی و

 مراحل ثبت ضمن کاشته شد. موردنياز حد در گياهچه

عمل آبياری  دانهال، شمار و شیرو درصد ،ژیفنولو

صورت مرتب انجام  های هرز به ها و وجين علف گياهچه

 پياده تسطيح زمين و،کاشت نقشه تهيهسپس با گرفت. 

شد.  ای اجرا و سيستم آبياری قطره نمودن نقشه کاشت

فاصله  ،متر 4در4در ابعاد  آزمایشی مزرعه بندی کرت

 2فاصله تکرارها از هم متر و  1ها در هر تيمار از هم  کرت

ردیف و فاصله هر  5متر در نظر گرفته شد در هر کرت 

 ،متر 1متر و فاصله هر پایه در هر ردیف  1ردیف از هم 

 ها گياهچه .در نظر گرفته شد تدر هر کر بوته 25 شمار

های کامل تصادفی با سه  ی بلوكآزمایش طرح پایۀ بر

 داشت ملياتع همزمان.تکرار به زمين اصلی منتقل شدند

 مزرعه نگهداری و( غيره وشکنی  ، سلهوجين ،یآبيار)

همچنين نمونه خاك مزرعه از دو .ی انجام شدآزمایش

 متری تهيه شد. سانتی 20-40و 0-20عمق 

 

 تفسير خاک

خاك محل آزمایش، در سه تکرار، دارای سه بافت 

خاك لومی، لومی رسی و لومی رسی شنی است. 

و ميزان آهك خاك در حد واکنش خاك قليایی بوده 

کربن آلی خاك  ( قرار دارد.  ميانگين درصد2/10کم )

( و 67/12) جذب بوده و غلظت فسفر قابل 82/0

( باالتر از حد بحرانی 3/355) جذب خاك پتاسيم قابل

 است و به لحاظ شوری خاك فاقد مشکل است.

 رسی بافت یدارای مرزه اورامانی اصل شگاهیرو خاك

 کم حد در آهك و بوده قليایی ك،خا واکنش. است

 زیاد بسيار حد در خاك آلی کربن. دارد قرار (88/15)

. است نرمال و بوده شوری فاقد خاك. است (83/2)

 ميپتاس غلظت و (02/32) خاك جذب قابل  فسفر غلظت

   .دندار قرار  زیاد حد در ،(432) خاك جذب قابل

 

 آوری گياه و استخراج اسانس گرد

پس از به گل رفتن مرزه در مزرعه  90-91 های طی سال

برداری از  نمونه ،سنندج -ایستگاه تحقيقاتی گریزه

های مرزه در مرحله گلدهی کامل، در اوایل  سرشاخه

 سرشاخه ساله و دوساله انجام شد. تابستان از گياهان یك

 از یتصادف صورت به کامل گلدهی مرحله در گياه سبز

 که شد برداشت یحون به کرت كی مختلف های بوته

شده،  از هر سه تکرار کشت .باشد کرت کل ندهینما

ها در محيط  برداری انجام شد. نمونه صورت مجزا، نمونه به

گراد  درجه سانتی 25تا  20شگاه و در سایه در دمای آزمای

 های قسمت ازگرم  50-100خشك شدند. سپس 

 كی در هشد ابيآسهر تکرار  شده خشك اهيگ غيرچوبی

 حجم نصف حدود تا آن به و شده ختهیر یتريل دو بالن

اسانس و به روش تقطير با آب  شد اضافه مقطر آب بالن

جهت  .گيری شد استخراج و با سولفات سدیم رطوبت

تعيين بازده اسانس بر پایۀ وزن خشك گياه در هر مرحله 

 اسانس گيری درصد رطوبت گياه خشك با قرار دادن 

 ر هر سه تکرار در آون بهگرم گياه خشك مرزه د 5-3

تعيين درصد رطوبت در گياه مورد  ساعت و 24مدت 

استفاده برای اسانس گيری محاسبه گردید. در ضمن 

برای هر نمونه اسانس گيری سه بار تکرار و ميانگين بازده 

 ضمن تعيين بازده اسانس،. دست آمد اسانس به

هایی از مخلوط تکرارها در هر سال جهت  نمونه

تهيه  ها برای آناليز و های آن ی ترکيبشناسای

ناسایی ش ،ها اسانساز  GC/MSو  GCهای  طيف

قایسه نتایج م ،ها دهنده اسانس اجزای تشکيل

 سرشاخه آمده انتخاب شدند. همچنين نمونه دست به

از رویشگاه واقع در  کامل گلدهی مرحله در گياه سبز

ق روش فو به روستای بلبر منطقه اورامان گردآوری و

 تعيين درصد رطوبت و گيری و اسانس خشکانده و

 ... شد.  بازده اسانس و
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 دهنده اسانس های تشکيل شناسایی تركيب

 ها به دستگاه گازکروماتوگراف پس از تزریق اسانس

(GC) ریزی حرارتی ستون،  ترین برنامه و یافتن مناسب

های  جهت دستيابی به بهترین جداسازی، اسانس

متان رقيق شده و به دستگاه حاصله با دی کلرو 

 (GC/MS)سنج جرمی  گازکروماتوگراف متصل به طيف

های مربوطه  های جرمی و کروماتوگرام تزریق و طيف

دست آمد. سپس با استفاده از زمان بازداری، شاخص  به

های جرمی و مقایسه با  بازداری کواتس، مطالعه طيف

ود در های استاندارد و استفاده از اطالعات موج ترکيب

ها،  دهنده اسانس های تشکيل ترکيب ،SATURNافزار  نرم

 مورد شناسایی کمی و کيفی قرار گرفت.

 

 های مورد استفاده مشخصات دستگاه
 .GCدستگاه 

 9Aمدل  (Shimadzu)گازکروماتوگراف شيمادزو 

 25/0متر و قطر  30به طول  DB-5مجهز به ستون 

 25/0متر که ضخامت الیه فاز ساکن در آن  ميلی

درجه  40ریزی حرارتی ستون از  ميکرومتر است. برنامه

دقيقه توقف در همان  5سلسيوس غاز شده و پس از 

یافته  درجه در دقيقه افزایش 4تدریج با سرعت  دما، به

درجه سلسيوس رسيده است. دمای محفظه  220تا به 

درجه تنظيم شده  240تزریق و دتکتور در دمای 

 FIDاز نوع  GCاده در دستگاه است. دتکتور مورد استف

عنوان گاز حامل استفاده شده که  بوده و از گاز هليم به

متر بر ثانيه در طول ستون حرکت  سانتی 32با سرعت 

 کرده است.

 

 .GC-MSدستگاه 

سنج جرمی مدل  گاز کروماتوگراف کوپل شده با طيف

 DB-5به ستون  از نوع تله یونی مجهز  3400واریان 

ضخامت الیه  متر ميلی 25/0ر و قطر مت 30به طول 

ریزی  ميکرومتر بوده است. برنامه25/0فاز ساکن در آن 

ریزی ستون در دستگاه  حرارتی ستون همسان با برنامه

GC  درجه بيش از  10بوده است. دمای محفظه تزریق

دمای نهایی ستون تنظيم شده است. گاز حامل هليوم 

ثانيه در طول متر بر  سانتی 5/31بوده که با سرعت 

 ،ستون حرکت کرده است. زمان اسکن برابر یك ثانيه

الکترون ولت و ناحيه جرمی از  70انرژی یونيزاسيون 

 بوده است. 340تا  40

 

 دهنده های تشکيل ها و شناسایی تركيب تجزیه اسانس

 (GC)ها به دستگاه گازکروماتوگراف  تزریق اسانس پس از

حرارتی ستون، جهت  ریزی ترین برنامه و یافتن مناسب

های حاصله با دی  دستيابی به بهترین جداسازی، اسانس

کلرومتان رقيق شده و به دستگاه گازکروماتوگراف کوپل 

شده و  تزریق (GC/MS)سنج جرمی  شده با طيف

دست آمد.  های مربوطه به های جرمی و کروماتوگرام طيف

سپس با استفاده از زمان بازداری، شاخص بازداری، 

های  های جرمی و مقایسه با ترکيب مطالعه طيف

افزار  نرم استاندارد و استفاده از اطالعات موجود در

SATURN ها، مورد  دهنده اسانس های تشکيل ترکيب

 ;Adams, 1995)گرفت  کيفی قرار شناسایی کمی و

Shibamato, 1987)های بازداری از  محاسبه اندیس . برای

شرایط  کربنه در 23تا  9های نرمال  تزریق هيدروکربن

ریزی حرارتی )همسان با تزریق نمونه( استفاده  برنامه

گردید. محاسبات کمی )تعيين درصد هر ترکيب( به 

به روش نرمال  R3A – Chromatepac پرداز کمك داده

نادیده  و( Area normalization method)کردن سطح 

مربوط به  (Response factors)گرفتن ضرایب پاسخ 

 به کاشت محل خاك تجزیههمچنين ها انجام شد. طيف

 انجام منطقه هواشناسی های داده همچنين .آمد عمل

 .شد تهيه نيز آزمایش

 

 بحث نتایج و

با نمونه  (%4/1) مقایسه بازده اسانس نمونه رویشگاهی

 ترتيب بهدوم کشت  شده در مزرعه )درسال اول و کشت

دهنده کاهش شدید بازده  نشان (%21/0 % و17/0

 تواند ناشی از که می اسانس در نمونه کشت شده است

متفاوت بودن عوامل اقليمی رویشگاه نسبت به مزرعه 

 (. تغيير ارتفاع از سطح دریا در رویشگاه1)نمودار  باشد

ميانگين  ،متر( 1480نسبت به مزرعه ) متر( 830)

متر(  ميلی 1/931) گی ساليانه شهرستان مریوانبارند

متر(، حداقل دمای  ميلی 9/449) نسبت به سنندج

 شده ( حداکثر دمای ثبت-5/27) شده در مریوان ثبت

شده در  حداقل دمای ثبت ( نسبت به سنندج با-4/41)
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 است( -0/44) شده ( حداکثر دمای ثبت-0/31)

ت به سنندج برابری مریوان نسب به دو بارندگی نزدیك

شده را توجيه  تواند تا حدودی تغييرات مشاهده می

 (.www.chaharmahalmet.ir) نماید

 

 
 دو سال پس از کشت در رویشگاه و S. avromanicaمقایسه بازده اسانس گونه  .1نمودار 

Figure 1. Essential oil yields (%) of wild and cultivated at first and second years S.avromanica 

 

های فيزیکوشيميایی خاك  همچنين مقایسه عامل

در دو نمونه خاك مزرعه  6ميانگين  در رویشگاه و

دهد که درصد کربن آلی خاك رویشگاه  عمق نشان می

درصد( نسبت به متوسط کربن آلی  83/2) طبيعی

پی آن  در درصد( بيشتر بوده و02/2) خاك مزرعه

 02/32) اهجذب خاك رویشگ غلظت فسفر قابل

جذب  پتاسيم قابل غلظت و گرم بر کيلوگرم( ميلی

( نسبت به خاك لوگرميک بر گرم ميلی 432) خاك

 بر گرم ميلی 66/76 و 35/19ترتيب به ميزان  مزرعه به

عامل دیگر خاك بافت  اند. افزایش داشته لوگرميک

نسبت  سنگين رسی رویشگاه در مقایسه با خاك به

لوم رسی ولوم رسی شنی  ،غيریکنواخت از بافت لوم

کربن  است. درمجموع با توجه به درصد باالتر رس و

جذب خاك  پتاسيم قابل غلظت بيشتر فسفر و آلی و

توان بيان نمود که این خاك مرتعی نسبت  رویشگاه می

به خاك مزرعه از حاصلخيزی بهتری برخوردار بوده 

شود تحقيقات بعدی درزمينۀ نقش  است.توصيه می

)کمپوست( در تغييرات بازده اسانس  یکود طبيع

 گونه مرزه انجام شود. همچنين سن گياه در مزرعه این

رویشگاه )بن چوبی قطور بيانگر  )یك تا سه ساله( و

 تواند دالیل تغيير می ها است( سالی این بوته کهن

 .درصد بازده اسانس باشد

در مزرعه در طی  مقایسه بازده اسانس این اکسشن 

دهد که بازده اسانس با رشد گياه  نشان میدو سال کشت 

در مزرعه در سال دوم نسبت به سال اول افزایش یافته 

توان از آن نتيجه گرفت که با استقرار گياه  است که می

Satureja avromanica  در شرایط آب و هوایی محل

 تدریج ميزان اسانس افزایش یافته است.  کشت به

  S. avromanicaتحقيقات قبلی در مورد گونه 

شده  مقاله چاپ گونه بازده اسانس اعالم نکرده است و هيچ

 .(Dastan et al., 2012) های معتبر علمی ندارد در مجله

 تحقيقات پيشين در مورد گونه مرزه خوزستانی

S. khuzistanica Jamzad  وحشی و زراعی نشان

دهد که بازده اسانس در مزرعه نسبت به رویشگاه  می

 Farsam et)است  یافته کاهش 2/0 به 6/0از 

al,2004طوری که در گونه ( همان  S. avromanica نيز

 % و17/0در رویشگاه به ) (%4/1) بازده اسانس از

دوم کشت در مزرعه  درسال اول و ترتيب به (21/0%

 .Sگونه سازده اسانباما  شدت کاهش یافت. به

bachtiarica  در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه

%( افزایش یافت 1/2%( به مزرعه )1/1رد )شهرک

(Ahmadi et al., 2009). 

 ،S. bachtiarica، S. sahandica گونه سازده اسانب

S. spicigera، S. khuzistanica،  S. khuzestanica  و

S. rechingeri  82/3 ،55/1 ،1/1ترتيب بهدر رویشگاه، 

 % درصد اعالم شد45/9-8/1 % و4/5-3/0بين 

(Ahmadi et al., 2009; Taherpour et al., 2005; 

Sefidkon & Jamzad, 2004; Hadian et al., 2007) 

ها  گونه  دهندة بيشتر بودن بازده اسانس این که نشان

 است.S. avromanica  نسبت به گونه
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در  S. avromanica نتایج حاصل از استخراج اسانس

 رویشگاه

يب ترک 11در این اسانس  % و4/1بازده اسانس 

درصد از اسانس را 3/97شناسایی شد که درمجموع 

های  ترکيب  ترین اجزای اسانس عمده دهند. تشکيل می

های  ترکيببودند. پاراسيمن و کارواکرول  ،تيمول

به  این اکسشن در رویشگاه دهنده اسانس تشکيل

آورده شده  1شاخص بازداری در جدول  همراه درصد و

فوق گردآوری و بعد از  بذر این نمونه از رویشگاه است.

مزرعه واقع در ایستگاه تحقيقاتی گریزه  توليد نشا در

 سنندج کشت شد.
 

 S. avromanica  نتایج حاصل از بررسی اسانس نمونه

 طی دو سال كشت 

 ترتيب بهدوم کشت  درسال اول و گونه اینبازده اسانس 

 های اول و در این اسانس در سال % بود.21/0 و 17/0%

ترکيب شناسایی شد که  14و16 ترتيب بهدوم کشت 

درصد از اسانس را 1/90و  4/93ترتيب درمجموع  به

ها  ترین اجزای همه اسانس عمده دهند. تشکيل می

پاراسيمن و گاما  ،تيمول ،های کارواکرول ترکيب

شده  های شناسایی بودند. درصد همه ترکيبترپينن 

 1های مختلف در جدول  اسانس این اکسشن در سال

 شود. دیده می

 های پس از کشت در رویشگاه و سال S. avromanicaدهنده اسانس  های تشکيل مقایسه ترکيب .1جدول 
Table 1. Percentage composition of the essential oil of wild and  cultivated of S. avromanica 

Percentage of composition 
RI Componds No. 

1391 1390 wild 

0.1 - - 926 α-thujene 1 

0.6 1.2 0.3 944 α-pinene 2 

0.6 1.4 0.3 990 β-pinene 3 
- 1.0 0.3 998 myrcene 4 

0.1 - - 1003 -phellandreneα 5 

0.7 0.2 0.4 1018 -terpineneα 6 

9.9 18.1 3.9 1024 p-cymene 7 
- 0.5 - 1031 1,8-cineol 8 

8.4 5.4 0.8 1063 γ-terpinene 9 

1.1 - - 1083 terpinolene 10 
- 0.7 1.0 1167 Borneol 11 

1.7 1.4 - 1178 Terpinen-4-ol 12 
- 0.2  1189 -terpineolα 13 

- - 0.5 1238 Methyl ether thymol 14 

12.7 32.3 83.9 1292 thymol 15 

48.3 23.6 5.2 1300 carvacrol 16 

4.3 1.0 0.7 1417 E-caryophyllen 17 

- 1.7 - 1508 β-bisabolene 18 
1.2 1.1 - 1580 spathulenol 19 

0.4 3.6 - 1587 Caryophyllen oxide 20 

90.1 93.4 97.3  

 

شود ضمن تغيير  طوری که مالحظه می همان

های مختلف پس از  ميزان اجزای اصلی اسانس در سال

شود.  کشت، تغييراتی در اجزای غير عمده هم دیده می

سينئول، بورنئول وآلفا  8و1 ،هایی مانند ميرسن ترکيب

ترپينئول و بتا بی سابولن در اسانس سال اول نسبت 

اند. در اسانس همين  به سال دوم قابل تشخيص بوده

ن، آلفا ژاکسشن در سال اول اجزایی مانند آلفا تو

فالندرن، ترپينولن وجود ندارند که در گياه دو ساله 

 شوند.  دیده می

 موليت اولدر سال  اسانس عمده یها ترکيب

 و%( 4/5) ننيترپ گاما،(%1/18) منيسارا پ ،%( 3/32)

 ،%(7/12) موليت در سال دوم و%( 6/23) کارواکرول

 کارواکرول و%( 4/8) ننيترپ گاما ،(%9/9) منيسارا پ

 دوم سال درگونه گياهی  این اسانس بود.%( 3/48)

 بود رداربرخو یباالتر تيفياز ک اول سال به نسبت

-گاما ميزان. دوب اول سال در موليت ميزان نیشتريب.

. یافتدر سال دوم نسبت به سال اول افزایش  ترپينن

در سال دوم نسبت به سال  اسانس سيمن اراپ ميزان

افزایش   اسانس کارواکرول ميزان .اول کاهش یافت

 ساله دو گياهان گفت توان می طورکلی به. داد نشان

نسبت به  باالتری اسانس يفيتک و اسانس بازده

 .داشتند ساله گياهان یك
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  گونه اسانس یاصل های ترکيب درصدمقایسه  .2 جدول

S. avromanica کشت از پس مختلف های سال در 
Table 2. Percentage main components of the essential 

oil of wild and  cultivated of S. avromanica 
Second year (1391) First year (1390) Wild Componds 

9.9 18.1 3.9 p-cymene 
12.7 32.3 83.9 Thymol 
8.4 5.4 0.8 γ-terpinene 

48.3 23.6 5.2 Carvacrol 

 

 مورد مرزه گونه این اسانس یاصل یاجزا سهیمقا

 که گونه همان. شود می دهید 2 جدول در یبررس

 رشد اب اکسشن نیا در دهند می نشان 2 و 1 های جدول

 اسانس منيس-پارا ميزان در توجه قابل کاهش اهيگ

 اسانس در منيس-پارا ميزان که نحوی به شود می مشاهده

 نشان کاهش% 9 ساله یك اهيگ به نسبت ساله 2 اهيگ

در سال دوم  ننيترپ گاما که ميزان درحالی. دهد می

که ميزان گاما ترپينن با  طوری افزایش نسبی یافته است به

 در موليت ميزان. است هیافت % افزایش3حدود  رشد گياه

 یافته کاهش% 20 حدود اول سال به نسبت دوم سال

 است توجه قابل ومد سال در کارواکرول ميزان اما.است

که با رشد گياه ميزان کارواکرول نسبت به سال  طوری به

 مجموع گفت توان یم که ینحو به. برابر شده است اول دو

 در% 55 حدود از کارواکرول و موليت یفنل بيترک دو

. است افتهی افزایش دوم سال در% 61 حدود به اول سال

 نیا ارزش کيفی اسانس طورکلی به جینتا نیا طبق

 در سال دوم نسبت به سال اول گياه رشد با اکسشن

اما نسبت به مجموع این دو ترکيب  است افتهی افزایش

 .ست% کمتر ا28%( هنوز حدود 89فنلی در رویشگاه )

های عمده اسانس مرزه  تحقيقات قبلی ترکيب

شده از منطقه  گردآوری S. avromanica اورامانی

کریوفيلن گزارش  اورامان کردستان را کارواکرول و

های  ترکيب که درحالی .(Dastan et al., 2012) نمودند

شده از همين  عمده اسانس مرزه اورامانی گردآوری

 کارواکرول (،9/83)رویشگاه در تحقيق حاضر تيمول 

 ( است.9/3) سيمن-پارا ( و2/5)

 تحقيقات تاگزونومی گياهی در فلور ایران گونه 

S. avromanica را پلی  را گونه مستقل نشناخته و آن

نموده  محسوب S. edmondi Briquet  پلویيدی از گونه

نيز  S. edmondi عنوان سينونيم گونه  را به است اما آن

بنابراین با مقایسه  .(Jamzad, 2012) نياورده است

 S. edmondi Briquetگونه  تحقيقات قبلی در مورد

-گاما ،%( 1/61سيمن )-را پاراهای عمده آن  ترکيب

%( 8/4) ترپينول-آلفا و (%0/5) تيمول %(،6/9) ترپينن

 در .(Sefidkon & Jamzad, 2006) اند گزارش کرده

ی عمده ها پایۀ نتایج این تحقيق ترکيب که بر حالی

 %( و2/5) کارواکرول %(،9/83گونه تيمول ) این

 %( است.9/3) پاراسيمن

های عمده اسانس در طی دو سال کشت  ترکيب

-پارا ( و3/48-6/23) کارواکرول (،7/12-3/32تيمول )

 ( است.4/8-4/5ترپينن )-( وگاما9/9-1/18) سيمن

های عمده اسانس  متأسفانه گزارش دیگری از ترکيب

 مزرعه وجود ندارد. رزه در رویشگاه طبيعی وگونه م این

 تحقيقات در مورد تغييرات اسانس مرزه سهندی

S. sahendica Bornm مزرعه نشان  در رویشگاه و

دهد که در شرایط مزرعه ميزان بازده اسانس  می

دهد  وکارواکرول نسبت به عرصه طبيعی کاهش نشان می

% 36-35 های عرصه طبيعی از توده اما ميزان تيمول در

 6/49-1/38در شرایط مزرعه ميزان تيمول به  و

که در  درحالی .(Akbarinia, 2009یابد ) افزایش می

در شرایط مزرعه  S. avromanica گونه مرزه اورامانی

نسبت به عرصه طبيعی و تيمول  ميزان بازده اسانس

 کاهش وکارواکرول افزایش یافته است. 

  گونه ذرب توده 7 شمارتحقيقات پيشين روی 

S. sahendica طبيعی های رویشگاه ازشده  گردآوری 

ها  آن کشت و  کردستان و شرقی آذربایجان های استان

 و باالتر اسانس بازده ساله یك گياهان دهد که نشان می

داشتند  باالتری اسانس کيفيت دوساله گياهان

(Sefidkon et al., 2014) .که در گونه  درحالی 

S. avromanica  و کيفيت اسانسگياهان دو ساله در 

در سال دوم نسبت به سال  گياه رشد بابازده اسانس 

 .است افتهی افزایش اول

  جمعيت 8اسانس ی قبلی ها پژوهشدر 

S. sahendica Bornm. های اصلی  بررسی و ترکيب

 و (%9/54-5/32پاراسيمن ) ،%(7/41-6/19تيمول )

 Sefidkon et) %( گزارش شد8/12-0/1گاما ترپينن )

al., 2004) .همچنين مرزه سهندیS. sahandica 

Bornm. ی جاده بيجار به تکاب واقع در لومتريک 15 از

 منيپاراسهای عمده آن  کردستان گردآوری و ترکيب
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 %( و41/3اما ترپينن )گ ،(%57/33تيمول ) ،%(8/47)

 ,.Taherpour et al) دبو %(18/3کاریوفيلن اکسيد )

 S. avromanicaهای عمده  کيبکه تر درحالی (2005

%( و 2/5کارواکرول ) ،%(9/83در رویشگاه تيمول )

 %( بود.9/3) پاراسيمن

 تحقيقات پيشين در مورد گونه مرزه خوزستانی

S. khuzistanica Jamzad دهد  وحشی و زراعی نشان می

که کارواکرول در هردو نمونه وحشی و زراعی ترکيب 

( همچنين تحقيقات Farsam et al., 2004اصلی بود. )

کشت شده  قبلی در مورد اسانس بيست نمونه وحشی و

دهد که کارواکرول  نشان می .S. hortensis Lگونه 

های کاشته شده اما تيمول  ترکيب اصلی اسانس نمونه

 Baser et)های وحشی بودند  ترکيب اصلی اسانس نمونه

al., 2004). که در گونه  درحالیS. avromanica  در

در  %( و9/83گاه ترکيب اصلی اسانس تيمول )رویش

-6/23) دوم ترکيب اصلی کارواکرول-مزرعه در سال اول

 %( بود.7/12-3/32%( و تيمول )3/48

نشان  S. thymbra تحقيقات قبلی در مورد گونه

های  های کشت شده در مقایسه با نمونه داد در نمونه

 و زیستگاه بومی گرایشی به افزایش ميزان کارواکرول

 گاما ترپينن وجود داشت کاهش ميزان پاراسيمن و

(Economou et al., 2014). طوری که در گونه  همان

S. avromanica  افزایش ميزان کارواکرول در مزرعه

گاما ترپينن در  مشاهده شد اما ميزان پاراسيمن و

 مزرعه نسبت به رویشگاه افزایش نشان دادند.

نس مرزه در اسا های موجود تغييرات ترکيب

ارواکرول کدر رویشگاه  S. bachtiarica بختياری

 ،%(5/18منتون ) ،%(2/23پارا سيمن ) ،%(8/25)

 اراپو  %(3/62) کارواکرولدر مزرعه  %( و3/1يمول )ت

 .(Ahmadi et al., 2009) اعالم شد%( 2/21) منيس

افزایش  S. avromanicaطوری که در گونه  همان

نسبت به رویشگاه مشاهده ميزان کارواکرول در مزرعه 

 شد.

های  گرفته گونه های انجام بر پایۀ نتایج پژوهش

تحت بررسی مرزه عالوه بر اختالف در دامنه پراکنش 

از نظر  ك،خصوصيات نظير صفات مورفولوژی رو سای

دهنده  های عمده اسانس و درصد اجزا تشکيل ترکيب

 ,Sefidkon & Jamzad) داسانس نيز متفاوت هستن

 S. muticaهای  های عمده در گونه تنوع ترکيب .(2006

Fisch & C. A. Mey، S.macrantha C. A. Mey، S. 

intermedia C. A.، S. atropatana Bonge، 

Satureja spicigera (C. Koch) Boiss.، Satureja 

montana L.، Rech. Satureja isophylla، Satureja 

cuneifolia شتر اینمقایسه بي بررسی و ،تحقيق  

مراحل فنولوزیکی  های متفاوت و ها در رویشگاه گونه

 ,Sefidkon & Jamzad) طلبد مختلف گياه را می

2005; Gohari et al., 2005; Rustaiyan et al.,. 

2004; Sefidkon & Jamzad, 2004; Habibi et al., .

2007; Ćavar et al., 2008). 

 

 گيری كلی نتيجه

های فنلی در مزرعه  ترکيب کاهش بازده اسانس  و

های  محرز است اما افزایش ترکيب نسبت به رویشگاه

تواند ناشی از  فنلی در سال دوم نسبت به سال اول می

گونه به شرایط محيطی مزرعه باشد. با  سازگاری این

گونه در  قبول اسانس این توجه به کميت و کيفيت قابل

توان با تحقيق در مورد بهينه  سال دوم کشت، می

مارهای کردن شرایط زراعی گياه مانند اعمال تي

ای و آبياری شرایط الزم برای افزایش عملکرد  تغذیه

 مواد مؤثره گياه را فراهم نمود.  
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