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 اکسيدانی  تاثير فاصله کاشت و دور آبياري بر عملکرد، بازده اسانس فعاليت آنتی

 (Bunge. Satureja bachtiarica)گياه دارویی مرزه بختياري 
 

 3، زهرا طهماسبي2*، مهدي صيدي1زهرا مهدي شاهيوند
 ارشد علوم باغباني دانشگاه ايالم دانشجوي کارشناسي 1

 علمي گروه علوم باغباني دانشگاه ايالم استاديار و عضو هيات 2
 علمي گروه زراعت و اصالح دانشگاه ايالم استاديار و عضو هيات 3

 

 22/6/22تاريخ پذيرش:              11/1/22تاريخ دريافت: 

 

 چکيده

اسانس و عملکرد آنتي اکسيداني گياهي منظور بررسي دور آبياري و فواصل کاشت بر روي بازده، کيفيت  در اين تحقيق به

در مزرعه تحقيقاتي  81تا  98هاي  متعلق به تيره نعناعيان، طي سال (Bunge. Satureja bachtiaricaدارويي مرزه بختياري )

 هاي کامل تصادفي انجام شد. سطح اول دانشکده کشاورزي، دانشگاه ايالم با اجراي يک آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک

هاي آبياري )آبياري هر روز، يک روز در ميان، چهار و شش روز يک مرتبه( و سطح دوم شامل فواصل کاشت شامل تيمار

سانتي متر( بودند. صفات مورد مطالعه وزن تر و خشک هر بـوته، عملکرد وزن تر و خشک  21×22و  22×22، 22×11، 11×11)

ها اکسيداني اسانس بودند. نتايج تجزيه واريانس دادهوته و هکتـار و خواص آنتيدر هکتـار، ارتفاع بوته، بازدهي اسانس در هر ب

تر و خشک، فعاليت آنتي  داري در سطح يک درصد بر وزن نشان داد که سطوح مختلف آبياري و فاصله کاشت تاثير معني

داري در سطح يک درصد بر روي صفات  اکسيدان و بازدهي اسانس داشتند. اثرات متقابل دور آبياري و فاصله کاشت تاثير معني

متر سانتي 11× 11ها نشان داد که بيشترين وزن تر و خشک بوته در تيمار آبياري هر روز و فاصله کاشت داشت. مقايسه ميانگين

 متر بدست آمد. سانتي 22×22بدست آمد و بيشترين ميزان توليد اسانس در فواصل آبياري، چهار روز يکبار و فاصـله کاشت 

درصد( در  98/89درصد متغير بود. بيشترين فعاليت آنتي اکسيداني ) 98/2تا  32/2هاي مختلف بين بازدهي اسانس در تيمار

 متر بدست آمد.  سانتي 22×22تيماري چهار روز آبياري و فاصله کاشت  ترکيب
 

 .S. bachtiarica Bungeتياري آنتي اکسيدان، بازدهي اسانس، تراکم بوته، گياه دارويي، مرزه بخ: کليدي واژگان
1 
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 بازده اسانس فعاليت آنتی اکسيدانی...تاثير فاصله کاشت و دور آبياري بر عملکرد ، 

 مقدمه 

داروسازي  صنايع مبرم جمعيت و نياز با افزايش

دارو  توليد مواد اوليه عنوان به دارويي گياهان به

 صنايع در دارويي گياهان موثره مواد همچنين اهميت

توليد،  و کشت شده سبب بهداشتي و آرايشي غذايي،

 خاصي اهميت از گياهان اين تجارت و مصرف

(. متاسفانه Farnsworth, 1994باشد ) برخوردار

هاي اخير و گياهـان دارويي با توجه به خشکسالي

چراي روية آنها توسـط مردم بومي و برداشت بي

 Srimantpramanicها، در معرض نابـودي هستند ) دام

and  Raychudhuri, 1997 با توجه به مواد مؤثره .)

هاي مختلف اين گياه در طبيعت در موجود در اکوتيپ

گردد که شرايط مختلف زيستي چنين استنباط مي

هاي گوناگون محيطي و قابليت سازگـاري تنش

در توليـد و ظهور  هاي مختلف، عـوامل عمـده گونه

ها  هاي شيميايـي هستند. در نتيجه، اعمال تنشتيپ

مي تواند با تأثير گذاري بر کميت و کيفيت ماده مؤثره 

اين گياهان بسيار مفيد واقع شود. محصول زراعي يک 

گياه دارويي زماني از نظر اقتصادي مقرون به صرفه 

ن به هاي اوليه و ثانويه آمي باشد که مقدار متابوليت

حد مطلوب رسيده باشد. لذا با انتخاب عوامل محيطي 

توان به حداکثر مقدار  و ارقام گياهي مناسب مي

 (. 1399محصول دست يافت )اميدبيگي، 

اي  آب يکي از عوامل محيطي است که تاثير عمده

بر رشد و نمو و ميزان مواد مؤثره گياهان دارويـي 

اسانـس در دارد. کمبود آب سبب افزايش ميـزان 

واحـد سطـح علف ليـمو و افزايـش ميـزان 

آرتميزينيــن در درمنـه يکسـاله شده و توليد اسانس 

دهد و ترکبيات فنلي در اکليــل را کـاهش مي

(Charles et al., 1990.)  همچنين، گزارش شده است

که در جعفري، عملکرد اسانس با افزايش تنش 

(. Petropoulos et al., 2008خشکي افزايش مي يابد )

مديريت زراعي موفق در شناخت تراکم مطلوب بوته، 

منظور استفاده بهينه از منابع و نيز مقدار و نحوه  به

عنوان يک نهاده پرارزش، از اهميت  مصرف آب به

. کاشت گياهان با تراکم باشد بااليي برخوردار مي

شود که گياهان به سرعت فاصله بيشتر باعث مي

هاي هرز جلوگيري  نده و از رشد علفرديف را پوشا

 . (and Szasz, 2004 Foldesi)کنند 

 افزايش دفعات کنجد در که گزارش شده است

در  فرعي هاي شاخه تعداد داري معني طور به آبياري

 متر در گياهي خشک ماده کل و کپسول در دانه گياه،

 در آبياري (.Dilip et al., 1991داد ) افزايش مربع را

 تشکيل مرحله رويش گياه، ابتداي مناسب )يعني زمان

 کيفيت بر مثبتي تاثير ها( نموگل مرحله همچنين و ساقه

(. 1389داشت )اميدبيگي،  رازيانه موثره مواد کميت و

 شد انجام آب به واکنش اسفرزه روي بر که تحقيقاتي

 آبياري دفعات افزايش تعداد با خشک وزن که داد نشان

 مسئله که اين کرد پيدا افزايش شدت به نوبت پنج تا

 بوده است. آنها بهتر رشد و ها بوته تعداد افزايش دليل به

تعداد  افزايش با داري معني طور به نيز دانه عملکرد

 تفاوت ولي يافت، افزايش نوبت چهار تا آبياري دفعات

 لحاظ اين از آبياري نوبت پنج و چهار بين داري معني

 (.Ganpat et al., 1992نداشت ) وجود

هر  موفقيت در مهم صفات از يکي مطلوب تراکم

عوامل  از مطلوب، گياهان تراکم در است. محصولي

حداکثر  غذايي مواد و نور رطوبت، محيطي مانند

نمايند )نوروز پور و رضواني مقدم،  مي را استفاده

شاخص  طريق توليد از مطلـوب تراکـم (. در1399

داخل  در برگها مناسب و توزيع اپتيمم برگ سطح

افزايش  خورشيدي جذب انرژي کارايي کانوپي، گياهي

که  شده است گزارش (.1391پور،  يابد )خواجه مي

عملکرد  افزايش باعث شويد در رديف فواصل کاهش

شاخه  تعداد و چتر تعداد آزمايش اين در دانه گرديد.

نگرفت  قرار رديف فواصل تاثير بوته تحت در

(Randhawa et al., 1992.)  با بررسي اثر تراکم کاشت
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بر عملکرد و ميزان اسانس نعناع فلفلي مشاهده شد که 

تر و  افزايش تعداد بوته در واحد سطح عملکرد وزن

داري افزايش  طور معني خشک و عملکرد اسانس را به

داد اما با افزايش تراکم بوته، درصد اسانس کاهش 

 (.1398همکاران، داري نشان داد )حيدري و  معني

 بر بوته تراکم و آبياري فواصل اثر بررسي با

 که سياهدانه مشاهده شده عملکرد اجزاي و عملکرد

 کليه بر داري معني تاثير آبياري مختلف تيمارهاي

 شاخص و هزاردانه وزن به جز مطالعه مورد صفات

 و فوليکول در دانه تعداد بوته، ارتفاع داشت. برداشت

 در بوته مختلف هاي تراکم تاثير تحت هزاردانه وزن

 داري معني تاثير تراکم، ولي نگرفتند. قرار سطح واحد

داشت )نوروزپور و  مطالعه مورد صفات ساير بر

  (. 1399رضواني مقدم، 

مرزه از گياهان دارويي ارزشمند است که از 

هاي گلدار آن به طور وسيعي در صنايع  سرشاخه

 et al., 1990شود ) غذايي و دارويي استفاده مي

Svoboda همچنين تحقيقات پزشکي از نقش آن در .)

کاهش چربي خون، مقوي باء، سخت کننده جنين، 

آور  هاي سينه، الغري، قاعده ضد سرفه، در درمان درد

کننده  و داروي مخصوص معالجه فلج، تحريک

هاي عصبي، برطرف کننده تهوع، اسهال و سيستم

(. جنس ,Omidbaigi 2000کند )گلودرد حکايت مي

گونه علفي يک ساله و چندساله  19مرزه در ايران 

دارد که در مناطق مختلف کشور مانند استانهاي 

لرستان، خوزستان، ايالم، کرمانشـاه، اصفهان، نواحـي 

شمال شرقي، گيـالن، يزد و بعضي نقاط ديگـر 

داراي پراکندگي   S. bachtiaricaرويند. گونه مي

هاي غربي،  ي در ايران است و از استاننسبتا وسيع

مرکزي و جنوب غربي ايران جمع آوري شده است 

(. در تحقيقات پيشين 1393)سفيدکن و همکاران، 

هاي مرزه ترکيب در اسانس سرشاخه 22تعداد 

بختياري استان فارس شناسايي شده است که از آن 

درصد(،  3/98بين اجزاي اصلي اسانس، کارواکرول )

 9/1درصد(، ترانس و آلفا برگامتون ) 8/12ن )پاراسيم

 et al., 2009) درصد( بودند 1/9درصد( و تيمول )

Ahmadi.)  اگرچه نتايجي ديگر نشان داد که ترکيب

هاي مختلف اين گونه  دهنده اسانس توده اصلي تشکيل

آوري  هاي مختلف استان ايالم جمع که از رويشگاه

اسانس( بود  درصد 82شده بودند، تيمول )بيش از 

هاي مختلف جنس  گونه. (1399)زرين آبادي، 

Satureja  از نظر ميزان اسانس و نوع ترکيبات تشکيل

دهنده تنوع زيادي دارند. با اين وجود، ضروري است 

برداري اقتصادي و صنعتي از  قبل از هر گونه بهره

گياهان دارويي وحشي با ارزش نظير مرزه بختياري، 

نموده و با انجام تحقيقات الزم، بايد آنها را اهلي 

اطالعاتي در خصوص فاصله و زمان مناسب کاشت، 

دور آبياري و غيره را براي توليدکنندگان فراهم نمود. 

از آنجايي که تا کنون تحقيقي در خصوص تعيين 

بهترين الگوي کاشت و تأثير تراکم کاشت و فاصله 

آبياري بر عملکرد و بازدهي اسانس مرزه بختياري 

انجام نشده است، اين تحقيق جهت بررسي اثر فواصل 

هاي مختلف آبياري بر کميت و مختلف کاشت و رژيم

کيفيت اسانس گياه دارويي مرزه بختياري در شرايط 

 آب و هوايي استان ايالم اجرا گرديد. 

 

 ها  مواد و روش

در  81تا  98هاي زراعي  اين آزمايش طي سال

مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه ايالم با 

دقيقه شمالي و طول  38درجه و  33عرض جغرافيايي 

 1991دقيقه شرقي و ارتفاع  22درجه و  91جغرافيايي 

 متر از سطح دريا اجرا شد. 

اين تحقيق با استفاده از يک آزمايش فاکتوريل 

هاي کامل تصادفي با سه تکرار  ر پايه طرح بلوکب 9×9

 12×12انجام شد. هر بلوک شامل هشت کرت 

متر بود. براي جلوگيري از تداخل اثر آبياري در  سانتي
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ها در هر بلوک يک هاي مجاور، فاصله بين کرتکرت

ها دو متر در نظر گرفته شد.  متر و فاصله بين بلوک

ماه  اواخر فروردينجهت تهيه مواد گياهي، ابتدا در 

آوري شده مرزه  جمع مادري هايپايه از 1382

 گيري استان ايالم(، قلمه بختيـاري )توده بدره از توابع

هاي نشايي  دار شدن به گلدان کرده و پس از ريشه

منتقل شده و در نهايت پس از استقرار کامل گياهان 

در گلدانها و رفع خطر سرماي ديررس، اوايل خرداد 

 مزرعه اصلي منتقل شدند.  ماه به

صورت زير  ي مورد بررسي در آزمايش بهتيمارها

 بودند:

صورت هر روز، يک  تيمار آبياري: آبياري به -الف

روز در ميان، چهار روز يکبار و شش روز يکبار. 

ترتيب  تيمارهاي آبياري پس از استقرار کامل گياه به

 ذکر شده اعمال گرديدند. 

ل چهار فاصله کاشت مختلف تيمار تراکم: شام -ب

 متر.  سانتي 21×22و  22×22، 22×11، 11×11بوته 

هاي آبياري تا استقرار کامل و اعمال تيمار

هاي آزمايشي به ها در تمامي کرتيکنواخت قلمه

تعويق افتاد و به همين منظور چند نوبت آبيـاري 

سبک بالفاصله بعد از کاشـــت انجام شد. مقدار آب 

ر نوبت آبياري برابر ظرفيت زراعي خاک مصرفي در ه

مزرعه و به روش غرقابي بود. براي بررسي 

خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک، از مزرعه 

گيري  متري خاک نمونه سانتي 32تحقيقاتي تا عمق 

شد. در طي دوره رشد گياه اقدامات الزم جهت مبارزه 

ها صورت  هاي هرز و مبارزه با آفات و بيماري با علف

متر باالي رفت. در مرحله گلدهي کامل، از پنج سانتيگ

ها را قطع کرده، پس از توزين و ثبت  سطح خاک ساقه

ها، در سايه و در دماي اتاق خشک  تر نمونه وزن

شدند. پس از توزين وزن خشک، ماده گياهي خشک 

شده توسط آسياب برقي داراي الک با منافذ به قطر دو 

هاي گياهي تا زمان  نهمتر پودر شد. سپس نموميلي

گيري در محلي خنک نگهداري شدند. پس از اسانس

گيري صفات ديگر بازدهي اسانس  گيري اندازه اسانس

 اکسيداني صورت گرفت. و فعاليت آنتي

 

گيري پارامترهاي رشدي )وزن تر و خشك و  اندازه

 ارتفاع(

ها را در اتاقي  تر، نمونه گيري وزن پس از اندازه

معرض سايه خشک کرده، سپس وزن خنک و در 

گيري شد. سپس بر  خشک آنها در آزمايشگاه اندازه

تر و خشک  هاي بدست آمده، عملکرد وزن اساس داده

گيري  در هر بوته بر حسب گرم محاسبه شد. اندازه

ارتفاع گياه نيز با خط کش و در مرحله گلدهي کامل، 

هاي خشک شده را در  صورت گرفت. نمونه

بندي کرده و تا زمان استخراج  اغذي بستههاي ک پاکت

 ماده موثره در جاي خشک و خنک نگهداري شدند.

 

 استخراج اسانس

و با  1استخراج اسانس به روش تقطير با آب

انجام شد. براي اين کار  2استفاده از دستگاه کلونجر

هاي هوايي گياه گرم از نمونه آسياب شده بخش 122

ا که در مرحله گلدهي ها( رها و سرشاخه)شامل برگ

کامل برداشت و در سايه خشک شده را در يک بالون 

ته گرد يک و نيم ليتري ريخته و مقداري آب مقطر 

)حدود دو سوم حجم بالون( به آن اضافه نموده و 

عمل تقطير به مدت سه ساعت انجام شد. سپس 

گيري و ثبت  درصد اسانس مربوط به هر نمونه اندازه

 گرديد. 

 

 گيري ميزان فعاليت آنتي اکسيداني اندازه

اکسيداني اسانس بر اساس روش  فعاليت آنتي

(Kulkarni and Aradhya, 2005 از روي غير فعال )

                                                           
1
- Hydrodistilation  

2
- Clavanger  
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 و 2هاي آزاد توليد شده توسط ماده  کردن راديکال

رنگ کردن آن  و بي 1پيکريل هيدرازيل-1-دي فنيل-2

ميکروليتر از  122گيري شد. براي اين منظور،  اندازه

ميکروليتر  1/2% + 81ميکروليتر اتانول  1/88نمونه )

 Tris-HCl (122 ميکروليتر از بافر 822اسانس( با 

ليتر  ( مخلوط شده و يک ميلي=pH 9/8موالر، ميلي

DPPH  به آن اضافه گرديد. محلول حاصل تکان داده

دقيقه به حال خود باقي گذاشته شد.  32مدت  شد و به

نانومتر با  118پس از آن جذب محلول در طول موج 

APEL (PD-303 UV )دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

گيري شد. در نهايت عدد جذبي که قرائت شد،  اندازه

ه بعد از مدت زمان مانده بود ک باقي DPPHبيانگر مقدار 

 DPPHگيري شد. بنابراين ميزان  مشخص اندازه

طور معکوس با فعاليت حذف کنندگي  مانده به باقي

اکسيدان در ارتباط است. براي  راديکال آزاد بوسيله آنتي

هاي بدست آمده، جذب محلول هر  تصحيح زمينه داده

گيري شد و  نيز اندازه DPPHنمونه بدون اضافه کردن 

کسر گرديد.  DPPHان جذب محلول داراي از ميز

 DPPH ،822ليتر  نمونه شاهد شامل يک ميلي

ميکروليتر آب مقطر بود.  122و Tris-HCl ميکروليتر 

براي صفر کردن دستگاه اسپکتروفتومتر، از محلول 

 822ميکروليتر اتانول با  122شاهد )مخلوط کردن 

 ( استفاده شد. Tris-HClميکروليتر 

آنتي اکسيداني بر اساس فرمول ذيل  درصد فعاليت

 محاسبه گرديد.
Antioxidant activity(%) = (1 - Asample(517nm) 

/ Acontrol(517nm)) ×100 
 Asample 1/88ميکروليتر نمونه ) 122]: جذب نمونه 

ميکروليتر اسانس(+  1/2درصد+  81ميکروليتر اتانول 

[ DPPHليتر  + يک ميليTris-HCl ميکروليتر بافر  822

  .   nm 118در طول موج 

                                                           
1
- 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

 Acontrolليتر  : جذب شاهد )يک ميليDPPH  +822 

ميکروليتر آب مقطر(  Tris-HCl +122 ميکروليتر بافر 

 .nm 118 در طول موج 

 

 محاسبات آماري

افزار آماري  ها با استفاده از نرم تجزيه واريانس داده

SAS افزار  انجام شد و براي ترسيم نمودارها از نرم

Excel افزار  استفاده شد. مقايسه ميانگين تيمارها با نرم

MSTATC  با استـفاده از روش دانکن( صـورت(

 گـرفت. 

 

 نتايج

 ارتفاع گياه

اثر فواصل آبياري و فاصله کاشت بر ارتفاع بوته در 

ش (. با افزاي2دار شد )جدول  سطح يک درصد معني

فواصل آبياري ارتفـاع گياه کاهش يافت. نتـايج حاصل 

ها نشان داد که کليه تيمارها از نظر از مقايسه ميانگين

(. بيشترين 2آماري با هم اختالف داشتند )جدول 

متر( ارتفاع  سانتي 29/38ترين )متر( و کم سانتي 89/98)

ترتيب در تيمار فواصل آبياري هر روز و شش  بوته به

 (. 3ار حاصل شد )جدول روز يکب

 تاثير که داد نشان هاميانگين همچنين، مقايسه

 قرار آماري گروه چهار فاصله کاشت بر ارتفاع گياه در

( 19/31ترين ) متر( و کم سانتي 89/12بيشترين ) .دارند

و  11×11ترتيب در تيمار فاصله کاشت  ارتفاع بوته به

دور اثرات متقابل  متر حاصل شد. سانتي 22×21

 1آبياري و فاصله کاشت بر ارتفاع بوته نيز در شکل 

نشان داده شده است. بيشترين و کمترين ارتفاع بوته 

ترتيب در ترکيب تيماري آبياري هر روز توأم با  به

متر و ترکيب تيماري  سانتي 11×11فاصله کاشت 

 22×21آبياري شش روز يکبار توأم با فاصله کاشت 

 .متر مشاهده گرديد سانتي
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 بوته اثر تيمارهاي مختلف بر صفت وزن تر

( نشان داد که 2تجزيه واريانس داده )جدول 

اختالف معني داري بين تيمارها وجود نداشته است. 

تأثير فواصل آبياري و تراکم بوته بر وزن تر در سطح 

 يک درصد معني دار بود. 

( نشان داد که 3مقايسه ميانگين تيمارها )جدول 

مختلف از نظر وزن تر اختالف معني بين تيمارهاي 

داري وجود داشت. به طوري که بيشترين ميزان وزن 

تر در ترکيب تيماري آبياري هر روز و فاصله کاشت 

متر و کمترين مقدار آن در تيمار آبياري سانتي 11×11

متر سانتي 22×21روز در ميان و فاصله کاشت  1

  .(2حاصل شد )شکل 

 

 خشك بوتهتاثير تيمارها بر وزن 

تجزيه واريانس داده وزن خشک بوته حاکي از آن 

بود که اختالف معني داري بين تکرارها وجود نداشت 

(. تاثير تيمارهاي مختلف بر وزن خشک 2)جدول 

گياه مرزه بختياري درسطح يک درصد معنـــي دار 

بوده است. اثرات ساده تيمارهاي مختلف بر وزن 

 ست. آمده ا 3ها در جدول  خشک بوته

مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بين تيمارهاي 

مختلف از نظر وزن خشک در متر مربع اختالف معني 

داري وجود دارد. به طوري که بيشترين ميزان وزن 

خشک در تيمار آبياري هر روز و فاصله کاشت 

سانتي متر و کمترين مقدار آن در تيمار  11×11

 22×21اصله کاشت روز در ميان و ف 1فواصل آبياري 

 (.3سانتي متر به دست آمد )شکل 

 

 بازده اسانس

مقايسه ميانگين اثرات ساده تيمارها نيز نشان داد 

( نشان داد که 3که مقدار توليد اسانس گياه )جدول 

تيمار مختلف کامالً متفاوت بود.  11توليد اسانس در 

ترتيب  به نحوي که بيشترين و کمترين مقدار اسانس به

روز يکبار و فواصل يک روز  9به تيمار فواصل مربوط

 . در ميان بود

 9درصد( در فواصل  98/2بيشترين بازده اسانس )

و کمترين مقدار  22×22روز آبياري و فاصله کاشت 

درصد( در ترکيب تيماري آبياري يک روز  32/2آن )

مشاهده گرديد )شکل  22×11در ميان و فاصله کاشت 

9.) 

 

 اکسيداني فعاليت آنتي

اکسيداني اسانس حاصل از گستره فعاليت آنتي

 درصد متغير بود. 98/89تا  18/92تيمارها از 

ترتيب  اکسيداني بهبيشترين و کمترين فعاليت آنتي

 22×22تراکم -مربوط به تيمار آبياري چهار روز يکبار

بود  22×22تراکم -و فواصل يک روز در ميان آبياري

 (. 1)شکل 

 

 بحث

هاي مختلف  تاثير کم آبي در کاهش رشد قسمت

 ,.Mohamed et alگياه و عملکرد در گياهان رازيانه )

(، بابونه et al., 1999 Singleton(، گشنيز )2004

(، 1399(، خردل سياه )اميدبيگي، 1399)اميدبيگي، 

 et al., 1992( و ريحان )1382انسيون )زرگري، 

Simonهاي اين تحقيق  ه( گزارش شده است که با يافت

باال بودن وزن تر در واحد سطح، مطابقت دارد. 

حصول يک عملکرد باال را تضمين مي کند. افزايش 

وزن تر نشان دهنده رشد رويشي بهتر، افزايش سطح 

هاي هوايي گياه و به دنبـال آن استـفاده  برگ و بخش

بهتر از تششع خورشيـدي و در پي آن فتوسنتـز باال 

(. با افزايش تراکم با وجود 1319دنيا، باشد )سرم مي

اي و نيز محدوديت منابع، وزن  افزايش رقابت بين بوته

تر در هر بوته کم ولي در واحد سطح به دليل افزايش 

ها افزايش مي يابد. در واقع اثر متقابل بين  تعداد بوته

دار بوده  تيمارهاي آبياري و تراکم بر وزن تر معني
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آبياري و تراکم از ميزان وزن  است. با افزايش فواصل

تر در واحد سطح کاسته شد که احتماالً اين مسئله به 

ويژه آب( بين  دليل افزايش رقابت بر سر منابع )به

ها در فواصل آبياري بيشتر است که تراکم باالتر  بوته

. نتايج حاصل از اين اين موضوع را تشديد کرده است

( بر روي 1393تحقيق با نتايج )نجفي و همکاران.، 

اثر آبياري و تراکم بر کميت و کيفيت گياه دارويي 

 Crictina, etهاي ) يافته و Plantago ovateاسفرزه 

al., 2008که  ( مطابقت دارد. تحقيقات نشان داده اند

هاي فتوسنتـزي ارتباط فتوسنتـز و توليد فرآورده

مستقيمي با توليد اسانس دارند )ايزدي و همکاران.، 

همچنيـن درباره همبستگي بيـن فتوسنتـز و  (.1398

ها نشان داده اند که گاز کربنيک توليد اسانس آزمايش

و گلوکز به عنوان پيش ماده مناسب در سنتز اسانس و 

ها مطرح هستند )ايزدي و همکاران، به ويژه مونوترپن

هاي آبي يا اسمزي ممکن است مقدار و (. تنش1398

قرار دهد. توليد و  ترکيب اسانس را تحت تأثير

کارگيري مواد حاصل از فتوسنتز توليد اسانس را  به

کنند. تقسيم نهايي کربن تثبيت شده کنترل مي

فتوسنتزي جزء مهم مکانيسم فيزيولوژيکي توليد 

بيوسنتز  (.and Szasz, 2004 Foldesiاسانس است )

هاي نوري و تنفسي گياه  اسانس گياه دارويي به رژيم

به همين علت در اين آزمايش، در فاصله بستگي دارد، 

 دليل سايه اندازي کمتر کاشت کمتر بوته در هکتار به

هاي زيريــن  و دريافت نور بيشتر توسط قسمت

هاي اسانس  کانــوپي و افزايــش مقــدار و ترکيــب

بيشتــري را دارد. گزارشات مشابهي در مورد افزايش 

شت در گياهان ميزان اسانس در اثر افزايش فاصله کا

 ,.et alگشنيز )و  (Mohamed, et al., 2004رازيانه )

1999 Singleton,)  .تواند بر تنش آبي ميوجود دارد

توليد اسانس تأثير بگذارد. بنــابراين دليل  مسير چرخه

احتــمالي افزايش اسانس در شرايط تنش در اين 

مطالعه، اين است که رشد گياهان با تنش خشکي 

کند و کربن تثبيت شده در فتوسنتز ا ميکاهش پيد

براي تشکيل ترکيبات ثانويه استفاده شده که منجر به 

توليد اسانس بيشتر خواهد شد. در اين تحقيق اثر 

اسانس گياه دارويي مرزه بختياري در پاک کردن 

هاي آزاد مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان  راديکال

دام اندازي  داد با افزايش تنش خشکي قدرت به

هاي آزاد افزايش يافت. در تحقيقي مشخص  راديکال

اکسيداني عصاره بابونه شيرازي به  شد که فعاليت آنتي

 ,.et alترکيبات فنلي موجود در آن بستگي دارد )

1999 Singleton, افـزايش فعاليـت آنتـي اکسيداني .)

دليـل افزايش ترکيــبات فنلي  اسانس مـرزه احتماال به

اشد. گزارش شده که ميزان ترکيبات فنلي در اثر بمي

يابد که اين امر ارتباط  تنش خشکي افزايش مي

 ,Kimمستقيمي با ظرفيت آنتي اکسيداني اسانس دارد )

et al., 1997 .) 

 

 گيري نهايي نتيجه

در اين تحقيق ثابت شد که تنش کم آبي و 

افزايش تراکم کاشت، سبب کاهش فعاليت 

اکسيداني اسانس مرزه بختياري مي شود.  آنتي

درحاليکه آبياري هر روزه و کاشت اين گياه با تراکم 

تر و خشک گياه را  تواند عملکرد وزن بيشتر مي

افزايش دهد. اين بدين معني است که بسته به هدف 

يد و نوع مصرف نهايي محصول توليدي، الگوي از تول

تواند کامالً متفاوت باشد. به عبارتي ديگر،  کاشت مي

چنانچه هدف از توليد مرزه بختياري، استفاده به عنوان 

باشد، با افزايش تراکم و  ادويه يا چاشني غذا مي

آبياري بيشتر مي توان محصول شاخ و برگ بيشتري 

دف از توليد، استفاده از انتظار داشت. اما چنانچه ه

عنوان جايگزين مواد  اسانس يا عصارة گياه به

نگهدارنده مصنوعي بدليل خاصيت آنتي اکسيداني آن 

عنوان دمنوش گياهي مد نظر باشد،  و يا کاربرد آن به

بهتر است با افزايش دور آبياري و اعمال تنش کم آبي 
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 و نيز کاشت گياهان با فاصله بيشتر زمينه را براي

هاي آزاد بيشتر  توليد محصولي با قابليت مهار راديکال

فراهم نمود. همچنين، از آنجايي که اکوسيستم نقش 

هاي ثانويه دارد، اي در بيوسنتز مواد و متابوليتعمده

مطالعه تأثير عوامل محيطي و اکولوژيکي مختلف، 

اي در بهبود کمي و کيفي مواد تواند نقش عمدهمي

دار  در اين تحقيق تأثير معني. ا کندموثره گياهان ايف

تيمارهاي آبياري و فاصله کاشت بر صفات کمي و 

کيفي گياه جهت تعيين بهترين الگوي کاشت و داشت 

شود در  مرزه بختياري به اثبات رسيد. لذا پيشنهاد مي

تحقيقات آتي، تأثير عوامل محيطي ديگر از قبيل درجه 

تفاع از حرارت، رطوبت نسبي هوا، شدت نور، ار

هاي آلي و شيميايي و غيره ارزيابي  سطح دريا، کود

 شود.
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 مشخصات خاک محل انجام تحقيق :1جدول 

  ويژگي خاک

 99/2 هدايت الکتريکي )دسي زيمنس برمتر(
 11/8 (pHاسيديته  )

 93/1 ماده آلي  )درصد(

 293/2 ازت کل )درصد(

 92 (ppmفسفر قابل جذب  )

 (ppmقابل جذب  )پتاس 
 بافت خاک

112 
 لومي -رسي

 

 
 اثرات متقابل فواصل آبياري و تراکم کاشت بر ارتفاع گياه :1شکل 

 

 
 اثرات متقابل فواصل آبياري و تراکم کاشت بر وزن تر :2شکل 
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 اثرات متقابل فواصل آبياري و تراکم کاشت بروزن خشک گياه: 3شکل 

 

 
 

 تيمارهاي مختلف مرزه بختياري بر بازده اسانساثرات متقابل : 4شکل 
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 مقايسه فعاليت آنتي اکسيداني تيمارهاي  مرزه بختياري :5شکل 

 

 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف آبياري و فواصل کاشت :3جدول 

 فواصل آبياري
 عملکرد وزن تر

 )گرم در متر مربع(

عملکرد وزن 

خشک )گرم در 

 متر مربع(

 بازده اسانس

گرم 122)ميکرو ليتر در 

 ماده خشک(

 ارتفاع

 متر()سانتي

فعاليت آنتي 

 )درصد( اکسيداني

  29/231 آبياري هر روز
a 913/98  

a
 29/998 b

 89/98 a 
 

a93/18 

32/228 يک روز در ميان b 191/18  
b
 18/938 b

 88/92 b  
 

ab88/19 

91/193 چهار روز در ميان c
 28/11 c

 18/192  
a
 22/38 c 

 
ab19/19 

82/118 شش روز در ميان d
 88/91 d

 21/991 b
 29/38 d   b23/19 

 فواصل کاشت

cm 11- 11 19/282 a
 33/82 a

 12/999 b
 89/12 a

 
d198/12 

cm 22- 11 99/189 b 12/11 b
 18/919  

b
 91/38 c

 
c813/12 

cm22 -22 11/118 c
 31/11 c

 21/182  
a
 39/92 b

 
a198/19 

cm 21-22 11/191 d
 21/99 d

 32/921 b
 19/31 d

 
b111/13 

 باشند. داري مي هاي داراي حداقل يک حرف مشترک از نظر آماري فاقد اختالف معني ميانگين
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Abstract 

 Satureja bachtiarica Bunge. as a medicinal plant belongs to Lamiaceae family. In order to 

evaluate the effects of different plant spacing and irrigation intervals on yield and quality of essential 

oils of plant foliage, a study carried out during 2010 to 2012 at research farm of Agriculture College, 

Ilam University, using a factorial design. factors were four plant spacing (15×15, 15×20, 20×20 and 

20×25 cm) and four irrigation intervals (every day, every other day, after four days and after six 

days). Analysis of variances showed that irrigation intervals and planting distances had significant 

effects on dry weight, total antioxidant and oil yields. The highest dry and fresh weights were 

observed in treatment of every day irrigation and 15×15 cm planting space. The highest essential oils 

yield recorded in treatment of every four days irrigation and 20 × 20 cm planting space. However, oils 

yield of different treatments varied from 0.30 to 0.87 percent. The highest antioxidant activity (78.49 

percent) obtained with the treatment of every four days irrigation and 20 × 20 cm spacing. 

 

Keywords: Antioxidant, Essential oils, Medical plants, Plant spacing
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