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دهیکچ
Satureja(مرزههاي گونهازتعدادي spp. (دري اژهیوگاهیجاازرولکارواکومولیتهمانندی باارزشيهایبکتربودندارابا

ي هاسشنکااسانسیروغنتیفیکومیتکی بررسق،یتحقنیاي اجراازهدفد.نباشیمبرخورداری شیآرا،یبهداشت،ییداروعیصنا
آوريجمعکشوری عیطبهايرویشگاهازمرزهمختلفگونه10ازاکسشن35بذرابتدابود.ی زراعحالتدرمرزهي هاگونهمختلف

کاملبلوكطرحقالبدرزد،یهیشاهدگردفرامرزدرواقعزدیاستانیی دارواهانیگقاتیتحقمزرعهگلخانهدرنشاءازپسوشده
هیسادرردنککخشوي آورجمعکشتازپسمتوالیسالچهارطیآنها،گلدارهايسرشاخهشدند.کشتتکرارسهدرتصادفی،

ی روماتوگرافکلهیوسهباسانس،اهیگکخشوزناساسبراسانسبازدهنییتعازپسشد.انجامي ریگاسانسآبباریتقطروشبه
وزندیتولزانیمانسیوارهیتجزجینتا.انجام شدهااسانسیی شناساوهیتجزی جرمسنجفیطبهمتصلي گازی روماتوگرافکوي گاز
ي هاسالدرتارکهدراسانسدیتولزانیمواسانسبازده،هاشاخهخشکوزنبرگ،کخشوزن،هواییهاي اندامکخشوزنوتر

نیبازشد.انجام%5احتمالسطحدرنکدانآزمونتوسطهانیانگیمسهیمقابود.داریمعن%1سطحدر1392و1390،1391
چهاری طدرباالدرصدبارولکارواکومولیتنن،یترپ-گامامن،یس-پارابیکتر4مختلفي هاسشنکادرموجودیی ایمیشي هایبکتر

لن،یوفیارکترانسنن،یترپ- آلفانن،یپ-بتانن،یپ-آلفاتوژان،-آلفاي هایبکترنیهمچنگرفتند.قراری بررسوسهیمقاموردسال
گرفتننظردربای لکطورهبدادند.اختصاصخودبهرایی باالدرصدهاسشنکاازی برخدردیساکالنیوفیارکواسپاتولنئولنئول،یترپ

.S(15ي هاسشنکااسانس،هدهندلیکتشيهایبکترودیتولزانیمبازده، rechingeri(واسانس%8/5نیانگیمباالمیااستانأمنشبا
.S(107سشنکا، مولیت%2/12ورولکارواک%64وتارکهدراسانسلوگرمیک9/113دیتولزانیم spicigera (النیگاستانأمنشبا
.S(24سشنکارول،کارواک%2/9ومولیت%4/43وتارکهدراسانسلوگرمیک5/75زانیمواسانس%4/2نیانگیمبا rechingeri (
ومولیت%2/6ورولکارواک%4/75وتارکهدراسانسلوگرمیک8/63دیتولزانیمواسانس%2/4نیانگیمباالمیااستانأمنشبا
.SKM)Sسشنکا bachtiarica (رولکارواک%66وتارکهدراسانسلوگرمیک9/51دیتولزانیمواسانس%6/2بازدیاستانأمنشبا
.ندشومیی معرفبرترهاي سشنکاعنوان ترتیب بهبهمولیت%5/0و

.زدیرول،کارواکمول،یتکشت،،)Satureja(مرزهاسانس،:يدیلکهاي هژوا
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مقدمه
هاییاکسشنیاگونهمعرفی،پژوهشایناجرايازهدف

؛ باشندمزیتداراياسانسکیفیتومیزاننظرازکهمرزهاز
برايباالهمؤثرمواددارايوسازگارومناسبارقاممعرفی
ووکارکشتتوسعهبراي مشابهمناطقومطالعهمورد مناطق

اجراییهايسازمانتوسطگیاهاینازبهینهبرداريبهره
میزاننظرازSaturejaجنسمختلفهاي گونه.باشدمی

زیاديتنوعآندهندهتشکیلهايترکیبنوعواسانس
وترپینن-گامامول،یتکارواکرول،مانندییهابیترکدارند.

بدیهیدهند.میتشکیلرااسانسعمدهترکیبسیمن- پارا
کاربرددهنده،تشکیلاجزاءدرصدونوعبرحسبکهاست

باشد.میمتفاوتنیزاسانس
مرزهیی هواهاي قسمتاسانسي هایبکتری بررس
.S(یخوزستان khuzistanica (آناسانسهکدادنشان

منیس-پاراآنی اصلي هایبکتروبیکتر18شامل
بود%9/18ننیترپ- گاماو%6/29رولکارواک%،6/39
)Sefidkon & Ahmadi, ي اریبختمرزهي هایبکتر).2000
)Satureja bachtiarica(وچهارمحالازشدهي آورجمع

ي هاقسمتاسانسهکدادنشانی گلدهمرحلهدري اریبخت
ی اصليهایبکتري حاووبیکتر26ي داراآنیی هوا

، %3/7منیس-پارا،%9/23ننیترپ-گاما%،5/44مولیت
Sefidkon(بود%2/4بورنئولو%3/5لنیوفیارک- بتا &

Jamzad, در)1380(ارانکهموباهررکفا.)2000
.Sاسانسهکدادندنشاني امطالعه hortensisمانعشدتبه

وی لکایشیاشرزینواروئوسوسکوکلویاستافرشداز
اثررسدیمنظربهشود.یمنوزایآئروژسودوموناس

ووسکوکلویاستافيهایترکباهیلعمرزهاسانسنندهکممانعت
اسانسدرننیترپ- گامابیکترمقداربهی بستگایشیاشر

ي ترکبارشدازممانعتدررولکارواکمقدارهکیحالدردارد،
مطالعهدردارد.ي شتریبتیاهمنوزایآئروژسودوموناس

.Sازتیجمعهشتاسانسي هایبکتر sahandica،
%)،7/41تا%6/19(مولیتاسانس،ی اصلي هایبکتر

تا%1(ننیترپ-گاماو)%9/54تا%5/32(منیس- پارا
Sefidkon(استشدهگزارش)8/12% et al., 2004(

مرزهگونهسهاسانسدرموجودي هایبکتریبررس
S. mutica ،S. intermedia وS. macranthaهکدادنشان

.Sاسانس mutica9/30(رولکرواکي داراعمدهطوربه(%
.Sاسانسو%)5/26(مولیتو macranthaي دارا

اسانسو%)3/16(موننیلو%)8/25(منیس- پارا
S. intermediaننیترپ-گاماو%)3/32(مولیتي دارا

Sefidkon(باشدیم%)3/29( & Jamzad, در.)2005
.Sگونهاسانسگر،یدی قیتحق spicigeraالنیگاستاناز
ننیترپ-گاما%)،1/22(منیس- پارا%)،1/35(مولیتي حاو

Sefidkon(استبوده%)4(رولکارواکو%)7/13( et al.,

وی وحشنمونه20اسانسمورددرقیتحقجینتا.)2004
.Sشدهشتک hortensisتا%63بارولکارواکهکدادنشان

لیکتشرااسانسی اصلي اجزا%29تا%43بامولیتو42%
Baser(دادندیم et al., 2004.(

JamzadوSefidkonتوسطشدهانجامقیتحقدر

.S(مرزهگونهدواسانسي هایبکتر)2006( edmondiaو
S. isophylla(هکدادنشانجینتاگرفت.قراری بررسمورد

S. edmondiaی اصلي هایبکترهکبیکتر30ي دارا
%5مولیت%،6/9ننیترپ- گاما%،1/61منیس-پارااسانس

.Sبودند.%8/4نئولیترپ- آلفاو isophylla56ي دارا
امفورک%،8/4اودسمول- بتا%،3/11اودسمول-آلفاب،یکتر
لیژرانو%8/5اودسمول- گاما%،1/6لنیوفیارک-بتا%،1/7
دادند.یملیکتشرااهیگاسانسی اصليهایبکتر5/5%
ریساباگونهنیاي هایبکترهکدادنشانجینتانیاعالوههب

وسفیدکني هاافتهیاست.متفاوتSaturejaهاي گونه
ي هاسرشاخهاسانسبازدههکدادنشان)1383(ارانکهم

Satureja bachtiaricaنمونهي برااملکی گلدهمرحلهدر
زدینمونه%،03/3ي اریبختو چهارمحالازشدهي آورجمع

20تعدادباشد.یم%65/1فارسنمونهو%15/2زانیمبه
عمدهي هایبکتروشدیی شناسافارساسانسدربیکتر

ترانس%)،7/12(منیس-پارا%)،3/49(رولکارواکشامل
22تعدادبود.%)5/4(مولیتو%)8/5(برگاموتن- آلفا
آنهاانیمازهکشدیی شناسازدینمونهاسانسدربیکتر
نالولیلو%)2/15(منیس-پارا%)،5/66(رولکارواک
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نمونهاسانسهکحالیدربودند.اسانسی اصلي اجزا%)6/4(
و%)5/44(مولیتي حاوي اریبختوچهارمحال

بودند.ی اصلي هایبکترعنوان به%)9/23(ننیترپ-گاما
گلداريهاسرشاخهاسانسدرموجودي هایبکتری بررس
.S(ی خوزستانمرزه khuzistanica(ي دارالرستاناستاناز
منیس- پاراشامل آنی اصلي اجزاو%3اسانسبازده

Farsam(بود%)6/29(رولکارواکو%)6/39( et al.,

ارانکهموRustaiyanتوسطشدهانجاممطالعه.)2004
Saturejaاسانسي هایبکترسهیمقابارابطهدر)2004(

atropantanaوS. muticaاسانسهکدادنشان
S. atropantanaآنی اصلي هایبکترهکبیکتر37شامل

لیمت، %1/13نئولیس- 1،8%،1/18منتول، %5/21ارونک
.Sاسانسبود.%3/9منتونو%1/11ولکیاوک mutica

%3/9نئولیس-1،8و%2/17منتون%،4/37منتولي حاو
)2005(ارانکهموJavidniaبود.بیکتر39يداراو
.Sاسانسدرموجودي هایبکتر macranthaموردرا

اسپاتولنئولرا آنعمدهي هایبکترودادهقراری بررس
گزارش%)6/5(ننیترپو%)6/6(اودسمول-بتا،%)19(

.Sگلداري هاسرشاخهگریدی قیتحقدر.کردند isophylla

آبباریتقطروشبهوي آورجمعمازندراناستاناز
ی اصلي اجزاو29/0اسانسبازدهشد.ي ریگاسانس
بود%)6/9(اودسمول- بتاو%)3/11(اودسمولآلفااسانس

)Sefidkon & Jamzad, وی سیرئی طباطبائ.)2006
نیآذگلي مجزابخشدواسانسزانیم)1386(ارانکهم

)هساقمحورو(برگی شیروبخشوگل)محورو(گل
S. sahandicaترتیب بهراعتیطبازشدهي آورجمع

مول،یتنیهمچن.کردندگزارش%5/1و66/1%
اسانسی اصليهایبکترازمنیس-پاراوننیترپ-گاما

تواندیمگونهنیااسانسهکداشتنداظهارمحققاننیابودند.
هاي دانیسکایآنتنیگزیجا،یعیطبدانیسکایآنتکعنوان یبه

)1386(سفیدکنتوسطشدهانجامقیتحقدرگردد.ی مصنوع
Saturejaيهاسرشاخه bachtiaricaوS. khuzistanica

ي هاشگاهیروازاملکی گلدهوی گلدهازقبلمرحلهدودر
اسانسدهندهلیکتشي هایبکتر.شدي آورجمعآنهای عیطب

اسانسهکدادنشاناو جینتاگرفت.قراری بررسموردآنها
Satureja bachtiarica20ي حاوی گلدهازقبلزماندر%

حدوداملکی گلدهزماندرومولیت%19ورولکارواک
.Sاسانسبود.مولیت%5ورولکارواک26% khuzistanica

رولکارواک%90حدودي حاواملکی گلدهازقبلمرحلهدر
بارابطهدر)1388(ارانکهموي احمدي هاافتهیبود.
ي اریبختمرزهاسانسدرموجودي هایبکترسهیمقا

)Satureja bachtiarica(آبادخرمدرعهزرموشگاهیرودر
شدهي آورجمعي اریبختمرزهاسانسهکدادنشانلرستان

املکی گلدهویگلدهازقبلمرحلهدرشگاهیرواز
منیس-پاراشدهیی شناساي هایبکترنیترعمدهترتیب به
مولیت)،%8/25،%20(رولکارواک)،2/23%،5/36%(
مزرعهدرو%)0،5/18(منتونو)3/1%،2/19%(

،%6/48(رولکارواکو)%2/21،%6/28(منیس- پارا
درشگاهیرووشدهشتکمرزهاسانسبازدهبود.)3/62%

%،1/1(ترتیب بهاملکی گلدهوی گلدهازقبلمراحل
گونهسهاسانسریتأثی بررسبود.%)1/1%،8/1(و%)1/2

.S(مرزه mutica ،S. edmondi وSatureja bachtiarica(
وخراسانرمانشاه،کازشدهي آورجمعی فیپاراتسالمونالبر
.Sاسانسبازدههکدادهنشانزدی bachtiarica ،S. mutica

.Sو  edmondiaبود.%1و%31/2، %15/2ترتیب به
ی اصلاءزاج%)2/15(منیس- پاراو%)5/66(رولکارواک

مولیت%)،9/30(رولکارواکوي اریبختمرزهاسانس
%)3/10(منیس-پاراو%)9/14(ننیترپ- گاما%)،5/26(

.S(ی جنگلمرزهعمدهي هایبکتر mutica(منیس-پاراو
نیشتریب%)5(مولیتو%)6/9(ننیترپ- گاما%)،1/61
.S(ي زصخرهمرزهاسانسعمدهي هایبکتر edmondia(

وی نندگکمهارقدرتهکدادنشانحاصلجینتابودند.
استادیزاریبسفوقي هاگونهي هااسانسی شکروبکیم
توسطشدهانجاممطالعه).1388همکاران،وسفیدکن(
اسانسمعطري هایبکتري رو)1388(ارانکهموایبرنکا

Satureja(ي سهندمرزهی کیژنتهاي توده sahendica(در
نیقزواستاندری عیطبهاي عرصهوشدهشتکطیشرا

%3/3باننیشعتیطبعرصهدراسانسبازدههکدادنشان
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آروچانو%3باآبگرمآنازپسواسانسزانیمنیباالتر
زانیممزرعهدررند.یگیمقراري بعدمرتبهدر21/2%

ی سانکیروندمختلفي هانیچدری کیژنتي هاتودهاسانس
سومنیچدروآبگرمدومواولهاي نیچدرندادند.نشان
اسانساهشکنیشتریب.داشتندرااسانسنیشتریبانیآروچ

بهمربوطعتیطبعرصهوشدهشتکاهانیگنیبسهیمقادر
ي هانمونهدرهاتودهنیبمولیتزانیملحاظازبود.ننیش

درامابود،%36تا%35دامنهدرعتیطبازشدهي آورجمع
سومنیچبهمربوطمولیتزانیمنیشتریبشدهشتکطیشرا

نیچو%)3/38(آروچاندومنیچبعدو%)6/49(آبگرم
عتیطبي هانمونهدررولکارواکبود.%)1/38(ننیشاول

.بودشدهشتکهاي نمونهازشتریب%1حدود
Zarezadahتحقیقاتایستگاهدر)2010(ارانکهمو

Saturejaکاشتبهاقدامیزداستانداروییگیاهان

bachtiaricaداشت آنازحکایت آمدهبدستنتایجوکرده
ترتیب بهخودرووشدهکشتمرزهاسانسبازدهمیزانکه
مرزهاسانسهايترکیبترینعمدهبود.%2/3و2/5%

%)،9/10%،36/16(سیمن-پاراترتیب بهشدهکشتوخودرو
%)،4/3%،99/3(لینالول%)،23/9%،6/11(ترپینن-گاما

بازدهبود.%)65%،58(کارواکرولو%)86/0%،36/0(تیمول
ازقبلمرحلهدرشدهکشتوخودروبختیاريمرزهاسانس
،96/2(و)15/2،64/2(ترتیب بهکاملگلدهیوگلدهی

Saturejaیی هواي هاقسمتبود.)2/5 sahendicaسهدر
از)یگلدهازبعدواملکی گلده،یگلدهاز(قبلمرحله
بازدهزانیمهکدادنشانجینتاشد.ي آورجمعنیقزواستان

املکی گلدههنگام%3/3بای گلدهازقبلبهمربوطاسانس
ی اصلي هایبکتربود.%65/1ی گلدهازبعدو28/2%

ازبعدو%7/27ننیترپ-گامای گلدهشروعدراسانس
ننیترپ- گاماو%3/19مولیت%،1/58منیس-پارای گلده

Sefidkon(بود3/9% & Akbarinia, 2009(.

هاروشومواد
قیطراز1388ماهبهمندوممهیندراشتکاتیعمل

ازشدهآوريجمعمرزهمختلفگونه10ازاکسشن35بذر

پاتیفیجداخلدر)1(جدولکشوری عیطبهايرویشگاه
استان یعیطبمنابعوي شاورزکقاتیتحقزکمرگلخانهدرو

هانشاءهکیهنگام،مینودوماهحدودازبعدوشدانجامیزد
ماهکیازبعدوی کیپالستي گلدانهابهبودندی برگ12-10
بااستانیی دارواهانیگقاتیتحقستگاهیادری اصلنیزمبه

طولوی شرق541527یی ایجغرافعرضمختصات
واقعایدرسطحازمتر1210ارتفاعبهی شمال493155
سالدر.شدندمنتقلزدیهیشاهدشهرگردفرامرزمنطقهدر

ظهورهنگامنمونههراسانسمقدارتعیینبرايپنجمتادوم
5- 10ازرابوته5تا2نصفحداکثرگلدهی50%

درتروزنتوزینازپسوقطعزمینسطحازمتريسانتی
اسانسبازدهینییتعازپسآنگاه د،یگردخشکسایه

وGCدستگاهلهیوسهبهااسانساه،یگکخشوزنبراساس
GC/MSانجام شدهااسانسبیکتریی شناساوهیتجز.

جینتا
کخشوزنوتروزندیتولزانیمانسیوارهیتجزجینتا

، هاشاخهخشکوزنبرگ،کخشوزن،هواییهاي اندام
يهاسالدر تارکهدراسانسدیتولزانیمواسانسبازده

و3،4ي هاجدول(بودداریمعن%1سطحدر1390- 1392
احتمالسطحدرنکدانآزمونتوسطهانیانگیمسهیمقا.)5
.)8و6،7ي هاجدول(شدانجام5%

اسانسبازدهزانیمنیشتریب)1390(اولمرحلهدر
.HKP)Sهاي سشنکابهمربوط khuzistanica(أ منشبا
.S(24%،8/4نیانگیمبالرستاناستان rechingeri(با

.XR)S%،5/4نیانگیمباالمیااستانأ منش rechingeri(با
.AR)S%،5/4نیانگیمباالمیااستانأ منش rechingeri (با
.S(25،%5/4نیانگیمباالمیااستانأ منش rechingeri (با
.S(16و%3/4نیانگیمباالمیااستانأ منش rechingeri(با
اسانسبازدهنیمترکو%2/4نیانگیمباالمیااستانأ منش

.S(131-5سشنکابهمربوط atropatana (استانأ منشبا
دیتولزانیمنیشتریببود.%1/0نیانگیمباشرقیآذربایجان

.S(107هاي سشنکاتارکههردراسانس spicigera(با
،Kg/ha4/6باKg/ha80،1 -123باالنیگاستانأ منش
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باKg/ha9/52،SKMباKg/ha5/61،2-123با24
Kg/ha6/48با25وKg/ha8/34دیتولزانیمنیمترکو

.Ni)Sسشنکابهمربوطتارکهدر Isophylla(أمنشبا
در).6و3يهاجدول(بودKg/ha9/0بامازندراناستان
بهمربوطاسانسبازدهزانیمنیشتریب)1391(دوممرحله

باHKP%،1/6با22%،1/8نیانگیمبا15هاي سشنکا
5،%Brو%3/4با16%،7/4باEkنیمترکو%2/3با

بود.%2/0با131-4سشنکابهمربوطاسانسبازده
با15هاي سشنکاتارکههردراسانسدیتولزانیمنیشتریب

Kg/ha172 ،SKMباKg/ha6/73 ،107باKg/ha8/56،
باSDMوKg/ha6/42باKg/ha7/48 ،16با25

Kg/ha9/38بهمربوطتارکهرددیتولزانیمنیمترکو
در).7و4يهاجدول(بودKg/ha1/1باNiسشنکا

بهمربوطاسانسبازدهزانیمنیشتریب)1392(سوممرحله
%5با25و%3/5با24%،5/5نیانگیمبا15هاي سشنکا
بود.%3/0باNIسشنکابهمربوطاسانسبازدهنیمترکو
با15هاي سشنکاتارکههردراسانسدیتولزانیمنیشتریب

Kg/ha7/124،24باKg/ha7/113با107و
Kg/ha7/89بهمربوطتارکهرددیتولزانیمنیمترکو

).8و 5ي هاجدول(بودKg/ha8/0باHBسشنکا
زانیمواسانسبازده،کخشوزن،تروزندیتولنیانگیم

ترتیببه1392و1390،1391يهاسالدراسانسدیتول
، 2109(تار)،کهدرلوگرمیک5995و4137، 4080(

7/2و6/2،6/2(تار)،کهدرلوگرمیک2430و1698
تار)کهدرلوگرمیک9/31و3/24،6/22(ودرصد)

وکخشوزنتر،وزندیتولدری شیافزاروندباشد.یم
رااهیگی ستیرزیدوبلوغهکداردوجوداسانسدیتولزانیم
اسانسبازدهنیانگیمسالچهارنیاطولدری ولرساندیم
نیانگیمهکحالیدر،باشدیمسانکیباًیتقروردهکني رییتغ

نیانگیماست.کردهی طرای شیافزارونداسانسدیتول
ازسالچهاری طمرزهمختلفي هاسشنکااسانسدرصد

اسانسدرصدنیانگیمنیشتریببود.ریمتغ%6/5تا2/0%
و%)8/4،(%HKP)6/4(Br،%)9/5(15هاي سشنکادر
دراسانسدرصدنیمترکوشدمشاهده%)3/4(22

131-4و%)Ni)2/0(%،5-131)3/0ي هاسشنکا
).2(جدولآمدبدست%)4/0(

ي هاسالدرمرزهمختلفيهاسشنکااسانسی مکسهیمقا
شیآزمامورد
.Sگونهي هاسشنکااسانسبازدهنیانگیم atropatana

دراسانسدرصدنیباالتربود.ریمتغ%4/0تا%3/0از
دری شرقجانیآذربااستانأمنشبا)%7/0(131-4سشنکا

دراسانسدرصدنیترنییپاوشدمشاهده1392سال
دری شرقجانیآذربااستانأمنشبا%)1/0(131-5سشنکا

درهاسشنکااسانسبازدهنیانگیمآمد.بدست1390سال
.S(گونه bachtiarica(بود.ریمتغ%6/2تا%5/0از

أمنشبا)Skm)4/3%سشنکادراسانسدرصدنیباالتر
درصدنیترنییپاوشدمشاهده1389سالدرزدیاستان

دراصفهاناستانأ منشبا%)HB)4/0سشنکادراسانس
گونهدراسانسبازدهنیانگیمآمد.بدست1392سال

)S. hortensis(3/2%.درصدنیترنییپاونیباالتربود
زدیاستانأمنشبا%)sat)3/2سشنکابهترتیب بهاسانس

جدول(تعلق داشت 1389سالدر73/1و1391سالدر
.S(گونهنیادراسانسبازدهنیانگیم.)2 isophylla(
ازهک)Jamzad)2006و Sefidkonقیتحقباهکبود2/0%

.Sگلدارهاي سرشاخه isophyllaمازندراناستاناز
بازدهوشدي ریگاسانسآبباریتقطروشبهوي آورجمع

ونیباالتردارد.مطابقتبودندردهکگزارش%3رااسانس
مازندراناستانأمنشباNiسشنکااسانسدرصدنیترنییپا
1391سالدر%2/0و1392سالدر%3/0ترتیب به

گونهنیاي هاسشنکااسانسبازدهنیانگیمشد.مشاهده
)S. khuzestanica(نیباالتربود.ریمتغ%6/4تا%6/3از

لرستاناستانأمنشبا%)HKP)5سشنکادراسانسدرصد
دراسانسدرصدنیترنییپاوشدمشاهده1391سالدر

1390سالدرلرستاناستانأمنشبا%)Ek)2/3سشنکا
گونهنیاي هاسشنکااسانسبازدهنیانگیمآمد.بدست

)S. macratha(درصدنیباالتربود.ریمتغ%2تا%1/0از
استانأمنشبا%)2/2(131-3سشنکادراسانس
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نیترنییپاوشدمشاهده1392سالدری شرقجانیآذربا
استانأمنشبا%)9/0(131-2سشنکادراسانسدرصد
بازدهنیانگیمآمد.بدست1390سالدری شرقجانیآذربا

.S(گونهنیاي هاسشنکااسانس mutica(4/3تا%1از%
مطابقت)1388(ارانکهمونکدیسفقیتحقباهکبودریمتغ

با%)km)2/4سشنکادراسانسدرصدنیباالتردارد.
وشدمشاهده1392سالدرمازندراناستانأمنش

أمنشبا%)GM)6/0سشنکادراسانسدرصدنیترنییپا
درصدنیانگیمآمد.بدست1390سالدرالنیگاستان

.S(گونهنیاي هاسشنکا rechingeri(ریمتغ%9/5تا%4از
أمنشبا%)8/0(15سشنکادراسانسدرصدنیباالتربود.

درصدنیترنییپاوشدمشاهده1391سالدرالمیااستان
بدستالمیااستانأمنشبا%)9/2(22سشنکادراسانس

.S(گونهنیاهاي سشنکادرصدنیانگیمآمد. sahendica(
توسطشدهانجامقیتحقباهکبودریمتغ%4/3تا%7/1از
درصدنیباالتردارد.مطابقت)1388(ارانکهموایبرنکا

استانأمنشبا%)4(131- 7سشنکادراسانس
نیترنییپاوشدمشاهده1390سالدری شرقجانیآذربا

استانأمنشبا%)TS)1/1سشنکادراسانسدرصد
درصدنیانگیم. آمدبدست1391سالدری شرقجانیآذربا

.S(گونهنیادراسانس spicigera(ریمتغ%4/2تا%3/2از
با%)7/2(107سشنکادراسانسدرصدنیباالتربود.
نیترنییپاوشدمشاهده1390سالدرالنیگاستانأمنش

درالنیگاستانأمنشبا%)2(107سشنکادراسانسدرصد
اسانسدرصدنیترنییپاونیباالترآمد.بدست1392سال

15هاي سشنکادرترتیب به92و91، 89،90سالدر
.Sگونهبهمتعلق%)2/6( rechingeriالم،یااستانأمنشبا

HKP)8/4(%گونهبهمتعلقلرستاناستانأمنشبا
S. khuzestanica،15)8(%15و)ودیگردمشاهده%)2/5

با%)2/0(131- 5ي هاسشنکادراسانسدرصدنیترنییپا
استانأمنشبا%)2/0(131-4ی شرقجانیآذربااستانأ منش

.Sگونهبهمتعلقی شرقجانیآذربا atropatanaوNi

گونهبهمتعلقمازندراناستانأمنشبا%)3/0(
S. isophylla2(جدولبود(.

ي هاسالدرمرزهمختلفي هاسشنکااسانسیفیکسهیمقا
شیآزمامورد
نیشتریببود.ریمتغ%4/3تا%1/0ازتوژان- آلفازانیم

1389سالدر%)4/3(107سشنکادرتوژان- آلفادرصد
درصدنیمترکوشدمشاهدهالنیگاستانأمنشبا

أمنشبا1392سالدر%)EK)1/0سشنکادرتوژان- آلفا
%5/5تا%13ازننیپ-آلفازانیم.آمدبدستلرستاناستان

131-5سشنکادرننیپ-آلفادرصدنیشتریببود.ریمتغ
وی شرقجانیآذربااستانأمنشبا1389سالدر%)5/5(
سالدر%)1/0(22سشنکادرننیپ-آلفادرصدنیمترک

ازننیپ- بتازانیمآمد.بدستالمیااستانأمنشبا1392
سشنکادرننیپ-بتادرصدنیشتریببود.ریمتغ%3/4تا23%

مشاهدهالنیگاستانأمنشبا1389سالدر%)3/4(107
در%)EK)23سشنکادرننیپ-بتادرصدنیمترکوشد

زانیمآمد.بدستلرستاناستانأمنشبا1392سال
درصدنیشتریببود.ریمتغ%8/6تا%1/0ازننیترپ- آلفا
با1392سالدر%)8/6(131-4سشنکادرننیترپ- آلفا
درننیترپ- آلفادرصدنیمترکوی شرقجانیآذربااستانأمنش

المیااستانأمنشبا1392سالدر%)1/0(22سشنکا
ریمتغ%4تا%1/0ازلنیوفیارکترانسزانیمآمد.بدست

%)4(107سشنکادرلنیوفیارکترانسدرصدنیشتریببود.
ترانسدرصدنیمترکوالنیگاستانأمنشبا1390سالدر
أمنشبا1389سالدر%)1/0(34سشنکادرلنیوفیارک

%2/4تا%1/0ازننیسابزانیمآمد.بدستالنیگاستان
131-5سشنکادرننیسابدرصدنیشتریببود.ریمتغ

وی شرقجانیآذربااستانأمنشبا1389سالدر%)2/4(
سالدر%)1/0(24سشنکادرننیسابدرصدنیمترک

ازنئولنیترپزانیمآمد.بدستالمیااستانأمنشبا1389
درنئولنیترپدرصدنیشتریببود.ریمتغ%2/4تا3/0%
زدیاستانأمنشبا1391سالدر%)SDM)2/4سشنکا

EKسشنکادرنئولنیترپدرصدنیمترکوشدمشاهده

آمد.بدستلرستاناستانأمنشبا1392سالدر%)3/0(
درصدنیشتریببود.ریمتغ%9/2تا%2/0ازرسنیمزانیم
أمنشبا1391سالدر%)9/2(131-4سشنکادررسنیم
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سشنکادررسنیمدرصدنیمترکوی شرقجانیآذربااستان
استانأمنشبا1389سالدر%)2/0(131- 2

تا%1ازاسپاتولنئولزانیمآمد.بدستی شرقجانیآذربا
سشنکادراسپاتولنئولدرصدنیشتریببود.ریمتغ3/24%
استانأمنشبا1390سالدر%)3/24(131- 5

سشنکادراسپاتولنئولدرصدنیمترکوی شرقجانیآذربا
km)1/0(%بدستمازندراناستانأمنشبا1390سالدر
آمد.

درهاپیموتکی معرفواسانسعمدهي هایبکتری بررس
مرزهمختلفي هاسشنکا

ي هاسشنکادرموجودیی ایمیشي هایبکترمیاناز
موردسالچهاری طدرباالدرصدبابیکتر4مختلف

شاملاهبیکترنیاگرفتند.قراری بررسوسهیمقا
باشند.یمرولکارواکومولیتنن،یترپ- گامامن،یس- پارا

نن،یپ- بتانن،یپ- آلفاتوژان،- آلفاياهبیکترنیهمچن
واسپاتولنئولنئول،یترپلن،یوفیارکترانسنن،یترپ- آلفا

رایی باالدرصدهاسشنکاازی برخدردیساکالنیوفیارک
ازمنیس- پارازانیم.)2(جدولدادنداختصاصخودبه
درمنیس- پارادرصدنیشتریببود.ریمتغ%2/1تا6/54%
.Sگونهاز107سشنکا spicigera1389سالدر

EKسشنکادرمنیس- پارادرصدنیمترکوشدمشاهده

.Sگونهزا Khuzestanicaآمد.بدست1392سالدر
گونهدرمنیس- پارادرصدنیمترکونیشتریب

S. atropatanaبا%)9/50(131- 5سشنکادرترتیب به
سشنکادرو1392سالدری شرقجانیآذربااستانأمنش

ونیشتریبشد.مشاهده1390سالدر%)7/20(131- 5
.Sگونهدرمنیس- پارادرصدنیمترک bachtiarica

اصفهاناستان أ منشبا%)HB)2/39سشنکادرترتیب به
استان أ منشبا%)SKM)1سشنکادرو1392سالدر

درصدنیمترکونیشتریبشد.مشاهده1389سالدرزدی
.Sگونهدرمنیس- پارا hortensisسشنکادرترتیب به

SAT)8/12(%درو1389سالدرزدیاستان أ منشبا
آمد.بدست1390سالدر%)SAT)7/7سشنکا

گونهدرمنیس- پارادرصدنیمترکونیشتریب
S. khuzestanicaسشنکادرترتیب بهHKP)5/3(%با

EKسشنکادرو1391سالدرلرستاناستان أ منش

مشاهده1392سالدرلرستاناستان أ منشبا%)6/1(
گونهدرمنیس- پارادرصدنیمترکونیشتریب.شد

S. macranthaسشنکادرترتیب بهVM)3(%131- 2و
استان أ منشبا1391سالدردوهر%)3(

سالدر%)5/15(131- 2سشنکادروی شرقجانیآذربا
درصدنیمترکونیشتریبد.یگردمشاهده1389

.Sگونهدرمنیس- پارا muticaسشنکادرترتیب بهGM

درو1389سالدرالنیگاستان أ منشبا%)9/27(
سالدرخراساناستان أ منشبا%)4/9(123- 2سشنکا

منیس- پارادرصدنیمترکونیشتریبشد.مشاهده1392
.Sگونهدر rechingeri15سشنکادرترتیب به
سشنکادرو1390سالدرالمیااستان أ منشبا%)6/32(

مشاهده1392سالدرالمیااستان أ منشبا%)2/1(22
گونهدرمنیس- پارادرصدنیمترکونیشتریبشد.

S. sahendicaبا%)6/54(131- 7سشنکادرترتیب به
سشنکادرو1392سالدری شرقجانیآذربااستان أ منش

ونیشتریب.آمدبدست1390سالدر%)13(131- 7
.Sگونهدرمنیس- پارادرصدنیمترک spicigeraترتیب به

سالدرالنیگاستانأ منشبا%)FS)7/18سشنکادر
درالنیگاستان أ منشبا%)8/5(34سشنکادرو1392

درصدنیمترکونیشتریبشد.مشاهده1392سال
.Sگونهدرمنیس- پارا isophyllaسشنکادرترتیب به
NI)8/6(%سشنکادرو1392سالدرNI)6/2(%با
ازننیترپ- گامازانیمد.یگردمشاهدهمازنداناستان أ منش

درننیترپ- گامانیشتریببود.ریمتغ%7/0تا6/36%
.SگونهازSATسشنکا hortensis1390سالدر

NIسشنکادرننیترپ- گامادرصدنیمترکوشدمشاهده

.Sگونهاز isophyllaآمد.بدست1390سالدر
گونهدرننیترپ- گامادرصدنیمترکونیشتریب

S. atropatanaبا%)4/3(131- 5سشنکادرترتیب به
سشنکادرو1391سالدری شرقجانیآذربااستانأمنش
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ونیشتریب.شدمشاهده1390سالدر%)3/1(131- 5
.Sگونهدرننیترپ- گامادرصدنیمترک bachtiarica

اصفهاناستانأمنشبا%)HB)7/13سشنکادرترتیب به
أ منشبا%)SKM)7/4سشنکادرو1391سالدر

نیمترکونیشتریبشد.مشاهده1390سالدرزدیاستان 
.Sگونهدرننیترپ- گامادرصد hortensisدرترتیب به

مقدارنیمترکو1390سالدر%)SAT)6/36سشنکا
استان أ منشبا1389سالدر%)SAT)29سشنکادر

درننیترپ- گامادرصدنیمترکونیشتریبآمد.بدستزدی
.Sگونه Khuzestanicaسشنکادرترتیب بهHKP

در%)3/1(EKسشنکادرو1390سالدر%)4/3(
د.یگردمشاهدهلرستاناستان أ منشبادوهر1390سال

گونهدرننیترپ- گامادرصدنیمترکونیشتریب
S. macranthaبا%)35(131- 3سشنکادرترتیب به

سشنکادرو1392سالدری شرقجانیآذربااستانأمنش
ونیشتریبشد.مشاهده1389سالدر%)2/23(131- 3
.Sگونهدرننیترپ- گامادرصدنیمترک muticaترتیب به

سالدرمازندراناستان أ منشبا%)KM)2/28سشنکادر
استانأمنشبا%)1/12(123- 2سشنکادر1390

نیمترکونیشتریبآمد.بدست1391سالدرخراسان
.Sگونهدرننیترپ- گامادرصد rechingeriدرترتیب به

1392سالدرالمیااستان أ منشبا%)9/19(15سشنکا
سالدرالمیااستان أ منشبا%)9/0(22سشنکادرو

درصدنیمترکونیشتریبشد.مشاهده1392
.Sگونهدرننیترپ- گاما sahendicaسشنکادرترتیب به

1391سالدرردستانکاستانأمنشبا%)8/29(112- 4
استانأمنشبا%)3/12(131- 7سشنکادرو

ونیشتریبشد.مشاهده1390سالدری شرقجانیآذربا
.Sگونهدرننیترپ- گامادرصدنیمترک spicigera

درالنیگاستان أ منشبا%)FS)5/35سشنکادرترتیب به
استان أ منشبا%)12(107سشنکادرو1392سال

نیمترکونیشتریبشد.مشاهده1392سالدرالنیگ
.Sگونهدرننیترپ- گامادرصد isophyllaدرترتیب به

آنمقدارنیمترکو1392سالدر%)NI)1/1سشنکا

استان أ منشبا1390سالدر%)NI)7/0سشنکادر
%12/0تا%61/55ازمولیتزانیمشد.مشاهدهمازندان

گونهاز107سشنکادرمولیتدرصدنیشتریببود.ریمتغ
S. spicigeraنیمترکوشدمشاهده1392سالدر

.Sگونهاز24سشنکادرمولیتدرصد rechingeriدر
آمد.بدست1392سال
.Sگونـه درمولیتدرصدنیمترکونیشتریب atropatana

ــه ــب ب ــا%)7/22(131- 5سشــنکادرترتی ــب ــتانأمنش اس
ــانیآذربا ــرقج ــالدری ش ــنکادرو1390س 131- 4سش

1391سـال دری شـرق جـان یآذربااسـتان أمنشـ با%)6/11(
گونــهدرمــولیتدرصــدنیمتــرکونیشــتریبشــد.مشــاهده

S. bachtiaricaسشنکادرترتیب بهHB)5/32(% أمنشـ بـا
بـا %)SDM)2/0سشنکادرو1391سالدراصفهاناستان

درمـول یتدرصـد آمد.بدست1392سالدرزدیاستان أ منش
.Sگونه hortensisسشنکادرترتیب بهSAT)5(% أ منشـ بـا

مشـاهده 90و89ي هـا سـال دري مساوزانیمبهزدیاستان 
گونــه درمــول یتدرصــد نیمتــر کونیشــتر یبد.یــگرد

S. khuzestanicaسشـن کادرترتیـب  بهEK)3(% أمنشـ بـا
در%)EK)5/0سشـن کادرو1392سـال درلرستاناستان
درمـول یتدرصدنیمترکونیشتریبشد.مشاهده1392سال
.Sگونه macrantha5/41(131- 2سشـن کادرترتیب به(%

سشـن کادرو1389سـال دری شرقجانیآذربااستانأمنشبا
VM)31(%1391سـال دری شـرق جـان یآذربااستانأمنشبا

ــهدرمــولیتدرصــدنیمتــرکونیشــتریبآمــد.بدســت گون
S. muticaسشـن کادرترتیـب  بهGM)97/41(% أ منشـ بـا

بـا %)KM)7/5سشـن کادرو 1390سـال درالنیگاستان 
ونیشـتر یبآمـد. بدست1389سالدرمازندراناستانأمنش

.Sگونـه درمولیتدرصدنیمترک rechingeri درترتیـب  بـه
ـ ااستان أ منشبا%)36(15سشنکا درو1390سـال درالمی
بدست1392سالدرالمیااستان أ منشبا%)1/0(24سشنکا

.Sگونـه درمولیتدرصدنیمترکونیشتریبآمد. sahendica

وردستانکاستانأمنشبا%)55(112- 1سشنکادرترتیب به
ی شـرق جانیآذربااستانأمنشبا%)3/16(131- 7سشنکادر
مـول یتدرصـد نیمترکونیشتریبآمد.بدست1392سالدر
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.Sگونهدر spicigeraبـا %)6/55(107سشنکادرترتیب به
%)FS)4/20سشـن کادرو1392سالدرالنیگاستان أ منش

ونیشـتر یبآمـد. بدسـت 1392سالدرالنیگاستان أ منشبا
.Sگونـه درمـول یتدرصـد نیمترک isophylla درترتیـب  بـه
درآندرصـد نیمتـر کو1392سالدر%)NI)3/8سشنکا
مازنـدان اسـتان  أ منشـ با1391سالدر%)NI)3/3سشنکا

بـود. ریمتغ%3/1تا%3/93ازرولکارواکزانیمشد.مشاهده
گونـــهاز22سشـــنکادررولکارواکـــدرصـــدنیشـــتریب

S. rechingeriدرصـد نیمترکوشدمشاهده1392سالدر
.Sگونـه از131- 4سشـن کادررولکارواک atropatanaدر

ـ درصدنیمترکونیشتریبآمد.بدست1390سال رولکارواک
ــهدر .Sگون atropatanaــه ــب ب ــنکادرترتی 131- 5سش
درو1389سالدری شرقجانیآذربااستانأمنشبا%)1/11(
شــد.مشــاهده1389ســالدر%)5/1(131- 5سشــنکا
گونـــهدررولکارواکـــدرصـــدنیمتـــرکونیشـــتریب

S. bachtiaricaسشـن کادرترتیـب  بهSKM)3/71(% بـا
بـا %)HB)9/4سشنکادرو1390سالدرزدیاستانأمنش
ونیشـتر یبآمـد. بدسـت 1391سالدراصفهاناستان أ منش

.Sگونـه دررولکارواکدرصدنیمترک hortensisسشـن کادر
SAT)3/44(%ـ اسـتان  أ منشبا ـ ،1390سـال درزدی بـا هک

ـ راستاکیدر)2004(ارانکهموBaserقیتحق و،باشـد یم
1389سـال در%)SAT)27/42سشـن کادردرصدنیمترک

ـ درصـد نیمتـر کونیشتریبآمد.بدست گونـه دررولکارواک
S. khuzestanica سشـن کادرترتیـب بـهEK)59/92(% بـا

%)HKP)87سشنکادرو1390سالدرلرستاناستانأمنش
ونیشـتر یبآمـد. بدسـت 1391سـال درالمیااستانأمنشبا
.Sگونهدررولکارواکدرصدنیمترک macrantha ترتیـب  بـه

دری شـرق جـان یآذربااستانأمنشبا%)VM)5/5سشنکادر
اسـتان أمنشـ بـا %)36/1(131- 3سشنکادرو1391سال
ونیشــتریبآمــد.بدســت1389ســالدری شــرقجــانیآذربا

.Sگونـه دررولکارواکدرصدنیمترک mutica درترتیـب  بـه
و 1389سالدرمازندراناستان أ منشبا%)KM)46سشنکا

ـ اسـتان أمنشـ بـا %)GM)13/7سشنکادر سـال درالنیگ
ـ درصـد نیمتـر کونیشتریبآمد.بدست1390 دررولکارواک

.Sگونه rechingeriبـا %)29/93(22سشـن کادرترتیب به
با%)39/3(15سشنکادرو1392سالدرالمیااستان أ منش
ـ ااستان أ منش ونیشـتر یبآمـد. بدسـت 1390سـال درالمی

.Sگونهدررولکارواکدرصدنیمترک sahendicaدرترتیب به
ی شـرق جـان یآذربااستانأمنشبا%)98/43(131- 7سشنکا

اسـتان أمنشـ با%)9/1(112- 3سشنکادرو1390سالدر
نیمتـر کونیشـتر یب.مشـاهده شـد  1389سـال درردستانک

.Sگونهدررولکارواکدرصد spicigeraسشـن کادرترتیب به
ــا%)5/18(34 درو1392ســالدرالنیگــاســتان أ منشــب

ـ اسـتان  أ منشبا%)5/3(107سشنکا 1389سـال درالنیگ
.Sگونهدررولکارواکدرصدزانیمآمد.بدست isophyllaدر

1392سـال درمازنـدران استانأمنشبا%)NI)8/1سشنکا
.آمدبدست
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هاي کشت شدههاي بذرمشخصات رویشگاه-1جدول 
کد جدیدکد قدیمرقمیکد نام گونهردیف

1S. atropatana54-131شرقی آذربایجانat1

2S. atropatana65-131شرقیآذربایجانat2

3S. bachtiarica18SKM یزدba1

4S. bachtiarica19SDM یزدba2

5S. bachtiarica26HBاصفهانba1

6S. isophylla23NIمازندرانiso1

7S. khuzistanica28HKP لرستانkh3

8S. khuzistanica46EK لرستانkh4

9S. macrantha32-131شرقیآذربایجانma1

10S. macrantha43-131شرقیآذربایجانma2

11S. macrantha17VMشرقیآذربایجانma3

12S. mutica11-123 خراسانmu1

13S. mutica22-123 خراسانmu2

14S. mutica21KM مازندرانmu1

15S. mutica3434 گیالنmu2

16S. mutica44GM گیالنmu3

17S. rechingeri1515 ایالمre1

18S. rechingeri1616 ایالمre2

19S. rechingeri22- ایالمre4

20S. rechingeri2424 ایالمre5

21S. rechingeri2525 ایالمre6

22S. rechingeri33XR ایالمre7

23S. rechingeri37BR ایالمre8

24S. rechingeri49AR ایالمre9

25S. sahandica76-131شرقیآذربایجانsa1

26S. sahendica87-131 کردستانsa1

27S. sahendica91-112 کردستانsa1

28S. sahendica102-112 کردستانsa2

29S. sahendica113-112 کردستانsa3

30S. sahendica124-112 کردستانsa4

31S. sahendica27TSشرقیآذربایجانsa3

32S. sahendica43PS زنجانsa1

33S. spicigera29FSگیالنsp1

34S. spicigera32107گیالنsp2

35S. hortensis-SATیزد
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ي مورد آزمایشهاسالهاي مختلف مرزه طی سشنکمیزان تولید اسانس ابازده و-2جدول 

د کردیف
هاسشنکا

اسم علمی 
هاگونه

بازده اسانس
)1389(

بازده اسانس
)1390(

زده اسانسبا
)1391(

بازده اسانس
)1392(

میانگین
بازده اسانس

تولید اسانس
)1390(

تولید اسانس
)1391(

تولید اسانس 
)1392(

میانگین
تولید اسانس

15-131S. atropatana2/01/05/05/03/00/10/33/48/2
24-131S. atropatana3/06/02/07/04/00/68/13/54/4
3SKMS. bachtiarica4/37/24/21/26/26/486/736/339/51
4HBS. bachtiarica--7/04/05/09/48/09/2
5SDMS. bachtiarica7/22/26/23/24/22/319/387/353/35
634S. spicigera2/27/23/20/23/21/266/355/204/27
7NIS. isophylla-2/02/03/02/09/01/10/10/1
8HKPS. khuzestanica-8/40/59/36/48/133/317/212/22
9EKS. khuzestanica-2/39/35/36/30/85/208/221/17
103-131S. macrantha0/2-7/12/20/26/148/107/187/14
112-131S. macrantha7/19/00/14/13/19/108/154/90/12
12VMS. macrantha-4/19/08/00/19/54/40/48/4
131-123S. mutica0/30/35/14/25/24/625/27/762/47
14KMS. mutica-5/27/32/44/37/233/247/753/41
152-123S. mutica9/23/27/18/12/27/270/255/281/27
16GMS. mutica-6/03/15/11/18/145/144/99/12
1724S. rechingeri3/46/40/30/52/44/472/307/1138/63
18BRS. rechingeri--7/49/48/4-1/248/670/46
1922S. rechingeri--1/69/25/4-9/249/114/18
2015S. rechingeri2/60/40/82/59/59/440/1727/1249/113
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...بازده و میزان تولید اسانس - 2جدول ادامه 

د کردیف
بازده اسانسهااسم علمی گونههاسشنکا

)1389(
بازده اسانس

)1390(
زده اسانسبا

)1391(
بازده اسانس

)1392(
میانگین

بازده اسانس
تولید اسانس

)1390(

تولید 
اسانس

)1391(

تولید اسانس 
)1392(

میانگین
تولید اسانس

21XRS. rechingeri-5/49/39/30/46/252/322/560/38
2216S. rechingeri-1/43/45/43/44/126/425/455/33
23ARS. rechingeri-5/40/35/40/43/159/301/425/29
2425S. rechingeri4/33/43/37/35/345/570/46
254-112S. sahendica--4/39/21/3-0/33/47/3
261-112S. sahendica-7/26/27/27/29/64/97/37/6
272-112S. sahendica-2/20/21/21/22/77/63/131/9
287-131S. sahendica3/2-2/17/26/20/135/67/97/9
296-131S. sahendica9/1-0/26/21/27/250/39/145/14
303-112S. sahendica6/3-1/33/20/32/221/142/45/13
31PSS. sahendica--7/31/34/3-9/80/70/8
32TSS. sahendica--1/10/27/16/76/46/106/7
33107S. spicigera3/2-7/21/24/21/808/567/895/75
34FSS. spicigera--3/22/24/28/169/234/400/27
35SATS. hortensis7/1-8/2-3/2----

AVG6/2-7/26/27/26/223/249/311/26
MAX2/6-0/82/59/51/800/1727/1249/113
MIN2/0-2/03/02/09/01/18/00/1
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)1390استان یزد (مورد مطالعه مرزه درتجزیه واریانس صفات -3جدول 

درجه منابع تغییرات
آزادي

)MSمیانگین مربعات (
وزن تر 

اندامهاي هوایی
کوزن خش

اندامهاي هوایی
کوزن خش
برگ

کوزن خش
میزان تولید اسانسبازده اسانسهاسرشاخه

214841188/10241628/1262887/334204695/062/79كبلو

648**8/2**1694190**3/793157**4786650**9/26369921**29تیمار
580001/00004/0005/00001/00015/003/0خطا

%1% و 5دار در سطح احتمال ترتیب معنی: به**و*

)1391در استان یزد (تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه مرزه-4جدول

درجه آزاديمنابع تغییرات
)MS(میانگین مربعات 

میزان تولید اسانسبازده اسانسشاخهسرکوزن خشبرگکوزن خشاندام هواییکوزن خشوزن تر اندام هوایی

22252952149135613606557432614/05/96كبلو

9/1371**11/5**1624158**991241**4037262**23351294**34تیمار

680035/00068/00067/00007/00001/00001/0خطا

%1% و 5دار در سطح ترتیب معنیبه:**و*
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)1392تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه مرزه در استان یزد (-5جدول 

درجه منابع تغییرات
آزادي

)MSمیانگین مربعات (
وزن تر 

کوزن خشبرگکوزن خشاندام هواییکوزن خشاندام هوایی
سرشاخه

بازده 
میزان تولید اسانساسانس

2608899978/117702424/17394564/485406978/37/1954كبلو
1/735**241/0**5/1641212**756900**4338777**25658441**35تیمار
700062/0002/0008/00009/00001/00024/0خطا

%1% و 5دار در سطح ترتیب معنی: به**و*

)1390مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه مرزه در استان یزد (-6جدول 

وزن تر اندامهاي اسم علمیسشنکد اک
)kg/haهوایی (

اندامهاي کوزن خش
)kg/ha(هوایی 

برگ کوزن خش
)kg/ha(

کوزن خش
)kg/ha(ها سرشاخه

بازده اسانس 
(%)

میزان تولید اسانس
)kg/ha(

4-131S. atropatanade4040c2366b-e1035bc1330g-i58/0cd6
5-131S. atropatanade3427c1686c-e679bc5/1006i13/0d95/0

SDMS. bachtiaricac-e6420c2603b-e7/1448bc1160b-i15/2b-d18/31
SKMS. bachtiaricab-d8700bc3115a-d7/1831b7/2059a-i66/2a-d63/48
34S. spicigerade4465c2201b-e1025bc1167a-h69/2b-d11/26

SATS. hortensisde3343c1043de547c3/496b-g31/2d95/0
SAT-SS. hortensisde3256c1016c-e640c376a-g03/3b-d39/13

NIS. isophyllae1393c440de395c45hi23/0d9/0
EKS. khuzestanicae795c314e251c62a-f23/3cd99/7

HKPS. khuzestanicae900c338e287c99a81/4b-d8/13
2-131S. macranthacde6485c2671b-e5/1438bc5/1211f-i85/0cd88/10



3523، شماره 33دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد 
...مقایسه میانگین - 6جدول ادامه 

وزن تر اندامهاي اسم علمیسشنکد اک
)kg/haهوایی (

اندامهاي کوزن خش
)kg/ha(هوایی 

برگ کخشوزن 
)kg/ha(

کوزن خش
)kg/ha(ها سرشاخه

بازده اسانس 
(%)

میزان تولید اسانس
 )kg/ha(

VMS. macranthae1796c708de417c7/282f-i43/1cd89/5
1-123S. muticaabc12180a5480a2080a3400a-g3ab4/62
2-123S. muticaab14260a6064ab2320c376a-i28/2a-c9/52

GMS. muticade4370c1350b-e7/980c3/368g-i58/0cd6
KMS. muticade2816c972de5/600c370a-i47/2b-d74/23
15S. rechingeride3840c1550b-e1120c428a-d4a-d85/44
16S. rechingerie1219c408e5/329c77a-d14/4b-d42/15
24S. rechingerie480c2118b-e5/1293c545ab55/447/61
25S. rechingeride2733c1045c-e818c227a-d26/4a-d8/34
ARS. rechingerie1193c395e325c7/69abc47/4b-d33/15
XRS. rechingerie1857c664de534c3/129a-c51/4b-d55/25

1-112S. sahendicae963c370e242c128a-h73/2cd6/6
2-112S. sahendicae1540c703e333c370b-i16/2cd19/7
3-112S. sahendicade2840c1338c-e5/759c5/578a-g84/2bcd19/22
6-131S. sahendicade3210c1453c-e709bc744b-i01/2bcd21/14
7-131S. sahendicade2715c1070de5/525c534a-e99/3bcd83/20

TSS. sahendicae2170c702de4/360c7/343c-i96/1cd57/7
107S. spicigeraa17030a7315a2946a4353a-h72/2a07/80
FSS. spicigerade2768c982de7/576c3/351a-i62/2b-d79/16

داري با هم ندارند.% تفاوت معنی5در سطح كهاي داراي حروف مشتردر هر ستون میانگین



...هايبررسی کمی و کیفی اسانس گونه524

)1391ی مرزه استان یزد (کهاي صفات مورد مطالعه تنوع ژنتیمقایسه میانگین-7جدول 

وزن تر اندامهاي اسامی علمیسشنکد اک
)kg/haهوایی (

اندامهاي کوزن خش
)kg/ha(هوایی 

برگ کوزن خش
)kg/ha(

هاسرشاخهکوزن خش
)kg/ha(

بازده اسانس 
(%)

میزان تولید اسانس
)kg/ha(

4-131S. atropatanab-e5200a-e2422b-d1066a-d1356o17/0e18/1
5-131S. atropatanab-e3700b-e1214b-d651cd563no46/0e3

SkmS. bachtiaricaa13750a5081a3/3094a2887e-n36/2ab61/73
SDMS. bachtiaricab-e6000a-e2688b-d7/1522a-d3/1168e-m59/2b-e91/38
HBS. bachtiaricab-e2800b-e1282b-d690cd592m-o71/0e9/4
34S. spicigeraa-c8917a-e3415b-d3/1575a-d7/1839e-n3/2b-e59/35

SATS. hortensisb-e4234b-e1336b-d727cd3/594d-l81/2c-e32/20
NIS. isophyllac-e1553de627b-d529d1/111o2/0e14/1
EKS. khuzestanicab-e2200c-e1005b-d7/719d285c-f92/3c-e48/20

HKPS. khuzestanicab-e1728de700b-d3/542d158bc04/5c-e95/30
2-131S. macranthab-e4933a-e2411b-d7/1432b-d978k-o03/1c-e76/15
3-131S. macranthab-e2725b-e1239b-d700d5/478g-o69/1de77/10

VMS. macranthab-e2323b-e1087b-d7/598d7/488l-o88/0e44/4
1-123S. muticaa-d8300a-c4246b-d1546ab2700i-o47/1c-e47/24
2-123S. muticaa-e7833a-d3707b-d7/1346a-c2360h-o67/1c-e25

GMS. muticab-e4039b-e1439b-d7/1105d3/333j-o26/1c-e7/14
KMS. muticab-e2894b-e1321b-d7/681cd639c-h68/3c-e33/24
15S. rechingeria-e6900a-e2840ab2132cd708a07/8a172
24S. rechingeria-e6850b-e1330b-d1019d311d-k04/3c-e21/31
25S. rechingerib-e3900a-e1891b-d1467d424c-i32/3b-d7/48
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...هاي صفات مقایسه میانگین- 7جدول ادامه 

اسامی علمیسشنکد اک
وزن تر اندامهاي 

)kg/haهوایی (
اندامهاي کوزن خش

)kg/ha(هوایی 
برگ کوزن خش

)kg/ha(
هاسرشاخهکوزن خش
)kg/ha(

بازده اسانس (%)
میزان تولید اسانس

)kg/ha(
16S. rechingerib-e3325b-e1266b-d5/976d5/289c-e3/4b-e59/42
ARS. rechingerib-e2853b-e1065b-d7/834d7/230d-k3c-e5/18
XRS. rechingerib-e2600c-e1027b-d7/830d196c-f87/3c-e18/32
22S. rechingerib-e1750de685cd405d280b14/6c-e86/24
BRS. rechingerib-e1744de706cd7/465d240b-d69/4c-e13/24

7-131S. sahendicab-e2444b-e1215cd453cd3/736j-o19/1de5/6
TSS. sahendicab-e1967de669cd7/367d7/285j-o13/1e01/2

3-112S. sahendicab-e1706de723cd379d5/286c-j14/3de11/14
2-112S. sahendicab-e1589de722cd3/374d346f-o01/2de88/6

PSS. sahendicac-e1127de470cd3/242d9/222c-g71/3de93/8
1-112S. sahendicade1090de520cd288d7/221e-m64/2de48/8
6-131S. sahendicade783e340cd3/160d3/147f-o2e98/2
4-112S. sahendicae337e123d90d52c-i36/3e02/3

107S. spicigeraab9367ab4379a-c7/1820ab3/2558d-k96/2bc81/56
FSS. spicigerab-e4300b-e1728b-d1068cd660e-n29/2c-e87/23

داري با هم ندارند.% تفاوت معنی5در سطح كهاي داراي حروف مشتردر هر ستون میانگین



...هايبررسی کمی و کیفی اسانس گونه526

)1392مرزه استان یزد (ی کهاي صفات مورد مطالعه تنوع ژنتیمقایسه میانگین-8جدول 

علمیاسمسشنکد اک
وزن تر اندامهاي هوایی 

)kg/ha(
اندامهاي هوایی کوزن خش

)kg/ha(
برگ کوزن خش

)kg/ha(
ها سرشاخهکوزن خش
)kg/ha(

بازده اسانس 
(%)

میزان تولید اسانس
)kg/ha(

4-131S. atropatanabc4900cb1815cb0/796c1020m-l6500/0d-f30/5
5-131S. atropatanabc6700cb3125cb0/1055cb2070no4500/0d-f80/4

SkmS. bachtiaricabc8417cb3588cb7/1787cb1800j-i0800/2c-f63/33
SDMS. bachtiaricabc8213cb3534cb7/1590cb1943j-i2933/2c-f73/35
HBS. bachtiaricabc850c429c0/214c195mn3700/0f80/0
34S. spicigerabc6250cb2626cb0/982cb1644j-i0800/2c-f50/20

SATS. hortensis------
NIS. isophyllabc1242c472cb0/376c95n2700/0f03/1
EKS. khuzestanicabc3098c880cb3/631c249h-g5033/3c-f76/22

HKPS. khuzestanicabc1675c709cb0/535c173c-g8800/3c-f65/21
2-131S. macranthabc2588c1017cb5/640c377m-l4300/1d-f40/9
3-131S. macranthabc3735c1398cb0/843c555j-i2200/2e-f70/18

VMS. macranthabc2117c842cb3/452c390m-l7633/0ef97/3
1-123S. mutica5b13925ab7006ab5/2695ab4311j-i4000/2a-d65/76
2-123S. muticabc9550cb4416cb5/1617cb2799j-l8000/1c-f45/28

GMS. muticabc2535c867cb0/673c194m-l105050d-f40/9
KMS. muticabc8206cb3277cb0/1583cb1694c-b1667/4a-e70/75
15S. rechingeribc9100cb3496cab0/2268cb1228a5000/5ab70/124
24S. rechingeribc8300cb2920cb5/2078c849ab3350/5ab70/113
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...هاي صفات مقایسه میانگین- 8جدول ادامه 

علمیاسمسشنکد اک
وزن تر اندامهاي هوایی 

)kg/ha(
اندامهاي هوایی کوزن خش

)kg/ha(
برگ کوزن خش

)kg/ha(
ها سرشاخهکوزن خش
)kg/ha(

بازده اسانس 
(%)

میزان تولید اسانس
)kg/ha(

25S. rechingerib3450cb3496cb5/2078cb1228c-b0000/5a-f50/57
16S. rechingeribc3675c1490cb0/1001c475c-b4950/4b-f45/45
ARS. rechingeribc4222c1297cb3/885c411c-b6933/4c-f13/42
XRS. rechingeribc4650cb1932cb0/1470c462c-f9167/3b-f17/56
22S. rechingeribc1250c532cb0/398c133j-g9300/2d-f90/11
BRS. rechingeribc5961cb2361cb0/1791c570c-b8833/4a-f77/67

7-131S. sahendicabc1675c763c0/360c403j-g7400/2d-f10/9
TSS. sahendicabc2696c1058cb7/525cb1293j-i9967/1d-f67/10

3-112S. sahendicabc683c281c0/183c98j-i3000/2ef20/4
2-112S. sahendicabc2550c1102cb0/638c464j-i1300/2d-f25/13

PSS. sahendicabc953c443c7/216c226h-g1067/3d-f03/7
1-112S. sahendicabc516c217c0/134c84j-g7400/2ef70/3
6-131S. sahendicabc2975c1129cb0/548c590j-g6450/2d-f85/14
4-112S. sahendicac375c182c0/116c67j-g9000/2ef30/4

107S. spicigeraa26367a11234a3/4258a6976j-i0633/2a-c73/89
FSS. spicigerabc10133cb3197cb3/1904c226j-i2000/2c-f43/40

داري با هم ندارند.% تفاوت معنی5در سطح كهاي داراي حروف مشتردر هر ستون میانگین



...هايبررسی کمی و کیفی اسانس گونه528

بحث
شود ضمن تغییر در میزان اجزاي ه مالحظه میکهمانگونه 

.S(131- 5سشن کاصلی اسانس ا atrapatana(ي هاسالدر
شت، تغییراتی در اجزاي غیرعمده هم دیده کمختلف پس از 

ی مثل یاهیبکو تریب سابینن فقط در سال اول کشود. ترمی
یب میرسن کساید در سال دوم و ترکاریوفیلن اکاسپاتولنئول و 

چهارم و سابینن در سال چهارم مشاهده ي اول وهاسالدر 
، S. spicigeraهايیب اسپاتولنئول در این گونه و گونهکشد. تر

S. sahendica ،S. macranatha وS. isophylla مشاهده
سیمن در سال دوم و سوم - عمده پاراياهیبکگردید. میزان تر

ه در سال کطوريهب،صعودي داشتروندتقریباً مشابه بود و
یب کي قبل بود. ترهاسالبه دو برابر کچهارم نزدی

سال دوم ي مختلف متفاوت بود. درهاسالترپینن در - گاما
از خود یي سوم و چهارم روند افزایشهاسالاهش و در ک

تیمول در سال دوم روند افزایشی و سال سوم یب کترنشان داد.
یب کاهشی داشت. ترکو چهارم تقریباً مساوي و روند

ي سوم و هاسالرول در سال دوم روند افزایشی و در کارواک
.S(131- 4سشن کادر چهارم مشاهد نشد. atrapatana(

ي مختلف هاسالدر ،بر تغییرات در میزان اجزاي اصلیعالوه
سشن قبلی تغییراتی در اجزاي غیرعمده هم دیده کمانند انیز 
- سیمن- ي دوم و سوم، پاراهاسالتوژان در - شود. آلفامی

سوم،اریوفیلن در سال دوم وکل در سال اول، ترانس اُ- 8،1
ساید و کاریوفیلن اکسوم، لینالول، میرسن در سال دوم و

سیمن - یب پاراکتر.شدندل در سال سوم مشاهده اُ- 4- ترپینن
اهش و دوباره در سال سوم روند افزایشی از کسال دوم در 

ترپینن در سال اول و دوم تقریباً مشابه و - خود نشان داد. گاما
اهش و در کسال سوم روند افزایشی داشت. تیمول در سال دوم 

رول در سال دوم افزایش و در کارواکسال سوم روند افزایشی و 
عالوه بر تغییر در ،SDMسشن کادر سال سوم وجود نداشت.

ي مختلف تغییر در اجزاء هاسالي عمده در هایبکترمیزان 
و 1390یب لینالول در سال کغیرعمده نیز مشاهده گردید. تر

ساید کاریوفیلن اک،1390در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پارا، 1392
ترپینئولن ،1389سالمیرسن در،1392و 1390ي هاسالدر 
مشاهده 1391سابینن در سال و 1392و1391ي هاسالدر 

اهش و در سال سوم کسیمن در سال دوم - یب پاراکتر.شدند
اهش از خود کو در سال چهارم دوباره داشتروند افزایشی
در اهش ولی کترپینن در سال دوم - یب گاماکنشان داد. تر

یب تیمول در سال کي بعد تقریباً میزان آن ثابت بود. ترهاسال
سال سوم و چهارم تقریباً مشابه سال اول بود. دوم افزایش و در 

%7در سال سوم ،رول در سال دوم روند افزایشی داشتکارواک
و دوباره در سال چهارم روند افزایشی از خود داشتاهشک

در لاُ- 8،1- سیمن- پارایب کتر، SKMسشن کادر نشان داد.
امفن در سال ک، 1390ساید در سال کاریوفیلن اک، 1390سال 

ساید در کاریوفیلن اک، 1392ل در سالاُ- 4- ، ترپینئولن1392
1389ترپینئول در سال - و آلفا1392و 1391ي هاسال

سیمن در چهار سال تقریباً ثابت بود. - . پاراشدندمشاهده 
ي سوم و هاسالافت و در یاهش کترپینن در سال دوم - گاما

طی چهار سال %1متر از کچهارم مساوي بود. میزان تیمول 
اهش و کرول در سال دوم افزایش و در سال سوم کارواکبود. 

دو ، HBسشن کااز سال چهارم روند افزایشی از خود نشان داد.
اریوفیلن ک،1391پینن در سال - سال برداشت انجام شد. آلفا

ل در اُ- 4- ، ترپینن1392امفن در سال ک، 1392ساید در سالکا
1391و سابینن در سال 1391ترپینئول در سال ، 1392سال 

، اماسیمن روند افزایشی داشت- یب پاراک. ترشدندمشاهده 
اهش یافت. تیمول در سال کترپینن در سال دوم - یب گاماکتر

رول در سال دوم افزایش یافت. با توجه کارواکاهش ولی کدوم 
همرزهمه از گونهSDMو HB ،SKMهايسشنکه اکبه این

و SKMسشنکو دو اHBسشن کبختیاري هستند ولی بین ا
SDMا بسیار با هم تفاوت دارند.هیبکاز نظر درصد تر

ه فقط در دو سال کساله است کگونه زراعی ی،SATسشن کا
پینن در - آلفاهايکه ترکیبانجام شداول اجراي طرح برداشت 

و سابینن در 1390در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پارا، 1389سال 
رول در هر دو کارواک. میزان تیمول و شدندمشاهده 1389سال 

سیمن در سال دوم - مشابه بود ولی درصد پاراسال تقریباً
،Niسشن کااز ترپینن افزایش از خود نشان داد. - اهش و گاماک

توژان،- ي آلفاهایبکترسه سال متوالی برداشت انجام شد. 
ل اُ- 8،1- سیمن- پارا، 1391ترپینن در سال - پینن و آلفا- آلفا

وجود 1390ترپینئولن در سال و 1392و 1391در سال 
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اهش و دوباره در سال کسیمن در سال دوم طرح - نداشت. پارا
ترپینن در سال دوم وجود - بعد افزایش از خود نشان داد. گاما

یب تیمول کنداشت و در سال سوم افزایشی از خود نشان داد. تر
ي بعد روند افزایشی از هاسالدر سال اول وجود نداشت و در 

از .شدرول فقط در سال سوم مشاهده کارواکخود بروز داد. 
پینن در سال - . آلفاانجام شدسه سال برداشت ،EKسشن کا

در ، لینالول 1391، 1390ي هاسالپینن در - ، بتا1391
،1390در سالل اُ- 8،1- سیمن- پارا، 1392و 1390هاي سال

ل اُ- 4- ، ترپینن1392و1391ي هاسالاریوفیلن در کترانس 
مشاهده 1391در سال سابیننترپینئول و - ، آلفا1392در سال 

در سال دوباره سیمن در سال دوم طرح افزایش و - . پاراشدند
ترپینن در سال دوم افزایش - . گاماگشتبعد به حالت اول بر

اهش از خود بروز داد.کمی داشت و در سال بعد دوبارهک
یافت. اهش و در سال سوم افزایشکتیمول در سال دوم 

اهش کمی کرول بود. در سال دوم کارواکیب آن کبیشترین تر
سه ، HKPسشن کااز داشت و سال دوم و سوم مساوي بود.

پینن در - ، بتا1390پینن در سال - . آلفاانجام شدسال برداشت 
و1391سال لینالول در،1392و1390ي هاسال
وجود 1392و 1391هاي در سالل اُ- 8،1- سیمن- پارا

، 1390رول در سال کارواکیب متیل اترکتر.نداشتند
در سال سابیننترپینئول و - آلفاو1392ل در سال اُ- 4- ترپینن
می افزایش و کسیمن در سال دوم - . پاراشدندمشاهده 1391

تقریباً درصد مشابه داشت. ي بعد مانند سال اول هاسالدر 
تیمول در سال سوم ترپینن طی چهار سال مساوي بود.- گاما

رول در کارواکثابت بود. میزان تقریباًهاسالاهش ولی در بقیه ک
سه سال ، VMسشن کااز چهار سال متوالی مساوي بود.

در ل اُ- 8،1- سیمن- پارالینالول و یبک. ترانجام شدبرداشت 
ساید در سالکاریوفیلن اکسپاتولنئول و یب اک، تر1390سال 

در سال سابیننترپینئول و - ، آلفا1392در سال ، میرسن 1390
افزایش %2سیمن در سال دوم - . پاراشدندمشاهده 1391

ترپینن در سال - یافت و در سال سوم مشابه سال اول بود. گاما
اهش و در سال بعدکسوم افزایش داشت. تیمول در سال دوم 

رول در سال دوم کارواک.روند افزایشی از خود نشان داددوباره 
، 131- 2سشن کادر نداشت.افزایش و در سال بعد وجود

رول کاروکو 1391پینن در سال - بتاو پینن- ي آلفاهایبکتر
ولاُ- 8،1- سیمن- پارایب کوجود نداشت. تر1392در سال 

و1389هاي، میرسن در سال1390اسپاتولنئول در سال 
ساید در کاریوفیلن اک، 1392ل در سال اُ- 4- ، ترپینن1392
وجود 1391و 1389هايو سابینن در سال1391سال 

و داشتسیمن در سال دوم و سوم روند افزایشی- پاراداشتند.
سال ترپینن در - اهش از خود نشان داد. گاماکدر سال چهارم 

اهشی داشت و در سال چهارم دوباره کدوم و سوم روند 
تیمول در سال دوم و سوم نسبت به سال اول افزایش یافت.

داد. نشاناهش و در سال چهارم دوباره افزایش از خود ک
مساوي و در سال چهارم رول در سه سال اول تقریباًکارواک

مشاهده نشد.
ول اُ-8،1-سیمن-پارابیکتر، 131- 3سشنکادر 

و1389ي هاسالدررسنیم،1390سالدراسپاتولنئول
دردیساکالنیوفیارکو1392سالدرلاُ-4-ننیترپ،1392

روندسالچهاری طمنیس-پاراداشت.وجود1391سال
سومسالدروشیافزادومسالدرننیترپ- گاماواهشک
سومسالتامولیتزانیم.یافتشیافزادوبارهبازواهشک

.یافتاهشکدوبارهچهارمسالدروداشتیشیافزاروند
درواهشکسومسالدر،شیافزادومسالدررولکارواک

ي هاسالدر،GMسشنکااز نداشت.وجودچهارمسال
نالول،یلشد.انجامبرداشت1392و1389،1390

مشاهده1390سالدررولکارواکاترلیمتواسپاتولنئول
داد.نشانخودازسالسهی طیاهشکروندمنیس-پاراشد.
سالدرمولیت، داشتیشیافزاروندسکبعننیترپ-گاما
رولکارواک.یافتاهشکدوبارهسومسالوشیافزادوم

،123-2سشنکادر داد.نشانخودازی اهشکروند
دررسنیم،1389سالدردیساکالنیوفیارکي هایبکتر

هاي در سالننیساب،1389سالدرنئولیترپ،1389سال
شد.مشاهده1391سالدرنئولیترپ-آلفاو 1391و1389

روندسالچهاری طننیترپ-گاماومنیس-پارابیکتر
وشیافزادومسالدرمولیتوننیترپ-گاماداشت.ی اهشک

سکبعرولکارواکداشت.یاهشکروندبعدي هاسالدر
در ،KMسشن کااز داد.نشانخودازی شیافزاروندمولیت
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لینالول یبکبرداشت انجام شد. تر1390و 1389يهاسال
دردیساکالنیوفیارکواسپاتولنئول، لاُ- 8،1-سیمن- پاراو 

مشاهده1389سالدرننیسابونئولیترپ-آلفا،1390سال
دومسالدرمولیتوننیترپ-گامامن،یس-پارا.شدند

داد.نشانخودازاهشکرولکارواکبیکتروافتیشیافزا
ی طوشدانجامبرداشت1392سالدر،123- 1سشنکااز 
، نالولیلبیکتر.انجام گردیدبرداشتی متوالسالسه
،1390سالدررولکارواکاترلیمتول اُ- 8،1-سیمن- پارا
سالدرنئولیترپ-آلفاوننیسابل،اُ- 4- ننیترپونئولنیترپ

دروشیافزادومسالدرمنیس-پاراشدند.مشاهده1391
مشابهزینننیترپ- گاما.یافتاهشکمجدداًسومسال
ومشابهسومو دومسالدرمولیت.کردعملسیمن- پارا

داد.نشانخودازشیافزا%1حدوداولسالبهنسبت
ی شیافزاروندسومسالدرواهشکدومسالدررولکارواک
بیکتر.انجام شدبرداشتسالسه،ARسشنکااز .کردی ط
سالدرنئولنیترپ،1390سالدررولکارواکاترلیمت

وننیسابو1392سالدرلاُ- 4-ننیترپ،1391
درسیمن- پاراشدند.مشاهده1391سالدرنئولیترپ- آلفا

ي زیناچمقدارسومسالدروي مساودومواولسال
سالدرمولیتبود.ي مساوباًیتقرننیترپ- گاما.یافتاهشک

ي مساوسومواولسالدرآندرصدزانیمواهشکدوم
داد.نشانخودازی اهشکروندرولکارواکبود.

ترانس وترپینن، لینالول- یب گاماکتر،16سشن کادر 
در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پاراو 1391اریوفیلن در سال ک

رول در سال کارواکي متیل اترهایبکتروجود نداشتند.1392
ل در اُ- 4- ، ترپینئولن و ترپینن1391، میرسن در سال 1390
و سابینن در سال 1391ترپینئول در سال - ، آلفا1392سال 

طی سه سال برداشت تقریباً سیمن- پاراوجود داشتند. 1391
وجود نداشت و در سال 91ترپینن در سال - مساوي بود. گاما

جزئی اهش از خود نشان داد. تیمول در سال دوم کسوم نیز 
رول کارواکیب کتر.یافتاهش کافزایش و دوباره در سال بعد 

سشن کااز در سال دوم و سوم روند افزایش مالیمی داشت.
XR،.پینن در سال - یب آلفاکترطی سه سال برداشت انجام شد

1392و 1391ي هاسالدر ل اُ- 8،1- سیمن- پاراو 1392

، 1390رول در سال کارواکي متیل اتر هایبکتروجود نداشت. 
و 1392سال درترپینئولن ،1392در سالامفنک

در سال سیمن- پاراوجود داشتند. 1391ترپینئول در سال - آلفا
ترپینن - مساوي بود. گاماي بعدهاسالو در جزئی دوم افزایش 

. تیمول در سال دوم و سوم روند کردسیمن عمل - مشابه پارا
اهش و دوباره در کرول در سال دوم کارواکاهشی داشت وک

ي هایبکتر،15سشن کادر سال بعد افزایش یافت.
، 1391، ترپینئولن در سال 1390در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پارا

1391ترپینئولن در سال - ، آلفا1392ل در سال اُ- 4- ترپینئول
سیمن و - وجود داشتند. پارا1389سابینن در سال و 
ي بعد هاسالشدت افزایش و در ترپینن در سال دوم به- گاما

شدت افزایش یافت و دوم به. تیمول در سال یافتنداهش ک
از اهش داشت.کشدت رول در همان سال بهکارواکس کبع
توژان - یب آلفاکتر.انجام شدطی سه سال برداشت ، 25سشن کا

ل اُ- 8،1- سیمن- پارایب ک) مشاهده نشد. تر1390در سال دوم (
، 1390و1389هايو میرسن در سال1390در سال 

مشاهده 1389سابینن در سال و 1392ترپینئول در سال 
ترپینن در سال - داشت. گامایاهشکسیمن روند - . پاراشدند
اهش و در سال سوم دوباره افزایش یافت. تیمول در سال کدوم 

اهش روبرو بود. کاول وجود نداشت و در سال سوم نیز با 
اهش کرول در سال دوم افزایش و در سال سوم دوباره کارواک

پینن،- توژان، آلفا- آلفا، 24سشن کادراز خود نشان داد.
1391و تیمول در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پاراپینن، لینالول،- بتا

و 1390ي هاسالرول در کارواکیب متیل اتر کوجود نداشت. تر
ترپینئول در سال - آلفاو 1392ل در سال اُ- 4- ترپینن،1391
سیمن در سال دوم و سوم روند - وجود نداشت. پارا1391

و در سال چهارم دوباره افزایش یافت. داشت یاهشک
اهش و در کترپینن در سال دوم افزایش و در سال سوم - گاما

یب تیمول در سال دوم کسال بعد دوباره افزایش نشان داد. تر
رول در کارواکدر سال سوم دیده نشد. یافت و شدت افزایش به

از خود اهش و در سال سوم و چهارم روند افزایشی کسال دوم 
یب کدو سال برداشت انجام شد. تر،BRسشن کااز نشان داد.

و1392در سال ل اُ- 4- ، ترپینن1392لینالول در سال 
مشاهده گردید. 1390در سال سابیننترپینئول و - آلفا
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دوم تقریباًسال اول و سال ترپینن در- سیمن و گاما- پارا
رول کارواکو جزئی اهش کمساوي بودند. تیمول در سال دوم 

. شددو سال برداشت ،22سشن کادر سال دوم افزایش یافت.
،سیمن- وجود داشت. پارا1391ترپینئول در سال - یب آلفاکتر

رول افزایش کارواکاهش و کترپینن و تیمول در سال دوم - گاما
. انجام شدسه سال برداشت ، TSسشن کااز از خود نشان داد.

و1390ساید در سال کاریوفیلن اکي اسپاتولنئول،هایبکتر
مشاهده 1391در سال سابیننترپینئول و - آلفاترپینئولن،

اهش و در سال بعد افزایش و کسیمن در سال دوم - . پاراشدند
ترپینن در سال دوم افزایش و در - یافت. گامااهش کدوباره 

یب تیمول در طی کترسال سوم و چهارم میزان آن مساوي بود.
و 1391هايرول در سالکارواکمساوي و تقریباًچهار سال 

هاي ترکیب، 112- 3سشن کادر وجود نداشت.1392
ترانس و 1391لینالول در سال،1390توژان در سال - آلفا

ي ترپینئولن هایبکتروجود نداشتند. 1389اریوفیلن در سال ک
ساید در سال کاریوفیلن اکولاُ- 4- ، ترپینن1391در سال 

وجود داشتند.1390ترپینئول و سابینن در سال - آلفاو1392
اهشی و در سال چهارم کسیمن در سال دوم و سوم روند - پارا

اهشی از خود نشان کترپینن روند - . گامایافتافزایش دوباره 
رول کارواکداد. تیمول از سال اول به بعد روند افزایشی داشت. 

روند وجود نداشت و در سال دوم و سوم1392در سال 
در سال دوم و سوم میزان آن تقریباً مساوي کهداشت یافزایش

اریوفیلن ک،لینالول، اسپاتولنئولیبکتر، 131- 6سشن کادر بود.
ترپینئول - آلفاو 1390رول در سالکارواکمتیل اتر وسایدکا

اهش کسیمن در سال سوم - مشاهده گردید. پارا1391در سال 
سال دوم ترپینن در- . گامایافتافزایشدوباره و در سال بعد 

مساوي و میزان آن افزایش چهارم سال سوم و اهش و درک
ي بعد دوباره هاسالاهش و در کیافت. تیمول در سال دوم 

وجود 1392و 1391ي هاسالرول در کارواک.افزایش یافت
سشن کادر شدت افزایش نشان داد. نداشت و در سال دوم به

، 1390در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پاراي هایبکتر، 131- 7
ل در سالاُ- 4- ، ترپینن1392و 1389هايمیرسن در سال

. شدندمشاهده 1391ترپینئولن در سال - آلفاو 1392
دوباره ي بعد هاسالاهش و در کسیمن در سال دوم - پارا

. کردسیمن عمل - ترپینن نیز مشابه پارا- گاما.یافتافزایش 
دوباره اهش و در سال سوم افزایش و کتیمول در سال دوم 

وجود نداشت و در 1392رول در سال کارواکاهش یافت. ک
اهش کشدت افزایش داشت و در سال سوم دوباره سال دوم به

انجام سه سال برداشت ، 112- 2سشن کااز داد.نشاناز خود 
1392سال رول درکااروکو 1390توژان در سال - . آلفاشد

ل اُ- 8،1- سیمن- پارا، 1392نن در سال پی- وجود نداشت. بتا
ساید در کاریوفیلن اک، 1391، ترپینئولن در سال 1390در سال 

مشاهده 1391در سال سابیننترپینئول و - آلفاو1392سال
سیمن در سال دوم افزایش داشت و مقدار آن با سال - شد. پارا

- نشان داد. گامااهش کدوباره سوم مساوي و در سال چهارم 
اهش و میزان آن با سال سوم مساوي و کترپینن از سال دوم 

. تیمول در سال دوم افزایش ولی یافتدر سال چهارم افزایش 
مساوي بود.میزان تیمول در سال اول، سوم و چهارم تقریباً

وجود نداشت ولی در سال دوم و 1392رول در سال کارواک
سه سال برداشت ، 112- 1سشن کاازمساوي بود.چهارم تقریباً

، لینالول در سال 1392توژان در سال - یب آلفاک. ترانجام شد
ي هایبکتروجود نداشتند. 1392سال رول درکارواکو 1391

ترپینئول و - آلفاو1390اریوفیلن در سالکواسپاتولنئول
در سال دوم سیمن- پاراوجود داشتند. 91سابینن فقط در سال 
ترپینن تقریباً طی سه سال - داشت. گامایو سوم روند افزایش

اهش یافت و میزان آن با کمساوي بود. تیمول در سال دوم 
افزایش و در 1391رول در سال کارواکمساوي بود.سوم سال

دو سال ، 112- 4سشن کااز وجود نداشت.1392سال 
، 1391یب ترپینولن در سال کتر.انجام شدبرداشت 

و1392اریوفیلن در سالک، 1392ل در سالاُ- 4- ترپینن
مشاهده شدند. 1391در سال سابیننترپینئول و - آلفا
یافت. اهش کترپینن - در سال دوم افزایش و گاماسیمن- پارا

1391رول در سال کارواکاهش نشان داد. کتیمول در سال دوم 
انجام شد. دو سال برداشت ، PSسشن کااز وجود نداشت.

، 1391، ترپینولن در سال 1392یب لینالول در سال کتر
و1392ساید در سال کاریوفیلن اکل و اُ- 4- ترپینن

. شدندمشاهده 1391ترپینئول و سابینن در سال - آلفا
. تیمول و یافتسال دوم افزایش ترپینن در- سیمن و گاما- پارا
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، 34سشن کادر اهش نشان داد.کرول در سال دوم کارواک
و 1391ي هاسالدر ل اُ- 8،1- سیمن- پاراپینن، لینالول و - بتا

امفن در کساید و کاریوفیلن اکي هایبکترمشاهده نشد. 1392
. شدمشاهده 1391ترپینئول فقط در سال - آلفاو 1390سال
ترپینن - گاما.داشتیاهشکسیمن طی چهار سال روند - پارا

.اهش یافتکدر سال دوم و سوم افزایش و در سال چهارم 
اهش و کدر سال دوم و مساوي 1391و 1389سال تیمول در

اهش و کرول در سال دوم کارواکدر سال چهارم افزایش یافت.
سه سال برداشت ،FSسشن کااز ي بعد افزایش داشت.هاسال

در سال ل اُ- 8،1- سیمن- پارایب لینالول و ک. ترانجام شد
در سال فقط سابیننو 1392ل در سالاُ- 4- ، ترپینن1390
ي هاسالترپینن طی - سیمن و گاما- مشاهده گردید. پارا1391

اهشی داشت. کرشد گیاه روند افزایشی و تیمول روند 
در رول طی سه سال روند افزایشی از خود نشان داد. کارواک
، اسپاتولنئول، لاُ- 8،1- سیمن- پارایب کتر،107سشن کا
و 1390در سالرولکارواکمتیل اتر وسایدکاریوفیلن اک

در سال ترپینئول و سابینن فقط - ل، آلفااُ- 4- ي ترپیننهایبکتر
اهش و کسیمن در سال دوم و سوم - . پاراشدندمشاهده 1391

سال اول رسید. راقدمو بهداشت افزایش دوباره در سال چهارم 
رول طی چهار کارواکتیمول و.اهشی داشتکترپینن روند - گاما

ه نشانه سازگاري کندسال روند افزایشی از خود نشان داد
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Abstract
Essential oils of Satureja spp. contain valuable components, such as thymol and carvacrol.

This research was carried due to evaluate essential oil quality and quantity of different
accessions of Satureja species in cultivated condition., Seeds of 35 accessions of 10 Satureja
species were collected from natural habitats and the seedlings were planted, using a randomized
complete block design with for three replications at Medicinal Plants Research Station, Yazd,
Iran. Aerial parts of plants were collected during four consecutive years, air dried in shadow and
essential oils were extracted with hydrodistillation clevenger method. Essential oil compounds
were identified by Gas chromatography (GC) and chromatography-mass spectroscopy
(GC/MS). Analysis of variance showed significant differences at 1% between accessions for
percentage of essential oil and essential oil yield per hectare. According to the results,
accessions 15 (Satureja rechingeri) from Ilam province with 5.8% and 113.9 kg/ha essential
oils, and 64% carvacrol and 12.2% thymol; accession 107 (S. spicigera) from Gillan province
with 2.4% and 75.5 kg/ha essential oils, and 9.2% carvacrol and 43.4% thymol; accession 24
(S. rechingeri) from Ilam province with 4.2% and 63.8 kg/ha essential oils, and 75.4% carvacrol
and 6.2% thymol; and SKM (S. bachtiarica ) from Yazd province with 2.6% and 51.5 kg/ha,
essential oils, and 66% carvacrol and 0.5% thymol, respectively, showed the highest essential
oil production in Yazd, Iran.
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