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مقاله پژوهشی

بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگیهای رویشی و عملکرد دو گونه مرزه سهندی ( Satureja

 )sahendicaو سنبلهای ( )S. spicigeraتحت شرایط دیم
بابک بحرینی نژاد ،*1محمد حسین لباسچی ،2فاطمه سفیدکن ،3زهرا جابراالنصار
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چکيده
یکی از راهکارهای توسعه گیاهان دارویی کشت آنها در مناطق دیم است .گیاه مرزه از جنس  Saturejaیکی از گونههای دارویی ارزشمند است که
برخی از گونههای آن بهصورت خودرو در ایران رویش دارند .این مطالعه با هدف بررسی اثرات بستر کشت بر ویژگیهای رویشی و عملکرد دو گونه مرزه
تحت شرای ط دیم اجرا شد .نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه ،قطر بوته ،تاجپوشش و تعداد ساقه در هر بوته در گونه سنبلهای دیده شدد .همنندین
بیشترین مقادیر وزن خشک کل و برگ بهترتیب با  090و  076کیلوگرم در هکتار در گونه سنبلهای مشاهده شد .تیمار کاه اگرچه در سدا او آزمدایش
باعث کاهش وزنخشک مرزه ها شد ولی در سا دوم موجب افزایش آن شد .کود حیوانی فقط در سدا او باعدث افدزایش انددکی در عملکدرد هدر دو
محصو شد .بیشترین مقادیر صفات اندازه گیری شده در هر دو گونه در سا آخر آزمایش مشاهده شد بهطوریکه این مقادیر بدرای وزن خشدک بدرگ
برای گونههای سنبلهای و سهندی بهترتیب برابر با  0600و  000کیلوگرم در هکتار بود .بیشترین مقادیر شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در سدا
او آزمایش بهترتیب با مقادیر  0/09و  77مشاهده گردید .در مجموع برای تولید مرزه تحت شرایط دیم مشابه با این پدژوهش مدیتدوان کشدت گونده
سنبلهای را بدون بهکارگیری تیمارهای کودحیوانی و کاه توصیه نمود .اگرچه بهکارگیری این مواد در عمق بیشتری از خاک احتماالً مدیتواندد اثربششدی
بیشتری بر رشد و عملکرد این گیاهان داشته باشد.
واژههای کليدی :کاه ،کود حیوانی ،گیاهان دارویی ،مرزه
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کاهش میزان بارندگی طی سالیان اخیر باعث افت میزان پایداری
تولید و افزایش ریسک و خطرپذیری در زراعتهای دیدم شددهاسدت،
بههمین دلیل دستیابی به گونههدایی بدا ثبدات بیشدتر تحدت شدرایط
کمآبی که بتوانند موجب تولید عملکردهایی اقتصدادی شدوند یکدی از
اهداف سیاستمداران و برنامهریزان تولید محصوالت کشاورزی و منابع
طبیعی است .بسیاری از گونههای دارویی در ایران بدهصدورت خدودرو
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بوده و از قدیماالیام مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند .این گوندههدا در
عرصههای طبیعی سازگاری داشته و قادرند در شدرایطی بدا بارنددگی
مشتصر رشد کنند ،بنابراین این امکان وجود دارد که با کشت اصدولی
آنها تحت شرایط مناسب و بهصورت دیدم بتدوان نیازهدای مصدرف
داخلی و حتی صادرات را تامین نمود .بهرهبرداریهای بیرویه از مراتع
و رویشگاههای طبیعی این گیاهان میتواند باعث از بین رفتن گونهها
و جمعیتهای ارزشمند موجود در عرصههای طبیعی گردد .لدذا جهدت
جلوگیری از انقراض این گونهها الزم است نسبت به حفاظدت از ایدن
جمعیتهدا و گونده هدا از طریدق کشدت و اهلدی کدردن اقددام نمدود
( .)Alimardan et al., 2015در سدا هدای اخیدر مطالعده بدر روی
گونههای ارزشمند دارویی بهمنﻈورتوسعه کشت و تدامین نیداز صدنایع
دارویی از جمله اهداف مراکز علمی و پژوهشی بودهاست.
از مهمترین گونههای مرزه خودرو در ایران میتوان بده دو گونده
مرزه سهندی و مرزه سنبلهای اشاره نمود .مرزه سهندی با ندام علمدی
 Satureja sahendica Bornm.گیدداهی بوتددهای ،بالشددتکی بددا
ساقههای متعدد بده ارتفداع  07تدا  70سدانتیمتدر اسدت .ایدن گونده
انحصدداری ایددران بددوده ،در ناحیدده ایرانددی تددورانی و در اسددتانهددای
آذربایجددان ،کردسددتان ،زنجددان و کرمانشدداه اغلددب در دامنددههددای
صشرهای-سنگی و در ارتفاع  0366تا  7066متر میروید ( Jamzad,
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 .)2012مدرزه سدنبلهای  S. spicigera (C. Koch) Boiss.گیداهی
علفی با قاعده چوبی به ارتفاع  70تا  06سانتیمتر است .این گونده در
ناحیه خزری ایران (گلستان ،گرگان ،گیالن ،تهران ،تالش) ،در ترکیده
و قفقاز اغلب در دیدوارههدای سدنگی صدشرهای و در ارتفداع  766تدا
 0966متر میروید (.)Jamzad, 2012
در مورد کشت دیم گوندههدای دارویدی بدهویدژه مدرزه مطالعدات
محدودی انجام شدهاست .در مطالعهای در شرایط دیدم در مقایسده دو
گونه مرزهجنگلی و  S. isophyllaبیان شد که گونه جنگلی عالوه بر
برتری رویشی نسبت به گونه دیگر میتواند بهعنوان یک گونه مناسب
جهت کشت دیم اسدتفاده شدود (.)Tabaei-Aghdaei et al., 2017
در پژوهشی بر روی دو گونده مدرزه خوزسدتانی  S. khuzestanicaو
مرزه رشینگری  ،S. rechingeriبا مقایسه دو شرایط فاریدا و دیدم
به لحاظ صفات رویشی و عملکردی مشاهده شد که در هدر دو گونده
مقادیر وزنتر ،خشدک و سرشداخه گلددار و شداخص سدطح بدرگ در
شددرایط دیدم بددهطددور معنددیداری کمتددر از شددرایط کشددت آبددی بددود
(.)Nooshkam, 2014
در رابطه با بهکارگیری مواد آلی در بستر کشت ،در یک بررسی بر
روی اثرات کودهای شیمیایی ،آلی و بیولوژیک بر روی مرزه تابسدتانه
 S. hortensisمشاهده شد که کودها میتوانند باعث افزایش مقدادیر
صفات مورفولوژیک همنون ارتفاع بوته ،سطح بدرگ ،تعدداد بدرگ و
قطر ساقه شوند ( .)Naiji and Souri, 2016در دو پژوهش جداگانده
بدددر روی مدددرزه تابسدددتانه and Rahimi, 2021( S. hortensis
 )Alizadeh et al., 2010; Babakhanzadeh-Sajiraniو یددک
پژوهش بر روی گونه دیگری از مرزه با نام علمی  S. macranthaبه
تاثیر مثبت کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد اندام هوایی اشاره شدد
( .)Bakhtiari et al., 2020در یک مطالعه بر روی اثرات هدمزمدان
کود گاوی و کاه برروی مرزهجنگلی در تدراکمهدای مشتلد طدی دو
سا تحت شرایط دیم ،مشاهده شد که بیشترین مقادیر عملکرد انددام
هوایی در تیمار کدود گداوی بدهدسدت آمدد ( .)Saki et al., 2019در
پژوهشی دیگر کود گاوی بر وزن خشک دو گونه مرزه خوزسدتانی S.
 khuzestanicaو مددرزه رشددینگری  S. rechingeriتدداثیر مثبددت
داشتهاست ( .)Bastami et al., 2021همننین نتایج یک مطالعه بدر
نقش افزایشی بیشتر کود گاوی بر رشد و عملکرد مرزه تابستانه نسبت
به کود مرغی و حتی کود شیمیایی اشاره شده است ( Akrami nejad
.)et al., 2016
افزایش میزان نیتروژن در خاک باعدث افدزایش میدزان شداخص
برداشت در گیاه همیشه بهار  Calendula officinalisشد ( Pirzad
 .)et al, 2013نتایج مشابهی بدر روی گیداه آنیسدون ( Pimpinella
 )anisumمشاهده شد که در آن با افزایش سطوح کدود بیولوژیدک و
آزتوباکتر ،شداخص برداشدت در گیداه افدزایش معندیداری پیددا کدرد
( .)Hosseinpour et al., 2011همننددین مصددرف بیشددتر میددزان

کودهای آلی در خاک باعث شدند تا شاخص سطح بدرگ در گیاهدان
گشنیز ( ،)Coriandrum sativumزرین گیداه ( Dracocephalum
 )kotschyiو زوفددا ( )Hyssopus officinalisافددزایش پیدددا کنددد
( Rezakhani and Haj Seyed Hadi, 2017; Ghanbari Odivi
.)et al., 2021a; Ghanbari Odivi et al., 2021b
این مطالعه با هدف بررسی بسترهای مشتل دارای کداه گنددم و
کود حیوانی بر روی ویژگیها مورفولوژیک و عملکدرد دو گونده مدرزه
سهندی و سنبلهای تحت شرایط دیم طراحی و به اجرا درآمد.

مواد و روشها
بهمنﻈور بررسی تاثیر بستر کشت بر ویژگیهای رویشی و عملکرد
دو گونده مدرزه سدهندی  S. sahendicaو سدنبلهای ،S. spicigera
آزمایشی از سا  0397به مدت  3سدا در شهرسدتان فریدونشدهر از
توابع استان اصفهان بدا موقعیدت جارافیدایی '' 37° ،00' ،79عدرض
شمالی و '' 06° ،60' ،30طو شرقی در شرایط دیم اجرا شدد .اقلدیم
منطقه بر اساس روش پابو نیمه استپی و به روش گوسن استپی نیمده
سرد بود .دادههای هواشناسدی محدل آزمدایش طدی مداههدای رشدد،
سا های زراعی 0397تا  0399در جدو  0آورده شده است.
آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طدرح بلدوکهدای
کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد .فاکتور اصلی عبارت بود از :بستر
کاشت شامل بستر کود (کود گاوی پوسدیده معداد  36تدن در هکتدار
درون شیار هایی تا عمق  76سانتیمتر اخدتال داده شدد) ،کداه (کداه
گندم معاد  06تن در هکتار ،فرآوری شده با کود سولفات آمونیوم به
میزان  7کیلوگرم برای هر  066کیلوگرم کاه که پس از حل کردن در
 76لیتر آ و قبل از مشلو با خاک بر روی کداه بدهطدور یکنواخدت
پاشیده شد و درون شیارهایی تا عمق  76سانتیمتر اختال داده شدد)
و شاهد (بدون کود و کاه) ،فاکتور فرعی گونههای مدرزه و در نهایدت
فاکتور فرعی-فرعی سا آماربرداری بود .بذر گونههای مورد اسدتفاده
از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تهیه شد.
مراحل تهیه نشا و آمادهسازی مزرعه در اواخر سدا  0390انجدام
شد .ویژگیهای خاک قبل و بعد از اعما تیمارهدای آزمایشدی مدورد
اندازهگیری قرار گرفت (جدو  .)7کاشت نشداها در مزرعده در اوایدل
فروردین  0397زمانی که خاک مرطو بود و قبل از شدروع بارنددگی
بهاره در ک جویهای ایجاد شدده صدورت گرفدت .عملیدات کنتدر
عل های هرز بهطور دستی و به کمدک کدارگر انجدام شدد .در طدو
اجرای طرح هیچگونه آفت یا بیماری بر روی بوتهها مشاهده نشد لدذا
از هیچگونه آفتکشی در طو اجرای آزمایش استفاده نشدد .در طدو
فصل رشد و در زمان  %06گلدهی برای هر گونه مرزه بهطور جداگانه
اندددازهگیددری صددفات مددورد بررسددی شددامل وزنخشددککددل گیدداه،
وزنخشکبرگ و ساقه ،ارتفاع گیاه (ارتفاع از سطح خاک تا بداالترین
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نقطه گیاه) ،قطدر بوتده (متوسدط قطدر بدزرگ و کوچدک هدر بوتده)،
تاجپوشش هر بوته و تاجپوشش در هر متر مربع زمین و تعداد ساقه در
هر بوته به اجرا گذاشته شد .برای تعیین میزان سطح برگ چهار بوتده
برداشت و همزمان مساحت اشاا شده توسط این بوتدههدا محاسدبه
گردید .میزان سطح برگ نمونههای برداشت شده قبل از خشک کردن
نمونه به کمک دستگاه اندازهگیری سطح برگ (مد  ،GA-5سداخت
شددرکت  Ogawa Sekiاز کشددور ژاپددن) تعیددین شددد سددپس بددرای
اندازهگیری شاخص سطح برگ از نسبت سطح برگ به سطح زیر بوته
استفاده شد ( )Natalie and Berda, 2003شاخص برداشت از نسبت
وزن خشک برگ (عملکرد اقتصادی گیاه) به وزن خشک کل (عملکرد
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بیولوژیک) ضر در  066بهدست آمد .شاخص نسبت وزن خشدک بده
تر از تقسیم وزن خشک کل به وزن تر کل ،ضدر در  066بدهدسدت
آمد.
باتوجه به چندساله بودن گیاه و اجرای اندازهگیریها در هر سدا
بر روی کرتهای ثابت ،آنالیز طرح بهصورت کرتهای خدرد شدده در
زمددان اجددرا شددد ( .)Yazdi-Samadi et al., 2013بددرای انجددام
محاسددبات آمدداری از برنامدده کددامپیوتری  ،SASو بددرای مقایسدده
میانگینها از آزمون  LSDدر سطح احتما پنج درصدد بهدره گرفتده
شد.

جدول  -1دادههای هواشناسی محل آزمایش طی سالهای زراعی  1911تا 1911
Table 1- Meteorological data of the site during the crop years 2018 to 2020
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Year

بارندگی

دما

بارندگی

دما

بارندگی

دما

9.8

5.5

37.5

142.0

6.0

255.4

134.4

10.6

62.5

12.3

34.4

11.1

17.5

1.5

19.2

9.2

18.1

23

4.5

21.3

0

23.7

0
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0.1

23.6

0

22.9

0

23.7

1.9

19.0

1.5

20.1

0

21.4

Temperature Precipitation Temperature Precipitation Temperature Precipitation
()mm
()mm
()mm
)(◦C
)(◦C
)(◦C

ماه
Month

فروردین
April

اردیبهشت
May

خرداد
June

تیر
July

مرداد
August

شهریور
September

جدول  -2ویژگیهای خاک محل آزمایش قبل و بعد از بهکارگيری تيمارهای آزمایشی
Table 2- Soil characteristics of the test site before and after the application of experimental treatments

بافت
Texture

سيلت شن رس پتاس

فسفر کربن آلی ازت کل

Total N O.C
P
K Clay Sand Silt
mgkg-1 mgkg-1 mgkg-1 mgkg-1 % % %

اسيدیته
pH

هدایت الکتریکی
EC
dSm-1

نمونه خاک
Soil sample

قبل از دادن کود
23.5 52.5 Silty loam

24

281

15.82

0.15

0.02

7.41

0.467

20.4 51.6 Silty loam

28

295

16.3

0.28

0.03

7.38

0.512

21.9 53.1 Silty loam

25

310

20.6

0.45

0.05

7.10

0.682

Before soil
amendment

بعد از دادن کاه
After straw
amendment

بعد از دادن کودحیوانی

نتایج و بحث

After manure
amendment

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد کده بدرهمکنش سدهگانده
بستر×گونه×سا بر تمامی صفات اندازهگیری شده بهجز ارتفاع بوته و
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شاخص برداشت در سطح احتما  %0معنیدار شد و در مدورد ارتفداع
برهمکنشهای دوگانه شامل بستر×گونه و گونه×سا در سدطح  %0و
بستر×سا در سطح  %0معندیدار شدد و در مدورد شداخص برداشدت
صرفاً اثر سا بر آن در سطح احتما  %0معنیدار شد (جددو  .)3در
ابتدا برهمکنش دوگانه بر روی ارتفاع بوته بیان خواهد شد و در پایدان
به بیان برهمکنش سهگانه بر روی سایر صفات پرداخته خواهد شد.
برهمکنش دوگانه بستر×گونه ،سال×گونه و سال×بستر بر
ارتفاع گیاه

برهمکنش بستر×گونه بر روی ارتفاع گیاه در سدطح احتمدا %0
معنیدار شد (جدو  .)3در بررسی بدرهمکنش بسدتر×گونده بدر روی
ارتفاع گیاه میتوان به خوبی مشاهده نمدود کده در بسدترهای کداه و
شاهد تفاوت معنیداری میان گونه سهندی و سدنبلهای دیدده نشدد و
فقط در بستر کودحیوانی گونه سنبلهای توانست نسبت به گونه دیگدر
 %30برتری نشان دهد (شکل  .)A-0دلیدل برتدری ارتفداع در گونده
سنبلهای نسبت به گونه سهندی را شاید بتدوان بده نقدش مدوثر کدود
حیوانی بر افزایش ارتفاع گیاه نسبت داد ،وجود مقادیر بیشتر نیتدروژن
در خاک تیمار کود حیوانی نسبت به دو بستر دیگر (جدو  )7میتواند
از جمله دالیل اصلی این اتفاق باشد .در همین رابطه به نقش افزاینده
نیتروژن بر افزایش ارتفاع مرزه تابستانی اشاره شده اسدت ( Babalar
.)et al., 2010
برهمکنش سا ×گونه بر روی ارتفاع بوتده در سدطح احتمدا %0
معنیدار شد (جدو  .)3در سا های او و دوم آزمایش ،بین دو گونه
مورد بررسی تفاوت معنیداری مشاهده نشدد ،در سدا سدوم مطالعده
ارتفاع گونه سنبلهای با اختالف معنیداری  %30بیشتر از گونه سهندی
بود (شکل  .)B-0این احتمدا وجدود دارد کده گونده سدنبلهای بنابده
دالیل ژنتیکی و فیزیولوژیکی پتانسیل بیشتری برای رشدد و افدزایش
ارتفاع داشته باشد .این موضدوع مسدتلزم مطالعدات بیشدتر و بررسدی
دقیقتر صفات و ویژگیهای هر دو گیاه است.
بددرهمکنش سددا ×بسددتر بددر روی ارتفدداع در سددطح احتمددا %0
معنیدار شد (جدو  .)3جدو مقایسه میانگین صفات نشدان داد کده
در سا او آزمایش بستر کود حیوانی دارای بیشترین مقدادیر ارتفداع
بود بهطوریکه ارتفاع بوته در آن حدود سه برابر تیمار کاه و دو برابدر
تیمار شاهد بود (شکل  .)C-0وجود مقادیر بیشدتر نیتدروژن در تیمدار
کود حیوانی در سا او آزمایش در خاک میتواند بیانگر این تاییرات
باشد .در این سا بستر کاه نسبت به دو بسدتر دیگدر دارای کمتدرین
مقادیر صفات اندازهگیری شده بود .وجود مدواد آلیلوپاتیدک در کداه را
می توان از دالیل این موضوع دانست .در سا دوم تیمار کاه نسبت به
تیمارهای کود حیوانی و شاهد تا حدودی بیشتر بود (شکل  .)C-0این
موضوع میتواند بهخاطر پوسیدگی بقایای کاه در خاک و فراهم شددن

شرایط بهتر حاصلشیزی و ساختمان خاک باشد که در این مدورد نیداز
به مطالعات بیشتر است .در سا سوم ،تیمار شاهد نسبت به تیمارهای
کود حیوانی و کاه برتری نشان داد (شکل  .)C-0شاید بتوان گفت که
افزودن کودحیوانی و کاه در سا او از طریق افزایش میزان ماده آلی
در عمق سطحی خاک باعث افزایش ذخیره آ در الیه سطحی خاک
شده و بنابراین ریشههای گیاه گسترش کمتری در عمق داشته و ایدن
باعث کاهش میزان نفوذ ریشه گیاه برای دسترسدی بیشدتر بده آ در
اعماق شد و از این طریق حوزه دستیابی گیاه به منابع آ عمقی طدی
سا های بعد کاهش پیدا کرد درحالیکه در تیمار شاهد ریشه گیداه در
سا او مطالعه برای دستیابی به رطوبتهای عمقی بیشتر رشد کرده
و از این طریق باعث افزایش تحمل گیاه به شرایط تنش در سا سوم
آزمایش شده باشد.
برهمکنش سال×بستر×گونه بر ویژگیهای مورفولوژیک و
عملکرد

برهمکنش سا ×بستر×گونه بر روی تمامی صفات بهجز ارتفداع و
شاخص برداشت در سطح احتما  %0معنیدار شد (جدو  .)3مقایسه
میانگین صفات مورفولوژیک شامل تاج پوشدش ،قطدر بوتده و تعدداد
ساقه و همننین صفات عملکردی شامل وزنتر و وزن خشدک کدل،
نسبت وزن خشک به تر و وزن خشک برگ تحدت تداثیر بدرهمکنش
سهگانه سا ×بستر×گونه در سا او نشان داد که تیمدار بسدتر کدود
حیوانی نسبت به سایر بسترها از برتری قابلمالحﻈهای برخوردار بدود
بهطوریکه در مورد صفت تاج پوشش تیمار کود حیوانی در مقایسه بدا
تیمار کاه در گونههای سهندی و سدنبلهای بدهترتیدب  77و  03برابدر
بیشتر بود ،همننین در مورد صفت وزن خشک برگ تیمار کدودی در
مقایسه با تیمار کاه در گونههای سهندی و سدنبلهای بدهترتیدب  07و
 09درصد بیشتر بود (جدو  .)0در مورد ایدن نتدایج مدیتدوان چندین
تاذیهای
اظهار داشت که احتماالً کود حیوانی باعث ایجاد شرایط بهتر 
و در نتیجدده رشددد بیشددتر هددر دوگوندده شددده باشددد .در یددک بررسدی
درخصدو اثدرات کودهدای شدیمیایی آلدی و بیولوژیدک روی مدرزه
تابستانه مشاهده شد که کودها میتوانند باعث افزایش مقادیر صدفات
مورفولوژیک همنون ارتفاع بوته ،سطح برگ ،تعداد برگ و قطر ساقه
شوند ) .)Naiji and Souri, 2016در مطالعهای دیگر بر روی اثدرات
همزمان کود گاوی و کاه بدرروی مدرزهجنگلدی طدی دو سدا تحدت
شرایط دیم ،اگرچه بین تیمارهای بستر تفاوت معنیداری در سا او
آزمایش مشاهده نشدد لدیکن در سدا دوم کدود گداوی باعدث تولیدد
بیشترین مقادیر وزنتر و خشک اندام هوایی شد بدا ایدنحدا تفداوت
معنیداری میان دو بستر کداه و شداهد مشداهده نشدد )et al., 2019
.)Saki
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) بر ارتفاع بوته در مرزه سهندی و سنبلهایC( ) و سال×بسترB(  سال×گونه،)A(  مقایسه ميانگين برهمکنش بستر×گونه-1 شکل
. در سطح احتما پنج درصد استLSD  بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار با آزمون،حروف مشابه در هر ستون
Figure 1- Plant bed*species, year*species and plant bed*year interaction effects on plant height of S. sahendica and S.
spicigera
Means in each column with the same letter are not significantly different with LSD 0.05 probability

در مطالعه ای بر روی گونه سهندی مشاهده شد که این گونده اگرچده
نسبت به افزودن مقادیر کم نیتروژن در خاک واکنش مثبتی نشان داد

با توجه به نتایج میتدوان مشداهده نمدود کده تاثیرپدذیری گونده
 در این رابطه.سهندی از کود حیوانی بسیار کمتر از گونه سنبلهای بود
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و تحت شرایط کشت آبی باعث افزایش ارتفاع ،تعداد شاخه در بوتده و
عملکرد سرشاخه خشک گیاه شد لیکن افدزایش مقدادیر بیشدتر کدود
نیتروژن نتوانست تاثیر معندی داری بدر افدزایش ایدن صدفات بگدذارد
) .)Akbarinia, 2013در پژوهشی برای ارزیابی صفات مورفولوژیک
و عملکرد گیاه مرزه بشتیداری  S. bachtiaricaتحدت شدرایط دیدم
نشان داده شد که در طو دو سا اندازهگیری بیشترین مقدادیر مداده
خشک ،ارتفاع بوته و تعداد شاخه بهترتیب در تیمار کود گاوی ،شاهد و
تیمار کاه بهدست آمد ).)Mirjalili et al., 2020
نتیجدده دیگددر قابددل مشدداهده در مددورد بددرهمکنش سددهگاندده
سا ×بستر×گونه بر روی صفات مورفولوژیدک و عملکدردی در سدا
او عبارت بود از آنکه گونه سنبلهای نسبت به گونه سدهندی دارای
مقادیر عددی بیشتری بود بهطوری که این برتری در مورد صفت تداج
پوشش در بستر کاه حتی به دو برابر رسدید (جددو  .)0برتدری گونده
سنبلهای را شاید بتوان به باالتر بودن توانایی بیشتر رشد در این گونده
در مقایسه با گونه سهندی در شرایط آزمایش حاضر نسدبت داد .ایدن
موضوع باعث میشود تا گونه سنبلهای بهعنوان گزینده مناسدبتدری
نسبت به گونه سهندی برای کشت دیم در مناطقی مشابه شرایط اجرا
شده در این پژوهش در نﻈر گرفته شود .در همین رابطه در مطالعهای
در شدرایط دیدم در مقایسده دو گونده مدرزهجنگلدی و S. isophylla
مشاهده شد که گونه جنگلی عالوه بر برتری رویشی نسبت بده گونده
دیگر میتواند بهعنوان یک گونه مناسب جهدت کشدت دیدم اسدتفاده
شود (.)Tabaei-Aghdaei et al., 2017
همننین در رابطه با برهمکنش سهگانده سدا ×بسدتر×گونده بدر
ویژگیهدای مورفولوژیدک و عملکدردی گیداه در سدا او آزمدایش
مشاهده شد که مقادیر عددی در تیمار کاه بدهطدور متوسدط کمتدر از
تیمار شاهد بود اگرچه تفاوت معنیدار آماری میان آنها مشاهده نشدد
(جدو  .)0کمتر بودن مقادیر عددی صفات اندازهگیری شده در تیمدار
کاه در سا او آزمایش را شاید بتوان به وقوع اثرات آلیلوپاتیکی کداه
بر روی هر دو گونه مرزه نسبت داد .در مورد اثرات کاه بر گوندههدای
مرزه در سا او آزمایش میتوان چنین تحلیل نمود که با توجده بده
شرایط دیم که در آن شرایط برای پوسیدگی بقایای گیداهی در خداک
معموالً ضعی است (در شرایط دیم اغلب میزان رطوبت در خاک کدم
بوده و متوسط درجه حرارتهای منطقه کم اسدت) میدزان پوسدیدگی
بقایا کمتر بوده و کاه در این مدت پوسیدگی کافی نداشته و قادر نبوده
موجبات بهبود ساختمان خاک را فراهم آورد و از سوی دیگدر احتمداالً
از طریق نشت مواد آلیلوپاتیک تاحددی باعدث کداهش رشدد گیداه در
مقایسه با تیمار بستر شاهد شد .لذا کمتر بودن مقادیر عدددی صدفات
اندازهگیری شده در بستر کاه را شاید بتوان به وجود مدواد آلیلوپاتیدک
در کاه و تاثیر منفی آن بر رشد گونههدای مدرزه نسدبت داد کده ایدن
موضوع لزوم پژوهشهای بیشتر در ایدن زمینده را مدیطلبدد .در ایدن
رابطه در پژوهشی وجود مواد فنولیک و فالونوییددها در کلدش گنددم

موجب اثرات آلیلوپاتیک بدر سدایر گیاهدان شدد (
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در سا دوم مشاهده شد که مقادیر عددی صفات مورفولوژیدک و
عملکردی در گونه سنبلهای نسبت به گونه سهندی بیشدتر بدود ،ایدن
برتری در بستر کاه و بهویژه کود حیوانی بیشدتر قابدل مشداهده بدود،
لیکن در بستر شاهد مقادیر بهدست آمده برای صفات اندازهگیری شده
در دو گونه مورد مطالعه تفاوت کمتری با یکدیگر نشان دادند (جددو
 .)0این نتدایج مدیتوانندد بیدانگر ایدن موضدوع باشدند کده پتانسدیل
کودپذیری گونه سنبلهای نسبت به گونه سهندی بیشتر باشد ،به بیدان
دیگر تحت شرایطی که خاک به لحاظ مواد ماذی و بافت ،ضدعی تدر
باشد گونه سهندی به میدزان کمتدری نسدبت بده گونده سدنبلهای از
کمبودها خسارت میبیند .این نکته میتواند در بهکدارگیری کودهدای
شیمیایی در نﻈر گرفته شود بهطور کلی با توجه به نتیجه بهدست آمده
در مورد گونه سنبلهای برای رسیدن به پتانسیلهای رویشی خود نیداز
به توجه بیشتر در تامین عناصر غذایی در خاک دارد.
همننین در سا دوم مطالعده مشداهده شدد کده مقدادیر عدددی
صفات مورفولوژیک در بستر کاه نسبت به دو بستر دیگر بیشدتر بدود،
وجود این برتری را احتماالً میتوان به وقوع شرایط مسداعد در خداک
در اثر تبدیل کاه به هوموس طی پاییز سا او تا اوایل بهار سا بعد
نسبت داد.
در سا سوم رویش نیز نتایج تاحدودی شدبیه سدا دوم بدود .در
رابطه با صفت وزن خشک برگ یعنی مهمترین صفت مورد ارزیدابی،
اگرچه گونه سهندی در بسدترهای کداه تفداوت معندیداری بدا گونده
سنبلهای نداشت لیکن این گونه سنبلهای بود کده در سدایر بسدترهای
کشت نسبت به گونه سهندی از عملکرد باالتری برخوردار بود (جدو
 .)0این موضوع بیانگر وجود پتانسدیلهدای بداالیی از رشدد در گونده
سنبلهای است که به شر محیا شدن شرایط حاصلشیزی خاک قدادر
به بروز آن خواهد بود .در تحلیل بیشتر بودن مقادیر اغلدب صدفات در
سا سوم مطالعه در تیمار شاهد نسبت به دو تیمار دیگر ،شاید بتدوان
گفت که در تیمارهای کودحیوانی و کاه بهدلیل آنکه ایدن تیمارهدا در
سا او با افزایش میزان ماده آلدی در عمدق سدطحی خداک باعدث
افزایش ذخیره آ در خاک سطحی شدند ،بندابراین ریشدههدای گیداه
تمایل کمتری به گسترش در عمق داشته و این موضوع باعث کاهش
میزان نفوذ ریشه گیاه برای دسترسی بیشتر بده آ بده اعمداق شدد و
نهایتاً از این طریق حوزه دستیابی گیاه به منابع آبی عمقی کاهش پیدا
کرد درحالیکه در تیمار شاهد ریشه گیاه برای دستیابی به رطوبتهای
عمقی بیشتر حرکت کرده و از این طریق باعث افزایش تحمل گیاه به
شرایط تنش در سا سوم آزمدایش شدده اسدت .در همدین رابطده در
مطالعهای بر روی تاثیر تیمارهای مشتل عمق اختال کداه گنددم بدا
خاک بر روی ویژگیهای خاک مششص شد که هرچه میدزان تدراکم
کلش گندم در سطح خاک بیشتر باشدد مقددار رطوبدت خداک نیدز در
سطح بیشتر خواهد بود (.)Mu et al., 2016
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از سوی دیگر در بررسی تیمارهای مشتل عمق اخدتال کداه بدا
خاک بدر روی دو گیداه گنددم ( )Triticum aestivumو ذرت ( Zea
 )maysنشان داده شد که با افدزایش تدراکم کلدش در خداک میدزان
مقاومت در برابر نفوذ ریشه کاهش یافته و در نتیجده ریشده گسدترش
بهتری در عمق اختال خواهدد داشدت ) .)Liu et al., 2021ایدن دو
مطالعه میتوانند فرضیه فوق را در مورد گسترش سطحیتر ریشههای
مرزه در خاک تایید کنندد اگرچده بدرای اثبدات آن نیداز بده مطالعدات
تکمیلی میباشد.
در تایید اینکه بیشتر بودن عمق توسعه ریشه مدیتواندد موجدب
افزایش عملکرد گیاه تحت شرایط کمبود آ گردد ،نتایج مطالعهای بر
روی ژنوتیپها و گونههای مشتلد آویشدن تحدت تیمارهدای تدنش
رطوبتی نشان داد که با افزایش طو ریشه در گیاه میدزان تحمدل آن
نسبت به تنش افزایش یافته و گیاهان با عمق نفوذ ریشه بیشتر قدادر
بودند عملکردهای باالتری تولید نمایند (.)Bahreininejad, 2012
در نتایج بهدست آمده نقش افزایش رشد رویشی و عملکدرد گیداه
تحت تاثیر افزایش سن گیاه کامالً مشهود بود ،دلیدل ایدن موضدوع را
می توان به افزایش میزان رشد ریشه در خاک همزمان با افزایش عمر
گیاه و دستیابی به منابع بیشتر آبدی و غدذایی از یدک سدو و افدزایش
ذخیره گیاهی در ریشه و در نتیجه بیشتر شدن قددرت رویدش مجددد
گیاه طی سا های بعد نسبت داد .مشاهده تعداد بیشتر ساقه و افزایش
توسعه رشدد گیداه بده لحداظ افقدی از طریدق افدزایش قطدر بوتده و
تاجپوشش در مرتبه نشست و در پی آن افدزایش مقدادیر تولیدد انددام
هوایی و ماده خشک گیاه از اثرات افزایش سدن و سدا رویدش گیداه
میتواند باشد .نتایج بهدست آمدده در پژوهشدی بدر روی اثدرات کدود

شاخصهای سطح برگ و برداشت

برهمکنش سا ×بستر×گونه بر روی شاخص سطح برگ در سطح
احتما  %0معنیدار شد (جدو  .)3مقایسده میدانگین مقدادیر صدفت
شاخص سطح برگ نشان داد که اگرچه شداخص سدطح بدرگ دارای
روند مششصی در بین تیمارهای آزمایشی نبود لیکن بیشدترین مقددار
آن در سا او در تیمار کاه و کمترین آن در همان سدا و در تیمدار
کود حیوانی اتفداق افتداد (جددو  .)0در سدا دوم بیشدترین مقدادیر
شاخص سطح برگ در گونه سنبلهای و بستر شاهد و در سا سوم در
گونه سهندی و بسترهای کاه و کود حیوانی بهدست آمد .با توجده بده
فرمو استشراج شاخص سطح برگ که عبارت از میزان سدطح بدرگ
به سطح سایهانداز گیاه میباشد ،هرجا که سطح سایهانداز گیاه (همان
تاج پوشش گیاه) کداهش چشدمگیری داشدت شداخص سدطح بدرگ،
افزایش قابل مالحﻈهای از خود نشان داد.
در رابطه با شاخص برداشت تنها اثر سدا در سدطح احتمدا %0
معنیدار شد (جدو  .)3مقایسه میانگین مقادیر شاخص برداشت تحت
تاثیر اثر سا نشان میدهد که با افزایش سن گیاه از مقددار شداخص
برداشت کاسته شده است (شکل .)7
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گاوی و کاه برروی مرزهجنگلی تحت شرایط دیم در آبسرد دماوندد در
تراکمهای مشتل کاشت طی دو سا موید این نکته بود که بیشترین
مقادیر عملکرد اندام هوایی با افزایش سن گیاه بهدست میآید ( Saki
.)et al., 2019
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شکل  -2مقایسه ميانگين اثر سال بر متوسط شاخص برداشت در دو گونه مرزه سهندی و سنبلهای
حروف مشابه در هر ستون ،بیانگر عدم وجود اختالف معنیدار با آزمون  LSDدر سطح احتما پنج درصد است.
Figure 1- E
ٍ ffect of year on mean harvest index of S. sahendica and S. spicigera
Means in each column with the same letter are not significantly different with LSD 0.05 probability.
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محصو بهویژه گونه سنبلهای گردد که این موضوع میتواند حاکی از
 اسدتفاده از کداه اگرچده ممکدن.پتانسیل کودپذیری در این گونه باشد
است در سا او باعث کاهش عملکرد مرزه شود لیکن در سدا دوم
میتواند باعث افزایش عملکرد شود لدذا توصدیه مدیشدود در شدرایط
. کشت مرزه در سا پس از پوسیدگی کاه صورت گیرد،استفاده از کاه
از نتایج میتوان چنین استنبا نمدود کده احتمداالً بدا افدزایش عمدق
اختال کود حیوانی و یا کاه در خاک میتدوان اثربششدی آنهدا را در
ایجاد شرایط مساعدتری برای رشد ریشده و انددامهدای هدوایی گیداه
فراهم نمود که این موضوع لزوم پژوهشهدای دقیدقتدری را در ایدن
.زمینه میطلبد
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در این خصو میتوان چنین اظهار داشت که احتماالً با افزایش
سن گیاه نسبت برگ به ساقه کاهش یافته و درنتیجه باعث شده کده
نسبت برگ به کل اندام هوایی کمتدر گدردد و لدذا شداخص برداشدت
.کاسته شود

نتيجهگيری
با توجه به نتایج این پژوهش میتوان چنین اظهار داشت که گونه
سنبلهای در شرایط دیم در منطقه مورد کاشت (فریدونشهر) به لحداظ
اقلیمی و ادافیکی تولید بیشتری داشدته و مدیتواندد نسدبت بده گونده
 کود حیوانی بهویژه در سا هدای.سهندی عملکرد بیشتری داشتهباشد
او و دوم رویش توانست باعث افزایش عملکرد قابل مالحﻈدهای در
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Introduction
One approach for medicinal plants cultivation expansion is to sow them in rainfed areas.In recent years, the
study of valuable types of medicinal plants, development of cultivation and meeting the needs of the
pharmaceutical industry has been one of the goals of scientific and research centers. Savory is a valuable
medicinal species in the world. The aerial parts and volatile constituents of Satureja species are commonly used
as a medicinal herb and flavoring agents. They can be used as antioxidant, antiseptic, antispasmolidic and as a
condiment in food industry. Two of the most important species of savory grow wildly in Iran are S. sahendica
and S. spicigera. Both of them are native species to semi-arid zones of Iran, and considered as aromatic and
medicinal plant. Wheat straw and cow manure are the two most common soil amendments which have been
using for improving soil structure and soil fertility. Limited studies have been performed on rainfed cultivation
of medicinal species, especially savory. This study was conducted to evaluate the effects of planting bed on
vegetative characteristics and yield of two savory species in rainfed conditions.

Materials and Methods
Experiment was carried out for three years (2018-2020) as split plots based on a randomized complete block
design with three replications. The experiment was conducted at the Fereidoonshar (32°56’N, 50°06’E and an
altitude of 2491 m). Planting bed as main plot consisted of cow manure (30 ton.ha-1), wheat straw (10 ton.ha-1)
and control (without manure and straw); species as subplot consisted of S. sahendica and S. spicigera.
Morphological traits including plant height, crown diameter, canopy area per plant, canopy area per square
meter, and number of stems per plant; and yield traits including total dry weight, leaf dry weight and stem dry
weight were thetraits which were measured over the study. The recorded data were subjected to analysis of
variance (ANOVA) and least significant difference (LSD) on 0.05 probability level for comparison of means
using SAS (ver. 8.2) software.

Results and Discussion
The results of analysis of variance showed that the effects of planting bed, year and their interactions on the
measured traits were significant in many cases. Results showed that the highest values of plant height (46 cm),
crown diameter (35 cm), canopy area (3980 cm2) and number of stems per plant (23) were seen in S. spicigera.
Also, the highest rates of total dry weight and leaf dry weight were seen in S. spicigera, 695 and 470 kg.ha-1,
respectively. Wheat straw treatment reduced aerial parts dry weight in two species in the first year, but in the
second year it caused an increase. Cow manure made a slight increase in two species growth only in the first
year. The highest values of all measured traits in two species were achieved in the last year of measurements, as
the values of leaf dry weight for S. spicigera and S. sahendica were 1018 and 855 kg.ha-1, respectively. The
highest values of leaf area index and harvest index were observed in the first year of the experiment including
4.59 and 72, respectively.
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Conclussion
Cow manure was able to significantly increase the yield of the two species in the first and second years,
especially for S. spicigera. Although the use of wheat straw reduced the rates of morphological and yield
treatments of the two species of savory in the first year, but increased them in the second year, so It is
recommended to cultivate savory after decomposition of wheat straw. The role of increasing vegetative growth
and plant yield under the influence of increasing plant age was quite obvious. On the whole, in order to produce
savory under dryland conditions similar to this research, cultivationof S. spicigera withouth usng manure or
straw could be recommended, although incorporation of these amendments into the lower depth of the soil could
be more effective on this species growth and yield.
Keywords: Cow manure, Medicinal plants, Savory, Straw

