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 ظیتقر

 در باال اریبس افزوده ارزش  با و یاقتصاد میعظ منبع ییدارو اهانیگ صنعت

 تواندیم آن در اشتغال یهابرنامه و هانهیزم شناخت. شود محسوب می رانیا

 موفق حضور و صادرات بخش در و داخل در صنعت نیا به یارزشمند تیموقع

 . ببخشد یجهان یبازارها در رانیا

 و یاهیگ یداروها و ییدارو اهانیگ مصرف و دیتول نهضت ،راستا نیهم در

 -یاقتصاد رانیمد یزیربرنامه و تیحما نونکا در ،یسنت طب شدن ریفراگ

شکل. استگرفته قرار جامعه شیگرا نیز مورد و کشور سالمت حوزه و یاجتماع

 یاجرا و یطراح آن دنبال به و یرانیا یسنت طب و ییدارو اهانیگ ستاد یریگ

 نیا مصرف از یعموم اقبال و رانیا ییدارو اهانیگ صنعت توسعه یراهبرد سند

 . د این مدعاستیمؤ ربط یذ یداروها و اهانیگ

 ،یانباردار ،یفرآور ،دییتول ابعاد در صنعت نیا ییزااشتغال نرخ و تیظرف

گسترده اریبس آن یجهان یهاتیظرف به تیعنا با فروش و عیتوز ،یبندبسته

 استاندارد نبود و ییدارو اهانیگ صنعت حوزه مشاغل نشدن یسازمانده. است

 تیهدا و تیحما یبرا گام نیاول تا در داشت آن بر را تادس این ،یگذارهیسرما

 یسازشفاف و یعیطب منابع و یکشاورز جوان موختگانآ نشدا اشتغال ندیفرآ

 اهانیگ ینیکارآفر یهابسته نیتدو به اقدام گذارانهیسرما یبرا آن سودآوری

 . دینما ییدارو

 ،مصرف و یقتصادا دیتول ندیفرا از یواقع یهاداده یمحتو هابسته نیا

 تیریمد اجمال به و یانسان یروین ،یاقتصاد بازده ،بازار شناخت ،شغل شرح

 آن از یناش سود و یگذار هیسرما نحوه و است حوزه این در ینیکارآفر و دیتول

 . دهدیم ننشا یاقتصاد یهافرمول طبق را
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 یبازرگان توسعه و یداخل مصرف ،مولد اشتغال گسترش شاهد است دیام

تیظرف با استفاده از و بوده رانیا ییدارو اهانیگ محصوالت یالمللنیب و یاخلد

 عوارض کاهش و کشور یاجتماع سالمت و یکشاورز یهابخش بکر یها

 جامعه در یشاداب و طراوت هیروح ،ییایمیش یداروها یروح و یجسم یجانب

 کالن قتصادا شرفتیپ روند عیتسر در طیشرا نیا ،شک بدون. ابدی ارتقاء رانیا

 توسعه به چرخه بخشی شتاب در جهت تالش برهمگان و بوده مؤثر اریبس رانیا

 .است واجب یاسالم رانیا
 عصاره حسن محمد دکتر

 یفناور و علوم توسعه ر ستادیدب

 یسنت طب و ییدارو اهانیگ
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 شگفتاریپ

 یهتا استت یس اتخاذ موجب ،ینیکارآفر موضوع به جهان یکشورها اکثر کردیرو

 ،ینیکتارآفر  فرهنت   توستعه . استشده مختلف یهابخش در ینیکارآفر سعهتو

 و قتات یتحق انجتام  و آنتان  بته  ازین مورد یهاآموزش ارائه ،نانیکارآفر از تیحما

 یاجتمتاع  و یاقتصاد مختلف مشکالت حل یبرا نهیزم نیدرا الزم یهاپژوهش

 . برخوردار است یادیز اریبس تیاهم از

 بته  زیت ن رانیت ا در و بتوده  ریاخ دهه در دیجد یهابحث از یکی ینیکارآفر

 از یکت ی ،آنهتا  یکتار یب مشتکل  و کشتور  تیت جمع از جوانتان  یبتاال  سهم لحاظ

 پرتتو  در. باشتد یم دولت یهایگزاراستیس و هایزیربرنامه در یاصل یمحورها

 یبترا  یاهیت پا و یاصول یهاگام ،یراهبرد یزیربرنامه کی با توانیم ینیکارآفر

 .برداشت داریپاتوسعه اهداف به لین جهت در یاقتصاد رونق

 یستنت  طتب  و یتی دارو اهتان یگ یفناور و علوم توسعه ستاد ،منظور نیبد 

 یتخصصت  کتارگروه  لیتشتک  به نسبت یجمهور استیر یفناور و یعلم معاونت

 نیت ا. استت  نموده اقدام یسنت طب و ییدارو اهانیگ ینیکارآفر و یفناور توسعه

 اهتان یگ یملت  سند در شده ینیب شیپ اهداف کردن ییاجرا یراستا در کارگروه

 دانتش  و فنتاوری  ستح   توسعه و ارتقاء بر ژهیو تمرکز با و یسنت طب و ییدارو

 از یکتتی. گرفتتت شتتکل داریتتپا اشتتتغال و ینیکتتارآفر و یتتیدارو اهتتانیگ دیتتتول

 اهانیگ مختلف یهاحوزه در ینیکارآفر یهابسته هیته کارگروه نیا یکردهایرو

 دگاهیت د براستا   یا نامته  وهیشت  منظتور  نیبتد  کته  بتود  یستنت  طب و ییدارو

 یهتا بستته  آن بتا  متناستب  و نیتتدو  ییدارو اهانیگ ستاد اعضاء و متخصصان
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 ارائته  خصتو   نیت ا در یشتتر یب حاتیتوض ادامه در که دیگرد هیته ینیکارآفر

 شود. می

 یاقتصاد تحول کل در و یوربهره ،ییکارآ شیافزا ،هابسته نیتدو از هدف

 ،داریتتپا توستتعه اهتتداف هیستتا در یستتنت طتتب و یتتیدارو اهتتانیگ حتتوزه در

 اهتان یگ حتوزه  در ینیکتارآفر  واقتع  در. است بوده یتوانمندساز و یساز تیظرف

 یارتقتا  یراستتا  در ،یعمتوم  اهتداف  بتر  عتالوه  توانتد یم یسنت طب و ییدارو

 ،یفترآور  و برداشتت  و شتت دا ،کاشتت  توسعه ،ییغذا بهداشت نیتام و سالمت

 و راهبردهتا  ارائته . باشتد  اثتربخش  ،دیتول یفیک و یکم بهبود و یوربهره یارتقا

نته یزم ستاختن  فراهم و هایاستگذاریس در رییتغ با تواندیم یدیکل یهابرنامه

 کته  باشدداشته یمحلوب جینتا مدت بلند در ینیکارآفر توسعه و یزیربرنامه یها

:کرد اشاره ریذ موارد به انتویم باره نیا در

 .ییدارو اهانیگ حوزه در داریپا و مولد اشتغال جادیا •

 بته  کتار  یرویت ن نستبت  بتودن  باال علت به کارانیب بر عالوه حاضر حال در

 در پنهتان  یکتار یب نتوع  کیت  همواره یکشاورز یهاتیفعال بودن یفصل و نیزم

. دارد وجتود  روستتاها  در یفصتل  یکاریب نوع کی و یکشاورز تیفعال دوره نیح

 یبترا  توانتد یمت  ،یتی زااشتتغال  تیت ماه علتت  به ییدارو اهانیگ توسعه و جادیا

 یبترا  و دائتم  و مولتد  اشتتغال  ،النیالتحصت فتار   ژهیت به و انییروستا از یگروه

 .دینما جادیا موقت اشتغال ،یفصل کارانیب

 شده هیته ینیکارآفر یهابسته ،ییروستا و یکشاورز اقتصاد در تنوع جادیا •

 خواهتد  انییروستتا  و کشتاورزان  درآمد شتریب ثبات و یشغل تنوع به منجر

 .شد

 و کشتاورزان  سترانه  درآمتد  شیافتزا  باعتث  ینیکتارآفر  توسعه فقر و کاهش •

 دیتول و مصرف ،یگذارهیسرما ،اندازپس شیافزا ،یمل ناخالص دیتول شیافزا
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 کشتاورزان  یزندگ سح  قاءارت و رفاه شیافزا ،گرید عبارت به شود؛یم سرانه

 .شد خواهد بدین وسیله محقق انییروستا و

 .کشور یهالیپتانس و دیتول منابع از استفاده و ییکارآ شیافزا •

 دیت تول ندیفرآ در هاواسحه حذف و نقل و حمل ،یابیبازار یهانهیهز کاهش •

 .ییدارو اهانیگ

 .ییدارو اهانیگ عاتیضا کاهش •

 و اختراعتات  ثبتت  تعتداد  شیافتزا  ،یفنتاور  ستح   اءارتقت  ،ینوآور شیافزا •

 .یفن دانش دیتول ،ابداعات

 یمحل تیموقع ،شغل شرح شامل: مؤلفه سه نییتب به ،یشغل فیتوص یبرا

 کستب  یهاهدف از جمله ،شغل شرح مؤلفه در. نیاز است خدمات ای محصول و

 ،دیجد و یاتخدم ،یدیتول از اعم حرفه نوع ،یقانون یهاجنبه و یسودآور ،کار و

هیسترما  امکتان  از جمله یمحل تیموقع مؤلفه. است مدنظر شرفتیپ و هافرصت

 وجتود  و بتازار  بته  یدسترست  ،یکاف یفضا ،محل تیمحلوب ،آن تیامن و یگذار

 .دهدیم قرار توجه مورد را بودن دستر  قابل و هیاول امکانات

 بتا آن  تفتاوت  و دیت جد محصتول  یایت مزا ،ختدمات  ایت  محصتول  مؤلفه در

 ،محصول و دیتول تنوع ،محصول و خدمات تیفیک ،یژگیو ،نوع ،موجود محصول

 هتا تیخالق تینها در و باال تیفیک و نییپا متیق ،انیمشتر یمال توان به توجه

 بختش  در ینیکارآفر یهابسته. ردیگیم قرار توجه مورد رفته کار به ها  ینوآور و

 روابتط  و غتات یتبل نیهمچن و روشف و یگذارمتیق ،رقابت موضوع به ،یبازرگان

 لیت تحل متورد  میرمستتق یغ و کینزد یرقبا ،رقابت درمقوله. پردازندیم یعموم

 و قتوت  نقتا   و ثبتات  ای تحول ،بیرق محصوالت یژگیو و تیمز ،رندیگیم قرار

 .است تیاهم یدارا ها آن عملکرد جهینت و بیرق ضعف

 استتفاده  و کتار  و کسب در یابیبازار فنون ،فروش و یگذارمتیق بخش در

 مقولته  در رد؛یت گیم قرار توجه مورد رقبا تیموقع و یگذارمتیق وهیش در آن از
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 و هتا تیت خالق و مختلتف  غتات یتبل اقستام  و انواع و بودجه ،یابیبازار در غاتیتبل

 از استتفاده  ،جامعته  فرهنت   و عترف  بته  توجته  با دادن یآگه نحوه و هاینوآور

 .دارد کار و کسب رونق در یمهم سهم ،جذاب عبارات

 تیریمتد  مقوله در رو دارد. از این میمستق رابحه یانسان یروین با ینیکارآفر

 ،یتجربت  ستوابق  و تخصتص  و تیریمتد  ،ازیت ن مورد یانسان یروین ،یانسان منابع

 رونتق  در انیمشتتر  و کارکنتان  بتا  رفتار نوع ،هاآن قوت و ضعف نقا  و فیوظا

بته   بودجته  و برنامه هیته ،یمال تیریمد بخش رد. است نیآفرنقش ،کار و کسب

 ینگهتدار  و حفت   و افتتتاح  یبرا هیسرما و میزان کار و کسب اندازی منظور راه

 قترار  یبررست  متورد  یاتیعمل و یمحالعات یهانهیهز ،یگذارهیسرما هیتوج و آن

 .رندیگ یم

 یانقشته  رنتد؛ یگ قرار هم کنار در کامل به طور ،همانند موارد نیا چنانچه

 و جتود  کتار  و کستب  توسعه نحوه و ندهیآ از یاندازچشم و دیتول تیموفق یبرا

 ،ینیکتارآفر  یهتا بسته هیته تیاهم و شده ذکر موارد به توجه با. داشت خواهد

 یهتا تیت اولو اسا  بر یسنت طب و ییدارو اهانیگ یفناور و علوم توسعه ستاد

 اعضتاء  ،متخصصتان  یهمکتار  با زیر ینیکارآفر یهابسته هیته به نسبت موجود

. نمتود  اقتدام  حتوزه  نیت ا شتمندان یاند و دکنندگانیتول ،هادانشگاه یعلم ئتیه

 نیت ا بتا  مترتبط  افتراد  یاقتصتاد  تتوان  و ییزااشتغال رشد در امر نیا است دیام

 .شود واقع موثر حوزه

 ورا در شرایط کشت فضای باز در مناطق گرمسیری؛ تولید آلوئه .1

 ؛ورا فرآوری ژل آلوئه .2

 گیاهان دارویی؛تخصصی مرکز آموزش  .3

 تولید نعناع فلفلی؛ .4

 تولید آویشن؛ .5

 تولید گل محمدی؛ .6
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 تولید ارگانیک گیاهان دارویی؛ .7

 بک گیاهان دارویی؛ تولید تی .8

 تولید نشاء گیاهان دارویی؛ .9

 فراوری گیاهان دارویی در واحدهای کوچک روستایی؛ .11

 کن وبسته بندی گیاهان دارویی؛ واحد خشک .11

 ماری؛تولید رز .12

 تولید به لیمو؛ .13

 کشت شیرین بیان .14

 بندی اسانس گیاهان دارویی   تولید و بسته .15

 تولید بادرنجبویه؛ .16

 تولید گل گاوزبان؛ .17

 ؛تولید بابونه .18

 گیاهی ومیوه ای؛های  تولیددمنوش .19

 ؛تولید محصوالت آرایشی وبهداشتی .21

 ؛کاری عنوان جایگزین در دیم  کشت گیاهان دارویی به .21

 زیره سبز؛ تولید .22

 د مریم گلی؛تولی .23

 تولید حنا؛ .24

 تولید چای ترش؛ .25

 راعی؛ تولید گل .26
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  مقدمه

هتای  توانتد یکتی از راه  تکثیر بذرهای بومی و خودروی سازگار با هر منحقه متی 

هتا  ای از گیاهان در حال حاضر و طی ستال حف  گیاهان اصیل کشور باشد. عده

به نشر بذرهای سایر  ها بایدگردند، اما عالوه بر اینو کشت و زرع می اهلی شده

شتوند نیتز پرداختت.    گیاهانی که بومی منتاطق هستتند و کمتتر استتفاده متی     

های جدیدی از ختوا  و فوایتد گیاهتان را بته     تحقیقات روزافزون علمی دریچه

پتس شایستته    ،دانستیماثرشان یا همه اثرشان را نمی قبالًگشاید که ما می روی

هتا را  با ارزش طبیعت همت کنیم و آناست که در حف  و نگهداری این ذخایر 

 اده خواهیم کرد باقی بگذاریم.فهای دیگری که استبرای زمان

گتزارش کترد:    1387در سال « ها و مراتع کشورمؤسسه تحقیقات جنگل»

های مختلف، به کشتت  هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران در استان 66حدود 

زارع اختصتا  یافتته بته گیاهتان     گیاهان دارویی اختصا  دارد. از مجمتوع مت  

شترکت داروستازی    35شتود.  هزار تتن محصتول تولیتد متی     65دارویی، حدود 

داروی گیاهی در کشتور   ،قلم 311گیاهی در کشور مجوز فعالیت دارند و حدود 

هتا، مراتتع و آبخیتزداری    ستازمان جنگتل  » رستانی  پایگاه اطالع .گرددتولید می

ح  زیر کشت گیاهتان دارویتی در ستال    س: گزارش کرد 1396در سال « کشور

 هزار هکتار بوده است.  177گذشته 

سال، میزان سح  زیتر کشتت گیاهتان دارویتی بتا تمتام        11بنابراین طی 

رستد بتا   حدوداً به سه برابر افزایش یافته است. به نظر می ،که شده هاییحمایت

ارد اگتر  های زیادی که کشورمان برای کشت گیاهان دارویتی د توجه به ظرفیت

باید این میزان را افتزایش دهتیم،    ،خواهان جایگزینی صادرات غیر نفتی هستیم

و  مندی روزافزون مردم به استتفاده از گیاهتان دارویتی   افزایش جمعیت و عالقه

 بگیریم. نظر درباید را  صادرات نیز



22  

 

 

 

 

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

میلیتارد   111هتای آن بته   حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی و فترآورده 

 81رسیده است. براسا  آمار ستازمان بهداشتت جهتانی بتیش از     دالر در سال 

هتا از گیاهتان دارویتی و یتا     ریدرصد از مردم جهتان بترای درمتان انتواع بیمتا     

 کنند.های طب مکمل و سنتی استفاده می روش

ن دارویتی و طتب ستنتی بتوده استت.      کشور ایران مهد استفاده از گیاهتا  

درصد از مردم استترالیا   48ردم کانادا، درصد از م 51درصد از مردم فرانسه، 75

درصد از مردم بلژیک در حتال حاضتر از داروهتای گیتاهی بترای درمتان        41و 

بیمارستان مخصو  طب ستنتی وجتود دارد. در    4کنند. در روسیه استفاده می

درصد ختدمات پزشتکی    81چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد نفر، 

 .شوده میئاز طریق طب سنتی چینی ارا

گیاهتان دارویتی   چتون   ،کشت گیاهان دارویی همواره پرمنفعت خواهد بود

هتای محیحتی لحمته    ت زراعی و باغی کته در اثتر تتنش   عموم محصوال خالفبر

ثره ؤمتواد مت  به های تنظیم شده و هدفمند ثیر تنشأتوانند تحت تبینند، می می

 فزایش خواهد یافت.  ها اکه در این صورت بازدهی اقتصادی آن بیافزایند خود

هتا و کوهستاران   های گیاهی در پهنه دشتت انگیز گونهتنوع و تفرق شگفت

های برخی از کشور اروپایی است و این سبب شتده تتا   ایران حدود دو برابر گونه

نظران جهان، ایران را به صورت مخزنی از گیاهان دارویی و معحتر  برخی صاحب

ختودرو  معنای استفاده مستقیم از گیاهتان   ولی این سخن نباید هرگز به ،بدانند

 شود.چون سبب از بین رفتن این ذخایر با ارزش می ،طبیعت باشد

نه تنها بته نتابودی منتابع    وحشی و خودرو از گیاهان آوری و جمع برداشت

بخشتد، بلکته باعتث    گیاهتان شتتاب متی    ثره دارویتی نهفتته در  ؤطبیعی مواد م

حتال   ایتن رو در  شتود. از اد یاد شده متی نوسانات شدید در کمیت و کیفیت مو

حاضر، کشت گیاهان دارویی مورد توجه صنایع دارویی براسا  اصتول آمتایش   

 .دباشامتری بسیار حستا  و ضروری می (Land use planning) سرزمین
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هنوز هم بسیاری از گیاهان دارویی کته منشتأ داروهتای مهتم و بتا ارزش      

با بازارهتای   ،ام و بدون این که فرآوری شوندالعاده هستند به طور ختجاری فوق

در هتا   شوند، درحالی که داروهای حاصل از آنجهانی با قیمت اندک فروخته می

بنتابراین بایتد در زمینته     ،لیست داروهای وارداتی گران قیمت به کشور هستتند 

بیشتر کتار شتود و حتداقل ستعی شتود متواد        ،استحصال مواد مؤثره از گیاهان

 اهان به طور نیمه فرآوری شده صادر شود و درآمدزاتر باشتد، متثالً  حاصل از گی

 به صورت اسانس یا عصاره. 

برای اولین بار در ایتالیا کشت شتد. پزشتکان قترون وستحی     « مرزه»گیاه 

میالدی نیز متردم   16و  15های اثر معالج نقر  قائل بودند و در قرن ،برای آن

 1582دانستتند. در ستال   فلتج متی   آن را دارویی مؤثر در ستقط جنتین و رفتع   

های زراعتی  . همه ساله زمینشدند« مرزه»میالدی موفق به استخراج اسانس از 

آمریکا )کالیفرنیا(، مجارستتان   اسپانیا، فرانسه، وسیعی در کشورهای یوگسالوی،

 یابد.اختصا  می« مرزه»و ایران به کشت 

د و از گذشتته تتا   شتو به صورت پراکنده انجام متی « مرزه»در ایران کشت 

کنون بیشتر مصرف تازه خوری داشته است. البته به صورت خشک شده هم بته  

های گوناگونی که در ایران بر این اسا ، بررسی تولید مرزهشود. بازار عرضه می

اندیشی ا داشتن علوم الزم و درایت و دوررسد تا بوجود دارد ضروری به نظر می

 پرداخت.  ارزش بتوان به کشت این گیاه پر

ستال کتار و تحقیتق     21لیف در عین حال، تحلیلی جامع بر حتداقل أاین ت

های ایران است به طوری که گتاه دو  پژوهشگران ایرانی و برخی خارجی بر مرزه

تحقیق با نتایج ضد و نقیض گزارش شده، ولی استنتاج و تحلیلی کته نویستنده   

ست، به طور مثال در اکثتر  ای منحقی را سبب شده انتیجه ،ها داشته استاز آن

امتا در طتب    ،ها مرزه گیاهی الغرکننده و ضدچاقی محسوب شده استت تحقیق

کننتده استت. بتا بررستی کته       سنتی آمده است که خوردن مرزه بتا پنیتر چتاق   
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 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

 نویستنده ایتن کتتاب از متتون و تحقیقتات مختلتف داشتته مترزه را نته صترفاً          

که بسته به چگونگی مصرف )این کته  بل، کننده دانسته چاق کننده و نه صرفاًالغر

 با چه غذایی خورده شود(، گیاه مرزه را کنترل کننده وزن قلمداد کرده است. 

 اهمیت پروژهای مربوط به تحقیقات مرزه

های مربو  به تحقیقات مرزه را هپروژ ،ها و مراتع کشور مؤسسه تحقیقات جنگل

را  12روری برای راهبرد های مستقل ضضروری دانسته و پروژه 12برای راهبرد 

 :بخش اعالم کرده است 5در 

های مرزه ایران بته  های اسانس گونه پروژه مستقل مقایسه بازده ترکیب .1

 ؛سه روش مختلف تقحیر

ترین زمان برداشت انتدام هتوایی برختی از    پروژه مستقل تعیین مناسب .2

   ؛نسهتای جنس مرزه بترای دستیابی به بهترین کمیت کیفیت اساگونه

ترین شیوه خشک کردن گیاه بترای برختی    پروژه مستقل تعیین مناسب .3

 ؛ثرهؤحف  مواد م برایهتای جتنس مترزه از گونه

های مختلف جنس مرزه با استتفاده  پروژه مستقل استخراج اسانس گونه .4

   ؛از سیال فوق بحرانی مقایسه بتا روش تقحیر

ی استتخراج بهتترین بتازده    پروژه مستقل تعیین مدت زمان تقحیر بترا  .5

  .های مختلتف مرزهکیفیت اسانس از گونه

 شناسی مرزهگیاه

 بندی مرزه رده

 Lamialesنام راسته: راسته نعناییان 

 Lamiaceaeنام تیره: تیره نعناییان 

.Satureja hortensis Lنام التین: 



25 
         

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

 Calamintha hortensis L. ،Satureja laxiflora C. Kochهای مترادف: نام

 Savory  ،Summer Savory،Garden Savory ،Annual Savoryنام مشترک: 

 نام فارسی: مرزه، مرزه تابستانی

 نام عربی: صعترالبر، نز ، ندع

 Sarriette ،Sarriette des jardinsنام فرانسوی: 

 Bohnenkraurنام آلمانی: 

 Savoreggiaنام ایتالیایی: 

های رویشی علفی چنتد  عناییان به فرمجنس )سرده( مرزه متعلق به تیره ن

های متعددی است و در نقتا   ای است. دارای گونهساله یا یک ساله یا فرم بوته

ترین مخازن ژرم پالسم مترزه  ایران به عنوان یکی از مهمرویند. مختلف دنیا می

گونه انحصاری  11رسد که می 17های مرزه در ایران به در دنیاست. تعداد گونه

گونه دیگر عالوه بر ایران در ترکمنستان، آناتولی،  6(. Jamzad 2010است ) ایران

 ند از: های انحصاری ایران عبارت. گونهرویندقفقاز و عراق نیز می

 Satureja(، مترزه تالشتی )  Satureja edmondi Briquet) رویمترزه صتخره  

intermedia C. A. Mey.  ( مترزه ستهندی ،)Satureja sahendica Bornm.  مترزه ،)

 Satureja isophylla، مرزه جور برگ )(Satureja avromanica Maroofiاورامانی )

Rech. f. ( متترزه کتتالری ،)Satureja kallarica Jamzad  متترزه خوزستتتانی ،)

(Satureja khuzistanica Jamzad( متترزه آذربایجتتانی ،)Satureja atropatana 

Bunge( متترزه رشتتینگری ،)Satureja rechingeri Jamzad و متترزه بختیتتاری )

(Satureja bakhtiarica Bunge),   مترزه کرمانشتاهیSatureja kermanshahensis 

Jamzad)), های بومی و غیتر انحصتاری ایتران عبارتنتد از: مترزه تابستتانی       گونه

(Satureja hortensis L. ( مرزه آنتاتولی ،)Satureja boissieri Husskn. ex Boiss. ،)

(، مرزه جنگلی، مرزه ستفید  .Satureja macrantha C. A. Meyمرزه گل درشت )
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 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

(Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.  مترزه ستنبله ،)( ایSatureja spicigera 

C. Kock) Boiss..) 

 Saturejaهتای بررسی ده جمعیت مختلف مرزه از سه گونه مختلف بتا نتام  

spicingera, Satureja khuzistanica, Satureja rechingeri     به ترتیتب مربتو  بته

های لرستان، ایالم و گیالن از نظر تنوع ژنتیکی مورد محالعه قترار  مناطق استان

 .اندگرفته

هتای مولکتولی، تعتداد    در جدیدترین بررسی انجام شده با استفاده از روش

های متعلق بته آمریکتا از   گونه تمامیمحدودتری برای این جنس تعیین شده و 

قترار داده   Clinopodium, Calaminathaهتای  ه و در جتنس این جنس جدا شتد 

 .اندشده

انحصتاری موجتود در ایتران،    هتای بتومی انحصتاری و غیر   عتالوه بتر گونته   

ها موارد مصرف دارویی روید که برخی از آنهایی از این سرده در جهان می گونه

مترزه  »کته ماننتد    مهتم غیتر بتومی از جتنس مترزه      تترین گونته  دارند. معروف

« مترزه زمستتانی  »شود، در سح  وسیعی در اروپا و آمریکا کشت می« تابستانی

Satureja montana .دو گونه مرزه تابستانی و زمستانی خوراکی هستند. است 

 S. hortensis مرزه تابستانی

های نتازک بته   ساله با شاخه گیاهی است یک  Summer Savory«مرزه تابستانی»

 هتای متقابتل، ستاقه   لتو  بتا قرمتز و دارای بترگ    رن  سبز مایل به کبود و مخ

 های نامنظم و دوجنسی به رن  صورتی تا آبتی و ستفید، میتوه   گل چهارگوش،

گرم است. از بین  6/1تا  5/1 ای تیره و وزن هزار دانههای قهوهدارای دانه فندقه

، مهمترین گونته دارویتی   «مرزه تابستانی» ، گونه«مرزه»های جنس تمامی گونه

 (.1در جهان است )شکل آن 
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 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

ساقه چهارگوش و راست است. ارتفاع آن بسته بته شترایط اقلیمتی محتل     

هتای  متتر استت. قستمت تحتتانی دارای انشتعاب      ستانتی  61تا  21رویش، بین 

کترک و  ساقه بدون کرک یا کتم  بیشتری نسبت به میانی و انتهایی است. قاعده

شود. ستاقه در مرحلته   افزوده می هاتدریج بر تراکم کرکسمت باالی ساقه به به

ای روشتن  گلدهی، به بنفش یا قهوه رویشی به رن  سبزه تیره است و در مرحله

 .دهدتغییر رن  می

 

 

)تصویر سمت  در مرحله رویشی (.Satureja hortensis L) گونه مرزه تابستانی .1شکل 

 راست( و گلدهی )تصویر سمت چپ(.

 S. montanaمرزه زمستانی 

ولی بته فترم    ،تابستانی است  های رویشی کمابیش یکسانی با مرزهی ویژگیدارا

مرزه زمستانی بته نتور کتافی و    (. 2های چوبی است )شکل  ای و دارای ساقهبوته

کنتد.  خاکی که خوب تهویه شده باشد احتیاج دارد و درون گلدان هم رشد متی 

آن منتاطق مصترف    ست و درا بومی اروپا و شمال آمریکا« مرزه زمستانی»گونه 

متترزه »در آن منتتاطق بتتیش از « متترزه تابستتتانی»حتتال مصتترف دارد. بتتا ایتتن

 است. « زمستانی
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 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

هتای  از دیگتر گونته   S.douglasii ای به نامگونه یاد شدههای عالوه بر گونه

عنتوان    رویتد و بته  دارویی سرده مرزه است که در نواحی آالسکا و کالیفرنیا متی 

یتز یکتی دیگتر از    ن S.thymbra گیرد. گیاه اده قرار میدمنوش گیاهی مورد استف

شود و از  های دارویی است که در کشورهای خاورمیانه و مدیترانه یافت می گونه

 .شود آن برای ساخت روغن گیاهی استفاده می

 

 
 

 
ای از این گونه در شکل باال مزرعه (.Satureja montana) گونه مرزه زمستانی .2شکل 

های پایین در مرحله رویشی )تصویر سمت راست( و جزیره شاهزاده ادوارد کانادا. شکل

 گلدهی )تصویر سمت چپ(.
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 S. isophyllaمرزه جور برگ 

در  هاستت کته  های بزرگ چتوبی و خوابیتده بتر صتخره    صورت بوته وحشی و به

در شتتیب شتتمالی البتترز مرکتتزی  « الیکتتا»دار حوضتته آبخیتتز اراضتتی شتتیب

متتر از ستح     2611ه آبخیز رودخانه چالو (، در ارتفتاع  زای از حو )زیرحوضه

 .دریا مشاهده شده است

 S. rechingeriمرزه رشینگری 

هتای زرد رنت ، پرزهتای    اندمی ایران است این گیاه دارای گلهای  کی از گونهی

بترگ    ید متراکم و پوشش متراکم از غدد نقحه نقحه در هر دو ستح کرکی سف

ر اندام هوایی این گیتاه بته صتورت مخلتو  بتا گونته مترزه        ضدر حال حا. است

ی مورد استتفاده  یدارو عآوری و در صنایعهای طبیعی جماز رویشگاه خوزستانی

وی ری شناستایی شتده مترزه رشتینگری     هتا  در تمتام رویشتگاه  . گیترد قرار می

 (.3)شکل کند های آهکی رشد می صخره
 

 
ای به علت پوشش ها به رنگ نقرهمرزه رشینگری در مرحله گلدهی کامل و برگ .3شکل

 (.1395کرکی متراکم )عکس از اسماعیلی و همکاران 
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 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

  S. macranthaمرزه گل درشت

، متتر. ستاقه  ستانتی  31-51گیاه پایا، پرساقه، در قاعده چوبی افراشته، به ارتفاع 

هتا صتورتی،   بدون دمبترگ، گتل   ر، طویل،بهای خزی، زمتعدد پوشیده از کرک

گل، کاسه گتل بته    1-3های گرزنی، کم گل دور از هم، دارای مجتمع در چرخه

 11-15بار بلندتر از کاسته و بته طتول     3 ای، جام گلمتر، لولهمیلی 5-6طول 

 .است ایهار فندقهها و خامه کمی خارج شده از جام، میوه چمتر، پرچممیلی

 S. kermanshahensisمرزه کرمانشاهی 

های گتل  متر و چرخهسانتی 3-11ای متراکم به طول با داشتن گل آذین سنبله

گتردد. ایتن   های ترشحی و کرک متراکم مشخص میهای با غدهبا دو گل، برگ

 .رویدها در استان کرمانشاه، غرب ایران میگونه در شکاف صخره

 پراکنش

 پراکندگی جغرافیایی در جهان (الف

ای دارد که بته صتورت   و بوته میئساله، دا گونه یک 235حدود  Satureja جنس

خودرو در سرتاسر نیمکره شمالی در مناطق خشک و آفتابی و اغلب روی تختته  

   .ها پراکنش دارندسن 

مرزه تابستانی به طور طبیعی در اروپا به ویژه فرانسه، ستیبری، جنتوب و غترب    

ای انتشار یافتته  آسیا مانند ترکیه، ایران، قفقاز و ماورای قفقاز و مناطق مدیترانه

 است. 
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 پراکندگی جغرافیایی در ایرانب( 

مرزه به حالتت وحشتی در امتاکن خشتک، نتواحی ستنگالخی و متزارع شتنی         

هتای لرستتان، خوزستتان،    در مناطق مختلف کشور مانند استتان مرزه روید.  می

ه، اصفهان، نواحی شمال شرقی، گیالن، یزد و بعضی نقتا  دیگتر   ایالم، کرمانشا

به حالت خودرو در آذربایجان )ارسباران، خوی، قحور و تبریتز( و  . مرزه روید می

روید. رویش مرزه خوزستانی نه تنها در این استتان، بلکته در ستایر    خراسان می

زه همچنتین در  هتای متر  گونته  های جنوبی تا میانه ایران نیز وجتود دارد.  استان

 گونهروید. های مرکزی کشور میشمال، شمال غرب، غرب، شمال شرق و بخش

S.bachtiarica هتای  ارای پراکندگی نسبتاً وستیعی در ایران است و از استتتان د

 .isophylla .Sگونه . آوری شده است غربتی ایران جمع غربتی، مرکتزی و جنتوب
 آوری شد.  از استان مازندران جمع

هتای  گرمسیری استان در مناطق گرمسیری و نیمه مرزه رشینگری هایشگاهروی

م در بیشتر نقا  کبیرکوه پراکنش وسیعی دارد و استان ایال به ویژهخوزستان و 

هتای جنتوبی و   ولتی در شتیب   کنتد های شتمالی و جنتوبی رشتد متی    در شیب

 41تتا   22گیر تراکم بیشتری دارد شتیب رویتش در منتاطق مختلتف از      آفتاب

   .باشددرجه متفاوت می

بافت خاک مناطق مورد محالعه شامل دو نوع بافت لومی رسی و لومی شتنی بتا   

مناطق بتا   در کشت مرزه در ایران .باشد درشت میهای  یی از سنگریزهالدرصد با

درجته   58تتا   34درجه شمالی و طول جغرافیتایی   47تا  35عرض جغرافیایی 

 511تتا   211میزان بارندگی  و از سح  دریا متر 3311تا  1211ارتفاع ، شرقی

 .  شودانجام میمتر میلی
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 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

 شش گونه مرزه ایران در بحران انقراض

های دارویی انحصاری از جنس مرزه بتر استا  معیارهتای    گونهجایگاه حفاظتی

مورد بررسی قترار گرفتته و تعیتین     (IUCN)اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 

مانی، مرزه ادموندی، مرزه کتالری، مترزه خوزستتانی،    های مرزه اوراشدند. گونه

مرزه کرمانشاهی و مرزه رشینگری با استتفاده از سته معیتار گستتره پتراکنش،      

سح  اشغال و تعداد افراد بالغ )بر استا  بازیتدهای صتحرایی( و بتا توجته بته       

تعتتاریف اتحادیتته جهتتانی حفاظتتت از طبیعتتت، در گتتروه در بحتتران انقتتراض   

انتد. همچنتین راهکارهتای عملتی و علمتی بته منظتور احیتا و         بندی شده طبقه

 (.1)جدول ها ارائه شده استحفاظت این گونه

بتتر اسا  استانداردها و معیارهای اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، اگتر 

هزار هکتار و سح  تحت  11محدوده پراکندگی جغرافیایی یک گونه کمتر از 

آورد شده یتا تعداد آن در یک جمعیت کمتر از اشغال آن کمتر از هزار هکتار بر

 .شودبندی میطبقه «در بحران انقراض» گروه در گونه پایه بالغ باشد، 251

 شناسی مرزه ریخت

 برگ

ای، باریک و کشیده، دارای نوع خاصتی  ها نیزهها سبز تیره است. برگرن  برگ

( opposite decussate)متالقتی   -( به نام متقابلoppositeاز آرایش برگی متقابل )

های متقابل باالیی و پایینی است که هر جفت برگ متقابل نسبت به جفت برگ

باشتند.  هتا دارای دمبترگ کوتتاه متی    درجه چرخش دارد. برگ 91حدود  ،خود

هتای  متتر استت. غتده   میلتی  4تتا   2متتر و پهنتای آن    سانتی 3تا  1طول برگ 

، ه در دو سح  برگ وجتود دارنتد  های مخصوصی کاسانس در حفره کننده ترش 

   (.5و4های شوند )شکلتشکیل می
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التی   8/1در سح  برگ، ضخامت کوتیکولی وجود دارد و این ضخامت بین 

وجتود همتین الیته     ها محاسبه شده است. احتماالًمیکرومتر در برخی گونه 5/2

 سازد. کوتیکولی است که مرزه را به نواحی سرد و خشک سازگار می

 

 

: ساقه همراه با کرک )تصویر سمت (.Satureja hortensis L)گونه مرزه تابستانی  .4شکل 

دهی لراست(، اندام هوایی در مرحله رویشی )تصویر وسط(، اندام هوایی در مرحله گ

 )تصویر سمت چپ(.

 

 
-: شکل برگ و آرایش متقابل(.Satureja hortensis L) تابستانیبرگ در مرزه  .5شکل 

های باالیی و های ترشح کننده اسانس در سطحصویرهای راست و وسط(، غدهمتالقی )ت

 پایینی برگ )تصویر سمت چپ(.



34  

 

 

 

 

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

 ریشه

 عتالوه بتر آن  « مترزه تابستتانی  »راست استت و در  ها  ایریشه مانند همه دولپه

 های زیادی است.دارای انشعاب

 

سطح اشغال و تعداد  در حال انقراض مرزه با سه معیار گستره پراکنش،های  گونه. 1جدول

 افراد بالغ و سایر خصوصیات. 
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 گل

ها نامنظم، دو لبی، کوچک و دو جنسی به رن  بنفش یا صورتی و گاهی گل

های متعددی ها به صورت خوشه روی چرخهسفید و در نواحی فوقانی ساقه

آذین را که در تیره نعناییان از جمله به فرد گلقرار دارند. این شکل منحصر 

گل  5تا  1نامند. در هر چرخه، ( میVerticillate« )ورتیسل»مرزه وجود دارد 

 (.6وجود دارد )شکل 

 

        : شکل گل )تصویر سمت (.Satureja hortensis L)آذین در مرزه تابستانی گل و گل .6شکل 

 ویر سمت چپ(.آذین ورتیسل )تصراست(، شکل گل

 میوه و دانه

رشتد   کاسه ( در قاعدهTetrachen) ایفندقه میوه فندقه است که به صورت چهار

مرغی شکل و کوچک به طول یتک   ها کروی تا تخممانند. فندقهیافته مخفی می

گترم   6/1تا  5/1ای تیره و وزن هزار دانه متر، به رن  قهوهمیلی 7/1و به عرض 

 (.7است )شکل 

 

 «مرزه تابستانی»ی دانه .7ل شک
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 ترکیبات برگ و گل

هتای  باشتند. مقتدار استانس در انتدام    ها معحر و حاوی اسانس میها و برگگل

هوایی مرزه مختلف است و به شرایط اقلیمی محتل رویتش گیتاه بستتگی دارد.     

درصد است. اسانس دارای ترکیبات متفاوتی استت. از   2تا  1مقدار اسانس، بین 

تتا   31« )%کتارواکرول »تتوان از  استانس متی   دهنتده  ترکیبات تشکیل ترینمهم

%( و ترکیبات فنلی دیگتر نتام بترد. از متواد دیگتر      31تا  21« )%تیمول»%(، 41

دار و ترکیبات قنتدی و تعتدادی   توان به ترکیبات آهنپیکر رویشی این گیاه می

 از اسیدهای آلی اشاره کرد.

 مقایسه عصاره و اسانس مرزه

 عصاره مرزه( الف

اکستیدانی   ( در مقایسه خاصتیت آنتتی  1392در تحقیقی که کامکار و همکاران )

هتای آبتی و   اکستیدانی عصتاره   عصاره و اسانس مرزه انجام دادند خاصیت آنتتی 

 الکلی مرزه را بسیار بیشتر از اسانس اعالم کردند.

 اسانس مرزه( ب

کتروی بتراق دیتده     بته صتورت نقتا     های ترشحی که معموالًها در غدهاسانس

های گیاه وجود دارد. سه نوع کترک ترشتحی در بترگ    روی برگ شود عمدتاً می

شود: کرک ترشحی ساده پاکوتاه یک سلولی، کرک  مرزه خوزستانی مشاهده می

ای )دارای چنتدین ستلول   ترشحی ساده پابلند سه سلولی، کرک ترشتحی غتده  

 . (9و8هایترشحی( و پاکوتاه )شکل

هتای حاصتل از دو   ای مختلف مرزه بومی ایران، استانس و عصتاره  هاز بین گونه

و تیمتول  گونه مرزه خوزستانی و رشینگری غنی از ترکیبتات فنلتی کتارواکرول    

ویتژه رزمارینیتک استید در     هدر اسانس و اسیدهای فنلتی آزاد بت  )مانند آویشن( 
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عصاره بوده و به همتین جهتت از فعالیتت بیولتوژیکی قابتل تتوجهی برختوردار        

 های هوایی گیاه که معمتوالً های گلدار و به طور کلی قسمتباشند. سرشاخه می

 دارد. شوند معحر و اثر نیرودهندهدر زمان گلدهی چیده می

سلول ترشحی  4های ترشحی به طور میانگین غده معموالً در تیره نعناییان

شکل  ولی در مرزه خوزستانی این تعداد زیادتر است و همانحور که در ،دارند

(e, f, g, h) 8 رسد که خود از مقدار سلول ترشحی می 5 -8بینیم به می

 اسانس زیاد این گیاه حکایت دارد.

غافل باشیم کته  شرایط اقلیمی و خاک متفاوت مناطق کشت البته نباید از 

بسیار تأثیرگذار است و باید حداکثر توجه به آن به کار بندیم و حداکثر استفاده 

تحقیقات نشان داده است درصد اسانس مرزه رشتینگری  طوری که را ببریم. به 

 1/8باالتر از مرزه خوزستانی)خوزستان و لرستان درصد( در هر دو منحقه  4/9)

 3/83. درصد استانس دو گونته مترزه در منحقته خوزستتان )     ه استدرصد( بود

درصد( بود. همچنتین گیاهتان در منحقته    2/95درصد( بیشتر از منحقه لرستان)

ستان دارای ارتفاع و نسبت برگ به ساقه باالتری بودند. بته طتور کلتی نتتایج     لر

)کشتکان( دارای   تتر این پژوهش نشان داد که دو گونه مترزه در منحقته خنتک   

( دارای درصد اسانس تر )اندیمشکو در منحقه گرم بیشترعملکرد پیکر رویشی 

 .بیشتری بودند
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 پیاله مانند برای حفظ آب و رطوبت هوا های مرزه خوزستانی با برگ (a .8شکل 

b)  سطح برگ مرزه خوزستانی با میکروسکوپ الکترونی. پیکان محل غده ترشحی را نشان

 اندمرزه تابستانی با غدد ترشحی که به صورت کروی و براق مشخص( cدهد می

d ,e )کوتاه  های ترشحی ساده در مرزه خوزستانی با یک سلول ترشحی در انتها و پایه کرک

 های بلند سه سلولیکرک ترشحی ساده با پایه( f,g,hیک سلولی 

a 

b 

c 

d 
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غدد ترشحی با پایه کوتاه و چندین سلول ترشحی در برگ مرزه خوزستانی محل  .9شکل 

با  b,d,f,hبلورهای رافید سوزنی در پوشش غده مشخص هستند. -c .تجمع عمده اسانس

  (.Malmir, 2014اند )عکس از میکروسکوپ الکترونی گرفته شده

a b 

c d 

e f 

g h 

 



41 
         

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

 اهمیت ویژه مرزه خوزستانی

های درصد و در نمونه 81های کاشته شده گونه مرزه خوزستانی حدود در نمونه

درصتتد کتتارواکرول مشتتاهده شتتده استتت. حضتتور میتتزان زیتتاد  93وحشتتی تتتا 

کارواکرول باعث خوا  دارویی با ارزش، ماننتد تتأثیر استانس آن روی درمتان     

، ضتد  (Amanlou et al. 2007)طی دهتان  هتای مختا  یتا بیمتاری   RAS بیمتاری 

، et al. 2010) (Sadeghi-Nejad، ضد قتارچی  (Motaharinia et al. 2012)باکتریایی

ضتد  ، (Ahmadvand et al. 2012)، آنتی اکسیدانی (Zibaei et al. 2012)ضد انگلی 

 و ضتد انعقتادی   (Shahab et al. 2011) ، ضتد التهتاب  ( (Aeidi et al. 2013دیابت 

(Nazari et al. 2005) است. در این گونه شده 

در یک پژوهش، افزودن پودر مرزه خوزستانی به پنیر محلتی بروجترد کته    

آیتد و دوره  ه نشده بته دستت متی   زطور سنتی از شیرخام پاستوری نرم بوده و به

 کند و امکان فساد زیادی دارد توانستت جلتو رشتد ک لتی    رسیدگی را کامل نمی

از پودر مرزه خوزستتانی   %1/1بگیرد و نمونه پنیرهای حاوی ها را ها و کپکفرم

 ها با گیاهان دیگر داشتند.از لحاظ طعم محلوبیت بیشتری نسبت به سایر نمونه

تتوان در درمتان بستیاری از    اسانس مترزه خوزستتانی و رشتینگری را متی    

همچنتین بته عنتوان     و مخمتری(  و ساپروفیت های قارچی )درماتوفیت،بیماری

  .کردکننده استفاده  عفونییک ضد

 مرزه ترکیبات اصلی اسانس

رن  یا متمایل بته زرد دارد کته حتاوی ترکیبتات فنلتی نظیتر       اسانس بیمرزه، 

ترپینئتول، بورنئتول، بتاکتاریوفیلین و     کارواکرول، تیمول، پاراسیمین، لینتالول، 

ارای اثتتر ضتتد میکروبتتی بتتوده و استتیدهای آلتتی استتت. ایتتن ترکیبتتات فنلتتی د

تواننتد دارای اثتر   ها هستتند. بته عتالوه متی    باکتریکننده یا بازدارنده رشدمهار
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هتای  بنتابراین، جتایگزین مناستب بترای آنتتی بیوتیتک      ؛ کشی هم باشتند  قارچ

ایتن ترکیبتات دارای فعالیتت     کته تتر ایتن  شتوند. مهتم  شیمیایی محستوب متی  

داتیو اکسیدانی بوده و سبب بهبود سیستم دفاعی بدن و کاهش تنش اکسی آنتی

 شوند.سلولی می

( یک ترکیب شیمیایی فنتولی استت. تیمتول    Thymolتیمول )به انگلیسی: 

دارای خاصیت ضد باکتریایی است که بیشتر در گیاهانی ماننتد آویشتن وجتود    

 سازد. کنندگی آن را دو چندان می دارد. وجودش در مرزه خوا  ضدعفونی

معحر در گیاهتان کته در   دهد که لینالول، نوعی ترکیب محالعات نشان می

هتا نظیتر پرتقتال، انگتور، متانگو، لیمتو، ریحتان و         بسیاری از مواد غذایی و گتل 

 شود. دو  باعث کاهش استر  مرتبط با تغییرات ژنی میخووحاس

یتتک  O18H11C( بتا فرمتتول شتیمیایی  Terpineolترپینئتول )بته انگلیستتی:   

 شد.با می g/mol154٫25 ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن

یتک   24H 15C( با فرمول شیمیایی Caryophylleneکاریوفیلن )به انگلیسی: 

 g/molاست. کته جترم متولی آن     5281515کم  ترکیب شیمیایی با شناسه پاب

 باشد. می 214٫36

( بر مرزه انجام دادند در مجمتوع  1392در تحقیقی که کامکار و همکاران )

گاماترپینن به ترتیب ترکیبتات   ترکیب شناسایی شد و تیمول، کارواکرول و 32

 . اصلی بودند

 اثر خاص ترکیبات شیمیایی مرزه در نوع درمان  

هتای آن دارای ترکیبتات شتیمیایی بتا کیفیتت بتاال        برگ مرزه و شاخه. 1

باشند. این ترکیبات همچنتین   اکسیدانی میهستند که دارای خاصیت آنتی

ستالمت کلتی بتدن    هتا پیشتگیری کترده و باعتث افتزایش       از بروز بیماری

شود. عالوه بر این، فیبر موجود در این گیاه بته کتاهش کلستترول بتد       می
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( را HDLکه کلستترول ختوب ختون )   کند، در حالی ( کمک میLDLخون )

 دهد.افزایش می

هتای فتراری از جملته تیمتول و کتارواکرول       های مرزه دارای فنول برگ. 2

فن، کتاریوفیلن و دیگتر   است. همچنتین ترکیبتاتی از قبیتل لینتالول، کتام     

هتایی   تترین روغتن   شود. تیمول یکی از مهم ترپنوئیدها نیز در آن یافت می

است که خاصیت ضد قتارچی و ضتد عفتونی دارد. کتارواکرول در مترزه از      

« باستیلو  سترئو   »و « اشرشتیا کتولی  »های مختلف مانند  ی رشد باکتر

غتذایی ستالم بترای     کند. بنابراین از مرزه به عنوان افزودنتی  جلوگیری می

همچنتین طعتم   « کارواکرول»شود. ماده  خوا  ضد باکتریایی استفاده می

 بخشد. تند و بی نظیری به مرزه می

که برای سالمت کلتی بتدن   است مرزه منبع بسیار عالی از مواد معدنی . 3

های آن منبتع بستیار غنتی از پتاستیم،      ها و شاخه مفید و مؤثر است. برگ

باشتد. پتاستیم یکتی از     م، منگنتز، روی و ستلنیم متی   آهن، کلسیم، منیزی

ترین ترکیبات سلولی است و بته کنتترل ضتربان قلتب و فشتار ختون        مهم

کند. منگنتز نیتز توستط بتدن بته عنتوان یتک کوفتاکتور بترای           کمک می

هتای قرمتز    کند. آهن برای ساخت گلبول اکسیدان عمل میهای آنتی آنزیم

 خون ضروری است.

 گتروه  هتای مهمتی از جملته    ین منبع غنتی از ویتتامین  این گیاه همچن. 4

 811/1است. مرزه خشتک   (نیاسین، تیامین و پیریدوکسین) ,B, C Aهای

 GABAکند. پیریدوکسین نیز سح   را تأمین می 6Bمیلی گرم از ویتامین 

دارد و در  )تسکین دهنده انتقال دهنتده عصتبی( را در مغتز بتاال نگته متی      

کند در برابر  به بدن کمک می Cدهد. ویتامین  نتیجه استر  را کاهش می

هتای آزاد و مضتر در بتدن را     عومل عفونی مبتارزه کنتد و ستح  رادیکتال    

یک ویتامین محلول در چربتی و آنتتی اکستیدان     Aکاهش دهد. ویتامین 
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است که برای حف  سالمت غشاهای مخاطی و پوستت ستالم و همچنتین    

هستتند   Aسرشار از ویتامین  برای بینایی ضروری است. مصرف موادی که

ها و پیشگیری از سرطان مجاری تنفسی بستیار مهتم    برای محافظت از ریه

 .هستند

 مرزهمختلف های  از گونههای استخراج اسانس روش

 مرزه بختیاری( الف

ظرفیتتت  Satureja bachtiarica Bungeگیتتاه متترزه بختیتتاری بتتا نتتام علمتتی   

ا کته نتوع روش استتخراج بتر درصتد و نتوع       اکسیدانی باالیی دارد و از آنج آنتی

ایتن رو بته   از هتای گیتاهی متؤثر استت،     ترکیبات شیمیایی موجود در استانس 

هتای گیتاه مترزه بختیتاری حاصتل از      اکستیدانی استانس  مقایسه فعالیت آنتتی 

 .شدو روش بهینه استخراج تعیین  پرداخته شدهای مختلف استخراج  روش

هتای مترزه   نی و میزان فنل کتل استانس  اکسیدافعالیت آنتی ،در این روش

روش مختلف استخراج در دو قالب ستنتی )تقحیتر ستاده،     8بختیاری حاصل از 

تقحیر با بخار، تقحیر با آب و بخار( و نوین )روش نفوذ آب به کمک مایکروویو و 

و فتولین ستیوکالتیو    DPPH روش نفوذ آب به کمک مایکروویو و بخار( به روش

به عنوان شاهد مثبت بته کتار   Ascorbic acid و  BHT محالعهتعیین شد. در این 

های توصیفی تجزیه و با استفاده از آزمون SPSSافزار  نرم ها در برده شدند و داده

 و تحلیل شدند.

داری را در میزان فنل کتل و میتزان   های آماری اختالف معنینتایج آزمون

بیشتترین فعالیتت    .ادهای مختلف استخراج نشتان د های حاصل از روشسانسا

 811اکسیدانی مربو  به روش نفوذ آب به کمک مایکروویو و بخار با تتوان  آنتی

 وات بود. 
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روش نفوذ آب به کمک مایکروویو و بختار بتا    این تحقیق نشان داد،نتیجه 

وات بهترین روش استخراج اسانس از گیاه مترزه بختیتاری بتا حفت       811توان 

 است. انیاکسیدباالترین خاصیت آنتی

 مرزه تابستانه و زمستانه (ب

هاضتمه،   ای، ستوء درمتان دردهتای ماهیچته    بترای در صنعت داروستازی، مترزه   

سزایی دارد. از طرفی بته عنتوان یتک گیتاه      های عفونی و اسهال نقش بهبیماری

های فرار بتا عحتر و طعتم قتوی و     ها و روغنمعحر، مرزه حاوی انواعی از اسانس

 باشد.خوا  ضد میکروبی می

با توجه به خصوصیات محلوب این گیاه، در این محالعه استتخراج استانس از دو   

گونه مرزه تابستانه و زمستانه با روش مرسوم تقحیتر بتا آب و روش تقحیتر بته     

وات انجام شد. مالحظه شد کته   661و  441 ،221کمک مایکروویو با سه توان 

باشتد  ونه مرزه یکسان متی راندمان استحصال اسانس در هر دو روش برای هر گ

وزنی بر اسا  ماده خشک گیتاه(.   %71/1و مرزه زمستانه %3/12)مرزه تابستانه 

اما جهت رسیدن به حداکثر راندمان اسانس، در روش مایکروویو زمتان کمتتری   

تتر مشتاهده شتد.    هتای بتاالتر روشتن   بود. ضمن آنکه این اثر در توان مورد نیاز

روش مایکروویو به عنتوان یتک روش ستریع جهتت      بنابراین، براسا  این نتایج

 .گرددها پیشنهاد میاستخراج اسانس

 مرزه اورامانی (ج

صتورت وحشتی در    که بته  Satureja avromanica اورامانی ترکیبات اسانس مرزه

و ترکیبات عمده آن  شدهآنالیز  MS-GC و GC روید از طریقکردستان ایران می

بازده اسانس گونه مترزه نستبت بته    . شده است گزارش ینفیلوریاکارواکرول و ک

درصتد و   2/5درصد، کارواکرول  9/83باشد و تیمول درصد می 4/1 کوزن خش

 .بود درصد 9/3 نپاراسیم
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 مرزه سهندی (د

کیلومتری جاده بیجار به تکاب واقتع در   15از  S. sahandica گونه مرزه سهندی

-MS و GCگیری و از طریق آوری و به روش تقحیر با آب اسانسکردستان جمع

GC  8/47ترکیب شناسایی شد. ترکیبتات عمتده شتامل پاراستیمن      21آنالیز و 

ن اکستید  یدرصتد و کتاریوفیل   41/3درصتد، گامتاترپینن   57/33درصد، تیمتول  

 .درصد اعالم شد 55/1درصد بود. همچنین بازده اسانس  18/3

 چرخه زندگی

شابه، مرزه چرخته زنتدگی متوستحی    در مقایسه با سایر گیاهان با فرم رویشی م

انجامتد.  روز به طول متی  161تا  141دارد. از ابتدای رویش بذر تا تشکیل میوه 

سال از قوه رویشی مناستبی برختوردار استت. رویتش بتذر بته        2تا  1بذر مرزه 

شرایط آب و هتوایی منحقته بستتگی دارد. در صتورت نامستاعد بتودن شترایط        

شوند. گیاه پس از سبز شدن رشتد  روز سبز می 31تا  25اقلیمی، بذرها پس از 

روز پس از ستبز شتدن،    81تا  75گیرد، به طوری که و نمو سریعی به خود می

هتا اواختر بهتار و اوایتل تابستتان )خترداد ت تیتر(،         نشیند و اولین گلبه گل می

روز همته   31تتا   25شوند. پس از ها به تدریج تشکیل میشوند. گلتشکیل می

هتا،  رسند و پس از رسیدن میتوه ها نیز به تدریج میشوند. میوهیدار میها پدگل

 ریزند.بذرها به اطراف می

 نیازهای مرزه برای رشد و نمو

 محیط رشد ( الف

که به صتورت ختودرو در   دارد ای ساله، دایمی و بوته یک گونه 235مرزه حدود 

هتا  تختته ستن    سرتاسر نیمکره شمالی در مناطق خشک و آفتابی و اغلب روی

 .پراکنش دارند
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اند. های پایا در مراتع نیمه خشک سرد، فراسرد و کوهسری انتشار یافتهمرزه

مرزه خوراکی یا مرزه تابستانی در مناطق خشک و نیمه خشک معتدل دیده 

 شود. امروزه مرزه تابستانی در اغلب نقا  جهان کاشته می شود.می
باشد. مترزه در طتول رویتش بته     یاصلی رشد مرزه مناطق معتدل م أمنش

تتا   21هوای گرم و نور کافی نیاز دارد. ولی دمای محلوب برای جوانه زنی بتین  

باشتند. بته   گراد است. گیاهان جوان به دمای پایین حسا  میدرجه سانتی 22

گتراد دچتار سترمازدگی شتده و خشتک      درجته ستانتی   -2تتا   -1طوری که در 

شتود. چنانچته   گتراد متوقتف متی   سانتی رجهد 11شوند. رشد مرزه در دمای می

نته تنهتا از عملکترد گیتاه کاستته      مدتی قبل از گلدهی هوا ابری یا سترد شتود   

ثیر منفی داشته و به نحو بارزی ستبب کتاهش   أبلکه در مقدار اسانس ت ،شود می

 است. 2/8تا  6/5مناسب خاک برای کشت مرزه بین  pH گردد.آن می

 نیاز آبی( ب

صتورت  شتود کته بته   ( یا نیاز آبی به مقتدار آبتی گفتته متی    ETC)آب مورد نیاز 

تعرق در طول دوره رشد  ر،میل رشد گیاه و تأمین میزان تبخیپتانسیل برای تک

باشد. مرزه در مناطقی پراکنش دارد که میتزان متوستط بارنتدگی    مورد نیاز می

 متر دارند.میلی 451ساالنه 

باران باید مرطوب نگته داشتته    های خشک و بدوناین گیاه در طول دوره 

شود. قبل از سبز شدن گیاه، خاک باید دارای رطوبت باشد و پس از سبز شتدن  

بار آبیاری شود. در طی تابستان به آبیاری و غبارپاشتی متنظم نیتاز    سه روز یک

دارد. در طی فصول گرم فراهم کردن رطوبت محیط به رشد و شادابی این گیتاه  

های این ای شدن برگبت محیط از جمله دالیل قهوهکند. کمبود رطو کمک می

گیاه است. این به معنی خیس و غرقاب شتدن ختاک نیستت. محتیط ختیس و      

هتا، ستپس تمتامی ستح      آبیاری بیش از اندازه موجب پژمردگی حاشتیه بترگ  
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ها و گاهی سوختن و سیاه شدن نوک و حاشتیه  ها و در نهایت افتادن برگبرگ

 ها خواهد شد.برگ

طور دایم یا موقت، در رشتد و توزیتع پوشتش طبیعتی     کمبود آب بهتنش 

 گیاهان بیشتر از سایر عوامل محیحی محدودکننده است.

نتایج تحقیقات نشان داده است که خصوصیات رویشی مانند ارتفاع ستاقه،  

تعداد و میزان سح  برگ، طتول ریشته، وزن خشتک بترگ، ستاقه و ریشته بتا        

 یابند.ری کاهش میطور معنی داافزایش خشکی به

همچنین نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشتکی میتزان فستفر بترگ     

یابتد و در پاستخ بته تتنش خشتکی،      کاهش و مقدار پتاسیم برگ افتزایش متی  

هتا  شود و میتزان پترولین در بترگ   فرآیندهای تنظیم اسمزی در مرزه فعال می

زا سبب افزایش مقاومت به یابد. نتایج نشان داده کاربرد قارچ میکوریافزایش می

شود. همچنین نتایج حاصل نشان داده است کته  تنش خشکی در گیاه مرزه می

دار ستح  و حجتم انتدام هتوایی، وزن خشتک       تنش خشکی باعث کاهش معنی

اندام هوایی و ریشه، ضخامت و حجم ریشه در سح  یک درصد و ارتفتاع، قحتر   

 پنج درصد شده است.تاج گیاه و وزن تر اندام هوایی مرزه در سح  

 خاک مناسب برای کشت ( ج

هتای گترم و   های خشتک آهکتی و در محتل   نوع خودروی مرزه بیشتر در زمین

رویتد. بترای   ای متی های ماسهدار و بافتهزگیر و نواحی سنگالخ یا سنگریآفتاب

 6حتدود  pHرسی یا لومی، حاوی آهک کافی با -ایهای ماسهکشت مرزه، خاک

 قلیایی ضعیف مناسب است. مرزه به شوری حسا  می باشد. و ترجیحاً  8تا 

 نیاز نوری  (د

مرزه به هوای گرم و نور کافی نیاز دارد و نور کامتل را بته مکتان نیمته آفتتابی      

 دهد و در سایه اصال قادر به رشد نیست.ترجی  می
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 مرزهبهتر اجزای عملکرد 

 پارامترهای بافت خاک و کربن آلی( الف

ریزی تولید و فرآوری گیاهان دارویتی بته منظتور    مهم در برنامه یکی از نیازهای

حصول عملکرد باال و با کیفیتت محلتوب، ارزیتابی اولیته خصوصتتیات فیزیکتی   

تتوان بتا اجتنتاب از کتاربرد غیرضتروری       و شیمیایی خاک منحقه است که متی 

فرد  صبوری .شناسی، هزینه تولید را به حداقل کاهش داد آزمایشات متنوع خاک

( تحقیقی برای تعیتین عملکترد مترزه تابستتانی در نیشتابور      1396و همکاران )

انجام دادند و عملکرد بیومس مرزه را به طور سریع و کم هزینه تعیتین کردنتد.   

دریافتند تنهتا الزم استت از ورودی    مصنوعی عصبی گیری از شبکهبا بهرهها آن

د و چون این پارامترها برای هتر  پارامترهای بافت خاک و کربن آلی استفاده کنن

خواهند کشتت دهنتد   ای که میمنحقه متفاوت است، این کار را برای هر منحقه

 به طور جداگانه انجام دهند.

 پارامتر کود (ب

کارگیری کود شیمیایی نیتروژنه  تواند عملکرد را افزایش دهد. بهکود مناسب می

هتای طبیعتی کته در ادامته     ینشود و بهتر است از جتایگز و فسفاته توصیه نمی

تتن وزن   5/1-2هتای رویشتی   عملکرد انتدام  شود استفاده کرد.توضی  داده می

بترای برداشتت   هنگامی که  تن در هکتار است. 11-15صورت تازه  خشک و به

 کیلوگرم در هکتار است. 111-311شود، عملکرد آن بذر در اواخر مرداد عمل 

 پارامتر تنش خشکی (ج

زان اسانس تحت تأثیر عوامل داخلی و محیحتی استت. محتدودیت    ترکیب و می

هتای  تواند اثر مثبتی بر افزایش تولید بعضی از متابولیتت آب و تنش خشکی می

دهتد تتنش   هایی وجتود دارد کته نشتان متی    ی مرزه داشته باشد. گزارشثانویه
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خشکی باعث تغییتر در میتزان برختی ترکیبتات استانس گیتاه مترزه از جملته         

 شود.کرول میکاروا

های در یک تحقیق، مرزه سهندی که تنش خشکی را تحمل کرده، ترکیب

اش مانند رزمارینیتک استید، کافئیتک استید،     ثانویه موجود در اسانس و عصاره

داری اورسولیک اسید و کارنوزیک اسید، قندهای محلول و پرولین افزایش معنی

مترزه در شترایط دیتم و    هتای   هشود تا برخی از گونیافتند. این پارامتر سبب می

 برداری باشند.خشک نیز قابل رشد و بهره

 پارامتر تاریخ کاشت( د

به منظور بررسی اثر تتاریخ کاشتت و تتراکم بتر عملکترد پیکتر رویشتی مترزه،         

های کامل تصادفی با سته  آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پالت در قالب بلوک

 25×35، 15×35شت( و سه تراکم )اردیبه 13و  2فروردین و  22تاریخ کاشت )

در مزرعتته دانشتتگاه کشتتاورزی و    1389( و ستته تکتترار در ستتال   35×35و 

طبیعی ساری انجام شد. در این بررسی ارتفاع بوته، قحر ساقه اصلی، تعداد  منابع

فرعی، عملکرد خشک و تر اندام هتوایی متورد   های  گره ساقه اصلی، تعداد ساقه

نشان داد که اثر تاریخ کاشت بتر تمتام صتفات متورد      محالعه قرار گرفتند. نتایج

دار شد. به غیر از عملکرد خشک بوتته کته بیشتترین مقتدار آن از     بررسی معنی

گیتری شتده در تتاریخ    دست آمد، صتفات انتدازه  های کاشت سوم و دوم بهتاریخ

های کاشت بعدی افزایش قابل توجهی نشان داد. اثتر  کاشت اول نسبت به تاریخ

دار شتد.  گیری شده غیتر از وزن خشتک گیتاه معنتی    بر همه صفات اندازهتراکم 

درمجموع بیشترین مقدار میانگین ارتفاع، قحر ساقه، تعتداد گتره، تعتداد ستاقه     

متر مشاهده شد. بیشترین مقتدار وزن تتر   سانتی 35و  25های فرعی، در تراکم

مشتاهده شتد. اثتر    دوم و سوم های  بوته از تراکم اول و کمترین آن هم از تراکم

متقابل تراکم و تاریخ کاشت بر قحر ساقه، تعداد گره ساقه اصلی و تعتداد ستاقه   



51 
         

 

 بسته کار آفرینی تولید گیاه دارویی مرزه

 

 دار شد. بیشترین مقتدار قحتر ستاقه و تعتداد گتره ستاقه اصتلی از       فرعی معنی

و بیشتترین مقتدار تعتداد     های دوم و سوم تاریخ کاشت اول مشاهده شتد  تراکم

 دست آمد.اول به ساقه فرعی هم از تراکم اول تاریخ کاشت

 آبیاری  پارامتر (ه

منظور ارزیابی عملکرد کمی و کیفی دو گونه مرزه خوزستانی و رشتینگری در   به

های خردشتده در قالتب طترح     صورت کرت دورهای مختلف آبیاری، آزمایشی به

های کامل تصادفی در سه تکرار در منحقته غترب لرستتان )کشتکان(      پایه بلوک

بتار،   یتک  روز 15انجام شد. تیمارهای فواصل آبیتاری)  1391-92درسال زراعی 

های اصلی و گونه مرزه )خوزستانی و رشتینگری(   بار و دیم( در کرت روز یک 31

گیتری شتده شتامل وزن بترگ و      های فرعی قرار گرفتند. صفات انتدازه  در کرت

سرشاخه گلدار، بازده و عملکرد اسانس، ترکیبات اسانس، شاخص سح  بترگ و  

طورکلی نتایج این پژوهش نشتان داد کته در هتر دو گونته       وته بودند بهارتفاع ب

صفات یاد شده کاهش داشتت )بته   مرزه، با افزایش فواصل آبیاری و کشت دیم، 

هتا نیتز گونته رشتینگری از      . در بین گونه(درصد 33و  81، 78، 23، 73ترتیب 

در هکتتار(  کیلوگرم 26/111درصد( و عملکرد اسانس ) 7/3لحاظ بازده اسانس )

کیلتوگرم   25/62( و عملکرد استانس ) 13/2بر گونه خوزستانی با بازده اسانس )

 در هکتار( برتر بود.

شود عملکرد تا حد زیادی به ها معلوم میاز تفاوت حاصله در عملکرد مرزه

شتود.  گونه و صفات ژنتیکی گیاه مربو  است که گاه بر عوامل محیحی فائق می

کند و این در مورد مترزه  ست که نیاز گیاه را تعیین میدر حقیقت صفات گونه ا

بسیار چشمگیر است. مرزه سهندی با تتنش خشتکی ولتی مترزه خوزستتانی و      

بنتابراین در کاشتت    ،رشینگری با فواصل کم آبیاری بیشترین عملکرد را داشتند
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ه بسته به نیاز گونت  کنیم بعداًای کار میمرزه اول باید دقت کنیم که با چه گونه

 و در نظر گرفتن شرایط عملکرد بهتر اقدام به کاشت کنیم.

 پارامتر رویشگاه( و

ن انتخاب مناستب  یانتخاب رویشگاه در عملکرد مرزه تأثیر به سزایی دارد. بنابرا

شود تا کمتر متحمل هزینه شویم. از این جهت نیز باید نیاز اکولوژیک سبب می

 گونه گیاهی را بدانیم.

( بتر میتزان استانس مترزه     1395حقیقتی کته دوستتی )   بر این اسا  در ت

خوزستانی از سه رویشگاه مختلف )در غرب و جنوب غرب ایران( به عمتل آورد  

ای بتوده )تاختچتان( کته    مشخص شد؛ بیشترین مقدار اسانس مربو  به منحقه

گتراد(،  درجه ستانتی 9/16درصد(، معدل دمایی کمتر )47رطوبت نسبی بیشتر )

متتر(   851متر( و ارتفتاع بیشتتر از ستح  دریتا )    میلی 1/495بارندگی بیشتر )

 داشته است.

 کاشت، داشت و برداشت مرزه

 تهیه بستر بذر  (الف

پس از برداشت محصول قبل در اولین فرصت کتود حیتوانی کتامالً پوستیده در     

 28تتا   25گردد. سپس شخم متوسحی )به عمق صورت نیاز به زمین اضافه می

ها به وسیله دیسک خرد شدند زمین شود پس از اینکه کلوخمتر( زده می سانتی

 کنند.را تسحی  می

 کاشت برایسازی بذر  آماده (ب

بایستت از قتوه نامیته، وزن هتزار دانته و خلتو  ختوبی        بذر مورد استفاده متی 

هتای سیستتمیک توصتیه شتده     کتش برخوردار بوده و قبتل از کشتت بتا قتارچ    
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های خشک و بدون باران بایتد مرطتوب    رهضدعفونی گردد. این گیاه در طول دو

نگاه داشته شود. در صورت امکان بذرها پتیش از کاشتتن، بته منظتور افتزایش      

هتا در عمتق نتیم     ساعت در آب خیس بخورند. بذر 24تا  12قدرت جوانه زنی، 

 شود. صورت دستپاش یا ردیفی کاشته میمتری خاک به سانتی

ثیر أ، بتذرهایی کته تحتت تت    براسا  نتایج بته دستت آمتده درگیتاه مترزه     

زنتی افتزایش    ساعت سرمادهی قرارگرفته بودند درصد جوانه 24و  12تیمارهای 

 یافت.

 کاشت بذر( ج

شتود و انتختاب بتذر ختوب مهمتترین قستمت از       مرزه از طریق بذر کشت متی 

ر زمتین اصتلی در فصتل بهتار شتروع      باشد. کاشت ردیفتی د عملیات کاشت می

کشت مرزه متفاوت است و بستگی بته روش کشتت    ها درشود. فاصله ردیف می

گیترد فاصتله   دارد. در سحوح کوچک که عمل کشت به وسیله دست انجام متی 

باشد. چنانچته  متر مناسب میسانتی 31تا  25های کاشت از یکدیگر بین ردیف

متتر بترای    ستانتی  51تتا   45این عمل با ماشین بذر کتار انجتام گیترد فواصتل     

عتدد   141تتا   121تر است. تعداد بذر در هر متر طول ردیتف،   مناسبها  ردیف

 5/1تتا   5/1های مختلف متفتاوت و بتین   مناسب است. عمق بذر مرزه در خاک

 باشد. کاشت بذر در اعماق بیشتر مناسب نیست و سبب عدم سبزمتر میسانتی

کیلتوگرم بتذر نیتاز استت.      8تتا   4شود. برای هر هکتار زمین به ها می شدن آن

ایتن عمتل الیته     ،زیرا ؛شودشود پس از کشت غلتک مناسبی زده می وصیه میت

زنتی بتذر دارد.    کند و تأثیر خوبی در یکسانی جوانته سححی خاک را متراکم می

پتس از کشتت   ده شود. یروی بذرها با کمی خاک برگ و کود دامی مناسب پوش

ستبز  هتا   کته دانته  آبیاری نباید شدید باشد ولی مادام  د.کرزمین را باید آبیاری 

  نشدند سح  خاک باید مرطوب نگه داشته شود.
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 کوددهی رایج و معایب آن

دار و  هتای بترگ   هوایی آن یعنی شاخه انداماندام دارویی گیاه مرزه برگ و کلیه 

برای افزایش عملکرد دست به کوددهی از نوع نیتروژن و  معموالً گلدار آن است.

در کیفیت دانه و نیز افتزایش عملکترد از    یمپتاسبا وجودی که  زنند.پتاسیم می

کودهای حیتوانی و برختی کودهتای     باشد.ثر میؤطریق افزایش وزن هزار دانه م

شیمیایی، تأثیر محلوبی در رشد و عملکرد مرزه دارنتد. در فصتل پتاییز، هنگتام     

 81تتا   61کیلتوگرم در هکتتار فستفر و     61تتا   51آماده ساختن خاک، افزودن 

. متؤثر استت  شتود،  هایی که مرزه کشتت متی  کتار پتا  در زمینکیلوگرم در ه

کیلوگرم در هکتار ازت در فصل بهار، هنگتام آمتاده    81تا  51همچنین افزودن 

نتایج محلوبی در افزایش عملکترد خواهتد    ظاهراًکردن زمین برای کاشت گیاه، 

ی های استتفاده از ایتن کودهتای شتیمیای    اما باید توجه داشت که آسیب داشت.

 زیادند و عبارتند از:

 شوند.کاهش مواد آلی و افت فعالیت بیولوژیک خاک را سبب می( الف

کودهای نیتروژنته از آن جهتت کته همتراه بتا آب بتاران شستته و از        ( ب

شوند، در مناطق مرطوب که بارندگی ساالنه زیاد دارنتد  دستر  گیاه خارج می

کنند، از این جهت هتم کشتت   میبیشتر  )مانند شمال ایران( نیاز به کوددهی را

گتردد.  شود و هم ستبب آلتودگی محتیط متی    در این مناطق به صرفه تمام نمی

خیزی خاک و میتزان بارنتدگی در   میزان مصرف کود بستگی به وضعیت حاصل

 .  باشدطول فصل رشد می

بیشترین  «ساری»در شرایط اقلیمی منحقه ، به طوری که برآورد شده است

ساقه و عملکرد خشک اندام هوایی به ترتیب با میانگین  عملکرد خشک برگ،

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  211کیلوگرم در هکتار از تیمار کودی  3177

کیلوگرم در هکتار  211. نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد هدست آمد به

کود نیتروژن جهت دستیابی به بیشترین عملکرد گیاه دارویی مرزه مناسب 
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 81تا  51کنیم که این نرخ نسبت به سایر مناطق که مشاهده می د.باشمی

توان کند خیلی زیاد است. از طرفی نمیایت میفک کیلوگرم در هکتار ازت

ق از کشت این گیاه صرف نظر شود و باید راهکار طمدیریت کرد که در این منا

میایی دیگری اندیشید تا نیتروژن الزم گیاه از طریق دیگری غیر از کودشی

 عین حال همان بازدهی را داشته باشد. تأمین شود و در

صرف غیر اصتولی کودهتای   در مورد کودهای فسفاته نیز همینحور است. م

زدن تعادل  هم ای جز تخریب تدریجی کیفیت خاک، بهشیمیایی فسفاته نتیجه

های زیست محیحی در پی نخواهد داشت. طبیعی اکوسیستم وگسترش آلودگی

گرم در کیلوگرم در خاک توصیه شتده استت،   میلی 21تا  15فسفر  حد بحرانی

 های زراعی کشور غلظت فسفر قابل استتفاده بتیش  در حالیکه در بعضی از خاک

 . گرم در کیلوگرم گزارش شده استمیلی 51از 

 نگاه اکولوژیک به اثرات کوددهی

 بار کوددهی بر محصوالت کشاورزی و سالمت انسان اثر زیان( الف

وجتود دارد. کودهتا و   « اثتر تجمعتی  »ای تحتت عنتوان   شناسی پدیده زیست در

کنند و طی چرخه متواد بته پیکتر    ها تجمع میها و میوهسموم اضافی در سبزی

رونتد  یابند. این مواد نه تنهتا از بتین نمتی   جانواران و در نهایت انسان انتقال می

جتودات زنتده تجمتع    هتای مکترر، بیشتتر در بتدن مو    بلکه به تدریج با استفاده

کنند. کودها و سموم از پیکر گیاه به جانوران و انسان و سپس بته ختاک بتر     می

یابتد. اثتر زیانبتار ستموم و کودهتای      گردند و این چرخه همچنان ادامه متی  می

تترین  ها و آسیب جدی به کبد و ریه از فتراوان نیتروژنه ثابت شده است. سرطان

 ها هستند.  یعامل مرگ و میر در اثر این آلودگ
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 هاهای زیر زمینی و رواناباثر زیانبار کوددهی بر آب( ب

باید توجه داشت که کودهای نیتروژنه از آن جهت که همراه با آب باران شستته  

هتای آب زیرزمینتی را آلتوده بته     روند سفرهشده و به راحتی به اعماق زمین می

م ناستالمی آب تشتخیص   سازند، عاملی که امروزه از فاکتورهتای مهت  نیترات می

داده شده است. عالوه بر این در مناطقی که سختی زمین مانع نفوذ نیتترات بته   

بته   شود نیترات بته همتراه فستفات اضتافی کودهتا غالبتاً      های زیرزمینی میآب

هتای ستححی را   شتود و آب شود و بر سح  زمین جاری میها افزوده میرواناب

هتا در جاهتایی کته    د برختی از جلبتک  کنند و نیز سبب افتزایش رشت  آلوده می

 گردند و مشکالتی را پدید می آورند. بایست باشند می نمی

Taghavizad (2018هتای قرمتز   گونه جدیدی از جلبک)نویسنده این کتاب

Compsopogon caeruleusهای آب جنوب تهران برای اولین بتار  کانالدربه نام 

ا از پستاب متزارع کشتاورزی تتأمین     هت در ایران یافت که بیشتر آب ایتن کانتال  

شود و با بررستی و آنتالیز فیزیکوشتیمیایی آب مشتخص شتد مقتادیر زیتاد         می

نیترات در این آب عامل پیدایش و رشد این جلبک بوده است و ایتن جلبتک را   

 11د. حتد مجتاز نیتترات    کتر به عنوان یکی از نشانگرهای نیتترات آب معرفتی   

گرم بر لیتر نیترات داشتته  میلی 5/23ن کانال گرم بر لیتر است ولی آب ایمیلی

 است.

این مسئله نشانگر آن است که کشاورزان حتی در مناطق گترم و خشتک    

روند، مقدار مصترف کودهتای   که نیترات کمتر شسته شده و به اعماق زمین می

دوز مصرفی توسط کشاورزان و زارعین هتی    کنند. غالباًشیمیایی را رعایت نمی

برای سالمت جامعه بهتر است هتر چته    ،بنابراین ؛یار درستی نداردمقیا  و مع

هتای الزم  سازیزودتر استفاده از کودهای شیمیایی منتفی گردد و البته فرهن 
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ها برای خرید کود به بازار سیاه مراجعه نکنند و متحمتل  هم صورت گیرد تا آن

 ضرر و زیان نگردند.

 های پیشنهادی مرزه در این بررسیکود

تر است از کودهای بیولوژیک استفاده شود تتا بهتترین دوز ممکنته از عناصتر     به

فوق بسته به نیاز واقعی گیاه توسط گیاه جذب شده و به مصرف برسد و تجمتع  

بیش از حد کودها در بافت گیاه صورت نگیرد که خود برای مصرف انسان ضترر  

 دارد.

 کننده فسفات ترکیب نیتروکسین و باکتری حل( الف

 8ای بین کودهای بیولوژیک با کود شمیایی انجام شتده: بتا    آزمایشی مقایسهدر 

(کود بیولوژیک نیتروکسین )حتاوی  1تیمار مختلف کودی بر تولید مرزه شامل: 

( کتود بیولوژیتک   3ورمتی کمپوستت،   ( 2های ازتوباکتر و آزوسپریلوم(، باکتری

وژیک نیتروکسین ( مخلو  کود بیول4کننده فسفات )باکتری سودومونا (،  حل

( کود  6( کود بیولوژیک نیتروکسین با حل کننده فسفات، 5با ورمی کمپوست، 

( کود بیولوژیک نیتروکسین با 7کننده فسفات با ورمی کمپوست،  بیولوژیک حل

(کتود شتیمیایی نیتتروژن و فستفر و     8کننده فسفات بتا ورمتی کمپوستت،     حل

و شتیمیایی( مشتخص شتد کته      (تیمار شاهد )بدون استفاده از کود بیولتوژی 9

داری در اکثتتر صتتفات متتورد استتتفاده از کتتود بیولوژیتتک باعتتث افتتزایش معنتتی

متر در تیمتار ترکیبتی    سانتی 51گیری شده است. بیشترین ارتفاع بوته با  اندازه

کننده فسفات به دست آمد و کمترین ارتفاع بوتته بتا    نیتروکسین و باکتری حل

کودهتای آلتی و    ،بنتابراین  ؛اختصتا  داشتت  متتر بته تیمتار شتاهد     سانتی 39

تواننتد در افتزایش بهبتود خصوصتیات کمتی مترزه متؤثر باشتند.         بیولوژیک می

داری بتر صتفات متورد    هتای مختلتف تتأثیر معنتی    همچنین مشخص شد چین
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باکتری سودومونا  باعث محلتول شتدن فستفر معتدنی     اند. گیری نداشته اندازه

 .گرددهای زراعی میانباشته شده در خاک

بنتتابراین ترکیبتتی از ستته بتتاکتری ازتوبتتاکتر، آزوستتپریلوم و ستتودومونا  

تواند به جای دو کود شتیمیایی نیتروژنته و فستفاته بترای افتزایش عملکترد        می

 آور خواهد بود چتون کتامالً   محصول مرزه به کار رود و این روش بسیار اطمینان

 د.  بیولوژیک است و با ترکیبات طبیعی خاک همخوانی دار

 ورمی کمپوست (ب

های مناسب ورمی کمپوست و پسماند کمپوست قتارچ  کاربرد نسبتروش دیگر 

های رشد، درصد ثیر مثبتی بر شاخصأتواند تمی اضاف شده و به خاکاست که 

. کتاربرد  اسانس و محتوای عنصرهای کم کاربرد گیاه دارویی مرزه داشتته باشتد  

داری در وزن خشتک و تتر و   درصد ورمی کمپوستت باعتث افتزایش معنتی     11

درصتد ورمتی کمپوستت     31شتود و کتاربرد   ارتفاع بوته، شمار برگ و ساقه می

د. بته هتم ختوردن ایتن     شت %( 24باعث سنتز بیشترین درصتد استانس مترزه )   

 ها نتایج نامحلوب به دنبال دارد. نسبت

 کشت و نحوه تناوب ،تاریخ

کثر گیاهان به تناوب کشت کرد. توان با اساله میمرزه را مانند سایر گیاهان یک

هتا  نماینتد کته پتس از برداشتت آن    معموالً آن را با گیاهانی به تناوب کشت می

تنتاوب   زمان کافی برای آماده ساختن خاک در فصل پاییز وجود داشتته باشتد.  

هتای هترز شتوند و همچنتین بتا      کشت مرزه با گیاهانی که سبب گسترش علف

کننتد، مناستب   متی  ز رسیدن به ستهولت رشتد  ها پس اگیاهانی که بذرهای آن

سال از برداشتت مترزه، بایتد آن را در همتان زمتین       3تا  2طور کلی، نیست. به

 کشت کرد.
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گراد استت.  درجه سانتی 22تا  21زنی بذر مرزه،  دمای محلوب برای جوانه

ترین زمان برای کاشتت ایتن   از آنجا که مرزه به سرما نیز حسا  است، مناسب

هتا در  ل بهار )اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت( استت. فاصتلر ردیتف   گیاه، فص

کشت مرزه متفاوت بوده و به روش کشت بستگی دارد. در ستحوح کوچتک کته    

های کاشتت از یکتدیگر   گیرد، فاصلر ردیفعمل کشت به وسیله دست انجام می

متر مناسب است. چنانچه این عمتل بتا ماشتین بتذر کتار      سانتی 31تا  25بین 

تر استت. تعتداد   ها مناسبمتری برای ردیف سانتی 51تا  45انجام گیرد، فواصل 

عدد مناسب است. عمتق بتذر مترزه در     141تا  121بذر در هر متر طول ردیف 

متتر استت. کاشتت بتذر در      سانتی 5/1تا  5/1های مختلف، متفاوت و بین خاک

. بترای هتر   شتود هتا متی  اعماق بیشتر مناسب نیست و باعث عدم سبز شدن آن

 کیلو گرم بذر نیاز است. 8تا  4هکتار زمین، به 

 داشت مرزه

کنند. مرحلر ها را تنک میها، آندر صورت متراکم بودن گیاهان در طول ردیف

برگی، زمان مناسبی برای این کار است. در طول رویش مرزه، مبتارزه بتا    6تا  4

کش آترازین به مقدار لفهای هرز ضرورت دارد. قبل از کاشت، استفاده از ععلف

کیلوگرم در هکتتار، تتأثیر    3تا  2کیلوگرم در هکتار و کارمکس به مقدار  4تا  3

 های هرز دارد.محلوبی در از بین بردن علف

توان از محلول یک درصتد گراماکستون   پس از کاشت بذرها و قبل از رویش، می

 21تتا   11بته   د. وقتتی طتول گیتاه   کتر های هترز استتفاده   برای مبارزه با علف

کیلتوگرم در   2تتا   1کتش آتترازین بته مقتدار     توان از علفمتر رسید، می سانتی

هتا و  پاشی استتفاده کترد. بترای گستترش ستح  بترگ      هکتار به صورت محلول

هتای  درصد واکستال یتا محلتول    4/1افزایش عملکرد، استفاده از محلول غذایی 

 .غذایی مشابه، مفید است
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 کشت گلدانی

نی مرزه مانند بقیه سبزیجات برگی باید به این نکات توجته کترد:   در کشت گلدا

متتر باشتد. گلتدان در محلتی قترار گیترد کته از        سانتی 15عمق گلدان حداقل 

و هتا   نورمناسب آفتاب برخوردار باشتد، چتون کمبتود نتور باعتث بلنتدی ستاقه       

 شتود. کتود دامتی متورد استتفاده بایتد کتامالً       ها متی کمرن  شدن سبزی برگ

یده باشد در غیر اینصورت هی  کمکی به رشد گیاه نخواهد کرد. اگر کشتت  پوس

 دهیم نور و دمای کافی را لحاظ کنیم.  گلدانی را در فصل سرما انجام می

 سازگاری به کشت دیم و شرایط خشکی

با وجودی که مرزه در شرایط آبیاری مناسب، عملکرد بهتری خواهد داشت اما 

توان به کشت ه شرایط خشکی نیز سازگار است و میمرزه از گیاهانی است که ب

دیم آن با رعایت شناحت گونه سازگار پرداخت. از این جهت که تنش خشکی 

گردد این کار هم به صرفه است و هم مرزه سبب افزایش میران اسانس می

 آید چون عاری از سموم و مضرات کود اضافی است.ارگانیک حاصل می

( در دو نوع مرزه با کشتت  Micropropagationی )تکثیر به روش ریزازدیاد

 بافت

تتر بته کشتت    توان با صرف وقت کمتر و محمئنهایی که مییکی دیگر از روش

مرزه پرداخت روش ریزازدیای است که البته احتیاج به آزمایشگاه دارد و بعتد از  

 ازدیتادی  هتا را وارد مزرعته کترد. ریتز    توان آنهای خیلی کوچک میتولید پایه

شتود کته   شیشه برای گیاهانی انجام می یا در invitroروشی است که در شرایط 

پتذیر استت و گیاهتان     ها در محیط طبیعتی بته ستختی امکتان    امکان کشت آن

گردنتد. در ایتن روش کته هیچگونته دستتکاری      راهی طبیعت متی  نورسته بعداً

مواد غتذایی   شود، بخشی از بافت گیاه انتخاب و در محیحی باژنتیکی انجام نمی
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و شرایط استریل در محیحی مایع یا نیمه جامد درون یک بشر، لوله آزمایش یتا  

تمتایز   گیرد، ابتدا تودهای استریل با نور و دمای محلوب قرار میهر ظرف شیشه

شتاخه، بترگ و    با رشد بیشتر ایجاد، بعداً ،شودتولید می« کال»نام  به اینیافته

این که بافت انتخاب شده از کدام قسمت گیتاه باشتد   کند. البته بسته به گل می

هایی از گیاه که بیشتر مورد نظر است سترعت بخشتید.   توان به تشکیل انداممی

توان بافتت اولیته را از نزدیتک    به طور مثال اگر فقط گلدهی مورد نظر باشد می

مریستم گل برداشت و اگر برگ مد نظر باشد از نزدیک مریستم برگی برداشتت  

 د.کر

هایی شود چون تماسش با برخی محلولگیاهی که با ریزازدیادی تکثیر می

مدت زمان کوتاهی در حد چند دقیقته استت    که ممکن است زیانبار باشد صرفاً

 شود.  شود و مضر محسوب نمیاهمیتی ندارد، به ساختار گیاه وارد نمی

ن است و با انحصاری ایرا(Satureja khuzistanica Jamzad)  مرزه خوزستانی

منظور تکثیر انبوه آن از  باشد. بهوجود ارزش دارویی فراوان در حال انقراض می

دختتر استتان لرستتان     هتای جتانبی از منحقته پتل    طریق ریزازدیتادی، جوانته  

هتا بهتترین تیمتار محلتول کلریتد      سازی جداکشتآوری شد. برای سترون جمع

زایی پتس از  ن محیط شاخهدقیقه تعیین شد. بهتری 6مدت  جیوه یک درصد به

 و  BA ،2ipهایحاوی هورمون MS تیمار مختلف، محیط کشت پایه 12بررسی 

IBA  که از لحاظ ضریب  گرم در لیتر تعیین شدمیلی 1/1و  3/1، 5/1ترتیب  به

 .ازدیاد، رشد طولی و سبزینگی نسبت به بقیه تیمارها برتری داشت

نیتز بته روش ریزازدیتادی     (Satureja avromanica Maroofi) مرزه اورامانی

این گونه نیز انحصاری ایتران استت و در منحقته اورامتان واقتع در      تکثیر یافت. 

ها زمانی بتود کته از   بهترین باززایی شاخهکردستان به طور طبیعی رویش دارد. 

 TDZو  بنزیتتتل آمینوپتتتورینBAP, (6-)بنزیتتتل آدنتتتینBA (6-) تیمارهتتتای

هتا بهتترین حالتت    د و برای ازدیاد کال جداکشتت شاستفاده می )تیریدیازورون(
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بنزیتل  -BA, (6 بوتریتک استید(  -3)اینتدول  IBA موقعی بتود کته از تیمارهتای   

)تیریتدیازورون(   TDZ و دی کلروفنوکسی استتیک استید(   4و2) D-2,4 ,آدنین(

 .(11)شکل  شداستفاده می
 

   

   
زایی و زایی؛ پایین سمت راست، شاخهباال، کال«: مرزه اورامانی»ریز ازدیادی در . 10شکل

 زایی از کال؛ سمت چپ گیاهان نورسته از ریزازدیادی در محیطبرگ

 

 در مزرعه های هرز و تقویت گیاهعملیات مدیریت علف

 پیشگیری

رشد یک علف هرز جدید از حمله به مزرعه کشت مترزه   عنی متوقف کردنبه م

کاشتن بذرهای مرزه عتاری از بتذور علتف هترز،      تواند به صورتباشد که می می

جلوگیری از به بذر نشستن علف هرز، جلوگیری از حمل بذور علف هرز به یتک  
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هتای هترز   های کشاورزی و کود حیوانی آلوده به بذور علفمنحقه توسط ماشین

های هرز باشتد. انجتام ایتن روش بته صتورت      و آبیاری با آب آلوده به بذور علف

 کامل در مزرعه مشکل است.

 عوامل مزاحم مبارزه یا کنترل

رستد کته بترای گیتاه      های هرز تا حدی میدر این روش مدیریت، جمعیت علف

راعتی  مرزه مزاحمتی پدید نیاید و باعث کاهش عملکرد مرزه و متانع عملیتات ز  

 های هرز مرزه دارد.نشود. این روش بیشترین کاربرد را در مدیریت علف

 علف هرز کنیریشه

به معنی از بین بردن یک گونه علف هرز از یک منحقه  کنی یک علف هرزریشه

و  های آینده در مزرعه مرزه دیده نشتود باشد به نحوی که علف هرز در سال می

میایی یاین شیوه به دلیل ایمن بودن از لحاظ آغشته نشدن به سموم و متواد شت  

 هتا متراکم بودن گیاه باعث تضعیف و نتازک مانتدن پایته   . شودبیشتر توصیه می

هتا را تنتک   ها آنهای مرزه در طول ردیفدر صورت متراکم بودن پایهشود. می

 برگی زمان مناسبی برای این کار است.  6ا ت 4کنند. مرحله می

قبتل  ستت از:  ا ولی کاربرد دارد عبارت، شودهای دیگری که توصیه نمیراه

گرم در کیلتو  4تتا   3( بته مقتدار   Aresinکتش آرزیتن )  از کاشت استفاده از علف

کیلوگرم در هکتار تأثیر ختوبی در   3تا  2( به مقدار Karmexهکتار و کارمکس )

تتوان از  های هرز دارد. پس از کاشت بذر و قبل از رویتش متی  از بین بردن علف

هتای هترز   ( بترای مبتارزه بتا علتف    Gramaxonمحلول یک درصد گراماکستون ) 

تتوان از  متتر رستید متی   یستانت  21تتا   11د. وقتی که طول گیاه به کراستفاده 

پاشتی   کیلتوگرم در هکتتار بته صتورت محلتول      2تا  1کش آرزین به مقدار  علف

ها و افزایش عملکرد استتفاده از محلتول   استفاده کرد. برای گسترش سح  برگ

 ( یا محلول غذایی مشابه مفید است. Waxalدرصد واکسال ) 4/1غذایی 
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 احتراز از کشت هیدروپونیک

بتا   یا کشت آبی کشتی است که بدون نیاز به خاک و صترفاً  کشت هیدروپونیک

شود. این کشت برای  آب و کودهای الزم نیازهای الزم برای رشد گیاه تأمین می

مناطقی که خاک ندارند یا خاک قابل کشت ندارند ابداع شتد و چتون انتدازه و    

ی که به طور ،ای حسا  و بسیار تأثیرگذار استدوز مصرفی انواع کودها مسئله

کنتد  توانتد بترای انستان یتا دامتی کته از آن استتفاده متی        اندکی کم و زیاد می

بتا تمتام فقتر یتا غنتایی کته       ها  خاک شود. عموماًآمیز باشد توصیه نمیمخاطره

شان داشته باشند در حد و انتدازه معقتول   ممکن است در عناصر تشکیل دهنده

ل بسیار خوب برای مواد ولی وقتی مصنوعا موادی را به آب که یک حال ،هستند

توانتد اثتر تجمعتی در گیتاه     ها به سترعت متی  افزاییم ازدیاد آنمعدنی است می

تواند بدون آن که عوارض ریختی زیادی نشان دهد داشته باشد و حتی گیاه می

شتود ممکتن    آن عناصر را تحمل کند، ولی وقتی وارد بدن انسان یتا جتانور متی   

 بر بدن بگذارد که جبرانش سخت باشد.ها یا عوارض زیاد است بیماری

گاه افزایش بعضی عناصر در کشتت هیتدروپونیک باعتث شتوری زیتاد آن      

کنند کته ختود آن نیتز    شود و برای رفع شوری از عنصر دیگری استفاده می می

پترداز و همکتاران   تواند عوارضی را برای بدن ایجاد کند. به طور مثال عمارتمی

هیدروپونیک مرزه، مشاهده کردند کته مترزه بته    ( در تحقیقی بر کشت 1395)

میلی موالر حستا  استت و موجتب کتاهش وزن، ارتفتاع و       111و  51شوری 

گترم بتر   میلی 311شود و برای رفع این معزل، روی را تا غلظت اسانس گیاه می

لیتر به محیط کشت هیتدروپونیک )آبتی( مترزه افزودنتد تتا اثتر شتوری در آن        

 کاهش یافت.  

گترم استت و   میلتی  51الی است که نیاز روزانه روی در بتدن تتا   این در ح

کنند دچتار اختالالتتی در   گرم روی دریافت میمیلی 51-311کسانی که روزانه 

 جذب آهن و مس می شوند.
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 برداشت مرزه

باشتند. از ایتن رو،   مرزه در مرحلر گلدهی، حتاوی حتداکثر مقتدار استانس متی     

شود. بیشتترین درصتد متاده    مرحله آغاز می های هوایی آن از اینبرداشت اندام

ی مرزه، در ظهر زمانی که نورخورشید حداکثر نورافشتانی را دارد حاصتل   موثره

بعدازظهر است. چنانچه کلیته   3تا  1شود و بهترین زمان برداشت در ساعت  می

شرایط، اعم از آبیاری، نوع خاک و مواد و عناصر غذایی موجتود در ختاک بترای    

بتار محصتول را    3و یتا حتتی    2توان در طول سال ناسب باشد، میرشد مرزه م

گیترد. دومتین   برداشت نمود. اولین برداشت همواره در آغاز گلتدهی انجتام متی   

برداشت، معموالً اواخر شهریورت اوایل مهر مناسب است. برداشتت محصتول بته    

اشتت  های هوایی گیاهان بردگیرد و کلیه انداموسیله ماشین یا دا  صورت می

کننتد. دمتای مناستب بترای     آوری، محصول را خشک میشوند. پس از جمعمی

گراد است. پس از خشتک   درجه سانتی 41های رویشی مرزه، خشک کردن اندام

کننتد. مقتدار عملکترد وزن خشتک پیکتر      بندی میها را تمیز و بستهکردن، آن

 تن در هکتار است. 8/1تا  4/1رویشی، بین 

 آوری بذر مرزه جمع

هتم  آوری بتذرهای آن باشتد، تنهتا یتک بتار آن      اگر هدف از کشت مترزه جمتع  

روز  161تا  141شود. معموالً رسند اقدام به برداشت میها میهنگامی که میوه

آوری بتذرها،  رسند. زمان مناسب بترای جمتع  ها میپس از سبز شدن بذر، میوه

شتود.  ای متی دریج قهتوه تاوایل شهریور ماه است. رن  بذرها از اوایل شهریور به

یتترا بتتذرهای کتتامالً رستتیده بتتا  تتتأخیر در برداشتتت بتتذرها مناستتب نیستتت، ز 

هتای رویشتی برداشتت    شتوند. انتدام  ای به اطراف پراکنده میترین ضربه کوچک

شده در این مرحله کیفیت محلوبی ندارند و فاقتد ارزش دارویتی خواهنتد بتود.     

 هکتار است. م درکیلوگر 311تا  151مقدار محصول بذر، بین 
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 های محیطی تنش

هتتای هتترز، آفتتات،   زا، علتتف از: عوامتتل بیمتتاری هتتای محیحتتی عبتتارت  تتتنش

 . است مکانیک، درجه حرارت، آب، خاک و... های آسیب

 ها رزهجمعیت مکننده  عوامل کنترل

  (مرزهها بیماری و )آفاتالف( دشمنان طبیعی 

هتای تابستتانی تغذیته    مترزه  ها فراوانند ازدر مناطقی که خرگوش :هاخرگوش

شناستی   با  گیاه»شوند. به طوری که مرزه محسوب می کنند و به نوعی آفتمی

ها به برختی گیاهتان از جملته مترزه را     خسارت سنگینی از خرگوش« میسوری

 اعالم کرده است.

عامتل ایتن بیمتاری بتاکتری     : Bacterial leaf spotلکه برگی باکتریایی 

هتای  رایط آب و هتوای گترم لکته   استت. در شت   .Xanthomonas sppاست به نام 

ها در حد فاصل بتین  های زرد رن  در اطراف آن روی برگای رن  با هاله قهوه

آید. در شترایط مناستب دمتایی بترای بتاکتری،       های فرعی به وجود میرگبرگ

 ها خواهد شد.ای برگها افزایش یافته و باعث سوختگی قهوهتعداد لکه

بارانی و مبارزه با آفات مکنده که راه نفوذ باکتری را به داختل   عدم آبیاری

 کنند، در کاهش خسارت مؤثر است.گیاه ایجاد می

شتوند.  هتا ظتاهر متی   ای که سبب مرگ بافت شده روی برگهای دایرهلکه

معموالً دور لکه مناطقی با رن  زرد روشن وجود دارد و در اطراف یتا روی لکته   

شود. در برختی متوارد کته آلتودگی جزئتی استت       ده نمیگونه هاگی مشاه هی 

گیترد و آن  ای به گیاه نزند ولی توان و قدرت گیاه را میممکن است خود صدمه

کند. معموالً بته وستیله بتاران یتا     زا تضعیف میرا نسبت به دیگر عوامل بیماری

 شود.تراوش آب از یک برگ به برگ دیگر منتقل می
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 Bacterial leaf spotی لکه برگی باکتریایی های مقابله با بیمارراه

های آلتوده و  های مقابله با این بیماری در مرزه، نابودسازی قسمتترین راهساده

هتا و  های هوایی گیاه ماننتد شتاخه  همچنین جلوگیری و اجتناب از آبیاری اندام

 ها است.برگ

ری از مرزه از آن جهت که خود از بین برنتده بستیا   :سایر عوامل طبیعی

شتود.  اعم از قتارچ و بتاکتری استت، کمتتر دچتار آفتت متی       ها  آفات و میکروب

هتا از جملته مترزه    های پرودنیا و کارادرینا به عنوان آفات سبزیخانجانی از کرم

 نامبرده است.

 (مقاومت به سرما در گیاه مرزهمحیطی )ب( عوامل 

 ای پتایین کننتده رشتد گیاهتان، دمت    ترین عوامتل محیحتی محدود  ی از مهمیک

های مختلف گیاهی از نظر قابلیت تحمل به تتنش دمتای پتایین،    باشد. گونه می

بسیار متفاوتند و مقاومت به سرمازدگی یک صتفت چنتد ژنتی استت. گیاهتان      

طور  هها، بگرمسیری حسا  به سرما، حتی در دمای باالتر از دمای انجماد بافت

ختتتالل در فرآینتتدهای واستتحه اه بیننتتد. گیتتاه بتتناپتتذیری آستتیب متتی جبتتران

متابولیکی، تغییر در خوا  غشتاهای ستلولی و انتدامکی، تغییتر در ستاختمان      

های آنزیمتی  و نیز توقف واکنش هاها و اثرات متقابل میان ماکروملکولپروتئین

گردد. گیاهانی که به یخبندان حسا  ولتی بته سترما متحمتل     دچار صدمه می

محتض   به ادامته حیتات بتوده، ولتی بته     هستند، در دمای اندکی زیر صفر قادر 

بینند. البته درجه واقعی شدت آسیب می هها، بهای یخ در بافتتشکیل کریستال

 تحمل بستگی به گونه گیاهی، مرحله نمو گیاه و مدت زمان تنش دارد.

قتترار گتترفتن گیاهتتان در معتترض دمتتای زیتتر صتتفر منتتتج بتته تشتتکیل   

و از دستت رفتتن   ها  ج آب از سلولیخ در فضای بین سلولی، خروهای  کریستال

های غشایی از جملته  آب سلول )پسابیدگی( و اختالالت گوناگونی در ساختمان
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های خسارت دیده رن  سبز تیره و ظاهری گردد. برگبهم چسبیدن غشاها می

خیس خورده دارند اگر خسارت شدید نبود یا تمام ستح  بترگ را نگرفتته بتود     

 شود.  ن میبرگ باقی مانده و صدمه جبرا

زدگی همه ساله خسارات قابل تتوجهی را بته اقتصتاد و چرخته      سرما و یخ

زدگتی   برای مقاومت گیاهان به سرما و یخ ،بنابراین ؛کندتولید کشور تحمیل می

 الزم است تا مدیریت تنش رعایت شود.

کننتده در  خبندان نسبت به ستایر عوامتل تهدید  سهم عامل تنش سرما و ی

و باغی از وزن بسیار باالیی برخوردار است و پهنته وستیعی    های زراعیزیربخش

یزترین مناطق تولیدی کشور ما و قسمت عمده محصوالت اقتصتادی  خ از حاصل

 زدگی قرار دارند. مهم کشور همه ساله در معرض تهدید تنش سرما و یخ

چنتد دوره  هتای   بعتد از خستارت  « سازمان جهتاد کشتاورزی استتان قتم    »

هتای ناشتی از سترما و    های مقابله بتا خستارت  روش1394سرمازدگی، در سال 

نظر توانتد متد  را اعالم کرد. بخشی از آن که برای کشت مرزه نیتز متی   یخبندان

   قرار گیرد در زیر آورده شده:

متدت   هتای حفتاظتی کوتتاه   از مهمتترین روش  هابخاریهای فعال: روش

میوه نستبت بته متزارع    های ها کاربرد بیشتری در با هستند. استفاده از بخاری

شتود. بته کتاربردن     ولی به علت باال بودن هزینه سوخت زیاد استفاده نمی ،دارد

بزرگ ارجحیتت دارد. در  های  کوچک بر تعداد اندک بخاری تعداد زیادی بخاری

کنتد  کمک متی  دستگاه مولد باداستفاده از  ،مواردی که وارونگی هوا وجود دارد

اگر مترزه در گلخانته    اال رفته به پایین هدایت کند.تا هوای گرمی را که در روز ب

 تواند در جلوگیری از سرمازدگی کاربرد داشته باشد.پرورش یابد این روش می

: در این روش که قبل از فرارسیدن یخبنتدان انجتام   های غیر فعالروش

شود، انتخاب مکان مناسب برای کشتت استت بته طتور مثتال یخبنتدان در       می

های گتود و تته   های شمالی است و زمینخیلی کمتر از شیبجنوبی های  شیب
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هتای  های با شیب مالیم مناسب هستند. ختاک ها نامناسبند در عوض زمیندره

ترنتد. از  کننتد و گرمترنتد مناستب   تیره چون بیشتر اشعه خورشید را جذب می

ث دادن کود حیوانی به گیاه نیز باعت  .دیگر موارد ایجاد بادشکن به دور با  است

 کند.ایجاد گرما می

 عملکرد اندام هوایی 

تحقیقات نشان داد بیشترین عملکرد خشک برگ، ساقه و عملکرد خشک انتدام  

کیلوگرم در هکتار از تیمتار کتودی نیتتروژن     3177 هوایی به ترتیب با میانگین

 دست آمد.  هکیلوگرم در هکتار مرزه ب 211

 مرزه در طب قدیم

و  15 اثر معالج نقر  قائل بودند و در قرونپزشکان قرون وسحی برای آن 

 دانستند. مؤثر برای سقط جنین و رفع فلج مینیز مردم آن را دارویی  .م16

 توصیه ائمه معصومین )ع( بر مصرف مرزه

شتود،  معصوم)ع( نقل شده است؛ در ماه بهمن بلغم زیاد متی  الرضا از امامدر طب

شتود  کودکان و ... بسیار تشکیل میبلغم سرد و تر است و در افراد مسن، چاق، 

هایی مانند کرفس، نعنتا،  )بلغم از مواد لنفی است( و برای دفع آن باید از سبزی

 خورد.  ، جعفری، کلم، نخود و...مرزهریحان، 

 خواص و مصارف دارویی مرزه

کننتده معتده،    اسانس گیاه مترزه دارای طبیعتت گترم و اثترات تقویتت      .1

 د نفخ و مُدر است.کننده عمل هضم، ض تسهیل

 باشد. کننده قوی می برای معالجه اسهال بسیار مناسب و یک ضدعفونی .2

 باشد. به صورت دم کردنی در رفع گرفتگی معده و روده موثر می .3
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های کشور وجود دارد که از در داروخانه Thymian دارویی به نام تیمیان .4

شتود و دارای اثترات ضتد     یاکالیپتو  تهیه م و گیاه مرزه، آویشن، رازیانه

 باشد.آور می سرفه و خلط

هتا،  های مزمن و شتدید ماننتد دیابتت   در درمان یا جلوگیری از بیماری .5

استتفاده از مترزه    به طوری که قی، سرطان و آلزایمر کارایی دارد.قلبی عرو

 2ی در بیماران با دیابت شیرین تیپعنوان مکمل رژیم دارویه خوزستانی ب

 .شود ال پیشنهاد میبا چربی با

استترپتوکوکو   از هتای حاصتل   قابلیت مهارکنندگی و تخریب بیوفیلم .6

 د.موتانس توسط عصاره متانولی مرزه خوزستانی برای اولین بار انجام ش

های ختوراکی استت و بته صتورت ختام و       این گیاه در ایران جزو سبزی .7

 شود. پخته در غذاها مصرف می

 باشد. و همچنین دافع کرم میدارای خاصیت بادشکن  .8

لوبیتا،   هایی ماننتد دهنتده بته غتذا    این گیاه را به عنوان چاشنی و طعتم  .9

 .افزایندمیساالد فصل، خیار، مر ، ماهی، گوشت، کالبا  و سوسیس 

 کرده گیاه مرزه به عنوان یک نوشیدنی سالم شناخته شده است. دم .11

 است.دیرعالج مفید های  لوسیون آن روی زخم .11

 رود.ها به کار میدر حالت بحرانی آسم، احتقان و پرخونی لوزه. 12

 .هااستفاده از اسانس مرزه در کنسروها و برخی نوشابه. 13

 ثیر دارد.أمصرف مرزه در درمان دردهای عصبی و نرمی استخوان ت .14

 کشف ترکیبات ضد درد در گیاه مرزه

ستت اسیداستتیک و اثتر ضتد     اثر ضد دردی اسانس مرزه بختیاری بته کمتک ت  

گترم بتر    میلی 111و  51، 25د. دوزهای شالتهابی به کمک تست گزیلن تعیین 

کیلوگرم اسانس در موش کوچک نر باعتث کتاهش درد و التهتاب شتده استت.      
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تواند در انسان نیز تأثیر مشابه داشته باشد ولی باید کارهای بتالینی  بنابراین می

 هم انجام شود.

هتای ضتد سترطانی و    های اکسیداتیو: ویژگیباط با استرسنقش مرزه در ارت

 تأخیر پیری

غنتتی از ترکیبتتات فنلتتی،  .Satureja hortensis Lهتتای متترزه تابستتتانی بتترگ

رزمارینیک اسید و فالونوئیدهاست. رزمارینیک استیدی کته در مترزه تابستتانی     

 هتای اکستیداتیو را  در برابتر استتر    Tهتای وجود دارد نقش محافظتت ستلول  

هتا دو  کارگیری عصاره آبی مرزه تابستانی فعالیت کاتاالز را در ستلول داراست. به

کند. یکی از موارد اکسیداتیو، فرآیندی استت کته بته طتور طبیعتی در      برابر می

گیرد تتا تتأمین انترژی شتود ولتی در      های بدن ما صورت میمیتوکندری سلول

باعتث آستیب زدن )ایجتاد    شود که ممکن است های آزاد تولید میضمن رایکال

 زایی شود.ها و منجر به سرطاناستر ( به سلول

کنتد، ضتد   با مصرف مرزه تابستانی، به علت کاتاالز زیادی که این گیاه تولید می

رستد. ایتن    زایی به حداقل می کند و امکان سرطانفرآیند اکسیداسیون عمل می

ن یا پیشرفت سترطان  تواند آن را برای ساخت داروهای ضد سرطانقش مرزه می

مناسب سازد یا حداقل توصیه بته مصترف ایتن گیتاه در برنامته غتذایی نتوعی        

زیتاد  اکستیدان   آنتتی شود. عالوه بر این داشن پیشگیری از سرطان محسوب می

هتای ستالم   انتدازد و باعتث تشتکیل ستلول    ، روند پیری را به تاخیر میاین گیاه

 .شود می

 گیاه مرزه، برای کنترل وزن 

گترم بتر   میلتی  51تجتویز مقتدار    هشگران دانشگاه علوم پزشکی لرستان بتا پژو

کیلوگرم دمکرده مرزه خوزستانی در سته نوبتت در روز کتاهش چشتمگیر وزن     

ختوردن مترزه بته    در طتب ستنتی   . در عین حتال  ها را مشاهده کردندبدن رت
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وصتیه  تختوردن مترزه بتا پنیتر     و به افراد الغر  دانندمیکننده  همراه پنیر، چاق

توانتد در  بنابراین این گیاه با ارزش بسته به چگونگی استفاده هتم متی   ؛شود می

کننتده وزن باشتد. ایتن     درمان الغری و هم چاقی مصرف شود و به نوعی تنظیم

محلب از طرفی نشان دهنده اهمیت تلفیق طب سنتی و طب متدرن استت کته    

 شود.های درمانی بهتری را منجر میشیوه

 افظهنقش مرزه بر ح

ها نشان داده تزریق تجمعات آمیلوئیدی لیزوزیم بته هیپوکامتپ متوش    پژوهش

شود اما اگر این تزریق صحرایی به تنهایی باعث تخریب حافظه فضایی موش می

در حضور عصاره مرزه صورت گیرد غیر سمی بوده و روی حافظه موش تتأثیری  

میلوئیدی را مهار نماید عصاره مرزه قادر است تشکیل تجمعات آ ،بنابراین ؛ندارد

تواند بته عنتوان یتک ابتزار معتبتر در      و مانع تخریت حافظه در موش شود و می

 بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار گیرد.  

 اثر حفاظتی مرزه در سکته مغزی

گترم بتر کیلتوگرم    میلتی  111و 75، 51های پیش تغذیه عصاره مرزه در غلظت

الت نورولوژیتک در متوش صتحرایی    سبب کاهش حجم آستیب بتافتی و اختتال   

ویستار که قبال با انسداد شریان مغز میانی، القای سکته مغزی شده بتود شتد و   

های ناشی از سکته مغتزی  اثر حفاظتی در برابر آسیب مشخص شد عصاره مرزه

 دارد.

 ها با مرزهزدایی زنبورعسلآلودگی

واروا است که از در یک تحقیق مشخص شد که افشره مرزه دارای مواد ضد کنه 

 آیند.  های زنبورعسل به شمار میهای مهم کلنیانگل

 نقش مرزه در مبارزه با آفات انباری
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میکرولیتر بر لیتر از اسانس مرزه بیشتترین مترگ و میتر را روی     1111غلظت 

میکرولیتتر بتر    561غلظتت   دارد. Tribolium confisum دحشره کامل شپشته آر 

درصد از حشرات بالغ سوسک  78/95اعث مرگ و میر لیتر هوا از اسانس مرزه ب

میکرولیتر بر لیتر هوا از اسانس مرزه باعث  191ای حبوبات و غلظت چهار نقحه

  درصد از این آفت شد. 22/83بازدارندگی تخمریزی 

 ضد قارچی مرزهاثر 

را در  Fusarium solani رشد قتارچ  ،کاربرد ترکیبی اسانس اسحوخودو  و مرزه

. مرزه دارای توانایی کرد به طور کامل متوقف 100ppm)ن غلظت اسانس )باالتری

1Bهتای  در غلظتت ممانعت از رشد قارچ آسپرژیلو  و تولید سم آفالتوکستین  

 1/58توانتد بته میتزان     اسانس مرزه می لیترگرم بر میلیمیلی 139/1است. کم

   درصد تولید سم آفالتوکسین را کاهش دهد.

 آال با مرزه هی قزلماندگاری بیشتر ما

میکروگترم بتر گترم استانس مترزه خوزستتانی باعتث کتاهش          5/1به کارگیری 

آالی رنگتین  جمعیت باکتری الکتوکوکو  گارویه بر فیله متاهی گوشتت قتزل   

 شود.شود و ماندگاری بیشتر آن را موجب میکمان می
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 مصارف غذایی مرزه

پزی متورد استتفاده قترار    توانتد در آشت   برگ مرزه، به صورت خشک یا تازه، متی 

نظیتری هستتند. ایتن    های مختلف آن دارای طعم بسیار خوب و بی گیرد. بخش

توان با گیاهان دیگر ترکیب کرد. برای اینکه طعتم و بتوی مترزه بته      گیاه را می

توانید در مراحل آخر پخت آن را به غتذای   صورت دست نخورده باقی بماند، می

. زمتان پختت   اه با پیاز خرد شده تزیین کنیتد یا روی غذا همر خود اضافه کنید

ای کته  و شاید متزه  های ضروری آن شود طوالنی ممکن است باعث تبخیر روغن

 .(11ها خوشایند نباشد )شکلماند برای بعضیبر جای می

 

 

 مصرف تازه و خام مرزه با پیاز خرد شده روی گوشت .11شکل

 آفریند.طعم بهتری می یا ماهی
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 بندیو بسته فرآوری

هایی بته  بندیهم اکنون داروهایی از اسانس و عصاره مرزه تهیه شده و در بسته

ستهال  هتای ا شود که برای بیماریصورت قحره، عرق، پماد و کپسول عرضه می

کتاهش  کننتده دهتان و   ضتدعفونی  ،غیر عفونی، تونیک برای محافظت کل بدن

 (.12شود )شکلمعده تجویز می و گوارشی یهادردهای عصبی و ناراحتی

 

   
 خشک مرزه تابستانی برگ

 
 قطره خوراکی مرزه

 
 کپسول مرزه ضد اسهال

 غیرعفونی

   
 قطره مرزه زمستانی

 برای تونیک کل بدن
 خمیر دندان مرزه عرق مرزه برای معده

ها به بندیبسته. های تجاری عصاره و اسانس مرزهانواع بسته بندیبرخی از  .12شکل

 Savoryمرزه= هستند. دو پما قطره، کپسول، عرقخشک، صورت 
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 های مختلفمرزه در غذای فرهنگ

در ایران از مرزه بیشتر در تهیه خیارشور، ترشی، سُس و غذاهایی نظیر کوفتته، 

شود. در کشور بلغارستان مترزه بته عنتوان یکتی از     دلمه و آبگوشت استفاده می

نتان،   شود و یک صبحانه تیپیک بلغتاری شتامل  های مهم به غذاها زده میادویه

کره و پنیر سفید تلفیق شده با مرزه است. پنکیک مرزه یکتی از غتذاهای متورد    

هاست. پودین  نان مرزه با سوسیس ایتالیتایی نیتز مرستوم استت.     عالقه چینی

یک نوع غذای سنتی در جنتوب هنتد استت و بته صتورت دونتات       « مدهو وادا»

دستر یتا استنک     شود که به عنوان غذای اصلی، چاشنی،عدسی و مرزه تهیه می

یتک غتذای   « راتاتویتل »گیترد.  دار مورد استتفاده قترار متی   در کنار ترشی ادویه

های معحر است که بیشتر از بادمجان، سیب زمینی فرانسوی با محتویات سبزی

 و مرزه تشکیل شده است.

 توجیه اقتصادی کشت گیاه دارویی مرزه و صادرات آن

ولیتد اقتصتادی مترزه و عرضته آن بته      هدف ت با نوع تولیدی بوده و این شغل از

یابد. حتوزه شتغلی ایتن حرفته بتا      بازارهای داخلی و خارجی ایجاد و توسعه می

زیرا هتدف   ؛آید ای به شمار می توجه به سوابق قبلی کشت بومی از جنس توسعه

باشد، به نحوی که از نظر کیفیتت   از این حرفه، تولید محصول با فناوری روز می

 واجد نوآوری باشد.و نحوه عرضه نیز 

 اهداف این کسب و کار الف(

 هدف کالن:

 تولید اقتصادی مرزه و ایجاد اشتغال و درآمدزایی

 های خرد:هدف

 کشت یک هکتار محصول مرزه •
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اشباع بازارهای محلی از محصول بتا کیفیتت مترزه، ارائته محصتول در       •

 بندی محلوب و مورد نیاز بازار مصرفبسته

 برداری از مرزه گذار برای فرآوری و بهرهرمایههمکاری با شرکت س •

 بندی در جنب مزرعهافزایش زیرکشت و ایجاد واحد بسته •

 کننده صادرات مرزه به سایر کشورهای مصرف •

 توسعه اشتغال فار  التحصیالن کشاورزی و نیروی کارگری •

 جویی درمصرف آب و افزایش راندمان صرفه •

 راعی جهت کشتاستفاده از اراضی مازاد ز •

رپستندی بهتتر و امکانتات صتادرات     و بازا تولید محصول باکیفیت برتر •

 ها. آن

 های پیشرفتب( فضاها و فرصت

 التحصیالن کشاورزی کارگیری فار  هافزایش سح  زیرکشت و ب •

 سایر کشورها فار  و داخلی و بازار کشورهای حوزه خلیج وجود بازار •

 غذایی و بهداشتی مرزه توسعه فرهن  مصرف دارویی و •

 و رزه )پودرخشتک، عصتاره، عحتر   مت هتای   ایجاد کارخانه تولیدفرآورده •

 .(ب ، نوشیدنی ها، تیلوسیون عرقیات، آرایشی و بهداشتی، اسانس،

 ج( توسعه کاربرد این گیاه در صنایع غذایی و درمانی

 مراحل و فرآیند تولید

شاءها محابق با استانداردهای کشت بذر و ن :اصولی روش تولید کشت ارگانیک و

هتای رشتته کشتاورزی صتورت     آموختهروز دنیا به روش اصولی به دست دانش 

 پذیرد. می
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هتای تولیتدی مترزه یتا     مواد اولیه مورد نیاز )کشت بذر( از مزارع یا گلخانه

ستازی   شتود و بعتد از آمتاده   مین متی أهای معتبر تولید بذر و بانک بذر تشرکت

قیم بتذور و یتا بتا نشتاءها آغتاز      در درجه اول کشت مستت زمین کشت ارگانیک 

گردد. همچنین برای نیروی کار مورد نیاز برای مزرعه از افراد بتومی منحقته    می

 .شوداستفاده می

 د( سودآوری از بذر

های درآمدزایی است. درآمتدزایی از بتذر را   فروش بذر این گیاه یکی دیگر از راه

سال انجام داد یا الاقل بخشتی از کشتت را بته    سنجی در هر توان با موقعیتمی

توان بخشی از کشت را به طریتق دیتم   آن اختصا  داد. در این شیوه حتی می

انجام داد و فرصت داد تا گیاه به گل بنشیند و بذر تشکیل دهد. در ایتن شتیوه   

توان با داشتتن  شود و هم میجویی می ها صرفههم با مصرف کمتر آب در هزینه

 تر به بازاریابی پرداخت. فرصت بیش

البته باید توجه داشت اگر هدف فروش بذر باشد از بخش رویشی آن بایتد  

صرف نظر کرد چون زمانی که گیاه به بذر می نشتیند بختش رویشتی کیفیتت     

 دهد.اصلی خود را از دست می

 مدیریت مالی

ل کنتد تتا در مقابت    اقتصتادی ایجتاب متی   هتای   متنوع و متغیر بنگاههای  فعالیت

های سریع از خود نشان دهند. در این میان شرایط متغیر و غیرمحمئن، واکنش

آوری اطالعات صتحی   و تولیدکنندگان در جمعها  نقش مدیریت مالی این بنگاه

 بترای باشتد.   گیری نهایی حتائز اهمیتت متی    و به موقع تحلیل آنها برای تصمیم

ها( ها( و درآمدی )دریافتای )پرداختتحلیل هر فعالیتی الزم است اقالم هزینه

 مشخص گردند.  
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 ها(ها )پرداختیالف( هزینه

به  که شوندمی هاییهزینه مشمول فعالیت گذاریسرمایه هایهزینه بررسی

 ذیل موارد شامل هاهزینه این انجامند.می کار و کسب اندازیراه و ایجاد

 .باشد می

های منظور پرداخت :ای و سرمایه در گردشهای سرمایههزینه .1 الف(

 ؛باشد که شاملبرداری میسیس فعالیت و پیش از بهرهأطی دوره ایجاد و ت

سیسات، أها و تهای آبیاری، ساختمانهای خرید زمین، خرید سیستمهزینه

جهیزات، تهیه وسایط نقلیه، آالت و تجهیزات، نصب تاسیسات و تماشین

رح و نقشه، مشاوره، اخذ مجوزها و برداری )هزینه تهیه طهای قبل از بهره هزینه

بینی  های پیش( و هزینه ثبت شرکت و تسهیالت، عقد قرارداد و آموزش و...

و سرمایه در  ایهای سرمایهگذاری ثابت شامل هزینهباشد. کل سرمایهنشده می

 باشد.های جاری می% هزینه21سرمایه در گردش معموال  باشند.گردش می

های ثابت و متغیر ها شامل هزینهاین هزینه :اریهای جهزینه .2 الف(

هایی است که با تغییر های متغیر تولیدی: منظور هزینههزینه :تولیدی می باشد

به تولید بستگی دارد. به عبارت دیگر،  کند و مستقیماًمقدار تولید، تغییر می

شوند که به شروع کار واقعی و تداوم هایی میاین بخش مشمول هزینه

سازی زمین، کاشت، داشت و آماده و شامل انجامندهای کسب وکار می الیتفع

برداشت محصول، حقوق و دستمزد مستقیم به کارشناسان و کارگران دائمی و 

باشند. هزینه بینی نشده میهای پیشفصلی، هزینه تدارکات و هزینه

ینه بندی، هزتسحی ، شخم و دیسک، کرت هایسازی زمین شامل هزینه آماده

 ؛کود و کودپاشی قبل از کاشت، هزینه آب و آبیاری قبل از کاشت و...

و...؛ ها  های کاشت شامل تهیه نشاء یا پاجوش، حمل، کاشت پاجوش هزینه

پاشی، مبارزه سم های داشت شامل آب و آبیاری، کود و کودپاشی، سم وهزینه
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حمل و بارگیری  های برداشت شامل برداشت دستی،هزینه ؛و... هرزهای  با علف

 .(8تا  1های جدول) باشندو... می

هایی است که بتا تغییتر   منظور هزینه :های ثابت تولیدیهزینه .3الف( 

هتا  به تولید بستتگی نتدارد. ایتن هزینته     کند و مستقیماًمقدار تولید، تغییر نمی

سیستتات، أهتا و ت داری ستاختمان نگته  هتای استتهالک وتعمیتر و   شتامل هزینته  

های دریتافتی، مالیتات   ت و وسائط نقلیه، اجاره زمین، بیمه، اقسا  وامآال ماشین

هتتای تخصصتتی و و عتتوارض، تبلیغتتات و آگهتتی، عضتتویت در اصتتناف و انجمتتن

 باشد.  بینی نشده می های پیش هزینه

 

 واحد: هزار ریال() برداریهای قبل از بهرههزینه .1جدول 

 هزینه کل شرح ردیف

1 
 و ثبت شرکت وها  وره،اخذ مجوزهزینه تهیه طرح، مشا

 عقد قرارداد و خرید سفته و ... تسهیالت،
26811 

 6711 آموزش 2

 9821 متفرقههای  هزینه 3

 43321 جمع 
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 (واحد: هزارریال) سازی زمین در هکتار های تسطیح و آمادههزینه .2جدول 

 سال

 هزینه

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 تتوضیحا

آزمون تجزیه 

 خاک
2811 2771 4711 5491 6421 

جهت 

تشخیص 

 نیازکودی

 یکبار - - - - 731 شخم زمین اصلی

دیسک زمین 

 اصلی
 دوبار - - - - 731

  - - - - 531 پشته جوی وحفر 

 پاشسم

 کش( )علف
811     

با پمپ 

 دستی و

 تراکتور

 لیتر2     461 کشعلف

کود شیمیایی 

 ماکرو
1341 1521 1771 1971 2311 

فسفره، ازته، 

 پتا 

خرید، حمل و 

پخش کود دامی 

 قبل از کاشت

61111 - - - - 

سال  2هر

یکباربمقدار 

 تن 21

ها سایر هزینه

)مشاوره، 

 پزشکی و...( گیاه

671 781 911 1161 1181  

  9911 8521 7381 5171 68171 کل
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 واحد: هزارریال هزینه کاشت یک هکتار .3جدول 

 توضیحات سال اول نههزی

 تومان 151111خرید هرکیلو -کیلوگرم  6 911 تهیه بذر

 دستی یا مکانیزه 411 بذر پاشی و کشت بذر

  1311 جمع

 

کشت  تسحی  زمین، تهیه وحمل بذر، انندم یک ساله هستند هابعضی هزینه

 ولی بعضی دیگر چند ساله هستند بذرها

 (واحد: هزارریال)تار های داشت محصول در هکهزینه .4جدول 

 سال/ هزینه
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 توضیحات

نهاده 

 آب

آب 

 بهاء
4421 5171 6141 7161 8261 

 دور آبیاری

 روزه 18

 8411 7551 6711 5851 5111 آبیاری

 بار18)ر نف36

 نفر دو بار هر

 کارگر(

مبارزه با علف 

 هرز
9111 11531 12321 14411 16851 

استفاده از 

کش علف

 3 سیستمیک

 بار(1لیتر)

 1221 1151 911 771 571 وجین
دو نوبت 

 وجین

 و کود دامی 

 پخش
- 12111 12411 13111 13511  

  48231 43171 38361 3431 25121 کل 
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 (واحد: هزارریال) های برداشت محصول در هکتارهزینه .5جدول 

نوع 

 هزینه

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 مسو

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم
 توضیحات

برداشت 

 دستی
6311 7371 8621 11111 11711 

 نفر 51

 مرحله3طی

جمع 
 نکرد

محصول 
روی  )بر

 زمین(

2681 3131 3661 4281 5111  

کرایه 

 خودرو
931 1181 1261 1471 1721 - 

 کارگر 3 1241 1161 911 781 671 بارکردن

خشک 

 کردن
 نفر 51 7511 6421 5491 4711 4121

 کیلویی 51 1741 1491 1281 1111 1811 گونی

 کارگر 7 2221 1911 1631 1411 1211 گونی زدن

 حمل و

 نقل
8141 9411 11991 12851 15131  

 - 36171 39471 33841 28961 25641 کل
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 (واحد: هزارریال در هکتار) های جاری محصولکل هزینه .6جدول 

 1000* هزینه استهالک 

 100000* اجاره زمین 

 درآمد ناخالص محصول در هکتار .7جدول 

 سال

 قیمت )ریال( عملکرد
درآمد ناخالص 

 )هزارریال(

عملکرد خشک اندام 

 هوایی )کیلوگرم(

هر کیلو اندام هوایی 

 خشک

 هوایی فروش اندام

 جمع

 1151111 231111 5111 سال اول

 1377711 271111 5111 سال دوم

 1442111 281111 5151 سال سوم

 1511111 291111 5211 سال چهارم

 1575111 311111 5251 سال پنجم

 

ال
س

 

ی 
از

 س
ده

ما
آ

ن
می

ز
ت 

اش
ک

ت 
اش

د
ت 

اش
رد

ب
نه 

زی
 ه

یر
سا

 
 ها

ش
پی

ی 
ین

ب ده
ش

ن
 (

10
)% 

ام
ط و

سا
اق

 

ل
ک

 

سال 

 اول
68171 1311 25121 25641 6711 8311 43611 279631 

سال 

 دوم
5171 - 34311 28961 6711 8311 43611 227931 

سال 

 سوم
7381 - 385361 33841 6711 8111 43611 238881 

سال 

 چهارم
8521 - 43171 39471 6711 9711 43611 252171 

سال 

 پنجم
9911 - 48231 36171 6711 11361 43611 256961 
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 )هزارریال(بازده فروش و درآمد خالص محصول های تولید،هزینه. 8جدول 

 درآمد خالص  لص درآمد ناخا های جاری هزینه سال

 871371 1151111 279631 سال اول

 1149171 1377111 227931 سال دوم

 1213121 1442111 238881 سال سوم

 1247931 1511111 252171 سال چهارم

 1318141 1575111 256961 سال پنجم

 

های یک هکتار درسال بته هزارریتال )احتمتال هتر ستال یتک       سایر هزینه

و به صتورت   )معموالً سال پنجم به بعد( خورد نه فقط ازمی هاضریبی به قیمت

 کننتد و اجتاره متی   ساله 5 -3کشاورزی را به صورت مدت دار  هایعرفی زمین

 ها به صورت تقریبی محاسبه شده است(.سایر هزینه

 
 خالصه توجیه اقتصادی کشت یک هکتار مرزه

 هزار ریال 1262171 جمع کل هزینه پنج سال

 کیلوگرم 25711 لید اندام هوایی در پنج سالمیزان تو

 هزار ریال 7144111 جمع کل درآمد ناخالص در پنج سال

 هزار ریال 5788531 جمع کل درآمد خالص در پنج سال

 

 تجزیه و تحلیل بازار، بازاریابی

از  استت فاکتورهای مهمی که در کشتت و پترورش گیاهتان دارویتی تاثیرگتذار      

و... که موجب افزایش یا کاهش  ، خشکیمیزان دماامل ش جمله اکولوژی منحقه

رشد گیاه، افزایش یا کاهش تولیتدات و افتزایش یتا کتاهش قیمتت محصتوالت       

، به هم خوردن نسبت عرضه و دولت و نرخ تورمهای  شود. همچنین سیاست می

ثیرگذار باشد. با این وجتود  أتواند تو دیگر عوامل اقتصادی در این روند می تقاضا
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بتازار فتروش محصتول از طترق ذیتل       %11د تالش شود تا هر سال به میزان بای

 افزایش یابد.

 ؛بهبود کیفیت تولید •

 ؛بازاررسانی به موقع •

 ؛حمل و نقل صحی  •

 ؛بندی مناسب و تنوع آن بسته •

 ؛افزایش زیرکشت •

و معتبر و خوشتنام  های بزرگ همکاری با شرکتدر صورت صالح دید  •

 .د آنهااستفاده از برن

 برای تحقق این موضوع باید تالش شود بازارهای داخلی پوشش داده شود.

به دالیل فراوانی زمینه الزم برای رشتد ایتن محصتول در ایتران وجتود دارد. از      

 :کردتوان به موارد ذیل اشاره جمله می

 ؛گرایش مردمی به مصرف گیاهان دارویی -

   ؛بجای داروهای شیمیاییتمایل غالب مردم به مصرف داروهای گیاهی  -

 .نیاز محدود به آب با توجه به ارزشمندی آب در ایران -

میتزان درجته حترارت و هزینته تولیتد       از طرفی به دلیل شترایط اقلیمتی،  

ینی منحقی، پتانسیل رقابت محصول در بازارهای خارجی نیز وجود دارد و پیش

 حعی باشد.شود پس از ثبات بازار در داخل قدرت صادرات محصول قمی

 بررسی رقبا

حال حاضر تقاضای روزافزونی برای داروهای بتا منشتأ طبیعتتی وجتود دارد    در

شتتناختی، برختورداری ایتن     که عمدتاً به دلیل طیتف گستترده فوایتد زیستتت 

داروها از خاصیت امنیت غذایی بیشتر، سازگاری بهتتر با بتدن و قیمتت ارزانتتر    

از طرفی مترزه عتالوه بتر دارویتی     . میایی استتنستبت بته داروهتای شتیها  آن
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هتای مصترفی و ستبد    بودن و مصرف به عنوان دارو، به صورت روزمره در سبزی

کند. به عبتارتی  غذایی اکثر مردم کاربرد دارد و این اهمیت وجود رقبا را کم می

هتا  به عنوان دارو بته آن  تقاضای این گیاه شاید بیشتر از گیاهانی باشد که صرفاً

 شود.  نگاه می

 بررسی قیمت

های محصوالت تولیدی پاسخگوی انتظارات مشتریان و توان متالی متردم   قیمت

هتا رو بته روستت،    ویژه در شرایط فعلی که کشور با موجی از افتزایش قیمتت   هب

شتود. استتفاده از    بینی متی  از قیمت ذهنی مشتری پیش ترباشد. حتی پایین می

ه، کشت اصولی با سح  تولید باال و کیفیتت قابتل   اولیهای  بازارهای محلی نهاده

 باشد.   قبول دالیل اصلی قیمت پایین این محصوالت می

 بررسی وضعیت ایران در بازارهای جهانی 

هتای اخیتر، ارزش بازارهتای جهتانی      دهتای صتورت گرفتته در ستال    رطبق برآو

بتا   هتای آنهاستت، همتواره   داروهای گیاهی که شامل گیاهان دارویی و فترآورده 

ش اعظتم بتازار گیاهتان دارویتی     رشد قابل توجهی رو به افزایش بوده است. بخ

 . شودمشتق از این گیاهان مربو  میثانویه های  ، به تولید و عرضه متابولیتدنیا

 .  وده بسیار باالیی برخوردار هستنداز ارزش افز های ثانویه معموالًمتابولیت

ان: کشتورهای اروپتای غربتی بته     ترین خریداران گیاهان دارویی ایتر عمده

و کشتورهای   خصو  آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا، هندوستتان، پاکستتان  

ایران برای رقابت در این بازار جهانی و کسب جایگاه  حوزه خلیج فار  هستند.

 باشد:   مناسب نیازمند توجه به موارد زیر می

رصه تولید و هتم  سازی برای اعتماد به گیاهان دارویی هم در ع فرهن  •

 ؛مصرف گیاهان دارویی
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شناخت و انتخاب گیتاه هتدف،    تحقیقات علمی و بازاری چه در مرحله •

 ؛ تولید و فرآوری، بازاریابی و صادرات، شناخت بازارهای جهانی و...

... در تمامی مراحل به منظور گری و رانت وتالش در جهت حذف دالل •

 ؛تولید و مصرف شبکهتوزیع عادالنه سود بین ارکان این 

مین نیاز داخلتی  أافزایش سح  زیر کشت به منظور تولید انبوه برای ت  •

 ؛و صادرات

افزایش سح  کمی و کیفی در تمامی مراحل تولید و عملیات بازاریابی  •

بته دلیتل   بندی و تبتدیل )  بندی، بسته شامل انبارداری، حمل و نقل، درجه

یری، تولید فصتلی، حجتیم   فسادپذحساسیت خا  گیاهان دارویی از نظر 

 (بودن

 وضعیت تجارت گیاهان دارویی

ستنجش  هتای   ارزش دارویی، تقاضای بازار و سح  فرآوری از مهمترین شتاخص 

باشد. کشور ایتران بتا    اقتصادی یک گیاه، به گزارش سازمان خواروبار جهانی می

حاضتر تنهتا    داشتن شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی به مراتب بهتر از اروپا در حال

میلیون دالر از تجارت جهانی گیاهان دارویی را به خود اختصا  داده است  61

ای از این مبلغ مربو  به صادرات زعفران و زیره ستبز استت. بتا     که بخش عمده

میلیارد دالری تجتارت جهتانی از فتروش گیاهتان دارویتی،       124توجه به سهم 

 است. سهم ایران کمتر از نیم درصد کل تجارت جهانی

گونه انحصاری مرزه در ایران زمینه مناسبی برای عرضته   11داشتن حدود 

این که گیاهانی اصیل و بتدون   سازد خصوصاً و صادرات این گیاهان را فراهم می

 1386ارزش کل صادرات گیاهان دارویتی در ستال   باشند. دستکاری ژنتیکی می

واردات گیاهتان دارویتی   میلیون دالر رسید. بیشترین ارزش میزان  85به میزان 
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وارداتتی نیتز ستنتزی    های  باشد. البته بسیاری از اسانس میها  مربو  به اسانس

 ها در صنایع آرایشی، بهداشتی و صنعتی کاربرد دارد.می باشند. این اسانس

 گیاهان داروییو ترویج مصرف داخلی صر بازاریابی روی صادرات ابررسی عن

ن جایگاه بزرگتی در زنتدگی متردم ایتران داشتته      گیاهان دارویی از دیرباز تاکنو

است. با توسعه این صنعت در ایران و تالش در جهت صتادرات ایتن محصتوالت    

تتوان فرصتتی جدیتد در جهتت صتادرات غیرنفتتی ایتران گشتود. افتزایش          می

ثیر بستیار زیتادی روی صتادرات    أهای تخصصی در بازارهتای هتدف تت   نمایشگاه

 گیاهان دارویی دارد.

ارتبا  چندسالی است که شهرداری تهران بتا کمتک ریاستت و استاتید      در این

و جشتنواره گیاهتان   ها  )ره( نمایشگاه خمینی امام دست اندرکار مرکزآموزش عالی

هتای مهتم شتهر ماننتد     ها و میزگردهایی را در پتارک دارویی و همچنین کارگاه

شتند که از توجته  بوستان گفتگو برگزار کردند و ورود آن را برای عموم آزاد گذا

ختا  گیاهتان دارویتی    هتای   به دلیل ویژگیخوب و تأثیرگذاری برخوردار بود. 

چون فستادپذیری، تولیتد فصتلی و حجتیم بتودن، بازاریتابی محصتوالت آن از        

حساسیت باالیی برخوردار است. عملیات بازاریابی شامل انبارداری، حمل و نقل، 

 باشد. بندی و تبدیل می بندی، بسته درجه

 1391بررسی بازاریابی گیاهان دارویی از دیدگاه صادرکنندگان آن در سال 

نتو   ایران از لحاظ تنوع گیاهان دارویی در زمره کشورهای مهم جهان قترار دارد. 

گرایتی  کهنه در بین جمع تحصیل کرده که قبالًداروهای گیاهی مصرف پا بودن 

در  م گیاهتان دارویتی  مهت ویژگتی   ،شد ولی امروزه رواج زیاد یافتته محسوب می

توان باروری این گیاهان در اراضتی   ،محیحی با شرایط نامساعدبیشتر سازگاری 

وری آباز شدن بازارهای جدید بترای ایتن گیاهتان، وجتود صتنایع فتر       کم بهره،

شتوند.  های توجه به صادرات این گیاهان محسوب میاز جمله مزیت وابسته و...
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توانتد جانشتین مناستبی بترای بخشتی یتا       توجه به صادرات گیاهان دارویی می

درصتتدی از درآمتتدهای نفتتتی باشتتد. در نهایتتت عوامتتل تأثیرگتتذار براستتا     

روی صتادرات و ضتعف متدیریت و    آآماری ارتبا  میان مشکالت فتر های  آزمون

کنتد  یید میأاسا  نظریات اقتصاددانان را تود امکانات و عدم شناخت بازار برنب

بتر   نین نتیجه گرفت که بتا توجته بته کیفیتت کتاال     توان از این تحقیق چو می

اسا  اصتول علمتی و بتا استتفاده از     اسا  استانداردهای کشور واردکننده و بر

د که بتوان به بتازاری مشتخص و پایتدار    کریابی باید به طریقی عمل اصول بازار

 دست یابیم که درآمدهای ارزی کشور را ارتقاء بخشید.  

 یر کشورها بازاریابی مرزه در بین سا

نفتی امروزه بسیار مورد توجه است. گیاهان دارویی در این آمد غیرارزآوری و در

زمینه بستر مناسبی هستند و باید تبلیغات الزم از لحاظ داشتتن کیفیتت بهتتر    

محصوالت کشاورزی و زراعی ما در جهتان صتورت گیترد. عتالوه بتر تبلیغتات،       

تواند نظر قرار دارد که میدر جهان مدارویی هم امروزه استاندارد بودن گیاهان د

در کشور تعیتین شتده    زتر سازد. خوشبختانه استاندارد مرزه نیبازاریابی را موفق

 است. 

شتود. در  دالر فروختته متی   2گرم مرزه حدود  41در کشور بلغارستان هر 

یورو است در حتالی   11-12انگلستان قیمت هر کیلوگرم مرزه تابستانی تر بین 

یوروست و این بازار بیشتر مرزه نسبت به آویشن در این کشتور   5/9 که آویشن

ای مترزه تابستتانی و مترزه زمستتانی بته      دانته  511های دهد. بستهرا نشان می

 شود.دالر در آمریکا فروخته می 55/3-55/6قیمت 

 گیاه مرزه و اهلی کردن استانداردسازی

بازاریابی گیاهتان دارویتی کته    های قابل قبول در تولید، فراوری و  حداقل ویژگی

ورد پذیرش جمهوری استالمی ایتران قترار گرفتته     به طریق رستمی یتا قانونی م
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گیاهتان   «هلی کتردن ا»شود. نامیده می گیاهان دارویی« استانداردسازی» است

های دارویی و معحتر ختودرو در شترایط دارویی عبارت از کشت و پرورش گونه

 .زراعی است
 1395ها و مراتع کشور، فاطمه ستفیدکن در ستال    نگلمعاون پژوهشی ج

ایتم استتاندارد   توانستته گونه گیاهی اعالم داشتت   151ضمن اعالم اهلی کردن 

میتت دادن بته ایتن گیتاه در کشتور      اه را در این موسسه تدوین کنتیم. « مرزه»

 تواند امید بیشتری در طالبان کشت و زرع و تجارت این گیاه ایجاد کند. می

ریتزی درستی ستازمان آمتوزش فنتی      آموزش دفتر طرح و برنامته معاونت 

مشخصات استاندارد شایستگی کشت گیتاه دارویتی    1393ای نیز در سال حرفه

شرایط مناسب محیحی و کشتت بتومی ستازگار بتا     مرزه را تعیین کرد و در آن 

 کاشت، مراقبتت و  ورزی،ها و اصول صحی  خاکسازی خاک و روش گیاه، آماده

. عتالوه بتر   از گونه مرزه تابستانی را مشخص کردندبرداشت محصول و  دارینگه

هتتای کتتارآموز، طتتول دوره آمتتوزش )بتتا ذکتتر سرفصتتل درو (،    آن ویژگتتی

 بندی ارزشیابی ذکر شده است.ای مربیان و بودجههای حرفه صالحیت

 هاروستایی و نهالستان توسعه و ترغیب کشت گیاه مرزه برای جوامع

به منظور ازدیاد این گیاه در مناطق مختلف کشور که مستتعد  وزارت کشاورزی 

زایی برای افراد محلی و بومی این مناطق دستت  رویش آن هستند و نیز اشتغال

های این گیاه زده استت. طبتق اعتالم مقتام موثتق در ایتن       به توزیع رایگان نشا

آغتاز   1397استان در سال  7هزار هکتار از گیاه دارویی در  71وزارتخانه کشت 

گونه گیاه دارویی استت و مترزه    12هزار هکتار آن مربو  به  43شده است که 

 دومین گونه از این میان از لحاظ میزان سح  زیر کشت قرارگرفته است.
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 511و  نمیلیتو  1با تولیتد ستاالنه    1391نهالستان بام لرستان نیز از سال 

زده و گیاهان دارویی مترزه  های زود با% نهالستان را به گونه21هزار اصله نهال، 

 و آویشن اختصا  داده است.

  1396صادرات گیاهان دارویی در سال  بارهقانون سازمان توسعه تجارت در

براسا  این قانون، صادرات چندین گیاه دارویی از اقالم مجاز مشرو  محسوب 

طتور کته گفتته شتد از      شده از آن جمله مرزه خوزستانی است. این گونه همتان 

های انحصاری ایران است و ترکیباتی با درصدهای بیشتری نسبت به ستایر  گونه

ها در گونه مرزه خوزستانی تجمیع شده استت کته آن را منحصتر بته فترد      گونه

آوری بیشتتر بته   است از خام فروشی احتراز و با رو سازد. در این زمینه بهتر  می

 ق بخشیم.  های ثانویه مانند داروها تجارت را رونسازیسمت فرآورده

ها، مراتتع   صادرات اقالم مجاز مشرو  مستلزم اخذ مجوز از سازمان جنگل

هتا( و وزارت   ریتزی، بودجته و همتاهنگی طترح     و آبخیزداری کشور )دفتر برنامه

 .باشد جهاد کشاورزی می
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 منابع

 ، کنترل کنه واروا1379( آریانا اردشیر، رحیم عبادی، غالمحسین طهماسبی، 1

Varpa jacobsoniزنبورعسلهای در کلنی Apis melifera  اروپایی توسط برخی از

ارشد، رشتته حشتره شناستی کشتاورزی،     نامه کارشناسیترکیبات گیاهی، پایان

 دانشگاه صنعتی اصفهان.

( اسماعیلی حسن، جواد هادیان، محمد حسین میر جلیلی، حسن رضادوست، 2

استتید و برختتی رفولتتوژیکی، محتتتوای رزمارینیتتک  وبررستتی صتتفات م، 1395

 Satureja rechingeriهای مختلف مرزه رشینگریخصوصیات اکولوژیکی جمعیت

Jamzad ،12، 1شماره  ،69طبیعی ایران، دوره  عو آبخیزداری، مجله مناب عمرت-

1. 

، تولید و فرآوری گیاهان دارویتی، جلتد ستو م، انتشتارات     1379ر،  ( امیدبیگی3

 .آستان قد  رضوی

، 1395دی سلحانی، ابتراهیم حستینی، ابوالقاستم کمتالی،     ( انصاری مهسا، مه4

بتر ممانعتت از رشتد     Satureja khuzistanicaمحالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی 

کمان در دمای یخچتال،  آالی رنگینباکتری الکتوکوکو  گارویه در گوشت قزل

 .33-39، 3مجله میکروب شناسی مواد غذایی، شماره

، راهنمای جامع گیاهان دارویی ، جلتد دو م،  1391ن، م، و همکارا ( پورفخاران5

 .انتشارات گنجینه سالمت

، بررسی اثترات  1397تاجمیرعالی شمایل، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، ( 6

 Satureja التهتاب استانس مترزه بختیتاری     ضد درد )تست اسیداستیک( و ضتد 

bachtiarica Bunge   معحتر ایتران،   در موش سوری، تحقیقات گیاهان دارویتی و

 .527-534، 3، شماره 34جلد
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بررستی قابلیتت ضتد باکتریتایی و ضتد      ، 1395( ثابتی سعید، مختار نصرتی، 7

، مجله دانشگاه علوم بیوفیلمی مرزه خوزستانی در برابر استرپتوکوکو  موتانس

 .26-38، 116، شماره پیاپی 11پزشکی اراک، شماره 

های ایران. انتشتارات مؤسسه تحقیقتات  ها و مرزهآویشن ،1388، یبازاد زجم( 8

 .صفحه 171ها و مراتع کشور، تهران، جنگل

، آفتات ستبزی و صتیفی ایتران، انتشتارات دانشتگاه       1384خانجانی محمد،  (9

 ابوعلی سینا.  

، مهتار تشتکیل   1395رامشینی حسن، نیتره کتوثری، شتهریار ستعیدیان،      (11

خم مر  توسط عصاره مرزه و اثتر  فیبرهای آمیلوئیدی ناشی از لیزوزیم سفیده ت

آن بر یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی، مجلته دانشتگاه علتوم پزشتکی     

 .271-285، 3ره بیست و سوم، شماره کرمان، دو

ملک حسین شهریاری،  ،جواد هادیان ،پوررحمانیان مهدی، بهروز اسماعیل( 11

 Agaricusخوراکیکمپوست و پسماند کمپوست قارچ  تاثیر کاربرد ورمی، 1396

bisporous L. های رشد و جذب عنصرهای غذایی کم کاربرد در گیتاه  بر شاخص

، 2، مجله کشتاورزی بتوم شتناختی، شتماره    L. Satureja hortensis دارویی مرزه

 .61-78، 7جلد 

پناه شیال، کرامت ا... رضایی، سید هتادی رضتوی، ستهراب معینتی،     رضوان (12

کمک مایکروویو با روش سنتی تقحیر بتا آب در   ، مقایسه روش تقحیر به1387

های دو گونه مرزه تابستانه و زمستانه، دومتین کنفترانس ملتی    استخراج اسانس

 غذای فراسودمند.

رضوانی مقدم پرویز، سارا بخشتایی، افستانه امتین غفتوری، لتیال جعفتری،       ( 13

 ههای مختلف کتودی بتر تولیتد گیتاه دارویتی مترز      ، بررسی اثر مدیریت1393

(Satureja hortensis L.)   هتای رزاعتی ایتران،    در شرایط مشهد، نشتریه پتژوهش

 .23-27، 1، شماره12جلد
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ی کتارآفرینی  بستته ، 1393روحانی حستین، داوود حتاجی میتر رحیمتی،     ( 14

 ، انتشارات اسرار علم.تاسیس مرکز آموزش تخصصی گیاهان دارویی

بررستی اثتر حفتاظتی     ،1394رهنما مهدی، الهام قاسملو، میثم فروزنتده،  ( 15

بر حجم آستیب بتافتی و    (Satureja hortensis)ی هیدرو الکلی گیاه مرزه عصاره

های نورولوژیک در مدل سکته مغزی موش صحرایی نر نژاد ویستار، امتیاز نقص

 .799-811، 9، شماره 21مجله ارمغان دانش، دوره 

تترویج کشتاورزی،    ( سازمان جهاد کشاورزی استان قم، متدیریت همتاهنگی  16

 .مقابله با سرمازدگی باغاتهای  ، روش1394

سالک معراجی هادی، محمدجواد زارع، خشنود نتوراللهی، روح الته ستالک    ( 17

، بررسی اسانس گیاه دارویی اسحوخودو  و 1394نقدی، سید خشایار تفرشی، 

 ، مجله کنتترل بیولوژیتک آفتات و بیماریهتای     Fusarium solaniمرزه علیه قارچ

 .73-76 ،1، شماره 4گیاهی، دوره

ستیدجمال  زینتی،   ریتده دلفتان، ف بهترام  کردبچته،  پریتوش  ، ( سپهوند اصغر18

اثترات ضتد قتارچی استانس گیتاه ستاتوریا        ،1384محمودی، محمود هاشمی، 

فصتلنامه دانشتگاه علتوم پزشتکی     . invitro خوزستانیکا منحقه لرستان بته روش 

 .37-43، 25، مسلسل2ه هفتم، شماره دورلرستان. 

، شریفی عاشتورآبادی ابتراهیم، لباستچی محمتد حستین     سفیدکن فاطمه، ( 19

برنامه راهبردی ، 1387میرزا مهدی، ابراهیمی علی، جایمند کامکار و همکاران، 

سسه ؤم ،تحقیقات گیاهان دارویی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

 .1-41 ،ورزیوزارت جهاد کشا، تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 و تنفسی سمیت، 1389( شاکرمی جهانشیر، مید فالح زاده، سمیرا الماسی، 21

 ای نقحته  چهتار  سوستک  روی گیتاهی  گونه چهار اسانس تخمریزی بازدارندگی

 .265-276 ،8 پیاپی ،4شماره ،2 دوره گیاهپزشکی، مجله ،حبوبات
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، 1397هادیان،  زاده، محمد حسن عصاره، جواد( شریعت آناهیتا، قاسم کریم21

کاربرد نوید بحش تنش خشکی به منظور افزایش کیفیت محصول گیاه داروئتی  

بومی ایران، نشریه علوم گیاهان رزاعی ایران،  Satureja sahandica مرزه سهندی

 .167-177، 1، شماره 49دوره 

پسند، عباسعلی نصراللهی، علتی اصتغر   ( شریفی مقدم محمد، محمدرضا شاه22

استتاندارد آمتوزش   ، 1393ومه شریفیان، علتی ابراهیمتی ورکیتانی،    پالوچ، معص

هتای  معاونت آمتوزش دفتتر طترح و برنامته     ،شایستگی کشت گیاه دارویی مرزه

ای ، وزارت تعاون، کار و رفاه احتمتاعی و ستازمان آمتوزش فنتی و حرفته     درسی

  .9کشور، 

خوزستتانى بتر   مرزه  اثر پودر، 1394، وجیهه فدائى نوغانى ( صامتى صدریه،23

نتوین  هتای   فصلنامه فنتاوری ، پنیر محلى بروجرد مخمر در کپک و و هافرملىک 

 .77-87 ،11غذایی، سال سوم، شماره 

صبوری فرد، عظتیم قاستم نتژاد، ختدایار رهمتتی، ابوطالتب هزارجریبتی،         (24

برآورد عملکرد بیتومس گیتاه مترزه    ، 1396محمود رضا بهرامی، فهیمه نصرتی، 

، ا استفاده از پارامترهتای زودیافتت ختاک و شتبکه عصتبی مصتنوعی      تابستانه ب

 .448-456 ،3شماره  ،31 نشریه علوم باغبانی )علوم و صنایع کشاورزی جلد

بررسی اثرعصاره های آبی و اسانس های مرزه و پونه ، 1397صدرنیا مریم،  (25

پزشتکی  قارچ آسپرژیلو  فالو ، مجله دانشگاه علتوم   B1 بر تولید آفالتوکسین

 .63-73، 131، شماره پیاپی 1اراک، شماره 

، بررستی اثتر کتود بیولوژیتک     1388( علیدوستی محمتود، فرزانته بهتادری،    26

. سومین همتایش  (.Satureja hortensis L)سودومونا  در تولید اورگانیک مرزه .

 تخصصی مهندسی محیط زیست.

، ارزیتتابی 1395پترداز جاویتد، احمتتد حتامی، غالمرضتا گتوهری،       عمتارت ( 27

تحتت   ( Satureja hortensis L) هتای رشتدی و عملکترد استانس مترزه     ویژگتی 
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 ،پاشی روی، نشریه دانتش کشتاورزی و تولیتد پایتدار    تیمارهای شوری و محلول

 .131-141،  3شماره  ،62جلد 

اسانس  ، بررسی اثر1391قاسمی صدف، حمید رضا اردالنی، لیال حکیمی، ( 28

. ششتمین  Tribolium confisum وی حشره کامل شپشه آردمرزه و زیره سیاه برر

 .نو در کشاورزیهای  همایش ملی ایده

کامکار ابوالفضل، فهیمه توریان، افشین آخوندزاده بستی، علی میثاقی، نبی ( 29

 Satureja ، ارزیتابی ترکیتب شتیمیایی استانس گیتاه مترزه      1392شریعتی فر، 

hortensis L. آبتی و الکلتی،   هتای   دانی آن بتا عصتاره  و مقایسه فعالیت آنی اکسی

 183-191، 2، شماره 68مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 

جایگتتاه ، 1394( محبتتی جتتواد، زیبتتا جتتم زاد، غالمرضتتا بخشتتی ختتانیکی، 31

، مجلته طبیعتت ایتران، ستال اول،     حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران

  .74-79 ،1شماره 

زاده، خدیجته رضتوی، متریم    محمتد متینتی   ( میرجانی لیال، اعظم ستلیمی، 31

 ، عوامل متؤثر بتر ریزازدیتادی گیتاه دارویتی مترزه خوزستتانی       1397شهبازی، 

(Satureja khuzistanica Jamzad)    فصلنامه تحقیقات ژنتیتک و اصتالح گیاهتان ،

 .53-62، 1، شماره 26مرتعی و جنگلی ایران، جلد

وطی، احمتد نتوربخش، یوستف    ( معمارزاده منصوره، عبداهلل قاسمی، پیتر بلت  32

های نوین استخراج بتر  های مختلف سنتی با روش، مقایسه روش1394اصالنی، 

، Satureja bakhtiarica Bungeاکسیداین اسانس گیاه مرزه بختیاری فعالیت آنتی

 .117-115، 6مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره هفتم، شماره 

، 1384وی شتیرخانی، علتی اصتغر کیتانی،     ( نظری افشین، بهرام دلفان، یعق33

 14-18، 37، پیاپی 4مجله علوم پزشکی قزوین، شماره
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، 1381( نظریان حسن، احمد قهرمتان، مرتضتی عحتری، مصتحفی استدی،      34

)البترز مرکتزی(،   « الیکتا و دونتا  »های آبخیتز بررسی اکوفیتوسوسیولوژی حوضه

 نامه برای دریافت درجه دکتری.پایان

صادرات گیاهان داروئتی ایتران،    و ، بررسی تولید1381درضا، وجدانی،حمی( 35

همایش ملی گیاهان داروئی ایران کرج، مؤسسه تحقیقات جنگلهتا   ارائه شده در

 و مراتع کشور.

( هادیان جواد، فرید ولفگان ، زیبا جم زاد، محمدرضتا نقتوی، ستید محمتد     36

، پایتان  بومی ایرانبررسی تنوع ژنتیکی گونه های مرزه ، 1387فخر طباطبایی، 

نامه دکتری تخصصتی، دانشتگاه تهتران، پتردیس کشتاورزی و منتابع طبیعتی،        

182.  

هوشیدری فرحناز، فاطمه ستفیدکن، محمتود نتادری، قتدرت الته طتوقی،       ( 37

، استخراج و تعیین ترکیبات تشکیل دهنده استانس گونته گیتاهی مترزه     1394

تان، نشریه فیزیولوژی محیحی از کردس Satureja avromanica Maroofi اورامانی

 .3-14، 73گیاهی، سال دهم، شماره 
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