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مقدمه

گیاهــان معطــر تیــره نعنــا، به ویــژه جنس هایــی کــه در ایــن نشــریه 
ــادی  ــه از ارزش اقتص ــتند ک ــی هس ــانس های مختلف ــوند، دارای اس معرفی می ش
باالیــی برخوردارنــد. تولیــد و تکثیــر گیاهــان مولــد و فــراوری ترکیبــات 
آن هــا به صــورت اســتاندارد می توانــد نقــش مهمــی در ورود ارز بــه کشــور 
ــی  ــدات گیاه ــاً کل تولی ــفانه تقریب ــر متأس ــد، درحال حاض ــد؛ هرچن داشته باش
دارویــی اســتان به صــورت خــام و بــا قیمــت نــازل از اســتان خــارج مي شــود کــه 
ــه بســیاري از گونه هــاي  ــدارد. البت ــي ن از نظــر تجــاري و اقتصــادی بهــره چندان
ــي از  ــل مخصوص ــا در فص ــز تنه ــر نی ــور، زو و چوی ــر، گن ــل کنگ ــي از قبی داروی
ــی  ــای محل ــازه در بازاره ــورت ت ــش به ص ــد و کم  و بی ــال ارزش خوراکي دارن س
عرضه می شــوند. برداشــت ســنتی، مبتنــی بــر اهــداف ســوداگری صــرف، 
ــه  ــود، ک ــی می ش ــاب منته ــادر و کمی ــای ن ــل گونه ه ــراض نس ــه انق ــا ب نه تنه
ــب  ــر تخری ــا خط ــز ب ــورد برداشــت را نی ــق م ــوع زیســتی و زیســت بوم مناط تن
مواجــه می ســازد. ازایــن رو، برداشــت و بهره بــرداری صنعتــی بــر اســاس روش هــا 
ــرورت  ــه ض ــن زمین ــی در ای ــی علم ــر مبان ــی ب ــب و مبتن ــای مناس و راهکاره

ــی دارد.  حیات

در ســال های اخیــر کــه شــرایط خشــکی طبیعت را تحت فشــار قــرار داده اســت و 
از طــرف دیگــر جمعیــت انســانی و به تبــع آن جمعیــت دام اهلی افزایش چشــمگیری 
ــبب  ــرط دام س ــرای مف ــان و چ ــن گیاه ــه از ای ــرداری بی روی ــت، بهره ب ــته اس داش
ــد و  ــدت کاهش پیدا کن ــت به ش ــا در طبیع ــش آن ه ــطح پوش ــه س ــت ک شده اس
ــره ای  ــور و صخ ــای صعب العب ــه مکان ه ــدود ب ــده مح ــای باقیمان ــر پایه ه بیش ت
ــر و  ــت و تکثی ــرای کش ــا ب ــن گونه ه ــناخت ای ــت ش ــن جه ــه همی ــت. ب شده اس

همچنیــن حفاظــت رویشــگاه های آن هــا از اهمیــت زیــادی برخوردارســت.



8

معرفی سه جنس مختلف از خانواده نعنائیان

گیاهــان  خانواده هــای  مشــخص ترین  و  بزرگ تریــن  از  یکــی  نعنائیــان 
ــا و 46 جنــس  ــه در دنی گل دار اســت کــه دارای حــدود 258 جنــس و 6970 گون
)13 جنــس تک گونــه ای( و 423 گونــه )127 گونــه انحصــاری( در ایــران اســت. در 
جــدول 1 تعــداد گونه هــای آویشــن، مــرزه و کاکوتــی در جهــان و ایران آمده اســت.

ــرات  ــن دارای اث ــت. آویش ــروف اس ــم مع ــانس تی ــه اس ــن ب ــانس آویش اس
ضدقارچــی و ضدباکتریایــی قــوی اســت و ایــن خاصیــت بــه دلیــل وجــود تیمــول 

ــت.  ــن اس ــانس آویش ــرول در اس و کارواک

معروف تریــن گونه هــای جنــس مــرزه )Satureja( عبارت انــد از: مــرزه 
تابســتانه (Satureja hortensis) کــه گیاهــی یک ســاله اســت، و مــرزه 
ــت.  ــم سبز اس ــاله و دائ ــی چندس ــه گیاه ــتانه (Satureja montana) ک زمس
ایــن دو گونــه بــه مقــدار وســیع کشــت می شــوند و به عنــوان گیاهــان 
ــوش  ــا دم ن ــازه ی ــبزی ت ــوان س ــا و به عن ــه غذاه ــم دادن ب ــرای طع ــه ای ب ادوی
ــتانه و  ــرزه تابس ــه م ــد. دو گون ــی دارن ــرات ضدباکتریای ــوند و اث ــرف می ش مص
زمســتانه بخــش زیــادی از تجــارت جنــس مــرزه را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 
ــاله آن  ــه چندس ــرگ گون ــباهت ب ــل ش ــورا )Ziziphora( به دلی ــس زیزیف جن
ــانس آن دارای  ــیمیایی اس ــات ش ــز ترکیب ــن و نی ــای آویش ــی از گونه ه ــا برخ ب

مصارف دارویی اســت.

کشــور ایــران به دلیــل وســعت و شــرایط اکولوژیکــی، تعــداد زیــادی از 
گونه هــای جنس هــای فــوق را داراســت؛ بنابرایــن معرفــی و شــناخت گونه هــای 

ــژه ای برخوردارســت. ــت وی ــس از اهمی ــن ســه جن ای
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شن، مرزه و کاکوتی در جهان و ایران
جدول 1- تعداد گونه های آوی

س
جن

تعداد گونه در جهان
تعداد گونه در ایران

Thym
us )س

شن )تیمو
آوی

215 گونه
18 گونه شناسایی شده اند و فقط 4 گونه در ایران می روید. 

Satureja )مرزه )ساتورجا
235 گونه 

ت.
16 گونه در ایران می روید که 9 گونه آن انحصاری ایران اس

 Ziziphora )کاکوتی )زیزیفورا
25 تا 30 گونه 

4 گونه در ایران می روید.
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مشخصات ظاهری و ریختی گونه ها

ــده  ــای معرفی ش ــا و جنس ه ــن گونه ه ــی بی ــات مورفولوژیک ــم اختالف علی رغ
ــخیص  ــه تش ــادر ب ــناس ق ــراد غیرگیاه ش ــون اف ــی، چ ــم گیاه شناس ــر عل از نظ
ــا به کاربــردن ویژگی هــای  علمــی آن هــا نیســتند، در ایــن نشــریه ســعی شــده ب
ملمــوس و کاربــردی بــه همــراه تصاویــر آن  هــا راهــی آســان بــرای تشــخیص ایــن 

ــه شــود.  ــا از یکدیگــر ارائ گونه ه

)Ziziphora( ویژگی های ریختی جنس کاکوتی یا زیزیفورا

ــر اســت.  ــی و معط ــده چوب ــا قاع ــاله ب ــا چندس ــاله ی ــی، یک س ــی علف گیاهان
برگ هــا متقابــل )دوبــه دو روبــه روی همدیگــر قــرار گرفته انــد(، مســتطیلی 
ســطح  در  مشــخص  کمابیــش  رگبرگ هــای  و  هســتند  تخم مرغــی  تــا 
ــنبله ای  ــن س ــکل گل آذی ــای گل به ش ــود. چرخه ه ــده می ش ــرگ دی ــن ب زیری
)گل های بــدون دم گل روی یــک شــاخه قــرار دارنــد( یــا کلــه ای )کــروی فشــرده 
و انتهایــی( هســتند. کاســه گل لولــه ای، دارای 13 رگــه و حلقــه کــرک در 
ــه  ــش درون کاس ــه گل کم وبی ــت و لول ــه اس ــام گل دارای دو لب ــت. ج گلو اس
ــارور 2 عــدد هســتند. کاللــه دو شــاخه اســت و  گل مخفــی اســت. پرچم هــای ب

ــت.  ــر اس ــتی کوتاه ت ــاخه پش ش
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 )Ziziphora clinopodioides( گیاه کاکوتی کوهی یا آویشن برگ باریک

ــک و  ــن برگ باری ــا آویش ــی ی ــی کوه ــاه کاکوت ــخصات گی ــدول 2 مش در ج
ــده اســت. ــش آن آم ــق روی مناط

جدول 2- مشخصات گیاه کاکوتی کوهی یا آویشن برگ باریک 

گیــاه کاکوتــی کوهــی، آویشــن 
برگ باریــک 

)Ziziphora clinopodioides(

	 چندســاله بــا قاعــده چوبــی و گل آذیــن کلــه ای
)کــروی فشــرده و انتهایــی( )شــکل 1(، دارای بــوی 

ــد ــرم و تن گ

اوایل اردیبهشت تا اوایل مرداد	زمان گل دهی و میوه دهی

مناطق رویش

	 ،)ــرو ــاه )کوه پ ــد کرمانش ــتان مانن ــرد اس ــق س مناط
پــاوه )کــوه شــاهو(، ســنقر، جوانــرود و صحنــه 

ــار( ــکان نس ــه و کل )امرول
	 در مناطــق گرمســیر اســتان ماننــد قصرشــیرین )ســد

ــد.  ــادی( می روی باباه
	 و واریــزه ای  و  دامنه هــای صخــره ای  همچنیــن 

ــا 2800  ــن 300 ت ــات بی ــتپی در ارتفاع ــق اس مناط
متــر از دیگــر رویشــگاه های آن اســت.

شکل 1. گونه Ziziphora clinopodioides ، خرداد 95، کوه امروله )صحنه(
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)Thymus( ویژگی های ریختی جنس آویشن یا تیموس

ــاقه های  ــا س ــه ای ب ــا کپ ــتکی ی ــا بالش ــه ای ی ــاه، بوت ــاله، کوت ــی چندس گیاه
ــه دو  ــل )دوب نســبتاً فشــرده و متراکــم و پوشــیده از کــرک اســت. برگ هــا متقاب
ــا  ــک ت ــف از باری ــکل های مختل ــه ش ــد( و ب ــرار گرفته ان ــر ق ــه روی همدیگ روب
ــا  ــیه برگ ه ــوند. حاش ــده می ش ــکل دی ــدودی بیضی ش ــا ح ــن و ت ــبتاً په نس
مسطح اســت )گونه هــای مــورد اشــاره در اســتان کرمانشــاه(. یکــی از ویژگی هــای 
مهــم در برگ هــا، داشــتن رگبرگ هــای برجســته در ســطح پایینــی و در دو طــرف 
رگبــرگ اصلــی اســت. گل هــا به شــکل گل آذیــن متراکــم کــروی واقــع در انتهــای 
شــاخه ها )ســنبله فشــرده انتهایــی( دیــده می شــوند. کاســه گل )مجموعــه 
کاســبرگ ها کــه بــه رنــگ ســبز اســت( 5 دندانــه دارد کــه در دو لبــه مشــخص 
وجــود دارنــد. لبــه باالیــی ســه دندانــه کوتــاه ســه گوش و لبــه پایینــی دو دندانــه 
ــن هســتند(  ــه رنگی ــا ک ــه گلبرگ ه ــام گل )مجموع ــد. ج ــژه دار دارن ــک و م باری
دارای دو لبــه مشــخص اســت. لبــه باالیــی تقریبــاً راســت و دارای فرورفتگــی در 
وســط، و لبــه پایینــی دارای ســه لــوب تقریبــاً مســاوی اســت. پرچم هــا 4 عــدد 
اســت )شــامل دو پرچــم کوتــاه و دو پرچــم بلنــد(. کاللــه دارای دو شــاخه تقریبــاً 

مســاوی اســت.



13 لزوم کشت و اهلی کردن سه جنس مختلف از خانواده نعنائیان در استان کرمانشاه

)Thymus lancifolius( گیاه آویشن، با نام محلی ازبوه

در جــدول 3 مشــخصات کامــل گیــاه آویشــن، بــا نــام محلــی ازبــوه و مناطــق 
رویــش آن در اســتان کرمانشــاه آمــده اســت.

جدول3- مشخصات کامل گیاه آویشن، با نام محلی ازبوه 

گیاه آویشن، با نام محلی ازبوه 
)Thymus lancifolius(

	 چندساله، دارای بوی تندتری نسبت به سایر گونه های
آویشن

برگ و گل ها

	تخم مرغی باریک به طول حدود 1/5 سانتی متر
	حالت زنده و در سطح عرصه سبز روشن
	رگبرگ های جانبی، سطح زیرین برگ برجسته
	شاخه های گل دهنده پوشیده از کرک
	)2 کاسه گل معمواًل سبزرنگ )شکل

اواخر اردیبهشت تا اواسط تیر	زمان گل دهی

مناطق رویش

	 در مناطق سرد استان مانند داالهو، هرسین و سنقر

	 همچنیــن حضــور در رویشــگاه های مناطــق کوهســتانی
بــا خاک هــای آبرفتــی در ارتفــاع بیــن 1،100 تــا 

ــر 3،200 مت

شکل 2. گونه Thymus lancifolius، خرداد 90، داالهو
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)Thymus kotschyanus( گیاه آویشن کوهی

در جــدول 4 مشــخصات گیــاه آویشــن کوهــی و مناطــق رویــش آن در اســتان 
کرمانشــاه آمــده اســت.

جدول 4- مشخصات گیاه آویشن کوهی 

گیاه آویشن کوهی
)Thymus kotschyanus(چندساله

برگ، شاخه و گل ها

	برگ های تخم مرغی به طول بیش از 1/5 سانتی متر
	رگبرگ های جانبی، سطح زیرین برگ برجسته و حاشیه ای
	شاخه های گل دهنده پوشیده از کرک
	کاسه نسبتًا بلند حدود 0/5 سانتی  متر
	 1/5 دندانه های لبه باالیی کاسه مژه دار به طول بیش از

سانتی متر )شکل 3(

اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد	زمان گل دهی

مناطق رویش
	 در مناطق کوهستانی داالهو )کوه قالالن(، هرسین

)گون بان(، صحنه )اسالم آباد( و سنقر )مادیان کوه( در 
ارتفاعات بین 690 تا 3،000 متر 

شکل 3. گونه  Thymus kotschyanus، خرداد 93، مادیان کوه )سنقر(



15 لزوم کشت و اهلی کردن سه جنس مختلف از خانواده نعنائیان در استان کرمانشاه

)Thymus eriocalyx( گیاه آویشن کرک آلود

ــش آن در  ــق روی ــود و مناط ــن کرک آل ــاه آویش ــخصات گی ــدول 5 مش در ج
اســتان کرمانشــاه آمــده اســت.

جدول 5- مشخصات گیاه آویشن کرک آلود

گیاه آویشن کرک آلود 
)Thymus eriocalyx (	چندساله

برگ و گل ها

	 1/5 برگ های دایره ای و تخم مرغی به طول کم تر از
سانتی متر

	رگبرگ های جانبی، سطح زیرین برگ نامشخص
	 کاسه گل سبزرنگ و پوشیده از کرک های بلند و گسترده

)شکل 4(

اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد	زمان گل دهی

مناطق رویش
	 در شکاف صخره های آهکی مناطق کوهستانی بیستون به

طرف سنقر )کرکسار(، کرمانشاه )پرو( و سنقر )داالخانی( 
در ارتفاعات بین 1،700 تا 3،400 متر

شکل 4. گونه  Thymus eriocalyx، خرداد 90، کوه پرو
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)Thymus pubescens( گیاه آویشن کوهی

در جــدول 6 مشــخصات گیــاه آویشــن کوهــی و مناطــق انتشــار آن در اســتان 
کرمانشــاه آمــده اســت.

جدول 6- مشخصات گیاه آویشن کوهی 

گیاه آویشن کوهی 
)Thymus pubescens( چندساله	

برگ و گل ها

 برگ های بیضی باریک به طول کم تر از 1/5 	
سانتی متر 

 شاخه گل دهنده پوشیده از کرک های خوابیده 	

 کاسه معمواًل رنگی و غیرسبز )شکل 5(	

زمان گل دهی اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد	

مناطق رویش
 در شکاف سنگ های مناطق کوهستانی داالهو و 	

کرمانشاه )کوه پرو( در ارتفاعات بین 690 تا 3،600 
متر

شکل 5. گونه Thymus pubescens، خرداد 90، کوه پرو



17 لزوم کشت و اهلی کردن سه جنس مختلف از خانواده نعنائیان در استان کرمانشاه

 )Thymus trautvetteri( گیاه آویشن

در جــدول 7 مشــخصات گیــاه آویشــن و مناطــق انتشــار آن در اســتان 
ــت. ــده اس ــاه آم کرمانش

جدول 7- مشخصات گیاه آویشن 

گیاه آویشن 
)Thymus trautvetteri(

 چندساله، خاکستری، پوشیده از کرک های بلند 	
و متراکم

برگ بیضوی به طول کم تر از 1 سانتی متر	

زمان گل دهی  اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد	

مناطق رویش دامنه های سنگالخی مناطق کوهستانی هرسین 	
در ارتفاعات بین 900 تا 3،600 متر
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)Thymus fallax( گیاه آویشن

در جــدول 8 مشــخصات گیــاه آویشــن و مناطــق انتشــار آن در اســتان 
ــت. ــده اس ــاه آم کرمانش

جدول8- مشخصات گیاه آویشن 

گیاه آویشن

)Thymus fallax(
 چندساله	

برگ بیضوی باریک به طول حدود 2 سانتی متر	

شاخه های گل دهنده پوشیده از کرک های کوتاه خمیده به طرف پایین، رگبرگ های 	
جانبی، سطح زیرین برگ غیربرجسته )شکل 6(

زمان گل دهی اوایل خرداد تا اواسط مرداد	

مناطق رویش شکاف صخره  ها و مراتع کوهستانی سنقر در ارتفاع 2،000 متر	

شکل 6- گونه Thymus fallax، تیر 95، مادیان کوه )سنقر(
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)Satureja( ویژگی های ریختی جنس مرزه، ازبوه یا ساتورجا

گیاهــی یک ســاله یــا چند ســاله علفــی بــا قاعــده چوبــی یــا بوتــه ای، معطــر، 
تراکــم کرک هــای  باتوجه بــه  اســت.  متعــدد  ســاقه های  دارای  و  کــرک دار 
غــده دار و غده هــای ترشــحی، میــزان عطــر گونه هــای مختلــف و اســانس آن هــا 
ــای  ــه و دارای دم برگ ه ــدون دندان ــاف و ب ــاره ص ــا کن ــا ب ــت. برگ ه متغیر اس
ــاه هســتند. معمــوالً مجموعــه ای از برگ هــای کوچــک در محــور برگ هــای  کوت
ــن  ــا په ــک ت ــف باری ــکل های مختل ــه ش ــا ب ــوند. برگ ه ــده می ش ــی دی اصل
ــی  ــی از صفات ــا یک ــکل برگ ه ــتند. ش ــره ای( هس ــا دای ــی ی ــی، تخم مرغ )خط
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــک گونه ه ــایی و تفکی ــه در شناس ــت ک اس
گل هــا معمــوالً در چرخه هــای جــدا از هــم بــا 2 تــا 17 گل در محــور برگ هــای 
ــده اند  ــک ش ــم نزدی ــه ه ــی گل ب ــای انتهای ــود. چرخه ه ــر می ش ــی ظاه باالی
ــا  ــه ای ی ــه گل لول ــد. کاس ــکیل می دهن ــنبله مانند را تش ــن س ــی گل آذی و گاه
ــش  ــه کم وبی ــج دندان ــا دارای پن ــه ی ــه، دو لب ــا 13 رگ ــتکانی و دارای 10 ت اس
مســاوی اســت. جــام گل دارای دو لبــه مشــخص و لولــه راســت اســت. پرچم هــا 
4 عــدد هســتند و بســاک ها دور از یکدیگرنــد و توســط یــک رابــط کــه در وســط 
پهن تــر اســت از یکدیگــر جــدا می شــوند. کاللــه دارای دو لــوب مســاوی و نــوک 

ــز و دور از یکدیگــر اســت.  تی
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)Satureja bachtiarica( گیاه مرزه بختیاری

در جــدول 9 مشــخصات گیــاه مــرزه بختیــاری و مناطــق انتشــار آن در اســتان 
کرمانشــاه آمده اســت.

جدول 9- مشخصات گیاه مرزه بختیاری

گیاه مرزه بختیاری 
)Satureja bachtiarica(	چندساله

برگ ها

	 باریک تا کمی پهن )مستطیلی-خطی( و ضخیم
به طول حداکثر 1 سانتی متر، برگ ها در تمام طول 

تاخورده، خمیده 
	خاکستری

گل ها
	 به طول حدود نیم سانتی متر
	 چرخه های گل با بیش از 6 گل
	)7 برگ های گل آذینی کوتاه تر از چرخه گل ها )شکل

از اوایل شهریور تا اوایل آبان	زمان گل دهی

مناطق رویش
	)مناطق سرد استان مانند داالهو )کوه نوا
	 همچنین رویش در دامنه های صخره ای و سنگی در

ارتفاع بین 1،800 تا 2،300 متر

شکل 7- گونه Satureja bachtiarica، عکس از نمونه هرباریومی مرکز کرمانشاه
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  )Satureja edmondi( گیاه مرزه

در جــدول 10 مشــخصات گیــاه مــرزه و مناطق انتشــار آن در اســتان کرمانشــاه 
ــت. آمده اس

جدول 10- مشخصات گیاه مرزه

گیاه مرزه 
)Satureja edmondi( چندساله	

برگ ها

 برگ های کشیده به طول تا 1/5 سانتی متر که گاهی در 	
قسمت پایینی باریک تر است 

 مستطیلی-نیزه ای، واژنیزه ای تا قاشقی 	
 برگ ها نسبتًا دارای تاخوردگی طولی	

گل ها
 بنفش، به طول حداکثر 2 سانتی متر	
 کاسه گل با دندانه های کم وبیش هم اندازه )شکل 8(	

زمان گل دهی اوایل مرداد تا اواخر مهر	

مناطق رویش

 شکاف صخره ها در مناطق کوهستانی مسیر بیستون به 	
سنقر، بیستون )کوه پرو( 

 کرمانشاه )کوه پرو( و مسیر کرمانشاه به کامیاران 	
)محمودآباد( در ارتفاع 1،350 تا 2،500 متر

شکل 8- گونه Satureja edmondi، آبان 95، کوه پرو )کرمانشاه(
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   )Satureja  macrantha( گیاه مرزه

در جــدول 11 مشــخصات گیــاه مــرزه و مناطق انتشــار آن در اســتان کرمانشــاه 
ــت. آمده اس

جدول 11- مشخصات گیاه مرزه 

گیاه مرزه 
)Satureja macrantha( چندساله	

برگ ها
 باریک )خطی( به طول حداکثر 2/5 سانتی متر	
 خاکستری مایل به سبز و ضخیم	

گل ها
 طول تا 1/5 سانتی متر )شکل 9(	
 چرخه های گل به تعداد زیاد و با تعداد محدود 	

)1 تا 5 گل(

زمان گل دهی اواسط تابستان تا اوایل پاییز	

مناطق رویش
 در رویشگاه دیواره های سنگی و صخره ای صحنه 	

به طرف کرمانشاه و بیستون و در ارتفاع بین 400 تا 
2،600 متر

شکل 9. گونه Satureja macrantha، کوه پرو ) کرمانشاه(
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 )Satureja sahendica( گیاه مرزه سهندی

در جــدول 12 مشــخصات گیــاه مــرزه ســهندی و مناطق انتشــار آن در اســتان 
کرمانشــاه آمده اســت.

جدول 12- مشخصات گیاه مرزه سهندی 

گیاه مرزه سهندی 
)Satureja sahendica( چندساله	

برگ ها
 برگ های باریک و خطی به طول حدود 1 سانتی متر	
 برگ ها در تمام طول تاخورده، خاکستری و ضخیم و 	

فاقد رگبرگ های جانبی

گل ها
 به طول حدود 1 سانتی متر، برگ های گل آذینی بلندتر از 	

چرخه گل ها )شکل 10(
 چرخه گل با حداکثر 6 گل	

زمان گل دهی اواسط تابستان تا اواسط پاییز	

مناطق رویش
 دامنه های صخره ای و سنگی اسالم آباد به طرف ایالم 	

)کوه داربادام(، مادیان کوه سنقر، کوه های بین روانسر و 
کامیاران و در ارتفاع بین 1،300 تا 2،500 متر

شکل 10- الف و ب. گونه Satureja sahendica، آبان 95، مادیان کوه ) سنقر(

بالف
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 )Satureja kermanshahensis( گیاه مرزه کرمانشاهی

ــرزه کرمانشــاهی و مناطــق انتشــار آن در  ــاه م در جــدول 13 مشــخصات گی
اســتان کرمانشــاه آمــده اســت.

جدول 13- مشخصات گیاه مرزه کرمانشاهی 

گیاه مرزه کرمانشاهی 
Satureja kermanshahensis) چندساله	

برگ ها بسیار باریک ) خطی( به طول حدود 	
نیم سانتی متر

گل آذین
 سنبله ای	
 چرخه های گل با 2 گل و نزدیک به 	

هم )شکل 11(

زمان گل دهی اواسط تابستان تا اواخر پاییز	

مناطق رویش
 در شکاف صخره های مسیر 	

چهل زرعی به سومار و در ارتفاع بین 
400 تا 1،100 متر

شکل 11- گونه Satureja kermanshahensis، عکس از محبی، آذر 96، مسیر چهل زرعی به سومار

)



25 لزوم کشت و اهلی کردن سه جنس مختلف از خانواده نعنائیان در استان کرمانشاه

)Satureja rechingeri( گیاه مرزه رشینگری

در جدول 14 مشخصات گیاه مرزه رشینگری و مناطق انتشار آن آمده است.

جدول 14- مشخصات گیاه مرزه رشینگری 

گیاه مرزه رشینگری 
)Satureja rechingeri(

 چندساله با کرک های بلند و خاکستری بسیار 	
معطر و برگ های تخم مرغی پهن یا دایره ای

برگ ها  به طول تا 1/3 سانتی متر	

گل ها

 گل آذین سنبله مانند با چرخه های شامل 	
2 تا 8 گل

 به طول تا 1/5 سانتی متر	
 جام گل زرد کمرنگ با لبه های ارغوانی 	

)شکل 12(

زمان گل دهی اواسط تابستان تا اوایل پاییز	

مناطق رویش در شکاف صخره های منطقه گرمسیری ایوان 	
و سومار و در ارتفاع بین 800 تا 1،100 متری

شکل 12- گونه Satureja rechingeri، عکس از محبی، ایالم
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نتیجه گیری

ــده و  ــرگ لوله ش ــی( ب ــان محل ــه زب ــوه ب ــا ازب ــرزه ی ــاتورجا )م ــس س در جن
دارای تاشــدگی طولــی اســت، ولــی در جنس هــای زیزیفــورا )کاکوتــی( و تیمــوس 
ــرگ  ــود( ب ــرده می ش ــه کار ب ــوه ب ــی ازب ــم محل ــق اس )آویشــن، در بعضــی مناط
ــوی  ــر و ب ــورا عط ــس زیزیف ــت. در جن ــی اس ــدگی طول ــد تاش ــه ای و فاق غیرلول
ــه  ــی از بقی ــم اســت و به راحت ــد نیســت و مالی ــد دو جنــس دیگــر تن ــاه مانن گی
قابل تفکیــک اســت. گل آذیــن در جنس هــای زیزیفــورا و تیمــوس کــروی اســت 
و در انتهــای شــاخه ها قــرار دارد )ســنبله انتهایــی(، ولــی در جنــس ســاتورجا در 
ــن چرخــه ای اســت. فصــل گل دهــی  ــرار دارد و به صــورت گل آذی طــول ســاقه ق
و بذر دهــی در جنــس ســاتورجا از اواســط تابســتان شــروع می شــود و تــا اوایــل 
ــل  ــوس از اوای ــورا و تیم ــای زیزیف ــه در جنس ه ــه دارد، درحالی ک ــتان ادام زمس
بهــار شــروع می شــود و تــا اواخــر تابســتان ادامــه دارد. رویشــگاه ســاتورجا اغلــب 
ــق و در  ــای عمی ــر در خاک ه ــورا بیش ت ــس زیزیف ــی جن ــت، ول روی صخره هاس
ــد.  ــری دارن ــیب کم ت ــه ش ــود ک ــده می ش ــا دی ــا دامنه ه ــات ی ــی از ارتفاع نقاط

بــر اســاس تجربیــات مشــخص شــده اســت نمونه هایــی کــه به طــور معمــول 
در عطاری هــا و بــازار محلــی فــروش گیاهــان خوراکــی و دارویــی تحــت نــام ازبــوه 
فروختــه می شــود، از 3 جنــس مختلــف تیمــوس، زیزیفــورا و ســاتورجا اســت و 
ــرد و  ــه کار ب ــاتورجا ب ــس س ــای جن ــرای گونه ه ــوه را ب ــام ازب ــه ن ــر اســت ک بهت
ــام  ــام فارســی آویشــن و بــرای گونه هــای زیزیفــورا ن بــرای گونه هــای تیمــوس ن

فارســی کاکوتــی بــه کار رود.

ــن گیاهــان و چــرای مفــرط دام، ســطح  ــه از ای ــرداری بی روی ــه بهره ب باتوجه ب
ــر  ــت و بیش ت ــه اس ــش یافت ــدت کاه ــت به ش ــا در طبیع ــن گونه ه ــش ای پوش
ــدود  ــرزه مح ــن و م ــای آویش ــورد گونه ه ــوص در م ــده به خص ــای باقیمان پایه ه
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ــه مکان هــای صعب العبــور و صخــره ای شــده اســت. بنابرایــن توصیــه می شــود  ب
باتوجه بــه اینکــه اکثریــت ایــن گونه هــا در معــرض انقــراض هســتند، نســبت بــه 
ــد و از  ــل آی ــه عم ــدام الزم ب ــی اق ــای طبیع ــا در عرصه ه ــن گونه ه ــت ای حفاظ
ــا  ــری شــود ت ــان جلوگی ــن گیاه ــی ای برداشــت قســمت های رویشــی و زیرزمین

باعــث تضعیــف یــا تخریــب ایــن گیاهــان نشــود. 

پیشنهادها و دستورالعمل کشت

باتوجه بـه اینکـه آویشـن، مرزه و کاکوتـی را می توان به چهار روش متداول کاشـت 
مسـتقیم بذر، تولید نشـا، قلمه زنی و شـاخه های ریشـه دار کشـت کرد، و چون بذر این 
گونه هـا بسـیار ریز کمیاب هسـتند پیشنهاد می شـود که کشـت آن هـا از طریق تولید 
نشـا در خزانـه به صـورت کشـت پاییـزه یـا بهـاره در خاک هـای نیمه سـبک تا سـبک 
انجام شـود. در کشـت پاییزه در اواسـط شـهریور بذرها را در خزانه کشـت کنید؛ بدین 
صـورت بذرهـا را در سـینی کشـت در پیت مـاوس و کوکوپیت به نسـبت 1 بـه 1 و در 
عمـق 3 تا 4 میلی متـری بکاریـد و هـر روز آبیـاری کنیـد تـا جوانه زده شـود و سـپس 
3 روز یک بـار آبیـاری کنید. سـپس نشـاها را در مرحله 2 تـا 3 برگی در اواسـط آبان به 
زمیـن اصلـی در کف جوی پشـته با فاصله 35 سـانتی متر بین بوته ها و 50 سـانتی متر 
بیـن ردیف هـا انتقال می دهیـم )شـکل های 13 و 14(. در کشـت بهـاره در اوایل بهمن 
بذرهـا در خزانـه کاشته می شـوند و در اواخـر اسـفند تا فروردین نشـاهای 2 تا 3 برگی 
را بـه زمیـن اصلـی هماننـد روش قبل انتقـال می دهیم. هفتـه ای یک بـار و در صورت 

کم آبـی تـا ماهـی یک بار نیـز می توان آبیـاری را کاهـش داد.

در مناطـق گرمسـیری اسـتان باتوجه بـه شـرایط رویشـگاهی گونه هـای بومـی 
جنس هـای مـورد نظر که معموالً در نقاط مرتفع و صخره ای یا در شـیب کوهسـتان ها 
رشـد می کننـد، می تـوان کشـت گونه هـای مرزه شـامل گونه هـای مرزه رشـینگری و 

مرزه خوزسـتانی را پیشـنهاد کرد.
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شکل 13- مرحله تولید نشا در مرزه خوزستانی 

شکل 14- آماده سازی زمین برای کشت
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خالصه مطالب

	 ،نعنائیــان از بزرگ تریــن خانواده هــای گیاهــان گلــدار هســتند کــه آویشــن
کاکوتــی و مــرزه )ازبــوه( از جنس هــای بــاارزش و معطــر آن ها هســتند.

	 ــت و ــاه اس ــتان کرمانش ــی در اس ــه داروی ــن دارای 6 گون ــس آویش جن
ــت. ــوی اس ــی ق ــی و ضدباکتریای ــرات ضدقارچ ــانس آن دارای اث اس

	 جنــس مــرزه دارای 6 گونــه دارویــی در اســتان کرمانشــاه اســت و
به عنــوان ادویــه، ســبزی تــازه یــا دم نــوش اســتفاده می شــود و دارای اثــرات 

ــت. ــی اس ضدباکتریای

	 جنــس کاکوتــی دارای 4 گونــه در ایــران اســت کــه یــک گونــه چندســاله
ــی  ــه خواص ــد ک ــاه می روی ــتان کرمانش ــاله از آن در اس ــه یک س ــک گون و ی
شــبیه آویشــن دارد و بــرای معطرکــردن لبنیــات نیــز از آن اســتفاده می شــود.

	 ــان ــا پای ــار ت ــل به ــی از اوای ــی کوه ــن و کاکوت ــی آویش ــد و گل ده رش
تابســتان اســت، ولــی رشــد و گل دهــی مــرزه از اواســط تابســتان تــا اوایــل 

ــد. ــه می یاب ــتان ادام زمس

	 در واقــع نــام محلــی رایــج ازبــوه کــه بــرای آویشــن نیــز ممکــن اســت
ــرزه )ســاتورجا( اســت. ــای جنــس م ــرای گونه ه ــح ب ــی صحی ــه کار رود، نام ب

	 ــال های ــد و در س ــره ای می روین ــگاه های صخ ــرزه در رویش ــای م گونه ه
اخیــر در معــرض نابــودی قــرار گرفته انــد. بنابرایــن طبیعــت ظرفیــت 
ــا  ــر آن ه ــت و تکثی ــدارد و کش ــا ن ــرداری از آن ه ــرای بهره ب ــری ب بیش ت

ضــروری اســت.
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	.بهترین روش کشت این جنس ها از طریق تولید نشا در خزانه است

	 ــای ــت گونه ه ــاه کش ــتان کرمانش ــدل اس ــیر و معت ــق سردس در مناط
مختلــف آویشــن و کاکوتــی کوهــی توصیــه می شــود و در مناطــق گرمســیری 

ــرزه رشــینگری قابل کشــت اســت. ــرزه کرمانشــاهی و م اســتان م
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خودآزمایی

اغلب گیاهان معطر در ایران از کدام تیره گیاهی هستند؟. 1

ــی را در . 2 ــی کوه ــرزه و کاکوت ــن، م ــای آویش ــی گونه ه ــت رویش وضعی
ــد. ــح دهی ــاه توضی ــتان کرمانش اس

ــودی گونه هــای آویشــن، مــرزه و . 3 ــرای جلوگیــری از ناب ــه نظــر شــما ب ب
کاکوتــی کوهــی چــه اقداماتــی بایــد انجــام داد؟

موارد استفاده گونه های آویشن، مرزه و کاکوتی کوهی را ذکر کنید.. 4

بهتریــن زمــان بــرای تهیــه بــذر از گونه هــای آویشــن، مــرزه و کاکوتــی . 5
کوهــی چــه زمانــی اســت؟

ــی . 6 ــرزه و کاکوت ــن، م ــای آویش ــر گونه ه ــت و تکثی ــن روش کش بهتری
ــت؟ ــدام اس ــی ک کوه

ــتان . 7 ــی اس ــق آب وهوای ــدام مناط ــرای ک ــن ب ــای آویش ــت گونه ه کش
می شــود؟ توصیــه 
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