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 مقدمه 
 ایـران بـه عنـوان کشـوری با شـرایط اقلیمی بسـیار متنـوع، دارای تعـداد زیادی 
گونـه هـای گیاهـی بـا خـواص دارویی فراوان اسـت. ایـن گیاهـان کاماًل به شـرایط 
آب  و هوایـی زیسـتگاه های خـود سـازش یافتـه انـد و بـه همیـن سـبب بسـیاری از 
کشـاورزان بومـی در چنین مناطقی کشـت گیاهان دارویی سـازگار را انتخـاب کرده اند. 
امـروزه گیاهـان دارویـی از گیاهـان مهـم اقتصـادی هسـتند کـه بـه صورت خـام یا 

فـراوری  شـده در طـب سـنتی و نویـن مورداسـتفاده قرار مـی  گیرند. 
گیاهــان دارویــی منابعــی غنــی از مــواد مؤثــر در بســیاری از داروهــا هســتند. 
ــه دســت  ــای ب ــراورده ه ــي و ف ــان داروی ــه اســتفاده از گیاه ــزون ب ــرد روزاف رویک
آمــده از آن نقــش ایــن گیاهــان را در چرخــه اقتصــادي جهانــي پررنــگ تــر کــرده، 
بــه طــوری کــه مصــرف رو بــه افزایــش آن هــا تنهــا بــه کشــورهاي درحــال توســعه 
محــدود نمی شــود بلکــه در کشــورهاي پیشــرفته نیــز توســعه فراوانــي یافتــه انــد.

ــژه در  ــاورزي بوی ــم کش ــداف مه ــدار از اه ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــروزه دس ام
ــتفاده از  ــا اس ــد. در کشــور م ــی آی ــمار م ــه ش ــه خشــک ب مناطــق خشــک و نیم
گیاهــان دارویــی بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای اقلیمــی خــاص ایــران، یکــی از راه هــای 

دستیابی به توسعه پایدار خواهد بود. 
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 مرزنجوش 
ــدود 187  ــی از ح ــی Oregano یک ــام انگلیس ــا ن ــوش( ب ــوش )مرزنگ   مرزنج
جنــس متعلــق بــه خانــواده بــزرگ نعناعیــان )Labiatae یــا Lamiaceae ( اســت. 
ایــن جنــس، شــامل گروهــی از بوتــه هــا یــا علــف هــای پایــای کرک ــدار و یــا بــدون 
ــر هســتند. مرزنجــوش دارای غــده هــای  ــا 100 ســانتی مت ــاع 30 ت ــه ارتف کــرك ب
اســانس دار در تمــام ســطوح بــرگ و گل هــای خوشــه ای اســت. خصوصیــات گیــاه 

دارویــی مرزنجــوش در جــدول 1 آمــده اســت.

جدول 1- خصوصیات گیاه دارویی مرزنجوش

خصوصیات مرزنجوش

Oregano نام انگلیسی

نعناعیان خانواده

متعدد، خیزان یا ایستاده و غالباً منشعب به رنگ سبز مایل به قرمز ساقه
دارای دم بـرگ کوتـاه و یـا تقریبـاً بدون دم بـرگ، بیضی، تخم مرغی، و یا قلبی شـکل، 
بـدون دندانـه و بـا انتهـای گرد و یا تیز به رنگ سـبز تیره و پوشـیده از کرك در سـطح 
تحتانـی پهنـک و در کنـاره هـای آن آزاد. دارای غده هـای اسـانس دار در تمـام سـطح 

گ بر
برگ ها

خوشه ای، گل ها در چرخه های دارای 2 گل و یا بیش  تر قرار دارد. سنبله های کم وبیش 
متراکم با انشعاباتی به صورت خوشه را تشکیل می دهند. گل ها

ارغوانی، صورتی و یا سفید رنگ گل

دارای شــکل هــای گوناگــون و تقریبــاً نامنظــم، دارای 5 دندانــه غیــر هــم انــدازه، دو 
لبــه، دارای 10 تــا 13 رگــه و در ناحیــه گلــو دارای حلقــه پوشــیده از کــرك، جــام 

بــزرگ تــر از کاســه
کاسه گل

اسـتوانه ای شـکل، بـا سـطحی صـاف، بـه رنـگ قهـوه ای و بـه طـول یک میلـی متر، 
چهـار فندقـه ای و محصـور در بقایـای کاسـه گل میوه

0/08 تا 0/12 گرم وزن هزار دانه
ریشــه ســطحی و رونــده زبــر یــا کــرك دار، هرســاله انشــعاب هــای جدیــدی از ریشــه 

قدیمــی ایجــاد می  شــود. ریشه

بـه طـول 0/6 تـا 0/8 میلـی متـر، به عـرض و قطـر 0/4 میلی متـر، پهن تخـم مرغی، 
سـطح شـکمی کمـی لوله شـده، نـاف سـفیدرنگ تقریباً گرد بـه حالت هرمـی که در 
نـوك سـطح شـکمی قـرار دارد، دارای رنـگ زرد قهـوه ای تـا قهـوه ای تیـره، تقریبـاً 

صـاف و مات
بذر
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ــه  ــه طــوری ک ــوع مورفولوژیکــی آن اســت. ب ــن جنــس، تن ــای ای از ویژگــی ه
ــی از  ــان انبوه ــه از آن شناســایی شــده اســت. در می ــه و زیرگون ــش از 44 گون بی
گونــه هــا و زیرگونــه هــای مرتبــط بــا مرزنجــوش، دو گونــه از آن مرزنجــوش وحشــی 
).Origanum vulgare L( و مرزنجوش بُستانی ).Origanum majorana L(، اهمیت 

بیــش  تــری داشــته و در کشــور مــا شــناخته شــده تــر هســتند. 
مرزنجــوش وحشــی بســیار شــبیه گیــاه مرزنجــوش بســتانی اســت و بیــش  تــر 
ایــن دو گونــه باهــم اشــتباه مــی شــوند. گونــه هــای مختلفــی از ایــن جنــس وجــود 
ــی شــدند  ــون در طــب ســنتی اســتفاده م ــا کن ــه از گذشــته های دور ت ــد ک دارن
 O.compactum، O.dictamnus، ــای ــه ه ــه گون ــوان ب ــی ت ــه م ــه از آن جمل ک

ــرد. ــاره ک O.heracleoticum، O.syriacum و O.onites اش

 مرزنجوش وحشی
ــه  ــان ازجمل ــواده نعنائی ــی ).Origanum vulgare L( از خان ــوش وحش مرزنج
ــه لحــاظ  ــد. ب ــی آی ــمار م ــه ش ــران ب ــمند ای ــاله و ارزش ــی چندس ــان داروی گیاه
ــت  ــان از اهمی ــاط جه ــه سراســر نق ــاه ب ــن گی ــاال، صــادرات ای تجــاری و ارزش ب
ویــژه ای برخــوردار و مقــرون بــه صرفــه اســت. مرزنجــوش وحشــی تحــت عناویــن 
مختلفــی نظیــر Oregano، مرزنجــوش مدیترانــه ای و پونــه کوهــی شــناخته می شــود. 
ایــن گیــاه از روزگاران قدیــم در درمــان بیمــاری هــا اســتفاده مــی  شــد و حتــی در 
ــه ارتفــاع 30  ــد. ایــن گیــاه ب ــل بودن ــرات عجیبــی قائ ــرای آن اث زمــان ارســطو ب
ــا 50 ســانتی متــر اســت کــه هرســاله، انشــعاب هــای جدیــدی از ریشــه هــای  ت

قدیمــی بــه وجــود مــی آینــد )شــکل 1(.
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شکل 1- مرزنجوش وحشی )Origanum vulgare subsp. Virid( )شهرستان اشکذر- 
روستای درب رز یزد( سال زراعی 1391-1392

 زیرگونه های مرزنجوش 
ــرار  ــه ق ــه ب ــه هــای متفاوتــی شــامل شــش زیرگون مرزنجــوش وحشــی زیرگون

ــر دارد: زی
1- Origanum vulgare subsp. vulgare

2- Origanum vulgare subsp. glandulosum

3- Origanum vulgare subsp. gracile

4- Origanum vulgare subsp. hirtum
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5- Origanum vulgare subsp. virid

6- Origanum vulgare subsp. virens

ــه  ــی زیرگون ــوش وحش ــای مرزنج ــه ه ــان زیرگون ــه در می ــن مطالع ــش تری بی
ــر  ــه خاط ــه ب ــن زیرگون O.vulgare subsp. virid انجــام شــده  اســت. اســانس ای

کیفیــت بهتــر و غنــی  بــودن از ترکیبــات ارزشــمند موجــود در آن، حائــز اهمیــت 
بســیار اســت.

 مرزنجوش بستانی یا اروپایی 
ــه می شــود. در  ــی هــم گفت ــا اروپای ــر ی ــه مرزنجــوش بســتانی مرزنجــوِش تَ ب
ــام مرزنجــوش  ــن از ن ــه مت ــردرگمی در هم ــری از س ــرای جلوگی ــن نشــریه ب ای
ــام  ــا ن ــاه ب ــن گی ــود. ای ــتفاده می ش ــوش اس ــوع مرزنج ــن ن ــرای ای ــتانی ب بس
علمــی).Origanum majorana L( گیاهــی علفــی و چندســاله اســت )شــکل2(. 
ــدول 2  ــی در ج ــا اروپای ــتانی ی ــوش بس ــاه مرزنج ــی گی ــات مورفولوژیک خصوصی

آمــده اســت.
جدول 2- خصوصیات مورفولوژیکی گیاه مرزنجوش بستانی یا اروپایی )مرزنجوش تر(

.Origanum majorana Lنام علمی
علفی و چندسالهگیاه

نازك و با انشعاب  های فراوانریشه

مستقیم، چهارگوش و با ارتفاعی بین 25 تا 60 سانتی مترساقه

پوشیده از کرك  های خاکستریشاخه  های جوان

فاقد کرك و به رنگ قهوه  ای تیرهساقه  های مسن
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)Origanum majorana( شکل 2- مرزنجوش بستانی

 خواص درمانی مرزنجوش
ــرای  ــر گیاهــان دارویــی زمینه هــای مناســبی ب اســانس هــا و دیگــر مــواد مؤث
تولیــدات و بهــره بــرداری دارنــد و در ارتقــاء ارزش افــزوده حاصلــه از کشــت گیاهان 
دارویــی دارای اهمیــت بســزایی هســتند. مــواد مؤثرگیاهــان دارویــی از جملــه مواد 
ــی و آرایشــی و بهداشــتی هســتند. مرزنجــوش در  ــی، غذای ــع داروی الزم در صنای
حکــم یــک گیــاه مهــم ادویــه ای، اســانس دار و پــرارزش، از عهــد باســتان مطــرح 

بــوده اســت.
خـواص و مصارف دارویی متعددی برای مرزنجوش عنوان شـده اسـت که ازجمله 
آن هـا مـی تـوان به نقش اسـانس و مـواد مؤثـر این گیاه بـه منظور معـده درد، ضد 
باکتـری، درمان لوسـمی، سـوءهاضمه، قولنج، تسـکین سـرفه، درمـان ناراحتی های 
تنفسـی و مشـکالتی نظیـر سـرفه، التهـاب غشـای مخاطـی برونـش ها و بـه عنوان 
یـک خلـط آور در سـرماخوردگی و آنفوالنـزا، تقویـت معده و اشـتهاآور، ضد تشـنج، 
ضـد نفـخ و ضدعفونـی کننـده آن نـام بـرد. از روغـن هـای رقیـق شـده آن بـه طـور 



13 راهنمای کاربردی تولید گیاهان دارویی مرزنجوش وحشی و مرزنجوش بستانی

موضعـی در بهداشـت دهـان، گرفتگـی بینـی، زخم و خارش های پوسـتی اسـتفاده 
مـی شـود. اسـانس روغنـی مرزنجـوش در رایحـه درمانـی و آرماتراپـی نیز اسـتفاده 
زیـادی دارد. در طـب سـنتی بـه منظور قاعدگـی هـای دردآور، روماتیسـم مفاصل، 

نارسـایی سیسـتم ادراری و معـرق مصرف می شـود.
مرزنجـوش ازجملـه گیاهـان خوشـبو اسـت و در صابـون سـازی به منظـور معطر 
سـاختن صابـون و عطرسـازی اسـتفاده مـی کنند. بـرگ آن را پس از خشـک کردن 

پـودر کـرده و بـرای معطـر سـاختن غـذا و تهیه سوسـیس مصرف مـی کنند.

 منشأ و پراکنش جغرافیایي مرزنجوش
ســرزمین اصلــی ایــن گیــاه اروپــای مرکــزی، حــوزه دریــای مدیترانــه، منطقــه 
ــک اســت،  ــن خــاور نزدی ــای شــمالی و همچنی ــکا ، آفریق ــه شــمالی، آمری معتدل

ولــی بعضــی محققــان منشــأ اصلــی آن را ایــران ذکــر کــرده انــد.
مرزنجــوش در نواحــی خشــک، ســواحل دریاهــا، دامنــه کوهســتان هــا، جنــگل های 
ــد. ایــن  ــی و مرکــزی آســیا مــی روی ــا، نواحــی جنــوب غرب نواحــی مختلــف اروپ
گیــاه در خــاك هــای آهکــی یــا سیلیســی در نواحــی گــرم، مراتــع فقیــر یــا کنــار 
جــاده هــا مــی رویــد. گیــاه مرزنجــوش در شــرایط جغرافیایــی متفــاوت، بــه اشــکال 
ــا، در مناطــق  ــه صــورت گیــاه پای ــد، مثــاًل در نواحــی گــرم ب مختلفــی درمــی آی
حــوزه دریــای مدیترانــه بــه صــورت گیــاه دوســاله و در نواحــی معتــدل بــه شــکل 
گیــاه یــک ســاله اســت. پراکنــش گونــه هــای مختلــف ایــن جنــس بســیار وســیع 
ــس،  ــر، تون ــپانیا، الجزای ــوب اس ــش، جن ــل، مراک ــی مث ــوده و در نواحــی مختلف ب
یونــان، جنــوب حــوزه بالــکان، ترکیه، قبــرس، ســوریه، لبنــان، ایــران و اردن رشــد می کند.

ــات اســتان هــای شــمالی  ــر در ارتفاع ــران، بیــش  ت پراکنــش مرزنجــوش در ای
ــدار و  ــوب آب ــای مرط ــن ه ــتارا، چم ــی، آس ــدر انزل ــان، بن ــامل: الهیج کشــور ش
ــارس،  ــتان، ف ــتان، خوزس ــان، لرس ــن در اصفه ــت؛ همچنی ــرود اس ــی لنگ حوال
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ــد. ــی روی ــزد م ــان و ی ــتان، خراس بلوچس

 مواد مؤثر مرزنجوش
 )Carvacrol( از ترکیبــات عمــده اســانس مرزنجــوش مــی تــوان بــه کارواکــرول
بــه میــزان 25 تــا 35 درصــد و تیمــول )Thymol( بــه میــزان 15 درصــد اشــاره 
کــرد. از ســایر ترکیبــات اســانس مــی تــوان بــه پاراســیمن )p-Cymene( و گامــا-

ترپینــن )γ-terpinene(  اشــاره کــرد. تحقیقــات انجــام شــده، حضــور ترکیباتــی 
نظیــر کارواکــرول، پارا-ســیمن، کاریوفیلــن، تیمــول، جرماســن را تأییــد مــی کنند.

ــه  ــور کامــل در شــرایط گلخان ــودن ن ــد کــه فراهــم  ب بررســی  هــا نشــان داده ان
ــانس  ــدار اس ــد( و مق ــک )36/5 درص ــاده خش ــزان م ــن می ــد باالتری ــبب تولی س
ــر  می شــود. مناطقــی کــه دارای آب  و هــوای گــرم هســتند ســبب تولیــد بیــش  ت

ــاه مرزنجــوش مــی  شــود. اســانس در گی

 تولید مرزنجوش
ــی  ــای رویش ــدام ه ــای ان ــاخه ه ــت سرش ــاه، برداش ــن گی ــد ای ــدف از تولی ه
)بــرگ و گل( اســت کــه از آن هــا اســانس و مــواد مؤثــر دیگــری ماننــد تیمــول، 
فالونوییــد، موســیالژ، ترپــن هــا و روغــن بــه دســت مــی آیــد. ایــن گیــاه بیــش  تــر 
ــرای مثــال میــزان تولیــد کلــی ایــن  در کشــورهای اروپایــی تولیــد مــی  شــود. ب
گیــاه در فرانســه 500-350 تــن، در آلمــان 600 تــن، در انگلســتان 150 تــن، و 

در هلنــد 150 تــن اســت. 
ــان، خراســان  ــای اصفه ــاً در اســتان  ه ــاه عمدت ــن گی ــد ای ــز تولی در کشــور نی
رضــوی، فــارس و یــزد اســت. بــرای نمونــه تولیــد مرزنجــوش وحشــی در اســتان 
یــزد در ســال 94 در حــدود 85 تــن در 43 هکتــار )تقریبــاً دو تــن در هکتــار( بــود، 
ــه شهرســتان  ــوط ب ــن اســتان مرب ــد مرزنجــوش در ای ــزان تولی ــن می ــه باالتری ک
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ــاد( اســت و در مناطــق کوهپایــه ای روســتاهای درب رز، کــذاب،  اشــکذر )خضرآب
زربنــد، مرزانــک، دربحــص، تقویــه، شــرب العیــن و قــوام آبــاد بــه صــورت زراعــی 
ــود  ــی ، کمب ــه خاطــر شــرایط خــاص آب  و هوای کاشــت مــی شــوند. مرزنجــوش ب
ــر شهرســتان اســتان  ــر الگــوی کشــت در بیــش  ت شــدید آب و در راســتای تغیی

یــزد مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت )شــکل 3(.

شکل 3- مزارع تولید مرزنجوش وحشی )O. vulgare subsp. virid( در شهرستان اشکذر 
)خضرآباد( استان یزد
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 نیازهای اکولوژیکی
مناطــق مرطــوب و گــرم بــرای رشــد مرزنجــوش مناســب اســت. نــور بــر افزایش 
ــوش در  ــاه مرزنج ــودروی گی ــوع خ ــادی دارد. ن ــر زی ــاه تأثی ــانس گی ــد اس درص
زمیــن هــای آهکــی، محــل هــای آفتــاب گیــر و در پنــاه بــاد مــی رویــد. مرزنجــوش 
بســهولت قــادر بــه تحمــل خشــکی اســت ولــی بــرای افزایــش عملکــرد گیــاه بایــد 
تحــت آبیــاری منظــم و مناســب قــرار گیــرد. زمینــی کــه بــرای کشــت مرزنجــوش 
انتخــاب مــی شــود، بهتــر اســت زمینــی حاصــل  خیــز بــا بافــت ســبک و آفتــاب گیــر 
ــی بایــد از کاشــت ایــن گیــاه در زمیــن هــای شــور و قلیایــی اجتنــاب  باشــد. ول

شــود، زیــرا در تولیــد میــزان محصــول بســیار مؤثــر اســت.
تقریبــاً نیــاز آبــی مرزنجــوش وحشــی ماننــد نعنــاع اســت. در مناطقی کــه بیش 
از 700 میلــی متــر بارندگــی داشــته باشــند، مــی تــوان ایــن گیــاه را بــه صــورت 
دیــم کاشــت. آبیــاری مرزنجــوش وحشــی در اســتان یــزد بــا دور آبیــاری ده روز 

یــک بــار در روســتای درب رز انجــام مــی شــود )جــدول3(.

 جدول 3- نیاز اکولوژیکی گیاه مرزنجوش

3200 تا 3400 درجه مجموع دمای الزم در طول رویش مرزنجوش بستانی
سانتی گراد

1400 تا 1500 ساعتمجموع روشنایی الزم

12 تا 15 درجهدمای جوانه زنی بذر
 سانتی گراد

20 تا 22 درجهدرجه حرارت مطلوب برای جوانه زنی
 سانتی گراد
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گیاهــان جــوان )در اوایــل دوره رویشــی( در دمــای 1- تــا 2- درجــه ســانتی گــراد 
ــوا  ــی، ه ــل از گلده ــی قب ــی  شــوند. چنانچــه مدت دچــار ســرمازدگی و خشــک م
ابــری یــا ســرد شــود، نــه تنهــا از عملکــرد پیکــر رویشــی کاســته می شــود، بلکــه 
ــی شــود.  ــی دارد و باعــث کاهــش چشــمگیر آن م ــر منف ــدار اســانس تأثی در مق
مرزنجــوش بســتانی ریشــه  هــای ضعیــف و ســطحی دارد و قــادر بــه جــذب آب از 
اعمــاق زمیــن نیســت، بنابرایــن، نیــاز ایــن گیــاه بــه آب زیــاد اســت، گیاهــان در 
مراحــل جوانــه زنــی، تولیــد شــاخه  هــای جدیــد و همچنیــن در مرحلــه گلدهــی 
بــه مقــدار مناســبی آب نیــاز دارنــد و در ایــن مراحــل بایــد تحــت آبیــاری مناســب 
قــرار گیرنــد. بــه طورکلــی مرزنجــوش بســتانی در طــول رویــش بــه 600 تــا 650 

میلــی متــر بارندگــی نیــاز دارد )شــکل4(.

)O.vulgare subsp. virid( شکل 4-  آبیاری مرزنجوش وحشی
 به صورت جوی )باال( و پشته ای )پایین(
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 نیاز کودی گیاه و آماده سازی زمین 
خــاك مناســب بــرای کشــت مرزنجــوش وحشــی، خــاك هــای ســبک )شــنی و 
رســی( بــا مقــداری آهــک اســت. pH )پــی اچ( مناســب بــرای رشــد آن حــدود 6/5 
تــا 7/5 اســت. ایــن گیــاه بــه مــواد آلــی زیــاد و خــاك هــای حاصــل  خیــز و رطوبت 
زیــاد نیــاز دارد. بــرای تأمیــن نیــاز کــودی مرزنجــوش وحشــی و بــرای ذخیره شــدن 
رطوبــت الزم و تبــادل آب  و هوایــی در خــاك بایــد زمیــن انتخــاب شــده را در فصــل 
پاییــز بــه عمــق 30-25 ســانتی متــر شــخم زد و اولیــن کــود حیوانــی پوســیده را 
ــا 30 تــن کــود دامــی را  ــوان مقــدار 20 ت همــراه شــخم وارد زمیــن کــرد. مــی ت
ــرای هــر هکتــار در نظــر گرفــت. ســپس شــخم متوســطی  در پاییــز ســال اول ب
زده شــود و پــس از تســطیح زمیــن و افــزودن کودهــای شــیمیایی موردنیــاز گیــاه 
ــذر آمــاده مــی شــود. از  ــرای کاشــت ب ــه خــاك، اواخــر اســفند، بســتر خــاك ب ب
کــود نیتــروژن  دار مــی تــوان بــه صــورت ســرك در فصــل رویــش و هــم زمــان بــا 
کشــت، بــه میــزان 100 تــا 170 کیلوگــرم در هکتــار اســتفاده کــرد. در صورتــی 
کــه زمیــن تهــی از مــواد غذایــی باشــد همــه ســاله اوایــل بهــار 170-90 کیلوگــرم 
در هکتــار کــود اوره بــه خــاك اضافــه مــی شــود. در ســال ســوم و چهــارم رویــش 
و در فصــل پاییــز افــزودن کــود فســفر و پتاســیم بــه میــزان 160-100 کیلوگــرم 

در هــر هکتــار نقــش عمــده در افزایــش عملکــرد گیــاه دارد.
مرزنجــوش بســتانی در خــاك هــای بــا بافــت متوســط و غنــی از مواد هوموســی 
ــرای  ــی اچ( خــاك ب ــد داشــت. pH )پ ــرد را خواه ــن عملک ــی، بهتری ــا آب کاف و ب
کشــت مرزنجــوش بســتانی بیــن 4/9 تــا 8/7 مناســب اســت. مرزنجــوش بســتانی 
در طــول رویــش بــه 80 تــا100 کیلوگــرم در هکتــار نیتــروژن، 36 تــا 45 کیلوگرم 
ــاز دارد.  ــاس نی ــید پت ــار اکس ــرم در هکت ــفر و 80 کیلوگ ــید فس ــار اکس در هکت

کوددهــی ایــن گیــاه را بایــد در ســه مرحلــه انجــام داد: 
 مرحلــه اّول: هنــگام آمــاده ســاختن زمیــن در فصــل پاییز: در ایــن مرحله، 	
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ــار اکســید  ــا80 کیلوگــرم در هکت ــار ازت، 60 ت ــا 60 کیلوگــرم در هکت ــد40 ت بای
فســفر و 120 تــا 140 کیلوگــرم در هکتــار اکســید پتــاس بــه خــاك افــزوده شــود. 

 ــن 	 ــاده  ســاختن خــاك در فصــل بهــار کــه در ای ــگام آم ــه دوم: هن مرحل
مرحلــه بایــد 40 تــا60 کیلوگــرم در هکتــار ازت و 18 تــا20 کیلوگــرم در هکتــار 

اکســید فســفر بــه خــاك اضافــه کــرد. 
 مرحلــه ســوم: پــس از اولیــن برداشــت همــراه بــا آبیــاری بایــد 60 تــا70 	

کیلوگــرم در هکتــار ازت در اختیــار گیاهــان قــرار گیــرد.
بــا توجــه بــه نقــش گیاهــان دارویــی در صنایــع مختلــف، بــا مدیریــت صحیــح 
نهــاده هــا مــی تــوان بــه عملکــرد مطلــوب و عــاري از مــواد آالینــده و مضــر، ناشــي 
از کاربــرد نادرســت نهــاده هــای شــیمیایی، دســت یافت. بررســي و تعییــن نیتروژن 
در بافت هــا و اندام هــاي مختلــف گیاهــان دارویــي بخصــوص در محیط هــاي 
متغیــر از مهــم تریــن عوامــل تعییــن کننــده بــه منظــور بهینــه ســازی مدیریــت 
ــر بررســی و تعییــن  نیتــروژن در مزرعــه اســت. یکــی از دالیــل اهمیــت بیــش  ت
نیتــروژن در گیاهــان دارویــي، تأثیــر عمیــق نیتــروژن بــر عصــاره، اســانس و مــاده 

مؤثــر ایــن گیاهــان اســت.
ــی  ــد ورم ــی مانن ــای آل ــتفاده از کوده ــده اس ــام  ش ــی های انج ــق بررس طب
کمپوســت، کمپوســت، ازتوباکتــر، آزوکمپوســت و کودهــای دامــی تأثیــر مثبتــی 
ــوش  ــانس مرزنج ــرد و اس ــش عملک ــبب افزای ــه س ــروژن دارد ک ــن نیت ــر تأمی ب
وحشــی و مرزنجــوش بســتانی شــده اســت، همچنیــن کاربــرد ایــن نــوع کودهــا 
قطعــاً در حفــظ محیــط زیســت از آالینــده  هــای شــیمیایی نقــش بســزایی دارد.

 روش تکثیر و زمان کشت مرزنجوش
  تکثیـر مرزنجـوش از طریق زایشـی و رویشـی صـورت می گیرد. زمان مناسـب 
بـراي کاشـت مسـتقیم بـذر در زمیـن، نیمـه دوم اسـفندماه اسـت. کاشـت بـذر به 
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دو صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم انجـام مـی شـود. در کاشـت مسـتقیم بذرها به 
صـورت ردیفـي در سـطوح وسـیعي از زمیـن اصلـي کاشـته مي شـوند. در کاشـت 
غیرمسـتقیم ابتـدا بـذور در خزانـه، زیـر پالسـتیک کشـت می  شـود و پـس از 8 تا 
10 روز بذرهـا سـبز مـي  شـوند. مقـدار آبیـاري و زمـان آن باید با دقـت کامل انجام 
شـود. وقتـي نشـاها بـه 6 تـا 8 سـانتی متـر رسـیدند آن هـا را بـه زمیـن اصلـي 

منتقل مي کننـد.
ــرد. اواخــر  ــه انجــام مــی گی ــه روش تقســیم بوت ــر رویشــی مرزنجــوش ب تکثی
بهــار بوتــه هــای ســالم 2 تــا 3 ســاله را از خــاك خــارج مــی کننــد. هــر بوتــه را بــه 

8 تــا 10 قطعــه تقســیم مــی کننــد )شــکل 5 و 6(.

 )O.vulgare subsp. virid( شکل 5- بوته های مرزنجوش وحشی
به منظورکاشت به روش تکثیر بوته
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شکل 6- تقسیم بوته های مرزنجوش وحشی )O.vulgare subsp. virid( به منظور کاشت، 

توسط آقای احمدی یکی از کشاورزان موفق یزدی 

فاصلـه ردیـف هـای کاشـت بیـن 50 تـا 60 سـانتی متـر و فاصلـه دو بوتـه روی 
ردیـف کاشـت بیـن 20 تـا 25 سـانتی متـر اسـت )شـکل 7(. مرزنجوش وحشـی را 
بسـته بـه منطقـه، مـی تـوان از اوایـل فروردین تـا اواخر خردادمـاه در زمیـن اصلی 

کاشت.

)O.vulgare subsp. virid( شکل 7- کشت جوی و پشته ای مرزنجوش وحشی
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 مراقبت و نگه داری
بــرای کاشــت مرزنجــوش بســتانی آمــاده  کــردن خــاك در فصــول پاییــز و بهــار 
ضــروری اســت. آبیــاری بــه موقــع و منظــم گیاهــان در زمیــن اصلــی و در خزانــه، 
نقــش بســزایی در افزایــش عملکــرد دارد. پــس از بارندگــی یــا آبیــاری، بایــد خــاك 
بیــن ردیــف هــا و گیاهــان را بــه منظــور ســهولت در تهویــه، برگــردان کــرد. معموالً 
ــی  ــه طورکل ــن کار را تکــرار کــرد. ب ــار ای ــا 5 ب ــد 4 ت ــاه، بای در طــول رویــش گی
عمــل تهویــه را 10 تــا 20 روز پــس از انتقــال نشــاها بــه زمیــن اصلــی یا چنــد روز 
پــس از رویــش بذرهــا در زمیــن دائمــی مــی  تــوان آغــاز کــرد. آبیــاری بــا مقــدار 
محصــول رابطــه مســتقیم دارد. آبیــاری گیاهــان در مرحلــه ســاقه  دهــی، گلدهــی و 
همچنیــن پــس از اولیــن برداشــت، بهتریــن تأثیــر را بــر افزایش عملکــرد آن هــا دارد.

ــرز و  ــای ه ــف ه ــا عل ــارزه ب ــوش، مب ــت مرزنج ــئله در کش ــن مس ــم تری مه
ــد  ــیار کن ــش بس ــال اول روی ــوش در س ــد مرزنج ــت. رش ــن اس ــداری از زمی نگه
اســت و علــف هــای هــرز بــدون رقابــت و بســرعت توســعه مــی یابنــد، ازایــن رو 
کنتــرل علــف هــای هــرز قبــل از کاشــت و تهیــه بســتر عــاری از علــف هــای هــرز 
ضــرورت دارد بــه ایــن دلیــل بایــد از زمیــن هایــی کــه هیــچ گونــه علــف هــرزی 
ندارنــد، بــرای کشــت اســتفاده کــرد. در اوایــل دوره رشــد هــم بایــد حداقــل 2 بــار 
علــف هــای هــرز را وجیــن کــرد. از اواســط اردیبهشــت بایــد زمیــن را چندیــن بــار 
دیســک یــا چنــگک ماشــینی زد، در طــول رویــش مبــارزه مکانیکــي و شــیمیایي 
علیــه علــف  هــاي هــرز ضــرورت دارد. قبــل از انتقــال نشــا ها بــه زمیــن اصلــي از 

ــد. ــن و رونســتار اســتفاده مي کنن ــف کــش مرکازی عل
 مرزنجـوش بسـتانی ممکـن اسـت در طـول رویـش مـورد حمله بعضـي آفات یا 
عوامـل بیمـاری زا قـرار گیـرد. عامل بیمـاري لکه برگ یا سـاقه قارچ آلترناریا اسـت 
و در صـورت گسـترش باعـث نابـودي محصول مي  شـود.  براي مبارزه بـا بیماري  هاي 

قارچـي از سـموم کوپروسـان و دتیان اسـتفاده مي کنند. 
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 تناوب زراعی
ــت.  ــی اس ــان وجین ــوالت و گیاه ــواده بق ــا خان ــاه ب ــن گی ــت ای ــاوب کش تن
ازآنجایــی کــه مرزنجــوش 5 تــا 6 ســال در یــک محــل مــی مانــد، تنــاوب کشــت 
بــا گیاهــان مناســب و همچنیــن انتخــاب مکانــی مناســب ازنظــر نــوع خــاك بــرای 
ایــن گیــاه ضــرورت دارد. 3 تــا 4 ســال پــس از برداشــت مرزنجــوش بایــد نســبت 

بــه کشــت آن در همــان زمیــن اقــدام کــرد.
ــه تنهــا  ــا گیاهانــی مناســب اســت کــه ن تنــاوب کاشــت مرزنجــوش بســتانی ب
ســبب گســترش علــف هــای هــرز نشــوند، بلکــه در افزایــش مــواد غذایــی خــاك 
نیــز مؤثــر باشــند. بهتــر اســت ایــن گیــاه بــا گیاهانــی بــه تنــاوب کشــت شــود کــه 
دوره رویشــی کوتاهــی داشــته باشــند تــا پــس از برداشــت آن هــا و انجــام شــخم، 
زمیــن بــرای مدتــی بــه صــورت آیــش باقــی بمانــد. ایــن گیــاه نســبت بــه کشــت 
مــداوم در یــک زمیــن بســیار حســاس اســت و تکــرار کشــت آن در یــک زمیــن 

بایــد پــس از 2 تــا 3 ســال انجــام پذیــرد.

 برداشت محصول 
ــل  ــی مح ــرایط اقلیم ــه ش ــتگی ب ــی بس ــوش وحش ــول مرزنج ــت محص برداش
ــوان محصــول را برداشــت کــرد.  ــار مــی ت رویــش دارد. در ســال اول تنهــا یــک ب
امــا از ســال دوم بــه بعــد مــی تــوان 2 و یــا حتــی 3 بــار محصــول برداشــت کــرد. 
گیاهــان در مرحلــه گلدهــی )اواخــر خــرداد- اوایــل تیــر( حــاوی حداکثــر مقــدار 
اســانس هســتند. ازایــن رو اولیــن برداشــت در همیــن مرحلــه انجــام مــی گیــرد 
ــد  ــرگ هــای جدی )شــکل 8(. پــس از رویــش مجــدد گیاهــان و تولیــد شــاخ و ب
ــت  ــن برداش ــرای دومی ــبی ب ــان مناس ــر زم ــای مرداد-مه ــاه ه ــا، م ــو گل ه و نم
خواهد بــود. اگــر منطقــه زمســتان ســردی نداشــته باشــد، مــی تــوان تــا 5 ســال 
از ایــن گیــاه بهــره بــرداری کــرد. برداشــت محصــول در ســطوح کوچــک بــا داس 
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ــرد.  ــی گی ــام م ــوص انج ــن مخص ــط کمبای ــت توس ــیع کش ــطوح وس ــی در س ول
هنــگام برداشــت، پیکــر رویشــی از 40 ســانتی متــری قســمت فوقانــی بریده می شــود. 
ــک   ــل خش ــد. عم ــی کنن ــک م ــده را خش ــع آوری ش ــی جم ــر رویش ــپس پیک س
کــردن مــی توانــد در ســایه و حــرارت کــم  تــر از 35 درجــه ســانتی گــراد انجــام 
شــود و یــا مــی تــوان بــه وســیله خشــک کــن هــای الکتریکــی بــا دمــای 40 درجــه 

ســانتی گــراد بــه منظــور خشــک  کــردن محصــول اســتفاده کــرد.

 )O.vulgare subsp.virid( شکل 8- زمان برداشت بوته های مرزنجوش وحشی

ــا 10 هفتــه پــس از کاشــت  معمــوالً اولیــن برداشــت مرزنجــوش بســتانی 8 ت
انجــام مــی  گیــرد. گیاهــان از فاصلــه پنــج ســانتی متــری ســطح زمیــن برداشــت 
مــی  شــوند )شــکل 9(. زمــان مناســب بــرای دومیــن برداشــت، اواخــر شــهریور- 

اوایــل مهــر اســت.
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)Origanum majorana( شکل 9- زمان برداشت بوته های مرزنجوش بستانی

تحقیقـات انجـام شـده در ایران نشـان مـی  دهد که در شـرایط مناسـب می توان 
در سـال چهـار بـار پیکـر رویشـی مرزنگـوش تَر را برداشـت کـرد. محصـول را باید 
هنگامـی برداشـت کـرد که تابش آفتـاب شـبنم صبحگاهی گیاهان را خشـک کرده 
 باشـد. در غیـر ایـن صـورت، در کیفیت مـواد مؤثر گیـاه تأثیر منفی خواهد داشـت. 
پـس از برداشـت پیکر رویشـی، آن ها را باید خشـک کـرد. برای ایـن کار، گیاهان را 
بـا ضخامـت 10 تـا 20 سـانتی متر روی هـم پهن کرده و بـا چند بار زیـرو رو کردن 

آن ها را خشـک مـی کنند.

 عملکرد مرزنجوش 
ــال  ــه و س ــس، گون ــوع جن ــه ن ــته ب ــاه بس ــن گی ــای ای ــاخه ه ــرد سرش عملک
برداشــت بیــن 2 تــا 3 تــن مــاده خشــک بــرای مرزنجــوش بســتانی و تــا 7 تــن 
بــرای مرزنجــوش وحشــی متغیــر اســت. عملکــرد بــذر مرزنجــوش بســتانی حــدود 

ــار اســت. ــا 150 کیلوگــرم در هکت 100 ت
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 بازار گیاه
ــی(،  ــدات جهان ــد از: مصــر )50 درصــد تولی ــده عبارتن کشــورهای عرضــه کنن
ــی، لهســتان، چکســلواکی و آلمــان. فرانســه، اســپانیا، اتریــش، مجارســتان، رومان

 طرح توجیهی-اقتصادی تولید مرزنجوش وحشی 
مرزنجــوش وحشــی بعــد از گذشــت ســه ســال زراعــی امــکان انتقــال، تکثیــر 
ــر  ــه و انتقــال نشــا را دارد، بنابرایــن طــرح توجیهــی- اقتصــادی ایــن گیــاه ب بوت
ــه صــورت  ــزد ب اســاس ســه ســال زراعــی در منطقــه روســتای درب رز اســتان ی

جــدول هــای 4 تــا 8 تنظیــم شــده اســت.

جدول 4- هزینه های جاری تولید مرزنجوش وحشی-روستای درب رز یزد )سال اول(

ارزش کل 
)تومان(

ارزش واحد 
)تومان( تعداد، مقدار  شرح ردیف

30.000.000 250 به ازای هر 
عدد

120.000 عدد 
در هکتار نشا 1

5.000.000
100.000 به 

ازای هر تن 50 تن در هکتار کود دامی پوسیده 2

600.000 1000 به ازای 
هر کیلوگرم

 600 کیلوگرم 
در هکتار 

کود شیمیایی )200کیلوگرم 
کود اوره، 300 کیلوگرم سوپر 
فسفات تریپل و 100 کیلوگرم 

سولفات پتاسیم(
3

5.000.000 - به ازای هر هکتار آماده سازی زمین 4

12.000.000 - به ازای هر هکتار آب و زمین 5

17.500.000 - به ازای هر هکتار
هزینه کارگری )کاشت، 
داشت، برداشت محصول( 6

70.100.000 جمع کل
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جدول 5- هزینه های جاری تولید مرزنجوش وحشی-روستای درب رز یزد )سال دوم(

ارزش کل 
)تومان(

ارزش واحد 
)تومان( تعداد، مقدار  شرح ردیف

600.000 1000 به ازای 
هر کیلوگرم

 600 کیلوگرم 
در هکتار

کود شیمیایی )200کیلوگرم کود 
اوره، 300 کیلوگرم سوپر فسفات 
تریپل و 100 کیلوگرم سولفات 

پتاسیم(
1

12.000.000 - به ازای هر 
هکتار آب و زمین 2

12.500.000 - به ازای هر 
هکتار

هزینه کارگری )داشت، برداشت 
محصول( 3

25.100.000 جمع کل

جدول 6- هزینه های جاری تولید مرزنجوش وحشی-روستای درب رز یزد )سال سوم(

ارزش کل 
)تومان(

ارزش واحد 
)تومان(

تعداد، مقدار 
)هکتار( شرح ردیف

600.000 1000 به ازای 
هر کیلوگرم

 600 کیلوگرم 
در هکتار

کود شیمیایی )200کیلوگرم کود اوره، 
300 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 

100 کیلوگرم سولفات پتاسیم(
1

12.000.000 -
به ازای هر 

هکتار آب و زمین 2

 27.500.000 -
به ازای هر 

هکتار
هزینه کارگری )داشت، برداشت 

محصول، برداشت بوته به منظور نشا( 3

40.100.000 جمع کل
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جدول 7- درآمد کل مرزنجوش وحشی در هر هکتار به تفکیک در سه سال زراعی
روستای درب رز یزد 

کل درآمدها
 سال سوم
)چین اول(

سال دوم
)چین اول و دوم(

 سال اول
)چین اول و دوم( شرح

210.000.000 0 0
 درآمد نشا تولیدی بر
فرض فروش )تومان(

87.500.000
 )2/5 تن در هکتار،
 هر کیلویی 35 هزار

تومان(

157.500.000
 )4/5 تن در هکتار،
 هر کیلویی 35 هزار

تومان(

122.500.000 
 )3/5 تن در هکتار،
 هر کیلویی 35 هزار

 تومان(

 درآمد ماده خشک
)تومان(

297.500.000 157.500.000 122.500.000 جمع کل

- درآمد ماده خشک تولیدی شامل برداشت دو چین در سال است. 
- بــه علــت اســتفاده از بوته هــا در ســال ســوم بــه منظــور تکثیــر، درآمــد مــاده 

خشــک تولیــدی در ســال ســوم شــامل یــک چیــن )چیــن اول( در ســال اســت. 
ــوده  ــدد ب ــار 960000 ع ــر هکت ــدی در ه ــا تولی ــداد نش ــوم تع ــال س - در س
ــت 250  ــه قیم ــا ب ــدد نش ــر ع ــا، ه ــدد نش ــه 8 ع ــیم ب ــکان تقس ــه ام ــر بوت )ه
ــی  تومــان( کــه درآمــدی معــادل 240.000.000 تومــان را دربرخواهد داشــت. ول
ــد  ــال بع ــت در س ــور کاش ــه منظ ــدد ب ــدار 120000 ع ــن مق ــه  از ای ازآنجایی ک
اســتفاده می شــود. بنابرایــن 840000 عــدد نشــا معــادل 210.000.000 تومــان 

ــد.  ــه حســاب می آی ــی ب ــد واقع ــوان درآم ــه عن ب
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جدول 8- سود و زیان حاصل از کاشت مرزنجوش وحشی در هر هکتار به تفکیک در
سه سال زراعی-روستای درب رز استان یزد 

سود و زیان

سال سوم سال دوم سال اول شرح

297.500.000 157.500.000 122.500.000 درآمد کل )تومان(

40.100.000 25.100.000 70.100.000 هزینه جاری )تومان(

257.400.000 132.400.000 52.400.000 سود خالص )تومان(

 
 خالصه مطالب

ــوده  ــم ب ــی ک ــاز آب ــا نی ــاورزی ب ــوالت کش ــه محص ــوش از جمل ــاه مرزنج  گی
ــک  ــت. بدون  ش ــاوم اس ــی مق ــری خیل ــق کوی ــوی مناط ــرایط ج ــل ش و در مقاب
ــر در  ــت و درحال  حاض ــازگار اس ــی س ــزد خیل ــتان ی ــرایط اس ــا ش ــاه ب ــن گی ای
ــود.  ــزد کشــت می ش ــتان ی ــاد اس ــم و بهاب ــز، خات ــکذر، مهری ــتان های اش شهرس
کشــت ایــن گیــاه دارویــی بــه خاطر شــرایط خــاص آب  و هوایــی، کمبود شــدید آب 
و در راســتای تغییــر الگــوی کشــت در بیشــتر شهرســتان های اســتان موردتوجــه 
ــت  ــاورزان رغب ــا کش ــت ت ــث شده  اس ــه باع ــی ک ــر عوامل ــت. از دیگ قرارگرفته اس
ــتن  ــی و داش ــر درآمدزای ــه خاط ــان  دهند ب ــوش نش ــت مرزنج ــه کش ــادی ب زی
صرفــه اقتصــادی خــوب آن اســت. قیمــت بــاالی فــروش گیــاه دارویــی مرزنجــوش 
ــرده  ــویق ک ــت آن تش ــه کش ــه را ب ــاورزان منطق ــازار، کش ــی ب ــت کنون در وضعی
ــت های  ــه کش ــاورزان ب ــتان روی  آوردن کش ــی اس ــه کم آب ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــی  ــع آب ــه مناب ــم ب ــد ه ــی می توان ــان داروی ــواع گیاه ــون ان ــواه همچ کم  آب  خ
اســتان کمــک کنــد و هــم منبــع درآمــد بهتــر و مطمئن تــری بــرای کشــاورزان 

اســتان باشــد.  
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ــاد  ــردی جه ــی علمی-کارب ــوزش عال ــه آم ــاورزی. مؤسس ــج کش ــوزش و تروی آم
کشــاورزی. ص 177.

ــک  ــار فارماکولوژی ــی آث ــی، م. 1387. بررس ــی، م. و آقای ــی، ت.، ممبین ممبین
ــا 35 .  ــی. 29: 18 ت ــان داروی ــه گیاه ــوش. فصلنام ــس مرزنج جن

هاشــمی نــژاد، ا. و بهــادری، ا. 1387. شــناخت گیاهــان دارویــی و معطــر. چــاپ 
اول. انتشــارات فرهیختــگان دانشــگاه. 279 ص.

ــای اوره و آزوکمپوســت  ــر کوده ــف. بررســي تأثی ــی، ر. 1393 ال ــی بیوک یزدان
ــی  ــاه داروی ــی گی ــی و کیف ــای کم ــی ویژگی ه ــر برخ ــف ب ــای مختل در چین ه
مرزنجــوش وحشــی )Origanum vulgare subsp. virid( تحــت دو شــرایط اقلیمی 
ــاورزی،  ــکده کش ــوژی، دانش ــته اگرواکول ــرا رش ــه دکت ــان نام ــهد. پای ــزد و مش ی

دانشــگاه فردوســی مشــهد. 167 صفحــه.
یزدانــی بیوکــی، ر.، بنایــان اول، م.، ســودایی زاده، ح. و خزاعــی، ح. ر،. 1393 ب. 
تأثیــر مقادیــر مختلــف نیتــروژن شــیمیایی و آلــی بــر عملکــرد اقتصــادی و کارایــی 
مصــرف نیتــروژن مرزنجــوش وحشــی ).Origanum vulgare L( در شــرایط اقلیمی 

یــزد و مشــهد. فصلنامــه پژوهــش در اکوسیســتم های زراعــی. 2 )1(: 1-14.



راهنمای کاربردی تولید گیاهان دارویی مرزنجوش وحشی و مرزنجوش بستانی32

 یادداشت 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................


