
 فصلنامه گياهان دارويي

  
  
  

در  (.Thymus vulgaris L)ت اسانس آويشن تركيبا تغييرات فصلي عملكرد و
 هاي مختلف كاشت تراكم
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  چكيده
و ضدميكروبي هستند و همچنين به  اسانس آويشن غني از تركيبات فنلي است كه داراي خواص ضدقارچي     

تغييرات فصلي و تراكم كاشت از جمله فاكتورهاي مهمي . شود عنوان چاشني در صنايع غذايي نيز استفاده مي
ين دليل در اين تحقيق تغييرات كمي و كيفي به هم. دار تأثير دارند هستند كه روي كميت و كيفيت گياهان اسانس

  .هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است اسانس گياه آويشن در طي يك دوره رشد و در تراكم
به  1377 - 78اين مطالعه در مزرعه تحقيقاتي پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي طي سال زراعي      

در سه ( هاي كامل تصادفي در سه تكرار و دو فاكتور فاصله كاشت  صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك
به )  21/7/78و  30/3/78، 2/3/78، 21/2/78، 12/2/78هاي  در تاريخ( و برداشت ) متر سانتي 45و  30، 15سطح 

  .اجرا در آمده است
مهر ماه (وبرداشت آخر متر  سانتي 15حداكثر عملكردهاي ماده تر و خشك، اسانس و تيمول در فاصله كاشت       
روي درصد اسانس داشت و بيشترين درصد ) >P 01/0(داري  تغييرات فصلي اثر معني. حاصل شده است) 78

هاي مختلف از  درصد اسانس و تيمول در فاصله كاشت. حاصل شد) 78اواخر خرداد (اسانس در برداشت چهارم 
داري را روي  اصله كاشت و تغييرات فصلي اثر معنيبه هرحال، ف. داري را نشان نداد نظر آماري تفاوت معني

 .عملكرد كمي و كيفي آويشن داشتند

 
  آويشن، فاصله كاشت، تنوع فصلي، اسانس، تيمول : واژگان گل
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...تغييرات فصلي عملكرد و   

  مقدمه
گياهي چند ساله  L.) (Thymus vulgarisآويشن       

. است Lamiaceae) (و معطر از خانواده نعناعيان 
اسانس مهم گزارش شده  10ز اسانس فنلي آويشن ج

است كه داراي خواص ضدباكتريايي، ضدقارچي، 
اكسيداني، نگهدارنده طبيعي غذا و تأخيردهنده  آنتي

هاي اخير،  در سال]. 1[باشد  پيري پستانداران مي
رود تا جايگاه مهمي را در توسعه تجارت  آويشن مي

جهاني داشته باشد كه اين ناشي از افزايش تمايل به 
هاي طبيعي در دنيا  و همچنين مصرف فرآورده كشت
بنابراين برنامه مديريتي مناسب در ]. 2[باشد  مي

تواند نقش اساسي در رقابت بين  كاشت آن مي
كه آويشن  البته از آنجايي . كشاورزان ايفا نمايد

اي  عملكرد مناسبي را در مناطق معتدله و مديترانه
محصول تواند به عنوان يك  دارد اين گياه مي

كشاورزي صنعتي براي ايران و يك جايگزين با 
  .درآمد مازاد مطرح باشد

اگر چه رشد و نمو، كيفيت و كميت مواد مؤثر      
گياهان دارويي از جمله تجمع ماده خشك و بيوسنتز 

هاي ژنتيكي كنترل  اسانس، اساساً به وسيله فرآيند
شود ولي عوامل محيطي نيز در اين ميان نقش  مي

آنچه كه مهم است اينكه روغن آويشن . را دارند مهمي
شوند از نظر رنگ،  كه در مناطق مختلف كشت مي

طعم، ويسكوزيته و تركيبات شيميايي متفاوت 
داري روي  و تنوع فصلي اثر معني] 3[باشند  مي

  ].4[عملكرد و تركيبات روغن آن دارد 
فاكتورهاي زراعي نيز روي عملكرد كمي و كيفي      

تأثير دارند كه در اين ميان، فاكتور فاصله  آويشن
كاشت از فاكتورهاي مهم زراعي است كه روي 
عملكرد اسانس و ماده خشك در واحد سطح تأثير 

و در تحقيقي آويشن در فواصل ] 5[داري دارد  معني
هايي به فواصل  متر روي رديف سانتي 45و  30، 15
متر كشت شد و مشخص گرديد كه فواصل  سانتي 60

داري سبب افزايش عملكرد  بوته كمتر، به طور معني

سرشاخه و ميزان اسانس در واحد سطح شده و 
متر به  سانتي 15بيشترين عملكرد در فاصله كاشت 

دست آمده كه در فواصل كاشت بيشتر، عملكرد 
به  .]6[سرشاخه و اسانس هر گياه افزايش يافته بود 

في باالتر يابي به عملكرد كمي و كي هرحال براي دست
گياه آويشن بايستي در هر منطقه نسبت به تحقيقات 

در اين راستا، اين آزمايش . به زراعي الزم اقدام نمود
براي شناخت تغييرات كمي و كيفي ماده خشك و 

هاي  اسانس آويشن در طي فصل رشد و در تراكم
  .مختلف كاشت به اجرا در آمده است

  
  ها مواد و روش

اتي در مزرعه گروه پژوهشي اين پروژه تحقيق     
كشت و توسعه پژوهشكده گياهان دارويي 
جهاددانشگاهي واقع در هلجرد كرج در سال زراعي 

براي بررسي تغييرات عملكرد كمي و  1377 -78
زمان مختلف  5(كيفي آويشن طي يك دوره رشد 

در سه سطح (و تعيين اثرات فاصله كاشت ) برداشت
هايي به فواصل  رديف متر بر روي سانتي 45، 30، 15
. روي اين گياه به اجرا درآمده است) متر سانتي 50

هاي  طرح آزمايشي آماري مورد استفاده، طرح بلوك
باشد كه به صورت  كامل تصادفي در سه تكرار مي

آزمايش فاكتوريل با دو فاكتور فاصله كاشت و زمان 
خاك . تيمار انجام شده است 15برداشت و جمعاً در 

 pHلومي و  -رسي  –ح داراي بافت شني مزرعه طر
  .بود 9/7برابر 

  

مزرعه آويشن قبل از كاشت دوبار عمود بر هم      
شخم زده شد و با توجه به آزمايش خاك انجام شده 

 60صد مترمكعب كوددامي پوسيده،  مقدار يك
كيلوگرم  60به فرم فسفات آمونيوم و   P2O5كيلوگرم 

K2O ر هكتار به طور به فرم سولفات پتاسيم د
يكنواخت روي زمين پخش و با ديسك با خاك 

همچنين كود ازته بطور سرك طي دو . مخلوط شد
به ميزان  23/2/78و  17/1/78هاي نوبت در تاريخ
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بادي و همكاران نقدي  

صد كيلوگرم كود اوره در هكتار در هر نوبت  يك
  .به مزرعه اضافه شد) كيلوگرم در هكتار 200جمعاً (

متر در مزرعه  انتيس 50شيارهايي به فواصل      
مزرعه آبياري و  6/6/1377ايجاد گرديد و در تاريخ 

با توجه به نقشه طرح  8/6/77سپس در تاريخ 
ابعاد . ها به زمين منتقل گرديدند آزمايشي، نشا

ها روي  متر بود و نشا 4×2هاي آويشن  كرت
متر  سانتي 45و  30، 15شيارهاي هر كرت به فواصل 

  .ته شدندبسته به نوع تيمار كاش
آبياري مزرعه بر اساس نياز گياه و با توجه به      

هاي  شرايط آب و هوايي منطقه انجام گرديد و علف
  .هرز مزرعه نيز با وجين توسط دست كنترل شدند

زمان مختلف بر اساس نقشه طرح  5گياهان در      
متر از سطح خاك  سانتي 10آزمايشي از ارتفاع 

  :برداشت شدند
هاي اين تيمار در مرحله شروع  بوته - 12/2/78 .1

 .گلدهي بودند

هاي اين تيمار در مرحله گلدهي  بوته - 21/2/78 .2
 .كامل بودند

هاي اين تيمار در مرحله تشكيل  بوته - 2/3/78 .3
 .ميوه بودند

هايي بود كه  در واقع برداشت از بوته - 30/3/78 .4
برداشت شده و مجدداً  12/2/78يكبار در تاريخ 
 .وع گلدهي رسيده بودندبه مرحله شر

هايي بود كه  در واقع برداشت از بوته - 21/7/78 .5
قبالً برداشت شده و پس از رشد مجدد، قبل از 

 .شدند شروع يخبندان برداشت 
  

گياهان بالفاصله پس از برداشت به سايه منتقل و      
تر در كف سالن پخش  پس از توزين و تعيين وزن

اختي خشك شدن، جهت يكنو. شدند تا خشك شوند
ها پس  نمونه. گياهان در زمان مناسب زير و رو شدند

شدن جهت تعيين درصد رطوبت و ميزان  از خشك
  .آزمايشگاه منتقل گرديدند  اسانس به

  گرم پودر اندام هوايي  100گيري،  براي اسانس     
  

آويشن خشك را دقيقاً توزين كرده و به روش تقطير 
ميزان . گيري شد و اندازهبا آب، اسانس آن استخراج 

. استارك تعيين گرديد ها، با دستگاه دين رطوبت نمونه
ها با استفاده از  ميزان تيمول و كارواكرول نمونه

 Area Normalizationبه روش  GCدستگاه 
ها با استفاده از  آناليز آماري داده. گيري شد اندازه

ها نيز با   و مقايسه ميانگين Mstatcبرنامه آماري 
  .استفاده از آزمون دانكن انجام شد

  
  نتايج

  

  برداشت
تر، ماده   زمان برداشت بر روي عملكردهاي وزن     

خشك، اسانس، تيمول و كارواكرول و همچنين 
  داري درصد اسانس و كارواكرول تأثير معني

)01/0 P< ( داشته است ولي اثر آن روي درصد تيمول
). 1ل شماره جدو(دار نبوده است  از نظر آماري معني

بيشترين عملكردهاي وزن تر،ماده خشك، اسانس، 
  )21/7/1378(تيمول و كارواكرول در برداشت آخر 

  و باالترين درصد اسانس در برداشت چهارم
درصد تيمول در . مشاهده شده است) 30/3/78(

داري  هاي مختلف از نظر آماري تفاوت معني برداشت
رحال، تغييرات به ه). 2جدول شماره (با هم نداشتند 

داري در بيشتر  فصلي سبب ايجاد تفاوت معني
  . گيري شده است پارامترهاي مورد اندازه

  
  فاصله كاشت

فاصله كاشت بر روي درصد تيمول و درصد     
داري نداشته ولي اثر آن بر روي  اسانس تأثير معني

  دار شده معني گيري ساير فاكتورهاي اندازه
)01/0P<  ( بوده است) بيشترين ). 1شماره جدول

عملكردهاي ماده خشك، وزن تر، اسانس وتيمول در 
. دست آمده است متر به سانتي 15فاصله كاشت 

هرچند باالترين درصد اسانس و تيمول در فاصله 
  متر حاصل شده، ولي از نظر آماري  سانتي 45كاشت 
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...تغييرات فصلي عملكرد و   

). 3جدول شماره (اند  داري با هم نداشته معني تفاوت
عملكرد كمي و كيفي آويشن در  هرحال كمترين به

  .متر حاصل شده است سانتي 45فاصله كاشت 
  
  
  

  اثر متقابل
  اثر متقابل برداشت و فاصله كاشت روي درصد     

  دار  و عملكرد كارواكرول از نظر آماري معني
  

  
  گيري شده گياه آويشن جدول آناليز واريانس پارامترهاي اندازه - 1جدول شماره 

  

 تميانگين مربعا

 منابع تغييرات
درجات 
 آزادي

 وزن تر
ماده 
 خشك

درصد 
 اسانس

عملكرد 
 اسانس

درصد 
 تيمول

  عملكرد
 تيمول

درصد 
 كارواكرول

عملكرد 
 كارواكرول

 013/0 227/0 15/12 32/130 87/124* 001/0 425/0** 340/4** 2 بلوك

 4 **170/35 **197/5 **609/0 **17/1700 71/163 **05/150 **317/2 **824/0 (A)برداشت 

 2 **615/14 **487/2 029/0 **64/538 32/6 **52/100 **874/1 **313/0 (B)فاصله كاشت 

A×B 8 436/0 054/0 032/0 50/13 93/75 48/6 *556/0 **115/0 

 029/0 245/0 15/8 52/105 84/23 024/0 042/0 306/0 28 خطا

  دهند شان ميرا ن  01/0و  05/0داري  به ترتيب سطح معني **و  *  
  

  
  

هاي مختلف برداشت بر قطر، ارتفاع، عملكرد ماده تر وخشك، ميزان و عملكرد اسانس، تيمول و كارواكرول  تاثير زمان -2جدول شماره 
  *آويشن

مرحله 
 برداشت

  وزن تر
 )هكتار در تن(

  ماده خشك
 )تن در هكتار(

 كارواكرول تيمول اسانس

  درصد
 (%) 

عملكرد
كيلوگرم در (

 )هكتار

 (%)درصد 

عملكرد 
كيلوگرم در (

 )هكتار

 (%)درصد 

عملكرد 
كيلوگرم در (

 )هكتار

 اول
c 
160/6  

d 
770/1  

c 
767/1  

c 
012/31  

a 
202/52  

b 
206/16  

b 
469/0  

b 
140/0  

 دوم
b 
160/7  

c 
346/2  

bc 
860/1  

b 
756/40  

a 
509/50  

a 
389/20  

b 
213/0  

b 
083/0  

 سوم
ab 
455/7  

b 
633/2  

c 
653/1  

b 
253/43  

a 
172/51  

a 
000/22  

b 
318/0  

b 
146/0  

 d  چهارم
077/3  

e 
050/1  

a 
317/2  

d 
382/24  

a 
980/49  

c 
204/12  

b 
163/0  

b 
039/0  

 a  پنجم
084/8  

a 
976/2  

b 
044/2  

a 
489/60  

a 
611/41  

a 
967/20  

a 
395/1  

a 
772/0  

  اند ها با روش دانكن مقايسه شده ميانگين*



بادي و همكاران نقدي  

كاشت بر قطر ،ارتفاع ،عملكرد ماده تر وخشك، ميزان و عملكرد اسانس ، تيمول و كارواكرول  تاثير فواصل مختلف - 3شماره  جدول
  *آويشن

  
فاصله كشت  

 )متر سانتي(

  
  وزن تر

 )هكتار در تن(

 
  ماده خشك

 )در هكتار تن(

 كارواكرول تيمول اسانس

 درصد
 (%) 

عملكرد
كيلوگرم در (

 )هكتار

  درصد
(%) 

عملكرد 
كيلوگرم در (

 )هكتار

  درصد
 (%) 

عملكرد 
كيلوگرم در (

 )هكتار

15 
a 
384/7 

a 
531/2 

a 
901/1  

a 
564/45  

a 
438/48  

a 
200/21  

ab 
432/0  

ab 
244/0  

30 
b 
370/6 

b 
211/2 

a 
905/1  

a 
723/40  

a 
111/49  

b 
719/17  

a 
898/0  

a 
376/0  

45 
c 
410/5 

c 
723/1 

a 
979/1  

b 
649/33  

a 
736/49  

b 
141/16  

b 
205/0  

b 
088/0  

  اند ها با روش دانكن مقايسه شده ميانگين *
  

)01/0P< ( شده است ولي اثر آن روي ساير  
دار نبوده است  گيري، معني پارامترهاي مورد اندازه

  ).1جدول شماره (
  

  بحث
دهد كه  آمده از اين تحقيق نشان مي دست نتايج به     

تغييرات فصلي و فاصله كاشت روي عملكرد كمي و 
طور  همان. داري دارند يشن اثر معنيكيفي اسانس آو

دهد حداكثر عملكرد ماده  نشان مي 2كه جدول شماره 
  تر و خشك در واحد سطح در برداشت آخر

حاصل شده كه سبب حصول باالترين ) 21/7/1378(
علت . عملكرد اسانس، تيمول و كارواكرول شده است

آن عالوه بر طول دوره رشد گياه در اين مرحله از 
تواند روزهاي آفتابي با دماي هواي  مي برداشت،

هاي خنك باشد كه سبب فتوسنتز  مناسب و شب
دماي هوا در . باالتر و تنفس كمتر شده است

هاي ديگر به حدي باال بوده كه سبب افزايش  برداشت
  ].7[است  شده  تنفس و كاهش رشد گياه 

  

  باالترين ميزان اسانس در برداشت چهارم     
حاصل شده است زيرا در اين زمان، يعني خردادماه 

  طول روز بلندتر بوده و در نتيجه ميزان تابش

  )1997(يانلي و همكاران ]. 8[است  نيز بيشتر بوده
اند كه بيشترين ميزان اسانس در  نيز گزارش كرده

  لكامو]. 9[شود  نور كامل خورشيد حاصل مي
اعالم ) 1995(و همكارانش نيز در دو گزارش جداگانه 

اند كه ميزان اسانس گياهان تحت شرايط نور  كرده
  اضافي بيشتر از گياهان تحت شرايط نور معمولي

هاي  است و بيوسنتز اسانس بستگي زيادي به رژيم
  ].10، 1[ نوري دارد

درصد تيمول در طول فصل رشد، تغيير       
تواند بيانگر عدم  دهد كه مي داري را نشان نمي معني

  بر آن باشد يا به تأثير فاكتورهاي خارجي
) شيميوتيپ(تواند تحت تأثير ژنتيك  عبارت ديگر مي

  ].2[باشد 

حداكثر عملكردهاي كمي و كيفي اسانس آويشن      
  متر حاصل شده سانتي 15در فاصله كاشت 

البته درصد اسانس و تيمول در سه فاصله . است
. داري نداشتند كاشت از نظر آماري تفاوت معني

وت عملكردها ناشي از تفاوت عملكرد بنابراين، تفا
  .باشد ماده خشك و وزن تر در واحد سطح مي

  به عبارت ديگر، باالترين عملكرد ماده تر و خشك
. متر حاصل شده است سانتي 15در فاصله كاشت 

الزم به ذكر است در گياهاني كه عملكرد از رشد 
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...تغييرات فصلي عملكرد و   

در چنين ) نظير آويشن(شود  رويشي حاصل مي
  ك پوشش متراكم وجودمواردي بايستي ي

  داشته باشد تا حداكثر تشعشع را سريعاً جذب كند
متر اين پوشش  سانتي 15كه در فاصله كاشت ] 7[

  البته براي بسياري از. متراكم حاصل شده است
 2/0گياهان زراعي اشباع نوري در شدت نور معادل 

  متر مربع در دقيقه صورت كالري بر سانتي
شدت نور در يك روز ابري  اين مقدار معادل. گيرد مي

است كه خورشيد در سمت رأس قرار گرفته باشد و 
در روز صاف، شدت نور به چهار برابر اين مقدار 

  ].11[رسد  مي
بنابراين شدت نور درمنطقه كرج براي آويشن به      

  تر حدي است كه حتي در فاصله كاشت متراكم

  حصول عملكرد كمي و كيفي) متر سانتي 15(
دار  پذير است و عدم وجود تفاوت معني امكان مطلوب

  .مسأله است تيمول نيز مؤيد اين  در درصد اسانس و
  

  گيري نتيجه
  با توجه به افزايش روزافزون مصرف گياه     

آويشن در صنايع دارويي و تقاضاي زياد اين گياه، 
شود كه  در جهت توليد به شيوه علمي، توصيه مي

فاصله بين ( 50× 15كشت آويشن در تراكم 
 15ها  متر و روي رديف سانتي 50هاي كاشت  رديف
و برداشت آن يك نوبت در اوايل ) متر سانتي

قبل از (خردادماه و نوبت ديگر در پايان فصل رشد 
يعني اواخر مهرماه انجام ) شروع يخبندان پاييزه

در ضمن باتوجه به ميزان ومدت تابش نور . گيرد
 ي ايران و نقشخورشيد در شرايط آب و هواي

بسزاي آن در توليد محصول آويشن با كيفيت باال، 
گسترش سطح زير كشت آن براي رفع نياز صنايع 
داروسازي داخلي و حتي صادرات در راستاي 
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