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چکيده
مقدمه و هدف :آويشن دنايي ) (Thymus daenensis Celak.متعلق به خانواده نعناعيان ()Lamiaceae

مي باشد .اين گياه به عنوان ضد نفخ ،هضم کننده غذا ،ضداسپاسم ،ضد سرفه و خلط آور و به علت داشتن ترکيب
اصلي تيمول و کارواکرول در صنايع دارويي ،بهداشتي و آرايشي کاربرد فراواني دارد.
روش تحقيق :به منظور بررسي اثر زمان برداشت بر صفات مورد نظر آويشن دنايي آزمايشي در قالب طرح بلوک-
هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوارسگان (اصفهان) در سال هاي
 3188و  3180انجام شد .تيمارهاي مورد بررسي ،دوره هاي فنولوژيکي (زمانهاي برداشت) شامل دوره رويشي،
ظهور آغازههاي گل ،ظهور  29درصد گل آذينها ،گلدهي کامل و زمان تشکيل بذر بود.
نتايج و بحث :نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تأثير مراحل مختلف برداشت روي صفات ارتفاع بوته ،قطر بوته،

 آويشن دنايي
 صفات فنولوژِيک
 صفات مورفولوژيک
 وزن خشک
 تيمول

تعداد شاخه ،ارتفاع بلندترين ساقه ،وزن تر و خشک بيوماس و ميزان تيمول در سطح يک درصد و براي ساير صفات
تفاوتها معني دار نبود .نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين نشان داد که بيشترين ارتفاع بوته ( 13/81سانتي
متر) از مرحله بذردهي حاصل شد .بيشترين قطر بوته ( 18/29سانتيمتر) از مرحله بذردهي به دست آمد که تفاوت
معني داري با اکثر مراحل ،داشت .از طرفي ،بيشترين وزن تر بيوماس ( 39653کيلوگرم در هکتار) و بيشترين وزن
خشک بيوماس ( 4541کيلوگرم در هکتار) از مرحله بذردهي و کمترين وزن تر بيوماس ( 2242کيلوگرم در هکتار)
و کمترين وزن خشک بيوماس ( 5912کيلوگرم در هکتار) از مرحله رويشي حاصل شد .بيشترين درصد اسانس
( )% 3443از مرحله  %29گلدهي و بيشترين ميزان تيمول ( )%8443از مرحله رويشي حاصل شد.
توصيه کاربردي/صنعتي :به طورکلي با توجه به نتايج اين تحقيق ،مي توان مرحله بذردهي را به عنوان مناسب
ترين زمان برداشت به منظور حصول حداکثر عملکرد وزن تر و خشک بيوماس آويشن دنايي معرفي نمود اما براي
دستيابي به بيشترين ميزان تيمول مرحله رويشي را معرفي نمود.

پرساقه و به صورت بوتهاي بالشتي ،در بن و پايه چوبي است .تقريباً

 .1مقدمه

 129گونه مختلف از جنس آويشن در سراسر جهان يافت ميشود

آويشن دنايي ) (Thymus daenensis Celak.متعلق به

در نقاط مختلف ايران  34گونه وجود دارد که  4گونه آن انحصاري

خانواده نعناع ( )Lamiaceaeمي باشد .آويشن دنايي گياهي پايا،

و اندميک ايران بوده ،يکي از اين  4گونه آويشن دنايي است که
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بومي ايران بوده و در عرصه هاي طبيعي برخي از مناطق ايران به

فنولوژيکي نشان داد که مهمترين جزء تشکيل دهنده اسانس در

ويژه در استان هاي مرکزي و غربي کشور مانند چهارمحال و

تمام مراحل مختلف رشد لينالول مي باشد و بيشترين مقدار اين

بختياري ،کهکيلويه و بويراحمد ،همدان ،اصفهان و حتي فارس

ترکيب در مرحله گلدهي کامل ( )% 81/34حاصل شد.

پراکنش دارد (قهرمان 3130 ،؛ جم زاد .)3131 ،خواص داروئي و

در مطالعه سفيد کن و هم کاران ( )3188به منظور بررسي

معطر بودن آويشن باعث شده است که اين گونه در زمره گياهان

تأثير مراحل مختلف برداشت و روشهاي مختلف اسانس گيري بر

ارزشمند قرار گيرد .اسانس گل و برگهاي آويشن داراي اثر ضد

بازده اسانس گياه آويشن باغي مشخص شد که تأثير مراحل

اسپاسم ،ضد نفخ ،ضد روماتيسم ،ضد سياتيک و ضدعفوني کننده

مختلف برداشت بر بازده اسانس معني دار مي باشد .نتايج به دست

قوي است ).)Stahl-biskup, 2002

آمده از مقايسه ميانگين ها نشان داد که بيشترين بازده اسانس

در مورد کيفيت و کميت اسانس آويشن دنايي تحقيقات زيادي

مربوط به آغاز گلدهي ( )%3/38و کمترين ميزان مربوط به مرحله

انجام نشده است .در بوم نظام هاي زراعي عواملي مانند رطوبت،

رويشي ( )%9/86مي باشد .در ساير مطالعات مشخص گرديد که

آب ،عناصر غذايي ،ارتفاع از سطح دريا ،از جمله عوامل اساسي و

بيشترين بازده اسانس ( )%3/33مربوط به مرحله گلدهي و کمترين

تعيين کننده در کميت و کيفيت گياهان هستند .عوامل مديريت

بازده اسانس ( )%9/38مربوط به مرحله بذردهي مي باشد

کشاورزي تأثير زيادي روي کيفيت و کميت متابوليتهاي ثانويه

( .(Hornok, 1991همچنين ،نتايج تحقيق انجام شده در مورد

آويشن مي گذارد .از جمله عوامل مهمي که در ميزان مواد موثره

آويشن باغي نشان داد که باالترين عملکرد سرشاخه و اسانس گياه

گياهان ،تأثير داشته زمان برداشت مي باشد که مي تواند روي رشد

آويشن باغي کاشته شده در ارتفاع پايين در مقايسه با مناطق

گياه و افزايش عملکرد تأثير بگذارد.

مرتفع و در مراحل گلدهي کامل به دست مي آيد ( ;et al., 2007

خورشيدي و همکاران ( )3188به منظور بررسي تأثير اقليم و
زمان برداشت بر درصد اسانس آويشن دنايي  4مرحله مختلف
(رويشي ،آغاز گلدهي ،گلدهي کامل و بذردهي) را در دو منطقه
بررسي نمودند .نتايج نشان داد که بيشترين درصد اسانس در هر
دو منطقه (مالير  %1/4و همدان  )%5/01مربوط به مرحله گلدهي
کامل مي باشد.
مير احمدي و هم کاران ( )3188با بررسي زمان هاي مختلف
برداشت بر مقدار و اسانس آويشن دنايي و آويشن قره باغي
) (Thymus fedtschenkoiمشخص نمودند که بيشترين ميانگين
اسانس آويشن دنايي مربوط به مرحله گلدهي کامل( )%1/4و
کمترين ميزان اسانس در مرحله تشکيل ميوه و بذر ()%5/33
حاصل مي شود .همچنين بيشترين مقادير اسانس به دست آمده از
آويشن قره باغي مربوط به مرحله گلدهي کامل ( )%5/04و کمترين
مقادير اسانس از مرحله تشکيل ميوه و بذر ( )%9/66به دست آمد.
مير احمدي و هم کاران ( )3188مقايسه کيفيت اسانس
حاصل از آويشن قره باغي ) (T. fedtschenkoiدر مراحل مختلف

.)Hudaib Ozguven & Tansi, 1998

تأثير تغييرات فصلي در ميزان و ترکيب اسانس آويشن باغي
در نيوزيلند بررسي شد و باالترين عملکرد اسانس در ماه دسامبر
( 55/8ليتر در هکتار) بعد از اتمام دوره گلدهي به دست آمد.
ترکيبهاي موجود در اسانس نيز طي يک دوره  31ماهه تغييرات
زيادي را نشان دادند .باالترين ميزان ترکيبهاي فنلي تيمول و
کارواکرول ( )%13در فصل تابستان در مرحله بعد از گلدهي
مشاهده شدند (.)McGimpsey et al., 2006

جردن و هم کاران ( )Jordan et al., 2006نيز در بررسي
اثرات زمانهاي برداشت به اين نتيجه رسيدند که در آويشن
هيماليائي ) (Thymus hyemalis Lange.بيشترين درصد مواد
مؤثره تيمول و کارواکرول در آغاز گلدهي حاصل خواهد شد.
نژاد ابراهيمي و هم کاران ()Nejad-Ebrahimi et al., 2008

در مطالعه خود بر روي گونه انحصاري ديگر آويشن به نام آويشن
کرماني ) (T. caramanicus Jalass.با بررسي تأثير دورههاي
مختلف فنولوژيکي دريافتند که کمترين درصد اسانس و بيشترين
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درصد ماده مؤثره کارواکرول در مرحله رويشي (قبل از گلدهي) به

دوره ظهور آغازههاي گل ،دوره ظهور  29درصد گلآذينها ،دوره

دست ميآيد.

ظهور  399درصد گلآذينها و زمان تشکيل بذور که در واقع همان

اميد بيگي و همکاران ( )Omidbaigi et al., 2005با بررسي

رسيدگي فيزيولوژيک گياه ميباشد .بذر گونه آويشن مورد نظر در

تأثير زمان برداشت بر کميت و کيفيت اسانس گياه آويشن ابلق

اين تحقيق در  33دي ماه  3188در گلخانه تحقيقاتي و آموزشي

) ،(Thymus × citriodorus Pers. Schrebنشان دادند که

دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان) کشت شد .چون بذر

بيشترين مقدار اسانس به ميزان  %5/53از مرحله آغاز گلدهي

آويشن بسيار ريز بود جهت تسريع در کاشت و همچنين يکنواختي

حاصل مي شود .عمده ترين ترکيب تشکيل دهنده اسانس ژرانيول

تراکم بذرها در رديفهاي کاشت ،به نسبت يک به سه (يک قسمت

بود .بيشترين مقدار ژرانيول ( )%35/48در اسانس در مرحله قبل از

بذر و سه قسمت ماسه) با ماسه نرم مخلوط شد .عمق کاشت بذر در

گلدهي و کمترين مقدار آن ( )%24/53در مرحله تشکيل بذر به

خزانه  9/2سانتي متر بود .براي هر متر مربع در بستر کاشت حدود

دست آمد.

 9/8تا  3گرم بذر احتياج بود.

اميد بيگي و هم کاران ( )Omidbaigi et al., 2005با بررسي

آبياري به طور منظم و دقيق هر دو روز يکبار انجام گرفت .پس

تأثير زمان مختلف برداشت بر کميت و کيفيت اسانس گياه دارويي

از  6روز بذرهاي آويشن شروع به تنديدن کردند .در مدت رشد

آويشن ابلق نشان دادند که بيشترين مقدار عملکرد اسانس در

گياهان در گلخانه هيچ نوع بيماري مشاهده نشد .انتقال نشاءها به

مرحله آغاز گلدهي و کمترين مقدار اسانس در مرحله تشکيل بذر

زمين اصلي در تاريخ  38اسفند  3188در مزرعه دانشگاه آزاد

به دست مي آيد.

اسالمي واحد خوراسگان (اصفهان) واقع در خاتون آباد اصفهان انجام

بن ابراين بررسي تأثير زمان برداشت و نيز تعيين بهترين زمان

شد .شهر خوراسگان در مرکز استان اصفهان ،قسمت شرق اصفهان و

رسيدن به حداکثر وزن خشک بيوماس و ترکيبات اصلي گياه يکي

در محدوده طول جغرافيايي  15درجه و  18دقيقه و عرض

از اهداف مهم در توليد گياهان دارويي در هر منطقه اي به شمار

جغرافيايي  23درجه و  43دقيقه و در ارتفاع  3229متر از سطح

مي آيد .لذا ،تحقيق حاضر با هدف تعيين اثرات زمانهاي مختلف

دريا قرار گرفته است .اقليم منطقه بر اساس روش دومارتن و آمبرژه

برداشت بر ارتفاع ،قطر بوته ،وزن تر و خشک بيوماس ،درصد

به ترتيب خشک و خشک سرد تعيين گرديد .ميانگين بارندگي

اسانس و ميزان تيمول و نيز تعيين بهترين زمان برداشت در گونه

ساليانه منطقه  334/2ميليمتر و ميانگين دماي منطقه  32/3درجه

داروئي آويشن دنايي به مرحله اجرا درآمد.

سانتيگراد مي باشد .حداکثر دما در تيرماه برابر با  45/6درجه
سانتيگراد و حداقل آن در دي ماه برابر با  -33/52درجه سانتيگراد

 .2مواد و روشها

بوده و ميزان تبخير و تعرق در اين منطقه برابر با  3351/52ميلي-

به منظور بررسي دوره هاي فنولوژي روي کميت و کيفيت

متر در سال مي باشد.

اسانس آويشن دنايي ) (Thymus daenensis Celak.اين طرح در

به منظور بررسي خصوصيات شيميايي خاک مزرعه ،يک نمونه

گلخانه و مزرعه تحقيقاتي و آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

از آن به آزمايشگاه منتقل شد و مورد تجزيه قرار گرفت .بر اساس

خوراسگان (اصفهان) در سال هاي  3188و  3180انجام شد .طرح

تجزيه خاک ،خاک محل آزمايش داراي بافت سيلتي لوميpH ،

آماري مورد استفاده ،بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بود.

معادل  ، 3/13ميزان شن ،سيلت و رس به ترتيب  33/66 ،33/23و

دوره هاي فنولوژيکي به عنوان تيمارهاي آزمايش در اين تحقيق

 2/81درصد بود .کاشت به صورت پشته اي و بر روي  1پشته سه

مورد بررسي قرار گرفت .دورههاي فنولوژيکي که در واقع تعيين

متري کنار يکديگر انجام گرفت .هر بلوک به ابعاد  1متر در 33

کننده زمانهاي برداشت و اندازه گيري وزن تر و خشک بيوماس،

رديف ،فاصله دو بوته ازهم  59سانتي متر و فاصله دو رديف 29

درصد و عملکرد اسانس و تيمول مي باشد عبارتند از رشد رويشي،

سانتي متر در نظر گرفته شد .گياهچه هايي که در گلخانه مقاومتر
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از بقيه بوته ها بودند انتخاب شده و به مزرعه خاتون آباد منتقل

زمان اسانس گيري براي تمام تکرارها  5ساعت بود .نمونه ها پس

گرديدند.

از  5ساعت اسانس گيري و جداسازي از ستون دستگاه با سرنگ

آبياري هر  2تا  3روز يکبار در طول دوره رويش گياه به

مخصوص جمع آوري و اسانس حاصل براي هر واحد آزمايشي

صورت نشتي انجام شد .در طول دوره رشد گياه هيچ گونه آفت و

توسط سولفات سديم بدون آب ،آبگيري شد و در ظرفهاي درب

بيماري مشاهده نشد .براي مبارزه با علفهاي هرز مزرعه به صورت

بسته تيره رنگ ،دور از نور و در يخچال (دماي  4درجه سانتيگراد)

مکانيکي و وجين دستي صورت گرفت.

نگهداري شدند .اسانسها پس از آمادهسازي ،به دستگاه GC

در هر يک از واحدهاي آزمايشي صفاتي نظير ارتفاع بوته
(سانتيمتر) ،قطر بوته (سانتيمتر) ،تعداد شاخه ،ارتفاع بلندترين

(کروماتوگراف گازي) تزريق شد تا ميزان تيمول با توجه به
استانداردهاي موجود تعيين گردد.

ساقه (سانتي متر) ،ارتفاع کوتاه ترين ساقه (سانتي متر) ،ارتفاع

کليه دادههاي به دست آمده بر اساس مدل طرح بلوکهاي

ساقه گلدهنده (سانتي متر) ،وزن تر بيوماس (کيلوگرم در هکتار)،

کامل تصادفي تجزيه واريانس شد .سپس ،با استفاده از آزمون چند

وزن خشک بيوماس (کيلوگرم در هکتار) ،درصد اسانس (بر اساس

دامنهاي دانکن وجود تفاوتهاي معنيدار بين ميانگين دورههاي

وزن اسانس به دست آمده در  399گرم ماده خشک گياهي) و

فنولوژيکي از نظر کليه صفات در سطح احتمال  2درصد مورد

ميران تيمول مورد اندازهگيري قرار گرفت.

بررسي قرار گرفت .تجزيه و تحليلهاي آماري با استفاده از

نمونه گيري از گياهان در ماههاي مرداد و شهريور در زمان
رسيدگي بوتهها ،با حذف رديفهاي  3و  1و نيم متر از ابتدا و

نرمافزارهاي  MSTAT-Cو

version 17

 SPSSصورت گرفت.

نمودارها نيز به کمک نرمافزار  EXCEL office 2007ترسيم شد.

انتهاي رديف  5در هر پالت به عنوان اثرات حاشيه ،تنها از بخش
مياني خط وسط هر پالت که جامعه آماري را تشکيل ميدهد به
روش تصادفي انجام گرفت .درهر دوره فنولوژيکي ،وزن تر اندامهاي
هوائي به عنوان وزن تر بيوماس يادداشت برداري شد .با قرار دادن
بيوماس تر در دماي اتاق و داراي تهويه مناسب به مدت  4روز،
وزن خشک بيوماس براي هر پالت حاصل شد .پس از توزين آنها،
قسمتهاي چوبي جدا شده و سرشاخه هاي خشک شده گياه براي
استخراج اسانس آماده سازي شدند .در ادامه اندازه گيريها ،مقدار
 399گرم از پودر تهيه شده حاصل از آسياب نمودن بيوماس
(اندامهاي هوايي) خشک شده در هر پالت و براي هر دوره
فنولوژيکي براي استخراج اسانس آماده بهره برداري شد .استخراج
اسانس به روش تقطير با آب و به کمک دستگاه اسانسگيري طرح
کلونجر که بر اساس دارونامه بريتانيا طراحي شده صورت گرفت .در
اين روش مقدار  399گرم اندامهاي هوايي گونه آويشن باغي براي

 .3نتايج و بحث
 .1-3ارتفاع بوته
طبق نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مشخص شد که
تأثير مراحل مختلف برداشت روي ارتفاع بوته تأثير معني داري دارد
(جدول .)3نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها نشان داد که
بيشترين اندازه ارتفاع بوته ( 13/81سانتي متر) مربوط به مرحله
بذردهي و کمترين اندازه آن ( 55/66سانتي متر) مربوط به مرحله
رويشي مي باشد (جدول .)5بررسي سير تغييرات ارتفاع بوته نشان
مي دهد که ارتفاع اين گياه از ابتداي مرحله رويشي تا مرحله
بذردهي افزايش سريع داشته است که ميتوان کامل شدن دوره
رويشي گياه باشد.

 .2-3قطر بوته

هر يک از مراحل برداشت که با آسياب خرد شده بود درون بالن

طب ق نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مشخص شد که

ريخته شد .سپس به محتويات داخل بالن آب مقطر اضافه شد ،تا

تأثير مراحل مختلف برداشت روي قطر بوته در سطح يک درصد

حدي که سطح گياه را کامالً بپوشاند .سپس ،با تنظيم ميزان

معني دار است (جدول .)3نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها

حرارت و سرعت عبور آب سرد از مبرد ،تقطير شروع شد .مدت

نشان داد که بيشترين قطر بوته ( 18/29سانتيمتر) مربوط به مرحله
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بذردهي و کمترين اندازه آن ( 58/36سانتي متر) مربوط به مرحله



 .6-3ارتفاع ساقه گلدهنده

رويشي مي باشد (جدول  .)5بررسي سير تغييرات قطر بوته نشان

طبق نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مشخص شد که

ميدهد که قطر اين گياه با کامل شدن دوره رويشي خود افزايش

مراحل مختلف برداشت روي ارتفاع ساقه گلدهنده معني دار مي

مي يابد .زماني که گياه به مرحله  %29گلدهي مي رسد افزايش

باشد (جدول  .)1نتايج مقايسه ميانگن ها نشان داد که بيشترين

چشمگير د اشته و سپس ،در مرحله گلدهي کامل با يک وقفه کوتاه

ارتفاع ساقه گلدهنده ( 35/28سانتي متر) مربوط به مرحله بذردهي

که مي تواند ناشي از شرايط اقليمي يا فيزيولوژيکي باشد سير نزولي

مي باشد (جدول .)5

داشته و در مرحله بذردهي با افزايش سريع خود به حداکثر اوج خود

 .3.3وزن ترو خشک بيوماس

خواهد رسيد .به دليل اينکه آويشن يک گياه چند ساله است

طبق نتايج حاصل از تجزيه واريانس مشخص شد که مراحل

همواره برخي از سلولهاي مريستمي خود را بهحالت رويشي باقي

مختلف برداشت تأثير معني داري بر وزن تر و خشک بيوماس

نگه داشته و رشد رويشي خود را بعد از هر مرحله رشد زايشي مجدداً

داشته است (جدول  .)3مقايسه ميانگين تيمارها (شکل  )3نشان

از سر مي گيرد.

داد که وزن تر در مرحله رويشي تفاوت معني داري براي ساير

 .3-3تعداد شاخه

مراحل مختلف رشد داشته به صورتي که بيشترين وزن تر بوته

نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مشخص شد که تأثير

( 39653/6کيلوگرم در هکتار) در مرحله بذردهي و کمترين مقدار

مراحل مختلف برداشت روي تعداد شاخه معني دار ميباشد

آن ( 2242کيلوگرم در هکتار) از مرحله رويشي حاصل شد.

(جدول .)3نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگينها نشان داد که

بيشترين وزن خشک بوته ( 4541/1کيلوگرم در هکتار) مربوط به

بيشترين تعداد شاخه ( 01/36شاخه در هر بوته) مربوط به مرحله

مرحله بذردهي و کمترين مقدار آن ( 5912کيلوگرم در هکتار) از

آغاز گلدهي و کمترين تعداد آن ( 64/81شاخه در هر بوته) مربوط

مرحله رويشي حاصل شد اگر چه تفاوت ميانگين ها معني دار

به مرحله بذردهي مي باشد (جدول .)5

نمي باشد (شکل .)3

 .4-3ارتفاع بلندترين ساقه
12000

نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مشخص شد که تأثير

a
ab

مراحل مختلف برداشت روي ارتفاع بلندترين ساقه معني دار

10000

abc

مي باشد (جدول  .)3نتايج به دست آمده از مقايسه ميانگين ها

8000

نشان داد که بيشترين اندازه ارتفاع بلندترين ساقه ( 51/11سانتي

وزن تر بیوماس

c

وزن خشک بیوماس

6000

کیلو گرم در هکتار

bc

a

متر) مربوط به مرحله بذردهي مي باشد (جدول .)5

ab
4000
ab
b

b
2000

 .5-3ارتفاع کوتاه ترين ساقه

0

طبق نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس مشخص شد که

بذردهی

گلدهی کامل

گلدهی 50%

آغاز گلدهی

مرحله رویشی

مراحل مختلف برداشت روي ارتفاع کوتاه ترين ساقه تأثير معني دار

شکل  .1مقايسه ميانگين مرحل مختلف برداشت براي صفات وزن تر و خشک

ندارد (جدول  .)3نتايج حاصل از مقايسه ميانگن ها نشان داد که

بيوماس در آويشن دنايي
( در هر نمودار ميانگين هائي که حداقل داراي يک حرف مشترک هستند فاقد
تفاوت معني دار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون دانکن مي باشند).

بيشترين طول ارتفاع کوتاه ترين ساقه ( 6/81سانتي متر) مربوط به
مرحله بذردهي مي باشد (جدول .)5
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طبق نتايج ازگووان و تانسي ()Ozguven & Tansi, 1998

تر شدن و پايان دوره گلدهي ميزان اسانس افت چشمگيري داشته

مشخص شد مراحل مختلف برداشت بر عملکرد وزن خشک آويشن

که مي تواند تحت تأثير عوامل مختلف محيطي و دروني باشد .اين

باغي بسيار معني دار بوده و بيشترين وزن خشک در مرحله

پديده عالوه بر اينکه از نظر مقدار توليد اسانس حائز اهميت است،

بذردهي حاصل مي گردد .بررسي سير تغييرات وزن تر و خشک

از جنبه هاي مختلف ديگر نظير تغييراتي که در مقدار برخي از

بيوماس (شکل  )3نشان مي دهد که سير صعودي وزن تر و خشک

اجزاي آن به وجود مي آيد نيز جالب توجه است .عوامل محيطي

از مرحله رويشي تا مرحله بذردهي افزايش چشمگيري داشته است.

مانند دما ،رطوبت ،نور ،موقعيت جغرافيايي ،خاک و غيره اهميت

علت آن عالوه بر طول دوره رشد گياه ،مي تواند روزهاي آفتابي با

دارند ،اما ذکر اين نکته ضروري است که روشن شدن تأثير عوامل

دماي هواي گرم به خصوص در ماه هاي تير و مرداد باشد .زيرا در

محيطي چيزي را از نقش عوامل ژنتيکي که خود نيز ممکن است

اين زمان ،طول روز بلندتر بوده و در نتيجه ميزان تابش افزايش

تحت تأثير محيط قرار گيرند کم نميکند ( & ( Letchamo

يافته است (.)Letchamo & Gosselin, 1996

.Gosselin, 1996

در تحقيقي که در استان قزوين انجام شد سرشاخه گلدار
آويشن دنايي در شرايط کشت شده در سال اول تعداد سه چين و
در سال هاي دوم و سوم تعداد چهار چين برداشت شدند .نتايج
نشان داد که عملکرد سرشاخه آويشن دنايي با افزايش سن گياه
روند افزايشي داشت .به طوري که عملکرد سرشاخه تر و خشک آن
در سال اول آزمايش  0354و  ،3268سال دوم  39529و  5336و
سال سوم  33113و  5329کيلوگرم در هکتار بود .بيشترين
عملکرد سرشاخه در هر سال مربوط به چين اول برداشت بود .از
اين رو متوسط عملکرد سرشاخه تر و خشک آويشن دنايي چين

شکل  .2مقايسه ميانگين مرحل مختلف برداشت براي صفات درصد اسانس در

اول  ، 899 – 1408چين دوم  ، 359 – 1932چين سوم – 3043

آويشن دنايي
( در هر نمودار ميانگين هائي که حداقل داراي يک حرف مشترک هستند فاقد
تفاوت معني دار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون دانکن مي باشند).

 298و چين چهارم  294 – 3036کيلوگرم در هکتار بود (اکبري
نيا و هم کاران.)3180 ،

 .8-3درصد اسانس

 .9-3ميزان تيمول
نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس نشان داد که مراحل

نتايج به دست آمده از تجزيه واريانس نشان داد که مراحل

مختلف برداشت تأثير معني داري روي ميزان تيمول دارد (جدول )3

مختلف برداشت تأثير معني داري روي درصد اسانس ندارد

به طوري که ،بيشترين درصد تيمول ( )%84/3از مرحله رويشي و

(جدول .)3مقايسه ميانگين مراحل مختلف برداشت نشان داد که

کمترين درصد تيمول ( )%40/86از مرحله گلدهي کامل حاصل شد

بيشترين بازده اسانس ( 3/43درصد حجمي به وزني) مربوط به

(شکل .)1بررسي سير تغييرات درصد تيمول نشان مي دهد که اين

مرحله  %29گلدهي و کمترين بازده اسانس ( 9/00درصد حجمي به

گياه در مرحله رويشي از ميزان تيمول بيشتري برخوردار بوده ولي

وزني) مربوط به مرحله رويشي مي باشد (شکل  .)5بررسي سير

پس از عبور از دوره رويشي به فاز گلدهي کاهش چشمگيري در آن

تغييرات درصد اسانس نشان مي دهد که اين گياه در مرحله رويشي

ديده مي شود و سپس ،با کامل تر شدن و در گلدهي کامل ميزان

از اسانس کمتري برخوردار بوده ولي پس از عبور از دوره رويشي به

تيمول کاهش چشمگيري داشته است .يافته هاي نيک آور و مجاب

گلدهي افزايش چشمگيري در آن ديده مي شود .و سپس ،با کامل

( )3181نشان داد که اسانس آويشن دنايي جمع آوري شده از
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استان همدان شامل  56ترکيب معادل  00/3درصد بود که تيمول با

بااليي نيز برخوردار بوده و از نظر ارزش و عملکرد اقتصادي قابل

 34/3درصد ترکيب اصلي اسانس بود .اسانس قسمت هاي هوايي

رقابت با آويشن باغي مي باشد و مي تواند براي کشت در مزارع مورد

آويشن دنايي جمع آوري شده از کوه هاي البرز استان تهران در

استفاده قرار گيرد.

مرحله گلدهي کامل  3/3درصد (بر اساس وزن خشک ) اندازه گيري

کشت يک گياه دارويي از نظر اقتصادي وقتي مقرون به صرفه

شد که شامل  19ترکيب بود .بيشترين ترکيب اصلي آن تيمول

است که توليد متابوليتهاي ثانويه آن به حد مطلوب رسيده باشد .با

 40/3درصد به دست آورده شد ( .)Askari, 2003ميزان تيمول

ت وجه به افزايش روز افزون مصرف گياه آويشن در صنايع دارويي و

آويشن دنايي در شرايط رويشگاهي نيز حدود  39درصد گزارش

تقاضاي زياد اين گياه در جهت توليد به شيوه علمي ،توصيه مي شود

شده است (نيک آور و مجاب3181 ،؛ اکبري نيا.)3186،

که برداشت اين گياه در منطقه اصفهان در مرحله بذردهي انجام
شود.

شکل  .3مقايسه ميانگين مرحل مختلف برداشت براي صفات ميزان تيمول در
آويشن دنايي
(در هر نمودار ميانگين هائي که حداقل داراي يک حرف مشترک هستند فاقد
تفاوت معني دار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون دانکن مي باشند).

 .4نتيجه گيري
بررسي نتايج نشان داد که براي دستيابي به باالترين ميزان
تيمول

بهتر است در مرحله رويشي از گياه آويشن دنايي

) (Thymus daenensis Celak.برداشت صورت گيرد .اما براي
دستيابي به باالترين عملکرد وزن خشک بيوماس بهترين زمان در
مرحله بذردهي است که بيشترين عملکرد تر و خشک بيوماس در
اين مرحله وجود دارد.
تحقيق در مورد گونه هاي دارويي و معطر بومي ايران به دليل
کاربرد فراوان در صنايع داخلي به ويژه گياهان پر مصرف مانند
آويشن دنايي و استفاده از ظرفيتهاي کشور و ارزيابي عملکرد کمي
و کيفي اسانس و ترکيبات شيميايي اين گونه ها در شرايط کشت در
مزارع ضروري است .نتايج تحقيقات نشان مي دهد که اين گونه در
شرايط کشت شده ضمن عملکرد سرشاخه باال از ميزان اسانس
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جدول  .1تجزيه واريانس مراحل برداشت براي صفات آويشن دنايي
ميانگين مربعات (واريانس)
منابع

ارتفاع بلندترين

ارتفاع کوتاه

وزن تر

وزن خشک

ارتفاع ساقه

ساقه

ترين ساقه

بيوماس

بيوماس

گلدهنده

9/56ns

**1235392

**321993

9/16ns

0/078 ns

**31113835

**5628289

**3/14

0/075 ns

1212333

331165

5/60

0/065

درجه آزادي

ارتفاع بوته

قطر بوته

تعداد شاخه

بلوک

5

**11/85

**34/85

**503/62

**33/25

تيمارها

4

**16/34

**48/01

**490/16

**33/23

9/33ns

خطا

8

35/52

1/05

353/31

8/42

9/43

تغييرات

درصد
اسانس

ميزان
تيمول
0/849 ns
*466/048
*

0/429

 * ، nsو **  :به ترتيب غير معني دار و معني دار در سطوح احتمال  2و  3درصد

جدول  .2مقايسه ميانگين مراحل برداشت براي صفات آويشن دنايي
زمان هاي برداشت

ارتفاع بوته )(cm

قطر بوته )(cm

ارتفاع بلندترين ساقه

ارتفاع کوتاه ترين ساقه

ارتفاع ساقه گلدهنده

تعداد شاخه

)(cm

)(cm

)(cm

مرحله رويشي

55/69b

58/36d

63/99b

38/19a

6/52a

-

آغاز گلدهي

50/99ab

13/99cd

64/89b

59/19a

2/32a

-

 %55گلدهي

19/36a

12/81ab

39/19b

30/19a

2/28a

0/03a

گلدهي کامل

58/69b

11/81bc

89/36ab

30/99a

6/98a

0/81a

بذردهي

13/81a

18/29a

01/36a

51/19a

6/81a

35/28a

(تيمارها)

*:

در هر ستون ميانگين هائي که حداقل داراي يک حرف مشترک هستند فاقد تفاوت معني دار در سطح احتمال  2درصد بر اساس آزمون دانکن مي باشند
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